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PRATĘSĖ NUOMOS KONTROLE 8 MĖNESIUS
ROOSEVELT IR TRUMAN

DeGaulle Mini Rusijos,
U.S. Karo Galimybę

Europos Konferencijos Pasisekimas
LILLE, birž. 30.—Gen. De
Priklausys Nuo Molotovo Laikysenos Gaulle
vakar perspėjo pran
Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt. Arūnas

cūzus, jog Rusija pasiekė
Pasaulio dėmesys vėl iš nėra didele sale ir esant da- priešingumo laipsnį su Ame
naujo atkreiptas į Paryžių, bar dideliems karščiams, dė rika, kuris gresia užsibaigti
tą tarptautinių konferencijų legacijoms bus tvanku,
"milžinišku konfliktu nuo
miestą, kur šį kartą Bevinas,
Bet jei "Trys" sumanys kurio jokie žmonės ir joks
Bidault ir Molotovas susėdo
aplink apvalų stalą, kad ap nusimesti švarkus, tai dar asmuo neliks nepaliestas."
nereiškia, kad jie kibs vienas De Gaulle kalbėjo ceremoni
tarus Europos ateitį.
kitam į krūtinę muStis. Kiek jose šiame mieste, kur 1944
Dar būtų per anksti kal
vienam ministrui yra pasta m. balandžio mėnesy vokie
bėti apie pasisekimą vien dėl
tytas gilus fotelis, gi šalia čiai nužudė 86 prancūzus.
to, kad rusai teikėsi atsisės
aplink žalią staldengtę deng
ti prie stalo su prancūzais ir tą stalą stovi 15 odinių kė De Gaulle sakė Amerika,
anglais. Ši konferencija bus džių, kuriose sėdi ministrų inspiruojama nuoširdaus lai
sunki ir dar niekas nežino artimiausieji patarėjai. Li svės ir demokratijos idealo,
kokia bus jos pabaiga.
kusioji sovietų delegacijos aliarmuojasi dėl ydų, ku
Bevinas yra pasiryžęs da dalis įsitaisė "keturių sezo riuos jie "mano jie mato"
ryti viską, kad tik išsaugo nų/" salėje, kur laiko pralei Rusijos ekspansijoje, o Ru
jus draugiškumą su sovie dimui galės lošti biljardą, gi sija, ir taip jau pajėginga
tais, tačiau, kaip teko patir anglų delegacijos nariai "Žu dėl savo turtų ir žmonių
ti iš oficialių sluoksnių, jis vies" salėje, o prancūzai ne skaičiaus, pasidarė dar stip
visai nemano daryti jokių dideliame kambary, kur Bi resnė dėl kitų valstybių su
dault valgydavo pietus. Ver- silpnėjimo. Generolas sakė
naujų; nusileidimų.
Pirmosios dvi dienos paro- tėjai yra susispietę buvusia- jis nemano, kad Rusija yra
dys, ar Kremlius tikrai nori me Anglijos karaliaus mie- pasiruošusi pradėti "grei
prisiimti dalinai ant savo pe-1 gamajame, iš kur lova buvo
6ių Europos atstatymą, ar j išnešta, gi mašininkės turi toj ateity pasaulio užkaria
tas sutikimas dalyvauti kon- mozaika ir auksu papuoštą vimą jėgos keliu."
ferencijoje buvo inspiruotas vonią, kurioj maudėsi AngliTheodore Roosevelt IV? anūkas brigados generolo Thedaugiau politiškais motyvais jog karalienė...
Rusai Skuba Sukrauti odore Roosevelt, Jr., keturių metų amžiaus, atvežtas į
su kai kuriais užpakaliniais
Ar 'Trys' Yra Vienos
Washington, D. C, išėjęs pasivaikščioti su prezidentu
siekimais.
ir
Išvežti
Žibalą
Nuomones?
Tačiau vis dėl to reikia
Trumann. Gen. Roosevelt yra per karą žuvęs Prancūzijoj.
Kad ši konferencija pasi LOS ANGELES, birž. 30. Dabar keliama fondas, kad jo vardu ir j * gimtajame
skaityti, kad staigus Stalino
nutarimas pasiųsti savo mi sektų, reikia, kad visi trys —Kongreso komitetas nag mieste, Oyster Bay, N. Y., būtų įsteigtas viešas knygy
nistrą į Paryžių, reiškia ministrai' kalbėtų "viena'' rinėjant U.S. žibalo parda*
nas. (Acme-Draugas telephoto)
smarkų posūkį Molotovo už kalba, kad vienas kitą sup vimą Rusijai šiuo metu, kuo
sienio politikoje ir vidaus rastų ir būtų vienos nuomo met yra didėjantis trūku
propagandoje, nes dar iš va nės.
mas žibalo produktų šiame
Kaip gi tikrumoje dalykai
karėje Maskvos radijas smar
kiai kritikavo gen. Marshal- stovi? Konferencija pradėta krašte, trys rusų laivai sku
ant tuščios dirvos, reikia dar biai baigė sukrauti žibalo
lo planą.
Anglai, nors ir sutiko sėsti surasti bendrą išsijudinimo statines pirm vidurnakčio
vakar, kadangi
eksporto
prie vieno stalo su rusais, tašką.
PARYŽIUS, birž. 30. — ninkas ir draugas eks-marJei mes bandysime peržiū kontrolės aktas šiandien įė
tačiau jų nuomonė apie so
Vidaus reikalų min. Edo- šalo Henri Philippe Petain,
vietų rėžimą pasilieka ta pa rėti kiekvieno ministro at jo galion.
ti ir kaip paskutinį kartą skirai užimtą poziciją, tai Kiek žinoma, net ir tie uard Depreux šiandien pra kuris buvo nuteistas kaipo
Attlee pasakė:
prieisime prie sekančios iš "rusų" laivai yra Amerikos nešė apie susekimą "labai išdavikas ir ištremtas į vie
—Aš neabejoju, kad dau- vados:
pastatyti ir paskolinti Ru praplitusio" sąmokslo nu ną salą iki gyvos galvos.
gely rytų Europos valstybė
Anglų pozicija: Bevinas sijai lend-lease keliu, ir Ru- versti Prancūzijos respubliDepreux sakė taip pat gase žmogaus teisės yra visai nori kuo greičiau išgauti iš sija dabar nei grąžina, nei ką ir įsteigti militarinę dik- Ąi būti, jog ištisi Prancūzi
atimtos vietiniems gyvento konferencijos konkrečius re
tatūrą. Pasak pranešimo, to jog kariuomenės daliniai yra
jams. Pavadinti tų valstybių zultatus ir reikalauja, kad ji atsiskaito už juos.
organizacija vadinosi "juo įvelti. Jis sakė pirmos žinios
vyriausybes demokratiško-1 į ū t ų įryn'ai techniška, nelieapie tą slaptą organizaciją
mis, būtų grynas nesusipra čiant visai politiškų klausi ATĖNAI, birž. 30.-—Grai dieji makvijiečiai."
buvusių dešiniųjų rezisten
timas...
Depreux sakė gen. Guilmų. Jis nori su rusais ar be kijos žinių agentūra šian
Taip kalbėdamas jis ture jų įgyvendinti Marshallo dien raportavo, jog 50 as laudot; maj. Jean Loustau- cijos vadų, monarchistų ir
menų buvo suareštuoti Sa- neau-LacaU ir kiti karinin Vichy kolaboratorių buvo
jo dėmesy Lenkiją, Vengri planą.
ją, Bulgariją...
Pagal jo projektą, reikia I lonikoje, kuomet buvo su- kai ir civiliai buvo suareš prancūzų policijai žinomos
Ministrai Patogiai įsitaisė nevėliau kaip rugsėjo 1 die-, sektas komunistų sąmokslas tuoti. Paprastai patikimas 1946 metų pabaigoje.
Apvalaus stalo "kavalie-1 ną patiekti Amerikai išdirb- ten. Sakyta rasta įrodymų, šaltinis sakė, kad keturi
riai," kaip vienas susirinko j tą planą, kad nebūtų praras- jog suokalbininkai užsiimi prancūzų 'generolai ir keli
Šv. Tėvas Užgiria
prancūzų užsienių reikalui ta nei viena valanda. Yra nėdavo terorizmu.
civiliai taip pat įvelti.
ministerijos Beauvais salėje, | priežasčių; manyti, kad per
Marshallo Planą
arba kitaip vadinamoje, dėl konferenciją j i s bus griežtas
Gal Ištisi Kariuomenes
turės tokį pat nepasisekimą
savo kilimų ir dekoracijų, ypač kada dabar po darbie- kaip ir Maskvos.
VATIKANAS, birž. 30. —
Daliniai
"papūgų" salėje. Kada sako čių kongreso jis gavo stiprų Tad dabar viskas priklau
Popiežius Pijus šiandien iš
Valdžios spaudos agentu leido pareiškimą prašant Eu
ma, kaip vienas žmogus, tai pritarimą.
so nuo to, kokį pirmą "va
M
tas visvien reiškia, kad sa
Prancūzų pozicija: Bidault žiavimą' padarys Molotovas ra sakė "sąmokslo dvasia ropos valstybes organizuotai
lėje susirinko nemaža žmo- kalbės irgi panašiai, gal tik prie apvalaus stalo.
raportuota esąs buvęs kari vykdyti atstatymo progra
mą. Vatikano sluoksniai įs
nių. Vien tik sovietų delega-. JQ ž o d ž i a i b u s d a u g i a u š v e l
cija priskaito 91 asmenį: 1 8 j n e s n i i r i e š k o s anglus s u taikaitė tame pareiškime pilną
ekspertų ir patarėjų, 17 sek-, k i n t i s u s o v i e t a i s > n e g p r a n užgyrimą Marshall plano.
retorių vertėjų, 54 pagelbi-; c ū z ų a t s t o v a s netl uri dar tiek
Europa, Šv. Tėvas sakė,
—Maždaug 90 nuošimčių Prancūzijos angliakasių va
nių sekretorių, 1 stenograf ą, | drąaos pasakyti tai ką galvo- kar sugrįžo | kasyklas, tuo baigdami vienos sav. streiką. turi būti atstatyta organi
ir 1 žurnalistą, neskaitant Į J a p r a n cūzų tezė yra, kad
Prez. Trumanas pasirašė bilių kariuomenes padidini zuotu planu atnaujintai ko
paties Molotovo ir Bogomo- r e i k i a ^ ^ i š v i e Q m U N
mui savanorių prirašymo keliu. Jaunuoliai nuo 17 metų operacijai vieton buvusių
lovo, kaip ir turėtų būti.
pykčių. Matomai turėdamas
galės
įsirašyti
į
Vietiniu
daMnius
su
tėvų
sutikimu.
s
Sovietų
pozicija:
Moloto
ši "papūgų" salė, kuri
valstybes sekr. Marshallą
—Atstovų rūmai vakar nubalsavo įsileisti Honolulu omenyje, Popiežius
skaitoma gražesne už Liuk vas dar jos neišdėste ir nuo
sakė
semburgu rūmų salioną ir jos viskas priklauso. Rusija kaipo 49-tą U.S. valstybę, bet senatas šioj sesijoj nespės. "Toli matą valstybės vyg
*'Laikrodžio" salę, kur laike arba turi skaityti, kad atėjo
—U.N. komitetas Palestinoje tarėjo slaptus pasitari ir aiškiai bei šaltai gal
M
1
•
»
M_J _
momentas,
kada
jai
reikia
taikos konferencijos "Ketu
naujame pasaulyje"
mus su žydų požemio atstovais ir išgavo "paliaubas."
ri" atskirai posėdžiavo, yra susiartinti su Amerika ir ta— Amerikos finansiniai metai vakar baigėsi su apie reikalą atstatymo
<$a
konferencija
turės
pasisegarsi tuo, kad 1938 metais
liaudžiai.
sveč'uodamasis Pary ž i u j e kimą, arba Molotovas "užsi- $750,000,000 perteklių—pirmuoju per 17 metų.
—Mississippi upe, pasiekusi rekordinį aukštį, pradėjo
Anglijos karalius Jurgis VI,, s{rtrs" ant politiško plano ir

