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VIETON NOTOS, BUS ASMENIŠKAI 
KALBAMASI SU MIN. MOLOTOVU 

-

Jugoslavija Ieško Bendradarbiavimo 
su Vakarų Valstybėmis ir Rusija 

— 

/ SPORTO OLIMPIJADOS ŽAIDIMAI 

RAŠO VYT. ARCNAS 

Stebėdami Berlyne besivystančius įvykius, vakarų Eu
ropos gyventojai vieno tenori, tai, kad sąjungininkai ne
prarastų savo prestižo ir, kad dėl to nekiltų karas. 

Sąjungininkų ambasado 
riai tai suprato ir tokiame ruošiasi. . Rusai šiuo metu 
tone paruošė naują notą, ku- Pomeranijoje ir Saksonijo-
ri šį kartą nebebuvo rašyta, je ruošia milžiniškus ka-
bet Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos ambasadorių 
žodiniu kreipimusi į. Molo
tovą. 

Tie trys ambasadoriai 
Londone nutarė, kad esą 
Maskvoje Anglijos, Ameri
kos ir Prancūzijos ambasa
doriai, kiekvienas atskirai 1&a. anglo-saksai šiuo metu 
pasikalbės su Molotovu. Jų 
kalbos nebus vieno į kito 
panašios, nes kiekvienas 
kraštas turi užėmęs skirtin
gą poziciją. 

Amerikos ambasadoriui 
Bedell Smith, būk tai buvę 

VAKARŲ DIPLOMATAI KALBĖJO SU 
MOLOTOV, PARSKUBĖJUSIU NAMO 

Sovietų Užsienių Komisaras Skubiai 
Grįžo Maskvon iš Atostogų 

MASKVA, rugp. 1. — Anglijos atstovas Frank Roberts 
ir prancūzų ambasadorius Yues Chataįgneau šiandien su
ėjo su U. S. ambasadorių Walter Bedell Smith jo reziden
cijoje. Visi trys vakarų alijantų atstovai atrodė linksmai 
nusiteikę, kuomet suėjo tartis apie savo pasikalbėjimus 
su sovietų užsienių komisaru Molotovu. 

Spėliojama, ,jOg "Keturių Didžiųjų"' užsienių ministrų 
suėjimo rugsėjo mėnesyje šansai dabar labai geri. 

Po suvirs valandos pasl-. 
kalbėjimo su sovietų komi- į CI.8VI BllS DerybOS 
sąru, Smith sake, neturįs ' . ' 
jokių komentarų apie pasi-1 | |K Nll-SIMIS BlOkaO^ 

riuomenės manevrus, kuriuo 
se dalyvauja 35 divizijos iš 
330,000 karių, gerai ginkluo-
tų ir pasiruošusių karui. , B K 2 3 m a t y m ą J a m b u y o . _ B E R L Y N A g n 3 1 _ 

?«lvTm tnHn^ 2 ^ ^ i -1™ " E * i ^l™ ^ ^ • B t ^ ° n e » ^ f t J " Ę*"™ < N r ' 71)> i š Amerikos, dieny po pietų pranešta, jog \ Gen. Lucius D.'Clay šiandien 
dalys, turinčios paskutinio- laimėjo tas lenktynes pirmoje dalyje antrojo bėgimo. I. Zanoni Hausen (kairėje), Nr. Molotovas sugrįžęs į Mask- s a k ė vakaru kraštai vra 
jo modelio tankus. | 15, iš Brazilijos, buvo antras, F. M. Zapuenta (Nr. 3) iš Argentinos trečias, ir J. V. 

Prieš tokią milžinišką jė- ' O'Brien (Nr. 19) iš Kanados, ketvirtas. (Acme Telephoto) 

Vokietijoje turi tik 96,000 Palestinos Arabai 

pavesta pasakyti, kad Ame
rika yra nepakeičiamai nu
tarusi pasilikti' Berlyne, bet 
visai nėra linkusi matyti 
kylant karą. Toliau jis turė
jęs pastebėti, kad Washing-
tonas yra jąitikinęs,,, jog: 
Kremlius taip pat nenori 

žmonių, iš kurių vos 20,000 
sugebėtų tuojau stoti fron-
tan, gi visi Įriti yra tarnau
tojai ir specialistai, mažai 
tetinką karui. 

Šalpos Plano Nuopelnai 

Praėjusią savaitę Pary
žiuje buvo susirinkę " 9 " e-
konomiškon koferencijon. Šį 
kartą prie, šešiolikos pri
sidėjo dar Triesto laisvos 
teritorijos ir vakarų Vokie
tijos atstovai. 

—Didžiausias Marshallo karo, tad reikėtų visiems 
keturiems susirinkti kor i e- į P l a n 0 n u o P e l n ^ , tai ne ame-
rencijon ir aptarti iš p a g - 1 r i k i e c i u « * * » » • b e t P r°S a-
rindų Vokietijos klausimą. 
Ar Runai Pasaky% 'Niet '? 

Kaip reikalinga prisiar-

kuri davė Europai susiorga
nizuoti ir susivienyti, — pa
reiškė Spaakas, Belgijos 
premjeras, atidarydamas 

tinti prie rusų, kad jie neat-1 konferencijos posėdį, 
mestų pasiūlymo derėtis Vo- i Po jo kalbėjęs Marshallo 
kietijos klausimu ir kas da- j plano administratorius Hof-
rytina, jei jie atsisakys? To- f manas pareiškė, kad reikia 
kį klausimą šią savaitę sta- kuo greičiau padaryti darbų 

Tvirtina, Karas Tęsis 
DAMASKAS, Sirija, lie

pos 31. — Arabų vyriausias 
komitetas Palestinoje šian^ 
dien paskelbė nutarimą tęsti 
"jehad'ą' — "šventą karą" 
— Palestinoje, kad atsta
čius laisvę ir nepriklauso
mybę Palestinoje. Pareiški
mas sake, komitetas imsis 
visų reikalingų žygių ir pa
rūpins - * isas reikalingąsias 
priemones, kad leisti ara
bams užsieny dalyvauti sa
vo krašto apgynime. 

Komitetas kvietė visus 
Palestinos vyrus nuo 18 iki 
46 metų amžiaus, nuo pir
madienio užsiregistruoti ir 
pranešti apie savo karinę 
tarnybą." 

BUVUSI ŠNIPE IŠVARDINO NET 211 
VALDININKUS ŽINIŲ TEIKIME 

f/V 1 , 

Remington Užginčija Kad Jis Buvo 
Komunistas, Ar Teikęs Žinias 

vą specialiai pasikalbėti su j pasiruošę derėtis su rusais 
juo ir Anglijos bei Prancū-1 a p i e maištą susidariusį dėl 
zijos atstovais. 

Smith tuoj nuvyko su Mo
lotovu tartis. Kuomet am-

pinigų iškeitimo Berlyne. 
Rusai vartojo pinigų reika
lą, kaipo vieną priežasčių 

basada penktadieny prašė blokadavimui miesto. 

WASHINGTQN, liepos 31. — Moteris, kuri prisipažino 
šnipinėjusi Rusijai, šiandien pasakė nustebusiems kong-
resmonams, kad vienas a. a. Prez. Roosevelto konfiden
cialių padėjėjų ir buvęs iždo sekretoriaus pavaduotojas 
išdavė karo meto paslaptis, kurios pasiekė sovietus. 

Ji išvardino juos kaipo 

te savo vedamajame 4'Daily 
Mail." 

Kiekvienam yra gerai ži
noma, kad rusai nesiduos 
įgazdinami, nes savo ranko-

apžvalgą ir pastebėjo, kad 
trys dalykai turi patraukti 
atstovų dėmesį būtent: ben
dradarbiavimas, išnaudoji
mas bendrai turimų turtų ir 

se jie turi stiprius "koze- atsakomybės nešimas, kad 
r ius" išlaikymui Berlyno Į išvysčius savo programą 
bloko, tuo tarpu kada sąjun- J taip, jog nepasidarius kitai 
gininkai vargsta lėktuvais valstybei našta. 
pristatinėjami maistą, išlei-: Jugoslavai Nori su Kitais 
sdami tam dalykui milžiniš-į Bendradarbiauti 
kas sumas. L _j_ • • _ . 

Vadinasi, sąjungininkai! P a r o d o kad po Bielgra- _^ 
nutarė padaryti Molotovui! * ° k o m ™ ^ kongreso, a a n ^ g a v ( > k f t l b o 

demaršą, palikdami duris I ^ k l a l t a , r f ^ s a vi jos ~ 

Trumanas ir Dewey 
Abu Pabrėžė Taiką 

NEW YORKAS, liepos 31. 
— Istoriniame suėjime dvie
jų konkurentų už preziden
tūrą, Prez. Trumanas ir 
New Yorko gub. Dawey 
šiandien šypsojosi ir nuo
širdžiai pasisveikino naujo
jo Idlewild aerodromo de
dikacijoje. 

Prezidentas ir gub. De-
wey abudu sveikino aerod
romo įsteigimą kaipo taikos 

Lauchlin Gurrie, Naujoj 
Škotijoj gimusį, a. a. Prez. 
Roosevelto padėjėją nuo 19-
39 iki 1945,: IIr Harry Dex-
ter White, buvusį iždo sek
retoriaus pavaduotoją. 

4 Žinias suteikė Elizabeth 
T. Bentley, 36 metų amžiaus 
Vassar baigusi panelė, kuri 
liudijo atstovų rūmų prieš-
amerikoniškai veiklai tirti 
komitetui. 
Užginčija Mestą Kaltinimą 

Tuo pat metu, sen. Fergu-

slaptos policijos agentu, ku
ris tuo metu darbavosi U. S. 
ūkių apsaugos administra
cijoje. Jis nebedirba vald
žioje. 

Kiti liudininkės- išvadin
tieji valdininkai, kurie davė 
sovietų šnipams žinių karo 
metu 

audiencijos su Molotovu, bu
vo pasakyta, kad • jis išvy
kęs kur tai atostogoms ne-

Anot Clay, vakarų alijan-
tai bandė derėtis pinigų klau 
simu su rusais pirm jų iš-

ribotam laikui, tad jo sku- Į leidimo prieš mėnesį laiko, 
bus grįžimas į Maskvą bu- bet rusai nutraukė kalbas ir 
vo kai kurių sluoksnių skai
tomas labai geru ženklu. 

Padare Pareiškimus 
Negavęs matytis su Molo-

bandė įvesti savo zonos pi
nigus visame Berlyne. Va
karų valstybės tuomet pa
leido savo naująsias markes 
apyvarton vakarų zonose. 

tavu, Smith penktadieny pa- Q b r - ž - . W Q 
sitarė su jo pavaduotoju I. , . , . / . . 
2 . ** T . J ikadavimas butų visvien įvy-
Zorinu. Britų ir prancūzų . 
atstovai taip pat matėsi su 
Zorinu. Spėta, jog jie jam Sudarys Vyriausybę 
pabrėžė svarbą pasimatymo! TJ. S . komandierius Vokie-
su Molotovu, nes pastarasis | t į j 0 j e p abreže, jog bus taria-
tuoj sugrįžo. masi su rusais Vokietijos 

Nors manoma, kad visi klausimu, bet tik, kuomet 
trys atstovai padarė Molo- r u s a i n u i m s blokadą nuo 

Washingtone, b u v o : ! t o v u i Panašius pareiškimus j Berlyno. 
Clay taip pat pareiškė. 

Michael Greenberg, Currie, Berlyno krizės reikalu, kiek-
pavaduotojas; William Lud- į™ e n a s JU sekė nustatytą 
wig Ullmaiv aviacijos kor 

kad Vakarų Vokietijos vy-

puso civilinis samdinys; So-
lomon Adler, iždo departa
mente; William Taylor, iž-

sono vadovaujama senato |do departamente; Frank 
komisija apklausinėjo 30 i Coe, iždo departamente, Wil-

liam Gold, užsienio ekono
mijos administracijoje, jo 

tvarką atskirai su juo pa-j sausybės steigimas bus to-
sikalbėti ir padaryti atski- j i įau tęsiamas, nežiūrint ru-
rus pareiškimus. , gų priešingumo tam žygiui. 

metų amžiaus prekybos de
partamento valdininką Wil-
liam Remington, kurį Miss žmona Sonya Gold, iždo de-

praviras deryboms, bet ne
atsisakydami taip pat nuo 
griežtumo, nepasitraukti iš 
Berlyno. 

Galimas $ dalykas, jog 
Kremlius sutiks, kad keturi 
užsienių reikalų ministrai: 
Marshallas, Bevinas, Molo
tovas ir Schumanas susitik-

Rusijos liko dar labiau į-
tempti. 

Kardei j , Jugoslavijos už
sienių reikalų ministras aiš
kiai išdėstė Jugoslavijos už
sienio politiką, užakcentuo
damas penkis punktus: 

1. Siekti taikos bendra
darbiaujant tarptautiniame 

ir 'se vengė politikos ir kalbė-

Bentley penktadieny pava
dino komunistu, kuris jai 
karo metu teikė daug slap
tų informacijų. 

Remington spaudai yra 
užginčijęs, kad jis būtų ka

rną ir jo vertę. 
• /-' 

• 

tų dar pirma UN sesijos at-1 gyvenime UN rėmuose; 2. 
sidarymo Paryžiuje rugsėjo Į Bendradarbiauti ekonomiš 
mėnesy. Tokiu būdu būtų 
laimėtas laikas. Gi laikas 
šiandien dirba ne komuniz
mui, bet Amerikai ir vaka
ru Europai tad tik tokiu 
būdu būtų laimėta taika. 

35 Rusų Divizijos 
Manevruoja 

Iš vienos ir kitos pu
sės yra užtikrinimų, kad 
niekas karo netrokšta, ta
čiau matome, jog visi jam 

Visinsky Vakarams: . 
'Nepatinka, Eikite7 

BELGRADAS, Jugoslavi
ja, liepos 31. — Sovietų de
legatas Visinsky šiandien 
pasakė vakarų valstybėms 

kai su visais kraštais lygy-1 priimti rytų bloko riutari-
bės teisėmis; 3. Palaikyti Į mus Dunojaus konferencijo-
tautas, kurios kovoja už ne
priklausomybę ir socializ
mą; 4. Bendradarbiauti su 
Rusija ir liaudies demokra
tijomis užsienio politikoje ir 
5. kitose srityse. 

Iš to matome, kad Jugos
lavija ekonomiškame plane 
stato Rusiją vienodai su ki
tom valstybėm, ir dabar 
ieško paramos iš U. S. 

jo tik apie naująjį aerodro- da priklausęs komunistų 
partijai ar davęs Bentley 
kokių nors slaptų ar konfi
dencialių žinių. 

Išvardino Kitus 
Miss Bentley pasakė ko

mitetui, kad Currie nėra ko
munistas, bet jis " davė mum 
kai kurių informacijų, turė
damas vidujinių žinių apie 
valdžios politiką.'J Dėl Cur
rie pranešimo, ji sakė, ru-

partamente; Irving Kaplan, 
karo produkcijos taryboje; 
Norman Bursler, teisingumo 
departamente; Victor Per
lo, WPB. 

