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TIKIMA O.P.A. PRATESIMAS BUS UŽGIRTAS
Lietuvos Kalėjimai Perpildyti Lietuviais Patriotais,

Tą Patvirtino Vienas Paleckio 'Vyriausybės' Ministras
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

nas irgi užtraukė gilesnį 
dūmą.

—Puikios cigaretės. Mū- Į 
siškės kaž kaip griaužia 1 
gerklę, — netiesioginiai at
sakė įj klausimą. — Bet nie
ko, už penkių metų mes irgi 
rūkysime tokias cigaretes.

Paskui jis atsilošė ant so
fos ir išgėręs stikliuką, pri
siminė pastatytą klausimą.

—Po “išvadavimo” mes 
grįžome prie pirmykštes, for
mos. Lietuva yra, sovietiška 
respublika, kuri įeina į so
vietų sąjungą. Kaip matote, 
mes turime savo prezidentą, 
ministrus, bet jie neturi vi
siškos galios ir priklauso 
nuo Maskvos. Visos fašisti
nės organizacijos yra užda
rytos. Gyventojai turi teisę 
priklausyti tik komunistų 
partijai arba profesinėms 
organizacijoms. Pirmaisiais 
po “išlaisvinimo” mėnesiais 
buvo daug darbo, nes reikė
jo padaryti nuodugnų valy
mą.

—Krašte buvo daug pasi
likusių fašistiškų elementų. 
Reikėjo juos suimti ir izo
liuoti, kad jie nedarytų ‘jo
kios įtakos į kitus žmones, 
nes jie agitavo prieš sovietų 
Rusiją, tuo pačiu ir prieš 
Lietuvos “vyriausybę.” To
kie asmenys buvo skaitomi 
karo nusikaltėliais ir liau
dies tribunolų buvo žiauriai 
teisiami, kad įjva.rius baimės 
kitiems. To pasekmėj, dabar 
nebėra beveik jokios opozici
jos.

—Bet partizanai, kurie 
dar slapstosi miškuose? — 
paklausė jo Jean M.

—Tai nėra visai partiza
nai, o paprasti banditai. Jie 
plėšia, degina, žudo visus 
kas jiems kelią pastoja.

Bet matyt jis jautė per 
daug smarkiai pasmerkęs ir 
po minutės stengėsi sušvel
ninti, tyliai pridėjęs:

—Tarp jų yra nemaža jau
nų vyrų, kurie bijo, kad juos 
neišvežtų prie darbų į sovie
tų Rusiją ir tokiu būdu slap
stosi drauge su kitais. Vie
tiniams gyventojams jie blo
go nieko nedaro, dažniausiai 
užpuldinėja rusus...

Kalėjimai Perpildyti...
Paklaustas ar daug yra 

politinių kalinių ir depor
tuojamų, jis trumpai atsakė:

—Pradžioje kalėjimai bu
vo perpildyti. Nes galite su
prasti, kada reikalinga pa
daryti generalinį valymą, 
tai suimamas veik kas an
tras gyventojas. Dabar jau 
kiek mažiau ir kalėjimuose 
telaikomi tik tie, kuriuos 
tribunolas yra pasmerkęs už 
nusikaltimą ar opoziciją, į- 
vairūs, tautos naikintojai, 
juodosios rinkos ir speku
liacijos herojai, ir kai kurie 
asmenys, kurie dar stengia
si atstatyti senąjį rėžimą. 
Šiandien komunistų partija 
didėja ir aplink save gru
puoja didelį skaičių narių.

Kai kas gali pasakyti, kad 
Jean M. besilankydamas Lie
tuvoje teturėjo pasikalbėji
mus vien su opozicijos žmo
nėmis, tematė vien vargą ir 
skurdą.

Tai tik lašas jūroje, ką aš 
sugebėjau keliuose straips
niuose atvaizduoti Jean M. 
patirtus įspūdžius Lietuvo
je. Jam teko susitikti ne 
vien su paprastais kaimie
čiais ir patrijotais, jis kal
bėjosi net su komunistais ir 
kai kuriais Paleckio “vyriau
sybės” nariais, kurių pavar
džių jis nenori skelbti, nes 
nenori pakenkti jų “karje
rai.”

Pagal Maskvos aplinkraš
čius yra griežtai uždrausta 
vyriausybės nariams teikti 
bet kokias žinias į užsienį ne 
per “Tasso” agentūrą.
J Lietuvą Neateina Užsienio 

Laikraščiai
Visur kur Jean M. apsi

lankydavo, visi visad pasi- 
vedę į šalį klausinėdavo kaip 
gyvena, žmonės vakarų Eu
ropoje. Mat toks jų smalsu
mas turi pagrindo, nes lie
tuviai negauna jokių kitų 
laikraščių, kaip spausdina
mų sovietų Rusijos teritori
joje.

Prieš karą laikraščių kios
kuose galima, buvo rasti an
gliškų, prancūziškų, rusiškų, 
latviškų, lenkiškų, vokiškų 
laikraščių ir žurnalų. Šian
dien tuose pačiuose kioskuo
se tesimato “Tarybų Lietu
va,” “Tiesa,” “Izvestija,” 
“Pravda,” ir visokie kitokie 
rajoniniai komunistiški lei
diniai.

Kartą, bebūnant Vilniuje, 
Jean M. per vienas iškilmes 
artimai susipažino su vienu 
Paleckio “vyriausybės” na
riu. Gal išgerti degtinės bu
teliai, o gal nostalgija, tam 
“ministrui” atrišo liežuvį ir 
jis kiek atviriau pasipasako
jo.

—Mes labai mažai teturi
me užsieny informacijų apie 
Baltijos kraštus, — pastebė
jo jam Jean M., — tad gal 
galėtumėt mane kiek apšvie
sti.

—Tas. tai tiesa, dabar mes 
visai nebeduodame jokių ži
nių į užsienį. Prieš karą 
Lietuvoj buvo telegramų 
agentūra “Elta,” kurios už
davinys buvo teikti užsieniui 
visas žinias apie Lietuvą. 
Šiandien šį uždavinį atlieka 
“Tass” agentūra. Bet ka
dangi pa.eioj Rusijoj įvyksta 
svarbesnių įvykių, tai nau
jienos iš Lietuvos dažniau
siai palieka nepastebėtos. 

Paleckio Ministras’ 
Atidengia Kortas

—Kokia yra tikrai dabar
tinė Lietuvos politinė padė
tis? — paklausė jo Jean M. 
užsirūkydamas naują ameri
konišką cigaretę. Jo kaimy

Apie ją grupuojasi įvairios 
profesinės organizacijos. Per 
rinkinius šios organizacijos 
smarkiai buvo išplėtusios 
savo veikimą.

Tačiau, norėdamas įrody
ti, kiek yra. demokratiškas 
dabartinis Lietuvos rėžimas, 
jis nei kiek nesigėdindamas 
pasakė Jeanui M.

—Pas, mus nėra diktatū
ros (tas visai aišku, nes Pa
leckio “vyriausybė” priklau
so nuo Maskvos malonės!). 
Mūsų! rinkimų įstatymas yra 
pats demokratiškiausias Eu
ropoje (per rinkimus išsta
tomas tik vienas sąrašas ir 
rinkėjai prievarta privalo 
balsuoti, tokiu būdu ir su
renka 99 nuošimčius!).

Kiekvienoj Ministerijoj 
Yra Du ‘Ministrai

Jean M. iš pašalinių žmo-! 
nių buvo girdėjęs, kad Mas
kva gal iš nepasitikėjimo ar 
kitais sumetimais į kiekvie
ną ministeriją skiria neofi
cialų savo ministrą, kuris 
yra tikrasis šeimininkas, nes 
lietuviškasis “ministras’’ be 
jo parašo neturi teisės iš
leisti jokio įsakymo.’

—Ar tiesa, kad ministeri
jose sėdi aukšti rusų valdi
ninkai, kurie prižiūri lietu
vių “ministrų” veiklą?, — 
paklausė Jean M. savo ben
drakalbio.

—Iš kur jūs tai girdėjo
te?—paklausė jis nustebęs. 
—Tai nėra jokie aukšti val
dininkai, kurie kontroliuotų 
ministrų veiklą, bet specia
listai, palaikymui ryšio tarp 
Vilniaus ir Maskvos minis
terijų. Kaip žinote, visos so
vietiškų respublikų ministe
rijos priklauso nuo Maskvos 
bendros ministerijos, tad 
Maskva dažnai skiria savo 
tarnautojus į respublikų mi
nisterijas, kad suderinus 
veiklą su visos sąjungos mi
nisterijų tinklu.

Ar Daug Yra Lietuvoj 
Kolhozų?

Matydamas, kad pasikal
bėjimas gali pereiti į, nema
lonią temą, Jean M. užvedė 
kalbą apie žemės reformą, 
neg tai geriausias klausimas 
apie kurį gali diskutuoti 
kiekvienas komunistas.

Paklaustas apie ūkininkų 
padėtį, Jean M. bendrakal
bis papasakojo:

Žemės reforma Lietuvoj 
buvo padaryta jau po pir
moj karo, tačiau dar buvo 
palikti dvarai iki 80 ha. Vė
liau kai kurie prisipirko ir 
daugiau žemės. Gi naujaku
riai turėjo ne daugiau kaip 
20 ha„ žemės. Šiandien Lie
tuvoj irgi palikta ant nor
malaus ūkio 10-20 ha. že
mės. Versti ūkininkus dėtis 
į sovhozus ar kolhozus, vy
riausybė nemano, nes tai 
iššauktų pas ūkininkus stip
rią opoziciją.

—Bet kai kuriuose patys 
ūkininkai susimeta, bendrai 
dirbti žemę, nes trūksta ar-

ŠTAI KAIP JIE APĖJO PARĖDYMĄ

George M. Madole Jr., iš Warren, O., parodo savo žmo
nai Sadie, valstybės departamento samdinei, pajų, kur) 
iškepė belaukdamas jos grįžimo iš darbo į butą Berlyne. 
Dėl parėdymo draudžiant duoti butus dviem valdžios dar
bininkams, Madole turėjo paleisti valdišką darbą ir tapti 
žmonos užlaikomu vyru, kad jie galėtų gauti butą.

(Acme Telephoto.)

Rusija Trim Atvejais Pavartojo Veto; 
Ispanijos Byla Lieka UN Dienotvarkėj

NEW YORKAS, birž. 27. 
—Jungtinių Tautų apsaugos 
tarybos delegatai šiandien 
sutiko, po karštų ir išsiblaš
kiusių debatų, kad Ispanijos 
byla pasiliktų dienotvarkėje, 
ir kad veto galia pasidarė 
visagalis ginklas visuose 
svarstymuose.

Sovietų delegatas Gromy- 
ko parodė, kad by koks klau 
simas prieš tarybą gali būti 
išmuštas vieno Penkių Did
žiųjų narių veto balsu. Jis 
vakar naktį pavartojo veto 
tris kartus, kad panaikinti 
britų ir australiečių pasiū
lymus Franco Ispanijos rei
kalu.

