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ATSTOVAI PRAVEDĖ 19-44 M. VYRU ĖMIMĄ
Kada Bus Nuimta 'Geležinė Uždanga'? 

Ją Saugo Milijonas Rusų, 50,000 Sūnų
Atstovai Prailgino Aktą 9 Mėnesiams, 
Bet Draudžia Imt 18 m. Vyrus ir Tėvus

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

—Mes greit žinosime, ar 
Europa galės gyventi vieny
bėje, ar bus padalinta į du 
blokus,—pareiškė vieną; die
ną Bevinas žurnalistams.

Jei ši konferencija nepa
siseks, Europa skils į du 
blokus. Tada dar storesnė 
“geležinė uždanga” nusileis 
ant vidurio Europos ir bet 
koks susisiekimas tarp rytų 
ir vakarų bus nutrauktas.

Žvilgterėjus į žemėlapį 
mes pamatytume, kad dabar 
už šios “geležinės uždan
gos” randasi didesnioji da
lis Vokietijos, Lenkija, Če- mybę 
koslovakija, Baltijos kraš- Taiką Ieškoti Ne Paryžiuje, 
tai, rytinė Austrijos dalis,
Vengrija, Rumunijai, Jugos
lavija, Albanija ir Bulgarija.

Jeigu sovietų Rusijai pa
siseks išlaikyti šią poziciją, 
tai ji turės didelę įtaką ir į 
kitas vakarų valstybes. Štai 
dėl ko anglo-saksai bando 
“kovoti,” kad Vokietija ne
patektų po sovietų globa ir 
Balkanų kraštai nepasiliktų 
rusų laimėjimo vaisiumi.

Lenkija Abejais Atvejais 
Mokės

Tuo atveju, jei Europai 
tektų skaldytis j du blokus, 
Vokietija irgi būtų padalin
ta į dvi dalis, kurių viena 
pasiliktų sovietų valdžioje. 
Rusai bandys agituoti vokie
čius, kad jeigu jie eis su 
rusais prieš anglo-saksus ki
lus karui, tai rusai pasida
lins su vokiečiais Lenkiją, 
gi anglo-saksai iš savo pusės 
vokiečiams siūlys už pagalbą 
prieš rusus atgal grąžinti 
tas vokiškas žemes, kurias 
dabar turi prisijangusi Len
kija. Tokiu būdu Lenkija 
abejais atvejais turės mo
kėti.

Iki šiam laikui dar ne visi, . „ , , ¥. „, centrinės Europos rinka ne-
i bus “taryta amerikiečių 

, ~~ prekėms.
Pradėtos ekonomiškos de-

, , ,rybos tarp rusų ir amerikie-ty. Jau dabar nei viename,{jų duoda vjltieg Rad „ge.

gos” yra inkorporuoti į so- 
, vietų sąjungą. Tą jie ban

dys daryti artimiausioj atei-

iš tų kraštų nebėra jokios 
asmens laisvės ir balsavimai 
vyksta tik pagal vieną išsta
tytą komunistų sąrašą.

Visai priešingai buvo Au- 
trijoje ir Vengrijoje, kur 
žmonės dar galėjo laisvai 
balsuoti, tad komunistai vi
sai mažai telaimėjo balsų, o 
stipriai laikosi krikščionys- 
demokratai.

Čekoslovakija, kuri visad 
stengėsi išlaikyti lygsvarą 
tarp vakarų ir rytų, įrodė, 
kad komunistai irgi ne labai 
jau ypatingą pasisekimą tu
rėjo.
Tito Ruošiasi Ginkluotam 

Smurtui
Naujų rusų kariuomenės 

dalių judėjimas Jugoslavijos 
pasieny leidžia manyti, kad 
Tito ruošiasi, jei konferenci
ja neišspręs teigiamai Tri-
esto klausimą, jėga jį prisi-I Sovietų siena niekad nebuvo

jungti prie Jugoslavijos. Tuo 
atveju jei įsikištų anglo
saksų, kariuomenė, kuri da
bar stovi Italijoje, už jugo
slavų pečių būtų rusų kariuo 
menė... Ir Triesto miestas 
pasidarytų “Viduržemio Dan 
eigų.”...

Jei pirmąją konferencijos 
dieną Molotovas visiems 
šypsojosi, tai šiandien jis 
visai kitaip kalba. Iš Mas
kvos atėjusi žinia sako, kad 
Kremlius užsispyręs reika
lauti, kad Tripolitainas būtų 
pavestas rusams. Už tai Be- 
vinas, norėdamas sumušti 
rusų kirtį, žada visoms ita
lų kolonijoms nepriklauso-

Bet Washingtone
Norėtųsi matyti kokį, nors 

raminantį ženklą, kad “Ke
turi” pradėjo kalbėti viena 
kalba, bet jei konferencijos 
pradžia buvo gera, tai ne
reiškia, kad tokia turi būti 
ir pabaiga. Štai po kelių po
sėdžių, ministrai jau vėl pra
deda; kumštimis į stalą dau
žyti.

Atrodo, kad taiką reik 
ieškoti ne Paryžiuje, bet 
Washingtone. Ten mes mato
me besilankančius vengrų 
ministrus, kurie tariasi dėl 
paskolos užtraukimo, iš nau
jo pradedama kalbėti banki
ninkų sluoksniuose apie at
naujinimą derybų su Rusija 
ir Lenkija dėl paskolos da
vimo...

Tas žmones nuteikia opti
mistiškiau, negu Molotovo 
šypsena, nes suteikdami ru
sams paskolą, amerikiečiai 
mekės kaip ją atgal atsiim
ti, o taip pat pastatys kai 
kurias sąlygas.

Prezidentas Rooseveltas 
sakydavo, kad amerikiečių 
bankų geležinės spintos bus 
tol uždarytos, kol rusų ir

ležinė uždangai” galutinai 
nenusileis, bet kad ji gali 
būti net lengvai pakelta.

Kitas įdomus pranešimas 
ateina iš Maskvos, kad už
sienio prekybos ministras 
Mikojanas, didelis Stalino 
draugas, savo raporte Poli
tiniam Biurui pabrėžė, kad 
Rusijai yra labai svarbu 
skubiai užmegsti ekonomi
nius ir finansinius ryšius su 
Amerikai. Jei panaši naujie
na paleidžiama iš Maskvos, 
tai tam, kad Kremlius nori, 
jog visas pasaulis žinotų.
50 Tūkstančių šunų Saugo 

Rusų Sieną,
Tuo laiku, kada iš Wash- 

ingtono ir Maskvos ateina 
raminančios žinios, kad “ge
ležinė uždanga” galės būti 
pakelta, visai priešingos ži
nios pasiekia: iš pasienio.

VINSON SVEIKINAMAS P(k PRIS1EKDINIMO

Fred M. Vinscn negalėjo gauti geresnio sveikinimo po prisiekdinimo vyriausiuoju 
krašto teisėju Washingtone, kaip šį bučkį iš savo žmonos. Jų sūnus, Fred Jr., atrodo 
didžiuojasi ir džiaugiasi. (Acme Telephoto.)

Atstovai Gali Uždrausti UNRRA Šalpą 
Rusijai, Kad Neįleidžia Amerikiečių
WASHINGTON, birž. 25. 

—Prez. Trumano praneši
mas, kad Maskva atsisakė 
įleisti amerikiečius kores
pondentus į dvi sovietines 
respublikas raportuoti apie 
UNRRA šalpos veiklą, iš
šaukė atstovų pasipiktinimą. 
Yra galimybės, jog prie A- 
merikos paskutinio $465 mi
lijonų duoklių mokesčio 
UNRRAi gali būti pridėtas 
prierašas “Nei Kiek Rusi
jai.”

Anksčiau buvo »atstovų 
bandyta uždrausti U.S. fon
dų vartojimą kraštuose at
sisakantiems įleisti ameri
kiečius, bet jie sutiko dėl 
sąlygos, kad Prezidentas per 
“atitinkamus sluoksnius’’ 
bandytų išgauti amerikiečių 
įleidimą.

Iš Viso $2,700,000,000
Ats. Brown (R., Ohio) 

sakė atstovų rūmai gal da

taip stipriai saugoma ir ne
pereinama kaip šiandien.

Tik privilegijuoti žmonės 
turi teisę pereiti sieną, bet ir 
jie turi pereiti per specialią 
stovyklą, kurioj tikrinama 
jų asmenybė ir kelionės tik
slas. Būnai atsitikimų, kad 
tokie turistai “belaukdami 
traukinio’’ prasėdi stovyklo
je net po trejetą mėnesių ir 
paskui grįžta atgal iš kur 
buvo atvažiavę.

Sienos saugojimui rasai 
turi pastatę apie milijoną 
raudonarmiečių, iš kurių 100 
tūkstančių yra specialiai iš
lavinti ir apmundiruoti ko
vai su slaptu sienos peržen
gimu. Ši pasienio sargyba 
turi daugiau kaip 50 tūks
tančių, išdresiruotų šunų, ku
rie padeda surasti bėglius 
naktį.

Generolas Mihallovič 
‘Prisipažįsta’..,

Pasaulyje vykstant daug 
svarbesniems įvykiams, gen.

bar sutiks reikalauti, kad 
jokie UNRRA pinigai gauti 
iš Amerikos nebūtų vartoti 
tuose kraštuose kur neįlei
džiami mūsų reporteriai, kad 
pasižiūrėti kaip tie pinigai 
vartojami.

Galutinas 465 milijonų 
dolerių mokestis UNRRA 
fondui yra įtrauktas į trū
kumo papildymo bylių, kurį 
rūmai šios savaitės pabai
goje svarstys. Ta suma pa- 
pels Amerikos kontribuciją 
iki $2,700,000,000.

Bando Išplukdyti 
Amerikos Laivą

KOPENHAGA, birž. 25.—
Darbininkai šiandien bandė 
nuplukdyti U.S. Liberty lai
vą John Trumbull nuo iški
limo ant kurio jis vakar nak
tį užvažiavo.

Mihailovičio procesas už 
“geležinės uždangos” praei
na nepastebėtas. O reikia 
pasakyti, kad jugoslavų 
NKVD nei kiek neblogesnė 
už Maskvos, nes ji sugebėjo 
iš Mihailovičio lūpų ištrauk
ti “prisipažinimą.”

Jugoslavų komunistai iš 
to proceso daro smarkią an- 
ti-anglišką propagandą ir 
jie nori įrodyti, kad anglai 
tyčia rėmė Mihailovičių, kad 
jis sumuštų Tito partizanus. 
Tad yra atsidėkojimas ang
lams, kurie nusigręžę nuo 
Mihailovičio, krašto valdžią 
buvo pripažinę Titui.

Mihailovičius sėdi kalti
namųjų suole, apžėlęs didele 
barzda, akys pridengtos aki
niais, išvargęs klausosi kal
tinimo ir mažai tesigina. 
Kam, juk prieš sovietišką 
rėžimą negalima išsiteisinti, 
jei prokuroras kaltina. Jo 
likimas jau iš anksto yra 
nuspręstas. Vyt. Arūnas.

Kongresas Pasioiktinc 
Rusijos Nusistatymu

WASHINGTON, birž. 25. 
—Pasėkoje Rusijos stačio- 
kiškio “darykite kaip mes 
norime” atpmų jėgos kon
trolės reikalu, kongreso va
dai pabrėžė jog šis kraštas 
neatiduos A bombos paslap
čių kol nebus įsteigta išban
dyta tarptautinė kontrolė. 
Kol kas, tokio organo įsikū
rimas neatrodo galimas, dėl 
rusų užsispyrimo nepaleisti 
veto galios, net ir tame or
gane.

Šen. Russell (D., Ga.) pa
vadino Pravdos pareiškimą, 
kad Amerika “nori užvaldy
ti pasaulį” atomine bomba 
“juokingu,” ir sakė rusai 
neturi spręsti apie kitus pa
gal savo gobštumą.

