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MINISTRAI NEGALI SUSITARTI DEL ITALIJOS
Jei Keturi Ministrai Nesusitars,

Europa Bus Padalinta I Du Blokus

VIESULAS UŽMUŠĖ 17, SUŽEIDĖ 2C0 ASMENŲ
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(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

Prieš išskrisdamas ji Pa
ryžių, Bevinas Londone da
lyvavo darbininkų: partijos 
kongrese, kuriame jis sten
gėsi atsikirsti į jam daro
mus priekaištus., kad jis ve
dęs konservatorių politiką.

Įlipęs tribunon, jis iškar
to užkariavo minios simpa
tiją, savo atvirumu ir sta
čiokiškumu.

—Man prikaišioja,, kad aš 
darausi konservatorius! Bet 
tas netiesa. Mano politikos 
tikslas yra, kad dar šian
dien galima būtų eiti j Vik
torijos stotį, paimti bilietą 
ir važiuoti nors pas patį šė
toną be vizos ir užsienio pa
so...

Toliau savo kalboje jis 
nušvietė kokie yra galimu
mai susitarti “Keturių” kon
ferencijoje.

Stalinas Nenori Sėsti 
į Bendrą Vežimą 

—Ateinančią savaitę Pa
ryžiaus konferencijoje mes 
žinosime a.r Europa bus pa
dalinta į du blokus: Rytų ir 
Vakarų,—pabrėžė Bevinas.

Ir iš tiesų šioj konferen
cijoj. kuri bus galutina, są
jungininkai turės išsiaiškin
ti, ar Rusija ir toliau yra 
linkusi apsistatyti neperei
nama siena, nenorinti ben
dradarbiauti su vakarų vals
tybėmis. Jei taip, tai tegul 
ji tada. pasilieka, aziška val
stybe, o Europos valstybės 
mokės ir be jos gyventi.

Bevinas siūlė Stalinui at
naujinti draugiškumo sutar
tį tarp Anglijos ir Rusijos 
ir jei negalima pašalinti tas 
kliūtis, kurios sukelia trvni- 
masi ir girgždėjimą, tai Be- 
vinąs patarė patepti ratus, 
kad jie nors negirgždėtų. 
Bet tame jis neturėjo pasi
sekimo. Stalinas atsisako 
sėsti vienan vežiman 
Anglija.

Prieš žydų Įleidimą 
į Palestiną

Palestinos įvykiai Angli
jai sukelia visad daug rū
pesčio, nes kaip jie netvar
kytų reikalus, niekad neįtiks 
a.r tai žydams ar arabams. 
Paliesdamas Palestinos klau
simą. Bevinas pasakė:

—Jei rytoį mes įsileisime 
į Palestiną šimtą tūkstan
čių žydų, tai mums teks pa
siųsti dar vieną kariuomenės 
diviziją tvarkai palaikyti, ko 
aš nenorėčiau daryti. Aš ne
noriu įžeisti amerikiečiu, 
bet jei jie nori ten pasiųsti 
žydus, tai tik tam, kad atsi
kračius nuo savęs.I*"- ' —~ ’TĮJP

Darbiečiai Atsisako Eiti 
su Komunistais

Tokio griežtumo vertė 
Beviną imtis paskutinieji 
jrvykiai Artimuose Rytuose, 
kur Didžiojo Mufti pasiro
dymas sukėlė visus arabus 
prieš žydus, o kartu ir prieš 
anglus. Tad pilti dabar aly-

vą į ugnį neverta.
Kitas svarbus nutarimas 

kongrese buvo priimtas, tai 
atsisakymas vienytis siu ko
munistų partija, kurią ir pa
tys anglai skaito, kad tai 
yra svetimos valstybės įta
koje esanti partija ir su ja 
socialistams nėra bendro ke
lio.

Tas rodo, kad nors Angli
ja ieško draugingumo su 
sovietų Rusija, bet nenori 
turėti savo krašte nieko 
bendro su Maskvos tarnais.
Respublika ar Monarchija?
Italijos politinė padėtis 

smarkiai apsunkins “Ketu
rių” konferencijos darbus.
ja^BelgiA^ir Olanth^a^uvo parodoma River Rouge, Mich. padaryti nuostoliai, kuomet viesulas praūžė per
kraštai kariuose\nglo-sak° ,Detroit'Windsor’ Ksnados apylinkę, užmušdamas bent 17 asmenų, sužeisdamas bent 
sai kariavo be raudonosios 200 asmenų, ir pridarydamas šimtui tūkstančių dolerių vertės nuostolių.
armijos ir šie kraštai nie
kad nematė sovietų okupaci-
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Užkliuvo Už Reparacijų Kabliuko;
Gromyko Uždėjo Veto Franco Bylai
NEW YORKAS, birž. 18.—Jungtinių Tautų apsaugos 

tarybai balsavus 9 prieš 1—Olandijos delegatas susilaikė 
nuo balsavimo—priimti Amerikos remiamą kompromiso 
planą dėl Franco rėžimo Ispanijoje, sovietui delegatas tuo
met atsistojo ir pareiškė uždedąs savo veto ant viso rei
kalo.

Tuo būdu kompromiso planas, kuriuo ‘ Franco rėžimo 
reikalas būtų buvęs patiektas bendram jungtinių tautų 
susirinkimui rudeny, buvo panaikintas. Rusija reikalauja, 
kad apsaugos taryba reikalautų nutraukimo santykių su 
Ispanija.

jos. Bet paskutiniu laiku 
Maskva stengiasi praplėsti 
savo įtaką per komunistų 
partiją. Ta,d šiandien pas
kelbimas Italijos respublika 
rusams duos daugiau šansų 
turėti pasisekimo negu ka
ralijoje.

Anglo-saksai abejoja,, ar 
vieną dieną Stalinas nepa
manys perkelti savo ‘‘gele
žinę uždangą” ant Alpių 
kalnyno, tada jis turėtų sa
vo ra.nkose Viduržemio jūrą.

Italijos valstybės vienybė 
nėra taip sena. Prieš 80 me
tų ji buvo suskaldyta į ma
žas kunigaikštijas. Separa
tizmo jausmas yra labai di
delis Pietų Italijoje, kur Si
cilija ieško visiškos autono-

JERUZALE, birž. 18. — 
Penki britai karininkai bu
vo pagrobti šiandien, gink
luotiems žydams teroris
tams, jų tarpe ir mergai
tėms, toliau terorizuojant 
Palestiną su šautuvais, gra
natomis ir bombomis. Žydai 
apsupo karininkų klubą Tel 
Avive ir atstatę revolverius 
privertė karininkus sėsti į 
taksius ir nuvažiavo.

Vėliau žydai pasiuntė bri
tų komandieriui Tel Avive 
pranešimą, kad jie užmuš 
karininkus jeigu britai pat-

mijos, o kai kurios provinci- virtins mirties bausm« 
• ' ! dviem ekstremistams, kurie

Žydai Pagrobė 5 Britus Karininkus, 
Žydės Mergaitės Padeda Teroristams

Kinijos Komunistai 
Paneigia Marshallą

NANKING, birž. 18. — 
Kinijos komunistų vadai at- 

čionių demokratų (katalikų) Įmetė centralinės vyriausy- 
partija laimėjo 207 iš 556 bes pasiūlymą duoti U.S. ge- 
vietų Italijos steigiamąjam nerolui Marshall vyriausią 
seime rinkimuose birželio arbitracijos galią išaiškini- 
mėnesio pradžioje. Oficialūs mui civilinio karo šiaurės 
daviniai parodo, kad sočia- į Kinijoje. Nepasakyta kas 
listai laimėjo 115 vietų ir 1 tame pasiūlyme buvo, bet 
komunistai 104. Likusias manyta juo numatyta peror- 
vietas gavo mažos partijos, ganiza.vimas komunistų ar- 

Seima.s susirinks birž. 25 mijų ir pakeitimas karių
d. ir išrinks, prezidentą. Or- 
lando ir buvęs premjeras 
Ivanoe Bonomi yra minimi 
kaipo panašiausi kandidatai.

jos nori visai atsiskirti nuo 
Romos, jei būtų paskelbta 
respublika. Didelis italų po
litikas Nitti labai teisingai 
pasakė grafui Sforzai, kad 
respublikos prezidentas, ku
ris bus gimęs pietuose, nie
kad nebus priimtas šiaurie
čių, o gimęs šiaurėje, nebus 

su j priimtas pietiečių. Atrodo

buvo rasti kalti Sarafand 
garnizono užpuolime.

18 žuvo Per 2 Dienas 
Iki šiol žydų karingumas 

per praeitas dvi dienas kai
navo bent 18 gyvybių, gal 
11 tiltų sunaikintų, ir visiš
ką desorganizavimą svar
biojo Haifa uosto.

Jaunos žydės su ša.utu-i ta.d, vienintelis būdas palai-...
' kynrji vienybės yra palikti vais ,r granatomis dalyvavo 
monarchiją. atak°je ant geležinkelių tai

Buvo pasklidę gandų, kad
būsiąs pravestas naujas re
ferendumas, bet Italijos vy
riausias teismas oficialiai 
paskelbė naują respubliką.

Vyt. Arūnaz

Mihsilovič Padėjėjas
Pasisakė Esąs Kaltas

BELGRADAS, birž. 18.— 
Slavoljuo Vranjesic, 42, vie
nas četnikų koma.ndierių, 
šiandien teisme sakėsi jis 
buvęs kaltas koliaboravimu 
ir išdavyste. Tai yra pirmas 
Mihailovičiaus leitenantas 
prisiimti besąlyginę kaltę už 
bendradarbiavimą su priešu.

Vranjesic, četnikų vadas 
Bosnijoje, savo liūdyme įvė- 
lė save, savo komandierių 
Radoslav-Rade Radic ir vy
riausią koma.ndierių, gen. 
Mihailovičių, koliaboravime 
su priešu.

PARYŽIUS, birž. 18. — 
Pirmoji kliūtis Keturių Di
džiųjų užsienių ministrų su
sitarimui yra iš Italijos rei
kalaujamos karo reparaci
jos. Po su virš dviejų vala.n- 
dų tarimosi, ministrai baigė 
savo posėdji nepriėję prie 
susitarimo.

Rusija reikalauja $300,- 
000,000 iš Italijos sau, Ju
goslavijai, Graikijai ir Al
banijai. Amerika ir Anglija 
teigia, kdd Italija tokios su
mos negali sumokėti, ir siū
lo ton sąskaiton įskaityti 
k s.r o laivus ir kitus panašius 
dalykus. Tarpe kitko, Molo-

tik gausiu vokiečių pasiūly
mą.

Demokratai Kritikuoja 
Republikoną Pasakymą

WASHINGTON, birž. 18. 
— Senatorius Hatch (D., 
N.M.) šiandien pareiškė, kad 
republikonai “kalba prieš 
savo krašto geriausius inte
resus” kuomet jie bando 
pavadinti demokratus komu
nistų valdoma partija. Hatch 
tuo atsikirto į GOP parti
jos pirmininko Carroll Ree- 
ce pareiškimą, kad balsuo
tojai šį rudenį ir 1948 metų 

tovas taip pat bandė nusta- prezidentiniuose rinkimuose 
tyti aukštį sumos., kuri gali ‘ < ‘turės pasirinkti ta.rp ko-
būti iš Italijos reikalaujama. 