Reikalas Nebaigtas
To pasėkoje, Ispanijos 

reikalas liko neišspręstas, 
nors taryba yra pasisakiusi 
“moraliniai pasmerkti” Fran

kliu, mašinų, plūgų, trąšų, 
tas verčia juos vienas kitam 
padėti. Tokiu būdu jie pa
lengva pripranta prie ben
dro ūkio sistemos. Vyriau
sybė kolhoza.mg ar sovho- 
zams teikia pašalpas traso
mis ar javais, duoda maši
nas, traktorius, tad nėra ko 
stebėtis, jei nekurie apylin
kės ūkininkai yra nutarę 
mesti savo ūkius ir eiti į 

1 kolhozą.
Kokie Santykiai su Kitom 

Valstybėm?

Aplink Lietuvą tėra tik 
sovietiškos valstybės. Tad 
visai aišku, kad jos santy
kiai turi būti geri. Su Latvi
jos ir Baltgudijos respubli
komis keičiasi parodomis, 
koncertais ir t.t.

—Ar lenkai nereikalauja 
Vilniaus?—paklausė jo Jean 
M.

;co rėžimą. By kuris tarybos 
j narys gali kada tik nori vėl 
iškelti tą reikalą taryboje.

Atnaujina Derybas 
Paskoloms Lenkijai

WASHINGTON, birž. 27. 
—Valstybės departamentas 
pranešė, kad $350,000,000 
kreditas Lenkijai, suspen
duotas nuo gegužės 10, buvo 
atsteigtas, ir kad kitos $340, 
000,000 paskolos reikalas 
laukia tik išdirbimo tam 
tikrų smulkmenų..

Raportuota jog Lenkija 
yra pasižadėjusi suteikti 
Amerikai pilnas informaci
jas apie visas savo finansi
nes sutartis, įskaitant ir tą 
su Rusija.

—Varšuvos vyriausybė yra. 
pripažinusi rytų sieną, kurią 
jau nustatė Maskva, tokiu 
būdu pripažindama Vilnių 
Lietuvai. Ypatingų santykių 
mes nepalaikom su lenkais, 
nes jų kraštas irgi yra labai 
karo nualintas ir jie mums 
nieko gero negali parduoti.

Pagaliau jis pasižiūrėjo į 
laikrodį, paėmė iš Jean M. 
dar vieną amerikonišką ci
garetę ir atsisveikindamas 
pasakė:
. —Ką aš kalbėjau su ju-, 
mis, prašyčiau nei žodžio 
niekam nesakyti, nes manau 
suprantate, kad užimant to
kią vietą, negalima taip at
virai kalbėti, tuo labiau, kad 
mes neturime teisės...

Vargšas žmogelis, iš bai
mės jis tarnauja Stalinui ir 
laižo jo puspadžius kaip ir 
visi jo “draugai.”

Vyt. Arūnas.

Senate Prasidėjo Kova Prieš Planą
Pravesti Filibusteri OPA Reikalu*

WASHINGTON, birž. 27.—Šen. W. Lee O’Daniel vakar 
po pietų pradėjo savo filibusterį “mirtinai nukalbėti” 
OPA pratęsimo aktą. Po dviejų valandų telegramų skai
tymo, O’Daniel per techniškumą paleido savo balsą, ir at
rodė jog jo filibusteris gali greit užsibaigti. Kai kurie se
natoriai tuomet užstojo O’Daniel ir sakė jis turįs atgal 
gauti balsą ir progą išsikalbėti. Tas buvo padaryta.

WASHINGTON, birž. 27. 
—Senatas šiandien susirin
ko 11 vai. ryte, valandą an
ksčiau negu paprastai, svar
styti aprubežiuoto OPA pra
tęsimo akto užgyrimą. Did
žiumos vadas Barkley (D., 
Ky.) sakė senatoriams atei
ti pasiruošusiems balsuoti.

Senatoriai Reed ir Moore 
atidarė debatus, pasisaky
dami prieš OPA pratęsimą, 
o šen. O’Daniel (D., Tex.) 
pareiškė jog jis “mirtinai 
nukalbės” OPA, bandyda
mas sulaikyti balsavimą to 
akto reikalu iki po sekma
dienio vidurnakčio, kuomet 
OPA aktas išsibaigs.

Murray Priešinasi
Barkley yra tikras, jog 

nežiūrint O’Daniel opozici
jos, jis tikisi, kad iki nak
ties senatas užgirs aktą ir 
pasiųs jį Prez. Trumanui pa
sirašyti, ką Prezidentas yra 
nurodęs jis padarys.

Prez. Trumąnas gavo CIO 
prez. Murray telegramą ra
ginant uždėti veto ant OPA 
pratęsimo akto. Tai buvo 
tik viena iš tūkstančių pre
zidentūroje gautų telegramų 
OPA reikalu.

Anglija Nuo Liesos 21 
Racijonuos Duona

LONDONAS, birž. 27. — 
Maisto ministras John Stra- 
chey šiandien pranešė parla
mentui, jog duona bus raci- 
jonuojama visoje Anglijoje 
pradedant liepos 21 d. Kar
tu su duona, bus racijcnuo- 
jami ir miltai.

Pagrindinis davinys bus 
devynios uncijos duonos kas 
dieną suaugusiems. Sunkiai 
dirbą gaus 15 uncijų į die
ną, o nėščios moterys 11 un
cijų.

30 žyduIūFeisti 
15 METU KALĖTI

JERUZALĖ, birž. 27. — 
Britų karinis teismas šian
dien nuteisė 30 žydų tero
ristų po 15 metų kalėti už 
neteisėtą turėjimą ginklų

Vėliausių Žinių Santrauka
—Atstovų rūmai 154 prieš 53 užgyrė priedą UNRRA 

apropriacijai, kiuriu,o draudžiama vartoti U.S. pinigus to
se šalyse, kur neįleidžiami amerikiečiai korespondentai.

—Trumpas bet smarkus viesulas sužeidė kelis asmenis 
ir aplamdė namus Detroite, tik penkias mylias nuo mies
to centro. Viesulas perėjo per iiuę iš Windsor.

—Vokiečiai demonstrantai Hamburge demonstravo prieš 
jų evakuavimą iš namų, kad padarius vietos įsteigimui 
britų kariuomenės štabo būstinei.

—Prez. T ru m anas sakė stabilizacijos direktorius Bnw- 
les jau kuris laikas kai nori atsistatydinti, tačiau jis vi
liasi, kad Bowles dar neišeis iš valdžios darbo.

—Neautorizuotas streikas vakar sustabdė visą dirbą 
Chrysler automobilių fabrike Detroite.

Palestinoje. Vienas žydas 
buvo nuteistas iki gyvos 
galvos kalėti už šaudymą į 
britų kareivį,.

Dar nėra raporto, kad bū
tų surasti trys pagrobtieji 
britai karininkai. Teroristai 
laiko juos kaipo įkaitus už 
tris anksčiau suimtus žydus.

Atmetė Rusu Plana 
Trieste Priskyrimui

PARYŽIUS, birž. 27. — 
Šios dienos užsienių minis
trų sesijoje sovietų minis
tras Molotovas sutiko grą
žinti Dodekanų salas Grai
kijai, ir kad reikia pertvar
kyti Prancūzijos-Italijos pa- 

! sienį.
Nuotaika prablaivėjo, ne

žiūrint to, kad vakarų ali- 
j antai vakar naktji atmetė 
du Rusijos pasiūlymus Tri
este reikalu: 1) padaryti 
Trieste autonomine sritimi 
Po Jugoslavijos suverenite
tu, ar 2) pavesti miestą po 
bendru Italijos ir Jugoslavi
jos suverenitetu.

Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos ministrai atme
tė abu pasiūlymus, teigdami 
jie negalimi vykdyti, ir ig
noruoja faktą, kad Trieste 
yra etnologiškai itališka.

Šeši Alijantu laivai 
Trieste, Kiti Netoli

ROMA, birž. 27.—Laivynų 
viršininkai Trieste sakė šeši 
britų ir amerikiečių karo 
laivai stovi ant inkaro tame 
Adrijatikos uoste, o keturi 
kiti randasi Venecijoje ir 
Poloje.

KALENDORIUS
Birželio 28 d.: Šv. Leonas, 

popiežius; senovės: Rangis 
ir Taugėla.

Birželio 29 d.: Šv. Petras 
Į ir Šv. Povilas apaštalai; se- 
| novės: Parajug ir Gedrime.

ORAS
Dalinai ūkanota, šilta ir 

trošku. Gali būti lietaus su 
griaustiniu. Saulė teka, 5:18; 
leidžiasi 8:30.
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS
I JVC toimac Granai pirmininkas atsišaukia:
Ll/J JCllllda Ulullal “nuoširdžiai kviečiu į seimą

visus Vyčiu3( bei nuoširdžius 
Vyčių prietelius, rėmėjus

VVaterbury, Conn.—- LDS ! sĮ[aitiįngai į seimą atvykti, kad naijas drafto įstaty- 
seimas jau užsibaigė. Jis pra Gerai prisiruoškime seimui, mas pradėjo veikti, 
sidėjo, keip buvo skelbta, kad organizacijai duetų gra- Atsakymas. Sulaukęs 13 
sekmadienį, 10 vai. šv. Mi- žios naudos ir, organizacijai m amžiaus turi užsiregis- 
šiomis, Šv. Juozapo bažny- Į duotų gražaus prestižo bei
čioje. Mišias laikė LDS gar-; garbės.

Pranas Razvada sskas,
L. Vyčių centro pirm.

Klausimai Ir Atsakymai
Klausimas. Jaunuolis, su

laukęs 18 m. amžiaus, nori 
žinoti, ar jis dabar turi už
siregistruoti? Jam pranešt?.,

bes narys, kun. kleb. Juo
zas J. Valanti“jus, turinin
gą pamokslą pasakė LDS 
centro pirm. kun. Pr. M. Ju- Į 
ras. Šiose pamaldose daly
vavo “in corpore” seimo de
legatai ir 5-tos kuopos na
riai.

Po pamaldų, senosios mo
kyklos kambaryje, seimo da
lyviai ir svečiai turėjo bend
rus pusryčius.

Seimo pirmoji sesija įvy
ko tuojau po pietų, kurioje 
dalyvavo be atstovų daug 
svečių ir viešnių.

Seimas išsiuntė sveikini
mus vyskupams ir Lietuvos 
atstovams.

Vakare įvyko bankietas. 
Birželio 24 d. buvo at

našaujamos šv. Mišios už 
mirusius LDS narius. Po pa
maldų prasidėjo sesija.

Centro valdybon įėjo: pir
mininku kun. Pr. M. Juras, 
prot. rašt. A. F. Kneižys, fin. 
rašt. A. Peldžius, ižd. O. 
Siaurienė. Kontrolės komisi
ja: kun. P. Juškaitis, VI. Pau 
lauskas ir naujai išrinktas 
kun. J. Bernatonis. Propa
gandos komisiją sudarys ce
ntro valdyba.

Mergaičių Vasaros

truoti savo Draft Bo3rd, 
nors drafto pratęsimas iš 45 
dienų paliuosuoja visus, ku
rie dar neturi 20 m. amž.

