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GALVIJU KAINA PASIEKĖ REKORDINI AUKŠTI 
Iš 'Keturių' Pasidarė Tik 'Dviejų' 
\ Konferencija - Byrnes Su Molotovu 

"DAVE'S D RE AM " 

("Draugo" Specialaus^*Korespon
dento P a r y ž i u j Pranešimas) . 

Keturi užsienių reikalų 
ministrai nei kiek nežengia 
pirmyn. Jie ginčijasi ilgas 
valandas apie antraeilius da
lykus, gi principalinius klau 
simus palikdami nuošaly. 

Žinoma, jie juos visai ne
užmiršo! Apie juos kalba 
laibai daug, bet ne per posė
džius, o koridoriuje... 

Prieš keletą dienų prancū
zų ministras Bidault pasiū
lė lengvesnį Triesto klausi
mo išsprendimą: neatiduo
dant nei jugoslavams, nei 
italams, Triestą paversti 
tarptautiniu miestu dešim
čiai metų, o jų pabaigoje 
suruošti plebiscitą ir tegu 
tada gyventojai pareiškia 
savo norą, prie ko nori jie 
dėtis. 

Idėja buvo gera. Ameri-

Tokiam planui smarkiai 
priešinasi ir Turkija, kuri 
nenori turėti savo pašonėje 
pavojingą kaimyną. Bet šis 
rusų planas turi ir kitą pu
sę. Graikų komunistai rei
kalauja iš Bulgarijos Traco 
krašto, kuris esąs graikais 
-įgyvendintas. Bet kadangi 
Bulgariją valdo rusai, tai 
šio klausimo išsprendimas 
priklauso nuo Maskvos ''ma
lones." O ji už tą "patarna-
vimą" reikalauja, kad grai
kai pas save padarytų tam 
tikrų pakeitimų vidaus poli
tikoje... 
Ar Rusai Įtrauks Graikiją 

į Savo Tinklą? 
Tokiu būdu rusai mano 

anksčiau ar vėliau Graikiją 
prijungti prie "slavų pasau
lio.' Bet to daryti neskuba. 
Šiandien Graikija badauja ir 
jei ne UNRRA ir Anglija, 
jos gyventojai jau senai bū
tų išmirę badu. Paimti savo 

Rekordines Kainos Už Gyvus Jaučius; 
Senatas Saitai Žiūri i OPA Atsteigimą 

Pirmoje dienoje be OPA I WASHINGTON, liepos L 
kainų kontroles suvaržymo, I—Administracija darė spau-
galvijai, javai ir akcijos va
kar parode staigų pakilimą. 
Jaučių kainos padare rekor
dinį pašokimą, kai kuriuose 
atsitikimuose net iki $40 už 
šimtą svarų, o kiaules pa
siekė aukščiausias kainas 
nuo 1919 metų. 

Nuomos padėtis Chicagoje 

dimą atstovų rūmuose at-
steigimui OPA kainų kon
troles, bet prospektai senate 
atrodo nekokie. Demokratų 
vadas Barkley (D., Ky.) ir 
atstovų pirmsėdis Rayburn, 
po pasitarimo su Prez. Tni-
manu, pranašavo, kad atsto
vų rūmai praves 20 dienų 

Tai kar0 lėktuvas B-29, kuriuo buvo nugabenta atominė bomba ir paleista ant 
Bikini. . (Acme-Draugas telephoto.) 

'A' Bombos Sprogimas Pažeidė 36 
Laivus, 3 Nuskendo, 8 Apdaužyti 

e 

kiečiai ir anglai pritarė. 
Byrnes tuo klausimu ilgai I v a l d z l o n Graikiją, Maskvai 
kalbėjosi su Molotovu. Į r e i š k l a • § • * * * maitinti ke-

Bevinas ir Bidault Laukia ! h a s d e i i m t m i l y ™ ų žmonių, 
už D^rų j ° J* v i s a i n ^ r a l i n k u s i da" 

Bet kad geriau susitarus, l r y t ^ n e s J°s P a č i o s Syven-

N 

Byrnes nutarė pasikalbėti su 
Molotovu ant u k e t u r i ų 
akių/ štai po šio "karšto" 
pasikalbėjimo, Molotovas 
tuojau skambino įi Maskvą 
ir turėjo iJgą šnektą. Girdi 
Byrnes esąs užsispyręs, ir 
nema.no nusileisti, o taip pat 
nebenorįs toliau "žaisti." 