Dar Lieka Trieste 
Reparacijos, drauge su

Trieste ateitimi ir Italijos 
kolonijų likimu, sudaro kliū
tį dėl kurios ministrų kon
ferencija praeitą mėnesį už
sibaigė neatsiekus rezultatų.

mumzmo
mo.

ir republikoniz-

Gal Šruks Kirchito
Liudyti Tojo Teisime

TfoKYO, birž. 18.—Buvu- 
Amerikiečiai informantai i šio premjero Tojo ir kitų 27 

sakė Molotovas pareiškęs ■ kaltinamųjų advokatai davė 
vandens susisiekimo kelią i jog jis norįs padaryti Itali-į suprasti, kad jie svarsto pa- 
tarpe Shantung pusiausalio jos žmonių naštą ‘‘kuo leng- i šaukimą imperatoriaus Hi-

skaičių Mandžurijoje,
Nacionalistų karo laivai

vakar perkirto komunistų

TlirilTIA Ginlfhc *r ^andžurijos, ir Chiang J0KU lUHIIia UIIIIMCtt Kai-shek kariuomenė užėmė

Prieš Atomine Bombą ™.ažąsia.s lY^,^inea___ . „ 5 i Cha.ngshan salas Chihli dan-WASHINGTON, birz. 18. kog žioty3e.
—Kariuomenė šiandien pa- ___________
kėlė kampelį braižinio paro
dyti fantastišką ginklą, ku
ris gali išsivystyti įi apsigy
nimą prieš atomines rakie- 
tas arha apšarvuotus dyku
mų lėktuvus vežančius ato
mines bombas.

Tas ginklas yra švirkšti-

Kairieji Pravedė 
Streiką Graikijoje

ATĖNAI, birž. 18.—Ben
dras 24 valandų streikas, 
kurį šaukė kairioji Bendra

viausia, ” ir jie iš to darosi 
išvadų, ka.d Rusija nusileis 
ir bus galima susitarti.

rohito liudyti teisime. Toks 
žygis reikštų imperatoriaus 
prasišalinimą iš sosto, ka
dangi jis turėtų atsistaty
dinti iš savo pareigų pirm 
negu galėtų teisme liudyti.

Hcoveris Havanoje
HAVANA, Kuba, birž. 18. 

—Buvęs prez. Herbert Hoo- 
ver šiandien atvyko į Hava
ną, kur jis buvo oficialus 
Kubos vyriausybės svečias. 
Jis kalbėjo apie maisto pa
dėtu su prez. Ramon Grau 
San Martin, apsilankė žemės 
ūkio ministerijoje, ir vakare 
dalyvaus bankiete preziden
to palociuje.

Von Papen Atskleidė 
Taikos Bandymą su US

NUERNBERGAS, birž. 18. 
— Buvęs nacių diplomatų 
viršininkas Franz von Pa
pen pareiškė alijantų karo 
kriminalų tribunolui, kad 
jis nevykusiai patarnavo 
Hitleriui persiuntime taikos 
bandymų a.a. Prez. Roose- 
veltui 1944 m. balandžio mė-

Darbininkų konferencija, 
mas skysto metalo, kurio prasidėjo šį rytą valandą 

c v i u t ■ , greitumas yra maždaug pen- pįrm negu parlamentas for-
S5T5 kios mylios per valandą. Dėl maliai užgyrė griežtus nau

jo greitumo, nė koks apšar- j jus įsakymus numatančius ne,sy.
vavimas negalėtų pasukti tą 1 mirties bausmę už priešval- Von Papen sakė jis veikęs 
karštą metalą, kuris pereitų stybinę veiklą ir įsteigiant per grafą Lersner, kuris ga-

naktįi. Oficialus pranešimas 
sakė devyni žydai buvo už
mušti ir šeši, jų tarpe dvi 
moterys, buvo sužeisti. Pen
kiolika buvo suareštuota.

Užginčijamas Gandas 
Apie Lenkus Karius

CAIRO, Egiptas, birž. 18.
—Anglijos kariuomenės Vi- 
durryčių štabas oficialiai 
užginčijo gandus būk tūks
tančiai lenkų kareivių pa
siekė tą kraštą, ir kad bri
tai vėl užvaldė kai kurias 
militarines stovyklas Sirijo
je, kurias buvo anksčiau 
evakuavę.

Katalikai Laimėjo 
Rinkimus Italijoje

ROMA, birž. 18.—Premje
ro Alcide de Gasperi krikš-

per lėktuvus vežančius A 
bombas, arba suduotų ato
minei raketai tiesiog į nosį.

Kilian Turės Stoti 
Kariniam Teisman

BAD NAUHEIM. birž. 18. 
—Pulk. James A.
Lichfield kalėjimo
dierius karo metu, prarado 
savo dviejų dienų kovą iš
vengti karinio teisimo už 
žiaurumą su amerikiečiais 
kareiviais tame kalėjime.

Po šešių ir pusę valandų 
argumentų ir bandymų ap
klausinėti du majorus gene
rolus ir kelis pulkininkus, 
militarinis tribunolas atme-

—Septyni japonai berniukai 
buvo užmušti, penki buvo

teismus panaikinimui bet- vęs iš U.S. diplomato George 
varkės. Kairieji šaukė strei- H. Earle neva Roosevelto 
ką protestuoti prieš tų įsta- atsakymą: ‘‘Aš asmeniškai i sunkiai sužeisti, ir vienas 
tymų užgyrimą. pasitarsiu su alijantais kaip pradingo po to kai jie ne

klausė raštiškų įspėjimų ir 
bandė nulupti augalus nuo 

minos, kuri buvo vandens 
išmesta prie Akaoka.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Oficialūs daviniai Italijos rinkimuose buvo suvirs 

Killia.n, 12,000,000 balsų už įkūrimą respublikos ir suvirs 10,000,- 
koma.n-1 000 balsu už monarchijos palaikymą Italijoje.

KALENDORIUS 
Birželio 19 d.: šv. Julijo- 

—Iš Jer žalės pranešta, kad britas karininkas ir dar na ir šv piorentina; seno- 
vienas kareivis buvo žydų teroristų sužeisti. vėa: Anda.^is.

—Taikos derybos Kinijoje vėl užkliuvo. Komunistai šar
ka valdžia reikalaulja jų pasitraukimo iš kai kurių miestų 
ir iš viso Shantung provincijos pakraščio.

—Atstovai Gordon, Reiter, B oi to n ir Mundt ragino ŠVENTE. 
Prez. Trumaną nė kiek nenusileisti Staliumi, ir kritikavo 
Lenkijos komunistinio rėžimo pripažinimą. Dalinai

Birželio 20 d.: Šv. Silveri- 
jus; senovės: Genulis ir Zi- 
nuolė; DIEVO K C N O

ORAS
ūkanota. Vėsu.

Valstybės pasek retortas Acbeson šiandien sueina su Saulė teka, 5:16; leidžiasi,
tė Killian prašymą panaikin-1 argentiniečių generolui atstovaujančiu prez. Juan Peron. 
ti jam daromą kaltinimą. I Acbeson sakė U.S. nusistatymas dėl Peron nepasikeitė.

8:28. Ketvirtadieny giedra 
ir šilčiau.
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LIETUVIŲ r. r. labdarių sąjunga
XUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR I2DININ. 

4557 So. Wood Street, Chicago, Illinois

kad daugiau lėšų statybai 
sukelti.

! Kaip žinoma, pernai ru- 
j denį labdarių ūkio tvartai, 

Šiomis dienomis, besilan- Į daržinė ir gražūs gyvuliai 
kantLietuvių R. K. Labda- j sudegė. Bet pastebėta, kad 
rių Sąjungos ūkyj, teko vedėjo A. Bacevičiaus rū- 
smulkmeniškai susipažinti Į pestingumu ir gerų žmonių 
su ten vedamais statybos duosnumu, jau gražių gyvu- 
darbais l-eliųi isigyta ir prisiauginta.

Rašantis šiuos žodžius pir Ypač gražūs ir stiprūs ke
rną kartą sužinojo, kad tvar- turi arkliai nupirkti. Gražiai 
tui ir daržinei statyti pama- atrodo ir apsėti laukai, 
tai jau yra cementu išlieti. Pačiame prieglaudos na- 
Antanas Bacevičius, ūkio ve- me statyba taip pat jau

Labdariu Statybos 
Darbai

dėjas paaiškino, kad šitie sparčiau varoma. Jo vidury- 
trobėsiai bus moderniški ir 3e 3au daug kas atlikta. Pa- 
a.psaugoti nuo gaisro. Vie-1 statytas atskiras namas —- 
na, kad tvartai gyvuliams power hcuse. Ten jau sudė- 
ir daržinė pašarui statomi
kaipo visai atskiri pastatai. 
Jie bus mūriniai. Net durys 
bus geležinės. Tuo būdu ir 
gyvuli?.’, ir pašaras, ir pa
tys trobesiai bus visiškai 
saugūs nuo ugnies, nuo gais
ro. Trobesiai bus pastatyti 
dar šią vasarą, kad pašaras 
ten jau būtų galima, sukrau
ti. Vis tik džiugu pastebėti, 
kad šie svarbūs ūkio reika
lai yra aprūpinami. Teko nu
girsti, kad šiuo metu šiems 
reikalams daug pagelbsti ju
drusis ir energingasis kun. 
Kazimieras Juozaitis, kuris 
ruošiasi ir didelį) vajų vesti,

sidarbavimu nupirko labda- j kėjos aukas rinko: Petronė-1 Dvasios vadas kun.K. Ba- šautuvu peršovė, teismo nu-i Žmogus be užsiėmimo nėra 
rių ūkiui karvę r jautuką, lės Turskienė surinko $124.- rauskas visuomet atsilanko1 baustas kalėjimu nuo vienų žmogus, nes darbu negali 
Tai buvo šimto, kito dolerių 09; L. Gandis $10.07; P. į labdarių susirinkimą ir ' iki 14 metų. • įrodyti, kad juo yra 150 sva-
vertės dovana.

Kapų dienos pasidarbavi
mas piknike d:.vė pelno 
$205.85. Rinkikės, kuriomis Kun. A. Linkaus ir J. Mee- 
rūpinosi H. Širvinskicnė, su- gan pasidarbavimu gauta 
rinko $153.92. Šios moterys, darbuotojų prie įvairių ra- 
mergaitca pasidarbavo tą tų. Pelno padaryta $1,041.25. 
dieną: H. Širvinskienė surin- Prie visų biznių ir ratų 
ko $45.00; Macijauskienė Town of Lake 1 kuopos pa<- 
$30.00; St. Visockienė $22; sidarbavimu viso padaryta
Anna Jasper $13.00; L. Ge- 
niot $10.15; Eleonore Kas- 
per $9.94; Agatha Navicki 
$5.40; S. Kasper $3.80; Sil- 
via Betkig $2.96. Kuopa la
bai dėkoja visiems už tokį 
nuoširdų pasidarbavimą.

Iš centro raportų paaiš-

L'ndis $9.38; Al. Norvilą duoda daug gražių patarimų 
$3.26; P. Dorša $1.93. Viso ir padeda labdarių kuopai 
— $147.73. gerai gyvuoti.