Klausimas. Veteranas bū
damas užsienyje, apsivedė. 
Jo žmona, atvažiavo į Jung. 
Valstijas užsimokėdama už

Klairūmas. Žmona vetera
no, kuris moka amatą pagal 
“On-The-Job-Training - Pro- 
gram” klausia r .r pinigai, 
kuriuos valdžia jam dabar 
moka, bus numušti nuo bo- 
nų, kurie gali būti pravesti 
veteranams ?

Atsakymas. Ne. Preziden
tas Truma.nas pasirašė prie
dą prie GI Bill praeitą gruo
džio mėn., kuris išbraukė šį 
parūpinimą iš originalaus, GI 
Bill.

Klausimas. Veteranas, pa- 
liuosuotas iš laivyno prieš

Moteris, kurios 
plėšikai bijo

Eik City, Kansas. — Čia 
gyvena nepaprasta moteris, 
kuri dirba First National 
Bank “teller” pareigose. Aną 
dien į banką įėjo plėšikas ir, 
priėjęs prie jos langelio, pa
reikalavo pinigų.

“Duok pinigus, arba tavo

galvą revolveriu ištaškysiu! Į SUpjjna aOraStai 
užkamandavojo plėšikas.

“Aš to nepadarysiu! Ša-Į London. — Vyriausybei 
lin iš banko!” išgirdo plėši- nustačius žemę agrastams 
kas griežtą moters balsą, j kainą, agrastynų savininkai

Ir, tikėkite, plėšikas išėjo!nutarė uogas palikti ant krū 
iš banko. i mW> kad 3OS sugestų. Vy-

_________ ____ Į riausybės kaina agrastams
DRAUGE ičeši ir PJ8Ž cento’_________SKELBKTTES

Putliam, Conn. — Šio mė
nesio 30 d. prasideda mer
gaičių vasaros stovykla Ne
kalto Prasidėjimo Vienuoly
ne, kuri tęsis iki liepos 28 d. 
Kaip ir kitais metais, mūsų 
lietuvaitės renkasi iš įvai
rių Amerikos valstybių pra
leisti pora savaičių arba vi
są mėnesį Putnam, Conn., 
N. Pr. Švč. P. Marijos Se
serų vadovau j a m o j o j — 
Camp Immaculata.

Stovyklos tikslas yra ne 
tik duoti mergaitėms progą 
pasilsėti ir atsikvėpti po 
miesto triukšmo sveikam, 
tyram ore, puikioj gamtoj, 
bet paįvairinta programa, 

i daug naujų dalykų pamaty
ti, išmokti ir susipažinti su 
lietuvaitėm iš daugelio kitų 
miestų. Svarbiausia gi, kad 
lietuviška atmosfera, lietu
viškos dainos, tautiniai šo-

savo kelionę. Jos vyras bu- du mėnesius, raportuoja, kad 
vo Europoje. Jis klausia ar nors jis gavo pirmą paliuo- 
valdžia jam sugrąžins jos saVimo mokestį,, negavo dar
kelionės pinigus?

Atsakymas. Taip. Kreip
kitės prie arčiausio Army 
Personai Affairs Office. Tu
rėkite recytes kelionės iš
laidų ir savo paliuosavimo 
popieras.

Klausimas. Šis veteranas 
buvo paliuosuctas iš kariuo
menės gegužės mėn., 1944, 
ir pabaigoje šio mėnesio ne
teks darbo. Jis niekad ne
prašė bedarbės mokesčio pa
gal GI Bill. Jis klausia ar 
teisybė, kad dabar negali j 
prašyti $20 savaitinio bedar j 
bės mokesčio, nes jau du 
metai praėjo po jo paliuc- Į 
savimo?

Atsakymas. Ne.' GI Bill 
parūpina, kad veteranas 
gaus tuos mokesčius tik iki

dviejų priklausančių mokes
čių. Kur jis gali gauti infor
macijų apie tai?

Atsakymas. Parašyk laiš
ką į U. S. Navy Department, 
Mustering Out Payment Di- 
vision, Bureau of Supplies

?nd Accounts, Cleveland 15, 
Ohio, paduodant pilną var
dą, numerą, vietą, laiką ka
da įstojai į laivyną ir kada 
buvai paliuosuotas.

Visais karių veteranų rei
kalais teisingai atsako ir in-1 
formuoja Catholic War Ve- 
terans Public Relation E į- 
reau, Empire State Bldg., 
New York 1, N. Y.

Tel. — YARds 6557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:84 vak

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• * •
6863 VV. Cermak Road 

BERWTN, ELLIMOIS

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafftyette 5151 

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

kiai, žaidimai, paskaitos ir Į dviejų metų po paliuoss.vi- 
t.t. žadina jų lietuvišką dva- m° arba į du metus po pa- 
sią, iššaukia, kiekvienoj lie-1 skelbimo karo pabaigos. Ka- 
tuvaitėj giliai glūdinčią mei- ras dar oficialiai nepabaig- 
lę savo tėvų žemei, — Lie-' tas ir gali paduoti aplikaci- 

Lietuvos Vyčių centro vai- į tuvai, jos kalbai, kultūrai ją ir gauti mokesčius.
Lietuvos Vyčių Seimas
dyba skelbia, kad metinis ir papročiams, 
organizacijos seimas įvyks Tikimasi, kad ir šiais mė
šiu metų rugsėjo mėnesio tais stovykla turės didelį pa-
20-21-22 dienomis Aušros sisekimą. Malonu žinoti, kad udienio vaklre' Tvliandą'‘ir 
Vartų parapijoje, 116 Vyčių mūsų lietuviškos šeimos at- bai is sekmadįenj po šv. Mi-

Kitos mergaičių rekolek
cijos bus rugpiūčio 2, 3. 4 
dienomis. Jos prasidės penk-

kuopos vadovybėj, Worces
ter Mass. _ [čia savo mergaites į Camp ' vietaa'Sioms re.

Malonu pastebėti, kad šio- Immaculata. Jau labai gra- kolekcijoms gali kreiptis j:
je kolonijoje klebonauja vy- žus būrys mergaičių yra, už- sister Superior 
čių organizacijos garbės na- j siregistravusių. 
rys, nuoširdus vytis, kun. i ★
K. Vasys, gi jo asistentas Birželio 21, 22, 23 dieno-i 
kun. J. Jutkevičius, L. Vy- i mis buvo Nekalto Prasidė- 
čių Naujosios Anglijos dva- jimo Vienuolyne mergaičių 
sios vadas ir labai nuoširdus rekolekcijos, kurias vedė 
jaunimui, o ypač vyčiams, kun. J. Dambrauskas, MIC.
Šioje kolonijoje gražiai vei- Mergaitės buvo atvykusios 
kia ir Vyčių kuopa, todėl iš Connecticut valstybės, nes 
reikia tikėtis, kad tokioje C. L. C. organizacija buvo 
vadovybėje seimą sėkmingai užsisakiusi šį ls.ikotarpį sa- 
priruoš. i vo rekolekcijoms.

Šia proga L. Vyčių centro ! ★

siliepia šitam darbui ir siun- į Mergaitės dar norinčios

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEVVELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CilICAOO, ILLINOIS

Tel. CALumet 7237
Pas mus rasite didelį pasirin

kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Garsinių 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 
iVaterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

Tel. VIR 0980 (Office ir Narna.)

Dr. Walfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4603 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, «:80 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palulsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 6-8 vak. 

šeštadieniais nuo 1-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekinad. uždaryta.

Immaculate Conception 
C-onvenf
R. F. D. 2, Putnam, Conn.

BtJDItIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. NedSliOB vak. 9:30 
WHF'C 14B0 k Ketvenro vak. 7:00

Contnet Stiklai 
Stiklus Atnaujlnam

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Kome Galis In Indiana—

Phone WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd St. 
HOURS: Dallr 4—8 F. M-

Saturdays » A. M. to I F. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik viena pora akly gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
tSegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
galt suteikti. _____

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visa akių Įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: C ASAI. O52S, Cliieago 

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

Trečiad. Ir Šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:08 p. m.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel. .... Vntginls 1886
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rd.
Ofiso Tek: PROspect 6446 

Bes. Tel.: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

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.

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ

UMIVIEKSAL
Savinas and Loan Associalioa

SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Fedcral Savlngs and 
Loan Insurance Corporation, Wasbington, D. C. x

Pasidėti ir išimti pinigus galima asmeniškai 
ir laiškais

MOKAME 3% DIVIDENDŲ -
JCSŲ PARANKI’MUI RANDASI •

1739 SO. HALSTED ST.
Atdara kasdien nūn 0 ryto iki 5:30 vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 

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

F1ARGUTIU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS’ 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo l-mos, 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242

nVlEClAMl^
KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

NORIU PIRKTI 
Vt CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo šauk:

Republic 6051

Tikslus Tyrimas 
OrtlmpUe Gydymas

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(Viri Metropolitan State Banko.)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki II, 1 Iki I, 7 
iki • — Ssttad. — 10 ryt. Iki 4 rak. Bsk- 
mad. — 10 Iki pistų. — Trečiad. atdaryta

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa labos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tek: MIDway 2880

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

339

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tek LAFayette 8210 
Bes. Tel. REPnbllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. J. W. KADZEW1CK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 5.

Ofiso Tel.: GROvehOl 5213 
Bes. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs H Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO R«50 

Rez. Tel.: CICERO 5891 
Jeigu Neatsiliepia — 

Saukite: BERWYN 6200 

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

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

Atidarė Ofisų —

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

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valamdoe: 1—3 popiet ir 7—8 ▼. v. 
Sekmad., Trečiad. Ir Seitadienlo 

vakarais ofisas uidarytaa.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubSe 7868

Bee. 6968 So. TsJmaa Avė.
Bee. TeL GROvehill 0617 
Offlee TsL HBlOoek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TeL CANal 0257
Bes. TeL : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki B vaL vakare.

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

Vai.: 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. —

Milto n.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenae

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 
Namų Tel. PROspeet 1930

Ofiso Tel. 'VlRginia 0036
Reddeneijos Tek: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I? E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

L0758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namu Tnl.i PDI.I.MAN R277

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

VVest Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tek: SEEley 7330
Rea. Tel.: BRUnswick 0597 

VALANDOS:
1 iki 3 popiet; 6 iki 8 YakJUi
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS S
“DRAUGAS” HELP WANTED 

ADVF.RTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph V188-UI8S

HELP WANTED — VYRAI

BLACKSMITH
FINISHERS

SU PATYRIMU 
PRIE

MOTOR TRUCK 
BODIES

JACOB PRESS SONS
3320 S. Normai

* VYRŲ *
PATYRIMO NEREIKIA

Pastovūs Darbai 
Mainanji šiltai 

Gera Pradinė Rata

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

4401-47 S. 55th Court 
Cicero, III.

MALĖ HELP 
WANTED

Skilled and Unskilled 
LABOR

To work either day 
or night shift.

GOOD PAY
Night shift differential 

Cafeieria with food at cost

Skilled needed:
TIMEKEEPEĘ 
CHARTMEN 
MACHINE OPERATORS 

APPLY PERSONNEL DEPT.