Allen Rosenberg, užsie
nio ekonomijos; D. L. Whe-
eler, strateginės tarnybos; 
C. Kramer ūkio; E. Fitzge-

Pareiškė Kongresui, 
Kainos Nekris Šiemet 

Trumanas Missouryje 
INDEPENDENCE, Mo., 

WASHINGTON, liepos 31. j liepos 31. — Prez. Truma-
— Federal Rescr^e Board i nas parvyko namo šį vaka-
vice prez. Marriner Eccles 
perspėjo kongresą, kad kai-

rą trumpam poilsiui ir bal
suoti Missouri demokratų 

nos šiais metais pasiliks I primary rinkimuose antra-
auktos, nežiūrint ką kong- dieny. Jis savo lėktuvu iš-
resas darys spcialėje sėsi j o- ; skris atgal į VVashingtoną 
je. Eccles, vienas žymiausių i tuoj po balsavimo antradie-
krašto finansininkų, padarė r.io ryte. 
tą perspėjimą senato banki- ! — — 

rald, karo produkcijos; H. Trumano pat/ekta anti-in 

ninkavimc ir pinigų komi te 
tui, kuris triūsiasi su Prez 

je, arba eiti sau. Kuomet j s a i gavo žinią 
Prancūzijos delegatas pasi
priešino priėmimui by ko
kių rekomendacijų, kurios 
priešingos jos esančioms ir 
"įgytoms' ' teisėms Duno
jaus upėje, Visinsky pareiš
kė: 

"Durys buvo atidarytos 
jums įeiti. Durys yra atida-
ros jums išeiti." 

Magdov, prekybos; H. Glas-
ser, iždo; S. Leshinski, UN-
RRA; D. Lee, patarėjas; He-
len Tenney, ispanų skyriu
je, OSS; J. J. Joseph, japo
nų skyriuje, OSS; W. Z. 
Parks, tarpAmerikų reika
lų; R.' Miller, ICAA studijų 
štabp; J. Gregg, CIAA: Mor
ris Halperin, Pietų Ameri
kos skyrius, OSS. 

fliacijos programa. 

kad Ameri
ka jau buvo beveik "pra
laužusi '' (iššifravusi) Rusi-
jos slaptą kodeksą. S KALENDORIUS 

Ji pasakojo, kad iždo val-1 Rugpiūčio 2d.: šv. AJfon-
dininkas White davęs infor- sas; senovės: Taugaudas ir 
macijų tūlam N. Gregory 
Silvermaster, kuris perda
vęs žinias jai ir ilgainiui ru
sams. Ji pavadino Silver-
masterį komunistu ir rusų 

Varpūnė. ' 
Rugpiūčio 3d.: Atradimas 

Šv. Stepono I-jo Kankinio; 
senovės: Mangirdas ir Leng
vas. 

ORAS 
Giedra, nebus didelės at

mainos. Saulė teka 5:45; 
leidžiasi 8:09. 

VĖLIAŪSIŲ^INIU SANTRAUKA 
—Buvusios komunistės Elizabeth Bentley išvardinti U 

S. zimų išdavėjai vakar užginčijo mestus kaltinimus. 
—Prancūzijos keleivinis lėktuvas vežąs 52 asmenis 15 

Martin i o u e \ prancū zv vakaru Afriką, pradingo. 
—Dvidešimt italu buvo sužeisti šeštadienio vakare, 

kuomet kas nors metė granatą \ procesijos edles. 
—UNos tarpininkas praras Bernadotte šiandien vyks 

į Jeruzalę ištirti paliaubų laužymą Palestinoje. 
—Japonai darbininkai nurodė, kad jie laikysis valdžios 

Į įsakymo nestreikuoti už algų pakėlimus. 
—rU. S. karinio tribunolo nubaustas 12 metų kalėjimo 

už vergų vartojimą ir užgrobtų kraštų apiplėšimą, Alf-
ried Krupp von Bohlen sakė, jis apeliuos teismo nuos
prendį. 

—6,000 vokiečių Berlyno vakarui srity pagerbė du U.S. 
lakūnus žuvusius vežant maistą. į blokaduotą miestą, ir 
sveikino vakarų alijantus už nepasidavimą spaudimui. 

—Vaikui paralyžiaus epidemija plečiasi North Caroli-
noje ir susirgusiųjų skaičius jau siekia 2,000. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IULINOIS Pirmadienis, rugp. 2 d., 1948 

Ministerį Bilmanį į Kapus Palydėjus MIRĘ PIRMOJO PASĄ UIJNIO KARO VADAI 
IMK. 

Rašo DR. J. PRUNSKIS 

Nuoširdus lietuvių draugas Tolksdorf; Vilniuje buvo 
Su Latvijos minis ter io! i š s P a u s d i n t a i r d a u S i a u 

Dr. Bilmanio mirtimi Balti- i ^tviskų knygų, kaip, pa
jos valstybes nustojo dide- j vyzdžiui, tėvo jėzuito Elgės 
lio kovotojo dėl laisvės I lenk^lotynų-latviųi kalbų 
Nors neperstipriausios svei
katos, jis buvo nepaprastos 
energijos žmogus, taip uo
liai plunksna kovojęs dėl 
Balti jcs valstybių nepri
klausomybės. 

Jisai buvo nuoširdus lie
tuvių draugas. Juk aukš
tuosius mokslus jisai buvo 
baigęs Lietuvoje — Vilniu
je. Kada jisai pereitais me
tais iš protestantizmo pe
rėjo į Katalikų Bažnyčią, 
savo sutvirtinimo vardą pa
sirinko Šv. Christoforo. 
Štai kaip jisai pats apie tai 
rašė viename laiške šio 
straipsnelio autoriui: 

— Aš buvau sutvirtintas 
birželio mėn. (1947 m.) pa
baigoje. Sutvirtinimą su
teikė Apaštališkas Delega
tas, o mano sutvirtinimo 
tėvu buvo kunigas I. Ged-
ra (lietuvis), Nekalto Pra 

žodynas. — 
Kaip matome, Vilnius, 

lietuviai — velioniui buvo 
arti širdies. Dažnai jį buvo 
galima matyti lietuvių pa- j 
rengimuose Was.hingtone, j 
dažnai Lietuvos pasiuntiny
bės rūmuose. Pasikalbėji
mas su juo tai kaip tikra 
pamoka — jis buvo taip 
aukšto išsilavinimo ir stip
rios atminties. O tačiau 
drauge toksai kuklus. Kada 
pa jo atsivertimo parašėme 
lietuvių spaudoje apie tau
riąsias jo asmens savybes, 

Ši nuotrauka padaryta 1921 m. Kansas City. Mirus neseniai Gen. John J. Pershin-
g'ui, paskutinis iš šių: Pirmojo Pasaulinio Karo vadų pasitraukė iš gyvųjų tarpo. Šie 
penki vyrai, nusifotografavę čia pirmojo Amerikos Legijono suvažiavimo Jungtinėse 
Valstybėse proga, yra (iš kairės į dešinę): Gen. Jacąues, Belgija; Gen. Diaz, Italija; 
Gen. Foch, Prancūzija; Gen. Pershing, J. V.; Adm. Beatty, Didžioji Britanija. 

žeivių vardu. Popiežius Ho-! lietuvių inteligentijos dalįf siu užsakymus už maisto 
norijus III kardininkus net
gi ekskomunikavo 1222 m. 
vasario 8 d. (p. 75). — 

Tautos stiprybe 
jis perskaitęs (lietuviškai j d i d ž h l 0 8 i t M g e sukritimuose 
skaityti mokėjo) atsiliepė 
privačiu laišku, kur tarp 
kitko pažymėjo: 

— Aš jaučiu — indignus 
sum, nesu vertas! 

sudarė kunigai. Be abejo 
nes, tas turėjo įtakos į val
stybes gyvenimą, įnešant 
papročių pastovumą. Aukš
tas dorovingumo laipsnis, j resas: Kazys Kač i n s k a s, 
pagarba šeimai ir privati- i (13b) Augsburg — Hauns-

Tikėjimas, kaip rašė dar | n € j nuosavybei buvo sus- j tetten, Flachstr. 42 - 1, US 

siuntinius. Susidomėjusiam 
galėčiau pasiųsti didesnį kie
kį mano darbų, kuriuos ga
lėtų *pardavinėti. Mano ad-

ginga tauta gali pakelti tuos 
didžiuosius sukrėtimus, ku-

Dr. Bilmanio pažiūros 
t religiją 

Dr. Bilmanis dar galėjo 
sidėjimo Parapijos Wash- i gyventi, jis teturėjo 61 me-
ingtone klebonas; aš ir ma- t u » amžiaus, o kiek jisai 
no žmona esame šios para- Ja u DUV0 patyręs: aštuonio-
pijos nariai. Per sutvirti- • tikos metų tesulaukęs buvo j rie karts nuo karto ją aplan 
nimą aš gavau antrą vardą revoliucionieriumi prieš ca-
— Christoforo. Toks vardas I r o valdžią, kurį laiką buvo 
buvo mano mirusio tėvo ir i prisišliejęs prie masonų, tu-
toks yra Vilniaus miesto i r§J ° b r o l i liuteronų pašto-
patronas, kur aš baigiau j "U* tačiau paskutiniuoju 

metu labai palinko į katali
kybę, kol prieš metus laiko 

1942 m. Dr. Bilmanis, tau- Į tiprinta. Lietuviai kunigai 
užėmė aktyvią dalį ūkinia
me ir viešame krašto gy
venime. Jie plėtė kooperaty
vus, gerino ūkininkystę, 
steigė knygynus ir moky-j 
klas. Jie prisidėjo ir prie 

tai atneša naujas gyvybines 
jėgas: 

— Religija yra aukščiau
sio gajumo ir sveiko natū
ralinio tautos augimo ženk
las. "Etikos kursas" nega
li atstoti religijos. Tik reli-1 atgaivinimo tos gražios 

lietuviškos kalbos, lietuviš
kai sakydami pamokslus' ir 
plėsdami katalikų spaudą 

ko; pagrįsdama visas s a v o l i r literatūrą. Sekė bendras 
viltis tikėjimu, religingoji' atgijimas liaudies meno. 
tauta net ir tokiu atveju,: Kiek vienas žino tuos pui-

universitetą ir kur buvo 
i š s p a u s d i n t a s p i r m a s l a tv i s 
kas katekizmas, Šv. Petro galutinai tapo Katalikų 
Kanizijaus, į latvių kalbą Bažnyčios nariu, 
išverstas tėvo jėzuito E.! Skaitant Dr. Bilmanio 

I raštus jau per eilę metų 

kius lietuviškus kryžius ša
lia kelio. Juk jie yra dro-

gali ištverti savo kelyje. 
Dėka .savo religingai pra
eičiai, latviai, lygiai kaip ir į žinejimo šedevrai... — 
l ie tuviai , t u r ė j o p a k a n k a - Į D idž io j i m o r a l i n ė j ė g a 
mai d r ą s o s sp ir t i s pr ieš ko- 1 
munistinius, ateistinius ir,' ~ ^ g i j a yra didelė 
kitus pseudo - liberališkus moraline jėga, — tęsia to-

Zone, Germany. 

Dr. R. P. Lutkus 
LIETTVIS REGISTRUOTAS 

OPTOMETRISTAS 
Akių Egzaminavimas 
Akinių Pritaikvma? ir 

l^ensų PataiFvmas. 
705* SO. WESTERN A V K M E 

Telefonas VVALbrook 4353. 
Valandos: 10-12 1-4, 7-9, s k i r i a n t 

trečiadienio, šeštadionį 10—3. 

rtkslus l y r i m a s . Contact Stiklai. 
Orthoptlc Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Swialek 
OPTOMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
Virš Metropolitan State Bank) 

TcL: VIRginia 6592 
VAL. : kasdien 10 iki 12 1 iki 5; 
7 iki 9. Šeštad. 10 ryto iki 6 vak. 
Sekmad. 10 iki 12. Trečiad. uždaryta 

Dr. L E. Makar 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
TeL: PULLMAN 8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 

Dr. E. W. Ovitsky 
I REGISTRUOTAS OPTOMETRISTAS 

4740 S. Ashland Ave. 
' Pat ikrinamos a k y s — S e i n a i priren-
[ kami, Akiniai puikiausiai pritaiko

mi—Sudužę stiklai atstatomi. 
Tel. YARDS 7396 

VALANDOS: 10 iki 8 

DR. E. MARKŪNAS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

6859 So. West*ra Ave. 
Valandos: nuo 7 iki 9 vak. kasdien. 
Trečiadieni popiet pa&al susitarimą. 
Ofiso te lefonas: \VALbiook 6859. 
Kr/., te lefonas: \YENtwortl i 45«8 

DR. VACTUSH, Opt. 
L I E T TJ V I S 

LIETUVIŠKI 

C-504 Jaunoji Mergelė ir Plau
kia Mano Laivelis. VValtz. Dai
nuoja.- Viktoras Bekeris. 
C-504 Man Pasakė Karveliukas 
ir Noriu Miego. Dainuoja Vikto
ras Bekeris. 
C-505 Armonikos Polka ir Kadio 
Polka. A. Jezavito Radio Orkestrą. 
C-506 Pas Darželį Try3 Mergelės 
ir Lietuviška Polka. Dainuoja 
Viktoras Bekeris. 
C-507 Muzikantu Polka Ir Brook-
lyno Polka A. Jezavito Radio Or
kestras. 
C-508 Kam Gi Liūdėti, Valsas ir 
Linksma Polka. Dainuoja: Violet 
Pranekus ir Edna Rokas. 
16163 Butkiskiu Polka ir Storų 
Bobų Polka, Pennsylvanijos Ang
liakasiai. 

16171 Sudiev Sesutės ir Sva
jonė ir Meilė. Stasys Pautas ir 
Juozas Antanėlis. 
16193 Žemaitėllų 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 Polk i ir Kuo
met šoksi Polka. Mahanojaus 
Mainierių Orkestras. — Dainuoja: 
Saukevičius. 
16304 Ona Polka ir Kanapių 
Polka. V. Gulos Orkestras. 
16305 Beržų Polka ir Daratytė 
Polka. Dainuoja Al°x V- s i l iamkas . 
16309 Kai Aš Turėjau Kaime 
Mergelę ir B£šk Vyras. Įdainavo: 
A. Dvarionas. 
16314 Pupų Dėdės Polka ir Anū
kų Polka. Pupų Dėdė ir Dėdienč. 
16320 Kretingos PoLka ir M^rki-
nos Polka. Įgrojo Aklras Biržys 
(PUPTJ D ė d ė ) . 
Saphire Adata groja 100 tūkstan
čių kartų. Verta*3.00—u*. $1.25. 
Anna Kaskas spalvotas Alburrfas 
—3 rekordai, vertas $5.00. Trum
pam Vaikui visas a lbumas ir 3 
rekordai už $2.50. 
Kitų rekordų kaina po 75e. vie* 
nas.j kitais miestus s 'pakav imo 
d ė i ė ir nusiuntimas kainuoja 75c. 