, rų raumenų ir kaulų, tai daMergaitės tėvai nubausta- ž 
jam kelia kitą bylą reik ar i 

a ar^s'laudami nuostolių už mer-

$1,486.93.
Labdarių 1 kuopa širdin-

ti dideli pečiai ir kitokie 
reikalingi įstaigai aparatai. Enčeris ir D. Varnas,, kurie 
Ten bus įrengta ir moderniš- nuosekliai papasakojo apie

giausiai dėkoja visiems už 
pasidarbavimą. Dvasios va.- 
das kun. K. Barauskas var
du klebono kun. A. Linkaus 
kvietė labdarių 1 kuopą pa
sidarbuoti virtuvėj ir resto-

kėjo, kad statybos darbas rane parapijos piknike, ku- 
eina gan .sėkmingai. Pasiti- rį8 įvyks birželio 23 d. Vy
kimą, kad prieglauda bus tauto parke. Kvietimas pri- 
greit užbaigta. imtas. Labdarių 1 kuopa ap-

Į šį; susirinkimą atsilankė siėmė pasidarbuoti vadovau- 
iš BALF skyriaus pirm. J. jant pirm. Elenai Gedvilie-

ka skalbykla ir “inžinieriui” 
(dženitoriui) gy venamie j i 
kambariai. Tiesa, dar daug 
kas reiks padaryti, bet iš 
visko atrodo, ka,d pastatas 
dar šiemet bus užbaigtas.

Nuo 11ki 14 Melu
James F. Lincoln, sūnus 

turtingo pramonininko Obio 
valstybėj, gyvenąs River Fo- 
rest, už pasikėsinimą išnie
kinti 9 metų Jolieto ūkinin
ko dukterį Carol Williams, 
kuriai pasprukus iš automo
bilio jis ją keturis sykius

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• ♦ •
68(18 W. Cermak Road 

bkrwyn, munrois

gaitės sužeidimą. SKAITYKITE “DRAUGĄ’
Tel. — YARds 5551.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:
Nuo 1 lkl 4 pp. ir 7 Iki v*k.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0528, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. ir Seštad. 9:80 a. m. 
lkl 7:08 p. m.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

EN STATE OF INDIANA
Home Galis In Indiana—

Phone WENtworth 2627

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St. 
HOUR8: Daily 8—8 P. M. 

Baturdays I A. M. to S P. M.

Ofiso TeL*—Bemyn 8823 
Bes. Tel. — Lafayette 8151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

nei ir Ona.i Vaznienei. Raš
tininkė B. Cicienienė skaitė 
laišką-kvietimą . Seselių Pra 
nciškiečių seimą, kuriam pa
skirta $5.00. Atstove apsi
ėmė E. Gedvilienė.

Iš centro susirinkimo ra
portas : senelių namas bai- 

bą. Mūsų kuopa; nusitarė, į f?*arnas- Barnė pradėtai sta- 
kad apmokėti vieno vaiku-

skyriaus darbus, ypatingai 
apie pasirūpinimą vaiku
čiams našlaičiams padėti, ku 
riems, kaip žinom, taip rei
kalinga pagalba šiuo metu. 
Taigi, ir čia 8 kuopos nariai

Labdarys Į P^nai supranta labdaros dar

Labdarių Veikimas j čio kelionę — tai yra $163.
Brighton Park. — Labda- : Manoma, kad turint paren- 

rių Są-gos 8 kuopos susirin- j gbną, visuomenė tą darbą
kimas buvo gana įdomus. ! nuoširdžiai parems.
Sužinota, kad mūsų kuopos 
veiklesnieji nariai uoliu pa,-

Nut. rašt.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

A. A.

KLEMENTYNA ONA NORKIENE 
(po tėvais Montrimaitė)

Mirė Birž., 17 d., 1946 m. 9 vai., vak., sulaukus pusės amž: 
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskričio, Žagarės para- 

rapijos, Gražaičiių kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį P.ancišką Marcelonis 

žentą Joną ir 2 anūkes Klementyną ir Frances; brolį Stanis
lovą Montrimą jo žmoną JCotriną ir jų šeimą; brolienę Agotą 
Montrimienę ir „brolienę Marijoną Gurskienę ir jų šeimas; 
krikšto dukterį Stanislavą Stankus ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų Lietuvoje paliko brolį Julijoną.

Priklausė prie Šv. Elzbietos Mot. ir Merg. draugijos Jo
niškiečių ir Liet. Žagariečių kiiūbų ir SLRKA 181 kuopos.

Kūnas pašarvotas namuose — 4523 S. Talman Avė. 
LAF. 1855.

Laidotuvės įvyks Penktad. — Birž., 21 d. 1946 m.
Iš namų 8:30 vai., ryto, bus atlydėta į Nekalto Prasid. 

Šv. Pan. Marijos parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulines 
pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Duktė, Žentas, Anūkės, Brolis, Brolienės ir Vi
sos Ki'.os Giminės.

Laidot., direkt., John F. Eudeikis. Tel. YARds 1741:

Iš Labdarių 1 Kuopos
Town of Lake. — Labda

rių Są-gos 1 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyko bir 
želio 10 d., parap. svetainėj.

Pirm. Elena Gedvilienė 
pranešė iš “Decoration Day” 
Vytauto parke pikniko prie 
“hot dogs "padaryta $277.05; 
Bowli.ng alleys $20.90. 5 rin-

REND (JOJAME GRINDŲ j 
TRINIMO MAŠINAS — i

TIKTAI

$150

Į DIENĄ.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
DENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VAR.MSŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios ISdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073

Tel. VIR 0960 (Office Ir Narna.)

Dr. Walter J. Kirsluk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, «:S0 — 

vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

T«l.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. I5th St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFIBO VALANDOS: 
Kasdien uo 2-4 pp. ir 8-8 vak.

še&tadienlals nuo 8-4 pp. 
Trečiad. ir Sekinad. uždaryta.

Ofiso Tel .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Trečiad. ir Sekm. tik susitartus. f 3147 S. Halsted St., Chicago 
_______________ ________________ į Pirmadieniais, Trečiadieniais

Tiknlna Tyrimas 
Orthoptlc Gydymas

Contaet Stiklai 
Silkina Atnaujlnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 1J, 1 Iki B, 7 
Iki • — SeMtad. — 10 lyta Iki « vak 8ek- 
mad. — 10 lkl platų. — Tredlad. uidaryta.

3$

Turime Gražų Pasirinkimų 
l»»Rin. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMlock 8262 

į.

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, IlL
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų rSdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI apkainavimas
Paimam iŠ namų ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
KADIO8

Mes turime Kanijų f stakų Ir 
Jums nereikės laukti dėl Jūsų. 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikos Rekordų 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

DR. CHARLES 5E6AL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso TotofOBM*. YARds 0654 
Jei neatsiliepia laukite—
Bes. 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. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6446 

Res. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti,

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso ToL LAEayette 8210 
Ros. Tei. REPubllo 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrte 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. W. KADZEVZICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 8. Ashland Avė., 
ROOM k.

Ofiso Tol.: GROvehill 5213 
Reo. TeL: PROspect 9475

VALANDOS:
Nuo S lkl 4 popiet: 7 lkl 8 rak.; ir 

7?rečladlenlals PAgal mit*rt|.

TeL CANal 6122

DR.BIEŽIS ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v. 
SekmatL, Trečiad. ir SeJtadienlo 

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
TeL REPubUc 7868

Kas. 6958 So. Talman Ava.
Bes. TaL GROvehill 6617 
Offfos TaL UDfloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS: #

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

Mes Fagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER 

PER FEUERAL SAVINGS * LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

Šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Formas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Aleiauskas)

D61 Susitarimo Sauk:

Republic 6051

Tel. — HEMlock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Britis
GYDYTOJA IR CHIRURG8 

2468 West 68rd Street
▼AL.: nuo T lkl • kaa vakar**. 

Pienoint* tik pairai autart:

TSL CANal 6257

Rea. TeLt FROapeot 6660

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3p.p.

6 iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL IS
PHY8ICLAN AND SURGEON 
464fi So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 

Namą TeL PROspect 1930

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nesentai Sugrfftęe Ii Tarnybos 
PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8050 
Rez. Tei.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERVVYN 6200 

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

TeL YARds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR 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.

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

Milton.

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR 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 
Mama Tal.i PITI.LMAN R?.T»

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

West Town Bldg.
2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; b iki 8 vakare



Trečiadienis, birž. 19, 1643

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS" HELP WAN’TED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No, Dearboin Street 
Tel. RANdolph 9488-0480

HELP VVANTED — VYRAI

REIKIA VYRĮ~
Dirbti šviesioje, moderniškoje ir 
švarioje kepykloje.

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVUS DARBAS

Ekstra Gera 
Pradinė Mokestis

KLAUSKITE DEL 
MR. FREDERICKS 

WONDER BREAD BAKERY
3015 W. Lake Street

PORTERIŲ 
PASTOVUS DARBAI
DIENA —70 c. Į V AL. . 

NAKTĮ — 73% c. V AL.

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 BELMONT AVĖ.

REIKIA
DŽENITORIUI PADĖJĖJO
5’/2 DIENOS I SAVAITĘ.

“ GERA MOKESTIS
CHICAGO MATERNITY CF.NTER 

1330 S. NFVVBERRY 
MONROE 3423

VYRŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVŪS DARBAI 
MAINANTI ŠIFTAI

GERA PRADINE RATA

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

1401-47 S. 55th Court 
Cicero, III.

HELP VVANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 

PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DZENITORKŲ
UŽDARBIS 7214 Į V AL. PRADŽIA. 

77% Į VAL. PO 3 MftN.
82 Į VAL. PO e MftN.

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.

“Gct sėt now im a stcaily job” 
NEEDED AT ONCE

BILLER OR FAST TYPIST
Permanent position 

Pleasant working conditions
Merchant Shippers Association 

1858 S. WF.STF.RN AVĖ.

BURLINGTON RAILROAD 

REIKALAUJA

LAUNDRY MANGLE 
OPERATORIŲ 

PATYRUSIU AR NE 

ATSIŠAUKITE

433 W. HARRISON ST. 
Samdymo Ofisas — 2nd Fl. 

OPERATORĘ

Prie single needle siuvimo maši
nų. 5 dienos j savaitę. Lengvi 
modemiški darbai, gera mokestis.

PLAS-TEX PRODUCTS CO. 
3024 W. Montrose Avė.

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

HELP VVANTED — MOTERYS

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

TAI GERIAUSIA 
R A D I O

VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

$1.01

4545 W. AUGUSTA BLVD.

Merginos ■ Moterys
DIRBSIT 44 VALANDAS 

MOKAMA UŽ 48
65c j vai. pradedant, švarūs dirb
tuvės darbai. Moderniška švari dirb
tuvė. Patyrimo nereikia. Pastovus 
darbas ištisai metus. 2 blokai j pie
tus nuo vidurmlesčio.

MARCO MFG. CO.
638 S. Federal

REIKIA MERGINŲ

Lengviems Bench 
Assembly Darbams 

Puiki pradinė mokestis, 45 vai. j 
savaitę. Laikas ir pusė virš 40 vai.

ATSIŠAUKITE

METROPOLITAN 
INDUSTRIES, INC.

226 N. Clinton

VYRAI IK MOTERYS

REIKIA
VIRĖJOS

Vai. — Nuo 5 pp. iki 1 ryto 
Gera mokestis ir darbo sąlygos.
HE.YI.THY FOOD RESTAI’RANT 

3206 8. HALSTED

Nauja vieta rekrea-
cijai

Fullerton Avė. maudynė, 
kuri karo pietų buvo karių 
vasarinis centras, šįmet! nesb kartu su pensijos mo- 
bus atidaryta publikai nuo
liepos 1-mos. Be paprasto 
vandens sporto, pavilione 
bus ruošiami šokiai (barn 
dance), bus aikštės įvairiam 
sportui ir vaikams žaisma- 
vietė.

