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MARSHALLAS SMERKIA KREMLIAUS MELUS 
Europa Aliarmuojasi, Rūpinasi Kaip 

Ilgai Sovietai 'Mulkins' Vakarus 
Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt. Arūnas 

-Ar jūs nežinote? Ame-

SMELIO MAIŠAI APSAUGOJA STOTĮ 

rikiečiai ir rusai evakuoja 
iš Europos savo šeimas; 
amerikiečių jūrininkai užė
mė Dardanelius; anglų ka
riuomene tvirtinasi Magde
burge; t rys šimtai sovietų 
lėktuvų yra sukoncentruoti 
prie Oderio... 

Tokios ir panašios fantas-

pareiškė, kad jie sutinka 
prisidėti prie šio plano įgy
vendinimo. 

Jei rytų Europos valsty
bes neparodo jokios reakci
jos dėl šio pasiūlymo, tai 
tik del to, kad jos laukia 
Kremliaus ženklo. Tačiau 
kaip rodo gauti pranešimai 
iš Lenkijos, Varšuva yra 
linkusi su entuziazmu prisi-tiškiausios, aliarmuojančios 

naujienos sklinda iš lūpų į j dėti prie šio plano, nes len-
lūpas visoje Europoje, žmo-1 kai skaito, kad be Amerikos 
nėse sukeldamos nerimą. pagalbos jie niekad neatsi-

Ypač per paskutiniąsias stos ant kojų. 

Marshallas Atkerta j Rusu Šmeižtus 
Del Plano Pagelbėti Europos Šalim 

Maskva Keičia Toną savaites, po Vengrijos per
versmo, vaikšto visokiausi 
gandai po "Senąjį Pasaulį.") Sovietai matydami, kad 

rk„ e.,„ u- n ^ . ' i s • i savo izoliacionizmu nieko Du Svarbus Pareiškimai . . . , , , „ , 
! nelaimes, atrodo, kad žada 

Diplomatų pasaulyje buvo j pakeisti savo laikyseną. Pir-
padaryti du svarbūs pareis m ą kartą pastebimas įvykis, 

WASHINGTON, liepos 1. 
—Atkirsdama^ J, rusų šmei
žtus, valstybės sekr. Mar
shallas šiandien pareiškė, 
jog nėra labiau fantastiškos 
misreprezentacijos ir piktų 
melų kaip vienos valstybės 
pareiškimai, jog jo planas 
Europos ekonominiam at
statymui yra niekas kitas 
kaip tik "Amerikos imperi
alizmas." 

Neminėdamas R u s i j o s 
vardųyp*'Marshallas nustatė, 
kad kalba į Rusiją, sakyda-

Illinois Terminai geležinkelio stotis Alton, 111., yra saugoma smėlio maišais, Missis- j m a s Amerika nepaliko Eu-
sippi upei užliejus dideles dalis to miesto. Upė nuo lietaus toliau kyla, ir sakoma dar! sopoje jokios* politinės par-
pakils pirm negu prasidės nusileisti. (Acme Telephoto) ^ J 0 8 priklausančios nuo 

Amerikos, nei jokių U.S. 

kimai: vienas Paryžiuje, ki
tas Londone. 

Prancūzų užsienių reikalų 

kad "Tassas" pakeitė toną 
ir jau objektyviau aprašė 
anglų ir prancūzų ministrų 

Makvijiečiu Vadas Sako 15,008 Vyrų 
Stovi Pasiruošę Maršuoti į Paryžių 

ministras Bidault parlamen- .pasiūlymą Molotovui susi* 
te padarė deklaraciją apie įtikti pasitarime. 
Maskvos konferenciją ir Jei prieš savaitę rusai dar 
gen. Marshallo pasiūlymą [smarkiai kritikavo g e n. 

darbiečių vyriausybei 
$1,400,000,000. 

apie 

dėl Europos atstatymo. 
Bidault nenuslėpe, kad 

nesutarimai tarp sąjunginin 
kų, kurie buvo pasireiškę 
Maskvoje, dar tebėra didėli 
ir tebegręsia pasaulio tai
kai. Tačiau jis pasilieka dar 
optimistu, kad pavyks grei-

Marshallo planą, sakydami 
kad tai yra ne kas kita kaip 
Trumano doktrinos hypo-
kritijos forma, šiandien to 
visai nebeužsimena. šitas 
pasikeitimas įvyko kaip tik 
po Bevino paskutiniojo pa
reiškimo parlamente, kur 

tai susitarti dėl Europos jis aiškiai pasisakė, kad ei-
atstatymo. Būsimieji mene- siąs tolyn su rusais ar be 
šiai, savaitės ir dienos yra jų. 
lemiami ne tik Prancūzijai, 
bet Europai ir visam pasau
liui. Bidault skaito, kad da
bar išmušo valanda sukurti 
Europą, nes paskui bus per-
vėlu. 

Kitą lygiagretį pareiški
mą padarė Bevinas anglų 
parlamente, pabrėžda m a s , 
kad jis vis dar tikįs, jog ru
sai sutiksią prisidėti prie 
gen. Marshallo plano įgy
vendinimo. Reikalas esąs 

Ministru Pasitarimai 
Baigiasi Neigiamai 

PARYŽIUS, liepos 1. — 
Trijų valstybių užsienių mi
nistrų konferencija aptari
mui Marshallo plano pagel
bėti Europai buvo susirin
kusi šiandien vėl, bet minis
trai ir jų štabai vėl išsiskir
stė be jokio susitarimo. 

PARYŽIUS, liepos 1. — 
Save pasivadinęs v a d a s 
"juodųjų makvijiečių" šian
dien sakė slaptame pasikal
bėjime, kad 25,000 ginkluo
ti vyrai vra pasiruošę pra
vesti "maršą į Paryžių ati
tinkamu momentu," kad įs
teigti anti-komunistinę val
džią. Tas vyras taip pat pa
sigyrė, jog "už kiekvieną 
mūsų, kuris bus suareštuo
tas, yra du užimti jo vietą. 

"Juodųjų makvij i e č i ų 
buvimas buvo praneštas va
kar vidaus reikalų ministe
rijos, kuri pranešė suareš
tavusi to sąjūdžio vadus už 
suokalbiavimą nuversti res
publiką ir įsteigti militarinę 
diktatūrą. 

Nenori Komunistines 
Valdžios j Kinija šiandien užgyrė UN-

Makvijietis sakė jo orga- ,RRA pasiūlymą sustabdyti 
nizacija yra "karštai anti- (.kariavimą su komunistais 

»> 

i ? 

Britai Ieško Maisto 
BalkanŲ Valstybėse 

LONDONAS, liepos 1. — 
Anglijos maisto min. Stra-
chey šiandien pranešė, kad 
Anglija veda derybas užpir
kimui labai reikalingų mais
tų iš Vengrijos ir Jugosla
vijos. Apgindamas valdžios 
vedamą maisto po 1 i t i k ą, 
Strachey parlamente sakė 
siūlomos sutartys su Balka
nų valstybėm "labai sutam
pa su Marshall planu." 

Kinija Užgyrė UNRRA 
Išprašytas Paliaubas 

ŠANGHAJUS, liepos 1.— 

700 BALF Rinkėju 
Sakė 'Gerai Sekėsi' 

CHICAGO, liepog 1.—Lie
tuvių kolonijose Chicagoje 
šiandien buvo BALFo "Tag 
Day." Diena pasitaikė ne-! 
paprastai graži, tad rinklia
vos rezultatai, tikimasi, bus 
nepaprastai gėri. 

Gatvėse tagutes pardavi
nėjo ir žmones aukoti kalbi
no 700 lietuvaičių. Jos sto
vėjo didesniuose kryžkeliuo-
se, pirmiausiai parduoda
mos ženklelius ten stovin
tiems policininkams ir tose 
apylinkėse dirbantiems, p^ 
to kalbindamos visus praeik 
vius. 

mų taksų rinkimui. Bendro
ji suma tiem dviem depar
tamentam yra apie $773,-
000,000 mažesnė negu Tru-
manas prašė fiskaliam me-
tam t kurie prasideda šian
dien. 

Jis specifiniai priešinosi 
$20,000,000 sumažinimui pa
darytam iždo departamento 
pajamų mokesčių biūruL 
Prezidentas sakė tas suma
žinimas reikš a t l e i d i m ą 
4,000 iki 5,000 darbininkų ir 
to pasėkoje valdžia neteks 
nemažiau $400,000,000 1948 
fiskaliais metais. 

Išvengimui Anglies 
Streiko, Žiūri į U.S. 

WASHINGTON, liepos 1. 

agentų dirbančių Amerikai 
ir amerikoniškos vyriausy
bės įsteigimui kituose kraš
tuose, nei jokių bendrų ben- :

1 __ M i n k š t o s a n g i i e g kasyklų 
drovių primestų svetimom savininkai, turėdami savo 
vyriausybėm. kasyklas pilnoje nuosavy* 

Vienintelis Tikslas beje pirmą kartą per suvirs 
Padėti Europai 

Pabrėždamas, jog Ameri
ka neturi jokių imperialis
tinių siekinių Europoje, Mar* 
shallas dar kartą stipriai 
pareiškė, jog Amerika vado
vaujasi vien tik žmonišku-

metus Laiko, šiandien žiūrė
jo į valdžią atnaujinimui 
derybų dėl naujos sutarties 
su John L. Lewisu. laiku iš
vengti naujo streiko liepos 
8 d. 

Angliakasių 10 d i e n ų 
atostogos baigiasi ateinant* mo principais, norėdama pa 

__.. __ , v. -. antradieni, ir vien tik algų 
dėti Europos kraštams eko- , ,. . . , . 
nomiškai atsistatyti ir tuo 
užtikrinti pastovią taiką pa-

Negavus pilnų skaitlinių 
iš rinkliavos centrų koloni
jose iki vėlai vakare, sumą 
bus paskelbta ryt dieną.. 

vokiška," ir, kad jų vyriau
sias tikslas yra išvengti ga
limybę komunistinio pavo
jaus prancūzų demokratijai. Vienintelė viltis tolimes 

skubus ir reikia veikti grei- niam pasisekimui buvo pra- Anot jo, organizacijos na
riai esą tie patys kariai, kutai, pasitarimai neturi už- nešime, kad ministrai susi-

sitęsti ilgiau kaip šešias sa- rinks ryt dieną dar vienam 
vaites. 

—Aš išsėdėjau Maskvoje 
šešias savaites, — pabrėžė 
Bevinas. — kad realizavus 
Vokietijos ekonomišką vie
nybę. Ar mes bandysime da
bar pakartoti tą patį žaidi- mo reikalą be sovietų daly-

bandymui susitarti dėl atsa
kymo į Marshallo pasiūly
mą. Kol kas paruošiami pla
nai anglų-prancūzų suėji
mui Londone ar Paryžiuje 
svarstyti Europos atstaty

mą? Mano atsakymas prieš 
parlamentą ir tautą yra 
"ne ." 
I r Be Sovietų Bus Galima 

Veikti 
Jei Rusija nesutiktų pa

remti gen. Marshallo plano, 

vavimo. 
šiandien sužinota, j o g 

Prancūzijos ministras Bida
ult turi paruošęs kontrapa-
siūlymą. originaliam planui, 
kuriam Rusija priešinasi. 
Molotovas nori tik, kad mi
nistrai nustatytų kiek pini-

rie padėjo amerikiečiams 
pasistūmėti pirmyn nuo iš
lipimo vietos Normandijos 
pakrantyje. 

Anonimiškas kalbėto j a s 
pasikalbėjo su amerikiečių 
per penkias minutes viena
me Champs Elysees kampe 
ir tuomet pradingo šaligat
vyje. 

pagal Geltonąją upę, kad 
leisti sutvirtinti užtvankas 
ir išvengti potvinio. 

Komunistai pirmiau nu
rodė, kad priims tokias pa
liaubas, bet vietinis komu
nistų liaizono štabas vakar 
pasmerkė tą žygį kaipo "val
džios sąmokslą." 

Sprogimas Užmušė 
50 Laive Italijoje 

ROMA, liepos 1.—Šešias
dešimt asmenų buvo užmuš
ti, kuomet Italijos amunici
jos transporto laivas Gani-

saulyje. 
Nors Rusijos užsienių min. 

