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51 KARTA - KARO DAR NEBUS; 
DERYBOS EIS DIPLOMATINIU KELIU 

• » 

Atrodo, Visi Galvoja Kad Geriau 
Bloga Taika,Negu Geras Karas 

RAŠO VYT. ARCNAS 

Praėjusią savaitę Berlyno "mūšis' ' buvo lošiamas ne 
pačiame Berlyne, bet VVashingtone, kur Baltuose Rūmuo-1 

se buvo susirinkę kariški ekspertai, kongreso lyderiai ir 
iš Europos specialiai tam, reikalui iškviestas gen. Clay 
su savo patarėju Robert Murphy. 

Ore jautėsi įtempta nuo-1 
taika ir visi lauke audros, |bar jis nedrįsta stoti karan 
tuo labiau, kad ne taip se
nai amerikiečiai buvo pasi
ryžę jėga veržtis pro sovie
tų bloką. 

Tačiau, audra praėjo pro 
šalį ir vėl iš naujo papūtė 
švelnus vejas... Jis praūžė 
pro Europos sostines, nepa
darydama didelių nuosto
lių, ir dabar diplomatai su
stojo valandėlei atsikvėpti 
ir pasilsėti. 

Bus Bandoma Susitarti 
Po šio svarbaus pasita

rimo, VVashingtonas priėmė 
nutarimą vengti jėgos pa
vartojimo ir bandvti atnau
jinti rvšį su sovietais di-
plomatinu keliu, nes įsiti
kinta, kadi Rusija nenorinti 
karo. 

prieš atominę bombą. 
Praėjusią savaitę Bielgra 

de visai keistose aplinkybė
se, vyko jugoslavų komuni
stų kongresas. Nežiūrint 
ekskomtunikavimo, kongre
sas įvyko. Tik šį kartą kai
myninių valstybių komunis
tai atsisakė atsiusti savo 
atstovus į "netikinčiųjų" 
kongresą. Bet jugoslavai 
nenustojo drąsos ir pirmą 
kartą istorijoje atsitiko, 
kad komunistai atsisakė 
muštis krūtinėn Maskvos 
"ukazams" ir nusilenkti Sta 
linui. 

Tačiau jugoslavai nesako 
nieko blogo prieš Staliną 
ir portretą pakabino virš 
tribūnos šalia Markso, En-
gleso ir Lenino, nors visus, 

Šiandien aišku, kad pre- j net ir patį Staliną, savo di-
zidento Trumano nutarimo | durnu nustelbė Tito porte-
vykdymas nebesukels karo. tas. 

Ne, šį kartą karo nebtuS, ' Kada Tito su savo "lei-
nes ne tik trūksta pasrindi- Įtenantais" Kardelj, Ranko-

B-29 Skrendąs Aplink 
Pasaulį Nukrito Jūron 

ADEN," Arabija, liepos 
28. — Amerikos B-29 lėktu
vas, vienas trijų skrendan
čių aplink pasaulį, vakar 
naktį įkrito į jūrą po paki
limo iš šio uosto Arabijos 
pietų pakrantėje. Vienas iš
gelbėtasis — atpažintas kai
po Sgt. Sigyer R. Gustaf-
son iš Norvvood, Mass. — 
buvo žvejo paimtas ih van
dens fr buvo nugabentas į 
ligoninę. 

Kiti du milžinai lėktuvai 
sugrįžo į Adeną. Nelaimė į-
vyko apie pusę mylios nuo 
kranto ir sudužęs lėktuvas 
buvo iš pakrantės matomas. 

Tie trys lėktuvai prieš še
šias dienas išskrido iš avi
acijos jėgos bazes Tucson, 
Ariz., "eiliniam ilgos kelio
nės pratybų" skridimui. Tai 
buvo pirmasis B-29 lėktuvų 
bandymas apskristi aplink 
pasaulį. Buvo numatyta 
tiems lėtuvams grįžti į Tuc
son rugpiūčio mėn. 5 d. Iš 
Adeno, jie turėjo skristi į 
Ceiloną. 

TRUMANAS KALBA KONGRESUI ŽUVO DIDELIAME VOKIEČIŲ 
CHEMIKALU FABRIKO ISSPROGIME 

Spėjama, Sužeistųjų Skaičius Gali 
Pasiekti Iki Apie 8,000 Žmonių 

MANNHEIM, Vokietija, liepos 28. — Naujausi rapor
tai sakė, nuo 500 iki 800 asmenų buvo užmušti ir 8,000 
buvo sužeisti šiandien išsprogime ir gaisre, kurie sunai
kino I. G. Farben chemikale fabriką Ludwigshafene. 
Mažesni sprogimai gaisro metu neleido gelbėtojams eiti 
į fabriką bandyti gelbėti ten gulinčius sužeistuosius. 

fabrike Ludwigshafene, 
Kalbėaamas iš atstovų rūmų Washingtcn3 triblno^, Pre
zidentas Trumanas • kalba bendrai kongreso ses j a \ Už
pakalyje jo yra senato prezidentas Arthur Van Jenberg 
(kairėje) ir atstovų rūmų pirmsedis Joseph Martin (de- į skers Reino nuo šio ameri 
šinėje).- " * (Acme Telephoto) !kiečiu okupuoto miesto. 

MANNHEIM, Vokietija, fljj^j SiQĮ0 fam 

liepos 28. — Apie 500 asme-1 * f • •• 
nų buvo užmušti ar sužeisti I 4 VSlStyDIIĮ jU6JID1| 
šiandien dideliame išsprogi-' 
me I. G. Farben chemikalų 

LONDONAS, liepos 28.— 
Aukšti britų sluoksniai šian 
dien sakė, vakarų valstybes 

prancūzų okupacijos zonoje, 1 8 u t i k o s u š a u k t i n a u j ą K e t u 

rių Didžiųjų konferenciją 
Vokietijos reikalu, bet tik 

nio motyvo, bet į s :tikinta, 
kad geriau gyventi po bloga 
taika, negu tikėtis gero ka
ro. 

Europoj visi laukė Mar-
shallo pare^kimo apie tarp 
tautinę padėti ir nusirami
no, kada išgirdo jo tvirtus 
žodžius: 

vitchiu ir Djulu, kuriuos 
kominformas išvadino šlyk
ščiausiomis gyvatėmis, pa
sikėlė į tribūną, jie buvo su
tikti audrineru plojimu ir iš 
to matėsi, kokia didelė sim- Į 
pati]a yra rodoma Titrui iš 
jugoslavų komunistų pusės. 

Atmetė Kaltinimus . 

Čekijos Komunistai 
Atkeršys Sakalams 

PRAGA, liepos 28. — Ko
munistų "valymas" opizici-
jos Čekoslovakijoje dabar 
nukreiptas į sakahis, 80 me
tų senumo masinio sporto 
draugiją. Komunistų orga
nas Rude Pravo pareiškė, 
kad komunistų partija "pa
dės" sakalams išvalyti "an-
ti-demokratinius'' elemen
tus, pradedant šią savai
tę. 

Maždaug 10,000 iš apie 

Sako, Rusija Derisi 
Del Lenkijos Anglių 

MASKVA, liepos 28. — 
Lenkų šaltinis nurodė, kad 
Rusija ruošiasi pirkti dide-

Įlįus kiekius Lenkijos ang
lių, gal pardavimui Berlyno 
vakarų sritims ateinančią 
žiemą. Paklaustas, su kuo 
Lenkijos valdžią veda tas 

D M . . M . a l r M » - C . . . U ~ ; U ' S ' k a r i n § S v a l d ž i o S a t " jeigu Rusija nuims blokadą Republikonai Susitarė stovas sakė, pirmieji SP§ J
nu* Berlyno 

l y j |fniMirACifl VailrlAC ' j i m a i 2 5 ° i k i 3 ° ° ŽUVUSiU Informantai sakė, alijan-uei kongreso veikios !yra per *emL» Fabrike d*- L pasiūlymas bus padary. 
VVASHmGTON, liepos 28. bdavo apie 6,000 darbininkų. £ P

g o v J ų u ž s i e n i / m i n i i 
- Republikonai kongreso Anot amerikiečio, prancū- ^ M o l o t o v u i Amerikos, 
nariai šiandien susitarė, zai liudininkai sakę, kad P r a n c ū z i j 0 g i r A n g l i j o s a m . 
kaip atsakyti Prez. Trumą- sprogimas įvykęs "nitratų b a s a d o r i ų p i k t o s e notose, 
nui pasiūlytai programai ! pastate. Liepsnos iššoko dvi 
dėl infliacijos, namų staty- j mylias aukštyn, ir šimtai 
bos, civilinių teisių ir kitų i langų Mannheime buvo iš-! Rjj)Į|$gS [)įg| P | fl 10 U 
pasiūlytų bilių. Sen, Mil- daužti. ' 

derybas, informantas atsa-Įlikin (R., Colo.) pranešė, 
kė, kad su "žmonėmis, ku
rie gali pristatyti juos Ber
lynan.*' 

(U. S. ir Anglijos lėktu
vai veža anglis į užbloka-
duotas vakarų Berlyno sri
tis, bet jie negales prista
tyti pakankamai anglių ap
rūpinimui 2,075,000 vokiečių 
vakarų zonose. Rusai nese
nai pranešė, jie parduos 

Perpildė Ligonines Keitimo RUSŲ Zonoje 
kad "poli t a x " bilius bus j " BERLYNAS, liepos 28.— 
ryt dieną iššauktas senate. Suvirs 1.400 asmenų buvo R i Į m š § s i & k i l o „^ 8 r i t y už_ 

Pietų demokratai, tuo! sužeisti nelaimėje, ir jie šim b l o k a d u o t a m j ^ y ^ š i a n . 
tarpu, svarsto pasiūlymą tais buvo perkelti per upę i, ^ k u o m e t t ū k s t a n č i a i v 0 . 
kontraatakuoti "anti-poll Mannheimą. Gydytojai « l a ! k i e č i ų s u ė j o į bankus ban-
t a x - bilių su biliu .numatan- sakė, "ligoninė pilna aukų," ; d y d a m i . ^ . ^ s a v o ' t u r j . 
čiu perkėlimą negrų iš pie-1 ir naujai atgabenamos au- , m u g p i n i g u g ^ n a u j u g r u g ų 

tų į šiaurės valstybes val
džios lėšomis, iki $1,500 vie
nai šeimai. 

Millikin sakė, "komitetai 

kos bus siunčiamos į Hei
delbergą. 

Raportuota, fabrike buvo 

užgirtus pinigus. Šį vakarą 
baigiasi pinigų iškeitimo lai
kas. 

Mes neleisimės įbaido-
mi ir niekad neatsisakysi-1 S a v o US°Je k*lboJe> kū
me nuo savo teisiu ir atsa- ri užsitęsė net aštuonias 
komybės, kurią nešame Ber j valandas, Tito stengėsi pa 
lyne. 

Pagaliau pareiškimo užbai-1 P^m V pabrėžė, kad jis 

gaminami dažai. Visiškai ne Laikraščiai vakarų Berly-
kviečių vokiečiams iš vakar]veiks" dėl Prez. Trumano patvirtinti raportai pasta- n g g a k _ ^ ^ b a n d o 4<nu_ 
rų zonų, kurie galės užmo-; kainų kontrolės ir namų sta-1 raišiais mėnesiais sakė, pran g u k t i p i n i g u s i š ž m o n i ų 

80,000 čekų, kurie paradą-j keti sovietų zonos pinigais.) tybos prašymų, 'bet nuro 
vo liepos 6d., supykdė ko-1 dė, kad veikimas bus apri-
munistus iškeldami Anglijos j QQ Y j f S f c į t e 
ir Amerikos vėliavų ir svei- | W B W w " *"" i l w«*» 

teisinti savo laikyseną prieš j kinimu anti-komunistinių 
. -, , Į i r * i i — v — i i • • i 

girnas, kad Amerika ieško 
visų galimybių, kad atnau-

^jinus derybas diplomatišku 
keliu, davė žmonėms vilti, 
kadi padėtis nėra taio blosra 
ir paskutinis žodis dar ne
buvo pasak vtas. 

Per spaudos konferenci-

nė kiek neišklydo iš komu
nizmo kelio. Priėjęs prie 
kominformo apkaltinimų), 
jis pabrėžė, kad tai buvo 
padaryta ne prieš vadus, 
bet prieš visą jugoslavų 
komunistų partiją, kvie-

čekų patriotų. Komunistai 
dabar teigia, "fašistai reak
cionieriai' ' suorganizavo tą 
paradą. 

botas tik "praktiškiems ir 
galimiems" veiksmams. Jis 
taip pat sakė, republikonai 
yra nutarę užbaigti sesiją 
po dviejų savaičių. 

j cūzai tame fabrike gamino I ^ ^ r
) U i J M | t a j " ^ ~ £ . 

išsprogsUmus kurus vary- ^ ^ ^ Uiga v a r t o t i 

mui išbandomų V-l ir V-2; . . . 

čiant ją stoti civilinin ka-
ją prezidentas TVumanas r a n ' k u r i s sunaikintų visą 
patvirtino, kad iis pilnai su- Jugoslavų tautą. Papunk-
tinkas su Marshallu ir A- č i u i J i s a t k i r t o i v i s U 9 k a l " r— m r v — * 
merikos vvriausybė dė^ian- t l m m u s ^ nepnpažindamas, p r a n e š d a m a britų žaidimų 
ti visas pas*an*m k a i Ber- k a d Jugoslavija būsų atsu-

Bulgarija, Rumunija 
Išėjo iš Olimpijados 

LONDONAS, liepos 28.— 
Bulgarija šiandien pasitrau
kė iš Olimpijados žaidimų, 

lyno ir Vokietijos klausi
mas būtu išsorest^s diplo
matiniu keliu ir. kad yra 
tikras dalvkas, jog tas pasi
seks padaryti. 

Vadinasi. Berlyno padėtis 
atslūgo, žmonės rali ramiau 
atsidūsti ir vvkti atosto
gauti prie iūros ar į kalnus, 
būdami tikri, kad netikėta 
mobilizacija iu n°u?>luns. 

