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PARYŽIUS RUOŠIASI PASITIKTI 
IR PAVAISINTI UNos ATSTOVUS 
Bus Visko, Bet Nenori. Kad Jie 

Per Daug Linksmintųsi 

AMERIKIEČIAI PROTESTUOJA NUOSPRENDI 

RAŠO VYT. ARCNAS ; 

Už kelių savaičių Paryžius pasidarys viso pasaulio sos
tine... ir tas, žinoma, paryžiečiams sudaro* daug rūpesčių. 
Beliko tik kelios savaitės, kad užbaigus visus darbus Cha-
illot rūmuose, kur rugsėjo mėnesy susirinks UN atstovai 
šių metų sesijon. Dideli teatro rūmai jau visiškai trans
formuoti ir beveik paruošti sutikti 300 delegatų, su 300 
patarėjų, 300 ekspertų ir mase žurnalistų bei publikos. 

Rangovai, kurie pavasa
rį buvo apsiėmę padaryti 
transformaciją dabar pagrei 
tintu tempu daro įrengi
mus, kad rugsėjo mėnesį, 
virš Chaillot rūmų galėtų 
pakilti skirtu laiku Jungti
nių Tautų vėliava. 

Salė Jau Įrengta. 
Kada 1937 metais, pasau

linės parodos pastatė Chai
llot rūmus, jie nebuvo visiš
kai užbaigti ir, po tiek me
tų buvo reikalingi kai ku
rių pataisymų, tad prancū
zų vyriausybė neturės labai 
didelių išlaidų darydama 
transformaciją, nes kai ku
rie naujai padaryti įrengi
mai paliks naudingi ir atei
čiai. Sakysim, naujai pasta
tyti keturi keltuvai, kad ne
įvyktų didelis susigrūdimas 
laiptuose, bus labai naudin
gi ir ateityje, kai šiuose 
rūmuose vėl veiks teatras. 
Įre ngtos apšildymo ir ven
tiliacijos irgi nereikės griau 
ti, galės ir toliau pasilikti. 
Gal kiek reikės iš naujo 
transformuoti teatro salę, 
kuri dabar paversta į tik
rą posėdžio salę. Scenoje y-
ra įrengtos UN pirmininko 
ir jo pavaduotojų tribūnos, 
kalbėtojams paaukštinimas, 
sekretoriams i r vertėjams 
stalai, o partery įrengtos 
vietos delegacijoms, kur pa 
togiuose foteliuose susėdę 
atstovai prie save turės sta
liukus sn klausimosi apara
tais... 

Diplomatams, kurie norės 
apsilankyti posėdžiuose, vie 
tos rezervuotos ložėse, žur
nalistams rezervotas pir
mas balkonas, o publikai 
antrasis balkonas. 

šalimais buvusios ložes 
rezervuotos kino operato
riams ir radijo pranešė-

tas laikraščių kioskas, ku
riam bus galima rasti viso
kiausiomis kalbomis iš viso 

SOVIETAI LAIKO RUSE MOKYTOJA; 
TVIRTINA, JIE NELEIS JAI LIUDYTI 
Rusai Nori Suimti ir Rusijon Vežti 

Antrą Savo Mokyklos Mokytoją 

NEW YORKAS, rvgp. 9. — Sovietų Rusijos generalinis 
konsulas šiandien pranešė laikraštininkams, kad ruse mo
kytoja Mrs. Oksana Stepanovna Kosenkina bus grąžinta 
Rusijon pirmuoju ten vykstančiu laivu, ir iki tol ji "ilsis" 
konsulato patalpose. Jis taip pat sakė, kad jai nebus leis
ta liudyti atstovų komiteto posėdy, "nes ji yra sovietų 
pilietė." 

Kita pageidaujama liudi
ninkė yra nepasiekiama so
vietų konsulate New Yorke, 
bet atstovų komitetas laukė 
nuosprendžio ar galima for
maliai pareikalauti jos lhi-pasaulio kraštų specialiai 

oro paštu atsiųstus laikraš- j Mel Patton, bėgikas iš Californijos, užbaigė lenktynes septynis jardus priešaky dymo. Veikiąs komiteto 
čius, žurnalus, biuletenius, Anglijos John Archer 400 metrų " re lay" Olimpijados žadimuose Londone — tik tam, i pirm. Mundt (R., S. D.) sa-
knygas... Per taikos konfe- Įka^i sužinoti, jog jo komanda buvo diskvalifikuota už tariamą netinkamą perleidimą kė Mrs. Oksana Kosenki-
renciją sovietai buvo taip 'Paikos, ir kad dėl to Anglija laimėjusi, šis nuosprendis yra protestuojamas. mienei bus įteiktas šauki-
gerai suorganizavę savo Į * (Acme Radio-Telephoto) 
spaudos pristatymą, kad 
"Pravdą" ir "Izvestiją" ga
lima buvo gauti vakarykš
tės dienos, tuo tarpu kai 
anglų ar amerikiečių laik
raščiai žymiai senesni data 
pasiekdavo. 

Šį kartą norima sutvar
kyti taip, kad anglo-saksų 
spauda būtų šviežesnė už 
sovietišką, nebent, jei rusai 
sugalvos "Pravdą" spaus
dinti Paryžiuje... 
Tonas Popieriaus Dienai 

Rūmuose jau baigiamos 
įrengti telefono kabinos, iš 
kurių žurnalistai galės tie-
sioginiom linijom susisiekti 
su savo redakcijomis, arba 
naudotis tiesioginiais kabe
liais su didžiųjų valstybių 
sostinėmis. 

Gi visokiausių biuletenių 
spausdinimui rūmuose įren-

Sulaikytas Marle 
Prašymas Reformos 

PARYŽIUS, rugp. 9. — 
Prancūzijos parlamentas nu
traukė posėdį vėlai vakar 
naktį nebaigęs veikti del 
premjero Andre Marie pra
šymo duoti jam nepaprastą 
ekonominę ir finansinę ga
lią. Debatai vėl prasidės 
šiandien. 

Marie vakar atrėmė eilę 
komunistų bandymų panai
kinti valdžios prašomą re
formų bilių. 

Sako, Ruošiamasi 
Invazijai Pinamoje 

PANAMA, Panama, rugp. 
9. — Aukšti valdžios šalti-

gta spaustuvėj kuri per die- j n i a i g a k o b u v ę g P r e z A r _ 
nulfo Arias Madrid organi-ną sunaudos 1 toną popie

riaus. 
Visoms delegacijoms ap

gyvendinti didžiuose viešbu 
čiuose rezervuoti keli tūk
stančiai kambarių, taip kad 
atstovams nereikės nei ke-
liųj minučių gaišti, kad iš 
viešbučio nuvykus į posėdį, 
o vakare per keletą minučių 
galės atsidurti pačiame lin-
ksmiausiame Paryžiaus 
kvartale. 
Prancūzija Nelinkusi Per 

Daug l inksminti 
Prisimenant, kad su at

stovais atvažiuos nemažai 

zuoja ginkluotą invaziją 
Panamos iš Kosto Rikos. 
Anot informantų, Arias, ku
ris pabėgo iš Panamos pra
eitą savaitę po pralaimėji
mo gegužės mėnesio prezi
dentinių rinkimų, bendra
darbiauja su Kosta Rikog 
kariuomenės generaliniu 
štabu. 

Sakoma, Bolševikai 
Apginkluoja Rubežiu 
BERLYNAS, rugp. 9. — 

Britų leidimu einąs Telegraf 
laikraštis rašė, kad rusai 
kasa apkasus ir partraukia 
ginklus, tame tarpe rakieti-
nes patrankas, prie rube-
žlaus tarpe sovietų okupa
cijos zonos ir vakarų Vokie
tijos. Laikraštis raportavo 
skubų darbą miškuose pa
gal rubežių, kur rusų inži
nieriai ir kariai stato "ap
saugos rubežių/ ' 

Telegraf sakė, gavęs tas 
žinias iš vokiečių, kurie bu
vo priversti kasti tuos ap
kasus, ir kuomet buvo pa 
leisti, buvo perspėti nieko 
apie tai nesakyti. 

Trys Vakaru Atstovai 
Matėsi su Molotovu 
MASKVA, rugp. 9. — 

Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos pasiuntiniai šian
dien suėjo į Kremlių trečiai 
konferencijai per savaitės 
laiką. U. S. ambasadorius 
Walter Bedell Smith pirmas 
įėjo, ir po jo sekė specia
lus britų pasiuntinys Frank 
Roberts ir prancūzų amba
sadorius Yves Chataigneau. 

Jie matėsi su užsienių ko
misaru Molotovu, su kuriuo 
tarėsi penktadienio vakarą, 
spėjama apie Berlyno blo-
kadavimą, Vokietijos prob
lemą, ir, gal būt, apie kitus 
skirtumus skiriančius rytus 
ir vakarus. Praeitą pirma
dienį jie kalbėjosi su Molo
tovu ir diktatorių Stalinu. 

Smith tarėsi per daugiau 
negu valandą su Roberts 
pirm negu nuėjo į Kremlių. 

mas, jei valstybės departa
mentas nutars, kad diplo
matinė neliečiamybė nesie
kia žemyn iki konsulatų. 

Prievarta Paėmė 

Mrs. Kosenkina, kuri mo
kytojavo rusų vaikų mokyk
loje New Yorke yra centri
nė figūra ginče tarpe bal
tųjų ir raudonųjų rusų. So
vietų konsulatas sako, jis 
"išgelbėjo" ją iš baltrusų, 
kurie nenorėjo leisti jai grį
žti į Rusiją. Baltrusai gi sa-

ATSISAKĖ PASAKYTI, 
AR JIE KOMUNISTAI 

VVASHINGTON, rugp. 9. 
— Atstovų priešąmerikoniš-
kai veiklai tirti komiteto 
išgarsintasis "misteriškas 
liudininkas," palauktas liu
dyti, atsisakė pasakyti ar 
jis yra ar buvo komunistu. 
Alexander Koral apsidengė 
U. S. konstitucijos 1-ojo ir 
5-ojo straipsnių apsauga. 

(sakydamas, jis nenorįs "in
kriminuoti ar pažeminti sa
ve. 

Sužeisti Graikijoje 

U. S. už mėnesio 
Išeis iš Pietų Korėjos 
TOKYO, rugp. 9. — In

formuoti sluoksniai čia sa
kė, ilgai lauktasis pasitrau
kimas maždaug 25,000 U.S. 
karių iš pietų Korėjos pra
sidės ateinantį mėnesį. Ame 
rika tuo prisilaiko savo pa
sižadėjimo išeiti iš pietų Ko- tuvai iš U. S. antrosios bom-
rėjos per 90 dienų po rin- ^bonelių grupės nusileido čia 

Daugiau B-29 Lėktuvų 
Nusileido Škotijoje 

PRESTVVICK, Škotija, 
rugp. 9. -r- Septyni B-29 lėk-

Miss Elizabeth Bentley 
apkaltintasis Victor Perlo 
buvo sekantis liudininkas, 
ir jis taip pat atsisakė pa
sakyti ar jis yra ar buvo 
komunistu, ir ar jis pažįs
tąs jį apkaltinusią moteriš
kę, kuri sakė, jis vadovavo 
būriui valdžios samdinių, 

ko, moteris atėjusi j>as. juos j e k a r Q ^ ^ 
ieškodama prieglaudos itU- s o v i e t ų 8 n i P e r . 
jodama dėl savo gyvybes, ^ d a b a p y r a e k o n o m i s t a s 
bet buvusi prievarta paim- W a l J a c o g j . 
ta į konsulatą šeštadieny. . . 

jai. 
Mnudt sakė, jis nežino 

tiesos tuo reikalu, bet, ko
mitetas norėtų apklausinė
ti Mrs. Kosenkina dėl to, 
kad ji norinti pasakyti apie 
sovietų intrigas šiame kraš
te. 

kimų. 

ATĖNAI, rugp. 9. — Du Amerikiečiai paliks pietų 

jams, kad seanso metu, ne- \jų š e i m o s n a r i % fcei p a ž į s t a . 
trukdomi, iš aklai uždą 
rytu kabinų ,galėtų obser
vuoti salę ir daryti praneši
mus. 

Turės Visus Patogumus 
Kitose salėse, kur ankš

čiau buvo muziejus, dabar į 
rengtos vietos posėdžiavi
mui įvairoms komisijoms, 
gi laukiamoje salėje, kuri 
skaitosi pati gražiausia 
Chaillot rūmuose, jau įsitai
sė restoranas, kuris per die
ną galės aptarnauti 3,000 
klijentų. Valgiai bus paduo
dami dieną ir naktį. 

Cia bus įrengtas geriau
sias baras, kuriame atsto
vai ras visokiausių gėrimų, 
rūkalų ir užkandų. Vienu 
žodžiu, kiekvienas atstovo 
noras bus vietoje tuojau pat 
išpildytas, nepasišalinant iš 
rūmų. 

Prie restorano bus įreng

imų, paryžiečiams tai suda
ro didelį rūpestį, kaip vi
sus įuos priimti ir užimti, 
kad nenuobodžiautų. Bar
menai, prekybininkai ir res
toranų šeimininkai trina iš 
džiaugsmo rankas, kad ga
lės praplėsti savo biznį ,nes 

Jungtinių Tautų stebėtojai, 
amerikietis U. S. Įeit. pulk. 
Richard Darnell ir britų 
maj. A. W. Fielding, buvo 
graikų sukilėlių ugnies su
žeisti vakar, netoli Bulgari
jos, Jugoslavijos ir Graiki
jos rubežių suėjimo. 