Container Corporation
of America

905 N. May St.
PIET—RYTUOSE 

DIRBTUVEI 

REIKIA

Patyrusių Journevmen:
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

TOOL MAKERS
MILLING MACH. OPERATORIŲ 

MAŠINISTŲ 
Prie mašinų assembly 

ATSIŠAUKITE

Paper Container Mfg. 
Company

7415 EAST END' AVĖ.

REIKIA
VIRĖJŲ

Su hotelio arba 1-mos klasės 
restorano patyrimu.

KAIPO

Chefs arba Virėjai
VALGYKLOSE ANT 

SANTA FE TRAUKINIŲ
TAIPGI REIKIA

DIŠIŲ PLOVĖJŲ

FRED HARVEY 
COMMISSARY

216 W. 18th ST.

GUATEMALA CITY, Gva
temala, birž. 27.—Raportuo
ta jog Gvatemaloje šiandien 
buvo ramu po nevykusio 
bandymo nuversti prez. Juan 
Jose Arevalo vyriausybę. 
Oficialūs sluoksniai sakė 
tik vienas kariuomenės ka
pitonas buvo suareštuotas

HEI.P WANTED — VYRAI

TROPIC-AIRE REIKIA 
DŽENITORIŲ 
DARŽININKO

Ligoninės ir gyvybės apdraudos 
planas, švari moderniška 

dirbtuvė.
ATSIŠAUKITE

4501 W. AUGUSTA BLVD. 
SPAULDING 2300

HELP WANTED — MOTERYS

REIKIA SKALBYKLOJE 
MANGLE MERGINŲ

Press Operatorių ir Vynioto jų. 
Patyrimo nereikia.

HAHN BROS. LAUNDRY 
3529 W. North Avė.

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

si.m

4545 W. AUGUSTA BLVD.

AR IEŠKOTE GEROS 

PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL’

D2ENIT0RKŲ
UŽDARBIS 72</a Į V AL. PRADMAa 

77 I V AL. PO S MRN.
8214 J V AL. PO « MfiN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE KRĖSTO KRAŠTUOSE 

V ALi—5:80 VAK. IKI 12 N AKT J

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FI.OOR

369 W. VVASHINGTON ST.

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

gerai bet nereikalinga. 
ATSIŠAUKITE 

VERSON ALL STEEL 
PRESS CO.

1315 E. 93rd St.
ARBA

HOVVARD F. MARQUIS 
MANAGEMENT CO. 
1421 S. Aberdeen St. 

ROOM 501 CHE. 9090

REIKIA
MERGINŲ IR MOTERŲ

Lengviems darbams.
Pilno ar dalinio laiko. 

SURE FOODS SPECIALTY CO. 
1800 S. Homan Avė.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

’ HEI.P WANTF.D — VYRAI

REIKIA

PATYRUSIŲ

POLISHERS IR 
BUFFERS

Piecework
Geros Darbo Sąlygos

FRIGID FLUID CO
2425 VV. Van Buren

HELP AVANTED — 'MOTERYS 

Yra D.’i. “Ministrai’
MOTERŲ

LENGVIEMS ASSEMBLY 
DARBAMS

IR LENGVO PAKAVIMO 
DARBAMS

Patyrimo nereikia. Darbo sąlygos ir 
mokestis geriausia. Visos darbininku 
naudos priskaitant ligmliiiės apmo
kėjimus ir apmokamos atostogos.

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI 
MR. A. J. MILLER. JR. 

ar MR. C. EVANS 
CHICAGO VVHEEL & MFG. 

COMPANY 
1101 W. Monroe St.

CANAL 8155

VYRAI IR MOTERYS

VYRŲ ARBA MOTERŲ 
FUR FINISHERS

Gera mokestis. Pastovumas. 
Patyrusių arba nepatyrusių.
MICHAEL HAMMER CO.

317 W. Adams CEN 4121

REIKIA MOTERS—kaipo Virėja 
ir prie lengvo namų darbo. Maža 
seimą, vėsus vasarnamis, sau kam
barys. Priduokite liudijimus. — 
331 ERIE ST., South Haven, 
Mieli.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

f a
Syrewiez-Barkauskaitė Anna 

gyv. Clifton.
Šatas Jonas, kil. iš Vandžio

galos vai. Kauno an.
Šeštokas Jonas, kil. iš Kurklikj 

vai.. Ukmergės ap.
Šidlauskienė Petronėlė, ervven 

Detroite.
Šliauteris Antanas, gvv. Čika

goje.
Šunskis Kazys ir Juozas, gyv. 

Bostone.
Švedienė Uršulė, duktė Alek-' 

Sandro.
Tamašauskienė Benedikta, iš 

Čekiškės vat., Kauno ap.
Tarasevičius Matas. kil. iš Gu

deliu vai.. Marijampolės ap., gyv. 
Baltimorėje.

Toliušis Jurgis ir Toliušis Pran
ciškus, kilę ar turėję giminių 
Raseinių ap.

Tupe P.
Ūselis Juozas, sūn'u« Petro ir 

Ūselis Pranas, sūnus Domo, kilę 
iš Švėkšnos vai.. Tauragės a p.

Užupytė Ona ir Užupytė Julija, 
ištekėjusiu pavardės nežinomos, 
kil. iš Kašelihi km.

Vadeikis Bronius, gyv. Phila- 
delphijoje.

Vaicekauskas Kazys. kil. iš Ma
žeikių, gyv. Karine, Wis.

Vanagas Antanas ir Vanagaitė 
Megutė.

Vasiliauskaitės. Birutė ir Genė, 
gyv. Detroit, Mieli.

Consulate General of 
Lithuania

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

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Iftdlrbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIEHTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehlll 7570 

GROvehlll 1983 - TRIangle 0073

POTVYNIS VVISCONSIN VALSTYBĖJE

Bad vardo upė, ties Mellen, Wis.( nuo didelių lietų Su- 
perior ežero apylinkėse taip patvino, kad daugelį pakraš
čių gyventojų privertė išsikelti į saugesnes vietas. (Acme- 
Draugas telephoto)

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Aleksa, iš Lukšių parapijos.
Askaitytė-Naumeniėnė Marė, 

gyv. Naujoj Britanijoj.
Avižius Jonas, gyv. Chicagoje.
Bagužas Stanislovas, iš Luokės 

vai.
Bakanavieius Jonas ir Juozas, 

iš Vilkaviškio aps., gyv. Philadel- 
phijoje.

Baloytaitė Barbora, gyv. New 
Yorke.

Balčytis Juozas.
Baltakis Julius, apie 58 metų 

amž., gyv. Chicagoje.
Bartkienė Ieva, iš Ramygalos, 

gyv. C’hieagoje.
Bekenytė-PauliUkevieienė, iš 

Subačiaus vai., gyv. Clevelande.
Bernotienė-Mikėnaitė Anelė, iš 

Debeikilų vai., gyv. Chicagoje.
Blaževičius Aleksas, iš Suba

čių valse.
Bučis Stanislava, gyv. Chica- 

goje.
Bučnys Mykolas, gyv. Balti- 

more.
Budrikas Vincas, iš Tauragės 

aps., gyv. Chicagoje.
Budvytytė Adelė, iš Švėkšnos, 

gyv. Chicagoje.
Čeękauskaitė-Stumbrienė Eleo

nora, iš Šiaulių aps., gyv. Bing- 
hamtone.

Čekėnai, Antanas, Jurgis, An
gelė, gyv. prie New Yorko.

Česnavičius-Česnius Simonas, iš 
Virbalio valse.

Česnienė-Sakalauskaitė Elzbieta, 
iš Pajevonio valse.

Dapkutė-Kaliošienė Bronė.
Dargytės, Adelė, Stefanija ir 

Rožė, gyv. Chicagoje.
Daugirdai, iš Suvalkų Kalva

rijos.
Daunis Mykolas. Jonas ir Ka

zimieras, iš Rokiškio, gyv. New 
Britain.

Domeikaitė-Joknbauskienė Elz
bieta, gyv. Chicagoje.

Eitvydaitė Elena, gyv. Chiea- 
goje.

Gabrienas Jonas, gyv. Chica
goje.

Gaidis Joana, pavardė po vyru 
nežinoma, turi kirpyklą Bingham- 
tone ar Rochestery.

Gečienė Agnieška.
Giraitienė, gyv. Chicagoje.
Griškėnas Jonas ir Peliksas, iš 

Čedaslų vai., gyv. Chicagoje.
Consulate of Lithuania 
30 N. La Šalie Street 
Chicago 2, Illinois

Trys Broliukai
Ot, mes trys broliukai, 
Dirbam dėl žmonijos.
Tik et, vieno, mūs broliuko, 
Visi žmonės bijos.

Jo dideli ūsai,
Rūko pypkę riestą,
Grobia turtą, plėšia mais

tą,
“Laisvin” kaimą, miestą. 

Ant svetimo turto,
Turi patraukimą —
Jei panešti pats negali, 
Krauna į vežimą.

Griebia nuo lentynos,
Kumpį ir kilbasą
Ir palieka savininką,
Pusnuogį ir basą.

Kiti du broliukai,
Kartais protestuoja^,
Bet jis viską susikrovęs,
Į “rojų“ važiuoja.

Ten dūšelės laukia,
Alkanos ir basos —
Nėra šukų, nėra muilo,
Visos galvas kasos.

Vos tiktai pabaigęs,
Šluoti Pabaltiją 
Dabar šluoja net sušilęs, 
Visą Vokietiją.

Šitie du broliukai,
Tretįjį maitino,
Dabar žiūri, kad kaip vel

niui,
“Ragus” užaugino.
Dėdė Bruno iš Argentinos

mis pabėgo du jūrininkai: 
draugas Nikifor Oborvancev 
ir draugas Golodnyj Čisto- 
briukov. Kadangi šitą sar
matą padarė tie patys lat
rai, kuriuos mes atsivežę į 
Desgraciados centrą priry- 
dėm, prigirdėm ir buržuiš- 
kais cigaretais apdovanojom, 
o centro pirmininkas laike 
balio įsakė, ka.d mūsų rau
donosios mergos juos “bo- 
vytų”, tai dabar draugo A- 
rielkino parėdymu įsakom 
visiems klasiniai susipratu- 
siems jų ieškoti ir gyvus ar 
negyvus pristatyti Desgra
ciados, centrui. Pri statęs 
gaus pirmo laipsnio Raspu- 
tino ordiną ir vieną porą 
maskoliškų vyžų bei gaus į- 
žangą į rojaus laivą su teise 
pau o s t y t i rusko deguto. 
Kreiptis sekančiu adresu:

Desgraciadcentr. Try nu- 
lia, Litovsko armėno baškir- 
družina. Sekcija totalitar- 
diktaturnokrasnoj paiki po- 
klonikov.

Dėdė Bruno iš Argentinos

Skelbimas
RENDUOJAME GRINDŲ} 

TRINIMO MAŠINAS —
Nuo rojaus la.ivo “Totali- 

diktatūrdžan” šiomis dieno-

— Mery, — sako motina 
mažai dukteriai. — Kiekvie
ną kartą, kuomet tu pasiro
dai bloga, man galvoje atsi
randa vienas žilas plaukas.