Susekė Sįmokslą Įsteigti Diktatūrinę
Santvarką Prancūzijoj; Vadai Suimti

i

Vėliausių Žinių Santrauka

naudojosi kaip salionu. Tai [tada "Trijų" konferencija nusekti St. Louis, Mo. rajone.

L
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IMPERFECT IN ČRIGrlNAL

PLATINKITE

Truman Sakė Nepatenkintas Įstatymu,
Bet Reikia Palaikyti Nuomų Kontrolę
WASHINGTON, birž. 30.—
Prez. Trumanas šiandien pa
sirašė federalinės nuomų
kontrolės pratęsimo aktą,
bet pareiškė, jog jo dėsniai
yra "aiškiai nepakankami."
Pranešime kongresui, Trumanas sakė jis turėjęs pasi
rinkti arba "šitą bilių arba
jokios nuomų kontrolės."

į kad šią naktį išsibaigia ka
ro įlarbo ginčų aktas, kuriuo
I kasyklų administracija lai
kė ir valdė kasyklas.
i

Kasyklos šiuo metu nevei
kia, nes angliakasiai pradėjo savo 10 dienų atostogas.
Jeigu kasyklų savininkai
nesusitars su UMW iki atos
togų pabaigos, tai angliaka
Naujasis įstatymas pra siai negrįš į darbą ir atos
tęsia federalinę
kontrolę togos virs į tikrą streiką.
aštuonis mėnesius ir leidžia
namų savininkams išsiderė
ti nuomų pakėlimus iki 15 UNRRA Uždarė Knygas
nuošimčių už sutartis galio
Išleido Tris Bilijonus
jančias iki 1949 m. sausio
LONDONAS, birž. 30. —
mėn. 1 d.
Maj. gen. Lowell W. Rooks,
UNRRAos direktorius,* šian
Ragina Praverti Najių
dien uždarė knygas tos orga
Statybos Bilių
nizacijos, kuri per savo gy
Naujasis aktas, Preziden vavimą išleido $3,000,000,000
tas sakė, "atžymi žingsnį maistui ir reikmenims 17 ka
ro išaižytų kraštų sušelpti.
atgal mūsų pastangose ap Jis sakė nor3 UNRRA neat
saugoti nuomininkus nuo siekė ekonominio atsigavineteisėtų nuomų pakėlimų Imo, buvo išvengta visiško
kylančių iš karo sąlygų. susmukimo, ir perspėjo, kad
"Milijonam šeimų," jis pri dar daug pagalbos bus rei
dūrė, 4<tas reikš geroką pa kalinga.
Rooks perspėjo, jog tuberdidėjimą nuomų, kurios iki
šiol buvo laikomos norma- kuliozas siaučia Europoje, o
badas, vitaminų trūkumų li
liam aukštyje. Pragyvenimo
gos tebedidėja. Anot genero
išlaidos ir taip per brangios lo, UNRRA padėjo repatri
be šios priedinės naštos."
juoti 7,000,000 išvietintų as
Reikalaudamas greit pra menų.
vesti Wa,gner-El?fender-Taft
namų statybos ilgametį pla
ną, Prezidentas sakė: "Mes Dėl Rusu Užsispyrimo,
turėtume imti žygių parū
Ministrai Nesusitaria
pinti didesnių pagalbų sta
PARYŽIUS, birž. 30. —
tyboje vietoj panaikinti tą
Anglijos, Prancūzijos ir Ru
pagalbą, kuri iki šiol galio
sijos užsienių ministrai šį
jo. Trumanas sakė namų sa
vakarą užbaigė trečią kon
vininkų agitatoriai pasiprie
ferencijos posėdį neatsiekę
šino by kokiam konstrukty jokio susitarimo. Tikslas
viam statybos programui, ir kalbų yra paruošti bendrą
jis ragino kongresą tuoj pa planą patiekimui kaipo at
daryti nagrinėjimą jų veik sakymą į U.S. valstybės
los.
sekr. Marshallo planą Euro
Nebuvo Pasirinkimo
pos valstybėms apsvarstyti
Prezidentas sakė jis buvo ir nustatyti atsistatymo pro
priverstas pasirašyti nepa gramą su Amerikos finan
tenkinantį kainų kontrolės sine parama,
Anglija ir Prancūzija šau
aktą praeitų metų birž. 25d.
"kad išvengti visuotino kai kė šią trijų didelių valsty
nų kontrolės sunaikinimo, bių konferenciją tikslu su
palygindamas su nuomų kon daryti tokį programo pro
trolės biliumi, kurį, jei bū jektą, o Rusijos Molotovas
tų vetavęs, būtų panaikinęs užsispyręs, kad konferenci
visą nuomų kontrolę, kon jos tikslas yra tik tam, kad
gresas nebūtų paruošęs ki nustatyti kokią sumą pini
gų gauti iš Amerikos, ir su
to kontrolės akto.
žinoti ar tokia suma bus
(Chicagos miesto majoras
gaunama.
Kennelly sakė jis praves
Šiandien sakyta Anglijos
vietinį nuomų kontrolės ak
tą Chicagai jeigu federali Bevinas nutarus Molotovui
nis aktas išsibaigs 1938 m. pastatyti klausimą ar Rusi
ja nori prisidėti prie šio*
kovo 29 d.)
programo, ar visai nenori.
KALENDORIUS
žino 2,600
Liepos 1 d.: Brangiausiojo
V. Jėzaus Kraujo Švente;
avininkams i senovės:
Gendrutis ir Liepa.
[N, birž. 30.—
Liepos 2 d.: Švd P. Mari
ekr. Krug jos Aplankymas; senovės:
o maždaug Lengvenis ir Žilvine.
nglies ka
ORAS
po 13
Giedrėjanti, nebus dideles
veikimo. atmainos. Saulė teka 5:20;
e dėlto, leidžiasi 8:29.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO^ LLELNOIS

Lietuviu Tremtinių Draugijos Reikalu

KILNOJAMAS

GINKLŲ

Antradieni*, liepos 1, 1947

SANMLIS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. G. ŠERNE*

DANTISTAS
Amerikos lietuviai tikrai I su būstine Chicagoe mieste,,
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
1446 So. 49th Court, Cicero
gali pasigirti organizacijų kur randasi užvis didžiausia i
16 Metų Patyrimą*
Antradieniais, Ketvirtadieniais
gausumu. O tai yra sveikin- lietuvių kolonija Amerikoje. '•
ir Penktadieniais
TeL Yards 1829
tinas reiškinys, nes nuo viKaip nusako šics draugiPritaiko Akinius.
VAL.:
10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
Kreivas Aki*
suomenės
organizuotumo jos įstatų 2-ras paragrafas,
3147 S. HaJsted St., Chicago (
Ištaiso.
•
priklauso ir jos kultūrinis jos tikslas yra: a) sujungti
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Ofisas ir akinių dirbtuve:
lygis. Tačiau nežiūrint viso* visus minėtus lietuviams į
ir Šeštadieniais
3401 S. Halsted S t
Valandos: 3—8 popiet.
Amerikog lietuvių organiza- vieną šeimą solidarumo ir
Kampas 34th Street
cijų įvairumo, jos negalėjo tarpusavio pagalbos pagrinnuo 10 lkl 4 ir • lkl 8
NerfSlloj pagal sutarti.
DR. J. MOCKUS VALANDOS:
apimti bendrų interesų tų dais, b) išlaikyti jos narių
lietuvių, kurie atvyko ir dar tarpe lietuvių tautinę ideolo
DANTISTAS
atvyksta į J. A. V. šio karo giją ir c) kelti jų dvasinį ir
7550 So. Halsted St.
pasėkoje.
medžiagdnį lygį.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL HUDson 2096
2420 W. Marąuette Bd.
Kad šie lietuviai gali deKiekvienas lietuvis, H-ojo
'OFISO VALANDOS:
Ofiso Tel.: PROspect 6446
.«u%mm
tis prie įvairiausių jau esa- pasaulinio karo pasėkoje tu
* 10—12; 2—5; ir 6:30—8.
Bes. TeL: HEMlock 3150
HfctiflVk r. i
mų Amerikoje lietuvių orga- rejęs apleisti Lietuvą, atvyTrečiad. ir Šeštad. vak. uždaryta.
Suėmus Amiel Barker (kairėje), jo. automobUiuje rasta kilnojamas ginklų sandėlis.
VALANDOS:
nizacijų ir tuo keliu įsijung- kęs į J. A. V. ir čia pasto
Off. tel. GRO 5677. Rez. SEE 0434
ti į Amerikos lietuvių kultu-, viai apsigyvenęs, gali būti Vis, w e ginklai buvo vartojami apiplėšimams, šis piktadarys buvo ieškomas policijos Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
Trečiadieniais pagal sutartj.
rinį gyvenimą — yra »avai- šios nepartines organizaci- trųų valstybių: Washin 2 ton. Missouri ir Illinois. Tik FBI galėjo susekti ir suimti.
(Acme-Draugas telephoto) Dr. Peter J. Bartkus
me aišku. Tai dauguma nau- jo s naru, jeigu jis pritaria
Dr. J. W. Kadzewick
jai atvykusių lietuvių, kurie aukščiau nurodytam draugiGYDYTOJAS IK CHIRURGAS
_
•
GYDYTOJAS D3 CHIRURGAS
buvo priversti apleisti savo jos tikslui,
Kun^Dr. J. Vaškas, Mari2421 West 63rd Street
2951 West 63rd Street
tėvynę per antrąjį pasaulinį
Pranešdama apie tai Ajanapolio kolegijos rekto
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00
nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, Iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
karą. jau yra padarę. Bet merikos lietuvių visuomenei,
(Mūsų bendradarbis Dr. J.
riaus sveikata gerėja, bet VALANDOS:
išskiriant
ketvirtad
ir sekmad.
J.
Kazickas
gavo
Yale
Prunskis,
besilankydamas
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta
kaip patekę į Ameriką ypa- Draugijos Valdyba kviečia
Šeštadieniais
tiktai
nuo
2-4 popiet
kaikurį
laiką
dar
pasilieka
dienių vakarus.
rytinėse valstybėse surinko
universiteto stipendiją. Stu
pluošta
žinių
apie
mūs-ų
Ofiso Tel. GROvehill 5213
tingomis aplinkybėmis, šie Amerikos lietuvių organizaLigoninėj Worcester.
kultūrininkus, kurias čia ir dijuos
ekonomiką,
ruošda
Rez. TeL HILltop 2626
dedame. Red.)
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Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Visi departamentai patalpinti
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Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings
and Loan Insurance Corporation.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
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Vyriausybe Gali Veikti