Korėjos kariuomenę iš 50,-
000 vyrų, aprūpintą Ameri
kos ginklais ir U. S. karių 
išlavintą. Tas daroma, kad | 
apsaugti naujakurią pietų 
Korėjos valdžią nuo agresi
jos, iš sovietų okupuotos 
šiaurės Korėjos. 

šiandien pakely iš Tucson, 
Ariz., į RAF bazes pietų 
Anglijoje. Devyni tų lėktu
vų, pirmieji 30 padarančių 
tą kelionę, vakar nusileido 
Lakenheath'e. Kiti 14 ats-
skris vėliau šią savaitę. 

Rusai Prašo Policiją 
Išduoti Mokytoją 

NEW YORKAS, rugp. 9. 
— Sovietų konsulatui pra
šant, New Yorko policija 
šiandien prašė New Jersey 
policiją išduoti Rusijoje gi
musį mokytoją, kuris sek
madieny papasakojo FBI a-
gentams apie save. Konsu
latas pranešė policijai, jog 
mokytojas Michael Ivano-
vič Samarin, 40, ir jo žmo
na bei trys vaikučiai yra 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
nuo jų priklauso visas pa-i —Diplomatiniai rateliai spėja, kad vakaru atstovai 
sisekimas, kaip bus paruo 
štas coctailis, kaip bus iš
kepta višta, ar koks vaidi
nimas bus pastatytas. Ta
čiau, prancūzų vyriausybė 
nelinkusi nieko ypatingai 
ruošti atstovų linksminimnii 
si, kad nesusidarytų įspū
dis, jog Prancūzija labai 
linksminasi, o kad joje nė
ra taip bloga. 

Prie UN susidaręs komi
tetas vis vien yra pasižadė
jęs nenuobodžiauti, sumo
siant įvairias iškilas, bei 
šventes. 

Kremliuje vakar gavo Rusijos formalui atsakymą į vakarų 
pasiūlymus padarytus pirmesniose konferencijose. 

—Naujas įtempimas Berlyne kilo dėl rusų draudimo va
karų maisto administracijos žmonėms eiti į raštinę, kuri 
randasi sovietų pusėje. Vakarai įsteigs savo centrinę. 

—Kalbėdamas 1 būrį mergaičių Washihgtone, valstybes 
sekr. Marsh alias vakar sakė, dabar vykstančios kalbos 
su rusais nteira paskutinės, bus daug daugiau jų. 

—Graikijos sukilėliai prisipažįsta, kad jie traukiasi at-
gial dfel didelio valdžios kariuomenės spaudimo. Valdžios 
kariai artėja prie 'gem" Markos bazės. 

—Anglijos užsienių min. Bevinas vakar per dvi valan
das tarėsi Berlyno reikalu su Belgijos premjeru Spaak. 
Spėjama, jam grįžus, pasigirs gandų iš Briuselio. 

—Sen. Taft (R., O.) vakar puolė Prez. Trumano anti-
infliacijos programą ir sakė, kongresas sekaricioje sesi
joje veikiausiai turės skubiai imtis "deflacijos," 

Žydai, Arabai Apsikeitė 
Šūviais Palestinoje 

JERUZALE, rugp. 9. — 
Oficialus žydų šaltinis sa
kė, bent trys arabų legio
no kariai ir vienas žydų ka
rys buvo pašauti apsišau
dyme vakar arabų-žydų ru-
bežiaus teritorijoje netoli 
Sheik Jarrah srities, už Se
nojo Miesto sienų. 

Jungtinių Tautų stebėto
jų valdomi lėktuvai vakar 
skraidė virš Jeruzalės sri
ties, kad pastebėti vietinius 
sulaužymus antrųjų šventp-
sios Žemės paliaubų, kurios 
įeina į ketvirtą savaitę. 

Nenorėjo Grįžti Rusijon 

Tuo tarpu, antro rusų 
mokytojo, praleidusio pro
gą grįžti į Rusiją, kuris pa
sidavė FBI, reikalas atkrei
pė komiteto dėmesį. Mundt 
sakė, jis kvies Michael Iva-
novith Samarin apklausinė
jimui, "jei mes galėsime jį 

4.- » XA„„A*. ^o/io^s fQ Roma ūkyje, kurj veda bu-surasti. Mundt padare tą JJ * 
.v.. „„™,u.^ irori rys baltrusų (anti-komunis-

pareiskimą po raporto, kad * 
S -A - T^DT „„0« tų netoli CassviUe, N. J. 
Samarin pasidavė FBI agen- H' 

j Atstovų komitetas pries-
. amerikoniškai veiklai tirti 
parodė intereso Samarine 

U. S. Konsulas Krito 
Nuo Laivo, Prigėrė 

ROTTERDAMAS, 01andi- ' r l sugrąžint, Rusijon, pra-
ja, rugp. 9 . - U . S. konsulas d i n f £ pas ika lbamo FBI 
A TJ , ifti'«feIwN rastinėje. FBI viršininkai 
Antverpene Harry Markey ! . į 
^ . , . - - v. v v atsisakė sakyti apie ką jis 
Donaldson pngere cia ses- " ™ T * .. , \ J 

kalbėjo ar kur jis dabar 

Nori J | Gražinti 
Samarin, kurį sovietai no-

tadieny, kuomet jis krito į 
vandenį iš U. S. prekinio 
laivo American Defender, 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 10 d.: Šv. Lau

rynas,- senovės: Irvds ir Lai
ma. 

Rugpiūčio 11 d.: Sv. Zu
zana ir Šv. Tiburcijus; se
novės: Pūtis '.r Porutė. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus, šil-

| toka, protarpiais lietus. Sau-
SKELBKTTBS "DRAUGE". I 1* teka 5:52; leidžiasi 8:00. 

randasi, bet sakė, jis nėra 
laikomas, ir gali būti suras-
tas, jei tai būtų reikalinga. 

New York Times citavo 
Samariną kaipo sakiusį, 
" A š nenoriu grįžti į sovie
tų sąjungą ir pasiduodu po 
Amerikos valdžios ir Ame
rikos visuomenės opinijos 
apsauga." Anot Times, jis 
pasmerkęs sovietų sąjun
gos "partijos, policijos ir 
valdžios mašineriją,'' ir sa
kęs, jog sovietų politika ve
da prie trečio pasaulinio ka-
ro. 
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Oiktatūriški Vėjai Demokratiškose Smegenyse 
Rašo DR. J. FKUNSKI^ 

Ir febam nusigandę, liūtyje sumirkę, 
Ir tvinsta iš krantų, kančių dunojai — 
Bet gyvas tu esi, šauki už laisvę mirti -
Tu Lietuvą į pergalę nuvest atjojai!... 

— St. Santvaras 

Mes taip išsiilgę tyrojo i ko rašto? 
laisves oro, taip mums mie
la demokratines nepriklau
somybes saule, kad neran
dame žodžių diktatūrai pas
merkti. Ji mums atsiduoda j ^ 1 ^ išeiti ? 
tiranija, mums rodosi, kad 
diktatoriaus akyse žmones 
tai tik avinų rainia, kurie 

^Kas savanorius pakvietė 
į laisvės frontus? 

Kas dabar siuntinėja pa
kvietimus partizanams į 

SUŽEISTIEJI LAUKIA AMBULANSO 

Pats Uetuvos nukryžia
vimas yra stipriausias kvie
timas. 

be savos iniciatyvos be sa- , ^ m e g k i _ . 
vo sumanumo, be dvasios Į \_4 a ^ » u j ^ 
klusniai turi eiti, kur juos 
varo. 

me į tautos išlaisvinimo 
frontą. 

Kas sugeba rašyti, tene-
Ir vis dėlto, kaip gi daž- • nu(jžiūsta rašalas nuo jo 

nai mūsų demokratiškumu Į piu nkšnos. 
persunktose smegenyse pa- K a g g a U k a l b § t į > teieško 
pučia diktatūnški vejai. | p r Q g i j OI.ganizuoti merdin

čius draugijų lietuviškus Imkime darbą dėl Lietuvos, 
kovas dėl laisvės. 

Iš daugelio elgesio atro
do lyg išsineria mintis: 

kūnus. į 
Kas turi balsą, teeina su j a p k , a u s i n g j i m 0 b l a n k u s 

lietuviška daina, su cho- _ ^f , ..___ X_.1_IA=, 
— Yra išrinkti šimutis, rais, su dainininkų bure-

Origaitis, Vaidyla; pastatė- j Hais parengimuose žadinti 
me į priekį prel. Balkūną, i širdyse beišblėstančią ugnį. 
kun. Jurą, kun. Dr. Končių, j j e i nedirba mūsų galva, 
Jų dalykas visą mašiną suk- ; ^gu atsako kišenė 

lm .- I Jei nieko nesugebame, 
Jų tai jų. Jie atlieka savo j y^ntgi pasakokime Lietuvos 

tiesiogines pareigas ir pa- j v a r g u s v i s ų t a u t ų žmo-
sineria į visuomeninį dar-1 n § m & > ku r iuos sutinkame, 
bą, negaudami už tai jokio R a i K r a ž į U O se kardais ka-
atlyginimo, nebent priekaiš- p o j o ž a n d a r a i žemaičius ir 
tus, kad to ar to nepada- j u 0 j g s k a n d i n o Kražantėje, 

:re\ to ar to nepramatė. iu^gi paskleidė po Lietuvą 
Visą veikimą užkrauti tik 

ant vadovaujančių asmenų 
— tai mintis, kuri gimsta 
'tik diktatūrinių viesulų 
atšaldytose smegenyse. Dik 
taturoje palikta viskas pla- sileido po kraštą ubagėlės, 
nuoti, galvoti voždžiui, fiu-

gandą apie jų ryžtingas 
kančias?! Laikraščių tada 
Lietuvoje laisvų nebuvo, 
susirinkimuose laisvai ne
buvo valia kalbėti. O gi pa-

riką atvykti. 
Nors tam įstatymui prie

šingos grupės, stipriai or
ganizuotos, kongreso reika
lavo pravestąjį įstatymą at-
šauftti ir net spaudoje pro
testavo, bet jis neatšauktas. 

Prezidentas Truman jau 
elgetos, kaip krivulę ajlė- p a s k y r e komisiją pravestą-

reriui, °dučei. Kitų pareiga I kusios, kur tik savieji g y - l j a m D P įsileidimo įstaty-
būti tik šachmatų figūrė- I veno. O gi davatkėlės kelia- : 

lėmis, laukti, kol jas kas \ klūpsčios tolimas šventoves 
kur nors pastums. Diktatu- pasiekusios atlaidų spūstė-
roje minios negalvoja, jos s e gandą, skleidė. 
tik laukia, kol joms pa- žinoma, kova ir darbas 
lieps. surišti su auka. 

Betgi mes norime būti ^ m į e ^ g u 
šimtaprocentiniais demokra l u n k s n a ^ s u n k i a u n e . 
tais; demokratuos g i . savy- . d a u ž y t i k a r d e l i u s ža
be t a k a d kiekviena imcia- R Q s e 
tyva cia yra brangi, kiek- ! 

vienas yra pašauktas būti, Seišt i s u s i r i n k i m u o s e 
visuotinos gerovės kūrėju, \ daug nuobodžiau, negu 

Trys asmenys, sužeisti prie Owosso (Mi chigan) Motor Speedway, laukia atvažiuo
jančio ambulanso. Greit važiuojąs praradę s kontrolę automobilis įvažiavo į bū į žmo
nių. .Iš viso 18 žmonių buvo sužeista. (Acme Telspho) 

— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

,Economic and Sočiai Coun-
eil. 

Reikia užpildyti dvi kopi
jas užtikrinimo blankų. Mė
lynoji forma užtikrina vie
tą gyventi; geltonoji forma 
užtikrina atvykstančia j am 
darbą. Šį blanką užpildo dar 
bdavys arba pasižadąs atvy-
kusiam^ darbą parūpinti. No-
tarizuoti pakanka tik po 
vieną kopiją. 
Užpildę po dvi formas, ma

lonėkite jas pasiųsti BALF 
centrui. 

Užpildydami šiuos blan
kus pagelbėsite savo gimi
nei, draugui ar pažįstamam 
į Ameriką atvykti. Jeigu 
nieko nepažįstate ir neturite 
giminių, teikitės pagelbėti 
bet kuriam nelaimingam lie
tuviui, kuris Amerikoje ne-

Dr. R. P. Lutkus 
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 
Akių E g z a m i n a v i m a s 

A k i n i ų Pr i ta ikymas ir 
Lensų Pataikymas 

7054 g O . VYESTERN A VENŲ E 
Te le fonas VVALbrook 4353. 

Valandos: 10-12 1-4, 7-9, išskiriant 
treč iadienio , šeš tadienį 10—3. 

Tikslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gyd> .nas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Wailer J. Svviatek 
OPTOMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
Virš Metropolitan State B a n k ) 

Tel.: 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. E. MARKŪNAS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

6859 So. Western Ave. 
Valandos: nuo 7 iki 9 vak. kasdien. 
Trečiadieni popiet pagal susitarimą. 
Ofiso te le fonas: VVALbrook 6H."»9. 
Res . te lefonas t \VENtworth 4568 

BALF centrui išsiuntinė- mui vykdyti. Komisiją su
daro asmenys: Ugo Carusi, 
Edward M. O'Connor ir 
Harry N. Rosenfield. 