Molotovas nuvyko į "Pary
žių " tar t is" su Anglijos Be-
vinu ir Prancūzijos Bidaul-
tu dėl Marshallo plano vyk
dymo, Kremliaus radijas ir 
spauda nestoja puolę Ame
rikos pasiūlymą kaipo ''im
perialistinį planą politiniai 
ir ekonominiai pavergti su
tinkančias tautas." 

sutartis su savininkais — 
arba teismo draudimas ei
nant naujuoju Taft-Hartley 
darbo įstatymu—atrodo ga
lės sustabdyti kitą 400,000 
angliakasių streiką. Lewisas 
reikalauja 35 valandai algų 
pakėlimo, federalinio kasy
klų saugumo kodekso, ir 10 
centų mokesčio angliakasių 
ligoninės kasai nuo kiekvie
no tono anglies. 

Anglija yra pasiryžusi vie- i gų gauti iš Amerikos atsta-
na eiti su šiuo planu pir- j tymui Europos valstybių, o 
myn, tikėdamasi, kad vaka- Anglija ir Prancūzija sako 
rų Europos valstybės tam 
pilnai pritarsiančios, oPran 
cūziia ją paremsianti šiame 
darbe. Jau dabar Švedija, 
Norvegija, Danija, Olandija, 
Belgija i r Liuksemburgas 

turi būti paruoštas bendras 
planas patiekimui Amerikai. 

*^^*^^+^^ ^ Į g t ^ O ^ P * 

ORAS 
Giedra ir šilčiau. Saule 

teka 5:20; leidžiasi 8:29. 

Anglija Perims Visą 
Elektros Jėgos Gamyba 

LONDONAS, liepos 1. — 
Nacionalizavimas AngHj o s 
190 elektros jėgos stočių 
buvo beveik užtikrintas šian 
dien, kuomet tam, reikalui 
bilius buvo pasiųstas *į lor
dų rūmus po to, kai parla
mentas vakar naktį jį ražgy-
rė, 321 prieš 173. Elektros 
pramones perėmimas iš pri-

galia išsprogo Santo Stefa- j WASHINGTON, liepos 1. 
no uoste, apie 200 mylių —Prez. Trumanas šiandien 
šiaurėje nuo Romos, Tuska- j pasirašė $12,402,485,671 iž-
nijos pakrantėje. Aukos bu-< do ir pašto departamentų 
vo įgulos nariai arba darbi- apropriacijos bilių, bet kri

tikavo tai, ką jis pavadino 
didelį trūkumą fondų skiria-

Teigia May Nuteisimas 
TM.ma«ac Afairaun IT/IA Būtu Smūais Amerikai Trumanas Atakavo Iždo W I S H I N G T O N nepos i . f 

Fondu S u m a ž i n i m e - Buvusio atstovo May ir 
brolių Garssonų advokatas 

ninkai, kurie tuo metu iš-

Susekė Sąmoksle Prieškrov* *»***& 
Vyriausybę Salvadore 
SAN SALVADOR, Salva-

dor, liepos 1.—Prezidentinis 
biuletenis šiandien sakė po
licija suareštavo tris kari
ninkus ir penkis puskarinin-
kus bei suėmė ginklų sandė
lį netoli šios sostinės birž. 
21 d., ir apkaltino suimtuo
sius suokalbiavimu nuversti 
dabartinę vyriausybę. 

Charles J. Margiotti šian
dien teigė, jog nuosprendis, 
kad kaltinamieji vyrai yra 
kalti sukčiavimu karo metu, 
būtų Amerikos "priešų" už
sienyje pavartotas kaipo 
stiprus argumentas prieš 
demokratiją. 

#MW#><N>^>#>#HĮ»—mp»—Įdhtf»^*^*w^xN^^»^i^^uh0 

KALENDORIUS 
Liepos 2 d.: Švč. P. Mari

jos Aplankymas; senovės: 
Lengvenis ir Žilvine. 

Liepos 3 d.: šv. Leonas 
H ir Šv. Ottonas; senovės: 

vačių savininkų kainuos Lingis ir Bijotė. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Ats. Hartley sakė kongresas praves griežtesnį darbo 

įstatymą jei įvyks angliakasių streikas, AFL prez. paskel
bė karą prieš visus "darbininkui priešus." 

—Molotovas vakar patiekė kompromisinį Europos eko
nomini programą pačiam Kremliui, o pats skaitė ir svar
stė U.S. valstybes sekr. Marshallo smarkų pareiškimą. 

—Prez. Trumanas pasirašė bilių padarantį Ameriką 
IRO—tarptautinės tremtinių organizacijos—nariu. Rusi
ja atsisako prisidėti prie tos organizacijos. 

—-Kiti 80,000 darbininkų prisidėjo prie laivų statyklų 
darbininkų streiko Atlanto pakrantėje. Tuo būdu sustab
dyta beveik visa laivų statyba. 

—Atstovų rūmų pirmininkas Martin vakar sakė jis ma
no kongresas praves naują pajamų mokesčių mažinimo 
bilių. 

—Čekoslovakija vakar davė suprasti, kad ji nori daly 
vauti programe atstatyti Europą po Marshallo pianu. 

3 Teroristai Turės 
Mirti Palestinoje 

LONDONAS, liepos t — 
Anglijos valdžia šiandien 
atmetė Jungtinių Tautų spe
cialios komisijos Palestinos 
reikalui tirti bandymą sus
tabdyti bent dabar mirties 
bausmės nuosprendžio vyk
dymą trim Irgun Zvai Leu-
mi nariams, kurie buvo teis
mo rasti kalti terorizavimu 

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie užsisakytų "Draugą" 
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OHIO LIETUVIU ŽINIOS 
Cleveland llyvauti sesers NatalytSs ves 

i tuvese Jų mamyte jau anks 
Praeitą ir užpraeitą sek- č i a u t e n y r a ^vykus J a u . 

madieniais ALTarybos sky- n a v e d § nepriklausomos L*-
riau* piknikai nebuvo sek- t u v o g l a i k a i s b u v o p a r v y k u s 
minfci dei lietaus. Nors pra- s a v o t § v ų tėvyne* kur ge-
eitą sekmadienį ora s jau bu- r o k a i p e r s į emė patriotizmu, 
vo palankus, vienok žmonių k u r i s i r d a b a r d a r n § r a i š . 
nedaug atsilankė. Gaila, kad Dleses. 
rengimo komisija t u r ' e j o * 
daug darbo įdėti, o sėkmes Aldona Maurutytė ir Ne
iš to buvo menkos. Gryno l% Krukiene, seserys, išvyko 
pelno iš abiejų piknikų gau- p a s s a v o m a m y t ę į Water-
ta $113.49. būry, Conn. Jos yra tremti; 

Rengimo komisija šiuo dė- n g s atvykusios iš Vokieti-
koja visiems, kurie kokiu j o s N o r s cleveland jos la-
nors būdu prisidėjo prie pik b a i p a t įko , tačiau širdis t ra i 

REKORDINIS DERLIUS 

niko, tai yra darbu ir auko
mis. 

* 

kė pas motiną. 

Šv. Jurgio parapijos ir ka-
>s • "VVorlds Day" Clevelande t a i i k i š k o s s p audo s remejų 

bus liepos 20 d. Viskas bus , c n c e r t a s r e n giamas rucsš-
veik ka*> pernai, tik nebus j o 2 1 d V ė l i a u p l a č i a u b u s 
flotų (vežimų). Tarptautine a p i e fl r a š o m a s p a u d o j . 
Kultūrinių Darželių Sąjunga ^ 
rengia įvairią programą ir 
kviečia kiekvienos tautos 

Iš KultūrfRfhf^ 
Gyvenimo 

K. 6aftramaitis lėktuvu 
išskrido į Europą. Kaip 
NCWC (katalikų organiza
cijos atstovas) lankys DP 
stovyklas Vokietijoje. 

Kūn. Dr. Igtt. Končių gy
vena Yohkers, N. Y., yra Šv. 
Sakramento seserų kapelio
nu ir atsidėjęs rūpinasi 
BALF'o reikalais. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
iVAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago Į 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

DR. J. MOCKUS 

DR. G. mm 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

S6 Metų Patyrimą* 

^S& 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Aki n i u a, 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ši Acme-Draugo nuotrauka gauta iš Kansas valstybes, 
kur, nežiūrint šio pavasario didelių potvynių^ žiemken-

Moterų Sąjungos 36 kuo- čiai javai (kviečiai) rekordiniai užderėjo. Kansas valsty-

Ktaft. J. Batkunas po kun.f 
Juro jubiliejaus keletui die
nų pasiliko Atlanto pakran
tėse poilsio, laikydamasis 
gydytojo patarimo. 

Soliste StošKiute" lankosi 
Paoifiko pakrantėse. 

Barbara Darlys, daininin
kė, kuriam laikui nuvykusi 
I Chicagą. 

Soliste Grigaitiene gyvena 
Efrzabethe, pragyvenimą pa
sidaro gavusi darbo; ruošia
si duoti dainavimo pamokas. 

DANTISTAS 
7550 So. Halsted St. 

TeL HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
10—12; 2 — 5 ; ir 6:30—8. 

Trečiad. ir Šeštad. vak. uždaryta. 

grupę išpildyti programą P o s margumynų parengimas bes agrikultūros departamentas tikisi, kad šįmet bus 
prie savo darželio. Kiek te- perkeltas B liepos 20-tos i prikulta 263 milijonai bušelių kviečių. (Acme-Draugas 
ko girdėti, tai K. M. Choras l i e P o s ,27" t^- V i s i* prašoma ; telephoto) 
ir Maironio kvartetas ir Ka- t a i įsidėmėti. j _ .—, _ 
driliečių grupė rengia spal- * j BALF'ui doleris, Jūsų bro-1 bet trukdo ir paties maisto 
vingą programą prie Lietu- Kat. Moterų Choro iš va- l i u i *r sesei Europoje pagel-
vių Kultūrinio Darželio. Pra žiavimas bus sekmadienį, °^ s pavalgyti, kiekviena de-
eitais metais visi labai bu- liepos 6 d., A. J. Chapų va- \ šimtinė — apsaugos lietuvį 
vo sužavėti programa. t sarnamyje, 17903 Dorchės- j nv

uo b a d o ' kiekviena šimtinė j ža pasiunčiame maisto, rytų 
• . terDr Smagi vieta. Visi kvie j i š S e l b e s gyvybę, 0 kiekvie-1 Europoje, Austrijoje ir Vo 

Pranas Kazlauskas, nuočiami dalyvauti, kortuoti, i n a t ū k s tan t inė duos vilties 
Bayli s gatvės lėktuvu iš- dainuoti maudytis ir vai-! .kenčiantiesiems gyventi ir 

M D sustiprins dvasią, kad lietu-skrido į Kaliforniją, kad da- sintis iki vėlumos. 

IS TREMTINIŲ GYVENIMO 
OciAITK K n d i l i m a i l« K a i B A L F vadovybė ir 
V / | / W I U J I \UJ I IUI I IQI I J centras, už Jūsų aukas jūsų 

BALF Drabuž iu v a r d / u ' P61**1 maist%; p s r-
, ka, ne tik maistą, perka pi-

Redaktoriug J. Kardelis iš gausiai galima kaina patį 
Europos praneša, kad Lietu
vių Operai tremtyje, Vokie
tijoje, kostiumus pasigamin
t i daugiausiai pagelbėjo 

viai dar nežus! 

Nežiūrint kur gyvenate, 

išvežiojimą, net to maisto, 
kuris iš Amerikos nusiunčia
mas. Del ne laiku ir per ma 

užpuolė 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas, Stiklus Atnaujina 

Dr. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK BOAD 
( • Ir i Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Tai.: — Kasdien l t Iki I I ; 1 Ud I: 1 
Iki I. Šeštad. 10 ryto lkl f vak. Sek 
madlenj l t iki II . Trečiad. uždaryta 

kietijoje vaikučius 
odos ligos. 

Tokioje Lenkijoje, rapor
tuoja CARE, vasario men. 
dar būdavo duodama 2060 
kalorijų žmogui, kovo mėn. 

Amerikos lietuvių paaukoti 
ir BALF Centro atsiųsti 
drabužiai. Iš įvairių sen-j ir 
naujų suaukotų rūbų trem
tiniai pasigamino ir scenai 
naudoja pakenčiamus kostiu 
mus. Nuoširdžiai už aukas 
dėkodami lietuviai tremti
niai, visokiausių dovanų iš 
Amerikos laukia ir daugiau. 