Kas Padės Kankinio Žmonai?
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Loan Insurance Corporation.
PRADEK
merikos
valdžios,
bet
reali
TAUPYTI
DABAR.
.
.
su tėvyne buvo labai stip
rie gal galėtų parašyti jai
rūs. Yra faktas, kad Ameri zavimas principų paskelbtų) Affidavitą ir tuo būdu suda
kos Revoliucija
prasidėjo Nepriklausomybės Deklara ryti jai galimybę atvykti į
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VATCH SAVINGS CI0W!
paskelbti nepriklausomybės
• M m »
Tn. rn. Vr». Yr».
deklaraciją nesitikėjo kitų
»•* P00 um m $110*
paramos, kuri įvykdiytų jų
3f5S •00 1200 1090 MM
žodžius. Ne. Nepriklausomy
1 S 18M 3000 4800 MM
FOR THAT HOME
Mm. sooo •000 •000 I20M
bės klausimas buvo paves
tas Antram Kontinentiniam
ALL YOUR O W N
Kongresui — the Revolutionary Congress — ir karštai
To a* U Need Moaer/V*«Do»
buvo diskusuojamas atstovų
Mjtaj tmbitioas cooples are'Mrrbig hav^
iš 13 valstijų, kurie atvyko
famre home-owoecs» sooo «s che/ve tccmnaUced i b i
į Philadelphią raiti, važiuo
4owo paymcnt oeeded.. Aor ooovfnžfot unounc opcnt
ti, pėsti ir t. t. Kada šio kon
yoat insored nvings accoaot M diis Assodsckm. Thoi
wiU tbcm jro« '
greso 56 nariai
padarė
svarbų sprendimą, jie pas
KEISTUTO SAVINGS AND
kelbė jį žmonėms, kurie
DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS!
jau kariavo.
LOAN ASSOCIATION
Speciale nuolaida organizacijų parengimams,
• • •
vestuvėms ir panašiems įvykiams.
JOS. M. MOZERIS, Sec'y
Kiekviena eile dokumente,1
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų —
skaityte liepos 4 d., 1776 m.,
3236 South Halsted Street
buteliais, dėžėmis ir statinėmis.
nuo State House laiptų PhiTEL. CALUMET 4118
ladelphijoj
parodo
ilgą,
AL ŠIMKŪNAS, Savininkas
rimtą apsvarstymą. Jis pri
SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN
TELEFONAS — PROSPECT 5951
pažino "pagarbą žmonijos
'
opinijai" J i s citavo nuo 25
tf.

Tiktai Su Valdomųjų Sutikimu
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CLASSIFIED ADS
"DRAUGAS" HELP WANTED
ADVĘ7ITISING DEPARTMENT
1JJ7 NO. Deanborn Street
TeL RA.Vdolph 9488-t489
HELP WANTED — MOTERYS

DŽENITORKŲ"

*

•

'

•

REIKIA VYRŲ
Dženjftoriaus Darbui
Dienomis, 40 vai. į savaitę. Gera
mokestis. Atsišaukite į —
DUBKEE FAMOUS FOODS
2670 No. Elston
MATTRES8 VYRO REIKIA
Pastovumas. Aukščiausia ratą
ARROW MFG. CO.
6162 So. \Vent\vorth — ENG. §665

JAUNŲ VYRŲ REIKIA
PASTOVUMAS, TRUMPŲ
Bendriems Darbams
VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM
Desry Dirbtu vėje
MODERNIŠKAM NAME
Gera proga išmokti grerai apmokamą,
amatą. Gera mokestis.
KreipkitSs
• LABAI AUKŠTOS RATOS
prie Mr. Nitzsche.
2639 S. HARDING
72%c J valandą, pradedant
77 ViC i valandą, po 3 mėnesių
Tel. LAVVndaJe 2499
82%c į valanda po 6 mėnesių

VYRŲ

• 5 IR 6 D I E N A S į SAVAITĘ

NE DAUGIAU KAIP
45 METŲ AMŽIAUS

• V A L . 5:30 IKI V I D U R N A K Č I O
• APMOKAMOS
IR Š V E N T E S

ATOSTOGOS

Dirbti Prie
Kepyklos Pečių

• UNIFORMOS DUODAMOS
IR IŠVALOMOS V E L T U I
• DAUG DARBININKĖMS
N A U D Ų TEIKIAMA
Visaip bandysime paskirti prie darbo
arčiausiai jūsų namų.
Atvykite ir matykite

Miss

PATYRIMO NEREIKIA

Ra tos: $1.20 į valandą i r
5 centus j valandą bonų už
darbą naktimis.
PASTOVUS DARBAS
APMOKAMOS ATOSTOGOS

Allan

Moterių Samdymo Ofisan

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 5324 S. Federal St.
TELEPHONE CO.
STIPRAUS VYRO
309 W. WASHINGTQN ST. Pastoviam darbui.

Padėti Ice
Cream cabinet departmente.
HYDROX CORP.

REAL ESTATE

1906 Webster Ave.

TUOJAU GYVENIMUI pirmas apartmentas. 2 apt. mūr. 6 ir 6 kambarių
naras arti 44th ir S. California Ave.
Stokerhi šiluma. Cabinet sinkos. Til»»
maudyklės. $13.500. MATELSKI —
1741 West 47tii Street.
I •

v i

•

2 AUTO MEKANIKŲ
MEKANIKŲ PADĖJĖJŲ
Gera mokestis, pastovumas

ABRAHAMSON
MOTOR SALES CORP.

V I

5850 Galiunet Ave., Hamniono, IncL.
Tel. Shoffield 2543 ar SOL 8017

Komunizmui Reiche

PORTERIO REIKIA
VALYMUI

BERLYNAS, birž. 30. —
PASTOVUS DARBAS
40
VAL. I SAVAITĘ
Neue Zeitung — oficialus
TELEFONAS
amerikiečių militarines vy
WABASH 3497
riausybes vokiečių
kalba
laikraštis — vakar raporta- PIRMOS KLASES MEKANIKŲ
vo
Pageidaujami patyrusiųjų prie Chrys
, 3°g sovietųj maršalas JLav ler
produktų, šaukite —
renti P. Beria atvyko j rusų
Sheffield 265 ar 266
KLAUSKITE DfiL BUCK
okupacijos zoną.
Laikraštis pareiškė įsiti
BOHLING AUTO SALES
kinimą, jog jis atvyko padė 218 Douglas St., Hammond. Ind.
ti vokiečių komunistams ko- DRAUGE rasite ^ s a s vė
koti " didėjančią
opoziciją
žmonių tarpe."
liausias žinias.

YVESTYVOOD LIQUOR STORE

• *•

HELP WAXTED — V Y R U

* "D R A U G O" *
D A R B Ų SKYR I U S

HELP WANTED — VYRAI

GRANITO KALĖJO REIKIA
Atsakomingo. Air hammer, lay-out ir abelnas akmens
kalimo darbas.
Nepaprasta proga tinkamam vyrui.
Gyvenimui vieta randasi.

#,'

OLSON MEMORIALS
1111 E. Cass St.
Joliet, 111.

SHitĮ'iĮĮ.lJ'.MHftli _įii|Įj
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L I N O T Y P E

O P E R A T O R

Wanted at once in Atlantic, Iowa, Model 5, Country dafly.
straight matter. Mušt set 1^4 to 2 galleys per hour. Permanent. Ideal residence city of 6,000, fine schools. Wire or phone:

•

ATLANTIC NEWS TELEGRAPH
ATLANTIC

IOWA

s

5E

mAPCUTJ^
VTE3NINTCLIS AMERIKOS LIETUVUJ KASDIENINIO
, RADIO LATKRASTIS. — JSTEIGTAS BAL. l l d ^ 1»3S.

WHFC -1451 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n n o 1-mot
iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nno 7 Ud 8 v. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas;

6755 So. Western Ave„

A
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Telefonas — GROvehU

^SP

m- " ••

Wm"m

•r

..
NMMMMM*

Nnw^iwnRv«»K i

•**..#«IV''J*^*M**

\

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

D R A U G A S
•ntered a» Sacond-Claaa Matter March SI, 1916 at Chlcago.
Under the A et o f March S, 1879.
PubUabea dali y, eocoapt Bandaya
by the
Llthuanlan OathoHc FTCH* Soclrty.
Itomber of ih& Cathollo

Illlnoia

Jnngt* VaLrtjbfiee, bet ne Chlcagoje:
Metama . . . .
t.I*
Porai Metu

Bob^rtpUoa Ratas: .
• •.0# per y m r outslde of Chlca*o:
IT.M per year tn Chicafo * Cicero:
4 aeata per

...
• t • • •"•' e e e • • •

$8 • •

4. U

reikta siųsti Pašto Money
Orderiu aa užrakymal*.