Tuo laiku, kada Moloto
vas posėdžiavo su Byrnes, 
Bidault ir Bevinas kantriai 
laukė už durų, kada jų pa
sišnekėjimas baigsis. 

Tačiau Molotovas dar vis 
neturi pilnų įgaliojimų iš 
Maskvos ir laukia Stalino 
atsakymo, nes nuo jo pri
klausys, ar Byrnes pasiliks 
Paryžiuje tęsti pasikalbėji- karą, het P* nėra užtenka-

tojai veržia diržą, kad tik 
galėtų duoti propagandinių 
javų kitiems .kraštams. 

Rusai pasitenkina šian
dien pasiųsdami slaptai gin
klų komunisto Zachariadeso 
partizanams, kad jie kovotų 
su Atėnų vyriausybe. Kada 
amerikiečiai ir anglai atpe
nės graikus, tada sovietai 
juos psisijungs, bet ne ank
sčiau. 

Maskva Jaučiasi, Kad 
Ji Silpna 

Diplomatai, kurie grįžta 
iš Rusijos ar jos okupuotų 
kraštų, pasakoja, kad rusai 
kasdien vis daugiau įsitiki
na, kad nors jie ir laimėjo 

ANT U.S.S. APPALACHI-
AN, liepos 1.—Vice adm. W. 
H. P. Blandy šiandien nuly
dėjo dalį laivyno į Bikini 
atolio prūdą, ir rado 36 
laivus nuskandintus ar suža
lotus ketvirtos atominės 
bombos sprogimo. 

Dar nebaigus apžiūrėti 
visus 73 laivus vartotus iš
bandyme, Blandy šį rytą 
pranešė, kad du laivai nu-
skendo, vienas apsivertė ir 
vėliau nuskendo, o ketvirtas 
yra sužalotas ir skęsta. Be 
to, aštuoni kiti laivai buvo 
sunkiai sužaloti, o 25 buvo 
lengviau apdaužyti. 

Gyvuliai Ėda Šieną 
Ožiai ant kovos laivo Penn 

sylvania ramiai ėdė šieną 
denyje, nepaveikti atominio 
sprogimo, kuris sukėlė gais
rą laive. Pravažiuojąs laivas 
užgesino gaisrą. 

Obzervatoriai pareiškė lyg 
ir nusiminimą išbandymo 
rezultatais. Daug jų reiškė 

Leit. George Bright, kurio 
lėktuvas privažiavo iki še
šių mylių nuo kamuolio ki
lusio iš atominės bombos 
sprogimo, sakė jo kvapas 
buvo panašus į perkaitinto 
plieno. 

UN Paskirs Atominė: 
Jėgos Kontrolės Tarvhį 

Britai Kratose Suėm 
3,000 Žydy Palestinoje 

pasiliko netikra, kadangi pratęsimą kol bus paruošta 
namų savininkai laukia iki | pastovesnis aktas, 
vėliau, kad paskelbti atmai- By koks atstovų nutari-
nas nuomose. Kiti savinin-1 mas būtų bevertis, tačiau, 
kai, tačiau jau,paskelbė nuo-i jeigu senatas nesutiks su 
mų pakėlimus — Floridoj j juo, bet Barkley nereiškė 
vienas kitas pakėlė nuomą j jokios vilties greitam senato 

JERUZALE, liepos 1. - \net 2 Q 0 nuošimčių. Vienas j nutarimui. 
Pirmieji raportai apie vajų | savininkas, t a č i a u * numušė, Sen. O'Daniel (D., Tex.), 
nukreiptą prieš žydų "tero-1 n u o m ^ n u o $ 6 0 i k i * 5 0 m§" j k u r i s Praei t j* s a v a i t e v e d ė 

rizmą ir anarchiją" sakė n e s i u i« aštuonių valandų filibusterį 
britai kariai suėmė 3,000 Sen. Taft Atsakė P n e s . kompromisinį OPA 
žydų darydami kratas se- Sen. Taft (R., Ohio) radi- p r a t ę £ i m o b y l l ų ' šiandien 
nuose žydų miesteliuose Pa-j io kalboje pareiškė, kad " e ^<> « * ; Wagneriui.(D., 
lestinoje. Konfiskuota du | Prez. Trumanas savo veto ! 
kulkosvaidžiai, 27 šautuvai, 
aštuoni revolveriai ir 10,000 