• 
Siųsti nuo karo nukentė

jusiems lietuviams "taip sau 
pagelbą", nepakanka. Siun
čiant rūbus, reikia siųsti ne 

geriausią maistą. Geras, 
maistingas maistas, ne tik 
žmcgui yra kaip maistas, 

kuo verčiatės, iš kur Lietu-1 jau nupuolė iki 1880. (Ma-
voje esate kilę, aukodami | ž i a u 1 5 0° kalorijų žmogus 
atminkite, kad gelbstite sa- | badauja). Kovo mėn. jau tik 
ve artimui. trims savaitėms buvo kvie

čių atsargos. Džiova tebesi-
plečia. Mokyklos ir maisto 

\ dalinimo punktai maitina 
1,193,000 Vaikučių,. Bet tai 
tik vietinių gyventojų Vieti
nių vaikų dar reikia maitin
ti 3,315,0'Oti. Bet nėra kuo 
maitinti. Lenkijoje našlaičių 

Permala Kalorijų 
Ligų Priežastis 

Per 8 metus naikintos Eu-bet bado paliestam asmeniui 
/ ra sveikatos atstatytojas. r o P o s Pramones trečdalis 
Dėl to dabar, kada taip dar t l k k a i k u r P r a d e d a a t s i s t a " , . . . 
daug pagelbos reikia, o ją ^ ^ PramoningiausioS tik suregistruotų yra 1,600', 
taip sunku gauti, stengiamės ypatybes Europoje stinga 000. 300,000 šeittyrfų v:šai 
siųsti tik pačios aukščiau- z a l l*vos, kitos, kaip Vokie t i - | b e n*m, 1,350,0'60 asmenų 

ja ir Austrija, suskirstytos j visai be jokios prieglaudos, 
j keletą zonų, net negali vie-1 be darbo ar vilties ko nors 

šios kokybės maistą. 
• 

Kiekvienas kur nors dir
bame, kur nors perkame, ką 
nor s pažįstame. Santykiau
dami su kaimynais, biznie
riais, fabrikantais, krautu
vininkais, turėkime galvoje 
kad mūsų kenčiantieji bro-

na su kita susisieKti, kas 
irgi trukdo, ne tik pramonei. 

skarmalus, bet tokius ku- j U a i E u r o P ° 3 e t o s l a i m S « ne
riais žmonės galėtų dar p r i - ! t u r i - Paprašykime kąnčian-
sidengti. Dovanodami daik- t i e s f e m s a u k o s BALF'ui, ku
tą, turėkite mintyje, kad n s nelaimingaisiais organi-
t a m daiktui p a s ų s t i dar rei- z u o t a i ^ P 1 ^ 8 1 t e i k t i P a S e l " 
kia išlaidų. Tad, BALF do- bą* 
vanokite tik tokius daiktus, ^ 
kuriuos būtų verta persiųsti. I Kiekvienas paaukotas 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
• DEGTJTNES • GIN 
• BRANDftS 4 VYNO 
• RUMTO • KORDIAJ.Ų 

• KRUPNIKO 
-

Bos Parduodama 

SPECIALEMIŠ KAINOMIS " 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimą* 

M O N A R C M 
L I Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
• 

Didele Krauutve 
RAKANDAI, RADIO 

IR JEWELRY 

NATOA> 
KAKTBR 

"UeCuvlftkM 

Visi departamentai patalpinti 
Viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai Šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniaJ 
pečiai, rašomos mašin51§s. 

Krautuve atdara kiekviena 
| dieną ir vakarais:, pirmadienį, 

ketvirtadieni ir Šeštadieni iki 
9 vai. vak. 

,Ęudrlko leidžiamos Radlo valan-
landoa kas sekmadieni, iš WCFL 
(10o0,kil.) radla stoties, 8:3jD va
landa vak., o ketvirtai, vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. Halsted St. 

Cnicago 8, Illinois* 
tĖL. CALCMET Tf£W 

užsikabinti. 
Panašiai gyvena daug lie

tuvių tremtiniu. Juos re :kia 
kam nor s gelbėti. BALF'u? 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
Ud 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta 
Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 

iki 6 P.M. 
4 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. 

Off. tel. GRO 5677. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, 

išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Res. TeL: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 lkl 4 Ir f lkl 8 

N>d«11oJ tMur&l sutarti 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąnette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Rez. TeL: HEMlock S150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 6£rd Street 
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehill 5213 

Rez. TeL HILltop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHTSIC1AN A BDRGBON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 68rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Ka«dlen nuo 1-4 p.p. Ir T: M-I 

8e£tAdieni*ia nuo S-4 popiet 
Trečiad, ir lekmad. uždaryta. 

Ofiso TeL — PROapeot S8S8 

V 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resid. tel. CANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMLNATIONb 
2200 West Cermak Boad 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 1-9: Trečiad. Ir 

Šeštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutartL 

Ofiso TeL VIRt fma 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home oalls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY tenka rast i būdas ir per at i- f F H Y S T O T H E R A P Y 

t i n k a m a s į s t a i g a s j i e m s teik,' . ^ ™ & ^ ™ M 

t i p a g e l b ^ . 8aturday« ! • A. M. to 8 P. M. 

= ^ f 

• mOn K O a m TAS*OLQI AJff MAJfO 

• moū noktai FAJto*n TAUPDOMŪI 
• mav NOEITI oAim t% — gmnpjmig I 

LNIVERSAL 
Savings andioaoTAssociatioo 
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317 

Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings 
and Loan Iasurance Corį>oration. 

Atd'ara kasdien niio 9 ryto fkf 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo' d ryto flfl 8 vai., seštad. nuo 9 ryto M 1 popfėtų. 

DR. EMILY V. KROKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. V/alter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) * 

3925 West 59th Street 
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
d tonomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—D vakare. 

TeL: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Ahander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

^ 

Tel. CANal 6122 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

TeL REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0RI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6609 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CmRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
tfamų TeL: PULLMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Dr. Walfer M. Eisin 
( Ė I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice Hmited to Obstetrics 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

T e l e f o n a i 
Ofiso HĖM\ 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, šaukit MID. 0001 

Ofiso Tel. Vffiginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHffiURGAS 

4157 A r c h e r A v e n u e 

Ofiso vai.: 1—3 ir 6 -^:30 P. M. 
Trečiadieniais Dagai sutartį. 

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

2400 West Madison Stfreet 
Ofiso TeL: SEEley 73S0 
Resiz. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 
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Penkiolika Metu Kaip Mirė Maironis 
— "Aušros" bendradarbis. — švedas platino Maironio 
kūrinius spaudos draudimo metu. — žodelis lenkoma-
nams. — Jo kūryba. — "Gražu už tėvynę pavargti, 
kentėti". — "Pavasario balsu*' dešimta laida. 

PUTINAS APIE MAIRONJ j mo laikotarpyje po Lietuvą 

Tėvynės dainos jūs 
malonios, 

Taip širdį žadinai 
saldžiai. 

Maironis 

PREZIDENTIENĖ PRIEŠ 
KARALIENĘ 

b u v o platinama jo ' 'Per 
skausmus j garbę" ir knyg
nešys Švedas, pas kurį mas
koliai bedarydami kratą su
rado šį veikalą, turėjo ne
mažos baimes... Kaip žino-

Kaip mielos lietuviui d a i - j m a š i P°ema, peredaguota 
nos, taip lygiai ir jų kūrė- i r papildyta, vėliau liko — 
jai, kurių tarpe milžinu sto- i 'Jaunoji Lietuva". 
vi Jonas Mačiulis-Maironis, 
miręs 1932 m. birželio 28 die 
ną, taigi lygiai prieš 15 me
tų. 

— Maironis — didžiausis 

PROFESORIUS 
1892 m., gavęs mokslo 

laipsnį, Maironis buvo pa
skirtas profesoriumi į Kau
no kun seminariją, o po po-

poaušrio poetas, ne tik t o - i r 0 g m e t ų j Petrapilio aka-

Lietuvos Velukai Kapinėse 
Yra lietuvių, kurie deda- kapinėse puoštus kapus Lie

si užmiršę Lietuvą. NevrJ tuvos vėlukais. Kaip žmo-
suamerikonėję; kalbinami at; gus svetur gerai negyven-
mint Lietuvą bei Europoj tum, ir kiek ilgai, atsimini-
vargstančius lietuvius atsa- mų iš gimtinės Lietuvos ne
ko lyg miegodami: "Kas jišdildysi. Aš manau, dažnas 
mums Lietuva; mes ten ne-1 mirdams, prisimena Lietuvą 

CLASSIFIED ADS 

buliausiai išreiškęs tos ga
dynės tautinius obalsius, bet 
ir po spaudos grąžinimo iki 
Didžiojo karo tebepasiliko 
žymiausias mūsų poezijos 
kūrėjas. Jis pirmasis poauš-
rio gadynės lyriką iškėlė į 
deramą šiam žanrui meno 

demiją, kur dėstė dorovės 
mokslą ir ėjo inspektoriaus 

Mrs. Eva Duarte Peron, 
žmona Argentinos preziden
to, Romoje vienoj bažnyčių 
atsiklaupus prieš a l t o r i ų 
dangau s ir žemės karalienės. 
Pastaruoju laiku Ispanijos 
valdovas Franco ją apdova
nojo aukštu Katalikė Izabelė 

begrįšime". Tokį, atsaką gau 
ni iš lietuvių, kurie šioj ša
ly gyvena tarp lietuvių, su 
lietuviais, santy k i a u j a ir 
bendrauja, kurie be lietuvių 
nė žingsnio. Mat, suameriko-
nėt tik trečiajai kartai lem-

ir su sopančia širdim užmer
ki" akis: "Kodėl likimas lė
mė svetur mir t? ' Jokia ki
ta tauta nėra tiek pamilus 
savo gimtinės, kur protėviai 
prosenuoliai gyveno ir mirė. 

Todėl, didžiausia paguoda 
ta, o ne atėjūnams. Tos rū- kai; meną mylimą, Lietuvą 
sies lietuviai šykšti Lietu- jriirusiam yra Lietuvos Vėlu
vos ir vargstančių lietuvių, j Labai nesmagu, kad J. A. 
šalpos r e i k a l u i , o labai] V. tautinėse šventėse šalę 
minkšti- baliams, puotoms ir 
visokios rūšies "parems", 
Hur po keliolika dolerių au
kot nesigailima. 

šios šalies vėliavos, Lietu
vos vėliava neberodomą. 

Kas, kad laikinai Lietuva 
Maskolijos geležinėj "glo-

pareigas. Čia bedirbdamas. ordinu. (Acme-Draugas te 
t 1 J V 

jisai sukūrė, suredagavo j*ar 
siuosius '* Pavasario balsus", 
"Raseinių Magdę", drauge 
su kunigais Dambrausku ir 
Būčių kūrė krikščionių de-

lephoto) 

plotmę, dėl to jo lyrika i r | m o k r a t ų programą, paskelb 
idėjiniu, ir formaliniu at
žvilgiu dar ir šiandien yra 
gyva. Visa naujoji, ypatin
gai prieškarinė mūsų lyrika 
yra žymioj Maironio įtakoj. 
J o tematika, žodynas, nuo
taika, forma — veikė visą 
eilę jaunesniųjų poetų, — 
šitaip Maironį apibudina 
prof. Mykolaitis-Putinas. 

ŠIEMET MAIRONIUI 
SUEITŲ 85 METAI 

Jei Maironis būtų tebegy
venąs, šiemet būtų sulaukęs 
85 m. amžiaus sukaktį (gi
męs 1862 m. • spalių 21 d.). 
Jo tėvai — laisvi ūkininkai, 
gyveno Pasandvario dvare, REKTORIUS 

tą "Draugijoje" 1907 me
tais. 

Nuoširdus patrijotas len-
komanų atžvilgiu jis kartą 
pratarė: 

— Be jūsų pradėjome ko-
vą, be jūsų tą kovą b a i g - ' į ^ į ^ a S ^ ^ ~ e į ~ 
sim ir laimėsim . 

Samanotose bakūžėse iš-

mų, kaip "Vytautas pas kry-
žuočius'', "Vytautas Kara
lius", "Nelaimingos Danutės 
vestuvės", 'Kur Išganymas' 
be to — parašė "Trumpą vi
suotinos literatūros istoriją'* 
ir "Lietuvos istoriją". Ta
čiau mieliausia - lietuvio šir
džiai jo poezija yra "Pava
sario balsuose". Jų net de
šimtą laidą pernai lietuviai 

Tačiau, kur kas daugiau I boj". Ilgai taip nebus. Lie-
yra kilniadvasių sąmoningų tuva bu s nepriklausoma. Tu-
lietuvių; nuoširdžiai remian | rėdami Lietuvos vėliavą, 
čių Lietuvos ir E u r o p o j j drįskite ją iškabint šalę šios 
vargstančių lietuvių reikalą. 