Pavogus, kuris sr^leio kil
ti dčl iėsro<i pav? rtoiimo ver 
žianti8 p»*o Berlvno bloką, 
c'abar na šalinta s ir. po ke
liu a^drineu savaičių, ku
rias teko persrvventi Miun
cheno laik^' nuotaikoje, da
bar vėl pasidarė ramu. 

Ploja Titui ir Stalinu1... 

Atrodo, kad Jugoslavijos 
atsitolinimas nuo Rusijos, 

kusi Sovietų Rusijai nuga
ra ir pasipiktino tokiu kal
tinimu, kad jam primetama, 
jog vedąs nacionalistinę 
politiką. 

Kaip ten nebūtu, skilimas 
tarp Tito ir Stalino vra į-
vykęs. Kremlius davė įsa
kymą savo satelitams nebe-
palaikvti komercijos su Ju
goslavija ir šis jau prade
da jaustis visai izoliuotas. 
Ką iis dabar diarys? Aišku, 
iis' stengsis ir toliau išlai-. 
kyti komunistinį rėžimą, 
negalėdamas pasidaryti an-
tikomunistu, nes neeralės pa 
neigti savo komunistinės 
praeities. Padaliau, daryda^ 

Imas tokia staipia evoliuci
ją, jis sukeltų prieš save ju
goslavu komunistus. Jam 
lieka tik palaipsniui atnau-

organizavimo komitetui, kad 

Žydai Vadina Izraelio 
Valdžią 'Diktatūra' 

VVASHINGTON, liepos 28. 
Amerikiečių Lygos už 

"netikėti sunkumai" verčia j; fabriką po policijos apsau-
juos pasitraukti. 

Rumunijos sporto vadai 
taip pat atsisakė dalyvauti 
žaidimuose 

Stalinui bus ištraukęs iš I Jinti ryširos su vakarais, 
rankų stiprų kozerį ir da-Jir gauti Amerikos paramą. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Iš nelaimės vietos jūroje netoli Adeno, Arabijos, va

kar išimti šeši U. S. lakūnų lavonai. Tik vienas iš 17 
įgulos nariui buvo išgelbėtas, o kiti pradingo. 

—Ats. Johnson vakar pasiū?5 j nešimą uždaryti kong
reso sesiją šeštadieny, bet tuo reikalu nebuvo dar bal
suota. ' ' * 

—Egiptiečių kariai vakar užatakavo žydų konvojų pie
tų Palestinoje ir kilo'kautynės, kurios tęsiasi Jungtinių 
Tautų stebėtojų- akivaizdoje. 

—Jugoslavijos komunistai valdovai užginčijo komin
formo primestus kaltinimus, bet teigė tebesą kominformo 
nariai, nežiūrint tos organizacijos nutarimo juos išmesti. 

—Valstybes sekr. Marshallats paskirs trijų žmonių ko
mitetą išnagrinėti kaltinimą, kad UNa Amerikon par
traukia tokius asmenis, kurie yra pavojingi Amerikai. 

—Laivų statybos dtarbininkų unija atmetė Bethlehem 
Steel bendrovės pasiūlytą algų pakėlimą. 

Sužeistas Mūšiuose 
DAYTON, Ohio, liepos 28. 

— Policija ir pikietininkai 
šiandien vėl susirėmė prie 
sustreikuoto Univis Lens 
Co. fabriko, ir nenustaty
tas skaičius asmenų buvo 
raportuotas sužeisti. Penki 
sunkiau sužeisti buvo nuga-
benti j ligoninę, jų tarpe L a i s v * Palestiną ko,j>irmi-
Lou Kaplan, CIO UEW or- m n k a s L™18 S e l d e n - k 1 t i k 

ganizatorius. '&** i š P ^ s t i n o s , darė 
Unija priešinasi bendro- ; M e t i m ą , kad laikinoji Iz-

raelio valdžia yra "diktatū
ra", kuriai daugiau rūpi lik
vidavimas savo politinių 
priešų pačiam Izraely negu 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ kovojimas prieš arabus. 
T T " oi IK« ™ ' T a 1>r&a & r i e ž t a i priešina-
Apsimoka Skelbtis 'Drauge | ^ P a l e s t i n o s p a d a l i n i m 0 p l a . 

nui, kurį Jungtinės Tautos 

šovinių. 
Visi policininkai iš Hes-

bankus vakarų srityse pini
gų iškeitimui, bet rusai tą 
pasiūlymą atmetė. Vokiečių 

se, U. S. zonos, ir iš Rein- T . . . . • 
. ' ^_ , . bankininkai buvo perspeię 
land-Pfalz prancūzų zonos, « . . 

. . . . I 7 . . rusus, kad jie neturi pakan-
buvo pasiųsti i nelaimes sn- . . , . . 
. _ r " . ' _ .. , karnai priemonių tvarkingai 

ti. Raudonojo Kryžiaus dar- . ,. .v . , . . . . .v
 J ,. , . vykdyti iškeitimą, ir rusų binmkai iš aplinkinių mies- . . " ' v. 

k A . , r . , s. valdoma spauda pripažino, 
tų taip pat nuskubėjo ten. L , . •_«•««! . 

kad keitimas šukele ' chao-

vės pastangoms atidaryti 

ga. Univis buvo sustreikuo
ta geg. 5d. 

praeitą lapkričio mėnesį re
komendavo. 

Nesutinka su Generolu* 
MacArfhur, Rezignuos 

TOKYO, liepos 28.. — J 
S. Killent gen. MacArthuro 
štabo ekonominio ir moks
linio skyriaus darbo virši
ninkas, sakė, kad jis atsis
tatydins. Jis priešinasi Mac
Arthuro naujai politikai, ku
ri draudžia valdžios samdi-į gilta, vėjuota, tarpais lie ; 

ftriZB NeVeS PriC 2 Policijos Vadovybės 

Karo, Sako Atties Burmistre Louise Schroe-
LONDONAS, liepos 28.— jder neklausė rusų komandan 

Ministras pirm. Attlee, kai- to įsakymo atleisti savo 
bedamas uždaram britų dar- naują anti-komunistą polici-
biečių partijos posėdy šian- jos viršininką Johannes 
dien, pareiškė tvirtą įsitiki- Stumm. Trys vakarų ko-
nimą, kad "Rusija nekariaus mandieriai patarė jai, kad 
dėl Berlyno." |rusai neturi galios įsakyti 

jo atleidimą. 
Stumm už!mė vietą rusų 

išlavinto Paul Markgrafo, 
kurį miesto valdžia atleido 
anksčiau šią savaitę. 

Pakely į Maskvą, U. S. 
ambasadorius Rusijai Wal-
ter Bedell Smith dienai su
stojo Berlyne, kur kalbėjosi 
su U .S. komandieriu gen. 
Lucius D. Clay. 

Užginčija Atskiri 
Taiką su Japonija 

NANKING, liepos 28. — 
U. S. ambasadorius Kinijai 
Dr. J. Leighton Stuart šian j 
dien užginčijo gandus, būk 
U. S. svarsto sudarymą at
skiros taikos su Japonija. 
Stuart sakė, valstybės sekr. 
įgaliojęs jį paneigti Tokyo 
raportą, kuris pradėjo tą 
f^andą. 

ORAS 

nių unijoms naudotis kolek
tyvinėmis derybomis. 

tus. Saulė teka 5:42; leidžia
si 8:13. 

KALENDORIUS 
Liepos 29 d.: Sv. Morta 

ir Šv. Beatriče; senovės — 
Mantvydas ir Patirga. 

Liepos 30 d.: šv. Abdonas 
i r Senenas; senovės: Bijū
nas ir Ulelė. 
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BALF-o VEIKLA 

BALF-o vietinio skyriaus 
susirinkimas įvyksta rugpiū-
čio 5 d. Visi kviečiam* daly
vauti. 

Šiuo metu vyksta maisto 
(kenuoto) vajus tremti
niams. Maistą galima įteik
ti šiose vietose: 

M. Stankienė, 319 Jose-
phine; 

E. Žukas, 12158 Martin-
dale; 

J. Stanevičius, 2304 Hew-
itt; 

J. Pilka, 2252 24th St.; 
J. Strazdas, 8569 Central; 
J. Juškevičiene, 1510 Mul-

lane; 
M. Šimonis, 3547 W. Ver-

nor Hy. 

i nuolės šv. Pranciškaus vie
nuolyne. Jos abi — sesuo 
Francesca ir sesuo Alverna 
— buvo atvykusios į tėvelio 
laidotuves. » » 

Sūnus Bolis, Kazimieras 
ir Pranas ir duktė Ona Ja-
kobs visada darbuojasi su 
lietuviais. ^ 

• m* 

Reiškiame gilią užuojautą 
Valatkevičių šeimai, taip 
trumpu laiku netekus tėve
lių. 

L I E T U V I S R E G I S T R U O T A S 
O P T O M E T R I S T A S 

Akiij Egzaminav imas 
A k i n i u Pri ta ikvma? ir 

l ^ n s ų Pata i symas 
7051 SO. IVKSTERN A V E N U E 

Telefonas WALbrook 4353. 
Valandos: 10-12 1-4, 7-9, išskiriant 

trečiadienio, šešfariicnj 10—3. 

Pas šiuos žmones yra sto
teles, kur kenuotas maistas 

MIRĖ KARPAVIČIENĖ 

Liepos 21 d. mirė Morta 
Karpavičiene, 63 metų am
žiaus. Palaidota liepos 28 d. 
iš Šv. Petro lietuvių bažny
čios po gedulingų pamaldų, 
patarnaujant trims kuni-

CNEW LITHUANIAN) CHURCH 

Schaefer at Grand River ' \ 
O F DIVTNE PROvTDENCE 

Rev. Joseph B. Cizauskas 
JPatator 

gams 
Ji buvo kilusi iš Balbieriš- \ čia. Naujoji bažnyčia vadin 

bus priimamas, užrašoma, fcį0 parapijos, Mardosų kai- sis Dievo Apvaizdos (Divine 
kas, kiek ir ką aukavo. j m 0 < Suvalkijos. Amerikoje ! Providence) bažnyčia. 

Galima atnešti savo auką ' išgyveno 40 metų. Išaugino! Bažnyčia statoma prie 
ir ateinant į BALF-o susi-! du sūnus-ir šešias dukteris. Schaefer Highway ir Grand 
rinkimą. ' V i s i 3 0 S v a i k a i 3 a u y r a s u k ū ' R l v e r S t ' N o r t h West mies-

rę savo šeimas. Velionė pa- to dalyje. 
Stengiamasi, kad ateityje I l i k o v y r ą Antaną Karpavi- Žemės šventinimo iškilmes 

daugiau žmonių apsiimtų i č i ų i r 1 6 a nūkų. pradėjo klebonas kun. J. či-
laikyti tokias stoteles, kadi ™ t i Q l l a s r w ž a u s k a s , prakasdamas pir-
visiems aukotojams būtų pa- \ ^ ™ > \ j į g g " P ~ mutinį kastuvą žemės. Pas 

NAUJOSIOS BAŽNYČIOS PROJEKTAS 
Sekmadieni, liepos 25 d., i nyčią. 

2:30 vai. popiet buvo pa^ven-» šventinimo apeigas atliko 
tinta žemė, ant kurios bus . Tėvas Alfonsas Kazlauskas, 
pastatyta nauja dabartinės vienuolis pranciškonas. 
Sv. Jurgio parapijos bažny- | -T . „. . 

Naujoj® bažnyčioj sekma
dieniais bus laikomos ketve
rios šv. Mišios: dvejos su 

togu auką įteikti. etuvilkų katalikiškų drau- * TZ^J\~mm\™ . . . , v I v,^ a „ 0 „ kui pasakė kalbą, paaiškins i u ir buvo lietuviškos spau , r . ~"*' *L, , " 
Pageidaujama, kad v i s ^ B Ugalaik. tSJESTgfiS 

"Draugo ' skaitytoja. kenuotas maistas būtų tik 
skardinėse dėžėse. Labiau
siai reikalingi riebalai. 

MIKĖ GERADARĖ 

ŠEŠIŲ METŲ MIRTIES ! <?) J a u 2 ° metx* ^ v e n a L°s 
SUKAKTIS ' Angeles, Calif. Jos sūnus 

| George yra nautikos inžinie-
Netrukus sukanka šeši me | rius, per karą buvęs laivyno 

Vietinis BALF-o skyrius j t a i nuo a. a. Jono Johnsono ! karininkas. Neseniai jis da-
neteko darbščios ir dosnios ; (Januškevičiaus) mi r t i e s. i lyvavo Institute of Aeronau-
narės. Staiga mirė Stella Da- j Šiai liūdnai sukakčiai atmin- i tical Sciences Los Angeles 
ptartienė, kuri pati daug au-: ti rugpiūčio 5 d. 7 vai. ryto I Calif., susirinkime, 
kavo ir rinko aukas tremti- šv. Antano lietuvių parapi- [ Jos duktė Mrs Alice Pro-
niams iš savo draugų ir pa- i j 0 s bažnyčioje bus laikomos | vensen vra gabi artistė. Ji 
žįstamų. Visi nariai liūdi dpi j gedulingos pamaldos. Velio- j neseniai iliustravo "The Fire 
jos mirties ir reiškia užuo-1 n ies žmona Ona Johnsonienė Side, Folk Song Book"; vi-

kviečia visus pažįstamus bei! sos knygos jau seniai išpar-
draugus dalyvauti pamaldo- \ duotos. 
se ir pasimelsti už Jono John j Alice su savo vyru Martin 
šono sielą. Provensen ką tik išvyko į 

— B. j Europą. 
I — t). A. 

Ekspertas yra žmogus, ku 
ris sužino Vis daugiau apie 

jautą jos šeiniai. 

