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PAVOGTI BRANGAKMENYS RASTI CHICAGOJ
Dar Nepaskelbia Italijos Respublika; 
Policija Saugo Prieš Naujas Riaušes
ROMA, birž. 8. — Itali

jos vyriausias teismas šian
dien rado, kad einant rin
kiminiais įstatymais jis ne
turi teisė paskelbti Italiją 
respublika, ir kad pati vy
riausybė turi padaryti to
kią proklamaciją.

Tuo tarpu ministrų tary
ba atlaikė audringą posėdį, 
kuriame komunistai ir soci
alistai nariai reikalavo tuo
jau proklamuoti respubliką. 
Jiems priešinosi premjeras 
Alcide de Gasperi ir deši
nieji ministrai, kurie teigė 
jog toks proklamavimas bū
tų panašus perversmui, už 
kurį jie nenorį, imti atsako
mybės.

Numalšino Riaušes
Tautinės monarchistų są

jungos prez. Tullio Benedet- 
ti sakė jis turi “rimtų suk
ta vimų įrodymų” prieš ka
raliaus Umberto pasekėjus. 
Amerikiečių ir britų vyriau
sybės buvo formaliai pak
viestos ištirti referendumo 
rezultatus.

Apa>rt lėktuvų patruliuo
jančių virš Romos, dideli 
policijos daliniai buvo pas
tatyti mieste, bet padėtis 
šiek tiek palengvėjo po to 
kai tvarka buvo atsteigta 
Neapolyje, monarchistų riau 
šių centre.

Komunistai Grąsina 
Civiliu Karu Graikijoje

ATĖNAI, birž. 8. — Grai
kijoje įvyko naujos riaušės 
pasėkoje valdžios dekreto 
numatant mirties bausmę 
už veiklą prieš valstybę, ir 
komunistai sakė tas veiks
mas gali vesti “vien tik įi 
civilinį karą.”

Viešos tvarkos ministeri
ja sakė 198 aspienys buvo 
užmušti ginkluotuose puo
limuose nuo bal. 1 d. Prem
jeras Tsaldaris sakė valdžia 
“nebegali toleruoti tokį te
rorizmą iš valstybės prie
šų.”

Komunistai Šaudė į
Amerikos Ambulansą
VIENA, birž. 8. — Rusad 

sargybiniai šiandien šaudė 
į amerikiečių ambulanaą va
žiuojantį Vienos plentu ne
toli Tullin aerodromo. * Nie
kas nebuvo sužeistas ir ka
rininkai sakė jie nepriduoda 
tam incidentui jokios svar
bos.

Teismas Neprileido 
Rusų-Nacių Sutarties

NUERNBERGAS, birž. 8. 
— Karo kriminalų tribuno
las šiandien galutinai atme
tė pakartotinus advokatų 
gynėjų bandymus patiekti 
kaipo įrodymą slaptą sutar
tį tarpe Rusijos ir Vokieti
jos pasidalinti Europą į įta
kos sferas.

Teismas taip pat atmetė

Prieš 4 cente

eilę kitų prašymų iš kalti
namųjų, jų tarpe Rudolph 
Hess reikalavimą patiekti 
pareiškimą iš Friedrich 
Gaus, kuris 1939 metais vy
ko į Maskvą drauge su Joa- 
chim von Ribbentrop, tuo
metiniu nacių užsienių mi
nistru, pasirašyti nepuoli
mo sutartį.

Milijonai Paminėjo 
Pergalę

LONDONAS, birž. 8. — 
Anglijos gyventojai, nuvar
ginti sunkiai laimėtos per
galės pastangų, parodė sa
vo pasiryžimą nepraleisti 
pergalės sukakties be pa
minėjimo, ir mosikavo vė
liavomis ir dainavo įvairias 
dainas, 21,000 karių ir ka
ro vežimų paroduojant pro 
karaliui Jurgjr VI.

Vien tik sovietai nedaly
vavo trijų mylių ilgio pa
rade, kuriame buvo karei
vių iš visų pasaulio kampų, 
lydimų blizgančiais šalmais 
amerikiečių dalinio. Minia 
kėlė dideles ovacijas buvu
siam premjerui Winston 
Churchilliui ir feldmaršalui 
Montgomery. Iš didelio žmo 
nių spaudimo, 4,127 britai 
apalpo ir buvo reikalingi 
pirmosios pagalbos.

Ragina Arabus Vienytis 
'Apvalyti' Palestina

BLUDAN, Sirija, birž. 8. 
— Arabų lygos sekr. Abdul 
Rahman Azzam Pasha sakė 
arabų pasaulio vienybė ap
valytų Palestiną nuo “žmo
nijos kriminalistų — kolo- 
nizuotojų — kur tik ir kas 
tik jie bebūtų.” Tuoj po sa
vo kalbos Azzam y Pasha su
šaukė slaptą posėdį 30 dip
lomatų iš astuonių arabų 
kraštų.

Spėjama susirinkimas for
maliai pareiškė, kad 40,000,- 
000 arabų vieninga.! prieši
nasi taikymui britų-ameri- 
kiečių raporto, kuris reika
lauja tuoj į Palestiną įleis
ti 100,000 žydų.

Pasakojo Kaip Davė 
Informacijas šnipui

MONTREAL, Kanada, bir
želio 8. — Dr. Raymond 
Boyer, kurio studijų grupė 
išrado naują reakciją slap
toje DRX sprogstančioje 
medžiagoje, šiandien liudi
jo jog Fred Rose, komunis
tas Kanados parlamento na
rys, pasikalbėjime su Boyer 
užsirašė vardus keturių iš 
penkių dalių naujosios me
džiagos.

Boyer, kuris prisipažino 
esąs vienas kairiųjų, sakė 
jis manė per Rose įtaką iš- 
gausiąs iš Kanados valdžios 
sutikimą suteikti sovietų 
technikos komisijos prašo
mų informacijų.

MONARCHISTAI DEMONSTRUOJA ROMOJE
ST'7' Briliantai Buvo Paslėpti Dėžėje 

Illinois Central Geležinkelio Stoty
Armijos pulkininkas įdėjo savo ranką į bagažo lakerį 

Illinois Centrą! geležinkelio stotyje Chicagoje ir ištraukė 
baltam popieriuje suvyniotą kartoninę dėžutę. Tai buvo 
pabaiga netikėtinos apysakos apie “išlaisvinimą” $1,500,- 
000 vertės vokiečių brangakmenių.

Dėžėje b:'vo deimantai ir kiti brangūs akmeniai, visi 
išplėšti iš žiedų ir kitų dalykų ir paruošti pardavimui. 
Tuo baigta surinkti beveiki visos iš Konbergo pilies pavog
tos brangenybės. Kai knirie auksiniai peiliai ir, šakutės jau 
buvo vartojami prie stalo Hudson, Wis.

NESPĖJO DALYKUS PARDUOTI
Armijos štabas sakė pulk. J. W. Durant ir jo žmona 

Wac kap. Kathleen N. Darant nebuvo spėję dalykus par
duoti, tad neprisieina ieškoti neteisingo pirkėjo.

Italijos monarchistų minios paroduoja gatvėje Romoje, maištaudami protestui 
prieš referendumo rezultatus, kurie buvo už respublikos įsteigimą ir neigiami mo
narchijai. (Acme Telephoto.)

Viltys Taikai Kinijoje Jau Pranyksta; 
Rusai: Chiang Vartoja Japonus Karius

NANKING, birž. 9. —
Viltys nuolatinei taikai Ki
nijoje šiandien susmuko, 
kuomet komunistas kalbėto
jas pavadino nacionalistų 
gen. Tu Yu-ming pareiški
mą paskelbimu civilinio ka
ro ir gal net “tarptautinio 
konflikto.”

Anot valdžios spaudos 
agentūrų, Gen. Tu Yu-ming, 
nacionalistų armijos Mand- 
žurijoje komandierius, Muk
dene pareiškęs jog Kinijos 
valdžios jėgos yra nusista- 
čiusios paimti komunistų 
laikomas Mandžurijog dalis 
po išsibaigimo dabar vei
kiančios 15 dienų paliaubų 
sutarties.

Paminėjo Rusus
Komunistų viršininkas 

Liao Ching-chih nurodė, kad 
Dairen uostą kontroliuoja 
Darien, kurį generolas Tu 
savo pareiškimu apėmė, ir 
pridūrė: “Aš manau Kini
jos vyriausybė nori iššauk
ti tarptautinį konfliktą Man 
džurijoje.” Paklaustas ar 
rusai tebėra Darien’e, jis j 
sakė neturįs apie tai žinių.

LONDONAS, birž. 8. — 
Maskvos radijas citavo Tass 
agentūros korespondentą 
Šanghajuje, kuris sakė “ga
vęs įrodymų jog tarpe Ki
nijos valdžios jėgų atakuo
jančių Kinijos komunistų 
armijas yra ir japonų ka
rių.”

Demonstracijos Egipte
Prieš Britu Buvimo

ALEKSANDRIJA, Egip
tas, birž. 8. — Anti-britiš- 
koms demostracijoms įvy
kus antrą kartą per 24 va
landas, devyni asmenys bu
vo sužeisti šį vakarą, kuo
met policija bandė išsklai
dyti demostrantua, iš kuriui 
tarpo granatos buvo išmes
tos. Du granatų sprogimai 
vakar naktį sužeidė keturis 
britus kareivius ir septy-

nius egiptiečius.
Musulmonų brolija suruo

šė demonstracijas kartu su 
Londone vykstančiu perga
lės minėjimu, kad .padrama- 
tizuoti egiptiečių protestą 
prieš evakuavimą britų ka
riuomenės iš Egipto.

Ragina Indonesiečius 
Ruoštis Kovai Javoje

BATAVIA, birž. 8. — Ne
pripažintos Indonesijos res- 
puplikos prez. Soekarno at
sišaukė į savo pasekėjus vi
soje Javoje mobilizuotis 
prieš olandus. Tame ragini
me įskaitomas ženklas jog 
greit nutrūks vedamos tai
kos derybos.

Jis sakė kalbos su olan
dais tebesitęsia, bet visvien 
paskelbė “karinį stovįi” vi
soje Javoje. Soekarno mo
bilizacijos paskelbimas bu
vo išleistas 15 dienų po to 
kai premjeras Sjahrir pra
nešė, jog indonesiečiai at
metė vėliausius olandų pa
siūlymus išaiškinimui indo- 
nesiečių nepriklausomybės 
reikalavimų.

1 -*

Airas Baigė Savo 31
Dienos Bado Streiką

BELFAST, Šiaurės Airija, 
birž. 8. — Crumlin Road ka
lėjimo viršininkai šį vakarą 
sakė David Fleming, 27, ai
rių respublikonų armijos 
belaisvis,, baigė savo bado 
streiką, po to kai neėmė jo
kio maisto per 77 iš pas
kutinės 81 dienos. Fleming 
pradėjo savo bado streiką 
kovo 20.d. kaipo protestą 
prieš pasielgimą su politi
niais kaliniais.

JERUZALE, birž. 8. — 
Laivelis Ha.viva Reik, vežąs 
470 neteisėtų žydų imigran
tų, šiandien atplaukė į Hai- 

, fa po to kai jis buvo britų 
naikintuvo sugautas netoli 
Palestinos pakrančių.

GINA PALAIKYMA 
ATSTOVO VATIKANE

Teisių profesorius Loyola 
universitete John A. Zve- 
tina užvakar pareiškė, kad 
Prez. Trumanas turi teisę 
palaikyti diplomatinius san
tykius su Šv. Tėvu Popie
žių Piju XII, kadangi Vati
kanas yra pripažintas su- 
verinine valstybe. Jis sakė 
protestonų grupės daro di
delį spaudimą į Prezidentą 
atšaukti specialų pasiuntinį 
Myron C. Taylor.