Katalogo rekordų neturime. 
C.O.D. rekordų siųsti negal ime. 
Reikia prisiųsti Money Orderį. 

JOS. F. 

BUDRIK 
INCORPORATED 

3241 S. Halsted St. 

her Baltic Neighbors" (Lat> 
vija ir jcs kaimynai prie 
Baltijos), rašydamas apie 
XIII šimtmetį, jisai sake: 

— Katalikų religija tame 
istorijos peri jode buvo pa
siekusi daug aukštesnį to*| Bilmanis apie Lietuvą 

mokslus... Stipriausias mo-
galima buvo stebėti jo lin-|ralinis ramstis, kokį t ik į n i s ' 
kimas į katalikybę, jo reiš-. tauta gali turefcr-besispirda-
kiamoji pagarba šiai religi-, ma prieš blegį, yra religija, 
jai. Knygoje "Latvia and j su kunigais, kurie yra tikrai 

pasišventę savo% pašauki
mui, kurie yra nuoširdūs 
Dievo tarnai ir del to įs
tengia į savo tėvynainių 
širdis įspausti moralinę jė
gą (Ten pat, p. 77). — 

liau ministeris Dr. Bilma-
kuri saugo brangiau 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėji
mo, svaigimo, akių aptemimo, ner-
vuotumo, skaudamą akių karštį, 
atitaiso trumparegystę ir tplire-
gystę. Prirengia teisingai akinius. 
Viguose atsitikimuese egzaminavi
mas daromas su elektra parodan
čia mažiausias klaidas. Specialė aty-
da kreipiama j mokyklos vaikus. 
K R E I V O S A K Y S A T I T A I S O M O S 

Daugely atsitikimų akys atitai-
l somos be akinių. Kainos piges-

^ nes kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

Telefonas YARDS 1373 
e i n a i». l o K i f l i i o i o i „ f l n f J „ 0 VALANDOS; nu6 10:3fl ryta iki 7:30 
SIUS i r I d D i a u s i d l v e r t i n a - . vakare. Sekuiauteniais pa«al sutarti. 
m U S t a U t O S t U r t U S , b ū t e n t , .Trečiadieniais ofisas uždarytas. _ 

bulumo laipsnį, negu graikų 
-ortodoksų tikėjimas. Ji ap
ėmė filosofiją, istoriją, me
diciną ir netgi teisę, fakti-
nai — visas tuo laiku žino
tas mokslo šakas. Katalikų 
kunigai ir vienuoliai veikė1 

kaip patarėjai, slaugė ligo
nis, padėjo vargšams, mokė 
vaikus, rūpinosi teisingu
mu... Katalikų religija, bū
dama klasinės civilizacijos 
paveldėtoja, buvo praktiško
ji progresyvaus gyvenimp 
mokykla ir daug nuveikė 
latvių tautos švietimo dir
voje. Labai gerai žinoma, 
kad Katalikų Bažnyčia 
taipogi stengėsi latvius ap
ginti nuo godumo užpuolėjų 

Kaipo pavyzdį, kaip pa
laimingai Katalikų Bažnyčia 
veikia tautos kultūrinį pro
gresą, ūkinę gerovę ir poli
tinį gyvenimą, Dr. Bilmanis 
sumini Lietuvą: 

— Katalikui Bažnyčia... 
suvaidino labai svarbų 
vaidmenį lietuvių naciona
linio charakterio formavi-

sielos grynumą... Šv. Raš
tas ir katalikų tikyba mo
derniškąją Lietuvą daro 
stipria kaip doroviniu, taip 
ir tautiniu (etnologiniu) 
atžvilgiu. ' Gerai žinomas 
dalykas, kad religija yra 
stipriausias demokratij o s 
pagrindas... Didelė ateitis 
laukia tautą, kuri ugdo ti
kėjimą į Dievą ir į Šv. Baž
nyčią ! 

— Kai kilmingieji, aplei
dę lietuvį kaimietį, paliko 
jį vieną nešti savo vargų 
naštą, lietuvių tauta atrado 
vadovus ir gelbėtojus tarp 
dvasininkų, kurie buvo ki
lę iš tų| pačių kaimiečių... 
Baltijos tautos supranta, 

me (kūrime). Nors lietuviai( k a d kiekvienai tautai reikia 
buvo beveik paskutinieji; d a u g i a u įgauklėjimo, dau-
Europoje, kurie buvo a t - g i a u m okykių , daugiau re-
versti į krikščionybę, jie y- lįgįjos ir apšvietos (p. 
ra labianjsiai branginamieji !g5_g6). 
Bažnyčios sūnūs dėl jų di-. Atsivertęs į Katalikų 
delio dievotumo. Beveik | Bažnyčią, tasai gabus rašy-
kiekvienos motinos svajonė , tojas, garsus latvių valsty-

Emerg.: Tel. KEDzie 2868 

Dr. Emily V. Krukas 
GYDfYTOJA IR CHIRURGĖ 

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 
ARGO, ILLINOIS 

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

trečiad., penkt. ir šešiad. 3-8 v.v. 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
2408 West 63rd Street 

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vaKaras, 
a r b a 

telefonuokite dėl sutarties: 
HEMLOCK 5524 

JOHN B. BORDEN 
L I E T U V I S A D V O K A T A S 
2201 West Cermak Road 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 1 — 5 
išskyrus treč iadinrus . 

Tel. VIRginia 6776 
Vakarais Pagal Sutarties, 
Rezidencija: Matteson, 111. 

Tol . CHicfuro Hefcrtats ttf»5-Yl 

CHARLES P. KAL 
LIETUVIS ADVOKATAS 
6322 So. VVestern Ave. 

^Tel. l 'rospcct 1012 — 0721 
Vai.: Pirmad., Antrad., Ketvirtad. 

10 iki 8:00 
Trečiad., Penktad., šeštad. 

10 iki 3:00 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 W. Marquette R<L 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 
Pbone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christiana Avenue 
H O U R S — Daily 6 to V P. M. 
Saturdays 10 A M. to 6 P. M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 VVest 63rd Street 
VALANDOS; Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių, ir Šešta

dieniu vakarus. 
Ofiso TeL GROvenlU 521S 

Rez. TeL HILltnp 2626 

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

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
BALANDOS: nuo 2-4 Ir 6-8 kasdien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad. 
šeštadieniais t iktai nuo 8-4 popiet 

Ofiso TeL VIRcinla 1886 

yra matyti sūnų kunigu, j 
vokiečių, prisidengusių kry- Į Vienu laikotarpiu didžiąją 

*^Wi4^Mi& 

Apsimoka taupyti ir skolinti saugioj vietoj. Pinigai padejl iki 
10-tos kas mėnesį, apturės, dividendus nuo pirmo3 mėnesio dienos. 

Duodame paskolas už žemą nuošimtį. 
:-: Atsargos fondas $1,850,000.00 

bininkas, Įgaliotas Ministe
ris WashingJ;one Dr. Bilma
nis spaudai pareiškė: 

— Esu tikras, kad Romos 
Katalikų Bažnyčia yra dva
sinis mūsų moderniosios 
civilizacijos ir progreso nu
garkaulis, kaip Jungtines 
Amerikos Valstybės pasida
rė" politiniu ir ūkiniu (pa
saulio) nugarkauliu. — 

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

(Antras aukštas) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
R**. TeL: MlDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:80 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49tn Oou t, Cicero 
Antrad., Ketvirtad. ir Penktad. 

VAI*: 10-12 rv*e: 2-6. 7-9 P. M 
3147 S. Kalsted St., Chicago 

P i r m a d , Trečiad. ir Šeštadieniais 
Valandos; 3—8 popiet 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

SKELBKIT£S "DRAUGE" 

DR. A. JENK1NS 
PHYJSICIAN & S I R G E O N 
(LIKTU VIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:80-9 va*. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Ofiso Tel. — PROspect 3838 
Ros. Tel. — V I R g i n U 8421 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir n*nuj) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PH YSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis • Gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet, 6 :30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Offeo — HKMIork 584f 
Rez. — H l M h u k 2324 

VALANDOS: Trečiadieni ir SeSta-
dieni pagal susitarimą; ki tomis die

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

Ofiso tel. GROvehill 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Ed. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

-

• n •tt 

Turtas virš $21,000,000.00 

Standard Federal Savings 
stnd Loaiti Association of Chicago 

Member Federal Savings and Loan Insurance Corporation 
STANDARD FEDERAL BUILDING 

KAMPAS ARCHER IR SACRAMENTO AVE. 
PHONE: VIRGINIA 1141 

JUSTIN MACKIEVVTCH, President and Manager 
' f I i . n | I • I i • II I < •mįmmmm^ę—mmmymmm i m, » 

AUGSBURG, Vokietija. — 
Esu menininkas, dirbąs įvai
rius dalykus iš medžio, kaip 
tai: gražiai išpiaustytas me
dines lėkštes, stilizuotus kry 
žius, koplytėles. Taip pat 
dirbu įdeginimus medyje. 
Kas norStų ką nors pas ma
ne užsakyti arba iš mano 
darbų įsigyti, mielai išpildy-

Alui 
Egzaminuoja 

— 
Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smeiana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS; 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad.. 

Penktad. 9:30 Iki 12—1:30 
iki 8:30 

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

iki 6 P. M. 

Akiu Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. 

TeL VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
» 2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1-1 popiet ir 7-8 • . vak. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 
REZIDENCIJA 

8241 VVest 66th Place 
Tei. REPublic 7868 

Tai. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

i 
1821 S o . H a l s t e d St . 

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 
VALANDOS: 11 v? ryto iki 3p,p. 

6 iki 0 vaL vakare. 

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

6\55 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrics 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

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

Rea. 6958 So. Talman Ava. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest M a r ą u e t t e R o a d 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 ki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėl iomis susitarus 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS I R CHTRl l U i A * 

4645 S. Ashland Ave., Chicago 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 Ir 4-8; trec.. Sestad. Ir 
Sekm. t ik pagal sutarti 

OflM> Telefoną*: VARd* 4787 
N a m u Telefonas: PROspec-t 1930 
Jei neatsakys viršminSti te lefonai 

fiaokit: MU>way OOOl 

Dr. A. Montvid, MJX 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
Wcst Town btate Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7880 
Beatz. Tel.: BRUnsv4ck OfitY 

VALANDOS: 
Nuo 1 Iki S popiet; 4 iki I vakare. 

Remkite Katalikišką, Spaudą 

- J 
Perskaitę Dienr. r,Draugąrr, Duokite Jį Kitiems! 

t 
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"Čiurlionio" Ansamblis į Amerika! 
J. BŪTĖNAS 

Muziko Alfonso Mikulskio ' keliones sudėjus į vieną 
vadovaujamas lietuvių tau- vietą gautųsi kelione aplink 
tinių dainų ir šokių ansam- visą žemą. Jo koncertų) yra 
blis "Čiurlionis" šiomis ; klausęsi ir jais gerejęsi a-
dienomis prisistatė Miun- i merikiečių, britų ir prancū-
cheno amerikiečių scenos I zų aukščiausieji kariuome-

GRAŽI SAVAITGALIO KELIONE 

menedžeriui Sol Hurokui, 
kuris važinėja po Europą, 

nes vadai ir dešimtys tūks
tančių kareivių. Tarp 

tarp tremtinių medžioda-1 "Čiurlionio" draugų yra 
iras menines pajėgas, šiaip I dabartinis Amerikos amba-
jau Hurokas kiekvienam j sadorius Maskvoj gen. Be-
prisistačiusiam chorui ar dell Smith, dabartinis pran-
atskiram menininkui leis- j cūzų kariuomenės vadas 
davo padainuoti daugiau- j gen. De Lattre de Tassig-
sia po dvi dainas, bet | ny ir daug kitų. Į ansam-
"Čiurlioniui" liepė padai- I blio garbės svečių knygą 
njoti keturias dainas ir pa-j jie yra įrašę entuziastingus 
šokti tris tautinius šokius, atsiliepimais. Pas čiurlio-
Pasirodymas Hurokui taip j niečius nuolat lankosi už-
patiko, kad jis pareiškė, | sieniečiai svečiai, kurie nori 
jog ' ' tai pirmas toks puikus susipažinti su lietuvių liau-
pasirodymas, kokį Europo- j dies muzika, ir išvažiuoja 
je esu matęs". Jis pagyrė sužavėti. Nebereikia nė kai-j 
ansamblio sceninę discipli- j beti, kad čiurlicniečių kon-
ną ir "nuostabų atlikimą" certai lietuvių tremtinių 
programos. Su "čTTirlionio" stovyklose būdavo tikra 
ansambliu (jis prižačėjo pa- šventė ir dvasios ątgaivini-
sirašyti kontraktą šešiems m a s -
mėnesiams ir išsivežti jį į Tikime, kad taip gražiai 
Jungtines Valstybes. atlikęs savo lietuvišką misi-

<<AJ r . „ . . . i ją Europoje "Čiurlionis" 
"Čiurlionio ansamblis y-

B= eeoruGHT 
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Bėgiai Yra Jau 
Senas Išradimas 

Pirmas garvežys bėgiais 
buvo paleistas 1804 metais 
Anglijoje, Wales. Tada per 
labai trumpą atstumą buvo 
pervežtas 9 tonų krovinys. 

' Tačiau bėgiai buvo naudo
jami jau daug seniau, maž
daug 200 metų prie! 1804 
metus, žinoma, garvežį per
gabenant bėgiais krovinius 
atstodavo .gyvuliai ar žmo
nės. Mat, žmones buvo jau 
pastebėję, kad bėgiais, daug 
lengviau pergabenti dideles 
sunkenybes negu žeme. 

Pinigai dar nė iš vieno 
žmogaus nepadarą kvailio; 
jie tik parodo kvailius. 

Chicago Motor Club pataria kurį nors savaitgalį pada
ryti kelionę čia nurodytomis Indiana valstybės -vietomis, 
kur galima pamatyti labai gražių vaizdų: kalnelių, miškų 
ir parkų, o taip pat ir istorinių vietų. 

ra neabejotinai geriausias 
muzikos meno kolektyvas 
lietuvių tremtinių bendruo
menėje. Po karo jis yra pa
daręs Vokietijoje ir Austri
joje arti 300 koncertų, o ir visa tauta. 

sėkmingai pasirodys ir A-
merikoje. Savo liaudies dai
nų repertuarą ansamblis 
dabar papildo naujausiomis j 
dainomis, kurias dabar Lie
tuvoje dainuoja .partizanai 

Naujos Knygos 

Atvyko 28 Lietuviai Tremtiniai 
1948 m. liepos 26 d. laivu Be giminių ir draugų at-

MARINE FLASHER atvyko 
28 lietuviai tremtiniai, kurių 

vykusius pasitiko Lietuvos 
Gen. Konsulato New Yorke 

tarpe 10 JAV piliečių, o ki- j attache A. Simutis ir Ona 
ti su imigracijos vizomis. Valaitienė nuo Bendr. Amer. I tautų mokslininkai. Moksli-

•Vytautas Alkevačius, JAV Liet. Fondo, kurie pagelbėjo nei apžvalgai paskyrė net 

Rašo K. Bitikas 

Chicagą pasiekė Alberto 
Zubro su kitais mokslinin
kais redaguojamojo "Scho-
lar" 2/3 nr., 1948 m. Jis yra 
leidžiamas Heidelberge, Vo
kietijoje, vokiečių ir anglų 
kalba. Šis dvigubas numeris 
turi 240 puslapių ir neseniai 
mirusio Latvijos ministerio 
Alfredo Bilmanio priedą 'The 
Problem of the Baltic in His-
torical Perspective', 12 pus
lapių. 