SIURPRYZAS 

Liepos 17 d. J. ir M. Kasė 
(Kasevičių) namuose susi
rinko didelis būrys žmonių, 
apie 60, jiems visai nieko 
nežinant, ir padarė siurpry-

ISVYKO { EUROPĄ 
Veikėjos Onos Žilinskaitės-

zą jų vedybinio gyvenimo 15 I Aksomaitienes sesuo Mrs. 
metų sukakties proga. Grei- | Patricia Twitchell (chicagie-
tu laiku buvo paruoštos vai
šės ir beužkandžiaujant pasą 
kyta daug gražių kalbų ir 
išreikšta linkėjimų sukaktu
vininkams. Nuo visų daly
vių jiems įteikta dovana. 

Jurgis ir Marija Kasė yra 
jaunosios kartos darbuoto
jai. Kur tik lietuviškas vei
kimas, kur Lietuvos reika
lai, visur matysite juos ne 
tik besidarbuojančius, bet ir 
aukojančius. Tą patį vaka
rą visi nustebo nuėję į, jų 
rūsį, kur buvo sukrauta dau
gybė siuntinių su maistu ir 
drabužiais, baigiamų paruoš
ti išsiuntimui į įvairias Eu
ropos dalis. 

J. ir M. Kasė augina tris 
sūnelius. Marija Kasė yra 
Moterų Sąjungos 54 kuopos 
vicepirmininkė. Abu daug 
darbuojasi BALF-e, Organi
zacijų Centre, Kareivių Rė
mėjų Draugijoj ir Federaci
jos skyriuj. 

Sukaktuvininkams linkime 
ištvermės ir sveikatos toliau 
su tokiu pačiu pasišventimu 
darbuotis. 

mažiau ir mažiau. 
— N. M. Butler 

M O N A R C H L I Q U OR 
S T O R E 

3529 So. Halsted Street 
Phone - YARds 6054 

S P E C I A L Ė S K A I N O S A N T V I S Ų 
M Ū S Ų T U R I M Ų G Ė R I M Ų . 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

SENOMS. ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IE ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiantieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžiu žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu negal ima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt K- skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč l o s 
ypatybės suteiks 
Jums t inkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

žaiedas. Vartokite J\ irgi skau-
diems nudegimams, šašų ir sutrū
nimų prašalinimui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At-
vėdina vadinamą Athlete's Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-, 
džiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš-
rų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir ki toms odos nega
lėms iš lauko pusSs. 

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, | 1 .25 ir M-50. Pirkite 
jį vaistinėse Chicagoj ir apiel inkėj 
arba atsiųskite Money Orderi 4: 

L E G U L O , D E P T . D . 
4847 W. 14th Strert 

CICERO 50, ILLINOIS 

lietuvišku pamokslu ir dve
jos su anglišku pamokslu. 
Klebonija irgi bus pradėta 
statyti netrukus. Jeigu ne
įvyks nenumatytų kliūčių, 
per Kalėdas jau bus galima 
melstis naujoje bažnyčioje. 

— B. 

Hkslus Tyrimas. Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Svviatek 
O P T O M E T R I S T A S 

2201 W, C E R M A K R O A D 
Virš Metropolitan State Bank) 

Tel.: VIRginia 6592 
VAL. : kasdien 10 iki 12 1 iki 5; 
7 iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 va k. 
Sekmad. 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

DR. E. MARKŪNAS' 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

6859 So. Western Ave. 
Valandos: nuo 7 iki 9 vak. kasdien. 
Trečiadieni popt«t pagal susitarime. 
Offetu Iclcfo—u: V A I . b i o o k 6H."»9. 
Ilcx. telefonas* W i : \ l w o r l l i 4."»«H 

DR. F. C. WIN5KUNA5 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: UEMlock S159 

• 

VALANDOS! 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak. 

Trečiadieniais pagal sutartį 
lt 

DR. VAITUSH, Opt. 
L I E T U V I S 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėji
mo, svaigimo, akių aptemimo, ner-
vuotumo, skaudamą akių karšti, 
atitaiso trumparegystę ir tolire-
gystę. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė aty-
da kreipiama j mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys atitai
somos be akinių. Kainos piges

nes kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

Telefonas YARDS 1373 
VALANDOS; nuo 10:30 ryto iki 7:30 
vakai«. Sekmadieniais pasai sutarti. 

Trečiadieniais ofisas uždarytas. 

* Dr. L E. Makar 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

11750 So. Parnell 
Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 

Dr. E. W. Ovitsky 
REGISTRUOTAS OPTOMETRISTAS 

4740 S. Ashland Ave. 
Patikrinamos akys—tteinai priren
kami, Akiniai puikiausiai pritaiko

mi—Sudužę stiklui atstatomi. 
Tel. YARDS 7396 

VALANDOS: 10 iki 8 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

2408 West 63rd Street 
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vasaras, 

a r b a 
telefonuokite dėl sutarties: 

HEMLOCK 5524 

lOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 West Cermak Road 

Ofiso valandas: Kasdien nuo 1 — 5 
išskyrus trečiaditnius. 

9eL M l l - i i . i a 6778 
Vakarais Pagal Sutarties. 
Rezidencija; Mattcson, 111. 

Tel. Chieaifo He iehts 1105-VI 

! CHARLES P. KAL 
i 

LIETUVIS ADVOKATAS 
6322 So. Western Ave. 

Tel. AVospeet 1012 — 0721 
Vai.: Pirmad., Antrad., Ketvirtad. 

10 iki 8:00 
Trečiad., Penkta d., Šeštad. 

10 iki 3:00 

MIRĖ VALATKEVIČIUS 

Mirė Pranas Valatkevi-
čius. Palaidotas liepos 10 d. 
iš šv. Jurgio bažnyčios į A-
lyvų Kalno kapines. Tik 
prieš tris mėnesius buvo mi
rusi jo žmona. 

Mirusysis išaugino gražią 
šeimą: tris sūnus ir tris duk 
teris. Dvi dukterys yra vie-

Šaukite LAF. 3138 — fot 
THIRMOSTATICALLY CONTROiUO 

10W COST HSAT 
AVAILABLE FOR IMMED1ATI INSTAUATtOM 
Modals for h o m t t , 
•nd indut l r ia l bulldlngt. 

FREE 
HEATINO 
SUSVEY 

t— lh« WlnU«t 
dtmont t ra t lon 
M or« yo« bwy. 

W I N K L E R 
S T O K E R S 

Look at theie f»o»uresl 
Fully «utomatic transmission, guaraa. 
t»ed 3 ymmn—extra power drire ne 
•hear pia — automatic air governor — 
heatproof buroer Mtsmbly—«xtm h*a vy 
coostructioo. 

C O M P L E T E 
N A M Ų Š I L D Y M O 

R E I K M E N Ų 
Įrengimas ir Patarnavimas 

GARINIAMS PEČIAMS. 

Gudrūs žmones daugiau 
žiūri j Naują 

WINKLER "»* 
*u-'"•""• OIL BURNER 

SAVE 25% 
OR MORE OF O H j 

EXTBA SPECIAL 
1—Naujas 20 svarų HOMART 
STOKERIS $98,00 
Išmainomas į Automatic Wink-
ler Stokcrj. Apšildo 5 kamb. 
Naujas 6 cubic pėdų PHILCO 
Elektrinis Refrigeratorius 
Complete $218.00 

JŲ NEDAUG TfiRA. IR 
% JIE GREITAI IŠEIS. 

ARCHER STOKER 
SALES & SERVICE CO. 

l i e t u v i š k a įstaiga 

4101 Archer Ave* 

Emerg.: Tel. KEDzie 2868 

Dr. Emily V. Krukas 
GYDjYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. LAFAYETTE 3210 
Vai.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6--9 vak., penkt ir šešt. 12—2:30 

6234 Archer Road 
A R G O , I L L I N O I S 

Tel. SUMMIT 1580 
Vai.: pirm., antrad. ir ketv. 3-5* v.v. 

trečiad., penkt. ir šeštad. 3-8 v.v. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(Antras aukštas) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
R«*. Tel.: MIDway 2880 

OilSO VALANDOS: 
Nuo 1% M 12 vai. ryto, BUO 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nno 10 iki 12 Tai. dieną. 

DU P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

<±46 S*. 49th Couct, Cicero 
Antrad., Ketvirtad. ir Penktad. 

7AJL.: 10-12 rv*e: 2-6. 7-9 P.M 
3147 S. Halsted St., Cbicago 
P i r m a d , Trečiad. ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 VVest 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir «-8 kasdien. 

išskiriant trečiad. ir sekmad. 
šeštadieniais t iktai nuo 2-4 popiet 

Ofiso Tel. VIRcinla 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
UGONIUS PRIIMA: 

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

S K E L B K I T E S " D R A U G E " 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 
Phone BIShop 5833 
P H Y S I O T I I E R A P Y 

2828 So. Christiana Avenue 
UOUIIS — Daily « to » P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS; Susitariua — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių ir šešta

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvenill 5219 

Rez. TeL HlUtop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHYSIC1AN & S I R G E O N 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 W. 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:80-8 vak. 
Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Ofiso Tel. — PHOspect SSM 

Rea. Tei. — VLKgiiiUi 2»2» 

I TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namų) 

Dr. VVaiter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet. 4 :30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso — HE.Ulock 5 8 4 t 
Rez. — H l M l m k 2324 

VALANDOS: Trečiadienį Ir Šešta
dieni pag-al susitarimą; kitomis die

nomis nuo 2 iki 4 popiet. 
7—9 vakare. 

Ofiso tel. GROvehiil 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
- (JOVAI&AS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniai! 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

— — 
IAida 

Egzaminuoja 

— • 

Akinius 

Pritaiko 

Dr. J. 1 Smetona, Jr. 
OPTOMETKISTAS 

T«L VTRginia 6583 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1-1 popiet Ir 7-8 v. vak. 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 
yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Plaee 

TeL REPnbiic 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Re*. 6958 So. Tai man Ave. 
Re*. TeL GROvehiil 0617 
Off ice TeL ILEMloclc 4 8 4 8 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West ^Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 ki 9 vakare. 
Trečiad- ir Nedel ioims susitarus 

1801 So. 
Avenue 

^ 

VALAVDOS; 
Pirtuad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad, 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:36 

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštadieniais »:S0 iki 12 — 1:30 

iki 6 P . K. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteslaa Ave, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS I R CHIIIUJIGAS 

4645 S. Ashland Ave., Chicago 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 Lr 6-8; treč., Seitad, 
Sekm. tik pagal sutartį 

Ofiso !<•:«•!..!..«- YAIUis 4787 
N a m u Telefonas: P l iOspee t 1930 
Jei neatsakys viršminSU telefonai 

šaukit ; MIDvray 0001 

ir 

Dr. VValfer M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

. 6155 S. Kedzie Ave. 
Practlce Hmited to Obstetrica 

and Gynecologry 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

T e l e f o n a i 

Dr. A. Montvid. M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bld«. 

2400 West Madisoa Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7S90 
Reaia. TeL: BRUnswiek 0593 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki S popiet; 4 iki 8 vakare. 

Ofiso HEM. 8700, Rez. PRO. 6232 «MW.1„8«.„ mr«#„i:i,:-i « c ^ 
jei neatniHeoia, šaukit MID. oooi I Remkite Katalikišką Spaudą 

I L<ajLtiomas irasiianmui -

cAN^osgg pi^Bidg.1 p e r s y ! f 0 j e n r i "Draugą", Duokite Ji Kitiems! — 
* 

\ 

file://i:/lworlli


Ketvirtadienis, liep. 29, 1948 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS 

Jau Slavai Sukyla—Prieš Staliną 
Gyventojų Cleapykanta Reiškias Maištu, 

* Komunistai Nežino Ką Daryti „ 

PO PASITARIMŲ LONDONE 

Kaso "Draugo" Korespondentas Vokietijoj 
J . BŪTĖNAS 

'•Balkanai naujos gadynes ! kad Jugoslavijos komunistų 
išvakarėse ' ' — šitokia ant- part i ja ir vyriausybe pasi-
rašte turkų laikraštis "Tas- sake pagrindiniu k raš to gy-
fir ' ' , išeinąs Istanbule. pra- ventojų sluoksniu laikanti 
neša apie padėtį Balkanuo
se po maršalo Tito maišto 

ūkininkus, o ne proletariatą. 
Toliau, jugoslavų vadai kal-

prieš Staliną. Tas maištas tinami, kodėl nepravedė "so 
buvo ta ry tum bomba, kuri j cialistinės žemes reformos' ' , 
sprogdama išmušė didžiulę tai yra, kam dar paliko ūki-
skylę geležinėj uždangoj, bet ninkams po šiek tiek žemės 
kar tu sukėlė tiek daug dūmų jų pačių nuosavybėje. Jugo-
bei dulkių, kad tikrojo tos j slavų komunistai ji šį kalti-

Londone įvyko trijų vakarinių sąjungininku labai svar
bi konferencija padėčiai aptar t i . Walter Bedell Smith, 

skylės dydžio dar negalima j nimą jau atsakė, drąsiai pa- \ Jungtinių Valstybių ambasadorius Rusijai (kairėje), išeina 
įžiūrėti. Tačiau turkai , kaip ! vadindami jį kvailu ir nepa- I iš D. Britanijos užsienių reikalų ministerijos su užsienių 
antai minėtas jų laikraštis, grįstu. Kaip praneša, pana- I reikalų ministerio Ernes t Bevin privatiniu sekretoriumi 
jau praneša, jog maršalo Ti- šiai galvoti norėtų ir bul- Frank Roberts. Prancūzų, bri tų ir amerikiečių atstovai 
to m a u t a s prieš Maskvą su- • garų bei rumunų komunis- susirinko Britanijos sostinėje pasitart i , kokiu nauju ke-
kėlęs kaimyniniuose kraštuo tai, nes ir "tie kraš ta i yra 
se tokį sumišimą ir sujudi- žemės ūkio kraštai , kur gy-
mą, kad esą galima laukti ventojų daugumas ūkinin-
perversmo. Paskutiniu metu kai. Jie mato, jog kominfor-
vėl daug žmonių pabėgo iš Į mas norėtų, kad Jugoslavi-

liu pasukti santykius su bolševikais. (Nea) 

Rumunijos ir Bulgarijos į 
Turkiją. Jie liudija, jo2 žmo 

joje, Rumunijoje, Bulgarijo
je ir kituose sovietų satelitų 

nių nepasitenkinimas ir ne- kraštuose žemės reforma bū-
apykanta prieš komunizmą i tų pravesta taip, kaip ji bu
tuose kraštuose pasidarė jau j vo pravesta apie 1927-28 me-
nebeužgniaužiami ir grasina; tus Ukrainoje, kur žemė iš 
kaip vulkanas prasiveržti į 
viešumą. Turkų radijas skel
bia tų liudininkų parodymus 
apie gyvenimo sąlygas Ru
munijoje ir Bulgarijoje — 
jos baisiai primena 1940-41 
metų sovietų okupaciją Lie
tuvoje. Žmonės jau pradeda 
re tekt i kantrybės ir yra pa
siryžę viskuo rizikuoti, kad 
tik nusikratytų nekenčiamos 
valdžios. Tito istorija su ko-
minformu buvo jiems padrą
sinimas, ir, kaip liudija mi
nėtas laikrašt is <kTasfir", 
Bulgarijoje ir Rumunijoje 
daug kur žmones jau tiek 
įsidrąsina, kad nebesibijo 
rengti demonstracijas prieš 
komunistinę savo kraš to val
džią ir mušti komunistų par
tijos pareigūnus bei agen
tus. 