Skelbimų kainos bua prisiunčiamo*
Pranuwmm •lua kala* Chieagoje
Ctoeroje per padta:
tuojaua, gav-ua prašymą.
Metama
$7.tt
Purei Metų
4.04 B B M J M i m DIBN. "DRAUGE

UNRRA Užbaigė Savo Darb$
IŠLEISTA BILIJONINfiS SUMOS
Vakar baigė savo darbą ir egzistavimą tarptautine
šalpos organizacija UNRRA, veikusi per keletą metų.
Ją suorganizavo Jungtinės Tautos 1943 m. lapkričio
9 d., kad šelpti nuo karo nukentėjusius. Iš visų sąjun
gininkų Jungtines Valstybes daugiausiai įdėjo pinigų
šion organizacijon — net 72 nuošimčius visų išleistų
sumų.
UNRRA išleido bilijoną dolerių, kad pagelbėti atsta
tyti karo paliestų kraštų vidujinį ekonominį gyveni
mą; $450,000,000 būtiniems reikmenims; $200,000,000
žemės ūkio padargams, sėkloms, gyvuliams ir trakto
riams; $160,000,000 medikamentams ir vaistams. Va
dovybė praneša, kad UNRRA pagelbejusi repatrijuoti
7,000,000 tremtinių ir pabėgėlių.
UNRRA vyriausiais direktoriais yra buvę (visi ame
rikiečiai): Herbert H. Lehman (buvęs New Yorko gu
bernatorius) ; Fiorello H. La Guardia (buvęs New Yor
ko meras) ir gen. Rooks, kuriam teko šią organizaciją
likviduoti.
DAUG GERO PADARĖ, BET.„
Nėra abejonės, kad UNRRA daug gero padarė karo
suvargintam pasauliui. Lietuviai tremtiniai Europoje,
kurių yra apie 80,000, taip jau gavo iš jos pašalpą.
Bet toji organizacija būtų žymiai garbingiau savo
vardą įsirašius į pokarinio pasaulio istoriją, jei jos
pareigūnų dauguma nebūūtų pasidavusi rusiškojo ko
munizmo įtakai. Jon buvo privisę ir tokių elementų,
kurie atvirai rusišką, komunistišką propagandą vedė
ir kai kuriais atvejais prievartą panaudojo tremtiniams
repatrijuoti. Nors nekartą atitinkamuose Jungtinių
Valstybių departamentuose buvo pareikšta, kad nebus
naudojama prievarta tremtinių repatrjiac^iai, tačiau
UNRRA pareigūnai (net amerikiečiai) dažnai prasi
lenkė su tuo vyriausybės nusistatymu. Kiek Amerikos
Lietuvių Taryba, tiek Bendras Amerikos Lietuvių Fon
das ne vieną kartą turėjo kreiptis į Vašingtoną, nuro
dant faktus apie kai kurių UNRRA pareigūnų netikusį
elgesį su baltiečiais tremtiniais ir prašant padėtį iš
tirti ir pataisyti. Į tas mūsų pastangas vis dėlto bū
davo kreipiama dėmesio.
KAS^ TOLIAU?
UNRRA vietą dabar užims nauja šalpos organiza
cija IRO (International Relief Organization). Ji taip
jau yra Jungtinių Tautų įsteigta ir #Jungtinių Valsty
bių kongreso bei vyriausybės uigirta. Bet jos fondai
bus, palyginti, žymiai mažesni ir todėl jos darbas eis
ne taip jau plačiu mastu.
* Jei kas, tai tremtiniai Europoje tikrai pajus šią at
mainą. Pajus ir lietuviai — gal dar labiau negu kiti.
Atsižvelgiant į tą padėtį,, mes, Amerikos lietuviai,
turime būti veiklesni ir duosnesni, kad stipresnę pagelbą savo broliams galėtume suteikti. Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių Fondą remkime visomis galimomis prie
monėmis.

Šiandien Tag Day — Pasidarbuokime
Ypatingas supuolimas — vakar baigėsi UNRRA dar
bai, o šiandien Chicagoje BALF vajaus komitetas da
ro viešą rinkliavą — Tag Day. Kadangi tremtiniai,
žinoma, ir lietuviai, nebegaus Unros pagelbos, todėl
čikagiečiai skuba savo pastangomis sukelti lėšų savo
tautiečiams šelpti ir gelbėti.
Taigi, šiandien mes ir darbu ir aukomis turime pro
gos pagelbėti tremtiniams ir atlikti didelį ir kilnų
krikščioniškosios artimo meilės darbą.
Prie gerų norų mes, čikagiečiai, liepos 4 d. galime
dalyvauti dvejose vietose: būti lietuvių senelių prie
glaudos namo pašventinime ir L. Vyčių piknike Vy
tauto parke. Tuo būdu paremsime du svarbius mūsų
visuomenės reikalus.
Žymusis dienraštis "The New York Times" stipriai
remia Strattono (H. R. 2910) bilių, kuriam praėjus,
būtų įleista į Ameriką 400,000 tremtinių keturių metų
laikotarpyje.
*

*.

— Klaros Luce ašaros New Yorko viešbuty. — Vė
lybas telefonas už šimtų mylių. — Kada ir kaip atei
na atsivertimas. — Jos tarnaite ir sekretore. — Kon
vertite apie Katalikų Bažnyčią*

T. ANGELAITIS

IŠLIKOM
^

(Tęsinys)

MALDA KANČIOJE
Po ilgokų blaškymusi, svyravimų ir svarstybų paga
liau rašytoja Klara Luce palinko į katalikybę:
— Aš perilgai gyvenau materializmo name kol pa
galiau mano abejonių dūmai prapliupo atsimetimo (nuo
materializmo) liepsnomis. Ir aš pabėgau..."
Toliau rašytoja nupasakoja tą atsivertimo naktį: ji
buvo New Yorko viešbutyje. Tą naktį — rodos, visos
kartybės, nusivylimai, abejonės, kokias ji tik kada bu
vo pergyvenusi, užgulė visos kartu. Ji vaikščiojo po
kambarį, pakeldama daiktus nuo stalo ir vėl padedama...
— Pagaliau aš pajutau tikrąją prasmę gyvenimo be
prasmiškumo, — rašo Luce. — Pasijutau beverkianti.
Ir tada aš pradėjau melstis. Vienintelė malda, kurią
aš atmintinai mokėjau, buvo "Tėve mūsų". Ją aš ir
kalbėjau..."
JĖZUITO LAIŠKAS
Meldėsi ji klūpėdama, ir atsikėlusi jautė lyg kokį
palengvinimą. Pradėjo vaikščioti po kambarį. Staiga
ant stalo pastebėjo neatplėštą kun. Wiatrak laišką.
Perskaitė jį. Buvo trumpas: klausė, ar rašytoja buvo
kada skaičiusi šv. Augustino "Išpažinimus". Ir kuni
gas laiške aprašė, kaip nusiminęs, nusivylęs Augusti
nas išgirdo "Imk, ir skaityk", "kaip jis atsivertė Šv.
Raštą, paskaitė ir tos gilios eilutės buvo jo naujo gy
%
venimo pradžia.
Peržvelgusi tą laišką ir Klara Luce panoro ką pa
našaus paskaityti. Tačiau Šv. Rašto jos knygyne nebu
vo. Tad... ji paėmė telefonų knygą ir suradusi numerį
pašaukė St. Louis mieste esantį kun. Wiatrak.
Nors buvo naktis — kun. VViatrak atsiliepė ir rašy
toja į; jį pratarė:
— Tėve, su manimi nieko blogo neatsitiko, bet ma
no siela yra rūpestyje...
— Tą žinau. To telefonavimo aš jau nuo seniai mel
džiau... Bet, aš nesu Jūsų pagelbai tinkamas kunigas...
Aš esu paprastas... Kreipkis į tėvą Fulton Sheen... Da
bar gi — gerai išsimiegok. Dievas Tave telaimina...
Rašytoja sakosi jautusis lyg tikrai pats Dievas ją
palaiminęs. Toliau ji sakosi:
— Ir aš vėl atsiklaupiau, bejėgė, lyg vaikas prieš
Tėvą. Ir aš Jam dėkojau, nes Jis manęs išklausė. Da
bar aš jau buvau tikra dabarčiai ir ateičiai. Amen."
MASTYMŲ MĖNESIAI
Tačiau tas dar jos nepadarė katalike, tik paruošė jos
sielą atvira širdimi priimti tiesą. Praėjo dar beveik
pusė metų, kol ji pasidarė pilna katalikė. Po tos nak
ties sekė mėnesiai skaitymo, studijų, ieškojimų, "daug
sunkesnių ir stropesnių, negu kada nors gyvenime as
buvau patyrusi."
Toliau savo atsivertimą ji taip apibudina:
— Tikėjimas yra Dievo malonė, laisva, valia priimta.
Kaip gi kas galėtų aprašyti tą momentą, kada tikėji
mas ateina? Momentas, kada žmogaus širdis sutirpsta
Dievo meilėje, yra tikėjimo atėjimo momentas. Tas
tikra, bet tas momentas taip lygiai sunku nustatyti,
kaip sunku nustatyti, kada ledas tirpsta ar kada aušra
pradeda aušti... Instrukcijos, ar katalikų tiesų dėsty
mas yra paruošimas minties padaryti laisvą valios nuo
sprendį, kurs seka malonės įkvėpimą. Kunigas mokinio
neatverčia, jis tik paruošia atsivertimui,. kaip ūkinin
kas kad paruošia dirvą sėkloms".
BOKŠTU IŠLIKUSI LAIKO GRIUVĖSIUOS
Atsivertimo žingsnis jai nebuvo lengva padaryti,
ypač šiame — protestantų krašte.
— Mano brangi tarnaitė ir mano geroji draugė
sekretorė — kurį laiką vaikščiojo lyg aš būčiau nu
sprendusi užsidaryti raupsuotųjų kolonijoj — pasa
kojasi Klara Luce.
Fulton Sheen per keletą mėnesių padėjo jai gilintis
l katalikų tiesas.
— Jei žmogus interesuojasi įstatymais, net jeigu ir
norėtų juos paneigti, jis pasitaria su advokatu; jei jis
nori ką nors sužinoti apie ligos prigimtį, tariasi su
gydytoju Jei kas-nors tikrai nori i giliau išdiskutuoti
katalikybę..., jis turi kreiptis pas katalikų kunigą..., duoda patarimą rašytoja.
Pati gi likusi katalike, ji kartoja su šventuoju:
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Lemiamoji Naktis Rašytojos Gyvenime
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Katalikų Baznyaa. T.ek ir dar daugiau reikėjo Die(Nukelta į 6 pusi.)