Drąsi moteris
Los Angėles, Calif. — Mų3. 

George White, 35 m. am
žiaus, pernai tam tikru gy
vybės apsaugos laiveliu Co- 
lorado sriaunia upe atliko 
pavandeniu 60 mylių kelio
nę. šįmet kitokios rūšies 
laiveliu planuoja atlikti da 
ilgesnę kelionę.

Nepaprasta inflacija
Budapest. — Vengrijoj 

inflacija yra jau ne tik ne
paprasta, bet tiesiog fan
tastinė. Ką Amerikoj gali
ma nupirkti už 35 centus, 
Vengrijoj reikia mokėti du 
šimtus bilionų pengo. Pas
taruoju laiku vyriausybė iš
leido naujas banknotes po 
vieną trilijoną.

PLATINKITE KATALIKŲ

Kravčenko apie sovie
tiniu respublikų auto
nomija ir laisvę

New York (LAIC) — Rau- 
Į donosios diktatūros propa- 
! ganda bando užsienį įtikin- 
i ti, kad “Sovietinės respubli
kos “kaip Lietuva ir kitos, 
esą bendroje Sovietų Sąjun
goje naudojasi autonomija 
ir laisve.

Rusijos gyvenimą gerai 
pažįstąs jų aukštas valdi
ninkas ir per 15 metų Rusi-

u_ ;j lj°s komunistų partijos na-
Pittsburgho lietuvės rūpestingai skirsto ir pakuoja lie- į r^s ^ravčenko tuo klau

tuviams tremtiniams suaukotus drabužius, kurie išsiun
čiami į BALF sandėlįi. Drabužiai sandėlyje dar kartą per
skirstomi, perpakuojami ir siunčiami Europon, kur išda
linami lietuvių stovykloms.

Klausimai Ir Atsakymai
Klausimas — Kareivio garbingo paliuos avimo cer- 

tifikatą, jam priklausys 
“mustering-out” mokestis.

Klausimas — WAVE klau 
šia, ar ji galės tarnauti ka
da taika bus oficialiai pa
skelbta ?

Atsakymas — Kongresas 
dar svarsto bilių, kad įsteig
tų WAVES ir MARINES 
taikos laiko organizacijas.

Klausimas — Ar Antro 
Pasaulinio Karo veteranai, 
kurie vėl įstojo į kariuome
nę, gali naudotis GI Bill?

Atsakymas — Veterans 
Administration parūpina ve
teranams mokslo galimybę 
ir paskolų, garantiją. Jei ve
teranas, be tarnybos, ras 
laiko mokslui, Veterans Ad
ministration užmokės įstoji
mo mokestį, bet ne pragy
venimo lėšas.

žmona su dvejais vaikais 
pranešė, kad jos vyras bu
vo paimtas į kariuomenę 
1945 m. Ji laukia trečio kū
dikio. Negalėdama, tinkamai 
prižiūrėti savo šeimos, no
ri, kad vyras būtų paliuo- 
suotas iš kariuomenės. Ką 
turi daryti?

Atsakymas — Reikia pa
siųsti vyrui kopiją gimimo 
certifikato trečio kūdikio, 
pasakyti jam, ka.d įteiktų 
savo viršininkui ir prašytų 
“dependency discharge”. Gi
mimas trečio kūdikio, ne
paisant kaip ilgai vyras tar
nyboje, paliuosuos iš tarny
bos.

Klausimas — Veteranas 
praneša,' kad Veterans’ Ad
ministration gydytojas jį 
gydo. Nori prašyti pensijos. 
Klausia, ar pensija prasidės 
su jo paliuosavimu iš tar
nybos?

Atsakymas — Jeigu pra
šysi pensijos į metus nuo 
paliuosavimo ir jeigu ta li
ga yra surišta su tarnyba, 
pensija bus duodama. Pata
riame veteranams kuo grei
čiausia. paduoti pensijų ap
likacijas.

Klausimas — Kitas vete
ranas rašo, kad jis gauna 
20 .nuoš. “disability? pensi
ją. Neturi užlaikomų asme
nų, bet nori lankyti mokyk
lą pagal GI Bill. Kiek pini
gų gaus pragyvenimui?

Atsakymas — $65 į mė-

imsi pilnąkesčiais, jeigu 
mokslo kursą.

Klausimas — Jūreivio 
žmona praneša, kad jos vy
ras jau ištarnavęs penkis 
metus laivyne. Dėl aplinky
bių namuose iis turi būti 
paliuoauotas. Žmona klau
sia, ar jam mokės “muster
ing-out” mokestį?

Atstkymas — Jeigu Lai
vynas jį paliuosuos, ir gaus

E
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STASYS LITWINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tad Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RE ŠIE S NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insulnotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vamišto — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Šratų — Visokios 

RAšies Insnllacljos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Dnrų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Dang KMų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas

(H CARR MOODY LUMBER CO.
8089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORT 1272

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

HHl....... . l
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Klausimas — Motina ra
šo, kad jos sūnus nedirbęs 
ilgą laiką po paliuosavimo 
iš tarnybos, dabar mokinasi 
amato ir klausia, ar jis gali 
reikalauti $65 į mėnesį pa
gal GI Bill?

Atsakymas — Veteranai, 
kurie mokosi amato, gali 
reikalauti mėnesinio užlaiky
mui mokesčio, jeigu amato 
kursas yra nustatytas Vete
rans Administration progra
ma. Jei kursas nenustaty
tas V. A. programa, vetera
nas gali paprašyti darbda
vio pakeisti.

Klausimas — Veteranas 
klausia, kur gali gauti in
formacijų apie jo tarnybos 
rekordą?

Atsakymas — Iš Demobi- 
lized Records Branch AGO, 
Army Records Administra
tion Center, 4300 Goodfellow 
Boulevard, St. Louis, Mo. 
(20).

Visais karių ir veteranų 
klausimais reikia kreiptis į 
Catholic War Veterans, Pu
blic Relation Bureau, Empire 
State Bldg., New York, N. Y.

simu savo knygoje “I Chose 
Freedom” tarp kitko rašo:
“Del kažkokios priežasties 
užsienyje yra įleidusi šaknis 
pasaka, buk tai įvairios So
vietinės Respublikos džiau
giasi tam tikrame laipsnyje 
turima nepriklausomybe, net 
iki teisės atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos imamai. Nie
kas Sovietų Sąjungoje tam 
netiki. Bet koks mažesnių 
tautų kultūrinis išsiskyri
mas, kurs nors truputį prieš
tarautų komunistinėms dog
moms, be jokio pasigailėji
mo slopinamas. Šimtai uk
rainiečių buvo išžudyta, de
šimtys tūkstančių uždaryta į 
kalėjimus ir ištremta vien 
tik už ‘tautinius nukrypi
mus’ ir tariamus separatis
tinius palinkimus” (65 pusi.) geno duona sviestu tepąs, 

------------------------------ I Kas išalkęs, kas ligotas?

Poison Ivy sulaikė 
darbus

Mt. Carine!, UI. — Kelių 
platinimas šioj apielinkėj, iš 
pradžių, labai gerai ėjo. Bet 
po kiek laiko darbininkai 
viens po kito pradėjo neat
eiti į darbą. Pagalios ir 
paskutinis neatėjo Pasirodė, 
visi buvo “įkasti” Poison 
Ivy, kurios buvo gausu šalę 
kelių.

Vet susiranda darbus
Washington, D. C. — Ro- 

bert C. Doodvin, United 
States Employment Service 
direktorius, praneša, kad 
per pastaruosius du mėne
sius daugiau karo veteranų 
susirado sau darbo, negu jų 
buvo paliuosuota iš tarny
bos per tą laiką.

Long Beach, Calif. — šio 
miesto zoologijos sodas gavo 
iš Vakarų Afrikos nepap-1 
rastą straigę (snail), 7 co
lių ilgumo ir da auganti. 
Straigė maitinama obuoliais ' 
ir cornmeal sumaišyta su 
jelly.

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 

PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą. KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VIŲ yra pasiryžusi Išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu pad.'tl Veteranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

Stos 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 SU Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

I

Daina Anie Stalino 
Garbintojus

Jūs raudoni bolševikai,
Kokiam tikslui čia gyvenat?
Jūs priklausot vagių klikai, 
Keršto ugnį vien kūrenat.
Jūs nežinot, ką daryti,
Bėgkit Stalinui sakyti,

Bėgkit Stalinui sakvti.

Jus visaip čia pravardžiuoja, 
Besmegeniai, sako, esat.
Visas svietas boikotuoja,
Mat jūs gėdą tautoms nešat. 
Liurbiai, kuolai netašyti,
Bėgkit: Stalinui sakyti,
Bėgkit Stalinui sakyti.

Kas jus traukia prie Stalino? 
Ar jo ūsai, ar jo batai,
Ar jo vodka pamasina?
Ar gal Kremliaus kreivi ratai? 

I Jei negalit išmanyti,
Bėgkit Stalinui sakyti,
Bėgkįt Stalinui sakyti.

Jūs nežinot kas ta gėda, 
Kas lietuvis, kas kaeapas? 
Koks vėžys tėvynę ėda,

Bet Stalinas vis pilvotas'.
Bet Stalinas vis pilvotas.

Žodžiais giriat bolševizmą, 
Savo kaili nuo jo giuat. 
Matyt, žinot barbarizmą,
Kad keliauti nemėginai. 
Apie rojų vien sapnuojnt, 
Bet Rasejun nevažiuoja!.

Žaibas

10,000 BONKŲ
DEGTINES
3RANDES
RUM’O

k

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN 
KANTER 

“Lietu vlSkM 
Žydukas”

Mažas Jonukas, vedamas 
į operacijos kambari tonsi- 
lams išimti, seko motinai:

“Mama, aš būsiu drąsus. 
Aš nenoriu būti toks rėksnys 
vaikas, kokiu tu pasorodei, 
kai buvai atvešta į ligoninę. 
Rėkei visa gerkle...”

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ K JEWELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
TeL CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų. Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1460 k. Ketvergo vak. 7:00

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

/
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Jungtinėse Valstybėse, ne CMcagoj,
Metams .................................... $6.00
Pusei metų ............................... 3.50
Trims mėnesiams ................. 1-75
Dviom mėnesiams ................. 1.2 5
Vienam mėnesiiui ............ .i .75

Užsieniuose:
Metams ......... .............................. $8.00

Snbscription Kates;
$6.00 per year outside of ChicaKo: 
$7.00 per year in Chieago & Cice
ro; 4c. per copy.
Prenumeratos kaina Chicagoje ir 

Cicero—Pusiu.
Metams .............................. .... $7.00
Pusei Metų, ................. .... 4.00
Dviem menesiams .... .... 1.50

.... 2.00
Vienam mėnesiui ......... ..................75

Pusoi metų ............................... ’.ou
Trims mėnesiams ................. i 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus.

Stalino-HiUerio Slaptos Sutarties Pasekmės
Chieago Herald-American praėjusį sekmadienį įdėjo 

dr. P. Daužvardžio, Lietuvos konsulo, pareiškimą apie 
tai, kaip Sovietų Rusija okupavo Lietuvą sulaužydama 
sutartis. Tokį smurtą ji padarė laikydamos slaptos su
tarties su Hitleriu. Toji Stalino-Hitlerio sutartis par 
smaugti Baltijos valstybes ir suskaldyti Lenkiją buvo 
padaryta, 1939 m. rudenį. Slaptoje Stalino-Hitlerio su
tartyje tarp kitko pasakyta:

‘‘Antrojo protokolo, 1939 m. rugpiūčio 23 d., para
grafas No. 1 modifikuojamas taip, kad Lietuvos val
stybės teritorija bus Sovietų Rusijos interesų sfero
je, kuomet, iš antros pusės, Liublino distriktas ir 
Varšuvos distrikto dalys bus Vokietijos interesų sfe
roje.”