I r komunistai nepatenkinta 
Įdomiausia, kad ir patys 

komunistai tuose kraštuose 
nebežino ką daryt i . Tito su
sikirt imas su Stalinu juos 
pasta tė prieš žiaurų klausi
mą. Kaip žinoma, kominfor-
mas pasmerkė Tito už ta i 

ūkininkų buvo prievarta at 
imta ir jie visi sugrūst i į 
kolchozus. Tokios 'reformos' 
dėka žemė liko nedirbta, de
šimtys milijonų ūkininkų mi 
re badu, kiti buvo išgabenti 
prievartos darbams į toli
mas Rusijos šalis. Tito ge
rai prisimena šį Ukrainos 
pavyzdį, ir jam nėra nė ma
žiausio noro tą laiką pakar
toti, nes jeigu jis savo kraš
to ūkininkus imtų badu ma
rinti kaip anąsyk. Stalinas 
ukrainiečius, tai jugoslavų 

ūkininkai neabejotinai sukil
tų, ir su jais būtų sunku su
sidoroti ne tik maršalui Ti
to, l>et ir pačiam Stalinui, 
kaip parodė praeito karo par 
tizanų veikla Jugoslavijos 
kalnuose. 

Visa ta i tur i galvoje ne 
tik jugoslavų komunistai* ku 
rie jau ir išvadas iš to pasi 

Keistučio Klubo 
Nariams Žinotina 

Keistučio klubo nariai pra 
šomi peržiūrėti savo nario 
mokesčio knygutes. Neužsi
mokėjusieji už 1948 metų 
antrą pusmetį būtinai pra
šomi užsimokėti sekančiame 

darė, bet ir rumunų bei bul- i susirinkime, kuris įvyks rug 
garų komunistų vadai, kurie piūčio 1 d. Hollywood sve-
dar suka uodegą, kad neuž- j tainėje, 2417 W. 43rd St., 12 
pykdytų Kremliaus. Kai jie 
apstulbinti nežino ką dary
ti ir svyruoja, gyventojai, 
pajutę komunistų silpnumą, 
vis drąsiau reiškia savo opo
ziciją, kuri, ko gera, gali 
prasiveržti atviru maištu. 

Ką su tokiais draugais, 
geriau visai be draugų. 

— Lietuvių patar lė 

vai. dieną. 
* Šiame susirinkime bus ap

ta r t i rugpiūčio 8 d. Liberty 
Grove rengiamo didžiulio 
pikniko reikalai. Reikės iš
r inkti piknikui darbininkus. 
Kiekvieno klubo nario parei
ga šiame susirinkime daly
vauti ir ta ip pa t prisidėti 
prie pikniko pasisekimo. 

— M. Kaspamt i s 

JosF.Budrik 
INCORPORATED 

3241 S. Halsted St. 
TEL. CALUMET 7237 

Milžiniškas pasirinkimas rakan
dų: Parlor setų; K o e h l f r , Pūli
niai!, Simmons. . Miegamojo kam
bario sptu; Basst-tt, Alberta 
Joorns Lloyds. Dinettes ir P-ining 
Room setų. T'niversal, Crowns, 
Norges, Moores pasiniai pečiai. 
General Electric, Hoover. Eureka 
dulkių va'ytnvai. Skalbiamos 
mašinos 10 žymių išdirbysriu. K-
lektriniai šaldytuvai visų žymių 
išdirbynOių. 

VISI RAKANDAI 
3 KAMBARIŲ 

UŽ $199.53. 

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

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

H E L P WANTED VYRAI 

'.**m 
RCA Victor Gereral E-ectric, 
l'hileo, Zenith ir Stromberg-Carl-
KOII radi jos ir Television s*>tai. 

Bulovą, Elgin laikrodėliai. Keep-
sake deimantiniai ži( da*. Rogers 
ir Commluntty sidabrniai setai. 
Auksinės rašomos plunksnos: 
Schaffer. Parker, W a t 
Eversharp. terman ir 

REKORDAI: Victor 
Decca, Continental. 

Columbia. 

Pas Budrike dabar nėra jo
kių trūkumų ir visoms prekėms 
yra duodama didele nuolaida ir 
lengvus išmokėjimai. 

C 

Krautuvė atdanf Pirmadienio 
ir Ketvirtadienio vakarais. Sek
madieniais uždaryta. 

Bludriko progra;nai iš VVCFL.. 
1000 kil. ra»dio stoties — sekma
dieniais po piety 5:30 P.M. 

I 
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Book Reviews 
EUROPE ON T H E MOVĖ, by 

Eugene M. Kulischer, Columbia 
U. Press, New York, N.Y., 1948, 
377 pp. $3.75. 

Europe on the Movė is an en-
tirelyi new approach to the ąuest-
ion of the origins of World War 
II . I t is based on the thesis t ha t 
migratory movements, caused by 
over-population, are the major 
causes of warfare on this ear th . 
I t t races the demographic evolu-
tion and ttte population shifts in 
Europe and the U.S.S.R., show-
ing their eonneetion with the po-
litical and economic events t ha t 
led up to the war . The author, a 
prominent demographic authori-
ty, concludes by developing his 
theme t h a t regulated migration is 
absolutely nece3sary as a war 
preventive. 

Europe on the Movė analyzes, 
in l e r m s of population problems, 
such phenomena as Germany's 
gradual barbarization under the 
pressure of migration from the 
East , the westward turn in Rus-
sian expansion ,and the growing 
danger of overpopulated Germa
ny. I t presents the first up-to-
date pieture of population shifts 
in Europe during and af ter 
World W a r II. A large section 
on Russia, with a discussion of 
how population shifts affected 
the Civil "War, collectivization, 
the Second World War, is par-
tieularly good. 

Europe on the Movė is an im-
por tan t book, shedding light a s it 
does on the • too-often negleeted 
relation between the world's pro-
blems and its people. 

Broliškoii meile ta i malo-
niausiu draugų motina. 

ADVERTISING MEN 
TO SOLICIT DISPLAY 

ADVERTISING 
Alert men needed. Accounts cover 
whole city. We give promising 
leads. At t ract ive te rms . Full or 
pa r t t ime 

*Apply: Box 115 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oaklev Ave. 
Chicago 8, 111. 

S E A R S 
REIKALINGI 

VYRŲ IR MOTERŲ 
TARP 35 IR 50 M. AMŽ. 

Valymas Naktimis 
i 

Gera pradine alga. 
Pilnas ar dalis laiko 

4:45 V. VAK. IKI 1:15 V. RYTO 
4:45 V. VAK. IKI 10:45 V. VAK. 

Kreipkitės į 

Kambarius 15-19 
925 So. Homan Ave, 

M Ū R I N I N K U 
IR 

TILE SETTER'IU 
60TH IR INGLESIDE 

University of Chicago Job. 

W. J. Lynch Co. 
Katal ikas tur i aiškiai ži

noti, kad jo pareiga yra skai 
tyt i katal ikiškus laikraščius 
ir knygas. 

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surast i , praneš
ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų y ra gavę rezu ta tus! 

H E L P \VA.VI 1ID — VYRAI 

V Y R Ų 
NEVYRESNIŲ KAIP 55 

METŲ AMŽIAUS. 
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS 
VYNIOJIMUI IR 

DUONOS KROVIMUI 
NAKTIES DARBAS 

$1.20 į valandą ir 
naktiniai bohus'ai 

KREIPKITĖS 

5324 S. Federal St. 
Tikras Darbas 
Mūrininkams 

Kurie reikalingi 366 apar tamentų 
projektams. I lgas vidaus ir lauko 
darbas . Aukščiausia alga. Geras 
susisiekimas. Ateikite su darbo 
įrankiais. 

405 N. LA GRANGE RD. 
LA GRANGE PARK, ILL 

DARBO OFISAS ATDARAS IK 
ŠKŠTADIF.MAIS. 

2 YOUNG MEN 
FOR SHIPPING ROOM 
AND FOUNVAIN PEN 

REPAIR 
HIGH SCHOOL C R ADU AT ES 

GOOD HUSTLERS 
Nea t , appearance, opportunity for 
advancement, modern office, Loop 

į location, 40 hour, 5 day weck. 
CALL MR, MILLER 
Dearborn 5161 
PARKER PEN CO. 

SKELBKITES "DRAUGE" 

r ^ = 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 

< * > 

/f COOKS w#6ovf tikecooĄ / 
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Y RA DAUG kas naujo apie šiandie
ninį Gazinį Pečių be jo gražaus, 

žvilga-noio balto grožio!GAZINIO pe
čiaus veikimas tluri taipgi nauja iš
vaizdą. Automatiškas virimas... moder
niška;... labai lengva pagaminti val
gius... yna jūsų naujame Gaziniame 
pečiuje, 'fik pagalvokite kaip lengva 
užžiebti. atsakantis vartoti, laikrodis 
kontroliuoja uisukimo ir pečiaus at
sukimą, kiuomet nesate namie. Laiko 
ir temperatūros kontroliavimas yra 
taip tikslus, kad jums užtikrina k h k -
vieną kartą gerus rezultatus. 
Jūcų naujas GAZINIS pečius daug ge

riau veiks negu tas, kiurį išmainote. 
Stora insuliac'jos b e a uždaro karštį 
pečiuje ir boiler'yje. JŪSŲ virtuve bus 
vesi... jūsų kuro sąskaitos bus mažes
nės. Viršutiniai burner'iai thiri naujas 
"tailored" liepsna", kurias neleidžia 
šilumą išeiti puodų pakraščiais. 

ŠIANDIEN GAZINIAI pečiai turi vi
sas išbandytas dalis, kuriomis galima 
pasitikėti. Greitai uždegami burner'iai 
teikia, j ums tiek kaitros, ktek reikia... 
liepsnos* kepimui ir broiling vis dar 
viršija del skonio. ' 

sse rwe A&M//Krto/H/ir/c 

Tiesiog Jum** — 
Iš M ūsu Dirbtuvėj 

MŪSŲ i lgę metų' patyr i 
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

Turime didelį n pilną pasirin-kimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant,- Nupirksi te Daug Pigiau: 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

SEND, Inc. 
304 West <>3rd Street 

CHICAGO 21. IIX. 
Tel. i:\GLEVVOOD 5028 

SENI) PRILMA 
MAISTO SIUNTINIŲ l ŽSAKY 
MUS l VISAS VOKIETIJOS IR 
Al iSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
FRANCI ZIJ A. ITALIJA. OLAN
DIJA. BELGIJA, ŠVEICARIJA-
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJA. 

JUGOSLAVIJA-
Kais ta .siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, pr is ta tvmas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia 
mas kitu. 

PRISTATYMO LAIKAS: K—21 
DIENOS: I VISUS KRAŠTUS: 

Gf iaus i eksportiniai produktai. 
Pristatymas vykdomas iš sandė

lių Europoje. 

Siunčiant money order. ėekj ar 
kt. mok. nriemonc, tiksliai nuro
dykite gavėjo adresą ir užsako 
nm siuntinėliu tipo numerius 
Galima užsakyti keli pakietėliai 
tam pačiam gavėjui. 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėjų Išgars ina Mus. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauski te J ų ! 

Archer Avenue Fu rniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas LAFayet te 3516 

Savininkas JOE KAZIK—KAZIKAJTIS I 

2 sv. taukų, kiauliniu. 
No. 1 2 sv.bekono 

ft 2 sv. salami dešros 
v O ' 2 sv. kenuotos jautienos 

1 sv. pieno miltelių 

2 sv.bekono 
2 sv. kenimtos jautienom 

No. Z 2 sv. pietų Afrik. apeis. 
^£t oo marmelado 
'^* 1 s\. cukraus 

1 sv kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks 

-g.50 

2 sv. kiaulinių taukų 
1 s v. bekono 
2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč. rieb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
S2^» 9 SVARAI CLKRAIS 

N o. ."» 
54.98 9 SV. KAVOS Pupelių 

Na)uji pečia-i dabar yra gaunami pas 
jūsų dylerį arba netolimos Public Ser
vice Comany krautuvėje. 

M06CS 

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 

I 

STASYS LITVUNAS SAKO: 
r,nBRBP T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

U l \ D I \ I \ — P I R K T I VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS/ ' GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
\ 'arnlšo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

, Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — WaWboard — Plas ter Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasi te i rauki te! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS? Pres . 

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

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ry to iki 6-tos vai. vak. 