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdele
"V" No. 150 Lietuvos vai%
kų rašytojas Jonas Mackevičius — Nord rašo apdejnau
jus "tarybinius žmones". Ko
munistų partija jam įsakė
tą straipsnį parašyti. Tačiau
J. Mackevičius dar silpnas
bolševikiškas propagandis
tas. Jam reikia dar daug
mokytis, kad nors iš tolo pa
sivytų bolševikinius mela
gius. Savo straipsnyje jis
niekus nukalba.
• >V , •
Štai, jis aplankė cukraus
fabriką Panevėžyje. Ten su
sitiko vieną pažįstamą dar
bininką, kuris taip jam pa
porino:
"Iki karo dirbdamas, šia
me pačiame fabrike, aš bu
vau materiališkai geriau ap
sirūpinęs... Bet kuo aš tada
buvau? Nieku, nuliumi, ma
žu žmogeliu... O dabar aš
socializmo statytojas..."
Tas žmogus prieš karą
statė sau namus, uždirbo pi
nigų ir į banką dėjo, o da
bar stato "socializmą". Ar
svarbu, kad valgyti nėra ko,
kad rūbai jau septyniolika
kartų lopyti. Juk ne duona
žmogus gyvas, o kiekvienu
žodžiu, išeinančiu iš Stalino
burnos.
• •
*
Paskui J. Mackevičius nu
važiavo į Chodakauskų dva
rą prie Panevėžio. (Chodakauskas buvo Panevėžio mie
sto burmistras, o jo viena
sesuo buvo Smetonos žmo
na, o kita — Tūbelio žmo
na).
Dabar ten šeimininkai pa
sikeitė. Dvaras ir liko dva
ru, bet jį dabar valdo "de
mobilizuotas raudonosios ar
mijos majoras". O kumečiai
ir liko kumečiais. "Pažan
ga" padaryta į baudžiavi
nius laikus, kada Lietuvoje
dvarininkai buvo tik lenkai
ir rusai.
Su karvėmis tame naujo
sios baudžiavos dvare kaž
kas negero. Jos, kaip rašo
J. Mackevičius, "mechaniš
kai atrajoja". Visam sviete
mechaniškų, karvių dar nė
ra, o bolševikų "rojuj" jau
yra, Kažin, koks jų pienas?
Gal sekančiame rašinyje J.
Mackevičius aprašys."
• *
•
"V" piktinasi, kam Lie
tuvos partizanų laikraštis
sako, jog Paleckis, Sniečkus
ir kiti Maskvos budelių tar
nai baigs savo karjeras po
sausa šaka miške.
Tuo nėra ko abejoti. Sta
linui, Molotovui ir kitiems
vyriausiems budeliams galės
būti pastatytos kartuvės,
kaip jų draugams Ribbentropui, Sauckeliui, Rosenber
gui ir kitiems buvo pasta
tytos Nuernberge, o papras
tiems išdavikams ir žmog
žudžiams, kaip Paleckis, Ge
dvilą, Sniečkus, užteks sau
sos šakos ir pančio ant kak
lo.

— Saulius.
— Ar buvo krikštytas?
— Taip. Kai aš buvau išvažiavęs, žmona pasirūpino
vaiką pakrikštyti. Tada mano žmona buvo tikinti, ge
ra katalikė. Kas šventadienį ji eidavo y bažnyčią. Tik
du metai, buvo po mūsų vedybų. Dabar gi ir žmona
kitokia. Laikai keičias ir žmonės keičiasi. Tačiau, nors
aš ir netikintis, bet norėčiau, kad mano sūnus būtų
palaidotas su bažnytinėm apeigomis. Aš manau, kad
bus galima?
— Žinoma. O kas buvo jūsų sūnui? Kuo jis sirgo?
— Nežinau. Pasakysiu teisybę. Tai buvo dar prieš
Velykas. Antradienį su draugu gerokai niugeriau. Tas
pats buvo ir penktadienį. Nesu girtuoklis, bet pasitai
kė tokia proga. Kaimynas žygas, matyt, pastebėjęs,
kad aš įsismaginęs, pasipiktinęs tarė:
— Velykoms ruoškis, Juozapaiti. Jau pats laikas,
paskutinės dienos.
O aš jam atsakiau:
— Kas man tos Velykos. Švęskit, jei norit, sau šim
tus Velykų. Tai senas išmįslas. Mano Velykos — tai
gegužės pirmoji. Tai darbininkų, liaudies žmonių, socijalistų, komunistų šventė. Tada tai bu s man tikros
Velykos. O jūsų Velykos man nusispiaut.
— Žygas nebedrįso su manim ginčytis. Velykos atė
jo ir praėjo. Aš jų visai nešvenčiau. Ir mano šeima
tų Velykų nematė. Džiaugiaus, kad pirmą kartą Velykose mano žmona nebuvo bažnyčioje. Aš laisvamanis,
netikintis, tai kam man veidmainiauti ir dar kažko
kias Velykas švęsti: O dabar kaip tik tokie ir laikai.
— Ateiha štai gegužės pirmoji, — dėstė atsidusęs
žmogus. — Tai tikrai didelė darbininkų šventė. Ryt*x
vyksta visos iškilmės. Aš turiu vadovauti prekybos
tarnautojų mitingui. Bet štai, vakar popiet suserga
mano Saulius. Galvos skaudėjimu pasiskundė. Atvykęs
gydytojas patarė vežti į ligoninę. Bet ligoninė atsisakė
priimti. Vietų, sako, nebėra. Ligonių esą tiek daug, kad
ir koridoriuose pilna lovų. Nieko nepadarysi. Manėme
dar šiandien su ligonine susikalbėti. Bet naktį'... vai
kas mirė. Štai man ir mano Velykos. Aš turiu laidoti
savo sūnų. Aš jaučiu kažką paslaptingo. Nežinau nė
kas mane čia atvedė. Atvykau prieš savo įsitikinimus.
Tačiau vaiką noriu laidoti su apeigomis.
— Iš tiesų, tai retas atsitikimas, — tarė klebonas.
— Tai tikrai Dievo ranka. Ar pagalvojai, tamsta, kad
tai dangaus balsas, tamstai pasakytas Velykų proga?
— Kad aš Dievo nepripažįstu.
— Bet ar nepagalvojai šį kartą apie Jį?
— Gal kiek ir pagalvojau. Bet, jeigu Dievas yra ir
Jis mane įspėja, tai kam gi taip skaudžiai? Ar nega
lėjo kitokiu būdu tai padaryti? Tai per žiauru!
— Galėti tai galėjo. Bet štai ir šis — skaudžiausias
būdas dar sunkiai veikia. Juk tamsta dar svyruoji, dar
abejoji. Tai kas būtų buvę, jeigu tas įspėjimas būtų
švelnesnis? Argi būtų buvę s sėkmingas!
— Bet mano vaikas niekuo nekaltas.
— Jis, aišku, ir lieka nekaltas. Jis bus laimingas
amžinąja laime. O užaugęs kažin kokią laimę būtų tu
rėjęs?... Be krikščioniško auklėjimo, be Dievo, kažin
kokiu gyvenimo keliu būtų nuėjęs.
Žmogus susimąstė. Baigė tartis dėl laidotuvių ir išėjo.
• •
•
(Bus daugiau)

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų
IŠDIRBĖJAI
Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime
jgyjo nuo pirkėjų pilną
patenkinimą.

Tlealog Jums
U Masu Dirbtu v*
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MCS^ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirk si te Daug Pigiau!
GARANTUOTA MEDŽIAGA 0 DAKBAS TEIKIAMA
VI LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėja Išgarsina M na. —
Prie Progos Paklauskite Ja.

Archer Avenue Furniture Co.
— PABLOB SUITE lADIEBftJ AI —

4140 Archer Ave.

Chicago 32, HL

Telefoiias—LACayette 3516
Neturįs ko pasakyti visa
da daug kalba, .

Savininkas-^IOE

KAZIh—KAZ1KA1T1S
^

#

Antradienis, liepos 1, 1947

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IELINOIS
tarta pasamdyti busą žmo
nėms nuvežti ir parvežti. Už
siregistruoti reikia pas pirm.
$1 — M. Belski, V. ValiukėE. Gedvilienę ir P. Turskienaitė.
nę, 4639 So. Hermitage Ave.
Visiems aukavusiems BA
Nutarta per liepos ir rugLF Vajaus Komitetas dėko
piūčio mėn. nelaikyti susi
ja,
rinkimų.
Labdary
B r o n i u s Bud.ginas,
B ALF vajaus vedėjas

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Gautos Aukos BALF-ui
Gauta čekiais ir grynais
pinigais* BALF Vajaus Ko
miteto raštinėje nuo birže
lio 7 d. iki birželio 21 d. is
šių asmenų ir organizacijų:

Kas, Kada Ir Kur

Bridgeport, — Kat. Fede
racijos 26-to skyriaus susi
rinkimas įvyks Šv. Jurgio
par. mok. kamb. ne trečia
dienį, bet ketvirtadienį, lie
pos 3 d., 7:30 vai.
P. S. Del svarbių aplinky
bių, nutarta nuo dabar Fed.
26 skyr. susirinkimai laiky
ti k a s pirmas ketvirtadienis
kas mėnuo.
Valdyba