Carusi yra buvęs imigra
cijos komisijonierius, tik 
sugrįžo iš Europos, ten iš-

ąuestionnaires, jūs teikitės 
juos užuildyti ir mums grą
žinti. Tie blankai buvo nau
doti darant spaudimą kong
resui, prašant pravesti 
mums palankų įstatymą, j į~° ę

e
g ~ 3 ~ m § n ? "studi-jUoda 

Įstatymas pravestas. Pagal m a g t r e m t i n i ų gyvenimą; E. 
jį lietuviams ir mūsų kai- j M o'Connor yra mums daug 
mynams latviams, estams, p a g e i b s t a n č i o s organizacijos 
lenkams ir ukrainiečiams N a t i o n a l Catholic Welfare 
teikiama pirmenybe i Ame- C o n f e r e nce vienas aukštų pa 

Dr. L E, Makar 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Teh: PULLMAN 8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 
« w — > - ^ — w — — _ • « • — — < — — _ — — - i • i * 

Dr. E. W. Ovitsky 
| R E t i M ' R L O T A S OPTOMKTKLSTAS 

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

mi—Sudužę stiklai atstatomi. 
Tel. YARDS 7396 

VALANDOS: 10 iki S 

reigūnų, per 15 metų dirbąs 
šalpos darbą. H. N. Rosen
field buvo Federal Security 
administracijos patarėju. 
Dabar jis yra Genevoje, 
Šveicarijoje, Amerikos dele
gacijos prie United" Nations! turi nei gaminiui, nei pažįs-

tarnų. 

DINGĘS' ATSIRADO 

o ne miniažmogiu voždžio. 
dučes ar fiurerio imperijo
je. 

Argi mes rankas tik tam 
turime, kad jas pakeltume 
tik išrinkdami valdybą, 
tarybą, direktorius, o pas
kiau jas sunėrę ramiai ga
lėtume atsidusti — ačiū 
Dievai, nuo mūsų atsako
mybe ir našta nuimta?! Da
bar tegul (jie planuoja, or
ganizuoja, dirba už visus. 

Nuo kada gi balsavime 
pakeltoji ranka eme turėti 
teisę atpalaiduoti mus nuo 
asmeniškos pareigos pridėti 
ir savąjį petį prie naujo 
Lietuvos rūmo statybos?! 

Kai kas užliūliuoja save, 

pliekti "pinaklį" prie žalio 
stalo. 

O reikia. 
Kaip kiekvienoj armijoj, 

taip ir tėvynes frcnte atsi
ras dezertyrų. Mes jų ne
šaudysime paniekos žo
džiais, b stengsimės ati
dirbti ir už save, ir fti! juos. 

Nėra ko bijoti dirbti ir 
kartais.persidirbti. Vis mū- " E d w a r d P o t t s , 2 1 , Chica-
sų> padėtis bus nepalygina- g a r s a u s gydytojo Dr. 
mai lengvesne negu tų, w m i s p o t t g g ū n u s ? k u r i s 
kurie gyvena netikrą ryto-i d . i e g d u m § n e s i u s > 
jų DP stovyklose, negu tų, | s u r a s t a s L a c kland oro ba-
kune laukia tikros mirties z-^ e S a n A n t o n i 0 ) T e x a s , 

kur jis tarnauja kaip eilinis 
kareivis. (Nea Telephoto) 

INCORPORATED 

3241 S. Halsted St. 
TEL. CALUMĘT 7237 

Milžiniškas pasirinkimas rakan
dų: Parlor setu; Kroehler, Pul l -
man, Simmons. Miegamojo kam
bario sety; Bassett , Alberts 
Joerns Lloyds. Dinettes ir Dining 
Room setų. Vniversal, Growns, 
Norges, Moores gasiniai pečiai. 
General Electric, Hoover, Eureka 
dulkių valytuvai. Skalbiamos 
mašinos 10 žymių išdirbysčių. E-
lektriniai šaldytuvai visų žymių 
išdirbysčių. 

VISI RAKANDAI 
3 KAMBARIŲ 

UŽ $199.50. 

(< 
Platinkite ir remkite dnr. 

Draugą''. 

RCA Victor General Electric, • 
Philco, Zenith ir Stromberg-Carl-
son radijos ir Television setai. 

Sibire. 
» . 

Jeigu jau neturime patys 
iniciatyvos, tai nebūkime 

n u r ^ i i n Z ^a7"n7ekas To ; b e n t ^ ^ ^ ^ K™ & 
nepakviečia šiokiam ar ki-1 " l f

n u
f

0 . ? a d a mus Pastate ^ _ 
tokiam visuomeniniam dar-; fut l t e i s e 3 a i s tų, kurie BU- s u m a n y m a s 
b u i krumpa po darbų naita? j^d^dL^m 

Jeigu tai kuklumas, tai 
atmintini Myholo Krupavi
čiaus žodžiai: 

— Nusižeminimas ne vie
t o j e yra vergijos ženklas. 

Jeigu tai priedanga savai 
sąžinei nuraminti, tai at

minkime : 
— Kada tauta smaugia

ma, kokio gi mes tarime pa
kvietimo laukti kovoms del 
laisves? 

-Kas knygnešiams išsiun-
tmejo pakvietimus rizikuoti 
aavo gyvastimi dėl lietuvis- * 

tesuranda iš mūsų puses 
pritarimą, kiekvienas geras 

— paramą, 
umpa po darbų na?ta?! . k į e k v į e r m s g e r a s darbas ar 
Mūsų gairėmis t įgu pa- kūrinys — palaikymą ir 

tampa tos arkiv. !Nfoitulevi- .pagyrimą, kiekviena b§da ir 
čiaus idėjos: 

Kiekviena gera mintis šalpą. 
vargas — užuojautą ir pa-

miMt-H I;IQUOR 
S T O R E 

3529 So. Halsted Street 
* Phone - YARds 6054 

SPECfALES KAINOS ANT VISŲ 
MŪSŲ TURIMŲ GĖRIMŲ. 

Nathah Kanter, 'Lietuviškas 2ydūkas', sav. 

Bulovą, Elgin laikrodėliai, Keep-
Bake deimantiniai žiedai, Rogers 
ir Commfunity sidabrniai setai. 
Auksinės*, rašomos plunksnos: 
Kohaffer. Parker, Waterman ir 
Eversharp. 

•REKORDAI: vfctor, Columbia, 
Decca, Continental. 

Pas Budrika dabar nėra jo
kių trūkumų ir visoms prekčms 
yra duodama didelS nuolaida ir 
lengvus išmokėjimai. 

Krautuvė atdara Pirmadienio 
ir Ketvirtadienio vakarais. Sek
madieniais — uždaryta. 

BKidriko programai iš WCFL, 
1000 4*L radio stoties — sekma
dieniais po pietų 5:80 P.M. 

" 

Emerg.: Tel. KEDzie 2868 

Dr. Emily V. Krukas 
GYDfYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 

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

6234 Archer Road 
ARGO, ILLINOIS 

Tel. SUMMIT 1580 
Vai.: pirm., antrad. ir kotv. 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— 
KM. Tel.: MIDwaj 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 Iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, dioną. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coiv., Cicero 
Antrad., Ketvirtad. ir Penktad. 

VAI,.: 10--12 rv'e: 2-6. 7-9 P.M. 
3147 S. K a l s t e d St . , Ch icago 

Pirmad , Trečiad. ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 YVest 63rd Street 
V AL.: nuo .7 iki 9 kas vaKaras, 

a r b a 
telefonuokite del sutarties: 

HEMLOCK 5524 

JOHN B. BORDEN 
L I E T U V I S A D V O K A T A S 
2 2 0 1 W e s t C e r m a k R o a d 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 1 — 5 
išskyrus trečiadienius. 

Tel. VIRginia 6776 
Vakarais Pagal Sutar'ies. 
Rezidencija; Mattoson, 111. 

Tel. Cliieatfo H« luhta »»5-Yl 

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

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

10 iki 8:00 
Trečiad., Teuktad., geštad. 

10 iki 3:00 

DR. F. C. V/INSKUNAS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

Z4Z0 VY. Marąuette Kd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rex. Tel.: HEMlock S150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

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

2828 So. Christiana Avenue 
H O U R S — Daily « to D P. M. 
Saturdays 10 A. M. to B P. M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 \Vest 63rd Street 
VALANDOS; Susitartus — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant TrečiadieniŲ. Ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvenill 5215 

Rez. Tel. HlLltop 2626 

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

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 Ir «-8 kasdien, 

išskiriant tvečiad. ir sekmad. 
Šeštadieniais t iktai nuo 2-4 popiet 

Ofiso Tel. YIRsinia 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

SKELBKITES "DRAUGE" 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN & SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:S0-9 rak. 

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

Ofiso Tel. — PROspec t S838 
Res . Tel . — VlRgiu la 2421 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namą) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

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

8:30 vakarais . Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westeni Ave. 
Telefonai: 
Ofiso — HEMlock 5849 
Rez. — HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadieni ir Šešta
dienį pagal susitarimą: k i tomis die

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

Ofiso tel. GROvehill 4020 
Rez. tel. HiUtap 1560 

Dr. Alexander J . Javois 
(JOVAI6AS) 

GYDYTOJAS K CHIRURGAS 
2423 West Marquette Ed. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

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

pagal sutarties. 

AMERIKOS LHSTUVIL1 DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Al Ja 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

j Dr. J . J. Smelana, Jr. 
O P T O M E T R I S T A S 

1801 So. Ashland 
Avenue \ 

VALANDOS; 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Peoktad . 0:30 iki 12—1:30 
iki 8:30 

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

iki 6 P . M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANaI 0523 Piatt Bldg. [ 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Kd. 
Valandos. 1-1 popiet ir 7-8 y. v a k 

Trečiadieniais ir šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 
< Tel . R E P u b U c 7 8 6 8 

r©l. C A N a I 0 2 5 7 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
aeridencija: 6600 S. Artesian Ava. 
V A L A N D O S : 1 1 v . r y t o iki 3 p . p . 

b ik i 9 va i . v a k a r e . 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4645 S. Ashland Ave., Chicago 
OFISO VALANDOS: 

Vuo 2-4 ir 6-8; treč.. šeštad. ir 
Sekm. t ik pagal sutarti 

Ofiso Te le fonas : Y A R d s 4787 
Namu Telefonas: PROspect 1930 
Jei neatsakys virSminSti telefonai 

sauki t : MIDway 0001 

Res. 6958 So. Talman Ave, 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

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 Nedėl iomis susitarus 

Dr. A. MontvicL MJ>. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bld*. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7830 
Rasiz. Tel.: RRUnswiok 059? 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare. 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Pract ice l imited to Obstetrics 

and Gynecology 

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 
T e l e f o n a i 

Ofiso HEM. 8700, Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiHepia, Šaukit MID. A001 

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite J j Kitiems! 

» 
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ARKIVYSKUPAS DOMISI MCSŲ TAUTA 

SVEIKATA... 

t 
v • 

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

SAULĖ SENATVĖJE Daug senų žmonių turi chro-
Tr , .. ., niška inkstų ligą (chonic Kad vaikams yra sveika , ... v , . ,. nephritis) o saules spindu-

įr jaunimui yra naudinga; F . ; y . * 
hai kaip tiktai labai kenkia 
tiems, kurių inkstai gerai 
neveikia. 

saules spinduliai, tai jau 
buvo rašyta. Čia teks kele
tą faktų suminėti apie sau
les spindulių veikimą į se
nesnio amžiaus žmones. 

• * • 

Senatvėje ir širdis nėra 
tokia jau stipri, kaip jau-

Subrendusio žmogaus kau-1 n y s t g J e - ° k i e n o š i r d i s y r a 

lai yra pilnai suaugę-sukal-; nesveika, tam Muilinimams 
k§ję. Saulės spinduliai s k a - | y r a l a b a i P a v ° J i n g a s - J a u " 
tina ergosterolio atsiradi- n a m v r a Pavojinga sauhn-
mą, kurs savo ruožtu vei- ! t i s - Je i t u r i š i r d l e s l l g ą ' ° i Statler, Boston, Mass. 
kia j kalkių metabolizmą s e n a m y r a d a r P^ojmgiau. 
kauluose. Seno žmogaus šnapsininkai neprivalo 
kaulai yra gan trapūs; o jei perilgai saulintis, nes tai y-
kalkių depozitai padidėtų, ; ra tikrai pavojinga. Šnap-
tai kaulai dar trapesni pasi- sas ir saule tai taip kaip 
darytų. Saules ultravioleti-; benzinas ir ugnis... Saugo-
niai spinduliai padaro seno kites! 
žmogaus kaulus trapesniais,; B e n d r a i p a t a r i u s e nesnio 

Lietuviai Britu Zonoje Vokietijoje 

tad perdaug saulinimosi se 
nam žmogui gali labiau pa
kenkti, nei naudos duoti. 

amžiaus žmogui nesikaitin-
ti prieš saulę. Tiek, kiek jo 
veidas gauna saules spin-

Yra žinoma, kad vidur- dūlių, jam pakanka; o kai 
amžio sulaukęs žmogus grei 
čiau gauna vėžį negu jau
niklis. Epitheliomos, exro-
dermos ir kitokios odos vė
žio ligos gaunamos nuo sau-
lšs spindulių. Odos vėžys 
metasi dažniau pas senius, o 
ne pas jaunuolius. Tad ne
apsimoka pusamžiui ar se
nam žmogui perdaug sau
lintis. 

Senesnio amžiaus žmogui 
gyslos kietėja, inkstai bei 
kiti organai atrofuojasi. 