Vadinas, 1939 m. dviejų diktatorių — Stalino ir 
Hitlerio interesai ir siekimai buvo vienodi. Dėl to juo
du surado bendrą kalbą. Surado ir vienodas priemones 
savo imperialistiniams apetitams pasotinti. Viens kitą 
nuramino, viens kitą padrąsino, viens antram savo ran
ką padavė. Laužė sutartis Hitleris, laužė jas ir Stalinas. 
Vienas puolė mažesnes, silpnesnes valstybes, puolė ir 
antras. Tai uždegė karo gaisrą visame pasaulyje. Tai 
įstūmė į ašarų, kraujo ir neapsakomų kančių balas 
visą eilę tautų, milijonai žmonių savo gyvybes dėl to 
paklojo.

Ir dėl to — šalia nacių ir fašistų karo kriminalistų 
sąjungininkų vedamame teisme turėtų sėdėti ir Stali
nas su Molotovu. Iš jų priežasties, lygiai ka,ip ir iš na
cių ir fašistų, pralieta daug žmonių kraujo. Nekaltai 
gi pralietas žmonių kraujas šaukiasi dangaus keršto.

★
Gen. Mitiailovicho Byla

H. Johnson rezigna,vo. Galima laukti, kad ir visa mo
kyklų taryba atsistatydins, paliekant mėrui Ed. Kelly 
laisvas rankas pravesti naujas reformas ir paskirti 
naujus žmones.

Kai kurių grupių vesta kova prieš mokyklų superin
tendentą ir tarybą laimėta. Dabar reikia laukti, kad 
bus, persiorganizuota geresnėn pusėn. Svarbu, kad švie
timo reikalai nebūtų įveliami į politiką.

Vis Tik Keisti Jie Žmonės
Šiomis dienomis New Haven, Conn., įvyksta SLA sei

mas. Korespondentų pranešimu, seimo dalyvių nuotai
ka esanti gerokai prislėgta. Matyt, ją gadino šitokie 
įvykiai: pirmadienį “Journal Courier” įdėjęs A. Olio 
atvaizdą ir žinią, kad jis, Olis, yra SLA pirmininkas 
ir jo bendradarbiai, vadinamieji “misionieriai” yra kiti 
tos organizacijos pareigūnai.

SLA pirmininku yra W. Laukaitis. Todėl, kaip pra
nešama, jis ir dauguma seimo delegatų yra pasipiktinę, 
kad “misionieriai” padarė “perversmą” ir anglų spau
doj paskelbė Olį esant tos organizacijos galva.

Tokios “misionierių” štukos nė kiek nepadeda lietu
vių vieningumui stiprinti. Tai yra pigus ir negražus 
garbės ir pagarsinimo ieškojimo būdas.

★
Maskva Puola Anglosaksus

Diktatoriaus Stalino laikraščiai (visi Rusijos laik
raščiai yra Stalino) paskutinėmis dienomis daug vie
tos pašvenčia Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Brita
nijos puolimui. Yra piktai puolamos jų pastangos pa
skubinti pokarinio Europos gyvenimo pertvarkymą ir 
pastovios taikos atsteigimą. Visi anglosaksų planai yra 
atakuojami.

Tad yra lyg ir atsakymas į sekr. Byrnes ir anglų 
užsienių reikalų ministro Bevin kalbas, kuriose buvo 
pabrėžta, jog nuo dabar santykiuose su Sovietų Rusija 
bus laikomasi žymiai griežtesnės linijos.

Rašo Vyt. Arūnas 
POLITINĖS PRANCŪZIJOS BĖDOS

Padėtis Lietuvoje 1945-19# Metų 
Žiemos Gale

Gen. Mihailovich, jugoslavų četnikų vado, byla yra 
atkreipusi viso civilizuoto pasaulio dėmesį. Kad byla 
veda.ma vienpusiškai, apie tai nieks neabejoja. Mask
vos yra tokia valia, kad tasai griežtas kovotojas prieš 
nacius, komunistus ir visus Jugoslavijos nepriklauso
mybės priešus būtų nuteistas ir tą valią diktatorius 
Tito yra verčiamas aklai išpildyti. Jugoslavijos “vy
riausybė” nė nemanė teisingai pravesti tardymą ir patį 
teismą.

Toji “vyriausybė” 1946 m. balandžio 5 d., atsaky
dama į Jungtinių Valstybių vyriausybės prašymą, kad 
Amerikos liudininkai būtų priimami, šitaip pasakė:

Išdaviko Draja Mihailovich nusikaltimai prieš Jugo
slavijos žmones yra, tiek dideli ir baisūs, kad negali 
būti ir neturi būti leista net diskusuoti ar jis yra kaltas 
ar ne.

Toksai tai šiandien yra teisingumas Jugoslavijoj. Dar 
prieš teismą žmogus jau yra pasmerktas. Atsižvelgiant 
į tai, Jungtinių Tautų Organizacija turėtų atkreipti sa
vo dėmesį į gen. Mihailovicho bylą ir jos reikalus pa
imti į savo rankas.

★
Gamtos Prajovai

Sunku dar pasakyti kokią vyriausybę prancūzai tu
rės, bet viena tik aišku, kad šį kartą vienybė tarp par
tijų irgi nebus stipri.

Komunistai norėdami sudaryti naujai vyriausybei dau
giau sunkumų, suagitavo tarnautojus ir darbininkus 
prašyti pakelti atlyginimą, kas prie dabartinių sąlygų 
Prancūzijoj yra neįmanoma padaryti. Populiarinis Res
publikonų Sąjūdis mano, kad vietoj kėlus atlyginimą, 
reikėtų numušti kainas ir smarkiau kovoti su “juodąją 
rinka.”

Naujoji vyriausybė kaip uždavinį turės kuo greičiau 
paruošti konstituciją ir pravesti naujus rinkimus, kad 
busimoji vyriausybė ir parlamentas jau nebūtų laikini.
AR TAI NAUJAS PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
GEN. DE GAULLE?

Detroit, Mich., pakraščiais birželio 17 d. praūžė bai
sus vėsulas. Siautęs vėsulas tik keletą minutų, padarė 
nuostolių už milijonus dolerių, užmušė nemažai žmo
nių. Vaizdas buvęs baisus: namai iškelti į orą ir iš jų 
krito žemyn žmonės; traukinių vagonai, kai žaisleliai, 
skraidė ore; medžiai buvo iš šaknų išraunami. Praėjus 
.vėsulai, kariai, kurie yra buvę karo mūšių laukuose, 
pastebėjo, ka.d tai buvo baisiau, negu pačių didžiųjų 
bombardavimų metu.

Gamtoje yra tokia galybė, kuriai niekas negali pri
lygti. Kai ji ima rūstauti, nieks negali jos numalšinti, 
žmogaus jėga. ir išmintis yra per menka.

★
Mokyklų Reikalai

*
Specialiai sudarytas komitetas (iš universitetų pre

zidentų) ištyrė visus skundus prieš Chicagos viešųjų 
mokyklų vadovybę ir padarė visą eilę rimtų sugestijų. 
To pasekmėje mokyklų superintendentas dr. William

Sekmadienį gen. de Gaulle dalyvavo Normandijoj 
Bayeux miestely iškilmėse, kur sąryšy su sąjungininkų 
kariuomenės išlipimo į Europos kontinentą sukaktuvė
mis, atidaromas paminklas.

Tačiau keista, keliom dienom prieš iškilmes miestely 
sprogo dvi bombos. Viena prie prefektūros, kita visai 
netoli paminklo. Keistas sutapimas, kaip tik tuo keliu 
gen. de Gaulle turėjo eiti.

Valdžios organai nesako, iš kur yra tos bombos, ar 
užsilikusios nuo vokiečių okupacijos laikų, ar naujai 
padėtos ir sprogusios “per anksti”. Jei tai būtų tiesa 
dėl paskutinės versijos, tai “kaž kam” yra didelis no
ras pašalinti de Gaulle iš gyvųjų tarpo.
AR BUS PRAVESTAS ANTRAS REFERENDUMAS?

Neapoly, Italijoj, minia monarchistų manifestavo gat
vėmis nešiodama karališką vėliavą ir reikalaudama, kad 
būtų pravestas antras referendumas, nes šis esąs ko
munistų suklastotas. Jie nori, kad referendumo balsa
vimas būtų kontroliuojamas sąjunginir-kų atstovų. Pa
tys ministrai irgi yra tos pačios nuomonės, kad reikia 
dar kartą atsiklausti tautos, kad turėti respublikonų 
ar monarchistų aiškią persvarą, nes dabar, paskelbi
mas respublikos, iššauktų krašte anarchiją.

Oficialus respublikos paskelbimas atidėtas birželio 
24 dienai, bet iki tos datos dar daug kas gali pasikeisti.

Krašte vyksta smarkios manifestacijos, per kurias 
dažnai pavartojami ginklai. Komunistai užpuldinėja 
monarchistus, degina karališkas vėliavas ir plakatus, 
monarchistai daužo komunistų būstines ir degina jų 
raudonas vėliavas...

I. ŠVIETIMAS, BAŽNYČIA 
IR KULTŪRINIS 
GYVENIMAS

(LAIC) Aukštosios mo
kyklos. — Universitetai Vil
niuje ir Kaune, Vilniaus Pe
dagoginis Institutas, Vil
niaus Meno Akademija, Kau 
no Kunigų Seminarija, Že
mės Ūkio Akademija (dabar 
Kaune), Kauno ir Vilniaus, 
Konservatorijos.

Išvardintose mokyk 1 o s e 
mokosi per 5,000 studentų. 
Jų tarpe 65 nuoš. merginų.
I ir II kurso vyrai nuo šau
kimo į kariuomenę neatlei
džiami. Tautybėmis studen
tija skirstosi: 95 nuoš. lie
tuvių ir 5 nuoš. svetimtau
čių (Lietuvos rusai, žydų li
kučiai, rusų karininkų vai
kai, likučiai lenkų).

Vilniaus universitete vei
kia 7 fakultetai: ekonominis, 
teisių, istorijos filologijos, 
fizikos matematikos, chemi
jos, medicinos ir miškų). 
Kauno universitete 3 — me
dicinos, statybos ir istorijos- 
filologijos. Dėstomoji kalba 
universitetuose lietuvių. Vi
siems studentams privalomi: 
— marksizmo-leninizmo pa
grindai (4 vai. savaitėje), 
Tėvynės karas (1941-1945), 
rusų kalba, karinis paren
gimas.

Komjaunimas lietuvių stu 
dentų tarpe pasisekimo ne
turi. Komjaunimo gretose 
svetimtaučiai. Lietuvių stu 
dentų tarpe solidarumas di
delis. Leninizmo-stalinizmo 
linkmei prižiūrėti, iš Mask
vos yra atsiųsti specialūs 
“politrukai”, prorektoriais 
auklėjimo reikalams vadina
mieji. Prie Vilniaus univer
siteto tokiu prorektoriumi 
paskirtas rusas Malkov.