1. L. Y. O. "Jaunoji Lie
tuva" — $231.90 (aukos iš
ruošto "Jaunosios Lietuvos'
VISI KAIP VIENAS
••
Town of Lake. — Labda
šokių vakaro "D.-G." salė
rių Sąjungos 1 kuopos su
"Statykim didingą gyve
CHIPLEY, FLA. — Ke
je birželio 7 d.).
sirinkime, birželio 9 d., pa nimo ir kultūros įstaigą!" turi Ludianagolis gyventojai
2. Dievo Apv. parapijos darytas pranešimas, kaa Tokiu šūkiu Švento Kaži
buvo užmušti, maždaug 25
Šv. Onos Brolija aukojo $25., Kapinių Dienoj 1 kuopa tu miero Akademijos Rėmėjos
3. Lietuvių Socialistų De rėjo dvi rinkėjas. P. Turs- stropiai ruošiasi
pirmam
mokratų Chicago, 111., 4 kuo kiene surinko $153.45, o O- šauniam PIKNIKUI, Vytau
pa, auka iš birželio 8 d. pik na Pocaite $17.05. Mr. Joe to parlfe sekmadienį, liepos
niko — $24.25.
Meegan būdais piknike pel-1 mėn. 6 dieną. Tam tikslui
A.
A.
4. O Vyšniauskienė 4027 no gauta $947.80.
Rėmėjos jau seniai ruošiasi
PRANCIŠKA
S. Maplewood Ave., nenuil-1 g v P r a n c i š k a u s Vienuoly- darbuojasi ir su pasitikėjiKNISTAUTIENfi
1
BrangUs
(po tevats Jurgaitis)
stanti šalpos d a r b i n i n k ė j R § m ė j ų kvietimas į • a i - ™ . * * * . T *
**
Gyv.:
2123 W. 23rd Street
vaikščiodama pas pažįsta- m ą p r i i m t a s i r p a s k i r t a au- t u v i a 1 ' V1S1 kal*> * * * * * s t ° Mirė Birž. 30d., 1947m., 6:30 vai. ryte. sulaukus 51* m.
kim j darbą, vykim į pikni
mu s su aukų knygute surin-1 k a K uopą atstovauti apsi
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
ką, o pradžia naujai Aka
seinių apskr., Viduklės parap .
ko — $21.00.
g m g dvasios vadas kun. K
Palipu kaimo. Amerikoje iš
demijai tikrai bus padary
gyveno 34 metus.
5. Vyšniauskienės draugė Barauskas ir A. Snarskienė ta. Sekmadienį, liepos 6-tą
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Joną; 2 dukteris Stanis
Radavičienė Sofija, 2543 W.
eserų
kaziPerskaitytas S
lavą Cox ir žentą Harry ir an
dieną skilkime Akademijos
ūkus H a r r y ir Kenny, ir Ber39th Place, su aukų knygų- m i e r i e č i
ėkos
laiškas
už
d
Statybos Fondui.
nice Linney ir žentą Elwood
te surinko — $17.00.
ir a n ū k u s June ir Elwood; brodalyvavimą jų remejų sei
lį_ Stanislovą Jurgaitį ir sesers
Šios abi darbininkės ir to
sūnus — Kazimierą ir Petrą
me ir už auką.
Laucius; ir daug kitų giminių,
liau darbuojasi tremtinių la
draugų ir pažįstamų.
Liepos 4 d. senelių prie
Kūnas pašarvotas Laehawicz
bui.
koplyčioje,
2 314 W. 23rd PI.
glaudą pašventins kardino
Laidotuvės
įvyks ketvirtad.,
Po $5 aukojo kun. Juozas
B
r
i
g
h
t
o
n
P
a
r
k
.
—
M
o
t
e
r
ų
Liepos
3d.
Iš
koplyčios 8:30
las Stritch.
vai.
ryto
bus
atlydėta
į Auš
Lekavičius (nesenai atvažia
Sąjungos 20 kuopos svarbus
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
Po visam ten pat miške
rioje įvyks gedulingos pamal
vęs iš Europos), G. Petro
susirinkimas įvyks liepos 1
dos už velionės sielą. Po pa
įvyks
piknikas.
Nutarta
pik
nis iš Rockfordo, 111., F. Lumaldų bus nulydėta į šv. Kad., parapijos mokyklos kam
miero kapines.
nike
turėti
"stand"
su
vai
kowsky Aurora, 111.
Nuoširdžiai kviečiam-} visus
bary 8 vai. nares malonėki
iais ir
gimines,
draugus ir pažjsta/nus
><T*2 S. Pillipas, Z. S
S i m a i s . Į komisi te atsilankyti, nes bus j do
dalyvauti šiose laidotuvos-i.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys Ir
Putramentas, A Davi s ir po ' j ą į § j o : d V a S 1 ° s V a d a s k U n ' mu išgirsti, kaip pasisekė iš
Žentai, Brolis ir kitos Giminės.
Laid. direkt. Lachawiez ir
K. Barauskas, E. Gedviliene, važiavimas.
Valdyba
Sūnai, tel. CANal 2515.
P. Turskienė, J. Ragauskie
nė, R. Urbonienė, O. VazniePLATINKITE *'DRAUGĄ"
SENOMS, ATDAROMS,
nė, O. Landienė, Eitutienė,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
A Snarskienė ir Cicėnai. Nu
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
A.
4.
Kenčlantlejl nuo semų, atdaru
JURGIS TRUCINSKAS
ir skaudžių žaiadų, žino kaip lun

Iš Labdariu Veiklos

mylios šiaurėje nuo Pana
ma City, kai automobilis su
sidūrė su troku.
SKAITYKITE

"DRAUGĄ"

ROSELANDE
KOPLYČIA RANDASI:
1 0 7 5 6 S o . Michigan A v e .
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
Re*. teL — COMmodore 5785

Kūnas pašarvotas Ant. M.
Phillips koplyčioje. 3307 So.
Lituanica Ave. Laidotuvės ]vyks ketvirtad.. Liepos 3d. Iš
koplyčios 8:0d vai. ryto bus
atlydėtas j šv. Jurgio parap.
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse. •
Nuliūdę:— žmona. Dukterys,
S finai. Žentai, Marčios, Anūkai
ir kitos Gimines.
Laid. direkt.: Ant. M. Phil
lips, tel. YARds 4908.

ku yra ramiai padidėti, Ir kaip
nakties metu negalima carai Išsi
miegot. Kuomet
žalsdoa pradeda
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite
LEGULO Ointment palengrvinimul skausmo
Ir niežėjimo tų
sen r i, atdarų ir
skaudžių iaiadų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą
prašalinančios ypatyb*£ suteiks
Jums
tinkamą
nakties poilsi ir
pagelbfls Išgydyt
senas, atda
ras Ir skau
džias šals
iąs. Vartokite . JJ irsi skaudiems
nudegimams, šašų Ir sutrūkimų
prašaluilmul, Ir kad palengvinti
Psorlasis niežėjimą. Atvedina va
ilnanią a t l i l e t e s Foot degimą Ir
iežijimą, sustabdo jo plėtimąsi
ulalko nuo odos nudšiOvlmo Ir
•įtrūkimo t a r p pirštų; geras ir
ausoa, trokštančios odos niešeji
nui, nuo darbo išbėrimams Ir kloms odos negalima Iš lauko pu-

A.
STANISLOVAS
SIR VIDAS
Gyveno 4544 S. Paulina St.
Mirė Birželio 29 d., 1947 m..
11:05 vai. vak., sulaukęs pu
ses amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Laukuvos parap.
Amerikoje išgyveno 45 m.
Paliko dideliame nuliūdime
sesers dukter) Stella Ryjewski,
jos vyrą Roman ir kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.
Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių draugijos.
Kūnas pašarvotas John F.
Eudeikio koplyčioje. 4605 So.
Hermitage Ave.
Laidotuvės įvyks ketvirtad..
Liepos 3 d. iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydetsa į 8v\
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugais ir pažįstamus
. dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Sesers Duktė, jos Vyras Ir
kitos Giminės.
Laidotuvių direktorius J o h n
F. Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur BosoJ
Sostoja.

tf<v*iflMtftt.

- y i
A

U O D Ė S I O VALANDOJ
ŠankiU

A

TILLIE WAISIS (WEISS)
(po tėvais Počiutfe)
Gyv.: 5944 So. Keeler Ave.,
tel. PORtsmouth 9456.
Mirė Birželio 28d., 1947m..
8-tą vai. vak., sulaukus 53 me
tų amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Kilo iš
Šiaulių apskr., Lukių parap.,
AndrėŠiškių kaimo. Amerikoje
išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime:
vyrą Juozapą; 2 sūnus — J o seph ir John; dukterį Genevieve
i Grantham; brolį Stanislovą Po
cių ir jo žmoną Juliją ir j.ų
sūntį Benediktą ir jo žmoną
Catherine; ir oaug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas Aitano B.
Petkaus koplyčioje, 6812 So..
Western Avenue.
" Laidotuves įvyks trečiadienį,
Liepos 2d. Iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydėta į Gimi.mo Švenčiausios Panelės Mari
jos parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bu?
nulydėta į ŠV. Kazimiero kapi
nės. ,
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sūnai, 1 Mik
li'-. Brolis ir kitos Giminės.
Laid. direkt.: A. B. Petkus,
tel. GROvehill 0142.

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DftEKTOtfAf
»3ff
YARds 1138-1139

fftOspect 009?^,

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jfisų mylimąja,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
I jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONT a

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1

4605-07 S. Hermitage
Avenue
Yards 1741-2

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

4330-34 S.

Avenue
Lafayette 0727

UBGULO OINTMENT parsiduo
tą po $1 SI ir po $S.5Š.

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Bei*
kale, saukite mus.

W

PETRAS P. GURSKIS

Radio Programai WGE3
(1390 k.)

LEGULO, DEPT.—D.

659 WEST 18th STREET

DABAR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo 9:15 iki 9:80 v. ryte.

CICERO 50. HJJNOIS

^

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS
:v* $**#

3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telephone: YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves.
Paminklus pristatome f visas kapines arti ar toli.
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspertyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.
Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

BITTINandKAMENSKY
Monument
mi

*

Phone SEEIey 5711

POVILAS J. RIDIKAS

f

Mirė Birželio 29d., 1947m., 12:30 vai. popiet, sulaukus
senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kaltinėnų parap.,
Kanapiukių kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: sūnų Aleksandrą Zink ir mar
čią Loretta: 3 dukteris — Martha Stoecker ir žentą Clarenee
rj., Sophie Bartosh ir žentą Frank, Catherine Chapps ir žen
tą Matthew; 13 anūkų ir daug kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų.
Priklausė prie Šv. Barboros, Tretininkų, Apaštalystės Mal
dos ir Gyvojo Rožančiaus draugijų.
Kūnas pašarvotas namuose: 6515 S. Talman Ave., tel. —
REPubflic 3517. Laidotuvės įvyks ketvirtad., Liepos 3d. Iš
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Gimimo švenčiausios Pa
nelės Marjjo3 parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mi© dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Sūnus, Dukterys, Marti, Žentai, Anūkai, Gimines.
Laidotuvių direkt.: Ant. B. Petkus, tel. GROvehill 0142.