SENOMS. ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IK ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiamieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasšd&ti. ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt K- skaud8-
tl — užtepkite 
LEOULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaisdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinant l o s 
ypatybės suteiks 
Jums t inkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
a tdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite JJ irgi skau-
diems nudegimams, šašų ir sutrū
nimų prašalinimui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą.. At-
vGdina v a d i n a m ą . A t b l e t e ' s F o o t 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko puses. < 

Legulo Olntment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 Ir $3.50. Pirkite 
j | vaistin§se ChicagoJ ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money Orderi J: 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. I4th Str*et 

CICERO 50, ILLINOIS 

perdaug, tai gali labai pa
kenkti. 
DAKTARO ATSAKYMAI l 

KLAUSIMUS 

Atsakymas O. M. — Chi-
cagos apylinkėje vaikų pa
ralyžiaus epidemija nesiau
čia, tad tamsta bereikalo 
bauginiesi. Vaikų saugoji
mo priemones nuo paraly
žiaus yra šios: neleisti jiems 
žaisti "jelose", daboti, kad 
maisto muses neužterštų, ir 

1. 1948 m. liepos 1 d. bri- > keli šimtai Didžiosios Lie
tų zonoje buvo 14 371 lietu- j tavos ir keli tūkstančiai 
vis tremtinys stovyklose ir 
800 lietuvių už stovyklų ri-
bų\ (su DP teisėmis). Sto
vyklose paminėtą dieną bu
vo 3,420 lietuviškų šeimų, 
apimančių 12,185 asmenis, 
ir už stovyklų ribų 176 lie-1 ra: 

Mažosios Lietuvos gyvento
jų be DP teisių, apie Itu-
riuos tikslios statistikos 
dar nėra. 

» 

5. Analoginiai skaičiai ki
tų tautybių tremtiniams y-

tuviškos šeimos, apiman
čios 638 asmenis.. 

D.P. Britų Zonoje liepos 
1 d. buvo 194,748. Iš jų lat-

Vadinamųjų ' 'unattashe" j v i ų b u v o 29,030; estų, — 7, 
lietuvių virš 16 m. amžiaus 1 1 5 0 ; lenkų — 86,061; uk-
be šeimyninių ryšių tą die- j r ainiečių — 25,186. 

Visų tautybių DP iš bri
tų zonos per pirmąjį pus
metį emigravo 28.422. 

Repatrijavo per pirmąįį 
pusmetį 254 latviai, 26 estai 
ir 2,579 lenkai. 

Tremtinių imigracijos rei 

ną buvo 2,779 asmenys sto
vyklose 161 asmuo už sto
vyklų) ribų. 

2. 1948 m. birželio mėne
sio bėgyje emigravo 504 lie
tuviai. 

Lietuvių emigracija į at
skirus kraštus per pirmąjį 
1948 m. pusmetį atrodė ši-

svarbiausia—nepjauti tonai- taip: 
lų. Tie greičiau gauna vai
kų paralyžių, kuriems ton-
silai buvo išpjauti. 

Atsakymas K. G. — Keis-

Į Kanadą išvyko 850 lie
tuvių; į Angliją — 696; į 
Australiją — 167; į Pran
cūziją — 134; į U.S.A. — 
40; į Braziliją — 33; į Ar

ta, bet pagurklinės liaukos g e n t i n ą _ *4; į Šveicariją 
(thyroid) vėžys yra tokia _ 3 ; • Olandiją 1. 
didi retenybė, kad didžiu
ma daktarų Chicago j e nėra 
tokio vėžio savo gyvenime 
matę. Savo klausime gal 
; tamsta turėjai omenyje ger-
jklės vėžį. Gerklės vėžys y-
jra labai dažna liga. 

Zurio Dienos Komiteto 
Susirinkimas 

Kazys Aleksiūnas, teisėjo 
Jono T. Zurio dienos rengi-

i mo komisijos pirmininkas, 
įšaukia svarbų specialų ko
misijos susirinkimą šian
dien, rugpįūčio 10 d.? Don 
Varnas posto salėje, 6816 
S. Western Ave., 8 vai. va
kare. 

Kviečiami dalyvauti ir 
Lietuvių Demokratų Lygos 
atstovai. 

Iš viso išvyko 1,928 lietu
viai. 

3. 1948 m. birželio mėn. 
repatrijavo 92 lietuviai. Iš 
viso per pirmąjį 1948 m. 
pusmetį repatrijavo 400 lie
tuvių, 

4. Be aukščiau paduotų 
skaičių lietuvių, gyvenan
čių tremtinių stovyklose ar 
už jų ribų, bet turinčių DP 

kalais rūpinasi BALF, į ku
rį prašome kreiptis imigra
cijos ir šalpos reikalais. Ad
resuokite : 

UNITED UTHUANIAN 
RELIEF FUND OF AME
RICA, INC., 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

DĖMESIO! 
Chicagos lietuvių politi

kos diena įvyksta ateinantį 
sekmadienį, rugpiūčio 15 d., 
Royal Oaks darže, 87th St. 
ir Kean Ave. 

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo*' 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan-

teises, britų zonoje yra da r . Ž l Š a ^ ^ ^ . ^ a ^ l a S S S į 

STASYS LITW1NAS SAKO: 
finflRBP T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

L/r\ .DrVn ""PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plyrų-Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS, Pres. 

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

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

^:ocN<go 

, J. E. Bostono Arkivyskupas Richard Cushing gyvai do
misi aktualiais lietuvių tautos reikalais ir jos kovomis 
del nepriklausomybes, apie ką pasakoja (kaip matome 
šiame atvaizde) '4Draugo' ' redaktorius, ALT ir LRKSA 
pirmininkas Leonardas Šimutis. Kitoje Arkivyskupo pu
sėje sėdi adv. Jonas Grigalius, naujasis LRKSA vice pir
mininkas ir ALT vice pirmininkas. Šis atvaizdas buvo nu
imtas šauniame Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 
56-tojo seimo bankiete, kuris buvo birželio 29 d. Hotel 

SENO, Inc. 
304 West (>3rd Strcel 

CHICAGO 21. ILL. 
Tel. ENGI E\VOOI> 5028 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SU N U M Ę UŽSAKY
MUS I VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
F R A N C r Z I J A . ITALIJĄ, OLAN
DIJA, BELGIJA. ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA. 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai A P D R A I S T I 
draudimo firmose, pr is ta tymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. 

PRISTATYMO LAIKAS: 
DIENOS! J VISI S KRASTI S' 

Geriausi eksportiniai produktai 
Pr is ta tymas vykdomas iš sande

liu Europoje, 

Siunčiant money order, čeki ar 
kt. mok. nriemonv \ tiksliai nuro 
d v kitę gavėjo adresą ir užsako 
mo siuntinėlių tipo numer ius 
Galima užsakyti keli pakietėliai 
tam pačiam gavėjui. 

CLASSIFIED ADS 

2 sv. taukų, kiaulinių. 
No. 1 2 sv.bekono 
<fi 00 ' sv. salami dešros 
*"«»• 2 sv. kenuotos jaut ienos 

1 sv. pieno miltelių. 

2 sv. bekono 
% VĘ. kenuotos jautienom 

No. 2 2 sv. pietų Afrik. apeis. 
j^» QQ marmelado 
^*". 1 sv. cukraus 

1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, bloeks 

No. I 
$6.50 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. bekono 
2 sv. cukraus 
2 sv. aukšė. r ieb sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

S2-95 9 SVARAI CUKRAUS 

No. !> 
s4-98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. fi 4,5 sv. cukraus 
£4*^° 4,5 sv. kavos pupdlių 

No. "7 200 Cbesterfield cigarečių 
$2 - ° ° (Išskir iant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stat i-
S5.95 nelė (Tik į Vokietijų) 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
§2-85 4 unc. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALU 6 SV.!!: 
2 sv. ke ruo to sviesto 

No. 10 ~ sv« bekono 
. 7 Q , 2 sv. kiaulinių taukų 
3 / y o 1 sv. šokolado, bloeks 

1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

fu nurodytose kainose įskaity-
r«i5 persiuntimo, draudimo ir ki-
tov i^Jtidos. 

.\isJui\ii Ijii.inHv sų dr.t : . 1-
• 1- kouML i u s ir | . i \ ieni 1 r 
••:..• HIS (trj didcsiui; u/^:ikytii 1 

V* J'i f'tmi Šiandien ju-i-. 
•4 < m:^'r.\-, (Ir.1 .r:.>rr_ .. 

Šaukite LAF. 3138 — for 
THERMOSTATICAU.Y CONTROLLID 

L0W COST HEAT 
AVAILABli FOR IMMEDIATi INSTAUATtOM 
Modali for hom«i, •porlm«ntt, lemmarcM 
•nd Induttrial buildina*. 

FREE 
HEAT1NO 
SURVEY 

t— ffi* ¥flnkt«r 
d«moni f ra t lon 
b*f*t<« yeu buy. 

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

Look at these featurosl 
Fully automatic tranaminioo, gu«r«B-
t«*d 3 jreara—«xtra power driva—n* 
•hear pin — automatic a*.r governor — 
haatproof burnar ataambly—axtra b*avy 
cooatruction. 

C O M 
N A M Ų 

R E I 
Įrengimas 

[ P L E T E 
Š I L D Y M O 

K M E N Ų 
ir Patarnavimas 

GARINIAMS PEČIAMS. 

Gudrūs žmones daugiau 
žiūri į Naują 

WINKLER LP* 
OIL BURNER *U»«r P t • • * * ' • 

SAVE 25% 
O R M O R E O F Q | į l 

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

JŲ NEDAUG TĖRA IR 
J I E GREITAI IŠEIS. 

ARCHER STOKER 
SALES & SERVICE CO. 

Lietuviška (staiga 

4101 Archer Ave. 

• "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 

HKLP WANTED — VYRAI 

ADVERTISING MEN 
TO SOLICIT DISPLAY 

ADVERTISING 
A l e r t m e n needed. A c c o u n t s cove r 
wh o le c i ty . \Ve g ive p r o m i s i n g 
leads . A t t r a c t i v e t e r m s . Fu l l o r 
p a r t t i m e 

A p p l y : B o x 115 
" D R A U G A S " 

2334 S. Oaklev Ave, 
Chicago 8. I1L 

VYRŲ 
Patyrusių prie grindų plovimo ir 
vaškavimo. Nakties darbas. 44 
vai. savaitėje. Gera alga. Nuola
tinis. Kreipkitės 

5 S. WABASH AVE. 
ROOM 1516 

V Y R Ų 
NEVYRESNIŲ KAIP 55 

METŲ AMŽIAUS. 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

VYNIOJIMUI IR 
DUONOS KROVIMUI 

NAKTIES DARBAS 

$1.20 į valandą ir 
naktiniai bonus'ai 

KREIPKITĖS 

5324 S. Federal St. 
NEW INDUSTRY NEEDS 

LAYOUT DRAFTMAN 
WITH SHEET METAL 

EXPERIENCE. 
SHEET IvfETAL 

MECHANICS 
For experimental work 

NORGE HEAT DIVISION 
l^JO FIELDS 

HAMMOND, IND. 
ESSEX 1540 

Spėjama, Bandoma 
Suvesti Tito, Staliną 
BELGRADAS, rugp. 9.— 

Vakarų diplomatiniuose ra
teliuose girdisi raportų, kad 
Jugoslavijos užsienių minis
tro pavoduotojas Alės Beb-
ler bando sutaikyti diktato
rius Tito ir Staliną. Bebler 
šeštadienio naktį dalyvavo 
pietuose, kuriuos jugosla
vų užsienių ministras Simi-
teh iškėlė pagerbimui so
vietų užsienių komisaro pa-
vaduotojo Višinskio, ir kitų 
sovietų bloko delegacijų vir-

j šininkų. Jokie vakarų dele
gatai nebuvo kviesti. 

Stalino lydimos komunis-

1 

VYRAI I R MOTKIIYS 

S E A R S 
REIKALINGI 

VYRV IR MOTERŲ 

TARP &5 IR 50 M. AMŽ. 

Valymas Naktimis 
Gera pradine alga. 

Pilnas ar dalis laiko 

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

K r e i p k i t ė s j 

Kambarius 15-19 
925 So. Homan Ave. 

REAJL ESTATK 

PARDAVIMUI a r M A I N Y M U 15 
kamb. rf«idencija su vhai baldais 
biznio distrtktp prie grero susisieki
mo: dviejų gratvekario linijų. Dide
lis beismontas, Bendix masina. 2 
karg garažas. Apie $300 įpla.ukŲ j 
mėnesį. Kaina $25.000. Arl>a mai
nysiu j resort cattages a r g rą far-
mą prie vandens ir mi.ško. 

Telefonuokite STEwart 9857. 

P viej^ flatų miirinis namas Mar-
quette Parke. SavinirJcas parduos 
arbn maiavs j mažesnį. Kroipkilea: 
21104 W. 6»t^ St. 

NORI P IRKTI 

Mes perkame senus pečius, atlieka
mą geležį ir metalus. Paprašykite 
Steve. Homlork 1857. 

IEŠKO REVD 

Tuojau reikalingas flatas t r ims SH-
pugrurienis žmone-.vis. lelefonuokite 
Boul<nard 4425 tarpe 8 vai. ryto ir 
6 vai. vakaro. 

P IRRANf lAI PORAI REIKALIN
GAS 2-5 KAMBARII E I ,AT\S S f 
RAI,T>AIS AR RE . U . PRAftOME 
ŠAI KTT VIRGINIA 3019. 

tų partijos sukurstymu, ko-
minformas nesenai atakavo 
Tito ir jugoslavų komunis
tų partijos vadovybę už Ru
sijai rodomą "neapykantą." 

Kariuomenė Nagrinėja 
Skaudai; Vo i keti j oje 
FRANKFURTAS, Vokie

tija, rugp. 7. — U. S. ka
riuomene šiandien pranešė, 
kad 10 samdinių ir karinin
kų yra tardomi ryšium su 
tariamu neteisėtu pardavi
nėjimu kįariuomenės krautu
vių reikmenų juodoje rinko
je. Rasta, jog vienas kari
ninkas per trumpą laiką pa
siuntė namo virš $20,000 ir 
pas save turėjo virš $16,000. 