“Gee, mom, kokia tu tu
rėk į mano bobutę (grand- 
rėjai būt bloga savo mamai, 
kai buvai maža. Tik pažiū- 
ma).

TIKTAI

{$150
į DIENĄ,

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNI8Ų, ir —
KEM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
18l6in. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMIock 8262

10,000 BONKŲ
• DEGTINĖS
• 3RANDĖS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

IATHAN 
KANTER 

“Lietu vlikM 
Žydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Clc.ro, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visų ISdlrbysėlų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam IS namų ir prtstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Rauliu J staką Ir 
Jums nereikės laukti <Iėl Jflsų.

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Mimikos Rekordų 

Nnaiplrklte Ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki t:00 vai.

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
lSlaidų. pagal O. I. BI11 of Rights patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Vt'eranams 
Siame reikale sutelkti patarimus ir patarnavl lą.

/
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chicago 8,11L

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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2334 Smilli Onkley Avė. Chicago 8, Illinois. Tel. CANal 8010-8011.

Entcred as seroml-Ckus Matter Mareli 31, 1916 at Chicago III. Under 
the Aet of Mareli 3, 1879.

Publishcd Daily. exeept Sundays, 
by the I.1TH1 AMAN CAT1IODIC 
l’KEKM StKlETV.

A meni bei- of tlie Cuthollc Presą 
Assoeiation.

Siibseriptioii Kates;
$6.00 per year outside of Chicago: 
$7.00 per year iii Chicago & Cice- 
ro; 4e. per eopy.

Preiiuiiieratos kaina Chicagoje ir 
Cicero—Paštu.

Metams ........................................ $7.00
Pusei Metų .............................. 4.00
Dviem mėnesiams ................. 1.50
Trims mėnesiams ................. 2.00
Vienam mėnesiui ................. .75

Jiingtiiie.se Valstybėse, ne CliicagoJ,
Metams ....................................... $6.00
Pusei metų .................................. 3.50
Trims mėnesiams .................. 1.7 5
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.

Kodėl Rusija Trukdo Taikos DarbesT
AUDRA SAUGUMO TARYBOS KONFERENCIJOJ
Jungtinių Tautų saugumo konferencijos dalyviams 

ima pritrūkti kantrybės. Konferencijos atstovų daugu
ma jau aiškiai mato, kad Sovietų Rusija, panaudodama 
“liberam veto” teisę, iš pačių pagrindų griauna sau
gumo tarybos dedamas pastangas pastoviai pasauio 
taikai atsteigti. Birželio 26 d. posėdyje visa eilė tautų 
atstovų tikrai stipriai pasikarščiavo ir nesidrovėjo pa
sakyti tiesos žodį Maskvos adresu.

Australijos atstovas dr. Herbert V. Evatt tikrai griež
tų pareiškimų padarė prieš piktą Maskvos diplomatiją. 
Jis pasakė, kad naudojimas veto užgauna didelės dau
gumos saugumo tarybos narių nusistatymą. Ir tai nau
dojama išimtinai Sovietų Rusijos tikslams.

“Jei mes leisime šijus metodus ir taktiką naudo,- 
ti,” kalbėjo dr. Evatt, “mes nebeturėsime teisės eg
zistuoti kaipo taryba. Mes netenkame savigarbos.’’

Net Prancūzijos atstovas Alexandre Parodi “išėjo 
iš kantrybės” ir pareiškė, kad ginčai ir statomi stab
džiai Ispanijos klausimu gen. Franco rėžimo būvį ne
susilpnina, bet žymiai sustiprina.
MASKVOS AGRESIJOS TIKSLAI

Kodėl diktatoriaus Stalino atstovas Gromyko šitaip 
elgiasi, klausimas yra labai aiškus. Jų tikslas yra su
trukdyti taikos planų įgyvendinimą, kad chaotiškame pa
saulio būvyje bolševikai galėtų sėkmingiau vykdyti 
sa.vo totalitarinius planus.

Šitą teigimą patvirtina savo kalba senate šen. Bri- 
dges. Jis atvirai ir teisingai pasakė:

“Išdrįskime atvirai pripažinti, kad viena didžiųjų 
galybių, Sovietų Rusija, atrodo, turi aiškų išrokavi- 
mą prailginti netvarką, sumišimą, ekonominę katas
trofą, Europos demoralizaciją. Yra aiškiai siekia
ma laimėti laiko konsoliduoti savo užgrobtąsias teri
torijas ir primesti savo politinius planus kaimyni
niams kraštams dar prieš taikos konferencijos pa
tvarkymus.”

NEBEGALIMA TOLIAU LAIKYTI EUROPĄ CHAOSE
Visai vietoje šen. Bridges pasiūlo surasti priemones 

pripažinti savo atsakomybės dalį dėl pusės Europos li
kimo. Jis teisingai teigia, kad pusė kontinento neša sun
kų komunistų jungą. Todėl jisai siūlo, nepaisant visų 
kliūčių, tuoj šaukti taikos konferenciją, nes toliau dels
ti jokiu būdu nebėra galima. Aišku, ką mes tik nepri- 
dėsime daryti, Maskvos “Pravda”, visi pasaulio ko
munistai ir mūsų pačių penktoji kolona (Amerikos 
komunistai) mus puls ir “imperialistais” pravardžiuos. 
Bet dėl to negalima palikti pasaulį chaose ir terore.

Šen. Bridges prideda ir tai, kad nuo 1939 m. Rusija 
pasigrobė teritorijų su dešimtimis milijonų gyventojų 
ir prievarta užmetė savo politinę dominaciją keliolikai 
tautų su 165 milijonais gyventojų.
TRUKDYMAI DAROMI VISUR

Taikos darbų trukdymai daromi ne tik Jungtinių 
Tautų saugumo taryboj, bet visur kitur.

Štai, birželio 26 d. sąjungininkų tarybos Japonijai 
pirmininkas George S. Atcheson Jr. (amerikietis) pa
reiškė tos tarybos posėdyje, kad Rusija laužo Potsdamo 
konferencijos susitarimus. Jis tai įrodė aiškiais, nesu
griaunamais argumentais.

Lygiai tokie pat tikslūs taikos darbo trukdymai yra 
daromi ir ‘‘keturių didžiųjų” valstybių užsienių minist
rų konferencijoj Paryžiuje. Molotovas panaudojo visas 
šėtoniškas gudrybes, ka.d tik toliausiai būtų nukelta 
taikos konferencija arba kad ji visai neįvyktų. Svars
tant tokį klausimą, kaip Triesto miesto, kuris yra aiš
kus, kaip diena, ‘ keturi didieji” turėjo sugaišti da.ug 
laiko. Tikriausiai Italijai priklausantį miestą Moloto
vas norėjo atiduoti savo pastumdėliui Jugoslavijos dik
tatoriui Tito, k?d per jį pati Rusija galėtų turėti išė
jimą savo rusiškai, komunistiškai agresijai.

Bet vis tik, paskutinėmis žiniomis, rusų reikalavi

mai tuo žvilgsniu nebuvo patenkinti. Jungtinių Valsty
bių sekr. Byrnes čia griežtai laikėsi ir, be to, parei&kė, 
kr,d Triesto likimas turės būti sprendžiamas taikos 
konferencijoj.
KĄ APIE TAI SAKO V. KRAVČENKO?

Dar yra ir kita versija, kodėl Maskva daro šitokius 
taikos darbo trukdymus.

Pranešama, *kad neseniai penkiolika Jungtinių Val
stybių, kongresmonų pietavo ir konferavo su Viktoru 
Kravčenko, kuris parašė gerą ir nepaprastai įdomią 
knygą (I chose freedom) apie Rusiją. Po to pasikal
bėjimo kongresmanai priėję išvados, kad Sovietų Ru
sija, ęo visų taikos darbo trukdymų, išeis iš Jungtinių 
Tautų Organizacijos maždaug šešių mėnesių bėgyje.

Kravčenko pasakęs, kad dabar vedami Stalino laik
raščių puolimai prieš vakarų demokratijas kaip tik 
ir turi tikslo priruošti Rusijos žmones prie tokio žy
gio, būtent prie išėjimo iš Jungtinių Tautų. Kravčenko 
pranašavęs ir tai, kad netrukus Rusija galėsianti pa
gaminti ir savo atominę bombą. Eksperimentavimai 
jau buvę pavaryti gerokai į priekį 1943 m., kuomet 
jis dalyvavęs uranium konferencijoj už Uralo. (Beje, 
Kravčenko rašąs ir antrą knygą, kurioj jisai analizuos 
sovietų politinius ir militarinius tikslus).

Šitie Kravčenkos teigimai nėra be pagrindo, nes jis, 
buvęs pačiose Stalino diktatūros viršūnėse, žino kas 
ten dedasi.

Taigi, dabar dar aiškesnį vaizdą galime turėti, kodėl 
Maskva, taip įžūliai, taip akiplėšiškai trukdo sąjungi
ninkų taikos atstatymo darbą ir tuo pačiu pikčiausiu 
būdu puola demokratijas.

Iš Fraternalių Organizacijų Gyvenimo
PO SLA Seimo
Ir gyvu žodžiu jau patvirtinta, kad. SLA 44-tas sei

mas, buvęs birželio 15 — 20 dienomis New Haven, 
Conn., Amerikos Lietuvių Tarybai paskyrė tūkstantį 
dolerių, tuo pačiu pritariant tos organizacijos dirba
miems darbams. Ši suma paskirta iš vadinamojo ‘‘tau
tiškų centų” fondo. Vis tik tai yra gera paramai ko
vai dėl Lietuvos teisių į laisvą ir nepriklausomą gyve
nimą.

Iš sekr. dr. M. Viniko raporto seimui paaiškėjo, kad 
SLA turi $2,323,849.05 vertės turto. Neįskaitomo (not 
admitted) turto esą $208,375.73. Vis tik didoka pinigų 
suma. Tokio “turto” mūsų Susivienyme (LRKSA) tėra. 
truputį suvirs dviejų tūkstančių dolerių.

Narių SLA turi 14,538, kuopų — 346. Narių skaičiu
mi pirmą vietą užima Pennsylvania valstybė, antrą — 
Illinois, trečią — Massachusetts, ketvirtą — New Yor- 
kas, penktą — Connecticut.
PAGRINDINIŲ REFORMŲ REIKALAS

Seimas, Penna. valstybės apdraudos departamento 
atstovo ir organizacijos aktuaro patarimu, priėmė re
zoliuciją, sulyg kuria visi nariai, turį senuosius certi- 
fikatus, iki 1947 m. sausio pirmos dienos turės persi
rašyti į naujuosius skyrius. Kurie to nepadarys iki sei
mo paskirtam laikui, tiems bus uždėti asesmentai (eks
tra mokesčiai). Ligšiol savo certifikatus esą pakeitę 
apie penki tūkstančiai narių.

Seimas užgyrė referendumu išrinktą valdybą šiame 
sąstate: Wm. Laukaitis, pirm., P. Dargis, vice pirm.; 
dr. M. Vinikas, sekr.; K. Gugis, ižd.; E. Mikužytė ir J. 
Maceina, iždo globėjai; dr. St. Biežis, gyd. kvotėjas.