— Žurnale dalyvauja visa 
eilė lietuvių, latvių ir kitų 

pilietis, apsistojo: 11696 Me-
morial, £>etroit, Mich. 

Bronishiva Bagdoniene, J. 
A. V. pilietė, su dukra Zi
naida ir sūnum Virgilijų ap
sistojo: 1105 No. Main Ave., 
Scranton Pa. 

su formalumais. 
Šių metų birželio 25 d. at

vykusieji Pranas ir Kazimie
ra Jakai apsistojo: 129-24-
101 Ave., Richmond Hill 19, 
N. Y. 

i s 

32 puslapius. Atpasakota 
mokslinė veiMa: ukrainiečių, 
Baltijos universiteto; Meno 
Akademija, lietuvių studen
tų susirinkimas Augsburge, 
lenkų studentai užsienyje, es 
tų studentai Švedijoje ir 
daug kitų reikalų rado savo 

Turimomis žiniomis, rug 
Jonas ir Uršulė Brokai su | piūčio mėnesį atplauks ii 

sūnumis Česlovu ir Petru bei I Vokietijos dar vienas laivas ! a t ^ a r s l 
dukromis Elena ir Irena ap- | su tremtiniais, jau vizas tu- Kaip kiekvienas mokslo 
sistojo: 24-38-93 Str., Jack- rinčiais, o toliau prasidės veikalas yra sveikintinas sve 

tremtinių vežimas pagal nau į čia s, tai juo labiau "Ectoo-
jąjj įstatymą. Kadangi ikij ' lar" žurnalas, davęs jaunie-
šiol dar nesudarytos komi-1 šiems mokslininkams pasi-

son Heights, N. Y. Iš jų Jo
nas, Česlovas ir Elena yra 
JAV piliečiai. 

Dr. 'Juozą* Kamarauskas ^ 0 s i r .^paskelbtos taisyk-į s a k y t i jų. mėgiamomis te-
les priimtajam įstatymui, momis. 

gali gerokai užsitęsti 
— L. G. K. 

su žmona Aniceta. JAV pi
liete, apsistojo: 1568 Clark-
ton St., Pittsburgh, Pa. 

Kazimiera Kulikauskienė, 
JAV pilietė, apsistojo: 5739 
So. Washtenaw Ave., Chica
go m Man nerūpi, ar Dievas y-

Jonas ir Ona Lujos su sū- r a m ū s l * P u s ė Je; mano di-
num Edmundu apsistojo 329 I d ž i a us ias rūpestis yra būti 
Plum Street, Hollinsville, 111. i D i e v o Pu s § je , kadangi Die-

Marija Norvaišienė su du- įvas n įekados neklysta.^ 
kra Dalia ir sūnum Kęstučiu "-~ k1™0111 

apsistojo: 50 W. Sixth Str., 
So. Boston, Mass. • Vaikas tampa vyru, kuo-

Elena Petniūnienė, JAV met jis, priėjęs pakeliui ba-
pilietė, apsistojo: 238-59-116 i lutę, apeina aplink ją, bet 
Ave., Elmont, L. I. nebrenda. 

Eugenijus ir Domicėlė Pet 
rauskai apsistojo: d o Mr. A. 
Ram, 304 E. 18 Street, New I 
York, N. Y. 

Juozas Petrauskas su du
kra Gražina apsistojo pas 
Daunorą: 60-05-44 Avenue, 
VVoodside. L. I. 

Izolda Ralienė apsistojo: 
21 Raven Str., Dorchester, 
Mass. 

Albinas Stravinskas, JAV 
pilietis, apsistojo: 108 Davis 
St., Oakville, Conn. 

Aldona Šimkienė, atvyko 
pas vyrą: 134 S. Cliff Str., 
Ansonia, Conn. 

Bronislava E. Vengians-
kiene, JAV pilietė, apsistojo: 
515 Bayway Ave., Elizabeth, 
New Jersey. 

vykdyti, tai prisibijoma, kad j ^ t o s v a r b i y r a m a k s l o 
tremtinių vežimas pagal ji i įstaigų ir mokslinių darbų 

kronika. Ji parodo, kiek dar
bo ir širdies įdeda moksli
ninkai nepatogiais veikti lai
kais bendrai gerovei. 

Kas mėgsta rimtą moksli
nį darbą, tas nuoširdžiai 
sveikins "Scholar' redakto
rius ir leidėjus, gerai atli
kus pasiimtą darbą. 

Šaukite LAF. 3138 — for 
THERMOSTATICALLY CONTROLLED 

10 W C0ST H E AT 
AVAILABLE FOR IMMEDIATE INSTALIATIOM 
ModtU for hom«s, oportmtnn, comm*r«lqj 
•na Indottrlal bullding». 

FREE 
HEATINO 
SU R VE Y 

t— lh« WlnH«r 
dcmonffratioa 
b«for« yov buy. 

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

Look at the$« featuresl 
Fully automatic transniission, guaran-
t»«d 3 years—eztra povver drive—no 
•hear pin — automatic air governor — 
heatproof burner assembly—«xtra haavy 
conttruction. 

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 į Naują . 

VVINKLER LP* 
OIL BURNER * l o w *r*« ivr« 

SAVE 25% 
O R MORE OF O I L ! 

EXTRA SPECIAL 
1—Naujas 20 s v a r ų H O M A R T 
STOKERIS $98.00 
Išmainomas j Automatic Wink-
ler Stokėrį. Apšildo 5 kamb. 
Naujas 6 cubic pėdų PHILCO 
Elektrinis Refrigeratorius 
Complete ^$218.00 

JŲ NEDAUG TĖRA IR 
J I E GREITAI ISJHS. 

ARCHER STOKER 
SALES & SERVICE CO. 

Lietuviška {staiga 

4101 Archer Ave. 

JosF.Budrik 
INCORPORATED 

3241 S. Halsted St. 
TEL. CALUMET 7237 

Milžiniškas pas 'r lnkimas rakan
dų: Parlor setų; Kioehler, Pull-
man, Simmons. Miegunojo kam
bario setu; Bassett. Alberts 
Joerns Uoyds. Dinettes ir Dining 
Room setų. Fniversal, Orowns, 
Norg'.s, Moores pasiniai pečiai. 
General Electric, Hoover. Eureka 
dulkių valytuvai. Skalbiamos 
masinos 10 žymių, ifidirbysčių. E-
lcktriniai Šaldytuvai visų žymių 
išdirbysčių. 

VISI RAKANDAI 
3 KAMBARIŲ 

UŽ $199.50. 

PLATINKITE DRAUGE 

RCA Victor Ger.eral E'ectric. 
Philco, Zenith ir Stromberg-Carl-
son radijos ir Television setai. 

Bulovą, Elgin laikrodėliai, Keep-
sake deimantiniai žiedai. Rogcrs 
ir Community sidabrniai setai. 
Auksinės rafiomos plunksnos: 
Srbaffer. Parker , VVatefman ir 
Eversbarp. 

REKC/RDAI: Victor, Columbia, 
Decca, Continental. 

Pas Budriką. dabar nėra jo
kių t rūkumų ir visoms prek&ms 
yra duodama didele nuolaida ir 
leng-vQs išmokėjimai. 

Krautuvė a tdara Pirmadienio 
ir Ketvirtadienio vakarais. Sek
madieniais — uždaryta. 

PJudriko programai iš WCFL, 
1000 kil. raxiio stoties — sekma
dieniais po pietų 5:30 P.M. 

CLASSIFIED ADS 
• " D R A U G O " * H K 1 P W A V T 1 D MOTERYM 

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboru Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

B E L P WANTED — VYRAI 

~ADWTISFN6"MET| 
TO SOLICIT DISPLAY 

ADVERTISING 
Alert men needed. Accounts cover j 
\vhole city. We give promising I 
leads. Attractive terms. Full or 
part time 

Apply: Box 115 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oaklev Ave. 
Chieago 8. III. 

S E A R S 
REIKALINGI 

VYRŲ IR MOTERŲ 

TARP 35 IR 50 M. AMŽ. 

Valymas Naktimis 
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. 

DŽENITORKŲ 
APIE 

$190 per MĖNESĮ 
NAKTINIS DARBAS 

VALYMAS IR NUDULKINIMAS 
NfiRA GRINDŲ PLOVIMO 

Kreipkitės: Pirmad. iki Penktad. 
8:30 vai. ryto iki 5:30 vai. p.p. 

THE PEOPLES GA5 
LIGHT & COKE CO. 
122 So. Michigan 

KAMBARYS 757 

PfUTVRKS fKININKAS 

Esu prityręs ūkininkas, moku dirb
ti traktoriais, pres-o mašina, pjau
nama, kuliama tnaAina ir plūgais. 
Žodžiu, kas žemes ūkyje yra rei
kalinga. Taip pat kultūr 'nių j.tvu 
ir gyvulių auginime. Jei kas iš 
Jungtiniu Amerikos Valst. lietuviu 
galėtų išrūpinti dokumentus, su
tikčiau dirbti ūkyje arba savaran
kiškai ūkininkauti . Suinteresuotie
ji rašykite laiškus: 
II. Balys. Trafolgar Kstate Temple 
(rtiiting Cheltoniiani. <i!<is. I .ag-
laml. 

iai Pavaro 
Komunistus iš Shansi 

PEIPING, liepos 31. — 
Valdžios kariuomenė pastū
mėjo Shansi komunistus to
liau nuo Taiyuan šiandien 
ir raportuota, Hsiaotien, 10 
mylių nuo Taiyuan, buvo 
atimtas iš komunistų. Kiti 
valdžios daliniai pasivarė 
iki Yutzu priemiesčių, 15 
mylių nuo Shansi sostines. 

Čekijos Komunisty 
Partija Bus 'Išvalyta' 
BUCHAREŠTAS, Rumuni

ja, liepos 31. — Kominfor-
mo biuletenis sake, komu
nistų partija Čekoslovakijo
je bus "apvalyta ' tarpe 
spalių 1 ir gruodžio 31dd. 

Amerika dar nepralaimejo 
ne vieno karo ir nelaimėjo 
nė vienos konferencijos. 

— Will Rogers 

MARGUTIS 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASPIENINIS 
RADIO LAIKRASTIR, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimu. * 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n n 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 Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

Tiesiai Iš Mūsų Dirbtuves Jums! 
» 

Specialus Rakandu Išpardavimas 
2 šmotų parlor setas, tvirtai mūsų padarytas, 

' vertės $225.00, dabar tik $149.00 

2 šmotų parlor setas, tvirtai mūsų padarytas, 
vertės $279.00, dabar tik $175.00 

3 šmotų miegamo kambario setas (bedroom set), 
, vertės $159.00, dabar tik $89.00 

Taippat ir kiti namų rakandai dabar parduodami 
nupigintomis kainomis. Ateikite ir pasiteiriaukite. 

ARCHER AVENUE FURNITURE Co. 
4140 Archer Avenue Chicago 32, 111. 

Telefonas — LAFAYETTE .3516 
Savininkas JOE KAZIK—KAZIKAITIfc 

^ 

2 B-29 Lėktuvai iš 
Aden Pasiekė Ceilong 

COLOMBO, Ceivion, lie
pos 31. — Du B-29 lėktuvai 
skrenda aplink pasaulį šian
dien atskrido čia iš Adeno, 
kur trečias B-29 lėktuvas 
nukrito jūron. Penki jo įgu
los , narių lavonai buvo su
rasti, 12 pradingo, ir tik vie
nas amerikietis lakūnas bu
vo išgelbėtas iš vendens gy
vas ir sveikas. 

SPECIAMSTAS ODININKAS 

Prityręs odu ir kailiu iSdlrbimo 
specialistas ieškp darbo Jungtinės*1 

Amerikos Vaist šeimą susidedu iš 
trijy asmenų. Kas sutikiu išrūpin
ti dokumentus, ilprai dirbtų, i»as ta 
savininką. Rašyti: 
M. šibilskis, Uit t ieh K a ^ n i e (20b) 
<« H'iijceii. lialtic i'-imp. (iermany, 
HHtish MMic. 

Bankininkas, kaip išsireiš
kė Mark Twain, yra žmogus, 

i kuris paskolina tau lietsargį 
j giedrią dieną ir reikalauja 
j grąžinti, kai tik pradeda ly
ti. 

SEND, Inc. 
304 \Vest u3rd Street 

CHICAGO 21. IIX 
TtL ENGLEWOOO 50iK 

SENI) PRIIMA 
MAISTO S U M I N U 17.SAKV 
M i s i VISAS VOKIETIJOS IK 
Al STRMOS ZONAS ANGLUĄ. 
r « A N C l ZIJA. ITALIJA. OLAN 
DU \. HELGUA ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJĄ. 

J ICIOSLAVIJĄ. 
Maisto s i u n t i n ė l i . A P D R A I S T I 
d raud imo firmose, p r i s t a tymai 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai sra/ in. inj i . Pa 
k«d' dingęs siuntinvs pakeit ia 
mas kilu. 

PRISTATYMO LAIKAS: K- i i l 
DIENOS! ? VISI S KRAŠTUS! 

( . r liausi eksportiniai p r u d u k t u 
Pr įs tu lymas yykdomas iš sande 

lių Furopoje. 

siiuni iant m—cy ya l e r eeki ar 
kt. mok. nriemone, tiksliai n iuo 
d\kit« gavėjo adresą ir u/vaki> 
mn siuntinėlių tipo numeriu^ 
G a l i a u užsakyti keli pakieleli .u 
t u o pačiam gavėjui. 

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

nn ^ s v* s a ' a m * dešros 
2 sv. kenuotos jautie:oiv 
1 sv. pieno miltelių. 
2 sv .bekono 
2 sv. kenuotos faattcno.s 

No. 2 2 sv. pietų Afrik. apelv 
> € 00 . marmelado 

v 1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado. Mocks 

JP 

Biznieriams Apsimoka Skelbtis Dienr. 'Draugei 

Slavų Komunistai 
Vėl Perrinko Tito 

BELGRADAS, Jugoslavi
ja, liepos 31f —r Jugoslavi
jos komunistai šiandien 
vienbalsiai išrinko diktato
rių Tito ir jo visą 63 kan
didatų sąrašą į partijos cen
trinį komitetą. Tas reiškė 
visišką atmetimą kominfor-
mo užmestų Titui kaltinimų, 
kad Jugoslavijos diktato
rius ir jo leitenantai nukly
do nuo marksistinės linijos. 

o. .> 

6 5 0 

1 sv. kiaulinių taukų 
Z s v. bekono 
2 sv cukraus 
2 sv. aukše. r i rh . sūrio 
I sv. kavos pupelių. 