'Išlydėjo' Browderį
LONDONAS, birž. 25. — 

Anglijos apsaugos policija 
šiandien “nulydėjo” Earl 
Browderį, U.S. komunistų 
buvusį vadą, į lėktuvą vyks
tantį Amerikon.

Browderis grįžta Ameri
kon po vizito Maskvoje. . .

Vėliausių Žinių Santrauka
—Atstovų rūmai 265 prieš 106 užgyrė kompromiso ak

tą, pitatęsimui kainų kontrolės. Atmesta bandymas panai
kinti maisto kainų kontrolę. Senatas šį rytą svarstys by
lių.

—Amerikos 10,000 tonų kreiseris “Fargo” buvo pasiųs
tas į Trieste uostą, kur |jau. lįindasi du Amerikos naikin
tuvai ir kiti Anglijos karo laivai.

—UN apsaugos taryba išklausė narių pasisakymuh ato
mų kontrolės reikalu. Lauktasis “stebėtinas” Lenkijos 
pasiūlymas buvo Lange pareiškimas užginant Rusijos 
planą.

—Adm. Blandy paskelbė atominėj bombos išbandymo 
tvarkraštį, ir sakė by kokie šnipai bus pašalinti.

—Šen. Connally Paryžiuje sakė užsieniui ministrų kon
ferencija “padariusi progreso,” bet nesakė kame.

—Italijos respublikos kabinetas vakar laikė pirmą po
sėdį. Pirm. Vittorio Orlando pareiškė, kad “niekas negali 
atskirti Venezia Giulia srities arba Trieste nuo Italijos.”

—OPA davė leidimą pakelti kainą už kietas anglis 91c 
tonui, išlyginimui angliakasiams duotų algų pakėlimų ir 
streiko metu nukentėtų nuostolių kasykloms.

WASHINGTON, birž. 25 
—Atstovų rūmai šiandien 
priėmė kompromisinį pratę
simą vyrų ėmimo akto, nu
matantį draftavimą vyrų 
nuo 19 iki 44 metų amžiaus, 
bet draudžiant 18 metų vyrų 
arba tėvų ėmimą po liepos 
1 d. Balsavimas už senato- 
atstovų komisijos paruoštą 
bylių buvo 259 prieš 110.

Bylius buvo pravestas po 
to, kaip karo departamentas 
sakė per liepos ir rugpiūčio 
mėnesius neims vyrų, ir pa- 
siruošiam2; intensyviai kam
panijai pritraukti savano
rius. Bylius dabar eina į se
natą, ir turi būti pasirašy
tas pirm sekmadienio vidur
nakčio, kitaip drafto aktas 
išsibaigs.

Tarpe kitko, bylius numa
toma pakelti kareivių ir ka
rininkų algas nuo 50 iki 10 
nuošimčių. Dabar tarnaują 
tėvai galės nuo rugpiūčio 1 
d. prašyti atleidimo.

Mano Trūks Mėsos 
Apie Porą Savaičių

Mėsos trūkumas ga.li būti 
jaučiamas dar apie dvi sa
vaites. Tai yra nuomonė įvai 
rių skerdyklų, ūkininkų ir 
valdžios sluoksnių. Didžiuo
siuose miestuose, kaip New 
Yorke ir Chicagoje, šiomis 
dienomis atsiranda: vis dau
giau uždarytų krautuvių, o 
tos, kurios būna atidaros, 
neturi šviežios mėsos parda
vimui.

Paukščių krautuvės kol 
kas daro gerą biznį, bet ir 
jos abejoja air turės pakan
kamai prekių visiems pirkė
jams. Žmonės dabar skuba 
pirkti paukštieną ir žuvį.

Sako Mihailovič Leido 
Užmušti Jugoslavus

BELGRADAS, birž. 25.— 
Guzą Glavinič, 29, septinta- 

i sis liudininkas prieš gen. 
Draja Mihailovičių, teisme 
sakė barzduotas četnikų va

das stebėjęs kaip jo kariai 
mirtinai sumušė jugoslavas 
piliečius 1941 m. rugpiūčio 
mėnesy, bet nė nebandęs 
juos sustabdyti. Liudininkė 
sakė ji buvusi viena muša
mų asmenų, ir pati mačiusi 
Mihailovičių stebintį tą mu
šimą.

Molotovas ir Bvrnes 
Laikė Slapta Posėdį

PARYŽIUS, birž. 25.—Ru
sijos užsienių ministrui pra
šant, šiandien įvyko antras 
slaptas pasitarimas tarpe 
U.S. valstybės sekr. Byrnes 
ir Molotovo. Nepasakyta 
apie ką jie kalbėjosi. Jie ta
rėjo panašų suėjimą vakar 
dieną pirm keturių ministrų 
sesijos.

Anot informanto, konfe
rencija šiandien susirinko 
neturėdama jokio specifinio 
reikalo dienotvarkėje. Spėta, 
kad šiandien vėl imtasi pai
niosios Trieste problemos, 
dėl kurios veikiausiai užkliū
na visas Italijos sutarties 
reikalas.

Kardinolas Perspėja 
Apie Trečiąjį Kara

TSINGTAO, Kinija, birž. 
25. — Thomas Kardinolas 
Tien šiandien sakė, kad po 
aplankymo 10 kraštų Euro
poje ir Amerikoje, jis įsiti
kino jog naujas pasaulinis 
karas yra “neišvengiamas,” 
ir jei būtų kovota tuojau 
arba netolimoj ateity daug 
gyvybių būtų išgelbėta ir 
būtų išvengta; daug sunai
kinimo.

Pasak Kardinolo, jeigu 
karo kilimas užtruks 10 ar 
20 mętų, kuomet visos vals
tybės galėtų prisigaminti 
atominių bombų ar net bai
sesnių ginklų, “aš negaliu 
įsivaizduoti kaip galės išlik
ti joks gyvas dalykas.”

Snyder Prisiekdintas 
US Iždo Sekretorium

WASHINGTON, birž. 25. 
—John W. Snyder, 50, iš 
Missouri, šiandien tapo 53- 
sis iždo sekretorius. Prisiek
dinimo ceremonijoje iždo 
rūmuose dalyvavo Prez. 
Trumanas.

Snyderis pasižadėjo ban
dyti subalansuoti biudžetą 
1947 metams ir sumažinti 
išlaidas.

KALENDORIUS
Birželio 26 d.: šv. Jonas 

ir Šv. Povilas Kent.; seno
vės: Jaunius ir Viltautė.

Birželio 27 d.: Šv. Vladis
lovas, karalius; senovės: 
GEDIMINAS ir Norgaila,

ORAS
Giedra ir vėsiau. Saulė 

teka, 5:18; leidžiasi, 8:30.
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MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILLi ?•-,
įspūdžiai Iš Buvusio

TUrtingos šalys apsėtos » daro planus, žmogus juos ti. Jie nuvedė savo tautasNusekę Antplūdžiai
Draugiškumo ryšiai mez

gasi lengviau tarp tų, kurie 
yra mažiau žinomi. Jų nei 
vienas nei antras tikro vei-

Birželio 16 d., 1946, Sv. 
m3.1onus širdžiai, dilginantis Vincento pnrapiioie kun. J, 
jausmus, galįs pripildyti di- V. Skripkus, Šv. Pranciškau 
džiausią auditoriją. Scenoje Seserų Vienuolyno krįpelio-
užsilaikymas artistiškas, tu- nas, padarė seserų naujos do neparodo. Jie yra persi- 

Naujalio vyrų choras, va- rį gerą dikciją, interpretaci- koplytėlės vajaus rinkliavą, sunkę mirtingais nuodais pa- 
dovystėj energingo muziko ją jr tekniškai paliečia rei- Kadangi klebonas kun. M. čių draugystei.

Koncerto

Bujanausko, kuris aplankė kalingus atžymėjimus ‘‘Ma- 
mūsų miestą ir linksmino lie- no sieloj šiandien šventė”, 
tuvius. Waukegano ir Keno- t Kelpšos, ir *‘Kur bakūžė 
sha muzikos ir dainos mė- samanota” St. Šimkaus, su- 
gėjai didžiumoje jaunuoliai, dainuota jausmingai, kad 
jų tarpe bet gi matės ir žila- geriau negalima reikalauti.
ga.lvių. Choras tikrai gražiai 
užsirekomendavo, St. Šim
kaus ir Naujalio kūrinius 
girtinai išpildė ir žavėjo vi
sus. Kas puolė ji akį, tai jau
nuoliai, gražūs, inteligentiš
ki vyrai ir visi kalba gra
žiai lietuviškai. Garbė Ke- 
nosha ir Waukegan tėvams 
ir geriems lietuviams, dva
sios vadams, kurie įsteigė 
lietuviškas mokyklas ir šian
dien jų vaisiais galima pasi
džiaugti.

’G. Klevickaitė, kaip ją 
programo vedėjas S. Kelio- 
tis perstatė, kad tai Wiscon- 
sino žvaigždė, tikrai atitin
ka to žodžio prasmei. Sopra
no balsas stiprus, lankstus,

Linkiu Klevickaitei savo stu
dijas tęsti ir ne tik Wiscon- 
sin dainuoti, bet išeiti į pla
tųjį pasaulį, į platųjį radio 
tinklą.

Gitaristas Vaišnoras gra-

Daumantas labai gražiai pri- Vagis vyrų būryje yra 
rengė savo gerus parapijo- kaip ir visi. Jeigu ne tas 
nūs prie to gero darbo, tad “Ca.pt už kepurės” — kitaip 
ir aukos buvo gausios: su- nebūtų kilęs įtarimas, 
dėta $215.53. Prie jų prisi- ir ir ir
dėjo pat3 klebonas $100.00, j Studentui, kuris, neužtek- 
t3.pdama,s amžinu garbės rė- tinai studijavo, profesorių

mokyklėlėmis, mokyklomis, 
universitetais. Jose visi so
tūs. Gyventojai visgi be ka
lėjimų negali apseiti ir vis 
jų statos daugiau.

★ ★ ★
Prancūzijoj revoliucijos 

metu išsigimėliai apniko nai
kinti kas tautoje radosi die
viška, šventa. Guilotinė vei
kė. dienų, dienas, mėnesius. 
Naujų inspiracijų gavimui 
vadai kreipės prie pačių ap
šauktos dievaitės altoriuje

įvykdo. ! ne į rojų, kaip buvo žadėję,
ir ir ir bet į priešo vergiją.

Dabartiniu laiku diktato- Už padarytas kitiems
riai ko plaučius neprarado skriaudas, blogumus tautos 
beplūsdami prieš Bažnyčią, j vadai yra kalti. Jie yra 
kol sukėlė tautą ginkluotis, mums pavojingi. Mes ne. Jie 
kitas tautas nukariauti, pa-į turį mirti pirm mūsų. Taip 
vergtų tautų viešpačiais lik- būdavo, yra ir bus. Bėgilas

meju.
Už tokį didelį gerb. kle

bono gerumą ir jo gerų pa- 
rapijonų labdaringumą teat
lygina gerasis Dievas ir gau

žiai pasirodė pasirinkęs ko-' šiai laimina jų visus darbus, 
miškas daineles; prijuokino j Seserys bus amžinai dėkin- 
publiką. i gos ir teisingai atsimokės

savo nužemintomis maldoBendre,i, buvo malonu pa
spausti ranką, susipažinti, 
padėkoti už gražų padaina- 
vimą ir palinksminimą Rock- 
fordo lietuvių; tuo labiau,
kad visi svečiai draugiški. I .
Jie padarė mums neužmirš- Sudiev Chicauo 
tarno įspūdžio.

Ateityje ir vėl tikimės pa 
simatyti.

mis.
Dėkingos —
Šv. Pranciškaus Seserys ir 
Kun. J. V. Skripkus, kapel.

ĮDOMIOS ŽINIOS IS PHIIA., PAC-

Gub. Dewey Pasakė
Gen. Bor-Komorowski bu

vo priėmęs savo būstinėje 
New Yorko valstybės gu
bernatorius Dewey ir jam 
iškėlęs ba.nkietą. Per ban- 
kietą De'.vey tarp kitko pa
sakė, kad: “Be laisvės nėra 
kūrybinio bendradarbiavimo.