★
LRKSA Seimo Belaukiant

Kaip jau žinoma, netrukus įvyks ir Lietuvių R. K. Su- 
sivienymo Amerikoj seimas (iš eiles 55-tas). Jis bus 
liepos 22, 23, 24 ir 25 dienomis, Hollenden Hotel, Cle- 
veland, Ohio.

Šiuo metu ir LRKSA einai (tuo tarpu tik kai kuriose 
valstybėse) senųjų certifikatų perrašymas į naujuo
sius. Nors darbas eina gerai ir sėkmingai, tačiau seime, 
be abejojimo, tuo klausimu dar bus diskusijų ir siūly
mų tą vadinamąjį konversijos darbą pagreitinti. Sei
mas, aišku, turės spręsti ir visą eilę kitų organizacijos 
reikalų, liečiančių apdraudą, pašalpą ir, aplamai, ak
tualius mūsų visuomenės reikailua. Reikia laukti, kad 
seimas bus gausingas, sėkmingas ir naudingas visiems 
tiems tikslams, kuriems ji šauniai ligšiol tarnavo ir tar
nauja.

★
Lietuvių jaunimas iš Chicagos ir apylinkių liepos 4 

d. rinksis į Vytauto parką ne tik, kad pasišokti, pasi
linksminti, bet kad ir gražios programos pasiklausyti. 
Tą dieną ir mes visi būsime su savo jaunimu.

lūmpai

Tarkainiukai
Rašo Nolėčių Vidikas 

Raudonųjų laikraštis “Vil
nia” pabėrė pora rieškučių 
komplimentų vyskupui Sheil 
už jo pasakytą kalbą Ame
rikos Veteranų konvencijo
je. Neabejoju, kad vyskupas 
Sheil puikiai kalbėjo.

Mane nestebina, ka.d mū
sieji bolševikai pradėjo gar
binti katalikų vyskupą. Bet 
kodėl jie sąmoningai, net 
stambiomis raidėmis rašo 
žodį “Vyskupas“, ir dar net 
su didžiuoju inicijalu, — tai 
jau mano razumėlis nesu
pranta Bet pagalios, bolše
viko žodis negali vyskupo 
nei pažeminti, nei išaukš
tinti. Jis yra tas kas yra, ir 
jam vistiek pat, ir katali
kams vistiek pat.

Mane lkbiau nustebintų, 
jei bolševikai prašytų ir 
Maskva kviestų vyskupą 
Sheil vizituoti Sovietų Rusi
ją. Tuomet tai aš net aiktel- 
čiau. O šiuo tarpu man be
lieka tik patapnoti per pe
čius “Vilnies’ ’ redaktoriam 
ir pasakyti: “Bravo, riebia- 
tuški, jėsli vam nravitsia e- 
piskop Sheil”.

★ ★ ★
Brooklyne antifašistas J. 

V. Valickas kartais duoda 
“saldų” rimbą raudonfašis- 
tui Bimbai per savo reda
guojamą žurnalą “Rimbą”.

Tai tikrai “štukaunas” 
laikraštis yra tas “Rimbas”; 
skaitant jį, sunku ištverti 
nesijuokus. Tame antifašistų 
“Rimbe” yra daug daugiau 
“punčio” negu pas, “Lais
vės” antisemitišką kolum- 
nistą Sholomskį.

“Rimbas” yra vertas vie
no dolerio metinės prenume
ratos. Adresas: 131 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

★ ★ ★
Maskolbernis Prūseika pa

gerbdamas savo “stražnin- 
ką” Bimbą, parašė “V” No. 
134 šitaip: “Klausantis An
tano Bimbos kalbos Chicar 
goje, tuoj pastebėjau, kad 
jis vartoja gryną lietuvišką 
kalbą, be angliško žargono”.

Tai ‘ ‘ošibka’ Teisingiau 
būtų pasakyta šitaip: “Klau 
santis Antano Bimbos zau
nų Chicagoj, tuoj pastebė
jau, kad jis vartoja lietu
višką kalbą su burliokišku 
žargonu ir su moskovsku dū
ku”.

Lankymasis Lietuvoj ne
ištaisė jo kalbos, nei jo ka- 
capfilizmą.

★ ★ ★
Smūtnūs ir baisūs laikai 

užgriuvo ant mūsiškių rau- 
donfašistų. Juk nešertai, kad 
Britanija ir Amerika, ir vi
sas pasaulis yra ja.u nusi
statę pašankinti kraujo pri
pampusią “matušką” Rasie- 
ją. Nešertas jiems ir netek
ti tokio šaunaus arkliuko 
jodinėjimui kaip “fašistinė” 
Argentina. Atrodo, kad 
jiems ir ant fašistinio Fran
ko arkliuko neilgai beteks 
jodinėti... nes Stalinas pasa
kys “uže dovolno, nelzia”.

Dabar vienintelė ir pasku
tinioji palieka jiems beliko, 
— tai pasibovyti su “anti
semitizmu”. Taigi jie dabar

NAUJAS PAŠTO ŽENKLO VAIZDAS
84-fc-IOWA S1ATEMOOD CENTENNIAfl

INITFD STATES POSTAGE
metų nuo priėmimo Iowa vai 
stybės į uniją. (Acme-Drau- 
gas telepsoto)

Naujas U. S. pašto ženk
las, kuris bus rugpiūčio 3 d., 
išleistas paminėjimui 100

lyg kokie durna ropčikai ir 
kriuksi: “Kun. Urbonavičius 
antisemit”, “šimutis antise
mit”, “Nolėčių Vidikas anti
semit”, “Grigaitis antise
mit”, “Byrnes antisemit”, 
“Brita.nijos ministeris Bevi- 
nas antisemit”, “kurie ko

voja prieš bolševizmą, tai 
antisemitai”, “visas pasau
lis antisemit”, “ir visi lie
tuviai patriotai antisemit”. 
Mat sulyg jų galvosenos, jei 
ks.s negerbia burliokų vyžas, 
tai tas jau yra “antisemit”. 
Sumašedšai.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

to uiuoų t/numvuo

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 Pirkėjų Išgarsina Mas. — 

Prie Progos Paklauskite Jut

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32,111.
Telefonas — LAFayette 3516 

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

BE

■■

Taupymas Visada Moka Gerus

DIVIDENDUS
Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 

MUTUAL FEDERAL SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
ši bendrovė imt 41 metus savo taupytojams išnikėjo kiekvienų 

sutaupytų dolerį su gerais iliv įdėmiais.
Kiekvieno mūsų taupytojo taupiniai yra apdrausti iki $5,įmik.00, 
per Federal Savings & Doan Insurance Corp., Washington. D. C.

3®

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

VNDER U. S. GOVERNMENT SVl’ERVISION 

2202 W. CERMAK ROAD Tel.: CANal 8887-8999 
JOHN J. KAZANAUSKAS Presidcut & Manager 

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

fe 3E □sa

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 METAMS 

5500.00 ovdvmo 
POLISAS

$4.00 MET 'MS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’1000.00 P0USAS

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, II.L.

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS i D. - VYTAUTO PARKE - i DOVANOS 6- PELNAS JAUNIMO NAMUI

Jiingtiiie.se
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKIA
Padėka Studentų

jų išsireiškė, kad lietuviška 
programa buvo viena pačių 
geriausių ir įdomiausių iš 

tas solo dainas; Ateitininkų yį8ų tautiškų programų Tai

Vardu
Pabaigus egzaminus ir 

šiek tiek atsikvėpus po mo
kyklos darbų, sutarėme su

Draugovės šokėjams už pui
kius šokius; “Birutės” cho
rui už šaunų ir skambų dai
navimą; Byanskui už prog
ramos sutvarkymą, piano 
solo ir už akompanavimą

Anne Kaulakis, L. U. C. pir- solistei; o Josephine Dauž-
mininke, peržiūrėti ir su
tvarkyti knygas, suneštas 
lietuvių studentams į lietu
vių programą International 
House. O tų knygų knyge
lių tiek daug besama, kad 
iki sutemų dirbant vos-ne- 
vos spėjome į bendras, gru
pes suskirstyti.

Daug knygų yra iš medi
cinos ir technikos sričių, ku
rių, kaip matyti iš Baltijos 
universiteto laiško, kaip tik 
labai studentų pasigendama. 
Daug pasiskaitymui knygų, 
lietuviškų vadovėlių gimna
zijoms ir pradžios mokyk
loms, įvairių žurnalų, taip 
pat knygų iš istorijos, geo
grafijos, matematikos, so
ciologijos, filosofijos ir gam 
tos mokslų. Taip pat suau
kota gerokai popieriaus, 
plunksnų ir pieštukų. Ka
dangi rūšiavimo darbas dar 
nebaigtas, tai tikslus knygų 
skaičius nežinomas, betgi 
vienok jau dabar galima pa
sakyti, kad bus apie 1000 
labai naudingų ir reikalin
gų mūsų studentams kny
gų. Kai tik knygos bus baig
tos tvarkyti, smulkesnės ži
nios apie jas ir jų aukoto
jus bus paskelbtos spaudo
je.

vardienei už sklandų ir įdo
mų programos vedimą.

Nora Gugienė, lietuviškais 
rūbais ir baltu šilko nuo
metu, tikrai gražiai vaizda
vo vaišingąją lietuvaitę, prie 
vaišingumo pridėdama savo 
maloniąją šypseną ir gražų 
žodelį. Neveltui daugelis sa
kėsi tokio gardaus gėrimo 
niekur neragavę.

Ypatingai svetainę puošė 
ir visų akis patraukė lietu
viškų audinių ir medžio dro
žinių parodėlė, už kurios ža
vingą sutvarkymą ir gra
žius eksponatus didžiausias 
ačiū prikUauso Norai Gri
gienei, Josephine Daužvar- 
dienei, Rožei Maželi auskie- 
nei, Elzbietai Samienei, Man- 
kienei ir Irenai Mankiūtei. 

Dėkoju Antaninai Paškaus

didelis nuopelnas programos 
dalyvių ir visų eukščiau pa
minėtų parengimo talkinin
kų, kurių malonumo, geru
mo ir nepaprastai širdingo 
bendradarbiavimo negalima 
nei žodžiais aprašyti nei už 
tai tinkamai padėkoti.

Tiek galiu pridėti, kad 
mes su savo tautos menu 
galime drąsiai stoti šalia ki
tų tautų. Ir būtų gera, kad 
daugiau išeitumėm į viešu
mą ; ne vien tarp savųjų 
veiktumėme, bet ir ameri
kiečių tarpe dar dažniau 
Lietuvos vardą skelbtumė
me. Dar kartą ačiū visiems, 
kurie taip nuoširdžiai ir su 
entuziazmu prie šito Lietu
vos vardo garsinimo prisi
dėjote ir tuo pačiu pagalbos 
reikalingus studentus parė
mėte. Sonja 1‘ipiraitė

Indiana Harbor, Ind.
Šv. Pranciškaus lietuvių 

parapijos piknikas, Indiana 
Harbor, jivyks sekmadienį, 
birželio 30 d., Wicker Pę.rke, 
Highland, Ind., prie routes 
6 ir 41. Kviečiu visus vieti
nius ir apylinkės kolonijų 
lietuvius atsilankyti į gražų 
Wicker Park, kur yra įtai
syta įvairūs žaidimai, gol
fas ir maudynės (swimming 
pool) smagiam laiko pralei
dimui ir parėmimui parapi
jos darbuotę.