Malkov, kas 3-čia, 4-ta die 
na, šaukia profesorių susi 
rinkimus, kurie trunka 2-3 
valandas. Anot Malkov, pro
fesoriai sovietų valdžiai ne
dėkingi. Geromis maisto kor 
telemia aprūpinti, vis dėlto 
esą labai pasyvūs. Nerašo 
politinių straipsnių, neveda 
politinės agitacijos, neprisi
deda prie socialistinio rung
tyniavimo.

Mokslas universitetuose 
nemokamas. Visi studentai 
gauna stipendijas: I ir II 
kurso — 160 rublių mėne
siui; vyresniųjų kursų — 
185 rub. mėn. Studentų da
lis* gyvena bendrabučiuose. 
Gauna šiltus ir su elektros 
šviesa kambarius, už ku
riuos reikia mokėti 10 rub 
lių mėn.

Apskritai paėmus, studen
to gyvenimo sąlygos yra 
sunkios. Studentų valgyklo
se maistas labai menkas. 
Kas gyvena privačiai (tokių 
yra 60 nuoš.), dažnai neturi 
kuro, elektros šviesos. Ten
ka mokytis šaltame kamba
ryje, naudojant “koptilką” 
(savo darbo lempa, be stik
lo).

Kas svarbiausia, ramiai 
miegoti negalima: kiekvienu 
momentu gali pasibelsti į du
ris!

Studentai dainuoja savo 
mėgiamą dainelę:

“Fortūna, esu ubagas, 
apleidai tu mane...
Tų visų sunkumų nepai

sant, studentija noriai mo

kosi ir per solidarumą daug 
ką nugali.

— Vidurinės, pradžios mo
kyklos, vaiky, darželiai: — 
Veikia gimnazijos, progim
nazijos, ekonominės mokyk
los, mokytojų seminarijos, a- 
matų mokyklos, pradžios 
mokyklos, vaikų darželiai. 
Lyginant su 1943 metais, jų 
skaičius mažesnis. Didelis 
trūkumas mokytojų, patal
pų, mokslo priemonių (mies
tai sugriauti, užsilikusios pa
talpos užimtos kariuc»menės 
ir įstaigų).

Rusų vidurinių mokyklų 
Lietuvoje, kol kas, nėra,. Ru
sai turi Vilniuje ir Kaune 
pradžios mokyklas. Visose 
vidurinėse mokyklose dėsto
ma Stalino konstitucija^

— Bažnyčia: tiek tikybos, 
tiek antireliginės propagan
dos laisvė. Pamaldos laiko
mos sena tvarka. Lankytojų 
labai daug. Kauno įgulos 
bažnyčioj šventadieniais lai
komos ketverios šv. Mišios. 
Kiekvieną kartą bažnyčia

būna pilna.
Vilniuje, Šv. Jono bažny 

čioje, per šv. Mišias žmonės 
nesutelpa. Po pamaldų šv. 
Jono bažnyčioje, tradicija, 
virtusiu papročiu, visuomet 
giedamas Lietuvos himnas 
(kaip Lietuvos giesmė). Baž 
nyčios turi stiprius chorus. 
Dažnai kviečiami giedoti o- 
peros solistai.

Kauno jėzuitų bažnyčioje 
buvo suruoštas bažnytinės 
muzikos koncertas. Jame da
lyvavo operos solistai, cho
ras, muzikai.

Nors Lietuvos dvasiškija 
ir turi tam tikrų materialių 
lengvatų, kita prasme ji yra 
gerokai suvaržyta. Yra, su 
imtų kunigų. Buvo net vie
šas teismas dviejų kunigų 
Kaunu kino “Forum” salė
je.

Bolševikai ieškojo vysku
po Brizgio. Vilniuje tebėra 
vysk. Reinys. Lenkų kunigų 
seminariją Vilniuje uždarius 
(jų uždarė NKVD; anot jų, 
seminarijoje slapstėsi lenkų 
PAK karininkai). Vyskupas 
Jalbrzykowski išvažiavo į 
Lenkiją (gyvena Baltstogė
je).

(Bus daugiau)

RE

PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Fedural Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUrERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Managcr 

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

BE 3

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’IOOO.OO POUSAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
L A. Shulmistras
JBLIC ★ MONEY ORDERS

Automobiliams 
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10 METAMS 
#500.00 gydymo 

POLISAS

#4.00 METAMS
j

NOTARY PI

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.
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Trečiadienis, birž. 19, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Svarbus Vyčių
Senioriį Sus-mas

Pastarojo Seniorų susirin
kimo nutarimu, susirinkimai 
įvyks na,uju patvarkymu, 
būtent kas trečią tre
čiadienį kiekvieno mėnesio. 
Tadgi, L. Vyčių Seniorų su
sirinkimas įvyks šį trečia
dienį, birželio 19 d., 8 vai. 
vak., L. Vyčių nuosavam na
me, 2451 West 47th St. (Bri- 
ghton Parke).

Yra daug svarbių reikalų 
aptarti ypatingai kas link 
įvykstančio L. Vyčių Dienos 
išvažiavimo, liepos 4 d., Vy
tauto parke. Svarbu kiek
vienam vyčiui, kad šių metų 
išvažiavimas būtų didžiau
sias ir psisekmingiausias, 
nes visas pelnas skiriamas 
Vyčių namo naudai. Prie to 
bus raportai kas liečia na
mą, seniorų išvažiavimą ir 
t.t.’

Kiekvienas seniorfrs pra
šomas atsivesti nors vieną 
naują narįi. Trečiadieniai pa
togesnis laikas profesijona- 
lams ir biznieriams. Būtų 
malonu matyti daugiau biz
nierių ir profesijonalų narių 
šiame susirinkime.

S. Pieža, L.V.Seniors pirm.

į Vytauto parką. Virtuvę 
paėmė Labdarių Są-gos 1-ma 
kuopa. Piknike laimingojo 
laukia $200 “cash”. Omega

"Lietuvos Ūkininkas" 
Rengia Pikniką

Birželio 23 d. Draugija Lie 
tuvos Ūkininkas rengia pik
niką Spaičio darže, Willow 
Springs, III. Bus muzika, už
kandžio ir gėrimo. Rengimo 
komitetas, Budreckis ir Da- 
vis, sykiu su valdyba kvie
čia visus smagiai dieną pra
leisti tyrame ore. Kad ir 
lietus pasitaikytų, vis tiek 
prašoma važiuoti, nes Spai
čio darže yra didelė salė, 
kur bus muzika, dainų ir į- 
vairaus pasilinksminimo.

Ieva Lukošiūte, fin. rašt.

Vaitkunas, O. Stankevičie
nei.

Tie visi brangūs vardai 
surašyti buvo ant dovanos 
korčiukės ir tuos vardus pa
laikysiu dti.u širdies gilumo
je. Ačiū brangiosioms, ačiū. 
Tik tikrai kilnus ir ne sau- 
mylįs žmogus, gali padary
ti kitam tokį malonumą, ko
kį jūs man suteikėt, mylimos 
bendradarbės. A. Nausėdienė

Pranešimai

(PAPCUTIZ
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

KABIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1033

WH FC -10 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

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

valandos vakare.
KXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehill 2242

KVIEČIAMĄ
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ

PRANEŠIMU

Žiupsneliai iš 
Town of Lake

Kleb. kun. A. Linkus su 
kun. K. Barausku šią savai
tę išvyko ji Mundelein, III. 
metinių rekolekcijų. Kitą sa
vaitę išvažiuos kun. S. Ado- 
minas.

Ačiū Už Vardinių 
Surpryzų

Po ARD 27 seimo, netikė
tai ir jaudinančiai likau sa
vo draugių-bendradarbių pa
sveikinta, apdovanota. Tok
sai malonus pripažinimas ir 
atminimas brangus kiekvie
nam, kuris darbuojasi orgar 
nizacijose.

Dėkui iš širdies mūsų kil
nioms ARD narėms, centro 
ir skyrių: V. Galnaitei, J. 
Čepulienei, E. Nedvar, B. Bi- 
tautienei, E. Andreliūnienei, 
A. Vilimienei, E. Paulienei, 
I. Rudienei, A. Kukenienei, 
V. Simonavičienei, M. Stan- 
kiūtei, O. Reikauskienei, K. 
Garuckaitei, J. Urbai, E. 
Prosevičiūtei, S. Bartkaitei,

Tėvų Marijonų Bendradar
bių Chicagos apskr. mėne
sinis susirinkimas įvyks šia
ndie, birželio 19 d. 8 vai. 
vakare Aušros Vartų pa.rap. 
salėje. Tai bus paskutinis 
susirinkimas prieš metinį iš
važiavimą Marijos Kalne
liuose, Hinsdale, III. liepos 
7 d. Tadgi, daug yra reika
lų aptarti. Visų skyrių val
dybos ir atstovai kviečiami 
atvykti. Valdyba

Birž. 21 d. įvyks du svar
būs posėdžiai. Pirmas oficia
lus L. Vyčių Apskrities su
sirinkimas ir tuojau po to 
L. Vyčių Dienos komisijos 
susirinkimas. Abu yra labai 
svarbūs, nes mažai laiko be
liko tinkamam prisirengimui 
tradicinei L. Vyčių Dienai, 
liepos 4 d., Vytauto parke. 
Tos dienos planai yra dide
lio masto ir reikalauja visų 
darbo. Tadgi visi susirinki
te į L. Vyčių namą, 2451 W. 
47th St., kaip 8 val.vakare. 

V. Ed. Pavis, apskr. pirm.

Z. Giržaitienei, S. Šimkienei, 
Varg. Vlado Daukšos švo- M. Varkalienei, B. Lindžie- 

nei, V. Bučnienei, A. Rudo
kienei, M. Aitutienei, L. še-1

gerka ir žinoma solistė A. 
Pieržinskienė staiga sunega-

KASTANCIJA RADOMSKIKNfi 
(po tėvais KutuDoniūtė)

Gyveno 1609 S. 49th Avė., Cicero, III. — Tel. — Olynipic 4744. 
Mirė Birž. 17 d., 1946 m., 9:30 vai., ryte, sulaukus 52 m., aniž.
Gimus Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškiu apskričio, Vilkaviškiu, 

parapijos, ir miestelyje. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime; vyrų Jlurgj; 2 dukteris Prances 

Kiškūnas ir žentų Stanley ir Ann; anūkę Diane; 2 sesseres Kotrinų 
Lazdauskicnę ir švogerj Antanų. Miyijonų Stanišauskienę švogerj 
Antanų ir jų šeimas; švogerius Juozapų Takazauskų ir jo šeimų ir 
Vincentų Kadomskj ir jo šeimų; 3 švogerkos Anna. Meyers jos šei
mų Agnės ir Margaret Radoniskiūtės ir daug kitų giminių draugų, 
ir pažįstamų. Lietuvoje tėvų Antanų, brolį Vincentų ir seserį Pet
ronėlę.

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje — 1410 So. 
50th Avė., Cicero, iii.

Laidotuvės įvyks I’enktad. — Birž. 21 d., 1946 m.

Iš koplyčios S:30 vai., ryto bus atlydėta į Šv. Antano parapi
jos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą, 
l'o pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyrąs, Dukterys, Žentas, Anūkė, Seserys, švugeriai, 
Švogerkos ir Kitos Giminės.

Laidot direkt., Antanas B. Petkus. Tel. Tovvnhall 2109.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

lėjo “summer flu”. Bet tiki- putienei, E. Braunienei, M. 
mes, kad šiandie savo duk
ters Lorraine “big d8,y” (ve
stuvėse) per šliūbą jau ga
lės solo pagiedoti.