Su pasigerėjimu, tėmijau 
šalies vėliavos bile kur, bile 
proga. Anis Rūkas 

Daugelis jo eilėraščių virto 
pamėgtomis dainomis ir gies 

augusius lietuvius jis sten- m g m i s J i g _ d i d ž i a u s i s t a r p 
gėsi išvesti į šviesos kelią, 
ragindamas: 

— Į mokslą, į mokslą su 
norais plačiais, 

Jis mūsų tautą apdengs 
spinduliais, 

Jis mūsų didvyrių lopšys. 

Raseinių apskrityje. Jauna
sis Maironis gim n a z i j o s 

Paskutinė Maironio darbo 
vieta buvo Kunigų Semina 

mokslą ėjo Kaune, kur pasi- r i j a K a u n e > k u r b u v o p a s k i r 
žymėjo matematiniais gabu- t a g r e k t or iumi . Šių eilučių 
mais. Eileraščhis rašė jau j a u t o r i u i penkerius metus te
būdamas šeštoje klasėje. k o b ū t i M a i r o n i o m o k i n i u _ 
Gimnaziją baigė 1883 me- ; a , j k l § t i n i u kasdieną stebint 
tais, taigi tais pačiais, ku- j j o r a m ų M d ą k l a u s a n t i s 
riais pradėjo eiti "Aušra". ! n u o š į r daus dėstymo morali-
Tas pirmasis Prūsuose lei- n§jg teologijos dėsnių bei pa-
džiamas ir slapta po Lietu- Į s a u l i n e s literatūros faktų, 
vą platinamas laikraštis sa-

Lietuvos poetų. Jis ir mus 
ragina: 

— Gražu už tėvynę pa
vargti, kentėti, 

Palaimintas darbas šalies 
prigimtos 

Laimingas, kurs prade
dant aušrai tekėti 

Su broliais į darbą kaip 
milžinas stos. 

Dr. J. Prun?*kis 

vo bendradarbių tarpe turė
jo ir Maironį. 
Į KUNIGUS 

Tolimesnės Maironio stu
dijos buvo literatūra Kije
vo universitete. 

Maironis jau nuo seniau 
jautė pašaukimą į kunigus, 
taip, kad metęs Kijevą tų 
pačių mokslo metų pavasa
rį nuvyko į Kauno kunigų 
seminariją. Čia jisai daug 
skaitė lenkų istorikų ir ro
mantikų, rašiusių apie Lie
tuvą. Lietuvos meilė jame 
augo ir stiprėjo. Per porą 
pirmųjų metų seminarijoje 
jisai parašė pirmąjį Lietu
vos istorijos vadovėlį (iš
spausdintą 1891 m. "Visto-
r i j ą" ) . 

Dvasinė vyriausybė įver
tindama Mačiulio-Maironio 
sugebėjimus išsiuntė jį pa
gilinti studijas į Petrapilio 
D v a s i n ę Akademiją, kur 
1891 m. jisai ir buvo įšven
tintas kunigu. Akademijoje 
Maironis buvo vienas iš veik 
lesniųjų būrelyje studentų. 
Drauge jisai užsiėmė ir kū
ryba. Jo eilėraščiai buvo 
spausdinami "Apžvalgoje", 
"Šviesoje", "Varpe", "Tėvy
nes Sarge", Spaudos draudi-

Vidutinis 40-60 watų elek
tros lemputės amžius yra 1.-
000 valandų. Vadinasi, lem
putė be sustojimo gali švies
ti 41 parą. Didesnio pajėgu
mo lemputė (100 watų), be 

Maironis yra parašęs poe- j paliovos žibinama, išlaiko 
mą "Mūsų Vargai", eilę dra,| tik apie mėnesį. 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 

y namus—naują automobilį—del apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings & 
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. . . 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 
Under U. S. Government Supervision 

2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 
John J : Kazanauskas, Pres. and Mgr. 

+ "D R A U G O" + 
D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" H E L P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

H E L P WANTED — MOTERYS 

DŽENITORKŲ" 
PASTOVUMAS, TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, SVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME 

• LABAI AUKŠTOS RATOS 
72%c J valandą pradedant 
77V&c j valandą, po 3 mėnesių 
82'/£c J valandą po 6 mėnesių 

• 5 IR 6 DIENAS į SAVAITE 
• VAL. 5:30 IKI VIDURNAKČIO 
• APMOKAMOS ATOSTOGOS 

IR ŠVENTES 
• UNIFORMOS DUODAMOS 

IR IŠVALOMOS VELTUI 
• DAUG DARBININKĖMS 

NAUDŲ TEIKIAMA 
Visaip bandysime paskirti prie darbo 
arčiausiai jūsų namų. 

Atvykite ir matykite 
Mis-s AUan 

Moterių-Samdymo Ofisan 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

309 W. WASHINGTON ST. 

IEŠKO R i : \FMOTI 

H E L P WANTED - V Y R U 

REIKIA VYRŲ 
Dženltoriatis Darbai 

Dienomis, 40 vaJ. į savaitę. Gera 
mokestis. Atsišaukite į — 

DIRKEE FAMOUS FOODS 
2670 No. Elston 

DVIEMS RIMTOMS MOTERIMS-se-
serims, .skubiai reikalingas nedidelis 
butas arba didesnis kambarys su. ga
limybe pasinaudoti virtuve. šaukite 
— "Draugui", OANal 8010. 

VACATION COTTAGE 

GERA VIETA praleisti atostogas Be-
verley Shores, Ind. Central Ave. pir
mas oottage važiuojant nuo ežero po 
kairę, skersai nuo Jarush. šaukite 
J. KAMINSKAS, OLYmpic 5949 ket
virtadieniais arba penktadieniais. 

PAIEŠKOJIMAS 

VIDUR-A^IŽIAUS PORAI reikia 4 ar 
5 kambarių apartmentas. Be vaikų, 
be "pets". Abu dirba. Pageidaujama 
Marųoiette Manor distrikte. Pašaukite 
— VIRginia 2409 nuo 9 vai. ryto ik! 
12:.r,0 vai. popiet,.ar C: 30 iki 9:30 vai. 
vakaVais. 

Neturės ko pasakyti visa
da daug kalba. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

MATTRESS VYHO REIKIA 
Pastovumas. Aukščiausia ratą. 

ARROW MFG. CO. 
8162 So. \Ventworth — ENG. 9665 

JAUNŲ VYRŲ REIKIA 
Bendriems Darbams 

Dešrų Dirbtuvėje 
Gera proga išmokti gerai apmokama 
amatą.. Gera mokestis. Kreipkitės 
prie M r. Nitzsohe. 

2639 S. HAEDING 
Tel. LAWndale 2499 

V Y R Ų 
NE DAUGIAU KAIP 
45 METŲ AMŽIAUS 

Dirbti Prie 
Kepyklos Pečių 

PATYRIMO NEREIKIA 

Ratos: $1.20 į valandą ir 
5 centus į valandą bonų už 
darbą naktimis. 

PASTOVUS DARBAS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

ATSIŠAUKITE 

5324 S. Federal St. 
STIPRAUS VYRO 

Pastoviam darbui. Padėti Ice 
Cream cabinet departmente. 

HYDROX CORP. 

1906 Webster Ave. 

2 AUTO MKKANIKŲ 
MEKANIKU PADĖJĖJŲ 

DŽENITORIAUS 
Gera mokestis, pastovumas 

ABRAHAMSON 
MOTOR SALES CORP. 

5850 Galnmct Ave., Hammond, Ind. 
Tel. Slięffield 2543 ar SOL 8017 

SHEET METAL VYRŲ 
• Jei esate patyrę 

Mes duosime viršlaikio, aukščiausią 
mokestį ir puikią, progą įsidirbimo 
mūsų mažoj dirbtuvėje — išdirbant 
maisto dispensing: įrankius. 
ADVANCE Metai SpeeiaJty Co. 
809 S. KEDZIE — KIDZII 8176 

I 
PIRMOS KLASES MEKANIKŲ 

Pageidauja m i patyrusiųjų prie Chrys
ler produktų, šaukite — 

Sheffieid 265 a r 266 
KLAUSKITE DF:L Bl CK 

BOHLING AUTO SALES J 
218 Donglas St., Hammond. Ipd. 

DRAUGE rasite visas vė
liausias žinias. 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

HU 
WATCH SAVINGS 610 J 
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FOR THAT HOME 
ALt YOUR OWN 

You'Il Need Moncy; ;*»mm tmmNyiiMj 
Man? tmbiriooTcouples' are" ttring here^ » ' becomt 
future home-owners, soda u thefvc accumulaced cha 
4owa paymeot oeeded.. Any ooavenient amoant opena 
your insared tavings actount at this Assodatiofk Jh* 
durt will abow 700 bow much 70a oeed co arau* 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALTJMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN 

HELP WANTED — VYRAI 

GRANITO KALĖJO REIKIA 
Atsakomingo. Air hammer, lay-out ir abelnas akmens 

kalimo darbas. 
Nepaprasta proga tinkamam vyrui. 

Gyvenimui vieta randasi. 

O L S O N M E M O R I A L S 
1111 E. Cass St. JoHet, 111. 

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% to 2 galleys per hour. Perman-
ent. Ideal residence city of 6,000, fine schools. Wire or phone: 

ATLANTIC NEWS TELEGRAP& 
ATLANTIC IOWA 

& 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Speciale nuolaida organizacijų parengimams* 

,vestuvems ir panašiems įvykiams. 
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

-««>-. - - ' -- rO* *~ • ~ - * * * « * - A<t«SS> 

mARCUTIJ' 
VTENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVTŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11<L, 1933. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n n o 1-mot 

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

valandos vakare, 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nno 7 iki 8 v. vak, 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So, Western Ave., 
Telefonas — GROvehiJl 2242 

tfcŽB B B B 

B 

o. m. 
^ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, liepos 2, 194? 

D R A U G A S 
LTTHl VM VN DAILY FKIELND 

Cnterod u Second-Claaa Matter March 11, 1»16 at Chlcago. Illinois. 
Under the Act of March I. 1879. 

Publlahed daily, ezcept SmndayB, 
by the 

Lftbuanlan GtthoHo Fren Sodcty. 
Member of Ule Catbolio Pr< 

fšmkmurivUan Rateet 
• t.0« per year outslde of Chlcaco: 
| 7 . • • por rear ln CbJo&so * Cicero: 

4 eenta per eopy. 

Prenumet1 etoe 
Otoeroje 

Metama 
Pu—i Metų . . 

Chlcagoje Iv 
paAta: 

„ $7.M 
. . . 4.0t 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metame . . . . . . . . . . . . 
Puael Metu 

. . . . . . . $6 «0 
• • > -«. • • • • w • 

M o t a m * e e • • ttl«* • • • • • • • • • • » » 
Pueel Meta 4.M 
rrnisum reikia eluetl P a « o Money 

Orderiu ea užsakymais. 

gkelblmų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBIOTfiS DIEN. "DRAUGE" 

49-toji Valstybė 
JUNGTINES VALSTYBĖS IR HAWAII 

* 

Neseniai Jungtinės Valstybes suteikė pilną laisvę ir 
nepriklausomybę Filipinų saloms, o dabar jau daromi 
žygiai, kad Hawaii salas padaryti keturiasdešimt de
vinta valstybe (steitu). Kongresas užvakar jau nubal
savo (196 prieš 133) tokią teisę šioms saloms suteikti. 
Kai senatas padarys tokį pat žygį, tada reikalas atsi
durs Prezidento rankose. Kiek yra žinoma, Prezidentas 
Trumanas pritaria, kad Hawaii įjungti į, Jungtines 
Valstybes 49-tuoj u steitu. Numatoma, kad ir senatas 
palankia kryptimi balsuos. 