\ o . 6 4,5 sv. cukraus 
<ĄM 4,5 sv. kavos pup<|iių 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
^2M (išskiriant Vok. ir Italija1 

' o . 8 16 sv. siidytų silkių stali-
J 5 nėle <Tik į Vokietijai 

No. .9 10 sv. kvietinių miltų 
S2-&5 4 unc. kepimo miltelių 

bcTftA RIEB AL V 6 SV.!!: 
2 sv. kenuoto svirslo 

_ o, blocks 
1 ^v. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

O J nurodytose kainose "skait> 
tos persiuntimo, draudimo jr ki-
|r< i>!udos. 

V KM.u luii.Miiė> MI drj t i . 
kitimtctaLs ir 1 nitni.u^ ..-
uis ifrl didesnių ui» »k>u 1 

Nt J» I-c* «nn šianditn pa-111 
•. * •minim* dr?ucam> 

' 
> 1 

• • 
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" D R A U G A S " 
THE UTHUANIAN DAILY FBIEND 

JSS4 S. OakJey Ave^ Chicago 8, I1L TeL VIRginia 6640-6641 

Enter«d as 8eco»4 Class Matter M aro h SI, 1916 at Chicago. Iltinolu 
Under the Act of Mareli S, 1879. 

Published daiiy, except Sundays, 
by tlie 

IJthiinnian Gatholic Press Soclety. 
Memher of the Catholic Press Ass'n 

SabacrtptJoa Ratee: 
$•.0* per year outside of Chicago; 
$7.00 per year ln Chicago & Cicero; 

4 centą per copy. 
Prenumeratas kaina Chicagoje I' 

Clceroje per paštą: 
Metama $7.00 
Pu»* Metų 4.00 

Junjrt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams $6.00 
Pusei Metu 1.51 

Užsieniuose: 
Metama $8.00 
Pusei Metu 4 6 t 
Pinigus reikia siųsti Pašto Mone* 

Orderiu su užsakymais. 
Skelbimu kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 
SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Pcpiežius Ir Tarptautinė Prekyba 
Pirmu žvilgsniu nematyti, ką bendro gali turėti po

piežius su tarptautine prekyba. Prekyba gali, ypač nie-
keno nekontroliuojama, nuskriausti tautas, ieškodama 
vien savo pelno, arba patekusi j valdžios rankas, kaip 
buvo Hitlerio Vokietijoje, ar dabar yra Stalino Rusi
joje, pasidaryti puolamasis ginklas prieš kaimynų tau
tas. Ir tuo būdu tarptautine prekyba susieja su dorove. 
Iš čia seka. jog popiežius, doroves mokytojas, turi teisės 
ir pareigos atkreipti žmonių dėmes; į daromas klaidas 
ar žmonių išnaudojimą. -

Tai padare pop. Pijus XII, kalbėdamas j Tarptautinės 
Prekybos Kongreso delegaciją. 

Ta proga popiežius nurodė į Dievo įstatų tvarką 
ir į betvarkę, ^okią sudarė žmonės tarptautiniame eko
nominiame gyvenime. 

POPIEŽIAUS ŽODIS 
"Gėrybės, kalbėjo popiežius, kurių apykaita turėtų 

sudaryti ir palaikyti tautose ekonominę pusiausvyrą, 
pasidarė politinio žaidimo dalykų ir ne vien medžia
ginės prekės, bet dažnai pats žmogus, yra pažemintas 
iki išnaudojamojo reikmens. 

Deja, dažnai verčiami esame stebėti politinį žaidimą, 
kuris ne ko kito siekia, kaip galybės ir įsigalėjimo''. 

PRIEŽASTYS 
Dėl ko taip vyksta? Tam kaltos dvi priežastys. 
1. Dorovinių nuostatų paneigimas, ir tai veda žmo

nes į savimeilę ir menkus tikslus. Jie negalvoja apie 
kitų žmonių ekonominius reikalus. 

2. Tautų skirtumai ekonomijos filosofijoje. Kai kurie 
šneka, kad reikėtų grįžti į niekeno nevaržomą prekybą. 
Kiti siūlo daugiau centralizuotą prekybos kontrolę, su
darant regionales sutartis. 

NUOSTATAI 

Anglijoje Stiprėja Kataliku Vaidmuo 
Religinę laisvę katalikai Anglijoje laimėjo tik 1828 

m., Jurgiui IV pasirašius "Catholic Emancipation Bill", 
kuriuo buvo panaikinti prieš katalikus nukreiptieji įsta
tymai. O priesaikos konstitucijai punktas, kuriuo kiek
vienas karalius, užimdamas sostą, turėjo pareikšti ne
tikįs į šv. mišias, buvo panaikintas tik 1910 m. 

Religinės priespaudos metais katalikų skaičius An
glijoje buvo sumažėjęs iki 60,QP0, šiandien jis siekia 
3,021,000. Jei pirma katalikų su nekatalikais santykis 
buvo 1:150, tai šiandien — 1:16. 

Katalikiškų pradžios mokyklų Anglijoje (be Škoti
jos) yra 1,345 (su 379,000 mokiniais), vidurinių mo
kyklų — 559. 

Nuo 19 šimtmečio pusės anglų katalikų vaidmuo bend
rajame krašto kultūriniame gyvenime vis stiprėja. Ypač 
tai pastebima meno, literatūros ir muzikos srityse. Ke
lią šiai katalikų įtakai praskynė pasaulinio garso su
silaukęs kardinolas Newman. 

Nemaža katalikų užima aukštus postus politiniame 
bei diplomatiniame gyvenime. 

OMANAS 

Mokslo Įstaiga 
Pekine, Kinijoje, atidarytas Šv. Tomo institutas, ku

rio uždavinys remti kataliku; spaudą Kinijoje ir ruošti 
veikalus moksliniais, literatūriniais ir dorovės klausi
mais. 

Šv. Tomo institutas užsimojęs leisti originalius kinų 
raštus ir vertimus iš įvairių svetimų kalbų. Misijoms 
institutas ateis su praktiška pagalba ir patarimais. Nau : 
jasis institutas tuo tarpu apima penkias sritis: teolo
giją, filosofiją, meną, istoriją ir leksikografiją. 

Institutas pradėjo leisti mėnesinį žurnalą. 

Tai žinant, popiežius siūlo priimti keturis nuostatus: 
1. Ekonominis gyvenimas yra visuomeninis reikalas. * 

Jis turi būti tvarkomas įstatų. 
2. Ekonominis gyvenimas turi būti laisvas ta prasme, UZ K f NufSISė? 

kad laisvi žmonės jungtųsi bendram ekonominiam gė
riui siekti. 

3. Reikia pripažinti, kad tautos ekonominė tvarka yra 
naturalė vienetą, kad žmonės turi turėti laisvę bevys-
tant savo tautinius išteklius. 

4. Tikėti Kristui ir laikytis Jo meilės įsakymų, nes 
tik meilė gali sudaryti žmonijai sveiką visuomeninę 
tvarką. 

— K. Bitlkas 

Paskelbė Svarbu Dokumentą 
Sovietų rusų ponai ir jų propagandos agentūros rė

kia, kad Jungtinėse Amerikos Valstybės ginkluoja va
karų Europos valstybes. 

Valstybės departamentas, norėdamas paneigti šiuos 
sovietų melus, paskelbė knygą, kurioje yra nurodyta 
visos sovietų rusų kariškos ir visokių "draugiškumų" 
sutartys, pasirašytos su rytų Europos valstybėmis. Mi
nėtame dokumente yra 22 sovietų sutartys. 

Šiomis dienomis sovietų rusų vyriausybė pasirašys 
naują sutartį su Albanija, kad galėtų daryti didesne 
spaudimą į Tito valdomą Jugoslaviją. 

Tokia jau yra komunistų taktika: puola kitus, kad 
paslėptų savo tikslus. 

Pirmas Koreos Prezidentas 
Dr. Syngman Rhee buvo išrinktas Koreos naujos res

publikos prezidentu. Jis tikrai nusipelnė būti krašto pre
zidentu, nco per 35 metus kovojo už savo krašto nepri
klausomybę. Jis taip dėjo pastangas, kad pietinė ir 
šiaurinė Korea būtų sujungta. Mat pietinę Korea yra 
okupavę amerikiečiai, o šiaurinę — sovietai. 

Buvo manyta, kad gegužės mėnesio rinkimuose daly
vaus visas kraštas, bet Rusija neleido dalyvauti rinki
muose šiaurės Koreos žmonėms. Mat, rusai savo oku
puotoje zonoje nori įvesti komunistinę santvarką. Ru
sai šiaurės Koreoje yra sudarę 200,000 komunistinę ar
miją. Šiaurės Korea kitą mėnesį turės rinkimus. 

Nors Jugoslavijos diktatorius Tito ir pešasi su Sta
lino komunistais, bet Katalikų Bažnyčios padėtis Jugo
slavijoje vis sunkėja. 

Neseniai Jugoslavijoje buvo nuteistas vyskupas Peter 
Cule vienuolikai metų kalėjimam Už ką? Gi todėl, kad 
tas vyskupas gynė žmonių sąžinės reikalus. 

Taip pat dar trys kunigai ir penki vienuoliai buvo 
nuteisti kalėjimam 

Nors Jugoslavijoje komunistai ir žiauriai elgiasi su 
katalikais, bet katalikai stipriai laikose savo tikėjimo. 

K| Rašo Churchill? 

Korea turi beveik 28 milijonus gyventojų. Prezidento 
Dr. Rhee s Koreoje gyvena du trečdaliai gyventojų. Ru
sų okupuotame sektoriuje randasi daugiausia žaliavų, DrdUūiŠklifTIO SutdTtlS 
ir elektros jėga. 

Dr. Rhee rūpinasi savo krašto saugumu ir prašo, kad 
amerikiečių kariuomenė pasiliktų tol, kol Koreos vy
riausybė turės užtektinai savos kariuomenės apsigyni
mui. 

Dr. Rhee yra Koreos patriotas ir Amerikos draugas. 

Kokį (spūdį Gavo? 

Churchill savo atsiminimų knygoje įrodinėja, kad 
antrasis karas buvo bereikalingas ir nurodė, kad jo 
buvo galima išvengti. Girdi, po pirmojo pasaulinio karo 
pergalėtojai neišmintingai pasielgė nugalėtą Vokietiją 
apkraudami nepakeliama kontribucija ir be reikalo ją 
pažemino. Vėliau bekylantį Hitlerį reikėjo laiku su
drausti. 

• » 

Churchill pasirodė, kad jis žinojo kaip reikėjo pir
mąjį pasaulinį, karą baigti, kad nebūtų antrojo, bet ne
žinojo kaip baigti antrąjį pasaulinį karą, kad išvengti 
trečiojo. 

Tarp Ispanijos ir Filipinų buvo pasirašyta draugiš
kumo sutartis. Prezidentas Elpidio Quirino pasirašė už 
Filipinus ir ministeris Teodomiro Aguilar Salas už Is
paniją. 

Tarp Ispanijos ir Filipinų šimtmečiais draugiškumas 
reiškęs, ir šis draugiškumas pastaruoju metu yra stip
resnis, — pareiškė Filipinų prezidentas. 

Anthony Eden, buvęs britų užsienio reikalų minis
teris, neseniai grįžo iš Vokietijos, kur jis per savaitę 
aplankė įvairias vietas. Jam teko kalbėtis ne tik su 
sąjungininkų pareigūnais, bet taip pat ir su vokiečių 
žymiais asmenimis. 

A. Eden gavo įspūdį, kad vokiečiai eina prie laisvos 
demokratijos. Ir taip pat vokiečiuose didėja nusistaty
mas prieš komunistus. Jis pastebšjo, kad Vokietijoje 
ekonominis gyvenimas šiek tiek gerėja. 

Klek Ten Gyvena Lietuviu? 
1948 m. birželio 1 d. britų zonoje Vokietijoje stovyk

lose gyveno 15,944 lietuviai ir 768 lietuviai su DP tei
sėmis už stovyklos ribų. Be šių, yra keli šimtai Didžio
sios Lietuvos ir net keli tūkstančiai Mažosios Lietuvos 
lietuvių be DP teisių. 

Visų tremtinių britų zonoje birželio 1 d; buvo 208,631 
asmuo, jų tarpe 90,430 lenkų, 31,661 latvis ir 7,746 estai. 

Rašo K. Bitlkas 

Kuomet gegužės 14 d. lai
kinoji Izraelio Taryba pa
skelbė Izraelio valstybės ne
priklausomybę, daug kas pa
sigedo deklaracijoje Dievo 
vardo. Dabar paaiškėjo, kad 
Izraelio Tarybos deklaraciją 
sugadino cenzorius, tos pa
čios Tarybos paskirtas. Jis 
apleido visą pareiškimo pa
baigą : "Pasitikėdami visa
galiu Dievu, imamės paskelb 
ti šią deklaraciją šioje Lai
kinosios Valstybės Tarybos 
posėdyje Tel Avivo mieste, 
subatos išvakarėse 5 d. Iyar, 
5708, gegužes 14 d. 1948". 
Mat, cenzoriui buvo įsakyta 
prižiūrėti, kad arabai nesu
žinotų, kada ir kur susiren
ka Izraelio Taryba. 

• A * 
Komunistų leidžiamam laik 

raštyje "Trud" (Darbas) V. 
V. Kuznecovas sovietų dar
bo sąjungų vadas, piktai už
sipuola pinigų išeikvotojus. 
Jie, darbo unijų pinigų glo
bėjai, išleido pinigus ne dar
bininkų naudai. Taip, pav., 
puse milijono rublių iš tų 
fondų paimta Maskvai šven
čiant 800 metų sukaktį. 1947 
m. turėjo būt pasiųsti į atos-
tOigų-poilsio namus 37,000 
darbininkų, bet to nepada
ryta, nes komisarėliai pasi
savino darbininkų pinigus. 
Aišku, dabar eis " valymas", 
bet darbo žmonėms jų sudė
ti pinigai negrįš. 