SECURITY 
BONDS 

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknygės! 
Draugo" administracijoj gaunamos šios 

lietuviškos maldaknygės: 

a 

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. 
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788 $4.00 

2. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išle'do kun. J. Koncevi
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., psl. 336 baltais viršeliais $1.50 
Baltais viršeliais ir kabliukais $2.00 

3. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybe, išleista Chicagoje, 1935 m., psl. 256 50c. 

U2SAKYMUS SIŲSKITE: 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 
\ 

Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygių eiles numerius rutuliukais. Pinigus siųsti 

kartu su užsakymu. 

\ 

. 
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" D R A U G A S " 
THE LiTHUANIAN DAILY FKIEND 

2SS4 S. Oakley Ave., Chicago 8, III. TeL VTRginia 6640-tito J 

Entered aa 8«cond-Clas8 Matter March 81, 1918 at Chicago. Illlnola 
Under the Act of Mani I, 1879. 

Publiahed daily, except Sundaya, 
by the 

Lithuanian Catholic Press Soeietj. 
Member of the Catholic Press Ass'n 

* 
Sobscrlption Rates: 

$8.08 per year outslde of Chicago: 
17.80 per year in Chicago & Cicero: 

4 centą per copy. 
*" —* 
Prenumeratos kaina Chicagoje i* 

Oiceroje per paštą: 
Metama $7.00 
Pusei Mėty . • 4.00 

Junjrt. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams i . . . 88.00 
Fusei Metų S.68 

Užsieniuose: 
Metama $8.08 
Pusei Metu • 4.68 
Pinigus reikia siųsti Pašto Mone» 

Orderiu Su užsakymais. 
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 
SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Reikšmingas Susitarimas Lietuvai Laisvinti 
"ELTOS" KOMUNIKATAS 

Mūsų korespondentas Paryžiuje mums persiuntė šį 
svarbų * 'El tos" komunikatą: 

' 'Elta įgaliota pranerti: Įvykusiame reikšmingame 
pasitarime tarp vadovaujančių organų išsiaiškinti 
buvę neaiškumai, pasiektas visiškas susipratimas ir 
nustatytas akcijos vieningumas. 

"Ligšiolinėms Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pastangoms rastas visiškas pritarimas. 
Tolimesnei veiklai užsienyje Lietuvos vardu jam pa-
naujinti KraštoTjgaliojimai ir tik jam pripažįstama 
teise kalbėti kovojančios tautos vardu.' •> 

Reikia tik džiaugtis, kad kovojantieji del Lietuvos 
išlaisvinimo organai Europoje, pagaliau, surado bendrą 
kalbą, susitarė ir dabar veikia vienu ir stipriu frontu. 
Svarbiausiai, kad tasai frontas turi visišką kovojan
čių del savo šventų teisių Lietuvos žmonių pasitikėji
mą ir įgaliojimą. 

MES NEABEJOJOME 
Nors mes ir ligšiol nė kiek neabejojome, kad teise 

atstovauti užsienyje kovojančią del laisvo ir neprik
lausomo gyvenimo tautą priklauso Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui (VLIK-ui), tačiau buvo lie
tuvių grupelių, kurios dėl tos teisės suabejodavo. Tai 
sutrukdydavo lietuvių vieningumui ir Europoje ir net 
čia, Amerikoje. Po padaryto susitarimo tarp Krašto, 
VLIK-o, VLAK-o ir kitų, abejonės turės išnykti. Sus
tiprės lietuvių vieningumas. Sustiprės ir veikla. Dar 
labiau išaugęs VLIK-o autoritetas. * 

VLIK-as IR ALT 
Šis "E l to s " komunikatas ypatingu būdu sustiprina 

ir Amerikos Lietuvių Tarybą bei jos autoritetą. 
Amerikos Lietuvių Taryba niekuomet neabejojo dėl 

VLIK-o teisių atstovauti kovojančią tautą užsienyje. 
Visą laiką ji — ALT glaudžiai bendrodarbiavo su VLI 
K-u, pripažindama jo autoritetą, giliai vertindama jo 
veiklą ir ją visais galimais būdais remdama. 

Reikia neužmiršti, kad VLIK-as yra sudarytas iš vi
sų svarbiųjų Lietuvos politinių partijų ir ideologinių 
grupių. Komitetas šiandien turi visų užsienio patrioti
nių lietuvių grupių pasitikėjmą ir paramą. Svarbiau
sia, kad turi Krašto įgaliojimą. VLIK-as yra įsteigęs 
ir lankstesnį organą, būtent Lietuvių Vykdomąją Ta
rybą, kurion įeina visų didžiųjų politinių grupių žymiau
sieji lyderiai. N 

Mes neabejojame, kad "Eltos" žinios teigiamai at
silieps ir į mūsų, amerikiečių, veiklą. Tai ir mus pas
katins vieningiau ir daugiau veikti ginant Lietuvos 
žmonių šventas teises į laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. 

Atsisako Grįžti į Sovietų " R O J Ų " 
Savo laiku Sovietų Rusijos konsulatas New Yorke 

užlaikė mokyklą savo žinioje esantiems Rusijos pilie
čiams. Mokytojais buvo atvežti iš Rusijos specialūs 
žmonės, gerai ištirti ir užgrūdinti komunistai. 

Toji mokykla uždaryta. Mokytojų dauguma buvo 
grąžinti atgal į Rusiją. Tačiau keletas jų paspruko iš 
Rusijos autoritetų rankų ir pasislėpė, nes norėjo pa
silikti laisvoje Amerikoje. Paminėtini: Oksana Kosen-
kina ir Michail Samarin. Pirmąją pavyko surasti ir 
dabar - "globoja" rusų konsulatas, antroji, ieškodama 
saugumo, pasidavė Amerikos valdžios agentams. 

Kongreso komisija ieško galimumų tuos rusų mo
kytojus išklausinėti sąryšyje su sovietų šnipų tinklo 
veikla Amerikoje. Ieškoma kelių nugalėti tarptautinių 
taisyklių tam tikras kliūtis. 

Bet ne tai visuomenei yra įdomu. Įdomu yra tai, kad 
viršui paminėti rusai mokytojai griežtai atsisako grįž
ti į Sovietų Rusijos "rojų" ir panoro pasilikti "kapita
listiškoje" Amerikoje. Nors jie daug ko, net savo gy
vybę, rizikuoja, tačiau, laisves ragavę Amerikoje, j ko
munistinę vergiją Rusijoj grįžti atsisako. 

Šie įvykiai turėtų atidaryti akis tiems amerikiečiams, 
kurie vienu ar kitu būdu padeda vietos komunistams 
dirbti už "sovietiško rojaus" įsteigimą Amerikoje ir 
teikia vienokią ar kitokią pagalbą Sovietų Rusijai, tam 
baisios priespaudos ir vergijos kraštui. 

Vaksry Europos Padėtis 
BURIAMOS JĖGOS. VIENODI TIKSLAI IR 

TIE PATYS PAVOJAI 

Slapti pasitarimai J. A. V., Anglijos ir Prancūzijos 
su Rusijos komunistų vadais Berlyno blokados panai
kinimo reikalu nukreipė daugelio dėmesį į opiuosius 
dienos klausimus, paliekant nuošaliai besivystantį jė
gų būrimą prieš gręsiantį komunistų pavojų. 

Tiems tikslams patarnavo J. A. V. Kongreso tardy
mas buvusių ir esamų Rusijos šnipų Amerikoje. Vi
suomenė susijaudinus seka tamsiuosius Amerikos ko
munistų darbus, jų sąmokslą prieš J. A. V. valdžią ir 
žmones.. :4 

Diplomatinis žaidimas, vedamas su Maskvos ponais, 
duoda progos nutęsti ir nukelti toliau Vakarų kultūros 
tautoms f jėgų išmėginimo dieną prieš apsiginklavu
sius žmonijos plėšikus irv kraugerius — Maskvos ko
munistus. 

Tuo tarpu Vakarai nedelsia. Per paskutines tris sa
vaites įvyko daug atmainų pasaulyje. Amerika paskel
bė šauksianti vyrus į karo tarnybą. Savanorių karių 
būriai apgulė įstaigų raštines.* 

Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, Olandijos ir Luk-
semburgo atstovai sudarė pastovią Vakarų Europos 
Unijos Tarybą. Toji Taryba paskelbė, jog visų penkių 
valstybių ministeriai nutarė savitarpiai konsoliduotis, 
sutvirtinti ir išplėsti visais reikalais kooperavimą, įni-
mant ekonominę ir finansinę sritį. Būdami gi vieningi 
su kitais tos pačios minties ir siekimų kraštais, pareiš
kė, kad visa galima darys, kad apgintų savo neprik
lausomybę, šalies neliečiamybę*ir valstybės įstaigas. 

Prie Vakarų Europos Unijos ginimosi plano dedasi 
J. A. Valstybės su Kanada. Šios šalys pasiuntė Londo
nan į nuolatinį V. E. Unijos karinį komitetą savo at
stovus, pavadinę juos žinovais, "ekspertais." 

J. A. Valstybių vyriausybė nekeičia savo pirmesnio 
nutarimo, kad Vakarų Europa bus verta karinės para
mos prieš komunizmą tik tada, kai ji pati bus susijun
gus ir sutarusi glaudžiai savitarpiai bendradarbiauti. 
Kadangi tosios sąlygos įvykdytos, eina natūraliai pra
matytos militarinės pagalbos išvados. 

Šių Dienų Nauji Kankiniai 
, .Kai rusai komunistai okupuoja kokį kraštą, jie tuo

jau pradeda naikinti katalikiškas įstaigas, tuojau ati
ma Bažnyčiai laisvę, kunigus ir vyskupus išveža, į Ru
sijos gilumą. 

Pastaruoju laiku gavome smulkesnių žinių apie vys
kupus tų kraštų, kuriuos yra pavergę sovietų komunis
tai. Vyskupas Josaphat Kocylovsky, kuris valdė Pere-
myshl vyskupiją, Ukrainoje, mirė nuo kankinimų Ru
sijos kalėjime. Jis buvo vienas iš septynių Ukrainos 
katalikų vyskupų, kuriuos rusai irgi likvidavo. Štai jų 
vardai: metropolitas Joseph Slipy, iš Lvov, pagelbinin-
kai vyskupai Buda ir Charnetsky, to paties miesto, 
vysk. G. Khomyshyn ir jo pagelbininkas vysk. Laty-
shevsky, iš ^tanislaviv, ir vysk. G. Lakota, vyskupo 
Kocylovsky pagelbininkas. 

Vysk. Kocylovsky rezidavo Peremyshl mieste, kurį iš 
vardo tvarko lenkų administracija. Kai vyskupas Kocy
lovsky buvo areštuotas lenkų policijos ir jam buvo liep
ta vykti į sovietų Ukrainą, garbingas vyskupas trumpai 
pasakė: 

— Roma man davė teisę valdyti vyskupiją, ir tik 
Roma gali mane iškelti iš šio miesto". Jis buvo paskui 
suimtas ir nugabentas į "surinkimo punktą" ir ten pa
teko į rusų agentų rankas. Rusai komunistai vyskupą 
įmetė į kalėjimą, kur jis mirė kaipo kankinys. 

A n nuari o Pontifick) 1948 metų pasakyta, kad metro
politas Slipy ir vysk. Charnetsky yra "išvežti". Kiti 
penki vyskupai, tarp jų ir vysk. Kocylovsky, nebuvo 
minimi. Pranešama, kad vysk. Khomyshyn ir vysk. La
kota mirė sovietų kalėjime. Tai yra Ukrainos katalikų 
vyskupai kankiniai. 

Ne tik Ukraina turi vyskupų kankinių, bet taip pat 
ir kiti kraštai, pavyzdžiui Lietuva. "America" liepos 
31 d. praneša, kad rusų kalėjime mirė vysk. Matulionis 
ir vysk. Borisevičius, apie jų mirtį patvirtina Vatikanas. 

"Lithuania 5ha!l Be Free" 
Tokia antrašte išėjo iš United States Government 

Printing Office, Washington, knygutė, kurion sudėta 
senatorių ir kongresmonų kalbos, pasakytos apie Lie
tuvą aukštesniuose ir žemesniuose Kongreso rūmuose 
1948 m. vasario 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26 ir 27, kovo 1, 
8, balandžio 8 ir birželio 21 dienomis. Nors knygelė ir 
valdžios spaustuvėj atspausdinta, tačiau ne valdžios 
lėšomis. Tai atlikta ALT užlaikomo LAIC rūpesčiu. 

Šioje knygelėje skaitytojas ras, kiek daug Jungtinių 
Valstybių žymių senatorių ir kongresmonų visu griež
tumu stovi už Lietuvos žmonių teises į nepriklausomy
bę. Ji turėtų būti kuoplačiausiai praplatinta ir kitatau
čių ir lietuvių tarpe. Pirmieji geriau susipažins su Lie
tuvos nepriklausomybes byla, o lietuviai ras paskatini
mo didesne energija darbuotis. 

Rašo K. Bitikas 

Mokslas yra brangus daik 
tas. Senovėje vien turtingie
ji pajėgdavo vaikams duoti 
mokslo, nes už jį reikėdavo 
gausiai atlyginti mokyto
jams. Buvo laikai, kai ka
raliai ir grafai vietoje pa
rašo po dokumentais pasi
rašydavo kryželiu, nes ne
mokėdavo savo vardo para
šyti. 

Kur būdavo įsikūrę vie
nuolynai, ten dažniausiai 
veikdavo jų vadovaujamos 
mokyklos. Tik neperseniau
siai civile valdžia susirūpi
no piliečių mokslinimu. 

• • • 
Rusijos carai laikė savo 

žmones tamsoje, nenorėjo, 
kad atsirastų daug mokytų 
žmonių, nes tamsuolius leng
viau valdyti. 