Hawaii skaitėsi Jungtinių Valstybių teritorija nuo 
1900 metų. Iš 520,000 gyventojų devyniasdešimt nuo
šimčių yra Amerikos piliečiai, kurie jau gana seniai 
prašė ir reikalavo, kad jų sala būtų priimta kaipo val-
stybė-steitas. Ha va j iečiai ne vieną, bet daug kartų 
parode Amerikai ištikimumą ir dėl to užsipelno tų tei
sių, kurias, neabejojame, netrukus gaus. 

New Mexico ir Arizona valstybės yra paskiausiai 
įsijungusios (1912 m.) į Jungtinių Valstybių sistemą. 

PAČIAM PACIFIKO VIDURYJE 
Hawaii salų sostinė yra Honolulu. Salos originaliai 

buvo vadinamos didžiosios salos vardu ''Onhyhee". Jo
se gyvena — vietiniai (natives), kiniečiai, japonai, a-
merikiečiai, portugalai, filipiniečiai ir kiti. Žemės plo
tas — 6,404 kvadratinės mailės. 

Hawaii salos yra Paeifiko okeano vidury. Jos ran
dasi 2,000 mailių nuo San Francisco, 2,400 mailių nuo 
Sitka (Aliaskos), 3,400 mailių nuo Yokohomos, 4,400 
mailių nuo Sydney (Australijos), 4,700 mailių nuo Pa
namos, 4,800 mailių nuo Manilos (Filipinų). 

ŠIS TAS IŠ ISTORIJOS 
Salų klimatas yra šiltas, malonus. Havajiečiai ga

mina cukrų, augina vaisius, kavą, gaudo ir prezervuoja 
eksportui žuvį. Jų kalba yra muzikali, nors teturi tik 
apie 20,000 žodžių, kuomet anglų kalboj yra virš 400,-
000 žodžių. Salų atradėju skaitosi kapitonas James 
Cook (1778 m.). Pirmieji krikščionys misionieriai sa
las pasiekė 1820 m. Jungtinės Valstybės savo žinion 
jas paėmė 1898 m. Teritorijos teises gavo 1900 m. Lig-
šiol Hawaii salas valdė Jungtinių Valstybių Prezidento 
paskirtas gubernatorius. Kai gaus steito teises, tada 
jie patys rinks gubernatorių ir visą steito administra
cinį ir legislatyvinį aparatą. 

Kadangi salose yra nuolatinė vasara, todėl daug tu
ristų patraukia. Salų sostinėj Honolulu veikia univer
sitetas. Jungtinės Valstybės ten yra įsteigusios nema
žai eksperimentinių agrikultūros stočių. 

Didieji Potvyniai 
St. Louis miesto apylinkės šiemet tikrai skaudžiai 

yra baudžiamos. Jas palietė tokie potvyniai, kokių per 
suvirs šimtą metų nėra buvę. Be to, prieš keletą dienų 
ir žemės drebėjimas ten įvyko. 

Kadangi užlieta daug pastatų, ūkių, laukų, nepa
prastai oideli nuostoliai padaryti. Daugybė žmonių liko 
ir be pastoges ir be maisto. Todėl, kiek Raudonasis 
Kryžius, tiek kitos šalpos organizacijos nelaimingie
siems potvynio ištiktiems gyventojams gelbsti. 

Rekordinių krašte potvynių nelaimė yra viena iš 
pavyzdžių, kaip stipriai reikia remti šalpos organiza
cijas, nes nė vienas nežinome ką, kada ir kokį kraštą 
vienokia ar kitokia nelaimė palies. Negalime žinoti ne 
to, a r mes patys nepateksime į panašių gamtos prajo-
vų sūkurį. 

Rusai Ir Vel Trukdo 
Prancūzijos, Anglijos ir Rusijos užsienių reikalų mi

nistrai Paryžiuje tariasi dėl gen, Marshallo, Jungtinių 
Valstybių sekretoriaus, pasiūlyto ekonominės rekons
trukcijos Europoje plano. 

Planas reikalauja, kad pirma pačios Europos val
stybes nustatytų savo ekonominio atsistatydinimo rei
kalavimus ir tarp savęs susitartų, tada Jungtinės Val
stybes ateis joms su medžiagine pagelba. Todėl šiam 
tikslui ir yra sušaukta Paryžiaus konferencija. 

Maironis — Tautos Poetas 
PRAĖJUS 15 METŲ NUO JO MIRTIES • 

Kelios savaitės prieš karą, mes, būrys lietuvių, laivu 
plaukėme per keturių Kantonų ežerą Šveicarijoje, žiū
rėjome į snieguotas Alpių viršūnes, girdėjome Lucer-
nos varpų gaudimą ir žavėjomės tais neišpasakyto 
gražumo vaizdais: žilomis kalnų viršūnėmis, ramiai 
liūliuojančiu ežeru, žaliomis lankomis, miesteliais ir 
tuo švelnumu, kuris, kaip žiedo kvepėjimas, skleidėsi, 
beveik lyte te palytimas, visame ore. 

Ir tada į mūsų lūpas atėjo daina, — toji pati daina, 
kuri gimė šio ežero pakrantėse ir kuri yra viena iš 
gražiausių lietuvių lyrikoje, apsakanti gamtos žavesį, 
širdies nuotaiką ir tolimosios Dubysos ilgesį. 

Mes kartojome Maironio žodžius: 
Ežero skaisčios bangos liūliavo 
Žaliu smaragdu; 
Laivą be irklo varė, lingavo 
Vėsos dvelkimu. 

Ne mes vieni taip minėjome Maironio poezijos pos
mus. Juos dainavo visa Lietuva nuo penkiasdešimt su 
viršum metų, — nuo tų senų dienų, kai jie pirmu sy
kiu pasirodė ir sužavėjo mūsų žmonių širdį bei mintį. 
Ta jo daina skambėjo kaimuose per visą mūsų kraštą, 
kada mūsų broliai ir seserys susirinkdavo draugėn, 
kada rengdavo vakarėlius, kada reikėdavo savo nuo
taiką sužadinti, pakelti, — arba vien tik pasidžiaugti 
gražiai skambančiais, taip artimais ir suprantamais 
poeto žodžiais. 

JO ŽODŽIAI SKAMBĖJO PO VISĄ KRAŠTĄ 

Taip per visą mūsų seną žemę, šalia liaudies dainų, 
šalia Strazdelio ir Vienažindžio, skardėjo Maironio dai
na, tokia sava, tokia švelni savo liūdesiu, tokia pras
minga savo mintimis ir tokia pakelianti ir uždeganti 
savo paraginimu. / • 

Maironis galėtų būti tautos dainius vien tik dėl to, 
kad jo žodžiai liejosi per mūsų kaimus, skambėjo šie-
napiūtėse ir žiemos speiguotų naktų vakarynose. "Kur 
bėga Šešupė", "Eina garsas", "Kur lygūs laukai" ir 
kitos jo eilės buvo nusirašinėjamos kaimo žmonių, ka
da sunku būdavo gauti knygų. Jas mokėjo mokslo vy
rai, rasdami jose džiaugsmo ir grožybės. Retoje tau
toje terasi poetų, kurie būtų taip giliai įsišakniję, su
augę ir tokie meilūs bei reikalingi savo žemės širdžiai. 

Maironis nebuvo vien tik dainuotojas, bet ir tau
tos žadintojas, vadas ir pranašas, naujosios, į laisvę 
einančios ir susipratusios Lietuvos statytojas. Savo ei
lėmis, savo poema ' 'Tarp skausmų į garbę", vėliau vir
tusia "Jaunąja Lietuva", jis uždegė savo dienų pažan
giuosius protus, supurtė ne vieną miegojusį, davė nau
jos drąsos ir vilties ne taip jau gausiam pasiryžėlių ir 
kovotojų būriui. "Aušros" ir "Varpo" įsąmoninta, ša
lis kėlėsi ir smaigstėsi sau naujas gaires, kurių tiks
las — tautinis ir kultūrinis savarankiškumas bei prie
spaudos jungo nusimetimas. Tų naujų gairių poetas 
buvo Maironis. 

NEMARŪS ŠŪKIAI 

Jis buvo poetas patriotas, ir šia prasme jis nuolat 
didėjo ir išaugo, kaip visos tautos poetas, išsikerojęs 
nelyginant koks ąžuolas. 

Drauge čia glūdėjo ir pavojai Maironiui, kaip poetui. 
Iš tikrųjų vėlesniais laikais, jau Nepriklausomoje Lie
tuvoje, kai buvo įsigalėjęs individualistinės poezijos 
tarpas, į "Pavasario Balsų" ir "Jaunosios Lietuvos" 
kūrėją ne vienas pažiūrėjo kaip į patriotinį dainininką, 
kurio vaidmuo ir reikšmė jau esanti atitrūkusi nuo gy
venamojo meto. 

Tokia pažiūra buvo per siaura, nes tėvynės meilė, 
kurią dainavo Maironis, yra amžina. Kol tauta bus gy
va, tol žmonės didžiuosis praeities galiūnais, džiaugsis 
sentėvių laimėjimais, žavėsis savo upių ir ežerų gražu
mu ir prie milžinkapių, prie pilių griuvėsių minės savo 
garsią praeitį, joje rasdami jėgų statyti ateities rūmą. 
Antra vertus, tie patys šūkiai, kurie jau rodėsi netekę 
savo galios, pasikeitus aplinkybėms, vėl sužėruoja, nei 
kibirkštėlė, rusenus pelenuos, ir vėl doros gyva bei 
stipri. Kaip prieš penkiasdešimt metų, taip ir šiandien 
yra gyvi bei prasmingi Maironio žodžiai apie šiaurės 
vėjus, apie tai, kad skaudūs pančiai nukris, arba kad 
"mūsų — ateinantys metai", arba kad subyrės tironi
jos priespauda. 

(Bus daugiau) 

Bet, kaip ir visose kitose tarptautinėse konferenci
joj, taip ir šioj rusai yra trukdytojai. Tačiau britai su 
prancūzais šį kartą esą užsimoję nebepaisyti rusų 
trukdymų, sudaryti vakarų bloką ir veikti paliekant 
Rusiją ir jos sateli'tus nuošaliai. Tai yra geriausias ir 
tikriausias kelias ko nors geresnio ir tikresnio pa
siekti. 

Gen. MacArthur pareiškė laikraštininkams, kad Ja
ponijos militarinė okupacija jau galėtų netrukus baig
tis ir kad taikos sutartis jau kitais metais gali būti 
pasirašyta. 

JT — • • 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Maskvos "Literaturnaja 
Gazieta" įdėjo nekrologinį; 
straipsnį apie mirusį bolše
vikams parsidavusį Lietuvos 
rašytoją P. Cvirką. Nors 
dėl kai kurių nekrologo vie
tų nusišypsoti reikia (varg
šas Brooklyno g r a b o r i u s 
Frank Kruk padarytas "už
sieniniu imperialistiniu re
akcininku"), bet yra jame ir 
truputis teisybės. 

• • • 
"Jis mylėjo rusų tautą, 

rusų literatūrą'', s a k o m a 
straipsnyje. Tikrai, jis my
lėjo tik rusų tautą ir bolše
vikinę propagandą (Bitera-
tūros vardo negalima čia 
vartoti) ir tapo savo tau
tos išdaviku. 

"Rašytojams, kurie nu
krypdavo nuo opiausiųjų te
mų, pasislėpdami už popie-
rio lakšto, jis statydavo 
griežtus klausimus". 

Tikra teisybė, Cvirka bu
vo tapęs Lietuvos rašytojų 
inkvizitorium. Jo dėka net 
buvę bolševikams palankūs 
rašytojai, bet paskui akis 
prasikrapštę, kaip V. Jaku-
bėnas, K. Boruta, jau sėdi 
kalėjimuose, o gal jau ir 
"sulikviduoti'', jau nekal
bant apie kitus, kaip J. Ke-
liuotį ir t.t. Lietuvos rašy
tojai nė prievarta ašaros ne-
išspaudė, tam išdavikui ir 
bolševikiškųjų budelių nuo
lankiam tarnui mirus. 

• • * 
Bolševikai (Holstryčio) 

prieš kiek laiko įsteigė Bri-
dgeporte mokyklą vaikams, 
kurioje ne tiek lietuvių kal
ba mokino, kaip jie skelbėsi, 
bet savo propagandą mažų 
vaikų tarpe varė. O vienas 
bolševikiškas entuzia s t a s 
neseniai pasiūjlė, kad toje 
mokyklėlėje būtų mokinama 
ir "klasių kovos". 