Valgių ir gėrimų visiems 
užteks. Tikiuosi visus parke 
pamatyti, visiems dešinę pa
spausti ir su visais smagiai 
laiką praleisti.

Kun. K. Bičkauskas, kleb.

Liudininkas Teisme 
Apkaltino Imoeratoriu
TOKYO, birž. 27.—Buvęs 

Japonijos užsienių minis
tras Yosuke Matsuoka, ku
ris formaliai surišo Japoni
ją su Ašimi, mirė šį rytą 
“apgailėdamas,” kad jis ne
galįs save apsiginti tarp
tautiniame karo kriminalų 
tribunole.

Ken Inukai, atstovas par
lamente, liudijo tribunole, 

i kad imperatorius Hirohito 
ignoravo Tojo prašymą atim 
ti japonų kariuomenę iš Man 
džurijos 1932 metais, bet 
jis vėliau užginčijo turėjęs 
tikslą užmesti kaltę ant im
peratoriaus.

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 Aineridm Legiono posto, o John 
G. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
♦ių veteranų. Suteikiamas pilnas utilitarinis laidojimas.

Pranešimai

Mirė Chile Prezidentas
SANTIAGO, Chile, birž. 

27. — Juan Antonio Rios, 
Chile prezidentas nuo 1942 
metų, mirė čia šiandien po 
ilgos ligos. Jis buvo sulau
kęs 58 metų amžiaus.

Šv. Petronėlės dr-jos pus
metinis susirinkimas įvyks 

kienei už knygų priėmimąJ liepos 1 d., 7:30 vai. vak.,
ir Sally Aleksiūnaitei už au
kų priėmimą ir surašymą. 
Ačiū abiem, kad davėte pro
gos visiems pasigerėti jų
dviejų gražiais tautiškais 
rūbais.

Ačiū Claude Luth ir Har- 
ry Tomaras, nematomiem, 
bet nepamainomiem scenos 
ir šviesų tvarkytojam.

Už garsinimą spaudoje1

Šv. Jurgio parap. mokyklos 
kambaryj. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti, nes yra

daug svarbių dalykų svars
tymui. Valdyba

Irakas Prašo Ameriką 
Įleisti Žydus Bėglius

BAGDADAS, Irakas, birž.
! 27.—Irako užsienių minis- 
|tras dr. Fadhel Jamaly šian- 
j dien kreipėsi į Ameriką su 
I prašymu atidaryti duris Eu- 
I ropos benamiams žydams ir 
tuo būdu išaiškinti išvietin- 

j tų asmenų problemą.

įkinkyk Justi PINIGUS 
į Darbą Šiandien!

Labai džiugu, kad Chica- širdingiausias ačiū “Drau
go lietuviai taip širdingai J ’> “Naujienoms”, Šilei- 
atsiliepia į pabėgėlių lietu- kiui, Gudeliui, Šniukui ir 
vių studentų reikalus. Tų Chicagos universiteto stu- 
studentų vardu širdingai dentėms Rose Encher ir Os- 
dėkoju visiems, prisidėju- welda Kolalis.
siems knygomis, aukomis, O visiems atsilankiusiems
darbu ir patarimu.

Širdingas ačiū konsului
nuoširdus dėkui už knygas, 
aukas ir atvykimą. Dėka vi-

Petrui Daužvardžiui už įdo-1 ST1 tokios gražios kooperaci- 
mią ir turiningą kalbą, ku- Jos ir pritarimo, lietuviškas 
ri ypatingai buvo vertina- popietis International House 
ma svetimtaučių studentų, tikrai gerai pasisekė. Iš 
susidomėjusių mūsų Lietu- daugelio atsilankiusių stu-
va; Helen Mathews už jaus
mingai ir gražiai sudainuo-

B. A. L A C ai A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

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

dentų teko girdėti daug gra
žių išsireiškimų apie prog
ramą, parodėlę, malonią lie
tuvišką publiką ir jaukią 
nuotaiką. Daugelis senų In
ternational House gyvento

VINCENTAS BUTRIMAS
Gyveno: 4729 S. Marshfleld 

Avenue.
Mirė Birželio 25d., 1946rn.,

9:15 vai. vak., sulaukęs pusės 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
"Ukmergės apskr., Vidiškiu par. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

Paliko d deliame nuliūdime: 
žmoną, Adelę (po tėvais Kru- 
šinskaitė); 2 dukteris Ann Senk- 
piel ir žentą, Kaymond, ir 
Melvinų; 2 anūkus; brolį Ka- 
zin^ertį: puslg-oįf Konstauto
Klinkų ir žn*oną Agotą: švo- 
gerį Liudviką Krušinską: ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eu'deikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės }- 
vyks šeštad., Birželio 29d.- Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Šv. Kryž aus par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę;— Žmona, Dukterys. 
Žentą?-, Anūkai, B olis ir kitos 
Glnrtnlės.

Laid. direkt. John F. Eudei- 
kis, tel. YARds 1741.

Visos šėrų atskaitos 
yra apdraustos iki 
$5,000.00 per Suvie
nytų Valstijų Valdžios 
Agentūrą.

CURRENT DIVIDEND

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo senų. atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai nėdetl, ir aa.p 
nakties metu negalima gerai lial-
mlegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
senu. atdaru Ir 
skaudžiu žaizdų 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmu 
pražallnančlos y- 
patybds sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir
pagelMa Išgydyt V 
senas, atda- 
ras Ir skau

daa. Vartokite jj irgi akaudleina 
nudegimams, ftąjų ir nutrūkimu 
prašallnlmul. Ir kad palengvinti 
Psortaais niežėjimą Atvgdlna va
dinam* ▲tklete’s Foot degimą Ir 
■lėtėjimą, sustabdo jo pldtlmąnl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos. trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos neralėms U lauko pu-

LKGTTIZ) OINTMENT parsl 
duoda po SI .00, 1.75, ir g.OO.

•lųsklts JBsų Mouey Orderi tie
siog |:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Itapt. D. Chleagn Sft. ITI.
Arba galima gauti HTEM PHAR- 
MACY. 4847 W. 14th St.. Cice
ro 50, Illinois.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą,
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Mfisų Įstaigą!

Čia rasite suvirš 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuria patiks.

Dmų/tUt Litinį yra pilniu 
patankinti tau Mavrait
kariao» msz podjrftomd /tdfiu.

Kairėje matosi vienas iŠ 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyki! 
J mfisų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adresą:

VENETLAN MONUMENT COMPANY
M7 NO. WFSTEKN AVB. TEL: SEEI.F.Y 6103

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

TURTO VIRŠ $9,000,000.00

REZERVO VIRŠ $500,000.00
•

57 Dividentų Mokėjimo Metai — ir niekados 
nemažiau kaip 3%. Uždarbis yra mokamas 
taupytojams be pertraukos nuo 1889m. Ateikit, 
rašykite arba pašaukite dėl platesnių informa
cijų, ar išrašykit čekį ar money order mokamą:

SI. PAUL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Associalkm of Chicago

2116 West Cermak Road, Chicago 8, III. 
Phone: CANal 2137

FRANK P. KOSMACH, Pres. — JOHN B. BORDEN. Adv.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Ui a .

PIRKITE TIESIOG NUO 
NELSON

— Savininko —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5’

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. Califomia 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Kctvirtad. 
8 vai. vak.

MAŽEIKA "EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. VVestern 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 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
/V

VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas T0WNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, II-
Telefonas — GROVEHILL 0142

Mūsų patarnavimag yra greitas, mandagus, ir 

jūsų iii™™ stoviai prieinamas!

NARIAI:
O h I o a g • s
Lietuviu

Laidotuvių
Direktorių

Asociacijos

AMBULANCE 
Patar naujam 
dienąirnaktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: VARds 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULiman 1270

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

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

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

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

Telephone VARds 1419

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St. Phone VARds 0781
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Geriau lageryje vargti,

Negu i komunistini "rojų" patekti
PUSANTRO ŠIMTO LIETUVIŲ ATSISAKĖ GRĮŽTI Į 

LIETUVĄ KOL KOMUNISTAI JOJ ŠEIMININKAUS
Juo kas arčiau gyvena Ru

sijos, tuo jiems yra baises
nis komunistinis rėžimas, 
kruvinoji diktatūrą, kurią 
komunistai vadina “darbi
ninkų rojumi”. Jei patys ko
munistai bijo koją iškelti iš 
kapitalistinės vergijos į Ru
sijos “darbininkų rojų”, tai 
ką jau besakyti apie tuos, 
kurie yra to “rojaus” vaisių 
ragavę. Tą paliudija ir pus
antro šimto lietuvių gyve
nančių Bolbec belaisvių sto
vykloj. Prancūzijoj, kuri yra 
amerikiečių žinioje. Štai, ką 
rašo vienas išvietintųjų toj 
stovykloj, lietuvių kuriam 
teko pergyventi pirmoji Sov. 
Rusijos okupacija:

“Belaisvių lageryje, Bol
bec, esame pusantro šimto

lietuvių. Mes buvome prie
varta iš Lietuvos išvežti ir 
padaryti vokiečių kariuome
nės talkininkais. Dabar mus 
laiko kaip karo belaisvius. Į 
Sovietų Sąjungą mes nenori
me važiuoti ir atsisakėme. 
Gyvename jau vienuolika 
mėnesių trankomi iš lagerio 
į lagerį, be jokios žinios ir 
darbo. Padėtis nepavydėti
na. Mes norime Amerikos ar 
Anglijos valdomose srityse 
ar žinioje gauti darbo ir gy
venti. Iki šio laiko esame 
amerikiečių žinioje. Mūsų 
padėčiai pagerinti, prašau 
prisiųsti nors lietuviškų laik
raščių.

Dėkingas, P. A.
* * *

Kad pusantro šimto lietu-

fe

STASYS LITWINAS SAKO:
11R A D A D Tad Geriausias Laikas Pirkti 

UAD/\lx — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. -------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotp Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvvare — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies lnsullacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

333
f %

vių nekęstų dvasinio bado, 
“Draugo” administracija, su 
krapščiusi paskutinius cen
tus iš Išvietintųjų Lietuvių 
Spaudos Fondo ir užprenu
meravo stovyklai dienraštį. 
Vieno numerio, žinoma, ne
užtenka tokiam lietuvių skai
čiui. Bet geriau vienas eg- 
zemplioris, negu nieko. Ti
kimės, kad skaitytojų tarpe 
atsiras tokių, kurie užprenu
meruos ir da vieną, kitą eg- 
zempliorį dienraščio tcs sto
vyklos lietuviams.