Juozo Prunskio neseniai iš
leistą knygą “Comparative 
Law, Ecclesiastical and Ci- 
vil, in Lithuanian Concor- 
dat”. Dabar nuo autoriaus 
šios knygos jis gavo padė
ką, kurioj rašoma:

“Malonus Pone. Šimtą kar 
tų Jums ačiū už tokius, gra-

i žius atsiliepimus įvairiuose 
Ta tiesa vienodai liečia tau- iaikraščįuose apie mano kny 
tų grupes ir tauta s, o taip j Kelet3.s atsiliepė su už- 
pat ir pavienius asmenis. Ta- sa^ymu j0St dėka jūsų. Ačiū 
vo numylėta Lenkija, gene- labaį ,,
role, bus dar laisva ir nepri
klausoma ir užims ją lau- Prie šios progos pastebiu: 
kia.nčią vietą pasaulyje tarp mano supratimu, kiekvienas 
laisvų kraštų.'’ iš mūs sulig išgalės, priva-

Gen. Bor-Komorowski bū- lėtų vasekti pavyzdį kun. 
damas New Yorke buvo pri- Juozo Karaliaus, iš šengdo- 
ėmęs ir lietuviškos spaudos rio. kuris išleidimui šios kny 
atstovą, kuriam papasakojęs gos suteikė net visą pusšim- 
gražių prisiminimų apie rinę dolerių ir išsirašant sau 
bendrą lietuvių ir lenkų po- tą knygą, tuo padėti apmo- 
grindžio kovą prieš vokie- j sėti jos lėšas. Tiesa, knygo- 
čius okupantus. Baigdamas į je nėra pažymėta kaina, bet 
pareiškęs tvirtą viltį, kad S tai mažmožis: įdėjęs doleru- 
prisikels Nepriklausomoji ką, kitą į voką ir pasiuntus 
Lenkija ir Nepriklausomoji adresu tokiu: Rev, Dr. J.

Kurią pirmą kartą aplan
kyti teko. Čia sudariau daug 

Žvalgas pažinčįų suėjau malonių 
žmonių, aplankiau daug žin
geidžių vietų.

Labai ačiū mano tetai P. 
Staražinskaatei, kad užsi- 
kvietė atostogų. Ačiū Zi- 
zams, Atkočiūnams ir ki
tiems, su kuriais teko susi
tikti, paviešėti. Daug ačiū 
kun. dr. Prun°kiui, kuris pa
rašė “Drauge” apie mano a- 
tostoga.s.

Grįžus į Scranton, Pa., pas 
savo mamytę ir visus na
miškius turėsiu daug ką pa
sakyti apie Chicago ir jos

Lietuva.

Vienas keletos čia esamų 
plunksnos darbuotojų para,- 
šė į laikraščius apie kun. dr.

Prunskis, 3230 So. Lituanica 
Avė., Chicago 8, III., o kny
ga, neabejoju, ras jau sau 
kelią pas jos pageidautoją 
nukeliauti... XXX

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ

LAIMĖJĘS

sėdinčios. Sugedėliai nebe- 
fakultetas neduoda laipsnio- manė, kad kada ši tauta be-
degree. šis plūsta, smerkia 
mokyklą, kurioj pramoko, ką 
moka.

zmones. Sunku man palikti 
Chicago: trys savaitės par
bėgo kaip trys dienos. Gai
la, gaila, bet manęs laukia 
darbas, mamytė ir visi na
miškiai.

. Liudvika šunkaifce

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVĖ

3241 So. HaJsted 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 2iedų 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. Nedalios vak. 8:30 
WHFC 1450 k Ketverto vak. 7:00

DR. V. R. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS• » r

68(3 W. Cermak Road 
BKRVTYN, ILLIVOIS

būtų katalikiška. Dievas pa-

Te*. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 9 Iki 4 pp. Ir 7 Iki »:»• vak.

Bob McKinley, iš Jamaic3., 
studentas Illinois universite
to, laimėjęs 400 jardų bėgi
mo, NCAA “meet“ Indiana-

Oflso Tel. — Bertvyn 8828 

Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 

Šaukite: Bertvyn 6200 

VALANDOS:

Firmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

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

Savings and Loan Asi®
SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savings and 

Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.* ’ ''' \

Pasidėti ir išimti pinigus galima asmeniškai 
ir laiškais

MOKAME 3% DIVIDENDŲ
JŪSŲ PARANKUMUI RANDASI »

1739 SO. HALSTED ST. ,
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5:30 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Jus* Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekaoertyvo 

Patarnavimo Prie

RAMO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero. I1L
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų IšdirbysClų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS

Paimam 16 namų Ir prlstatom
PARDUODAME NAUJUS 

RADIOS
Mes turime Kanijų f stakų Ir 

Jums nereikės laukti dėl jūsų.
Taipgi Pasirinkimas valiausių 

Muši k oi Rekordų
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 

CICERO 4118
Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

J. HIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA 

Home Galis In Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
HOURS: Daily •— S P. M. 
Baturdaya a A. M. to S P. M.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

S7 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų akių įtempimų.

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

OPTOMETRISTAJ 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: OASAL 0523, Cliicagu 

OFISO VALANDOS: 
Ka-skien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir Šeštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:09 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Tek VIR 0980 (offloe ir Namu.)

Dr. Wafter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cioero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 8-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.

Tikrina Tyrimas 
Orthoptta Gydymas

ContMt Stiklai 
Stibiai Atnaajlnam

DR. WALTER J. SYVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 YVEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitu SUte Bukoa)

Td: — CANAL 7829

VM.I — Karties — 10 MII 1>| 1 Iki t, 7 
Iki 9- — Srttad. — 10 lyte iki I Tik. Sek* 
mtd. — 10 Iki pietų. — Trečiai atdaryta.

Ofiso Tel. .... VBBginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kitądien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečlad. ir Sekm. tik susitartus. I

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofise TeL: PROspeet 6446 

Res. TeL: HEMlock 8150 

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
Trečladleniala pagal vatartį.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8219 

Rea. Tel. BEPublic 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS { 
2423 YVest Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 8 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 sutarti

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Kiekvieno žmogaus gyve
nimo užduotis gema kartu

polis, Ind. (Acme-Dra JgEit 3U Juo ~ L"*8"-_________
telephoto) SKAITYKITE “DRAUGĄ”

8S E53,

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(3-troa lubos)

NORIU PIRKTI 
U2 CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

YABda 0654 

Jei nontnlllTiĮilB laukite—

Rea. TeL: MIDwaj 2880

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki‘4 
vai. popiet ir nuo 7< iki 8:30 vaL vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6294 S. Ashland Avė.,
ROOM 4.

Ofiso TeL: GROvehfll 5218 
Res. Tel.: PROapect 9475 

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 4* popiet: 7 Iki 8 vsk.: Ir 

Trečladlenlaie pagal rotartį.

TU. OANal O2S

DLBIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmad., Trečlad. Ir Seitadlenlo

vakarai* ofisas uidarytaa.

REZIDENCIJA 

3241 West 66th Phtce 
TeL REPnblIe 7896

Rea. 6958 So. Talmaa Ava.
Rea. TeL GROvehill 9917 
Offiee TsL HKlCock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

fe 30

DR. JOHtt 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sagr|žea U Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO. ILLINOIS

Ofluo Tel.: CICERO 8656 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
šaukite: BERWYN 6200 

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

ML OANal 9287 
TaL; PROspeot 9659

DR. P. I ZALAIORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezldenoija: 6600 S. Artesiaa Avė. 

VALANDOS: U v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOLTS
PHYSICIAN AND SURGEON 

4649 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštad.

vakarais—tik pagal sutartį 
Offloe TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeot 1930

TeL YARds 8149

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO* 
744 West 39th 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. —

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rezidencijos Tel.: UEVerly 8244

DR. I. DUNDULIS
GYDYTOJAS £K CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS Ut CIUliURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Narna Tai.- PIIT.I.MAN HV.T7

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Rea. TsL: BRUnswlck 0597

VALANDOS:
Blilton.! &i’»v 1 iki 3 popiet; b iki 8 v akiu •
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS

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

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolpb U488-U48»

HELP WANTED VYRAI

VYRŲ
PATYRIMO NEREIKIA 

PASTOVŪS DARBAI 
MAINANTI ŠIFTAI

GERA PRADINE RATA

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

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

SOLDERERS
REIKIA MOTERŲ 

KAD IŠMOKTŲ
SOLDERING AMATĄ ,

ŠVARUS PASTOVUS DARBAS

H. C. EVANS & CO.
1528 W. ADAMS

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

VYRŲ ARBA MOTERŲ 
FUR FINISHERS

Gera mokestis. Pastovumas. 
Patyrusių arba nepatyrusių.

MICHAEI. HAMMER CO.
317 W. Adams CEN 4121

MOTOROLA

Budisly dvasiškiai 
sustreikavo

Singapore. — Budistų dva
siškių sąjungė išėjo į streiką 
nesimelsti iki nebus pakelta 
atlyginimas. Iki šiol jie gau
davo į mėnesį $10, butą ir 
maistą. Nori $1.50 daugiau į 
savaitę. ,

BLACKSMITH
FINISHERS

. SU PATYRIMU 
PRIE

MOTOR TRUCK 
BODIES

JACOB PRESS SONS
3320 S. Normai

TAI *GERIAUSIA 
R A D I O 

VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. •

Automatiškas Pakėlimas Iki

Teisybė gali būti saldi ar 
karti, bet ne bloga. Melas 
gali būti saldus ar kartus, 
bet blogas.

Trejopi žmonės gyvena pa
saulyje: kurie nori, kurie 
nenori ir kurie negali. Pir
mieji įvykdina viską kuo 
užsiima, antrieji viską 
trukdo, o pastarieji turi vi
same nepasisekimą.

REIKIA
PORTERIO

Pastovus darbas. Priduokit gerus 
liudijimus.

HANAN & SON 
36 N. Michigan SI.04

REIKIA PORTERIO
Prie visokių įvairi valymo darbų 
Northvvest side banke. Gera mo
kestis, pastovumas.
. ŠAUKITE MRS. CHADWIN . 

BRUNSWICK 6800

4545 W. AUGUSTA BLVD.

MALĖ HELP 
WANTED 

Skilled and Unskilled
LABOR

To work either day 
or night shlft.

GOOD PAY
Night shift differential Cafeteria 

with food at cost.

Skilled needed:
TIMEKEEPER 
CHARTMEN 
MACHINE OPERATORS 

APPEY PERSONNEL DEPT.

Container Corporation
of America

905 N. May St

AR IEŠKOTE GEROS 
PfiDfiS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL

DZENITORKŲ
UŽDARBIS 72% J V AL. PRADŽIA* 

77% I VAL. PO 3 MftN.
82% J VAL. PO 6 MftN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL;—5; 80 V AK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Juozapavičius Petras, iš Kreke
navos vai., Panevėžio ap., gyv. 
Binghamton.

Jurkonis Florijonas, kil. Veisė
ju vai., Raseinių ap.

Kabliauskas (Kablowski) Ado
mas, gyv. Shenandoah, Pa.

Kainauskas Vytautas ir Kai- 
nauskaitė Nelė, ištekėjusios pa
vardė nežinoma.

Kamaitis Juozas, kil. iš Sin
tautų vai., Šakių ap.

Karalius Antanas, kil. iš Gu
delių vai., Marijampolės ap., gyv. 
Baltimorėje.

Kardokas Jonas, iš Lazdijų vai.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIftŲ, talpai —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

LR VARNIftŲ. Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

|$150
| DIENĄ.