Klasių kovos nė mokinti 
nereikia. A t s i m e n u , kai 
prieš daugelį metų perėjau 
iš pirmo skyriaus į, antrą, 
jaučiau baisią panieką pir
mo skyriaus vaikams. Suor
ganizavęs armiją, įsiveržda-
vau į jų klasę, ir ten prasi
dėdavo žiauri klasių kova. 
Rezultatai — kruvinos no
sys, nudraskytos ausys. O a* 
tėjęs mokytojas visus klasių 
kovos dalyvius kertėj ant 
žirnių paklupdydavo. 

Klasių kovos, kiemų ko
vos, gatvių kovos pavyzdžių 
galima daug matyti ir Bri-
dgeporte. Nevertėjo mokyk
los steigti šiam tikslui. 

• • • 
Maža mergaitė, paguldy

ta į lovą, vis prašydavo, kad 
jos miegamojo kambarėlio 
dury s būtų paliktos atviros. 
"Tu, mažyt, nori, kad švie
sa įeitų į tavo kambarį?" 
paklausė vieną vakarą ją 
motina. 

"Ne", atsakė ta, "aš no
riu, kad tamsa išeitų". . 

Gyvenimas yra nuolatinis 
budėjimas prieš mirties pa
vojų. 

^ 

T. ANGELAITIS 

I Š L I K O M G Y V I 
VAIZDAI IŠ BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS 

(Tęsinys) 
Vaiko laidotuvių procesija buvo panaudota demons

tracijoms. Tėvo draugai pasamdė orkestrą. Karstelis 
buvo uždengtas raudona vėliava. Tėvai nesipriešino, 
nenorėjo su draugais pyktis, o gal bijojo jų keršto. 
Prie bažnyčios orkestras išsiskirstė. O kai kunieras su 
bažnytiniais ženklais išėjo iš bažnyčios, tai ir raudona 
vėliava jau buvo dingusi. Žmonių bažnyčion suėjo tik 
pusė. Daugelis buvo tik smalsumo atvesti iki bažny
čios, o kai pamatė, kad orkestras išsiskirstė, ir žmo
nės nuėjo kas sau. 

Kapinėse buvo supiltas mažas kapelis. 
* • • 

Praėjo dvi dienos. Prie klebonijos durų pasibeldė tas 
pats nelaimingas tėvas. 

— Prašau, prašau, ponas Juozapaiti, — kaip seną 
pažįstamą priėmė klebonas. 

Vyro veide žymėjo dar didesnis sielvartas, dar tam
sesni šešėliai. 

— Aš vėl pas kleboną, — pradėjo Juozapaitis. 
— Kaip... — buvo bepradedąs klausti klebonas. Jis 

norėjo paklausti, kaip laikosi. Bet vyras, pertraukęs'' 
klebono klausimą, kalbėjo: 

— Tebešvenčiu Velykas. Tai man Velykos... Mirė ir 
mergaitė. Dar vakar buvo sveika, lakstė, žaidė. Vakare 
buvo truputį lyg nusiminus. O nakti pirmą valandą... 
ir baigta. Dabar aiškiai matau, kad savo Velykas 
švenčiu. Vistiek čia yra kažkas antgamtiško. 

Klebonas klausėsi didžiausio nusiminimo pasisaky
mo. 

— O gal ir yra Dievas?... — truputį galvą pakėlęs 
ir žvilgterėjęs į kleboną, kiek smagesniu balsu tarė 
nelaimingasis. — Jeigu Dievas yra, tai ir Velykos ne 
pirmą gegužės... 

Klebonui kalbėti nebereikėjo. Jis aiškiai matė, kad* 
nelaimingojo lūpomis kalbėjo atsivertėlis. 

— Šį kartą, klebone, propagandinės eisenos mano 
mylimiausio vaiko laidojimo proga nebebus. Aš pasi
priešinsiu. Aš sutvarkysiu, — pasakė tėvas po dukre
lės mirimo metrikų surašymo. 

Kapinėse išdygo antras kapelis. Kiekvienas kapinių 
lankytojas stebėjos, sužinojęs kapelių atsiradimo prie
žastį. ^ 

O sekmadienį, prieš sumą, klebonas, šlakstydamas 
žmones, bažnyčioje pamatė vyrą, kuris norėjo švęsti 
Velykas pirmąją gegužės dieną. 

— O kaip nuostabūs Tavo keliai, Viešpatie! — pa-"V 
galvojo klebonas. 

Praėjo dar savaitė. Prie dviejų kapelių atsirado kry
žius, ant kurio buvo užrašyta: "Džiaukitės Viešpatyje, 
nes švenčiate tikrąsias Velykas!" 

12. Už Rūpintojėlį 
Į ligoninės raštinę uždusus įbėgo sanitarė Grigaitie

nė. Vos pradariusi duris, sušuko: 
— Adeliut! Bolševikai nori nugriauti mūsų kryžių! 
— Sode? 
— Taip. Mūsų gražųjį kryžių! Pro šalį einąs Petras 

man šnibžtelėjo, kad direktorius yra gavęs įsakymą iš 
miesto komisarijato. Viską reikia daryti, kad to gra-* 
žaus papuošalo, ligonių ir mūsų visų ramintojo, nesu
naikintų. Juk ar ne mes tą kryžių pastatėm? Mūsų 
visų aukos ir mūsų pačių rankos tą kryžių statė. Toks 
meniškas, lietuviško stiliaus, tokioj gražioj vietoj! Li
goniai lovose, pažvelgę per langus į kryžių, stiprybės 
ir ramybės gauna. O dabar paims bedieviai ir nuvers. 

Jr 
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų 

I Š D I R B Ė J A I 

Tiesiog Joms 
H Moso Dirbtuves 

MŪSŲ ilgų metę patyli
mas rakandų išdirbime 
Igyjo nuo pirkėją pilną 
patenkinimą. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nnpirksite Daug Pigiau! 

G ABANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
m LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus, — 
Prie Progos Paklauskite Jo. 

h 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOB SŪRI: IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer A ve. Chicago 31 & 
Telefonas-^-LAFayette 3516 

Savininkas—JOE KAZ1K—KAZIKAITIS 
# 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
lat primenama katalikų su
sirinkimai ir parengimai. Ar 
to užtenka? Tik reikia no
rėti. Kat. Akcijoje jaunimas 
ras didelę dirvą. Reikia ne
užmiršti, kad taip senimas, 

Dievui ir Tėvynei. Kitoj vie- j ta ip jaunimas savanoriai ei
toj "Vytis nuo 14 metų am- nąs į bet kokį kat . veikimą 

Vyčiai Ir Federacija 
KAS SAKO, KAD 
LIET. VYČIAI MIEGA? 
Lietuvos Vyčių konstitu

cijoje į rašytas jų obalsis: 

žiaus iki mir t ies" . 
Tai liudija įgytas nuosa

vas namas jaunimui lavin
tis,, auklėtis, tobulėti ir ruoš 
ti nar ius Federacijai. 

Tačiau jaunimas skundžia 
si. Girdi, senimas jaunimo 
nekviečia į bendrą veikimą. 
Gaila, kad tokia mintis vy
rauja jaunimo tarpe. 

Vargdienių Seselių Gildos 

yra begalo branginamas. Iš 
tokio jaunimo išauga tikrie
ji pasaulio valytojai nuo vi
sokio blogo. 

Kat. Federacijai reikalin
gi jam subrendę, išsiauklėję 

# 

kultūringi vyrai ir moterys. 
Liet. Vyčiai kalti Federaci
jai tokių veikėjų. 

Jaunime., surink v\ęą sa
vo energiją ir entuziazmą! 

pačiam tikietus pirkti ir t i
kėtis laimes. 

Piknike grieš Buddy Bor-
rows orkestrą šokiams. 

Otdtimer 

ŠV. VARDO PIKNIKAS 

Gimimo Šv. Paneles par., 
MarčĮuette Pk., šv. Vardo 
Dr-ja rengia pikniką liepos 
5 d., Vytauto parke. Pradžia 
5 vai. vakare. Visi kviečia-

Pranešimai 
Cicero. — ARD 9-ta s sk. 

centro piknike, liepos 6 d., 
Vytauto parke, turSs savo 
"Hot dog stand", taipgi gė
rimo, i , 

Kviečiame visus cicerie-
čius aplankyti mūsų kampe
li. Visus pavaišinsime. 

Demokratai turi 185 kon-
gresmarius ir 45 senatorius. 

Praei tame kongrese demo
krata i turėjo 236 kongres-
manus ir 55 senatorius. 

Iškrito 
Chicago. — Roy Balboa, 

34 metų, užsimušė, kai j is 
iškrito iš trečiojo aukšto. 

Cicero. — Sv. Antano Dr-
Tv . „ „ p. l f T U ] jos svarbus susirinkimas 

mi. Įžangos nebus. Putpele J T V -
b u s liepos 6 d., 1 vai. popiet, parapijos mokyklos 8 kam
bary. Bus daug pranešimų 
iš įvairių organizacijų; ir iš 
draugijos parengimo, birže
lio 22 d. Nariai, pasilikę su 
mokesčiais, prašomi užsimo
kėti. A. Valančius 

Kas, Kada Ir Kur 

šių metų seime, prezidiumo į s t o k i Vyčil* e i l e s i r mok-
pirm* adv. F Mast-Mastaus- k i s i veikėjus Federacijai. 
T .v ,.' . ,, . . J . Šliogeris 
kas įžanginėje kalboje pasą-' 
k§: 

"Jaunimas nusiskundžia, 
kad senimo neprašomas, ne
kviečiamas į bendrą veikimą y j c i KELIAI I 
Katalikų Akcijoje su seni- VYTAUTO PARK4 
mu... 

*'Jaunimas laukia iš seni
mo pakvietimo į bendrą vei
kimą... 

'"Senimui nedovanotina ne 
paisyti jaunimo... 

' •Jaunimas pilnas energi-,. , , ... ., . ir apylinkių. Atvažiuos daug jos ir nori dirbti, tik reikia a*J . , . 
ir ne jaunimo, kurie nori pa 

Liepos 4 d. Lietuvos Vy
čių Chicago apskrit is ren
gia tradicinį pikniką Vytau
to parke. Į pikniką, kaip 
kasmet, suvažiuos jaunimas 
ne tik iš visos Chicago, bet 

jį paprašyt i . ' 
Bet ar reikalingas tas r e m ^ Jaunimo ^ a l u s 

jaunimui senimo kvietimas? 
Per spaudą ir bažnyčią nuo-

Simano Daukanto Draugi
ja rengia pikniką liepos 20 
d., Liepos darže, Willow 
Springs (priešais taut iškas 
kapines). 

Tikietus dovanoms galima 
bus gauti piknike ir prieš 
tai Lietuvių auditorijos sve- D l d e l l S T u r t a s 
tainej. Nieko nereikia mokė
ti. Dovanos bus šios: 1-ma 
Table lamp; 2. Blanket; 3. 
$10.00 cash; 4. Fifth Whis-
key; 5. French Doll; 6-ta 
Smoke Stand 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 S o . Bflchigan A ve . 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. te l — COMmodore 5766 

Dvi stambiausios ir tur
tingiausios korporacijos 

Jungtinėse Amerikos vals
tybėse yra Metropolitan Li
fe Insurance ir American 
Telephone ir Telegraph kor-

Bus gera muzika šokiams j ^ _>. •* . 
V1 * Pirmosios 

ir užkandžio. 
Priešpusmetinis dr-jos su

sirinkimas įvyks liepos 6 d., 
Lietuvių auditorijoje, 12:30 
vai. Susirinkima s yra svar
bus. 

Wm, Kriščiūnas, pirm. 

tu r t a s siekia 
7,500,000,000 dolerių; antro
sios — 6,700,000,000 dolerių. 

80 Kongresas 

A. A, 
JURGIS TRUČIJSSKAS 

Gyv.: 3329 So. Morgan S t , 
tol. YAKds 638 9. 

Mirė Birželio 29d., 1947m., 
10:50 vul. vakare. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Joniškėlio pa
rapijos, Bukonių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 42 metus. 

Pal iko (lidtliame nuliūdime: 
žmoną, Salomėja (po tėvais 
Maikštenaitė); 4 dukteris — 
Marijoną Martinkus ir žentą 
Mykolą, , Emily lHibroek ir 

žentą Melvin, Catherine Els-
felder ir žentij, Gilbert, Anna 
Dunne ir žentą John; 2 sū
nus Juozapą ir marčią Vero
niką ir Julius ir marčią Jo-
sephine; 14 anūkų,; 3 pro-
anūkus ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica A ve. Laidotuvėm į-
vyks ketvirtad., Liepos 3d. Iš 
koplyčios 8:00 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę:— Žmona. Dukterys, 
Sūiiai. Ž«fUai, Marčias, Anūkai 
Ir kitos* Giminė-. 