Tos tamsos siekia mūsų 
dienų komunistai. Kur tik 
gali, kovoja su mokyklomis, 
suvaržo jų veikimą, paver
čia vien komunizmo garbi
nimo įstaiga, bet ne tikroje 
prasmėje mokykla. 

. • • * 
Bulgarijoje buvo įkūrę 

amerikiečiai Sofijoje kole
giją ir jai išlaikyti dėjo ne
mažai aukų. Prancūzai tu
rėjo ten net šešias kolegi
jas. Jos visos turi užsida
ryti nuo rugsėjo 1 d. šių 
metų, nes komunistams ne
patinka mokyti žmonės, — 
jiems gana klusnių tam
suolių. 

• • * 
Rumunijos komunistinė 

valdžia išleido įsakymą, kad 
visos užsienio pinigais re
miamos mokyklos tuoj užsi
darytų. 

Aišku, jog jau uždary
tos, ir daug rumunų jauni
mo negaus gero, tikro mok
slo. 

• • * 
Amerikos lietuviai priva

lėtų duoti savo vaikams 
kiek galint daugiau mokslo. 
"Ką moki, ant pečių nene
šioji,'' sako patarlė. Tik mo
kyti vyrai ir mergaites ga
li tikėtis sudaryti sau pa
togų ir gerą gyvenimą. Kur 
tik galite, siųskite jaunimą 
į katalikiškas lietuvių mok
slo įstaigas. 

Prieš 47 metus Paryžiaus 
Medicinos. Akademijoj buvo 
įneštas sumanymas vyriau
sybei, kad specialiais mo
kesčiais būtų apdėti mote-

(Tęsinys) •<* 
—Kiekvienas burtas tau stebuklas. Kiekvienas paprasčiausias 

gamtos reiškinys—stebuklas. Tegu čia įvykis nepaprastas, bet mo
kslas ir tokius išaiškins. Šiandie turim radi ju už tūkstančio kilo
metrų kiti girdi mūsų balsą, o ryt su aparatais jau galėsim ir žmo
gaus mintis skaityti. Aš eia galvosiu, o tu būsi kur Kaune ir ma
no mintis žinosi. Štai ir nebus to tavo stebuklo. Ir toks sapnas— 
paprastas gamtos reiškinys. Pagaliau—paprasčiausias supuolimas. 

Zigmai, Zigmai. . . 
—Zigmas aš, tai ką? 
—Šiąnakt pats Dievas tave įspčjo, o tu krataisi. 
—Dievas? Gerai. J is mane, anot tavęs, įspėja, o aš Jam paro

dysiu savo valią. Visiem parodysiu. Parvažiavus sužinosi, a r aš bi
jau tuščių niekų, ar ne. 

Kreivėnienę j stotį išvežė Barbora. Kreivėnas stovėjo tarp var
tų ir lydėjo ją akimis, besuprantamas neramumas ir lyg baimė 
apėmė jį. J is šūktelėjo žmoną. Barbora sulaikė arklį. 

—Aš tik norėjau . . .—kalbėjo jis priėjęs ir iš vežimo galoHrauk-
damas šiaudą.—Tu tyčia paklausk ten . . . Kuri vienuolė jai akis 
užmerkė, paklausk. Pasakysi parvažiavus, kaip ta vienuolė atro
d o . . . Neužmiršk. 

Kreivėnienės akyse sužibo ašaros. 
—Zigmai^... 
—Važiuok, vėpla,—suriko jis Barborai. 
Pastovėjo Kreivėnas tarp vartų, kažin kam pagrasino kumščia 

ir nuėjo į malkinę. Pasiėmęs kirvį, išėjo pro vartus. 
Grūstas su kibiru rankoj išėjo iš tvartų ir ėjo į trobą. Kažin ko 

žvilgtelėjęs į kapinių pusę, jis pamatė ten žmogų, kertantį kry
žių. Metęs kibirą, jis perlipo per tvorą ir nubėgo per pievą. 

—Kreivėnai! Žmogau! Ką tu darai? 
Kreivėnas atsigęžė, piktai susiraukė ir dar smarkiau rėžė kir

viu. Kryžius subraškėjo, dar labiau pasviro ir lėtai nuvirto į žo
lę. Skersinis užkliuvo už liepos ir atšokęs nupuolė į patvorį. 

—Ką tu padarei! Ar tu neišsitekai per šitą kryžių? 
—•Neišsitekau. Ankšta. Taip ankšta, kad ir liepas iškirsiu. Bus 

daugiau dirbamos žemės. 
•—Žemės tau maža? Žmogau, žmogau. Dar atliks, pamatysi. 
—Ko čia turi stovėti toki sutręšę stulpai? 
—iStulpai! Tau stulpas, o žmonės čia rinkdavosi, ateidavo gie

dodami, suklaupdavo ir melsdavosi. Už visus maldaudavo Dievą, 
už visus—už gyvus ir mirusius. Ir už save, ir už tave. 

—Už mane? Neprašiau ir neprašau. 
—Kryžių nekenčia t . . . Tu ir kiti toki. O kokį kryžių ant mūs 

visų uždėjot? Jū s visi, kuriems Dievo nėra. Ar ne jūsų vaikai 
dabar mus žudo? Štai tavo J u o z a s . . . Giružis. Nekaltus žmones 
budeliams įduoda. Pats važiuoja suimti. Arminą suėmė, Pucėtą 
suėmė. 

—Arminą suėmė, Pueėtą?—krūptelėjo Kreivėnas. 

—Ir tave buvo įskundęs, tik Balaika užtarė. Tai mūsų kryžius 
šitoki Giružiai. O kas kaltas? Tu ir kiti toki. Dievas žino, gal mes 
visi kalti. l"ž mūsų nuodėmes . . . Gal Dievas atleis, jei kantriai 
šitą kryžių nešim. Per mažai Dievo klausėm. 0 jei mylėjom Jį, 
tai užmiršom, kad reikia sūnr.s paklydėlius į tikrą kelią atversti. 
Nesistengėm. Savęs užteko. Bc< dabar gal pasi taisysim.. . 

( B u s d a u g i a u ) 

PROGOS, D Ė M E S I O ! 
Paprašykite mūsų neapmoka

mo sąrašo šimto septyniasdešim
ties (170) tikrų bargenų, kurie 
randasi vakariniuose priemies
čiuose ir Chicagoje. 

Šitas neapmokamas sąrašas pa 
žymi adresą, kainą ir nuosavybes 
aprašymą. Visos nuosavybes pa
žymėtos yro išimtinai tik mūsų 
sąrašuose ir todėl Jūs sutaupy
site sau daug laiko ir pinigų pir
kdami vieną iš šitų nuosavybių. 

Mūsų manymu, mes tikime, kad 
tai yra didžiausias sąrašas išim
tinai bargenų Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. 

Įsigykite VELTUI sąrašą tik
rų bargenų ir įsitikinkite, kad 
tai yra didžiausias sąrašas, ku

ru gorsetai. Tuo norėta su- rį e s a t e matę 
mažinti vartojimą gorsetų, j ^^^g y r a įsitikinimas. Teie-
k u r i e b ū k p a d a r ę v i s a s p r a n ronuokite, rašykite *arba aplan-
cūzų mergaites kūniškai ne
sveikas ir išsigimusias. 

Mes žinome real estate biznį, 
nes turime 33 metų patyrimą. 

Mes norime pasinaudoti šia pro 
ga ir padėkoti tūkstančiams žmo
nių, kurie atėjo pas mus patar
navimui per pereitus 33 metus. 
Mes padėjome daugeliui žmonių 
fSIGYTI DALELE AMERIKOS! 
Mes esame įtikinę žmones, kad 
"Namai, Mieli Namai" negali bū
ti dainuojami turint nuomos kvi
tas. Jie tap pat suprato, kad 
nuomo kvitos neatneša jokio pel
no ir dabar jie linksmai, paten
kinti ir laisvai gyvena savo nuo
savame name. 

Didžiuokitės kraštu, kuriame 
Jūs gyvenate. Jums, kurie dar 
nesate savininkai namo, kuriame 
gyvenate, mūsų patarimas yra 
"įsigykite Dalelę Amerikos"! 

kykite mūsų ofisą. 
Mes esame nariai National 

Ass'n of Real Estate Boards, 
Illinois Ass'n of Real Estate 

Jei Jūs žinotumėte bet kurį ' Boards, National Institute - of 
i real estate ofisą, kuris turėtų R e a l Estate Brokers, Berwyn— 
| didesnį sąrašą, prašytumėm Cicero Real Estate Board and 

U . S. V i d a u s R e i k a l ų Mi - j mums tuojau pranešti, nes mes Chicago Board of Undenvriters. 
būsime dėkiningi už informacijas. nisterijon įneštas sumany

mas, kad ant vyriausybes 
gaminamų vokų (envelo-
pes) būtų dedama mažiau 
klijų laiškui uždaryti. Tas, 
sakoma, sutaupytų į metus 
$270. 

Vaje! Milijonai kartais 
neapgalvotai išmetami, o 
čia svarstoma apie $270 
sutaupymą į metus. 

Alkoholis yra skystis, tin
imas prezervuoti beveik 

v i s k a m , i š s k y r u s p a s l a p t i s , i bargenų sąrašą. 

Mes vėl pakartojame, kad ma
tymas yra įsitikinimas! 

Mūsų organizacija yra žinoma, 
kaipo gyva organizacija; 

Bet kuris iš mūsų vienuolikos 
patyrusių salesmonų mielai paro
dys Jums nemokamai, bet kurį 
namą, kurį mes turime pardavi
mui ir patarnaus Jums greitai, 
teisingai ir mandagiai. 

Pažiūrėkime į rekordus! Mes 
pardavėme devynis (9) namus 
per dvi dienas. Tame turi būti 
priežastis! 

Sutaupykite sau daug laiko ir 
karnas prezervuoti beveik {pinigų įigydami ų neapmokamą 

Mūsų draugai mus garsina! 
Mūsų artimas ryšys su tūkstan
čiais pirkėjų ir pardavėjų real 
estate ir mūsų nuolatinis mo
kymasis įvertinti real estate, į-
pareigoja mus jums suteikti ge
riausi patarnavimą. 

JOHN O. SYKORA 
R E A L T O R 

2411 S. 52nd Ave., Cicero 
Lawndate 4213 arba Olympic 4S3 
TIKRAI GYVA ORGANIZACIJA 
MES PIRMUTINIAI GREITUOSE 

PARDAVIMUOSE 

» 
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ŽVILGNIS 4 KANADOS LIETUVIŲ GYVENIMĄ 

REMTINOS P A S T A N G O S 
DARBO SEKRETORIUS j tinių skaičius didėja, senie

ji palengva persiorientuoja. 
Su didele kantrybe ir ener-

PR. ALŠĖNAS 

Tebesitęsiant mūsų Tevy- dą, nusistovėjusias tradici
nes brutaliai okupacijai ir jas. Nors, tiesą pasakant, 
tremties gyvenimui Vokieti-, Amerikoje daug daugiau ir 
jos ir Austrijos D.P. stovyk-1 lietuvių gyvena. Kanadoje 
lose kaskart sunkėjant, dau
gelis mūsų tautiečių ėmė 

šiuo metu išeina du lietu
viški laikraščiai: "Neprik-

ieškoti naujos, nors laiki- jlausoma Lietuva" ir "Liau
nos, Tėvynės tolimam užjū-jdies Balsas." Vienas iš jų 

įleidžiamas Montreale, kitas 
Toronte. Paskutinysis, ryje. 

Nemažam lietuvių skai
čiui atvėrė duris simpatin
goji ir laisva bei demokra
tiška šalis — Kanada. Mū
siškiai čia rado darbo ir 
duonos. Žinoma, jie Kanados 
valdžios neapvils: dirbs, sa
vo prakaitu pelnysis duo
ną ir gyvens. 

Bet ar tai jau viskas? Ar 
duona žmogus sotus? viena 

reikia pabrėžti, tėra spaus
dinamas tik lietuviškomis 
raidėmis, bet jame lietuviš
kos dvasios — visai nėra. 
Tai parsidavėlių, Tėvynės 
duobkasių oficiozas. Apie jį 
čia ir nekalbėsime. Norisi 
bent kiek pakalbėti tik apie 
"Nepriklausomą Lietuvą." 

Šis lietuviškosios spaudos 

Kanados lietuvių laikraš
čiui tvirtai atsistoti ant sa
vų kojų. 

gija ledus sulaužysime. Aš Į ^ u ž d u t i g _ y r a m ū s ų 
jau pradedu daryti optimis- . .. 
: ,f i pareiga, nes negalime gi 

a š i e redaktoriaus žodžiai i l S B ' k a d p r a d * t ą * įpUS§" 
daug ką pasako, bet, iš tik- i *• d i d e l į d a r b ą r<u s t e l b t l* ty
rųjų, dar daug, o daug p a s - ! k i o s usny s> k a i P Toronte 
tangų reikia padėti, kad' leidžiamas komunistuojan-

Maurice J. Tobin, buvęs 

mes, kanadiečiai, jau turė
tume tvirtą ir jokių oiidrų 
nepalaužiami savąjį laik
raštį. Mes visi, nežiūrint ar 
senas, ar jaunas kanadietis, 
turime savąjį spaudos orga
ną visokeriopai remti. Val
dantieji plunksną — turi 
uoliai ir nuoširdžiai jį rem
ti savo rašiniais, korespon-

čių "Liaudies Balsas.' 
Visi į bendrą talką! 