>> 9 SVARAI H K K A I S 

No. > 
9 SV. KAVOS Pup. 

Visuomet skolinkis r*ii-
gus iš pesimisto: jis nesiti
ki, kad skolą grąžinsi. 

Dalinimas 4 * tips 'ų' yra 
algos mokėjimas kitų žmo
nių samdomiems darbinin
kams. 

No. fi 4,5 sv. cukraus 
<ĄM 4,3 sv. kavos pup«ilių 

No. 7 200 Cbfsterfield cigarečių 
$ 2 M (Išskiriant Vuk. ir Italna I 

So. 8 I€ iv. sūdytų silkių stati-
' 5 ^ ^ nėh -lik į Vokietija > 

N«». H 10 sv. kvirtinių miltų 
K2-&5 4 unc. kepimo milieltų 

LXTRA RIEBALE • SV.!!! 
2 s-v. kenuoto įvirsto 

No. 10 ~ sv- bekono 
, _ » , 2 sv. kiaulinių taukų 

7™ 1 sv. šokolado, blocks 
1 sv . cuk raus 
1 sv. kavos pupelių. 

f »: nurodytose kainose į^kjitv 
t*ty perr iuntimo, d raudimo ir 
> <• • i j d ' j s . 

\ - : i M 11 • M " « «• >-u dra u. i 
i > t > l u •» ir Į i \ iv* i i 11 

i-- ('i I tlfdCSIIIIĮ l<.'- .' i> \ 
\ - l» I-d imi sūni ju n pj 

* . n i t - m <lr. 

file:///vhole
file:///Vest
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" D R A U G A S " . 
THE UTHUANIAN DAILY FKIEND 

2SS4 8. Omkley Ave., Chicago 8. III TeL VIRginia 6640-6641 

Entered a* S^cond Clasa Matter Marcb II, 1<»1« at Chicago, Illinois 
Under the Act of lfaruta t, 1879. 

Pnbllsbed daliy, except Sundays, 
by tbe 

Ltthtianlan Cathollc Press Society. 
Member of th« Catholic Press Ass'n 

Sahsrriptioo Rates: 
$1.09 per year outslde of Chicago: 
17.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 
Prenumeratos kaina Chlcagoje i* 

Otceroje per paštą: 
Metama t>7.00 
Pusei Metu 4.00 

Jiintrt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metama $6.00 
Fusei Metų f.50 

Užsieniuose: 
Metams $8.00 
Pusei Metu 4.60 
Pinigus reikia siųsti Pašto Mone* 

Orderiu su užsakymais. 
skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 
SKELBKITBS DIEN. "DRAUGE" 

ĮįJ£M&M-WM-M^&XXttVJJJM^VttŽKŽ a iTO Į raMMAWAMMAM&<^ 

Jis Miręs Kalba Savo Raštais... 
DAKTARO ALFREDO BILMANIO ŽODIS. 'NEGALI 
BCTI LAISVOS EUROPOS BE LAISVOS BALTIJOS" 

Nors daktaras Alfredas Bilmanis mirė liepos 26 d. 
1948 m. ir palaidotas liepos 29 d. iš katalikų švč. Šir
dies bažnyčios Vašingtone, bet jis ir miręs kalba savo 
raštais. 

Žinodamas, kad mokslininkai geriausia įvertina tie
sos žodį, o per juos galima pasiekti minias, jis rašo 
priedą prie jaunųjų mokslininkų žurnalo "Scholar", pa
duodamas santraukoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
praeitį ir dabartinį vargą. Jis pavadino savo rašinį ' T h e 
Problem of the Baltic in Historical Perspective". 

BALTAI IŠLIKO 
Norėtume čia iškelti kai kurias jo gražias mintis. 
A. Bilmanis primena istorikams, jog per paskutinius 

4000 metų daug galingų valstybių žuvo, bet baltai iš
liko. Baltais jis vadina ne vien lietuvius ir latvius, bet 
ir estus. 

Geografiniai Baltijos valstybes nėra Europos rytuo
se, o yra Europos viduryje. Jos atidalintos nuo Rusi
jos lygumų didele balų, ežerų, upių, klampynių juosta, 
pradedant suomių įlanka, Narvos upe, Peipuso ežeru 
ir baigiant Pripetės balomis bei Bialoviežo nepereina
mais miškais pietuose. 

Baltijos valstybėse buvo 600,000 pavienių ūkių, kai 
rusai ir kiti slavaLmėgo gyventi susigrūdę kaimais. 

Dešimtam ir vienuoliktame šimtmetyje Baltai buvo 
dalinai krikščionimis. Pirmoji bažnyčia Kuršo Domes-
nas pastatyta 1048 metais. 

BALTAI GIRIAMI 
Istoriniai šaltiniai giria J^altus, o vokiečius vadina 

tinginiais. Prof. A. Toynbee teigia, jog baltai buvo su
kūrę ryškią kultūrą ir technikinę civilizaciją. Vienų 
latvių dainų buvo surinkta 180.000 ir jos išleistos Peter
burgo Akademijos. 

Lietuvių kalba yra studijuojama daugely Europos 
universitetų, o J. A. V. Pennsylvanijos, Princentono, 
Columbijos universitetuose ir kitur kaip visų Europos 
kalbų prototipas. • 

Dainos šventės turėdavo po 18,000 dainininkų ir 100,-
000 klausytojų. Sporte lietuviai, latviai ir estai laike 
pirmenybes. 

Įdomios baltų pasakos apie buvusį pasaulio tvaną, 
kur pasakojama apie nugrimzdusias ' pilis su karalai
tėmis ir kunigaikščiais. Gali būti, kad baltai išliko nuo 
pasaulines katastrofos, pasitraukė šiaurėn į saugesnes 
vietas ir buvo pirmieji "D. P . " — tremtiniai. 

TARSI POLITINIS TESTAMENTAS 
Santraukoje patiekęs istorinių kovų eigą tjaltų su 

vokiečiais, ir maskoliais, nurodęs įi buvusią Baltijos 
vergiją Maskvos valdžioje 18, 19 šimtmetyje, nepri
klausomybės atgavimą pirmojo pasaulinio karo metu, 
daktaras A. Bilmanis daro viso straipsnio išvadą: "Yra 
aišku, užtat, kad negali būti laisvos Europos be lais
vo* Baltijos". 

Nežinome, ar mirusis Latvijos ministeris A. Bilma
nis yra ką daugiau vėlesniu laiku parašęs ir atspaus
dinęs, bet šis jo straipsnis pasilieka Baltijos valstybių 
tautoms lietuviams, latviams ir estams it koks politi
nis jo testamentas. 

—- K. Bittkas 

Suvažiuos Į Braziliją 
Rio de Janeiro mieste, Brazilijoje, rugpiūčio 22 d., 

įvyksta Inter-American katalikų socialinės akcijos su
važiavimas. 

Jau žinoma, kad šiame suvažiavime dalyvaus Kana
dos, Kubos, Dominican respublikos, Olandų ir Prancū
zų Guianoa, Venezuelos, Guatemalos, Ecuadoro, Bolivi
jos, Trinidado, Brazilijos, Urugvajaus ir Jungt. Ame
rikos Valstybių atstovai. Kitos tautos vėliau praneš 
apie dalyvavimą svarbiame suvažiavime. 

Per du metus buvo ruošiamasi prie šio suvažiavimo, 
kuriame bus svarstoma ir sprendžiama socialiniai klau
simai. Šiame suvažiavime dalyvaus du Jungt. Amerikos 
Valstybių vyskupai. 

Žydu. Rabino Dovana 
Švč. Jėzaus Širdies kolegija. Wichitoje, Kansas val

stybėje, gavo iš rabino Harry S. Richmond naują žydų 
enciklopediją dešimties tomų. 

Minima kolegija yra viena iš 17 mokyklų ir knygynų 
Kansas valstybėje, kuri gavo naują žydų enciklopediją. 

Nemėgsta Ruskio Vardo 
Rusai Vokietijoje nenori, kad juos vadintų rusais, 

bet "sovietais". Rusų kariuomenė išleido net oficialų 
patvarkymą, kad ji nebūtų vadinama "rusų'', bei "rau
donoji armija", kaip ji oficialiai vadinos karo metu, 
bet "sovietų armija". 

Rusai nekenčia, kad juos kas pavadina "ruski" . Už 
tokį pavadinimą rusų kareiviai peršovė Amerikos ka
reivį Vienoje. Tą pajutę vokiečiai dabar rusus tik rus-
kiais vadina ir dažnai mėgsta iškelti tą faktą, kad 
vieni rusai .be amerikiečių pagalbos niekada nebūtų su
laikę jų (vokiečių) kariuomenes. 

Reikšmingas Leidinys 
Tik ką,gavome Lithuanian Bulletin 5-7 Nr., kurį lei

džia Amerikos* Lietuvių Taryba. Tai yra gegužės, bir
želio ir liepos mėnesių biuletenis. Jame telpa daug įdo
mios medžiagos. 

Lithuanian Bulletin yra įdėtas įdomus straipsnis, ku
riame aprašoma Lietuvos pogrindžio įgaliotinio kelionė 
iš bolševikų okupuoto krašto į vakarus. Taip pat šiame 
leidinyje randame dokumentus apie nacių ir sovietų 
santykius 1929-1941 m. 

Aliejaus Stoka Jugoslavijoje 
Kaip žinote diktatorius Stalinas davė pamoką Jugo

slavijos diktatoriui Titui, bet Tito pamanė, kad jis galįs 
būti savistovas komunistas ir nelabai kreipė dėmesį 
į Stalino pamoką. Ir Juozas Stalinas užsirūstino. Tito 
ir Stalino susikirtimas Jugoslavijoje jau turi savo pa
sėkų. 

Jugoslavija, dėl Stalino ir Tito kivirčų, jaučia- didelę 
stoką aliejaus. Mat. Rumunija ir Albanija, paspaudus 
Maskvai, boikotuoja Jugoslavija ir neparduoda jai alie
jaus. Dabar Jugoslavija krejpės į anglų-iranų aliejaus 
kompaniją, kad atsiųstų didelį kiekį neapdirbto alie
jaus, pažadėdama mokėti už tai Amerikos doleriais 

Sovietai Perka Vilnas 
Australija ir Naujoji Zelandija yra Jungt. Amerikos 

Valstybių pareigūnams susidomėjimo vietos, ryšiumi su 
vilnų pardavimu Sovietų Rusijai. 

Laike šešių pirmųjų mėnesių, 1948 m., Australija par
davė 16,000,000 svarų vilnų Rusijai, tai yra daugiau 
negu pirmiau per metus buvo parduota. Rusai taip pat 
užsakė apie 20,000,000 svarų vilnų Naujoje Zelandijoje; 
čia seniau jie niekada nepirko vilnų. 

Tai yra reikšmingas dalykas. Vilnų pirkimas gali tu
rėti ir politinių tikslų... 

Ką Rodo Apskaičiavimai! 
Pagal paskutinius davinius, 44 procentai iš 40,000,000 

protestantų, gyvenančių Vokietijoje, randasi rusų oku
puotoje zonoje. 

Anlerikiečių zonoje pirmauja katalikai, o britų zo-* 
noje daugiau protestantų. 

Census, kuris apvertė kojomis senesnius apskaičia
vimus, rodo, jog 17,500,000 protestantų randasi rusų 
"globoje". į I 

Koks JŲ Likimas? 
Kai Yenchow, svarbus geležinkelio centras pietų Shan-

tung provincijoje, Kinijoje, pateko į komunistų rankas, 
mieste buvo 150 katalikų misijonierių. 

Kinijos komunistai žiauriai apseina su katalikų mi-
sijonieriais, kurie neša žmonėms Kristaus tiesą ir švie
są. Mat, komunistai nemėgsta tiesos, jų ginklas yra 
melas ir kerštas. 

• 
Tikrai Gera Žinia 

Kun. Henri Robillard, P.S.S., grįžo į Kanadą iš Ja
ponijos, kur jis gyveno dešimt metų. Jis buvo Fukuo-
koje, pietinėje Japonijoje, seminarijos rektorius. Laike 
karo jis buvo japonų internuotas. 

Kun. Robillard pareiškė, jog Japonija šiandien tikrai 
eina prie demokratijos, ir japonai linksta į katalikybę. 

Komų Derlius 
Šiais metais orras buvo palankus kornų derilui. 1948 

metų kornų derlius sumuš visus rekordus. 
Dabartiniai apskaičiavimai sako, jog 1948 metais bu3 

gauta 3,500,000,000 bušelių kornų,. Pe rdešimt metų kas-
, met buvo gaunama 2,813,529,000 bušeliai. 

Dabar Jis Laisvas... / / 

Už geležinės uždangos paskiausias juokas ir toks. 
Benny Cohen, Vengrijos prekybininkes, pranešė savo 
draugams, kad jis išvyksta biznio reikalais į Balkanus. 
Ir tikrai, po savaitės jo draugai Budapešte gavo atvi
rutę su parašu: "Sveikinimai iš laisvps Rumunijos". 
Paskui atėjo atvirutės su sveikinimais iš laisvos Bul
garijos ir laisvos Jugoslavijos. 

Po dviejų mėnesių vėliau atėjo atvirutė iš New York. 
Ir ant atvirutės parašyta: "Sveikinimai iš laisvo Benny 
Cohen". 

IŠ ŠEN BEI TEN 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Juozas Tysliava "Vieny
bėje" rašo: 

' 'Pagal dabartinį DP įsta
tymą, į Ameriką turės tei
sės atvykti 40 nuoš. tremti
nių iš Baltijos valstybių ir 
buvusios rytų Lenkijos da
lies. 

"Vadinasi, pusė jų — ka
talikai. 

"Tuo tarpu Drew Pearson 
stoja piestu prieš senatorių 
Revercomb — kam jis nu
skriaudęs katalikus ir... žy
dus. 

"Įdomu, ar Drew Pearson 
gintų katalikus ir tuo atve
ju, jeigu DP įstatymas būtų 
palankus žydams. Abejotina. 

"Apropos, ar Drew Pear
son žino, kiek, palyginti su 
kitų tautų tremtiniais, į A-
meriką atvyko žydų?" 

• • • 
Savaime aišku, jeigu DP 

įstatymas būtų numatęs įsi
leisti 205,000 vien tik žydų 
iš tremtinių tarpo, nei Drew 
Pearson, nei kiti panašūs į 
jji nebūtų nė išsižioję, kad 
šis įstatymas negeras. Ko
dėl gi jie nė žodžiu neprieš
taravo, kai iki šiol mažiau
siai tris ketvirtadalius (!) 
visų įsileidžiamųjų į Ameri
ką pabėgėlių sudarė žydai? 
(Štai skaičiai: per vienus 

fiskalinius metus, nuo 1946 
m. liepos 1 d. iki 1947 m. 
birželio 30 d. į Jungtines 
Valstybes atvyko 15,478 žy
dai, 3,424 katalikai, 2,968 
protestantai ir 1,080 kitų ti
kybų žmonės). 