Laid. 
lips, tel. 

d i r e k t . : 
Y A K d s 

Ant. 
4908. 

Phi l -

Dabar, ir piknike tą die
ną, visi lauk s žinios, kam 
teko pirmoji dovana. 

N e r e i k i a b ū t i pesi
mistu, kad kaip daugelis 
sako, man niekuomet nete
ko ką nors laimėti; reikia 

Jungtinių Amerikos vals
tybių Kongresą sudaro ats
tovų (representatives) i r 

Ant. Milkintas, nut. ras t . s e n a t o rūmai. Atstovų rū
mai tur i 495 narius, senato 
— 96. Kišenines lemputės (flash 

light) buvo išrastos 1898 
metais. 

STANISLOVAS 
SIRVTDAS 

Gyveno 4544 S. Paulina St. 
Mirė Birželio 29 d., 1947 m., 

11:05 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Laukuvos parap. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

sesers dukterį Stella Ryjevvski, 
jos vyrą Roman ir kitų gimi
nių, draugu ir pažįstamų. 

P r i k l a u s ė pr ie Chicagos Lie
tuvių draugi jos . 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 4605 So.* 
Henriitage Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
L a p o s 3 d. iŠ koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtsa į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, k-u-
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę.-
Sesers Duktė. Jos Vyras ir 
kitos Giminės. 
Laidotuvių, direktorius John 

F. Eudeikis, Tel. Yards 1741. 

«& WTč» 
MARIJONA ZAKAMBA 

<po pirmu vyru Zvvinakiene) 
Mirė Birželio 29d., 1917m., 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 CIarence 
H» 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. — 
REPublic 3547. Laidotuvės įvyks ketvirtad., Liepos 3d. Iš 
namų 8:30 vai. ryto bus atlydėta j Gimimo Švenčiausios Pa
nelės Marjjos patap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldas už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. , 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunos, Dukterys, Martf, žentai. Anūkai, Gimines. 
Laidotuvių dirakt.: Ant. B. Petkus, tel. GROvehill 0142. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IB ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenclantleji nuo seaų, a tdarų 
ir skaudžių žaladų, 2im> kaip lun
ku yra ramiai pasidėti, Ir kaip 

! • nakties metu negalima * erai Išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
nležt ir skaudS-
tl — užtepkite 
LBGULO Oint-
ment palengvi-
almui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
sen\į, a tdarų ir 
skaudžiu žalsdų 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y-
patybšs suteiks 
Jums t inkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbšs išgydyt 
senas, atda
ras ir skau-
lilaji i a i s -
daa. Tartokite j \ Irgi skandlema 
nudegimams, sąsų Ir sutr Ūkimų 
prašalinimul, ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimą. A.tvedina va 
dinamą AUilete's Foot degimą ir 
dežijimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
ulatko nuo odos Dudžiorimo lx 
utrflkimo t a rp pir i tų: geras tr 

tausos, trūkstančios odos niež«J1 
n ul, nuo darbo išbėrimams Ir kl 
oms odos negalima Iš lauko pu-
4 a 

UCGULO OINTMENT parsiduo-
la po $1 I I Ir po $t .6t . 

Siųskite JOsų Money OrderJ tie
siog l — 

LEOULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 60. ILLINOIS 

Naująjį kongresą kontro
liuoja respublikonai. Atsto
vui rūmuose jie turi 240 na
rių, senate — 51. 

A. A. 
PRANCIŠKA 

KNISTAUTIENĖ 
• 

(po tėvais Jurgaitis) 
Gyv.: 2123 W. 23rd Street. 
Mirė Birž. 30d., 1947m., 6:-

30 vai. ryte, sulaukus 51 ' m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskr., Viduklės parap., 
Palipu kaimo. Amerikoje iš
gyveno 34 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyra Joną; 2 dukteris Stanis
lavą Cox ir žentą Harry ir an
ūkus Harry ir Kenny, ir Ber-
nice Linney ir žentą Elwood 
ir anūkus June ir Elwood; bro
lį Stanislovą Jurgaitį ir sesers 
sūnus — Kazimierą ir Petrą 
Laucius; ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Lachawicz 
koplyčioje, 2314 W. 23rd PI. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad., 
Liepos 3d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka-
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotu*, ės i. 

Nuliūdę: Vyras, Dukterys ir 
/centai. Brolis ir kitos Giminės. 

Laid. direkt. Lachawicz ir 
Sūnai, tel. CANal 2515. • 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 iki 0:30 v. ryte. 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as

mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli. 
* 

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu. 

Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

B I T T I N a n d K A M E N S K Y 
Monument Works 

3938 W. l l l t h STREtfT — Tel. BEVeriy 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų. 

— _ — J 

PIRKITE TIESIOG NUO 
NEUSON 

Telefonas: 

Si. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth SL 
t V - w . 

Vienas Blokas nuo Kapinių 
Tlealog Ten, Kur RussJ 

Sustoji. 

CEDARCREST 6 335 

UGDĖSIO VALANDOJ 
v^ šaukitt 

MAŽEIKA « EVANS 
M / O O T U V i g DIREKTORIAI 

PROjpoct 0099^ 
>3t t Ut*v+c+ A~. 
YARd* 1138-1139 

Į - ^ o l ^ ^ ^ mmfJM.tš. Ckaa 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų* 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
{ jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Sutelkiamas pilnas utilitarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY a 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Musę patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! ______ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
KosUando dalyse Ir 
tuojau patarnaujam. 

PETRAS P. GURSKIS 
6S9 WĖST 18th STREET Phone SEEley 5711 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

POVILAS I. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. 1VBSTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspeet 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUIiman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone; YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALDTORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

! 

• - -<^&k 
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s 4 dieną 
« S 1 

• • 

Visi Kviečiami i Labdariu Ūkį 
PAMATJX)S JVYKS LAUKE 11 VALANDĄ. — SENE

LIŲ PRIEGLAUDĄ PAŠVENTINS KARDINOLAS 
STRITCH. 

CHICAGO. — Penktadie- Liepos 4 dieną būtinai at-
nis, liepos 4 diena jau Čia vyk į Labdarių ūkį, ir kitus 
pat. Tą dieną bus iškilmin-! pakviesk, 
gai atidaryta senelių prieg- i Liepos 4 dieną Labdarių 

KAIP NUVAŽIUOTI I SENELIŲ PRIEGLAUDĄ 

_ lauda Labdarių ūkyje—Ho-
ly Family Villa. 

Labdarių; Centras ir kuo
pos geriausiai pasiruošė prie 
senelių prieglaudos pašven- j glaudos atidaryme, 
tinimo ir atidarymo. Lau 

ūkyje pamatysite nepapras
tų dalykų. 

Dar kartą visi esate kvie
čiami dalyvauti senelių prie-

• • • 
kiama žmonių ne tik iš Chi- D r o L a n c i a 
cagos, bet ir jos apylinkių. *••' 

Naujai pastatytą ir įreng- NEW YORK. — Policija 
tą senelių prieglaudą pas- j pranešė, kad Louis Simpson, 
ventins kardinolas Stritch. 2 mėnesių, užsimušė, kai du 

Pamaldbs prasidės 11 va- k R i v a i k a i fl i š s t umė pro 
landą. Po pamaldų gražia- ' .fi fgM .Q a u k š t o g 
me Labdarių ūkyje įvyks i , u ,. ^ . - . ^ n „ . , i . v . .į denham ligoninėje, piknikas, kur visokių jdo- _ ,. .. b

 ef' , , , 
™*ru;„ ~„i;i«;4.~ ««w,«4.T^ Policija pareiškė, kad du 
mynių galėsite pamatyti. ., . į , >FT . ' „.. i J 
_ I vaikai, 8 ir 3 metų amžiaus, g a u Į ^ M a s k v a 

prisipažino, kad jie išstūmė 
kūdikį pro langą. Tuo laiku 
tame ligonines skyriuje ne
buvo prižiūrėtojų. 

Ar žinai, kad... 
Kiek Išdavė 

CHICAGO. — Birželio 
mėnesi buvo išduota 7,426 
vedybų leidimai, o praeitais 
metais birželio mėnesį buvo 
išduota 7,907. 

Čia yra žemėlapis, kuris parodo kelius į senelių prieglaudą. Didelis kryžius rodo se
nelių prieglaudą — Holy Family Villa. Liepos 4 dieną ten įvyks dideles iškilmes — 
bus atidarytas ir naujai pastatytas ir įrengtas senelių prieglaudos namas. 

Nukrito 
CHICAGO. — Carl Per-

ryman, 10 metų, užsimušė, 
kai jis nukrito nuo stogo. 
Jis krito iš 25 pėdų aukltu- g e R a n k ų , B e i 

LONDONAS. — Sidney 
mo. 

L«*« 

N e l a i m ė s 

Ką Rado 
Daktaras Henry C. Scer-

man nesenai darė bandymus 
su koliais ir ropėmis. Jis 
nustatė, kad tose daržovėse 
yra daug geležies ir vitami
no C. 

Kratosi • • • 

'PARYŽIUS. — Gen. De 
Gaulle partijoje vyksta va
lymas. Norima nusikratyti 
nepageidaujamų asmenų. 

Penkios Minutes Kainavo $18.25 
SMOKY TURI N 0 R 4 KALBĖTIS TELEFONU. — JIS 

MANO PAŠAUKTI GANDHI, INDIJOS VAD£ 
Jungtinėse Amerikos vals-

Pabego 
ris neturi rankų, buvo nu 

CHICAGO. Du vyrai j baustas vienu svaru ($4) už 
važiavo pavogtame automo- žaidimą dice. Jis laike dice 
bilyje. Policija vijos 15 m y - t a r T ) g a v o r a n k u r i e g ų i r 

James Elliott, 19 metų, ku-1 tybese, Iowa valstijoje gy
vena įdomus žmogus. Jo 
vardas — Smoky Schroeder, 
Iowa geležinkelio gaisrinin-

lių. Vyrai pabėgo. mete juos. 

• • • • Sustreikavo , Z y m u s Tenoras 
LOS ANGELES. - Santa L I M A P e r u _ J o s e Mo_ 

Fe automobilių vairuotojai j ̂  Meksikos tenoras ir 
sustreikavo liepos 1 dieną. , . ., , v . „ 
« « « . . „ I - I M I . „ . ^ K * , krutamųjų paveikslų zvaigz-Buvo sulaikytas autobusų 
važiavimas iš Los Angeles į 
Texas ir Colorado. 

Audra Siautė 

de, kuris kartą Chicagos o-
percje dainavo, liepos mėne
sio pradžioje priims kuni
gystes sakramentą. Jis yra 
įstojęs į pranciškonų vie
nuolyną. Jis turės vardą Jo-TUSCOLA, 111. — Birže 

lio 30 dieną Ulinois valsti-1 se de Guadalupe. 
jos centrinėje dalyje siautė 
audra ir lietus. Sakoma, kad D i d e l l S L i e t U S 
audra ten padarė apie $500,-1 
000 nuostolių. I NIIGATA, Japonija. — 

- Į Japonijoje potvynis irgi 
siaučia. Didelis lietus apsė
mė 22.500 akerių ūkio že
mės, birželio 30 dieną. Jūsų Radio Sugedęs? 

Kreipkitės Ekapertyvo 
Pa tania vtmo Pili 

RADIO SERVICE CO. 
M44 W. t S t h l t 

TmAM DARBAS OAKAMTOOTAi 
Tatsom Vtog UdlrbraAg 

Vtootou* Modelius 

DTKAI APKAIN A VTMAJ 
PatS&am II namu lr prl#t*to» 

PARDUODAMU NAUJUS 
RADIO* 

Mtm tarime R a d i * | mtmk* 
tarnam mmrrikm lankti dėl ffl»o 

"«'t>r Patr inkima* VSltenatt) 
IfMBfkrM Rekordu 

•-kiu- o> 

OICERO 4 1 U 
»r.i»f» ' i r a - t t t t k4 • • • vai 

Kietas Miegas 
PHILADELPHIA. — Wil-

liam OToole, 43 metų, dar 
miegojo, kai gaisrininkas į-
sialužė J jo kambarį, kad 
užgesinti ugnį jo lovoje. Bu
vo užsidegę jo lovos mat-
rasai. Bet jis nieko nejau-

kas. 
Kartą jis bandė kalbėtis 

telefonu su Cfoiang Kai-
shek, kita proga jis bandė 
kalbėtis su Manuel Avila 
Comacho, Meksikos buvusiu 
prezidentu. Nesenai Smoky 
vėl panoro telefonu kalbėtis. 
Jis paėmė telefoną Oelwei-
n'e, Iowa viešbutyje ir tarė: 
"Prašau man duoti Kremlių 
Maskvoje." Po keturių va
landų telefonas suskambėjo 
ir Smoky buvo sujungtas su 
Maskva. 