Anot profesoriaus, “dip
lomatinė atstovybė Vatika
ne nereiškia jog mes remia
me katalikybę kaipo vals
tybinį tikėjimą, taip kaip 
atstovybė Maskvoje nereiš
kia jog mes remiame komu
nizmą.“ Protestonų bažny
čios vadai nesenai protesta
vo, kad pasiuntimas atsto
vo į Vatikaną yra neameri- 
koniška ir prieš konstituci
ją-

Užginčija Jugoslavijos Įdžios plen,jmo pO9gdyje ir 
Mobilizacijos Raportą > pirmą sužinoję a-

* r pie juos is spaudos.BELGRADAS, birž. 8. — 
Jugoslavijos valdžios biule
tenis užginčijo užsienio 
spaudos raportus apie bend
rą Jugoslavijos kariuome
nės mobilizavimą, teigdamas 
jie buvo paskelbti “ryšium 
su ministrų konferencija.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Jaunasis 20 m. amž. Siamo karalius.buvo rastas ne

gyvas savo palociuje sekmadienio ryte. Spėjama, kad jis 
netyčia mn-iišovė bevartydamas šautuvą..

—Šiandien Belgrade prasidės četnikų vado gen. Draza 
Mihailovič teisimas. Jugoslavijos diktatorius Tito kaltina 
Mihailovičių krašto išdavyste koliaboracija.

—Italijos kreiseris vakar atplaukė į Lisaboną, Portu
galija, su Italijos karaliene ir vaikučiais. Jos vyras, ka
ralius Umberto, greitu laiku važiuos ten savo lėktuvu.

—Britų darbiečių partijos seimas prasideda šiandien. 
Prie konstitucijos manoma prikergti anti-komunistinį 
«traipsnį, kuris, spėjama, bus užgirtas be didelės opozici
jos.

—Prancūzijos užsienių ministerija sakė ištremti Jeru
zalės mufti Haj Amin Al Husseini išvyko kitur.

—Maskvos radijas ir spauda nukreipė prrfįragandą 
prieš Angliją, sakydama britai pakiša koją bendrai did
žiųjų valstybių veiklai Jungtinių Tautų organizacijoje.

Kaina 4 centai

UN Atomų Komisija 'Sukilėliai' Užėmė
Miestą FilipinuoseSusirinks Penktadieny

NEW YORKAS, birž. 8.™ 
Penktadieny susirinks Jun
gtinių Tautų atominės jėgos 
į reikalų komisijai, kuriai 
. bendrasis seimas įsakė greit 
I veikti, ir ims svarstyti bū- 
; dus ir priemones kaip pa
sukti atominę energiją tai
kingiems tikslams ir elimi
nuoti visus ginklus, kuriais 
galima vykdyti masinį žmo
nių žudymą.

Komisijoje dalyvauja 12 
tautų — kuriui 11 sudaro 
apsaugos tarybą — ir Ka
nada, kuri buvo įleista už 
tai, kad ji žymiai prisidėjo 
prie atominės bombos iš
vystymo.

Rumunijos Rinkimu 
Nota 'Negaliojanti'

BUCHAREŠTAS, birž. 8. 
— Mihai Romniceanu, libe
ralas narys Rumunijos val
džios, sakė jo partija nega
li pripažinti galiojimą val
džios atsakymo į Amerikos 
ir Anglijos protestus ryšium 
su laisvų rinkimų laikymu. 
Romniceanu sakė atsaky
mai nebuvo svarstyti val-

MASKVA, birž. 8. — Tass 
agentūros pranešimu, dide
lis lietus panaikino sausros 
pavojų dideliuose kviečių 
auginimo plotuose pietinėj 
Ukrainoj ir šiauriniam Kau
kaze.

Vol. XXX

MANILA, birž. 8. — Prez. 
Manuel Roxas šiandien pra
nešė, kad šimtai ginkluotų 
vyrui užpuolė Pantabangan 
miestelį, tik 90 mylių šiau
rėje nuo Manilos, apiplėšė 
jo gyventojus ir įsteigė sa
vo valdžią. Roxas spaudos 
konferencijoje sakė Panta- 
bangan krito hukbalahpa.ms 
(ūkininkams partizanams), 
kurie yra vadinami bandi
tais.

Miesto burmistras ir kiti 
valdininkai pabėgo iš mies
to ir įsibriovėlia.i įsteigė sa
vo rėžimą, pastatydami ke
lių blokadas prieš įsikišimą 
iš svetur. Visa tai įvyko 
birž. 1 d., bet sužinota apie 
tai tik dvi dienas vėliau, kuo 
met toje srityje buvo užpul
tas didelis policijos patru
lis. Policija tebekovoja apie 
400 užpuolikų.

OPA Kelia Kainą už 
Duoną Vienu Centu

WASHINGTON, birž. 9.~ 
OPA planuoja šią savaitę 
įvykdyti duonos kainos pa
kėlimą vieną centą už kepa
lą. Anot OPA informanto, 
kainos pakėlimas palies vi
sas duonas išskiriant rugi
nę, kuri buvo anksčiau par 
branginta.

Viešbutyje Gaisras, 
Raportuoja 15 Žuvo

DUBUQUE, Ia., birž. 9. 
— Ugniagesių kapt. Harold 
Cosgrove spėjo, kad bent 15 
asmenų žuvo gaisre, kuris 
išdegino šešių aukščių Can- 
field viešbutį anksti šį ry
tą. Jis sakė negalima dar 
nustatyti sužeistųjų skai
čius. Nė vienas žuvusiųjų 
kol kas neatpažintas.

KALENDORIUS
Birželio 10 d.: šv. Marga

rita. Škotijos Karalienė; se
novės: Kantrimas ir Vingė- 
la.

Birželio 11 d. r Šv. Barna
bas; senovės: Dainius ir 
Skirgėlė.'

ORAS
Dalinai ūkanota, šilčiau. 

Gali būti lietaus. Saulė te
ka, 5:16; leidžiasi, 8:24.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Dėl Pikniko 
Marianapolyje

Šių metui gegužės mėn. 30 
dieną Marianapolyje buvo 
susirinkę TT. Marijonų Rė
mėjų pikniko talkininkų ko
misijų atstovai pasitarti dėl 
rengiamo tredicinio 4 liepos 
pikniko Marianapolyje. Su
sirinkusieji atstovai apsiū

tą atsilankymą Marianapo- 
lio Kolegijos High School 
mokinių vaidinimus, įvyku
sius šių metų gegužės mėne
sio 12 dieną Waterbury Šv

OHIO LIETUVIU ŽINIOS
Cleveland

mė patalkininkauti TT. Ma- MIRĖ KUNIGAS M. 
rijonams pasiskirstydami se
kančiomis pareigomis: pasi
rūpinti stalu ir autobusu 
Worcesterio Šv. Kazimiero 
parapijos atstovė Ridikienė,
Hartforde Šv. Trejybės pa
rapijos vargonininkas Bal
sys ir Waterbury Šv. Juoza
po parapijos atstovė Kari- 
nauskienė, o Cambridge Ne
kalto Prasidėjimo parapijos

M. ..... BALF 35 Skyrius TuriMusų apylinkėje visiems 
gerai pažįstama kaipo veik- Pgf SlITltl NČINŲ 
U lietuviu judėjime ir kiek- BALF 35 skyrius, 314 

Juozapo ir birželio mėn. 2 Vieno r.uoSirdi drarjgj Pet- w st Newsrk „ j 
dieną Hartfordo šv. Trejy- Į rauskiene, 17414 Neff Rd. kurio valdybą sudaro •
bės parapijose. tapo nelaimes paliesta ir 29 Vladas Dilia garbės pirm

-----:-------------- d. gegužes turėjo pasiduoti I kun Ig Kelmelia vice£irm

DU|| A lIMinę r?nda,rHu?onaRoad Hospi-' ^mmin^^t^P Vl“'r HILĄ. Zlllluj tat Kuriems galima, aplan- n8 Stasys AugūnlsAnta-

rius nutarė ir toliau tęsti 
drabužių ir kitų daiktų rin
kimo vajų. Sustiprinti tą 
darbą, išrinkta specialė ko- 
misijs! iš šių narių: St. Au- 
gūno, K. Areliūnienės ir T. 
Grybaitės, ši komisija pri
ims iš aukotojų ir knygas,

skiriamas lietuviams
Reikia pastebėti, kad B A 

LF 35 skyrius vienas iš pa
vyzdingųjų. Jis ne tik visus 
mokesčius ir narių sąrašus

atsiunčia punktualiai, bet y- 
ra vienintelis skyrius, kuris 
centrui prisiunčia ir savo| 
susirinkimų protokolų nuo
rašus.

MONKEVIČIUS
Birželio 3 d. pasimirė čia. 

kun. M. Monkevičius, įkūrė
jas ir ilgametis klebonas len 
kų Šv. Vaitiekaus parapijos. mėje!

Velionis buvo kilęs iš lie
tuviškų bajorų ir šalininkas 
Liublino unijos. Jis mėgda
vo sakyti, kad lenkas ir lie
tuvis, tai vienas ir tas pats

kykime ją, palinkėdami nuo - nas Masand,jka iždininkag 
savęs ir vienkart prasyda- g F Gudas , sekr A g Tre. 
mi Visagalio jai sveikatos ir čiokas fln ražt Tek|- G

Atidarė Ofisą

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9 

Trečiadieniais pagal sutartį

Tel. — YARds 565).

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
1681 West 47th Street

OFISO VALANDOS:

Nuo I iki 4 «>. Ir I iki vak.

greito pagijimo. baite, iždo glob.: V. Valic-Dieve pagelbėk mūsų nuo-'kas ir Vineas Luk 
širdžiai drauge. Šioje nelal- dog sekretoriua Joka^ j 

T. Rakutis stuk£?3, gegužės 18 d. pri
siuntė 12 naujų narių sąra
šą. šis skyrius dabar jau 
turi per 100 narių. Savo pas
kutiniame susirinkime sky-

DR. V. P. SLEPIKAS

atstovas Jakutis žadėjo sa- tautybe, nors tik skirtingai 
vo sumanymus vėliau pra
nešti.

Be kitko, pranešama, kad 
kelionė į Mečūanapolio pik
niką specialiais autobusais 
į ten ir atgal kainuos: iš 
Worcesterio — $1.25; iš
Hartfordo — $2.00 ir iš Wa- 
terbury — $2.50.

TT. Marijonai norėtų pri
minti gerbiamiesiems klebo
nams, vargonininkams ir Vy
čių bei Sodalicijos pirminin
kams, paėmusiems pikniko 
tikietus, kad juos kaip ga
lima greičiau išplatintų ir 
likusius bei parduotųjų ti 
kietų šakneles grąžintų Tl. 
Marijonams.

PADĖKA
TT. Marijonai reiškia nuo

širdžią padėką gerbiamie
siems klebonams už globą 
ir propagandą, o brangiems 
parapijiečiams už skaitlin-

kalba.
Tačiau, širdyje nors ir slap 

tai, ruseno ugnelė ir tikros 
lietuvybės, nes, kiek jam bu-

Metropolitan Opera House, 
o antrą dieną jam pagerbti 
suruoštuose pietuose.

Pasakojo, vokiečiai buvo, 
palyginus su blogumu, kip
šai, biesai, bet raudonieji 
maskoliai tai tikriausi šėto
nai, liucipieriai.