• * • 
Ar matėte nors vieną laik

raštį prieš šią labai negra
žią diskriminaciją protestuo 
jant? Ne, niekas neišsižiojo. 
O jei kas ir pamėgina nuro
dyti, kad dažnai "žydas mu
ša, žydas, rėkia", tas tuoj 
apšaukiamas "antisemitu' ' . 
Mat, yra pasaulyje dar žmo
nių, kurie žydus laiko "iš
rinktąja tauta", nors žydai 
pasiliovė būti "išrinktai
s ia is" jau prieš du tūkstan
čius metų. . 

• • • 
'' Progresyvioj i ' ' parti j a 

("progresuojanti" į bolševiz 
mą) išėjo į žmones su tokiu 
šūkiu: 

"Wallace arba karas! ' 
Pirmiausia, šis šūkis yra 

nuplagijuotas (pavogtas) iš 
respublikonų. Ats i m e n a t, 
Chicagos respublikonai, iš
statę kandidatu į Chicagos 
merus Russel Root, irgi su
šuko: 

"Root arba karas!" . 
Root buvo neišrinktas, ta- j 

čiau karo kaip nėr, taip nėr. i 
Taigi, ir Wallace pasirin-! 

ko labai nevykusį šūkj^ ku
ris jam garantuoja pralai
mėjimą. Geriau reikėjo pa
sirinkti tokį šūkį: 

"Į pergalę su skaisčiau-
siuoju dieduku Stalinu!" 

(Tęsinys) 
—Žinau ir aš, kas čia kaltas. Storkaklių puikybe, štai kas. Ką 

čia mums koks račius, sako toki Grūšati. Ką čia daržininkas! Mums 
reikia turtingo. Tik turtingi, išeitų, yra dori ir protingi. Tik jie 
grūdai, o visi kiti šaudai. Žinau, visi mūsų storkakliai taip galvo
ja. Gerai sako Balaika—pirmiausia reikia šitą storkaklių klasę su
naikint. Kol jie per aukštai laiko iškėlę galvas, tol nebus nė ly
gybės, nė gyvenimo. Tiek to . . . Bent žinosiu, i kurią puse eiti. li
tas gerai. O iki šiol—tai ėjau, tai sustojęs galvojau. Dabar aišku 
—eit ir nieko negalvot daugiau. 

Kreivėnas tylėjo. 
31. 

Žydėjo vyšnios. Balti žiedai buvo pilni medaus kvapo ir bičių 
dūzgimo. 

Viena bitė Įlėkė pro atvirą langą, pasisukinėjo palubėj ir pap
telėjo i lango stiklą. J i ilgai zirzė ir daužėsi į stiklą, negalėdama 
pasiekti baltų vyšnių mėlynam danguj. 

—Pradaryk langą, tegu bitukė lekia sau,—gulėdama lovoj, pa
prašė Kreivėnienė. 

Kreivėnas pradarė langą, bet bitė vis dar plakėsi prie stiklo. 
J is davė spriktą, ir vabalas negyvas nukrito į žolę. 

—Apie gydytoją tu nė negalvok. Kur pinigai? Kuo mokėsi? 
Pažjsti vaistininką ir paprašyk, duos kokių vaistų. Sakyk—galvą 
skauda ir šiaip silpna. Sakyk—svaigsta galva, turi karščio . . . Sun
ku kvėpuo t i . . . 

Kreivėnas tylėjo ir žiūrėjo i žydinčią vyšnią. 
•—Pavasaris. Kvepia. Visi džiaugiasi, o man šitas laikas sunkiau

sias. Alsina mane Šitas kvapas. Bet tegu tik pražydės obelys, nu
kris žiedai, ir bus lengviau . . . 

Kreivėnas tylėjo. Prie gonkų sudardėjo vežimas. 
—Važiuok. Neužmiršk paprašyti. Vaistininkas vis jau ž i n o s . . . 
Išėjęs ant gonkų, Kreivėnas klajojo akimis po kiemą ir raukė

si. Atsisukęs žvilgtelėjo į raktą seklyčios duryse. 
—Kam čia rakinti. Juk namuose visi geri ka ta l ika i . . . 
Įėjęs seklyčion, išsitraukė komodos stalčių, išsirinko staltiesę 

ir Įsidėjo i tamsiai rudą lagaminėlj. 
Įkyriai lindo Į akis nubaltinti paplentės akmenys. Sunku buvo 

žiūrėt Į paplentes gluosnius, palinkusius Į šalis. Pikta, kad žyb
telėjo kibirkštis po arklio kojomis. 

Kreivėnas turėjo sustoti. Kareiviai per plentą tiesė telefoną. 
Įsilipę Į gluosnius, du kareiviai gręžė skyles. 

Dešinėj plento pusėj ant kalnelio kažin ką dirbo rusai kareiviai. 
Jie prisivežė'eglių ir sukasė jas Į žemę. Eglių siena supo kalnelio 
viršų iš keturių pusių. Žmonės ten vezf^alntrėnis, smėlį, rąstus ir 
maišus cemento. Kairėj plento pusėj ant kalnelio eglių sienas jau 
baigė versti. Egles kareiviai vilko i pakalnę. Ant kalnelio buvo ma
tyti supiltas gauburys, lyg didelis skruzdėlynas. Buvo paliktos 
skylės į vakarų pusę. 

Ties pačiais debesimis burzgė trys lėktuvai. 
Marijampolėj Kreivėnas ilgai neužtruko. Nusipirkęs muilo, cu

kraus ir druskos, užėjo i vaistinę. Pažįstamam vaistininkui jis nu
pasakojo žmonos ligą, aiškinosi, kodėl neveža gydytojo, ir prašė 
kokių nors vaistų. 

—Aš žinau, kad jai nepadės joki vaistai, bet vis tiek reikia. 
Dėl ramybės namuose. 

Vaistininkas raukėsi bet, j rja iau davė. 
—Nepažįstamam arba kokiam neišmanėliui neduočiau. Tik žiū

rėkit, būkit atsargus. Po du šituos baltus pinigėlius, ne daugiau. 
• 

nes gali nusinuodvti. Aš užrašvsiu—po du. Ne daugiau. I r pa-
brauksiu. Kartą per dieną. Ne daugiau. Tik žiūrėkit, namie dar 
kartą paskaitykit, ką čia užrašiau. 

Kreivėnas grįžo smagia risčiuke. Jau buvo matyti namai. Ark
lys pats suko iš plento į kelelį, bet Kreivėnas stipriai patraukė va
delę. £>ukirt£s arkliui botagu, nudardėjo toliau. 

(Bus daugiau) 

Gali būti, kad netolimoje 
ateityje Marse ar kurioje ki
toje planetoje gyvenąs isto
rikas galės parašyti: "Žemės 
gyventojų istorija tęsėsi nuo 
Adomo iki atomo". 
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Jeigu paimsi apleistą ir 
išbadėjusį šunį ir jį išaugin
si, jis tau nėkada nekas. Tai 
yra pagrindinis skirtumas 
tarp šunies ir žmogaus. 

— Mark Tuain 
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI IŠLIKO GYVAS 

K E N O S H A 
DRAUGIJOS PIETŪS 

OMAHA, NEBRASKA 
MIRĖ M. BUTKUS 

Šv. Onos draugijos pietūs Matas Butkus, 75 metų 
praeitą sekmadienį pavyko I amžiaus, ilgai gyveno Oma-
ir parapijai davė pelno $144.- i hoje. Jo žmona yra likus 
66. Rengimo komisija nuo- i Lietuvoje, o sūnus randasi 
širdžiai dėkoja Šv. Petro Lincoln ligoninėje. Kaį^ pa-
Jaunųjų Moterų draugijai už sibaige W. P. A., Matas gy-
prisidejimą prie šių pietų veno iš jam teikiamos senat-
surengimo, už stalų papuo- ves pensijos. Gailestingi Ma-
šimą ir patarnavimą. žeikai leido jam gyventi sa-

Aukojo sekantieji asmenys: vo bute, o jis prižiūrėjo jų 
$7: Gudmonas; namą. Prieš keletą savaičių 
Po $5: A. Kaminskas, K. 

Lukauskas, K. šarauskas, J. 
Švelnys, J. Andrekus, A. Pau 
lonis, P. Staseviįius, A. Ka-
retckis, L. Hauser, Carl Mii> 
kus, S. Gužauskas, P. Sun-
gaila; 

Po $4: J. Pelnar, P. Pili-
tauskas, J. Buchman; 

jis sunkiai susirgo. Vos gy
vas atėjo pas kleboną pra
šyti pagalbos. Klebonas tuo
jau nuvežė jį į ligoninę ir 
pavedė gero gydytojo prie
žiūrai. Pagyvenęs dar dvi 
savaites, Matas mirė. 

Kun. Juozas Jusevičius ne 
tik aprūpino jo sielos reika-

£ " ^ — - " ^ Murray Reikalauja 
ir labdary bes tikslams ir •* v ••»!•*•••• j*§ 
kartu praleisite jaukią die
nelę zarasiečių tarpe. 

— Vajavsi&kietis 

Nagrinėti įmones 
Philip Murray ragino 

kongresą ir teisingumo de
partamentą išnagrinėti did
žiųjų industrijų kainų ir 
pelnų politiką. CIO ir plieno 

Gen. MacArthur, 68 metų Į darbininkų viršininkas kal-
amžiaus, matomai mano to- | tino "didįjį biznį ir specia-

MacArthur Nemano 
Išeiti iš Tarnybos 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiųjų ar mirusio veteranų—jūsų mylimų
jų, bus pavežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus at
vyks į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo infor
macijas. Suteikiamas pilnas mitttarinis laidojimas. 

liau tęsti ąavo darbą Toki-
joje. Kariuomenes įsakymai 
rodo, jog jo prašymas toli
mesniam darbavimuisi kaipo 
penkių žvaigždžių generolas 
buvo užgirtas. 

M/Sgt. Sigyr R. Gustaf-
son, 33, iš Norwood, Mass., 
manoma, yra vienintelis li
kęs gyvas iš visos įgulos B 

lių interesų valdomą kongre 
są" už vis kylančias kainas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

Universitetas Paskyrė 
Stasseną Prezidentu 
PHILADELPHIA, liepos 

31. — Pennsylvanijos uni
versitetas šiandien paskyrė 

Po $3: J. Smith, S. Vens- , l u s b e t i r n u p i r k o jam kars-
kus, J. Soule, P. Marshall, ^ į g i j 0 j a m v i e t ą k a p u 0 se 
K. Vitkauskas, O. Drukte- j i r ' g r a ž i a i palaidojo. Ir ma-
mene, K. Biškauskas; ž paminklas jam pastaty-

Po $2.50: P. Adams, L J t a s 
Nertz, K. Stec, A. Fenier; 

Raportas, Komunistai 
Išbėgo iš Yingkow 

PEIPING, liepos 31. —I Harold E. Stassen iš Min-
29 lėktuvo, skridusio su ki- \ Kiniečių komunistų kariai nesota savo naujuoju prezi-
tais dviem B-29 lėktuvais į apledio Yingkow, svarbų I dentu. Nepasakyta, koks 
aplink pasaulį. Lėktuvas į- ! Mandžiurijos uostą šiaureįe j bus duodamas jam atlygini-

Po $2: N. Ališauskas, K. 
Jurkevich, J. Mockus, K. Ši-
manskas, J. Didjurgis, F. 
Stankus, Little M. Stankie-
ne, O. Valauskiene, K. šal-

Matas Butkus buvo netur
tingas žmogus, bet geros šir
dies. Jis ejo kas sekmadienį 
į bažnyčią ir prie šv. Komu
nijos. Kad ir mažai pats tu-

tiene, J. Atmonas, P. Plutie- j ™i°, t a č i a u P ^ a l &*&** 
nė, T Balčaitienė, R. Strash, I Padėjo išlaikyti mūsų mažą 
J. Pocius, J. Krušinis, A. Lau-j Parapiją. Todėl ir klebonas 
Haitis, kun. J. Kuprevičius J taip gražiai jį aprūpino mir-

Kiti aukojo po $1 ir ma- ] ties valandoje. 
žiau. 

DAUG PAGERINIMŲ 
Vasaros metu buvo pada

ryta daug pagerinimų mūsų 
parapijoje. Bažnyčios, klebo
nijos ir seselių namo langai 
gražiai išdažyti. Bažnyčios 
užpakalyje užtverta geležine 
tvora. Atsirado daugiau žai-

Veronika PiperienS randa
si Šv. Kotrinos ligoninėje po 
operacijos. Linkime greitai 
pasveikti! 

Mirė du ilgamečiai mūsų 
parapijiečiai: Marijona Dor-
šienė, 75 metų, kuri buvo pa
laidota ketvirtadienio rytą, 
ir Petras Marchulaitis, 75 
metų, kuris buvo palaidotas 

krito jūron prie Arabijos 
pietinio kranto. 

• 

Zarasiškiai Piknikaus 
Vasarai įpusėjus, įvaįrios 

organizacijos rengia išvažia
vimus į miškus ir laukus. Za
rasiškių klubas irgi neatsi
lieka. 

Zarasų kraštas turėjo ža
vinčiai gražių vįetų, todėl 
Lietuvos nepriklausomybės 
laikais buvo pavadintas ant
rąja Šveicarija. 

Kas dabartiniu laiku mū
sų krašto grožiu gėrisi, sun
ku atspėti. Tiesa, Lietuvos 
okupantų rėmėjai savo laik-4 

raščiuose tikrina, kad ten 
gerbūvis ir lietuvybe klesti. 
Tačiau pilno proto zarasie-
tis negi patikės, kai negauna 
nuo savųjų laiškų, o jei ir 

nuo Daireno. mas. 

KREIPKITĖS .PRIE: 
A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ 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. 

dimo priemonių parapijos so, d i d € l § 
de Dabar vaikai nuolat žai- * M ^ c e n z ū r o s g u d a r k 
dzia. Kun. N. Knscunas daz^! r u s i š k o m r a i d ė m a n t -

penktadienio rytą. Abu jau n a i atsilanko pas vaikus ir į ™ ; ^ = ™ į £ " ^ T^ 
ilcra l * ik a nPavpiknvn i— . . . Lm „ „ ' S P a u d a PHSpaUSta . T a i t a u ilgą laiką nesveikavo. 

MOKOSI *ŠOKIŲ 
Grupe jaunų mergaičių, 

vadovaujama Cecelia Stul* 
gaitis ir Lucille Seianas, mo
kosi lietuviškų šokių pirma
dienių vakarais 7:30 vai. 
Grupei dar trūksta kelių 
mergaičių. Lietuvaites kvie
čiamos įstoti į šią grupę atei 
nantį pirmadienį. Grupe tu
rės pasirodyti "Centennial 
Pageantj" rugpiūčio 18 d. 
Washington Park Bcwl. 