* • • 
—Ko jūs norite, — pasi

girdo balsas. 
—Molotovo, — atsakė 

Smoky. 
—Ko? 
—Aš noriu Molotovo. 

jungtas ir penkias minutes 
kalbėjos siu sovietų Rusijos 
užsienių ministeriu ir dviem 
mergaitėm vertėjom. Jos no
rėjo žinota ar Smoky nori 
kalbėtis pasaulio politikos 
klausimais. "Ne", — atsa
kė Smoky, — "a® esu eili
nis amerikietis iš Iowa, ku
ris nori būti draugiškas." 
Molotovas klausė apie gele
žinkelius, mergaitės apie 
Hollywood. 

• * • 
—Žinoma jiems buvo sun

ku suprasti mano šaukimo 
tikslas." — pastebėjo Smo
ky. 

Pasikalbėjimas telefonu 
su Maskva Smoky kainavo 
$18.25 (įskaitant tax) . Da
bar jis planuoja pašaukti 
telefonu Churchill ir Mada-
me Chiang. "Aš ypač norė
čiau pasikalbėti su Gandftii, 
Indijos vadu", — jis pasa
kė, — "aš manau, kad jis 

Mirtis Kelyje 
CHICAGO. — Ernest 

Lott, 49 metų, buvo užmuš
tas, kai jo automobilį sut
renkė South Shore linijos 
elektrinis traukinys prie 
130-tos gatvės ir Doty ave. 

Raginama 
CHICAGO. — Reginama, 

kad automobilių vairuotojai 
prieš liepos 4 dieną įsigytų 
saugumo ženklus. 

Įteikė 

Rado Negyvą 
CHICAGO. — Anton Hr-

dalo, 50 metų, buvo rastas 
negyvas jo namo užpakaly
je. 

• • • Suguldė 
CHICAGO. -»- Du plėšikai 

atėjo į taverną, 4518 W. 
63rd str., ir ten buvo sep
tyni kostumeriai. Plėšikai 
juos suguldė ant grindų ir 

NEW DELHI. — Henry 
F. Grady, pirmas U. S. am
basadorius Indijai, įteikė 
paskyrimo raštus Viceroy 
Mountebatten. 

Apsivertė 
CHICAGO. — Du jaunuo

liai susižeidė, kai jų auto
mobilis apsivertė Lake Sho
re drive, netoli 20tos gat
vės. 

Pasirašė 

Paskui Smoky buvo su- gerai kalba angliškai." 

Traukinys Nušoko Nuo Bėgiu 
WESTVILLE, Ind. — Še

šiasdešimt aštuoni asmenys 
buvo sužeisti, kai nuo bėgių 
nušoko Baltimore ir Ohio 
geležinkelio* traukinys Co-
lumbian, einantis iš Chica
gos. Nelaimė įvyko netoli 
VVestviUe, Ind., birželio 30 
dienos vakare. 

Aštuoni iš devynių vago-
nia nuėjo nuo bėgių. Nelai-

Pagrobė $500 
CHICAGO. — Du plėšikai 

atėjo į namą, 1409 So. Ash-|mė įvyko dėl geležinkelio 
land ave., surišo tris mote
ris ir vyrą. Ir plėšikai pa
grobė $500 ir brangakme
niai už $400. 

vių buvo sužeista lengvai. 
Beveik pusė* sužeistųjų bu
vo apžiūrėti nelaimės vieto
je. 

Įstojo 

bėgių perjungimo. 
Traukinys važiavo 78 my

lias į valandą, kai nuėjo 
nuo bėgių. Dauguma kėlei-

^ 

P R A N E Š I M A S 
CHICAGO SAVTNGS and LOAN ASSOCIATION ir vėl 

nutarė išmokėti Serininkams už paskutinius 6 mėnesius 3% 
nuošimčius ant Paid Up Share Savings, ir 2% ant visų kitų 
Share Savings. 

Pas mus kiekvieno nario indėliai yra apdrausti iki 
$5,000.00 per FEDERAL SAVTNGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, Washington, D. C. Pas mus pini
gai visada buvo ir yra išmokami ant pareikalavimo. 

Mes kviečiame tamstą pasidėti savo pinigus taupimui 
šioje mšiurintoj, tvirtoj ir smarkiai augančioj finansinėj 
įstaigoje, kur visų indėliai yra po Valstijos, ir po Fede-
ralės Valdžios įstaigos priežiūra. 

Mūsų raštinė nuosavam name yra viena iš puikiausiai 
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. 

Chicago Savings and Loan Association 
John Pakel, Pres. 

6234 So. Western Ave*, Chicago 36, Ulinois 
Phone — GROvehill 7575 

= ^ 

įstaigos Naujas Namas 

& >-•&• £ 

MADRIDAS. — Kun. Tho-
mas Verner Moore, 69 gre
tų, Amerikos katalikų uni^ 
versiteto profesorius, įstojo 
j kartūzų vienuolyną netoli 
Burgos, Ispanijoje. Jis į Is
paniją atvyko prieš šešis 
mėnesius skaityti paskaitų 
Madrido universitete. 

HAVANA. — Kuba ir Ita
lija pasirašė taikos sutartį, 

iš pinigų registeri0 paėmė I liepos 1 dieną. 
$30. Iš bartenderio Leonardj 
Zemait atėmė laikrodį. T<frTh5ift 

i mus 
X Piliečių Patarimų Ko

miteto rekomendacija, Chi
cago Park District planuoja 
pietvakarinėj ir pietinėj 
miesto dalyse įsteigti aštuo
nis naujus parkus gyvento
jų poilsiui ir įvairios rūšies 
sportui. Dabar eina pasita
rimai apie nupirkimą žemes 
tiems parkams. Darbai pra
sidės taip greit, kaip tik bus 
išrištas butų stokos klausi
mas, nes kai kuriose vietose 
ant planuojamos parkui aikš 
tės dabar stovi namai. 

X S. Sakaliene, ^'Moterų 
Dirvos" redaktore ir H. Mic 
keliuniene atostogauja Be-
verly Shores, Ind. (Meisti-
ninkų iš Brighton Park) va
sarnamyje. Beje, birželio 28 
d. H. Mickeliūnienės vyras 
Juozas ir sūnus Gilbertas jai 
buvo suruošę surpryzą gim
tadienio proga. Grįžus namo 
nustebo radus savo reziden
ciją pilną svečių. Vyrai vis 
vyrai. Kai jie ką rengia, tai 
nei lape nesuloja. 

X Juozas Naudžius, su 
žmona, dukterim, žentu ir 
anūkais, iš Grand Rapids, 
Mich., yra atvykę į Chicago 
atostogų ir sustoję pas A. ir 
A. Mondeikus Ciceroj. J. 
Naudžius yra vienas seniau
sių Grand Rapids lietuvių 
veikėjas. Jo duktė, Albina 
Driza, yra Moterų Sąjungos 
centro pirmininke, jauniau
sia iš visų buvusių pirminin
kių tos organizacijos istori
joj. 

Dar Siautė 
ST. LOUIS. — Liepos 1 

dieną St. Louis apylinkėje 
potvynis dar siautė. Pak
rančių sargybiniai buvo p a 
siruošę nuo 5,000 iki 10,000 
asmenų St. Louis apylinkėje 
išgabenti į saugią ivetą. 

Kai Užmigo 
CHICAGO. — Mrs. Agnės 

McCord, 75 metų, nugaravo 
nuo dūmų, kai jinai užmigo 
rūkant cigaretę. 

X A. Vaišvilienės, žino
mos Bridgeport veikėjos, ku-

Lcuis F. Budenz, Ford- j ri šiuo metu serga, namų kie 
ham universiteto profeso-|me, 6619 S. University Ave., 
rius, buvęs komunistų laik- giomis dienomis susimetė di-
raščio Daily Worker redak
torius, ir atsivertęs į kata
likų tikėjimą prieš metus, 
liepos 1 dieną kalbėjo Gary, 
Ind. 

Netikėtai 
JACKSONVTLLE, UI. — 

Leonard Carroll, 25 metųy, 
žuvo, kai netikėtai šautuvas 
išsišovė. 

Neteko $890 
Ralph Corey, iš Toledo, 

Ohio, prekybininkas, sutiko 
vyrą vie&butyje ir tas vy
ras pasiūlė užeiti į taverną. 
Kai abu nuėjo į taverną, 
Ralph Corey neteko brang
akmenių už $890 ir $40. 

Kiek Išgabeno 
. 

WASHINGTON. — Jung
tinės Amerikos valstybes 
išais metais per pirmus ke
turis mėnesius išgabeno 
maisto už $823,743,000. A-
pie tai pranešė Komercijos 
Departamentas. 

60 Žuvo 
ROMA. — 60 asmenų žu

vo, kai Italijos amunicijos 
transporto laivas Ganigalia 

Marketparkiečiams 
Norintieji važiuoti į lab

darių ūkį liepos 4 d., susi
rinkite prieš 10 valandą ry-

delis bičių spietis. Apylinkes 
gyventojai buvo labai nusi
gandę. Duris, langus užsida-
rinejo, kad bite neįskristų. 
Šią baimę prašalino žinomas 
bičių mylėtojas kun. J. Paš-
kauskas, kuris atvykęs spie-
tį suseme. 

X Kun. J. Sk ripka u s, ka
peliono Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyno, Pittsburgh, 
Pa., 21 metų kunigystes su
kakties proga, Pittsburgh 
Post-Gazette įdėjo iliustruo
tą aprašymą jo atliktų dar
bų vienuolyne dideliame so
de, Apvaizdos Kalne. Sukak
tuvininkas yra ne tiktai at
sidavęs pareigoms, kaipo 

tą prie Gimimo par bažny- d v a g i o s y a d ^ 
čios, 6812 So. Washtenaw 
ave. Autobusas išeis lygiai 

explodavo Santo Stefano 10 vai. Į abi pusi kainuos 
uoste. tik vienas doleris. 

Prie Kalėjimo 
CHICAGO. — Prie State-

ville kalėjimo sienos buvo 
rasta padėta dinamito. Ka
lėjimo viršininkas Joseph 
Ragen nori sužinoti kas pa
dėjo dinamitą, ir kuriam tik
slui. 

m 

Kas skaito "Draugą" — 
tas daug išmintingesnis, ne
gu kuris neskaito. 

STASYS LITWINAS SAKO: 
ft 

MnAD AD T a l Geriausias Laikas Pirkti 
U / \ D M ! V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Inanlooto Plytn Išvaizdos SkUngs 
— Langu — Dnro — Tvoroms Matorlolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenų 
(Hardware — Plelsterlo — Cemento — Šrato — Visokios 
Rfišles Insallacljos Mateiiolo —- Šturmo Lango — Kom
binacijos Dura — Wallboard — Plsater Board — Varna-
dilo ir D»og KM* Dalyko. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

Į Į Į B E s B c • • ¥ 

tai sumanus vienuolyno ūk-
vedis, daržininkas, sodinin
kas, dailyde ir k. 

X SyMjos Šimonelis su 
Alex Kilkum vestuves buvo 

jtikrai dideles ir "šumnios , \ 
}Po šliūbo Visų Šventųjų pa-
j rapijos bažnyčioj, vestuvių 
i puota įvyko Darius-Girenas 
| salėj, kur dalyvavo virš 400 
'svečių. Povestuvinei kelionei 
jjaunieji pasirinko VVisconsin 
valstybę. 

X Alan Stephan, iš Cice
ro, daugiau jau nėra uMr. 
America". Jo titulą paeme 
Steve Reeves, iš Santa Mo-
nica, Calif. Alan Stephan y-
ra lietuvis. 

Sunkiausias kerštas — at
leisti ir dovanoti. 