Jie ne tik klasta sukėlė

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

vo galima, visuomet parem-, varšuviokug prieš vokiečius
davo lietuvybės reikalus, kai 
kada net ir neprašomas. Pa
vyzdžiui, kada po pirmo pa
saulinio karo buvo čia “Lie
tuvių Dienos” rinkliava, jis 
neprašytas atsiuntė $25.00 
auką. Kaipo administrato- 
rius-užvaizda parapijos rei
kalų, buvo labai sugabus, žo
džiu, puikus “gaspadorius”. 

Amžiną atilsį jo sielai.
K. Vidikauskas

ATGARSIAI GEN. BOR 
ATSILANKYMO

Gegužės 30-31 dienomis 
čia viešėjo lenkų vadas, gen. 
Tadas Bor-Kamarowskis, pa 
garsėjęs didvyiiška War- 
szawa vaduote.

Pirmą dieną jis kalbėjo

ir paskui šėtoniškai juokėsi, 
kaip sukilėliai žūdavo nuo 
smūgių vokiečių, bet neda.- 
leido amerikonams, nei an
glams sukilėlius ginklais, a- 
municija ir maistu paremti.

Maskoliai taip Katyniuje, 
kaip ir Kozelske išžudė vien 
penkiolika tūkstančių lenkų 
karininkų!

Svetainėje Maskvos ber
nai ruošė jam nemalonumą, 
bet ‘ ‘trubelmeikeriai ’ ’ kaip 
bematant buvo išmesti už 
durų. K. Vidikauskas

A. 1. motinų

JIINE 30 Didi Diena 
Armijos Vyrams!

Philadelphia, Pa. — Ame
rikos Auksinių žvaigždžių 
Motinų suvažiavime organi
zacijos pirmininke 1946-7 
metams išrinkta Eleanor 
Boyd, iš Long Beach, Fla.

Mano 22 mėty praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama j mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė.

Telefonas VARDS 1373
VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 

vak. Sekinad. pagal sutartį.

RENDLO4AME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

J EIEIGŲ Jūs esate paleistas iš 
Armijos — jei turėjote' laipsnį ir 
norite jį išlaikyti — jei jūs turite 
užlaikytinius gimines —tai vei
kite dabar... Birželio 30, 1916 m., 
yra paskutinė dieną, kurią jūs 
galite Įstoti Į Reguliarę Armiją 
ir dar gauti dvi naudingas pro
gas... išlaikyti .senąjį savo lai|ie.iij 
Ir šeimai užlaikynto dalį.

ĮSTOKITE DABAR ARČIAUSIOJ 
SAU J. V. ARMIJOS KUKRU- 
TAVIMO STOTYJ

166 W. Van Buren St 
2001 Irvlng Park Blvd.
6500 8. Racine Avenue

Primokėjimai užlaikytinienis 
jūsų šeimos nariams bus tęsiami 
per visą jūsų tarnybos laiką, 
tiktai jeigu jūs įstosite Į Regu- 
llarę Armiją pirm Liepos 1, 1946 
m.

Jeigu Jūs esate paleisti iš Ar
mijos ir norite vėl įstoti su se
nuoju savo laipsniu, jūs turite 
įstoti 90 dienų eigoje nuo jūsų 
paleidimo. Ir pirm Liepos 1, 
1946. Apmąstykite. Veikite dabar.

A GOOD JOB FOR YOU

U. S. Army
CHOOSE THIS 

fine ppoffssion n o w j

(gyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipki t ės Ekapertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

' Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų Išdirbysčlų * 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam 18 namų ir pristatort

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Rauliu f staką ir 
jums nereikės lankti <tėl Jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muziku* Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

Mes Esame AGENTAI Dčl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIšŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, tar —
KEM-TONE VADSPAR.

TIKTAI

$150’

Į DIENA?

Turime Gražų Pasirinkimą 
194«m. SIENINES PO PI EROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West flSrd Street
Tek: — HEMlock 8262

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• » 9

68C3 W. Cermak Road 
BERWTN, KLUVOIS

Ofiso Tol. — Berwyn 8823 
Bos. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama —
Saukite: Bervvyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

J. RIMDZUS. D. C.
LICENStiD CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Galia i* Indiana—

Pitone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HCKIRS: DaUr •—S P. M.
žaturdaya • A M. to > F. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aklų gauname gy- 
venini ui. Saugokite jas, leisdami 
ISegaamlnuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETKISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0628, Cliivago 

OFISO VALANDOS;
Kask len 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečlad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:09 p. m.

SKELBKTFES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas I

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mfisy 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

TAkatanėtal Pilnai Patenkintu PlrkŠjy Išgarsina Mae. — 
Prie Pragos Paklauskite Ją!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PABLOR ŠIMTE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. .Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 8516

Savininkas — JOE KAZIK—KAZĮ KAITIS

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

TeL VIB 0980 (offlce ir Namu.)

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 4:80 — 
8:80 vakarais. Trečlad. pagal sutartį.

TeL: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicere, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir (-8 rak. . 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. ir Sekinad. uždaryta.

Tiksliu Tyrimas 
Ortlioptle Gydymas

DR.WAL.TER J. SYVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Buikos)

Tel: — CANAL 7329

Contaot Stiklai 
Stiklo, Atnaojlnam

Vai.: — Kasdien — 10 !kl 18, t Iki B. 7 
Iki t — BeStad. — 10 ryt. Iki B vak. Sek
inad. — 10 Iki pietų. — Trečlad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

4729 Bo. AshlBBd A V©. 
(3-tarafc lubos)

Ofise TebfonaS: YABds 05M 
JOt neatsiliepia laukite—
Res. Tel.: MIDway 2880

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL vak.
Sekinad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.— ............ :

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

6254 8. Ashland Avė.,
ROOTVy 5

Ofiso TeL: GROvehin 5218 
Bes. TeL: PBOspeet 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet; 7 Iki S vak.: Ir 

TrečiadlenlaU pggei sutarti-

"mTil eS“! DR-p- “c“s
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai

Tel. — HEMIoek M24 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA m CHIBtJBGfi 
2468 West 63rt gtreet

VAL.: nuo t Iki k kai 
Dltaonds tik pagal mtMrti

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįlpa H Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
liet. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Raukite: BERWYN 6200

VALANDOS:
Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DANTISTAS
1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M.

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. 3147 S. Halsted St., ChicagfMK 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.Dr. F. C. Winskunas

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso TeLi PBOspeet 6446 
Bes. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

4146 Archer Avenue <
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Be*. TeL BEPublio 0054 

Jeigu Neatsiliepiania— 
Saukite: EEDate 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel.: GROvchill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS A
2423 West Marąuette Rd. "

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutartį)

Tel. flemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus^
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

6155 So. Kėdelė Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 ir 7-9 kasdien 

Išskiriant tračlad. ir Mkmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

TeL OANal 6112

DR.BIE2IS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet Ir 7—8 v, v. 
SeknuuL, Trečlad. ir Seitadienlo 

vakarais ofisas uždarytas.
RJBZIDBNCtJA 

3241 West 66th Place 
TeL BBPuMIe 7868

Ras. 6958 So. Talinas Ava. 
m. TeL GBOvehUl M17

Offles Tat HBMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare’ 
Tfečiad. ir Nedėliomia susitarus

TeL CANal 6257
Bea. TeL: PBOspeet 6660

DR, P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Besldencija: 6600 8. Artesian Avė. 
VALANDOS: U V. ryto iki 3p.p. 

6 Od 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4640 So. Ashland Avenue

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
vakarais—tik pagal sutarti

Office TeL YABds 4787 
Namą TeL PBOspeet 1930

TeL YABds 9146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

m AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS
1930 W. lllth St.

Tel. HILLTOP (>#»»

V*land<m nagai autnrl.1.

Ofiso TeL VIBginia 0036
Beddencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6 ^8

Ofiso TeL: PULLMAN 1193
Namu Tai.! PIIIIMAN Hm

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Bes. TeL: BRCnsudck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki R vnkara
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HELP WANTED

“D R A U O O” 
DARBŲ SKYRIUS S HELP WANTED — MOTERYS

“PRADOAK” HELP WANTED 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. RANdolph 9488-8I82

HELP WANTED — VYRAI

REIKIA
MILLING MACH. OPERS. 

LATHE HANDS
GRINDERS

PRIE SNAGGING CASTINGS
SANDERS

MALIAVOS DEPARTMENTE
PADĖJĖJŲ

SHIPPING RUIME
Darbas dienomis. 50 vai. į savaitę. 
Geriausios darbo sąlygos.

VANDERCOOK & SONS 
900 N. Kilpatrick 

REIKIA
MEDŽIO-IŠDIRBIMUI FORMANO 

IR
MEDŽIO IŠDIRBEJŲ

Pastovūs darbai naujoj rakandų 
dirbtuvėje. Pašaukite tarp 9 ryto 
iki 5 vak. J

DEARBORN 4316 
627 W. LAKE ST.

Reikia 
Lathe Hand

Turi būt patyręs. Pastovus 
darbas ištisai metus. 45 vai. 
i savaitę. Labai gera mokes
tis. Puiki transportacija ir 
darbo sąlygos.

PAŠAUKITE MR. COTTINI

CAPITOL 4900
RAKANDŲ FINISHER 
IR PATAISYTOJO

Atsakomingas, hotelyje patyrimo 
pageidaujamas. Pastovus darbas. 
Arti North sidės.

PAŠAUKITE HOUSEKEEPER 
WHITEHALL 4850

Paint Sprayers 

Touch-up Sprayers 

Padėjėjų
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS

Naujas I8V2 c. j vai. 
pakėlimas dabar galėn.

KREIPKITfiS SAMDYMO OFTSAN 
PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

Hurley Machine Co.
2125 S. 54th Avė. — Cicero

MERGINŲ
R A D I O

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

. 4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenufe
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DZEN ITORKŲ
UŽDARBIS 7214 Į V AL. PRADŽIA* 

77 H I VAL. PO 3 MfiN.
82 H J VAL. PO 8 MfiN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

HEIP VYANTED — MOTERYS

ASSEMBLERS
MERGINŲ IR JAUNŲ MOTERIŲ 

Lengviems Assembly Darbams

Naujas l81/2 c. į vai. 
Pakėlimas dabar galėn. 
Puikios darbo sąlygos.

SAMDYMO OFISAS ATDARAS 
PIRMAD. IŠTISAI PENKTAD.

Hurley Machine Co.
2125 S. 54th Avė. — Cicero

Mussolinis Mokėjo
FašistamsAnglijos

Vidaus reikalų sekr. Ede 
pranešė parlamentui jog 
Muasolinio valdžia mokėjo 
pinigus Sir Oswald Mosley, 
jo britų fašistų sąjungai per
kelį P™4 ka? lde $241,612 ( metus mSneeiniale
paskaitė dal» dviejų laiškų, TiMkite man

BALF žinios
Nuo šių merų balandžio 

21 d. iki gegužės 20 d., lie
tuvių tremtinių mokykloms 
Europoje, įvairių mokyk
loms reikmenų aukojo šie:
BALF 76 skyrius, Detroit,
Michigan — 145 svarus; ge
neralinis Lietuvos Konsula
tas New Yorke — 70 sv.;
Misevičienė, Brooklyni N. Y.
— pusę sv.; Chicagos lietu
viai — 168 sv.; Salvation 
Army — 217 sv.; šv. Kazi
miero seselės, Scranton, Pa.
— 41 sv.; BALF 6 skyrius,
Chicago, III. — 60 sv.; J. A.
Stoškūnas, Baltimore, Md.
— 1 av.; kun. V. Martusevi- 
čius, Philadelphia, Pa. — 14 
sv.; Montvila, Brooklyn, N.
Y. — 6 sv.; Vyčiai, Worces- 
ter, Mass. — 17 sv.; šv. Al
fonso mokykla, Baltimore, kos, lietuviui našlaičių kelio- 
Md. — 2 sv.; Šv. Kazimiero nei iš Europos į Ameriką, 
parapija, New Haven, Conn. apmokėti. Pažymėtina kad-4 ZAZA   TT' V j • a . .