• • • 
J. A. Valstybės turi dabar 

2,066,285 samdomus asme
nis — valdininkus įvairiems 
valdžios darbams dirbti. Ci
vilių samdinių skaičius kyla 
kas mėnuo. Bet tai nėra per
daug, jei atsiminsime, kad 
D. Britanijos 45,000,000 tau
tai patarnauja beveik toks 
pats valdininkų skaičius, 
kaip Amerikoje 145 milijo
nams žmpnių. 

• • • 
Bavarija būgštauja, kad 

negalėsianti sutalpinti ir ap
rūpinti nuolat didėjančio D. 
P. skaičiaus. Iš Čekijos ir 
kitų rusų pavergtų kraštų 
kasdien atvyksta apie po 700 
asmenų. Šiuo tarpu Bavari
joje yra pusė milijono nuo 
karo nukentėjusių, atbėgu
sių žmonių ir jų skaičius, 
atrodo, greit išaugs į 750,-
000. 

• • • 
Vakarinėje Vokie t i j o j e 

Ruhro krašte bulvių lau
kuos surasta gumos dėžutė
se po apie 50 dar nesuspėju
sių išsiperėti bulvių naikin
tojų, vadinamųjų "Colorado 
beetle". Stropiai saugojami 
pasėlių laukai, kad piktada
riai nesunaikintų žmonėms 
maisto. Britų karinė vyriau
sybė jau žinanti tų kenkėjų 
šaltinį. Jie nėra vokiečiai. 

• • • 
Tik dabar daugeliui ame

rikiečių atsidarė akys ir jie 
suprato, kad komunistų dik
tatūroje laisvės nėra do
riems piliečiams. Ją turi pik
tadariai, vagys, tautos išga
mos. Kad piliečiai nesužino
tų tiesos, komunistų vyriau
sybes uždraudžia užsieninę 
spaudą, susirašinėjimą ir net 
radio. Taip dabartinė Ven
grijos vyriausybė įkalino ne
mažai žmonių tik už tai, kad 
jie klausėsi programų iš A-
merikos. Komunistai bijosi 
laisvo žodžio. 

(Tęsinys) 
—Žinau, su kuo kalbu. TTTikesi ar netikėsi, bet jei man dabar 

reiktų' nauji e-ebatai pirkti—neturėčiau iš ko. Gyvenk, kad nori. 
Jeigu už rugių eentner] gali tik vienas kajines nupirkti. Gyvenk 
ir džiaukis. ()t, laukia žmonės, tikisi kažin k o . . . Visgi turi būt 
kas nors! Turi būt kokia permaina/ 

Abudu tylėjo. 
—Rūpesčia i . . . Kaip pagalvoj i . . . Geriau negalvot. Kaip bus. 

taip. Et.—numojo Kreivėnas ranka.—Ar neturi kartais šnapsiuką ? 
—Turiu, bet tik naminės. 
—Duok, kol mamos nėra. 
Giružis atsinešė ir priemenės butelį ir du stikliukus. Kgėrė po 

vieną, po antrą. 
—Tu daugiau negerk. Visada atsimink—du. daugiau ne! Ma

tai koks aš pasidariau.—šyptelėjo Kreivėnas sumišęs.—Kitus mo
kau, o pats . . . Aš tai kas kita. Iš manęs nėr ko laukt, o prieš ta
ve graži ateitis. 

Kreivėnas vienas išgėrė trečią. 
Pakalbėjo apie ši, apie tą. 
—Biaurus, bet ką padarysi,—7-aukėsi Kreivėnas, pats pildama

sis stikliuką.—Ar ne Kaėiūno darbas! 
—Kas jums? Gerkit, kad yra, ir viskas. 
Langų stiklai tamsėjo. 
—O žinot, kas su jūsų Jule atsitiko? 
—Na? 
—Ją suėmė prie pat Vokietijos sienos. 
—Kas ten dabar? Juk ji tarnavo Šukiuose netoli Vilkaviškio. 
—Taip. Bet ėia pasakoja . . . Grybienė, ,kas daugiau. Ta viską 

žino. Sužinojo Julė, kad Petras gyvena netoli Tilžės, dvare. Ge
rą vietą. turi. I r sugalvojo durniuke eit j Vokietiją, i tą patį dva
rą už mergą. Eit šitokiais laikais, kad siena šitaip saugojama! Jei 
nesušaudys, tai tikrai j Sibirą išveš už tai. jSakau—pasiuto mer-
go, daugiau nieko. Čia jau pats velnias pakišo tokią žariją, kad 
merga neišlaikė. O g a i l a . . . Gaila! Merga—nors iš visų pusių 
žiūrėk. 

Kreivėnas išgėrė ir vėl prisipylė. 
Už lango suriko pelėda. 
Kreivėnas krūptelėjo. 
—Čia, grūšioj rėkia,—ramino Giružis.—Iš kapinių atlėkė. 

' —Bet rėkia kaip . . . Rodos, tamsį palietei lavoną. Slidų . . . Šal
tas prakaitas ant jo veido...—šnibždėjo Kreivėnas atsistodamas. 
—Tas liepas aš vis tiek iškirsiu! . 

30 
J a u are. Alytiškės giria iš tolo atrodė, kaip žalia juosta. Vytu

riai čiulbėjo nesiliaudami, bet tie vyturiai šįmet Kreivėnui atro
dė lyg mažesni ir jų čiulbėjimas lyg tylesnis, kaip kitais metais. 
I r vėjas šaltesnis, jr žemės kvapas rūgštus. Debesys plaukia lėtai, 
kamino dūmai aptingę. Net ir antys aptingę: tąso, tąso baloj 
varlę ir vis negal praryti. Lėtai vaikščioja karveliai po kiemą, 
lėtai užlekia ant stogo ir snaudžia. 

MARGUTIS 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTI*, — ĮSrEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimų. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n a o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

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

6755 So. Western A ve., Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehill 2242 

^ V W A * % W W A ^ ^ \ V . \ V W V W V , « 

SKELBKITfiS "PRAUGE" 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS * r 
REKORDAS.. • 

• įsteigta Chicagoje 1905 metais. — 
{ • Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, ekono-
1 minės depresijas, panikas ir krizes ir savo taupy-
: tojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį. 

• Dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion nuo 1935 metų. 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus. 
% Pradek Taupyti šiandien. 

Chartered and Supervised by the United States Government. 

2202 W. Cermak Rd. Chicago 8, Illinois 
FHONt: VIRGIN1A 7147 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prc* 
•,ą.iLA_*J> .«*-* .* .*> * A A A J U » A » A * J 
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Ketvirtadienis, liep. 29, 1948 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IULINOIS 
—"V. 

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL. 
PIKNIKAS «daug kitų. Karalius gavo 
__ _ . . į daug sveikinimų ir linkeji-

Liepos 25 d.,parapijos pik- m ų k a d k u Q g r e i č i a u k a r a . 
,lienę susirastų. Dzūkų Kara
lius dabar turi šoferji; kur 
tik užmano, ten ir važiuoja. 

KOVOJA SU POLICIJA 

nikas pavyko, nors žmonių 
ir nebuvo perdaug. Visi ta
čiau smagiai laiką praleido. 
Matėsi svečių ir iš toliau. 
Piknike dalyvavo ir kun. B. 
Vitkus, kuris buvo atvykęs 
aplankyti savo seserį ir švo-
gerj Valiulius. Jis taip pat 
atnašavo šv. Mišias. 

MIRUSIEJI 
Mirė Stanislovas Skridla, 

28 metų; Boleslovas Teliū-
nas, 64 metų; Jurgis Dau
girdas, 58 metų; Rozalija 
Juodsnukiene, 80 metų. PARKO ATIDARYMAS 

Sekmadienį, rugpiūčio 8 
d., bus atidarytas gražus 
parkas su paviljonu įr kitais 
įrengimais, skirtas išvažia
vimams, piknikams ir ki
toms pramogoms. Tas par
kas yra prie S. Main kelio, 
tik 2 mylios nuo miesto ri- "Draugą" atnaujino Bro-
bų. Jis bus pavadintas Lie-1 nius ir Juzefą Garšvai. Garš 
tuvių Kaimeliu — Lithuani- ; va yra pavyzdingas katali-

Liepos 26 d. visos Rock-
fordo Onos švente savo var
do dieną. Savo intencija bu
vo užprašiusios šv. Mišias. 
Kiekvienais metais Onos gra 
žiai pasirodo. 

I 

tro pikniką. Taip pat bus ap
tarti ateinančio centro pik
niko, kuris įvyks rugpiūčio 
15 d. prie 68th ir Washtenaw 
reikalai. 

Laukiame ir naujų narių. 
Nario mokestis —• $1.00 me
tams. 

— Elz . And relių na s 

Tito Nori Prekybos 
Sutarties su Amerika 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie Antano B. Petkaus, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai ŽUVUSIŲJŲ ar mirusių veteranu—JŪSŲ mylimų
jų, bus pavežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus at
vyks | jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo infor
macijas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOIE 

an Village. 
Atidarymo proga bus iš

pildyta graži programa. Dai
nuos buv. Lietuvos operos 
solistas Jonas Būtėnas ir vie 
tiniai dainininkai. Bus kele
tas trumpų kalbų. Kalbės 
agronomas Donatas Zakare
vičius, ką tik atvykęs iš Vo
kietijos. Programa prasidės 
4:30 vai. popiet. 

Bus taip pat gera muzika, 
valgių ir .gėrimų. Visas pel
nas skiriamas tremtinių šel
pimui. Atidarymo komitetas 
kviečia ne tik Rockfordo, bet 
ir" apylinkių lietuvius šiose 
iškilmėse dalyvauti. 

kas ir sumanus biznierius. 
Turi maisto produktų krau
tuvę (grosernę). Jų sūnus 
turi taverną, kuri yra l l t h 
St. 

Pažįstamas yra toks žmo
gus, kurį pakankamai pažįs
ti, kad galėtum skolintis" iš 
jo pinigų^ bet dar nepažįsti 
tiek gerai, kad galėtum jam 
skolinti. 

— A. Bierce 

Nėra karaliaus, kurio pro
tėvių tarpe nebuvo vergo; 
nėra vergo, kurio protėvių 
tarpe nebuvo karaliaus. 

— Helen Keller 

PRAGA, Čekoslovakija, 
liepos 27. — Buvęs Kalifor
nijos gubernatorius Culbert 
Olson sakė, Jugoslavijos 
diktatorius Tito pasakęs 
jam, jis mielu noru primtų 
prekybos sutartį su Ameri
ka, tačiau "be jokių politi
nių sąlygų." Olsonas priva
čiai važinėja po Europą. 

Kalbėdamiesi apie Ju
goslavijos ekonomiją, Olso
nas sakė, Tito jam pareiš-

Univis Lens pikietininkė Marilyn Hasselbeck kovoja su i k e s» J°S J i s "norėtų matyti 
Dayton, Ohio, policininkais, kurie norėjo ją suimti, • | Jugoslaviją Marshall pla-

(Acme) j ne." Olson sakė, nors jis 
buvo nesenai kominformo iš
kritikuotas, Tito neatrodė 
susirūpinęs. MOSŲ GYVENIMAS IR DARBAI 

MAROUETTE PARK 
REMIAM TREMTINIUS 
Pravedus Vokietijoje va

liutos reformą, mūsų bro- J s a s atvažiuos prie bažnyčios 

Ateinantį sekmadienį Šv. 
Kazimiero Karalaičio drau
gija turės iš važia vimą-pikni-
ką Labdarių Ūkio miške. Bu 

DOVANOKITE! 
Atsiprašau visus skaity

tojus, kad taip ilgai nebuvo 
žinių iš Rockfordo. Jūsų ko
respondentas buvo išvykęs 
ilgokų atostogų į VVisconsin 
valstybę. Teko lankytis gra
žiame Jono ir Onos Krasaus
kų ūkyje. Pas juos irgi ra
dau skaitomą ' 'Draugą". Bu 
vo labai malonu susitikti su 
Ona Krasauskiene, su kuria 
prieš 40 metų vakaruškose 
šokome, o nuo to laiko nesi
matėme. Žinoma, ta proga 
įvyko vaišės. Prisiminėme ir 
tremtinius. Paraginus užra
šyti tremtiniams "Draugą", 
po $1.00 sudėjo: S. Keliotis, 
A. Kairys, J. Milašis, J. Ši
mėnas, J. Burokas, D. Va-
rašis, J. Bacevičius ir A. Sa
vickas. 

lių tremtinių gyvenimas pa 
sidarė kritiškas. Badas jiems 
žiūri į akis. 

Todėl nuo liepos 25 d. iki 
rugpiūčio 25 d. yra vedama 
kenuoto maisto rinkliava. 

„ 7" , . i Mūsų parapijoje kenuotą 
Suaugęs žmogus yra t a * ku | ffiaistą ^ J ^ ^ ^ ris nustoja augti aukštyn, o 

pradeda augti storyn. 

ŠVENTĖ GIMTADIENĮ 
Liepos 24 d. Dzūkų Kara

lius šventė savo gimtadienį. 
Vaišėse dalyvavo daug aukš 
tų svečių. Dalyvavo Agnieš-
kutės Švogeris, laivo kapi
tonas Juozas Jacavičius ir 

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuves 

>.<«,$*..•*-' 

STANISLOVAS SINEVIČIUS 
Jau sukako <*u metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrS iš 
mūsų tarpo mylimą sūnų. 

Netekome* savo mylimo lie
pos 3<>, 1946m., 

Nors laikas tęsinsi, bet mes 
jo niekados negalfe&ime užmir
šti. L: ii gailestingas Dievas su
teikia jam amžiną, atilsį. 

Mes. atmindami >> liūdna 
prasišalini nią. iš mūsų tarpo. 
užprašome gedulingas . šv. Mi
siąs (su egzekvijomis), liepos 
30d.. Gimimo Panelės šven
čiausios parapijos bažnyčioje, 
8:00 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimyrtus ir pažysta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pisimel-
sti už a. a. Stanislovo sielą. 

\uliftdv: Tėveliai. Sesuo ir 
Vb-os Kito* Gimine-. 