NEW YORKAS, liepos 1. 
—Jungtinių Tautų atominės 
energijos komisija šiandien 
žiūrėjo j savo pirmininką ir 
laukė penkių narių paskyri-1 j o k i e ' j ^ į į į a į į į S 
mo į pirmąją specialę komi-
siją, kuri atliks W £ d t a | K ^ j y j g j $ ^ $ 1 1 0 

"pasirinko nuversti šio kraš a t s t*igti kainų kontrolę iki 
to ekonomiją į chaosą," ir l i e P o s 2 0 d', i r s a k § J is "Pr i e 

kulkų bei kitokių sprogstan-| kad Prezidentas, o ne kon- * • * V L!^m bandymam' 
čių medžiagų. gresas, turi būti laikoma* ! * ? * * £ [ J ? ± ^J™"* 

Žydų teatrai buvo šian
dien uždaryti, o restoranai 
liepė muzikantams eiti na-
mo. Kaimuose gyventojai 
"pasyviai priešinosi" bri
tams, bet nebuvo raportuota 

atsakingas už pasekąs. I ( R> M i c h > t u o t a r P u s a k ė 

OPA administratorius Pą_ul i Jls wiujy* •• pravesti nuomų 
Porter pranašavo, kad Kon- ^ r o C d a r vieniems me-

darbą paruošimui atitinka 
mo organo atominės energi
jos kontroliavimui. 

Dr. Herbert V. Evatt, Au
stralijos užsienių reikalų 
ministras, yra komisijos pir
mininkas. Komisija penkta
dieny sutiko, kad mažesnioji 
grupė išnagrinėtų komisijai 

nusistebėjimą, kad "laivai ne- I *** š i o 1 patiektas nuomones. 

mus, ar grįš atgal į Wash-
ingtoną. 

Stalinui sunku atsakyti, 
ypač po paskutinio Italijos 
vyriausybės pirmininko Gas-
peri pareiškimo, kad italai 
niekad nesutiks pasirašyti 

Atokios sutarties, kuri jiems 
atimtų Triestą. Sovietai bu
vo linkę vesti italofilišką 
politiką, bet dabar jiems bus 

1 sunku išlaviruoti tarp jugo
slavų ir italų, kad abi tau
tos liktų patenkintos. 

Sovietų Planas Dėl Dode-
kanesų Salų 

Belaukdami atsakymo iš 
Maskvos, ministrai kalbasi 
a.pie mažiau reikšmingus 
klausimus, tarp kurių buvo 
paliestas ir Dodekanesų salų 

• grąžinimas Graikijai. Molo
tovas turi atsivežęs planą, 
pagal kurį Rusija sutinkas 
kad trylika Dodekaneso sa
lų būtų priskirta prie Grai
kijos, su sąlyga, kad dvi iš 
jų būtų perleistos Rusijai. 
Tokio pasiūlymo amerikie
čiai ir anglai niekad nepri
ims, nes tada rusai kontro-

* liuotų kelią tarp Graikijos 
ir Vakarų. 

mai stiprūs, kad galėtų dik
tuoti savo valią pasauliui. 
Jiems dar toli iki to, kad 
galėtų prisivyti Ameriką ar 
Angliją, kurios juos pralen
kia visose srityse. 

Rusijos valdytojai tai jau
čia ir stengiasi visokiais 
bliofais ir gązdinimais dar 
ką nors laimėti. 

Argentina Žada Įsileisti 
Daug Svetimšalių. 

Europa yra perpildyta pa
bėgėliais, tuo tarpu Argen
tina yra mažai apgyvendin
ta ir ištisi plotai žemės dar 
nėra apdirbami. 