PIET—RYTUOSE 
DIRBTUVEI 

REIKIA

Patyrusiu Journeymen:
ENGINE I.ATHE OPERATORIŲ 

TOOL MAKERS
MILLING MACH. OPERATORIŲ 

MAŠINISTŲ 
Prie mašinų assembly 

ATSIŠAUKITE

Paper Container Mfg. 
Companv

7415 EAST END AVĖ.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET ELOOR

809 W. WASHINGTON ST.

REIKIA MERGINŲ
Lengviems dirbtuvės darbams 
Malonios darbo sąlygos.

Atsišaukite:
CHILDREN’S PRESS, INC. 

Throop & Monroe sts.

Turime Gražų Pasirinkimą 
ItIBni. SIENINftS PO PI EROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA
PATYKOSIU

POLISHERS IR 
BUFFERS

Piecework
Geros Darbo Sąlygos

FRIGID FLUID CO
2425 W. Van Buren

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

MERGINU IR MOTERŲ
Mažoj dirbtuvės cafeterijoje, 
miesto pietuose, 5 dienos j 
savaitę, dienos šiftas. $35 į 
savaitę pradedant. Patyrimas 

gerai bet nereikalinga. 
ATSIŠAUKITE 

VERSON ALL STEEL 
PRESS CO.

1315 E. 93rd St,
ARBA

HOWARD F. MARULIS 
MANAGEMENT CO. 
1421 S. Aberdeen St.

ROOM 501 CHE. 9090

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMlock 8262

«...

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ 

Lengviems darbams.
Pilno ar dalinio laiko.

SURE FOODS SPECIALTY CO. 
1800 S. Homan Avė.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

ATYDA!
Taisome

REFRIGERAIORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios ISdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTA8

ŠČIENTIFIC
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehilI 7570 

GROvehlU 1983 - TRIangle 0078

U. S. PATRULIAI DISPUTUOJAMOJ ZONOJ

Venezia Guilia, netoli Trieste, yra; zona, dėl kurios da
bar eina disputai tarp Jugoslavijos valdžios ir alijantų 
militarės kontrolės Italijoj. Amerikos kariuomenės patru
liai saugoja;, kad tarpe gyventojų nekiltų muštynių. (Acme- 
Draugas telephoto)

i

"STALINO KVĖPAVIMAS"

Karevičius Petras, sūn. Kazio, 
kil. ar turėjęs giminių Vilkaviš
kio ap.

Kasper Olimpija, gyv. Scarn- 
ton, Pa.

Kastėnas Konstantinas.
Kastinauskas Petras, kil. iš Ro

kiškio ap.
Kazlauskienė-Urbanavičiūtė Ma- 

reijona, duktė kimono, kil. iš 
Naujamiesčio vai., Panevėžio ay.

Kazlauskienė-Grinevičiūtė Mari
ja, gyv. Brooklyne.

Kazlov Juozas, gyv. Los An
geles, C'alif.

Kemzūra Matas, kil. iš Sere
džiaus vai., Kauno ap.

Kiaulevičius Antanas ir Kiau- 
levičiūtės, Antanina ir Morta, ki
lę eisėjų vai., Seinų ap.

Kiaulys Mykolas, sūn. Prano 
kil. iš Kovarsko vai., Ukmergės 
ap., Kiaulys Kazįmieras, sūnus 
Mykolo, kil. ten pat.

Kinderienė-Gabševičiūtė Ona, 
gyv. Čikagoje.

Klemka Jonas, kil. iš Panemu
nio vai., Rokiškio ap.

Kliauga Kazimieras, iš Pandė
lio vai., Rokiškio ap., gyv. Phila- 
delphijoje.

Kliaugaitė Marijona, kil. iš Pan
dėlio vai., Rokiškio ap.

Kosinskas Marijonas, sūn. Do
nato ir kiti Kosinskai, vaikai Vy
tauto ir Marijonos, gyv. Brook
lyne.

Kraftas Adolfas, gyv. Tampa, 
Florida.

Krąsauskienė-Jagelavieiūtė Jad
vyga, kil. iš Krakių vai. Kėdai
nių ap.

Kreneevičius Matas.
Krikščiukaitis, Jokūbas ir Vla

das, iš Siesiklų vai., Ukmergės ap.
Kriščiūnas Petras, gyv. Ken- 

sington, Pa.
Kunca Juozas, kil. nuo .Veliuo

nos, Kauno ap., gyv. New Haven.
Kungys Jonas, iš Vainuto vai., 

Tauragės ap.
Lapinskas Jurgis, kil. ar turė

jęs giminių Rokiškio ap.
Laužonis Motiejus, kil. iš Ne- 

čiūnių km.. Birštono vai., gyv. 
New Yorke.

Lazdinienė-Glemžaitė Frania, iš 
Kupiškio.

Lessing-Balsaitė Vladislava, gy- 
ven. Brooklyne.

Liaudanskas Vladas, gim. Ame
rikoje, būdamas Lietuvoje, gy
veno Panevėžio ap.

Lidžius Aleksandras, iš Švėkš
nos m., Tauragės ap., gyv. India
na valst. .

Lizdas Petras, gyv. Girardvdle.
Macevičius Aleksas ir Macevi

čius Konstantinas, kilę iš Luokės 
vai., Telšių ap., gyv. New Yorke.

Marchertas Aleksandras, sūnus 
Edvardo, gyv. Philadclphijoje.

Martinkienė-Puidokaitė Adelė ir 
Povilas Martinka. kilę iš Kupiš
kio vai., Panevėžio ap.

Maščinskas Jonas, gyv. New 
Yorke.
Matuzevičius (Matuzas) Kazimie
ras, ir vaikai Kazimieras ir An- 
tosė; buvo vedęs Konstanciją De- 
renčiūtę, kuri buvo kilusi iš Bar
tininkų vai., Vilkaviškio ap.

Mažylis Donatas, kil. iš Kupiš
kio vai., Panevėžio ap.

Medelis Jonas.
Medžiūnas Antanas, sūn. Juozo,

kil. iš Tryškių vai., 
gyv. Elizabeth.

Mickevičius A. J., 
peth, N. Y.

Mikalajūnienė - Urbanavičiūtė 
Magdalena, duktė Simono, kil. iš 
Naujamiesčio vai., Panevėžio ap.

Misiūnas, kil. iš Uveinių km., 
Pandėlio vai., Rokiškio ap., gyv. 
Philadclphijoje.

Miškinis Kęstutis, iš Užpalių 
vai.

Motiejūnas Juozas, kil. iš Šven
težerio vai., gyv. Brook’.yne.

Noris (Nenortas) Aleksas, Be
nius ir Konstantas, sūnūs Karo
lio, kil. iš Leipalingio vai., Seinų 
apąkr.

Padolskis Alfonsas.
Pakštys Jonas, kil. iš Vendžio 

galos vai., Kauno ap.
Paulauskas Juozas, kil. iš Tau

ragės vai., gyv. Čikagoje.
Paulauskienė-Toliušytė Ona.
Petraitis Vincas, kil. iš Kreke

navos, Panevėžio ap-
Petrauskaitė Bronislava ir Pet

rauskaitė Anee, dukterys Alek
sandro, kil. iš Šėtos vai., Kėdai
nių ap.

Pletisienė 
rijtų.

Podliaskis Kazimieras, vaisti
ninkas, žmona Sofija ir sūnus 
Kazimieras, gyvenę Dusetų m., 
gyv. Čikagoje.

Polikaitis Antanas, kil. iš Gu
džiūnų, Kėdainių ap., vienuolis

Preikšaitis Jurgis.
Pukaitė Emilija, gyv. Phila- 

delphijoje.
Pusvickienė-Grinevičiūtė Ona, 

gyv. Brooklyne.
Radzevičius Jonas ir šeima, kil. 

ar turėjęs giminių Šeinių ap.*
Radzius Juozas, kil. iš Užven

čio vai., Šiaulių ap.
Ralys ir Ralytė Juzefą, vaikai 

Motiejaus, kil. iš Kelmės vai., 
Raseinių ap.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Kam sunkenybės atima 
norą, tas mažai tenuveiks —-
J. Huter.

Šmulių ap., 

gyv. Mas-

Ekscelencija, iš Sei-

(Tęsinys)
III

Kai pasveikęs Ivan grįžo 
į redakciją, jis tuč tuojau 
sukvietė visus redakcijos 
tarnautojus, raidžių rinkėjus 
ir darbininkus ir pasakė to
kią kalbą: “Draugai! Kruvi
nieji revoliucijos šunes, Troc 
kio-Bucharino šutvės atplai
šos, norinčios sutrypti mū
sų revoliucijos laimėjimus, 
skleidžia gandus, kad naujie
ji Maskvos gamybos kvepa
lai, pavadinti mūsų didžiojo 
tėvo, viso pasaulio proleta
riato vado, išmintingiausio- 
jo mokytojo, tautų išvaduo
tojo, tikriausiojo Lenino į- 
pedinio, gerojo, meilingo
jo, rūpestingojo, nuolat ko
vojančio, nuolat budinčio ge
nialaus maršalo Stalino vra- 
du, kad tie, sakau, kvepalai, 
nešioją tokį skambų vardą, 
kaip “Atem Stalins” vadinas 
“Stalino kvėpavimas”, girdi, 
kvepia krauju. Netiesa? Aš 
fronto kovotojas, revoliuci
jos gynėjas, sakau jums, 
draugai, kad Stalino kvėpa
vimas nekvepia krauju. Sta
linas negali krauju kvepėti, 
nes visa, kas jungiasi su 
šiuo vardu neša ir turi neš
ti palaimą ir džiaugsmą. 
Taip pat netiesa, kad Stali
nas katorgos darbais Sibire 
marina 20 milionų kalinių. 
Aš pats ten buvau. Pasižiū

rėkit į manė ir pasakykit ar 
aš esu numarintas ar nukan
kintas. Aš apdovanotas 
dviem ordenais ir pats savo 
lūpomis esu bučiavęs mūsų 
geniališkiausiojo vado čeba- 
tą. Tiesa, pirma aš pabučia
vau, o tik paskum buvau ap
dovanotas, be tai nesudaro 
esminio skirtumo, arba gali
ma pasakyti, tai korektū
ros klaida... Ei, kur tu, ka
lės vaike eini, jei aš prakal
bą sakau! (Mat redakcijos 
sekretorius išbėgo pro du
ris). Taip pat netiesa, drau
gai, tie gandai, kuriuos 
skleidžia viso pasaulio kapi
talistų spauda, ypač Hearst’o 
tresto laikraščiai, kad Sovie
tų S-ga yra basa, alkana gy
vena svetimais ginklais, iš- 
tVirkus, kad čia siaučia kru
vinas teroras, prievartavi
mas ir diktatūra... Panagri
nėkime, draugai, papunkčiui. 
Basa? Ne: Vien Jungtinės 
Amerikos Valstvbės atsiuntė 
mums 18,000,000 porų batų. 
Alkana? Nesąmonė! J. A. 
V. atsiuntė maisto už pus
antro biliono dolerių? Ame
rikoniškų konservų, net 
UNRROS prekių, ir šiandien 
gali gauti Maskvos juodojoj 
rinkoj. Gyvena svetimais 
ginklais? Fašistinių šunų 
melas!

(Bus daugiau)

10,000 BONKŲ
• DEGTINES • GIN
• 3RANDES • VYNO
• RUM’0 • KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MATHAN 
KANTER 

“Lietu vlftkM 
Žyduku”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

fefefefeKMMNi
Slą pinigų trumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be Ilgo atidėliojimo Ir be 
ISlaldų, pagal G. I. Blll of Righta patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Siame reikale suteikti patarimus Ir patarnavl: tą.

mrvrwwMWM
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
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2331 South Oakley Ate. Chlcago 8, Illinois. Tcl. CANal 3010-8011. 

Thitered «ts second-Clasa Mattcr March 31, 191b at Chlcago III. Under
the Act of Murch 3, 1879.

Publishcd Daily esecpt Sunduys, 
by the IJTIIl AMAM CATHO1AC 
PltlšSM SOVIETE.

A membor ot the Cathollc rietis 
Association.