LIETUVIŠKI 

REKORDAI 
C-504 Jaunoji Mergelė ir Plau
kia Mano Laivelis, Waltz. Dai
nuoja; Viktoras Bekeris. 
C-504 Man Pasakė Karveliukas 
ir Noriu Miego. Dainuoja Vikto
ras Bekeris. 
C-505 Armonikos Polka ir Radio 
Polka. A. Jezavito Radio Orki stra. 
C-506 Pas Darželį Trys Mergelės 
ir Lietmviška Polka. Dainuoja 
Viktoras Bekeris. 
C-507 Muzikantu Polka ic Brook-
lyno Polka A. Jezavito Radio Or
kestras. 
C-508 Kam Gi Liūdėti, Valsas ir 
Linksma Polka. Dainuoja: Violet 
Pranokus ir Edna Rokas. 
16163 Butkiškių Polka ir Storų 
Bobų Polka. Pennsylvanijos Ang
liakasiai. 

16171 Sudiev Sesutės ir Sva
jonė ir Meilė. Stasys Pauras ir 
Juozas Antanėlis. 
16193 ŽemaJtėliu Polka ir Ma
rytės ir Jonuko Daina. Mahano-
jaius Mainierių Ork.—Dainuoja: 
A. Saukevičius, J. Wichalonis, 
M. Urbas. 
16206 Oi Mergele ir Stoviu Prieš 
Tave. Mahanojaus Mainierių Or
kestras. — Dainuoja: M. Urbas 
ir A. Saukevičius. 
16271 Sutems Tamsi Naktužėlė 
ir Kur Lygūs Laukai. Karo Mo
kyklos Choras. \ 
16280 Storo Jono Polka ir Veskie 
Mane šokti, Polka. Shenandorio 
Lietuviškas Mainierių. Orkestras. 
16281 Tarpe Rūtų Polka nr Kuo
met šokfi Polka. Mahanojaus 
Mainierių Orkestras. — Dainuoja: 
Saukevičius. 
16304 Ona Polka ir Kanapių 
Polka. V. Gulos Orkestras. 
16 305 Beržų Polka ir Daratytė 
Polka. Dainuoja Alex Vasiliauskas. 
16309 Kai Aš Turėjau Kaime 
Mergelę ir Būk Vyras. įdainavo: 
A. Dvarionas. 
16314 Pupų Dėdės Polka ir Anū
kų Polka. Pupų Dėdė ir Dėdienė. 
16320 Kretingos PoUca ir Merki
nės Polka. įgrojo Akiras Biržys 
(Pupų Dėdė). 
Saphire Adata groja 100 tūkstan
čių kartų. Ver ta i 3.00—už $1.25. 
Anna Kaskas spalvotas Albumas 
—3 rekordai, vertas $5.00. Trum
pam laikui visas albumas ir 3 
rekordai už $2.50. 
Kitų rekordų kaina po 75c. vie-
nas,j kittos miestus supakavimo 
dėžė ir nusiuntimas kainuoja 75c. 

katalogo rekordu neturime. 
C.O.D. rekordų siųsti negalime. 
Reikia prisiųsti Money Orderi. 

JOS. F. 

BUDRIK 
LS COKPOEATED 

3241 S. Halsted St. 

vieną, sekmadienį einant į 
bažnyčią į parapijos salę, 
kur BALF-o atstovai priims. 

11:30 vai. rytą. 

Parapijos metinis pikni
kas bus rugpiūčio 22 d. Vy
tauto parke. Iš anksto visus 
kviečiame. 

— S. P. 

Reikia tiesiog stebėtis, su 
kokiu krikščionišku kantru
mu ir atsidavimu Dievo va
lini mes galime pernešti ki
tų žmonių skausmus. 

— Swift 

K R E I P K I T Ė S P R I E : 

A N T H O N Y B. 

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 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

IK- - "'^n^^^gss^ • '^^^^Sj?* -

SrCURITY 
IOAH 

ARD SUSIRINKIMAS 
A.R.D. 8-to skyriaus susi-

Kiekvieną dieną kenuotą I rinkimas įvyks penktadienį, 
maistą galima nunešti pas j l l e P o s 3 0 d - Parapijos salėj. 
Mrs. Aglis, 6811 S. Talman P r a d ž l a 8 v a L vakare. Bus 
Ave., ir Mrs. E. Stancikas, 
2503 W. 71st St. 

Nepamirškime vargstan
čių tremtinių! 

pranešimas apie įvykusį, cen BUY BONDS TODAY! 

PARAPIJOS IŽDAS 
Liepos 18 d. parapijos biu

letenyje "Nativity News" til 
po parapijos puses metų pa
jamos ir išlaidos: nuo sau
sio 1 d. iki birželio 30 d. Per 
šešis mėnesius pajamų buvo 
$51,709.92. Išlaidų per tą pa
tį laiką buvo $20,645.19. Su
taupyta $31,064.73. 

Parapija daro nepaprastai 
didelę pažangą. Klebonas ku
nigas J. Paškauskas suma
niai parapijos reikalus veda. 

ATLAIDAI 
Sekmadienį, rugpiūčio 1 d., 

vidurdienio metu, Gimimo 
Šv. P. M. parapijos bažny
čioje prasidės Parcinkulo at
laidai. Baigsis pirmadienį 12 
va i dieną. Klebonas visus 
prašo pasinaudoti atlaidų tei 
kiamomis malonėmis. 

PIRKITE TIESIOG NUO—I 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didž iaus ias p a m i n k l a m s 
planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST 6 3 3 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
L a i d o t u v i ų Į s t a i g o s 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 IR NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. - YARDS 1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 
Chicagos Miesto Dalyje. 

RADIO PROGRAMAI Iš STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles ) 

Leidžiama Kas Šeštadienį Nuo 9:15 Iki 9:30 VaL Ryto. 

1 

LIUOĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So, VYestem Ava. 3319 Utuonieo Ava. 
PRO$pect 0099 YARd$ 1138-1139 
Tiem* kum gr^n* kitoM miesto <f*JfH gmstm* kop!y5| mSam įluą namą 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmbulansŲ patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį Rei
kale, šaukite mus. 

Mes tur ime koplyčias 
visose Chicajros 1 r 
Roseiando dalyse ir 
tuojau pa tarnaujame. 

* 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IŠ DIRBTUVES! 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog ii šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome | visas kapines arti ar toti. 
Nuo akmens slifikavimo iki raidžių Iškalimo Ir 

paveikslų Jstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY skape*. 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mos Ir pamatykite mflso darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

BTTTIN AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 

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

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711 

• • • • • 
- • - • V « • 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 8. HAUSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: TARds 1419 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
MOT fc UTPANICA AVE. Phoae: YABde 4808 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 8. CAUFORN1A AVE, Phone LAFayette 5571 

•t 

V 
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DTENKASTTS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Ketvirtadienis, liep. 29, 1948 I 

Dievo Apvaizdos Parap,, 18th Street Didysis Piknikas! 
Sekmadienį, Rugpiūčio-August I i , 1948m. 

Bus visokių visokiausių Įvairumų: šokiams muzika, vaikučiams 

veltui dovanėles, taipgi bowling, baseball, žaidimai, res toranas ir 

visokių vaišių. Atsiveskite savo draugus ir jų draugus į šį 

DIDfJĮ PIKNIKE ir t ikrai linksmai praleisite dieną! 

Vytauto Parke - 4200 West llSth Street 
BUS PATARNAVIMAS:— Bušai išvažiuos į Pikniką nuo 18th 

ir South Union Avenue 10:00 vai. ir 11:30 vai. ryto ir 1:00 vai. 

popiet. Grįš atgal vakare sekančiai — 7:00, 8:15 ir 9.30 vai. 

Kviečia. KLEB. KUN. A. MARTINKUS ir KOMITETAI. 

&SE&SB**1 • . • : * >£*Zi >.i.4 
SV% :«vr 

RUSAI SAUDO BE [SPĖJIMO 
Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoj 

ST. DEVENIS 

MA J. GEN. HERSHEY PRISIEKIA 

Vokietijos telegramų a- no paėmimo į uranijaus 
gentūra praneša, kad sovie- kasyklas, 
tų-anglų zonų Vokietijoj , ^ . ^ . j ^ s v e i k i n i m a 3 i s 
pasienyje naktimis girdėti i v i j o s m a k y k l o s e 
dažnas šaudymas. Šūviai 
nuolat t r a t a sovietų pusėje. Vengrijoj buvo didelis 
Pasirodo, kad vokiečiai per skaičius katalikiškų moky
tų sričių miškingas vietas j klU- Dabart ine komunistine 
nori perbėgti į vakarinę Vengrijos vyriausybė visas 
Vokietiją pas anglus ar a- katal ikiškas mokyklas su-
merikiečius. Pasienyje gy- valstybino ir pavertė j a s 
venantiėji vokiečiai pasako- komunistinėmis. Mokyklose 

CHICAGOS NAUJIENOS 

ja, kad sovietai j sieną per
bėgti norinčius šaudo bs jo-

vaikai mokomi komunistiš
kai. Visose mokyklose skie-

kio įspėjimo. Kadangi bė-lPiJama neapykanta religijai 
gančiųi yra daug, tai sovie- i r dievinamas Stalinas. Eu-
tai be paliovos šaudo į į-
vairias miško vietas, kad 
tuo būdu atbaidžius rizi-

ropos žinių agentūros skel
bia, jos Vengrijos mokyklo
se vaikomi mokomi bedie-

Maj. Gen. Lewis B. Hershey jau ant ru kar tu prisaik
dinamas kaipo Selective Service (mobilizacijos) direkto
rius. J i s tas pačias pareigas ėjo II Pasaulinio Karo metu. 
Priesaiką priima teisėjas Bennett Champ Clark. 

Sovietai Vokietijoj 
didina kariuomenę 

Vokiečių; la ikrašt is "Hes-

rus t raukiant i sovietų) ka
riuomenė motorizuota. Vie
nas Berlyno šoferis, savo 

kuojaneius patekti į anglų | viškai sveikintis. Sveikinant 
zoną. 

Paskutiniuoju rnetu bėgi
mas iš sovietų valdomos 
Vokietijos į vakarinę Vo
kietiją labai padaugėjo. 

reikia sakyt i : 

— Dievo nėra. 
— Jo niekada ir nebuvo, 

— turi a tsakyt i pasvsikin-
tasis. 

siche Nachrichten" rašo, ! akimis matęs sovietų ka 
jog sovietai paskutiniuoju! rius, vykstančius per Vo-
metu į Vokietija veža dau-

C h i CteiŽ2an6 .. Trumpos Žinios 
T . , " ' i i hamburgo užkandinę, 
Lincoln park 'o žvėryno 2 09 N. Western Ave.. norė-

oizvaizda paskelbė, kad k e - ' j c j s i l a u ž t i p i ė š į k a s . Paju-
lyje is Trmidad j Chicago t u s užkandinės savininkė 
dingo dvi anacondes vardo p a g r o b § revolveri ir pab ido 
gyvates. Žvėrynas Trini- j kdvį_ Plėšikas susmuko. At-
d a d e pirko t r i s gyvates v y k u s p o l i c i j a t § k a d 
tačiau parvežus narvą į 
Chicago ir at idarius ras ta 
t iktai viena. Dabar klausi
mas, kur dingo dvi gyva- , 
tės? 

Iš Trinidad į Miami, Fla., L o r 
gyvatės buvo vežamos P a n : 

šūvis praėjo pro šalį, o plė
šikas gulėjo apalpęs. Polici
j a atgaivino ir pariemė su 

X B. Daukanto iš E. Chi
cago, Ind.. padėkoj, tilpusioj 
"Draugo" No. 173-me klai
dingai išėjo viena pavardė. 
Atspausdinta 'Šidlauskams', 
o turėjo būti Sidaugams. 

X Robert V. Bogackis, 50 
metų amžiaus, ras tas suva
žinėtas ant Chicago and 

~. .! Norts VVestern geležinkelio, 
nai Olson, mažyte! | n e t o l i D e a r b o r n St. 

American Airways kliperiu 
(lėktuvu), o iš Miami į Chi
cago jas vežė taipgi lektu-

giau naujos kariuomenės, pą laiką suskaitė 150 sunk 
Kai kuriose vietose dėl 

Vokiečiai bėga į vakarus Tokia dvasia dabar įsiga-
norėdami išvengti priversti- Įėjo Vengrijos mokyklose. 

didelio kariuomenės judėji
mo keliai civiliam susisieki
mui keliom dienom buvo 
visai uždaryti . Sovietų ka
riuomenė iš rytų t raukia į 
vakarus. Niekas nėra paste
bėjęs sovietų kariuomenės, 

kietiją į vakarus, per t rum- vas Eas te rn Air Lines. 
Už parvežimą trijų gyva-

X L. Šimutis, "Draugo" 
redaktorius, vakar išvyko į 

vežimių, pakrautų įvairiais | &ų Lincoln park Žvėrynas 
pabūklais. Panašių praneši- j užmokėjo $146. 
mų gaunama iš įvairių Vo-

mergaitei, 5933 Rice St., 
susirgus liga, vadinama 
Laukemia, kaimynai ir a-
pielinkės gyventojai suska-, Wi]kes Barre, Pa., dalyvau
to padėti tėvams medžią-; ti Lietuvių R. K. Susivieny-

| giniai gelbėti mergaitę. Illi- \ mo Amerikoj pirmame nau-
nois Research Hospital J°s centro valdybos posėdy-
mergaitė yra priežiūroj ke- 3e- L - Šimutis praei tame sei
lių specialistų. me buvo perr inktas prezi-

judančios iš vakarų į So- I mai daugiau realios jėgos 
vietų Sąjungos pusę. Į vaka- įgalės daugiau laimėti. 