Mes turime koplyčias
visose Chicagos tr
Košt lando dalyse Ir
tuojau patarnaujam.

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Siųskite Jflsų Money OrderJ tls«log i —

MARIJONA ZARAMBA
(po pirmu vyru Zvvinakiene)

••II——mmmmummmmm

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

John F. Eudeikis

&*.

VALANDOJE

NULIŪDIMO

— ^ — i — i — ^ ^ i M ^ ••

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

4847 W. 14th Street

i

3914 West lllth St

Telefonas; CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

Gyv.: 332 9 So. Morgun St.,
tel. YARds 6389.
Mirė Birželio 29d., 1947m.,
10:50 vai. vakare.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Jonišk.lio pa
rapijos, Bulvoniu kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 4 2 metus.
Palik-o dideliame nuliūdime:
žmoną, Salomėją
(po
tėvais
Maikštenaitė); 4 dukteris —
Marijoną Martinkus ir žentą
Mykolą. Kmily Dubrock tr
žentą Melvin, Catherine Elsfelder ir žentą Gilbert, Anna
Dunne ir žentą John; 2 sū
nus Juozapą ir marčią Vero
niką ir Julius ir marčią J o sephine; 14 anūkų,; 3 proa n ū k u s ir kitas gimines.

St. Casimir Monument
Company

B. A . L A C H A W I C Z
Laidotuvių Direktorius

Keturi. Užmušti.

Pranešimai

P-RK-T1 TIESIOG NUO —
MR. NELSON

Works

3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo gv. Kazimiero kap. vartų.

_

/

Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

Phones — CANal 251
COM 5765; PUL

MAŽEIKA ir EVANS
3319 LITUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

Phones: YARDS
PROsi

LEONARDAS L BUKAUSKAI
10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PUIiman

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE.
—u
>

Phonft: YARds

JUUUS UULEVICIUS

4348 S. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFayette 3572

s

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILTINOIS

«

KAIP NUVAŽIUOTI Į SENELIŲ PRIEGLAUDA

Kur Važiuoji Liepos 4 d.?

Gi į Labdarių Ūki, - Atsako Visi
VYRŲ PASIKALBĖJIMAS VYKSTANT IŠ DARBO
APIE SENELIŲ PRIEGLAUDOS ATIDARYME
Būrys vyrų važiuoja iš svečių. Per pamaldas, ku
darbo ir kalbasi tarp savęs rios prasidės 11 valandą,
giedos Sasnausko vyrų cho
įvairiais klausimais.
ras, vadovaujamas muziko
—Petrai, kur važiuosi lie
A. Pociaus, — nurodė Anta
pos 4 dieną, — klausia Balt
nas Birbilas.
ras.
— Labdarių Centras ir
—Kam dar klausti, juk ži kuopos atliko didelį labda
nai, kad liepos 4 dieną va- rybės darbą, pastatė didinžiuoju į Labdarių ūkį, Holy
artimo meil§s paminklą,
Family Vilią, Orland Park, j uMį
d a u g e l i a r e n giasi va111.,— trumpai ir aiškiai at- ; ž i u o t i j i š d a r i ų ū k j p a s i .
sake Petras.
džiaugti labdarių darbais,—
—O taip, ir aš važiuoju į Į p a sakė Ignacas Pumputis.
Labdarių ūkį, nes liepoe 4 _ L i e p o s * ^eną Labdadieną bus iškilmingai atida- r i ų ū k y j e b u s t i k r a i d i d e l e s
Čia yra žemėlapis, kuris parodo kelius į senelių prieglaudą. Didelis kryžius rodo se
rytas ir pašventintas naujai į ^ H n , ^ n es senelių prie- nelių prieglaudą — Holy Family Villa. Liepos 4 dieną ten įvyks didelės iškilmės —
pastatytas senelių prieglau-j g l a u d ą p a š v e n t i n s kardino- bus atidarytas ir naujai pastatytas ir įrengtas senelių prieglaudos namas.
dos namas, — prabilo Jo la s Stritch, 0 paskui bus
nas Degutis.
gražus ir jaukus piknikas,
Pasikalbejimas
—Aš girdėjau, kad liepos šauni muzika gros, todėl vi
NEW YORK.—Tarp Jung
4 dieną Labdarių ūkyje bus si važiuosime į Labdarių ūVYRAS MANĖ, KAD VAGIS LENDA Į NAM4. — BET tinių Amerikos yalstybių ir
labai įdomu ir įvairu, nes kį, — pasakė Stasys Žvirb
PRIE LANGO BUVO ŽMONA. — JI BUVO NU Kinijos telefonu pasikalbėji
daug žmonių iŠ įvairių vie lis atsisveikindamas
su
ŠAUTA
mai pradės veikti nuo liepos
tų atvyks. Bus daug žymių draugais.
Mrs. Helen Bjick, 24 me- kė į žmonos galvą ir jinai 1 dienos. Trijų minučių pasi
tų, iš Kankakee, I1L, tapo krito negyva. Vyras labai kalbėjimas tarp Shanghai
nušauta savo vyro Jurgio, susijaudino, nes jis nušovė ar Nanking ir Amerikos
žmoną, kurią labai mylėjo ir I miestų kainuos $12 savai
49 metų, per klaidą.
cagos.
apskrities
pirminin
Amerikos Lietuvių Tary
tės dienomis, o sekmadieJurgis Bjick, policininkas abu gražiai gyveno.
bos Chicagos apskritis pra kas.
Jo žmona buvo nuėjusi į niais $9.
buvo nakties metu pažadin
eitą sekmadienį turėjo di
Piknike laimėjo dovanas tas audros, jis mane, kad kitą miegamąjį kambarį, kur
delį ir gražų išvažiavimą — šie asmenys:
vagis lenda į jo namą, paė gulėjo du jų vaikai. Kai ki 104 "Žvakutes
•••
pikniką Liberty darže.
mė šautuvą ir paleido šūvį. lo antrą kartą audra, Jurgio
Pirmą dovaną (automobi
CHICAGO. — Mrs. LouiIšvažiavime
dalyvavo lį) Duh Killay and Co., At- Bet ten nebuvo vagis, o tik žmona nuėjo uždaryti lan
daug žmonių i£ Chicagos ir hol, Mass.; antrą — A. Ja- jo žmona uždarinėjo langus, gų. Vyras pamanė, kad ten sa Dean, iš plano, pati išsi
jos apylinkių. Iš Rockford, nušauski, 518 So. Bewer st., kai kilo audra. Kulka patai- prie lango vagis, ir jis šovė. kepė sau gimtadienio keiką
ir padėjo 104 žvakutes. Jai
111., buvo atvykę net trys Aurora, 111.; trečią — Mrs.
sukako 104 metai amžiaus
autobusai.
Rockfordiečiai Gertrude Benešiūnas. 8337
birželio 30 dieną.
labai labai gražiai pasirodė S a M a r s h f i e l d a v > . k e t v i r t ą
piknike
— Clarence Malecy, 921 S.
ST. LOUIS. — Mississip- viso sukėlė apie 100 milijo
Lietuves bei tremtinių Maison av., Chicago; penk
Šoko į
•••
pi upė smarkiai pakilo ,nuo nų dolerių nuostolių.
klausimais įspūdingas, kal tą — A. Tuikka, 184 Laulietaus, birželio 29 dieną.
CHICAGO. — Nicholas
Vanduo apsėmė didelius
bas pasakė Lietuvos konsu rel str., Fitchburg, Mass.;
Tai didžiausias vandens pa laukų plotus. *
Jacobson, 16 metų, šoko į
las Dr. P. Daužvardis, L. šeštą — Mrs. M. Taranda,
kilimas šioje upėje per 103
Daugiau kaip 336,000 der- Į ežerą, kai maudės. Jis šok
Šimutis, A. L. T. pirminin- 7039 So. Maplewood str.,
metus. .Labai daug žmonių lingos žemės akerių buvo damas į vandenį nusilaužė
kas, M. Vaidyla Ir Kim. J. | C h i c a ? 0 ^
^įtintą
neteko pastogės.
apsemta tarp Louisiana, sprandą. Jis mirė nuo susiPranskis.
| P a u l j K y r i u s > ^ g Hooper
Šioje apylinkėje padaryta Mo., 100 mylių šiaurėje ir žeidimo.
Pikniko programai vado- s t r f Brooklyn, N. Y.
vavo Mačiukas, A.L.T. Chiapie 8 milijonus dolerių Cairo, 111. ,

Klaida Vyrui Brangiai Kamavo...

Kas Gavo A.L.T. Dovanas Piknike?

Milžiniški Potvynio Nuostoliai

Jūsų Radio Sugedęs?

6144 W. t 5 t h 1 1

T*l*om Tbq

DYKAI

IMlrby»aių

AFKAIN A VTMJLB

Paimam B nmmų tr prUtatoM
PARDUODAMA !f AUJTM
RADIO*
BmOljų I
lankti dal * * »
nuturi Pasirinkimą* ••lUnalo

C T i r V R O 411 f
v«|tftnUv t l r • • • •

Vaikai Verkė

PRANEŠIMAS

CHICAGO. — Norman Pašovė
Bastine ir jo žmona buvo
CHICAGO. — Herbert
areštuoti, ka,d jie paliko tris
339 savo vaikus vienus užrakin Vogst, 16 metų, buvo pašau
tas, kai jis bėgo iš pavog
tus name.
Kaimynai pranešė polici to automobilio.
jai apie vaikus, kai jie iš
girdo vaikų verksmą.

TEL. VICTORY 12TI

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

-BE

Jie Nenori

Atėmė $35

John Pakel, Pres.

6284 So. Western Ave* Chicago 36, Dlinois
•—f

•••

BERLYNAS. — Vokieti
joje į sovietų rusų okupaci
ne zoną atvyko sovietų mar
šalas Lavrenti P. Beria. Sa
koma, kad jis padės komu
nistams kovoti prieš padidė
jusią opoziciją komunistams.
Vokiečiai nenori komuniz
mo.