Snbseription Kates;
$6.00 per year tfutslde of Chlcago: 
$7.00 per year in Chlcago & Cice
ro: 4c. per copy.

PrcuumcrutoH kaina Chicagnjc ir 
Cicero—Paštu.

Metams ....................................... $7.00
Pusei Metų. .............................. 4.00
Dviem menesiams ................  1-30
Trims mėnesiams ................. 2.00
Vienam mėnesiui ................. .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Oldcagoj,
Metams ..................   $6.00
Pusei metų ............................... 3-90
Trims mėnesiams ................. 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 Mouey 
Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus.

Bet, štai, patsai Prezidentas Trumanas informavo 
kongresą, kad Sovietų Rusija, priimdama 250 milijonų 
dolerių vertės reikmenų dviem “savo respublikom”, 
griežtai atsisakė įleisti Amerikos spaudos ir radijo at
stovus, kad jie be cenzūros galėtų pranešinėti savo 
laikraščiams apie pašalpos išdalinimą.

Kadangi Amerika įneša į UNRRA netoli 70 nuoš. 
visos sumos, kurią sudaro visos jungtinės tautos, to
dėl pernai kongresas rekomendavo atidaryti sienas 
spaudai visur, kur tik tos organizacijos reikmenys bus 
siunčiami. Bet Maskva su tuo nesiskaitė ir nesiskaito. 
Nei į Ukrainą, nei į Baltgudiją, nei į( pačią Sovietų 
Rusiją diktatorius Stalinas neįleidžia korespondentų, 
kurie galėtų sekti, kaip yra sunaudojami Amerikos 
pinigais supirkti reikmenys.
“ REVOLIUCIJA *’ KONGRESE

Tarkainiukai

Stačiatikių Sinodas Pasmerkia 
Maskvos Popu Politika

Mažosios Lietuvos Vadui Mirus
A. A. MARTYNAS JANKUS

Iš kelių šaltinių gauta žinių, kad jau yra miręs Mar
tynas Jankus, Mažosios Lietuvos veikėjas ir vadas.

Velionis yra vienas iš paskutiniųjų “aušrininkų , ku
rie buvo liudininkais šios didžiosios lietuvių tautos tra
gedijos ir paskutinis atsisveikinęs su šiuo pasauliu.

A. a. Martynas Jankus veik visą savo gyvenimą pra
leido Mažojoj Lietuvoj. Jis dirbo prie pirmojo lietuvių 
laikraščio “Aušros”, kurį leido mūsų tautos patriar- 
kas dr. Jonas Basanavičius. Be to, jis dirbo ir kituose 
lietuvių laikraščiuose, kaipo bendradarbis, spaustuvi
ninkas ir leidėjas. Jo pastangomis spaudos draudimo 
laikais išleista gana daug knygų, kalendorių ir viso
kios kitokios rūšies spausdinių.

Iš spaudos uždraudimo laikų Martynas Jankus lai
komas vienu iš žymiausių veikėjų ir kovotojų. Jo gy
venimo troškimas ir idealas buvo — laisva, nepriklau
soma Lietuva, sujungta su visa Mažąja Lietuva. 
VADUOJA KLAIPĖDOS KRAŠTĄ

Kai Lietuva jau buvo nepriklausoma, velionis tuo 
džiaugėsi ir didžiavosi, tačiau nebuvo patenkintas, kad 
Mažoji Lietuva dar nebuvo susijungusi su Didžiąja Lie
tuva. Todėl jis ir toliau dirbo ir kovojo, kad ir šio tiks
lo pasiekti. Jisai buvo vienas iš žymiausiųjų ir stip
riausiųjų vadų, vedusių prie Klaipėdos krašto išlais
vinimo. Tasai išlaisvinimas įvyko 1923 m. sausio 15 d.

Reikia sau vaizduotis, kaip džiaugėsi šis didis tautos 
veikėjas, matydamas, kaip yra įgyvendinamos jo sva
jonės. Bet tasai džiaugsmas, palyginti, nebuvo ilgas.

Nacių vadui Hitleriui smurtišku būdu atplėšus Klai
pėdos kraštą iš Lietuvos, velionis buvo priverstas išsi
kelti į Lietuvą. Bet, štai, 1944 m. pabaigoj M. Jankus, 
kaip ir šimtai tūkstančių kitų lietuvių, buvo priverstas 
bėgti toliau į vakarus, kad savo gyvybę gelbėti. Ir Vo
kietijoj jisai negalėjo pasilikti vienoje vietoje. Jis bu
vo priverstas bastytis iš vienos vietos į kitą ir gyventi 
skurdžiu ir skaudžiu tremtinio gyvenimu.
TIKĖJO LIETUVOS PRISIKĖLIMUI

Martynas Jankus gimė 1858 m. rugpiūčio 7 d. Mažo
joj Lietuvoj. Mirė 1946 m. gegužės 24 d. Flensburge. 
Palaidotas gegužės 27 d. Flensburgo kapinėse.

Šis mūsų didis tautos vyras audringą ir kovingą 
gyvenimą vedė. Tokia pat buvo ir jo gyvenimo pabai
ga. Kaip visuomet jis dirbo, kovojo ir optimistiškai į| 
savo mylimos tautos ateitį žiūrėjo, tokiu pasiliko iki 
paskutinį kartą užmerkė savo akis.

Nors Lietuva okupuota, sunaikinta, persekiojama ir 
spardoma, nors šimtai tūkstančių jos sūnų ir dukrų, 
išblaškyti po įvairius pasaulio kraštus, nors ir ant jo 
paties pečių tremtinio gyvenimo našta visu sunkumu 
griuvo, tačiau jis vis, kaipo geras aušrininkas, su švie
siomis viltimis žiūrėjo į lietuvių tautos ateitį. “Kas 
bus, kas nebus, bet lietuvis nepražus’’ — tai jo buvo 
šūkis. Su viltimi jis žiūrėjo į savo tautos ateitįi dėl to, 
kad ne tik jautė, bet ir aiškiai žinojo, jog tautos dva
sia nėra ir nebus palaužta, jog lietuvių tauta savo 
šventų teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą ne
išsižadėjo ir neišsižadės.

★
Amerika Ir Pasaulio Šelpimas iP

SKIRIANT DAUGIAU PINIGŲ

Jungtinių Valstybių kongrese bus svarstomas pasiū
lymas skirti UNRRA (jungtinių tautų šalpos ir rehabi- 
litacijos organizacijai) daugiau pinigų, būtent $465,- 
000,000. Ligšiol Amerika tai organizacijai jau davė 
du bilijonus ir 235 milijonus dolerių.

Savo laiku buvo sutarta, kad siunčiant UNRRA pa
šaipos bent į kurį pasaulio kraštą, akredituoti žurna
listai galės laisvai, be jokios cenzūros, sekti tos pašal
pos išdalinimą ir sunaudojimą ir laisvai apie tai pra
nešti spaudai.

Todėl, kai dabar kyla tasai klausimas ir kai gautas 
atviras ir aiškus Prezidento pareiškimas, kongrese pra
sideda savotiška ‘‘revoliucija’’.

Kongresmanas Brown iš Ohio padarė šitokį pareiš
kimą:

“Matyt, kad ligšiol mes nėjome pakankamai toli ir, 
todėl, dabar turime būti griežtesni. Gal būt dabar 
kongreso rūmai panorės reikalauti, kad UNRRA fon
do reikmenys, kurie yra gaunami Jungtinėse Valsty
bėse, nebūtų naudojami tiems kraštams, kur neįlei
džiami mūsųi korespondentai, kad sužinoti, kaip yra 
suvartojami pinigai.”

Gerai pasakyta. Kongresas nė vieno cento neturė
tų skirti pinigų, tų kraštų pašalpai, kur nėra spaudos 
ir kitokių laisvių, kur nėra garantijos, kad pašalpa bus 
sunaudota tam, kam ji buvo skirta.
ŠELPIA TIK KOMUNISTUS IR 
KOMUNISTUOJANČIUS

Kaip rusai naudoja UNRRA pašalpą, detaliai suži
noma iš kongreso užsienių komisijos keturių narių, ku
rie lankėsi Rusijoj ir jos pavergtuose kraštuose.

• Lenkijoj, kaip šitie kongresmanai raportavo, sovietų 
agentas tvarko visą pašalpos darbą. Jis taip tą rei
kalą veda, kad iš Amerikos gaunamą pašalpą naudo
jasi tik tie, kurie yra Maskvos politikos bendradarbiai, 
kurie pritaria Maskvos pastatytam Lenkijos rėžimui. 
Badaujantieji vyrai, moterys ir vaikai, kurie neturi 
sovietų užgyrimo, paliekami mirti badu.

Tokie dalykai dedasi dėl to, kad rusai neįsileidžia 
spaudos atstovų ir kad jų tikslas yra gelbėti tik ko
munistiškąjį elementą, o visus kitus vienu ar kitu bū
du likviduoti. Amerikos teikiami pinigai turėtų tarnau
ti viso pasaulio žmonių pašalpai, bet ne komunizmo 
stiprinimui.

Žaidžia Lyg Katė Su Pele
Maskva vis dar tebežaidžia Jungtinių Tautų saugu

mo taryboje su Ispanijos klausimu. Jau kelintu kartu 
ji įsiundo savo pakaliką Lenkijos “ambasadorių” Lange 
daryti siūlymus versti šalin gen. Franco. Bet vis ne
vyksta.

Štai, šią savaitę ir vėl Lange pasiūlė saugumo ta
rybos posėdyje nutraukti diplomatinius santykius su 
gen. Franco valdoma Ispanija. Bet pasiūlymas atmes
tas septyniais balsais prieš keturis (viso narių sau
gumo taryboje yra vienuolika), šiuo užduotas antausis 
ne tiek Lange, kiek Maskvos biauriai ir suktai diplo
matijai.

Prieš kiek laiko dauguma saugumo tarybos narių 
(devynios) buvo sutarusios ir pasiūlė kompromisą įneš
ti tą “opų” Ispanijos klausimą į Jungtinių Tautų Or
ganizacijos plenumą. Bet Maskvos atstovas Gromyko 
pastatė tam veto. Tad, dabar ir atrodo taip, kad sau
gumo taryba; (ačiū Maskvai) su Ispanijos klausimu 
žaidžia taip, kaip katė su pele.

Tikri Begėdžiai
Tikėsit, ar ne, bet tai yra faktas, kad Amerikos laik

raštininkas Reuben Markman (“Christian Science Mo- 
nitor’’ korespondentas) Maskvos įsakymu buvo išvytas 
iš rusų komunistų tebekontroliuojamos Rumunijos. Ru
sai jį išvijo iš ten dėl to, kad jis parodė “nepalanku
mo” dabartinei Rumunijos vyriausybei, kurią pastatė 
patsai diktatorius Stalinas.

Už tokius darbus diktatorius Stalinas ir jo komisa
rai turėtų būti statomi prie gėdos stulpo.

★
Vieningumo Reikalas Vyr. Teisme

Naujai Prezidento Trumano paskirtas vyriausias tei
sėjas p. Vinson pradės eiti savo svarbias ir atsa.ko- 
mingas pareigas kaip tik tuo metu, kuomet toje įstai
goje yra rimtų frikcijų. Manoma, kad jis pirmoje vie
toje ir imsis darbo, kad atstatyti vieningumą Vyriau
siame Teisme, šiaip jau manoma, kad p. Vinson labiau 
palaikys dešiniųjų, konservatistų grupę.

Rašo Nolėčių Vidikas
✓

Rusijos bolševikai, birže
lio 11 d. paskelbė pasauliui 
šitokią ‘ ‘smarkiai moksliš
ką” naujieną: “Sovietų moks 
lininkas profesorius Alek- 
sander Bogomoliec išrado 
tokį skystimą, kurį įšvirkš
tus, žmogus galės gyventi 
150 metų’’. Prie to, Mask
vos radijušninkas pridėjo 
dar šitokį komentarą: “Tik 
Sovietų Rusijoj, dėka did
žiajam mūsų vadui Stalinui, 
mokslininkai turį geriausias 
sąlygas nekliudomai dirbti 
ir atsiekti stebuklų mokslo 
srityje, — ko kapitalistično- 
se nėra ir negali būti.”