REIKIA MERGINŲ
lengviems dirbti nes darbams. Pa
kuoti Ir assenibllng. Vidurmlestyje 
prie patogios transportacljos. 5 die
nos | savaitę.

MEDICAL SUPPLY CO.
75 W. Van Buren

MERGINŲ — MOTERIŲ
16 METŲ IR SUVIRS 

Jokio patyrimo nereikia. Pasto
vus darbas, gera mokestis.

ARTCRAFT
VENETIAN BLINDS 

1528 W. Armitage 
(Kampas Elston)

SVEIKINA NAUJOSE PAREIGOSE

Prez. Truman sveikina Fred Vinson (kairėje) paskirtą 
į Aukščiausį Teismą., ir John W. Snyder, kuris paskirtas 
valstybės sekretorium — Vinson vieton. (Acme-Draugas 
telephoto)

100 sv.; Viešpaties Atsi
mainymo parapija ir BALF 
16 skyrius, Maspeth, L. I., 
N. Y. — 595 sv. Iš viso per 
tą laikotarpį mokykloms 
reikmenų aukota 1,436 sva
rai. Mokykloms reikmenų 
nupirko Sv. Kryžiaus para

Reikia

Assemblers
LENGVAS ŠVARUS DARBAS 

Mes išmoksim jus prie:
SOLDERING 
RIVETING 

INSPEKTAVIMO 
DRILL PRESS 
IR PAKAVIMO

Dykai ligoninės apdrauda, gyvy
bės apdrauda ir apmokamos 
Šventės.

NUTONE
1474 W. HERBARO

kuriuos grafas Dino Grandi, 
tuometinis Italijos ambasar 
dorius Londone, pasiuntė 
Mussoliniui.

Viename jų, datuotame 
1935 m. kovo 1, Grandi ra
šė: “šiuo laiku mes pralei
džiame daug pinigų Anglijo* 
je. Bent iki kelių dienų at
gal tu davei Mosley apie

nemažai pinigų prisiųsta BA 
LF’ui, Našlaičių Fondui, au
kų rinkimo vajui dar nepra
sidėjus. Daugelis Amerikos 
lietuvių draugijų ir pavienių 
asmenų yra pasižadėję Naš
laičių Fondui aukoti po $500 
ir mažiau. Tikimasi, kad rei

pija, Schenectady, N. Y. ,už j kalingi pinigai našlaičių par- 
$47.20 ir Vyčių 41 kuopa,: gabenimui bus mūsų duos- 
Brooklyn, N. Y. už $16. Be j nios ir geraširdės visuome- 
to, BALF centras nupirko nes sukelti laiku, kad užtek-
įvairių mokykloms reikme
nų už $2,094.22.

★
Muzikos Tremtinių cho

rams: Per tą pa.tį laikotar
pį, lietuviškos muzikos gai
dų, lietuvių tremtinių cho
rams Europoje, aukojo šie:
X. Strumskis, Brooklyn, N.
Y. ; A. J. Aleksis, Waterbu- 
ry, Conn.; Antanas Vaičiu
laitis, Brooklyn, N. Y.

★
Maistas lietuviams vaiku

čiams: Kleb. kun. Juozas 
Pauliukonis, MIC., Kenosha, 
Wis. pranešė, kad prieš kurį 
laiką šv. Petro lietuvių pa
rapijoje, BALF 103 skyrius 
pravedė rinkliavą, užpirkti 
lietuvių tremtinių vaiku 
čiams Europoje maisto pro
duktų. Surinkta $188.00.

★
Aukos lietuvių našlaičių 

kelionei apmokėti: Į BALF 
Centrą pradėjo plaukti au-

Duče, visi tie pinigai, nors 
ir geriausiais norais, eina 
kaip į gurbą.”

Ankstyvas valandas pra
leidžiu ten, kur jas praleisti 
dera; jei namie, tai ne miege 
ar poilsyje, bet darbe. —

Milton.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
VYRŲ

IR MOTERIŲ
LENGVIEMS ASSEMBLY

DARBAMS MALONIOS 
APLINKYBES GERA 
PRADINE MOKESTIS 
45 VAL. Į SAVAITĘ .

ATSIŠAUKITE

COIORGRAPHIC, INC.
4617 West End Avė.

Šiomis dienomis skyriai 
praneša naujus narių sąra
šus. BALF 31 skyrius, Wor- 
cester, Mass. — 144 nariai; 
BALF 71 skyrius, Athol, 
Mass. — 32 nariai; BALF

Po svietą pasidairius
Nešnekant jau apie šiaip 

žmones, daugelis net pačių 
bolševikų nežino, kaip jų 
šviesiausia saulė Stalinas gy 
vena ir balevoja. Jie mano, 
kad Stalinas, tai kaip koks 
Madison proletaras (Madi- 
son St., Chicagoj, tarpe 
Racine ir Canal gatvių yra 
tikra proletarų karalystė; 
kiti sutrumpintai vadina 
Madison bominė). Bet ne. 
Stalino gyvenime ir balia- 
vojime gali prilygti tiktai 
geras milioriierius.

Vienas prancūzas, kuris 
nesenai grįžo iš Sov. Rusi-

din... (Esu laimingas jus 
matyti).

Kas pirmu žvilgsniu kren
ta į akis užsieniečiui, tai 
nežmoniškai ilgos Stalino 
švarko rankovės. Iš po jų 
matosi tik pirštu galai. At
rodo, kad jis norėjo kaž ką 
paslėpti.

Šalia jo stovi nedidelis su 
akiniais žmogelis, kuris 
kiekviena Stalino žodį verčia 
angliškai. Tai jo asmeniškas 
vertėjas, kuris per visus pri
ėmimus niekad nuo savo šei
mininko neatsitraukia ir pa
žodžiui verčia jo kalbą

84 skyrius, Springfield, III. 1os> turėjo galimybės su de- 
— 14. Visi BALF skyriai Įegacija. patekti į Kremlių 
prašomi prisiųsti 1946 m Pamatyti, kokios ten or- 
narių sąrašus BALF Cent- j Sijos keliamos per naktis.

LAKĖJAI MĖLYNOJ 
i UNIFORMOJ

Paprastų žmonių puikybė 
yra tame, kad jie visada a- 
pie save kalba, gi apie aukš
tus žmones — niekada.

i

tų našlaičių kelionės išlai
das apmokėti.

★

Knygos Baltijos Universi
tetui Hamburge: Baltijos U- 
niversitetui Hamburge iki 
šiol BALF’as, pasiuntė ne
mažai popieros, paišelių, žo
dynų ir paskutiniu laiku a- 
pie 2,000 svarų įvairių kny
gų lietuvių ir kitomis kal
bomis. Iš viso pasiųsta apie 
4,000 knygų. Vėliausias kny
gų siuntinys Baltijos Uni
versitetui išėjo iš New Yor- 
ko gegužės mėnesio pabai
goje laivu SS American For- 
warder. Baltijos Universite
tui dar reikiai daug įjvairaus 
turinio knygų: moksliškų 
knygų, žurnalų, beletristikos 
ir kitų, lietuvių, anglų, vo
kiečių, prancūzų ir kitomis 
kalbomis. Iš BALF sandėlio 
iš viso knygų išsiųsta lietu
viams Europoje 21,318 sva
rų, apie $10,749.50 vertės.

r
★

Maisto dalinimas lietu
viams Italijoje ir Prancūzi
joje: BALF’o pasiųstas mais

Sutvirtinta 500 
konvertitu

Brooklyn, N. Y. —

Kada Kremliuj yra ruo
šiama puota, tai Stalinas iš
siuntinėja savo automobilius 

Šv. atvežti svečius į Kremliaus 
Kryžiaus bažnyčioje vysku- palocius. Prie vartų stovi
pas Thomas E. Molloy šutei- sargyba ir tik parodžius lei- 
kė sutvirtinimo sakramentą džiamąjį, praleidžia įvažiuo- 
.500 perėjusių į katalikų ti- ti automobilį, kuris sustoja 
kėjimą. Kun. J. M. Oester- prie nedidelių durų. Ten sve- 
reich, kuris irgi yra perėjęs čius pasitinka lakėjas, ap- 
į katalikų tikėjimą, pasakė sivilkęs mėlynoj uniformoj, 
pamokslą ta proga. visai panašiai lyg caro lai-

Brooklyn’o diecezija turi kais.
tam tikrą organizaciją, kuri gu lĮftu svečiai pasikelia 
darbuojasi tarpe nekatalikų,
kad atvedus juos į tikrą ti- 
kėjmą.

lik viena diecezija 
5 mil.

St. Louis, Mo. — Wm. D. 
Walsh, iždininkas Katalikų 
Labdarybės St. Louis diece
zijoj, paskelbė, kad sušelpi- 
mui 46-šių labdaringųjų įs
taigų bei agentūrų praeitą 
metą išleista viso penki mi- 
lionai dolerių. Tai tik viena 
diecezijoj.

Paklauskit, kiek tariamieji 
bedieviai yra išleidę sušelpi-

į antrą aukštą ir plačiu ko
ridoriumi, kuriame stovi iš
sirikiavę dviejose eilėse pa
sipuošę lakėjai, jie eina į 
salę. kur Stalinas maršališ- 
koj uniformoj, su auksiniais 
antpečiais, pasitinka kiek
vieną svečią, sakydamas 
jam:

— Rad vas videt gospo-

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MŪRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
90 jfo. — 2nd RoU ........ $1.80
Brick Siding — Roll .......... $2.15
Heavy Brick Siding ............ $8.95

Ketvirtainė pėda.
TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 

A-l
rūšies stako — Lentų Ir Namams 

Materlolo.
Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus Ir duris Ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
Mes turim gerą lietuvi karpenter|

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

3800 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101

mui labdaringųjų įstaigų ir 
tas lietuviams tremtiniams kokios tos įstaigos.
Italijoje ir Prancūzijoje lai- , T ‘-
mingai pasiekė ir buvo iš- ri a \ ' r‘
dalintas. Prancūzijoje mais- een • aat>oržL Vianas da- 
to dalinimas lietuviams trem Y™.?. išradimo,
tiniams įvyko kovo 21 d„ ) ske?bia’ kad atomo energija 
balandžio 14 d. ir vėliausias niekuomet nebus pritaikinta 
- gegužės 14 d. Italijoje automobiliams, bet galės bū- 
maistas išdalintas Romos 1 ^ri ai oma ^aivams- 
lietuviams geg. 14 d. Čia
maisto dalinime dalyvavo B 
ALF pirmininkas kun. dr. J.
B. Končius. Dar daugiau 
maisto išsiunčiamai į Pran
cūziją Italiją ir Vokietiją.

★

Roofing - Siding
(STOGŲ DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITfiS
ŠIANDIEN!

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas 
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Tel. Olympic (Cicero) 1130

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

$500.00 «™™0
POLISAS

$4.00 MET"IS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 KLIŠAS 

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMSl

I

fllą. pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba senų. namą, statyti naujų, arba remontuo
ti dabartinj savo namą. be ilgo atidėliojimo Ir be 
išlaidų, pagal G. I. Blll of Rights patvarkymus.