Ketvirtadienio vakarais 
specialus choras, sudarytas 
iš bažnytinio choro ir kitų 
asmenų, vadovaujamas Fr. 
Bujan, mokosi dainuoti tam 

pamargina jų žaidimus savo 
' 'trtksais''. 

JAUNIMAS LAIMI 
Mūsų parapijos jaunimas 

lošia baseball su kitomis ka
talikų parapijomis. Jau šešis 
kartus lošė ir vis laimėjo. 
Buvo išvykę į Columbus, 
Nebr., ir ten laimėjo. Jie ti
kisi tapti čempijonais. 

Lošikų vadovas yra Pet
ras Wasgis. 

SUSIPRATUS LIETUVĖ 
H. Šimkienės duktė taip 

myli mūsų bažnyčią, kad ne
toli jos pirko namą. Mat, ji 

pačiam pasirodymui. Kvie-i nori prie lietuvių parapijos 
čiame daugiau dainininkų j bar yra Swetala. Būtų ge-
prisidėti prie šio choro, kad j rai, kad atsirastų daugiau 
galėtume gerai pasirodyti j priklausyti. Jos pavarde da-
rugpiūčio 18 d. kitų tautų | tokių susipratusių lietuvių. 
tarpe. — L. S. 1 — Vietinis ! pikniką, kuris įvyks Dan 

Smith patalpose, priešais 
tautiškas kapines, Justice 
Park, 111. 

Savo atsilankymu suteik
site daugiau energijos klu-

ir lietuvybe! 
Zarasiškių klubas gauna 

dešimtis ir šimtus laiškų 
nuo nelaimingųjų tremtinių 
iš įvairių pasaulio dalių. Vie
ni iš jų klausia informacijų, 
kiti ieško artimųjų, o dar 
kiti šaukiasi, kad sukeiktu
me paramą maistu ar drabu
žiais. Todėl ir stengiamės 
kaip nors jų prašymą išpil
dyti, pasiųsdami kam CARE 
pakietelį, kam namie suda
rytą iš maisto ar drabužių 
siuntinėlį. Be to, šįmet iš 
klubo iždo paaukota lietuvių 
tremtinių našlaičiams $50, O 
lietuviams karo invalidams 
tremtyje $25. 

Todėl sekmadienį, rugpiū
čio 8 d., kviečiame atsilan
kyti ir savo artimuosius pa
kviesti į Zarasiškių klubo 

VINCENTAS GIRŽADAS 
Gyveno 6551 So. California Ave., tel. HEMlock 6713. 
Mirė Liep. 31d., 1948m., 10:30 v. ryto, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Užvenčio parap. 
Paliko dideliame nuliūdime: moterį Sophia (po tėvais Če-

pelis); sūnų Daniel; 2 pusbrolius — VVilliam Bardauską ir 
Povilą Dargvainių; 4 pusseseres —- Oną Zelvit ir šeimą, 
Charlotte ir Mikoliną Dargvainius, ir Ann Zelnis įr jų 
šeimas; 3 švogerius ir S švogerkas ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko 2 brolius, seserį ir 
kitas gimines. 

Priklausė prie Šv. Vardo Draugijos, Marąuette Parke. 
Kūnas, pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje, 6845 So. 

VVestern Ave. Laidotuvės įvyks Trečiad., Rugp. 4d. Iš ko
plyčios 8:00 vai. Fyto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švč. 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 'nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnus, Pusbroliai, Pusseseres, švogeriai, 
dvogertkos ir visi kiti Giminės. 

PIRKITE TIESIOG NUO—I 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST 6 3 3 5 

Ji) J 
LIŪDESIO VALANDOJ 

Šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

BARBORA MAŽEIKA 
(po tėvais Sadauskaite) 

Gyveno 4545 So. Richmond St., tel. LAFayette 8552. 
Mirė Liepos 30d., 1948m., 7:30 vai. ryto, sulaukus 41 m. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nuliūdime: 2 sūira — Antaną ir Juozą-

pą; mylimą motiną Marijoną Sadauskienę; seserį Helen 
Grego ir jos vyrą VVilliam ir jų šeimą; 2 švogerius — Pet
rą MažeAką, ir Benediktą Mažeiką ir jo žmoną Oną ir šei-

"mą; 2 brolienes — Stella Bukantis ir jos šeimą, ir Oną 
Gachus ir jos šeimą; 3- dėdes — VVilliam Sadauską, Povilą 
Sadauską, ir Juozapą Jucikas ir jų šeimas; tetą Catherine 
Gendrolis; ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. Cali
fornia Ave. Laidotuvės įvyks Antrad., Rugp. 3d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulin-

' gos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, Motina, Sesuo, Švogeriai, Dėdės, Teta ir 
visi kiti Gimines. 

Laid. direktorius J. F. Eudeikis, tel. YARds 1741. 

6845 S*. Westėm Ave. 
PROspect 0099 
T mm kum gr*«n- Mm* o» d»frm 

3319 Lifeonlco Ave. 
YARds 11384139 

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 DIENĄ IR NAKTĮ 

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

^• •^ •H 'e^Be*wo*we4iw#e^ee^pe#^pee j^e4B 

4330-34 Soūth 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 Vai. Ryto. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulausų pa tarna-
vimas_ j ra . teikiamas 
d i e n a " ir naktį Rei
kale, šaukite mus. 

Mes tur ime koplyčias 
visose Chicajros i«r 
RoscJando daJyse ir 

1 tuojau patarnaujame. 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
IUMS IŠ DIRBTUVES 1 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog i i iios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuve*. ' 

Paminklus pris tatome | v isas kapmee axtl ar t o l i 
Nuo akmens alifikavimo Ud raidžių Iškalimo Ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metu patyrimo. 

Aplankykite mus Ir pamatykite mflso darbo pavyv 
džius. Dlrbtuvl yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

BITTIN AND KAMENSKY 

= * * 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10766_ S. MICmGAN PULImao 1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WES1 18th STREET Phone SEEley 57U 

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

MONUMENT WORKS 
M M 

i 

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

POVILAS I. RIDIKAS 
SS64 i . HALSTED ST. 710 W. 18tb 8TREET 

Telephooe: YARda UIS 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. UTUANICA AVE. Phoae: TABda 4806 

JULIUS UULEVICIUS 
4848 8. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 857* 

i . ' 

% 



6 - - - • m.mm- •m m ''im> i m i i • i n I ĮLUrf . ' . '»» ' « * • i'•' rri i 
DTENHASTTS !>RAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Pirmadienis, rugp. 2 a., 1948 

Sovietai Baltijos Valstybes 
Paverčia Karine Tvirtove 

K O M U N I S T Ė I Š D A V Ė K O M U N I S T U S 

Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 
S T . D E V E N I S 

Iš Lietuvos ateina žinios, i ninkai buvo griežčiausiai 
kad rusai Baltijos kraštus saugomi, kad nesusisiekt-.j 
paverčia karo tvirtove. Jei I su vietiniais gyventojais, 
anksčiau sovietai milžiniš Lietuviai į šituos darbus 
kus karinius įrengimus da- j nebuvo varomi. 
rė Estijoj ir Latvijoj, ypač, ^toli Vilniaus pastatyti 
tų kraštų pajūrio ruože, tai | ̂ ^ ž e m i a i b 2 n z i n u i 
dabar sovietai panašius j - ^ ^ T o g b e n z i n o ^ ^ 
rengimus daro ir Lietuvoj. I ^n , . . ^M »„-ii.u~w«H „„ ° , A . i gos skinamos aprūpinimui 
Ne neslepiama, kad visa tai . , - , 
v " c a i Y_ a » * a " , . I sovietų kariuomenes, kuri 
daroma busimam karui, ku- • T • • T i • • • 

« _. " "? . . „_ _.._•?_ ; stovi Lietuvoj, Lenkijoj ir 
rį Sovietų Sąjunga vesian 
ti prieš "kapitalistinį pa 
šaulį". 

Karpatų Ukrainoj. Vienas 
\ netoli Vilniaus buvęs aero- j 
dromas atiduotas komjau- i 
DeiotiattL Vilniuje įsteigta' 
pilotų ir parašiutininkų mo- j 
kykla. 

Kariniai stiprinimai 
Latvijoj 

Netoli Lietuvos sienos e-
santis Liepojos uostas pa-

Pirmoj eilėj stiprinamas 
Vilniaus kraštas 

Sovietai Lietuvos terito
rijoj pirmoje eilėje kariš
kus įrengimus daro Vil
niaus krašte. Labai stipri
namas Lydos rajonas. Neto
li nuo Lydos miesto yra 
įsteigtas slaptosios bolševi
kų policijos štabas ir didele 
oro baze. Į vakarus nuo 
miesto esančiose aukštumo
se sovietai pastate sunkią-, _ .„. . _ m j . , 

~ 4. i D I „ - • « kariškai paruostas. Pajūrio 
šias patrankas. Plačioje a-1 . ". . r , _ J,v. 

t. f-. v.. v . . .tvirtinimo darbam medzia-
pylinkeje Įruošti požeminiai j 
municijos sandeliai. Lydos 
aerodromas, kurį traukda
miesi vokiečiai sunaikino, 

CHICAGOS NAUJIENOS 
Pasidavė Komu- Užuot Į Dangų 

nistų Vadas 
Gilbert Green, komunistų 

Siuntė Į Rusiją 
Silvestras Bernotas, 

ft ,7420 Euclid Ave., Van Bure- ' 

j Valstybėse, kurie buvo su
darę suokalbi nuversti da
bartinę vyriausybę. 

Walter Zabcrcwski, 62 
partijos, Illinois distrikto! metų, 2115 Potomac Ave., 
vadas, pajutęs, kad federa- j užsinorėjo pasidaryti "re- L... .. .. -. 
i j. • • • „;„-,i~ *j»t • i -.. I ren tilto sargas, įsgelbeio 
liai agentą, jau pnezna sm o , verend" ir turėt, nuosavą n u Q n u s k e n d i * 0 J o h * Kį0. 
galą, pats pardavė Jis yra, t.kejima Tam ju sudarė n e 5 5 k u r į g fa. 
vienas dvylikos Stalino a- j grupelę žmonių, kuriuos ža paštalų Amerikos Jungt. dėjo pasiųsti į Rusiją, kad 

"mokintų žmones tikėti Die-
desi šokdamas į upę. Trum
pam laiškelyje Mrs. Mildred 
Smith, 24 Henley Rd., N. Y., 

vu . Keturi jo parapijiečiai j p a s į s a k o e 3 ą s s e r ? a S ) s u v a r . 
taip susižavėjo ta;a misija, g ę s į r a l k a n a s ; p r a š a s j o s 

Mrs. Eleonor Salkind, | kad per vieną susirinkimą , n o r s k a d a maloniai jj prisi-
egzekutyvis sekretorius Ci- j sudėjo $8,2.00. Bet kadangi m m t į . Laiškelis parašytas 
vii Right Ccngress, pasi-1 po to Zabcrowski vis aelsa ai t antros §uses vienos val

su pasiuntime jų j Rusiją, gyklos įsakymo jam ateiti j 

tas iš kalėjimo. 

Miss Elizabeth Bentley, iš New Yorko, kurios suteik-) 

Į Kalėjimą 
tos informacijos apie Amerikos komunistų priešvalstybinę ! AvOrtele IMUVeCle 
veiklą ir šnipinėjimą Rusijos naudai privedė prie 12 vy
riausiųjų komunistų arešto, liudija Senato komitetui Wash 
ingtone. Ji pati buvo komunistų šnipų. Savo parodymuose 

verstas stipria karo baze. jį suteikė žinių apie valdininkus, kurie duodavo leidimus 
Visas pajūris nepaprastai eksportuoti į Rusiją svarbius karui reikmenis. 

(Acme Telephoto) apstatytas sunkiaisiais gin
klais ir atramos punktais. 
Ventspilės uostas dar labiau 

ga atvežta iš Vokietijos. 
Prie tvirtinimo darbų dirbo 
daug vokiečių specialistų, 

vėl atstatytas. Lėktuvams l e v u o s pajūryje gyvento-
laikyti įrengti požeminiai !* . J " * * * * . ?S1fkal .1? . . . . . . . varžytas. Is įtvirtintu sriciu angarai, ko vckisc ų laikais . , . . ' . . , . . . . „ . , . ų , . /* 
nebuvo. Lydos aerodromo l a t * l a i . * " * * * * * • » * Vent-
statyboje dirbo 23 800 ru-1 8P1,e3 l r *» apylinkėje lat 
munų ir austrų karo belais 
vių ir daug tūkstančių kali 
niu iš Kazachstano. Darbi 

/ 

AMERIKOJE IR PASAULYJE 
Laiškas iš Vokietijos Dar Vienas Frontas 

Kovai Su Vėžio Liga 

kvietus profesijonalį lai
duotoją (bondsman'ą) Wil- į šie pasiskundė porcijai ir darbą, 
lie Markheim, užstatė $5,-i naujas "reverend'' atsidūrė . .. 
000 laidą, kai komunistų j teisme K u n* P- P" e , n i k a s » M-
saulė būtųi iki teismo paleis- ! _ . 1. . .. . . hC'> 'iThe Marian" redakto-

Teisejas visą sj biznj psr- r į u s , j Chicago žada grįžti 
davė vals.ybšs gynėjui, ku- p D rugpiūčio 15 dienos. Grį-
ris praves tardymą ne tik žęs tuojau sės prie redakci-
<4reverendo", bet ir jo jos stalo, kad "The Marian' 
naujo tikėjimo. rugsėjo numeris anksti iš-

Susirinkusiems į teismą eitV ^ spaudos ir pasiektų 
Mandagumo Kort e 1 ė s ž m o n § m s teisėjas Charles skaitytojus. Liepos ir rugp. 

(Courtesy Card), kurią š e - s > Dougherty pasakęs: m § n ' ^kšciau minėtas zur-
rifas išduoda civiliams, nie- ( ^ W e l l > č i a n a u jas dalykas. [ n a l a s < < a t o s t 9g a v o • 

Užuot savo parapijiečius 
mokinus, kaip patekti j dan
gų, Zabcrovvski juos siunčia 

I į peklą — per Rusiją''. 

vių liko nedaugiau kaip 45 
nuošimčiai. 

Didžiausi įtvirtinimai 
Estijos salose 

Paduodame keletą ištrau
kų iš kun. D-ro J. Vaišno
ros, M. I. C. laiško. Trem
tiniams pasunkėjo gyveni
mas. Vokiečiai ima muitus 
už dovanas. 