Vaje, vaje, kokie “mund- 
rūs” yra tie ruskių “moks
lininkai”. Rusijos vergu- 
čiams nevalia į tokį humbu- 
ką netikėti. Aišku, kad ir 
tokie maskolberniai kaip An- 
druliai, Bimbai, Mizarai, Va
balai tokiems Maskvos hum- 
bukams tiki. Patariu rau- 
donfašistų “učiteliui” Bim
bai skubiai siųsti “prašeųi- 
ją”, kad tą Bogomolieco sky
stimą visupirma. įšvirkštų 
Stalinui ir jo padlaižiui Pa- 
lieckiui, kad jie galėtų iš
gyventi 150 metų...

★ ★
Kai mirė neperseniai So

vietų Rusijos prezidentas 
Kalinin, tai viso pasaulio 
bolševikai apraudojo. O lie
tuviškų maskolbernių laik
raščiai, tai ne tik “aršinov- 
kas” apie Kalininą rašė, bet 
ir jo portretus juoduose rė
muose atspausdino. Vieni 
rašė, kad Kalininas buvo so
vietams “cukierka’’, o kiti 
sakė “tabakierka”...

Kodėl, na ir kodėl tas so
vietų “mokslininkas” Bogo
moliec neįavirkštė to savo 
“išrasto” skystimo Kalini
nui, kad ir jis galėtų dar pa
gyventi iki 150 metų?

★ ★ ★
Vilniuje dabar gyvena na

šlė Dzieržinska. Jinai yra 
nekalta, jei buvo žmona to 
galvariezo Dzieržinskio, kurs 
suorganizavo sovietų “roju
je” budelių saiką — GPU. 
Jie milijonus nekaltų žmo
nių, ypač daktarus ir moks
lininkus išžudė. Dabar toji 
Dzieržinska gauna iš Lietu
vos peckelio Paleckio gan 
riebią pensiją už tai, kad 
jinai buvo žmona to žiau
riausio Rusijos galvariezo, 
kad nesistengė jo suvaldyt...

O gal Paleckis dar pasi- 
storos gauti ne tik sau, bet 
ir Dzieržinskai to Bogomo
lieco skystimo, kad galėtų 
jinai ir jis sulaukti 150 me
tų? Nes juo ilgiau Dzier
žinska gyvens, tuo ilgiau 
“tarybų respublikai ” bus 
garbė išspausti iš Lietuvos 
piliečių jai pensiją. Bet to 
tai jau nesulauks.

★ ★ ★
Jokie sovietiški humbukai, 

nei jų Bogomolecki skysti
mai, neapsaugos nei Palec
kio, nei Gedvilos, nei Snieč
kaus, nei Giros nei kitų 
jiems panašių tautos judo- 
šių nuo mirties. Jįe nueis 
ten kur nuėjo Hitleris, Mus- 
solinis, Dzieržinskis ir visa

Paryžius (IC). — Miun
chene gegužės mėn. pasibai
gė 26 stačiatikių vyskupų 
bendras susirinkimas — si
nodas. Tie vyskupai randa
si Vokietijoje, už ribų so
vietų okupacijos zonos. Dis
kusijos tęsėsi net 2 savaites 
ir turėjo tikslą išnagrinėti 
stačiatikių tikybos padėtį 
Sovietų Rusijoje ir Vakarų 
Europoje.

★
Šis stačiatikių vyskupų 

sinodas priėmė vienbalsiai 
rezoliuciją, kurioje smerkia 
Maskvos patriarchą Aleksie
jų už jo parsidavimą sovietų 
rėžimui ir panaudojimą sta
čiatikių bažnyčios sovietų 
politiniems tikslams. Rezo
liucijoje tvirtinama, kad sta 
čiatikių bažnyčia Sovietų 
Rusijoje pasidarė labai svar
biu komunistinės propagan
dos įrankiu. Rezoliucijoje to
liau sakoma, kad “Rusijoje 
pripažintos kai kurios reli
ginės laisvės, bet už ta.tai 
religija netenka savo grynu
mo ir nepriklausomumo. Ko
munistinė Rusija yra val
stybė, kurioje tikintieji ga
li džiaugtis tik suvaržyta ti
kybos laisve, leidžiama tik
tai propagandos tikslams.”

“Dėlei to stačiatikių vys
kupai, esantieji kraštuose, 
kuriuose jie naudojasi pil
niausia tikybos laisve, yra 
priversti įspėti Maskvos pat
riarchą Aleksiejų ir jam pri
klausančius vyskupus, kad 
neleistų panaudoti pravosla
vų (stačiatikių) bažnyčios 
komunistinei ekspansijai pa
saulyje.”

gauja bestijų. Jie tai tikrai 
nesulauks “150” metų am
žiaus...

IK JI KALTINAMŲJŲ 
SUOLE

Maria Quisling, rusų kil
mės, žmona pagarsėjusio 
Norvegijos tautos išdaviko, 
kuriam jau išpildyta tautos 
sprendimas — mirtis, kal
tinama priklausius Nasjonal 
Samling partijai, kuri palai
kius Quislingą. (Acme-Drau 
gas telephoto)

Choras Vyčių Dienoje
L. Vyčių Dienos progra

ma įvairenybėmis tikrai pa
sižymės. Be daug ko naujo, 
įvairumo, juokų, prašmatny
bių, dalyvaus ir L. Vyčių 
choras, kuris specialiai ruo
šiasi padainuoti naujausių 
lietuviškų dainų.

Pirmą kartą, po penkių, 
metų, choras pasirodys pro
gramoje L. Vyčių Dienoje, 
Vytauto parke, liepos 4 d. 
Choras, vadovystėj jauno 
muziko, Leonardo J. Šimu
čio, Jr., davė gražų koncer
tą Dariaus-Girėno salėje, ir 
vėliau taipgi gražiai pasiro
dęs Šv. Gabrieliaus parapi
joje, Milwaukee

’F /

E 3S

Taupymas Visada Moka Gerus
DIVIDENDUS

Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 
MUTUAL FEDERAL SAVINOS & LOAN ASSOCIATION

ŠI bendrovė per 41 metus savo taiipytojanis išlinkėjo kiek v ienų, 
sutaupyti^ dolerį su gerais dividendais.

Kiekvieno mūsų taupytojo taupiniai yra apdrausti iki $5,mm.00, 
per Federal Savings & Luan Insurance Corp., NVashington, D. C.

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INDEI! U. S. GOVERNMENT SVPEItVISION 

2202 W. CERMAK ROAD Tek: CANal 8887-8999

JOHN J. KAZANAUSKAS President & Managcr 
Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 

Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

?!F===*-------- Ei--------r—ffl

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 "ET'MS

$500.00 0YD™°
POLISAS

$4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0I ISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ NIONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6800 CHICAGO 32, ILL.

LIET. VYČIU TRADICINE DIENA - LIEPOS 4 D. - VYTAUTO PARKE - E DOVANOS d- PELNAS JAUNIMO NAMUI

*• • J



oooooo LABDARYBE AT Y D A!
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IK IŽDINIU. 
4557 So. Wood Street, Chieago, Illinois

Plati, Įdomi Ir Įvairi

Lietuvos Vyčių Dienos Programa
žmogaus būdas reiškia 

daugiau, negu jo karjera.

Šiandien Renkamės 
Pasitarti

Šį vakarą, 8 valandą, Šv. 
Kryžiaus pars.p. salėj įvyks 
Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos susirinkimas, kuria
me išklausysime mūsų di
džiojo pikniko raporto ir pa
sitarsime svarbiais savo or
ganizacijos reikalais.

Piknikas, kiek patys ga
lėjome matyti ir kiek iš ko
misijų neoficialiai girdėjo
me, gerai pavyko. Šio va 

,karo susirinkime, išrflausę 
smulkmeniškų pranešimų, 
turėsime tikrai žinias ir pil
ną vaizdą, ką esame pelnę 
tą dieną, t. y. Kapų Puoši
mo dieną — rinkliava kapi
nėse ir pikniku Vytauto par
ke.

Praėjusią savaitę įvyko 
labai svarbus labdarių direk-

Programoj pramatoma ke
letas gerų kalbėtojų, kurie 

torių mitingas. Jame buvo ‘“"s daug ką įdomaus pa
svarstyta daug aktuaiių or-,-^a“— 
gamzaciios reikalų, liečian- * ’ y 7
čių, prieglaudą ir sąjungos cagos apsknt.es dvasios va- 

das, kalbės apie Vyčių na
mą, kur steigiama Lietuvių 
Katalikų Jaunimo Centras. 
Pramatoma turėti vieną-kitą 
žymų svečią iš Lietuvos, ku
rie papasakos susirinku
siems, ką matė ir pergyve
no Lietuvoje, kada siautė 
teroras dviejų okupacijų.

Sporto mėgėjams bus spe
cialus “tryt”. Cicero L. Vy
čių kuopos eks-kareiviai žais 
beisbolę su Marąuette Park 
L. Vyčių kuopos irgi eks- 
kareiviais. Čionais tai bus 
tikras kontestao. Abi gru-

ateitį. Direktorių raportas 
visiems bus ir1 įdomus ir 
naudingas.

Labdarių ūkyje pagreitin
tu tempu eina prieglaudos 
namo statyba ir taip pat 
ūkio trobesiams pamatai par 
grįsti ir jau kiti darbai pra
dėti. Statybos komisija 
smulkmeniškai mus apie tai 

_ i painformuos.

Yra baigiama rengtis prie 
didžiojo vajaus — rinklia
vas prieglaudos statybai;.

Ir “špcsų Kąralius” dalyvaus 
su savo “partneriais”

B. A. LACHAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

Vajaus vedėjas kun. K. Juo-1 pės jau šv. Kazimiero die- 
zaitis planus padarė, reika- noj, No. Side, viena kitą. iš-1
lingą medžiagą pagamino ir, 
manome, šio vakaro labdarių 
susirinkime jis pats apie tai 
mums praneš. Tad, būkime 
susirinkime. Labdarys

šaukė persitikrinti. Pamaty-

jai tikrai neapsivils atvykę 
į Vytauto parką tą dieną. 
Muzika bus “first class”.

Parke valgykloje ir bufe
te bus visko: užkandžio, gė

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Žiupsneliai Iš 
Town of Lake

Šios kolonijos žinomų Yot- 
kų duktė sodalietė Marijona 
susituokė su A. Šimaniu. Per 
šliūbą, kaipo choristei, bū
rys choristų atsilankė ir gie
dojo mišias. Solo “Avė Ma
ria” giedojo V.- Daukšaitė. 
Šliūbą davė Sodalicijos dva
sios vadas kun. J. Vyšniaus
kas. Vestuvių puotoje daly
vavo daug giminių, draugų., 
taipgi kun. J. Vyšniauskas, 
kun. V. Mikolaitis, kun. S. 
Jonelis ir “žiupsnelių” ra
šytoja.

★

Kiek laiko kun. Jonaitis, 
1-mo karo kapelionas, iš A- 
rizona, viešėjo pa.g mūs kle
boną kun. A. Linkų.

★

Klierikas. A. čepanis atos
togas leidžia pas tėvus. Klie
rikas V. Meškėnas, trumpai 
pailsėjęs, grįžo atgal semi- 
narijon. K. Kamarauskienė 
su savo dukrelėmis laukia 
savo sūnaus — brolio klie
riko.

★

Skaitlingas būrys tovnof-

leikiečių dalyvavo kun. dr. 
A. Rakausko primicijose, ku 
rių įspūdžiai pasiliks ilgai. 
Ilgiausių metų kunige Anta- 

Omeganai!