Blog bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinob

Published Daily, except Sundays,
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SODIETY 
A member of the Catbolic Press Associatioa 

$6.00 per year outside of Chicago; >7.00 per year in Chicago & 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero ■ paštu:
Metams ...................  >7.00
Pusei metų ............................................................................... 4.00
Trims mėnesiams ................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................ _ 1.50
Vienam mėnesiui ........... .......................................................’ .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
Metams ...................................................................................  >6.00
Pusei metų ............................................................................. 3.50
Trims mėnesiams .........r:.............. ..................................... • 1.75
Dviem mėnesiams ................................................................. 1.25
Vienam mėnesiui ................................................................. .75

Užsieniuose:
Metams .................................................................................... \ >8.00
Pusei metų ............................ .. ......................... 4.50
Trims mėnesiams .................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negražiname. Jei neprašo
ma tai padaryti ir neprislunCiama tam tikslui pašto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raštus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų prašome rašyti 
trumpai ir aiškiai (jei galima, rašomaja mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmeniškumš. Pasenusios 
korespondencijos laikraštln nededamos.' —__

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago,' DL 
Under the Act of March 3, 1879.

Komunistai — Maskvos Penktoji Kolona
*

“Kiekvienas Amerikos komunistas yra šnipas’’ — ši
taip sako žmogus, kuris komunistų veiklą ir Amerikoj 
ir užsieny gerai pažįsta. Tuo žmogum yra Louis F. 
Budenz, Notre Dame Universiteto profesorius, nelabai 
seniai sugrįžęs katalikų tikėjiman.

Kad p. Budenz žino, ką jis kalba, apie tai abejoti 
netenkai, nes jis per dešimtį metų išbuvo Amerikos ko
munistų partijos egzekutyvinio komiteto nariu ir pen
ketą metų redagavo New Yorke leidžiamą komunistų 
dienraštį “Daily Worker”, kuris kalba Amerikos ko
munistų partijos vardu.

AMERIKOS KOMUNISTAI — DEŠINIOJI MASKVOS 
RANKA

L. F. Budenz neseniai buvo pašauktas liudyti vienoj 
U. S. kongreso komisijoj sąryšyje su šnipų veikla Ame
rikoj. Ta proga. p. Budenz pareiškė, kad “komunistų 
partija Jungtinėse Valstybėse yra tiesioji ranka sovie
tų užsienių departamente.’’ Pernai duotosios (per Jac- 
ques Duclos) Amerikos komunistams instrukcijos tai 
buvęs ženklas, kad visi užsienio komunistai yra tiesio
ginėje Ma.skvos kontrolėje ir, be to, tai buvęs akiplė
šiškas Amerikos įžeidimas. Tai aiškus įrodymas, kad, 
kaip Hitleris per savo penktąją koloną siekė pasaulį 
dominuoti, taip ir Stalinas siekia to paties per komu
nistų partijas, kurios kaip tik ir yra Stalino penktomis 
kolonomis užsieny.

Nesą davinių manyti, sako p. Budenz, kad šis Mask
vos nusistatymas bus pakeistas. Maskva siekia domi
nuoti kitas šalis, kad ilgainiui ir Amerikos tautą su
griauti.

Nurodoma ir tai, kad vienu pagrindiniu komunistų 
tikslu yra sugriauti religiją.
DIRBA SAVO KRAŠTO NENAUDAI

Amerikos komunistų tarpe daugybė yra tokiųi, ku
rie patys jau pradeda suprasti, kad jie yra potencialūs 
šnipai prieš Jungtines Valstybes, vadinas, prieš savo 
kraštą.

Be kitko p. Budenz savo pranešime kongreso komisi
jai pabrėžė:

“Nematyti skirtumo tarp darbininkų ir komunistų 
būtų liūdnai klaida, bet nekreipti dėmesio į Amerikos 
žmonių informavimą apie tai, kad komunistų organi
zacijos yra priešamerikoniškos, tai būtų gilus nepa
triotiškas aktas.’’

Į p. Budenz pareiškimus tenka kreipti rimto dėmesio.
★

LDS Seimas r '• I /it, į
Lietuvių R. K. Darbininkų Sąjungos metinis seimas 

šiemet įvyksta birželio 23 ir 24 dilbomis. Šv. Juozapo 
parap. salėj, Waterbury, Conn, Reikia manyti, kad 
šiais laikais, kuomet darbininkų reikalai, yra nepa
prastai aktualūs, lietuvių katalikų darbininkų orgar 
nizacijos seimas, kiek savo gausumu, tiek programa 
atitiks laikų reikalavimams ir dvasiai.

LDS leidžia laikrašty “Darbininką”. Jai pirminin
kauja žymus mūsų visuomenės veikėjas ’kun. Pranciš
kus Juras.

DIENRAŠTI S DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, birž. 10, 1946

Pasaulis Per Mažas Dviem Blokams
Tik stebuklas galėtų sukurti vienybę tarp “Didžiųjų”, 

kad atstačius Europoje tvarką ir sukūrus taiką,. Chur- 
chillis savo kalboj pareiškė:

— Nesantaika, kuri yra atsiradusi UNO turi išnykti, 
nes tai viso pasaulio klausimas gyventi ar mirti.

Aiškiu! Visos tautos nori santaikos. Visos vyriausy
bės pageidauja to, bet tik kiekviena stipriau ar silpniau 
palaiko savo tezę ir nenori nuo jos atsisakyti. Ir ne
santaika UNO vietoj kad mažėjusi, kasdien didėja., ypač 
tas pastebima pas “Keturius Didžiuosius’’.
RYTŲ BLOKAS PRIEŠ VAKARŲ BLOKĄ

Molotovas metė kaltinimą Amerikai ir Anglijai, kad 
jos sudariusios karišką bloką prieš Sovietų Rusiją ir 
kad šis blokas turi imperialistišką tikslą.

Bet Molotovas turi labai blogą atmintį ir užmiršta, 
kad Sovietų Rusija jau seniai turi sudariusi tokį bloką 
už “geležinės uždangos”... Ar Balkanų valstybės nepri
klauso tam blokui? Ar Lenkija nepučia. Maskvos dū- 
don? O kur dar kariškai pavergti Baltijos kraštai, ku
rie negali laisvai valdytis.
SU TAUTŲ VALIA NIEKAS NESISKAITO

Atlanto Carterio, prie kurio Sovietų Rusija laisvai 
buvo prisijungusi, antras straipsnis sako, kad joks te- 
ritorialinis atitaisymas neturi būti padarytas be pa
čios suinteresuotos tautos laisvo apsisprendimo ir noro. 
Kūr buvo pritaikintas šis straipsnis? Niekur.

Jaltos konferencija atsisakė spręsti Lenkijos vakari
nių sienų klausimą, atidėdama taikos konferencijai, bet 
Potsdame buvo nustatyta “laikina” siena, kuri šiandien 
pasidarė tikra siena. Maskvos konferencijoj buvo nu
tarta kreiptis į Rumunijos ir Bulgarijos vyriausybes, 
kad jos praplėstų savo kabinetus ant labiau demokrar 
tiškų pagrindų. Jau praėjo penki mėnesiai, bet iki šiam 
laikui nieko nepadaryta tik pasikeista, keliomis notomis.

Šiandien jei kas bando pakelti “geležinę uždangą”, 
tai Rusijos tuojau apšaukiamas reakcionierių, žveju, 
kuris žvejoja, drumstame vandenyje, blokistu ir pana
šiai.
AR YRA TOKS VAKARŲ BLOKAS?

M. Byrnes atkirto Molotovui, kad vakarų blokas tėra 
tik Molotovo fantazijoje. Jei Amerikos ir Anglijos te
zės kartais sutampa, tai tas rodo, kad jų interesai kar
tais irgi būna panašūs. Bet tai nereiškia, kad yra su
darytas blokas ir ypač dar kariškas prieš Sovietų Ru
siją.

Kada Anglija, priremta prie sienos Palestinoje, Egip
te ir Indijoje, Europoj nori išsaugoti tas vietas, kurių 
netekimas sudarytų pa.vojų jos imperialiniam keliui, 
Amerika nori, kad Europos saugumas būtų vieną kartą 
ant visados garantuotas visiškai uždusinant vokišką 
militarizmą ir imperializmą. Dėl to Byrnes ir siūlė 
Vokietijos 25 metų kontrolę. Kartu jis buvo pasiūlęs 
visose zonose pravesti ekonomišką kontrolę, bet rusams 
tas nepatiko. Kodėl? Dėl to, kad jų zonoje vokiečių 
fabrikai, kurie per karą dirbo ginklus Hitleriui, šian
dien pilnu tempu tebedirba Stalinui. Dėl to, kad suda
rius vieningą Vokietiją, jie turėtų irgi prisid&ti prie 
jos maitinimo, dabar gi, turėdami savo zonoje Vokie
tijos ūkišką kraštą, jie gali net Rusijon visokių gėry
bių prisikrovę vežtis.
PRAGA TARP RYTŲ IR VAKARŲ

Esant tokiam susirėmimui tarp Maskvos ir Londono 
bei Washingtono, aišku, tas turėjo pasekmių ir į Če
koslovakijos rinkimus. Rusai, bijodami, kad komunis
tai galės pralaimėti, rinkimų išvakarėse, norėjo pa
siųsti Čekoslovakijon savo armiją, su pretekstu, kad ši 
kariuomenė skiriama Vokietijos okupacijai.

Bet dabar, nors marksistai ir turi daugiau kaip pusę 
atstovų naujame parlamente, abejojama ar jie bandys 
vieni be opozicijos sudaryti vyriausybę. Greičiausiai, 
kad naują Pragos vyriausybę mes matysime kaip ir 
buvusią, iš visų partijos žmonių sudarytą.

Žinoma, svarbiausios ministerijos ir toliau pasiliks 
komunistų rankose, kur jau dabar nuo kabineto virši
ninko iki durininko sėdi komunistų partijos nariai.

Reikia neužmiršti, kad didelis nuošimtis čekoslovakų 
žvelgia ne vien j rytus, bet ir į vakarus, ypač į užjūrį
— Amerikon, iš kurios tikisi sulaukti pagalbą, kad at
stačius savo kraštą. Jau metai kaip UNRRA remia šį 
kraštą, dabar jie tikisi ne vien pieno bonkutes ga.uti, 
bet ir mašinas, kad galėtų atstatyti savo industriją, 
kuri prieš karą buvo pirmaklasė.

Čekoslovakai ieško būdų geruoju sugyventi su ru
sais, nes jie turi milžinišką armiją jų pasienyje, bet 
nenusigrįžta ir nuo vakarų, nes iš ten jiems yra vilties 
gauti kreditų. Tokiu būdu jie balansuoja, stengdamies 
nenukristi nei į vakaras, nei į rytus...

Vyt. Arūnas

larkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas 

Lietuvos gyventojus da
bar labiausia kamuoja ketu
ri ėdikai: trachoma, kacapiš- 
kos utėlės, vodka ir bolše
vizmas.

1. Trachoma ėda akis.
2. Kacapiškos utėlės ėda 

sprandą.
3. Vodka ėda protą ir va

lią.
4. Bolševizmas ėda tautos 

dvasią ir viską.
Sunki kova lietuvių tau

tai su tais ėdikais... O vis
gi mūsų tauta nenori būti 
gyvai suėsta, dar nori gy
venti.

★ ★ ★
Nuo trachomos žmogus 

apanka.
Nuo utėlių žmogus su

skursta.
Nuo vodkos žmogus pa

sidaro bejėgis.
Nuo bolševizmo žmogus 

patampa arba žvėris, arba 
žūstąs vergutis.

Kas kuo galime, gelbėki
me nelaimingus brolius Lie
tuvoje.