Chicago Savings and Loan Associatioi
& :

X Beneta. Cicėnienė, iš
Town of Lake, ne tik daug
CHICAGO. -=- Prieš metus darbuojas labdarybės ir ki
La Salle viešbutyje buvo tose mūs religiniai-tautinėgaisras ir viešbutis per me se organizacijose, o pasta*
tus buvo uždarytas. Dabar ruoju laiku ir daug laiko pa
vėl atidarytas.
švenčia veiklai, kad sušel
pus tremtinius, bet dar yra
Kai Susidūrė
pasiuntusi nuo savęs CARE
CHICAGO. — Mrs. Iily siuntinių tiems tremtiniams,
Laugfeld, 52 metų, iš Evans- kurie į ją kreipėsi pašalpos
ton, buvo užmušta ir kiti Į B ALF viešai rinkliavai (Tag ^
šeši asmenys lik 0 sužeisti, ;Day), liepos 1 d. ji yra su
kai du automobiliai susidūrė organizavus didelį būrį mo
terų aukų rinkėjų.
netoli Morton Grove.

Vel Atidarė

Siautė Audra

2

, CHICAGO. — Du vyrai iš
lipo iš automobilio, sulaikė
Mrs. NeJlie McKenzie, ir at§m§ iŠ įo& $15.

X Petronėlė Turskienė, ii
Town of Lake, aukų rinki
me Labd. Sąjungai paliko
čempionas, BALF-o viešojoj
rinkliavoj taip pat žada pa
likti čempionu. Praeitą "Decoration Day" Labdarių Są
jungai ji surinko $153.45.
X Kostas Lankauskas, ži- (
nomos Cicero veikėjos ir lab
darės Elzietos Lankauskienės sūnus, liepos 1 d. atida
rys moderniškai įrengtą vai
sių krautuvę adresu 1900
Cicero Ave. Lietuviai prašo
mi paremti savo pavyzdingą
' autietį.

HOPEVVELL, Va. — Šj
X Šv. Antano Draugija
miestą palietė audra, birže
Ciceroj savo pikniku, para
lio 30 dieną. Apie 100 namų
pijos salėj, padarė virš šim
buvo nuplėšti stogai. 10 as
to dolerių pelno sušelpimui
menų sužeista.
lietuvių tremtinių. Pinigai'
įduoti BALF-ui. Pavyzdys
kitoms draugijoms. Draugi
ja dėkinga adv. Oliui už pa
(Atkelta iš 4 pusi.)
vo Malonės, kad mano mintis tvirčiau pagautų tą fak sakytą kalbą ir Juodeikaitei
už deklamaciją.
tą, kad ši Bažnyčia, kaip bokštas išliko sveika ant lai
ko griuvėsių... ,,
X Cicero jaunieji lietuviai
įkimba į biznius ir jiems seDabar rašytoja stipriai laikosi altoriaus:
— Visi, kurie klūpo prie Jo altoriaus, visi, "kurie j k a s Pavyzdžiui, skersai baž
mylėjo Tavo namų grožį ir vietą, kur Tavo garbė gy- j ny&os biznį turi J. Berecvena", gauna tam tikrą saiką, kokj tik kuris gali pri- j k i s 0 l i e p o s l i T Laugau
imti, Tikėjimo, Vilties ir Meilės". Ir didžiausia iš jų a ^ i r K Kareckis atidaryi
atidarys *
i yra Meilė, kuri yra žmogaus meilė Dievuje ir Dievo naują—vaistinę prie 16-tos
meilė žmoguje. Niekur kitur jos nerasi tokiame gry ir 50 gatvių. Pasisekimo ir
nume ir gausume. Štai dėl ko tiek daug tikinčiųjų! prie pastariesiems biznieriams
Jo altorių, ne tik sekmadienio vėlybą rytą, bet kiek
vieną savaitės dieną ir kiekvieną valandą dienoje per
LISABONA. — Fervidas
0
visą jų katalikišką gyvenimą, .
miestelis, Potrtugalijos šiaušitaip rašytoja Klara Luce apibudina savo atrastą irėje, buvo visai sunaikintas«
laimę Katalikų Bažnyčioje.
Dr. J. Prauskis gaisro.

Lemiamoji naktis rašytojos gyvenime

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATTON ir vėl
nutarė išmokėti Serininkams už paskutinius 6 mėnesius 3%
pšimčius ant Paid Up Share Savings, ir 2% ant visų kitų
Savings.
aš mus kiekvieno nario indeliai yra apdrausti iki
>.00 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR?E CORPORATION, Washington, D. C. Pas mus pinivisada buvo ir yra išmokami ant pareikalavimo.
Mes kviečiame tamstą pasidėti savo pinigus taupimui
>je insiurintoj, tvirtoj ir smarkiai augančioj finansinėj
įtaigoje, kur visų indėliai yra po Valstijos, ir po Fedelės Valdžios įstaigos priežiūra.
Mūsų rastinė nuosavam name yra viena iš puikiausiai
r
įrengtų, kur gausite malonų ir teisingą patarnavimą.
Mes kviečiame ir tolimesnius Amerikps Lietuvius
siųsti taupimui pinigus per paštą į šią Bendrovę ^kiek
vieno prisiųsti pinigai bus ūmiai ir teisingai pakvituoti.

Phone — GROvehilt 7575

•••

1 mus

X Viktora s Balanda, Fe
deracijos Chicago apskrities
pirm., Lietuvos Vyčių Namo
Komisijos sekr., žinomas vei
kėjas kitose mūs organiza
cijose ir visuomenėj, birže
lio 28 d., puikiai apginęs desertaciją apie Sočiai Security gavo teisių daktaro laips
nį. Viktoras yra kilęs iš Al
vito parapijos, Lietuvoj, į
Ameriką atvykęs 1910 m.,
išėjęs žemesnius mo k s 1 u s,
lankė De Paul universiteto
teisių skyrių, o pastaruoju
Kiek Išdalino?
metu John Marshall Law
LONDONAS. — Mai. Gen. School. Sveikiname savo vei
Lowell W. Rooks, UNRRA- kėją su naujais laimėjimais.
os generalinis direktorius,
X V. S t i m b u r i e n e , iš
uždare knygas, biržebo 30 Springfield, 111., jau savaitė
diena. Knvgos rodo, kad bu kaip vieši Chicagoj pa sa
s
vo išdalinta beveik už tris
vo s e s e r į Jokubauskienę,
bilijonus dolerių vertes mai
Marquette Park, ir nepralei
sto ir reikmenų 17 karo nu
džia progos nedalyvavus lie
vargintu kraštų.
tuvių piknikuose. V. Stimburienė yra žymi Springfield
Paskirta
lietuvių veikėja, ypatingai
CHICAGO. — Mrs. Flo- Moterų Sąjungoj. Ji ir kitos
rence Finette, žymi auklėto veikėjos, deda pastangų, kad
ja, buvo paskirta De Paul jų kuopa narių skaičiumi at
universiteto profesore. Ji sistotų pirmoje vietoj, kurią
dirbs su 12 slaugymo mo iki šiol l a i k o WorcesferT
kyklų, kurios turi ryšį su Mass., ir Detroit, Mich., kuo
De Paul.
pos.
,

"DABAR

<0S9 S. H A L S T E D ST.
*ai

Indijonas amerikietis nu
sipirko naują automobilį ir
išvažiavo. Po kelių valandų
indijonas grįžta pas parda
vėją su sudaužytu automo
biliu ir pareiškia, kad jis no
ri gauti vėl naują automobi
lį. Pardavėjas klausia:
—Tai kas gi įvyko, kad
taip greitai sudaužei naują
automobilį ?
—Gi va kaip buvo. Aš tik
važiuoju keliu ir pamatau,
kad miškas atbėga prieš
mane, paskui gi žiūriu, kad
tiltas atbėga prieš mane, aš
pasukau automobilį į šoną,
kad duoti kelią tiltui ir...,—
paaiškino indijonas.

m

CARR MOODY LUMBER CO.

ITBI jCFO^rnoKirp;
• »1ar»

Tiltas Atbėga...

St. Louis mieste buvo jau- Renka Aukas
Patriotizmas, kuris nene nuostolių, ir Missouri, Illi
CHICAGO. — Šiandien
ša su savim aukų, yra per nois, Nebraska ir Iowa vals čaima žemės drebėjimas.
Pastatai buvo sukrėsti.
lietuviškųjų kolonijų gatvė
pigus.
tybių apylinkėje potvynis
se vyksta rinkliava lietu Mosklas Vasarą • • •
viams tremtiniams, esan
Baisu ir Žiauru
CHICAGO. — Birželio 30
^
STASYS LITWtNA8 SAKO:
CHICAGO. — 24 metų am- tiems Europoje, pagelbėti. dieną prasidėjo mokslas va
x- ..
- v
v, gia rinkliavą ruošia B ALF saros mokyklose. Vasaros
Tai Geriausias Laikas Pirkti
žiau s moteris buvo sumuštai vajaus
7 14"~"~
J
mokyklas lanko apie 15,000
komitetas.
trijų
vyrų,
kai
jinai
sustab
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
mokinių.
— GERAS PASIRINKIMAS:
dė automobilį ir žiūrėjo kur
REIKMENIS".
jinai geriausiai gali išva Mirė Gatvėje
Stogams Reikmenys — Insalootg Plyta išvaizdos Sldmgs
Du Žuvo
žiuoti.
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
CHICAGO.
—Miss
DoroVarnišlo — Enamello — Geležinio Namams Reikmenų
Trys vyrai įsibrovė į mo thy Springs, 28 metų, iš
PAW PAW, MICH. — Pi
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
ters automobilį ir ją sumu Fort Madison, Iowa, plunks lotas Frank Starr, 46 metų,
RflSies Insnllacfjos Materiolo — Štormo Langą — Kom
binacijos Dura — VVallboard — Plaster Board — Vamsšė. Vienas drožė buteliu jai
dšio Ir Dang Kito Dalyko.
nų firmos inspektore, krito iš Chicagos ir Grove Wood,
į galvą, kai jinai šaukė pa
Madison'ir La Salle gatvė 21 metų, iš Paw Paw, žuvo,
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
galbos.
se ir mirė nuo širdies ata kai lėktuvas nukrito.
STASYS LITWINASf Pres.
kos.

P
RADIO SERVICE CO.

Antradienis, liepos 1, 1947