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOM^

KenčUntleJi nuo aemi. atdaru 
Ir skaudžių žalsdų, žino kaip šan
ku yra ramiai sūuetl, ir .**» 
nakties metu necallma ceral ltal-
mlegot. Kuomet 
žalcdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti —■ užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žalsdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prajaunančios y- 
patybčs sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagelbU tžgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias tals-

daa. Vartokite Ji Irgi ekaudlems 
nudegimams, fiųžų ir sutrfiklmų 
praftallnlmul, Ir kad palengvinti 
Peorlasla niežėjimų. Atvadina va
dinamų Atblete's Foot degimų Ir 
■lėtėjimų, sustabdo JO pigtlmųst. 
sulaiko nuo odos sudžlflvlmo Ir 
Mtrflklmo tarp plržtų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms 1S lauko pu- ■Ąr.

LEOrTbO OINTMENT parsi
duoda po Si.00, 1.75, tr t.00.

■lųsklte Jūsų Mosey Orderi tla-
I:—

Vestuvių Atgarsiai
Brighton Park. — Ievos 

Pakeltytės su Kastu Kazar 
nausku vestuvės tikrai buvo 
gražios. Šliūbo šv. Mišios 
buvo su asista. Mišias laikė 
kun. J. Stankevičius, o asis
tavo kun. J*. Grinius ir kun. 
S. Jonelis. Giedojo sodalie- 
čių choras. Kąip jaunieji, jų 
palydovai, taip ir tėvai, gi
minės priėmė šv. Komuniją.

Sodalietės pagerbdamos 
narę įtJ'Aė bukietą gėlių, 
kurį jaunoji padėjo prie Šv. 
Panos Marijos altoriaus, kai
po atsisveikinimą su Soda- 
licija, o narės nusegė nuo 
kaklo draugijos retežėlį. Vai 
zdas visus sujaudino. Ir pa
ti jaunoji nesusilaikė nuo 
ašarų, nes, ištikrųjų, sunkus 
buvo jai atsisveikinimas su 
ta draugija, kuriai taip par 
sišventusiai darbavos.

Vestuvėse dalyvavo daug 
svečių; net iš Dayton, O., 
atvyko draugių. Matyt, kaip 
jaunieji, taip ir tėvai nema
žai dėjo pastangų, kad su
ruošus* tokias iškilmingas 
vestuves.

Jaunieji buvo išvažiavę į
povestuvinę kelionę. M.

sime, kurie jų smarkesni. Be rįmO) šaltos košės, saldainių, 
to, bus įvairių kontestų jau-1 visko užtektinai.

Tad, kas nori praleisti sma 
giausiai dieną, kviečiamas 
atvykti į L. Vyčių Dienos 
parengimą liepos 4 d., Vy
tauto parke.

L. Vyčių Chieago apskri
tis yra rengėjai šio paren
gimo ir nuoširdžiai kviečia 
visus iš visur atvykti. At
minkite, pelnas skiriamas 
naujam L. Vyčių Jaunimo 
Centrui, kuris neseniai nu
pirktas. Kvietėjas

nimui ir vaikams.
Be “Šposų karaliaus'’ ir 

jo šimto “velniukų” ir daug 
kitų prašmatnybių bus. Šo
kėjams grieš viena geriau
sių šokiams orkestrų, šokė-

nupirkti maisto ir malda
knygių tremtiniams Europo
je.

Tremtiniai belaisvių sto
vyklose prašo maldaknygių. 
Northsaidiečiai, kurie turite 
atliekamų maldaknygių ar 
drabužių, prašomi priduoti 
skyriaus sandėliui, 1541 Wa- 
ba.nsia Avė.

Nupirkimui maldaknygių 
susirinkime aukojo Aleksas 
Laurinaitis $3.20, Marijona 

‘Sutkienė $2.00, Ona Mileris 
$1.00, Uršulė Butkus $1.00.

Surinkti drabužiai išvežti 
iš skyriaus sandėlio į aps
krities centrelįf. V. Tflbelienė

Saugokitės dykai praleisti 
laiką, nes jame visa ateitis 
gyvena. — O. S. Marden.

$

Iš BALF 4-to Skyriaus
North Side. — Birželio 16 

d. parapijos salėje įvyko BA 
LF 4-to skyriaus susirinki
mas. Buvo išduotas rapor
tas iš skyriaus pikniko. Pel
no padaryta $40.

Nutarta prisiųsti centrui 
$25.00 kelionei našlaičių ir

A. A.
RAYMOND KRANK SIRUS

Gyveno 4213 So. Campbell 
Ava Mirė Birželio 24 d. 1946., 
sulaukęs 8 metų amžinus.

Gimė Chieago, III.
Paliko dideliame nuliūdime: 

tėvelius Joną ir Oną (po tė
vais Aleliūnaitė); brolį Hon- 
ald; senelius Pranciškus Sirus 
ir IMarijoną Aleliflntenę ir 
dkug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė. Laidotuvės į- 
vyks penktad., B rželio 2 8 d. 
1946 m. Iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bu s atlydėtas į Nekalto 
Prasid. šv. Pan. Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už ve’io- 
ni-o sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 

1 nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus: 

gimines, dralugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

. Nuliūdę: — Tėveliai, Brolis, 
Seneliai ir Kitos O minės.

Laidot. direktorius John F. 
Eudeikis. Telef. Yards 1741.
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LE G U L O
1941 No. Pnlaski Rd. 

Dopt. n. Chlearo Sfl. III.
Arba, galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4 847 W. 14th St., Clce 
ro 60, Illinois.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

St Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5

A. A.
JONAS KKASAUSlilS .

Mirė Birželio 24 <1. 1946 ni„ 
11:30 vai. ryte, sulaukęs se
natvės amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskričio, Šilalės para
pijos, ,'■uoliu kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Oną. (po tėvais Stan- 
kaitė); dukterį h'ophte McOer- 
mid ir žentą Krank; 2 sūnus 
Charles ir marčią Betty, John 
J r. ir marčią Allce; 4 anūkus- 
švogerką Veroniką B'azis ir 
jos šeimą; 3 švogerius Pran
ciškų Bartkų, Mykolų Kms- 
nauskį ir Petrą Rimkų ir jų 
šeimas, ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie šv. Juozapo 
'd ratu gijos.

Kūnas pašarvotas namuose: 
12241 S. Green St. Laidotuvės 
įvyks penktad., Birželio 2 8 d. 
1946 m. Iš namų 9:00 vai. ry
to liūs nulydėtas i šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos Už velionio sielą. Po pa
maldi.’. ims nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, dralugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Ziiv ir*, l)ukt«". Sū
nui, Žiną-, Marčias, /niūkus 
ir Giminės.

Laid. direktorius L. Bukau
skas. Telefonas Pul. 9661.

S
A. A-

MOTIEJUS BALČIŪNAS
Gyveno adresu 2130 West Cermak Road, Chieago, Illinois.
Mirė Birže’io 24d., 1946ra., 6:00 vai. vakare, sulaukęs 

pusės amžiaus.
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Marijampolės apskr., Kalvarijos 

parrp., Akmenynų kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Marcelę (po tėvais 

Vilimavičiūtė, kilus iš Panevėžio apskr., Naujamiesčio mies
telio); 2 sūnus Albertą ir Robertą; seserį Magdaleną (Angli
joje) ir gimines Cleveland’e, ir kitas gimines Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Priklausė prie SLRKA 100 kuopos ir prie Šv. Vardo dr-jos.
Kūnas pašarvotas Lachavvicz koplyčioje, 2314 W. 23rd n.
Laidotuvės įvyks penktadienį, Birželio 28d., 1946m. Iš ko

plyčios 9:00 vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę lieka: Žmona, Sūnai, Sesuo ir visos kitos Giminės.
Laidotuvių direktoriai: Lachavvicz ir Sūnąi, tel. CAN. 2515.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
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.

Dėl informacijų kaulink 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 
0. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

MAZEIKAEVANS
(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 parūpinant koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

£

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymu, 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, III.
Telefonas TOVVNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chieago, IL
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jfigų Ckuuuiikam stoviai prieinamas 1

NARIAI:
O hle a g o ■ 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Aioolaeljoi

AMBULANGŲ 
PatarnanJam 
dienąir naktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

J. LIULEVIČIUS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YAIlds 1419

, I. I. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone YARils 0781

apsknt.es


B

Tik skuteliai belieka

Iš "Draugo" kai jis pereina 
per rankas

(IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO IŠVIETINTOJO LIETUVIO 
LIUBEK’O STOVYKLOJ, BRITŲ ZONOJ, VOKIE
TIJOJ).

Jau rašėme, ir kartojom, į civilinis paštas su užjūriu
“Draugo” skaitytojams, kaip ' pradėjo veikti, bet iki šiol 
pabėgę iš Lietuvos nuo ko-1 mūsų Liubeke nepasiekė nė 
munistų teroro, arba nazių j vienas Jūs laikraščio nume- 
išvietinti, lietuviai, dabar j ris. Tai gi, kreipiuos į Jus, 
gyveną Vokietijoj, yra iš- j prašydamas padaryti mums, 
troškę lietuviškojo spaudos tremtiniams, kuriems kiek-
žodžio, lietuviškojo laikraš
čio, iš kurio jie sužinotų, 
kas veikiama Amerikos lie
tuvių Lietuvos išlaisvinimo 
reikalais.

Taippat skaitytojai žino, 
kad “Draugo” administraci
ja yra įsteigus Išvietintųjų 
Lietuvių Spaudos Fondą, iš 
kurio yra apmokamos prenu
meratos į įvairias pasaulio 
dalis, kur tik randasi karo 
išblaškytų, arba nuo komu
nistų ir nazių pabėgusių lie
tuvių.

Žemiau dedame ištrauką 
laiško, gauto iš Liubek’o sto
vyklos, kuri randasi britų 
zonoje. Laiške nusiskun
džiama, kad “Draugas”, ku
ris nuolatos lanko kitose 
stovyklos lietuvius, Liubek’o 
stovyklon neateina. Todėl, 
laiško autorius visų tos sto
vyklos lietuvių vardu rašo:

“Drįstu kreiptis į Jus su 
didžiuliu prašymu: jau ge
rokas laikotarpis, kai leidžia
ma korespondencija britų 
paštu į Jungtines Valstybes; 
tur būt, geras pusmetis su 
viršum jau bus, na, o be to, 
jau pusantro mėnesio, kai ir

Jr

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tortas V1H 117,600,000. — Atsargos Fondas Viri 91300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIJSTIN MACKIEWICJH, Prea. and Mgr.

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

Tiesioj 
U M0h

lums 
rbtavta

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

----- ★------
•it

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

vienas lietuviškas žodis šiuo 
metu taip brangus, kaip tik
rai to dar niekad nejutom, 
sušelpti mus savuoju laik
raščiu. Nes šiuo metu nega
lime Jums atsilyginti už 
prenumeratą.

Tai gi, materialiai Jums 
atsilyginti šiuo metu nėra 
jokios galimybės, tačiau 
kiekvienas tautietis, kuris 
skaitys Jūsų atsiųstą laik
raštį, o jie visada graibstomi 
iš rankų į rankas, kol tik 
skuteliai iš jų belieka, bus 
giliausiai Jums už jį dėkin
gas ir džiaugsis savo užjūrio 
brolių geraširdiškumu bei 
užjautimu”.

Kas iš “Draugo” skaity
tojų paaukos Išvietintųjų 
Lietuvių Spaudos Fondan, iš 
kurio bus apmokėta dien
raščio prenumerata Liube
k’o stovyklos lietuviams? 
Siusdama dienraštį adminis
tracija galės pasiųsti ir var
dus tų, kurie aukojo jų 
‘ ‘Draugo” prenumeratai ap
mokėti. Visi tos stovyklos 
lietuviai bus dėkingi aukoto
jams.