★ ★ ★
Kad trachoma dabar Lie

tuvoje baisiai plinta ir tūks
tančiams sunaikina akis, tai 
Stalinui negalvoj. Jam tai 
tik “naplevat na litovcev”...

Kad dabar visa Lietuva 
patapo baisiu utėlynu, tai 
visi kacapai tik džiaugiasi, 
kad pavyko jiems užkrėsti 
lietuvius savoms utėlėms. 
Net ir lietuviški maskolber- 
niai krykštauja, kad dabar 
pavergtoji Lietuva nėra nei 
švaresnė nei mandresnė už 
rusus, kad lietuviai gauna, 
viską, ką ruskiai turi, ir kad 
ruskiai atima nuo lietuvių 
viską, ko jie neturi.

Kad gaujos kacapų smar
kiai girtuokliauja ir šlykš
čias orgijas kelia, visoje Lie
tuvoje, net viešai, net gelž- 
kelio stotyse, — tai “prezi
dentas” Paleckis nesirūpina. 
Jis yra tik kacapų vergas, 
bejėgis... Be to, ir jis pats 
gerokai siurbia “očišeeną” 
vodką, ir “neočiščeną”. Be
veik visi bolševikiški činov- 
ninkai maukia vodką “za 
zdra.vije Staliną”. Juo tam
sesnė, juo svaigesnė, juo 
skurdesnė bus Lietuva, tuo 
bus lengviau kacapams po- 
navoti ir valdyti Lietuvos 
“tarybų respubliką”...

O kad bolševikiškas vėžys 
smarkiau ir greičiau suėstų 
Lietuvą, tai mūsieji raudon- 
fašistai deda. visas pastan
gas. Jų “učitelius’’ Bimba 
net aukas renka Bolševikiš
ko Vėžio Inkstitutui... kurio 
centras būsiąs net Vilniuje.

★ ★ ★
Vilkas šuns nebijo. O bol

ševikas sarmatos nebijo. Vil
kų ir bolševikų apetitai, no
rai ir tikslai yra vienodi.

★ ★ ★
Vilkas turi bent vieną 

“dorybę”, ta.i kad jis kito 
vilko nedrasko'ir neėda. Vil
kas, mat nekanibalas. Bet 
bolševikas bolševiką tai daž
nai suėda. Ar bolševikai ne
suėdė savo buvusį “voždių” 
Browderį? Apie tai kai Ru
sijoje bolševikai ėdė-likvida- 
vo sa.vi ištikimiausius “to-

PASAULINIO BANKO 
PREZIDENTAS

Nuo vodkos ir nuo “samo- 
gonkos” daug bolševikų gaus 
vėžį pilve. Bolševikų “.učite
lius” Bimba rašė, kad ir po
etė Salomijka Nėris, kuri 
Stalinui himnus rašė, mirė 
nuo vėžio. Už tai tas “istin- 
nyj bolševik’’ Bimba ir rū
pinas, ir žebravoja pinigus 
čia toje kapitalistiškoje A- 
merikoje dėl Bolševikiško 
Vėžio Instituto. Iš to “nau
da” dvejopa: lietuvių tau
toje bolševikišką vėžį pra
platins, ir maskolbernių pil
vus nuo vėžio “ratavos”...

Eugenie Meyer, leidėjas ir 
redaktorius Was h i n g t o n 
Post (Washington, D. C.) 
prezidento paskirtas prezi
dentu naujo pasaulinio de
vynių bilijonų dol. banko. 
(Acme-Draugas telephoto)

variščius”, skaitykite buvu
sio bolševikų komisaro Krav- 
čenkos veikalą “I Chose 
Freedom”, kuris dabar kas
dien telpa Chicago Herald 
American dienrašty j.

Beje, bolševikai sulikvida- 
vo lietuvį, raudonosios armi
jos generolą Putną, ir “to- 
variščių” Angarietį ir kitus 
lietuvius bolševikus. Nesiste
bėtume, jei jie sulikviduotų 
ir Stalino paklusniausi pas
tumdėlį “prezidentą” Palec
kį-

★ ★ ★
Neginčiju, kad Bolševikiš

ko Vėžio Institutas yra ne
reikalingas Vilniuje... kaca
pams ir maskolbemiams. 
Juk ir jų pilvai neplieniniai.

Teisėjas save nubaudė
Coldwatęr, Mich. — Tei

sėjas Charles F. Howe, ra
dęs prie savo automobiliaus 
policijos tikietą teisme vie
šai pareiškė nusižengęs au
tomobiliaus pastatymo tai
syklėms ir nubaudė save $1.

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

i DULKIŲ VALYTUVUS — 

Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus 

DARBAS GVARANTTJOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

Į5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• 3RANDES
• RUM’O

GIN 
VYNO 
KORDLALŲ

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
RANTER

"LdctuvlSkae
CjrdUkM"

BE

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER C. S. GOVERNMENT StlPERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS rresldent & Manager 

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

BE

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS I D. - VYTAUTO PARKE - 6 DOVANOS E - PELNAS JAUNIMO NAMUI
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Iš Mūs Dr-jos Veikimo pradžios mokyklą, taipgi iS- 

ėjęs ir aukštesnį mokslą. Y- 
ra pavyzdingas lietuvis, ge
rai kalbąs lietuviškai ir pri
klausąs prie lietuviškų drau
gijų. Prie 6v. Antano ir kitų.

Jaunų biznierių Šv. Antar 
no dr-ja turi ir daugiau. Vi
sus Cicero jaunuš vyrus dr- 
ja kviečia įsirašyti nariais. 
Garbė bus jums, jaunuoliai, 
užimti mūsų vietas.

A. Valančius

Padėka /M

Cicero. — šv. Antano Dr- 
jos susirinkimas birž. 2 d. 
buvo gausingas.

Išklausyta pranešimų: iš 
Federacijos 12 skyr., Labd.
Są-gos, ARD seimo ir k.

Svarbiausias pranešimas 
buvo iš draugijos pikniko, 
kuris davė pelno $472.45.
Tas rodo, komisijos pasišven 
timą. Daugiausiai pasidarba
vo M. Jokubauskis; jis daug 
surinko dovanų iš biznierių; 
ypač pasižymėjo dovanomis 
bizn. P. Putrimas. Jis aukojo 
apie $60 vertės valgomųjų 
daiktų. Be to, draugijos na
riai biznieriai ir piknike da
lyvavo ir daug paramos tei
kė. Pavyzdžiui, P. Za j sus
kis patiesė $50. Jis yra ilga
metis draugijos narys. Ir 
kiti nariai biznieriai šauniai 
pasirodė.

Iš draugijų, kurios patie
sė po dešimkę, buvo Visų 
Šventųjų, Lietuvos Kareivių,
Raudonos Rožės Klubas.
Taip ir reikia. Turim vieni 
kitus paremti. Vienybėj ga
lybė.

Padėkos žodis visiems, y- 
patingai komisijai: M. Jo- 
kubauskiui, A. Zakarui, A.
Pepaliui it rast. E. Mikučiui.

Į pikniką taipgi buvo at
silankęs ir vienas valdinin
kas, Frank J. Christensen; 
jis irgi patiesė tris dešimkes.

Susirinkime pranešta, kad 
šiuo metu ligonių nėra.

Susirinkimas baigtas lai
mėjimu dovanų bizn. J. Ma- 
seliūno. Dovanos teko S. Bu- 
kauskiui.

Naujas narys įsirašė drau | A. Rimidaitė, Minelgienė,

Marąuette Park. — Lab
darių 23 kūopa šįmet užsi
tarnauja šimteriopos pagar
bos, nes Decoration Day, 
Vytauto parke, buvo užėmus 
net dvi vietas: prie ice cream 
ir restoraną. Pagalba gerų

kas, Lab. Są gos ūkis ir sta
toma seneliams prieglauda, 
kuriai per A. Bacevičių pai

nėms. Kas sykį paėmė ran
kon skaityti, nebegali padė
ti šalin neperskaitęs iki ga-

aukojau $10, Tėvų Marijonų lo. Taip pasakė kunigai ir 
ūkis, seminarija ir graži ko-' žmonės.
plyčia. Tikrai buvo malonu | _ u j ir J 1 Dabar daug kas nori ži

noti, kas nutiko toliau Fa-pamatyti tas įstaigas. Be to, 
mačiau kitų gražių įstaigų, 
muziejų ir kitų įdomių vietų.

ir teisingų darbininkų, ne- į Bus man tas ilgoj atminty, 
buvo sunku dirbti ir pada- Į Padėkos žodis Stasiui ir jo

Iš ARD 8 Skyriaus 
Veiklos

Marąuette Park. — ARD 
8 skyr. susirihkimas įvyko 
birž. 2 d. Rašt. V. šimkiehė 
padėkojo rėmėjoms už šv. 
Mišių auką už jos sveikatą. 
Ji po sunkios operacijos 
sveiksta ir malonu buvo ma
tyti jau susirinkime.

ARD seimo raportą išda
vė E. Andreliūniehė ir J. 
Urbienė, o centro susirinki
mo raportą — O. RadzUky- 
nienė.

Centro piknike, kuris į- 
vyks birž. 23 d., Ryans 
Woods, skyrius negalės da
lyvauti, nes bus mūsų para
pijos kabnivalas. Vietoje šio 
pikniko nutarta suruošti 
“bingo” rugp. 5 d., tuoj po 
susirinkimo. ’ <

Centro antrame piknike, 
liepos 21 d., kuria bus mūsų 
parapijos darže, skyrius da
lyvaus. Komisiją sudaro se
kančios: A. Raštūtienė, A. 
Panaitienė, J. Utbienė, Gerd- 
vainienė, O. Radziikynienė, 
Raustinienė, šnekutienė, T. 
PetroševiČienė, Budvilienė,

ryti pelno virš $1,324.
Šiuo reiškiu nuoširdžią pa

dėką: biznieriams Mr. ir 
Mrs. Kilams. ir Mr. ir Mrs. 
Pros, kurie per keletą dienų 
dirbo prie prirengimo mais
to, ir nenuilstančioms šeimi
ninkėms: O. Pros, O. Kazra- 
gienei, P. Stankams, Raus- 
kinams, Majorams, S. Rup- 
lienei, J. Vaišvilienei, L. 
Druktenienei, A. Penaitienei, 
Dargelams, M. Talalauskie- 
nei, M. Strakalaitienei, E. 
Svenciskienei, P. Armonie- 
nei, A. Rimidaitei, L. Šne- 
kutienei, K. Vaitkienei, S. 
Šaučiūnienei, K. Žibaitei, A. 
Banevičienei, Sokelienei, Pe- 
troševičienei, Lukošienei, An 
dreliūnienei, taipgi jaunoms 
patarnautojoms į stalus. O 
ką besakyti -apie mūsų gera
širdžius pirm. S. Cibulskį ir 
B. Nenartonįį kurie mielu 
noru padėjo prie visų darbų. 

M. šrūpšienė, kuopos rašt.

žmonai Makauskams, Juozui 
ir jo žmonai Shvedams.

Vladas Makauskas

A T Y D A !
I)M Informacijų kasllnk II Pasaulinio Karo Veteranų per

laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IR EVANS, Laidotuvių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-mo Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
G. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.timos vaikams. Ar jie gyvi 

ar mirę? Kokie stebuklai y- 
ra padaryti Fatimoje? Ar 
bedaromi tenai stebuklai da
bar? Kiti nori maldų prie 
Panelės Švenč. Fatimoje.