I*..

šeštadieniais ir sekmadie
niais parap. salėje yra bin- 
go — vakarais ir popiet. 
Prieš mėnesį Petrauskienė 
laimėjo $300. Gi sekmadienį 
popiet $400 laimė teko Mag
dalenai Terzelskienei.

Parapijos pirmas piknikas 
jau “around the corner”: 
birželio 23 d. Visi keliai iš 
Town of Lake tą dieną ves

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

EB ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo nonų, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sddėtt. Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lšel-
mlegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausme 
praėallnanėlos y- 
patybds sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi Ir 
pagelbgs lėgydyt 

senas, atda
ras Ir skau- 

ftalz
daa Vartokite jj irgi skandlems 
nudegimams, šųšy ir sutrūklmu 
praSallnlmut, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjime. Atvėdlna va
diname ▲thlete's Poot degime Ir 
aležėjlmg, sustabdo jo plAtlmųzl. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
•utrūkimo tarp plrStų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po «I.OO, 1.75, Ir S.0O.

■lųsklte Jūsų Moaey Orderi tie
siog |:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dapt. D. fhlcsrn Sft. UI.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACT. 4847 W. I4th St., Cice
ro 60, Illinois.

A. A.
AGNĖS SRUBIENE

• (Po tėvais Dcrrlngis

Gyveno 3307 W. LeMoyne.

Mirė Birž. 18, 1946, 10 vai. 
ryto, sulaukus pusės amžiaus.

Gimė Shenandoah, Pa.
Paliko dideliame nuliūdime: 

vyrą Petrų., dukterį Irene Se- 
norski, žentų Henry, du sūnūs 
Jonų ir Povilų; tris seseris. 
Isabelle Shannon, Mary Long, 
Ir lx>ttie Malin; penkis brolius 
(Shenandoah, Pa.): Edward, 

’iaiesiovas, Vaclovas, Vlarla- 
mrl Ir Juoaų Ir daug kitų gl- 
mir ir Juoze ir daug kitų (TI

KO nas pašarvotas koplyčioj 
3234 West North Avė. Laido
tuvės įvyks Penktadienį, Birž. 
21 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Myko
lo parapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedu.ingos pama'dos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visu.) 
gimines, draugus ir pa*.|vta- 
mius dalyvauti šiose laidotuvė- 
se.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Kū
nai, Seserys, Broliai Ir Gimi
nės.

Laid. direktorius Lachawicz 
ir Sūnai. Tel. Canal 2515...

A. A-
KAROLINA PLEIKI EN Ė

(po tėvais Ladukaitė)
Gyv.: 7019 So. VVashtenavv 

Avė., Chicago, Illinois.
Mirė Birželio 15d., 1946m.,

5:45 vai. vak'., sulaukusi 54 me
tų amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr., Upytės pa
rapijos, Akalėčių kaimo.

Paliko dideliame nubudime: 
vyrų Antaną; 2 dukteris Hat- 
tie ir Irene; sūnų Edward; 2 
seseris Uršulę Seleckls ir jos 
vyrų Tadeušų ir jų šeinių, ir 
Liudvikų Bartuš ir Jos vyrų 
Adomų Ir jų šeimų; Lietuvoje 
paliko brolį Antanų Ir jo šei
mų, ir seserį Pranę Grabaus
kienę;. Ir daug kitų giminių, 
draugų Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
Ir Evans koplyčioj, 6845 So. 
Western Avė. Laidotuvės 
vyks ketvirtad., Birželio 2 0d. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto 
bus atlydėta į Gimimo Panelės 
Svč. Marijos parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

NuHŪ«lę:— Vyras, Dukterys, 
Sūnus, Seserys, švogerlal Ir ki
tos Giminės.

Lai'd. direktoriai: Mažeika ir 
Evans, tel. PROspect 0099.

B. A. L ACH A WI C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir tfonument 
Company

3914 West llllh St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Basai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą! j

Čia rasite suvirS 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai|| 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

DųuyzZū Liatwriy fra ptZnaijj 
patankinti tau mane iadevratt 
kvriuot mat padirbama jumt.

Kairėje matosi vienas išimi i 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti 
į mūsų didįjį ofisą Ir dlrb-j 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY Į
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 610$|

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės!

A T Y D A !
Dėl informacijų kaslink 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.

MAŽEIKA" EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western 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 patvarkymą, 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 Hlfl VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE

ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOVVNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, 11.
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, ir 
Jūsų finansiškam stoviai prieinamas I

NARIAI:
O h i e a g o •
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Aioolacijoi

AMBULANOU 
Patarnaujam 
d i e n ą ir n a k t į

Mes Turime/Koplyčias
Visame
Mieste.

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

Phones: YAItds 1138-39 
l’RO. 0099

LACHAWICZ IR SŪNAI
2314 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CAN ai 2515 
COMmodore 5765 

PULIman 1270

• L L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULIman 9601

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Thone YAItds 4008

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

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

Telephoue YAItds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St Pilone YARds 0781
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Naujas manifestas

V Pasaulį į komunizmą panardinti
KONGRESMONAS MASON ĮTEIKS KONGRESUI NAU

JĄ RAUDONŲJŲ DOKUMENTĄ, KURIAME SUDĖ
TI ĮSAKYMAI IR BODAI PASAULĮ VERGIJA PA
VERSTI.

Washington, D C. — Kon- 
gresmonas Mason (R., III.) 
šiomis dienomis įteikė kon
gresui naują komunistų ma
nifestą, kuriame išaiškinta 
komunistų tikslą^, būtent vi
są pasaulį sukomunistinti, 
nežiūrint kiek tas atseis ir 
kokiu keliu tas bus atsiekta.

★ ★ ★
Kelias Amerikos dabarti

nei valdymosi formai su
griauti nustatytas vienas ir 
jį favorizuoja tiek Amerikos 
tiek užsienyje gyvenantieji 
komunistai. Tas kelias — jė
ga ir prievarta. Tas reiškia 
revoliuciją ir krauju nuda
žytą įsakymą aklai klausyti 
diktatūros, kokia dabar yra 
Rusijoj.

★ ★ ★
Šis komunistų manifestas 

sudaro brošurėlę, kurią mi
nėtas kongresmonas, kurs 
taipgi yra narys žinomo 
Dies Komiteto, yra gavęs iš 
Europos. Mason tą doku
mentą pavadino ‘ ‘Blueprint 
komunistų tikslų ir strategi
jos”, ir sako kiekvienas a- 
merikietis privalo gerai su 
tais komunistų tikslais ir 
strategijomis susipažinti.

★ ★ ★
Brošuroje - dokumente 

komunistų kredo (tikiu) sa
koma:

1. Visi komunistai privalo 
žinoti, kad komunizmas reiš
kia paliuosavimą žmonijos

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

IS Mfistf btfbtnvSs

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Plrkftjų Išgarsina Mus. — 

Prie Progos Paklaasldte Jų!

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt 117,500,000. — Atsargos Fondo Virt <1.500,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office houra daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wedneedays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

iš vergijos, kurią įsteigė 
šimtmečių krikščioniškas 
barbarizmas; paliuosuoti 
žmoniją iš religinės sąvokos 
(supratimo) iš tautinės są
vokos ir iš privatinės nuo
savybės sąvokos.

2. Visi komunistai privalo 
atsiminti, kad mūsų tikslas 
yra visą pasaulį sukomunis
tinti, nežiūrint kiek tas kai
nuos ir kokiu keliu bus prie 
to prieita.

3. Kiekvieno pavienio ko
munisto užduotis yra suko
munistinti jį apsupančią 
grupę.

4. Kiekvienas toks pavie
nis žino, kad jo arba jos 
pareigos neišvengiamos mo
mentui.

5. Kiekvieno komunisto už
duotis aiškinti darbininkui 
vyrui arba moteriai, kad tik 
komunistai yra laisvi ir vien 
tik komunistų narystė ir 
veikimas gali ir jį arba ją 
išlaisvinti.

_  ¥_
Komunizmo dešimtyje įsa

kymu, randame štai ką:
1. Neskelbk komunizmo 

tikslų nepribrendusiems, ne- 
susipratusiems, su kuriais 
suseini.

2. Kovok prieš juos, ypa- J 
tingai prieš kunigus, minis- 
terius, (pryčerius), rabinus, 
kurie daugiau ar ma~jn sa-! 
ko teisybę apie komunizmą, j 
arba grieštai tvirtina, jog 
mes esame opozicijoj tikėji-

%

DIENRASTTB DRAUGAS, CHICAGO, IT7LTNOIS

VAGYSTES DALININKAI VYKSTA Į VOKIETIJĄ

Nuostolingas
atvesinimas

Pulkininkas Jack W. Durant ir jo žmona, WAC kapi
tonas nufotografuoti prieš lipant į lėktuvą W2.shington, 
D. C. Jie vežami į Frankfurt, Vokietijoj, kur bus teisiami 
kaipo dalininkai vagystės brangenybių iš Kronberg pi
lies, kaip jau visiems yra žinoma. (Acme-Drauga.3 teleph.)

Praeitą pirmadienį vaka
re Chicago susilaukė vėsaus 
oro, kurį atnešė audra, de
ja, nuostolinga. Smarkus vė
jas vienur išnešė krautuvių 
langus, kitur nuplėšė namų 
stogus, išvartė medžius, o 
vienoj vietoj virsdamas me
dis pataikė ant stovinčio 
automobiliaus.

Žaibas taipgi padarė nuo- 
, stolių, ypatingai liuterių 
maldyklai adresu 852 N. 
Menard Avė. Užgavęs bokš
tą žaibas jį uždegė. Viduje

maldos, kurias 
traukti.

prisėjo nu-

mui, šeimai ir privačiai nuo
savybei.

3. Rodyk juokais, sarkaz
mu, cinizmu, ir visais kitais 
tam panašiais būdais, kaip 
tu jauties laisvesnis be re
ligijos saitų (suvaržymų); 
kad tokiu būdu mes, kurie 
gyvenam be religijos, gyve
nam geriau ir darome laisvai 
ką tik norime.

4. Griauk dorą; sudaryk 
apystovas, kuriose jaustum
eis patenkintas, bet kurias 
kunigai, ministeriai ir rabi
nai skelbia nedorybėmis.

5. Stengkis kiekvieną ati
traukti nuo religijos panau
dojant įvairius būdus, ypa
tingai perstatant kuoblo- 
giausioje šviesoje kunigus, 
ministerius ir rabinus.

6. Griauk šeimynas, ypa
tingai tikinčiųjų, sėjant idė
jas laisvos moterystės, įro 
dant divorsą esantį geresnį 
kelią žmogaus gyvenimui, 
padrąsinant jūsų žmones 
prie laisvos meilės.

7. Mokink darbininkus, 
ypač jaunesnius, netoleruoti 
kiekvieno autoriteto, ypatin
gai policijos autoriteto.

8. Drąsink darbininkus da
lyvauti sąmyšiuose, panaudo 
ti brutalę jėgą, kerštą net 
nesibijoti kraujo pralieti.

9. Būk fronto priekyje tei
kiant kad ir mažą patarna
vimą darbininkams; kalbėk 
ir pasidaryk išgirstu jų 
naudai; slėpk kitų te'kiamą 
darbininkams gerą ir da
ryk taip lyg išrodytų. jog tu 
taip darai; būk fronto prie
kyje kiekvieno darbininko 
judėjimo ir organizuok opo 
zicijas parlamentarinėms 
procedūroms.