Bostono meras ir Massa-1 dencijomis, kiti gi — prenu-
chusetts gubernatorius, pas-1 meravimu laikraščio ir gali 
kirtas darbo sekretorium 
vieton mirusio Lewis Sch-

momis aukomis. Žinokime, 
kad didelio darbo pradžia, 

I wellenbach, tačiau Kongre- j ypač be lėšų, yra visuomet 
sas nespėjo paskyrimą pa- j sunki. 

kartą ne i .narys yra perėjęs gana var-— Ne, ir dar ~~- — J { i r erškėčiuotą kelią 
Mums turi rūpėti ir dvas i - iS 1 1 ^ 
niai turtai, ir lietuviškumo 
išlaikymas, ir pavergtos Tė
vynės reikalai ir t.t. ir t.t. 

Mes neturime užsiliuliuo-
ti ir pradingti svetimųjų jū
roje, nepalikdami nė pėdsa
kų, kad čia lietuvių gyven
ta. 

O tam tikslui siekti, sa
vo lietuviškam gajumui ug
dyti — mes turime būti or
ganizuoti, susipratę, mylį 
lietuviškosios kultūros pasi
reiškimus, savąją spaudą, 
knygas ir panašiai. 

Tuo atveju, sakyčiau, gal 
pirmon iš pirmųjų vieton 
statytini lietuviškosios spau 

Paskutiniu laiku, tenka pa
sidžiaugti, jis daug sunku
mų jau yra nugalėjęs ir ža-

|da pasidaryti patraukliu ir 
tikru Kanados lietuvių or
ganu. 

Kaip "N. L." bendradar
bis, stebėjau to laikraščio 
vystymosi kelią ir, vis dėlto, 
stebėjausi jo redaktorių, 
leidėjų ir kitų iniciatorių 
gražiu pasišventimu tą dar
bą plėsti ir patį laikraštį 
tobulinti. ' 

Prisimenu jį dar rotato
riniuose rūbuose. Tuomet, 
žinoma, jo redagivimas ir 

dos reikalai. Juk spauda y 
ra devintoji pasaulio galy-jbą atlikdavo "redakcijinis 
be, — kažkas yra pasakęs.) kolektyvas," daugiausia M. 
Neveltui yra sakoma, "kad Arlauskaitės asmenyje. Gar-
net moderniškiausi plieni- j be jai, kad neleido užgesti 

tvirtinti. (Acme Telephoto) 

tas pasišventęs žmogus, ku
ris, nors dirbdamas fabri
ke, jam padeda tą sunkią 
naštą nešti. 

Šiuo metu "N. L." leidi
mas, tobulinamas ir paver
timas savaitraščiu, vis dėl
to, jau yra realesniam ke
lyje. Nesenai gavau iš re
daktoriaus laišką, kuriame 
jo žodžiuose jau reiškiasi 
optimizmas. Tarp kita ko, 
jis rašo: "Nežiūrint labai 
sunkių sąlygų, aš manau, 
kad kalnas jau perliptas. 
"N. L." prenumeratorių 
skaičius jau patrigubėjo, 
turime 12 Kanados Lietu-

leidimas reikalavo daug e- j vių Tarybos skyrių, trem-
nergijos, pasišventimo ir rf 

savęs išsižadėjimo, o tą dar-

Tenesistebi, vienas kitas 
iš mano draugų, kad rašy
damas jiems laiškus į J.A. 
V. primygtinai prašau užsi
prenumeruoti jaunutį kana
diečių laikraštį "Nepriklau
somą Lietuvą1' ir tuo pa
remti kilnias pastangas tų, 
kurie daug dirba ir stengia
si laikraštį tobulinti. Čia 
pat kviestini ir visi Ameri
kos lietuviai broliai ir se
serys padėti vieninteliam 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiųjų ar mirusių veteranų—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 

A. A. 
AUGUST GUDANIEC 

Gyv. 4615 S. Hermitage Ave. 
Mirė rugpiūčio 8 d., 194 8, 

4:45 vai. popiet, sulalakes pus
amžio. 

Amerikoje išgyveno 35 met. 
Paliko dideliame nuliūdime 

mylimą, žmoną. Stanislava; sū
nų VValter; brolį Fustyn, bro
lienę Elzbietą ir jų Šeimą; 2 
pusbrolius: Ignacą ir Mykolą 
P a n a v a s . 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4605 So. 
Hermitage Ave. 

Laidotuves jvyks ketvirtad., 
rugpiūčio 12 d. Iš koplyčios f 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas į 
Sacred Heart parapijos baž
nyčią, kurioje jvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
j Resurrection kanines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pižįs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, Sūmis. Bro 
l i s lirtolienč ir įHisbroliai. 

Laidotuvių direkt. John F . 
Eudeikis. Tel. YARds 1741. 

KREIPKITĖS PRIE: 
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 G R O V E H I L L 0142 

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

w 

niai ginklai nublanksta prieš 
spausdintąjį žodį. Tai yra 
tikra tiesa, tai geriausia 
priemone nūdien mūsų ko
vai del Tėvynes laisves. Ki
tų ginklų juk šiandieną mes 
neturime. Tad remkim ir 
platinkim vienintelį savąjį 
ginklą — lietuvišką spau
dą! 

Amerikoje gyveną lietu
viai, sakyčiau, yra laimin
gesni šiuo atveju. Jie turi 

tam vieninteliam žiburėliui 
Kanados lietuvių tarps! 

Po to "N. L." buvo pra
dėta leisti spaustuvėje. Re
dagavimą pereme atvykęs iš 
miško <k dipukas" L. Girinis 
(iš girių — Girinis!), pa
kol visa redagavimo našta 
užgulė ant dabartinio re
daktoriaus P. Rudinsko 
(taip pat "dipuko"). Jo as
menyje ir dabar lyg ir ba
zuojasi visas " redakcinis 

/JIMEIucfŠ\ 
5ICUR2TY) 

VANCE FUNERAl 
177 Woedside Road Rivetsi-de, Illinois 

Telefonas RIVERSIDE 5345 
• ALFRED VASAITIS, lietuvis direktorius 

Koplyčios Veltui Visose Chicagos Dalyse 

gausesnę savąją spaudą, ku-! kolektyvas," nors, tiesą pa-
ri jau turi ryškų savo vei- sakant, atsiranda vienas ki-

BUY BONDS TODAY! 

Katalikas turi aiškiai ži
noti, kad jo pareiga yra skai 
tyti katalikiškus laikraščius 
ir knygas. 

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 

J f 

SSSSSSSKi; 

7-niu Metų Mirties 
Sukaktuves 

# * 

LIOOĖSIO VALAMDOJ 

MAŽEIKAs EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6 8 4 5 So. W estėm A v * 3 3 1 9 Li tuanico A v a . 

PROspect 0099 YARds 1138-1139 
T i e m k u m gyvena kk<M* miesto dalys* p e r i m e leoplyfif arfiau įb*ą u m « 

r^ ^ 

DOMI NIKAS BALIS 
G^v. 6558 S. Morgan St. 

Tel. Wentworth 0418 
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu rugpiūčio 10 dieną 
1941 m. sulaukęs pusamž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Laižavos parapijos, 
Purplių kaimo. Tapo palaidotas rugpiūčio 13 d., 1941 metais, 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nors prabėgo 7 metai laiko nuo tavo prasišalinimo iš 
mūsų tarpo, brangusis Domininkai, bet mes tavęs dar ne
užmiršome. Tavo žmona Barbora užprašė gedulingas šv. 
Mišias ui tavo sielą, kurios bus atlaikytos treč., rugpiūčio 
11d.* sv. Jurgio parap. bažnyčioje 6 vai., Marijonų Vienuo
lyne 6 vai., ir Dievo Apveizdos parap. bažnyčioje 7:45 vai. 

A. a. Domininko žmona Barbora Balis širdingai užprašo 
visus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Sūnum Marti, Anūkai, Brolis ,ir Giminės. 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IŠ DIRBTUVES! 

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

Paminklus pristatome | visas kapines arti ar toli 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY akaper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mus Ir pamatykite mflsn darbo pavys-
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso-
mis valandomis. 

BITTIN AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 

8938 VV. 111 th STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. varto. 

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 kilocyčles ) 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį Rei
kale, Saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Cliicaįcoe i r 
I to ><'lando daiyse ir 
tuojau patarnaujame. 

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

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

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

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 -• 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 & MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 9661 

ANTANAS ML PHILLIPS 
8807 & LITUANICA.AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
.4848 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 8572 

— 

* 

. 

s 
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DTENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS Antradienis, rugp. 10, 1948 

Sovietai Sparčiai Ruošiasi Karui 
Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 

ST. DEVENIS 

. JOS TREČIAS J AIMEJIMAS 

Vis daugiau žinių ataina I ta į Sibirą. Kologos kaime 
į Vakarų Europą apie spar- j dar yra paliktos kelio3 estų 
tų sovietų ruošimąsi nau- žvejų šeimos. Nors tos šei-
jam karui. Į Vokietiją ir j mos ir laikomos išt'kimom 
Lenkiją dieną ir naktį be j sovietų režimui, bet ir jos 
pertraukos \ežama karinė : labai suvaržytos. Tame kai-
medžiaga. Sovietai laikosi | me likusieji estai žvejai iš 
taktikos, kad į sovietinę Vo j savo kaimo niekur negali 
kieti jos dalį ir Lenkiją rei-1 išeiti be bolševikų išduoto 
kia vežti didžiausias kari- i leidimo. Toje pajūrio vietoj 
nes medžiagos atsargas, gi | stovi du sovietų kariuome-
didesnius kariuomenes dali- j nes pulkai, 
nius būsią galima ir vėliau Paernau paverstas 
atgananti, aviacijos baae 

Didžiausi jtvirtinlamai Vienas iš gražiausių Es-
Baltijos kraštuose 

CHICAGOS NAUJIENOS 
Dėl Išdykėlių Vaiku įVAIROS {VYKIAI 

Gali Patekti Katėjimai1 Prie Cleveland ir Web3ter 

Mrs. Alice King, senyva 
| moteris, nuėjus į kino teatrą 
j norėjo ramiai pažiūrėti fil-
mos. Užpakalyje Lurys vai
kų ne tik tarp savęs išdy
kavo, bet dar siisid "jo kojas 
ant priekinių kėdžių, šalę 
sėdinčios moters. Mrs. King 
paprašė vaikų susivaldyti. 
Šie neklausė. Pašaukė išve-
džiotoją, kuris liepė mote-

gatvių susidūrė gatvėkaris 
su busu. Bušas buvo apver
stas. Laimė, kad tuo metu X Aldermonas J. Ropa, 

tijos kurortų Paernau pa-
Galimas dalykas, kad so- verstas didele aviacijos ba-

vietai nelabai tikisi karo at- I ze.. Vokiečių karo belaisviai 
veju Vokietijoj ilgiau išsi- ten pastatė modernų karo 
laikyti, todėl pagrindines ka Į aerodromą, kuriame dabar j _ 

Mrs. Fannie Brankers-Koen, iš Olandijos, gerokai nuo 
kitų bėgikių atsiplėšusi, laimi 260 metrų bėgimą mote
rims Tarptauinėje Olimpijadoje Londone, laimėdama jau 
trečiu kartu pirmą vietą Olimpijadoje. Ji yra kol kas 
vienintelė moteris, tiek laimėjimų pasiekusi. 

(Acme Telephoto) 

ro bazes jie ruošia Baltijos stovi 1000 sovietų lėktuvų. ' ti antri traukinio bėgiai. p-mjįfla t | i f lar | j?m 

busas važiavo be keleivių. Metropolitan State Bank 
Vairuotojas sukeistas. P r e z - Jon^s Brenza ir visa 

k i t a e i lė W e s t S i d e ž y m e s -
Pranešama, kad šiuo me- nybių, biznierių ir prof esi jo

tu miesto teismai gauna la- nalų praeitą sekmadienį da
bai daug namų savininkų lyvavo Aušros Vartų para-
prašymti leisti jiems išmes- pijos piknike, Vytauto par-
ti iš buto nuomininką, su ke. Buvo taipgi daug Wes 

riai pereiti į U * vieta. Mo- t i e f ( i e a S f **"" ^ a d e ^ t ^ * ? ^ 
gyvena kitose kolonijose. 
Žmonių piknike buvo kaip 

teris atsisakė tai daryti. 
Vaikams vėl pakartojus 

išdykavimą, netekus kant-

valstybėse, pirmoje eilėje j Beveik visi lėktuvai vokiš- Estijos ir Latvijos uostose 
Estijoj. Rygos radijas nese- ko tipo — Messerschmidt, 
niai pranešė, kad S'mtai ū- Heinkel, Junker. Aplink ae-
kininkų, kolchozninkų ir rodromą įtvirtintos patran-
moterų atstato karui labai kos, iškasti apkasai ir die-
svarbų. Leningra ?o — Var- j ną naktį budi karinės sar-
šuvos plentą. Kiti šal iniai į gybos. Netoli Paernau ku-
sako, kad Rygcs radijo mi- į rorto miškuose įrengti poli-
nimieji ūkininkai, kolchoz-; gonai, kur privežta didelis 
ninkai ir moterys kelių at- i skaičius sovietų kariuome-
ststatymo darbams imami j nes ir įrengti milžiniški amu 
prievarta. Visi gyventojai ; unicijos sandėliai. Dieną ir 
prievarta varomi dirbti prie j naktį to miesto apylinkėse 
kelių atstatymo sekmadie- j girdisi šūviai. Spėjama, kad 
niais ir švenčių dienomis. I ten sovietai bando skrendan 
Estijos sostinė Talinas pa- \ čias rakietas ir kitus slap-
našus į karo meto fronto j tus ginklus. Visi estai iš tos 
stovyklą. Mieste laba* dau<5T j srities išvežti. 
rust? kariuomenės. Beveik Mokyklos perverčiamos 
visi rusai kariai vra mon- i kareivinėm 
golai, nes sovietai jais la- ' Į E g t i j ą p r i v e ž a t i e k 

prekinių laivų beveik nema
tyti. Estijos salų visi gy
ventojai išvežti. Sovietui ka
riuomenė važinėja amerikie 
čių gamybos sunkvežimiais, 
gautais karo metu. 