Jdetijos vietų. Spėjama, kad, $5(M) II? 7 jnja5 A o i e Gražios žmonių p is tan- d e n t u t o s organizacijos, 
sovietai Vokietijoj savo k a - | ^ w "**•*» j 
riuomenę didina sąryšyje j ŽlBUCŲ ŽlT10QU 

Canai ian Ace Brewing 
Co. p a s k e l b ė i š m o k ė s i a n t i 

su Berlyno įvykiais. Sovie
ta i tiki, kad turėdami gali-

X Chicago Natura les Isto
rijos Muziejuje kiekvieną 

s 
t i DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS 

N A U J A U S I O S K N Y G O S 
1. Kun. Dr. K. Gečys, KATALIKIŠKOJI LIETUVA, ka

talikybės plit'mas Lietuvoje amžių bėgyje, išleista 
Chicagoje, 1946'm., psl. 588 $4.00 

2. An+anas Tolis, MIRTIES KOLONA, pergyvenimai bol
ševikų kalėjimuose ir kelyje j mirtį, išleista Chica-
goje, 1947 m., psi. 252 $1.00 

3. H. Nagys, LAPKRIČIO NAKTYS, eilėraščiai, išleista 
Vokietijoje, 1947 m., psl. 112 $1.00 

4. P. Tulpe, KALNŲ DVASIA, apysakos, išlečsta Vo
kietijoje, 1946 m., psl. 206 $1.00 

5. V. Jonikas, TRYS MARGI LAIŠKELIAI, eilėraščiai, 
išleista Vokietijoje, 1947 m., psl. 80 $1.00 

6. V. Mačernis, VIZIJOS, eilėraščiai, išleista Romoje, 
1947 m., psl. 80 $1.00 

7. J. Aistis, NEMUNO ILGESYS, poezija, išleista Gree-
ne, Me., 1947 m., psl. 78 $1.00 

8. Antanas Vaičiulaitis, KUR BAKŪŽE SAMANOTA, 
istoriios ir apysakos, išleista New Yorke, 1947 m., 
psl. 288 $2.00 

9. Alė Rūta-Nakaitė, BE TAVĘS, poezija, išleista Vo
kietijoje, 1946 m., psl. 134 $1.00 

10. K. Baras, BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE, 
tremtinio pasakojimas, išleista Chicagoje, 1941 m., 
psl. 64 35c. 

11. Petras Jurgėla, SPARNUOTI LIETUVIAI DARIUS 
IR GIRĖNAS, jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skri
dimas per Atlantą iš Amerikos Lietuvon, išleista Chi
cagoje, 1935 m., psl. 384 $1.50 

12. COMPARATIVE LAW, ECCLESIASTICAL AND CI-
VIL, IN LJTHUANIAN CONCORDAT, Dr. Juozo 
Prunskio dizertacija, išle'sta Katalikų Universiteto 
Washingtone, 1945 m., psl. 164 $1.50 

13. K. Baras, TREMTINIO PERGYVENIMAI, išleista 
Chicagoje, 1942 m., psl. 80 35c. 

14. Juozas Prunskis, LIETUVA NACIŲ IR BOLŠEVI
KŲ VERGIJOJE, išleista Chicagoje, 1944 m., psl. 52 . . 25c. 

15. K. J. Prunsk s, KOMUNIZMAS IR REVOLIUCIJA 
AMERIKOJE, išleista Pittsburghe, 1943 m., j n l 32 . . 20c. 

16. Kun. J. Dabrila, VAI LĖKITE DAINOS, dainų rinki
nys, išleista Bostone, 1942 m., psl. 222 75c. 

Be to, gaunami šie įdomūs kultūriniai žurnalai: 
1. "AIDAI", mėnes'nis kultūrinis žurnalas, leidžiamas 

Vokietijoj, 1948 m. No. 1 ir 2 (No. 10 ir 11); atski
ras numeris 25c. 

2. ŽINGSNIAI, ntperijodinis kultūros žurnalas, leidžia
mas Vokietijoj, No. 1, 2, ir 4 (No. 9, 10 ir 12) atski-

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 
Galite iškirpti šį skelbimą ir norima* knygas užsakyti apibrėž
dami knygų e lės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu 
su užsakymu. 

AMERIKOJE IR PASAULYJE 
Šuns Aprietas Žmogus 

Išvykęs Atostogų 
JOLIET, 111. — Policija 

paskelbė šiurpią žinią, kad 

-?!*> 

Baltoji Vergija 
SINGAPORE. — Sociali

nės Geroves Depar tamentas 

Du plėšikai apiplėšė Jef- ketvirtadienį rodomi labai į-
fery Parkway apartmenti- domūs judamieji paveikslai. 

$500 dovanų tam, kas s u - | n i viešbutį. Pagrobė $200. Ateinantį ketvirtadienį bus 
teiks žinių apie žiaurų ž m o - ! I Š naktinio klerko B. Tra t - j rodoma filmą ' 'The Litlest 
gų, kuris birželio 29 d. pa- t n e r b u v o atėmę ir rankinį j Theat re" , rugpiūčio 5 d . -

Isisamdė arklį " A c e " iš laikrodėlį, bet klerkui pasą -1 ' 'Thundčring Wate rs" , o rug 
Timber Ridge Stables, g i k i s > k a d J° motinos dova- į piūčio 12 d. "Simba". Į-
už kelty dienų Forest Pre- n a — grąžino. Taipgi grąži-
serve miške ta ip pririšo'110" *r $1 *š trijų, kuriuos 
prie medžio, kad arklys ne- ' D U V 0 n u o jo pagrobę, 
galėjo pasiekti žolės. Praei-1 

James McTee, kurį y ra į- paskelbė žinias apie Kinijoj 
kandęs šuo, paskui pasirodė išsiplėtojusią baltąją vergi-

žanga nemokama. 

X Stanley Yakutis, 53 me 
tų amžiaus, 5747 So. Ash
land Ave., praeitą sekmadie-

esąs pasiutęs, su savo žmo
na y ra išvykęs atostogųj į 
ryt ines valstybes. Kiek su
žinota, McTee sustosiąs De-
troit 'e, Niagara Falls, o 
paskui važiuosiąs toliau. 

Joliet policija j au prane
šė minėtų miestų policijai 
ir įsakė McTee būtinai su-

j ras t i ir sulaikyti. Sekančią 
j dieną pranešta, kad McTee 
(sulaikytas Brooklyn, N. Y. 

ją. Jaunos mergaitės Kini-

tą sekmadienį arklys ras - ; Policija ieškodama liūdi- n į užmuštas pralekiančio au
tas nugaišęs nuo bado ir ninku išaiškinimui žmogžu- tomobiliaus prie 57 ir Ash-
trcškulio. . dystės saliune 1709 S. Hal-i i and gatvių. Matę nelaimę 

Tvar to savininkas, kuris sted St., .surado 44 svarus | policijai pasakojo, kad au-
arklį buvo išnuomavęs, sa- mari juana (nuodų). Suimti , tomobilius buvęs 1939 metų 
ko, kad žiaurusis žmogus! t rys vyrai pasisakę nuodus sedan. 

joj perkamos ir paskui par- greičiausiai bus padavęs i pirkę nuo nepažįstamojo 
duodamos aukštomis kaino
mis į paleistuvystės namus. 
Pirkliai baltųjų vergių už 
kai kurias mergaites gauna 
net iki $500. 

Užimti amžinuoju karu 
kiniečiai neturi jėgų sulai
kyti šią mergaičių preky
bą. 

Kariuomenė Šaukias 
Gydytoju 

Motinu Žiniai 
National Specialty Co., 

Nashville, Tenn., paskelbė, 
VVASHINGTON D. C. — I k a d ^ r darbininkų klaidą 

Karo Depar tamentas skel- a n t m a ž u bonkučių su ter-

pramanytą pavardę. 

Namai Be Meilės 
Regina Wierbeky, 9128 

Colfax Ave., policijai pra-

i vsmens iš Texas vai 

bia, kad šiuo metu kariuo
menei reikia gydytojų ir 
nori bent 700 gauti sava
norių iš rezervistų korpuso. 

Iki ateinančių metų bir
želio mėnesio kariuomenei 
bus reikalinga 3,200 gydy
tojų. 

m 

^ : ^ 

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Jį Kitiems! 

Chicago Gengsteriai 
Persimeta Indisnon 

Lake apskrities, Indiana 
vai., policija sako, kad Chi
cago gemblerių sindikato 
"slot" mašinų departamen
to "guys" persikelia į In
dianą. Pi rmas puolimas 
padary tas ant Amerikos Le-
gijono posto, Hammond'e. 
Išnešta septynios "s lo t" 
mašinos su visais pinigais. 

pentinu užlipdyta etiketės 
"Nasco Brand Caster Oil". 
Food and Drugs Adminis-
trat ion įspėja Illinois mo
tinas, kad būtų atsargios. 
Prieš duodamos vaikams 
to aliejaus pirmiausiai įsi
t ikintu jo t ikrumu. Viena 
moteris jau buvo auka tos 
klaidos. 

— — 

X Dr. Peter H. Furno, pre 
zidentas Našlaičių Išvažia-

_, .. . K. . . _ vimo Dienos kreipiasi į vi-
Pchcijcs veršininkas. J. s u g C h ' g y v e n t o j u s pra-

C . P r e n d e r g a s t paskelbė są- š d a m a s p a s k o i į n t į automo-
rasą vienuolikos naujų ser- f b i H n u v e ž i m u i 5 m n a š l a i . 
zantų, kurie priskirt i prie : 6[ų į p i k n i k ą > L i n c o m Parke, 

nese apie dingimą jos auk- j naujo trafiko biuro. Vienas , ^ ^ 0 i 8 d. Bus reika-
ters Ha rne t , 12 m. amžiaus, buvusi- seržantų pakeltas į l i n g a a p i e 1 0 0 0 automobilių. 
Praeitą penktadienį mergai-1 leitenantus. j Galintieji tai dienai pasko-
te namuose paliko sekantį -į j l i r : t i s a V Q a u t o mobi l i ų pra-
rastelį : Prie 95 ir Vincennes Ave. š o m i p r a n e š t i telefonu susi-

uNieks manęs daugiau ne- t raukinys užmušė 19 metų siekimo pirmininkui John P. 
myli. Pat i nežinau, kur ei-1 jaunuolį, R. Raffert,y\ S137 Keating, Longbeach 2247 ar-

" - i — u _ ^ « . !lja2248. 

X Vargonininkų Sąjungos 
Chicago provincija ruošias 
į seimą, kuris šįmet įvyks 
Elizabeth, N. J., rugpiūčio 
25 ir 26 dienomis. Iš Chica-

nu, tačiau išeinu". So. Elizabeth St. 

Ieškomu Asmenų Sąrašas 
Miškinis, Tadas, iš Marcinko- • Pautienius, Juozas 

nių vai., Kašėtų km. Pečiukėnienė (vėliau Valavik) ? 0 v a ž i u o s n e t ke l i o l i ka a t 
Morkūnas, Juozas ir Jurgis, iš j — čepaitvtė, Viktorija, iš Ska- _" _ i] 

Upninkėlių km., Jonavos vi., Kau- I rių km., Joniškio vi., Šiaulių ao., 
no ap., ir Juozo vaikai Stasys, sūnus Albertas Valavik, ir duk-
Elena ir Genovaite. te, Brozlna Pečiukenaitė. 

Naikelyte •— Dubauskiene, Ma- j Perekšlis. 
gdė, iš Piliūhų km., Pažeriu vi., j Petrušk'enė — Valinskaitė, Ma-
Vilkaviškio ap. ! gJė, iš Keturvalakių vi., Vilka-

Navickas, Ignas, iš Palomenės viskio ap. 

Vadina m ų " S u n d a y 
School" Amerikoj sumany
to jum ir įsteigėju y ra Ro
bert Raikės, anglas. Pirmo
ji tokia mokykla įsteigta 
1780 metais. 

vi., Gužiulių km. 
Navickas, Jonas, iš Virbalio. 
Noreikaitė, Marija, duktė Ksa

vero iš Vendžiogalos vi. 
Norvaiša, Praėjusio karo me

tu buvo'karininkas Amerikos ka
riuomenėje Vokietijoje. 

Osauskienė —• Levinskaitė, 

Pikoraitis, Antanas, iš Sakali-
lės km., Gnurės v)., Tauragės ap. 

Platakis, Kazimieras, iš Salan
tų vi., Kretingos ap. 

P^rčiūnas, Balys, iš Kėdainių 
apskričio. 

Pocienė, Ona, duktė B'rutė. 
Pocius, mokęsis Lietuvoje, iš 

Viktorijos, giminės ir pažįstami ( ten ižvyko anie "?039 m. 
prašomi atsiliepti. Pokarska — Ciechanowiez, A 

Pagarelskis Stasys, iš Pyplių I leksandr*, ir iV>s res-io Čukov 
km. 

Hawaii teri tori ja nuo 
1900 metų, tai y ra kuomet 
tapo priklausoma Amerikos 
Jungt . Valstybėms, viso tu
rėjo penkis gubernatorius. 

Paškauskas, Antanas, iš Vala
vičių km., Keturvalakių vi., Vil
kaviškiu ap. .* 

Petronaitės, Marijona Hofma-
nienė, Monika Usavičienė ir Sta
nislava Vulmusienė, iš Taujėnų 
vai., Ukmergės ap. 

eka, Adele, iš Dotnuvos. 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd St., 

stovų. Ateinančią savaitę 
Chicago provincija turės su
sirinkimą, kuriame bus iš
kelta visa eile naujų klau
simų seimui svarstyt i . 

X Centralinis paš tas pra-
neša, kad rugpiūčio 10 d., 
pradedant 8:30 vai. ry to iš 
varžytinių bus parduodami 
ivairūs daiktai, kurių paš
tas negalėjo adresatams pri
s ta tyt i i r atgal grąžinti del 
nepaduoto siuntėjo adreso. 
Visi tie daiktai apžiūrėjimui 
bus išs tatyt i centraliniam 
pašte (ant devinto aukš to) , 
prie Canal ir Van Buren gat
vių, rugpiūčio 9 d., nuo 8:30 

New York 24, N. Y. J vai. ry to iki 4 vai. popiet. 
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