10. Be paliovos kovok

WESTWOOD L10U0R STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

prieš visus kunigus, minis
terius, rabinus; prieš jų re
ligijas, kiekvienos religijos 
dorą; prieš kiekvienos reli
gijos organizacijas ir įstai
gas”.

Skaitant kai kuriuos įsa
kymus komunistams, veržte 
veržiasi į galvą mintis, kad 
tai paties Šėtono jie sugal
voti. Pavyzdžiui 3, 4 ir 6.

★ ★ ★ .

Šiomis dienomis Chicago 
ir Cook apskrities teismai, 
psychiatrinės įstaigos ir vi
suomenės gerovės agentūros 
vienbalsiai pripažino, kad pa
bėgimai, vagystės, moterų 
išprievartavimai, apiplėši
mai, net žmogžudystės yra 
atliekami didžiumoje (70 
nuoš.) jaunuolių, išėjusių iš 
suardytų šeimų. Per pasta
ruosius devynis mėnesius į 
Cook Apskrities Jaunimo 
Teismą buvo atgabenta 2,- 
190 nusikaltusių berniukų ir 
1,285 mergaičių. Berniukai 
žemiau 17 metų amžiaus, 
mergaitės žemiau 18 metų.

Taigi, 3, 4 ir 6 įsakymais 
komunistai siekia viso pa
saulio žmones padaryti vagi
mis, plėšikais, paleistuviais, 
moterų išprievartautoj ais, 
žmogžudžiais ir kitokiais 
piktadariais.

Tad ar gali kas ginčyti, 
kad tai ne paties Šėtono su
manymai išėję pro komunis
tų burnas? Beprotis negalė
jo tokių komunistams įsaky
mų padiktuoti, o pasaulyje 
nerasi sveiko proto žmogaus, 
kuris norėtų gyventi vagių, 
plėšikų, paleistuvių ir žmog
žudžių visuomenėj.

★ ★ ★

Tvirtindamas, kad didžiu
ma mūs visuomenės yra di-

★ ★ *
Geriausių rūšių alų 
pristatome { namus: 
buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis.

★ ★ ★

White Sox ir Red Sox, jis 
tuo metu buvo liuterių pa- pamiršo palikti namie pini-

Investigacija ligoninėj
Koroneris daro investiga- 

ciją West Suburban Hospi- 
tal, kurioj anesthetic (ap- 
marinimo) metu mirė 8 me
tų vaikas. Jam buvo taiso
ma nuo sužeidimo ranka. 
Ligoninės personalas, sako
ma, negalįs išaiškinti mir
ties priežasties.

Vyskupas sujungs 
akluosius

Liepos 6 d., šv. Andrie
jaus bažnyčioj, prie Paulina 
ir Addison, atvyks vysku
pas B. Sheil, kad suteikti 
moterystės sakramentą ak- 
ląjai porai: James Riley, 
913 Belle Plaine, su Joan 
Ingham, 4022 Claredon 
Avė.

desnėj opozicijoj fašizmui, 
negu komunizmui, kongr. Ma ( grąžins pavogtų pinigų, 
son įspėja prieš visus planus
komunistų, kurie šiuo metu 
visur išlindo iš požemio, į 
kurį buvo sulindę per karą.
Komunistų strategija, sako 
Mason, labai puikiai ilius
truojama organizacijos vadi
namos “Win-the-Peace Confe 

! rence”. Jos iniciatorium bu- 
j vo Comercijos Sekretorius 
! Henry Wallace, o nariais y- 
ra apie 20 kongresmonų ir 
visi žymiausi Amerikos ko
munistinių organizacijų, ku
rias tokiomis rado FBI at
liktos investigacijos. Tikslas 
tos organizacijos — padėti 
Rusijai.

★ ★ 'k
taippat matome tą
komunistų įtaką

mūs pačių Valstybės De-
partmente Ispanijos atžvil-, , . „.. . , , ... . 1JX. gys tai žinogiu ir dabartines jos valdžios

Nesuspėjo į 
lenktynes

Prie Broadway ir Law- 
rence gatvių susidūrus bu- 
sui su gatvekariu, dvi mo
terys, važiavusios gatveka
riu, sužeistos, o apie 
30 asmenų, kurie va
žiavo būsu į Arlington Park, 
nesuspėjo į pirmąsias arklių 
lenktynes. Pastarieji, sako
ma, dantis griežę dėl nuosto
lių.
Pinigai niekas - 
sviestas

Pinigų dabar visi turi, bet 
bandyk gauti sviesto. Ir va- 

Delto dažnai
atžvilgiu Tm Či'h Valstybes Ete- Į ^harvagystykoja apiplėš- 
partment’as sako, kad Ispa-

Mes
pačią

nijos Franco ir Argentinos 
Peron yra diktatoriai ir dėl
to turime aštriau nusistaty
ti linkui tų dviejų valstybių. 
Jei jau mes esame taip stip
riai nusistatę prieš diktato
rius, delko nepašvenčiame 
valandėlės, kad atkreipus dė
mesį į didžiausį ir kruviniau
si iš jų diktatorių — Staliną. 
Kodėl nesakoma, kad pana
šiai nusistatytumėm prieš 
Rusiją? e

★ ★ ★
Baigdamas kongr. Mason 

sako, kad ne mūsų yra biznis 
ginčytis, kokios valdžios 
formos Ispanijos, Argenti
nos ar Rusijos žmonės pa
geidauja, kaip ne ispanų, ar
gentiniečių ir rusų biznis, 
kokią mes valdžią išsirenka
me. Mes privalome daboti 
mūs pačių mezgimą.

500 žus liepos 4-tą
Baisią pranašystę skelbia 

National Safety Council. 
Pradedant liepos 4, per visą 
“week end” Amerikos Jung
tinėse Valstybėse trafiko ne
laimėse žus 500 žmonių.

Skaitytojau, pagalvok! Be
ne tu vienas esi toj prana
šystėj! Taigi, važiuodamas 
ar pėsčias eidamas būk at
sargus: sustok, žiūrėk,
klausyk.

Nesivešk pinigų į 
basebolę

Lester Stutzkin, 506 Addi- 
son, yra labai didelis Bos
ton Red Sox šalininkas (riu- 
teris). Vykdamas į Comis- 
key park žiūrėti lošmo (lo
šimas buvo naktį) tarpe

gus. Plėšikai, matyt, turėjo
.gerą uoslę, nes po lošimo 
prie jo automobiliaus jau lau 
kė du vyrai, kurie atėmė 
$1,123.

Gera šeimininkė eina
I

Būti gera šeimininkė ne
užtenka Reikia būti ir tei
singa. Tą paliudijo Mrs. 
Marie L. Murphy, 6435 Yale 
Avė., kuriai bvlą iškėlė įna
mis Michael Driscoll. Jam 
taip patiko Mrs. Murphy 
šeimininkavimas, kad pati
kėjo jai raktus nuo savo dė
žutės banke ir davė teisę 
reikale išsiimti pinigų iš jo 
taupomosios sąskaitos. Pa
sinaudodama tuo Mrs. Mur- 
phy išsiėmė iš banko ne tik 
$1,000, bet ir dėžutės visas 
vertingas poperas $25,000 
sumai.

Teismas nubaudė ją me
tams į kalėjimą ir priedo 
da uždėjo metus, jei nesu-

ti vietas, kur randasi ištek
lius sviesto. Viena tokių vie
tų yra Wilson Storage and 
Transfer Co., 1017 W. 48 
St., į kurią įsilaužę plėšikai 
išgabeno 36 dėžes sviesto ir 
keliolika gatavai kepti nu
darytų Vištų.

Brighton Parke 
nusižudė
Mrs. Helen Olszewski, gyv. 

2508 West 46 Place, rasta 
nusižudžius po savo namo 
užpakaliniais porčiais.

Dracj vagystė
Vidurdienyje adresu 547 

N. Michigan Avė. plėšikas, 
išmušęs krautuvės langą, pa
grobė brangenybių (jewelry) 
už $15,000.

Trečiadienis, birž. 19, 1946

mus
X Dviejų lietuvių kunigų 

primicijos bus ateinantį sek
madienį: kun. Odoric Ak- 
wick (Aka.vicko) pranciško
no — Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioje, 9:30 vai., o 
kun. A. G. Rakausko — 10: 
45 vai. Gimimo Šv. Panos 
Marijos bažnyčioj. Pastara
sis yra plačiai čikagiečiams 
žinomas, kaipo buvęs dak- 
tras ir lietuvių katalikų vei
kėjas.

X ARD centro piknikas 
bus birželio 23 d., Ryans 
Woods. Nebus tai “iškilmin
gas piknikas”, tik ARD sky
rių graži pramoga su užkan
džiais, gėrimais, kur Chica
go lietuviai suėję galės pa
sižmonėti, apie tėvynę Lie
tuvą pasikalbėti, naujas pa
žintis sudaryti, senas atnau
jinti irnaudos bei paramos 
jinti ir naudos bei paramos 
seserų vienuolynui duoti.

X V. ir A. Pieržinskų, pla
čiai žinomų Town of Lake, 
dukters Lorraine vestuvės į- 
vyksta šiandie. Šliūbas bus 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje, o 
vestuvių puota, parapijos sa
lėj. Pieržinskai real estate 
biznį turi prie 46 ir Paulina 
gatvių, o gyvena Chicago 
priemiestyje — Oak Lawn.

X Adolfui Mondeikai, Šv. 
Antano parapijos vargoninin 
kui, jo vardadienio (birželio 
17) proga, Cicero Vardinių 
Klubas šį vakarą rengia sur- 
pryzą. Vardinių Klubui pri
klauso būrys įtakingų cice- 
riečių ir žinomų biznierių.

X V. J. Sakalauskas-Saka- 
las, gyvenęs 5533 S. Clare- 
mont Avė., turėjęs foto įmo
nę, prašomas pats arba ži
nantieji apie jį susisiekti su 
Jonu Jokantu, 4138 Archer 
Avė. Jam yra gauta svarbių 
žinių iš Europos.

X Visi laimingieji prašo
mi ruoštis liepos 4-tą į Vy
tauto parką, kur bus Vyčių 
Chicago apskr. piknikas. Lai 
mingųjų laukia net kelios 
geros dovanos. Pirmutinė 
$100 “kėš”.

Moterys apiplėštos
Namuose adresu 4154 

Dickinson St., kuomet buvo 
vienos moterys, ir da atėju
si viena kaimynė, įsiveržę 
trys plėšikai ne tik jas api
plėšė numaustydami nuo 
pirštų brangius žiedus, bet 
pasipriešinusias ir norėjusias 
sukelti trukšmą gerokai ap
mušė. Labiausiai nukentėjo 
Mrs. Marie DeJulio, iš ku
rios atėmė žiedą vertą $3,- 
700.

Rožių savaitė
Chicago priemiesčio High- 

land Park mayoras J. B. 
Garnett išleido gyventojams 
proklamaciją, kuria savaitė 
birželio 23-30 skiria Rožių 
Savaite.

na vienas gaisras 
viešbutyje

Gary, Ind. — Neindenti- 
fikuotas asmuo žuvo gais
re, kuris kilo Imperial Ho- 
tel. 25 svečiai išvengė ne
laimės išbėgdami pro langus 
iš žemutinių aukštų. Nuos
tolių padaryta už $15,000.