Tėvas J. Kidykas prane
ša, kad jau pradėjo rengti

Antra Knvna antr{* knysele apie Fatimą,AlUla IMiyga kurios vardas bus: “Fatimos
Misijonteria.ua kun Jono; Vaikaj jr stebuklai „ 

Kidyko, S.J., knygele apie
Marijos Apsireiškimus Fa-j Knygutė tikimasi išleisti 
timoje be galo patiko žmo- spalių mėnesį.

gijon, t. y. Antanas Koliū- 
nas, kurio tėvas jau seniai 
priklauso. Garbė tėvams, ku
rie savo sūnums pataria įsi
rašyti į lietuvišką dr-ją.

A. V.

Trumpai Apie 
Maseliūnus

Cicero. — Trumpai apie 
jaunus Šv. Antano Draugi
jos narius-biznierius Joną ir 
Mykolą Maseliūnus^ sav. bu- 
černės ir grosernės, prie 50 
Avė. ir 16 gatvės, savam 
name.

Jonas yra savįninkas, gi
męs ir augęs Ciceroj, bai
gęs Šv. Antano patapijos

Macikienė, Laurinavičienė, 
Jakaitienė.

Savickienė paaukojo $3.00 
šiam piknikui, kitos narės 
žadėjo valgomų dalykų pa
aukoti.

Skyriaus susirinkimai lie
pos ir rugpiūčio mėnesiais 
įvyks pirmą pirmadienio va
karą. Nuo rugsėjo mėnesio 
vėl bus pirmą sekmadienį 2 
vai. popiet. SUs-mas pareiš
kė užuojautos a. k; S. Dalin- 
kevičienes šeimai ir užprašė 
šv. Mišias Už jos sielą.

E. Andreliūnas

Daug esu skaitęs apie Chi- 
cago miesto ir lietuvių gy
venimą, bet neteko jame bū
ti. Prie geros progos, ir pa
siilgęs savo giminių, nu
sprendžiau juos aplankyti.

Tariu ačiū savo broliui Jo- į 
nUi, kad jis mane sutiko sto
ty; Joanai ir jos vyrui Juo
zui Švedams.

Ačiū Leonui ir Elzbietai 
Yurkštams, kurie parodė 
Chicago įdomybes. Juozas 
Shvedas ir Leonas Yurkštas 
vežiojo mane po lietuvių ap
gyventas Vietas, bažnyčias, 
įstaigas,. Teko matyti šv. 
Kryžiaus ligoninė, šv. Kazi
miero kapines, Vytauto par-

Amerikiečiai Įvelti Į
Brangakmeny Vogimą

- Amerikos kariuomenės o- 
ficialai šiandien raportavo, 
jog brangakmenys verti su
virs $1,500,000 buvo pavog
ti iš senojo Kronbergo palo- 
ciaus netoli šio miesto, ir 
kad U. S. armijos persona
las yra įveltas į tą pavogi
mą.

(New Yorke žurnalas
Newsweek spėjo, kad tų 
brangakmenų vertė siekia 
net $7,000,000, ir rašė, kad

aukštas amerikietis karinin
kas figūruoja tame krimina
le.)

Angly 'Geros Valios' 
Misija Vyks Maskvon

Da.rbiečių partija šiandien 
pranešė ji ruošiasi Rusijon 
siųsti “geros valios” misiją, 
kuriai vadovaus prof. Ha- 
rold Laski, partijos vykdo
mojo komiteto pirmininkas.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

PADEKONĖ

B. A. L A t n A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rea. tel.: COMmodore 5765

Pas Mas Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesiog 

Kreipdamiesi į Mūsų {stalgų!

Čia rasite suvirfi 200 Puikių 

paminklų ir galėsite lengvai 

išsirinkti tolį, kuris patiks.

Tatarių fta pūna 
prttntoiM Mb JMdvroi*
kartuos mss podirftoma jidms.

Kairėje matosi vienas ii 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvytu 

| mėsų didįjį ofisų Ir dirb

tuvę sekančių adresu:

venetian monument company
(V, NO: WBSTMIN AVĖ. TEL.: SEELEV 61011 

(Įstaiga randasi netoli Grand AVende)

A. A.

JUOZAPAS MAŽINTAS
Gyv.; 500į W. Roosevelt Rd. 
Mirė Birž. 7d., 194#m., 4:30 

vai. popiet, smaukęs 7 5 metų
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskr., Bianginių kai
mo. Amerikoje išgyveno o4 
metus.

Paliko didėliame nuliūdime: 
4 sūnus — Alfonse, Joseph ir 
marčių. Ann, Jonn ir marčių 
Violų, Bdward ir marč.ų Kuth; 
dukterį Alice Diuniec; 11 anūkų 
ir 1 pro-anūkų;- 2 švogerkas 
Stella Brazauskienę ir Kazimie
rų Poškienę ir j.ų, šeimas; ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų. Lietuvoje paliko 
brolį Vincentų; 2 seseris ir 
kitas gimines.

Priklausė prie Cicero Karei
vių draugijos.

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyčioj, 1410 K. 50th Avė., 
Cicero, Iii. laidotuvės įvyksta 
antrad.. Birželio 11d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Antano parap. bažny
čių, kturioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas Švento 
Kazimiero kapines.

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

Nliliiidę: Sūnui, Duktė, Mar
čėnų, Anūkai, Pro-anūka-s, Švo- 
gerkos ir kitos Gimines.

Baid. dlrekt.: Ant. B. Petkus, 
tel. Townhall 2109.

A. A-

JOSEPUINE KISIELIUS
kuri mirė Geg. 24d., 1946m. ir 
buvo pašarvota A. Petkaus ko

plyčioje.
Velionė buvo palaidota Geg. 

28d., 1946m., iš šv. Antano par. 
bažnyčios, kurioj buvo atlaikytos 
gedulingos pamaldos už jos sielų,

į Šv. Kazimiero kapines.
Šiuorni nuofiii d/.iau iai dėkoja

me Wun. Beineriui už atlaikymų 
sv. Mišių ta proga, ir už pasa
kymų pamoksiu ang.iškai ir lie
tuviškai bažnyčioje ir kapinėse.

Taip pat širdingiausiai dėko
jame mūsų brangiam klebonui 
kun. Ig. Albavičiui už atlaikymų 
gedulingų šv. Mišių, ir taipgi 
kun. Abromavičiui kiž atlaikymų 
gedulingų šv. Mišių.

Dėkojame mūsų vargonininkui 
p. Mondeikai už patarnavimų

bažnyčioje ir kapinėse.
Toliau, dėkojame Josephine 

Verbrugge už taip gražų giedo
jimų, ir Anna Metrick už gro
jimų solistei su vargonais.

širdingai tariama ačiū visiems 
grabnešiains, ir visiems šv. Mišių 
ir gėlių aukotojams, o laid. di
rektoriui A. Petkui dėkojame už

gražų patarnavimų.
Galop, dėkojame visiems mūsų 

giminėms ir pažįstamiems ir 
visiems tiems, kurie teikėsi da
lyvauti šermenyse ir laidotuvėse. 
Dievas teatlygina jums už jūsų

gerų širdį.
Lieka nuliūdę: motina Mari

jona, broliai — Jonas, Robert, 
Ir Joseph, Mfėto Helen, ir visos 
kitos giminės.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kemčl&ntleji nuo senu. atdaru 

Ir skaudžių žalsdiį, tino Kaip sun
ku yra ramiai aėdėtb Ir kaip 
nakties metu negalim* gerai lial-
mlegot Kuomet 
t&lsdoe pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LBOUbO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių talsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybžs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelMs Išgydyt 
senaa atda
ra* Ir U»u- 

tals-
▼artoklte JJ Irgi skaudiems 

nudegimams, šųšų ir sutrflklmų 
pražallnlmul, ir kad palengvinti 
Paartasis niežėjimų. At vėd Ina va
dinamų Athlete’s Fftot degimų Ir 
atsiėjimų, sustabdo jo piųtlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrflklmo tarp pirktų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams lt ki
toms odos negalėms t* lauko pu

LJCGULO OINTMENT narsi 
duoda po |i.M, l.Tfc, tr t.M.

■lųsklte jflsų tfoaey Ordėrl tie reg j:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

D*nt. D. dtloaao ftfl. III.
Arba galima gauti STEM PHAR 
MACY. 4847 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
~ Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

tiesiog ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 633 5'“

k
4330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE8 
(1390 k.)

Pirmadioniais Ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Viešiem Avė. - Pro. 0099
Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymų, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO
rv

VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, 1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jllsų flnansiikam stoviui prieinamas I

NARIAI:
G h I o a g o i

Lietuvių

Laidotuvių
Direktorių
Aiooiaolįoi

AMBULANCU 
Patarnaujam 
dienąirnakti

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WEStERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 VVE8T 23rd PLACE 

10766 S. MICHIGAN AVĖ.
Phones CANai 2515 

COMmodore 5765 
PULlman 1270

L L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

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

J. LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

P. J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone YARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th SL Phone YARds 0781

Misijonteria.ua
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Prof. Waldemar Gurian

Apie Rusijos Užsienio Politiką
Gegužės 31 d. Chicagoje, 

Sheil School of Sočiai Stu- 
dies, Catholic Youth build- 
ing, skaitė įdomią paskaitą 
apie “Sovietų Rusijos užsie
nio politiką“ Notre Dame 
Universiteto prof e s o r i u s 
Waldemar Gurian. Tai žy
mus politinių mokslų profe
sorius, “Review of Political 
Science“ redaktorius. Todėl 
jo paskaitos pasiklausyti pri 
sirinko pilnutėlė salė.

Prelegentas davė ryškų 
vaizdą, kaip bolševikai atėjo 
j valdžią, palietė užsienio in
tervencijos laikotarpį ir bol
ševikų norą išsilaikyti val

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavote 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namg 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
RaStinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

BE

STASYS LITWINAS SAKO:

• i R A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
— VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS’ GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enaraelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Durų — Wall board — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

VALANDOS: Nuo 7-tos vaL ryto iki 5:30 vai. popiet.

s

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Tarias Vlrft $17,500,000. — Atsargos Fondas VM $1,800,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKlEVVlCH, Pres. and Mgr.

Office hours dali y: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

džioje bet kuria kaina, pasi
rašant Lietuvių Brastos su
tartį su vokiečiais. Toliau 
Rapallo sutartis davusi ru
sams bent dalinai išeiti iš 
izoliacijos, vėliau priėmus 
Sovietų Rusiją į Ta.utųi Są- 
gą, rusai pajuto tvirtai že
mę po kojom, pripažinti be
maž visų valstybių, kaip ly
giateisis tautų šeimos narys. 
O dar vėliau, šiam paskuti
niam karui kilus, rusai pra
dėjo aiškią ekspansijos po
litiką, prisijungdami Balti
jos valstybes, rytinę Lenki
jos dalį, Besarabiją ir Bu
koviną. Karui pasibaigus sa-

ion
t

vakaro.
. j. .zii:

30

BALF pirmininkas kun. dr. J. B. Končius, kariškoje uni
formoje, lanko jaunus lietuvius moksleivius, išvietintų lie
tuvių, stovykloje, Vokietijoje. Tokių stovyklų aplankė ke
liasdešimt.

vo ekspansijos politiką vi
sai varo toliau. Čia rusų eks
pansija susikerta su anglų 
imperijos interesais. Tiesa, 
Anglijos imperializmas irgi 
turįs savo netobulumų, bet 
palygindamas su rusų gy
venimu, jis pasakęs, kad 
“geriau jis bevelytų! gyven
ti po anglų netobulumais, 
negu po rusų tobulybėmis.”

Po paskaitos buvo užduo
ti prelegentui paklausimai. 
Vienas lietuvis klausė, ar 
pav. išnykus Franco rėžimui 
Ispanijoje neįsigalėtų ten 
bolševizmas. V. Ring.