CAMPAIGN, 111. — Illi
nois Universiteto patologi
jos fakultetas šicmis die
nomis gavo $19,000 pašal-

me-

STCNOMS.' ATDAROMS.-, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiamieji nuo seny. atdarų 

lr skaudžiy žuizdy. žlnc kaip sun
ku yra ramiai pasčdetl. 'r kaip 
nakties metu n galima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdo.« pradeda 
niežt H- skaudS-
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui '"skausmo 
lr niežėjimo tų 
senu. atilary ir 
akaud*'*} žaisdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą. 
praAalinanč i o s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkama 
nakties polis) Ir 
pagelbės išgy
dyt senas. 
atdaras 
skaudžias 

iaiadaa Vartokite j} irgrl skau- I Į 
diems nudegimams. SąSų lr sutrū
nimu prasalinitnui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At-
•idina vadinamą Athlete's Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiūvtmo lr sutrūkimo tarp piri-
ru: geras ir sausos, trūkstančios 

j odoa, niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iė lauko pusės. 

begulo Olntment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3 50. Pirkite 
jj vaistinėse Chicagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money OrderJ ): 

LEGULO, DEJPT. D." 
4*47 W 14th S t r ^ t 

CICERO 50. [LJLLNOIS 

siuntinį sumokėjau 9,20 
^ . ,. .. . x. . i D. M., ko pirmiau nebūda-
Patys didžiausi jtvirtini-j B e t F" . . T ^ . 

mai yra Estijos salose Nai- J ' , 7 »<— i. f • i 
j j l i a i i mos, vokiečiai ant kar kurių 

daiktų uždėjo žiaurų muitą, 

Nuoširdžiai dėkoju už! po« tirimui santykio su 
maisto siuntinį, šį kartą užjdicinai žinoma^ terrmna^: 
,„„.,„, _.._^i^-.„„ a OA ! "Nucleus'' ir "Cytoplasm . 

sarę ir Osmusare. šitose 
salose sovietai įsirengė ra-

jkietinių) ginklų bazes. Jos 
skirtos sovietų Baltijos jū
ros laivynui sustiprinti. Di
džiosios Estijos salos Saa-
remaa ir Hiuma jau nuo 
1946 m. yra Rusijos krašto 
apsaugos ministerijos žinioj. 
Salose įrengti dideli aero
dromai, kuriuose laikomi 
t o l i m o s k r i d i m o l ė k t u v a i . 
Šios salos turinčios paskirtį 
ginti Leningradą. 

Nors sovietams niekas 
karu negrasina, bat sovie
tai galvotrūkčiais ruošiasi 
naujam karui, nes tikisi jį 
patys pradėti. 
r 

pav., kavos du svarai ap
muitinti 32 D. M. Gavėjai 
dažnai neturi iš ko išpirk
ti, grąžina atgal. 

ko nereiškia. Joą dar gali 
net į bedą įvesti. 

O. Erickson, 4852 Mil-
waukee Ave., kuriam buvęs 
šerifas Michael F. Mulcahy 
yra išdavęs Mandagumo 
Kortelę, nuvykęs į Morton 
Grove vieškeliu uolicijai 
pranešė, kad Niles'e, sker
sai policijos stotį, salitme 
randasi dvi "slot" mašinos. 
Čia jis policijai parodė še 

Naujas Jaunimo 
Centras 

X Juozas Daunis, 1231 S. 
49th Court, Cicero, liepos 20 
d. buvo darbe sužeistas. Sa
vaitę ir pusę išbuvus Passa-
vant ligoninėj, parvežtas na
mo ir baigia gydytis. Dau
nių šeima yra seni "Drau
goM skaitytojai. Duktė Ma
rijona, dabar Mrs. Eisinas, 
yra buvusi Lietuvos Vyčių 
apskrities pirmininkė. 

X Teresei Pukel, 7334 S. 

Praėjusį sekma Jienį kar-j 
dinclas Samuel A. S ritch j 

ZiZ. J \ir™J»™7Z.,r^~ i r ^ r i l ' dedikavo naują meksikiečių l 
^LŠFZTEun £ ™ t v i ^ n i ™ centrą ir sale spcr-; Lowe Ave. gimtadienio pro-
m « l ^ r J r S w S i *"i <gy^nasium), kurią p a - k t ė v a i b u v o i Š k § l ę p U O t ą 

ir pareiškė, jog jei policija i bJ ^ r -»̂  - ,— 
nieįo tame neveiks, tai jis 

Minėtoji draugija kas met į ^ ^ l 
išleidžia šimtus tūkstančių 
dolerių kovai su vėžio liga 
ir išradimui priemonių sėk
mingam gydymui. 

Vėžio liga Amerikoj yra 
antroji, kuri daugiausiai 
žmonių nuvaro į kapus. Šir-

0 -. | u ž i m a p i r m ą j ą 
Įvedus naują valiutą, r j & 

kiekvienas gavome po 40<v i e t ą* • 

Policija jį sulaikė. Kalė- I velt ir Halsted gatvių, ši 
jime jis sužindjd, jog šerifo I apielinke yra tirščiausiai 

statė Šv. Prane:škaus' asi- l i e P 0 S 2 8 d- J i mokinasi 
ziečio parapija, prie Roose-!.slauges^ Little Company of 

Mary ligoninėj. Jos tėveliai 

Mandagumo Kortelė civiliui 
neduoda autoriteto net že
miausio policininko. 

apgyventa meksikiečiais. 
Meksikiečiai supranta sa-

(vo jaunimo reikalus. 

Ieškomų Asmenų Sąrašą: 

* 

Ir Plėšikai Žino Mėsą 

D. M., ir viskas, kad nori. 
Senosios R. M. nuėjo nie
kais. 

"Nuo gegužėj mėnesio 
persikėliau gyventi ir dirb
ti į Šv. Sosto Delegatūrą 
Kirchheim - Teck, Stein-
ganstr. 18. 

"Bet gi savo pareigas 
eiti yra gana sunku, kai nė
ra pinigų net reikalingiau
sioms kelionėms. 

"Kai kada amerikiečiai 
bandydavo įdėti kokį bank
notą į laiškus. Nors tai ne
leistina, bet žmonės gauda-

Ivo ir būdavo dėkingi. Dabar 

• . • 

MUTUAL FEDERAL SAV1NGS 
REKORDAS... 

• Jsteigta Chicagoje 1905 metais. 
• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus, ekono

mines depresijas, panikas ir krizes ir savo taupy-
tojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolery 

PHILADELPHIA, Pa. — 
Įsilaužę "į gyvulių skerdyk-
las plėšikai išrinko bran- v o k i e č i a i > g a v ę t e i s C i v t e u a 

h iš Amerikos laiškus atple-vieną genausių, trokų ir nu^ ^ ^ ^ v a l i u t o a j 8 p g . 
i kitę žmones, kad nešelptų 

* Į vokiečių". 
Pinigus tremtiniams^ vi

sada siuskite per, banką. 
Tada nežus ir jūsų šelpia
mieji pinigus gaus. 

važiavo savais keliais. 

U ^ A r W A r V W A r W A n . « " V W A V A T , 

• Dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $5.000 00 
per Federa] Savings and Loan Insurance Corpora-
tion nuo 1935 melų. 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus. 
Pradėk Taupyti šiandien. 

Mutual Federal Savings 
Chartered and Supervised by the United States Government 

2202 W. Cermak Rd. Chicago 8, Illinois 
l*UONE: VIRGIN1Ą 7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prc». 
1 • • • • " • • • • • ! • • • • • • • • • • • • - ^ v n " i 

' Į Urbonavičius, Viktoras, iš Ra- , 2aldariene, Marijona, 
, šeinių ap., gyv. Manchester. I duktė Onute. 

ir jos 

Sesers Kenny Klinika 
MINNEAPOLIS, Minn. — 

Marvin L. Kline, direkto
rius Sister Kenny Fundaci
jos, praneša, kad Centralia, 
111., visiškai uždaroma Se
sers Kenny vardo klinika 
vaikų paraližiaus aukoms 
gydyti. Sykiu įsakoma nu
traukti Illinojuje vajui aukų 
tos klinikos naudai. Esan
tieji toj klinikoj vaikai bus 
perkelti į Minneapolis kli-

• i ^ — 

LUCERNE, Šveicarija. — 
Gyvybes Aįdraudo3 Kom
panijos pradėjo gauti rei
kalavimus, kad apiraudos 
aplikacijose' alkoholizmas 
būtų pažymėtas liga, o ne 
pajunkimas. kaip iki šiol 
buvo nustatyta. 

Urnavičiūtė (bu v. Auguliene), 
! Domicėle, ištekėjo antrai kart, ir 
| s ū n u s Jonas bei dukle Ona Au-
, guliai, gyveno Grand St., Brook-

lyne. 
Usavičienė — Petronaite, Mo-

Zalubienė — Kučinskaite, Ur
šulė, iš Biržų pnrap. 

Zaranka, Stasys , sūnus Kazi
miero ir Rozalijos, iš Ukmergės j i r t r y s m o t e r y s 
apskričio. 

Zatorski, Cifrijan. 

yra pavyzdingi lietuviai, 
draugijų darbuotojai ir kil
nių darbų rėmėjai. 

Sgt. E<į Kruchinskas, 
4020 So. Campbell Ave., iš 
Europos parvyko teisme liu
dyti nekaltumą motinos, ku
ri kaltinama nužudymu sa
vo antrojo vyro, Cecil Elli-
ott. Ji sako gindamosi nužu
džius vyrą, kuris ją mušęs. 
Prisaikdintuosius teisėjus 
(jury) sudaro devyni vyrai 

nika, iš Taujėnų, vi., Ukmergės Zauka, Adolfas, iš Onuškio, 
apskr. ir vyras Stasys. Rokiškio ap. 

VabaŲene — Meierytė, Ona, iš Zdanaitis, Jonas. 
Veliuonos vai., Kauno ap., našlė, i Želvytė, Ona, iš Kintaučių km.. 

Vaičiųlevičius, iš Skriaudžių : Židikų vi., Mažeikių ap. 
parap., Marijampolės ap. i Žilinskas, Jonas, iš Geve'ionii 

Vaitiekienė, Justina. I km., Kruonio vi., Trakų ap. 
Vaivadžiūtė, Marija, iš Kūme- i Žukovska — Ciechanovicz, A-

lionių km., Marijampolės ap. dėlė, ir jos sesuo Pokarska, A-
Valavik (buv. Pečiukėnienė) — leksandra, iš Dotnuvos. 

Čepaitytė, Viktorija, iš Skarių j Zukowski, Niokdem, gyv. Cam-
km., Joniškio vi., Šiaulių ap., sū- | bridge 
nus Albertas Valavik ir duktė 
Brozina Pečiukėnaitė. 

STASYS LITW1NA8 SAKO; 
^ T M I l l l I T l tAS GERIAUSIAS LAIKAS 

MJI\BI\Il —"PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NĄniAMS REIftMENIS.,, GERAS PASIRINKIMAS 

Stos^ms Reikmenys — Insuluotų Plytų-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dnrų — Tvoroms Rfateriolo — Maliavos — 
Varn?s« — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — remento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — WaHboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS. P m , 

CARR IJIOODY tUMBER CO. 
3039 S. HALSTED ST. . . . . . . TEL. VICTORY 1272 

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

Valinčius, Matas, iš Rudnykų 
I km., Seinų apskr. 

^Valinskaitė — Petruškienė, 
Magdė, iš Keturvalakių vi., Vil
kaviškio ap. 

Vanskis — Kuncevičius, Vincas 
ir jo broliai, iš Balbieriškio, Ma
rijampolės ap. 

Vasiliauskas, Alfredas, ir Jo
nas, gimęs Amerikoje, gyvenę Po-
rijų km., Daujėnų vi., Biržų ap. 

Vaškevicz (Vaškys), Valerijo
nas, ši Kėdainių ap. 

Raškys (Vaškevicz), Valerijo
nas, iš Kėdainių ap. 

Venckus, Juzefą, iš Raseinių. 
Vepštas, Vincas, iš Panevėžio. 
Vileikyte — Simanavičienė, O-

na, ir vyras Jonas, iš Žalpių km., 
Raseinių ap. 

Wulkowna — Keroielovvicz, 
Bronislava, gyv. Cambridge. 

Vulmusienė — Petronaitė, Sta
nislava, iš Taujėnų vi., Ukmergės 
ap., ir vyras Juozas. 

X Ona Oksiene, Aušros 
Vartų parapijos darbuotoja 
ir Moterų Sąjungos 55 kp. 
nare, iškele launią puotą 
viešnioms-sąjungietems, ku
rios praėjusį- ketvirtadienį 
buvo susirinkusios pas ją 
pasveikinti vardinių proga. 
Anksčiau taipgi buvo sąjun-
giečių pasveikinta kita para-

Žurauskas, Tamošius, kilęs nuo j n į jos i r k u o p o s d a r b u o t o j a 
Stak l i šk ių' ! Ona Budrikiene. Andriušienė — Banionytė, Ma
gdalena, ir Banionis, Vincentas. 

ArmaMs, Antanas, ir Armaly
tė, Bronislava. 

Armanavičiūtė, Paul : na, iš 
Kruonio vi., Trakų ?p. . - . , . . . • » » 

Augevičius (AugiHus), iš Gin-' cia kuo geriausių linkėjimų. 
taių km., Vamfų vi., Telšių ap. i Raąo: <kMes gyvename neto-

Augilienės — Veidmontaitės, j j U S A r i b U i p r o k u r i ą s k r e n 
Ntaliios, gimines, • •«—— — 

X Vladas Virkutis, gyve
nąs Kanadoje. "Draugo" 
skaitytojas * redakcijai siun-

kilusieji iš 
Varnių vai., prasomf atsiliepti. 

Augilius (Augevič :us). iš Gin-
talų km., Varnių vi., Telšių ap. 

Aušra, Juozas, ir sesuo Stan
kevičienė. Juzė, iš Vištyčio vi., 
Vilkaviškio ap. 

Balčiūnienė — Rupšytė, Bronė, 
iš Gruzdžių vi., Šiaulių ap. 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 
41 We*t 82nd St , 

New Ycrk 24, N. Y. 

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

3529 So. Halsted Street 
Phone - YARds 6054 

SPECIALfiS KAINOS ANT VISŲ 
MŪSŲ TURIMŲ GĖRIMŲ. 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

da mūs mintys kai prisime
name apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvišką žodį''. 

X Chicago Naturalės Isto
rijos Muziejaus išlaikymas 
pernai kainavo $1,012,000, 
arba 170,000 daugiau, negu 
1946 metais. Muziejaus na-
rių-remejų skaičius pernai 
paaugo iki 4,724. 

X Dr. J. Naujokaičiui, 
Baltimore, Md., ir Fortūna
tui Urbeliui 4'Draugo" re
dakcijoj yra atėję laiškai. 
Prašomi atsiimti arba at
siųsti savo adresą ir 3c paš
to ženklą laiškui persiųsti. 

X Jonas Navickas, 9 me
tų amžiaus, 9854 S. Ingle-
side Ave., kuris dingo liepos 
2 d., vis dar nesurandamas. 
Iki šiol jau sukelta $800 at
lyginimui tam, kuris suteiks 
žinių apie dingusi vaikutį. 
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