Pastaruoju metu Išvietin- 
tųjų Lietuvių Spaudos Fon
dui aukojo sekantieji:

Anna Valansky, iš Spring- 
field, III., ir K. šaulys, iš 
Pittsburgh, Pa., po $2, V. 
Mozerienė, iš Chicago, $2.50, 
Aldona Bulotas, iš Chicago, 
$2, ir J. Pocevičius, iš Chi
cago, $1.

Aukotojams nuoširdus a- 
čiū. Laukiame daugiau.

* * *
Per Ištremtų Lietuvių 

Spaudos Fondą Juozas Ga
vėne, duonos kepyklos savi
ninkas, 3339 S. Morgan St., 
užsakė dnr. Draugą Pr. Duo
bai, buvusiam Kauno Apy
gardos teisėjui, Dr. A. Anta
naičiui, kurs gyvendavo Ga- 
venio namuose Jurbarke ir 
savo brolio dukterei Gave- 
naitei, kurie visi randasi Bri
tų okupuoto j zonoje. Kun. 
dr. Prunskis taipgi užrašė 
Draugą vienam kunigui Bel
gijoje.

žinotina visiems, kad jei
gu kas turite giminių Anglų 
ar Prancūzų okupuotose zo
nose, ar kitose šalyse gyve
nančių, jog jie visi yra išsi
ilgę lietuviško laikraščio. 
Jiems kaip tik gražiausiai 
pagelbėsite užsakydami 
jiems dnr. Draugą Visus pre 
numeratų užsakymus siųski
te tiesiog Administracijon.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje <> 

Vėl visa eilę nubaustų
Chicago ugnegesių de- 

partmentas tikrai darbuojas, 
kad mieste sumažėtų nuos
tolingi gaisrai, kurie daž
niausiai kyla dėl pačių namų 
savininkų apsileidimo.

Šiomis dienomis teismas 
vėl nubaudė visą eilę dirb
tuvių, įstaigų ir namų savi- 

j ninkus, kurie neišpildė ugne- 
gesių departmento inspekto
rių reikalavimo.»

, Kas turėjo reikalo su ug- 
negesių inspektorium ir iki 
šiol neišpildė jo reikalavi
mų, turi tuojau išpildyti, jei 
nenori būti nubaustas.

GEMBLININKŲ AUKA

James M. Ragen, turtin
gas informacinių žinių apie 
lenktynes leidėjas, šiomis 
dienomis pašautas Chicagoj. 
Ryšium su pašovimu, poli
cija suėmė tardymui eilę 
stambių Chicago gemblinin- 
kų. (Acme-Draųgas teleph.)

Greit qavo darbų Mirtis sulaikė 
20 traukiniųWilliam H Johnson, Chi

cago viešųjų mokyklų virši
ninkas, kurį kaip jau žino
me, specialus mayoro komi
tetas privertė rezignuoti, ir 
kurio rezignaciją švietimo 
Bordas vienbalsiai užvakar 
priėmė, tą pačią dieną pas
kirtas vice preziden4u Chi
cago City Junior Colle^e. Bū
damas mokyklų viršininku 
jis algos gaudavo $1.250 į 
mėnesi. Dabar gaus $1,000.

Laikinu mokyklų viršinin
ku paskirtas George F. Cas- 
sell.

Veik visą valandą Douglas 
Park ir Garfield Park ele- 
veiteriai turėjo važinėti ra
tu aplink vidurmiestį, nes 
buvo uždaryti pakelto tilto 
per Chicago upę tarpe Van 
Buren ir Jackson. Tik po va
landos patirta, kad tilto da
botojas, iškėlęs tiltą, kad 
praleidus laivą, mirė širdies 
liga.

Vėl pakelta pieno
kaina

Leitenantai ir
kapitonai laimėjo •

Prieš porą metų šeši Chi
cago policijos leitenantai ir 
kapitonai buvo pašalinti nuo 
pareigų už neva negriežtą 
veikimą suvaldymui gemble- 
rių, kurie ypatingai Chica
goj turi labai giliai įleidę 
šaknis. Pašalintieji iškėlė 
bylą Civilės Tarnybos Komi
sijai. Appeliate Teisme bylą 
policininkai laimėjo. Ne tik 
kad visi grąžinami į senas 
pareigas, bet miestas turės 
jiems išmokėti vadinamą 
“back pay” kurį sudaro 
$64,000 suma.

Šiandie pradedama 
maudytis

Chicago Park District ži
nioje maudyklės visu paeže
rių, taipgi parkų prūdai 
šiandie oficialiai atidaromi. 
Chicago turi dvylika gerai 
įrengtų visu ežero pakraš
čiu maudyklių, ir 40 prudu 
miesto ribose. “Life guards” 
bus merginos.

Nužudė saliunininkę
Du plėšikai “hold up” me

tu saliune adresu 2834 
River Forest, River Grove, 
nužudė saliuno savininka 
Thomas Casey. Pagrobę $90 
plėšikai pabėgo.

Metrinė svorio ir saikavimo 
sistema Amerikos Jungtinė
se Valstybėse buvo kongre
so priimta 1866 m.

Vagys nepaiso sveti
mos šalies pinigų

Prieš keletą dienų buvo ra
šyta, kad iš vieno garažo 
pavogtas dviejų Brazilijos 
biznierių automobilius, ku
riame buvo $2,350 Brazilijos 
pinigais. Automobilius ras
tas Langley Avė., 64 bloke. 
Viduj pinigai neliesti. Va
gys, gal, manė. kad šiaip ko
kios poperos.

Pakelti kainą pienui 5c už 
kvortą vienu metu būt buvę 
labai skaudu ir labai aiški 
pelnagrobystė. Tad gudriai 
sumanyta kas mėnuo, ar du 
kainą kelti po pusę cento. Ir 
vilkas sotus ir avis ciela. Ir , 
pieno pristatytojams gerai 
ir suvartotojai “nejaučia”. 
Taigi, nuo šiandie šeiminin
kės mokės jau 18c. už kvortą 
pieno

Su degtine nuvažiavo
Milvvaukee Avė, 35-tam 

bloke, plėšikai pagrobė tro- 
ką su 52 dėžėmis degtinės, iš 
draiverio atėmė $238 pini
gais ir $953 čekiais, jį išme
tę nuvažiavo savo keliais.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

Fred Teufel, 86 metų, 
7324 Yates St., išėjęs į Jack
son park paklydo ir per dlvi 
dienas negalėjo rasti namų. 
Trečią dieną, kada jau buvo 
kreiptasi į policiją, kad su
rastų senį, parėjo namo.

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tartas Virt *17,500,000. — Atsargos Fondas Virt *1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JIISTIN MACKIEWICH, Prr®. 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.

................................... ...... ......................................

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

★ ★ ★

Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

tik pasilsėti, pasilinksminti, pasižmonėti ir pasivaišinti, 
liet kartu paremti savąją katalikišką spaudą. Taigi, 
rezervuokite Liepos 14-tą dieną mūsų Vasariniam Piknikui 
ir kartu su savo draugais ir pažįstamais traukite linksmai 
į Bergman’s Grove!

Atvykę, draugiškai padėsite dienraščiui “DRAUGUI”.

DRAUGO MŠiiiiNiš PIKNIKAS
ooooooooo-ooooooūooooo&ooooc.ooooooocioooooojoooocioooooczoooooooooooooooooooooooooootioooooooooociooooooooo

ĮVYKSTA—

Sekmai, Liepos- July 14d., 194b.
Prasidės mūsų įprastu laiku

Gražiajame Bergman's Grove
No. Riverside, Illinois

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO-OOOOOOO 0000000000000-00 OOOOOOO ,''^000000000000000000ooooooooooo ooooooooooooooo oo ooo o c

X Šiandie, birželio 28 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Jurgio 
bažnyčioje bus įspūdingos 
apeigos intronizacijos, tai y- 
ra. visos parapijos pasiauko
jimo Šv. Jėzaus Širdžiai. A- 
peigoms vadovaus pats kle
bonas prelatas M. Krušas.

X Kun. A. Miciūnas, MIC.,
Chicagos Marijonų narna 
viršininkasi sveikatos taisy
ti kelioms savaitėms yra iš
vykęs toliau už Chicago. Lin 
kime jam sustiprėti ir vėl 
greit grįžti mūsų tarpan.

X Justas Kudirka, Nekal
to Prasidėjimo Šv. Panos 
Marijos parapijos varg., ruo 
šias atostogų į Rytines val
stybes. Jo vedamas choras 
neseniai suruošė laba.i sėk
mingą koncertą, kurio pel
nas paskirtas mokyklos re
monto ir išdažymo fondan.

X Ona Aksomaitienė, dnr. 
“Draugo” korespondentė ir 
atstovė iš Detroit, Mich., pa
staruoju laiku keliais atve
jais buvo valdžios atžymėta, 
už ypatingą pasidarbavimą 
karo ir pergalės bonų parda
vinėjime. Ji ir praeitame ka
re pardavinėjo karo bonus 
ir už tai gavo valdžios pa
žymėjimą.

X Marijonų Bendradarbių
metiniame išvažiavime, Ma
rijos Kalneliuose, Hinsdale, 
liepos 7 d., bus visokiausių 
margumynų, o dovanomis 
leidžiama: avinas, paršukų, 
žąsų ir kt. Be to šeiminin
kės ruošia svečiams šviežių 
lietuviškų kilbasų, kugelio, 
rūgusio pieno, virtinių ir ki
tų gardumynų.

X Bonifacas Jovaišas, vie 
nas seniausių Brighton Park 
lietuvių, pastaruoju laiku 
gyvenęs Lyons, III., dabar 
randasi Šv. Kryžiaus ligo
ninėj (kambario num. 225). 
Pažįstamieji prašomi ligonį 
aplankyti. Tame pačiamo 
kambaryje guli ir Juozas 
Jurgutis, iš Marąuette Park, 
kuris seniau gyveno Town 
of La.ke.

X Dr. Jonas Poška apdo
vanotas Congressional me
daliu už pasidarbavimą ka
ro metu. Jis buvo ir tebėra 
Selective Service Štabo ir 
Cook County Daktarų šta
bo nariu. Ja.u ketvirti me
tai, kaip darbuojasi Oak Fo
rest Infirmary (senelių prie- 

'glaudoj), kur randasi apie 
! trys tūkstančiai ligonių ir 
jų tarpe apie 150 lietuvių. 
Privačios praktikos ofisą dr. 
J. Poška turi adresu 3133 S.
Halsted St.

X Du broliukai kunigai: 
Justinas Klumbis ir Ray- 
mond Klumbis, Chicagoj gi- 

! mę, maži parvežti į Lietuvą,
; ten išėję kunigo mokslus,
I per karą pabėgę nuo bolše
vikų, dabar atvykę į Ame
riką, liepos 4-tą d., Vytauto 
parke, vienas papasakos a- 
pie pergyvenimus bolševik- 
metyj Lietuvoj, o kitas apie 
gyvenimą lietuvių pabėgėlių 
Vokietijoj. Papasakos jokioj 
spaudoj nebūtų ir negirdėtų 
įvykių.

X Stanley Ziski-t, 60 me
tų, gyv. 509 W. Madison St.,

' mirė County Hospital. Ge
gužės 23 d. jį Madison gat
vėje užgavo sunkvežimis 
(trakas).