Reikalauja da sykį 
perskaityt

Pastaruosiuose balsavi
muose, kaip žinome, nedide
lė didžiuma Chicago ir prie
miesčio gyventojų pravedė 
sumanymą naujos paskolos, 
tai yra išleidimo bonų vie
šiems diarbams. Priešininkai 
to sumanymo dabar deda 
pastangų, kad teismas įsaky
tų antrą syk perskaityti bal
sus. Sakoma, kad kai kuriuo
se precinktuose buvo dau
giau balsuotojų prieš, negu 
už. 'i

mARCCTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos,

Iki 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nno 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Avė.. Chicago. I1L
Telefonas — GROvehlU 2242

" WESTWOOD LldUOR STORE
2441 West 69th Street

------★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namas: 
bateliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

DTENRAJSTIS DRAČK3AS, CTOCAGO, IEEIN0T8

Amerikos pulkininkas

Suimtas brangenybių Vokietijoj 
vagystėj

DALIS $1,500,000 BRANGENYBIŲ, PAVOGTŲ IŠ 
KRONBERG KARALIŠKOSIOS PILIES RASTA 
AMERIKOJ.

Paskelbė datą 
Šv. Valandai

Kun. Ed. J. Kelly, egreku- 
tyvis šv. Vardo Diaugijos 
direktorius, paskelbė, kad šį
met tos draugijos šv. Va
landa, Soldier Field'e, bus 
rugsėjo 8 d.

10 restoranų 
bėdoj

OPA iškėlė bylą dešimčiai 
Chicago vidurmiesčio ir apie- 
linkėje restoranų Kaltinami 
brangesniu valgio kainoraš
čiu, negu OPA kainų sąraše 
pažymėta.

Suimtas pašto 
vagis

J. J. Andre, gyv. 2135 S. 
Spaulding Avė., vienas kler
kų centraliniana pašte, su
imtas pašto vagystėje. Pa
darius jo namuose kratą, 
rasta moteriškųjų šilkinių 
kojinių, fontaninių plunksnų 
ir kitokių daiktų, siųstų per 
paštą.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

KVIEČIAME,
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Federalių agentų ir mili- 
tarės policijos susektas ir 
suimtas kariuomenės pulki
ninkas J. W. Durant, iš 
Falls Church, Va., ir jo žmo
na WAC Kathleen B. Nash, 
iš Hudson, Wis., ir prisipa
žino vagystėj $1,500,000 ver 
tės brangenybių iš Kronberg 
pilies; Vokietijoj, kuri buvo 
vokiečių kaizerių poilsio ir 
vasarvietė. Dalis tų brange
nybių įšmugeliuota į Ameri
ką ir jau buvo dedama pas
tangų jas čia parduoti. Pul
kininkas suimtas Chicagoj, o 
jo žmona St. Paul, Minn., 
kur buvo pabėgus iš namų 
Hudson’e, kai pajuto atvyk
stant nekviestus svečius.

Vienos brangenybės rastos 
Chicagoj, kitos Hudson’e. 
Brangenybės sudaro įvairūs 
stalui daiktai: peiliai, šaku
tės, šaukštai ir įvairūs auk

Žiedas atsirado
Apskaičiuota, kad žuvusių 

LaSalle viešbučio gaisre din
go, ar buvo pavogta, priva
čios nuosavybės $15,000 ver
tės. Didžiumoj yra žiedai, 
moteriškos apyrankės, ka
roliai ir t. t. Vienas žiedas 
$5,000 vertės, priklaupęs S. 
W. Korn, iš Battle Creek, 
Mich., atrastas, bet laikro
dėlis $500 vertės ir $400 pi
nigais dingę.

Nelaimės...
North Shore traukinys 

Lake Forest miestelyje su
važinėjo dešimties metų mer
gaitę.

Lincoln park prūde pasi
skandino nežinomas vyriš
kis. Kuomet vienas žuvauto- 
jas norėjo jį gelbėti, pasi
priešino.

★

Suimtas negras, kurs gat
vėse užpuldinėjo moteris. 
Policijai prisipažino iki šiol 
užpuolęs viso keturias mote
ris.

★

Charles Benfield, 5444 So. 
Laflin St., trečią sykį poli
cijos sugautas už greitą au
tomobiliu važiavimą teisme 
neteko draiverio leidimo.

★

Du plėšikai apiplėšė degti- 
. nes pardavyklą adresu 6505 

Normai Blvd Pagrobė $370
ir du “keisus” geros degti
nės.

★

Gaisras ištiko Toli Bros, 
skalbyklą, 1719 Augusta 
Blvd. Nuostolių, ugnegesių 
viršininko apskaičiavimu, pa 
daryta už $5,000.

Dominic Difiore, savinin
kas garažo 504 S. Morgan 
St., pardavęs automobilių už 
$1,200, praėjus keletą minu- 
tų buvo plėšiko užpultas. Ne 
tik atėmė visus pinigus, bet 
da liko sumuštas.

Liszt'o draugas
mirė*

Denver, Colo. — Ewald 
Sontum, 80 m., piano moky
tojas. kurs sakėsi pažinęs 
Liszt’ą. Brahms’ą ir buvęs 
artimas draugas Fritz Kreis-

^ler, šiomis dienomis mirė.

siniai, deimantais nusagsty
ti dalykai moterims pasi
puošti.
ARTĖJANT AME
RIKIEČIAMS

Karo metu, artėjant Pat- 
ton 3-čiai Armijai, Kron- 
berg’e pilyje gyvenanti Hes- 
se šeima nutarė bėgti. Visos 
brangenybės buvo sudėtos į 
dėžes ir paslėptos pilies rū
syje. Amerikiečiąms užėmus 
Kronberg, pulk Durant buvo 
pavesta pilies priežiūra. Po 
kiek laiko pilies darbininkai 
išsiplepėjo apie esamas bran 
genybės ir nurodė vietą, kur 
jos buvo paslėptos.

Suimtieji išgabenti į Wa- 
shington, kur bus teisiami 
karo teismo, kaipo vagys 
nuosavybių užimtos teritori
jos.

įvairios įdomios
SF. ŽINIOS

muiliniu b. mijil———if

Viena rekvizicija 
jau atlikta

Maskva. — Tass žinių 
agentūra pasigyrė, kad iš 
Turkmen’o “respublikos”, ku 
ri įeina į Sov. Rusijos “ro
jų”, jau pristatyta į sande
lius 3,200,000 svarų grūdų. 
Grūdams pristatyti bolševi
kai turkmėnams nedavę net 
traukinių. Visa ši rekvizici
ja į sandelius buvo atgaben
ta kupranugarių karavanais.

Kai kurie bolševikų sako, 
kad geležinkeliai ir geri ke
liai yra kapitalistų liuksusas 
ir visai nereikalingas skur
džiams bolševikam “roju
je”.

Afrikoj plečias 
katalikybė

Cape Town. — Kataliky
bė Pietinėj Afrikoj sparčiai 
plečias. 1923 metais, kuomet 
P. Afrikai buvo paskirtas 
pirmas Apaštalinis Delega
tas, skaičius katalikų buvo 
182,000. Dabar, po 23 metų, 
tas skaičius pakilo iki 667,- 
000.

Daug tame nuopelnų turi 
vysk. Francis Hennemann, 
Apaštalinis Vikaras Cape 
Town.

Jungtinių Tautų 
vėliava

Jungtinių Tautų Organi
zacijos vėliava bus žinoma, 
kaipo keturių laisvių vėlia
va. Nors da galutinai nepri
imta, bet manoma, kad ji bus 
tokių spalvų: baltam dugne 
vertikaliai eis keturios rau
donos spalvos juostos.

Sergą šienlige - 
dėmesio!

New York. — Pranešama, 
kad dr. Walter S. Loewe, pa
bėgęs iš Vokietijos farma- 
ceulogistas, dabar profeso
riaująs Utah Universitete, 
išradęs naują vaistą nuo šie
nligės (hay f e ver).

Jei vaistas bus sėkmingas, 
jis tuoj pasirodys rinkoje.

Pirmadienis, birž. 10 1946

mus
•X J. Bakanui yra atėjęs 

į redakciją laiškas nuo V. 
Ambrozaičio iš Vokietijos. 
Prašomas asmeniai atsiimti, 
arba atsiųsti 3c pašto ženk
lą laiško persiuntimui.

X Oną Kalvaitienę, moti
ną žinomos Town of Lake 
veikėjos ir korespondentės, 
Benetos Cicienienės, 4549 S. 
Halsted St., šiomis dienomis 
širdies ataka vėl paguldė į 
lovą.

X Dr. P. S. Beal, sūnus P. 
A. Bieliniu, iš So. Chicago, 
šiomis dienomis dalina drau
gams cigarus. Mat, susilau
kė įpėdinio. Dr. P. S. Beal 
yra rezidentas-gydytojas Bil 
lings Hospital.

X Cicerietės Mykolaitie
nės anūkas Clarence Skirius, 
po sunkios operacijos jau 
sveiksta. Namiškiams tikras 
džiaugsmas.

X Jonas Šalis ir Edvardas 
NorbVtas įsteigė naują biznį 
(Studio) adresu 2507 West 
47 St. Lietuviai privalo rem
ti savuosius biznierius.

X St. Adentas, iš Rose- 
land, nuolatinis “Draugo” 
skaitytojas ir rėmėjas, jau 
kelintas mėnuo, kai nesvei- 
kuoja ir randasi daktaro 
priežiūroj.

X Ona Gimbutienė, iš 
Brighton Park, jau grįžo na
mo iš ligoninės po sunkios 
operacijos. Sofija Šarkaus- 
kienė, net iš Kalifornijos at
vyko aplankyti savo sergan
čią mamytę.

X G. S. Burtis, iš So. Chi
cago, paaukojo Lietuvos tre
mtiniams apie tris dideles 
dėžes gerų rūbų ir apie 25 
poras batų. Mrs. Burtis yra 
Raud. Kryžiaus pareigūnė ir* 
kalbėtojų biuro narė.

X Teresė Pukelaitė, duk
tė žinomos Bridgeport vei* 
kėjos J. Pukelienės, šįmet 
baigia Šv. Pranciškaus Aka
demiją (Pittsburghe). Moks
lo meto užbaigimas bus bir
želio 16 d. Į užbaigimo iš
kilmes vyksta Teresės tėvai 
ir A. Leščinskienė.

X Lietuvos Vyčiai Chica
goj dabar didžiausių pastan
gų deda, kad visapusiai pa
vyktų tradicinis išvažiavi
mas Vytauto parke, liepos 4 
d. Kadangi išvažiavimo pel
nas skiriamas įrengimui nau 
jo namo — Jaunimo Centro 
— apskritis prašo visų nuo
širdžios paramos.

• X “Columbia”, Kolumbo 
Vyčių leidžiamam žurnale, 
liepos numeryje tilps išsa
mus Ed. J. Kubaičio, žino
mo mūs žurnalisto, straips
nis antrašte “Techniąue of 
‘Free’ Election” (Lietuvoj). 
Visiems patariama įsigyti tą 
numerį. “Columbia” tiražas 
siekia pusę milijono.

X Brighton Park Disku
sijų' Ratelis, susiorganizavęs 
viešojo knygyno skyriuje, 
baigė pirmų metų skaitymo 
ir diskusijų kursą. Skaity
mui šįmet buvo parinkta di
dieji veikalai, kurių tarpe ir 
šv. Tomo darbas. Ratelyje 
yra ir keletas lietuvaičių: 
Olga. Balnis, Genevieve Bre- 
dis, Stella Martinaitis. Skai
tymo ir diskusijų vedėju 
taipgi yra lietuvis Juozas 
Bagdonas.