K

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome i namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★

f

AIŠKINA TRANSCEIVERIO VEIKIMĄ

r -*•

& A

Į Bikini atolių, kur ateinančią savaitę bus išbandoma 
atomo bomba, siunčiama moderniškiausios priemonės spro
gimui nufotografuoti ir tas fotografijas žaibo greitumu 
į visą šalį paleisti, šioj nuotraukoj majoras W. J. Luchin- 
ger aiškina kitiems karininkams siunčiamą į Bikini Acme 
Telephoto Transceiverį, Kaip žinoma, Acme Telephoto ir 
“Draugui” siunčia atvaizdui. Jų gausime ir iš Bikini ato
mo bombos sprogimo. (Acme-Draugas telephoto)

Chicago be mėsos
Chicago gyventojai nori, 

ar ne, turi pasninkauti. Food 
Retailers of Greater Chica
go sekretorius praneša, kad 
pusė mėsos krautuvių vi
sam mieste yra uždarytos 
dėl negavimo mėsos iš sker
dyklų.

Užvakar į skerdyklų tvar
tus, sakoma, buvo atgaben
ta tiktai 10,000 galvijų, iš 
kurių apie 7,000 išsiųsti į 
Rytines valstybes. Ką reiš
kią Chicagai trys tūkstan
čiai jaučių. Tai lašas jūroje.

Jei ne paukštienė, kuri y- 
ra “life-saver”, gyventojai 
tikrai vegetėtų.

f

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

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 IB DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PbMjų ISgaraina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumihire Co.
— PARLOR SUPTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

iharciiti^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAR 11. 1933

WHFC - 1450kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos,

11d 2-ros valandos popiet.
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 Iki 8 vaL vsk.
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehlll 2242

D1ENRABTIB DRAUGAS, CHICAGO, 
— - - I ■-= —

IEUNOIB

Vėl gemblininkų 
susišaudymas

Prie Pershing ir State 
gatvių kesintasi ant gyvybės 
James M. Ragen, turtingo 
žinių apie arklių lenktynes 
tiekėją. Jo automobiliui su
stojus prie skersgatvio rau
donosios šviesos, iš prava
žiuojančio trokelio paleista 
keletas šūvių, kurie Ragen’- 
ui suskylėjo dešinės rankos 
petį. Sakoma, jis gali pas
veikti, tačiau vargu ar be- 
galęs ranką valdyti; gali 
priseiti ją net amputuoti.

James’o sargai, kurie ji 
sekė iš paskos, buvo pradė
ję vytis nasikesintojus, bet 
įsimaišė kitas automobilius, 
kuris, spėjama, irgi buvo ra- 
sikesintoju gengės, ir tas 
davė progos trokeliui pa
bėgti. Policija suėmė keletą 
įtariamųjų.

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas!

KVIEČIAME,
| KLAUSYTIS

MUZIKOS 
n a. INU 
ZTNIU 

PRANEŠIMŲ

Pašautas jaunas 
plėšikas

Hammond’e pašautas jau
nas plėšikas Carl Gassovvay, 
17 metų amžiaus, kuomet 
išnomuotu iš Cedar Lake ga
ražo automobiliu bandė pa
bėgti nuo policijos. Automo- 
biliuje rasta $6,000. Prieš 
mirdamas ligoninėj jis prisi
pažino, kad tie pinigai yra 
dalis iš apiplėštos krautuvės 
79-je gatvėje, prie Halsted 
St.

Užjaučia badaujančius
Chicago Emergency Food 

Collection Committee prane
ša, kad trys asmenys aukojo 
viso $5,879 nupirkimui mai
sto badaujantiems Europoje.

Nelaimės...
Du detektyvai sunkiai su

žeisti, kuomet jų automobi
lius atsimušė į medį prie 72 
ir Morgan gatvių. Jie vyjo- 
si vagis pavogtajame auto- 
mobiliuje. ★

Ties Ohio gatvė iš ežero 
ištraukta lavonas moters a- 
pie 25 metų amžiaus, mau
dymosi kostiume.

X
Dideliuose namuose, 6016 

Stony Island, kilo gaisras, 
kuris išvijo į gatvę virš 20 
gyventojų. Kiti gaisrai bu
vo kilę namuose 3618 ir 
3620 S Wood St.

{vairios w Įdomios
ŽINIOS• • • •

Kaipgi, ištikrųjų, yra?
Moline, UI. — Alphonse 

Vals,kurs jau savaitės, kaip 
negauna mėsos, šiomis die
nomis gavo laišką nuo savo 
giminių iš Belgijos. Laiške 
rašo, kad maisto Belgijoj y- 
ra tiek, jog farmeriai ne
turi kur dėti. Drabužių 
taipgi “užtektinai, nors jie 
brangūs.

Laiške rašo girdėję apie 
maisto padėtį Amerikoj ir 
sako galį atsiųsti 10-15 sva
rų sviesto, jei tik Belgijos 
vyriausybė leis.

Amerikoj gi manoma, kad 
visose Europos šalyse žmo
nės miršta iš bado.

Duonos nėr, mayoras 
kaltas

Naples, Italija. — Būrys 
moterų negavusios duonos, 
užpuolė Bitonto miestelio 
mayorą ir jį sumušė. Riau
šės dėl duonos kartojasi ypa
tingai pietinėj Italijoj.

STASYS LITWINAS SAKO:

• IR A D A D Tat Gertanstas Laikas Pirkti 
UnDMI\ — visokios rūšies namams

REIKMENIS”.
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stoeama Reikmenys — Innnlnotn Plvtn Hvalrdon Ridinąs 
— Langu — Pnnj — Tvoroms Matėrlolo — MsUsvos — 
VsrnKlo — Enamello — Geležiniu Namams Reikmėm, 
'Hardware — Plelsterlo — Cemento — Smtu — Visokios 
RAftles Insnliaoljos Materloln — Štormo I.anerj — Kom
binacijos Puru — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džiu k Panc Kitu Dalyku-

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
SOS# 8. HALSTED 8T. TEL. VICTORY 1212

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

1 fe 1 —T

Trečiadienis, birž. 26, 1946

mus.
Alus Pabrango

OPA pakėlė kainų lubas 
alui bonkose. Perkant visą 
dėžę (case), reikės mokėti 
24c daugiau, negu iki šiol.
Vadinas, kaina pakelta vienu 
centu bonkai.

Iš bačkų parduodamo a-
laug kaina paliekama toji X Elena Jodkienė, iš Law- 
pati, tačiau ir čia bus per- rence, Mass., šiomis dieno- 
mainų, kadangi OPA leido mis vieši pas savo sūnų kun. 
bravorams pakelti $1.27 ant M. Jodką, MIC., Aušros Var 
bačkos. Greičiausiai saliu- tų parapijos kleboną. Ji čia. 
nuošė bus pradėta duoti dar sustojo pakeliui iš Ann Ar- 
mažesni stiklai, negu dabar, bor, Mich.( kur kitas jos sū- 
nors ir dabartiniai jau tokie nus einąs jūrininko mokslus 
maži, kad dažnas vienu už- Michigan Universitete, bir- 
sivertimu, be atodūsio visą želio 22d., susituokė su vie- 
stiklą išgeria. na annarboriete. Moterystės

------------------- j sakramentą suteikt buvo nu-
Iš Washington pranešama,1 vyk§s kun. M^ Jodka. Nors 

kad šiomis dienomis pabrang Elena Jodkienė jau neša ant
aianti kava nuo trijų iki pen- aavį Pe{h* keliolikos deset- 

kų metų eilę, tačiau dar ge.kių centų svaras.

Antras nežinomas 
kareivis

Washington, D. C. — Prez. 
Truman pasirašė įstatymą, 
kuriuo įpareigojamas Karo 
Sekretorius palaidoti pasta
rojo karo nežinomąjį karei
vį šalę pirmojo karo neži
nomojo kareivio Nacionalėse 
kapinėse, Arlington. Lavo
nas bus paiimtas iš neatpa
žintų, kurie yra žuvę mū
šiuose užjūryje.

Kas

rai atrodo, linksma, kalbi ir 
kupina norų darbuotis.

I
X Kun. dr. A. Rakauskas

pirmadienį laikė šv. Mišias 
Šv. Kryžiaus ligoninės kop
lyčioj sa.vo buvusiems kole
goms daktarams. Prie mišių 
patarnavo dr. Jonas Simo
naitis. Po pamaldų ligoninės 
valgykloj buvo daktarų pus
ryčiai primicijantui pagerb
ti. Kiek pamaldose, tiek pus
ryčiuose dalyvavo daug dak 
tarų. Jie kun. A. Rakauskui 
įteikė brangią dovaną.

X Dr. P. Brazis jau sugrįt- 
žo iš kariuomenėm, kurioj 
tarnavo kaipo medikas ir 
chirurgas kapitono ranga. 
Dar šią savaitę atidarys o- 
fisą senoje vietoje — 68th 
Street ir So. Western Avė.

Tai bent namu 
savininkas

CIevaland, Ohio -
žinot kitą tokį namų savi-
ninką, kaip Henry N. Solo- Daktaras gerai atrodo ir ge-
mon? Jis yra paskelbęs, kad rai "^įteikęs. Praėjusį sek- 

madienį seimą ir gimines 
surengė jam priėmimo va k st
riuką.

kiekvienos šeimos, nuomo
jančios jo namo apartmentą, 
gimusiam kūdikiui duos do
vanų — pinigais ir karo bo- 
nais. Jis yra savininkas as
tuonių apartmentinių namų 
ir iki šiol dovanų suteikęs 
59-iems kūdikiams. Šiomis 
dienomis Fulgham šeimoje 
gimė 60-tas ir Solomon jam 
nunešė $25 karo boną.

$100,000 plėšikai pabėgo.

Naujas pašto ženklas
Washington, D. C. — Paš

to Departmentas paskelbė, 
kad bus išleistas naujas 3c 
pašto ženklas paminėjimui 
100 metų sukakties nuo Iowa 
valstybės įstojimo į uniją.

X Elenai Statkienei, Mo
terų Sąjungos centro iždi
ninkei, ir žinomai Brighton 
Park veikėjai, pagerbti jos 
25 metų darbuotės Moterų 
Sąjungos 20-je kuopoje, kai 
kurios narės buvo suruošu- 
sios puotą jos pačios na.~ 
muose. Gražu, kai organiza
cija įvertina savo veikėjas.

X Jonas Vaiantiejus, ku
ris prieš įstodamas į kariuo
menę gyveno Chicago, gar
bingai paliuosuotas iš tar

Plėšikai apvalė 
geirblernę

Memphis, Arkansas. — Di
džiausią valstybės gembler-
nę, Blackfish Lake Club šio- nybos ParvYko iš Kinijos.

Važiuodamas pas savo ma
mytę, kuri gyvena Maspeth, 
N. Y., buvo sustojęs pas sa
vo giminę Uršulę Galeekienę.

nais dienomis užpuolė šeši
plėšikai. Susirinkusius lošti
iš pinigų sustatė į eilę, jų
kišenes apkraustę ir iš klū- T». , , ,, .v, - . • Kiek laikas leido pasimatėbo iždo paėmę viso iki \ .if su kitais pažįstamais.

X Ona Milerienė, 1615 N. 
Wood St., numezgė penkis 
svederiukus, dvi poras koji
naičių ir vieną porą piršti
naičių Lietuvos tremtinių 
vaikučiams. Jos vardas iš 
sąrašo spaudoje buvo pra
leistas. Atsiprašome.

X J. ir H. Mickeliūnai, iš
Marąuette Park, džiaugias, 
kad sūnus Gilbertas, gal, ne
užilgo bus paliuosuotas iš 
laivyno, šiuo metu jis yra 
Pacifike ir plaukia į vieną 
U. S. rytuose uostą.

X “Sandusky Day” šian
die Ciceroj. Grįžus iš kar 
riuomenės dviems sūnums, 
Henry J. Sandusky, Cicero 
prezidentas, nutarė suruošti 
išvažiavimą į Oak Hill Coun- 
try Club. Miestelio rotušė 
bus visą dieną uždaryta.

X Raymond Sirus) 8 metų 
amžiaus, gyv. 4213 S. Camp
bell Avė., nuskendo McKin- 
ley park prūde. Su dviem 
kitais vaikais ji» buvo nu-