IŠ V I S U R 

biausįai pasitiki. 
Išeiti iš savo kaimo 

reikia leidimo 

Įsako Ruoštis 
Civiliam Karui 

ffoiiuhilu, Hawaii.—Louis 
Budenz, buvęs Amerikos ko 
munistųs partijos organo 
"Daily Worker" redakto
rius, atvykęs iš Amerikos 

Kino Filmą 
LONDON. — Gainsbo-

rough filmų gaminimo stu
dija turėjo pagaminti kino 
filmą apie atradimą Ameri
kos. Kolumbo rolei vaidinti 
buvo pakviestas brangus a-
merikietis artistas Frede-
rick March. 

Pradėjus vaidinimo pra
tybas reikėjo papūgos, kuri 
turėjo vaizduoti Kolumbo 
parvestą iš atrastų West 
Indies salų papūgą ir pado
vanotą tuometinei Ispanijos 
karalienei Izabelei. Ši pa
pūga per pratybas visą lai
ką tylėdama sekė vaidinimą 
ir reziseriaus Sidney Box į-

ris už "trukšmo kėlimą 
teatre, nuvesta į policiją ir 
uždaryta 

"Home Made" 
Revolveriai 

čia liudyti apie kcmunistų 
veiklą, pranešė, jog Eugene sakymus artistams ir foto daug sovietų kariuomenės, 

t a d visi geresnieji mokyk-, ^ n ^ s ^ ^ u n ' T ^ . P ^ ^ | operatoriui 
lų pastatai apgyvendinti 

Sovietai atsidėję stiprina j rusų kareiviais, nes kareivi-
visą Estijos pajūrį. Pajūry- Į nėse, nors jų sovietai daug 
je gyvenusieji estai iš savo i pristatė, kariuomenė nesu-
gyvenamųįų vietų iškelti: telpa. Sovietai labai dėmė-
dalis jų iškelti į kitas vie- sio kreipia į kelius. Tarp 
tas, gi didesnioji dalis išvež; Talino ir Leningrado išves-

Amer. Jungt. Valstybšse se
kretorius išleidęa įsakymą 
komunistų vadams, o šie sa
vo "masėms" ruoštis civili
niam karui šį rudenį, jei A-
merika stos talkininku An
glijai prieš Sov. Rusiją. 

tmam 
MARGUTIS 

VIENINTELIS AMKRIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTI*, — {STEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

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

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, 111. 
Telefonai — GROvehill 2242 

3 Bilijonu Dol. 
Paskolino Dėdei 

Washington, D. C. — Iž
dininkas Snyder skelbia, 
kad per pastarąjį Security 
Loan vajų, Amerikos Jung
tinių Valstybių gyventojai 
yra . išpirkę bonų už veik 
tris bilijonus dolerių. 

Šį rudenį bus dažomas iš 
lauko puses kapitolius, A-
merikos J. Valstybių sosti
nės rūmai. Apskaitoma, kad 
bus sunaudota virš 2,000 
galionų dažui (pento). Dar
bas kainuos $46,000. 

Kuomet repeticijos jau bu
vo ištobulintos, viskas su
tvarkyta scenai, kurioje 
Kolumbas papūgą įteikia 
karalienei, artistai pradėjo 
veikti, o foto operatorius 
filmuoti, staiga pasigirdo: 

"Out!" 
Su tuo žodžiu artistai 

paliovė veikę, o operatorius 
filmavęs. Pasirodė, kad 
"cut!" suriko įie rez'šerius, 
bet papūga. 

Trijuose pakartojimuose 

Generolas Fulgencio Ba-f;CT4.„ u ^ u i ^ vienos didžiausių Chicago 
tįsta, buvęs Cubcs vahty- .. .. _ J

6 

rybės moteris atsigrįžę ir bės (Pietų Amerikoj) pre- l l e t u v i u Parapijų. Pavaduo-
vienam vaikui sudavė "pa- jzidentas, su žmona ir būriu'3"ą s k l e b o n ^ k u n - J- M a l i " 
ketbuku". m draugų viešėjo Chicago. n a u s k a s ' M I C - tikrai gali 

Viskas baigėsi tuo, kad (Jiems labai patikę Chcago d i d ž l u o t i s . ' k a d . nežiūrintis 
pašaukus policininką mote- i parkai, muziejai, na, ir gy- r v t o nepalankios išvažiavi
me „* «<fM.M— u;n;—M v e n t o j a i

 J ' ' , mui dienos, piknikas pavyko 
."—^T. geriau, negu kitais metais 

SI menesj Chicagoj bus 
Išeina, kad kino teatre įš- atidarytas dar vienas par- X Kun. dr. J. Končius 

dykę vaikai gali savo kojas k a s Anthony Wayne j BALF centro pirmininkas, 
tau ant pečių susidėti ir nie- | P a r k ' P r i e C l a r k > Devon ir j iš New York yra atvykęs į 
ko negali jiems pasakyti, \Clark S a t v i " - Atidarymas į Chicago. Ta proga rugpiū-
nes busi suimtas. J v v k s rugpiūčio 24 d. Apie-j čio 11 d., Lietuvos Vyčių 

_ ' linkės organizacijos ir A- j salėj 8 vai. vakare įvyks 
merikos Legijono postai j BALF Chicago apskrities 
ruošias atidarymo progra- susirinkimas, kuriame sve-
m a i * čias darys labai svarbių pra-

| Ft Dearborn Memorial nešimų. Visi remia BALF'ą 
Policija gavo naują gal- Commssion rugpiūčio 16 d. j i r įdomaujantieji tremtinių 

vosukį. Į jos rankas pakliu- rengia Chicago kautynių šalpos reikalais kviečiami 
vo naujas namų darbo re- 136 metų sukakties pami-! atsilankyti į šį susirinkimą, 
yolveris, padarytas iš med-: nėjiroą. Programa bus prie v I n l l l i w P n / ^ n k i s 
žio, gabalo paprasto vemz- No. Michigan.tilto psr Chi-< \ T F a c * i a n K l ^ 
AZin /m'n*^ « t „ n o " o-nm^a ™ ™ „ « « \r~ v. . , (The Lithuanian Monument 
azio (pipe), tapė , gumos cago upę. Meras išleido pro-' ' , 
(rubberbands) ir durų ran- klemaciją. Ragina pag-rb- M a n ) SU S a V 0 s e i m a S a V a l " 
kienos. Šis revolveris gali j ti pirmuosius gyventojus, ! t ę P r a l e i d o s P r i n g Valley, 
šauti 32 kalibro šovinius. kurių drąsa ir pasirvžimai ! I i L ' V8* motiną ir uošvę, 

Policija nori susekti to i buvo kelias iškilimui C h i - 1 M r s - A - M a s s o c k > dalyvavo 
revolverio "fabriką". cago į didmiestį.* 'miesto ' 'Booster Day" iškil-

• •i mėse ir buvo dr. A. J. Ber-
tash šeimos golfo svečias 
Bdreau County Country 
Club, Princeton, Iii. Jo šei
ma anksčiau nuvykus taipgi 
dalyvavo LaSalle, 111., mies-

Ieškomu Asmenų Sąrašas 
Repečka, Jonas. Rupšytė — Balčiūniene, Bronė, 
Repšys, Jonas, iš Abromiškio I iš Gruzdžių vi., Šiaulių ap. 

km., Utenos ap. s Sabeckas, Jonas, iš Ufos, Ura- ' t o i š k i l m i n g a m e p a m i n k l o 
Rhody-Placaitė, Barbora, ir jos \Q) Rusijoje, 

sesuo Josephina Metsawage. ščei.snolevičius, Bronislovas. 
Rimkus, Zigmantas. ščensnolevičius, Leonas, ir žmo 
Rolinskis, šeima Vlado Rolins- n a Ona išvvke iš Kauno 

kio, kilusio iš Trakšelių km., | š e bedai tes , Birutė ir 'izabelė, g r a ž i ų n u m e r i ų d a i n ų f e s t l -
Krazių vi., Raseinių ap. dukterys Onos Šebedienės — Či- va le , k u r į k a s m e t C h i c a g o 

atidengime. 

X Lėliu šokis bus vienas 

Romeika, Jonas, iš Naumies
čio, šakių ap. 

Rudokas, Adolfas ir Jurgis, iš 
Z Stašionių km., Rimšės vai., Za-

tokiu būdu papūga sulaikė rasų ap., 
veikimą, sugadino filmas i r ! Rudžir 

kotaitės. Tribūne rengia Soldier Field. 
Šėrei vaite, Veronika, iš Roza- - . , , . , . • „,,«.„:,-, 

lino, Panevėžio ap. Š;met festivalas bus rugpiu-
Šidlauskaitė, Elena, ir vyras j č io 14 d. LelČS i š p i l d y s s e -

Kantautas, Juozas iš Naumies- j k a n č į u s k o m p . C r o s b y A -
čio parap., tremtiniai, prašo at-

delių npjostolių. 

Bethlehem; Conn. — Pra
nešama, kad šis miestas y-
ra saugiausias visose Ame
rikos Jungtinėse Valstybė
se. Per pastaruosius 17-ką 
metų nebuvo jokios nelai
mes su automobiliais. 

dams šokius: "Dance of the n n ^ n r P f i lmna lpiHpiam^ d i - k a i m i u k m ' Kybartų vi., Vilka^ siliepti gimines ir pažįstamus. 
padare nos leidėjams d. v i š k i o a p Šidlauskas, Antanas, iš Apšm-j Marionettes", "Now Go To 

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

Duodame paskolas už žemą nuošimtį. 

Tiesiai Iš Mūsų Dirbtuves Jums! 

Turtas virš $21,000,000.00 Atsargos fondas $1,850,000.00 

Standard Federal Savings 
and Loan Association of Chicago 

Member Federal Savings and Loan InsuraiLce Corporation 
STANDARD FEDERAL BUTLDING 

KAMPAS ARCHER IR SACRAMENTO AVE. 
PHONE: VIRGINIA 1141 

JUSTIN MACKIEWICH, President and Manager 

irdavimas 
2 šmotų parlor setas, tvirtai mūsų padarytas, 

vertes $225.00, dabar tik $149.00 

2 šmotų parlor setas, tvirtai mūsų padarytas, 
vertes $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 JO E KAZIK—KAZlKAITIh 

Rukšėnas, J., iš Antalamiestes tėlių km., Alvito vi. 
km., Utenos ap. Skuodžiūte — Balčiūniene, iš 

Rukštelis, žmona ir vaikai Ka- Panevėžio vi. 
zio Rūkštelio; sūnus Zabijušas ir : šeinių ap., brolis Onos Bernotie-
dukterys Jule ir antroji ištekę-1 n £ g 
jusi Jankuviene. 

Butkus, Feliksas, Mateušas ir 
Povilas ir Rutkiute, Elzbieta, iš 
Butėnų km., Linkuvos vi., Šiau
lių apskričio. 

Rupšys, AdomaF. 

GENERAL CONSULATE 
OF LITHUANIA 
41 West 82nd St., 

New York 24, N. Y. 

•VMflAWWKB-B.v%%v^v ,.\,- ••W.VWWi 

^ : 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
Nuo 1905 metų ši bendrovė pergvveno karus ekono
mines depresijas, panikas ir krizes ir >avo taupy-
tojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą doleri. 
Dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 

Kiekvieno taupyjtojo sąskaita apdrausta 'iki $5.000 00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion nuo 1935 metų. 

dMMX»M1<MI>—XWtfM^ tu010m —W 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus. 
Pradek Taupyti šiandien. 

rhj-ij->iri<~ir-*-M"M~irir*rii~M~ **̂ r~•— m — — — — 1 Pi * M W * * * * ^ — * — W -̂ — ̂ ^ ^ ̂  **** 

Mutual Federal Savings 
Chartered and Supervised by the United States Government. 

2202 W. Cermak Rd. 1 hicago 8, Illinois 
*»HON£: VIRGINIA 774? 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Frta. 
M I • ^ t W ^ n ^ » ^ , » » * t ^ » » . » » » » * a * » * * ' 

Sleep My Dolly" ir "DoU's 
Reverie ,?. 

X Algerd Brazis tikrai 
gražiai praeitą šeštadienį 
pasirodė Johann Straus'o 
operetėj " D i e F i e 1 der-
maus", kuri buvo išpildyta 
Grant park'e. Kiti solistai 
buvo Ernest McChesney, 
Marguerita Piazza, Cracie-
la Rivera, VVilliam Miller, 
John Sauer ir Gerald L. 
Smith. 

X Bruno Snukis, žinomas 
Brighton Park kontrakto-
cius, statydamas kitiems 
naujus namus, nepamiršta ir 
savęs. Jo nuosava reziden-

j cija bus prie 71-mos ir Ma-
I plewood gatvių. 

X CIara Urban, žmona 
policininko ir veikėjo Auš
ros Vartų parapijos, su duk
terim atostogavo St. Jo-
seph, Mich. 

-X Bronislavos Cerkaus-
kaites, iš Cicero, su John 
Stanko vestuvės įvyks rug
piūčio 21 d. Šliubas bos Šv. 
Antano bažnyčioje, 2:30 vai. 

RUOŠKITĖS VISI DALYVAUTI "DRAUGO" LABOR DAY PIKNIKE, VYTAUTO DARŽE, RUGSĖJO - SEPTEMBER 6-tą D. 
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