Kalbėdamas su žurnalis
tais Argentinos prez. Peron 
pareiškė, kad vyriausybė 
ruošia plačią programą imi
gracijos pakėlimui, nes Ar
gentinai reikalinga darbinin
kų ir ūkininkų. 

Ypač, kada šiandien esan
tieji. Vokietijoje pabėgėliai 
nežino ką veikti, Argentina 
mano juos savo lėšomis at
sigabenti ir duoti darbo. 

Toliau kalbėdamas apie 
pasirašytą Argentinos-Rusi-
jos paktą, Peron pareiškė, 
kad Rusija yra geras klijen-

buvo nuskandinti, ir kad pal
mės Bikini saloje nebuvo 
sunaikintos. 

Kamuolys 'Pradingo' 
Atomų išbandymo dalinys 

šiandien nespėjo susekti 
mirtingo kamuolio, kuris iš
kilo 35,000 pėdų virš taiki
nio po bombos sprogimo, j bas į Bolivijos Eucharistinį 

Popiežius Kalbėjo j 
Bolivija ir Belgiją 

VATIKANAS, liepos 1.— 
Popiežius Pijus XII kalbėjo 
per radiją dviem atvejais 
vakar, transliuodamas kai-

Pagrobtąjį Premjerą 
BATĄ VIA, Java, liepos 1. 

— Nepripažintos indonezie
čių respublikos valdžia pra
nešė, kad pagrobtasis prem
jeras Sutan Sjahrir buvo 

gresas atsteigs kainų ir nuo
mų kontrolę, ir sakė jis ne
tiki, kad iki to laiko bus 
''staigaus kainų pakilimo.1 

tams. 

Pasikėsinimas Prieš 

Barrett Nori Nuomy 
Kontrolės Valstybėje 

SPRINGFIELD, 111., liep. 
1.—Illinois valstybes sekr. 

Gandhi Nepasisekė j^J^^iE 
POONA, Indija, liepos L | gislatūros sesiją uždėjimui 

—Moiiandas K. Gandhi, 76 ! kontrolės ant nuomų "iki 
metų amžiaus indėnų vadas, Į naujaą OPA nuostatas 'bus 
vakar išliko nesužeistas, kuo i pravestas." Anot jo, "Mes 

kariuomenės dalinio sugrą- met traukinys atsimušė į j turime sekti New Yorko ir 
žintas "sveikas" į Jogjakar- akmenis, kuriuos, jo pasekė- |District of Columbia pavyz-

Tas kamuolys klajoja kur 
nors virš jūros šiąliakt. Lėk
tuvai skraido ieškodami ka
muolio. 

Karaliaučiaus Vardas 
Pakeistas į Kaliningrad 

MASKVA, liepos L—Ka
raliaučius, buvusi vokiečių 
Rytprūsijos sostinė, buvo 
"perkrikštytas" į Kalinin
gradą "įamžinimui atmin
ties" sovietų prezidento O. 
I. Kalinin, kuris mirė praei
tą mėnesį. i 

tas, nes Argentina galėsian
ti jai parduoti visokių pre
kių, kurių ji turi perdaug, 
bet tas nereiškia, kad Rusi
ja importuos į Argentiną 
savo idėjas. Būdama krikš
čioniška, Argentina visad 
pasiliks prie savo senų tra
dicijų. Vyt Arūnas. 

Kongresą La Pazoje, ir Lie-
ge, Belgijoje. Kalbėdamas 
ispaniškai į La Paz, šv. Tė
vas pareiškė viltį jog Kon
gresas padės išplėsti "krikš
čionišką taiką" per Pietų 
Ameriką. 

Popiežius kalbėjo prancū
ziškai į susirinkimą Liege, 
prašydamas Dievo palaimos 
ir malonių Lieg gyvento
jams. 

Kairieji Pralaimėjo 
US Zonoje Vokietijoje 

FRANKFURTAS, liepos 1. 
—Pirmieji daviniai šiandien 
parodė, kad nežiūrint slap
tų kampanijos sutarčių pirm 
sekmadienio steigiamojo sei
mo rinkimų, kairiosios poli
tinės partijos nepajudino 
krikščionių demokratų iš po
zicijos kaipo stipriausią par
tiją amerikiečių okupacijos 
zonoje Vokietijoje. 

ta. Sjahrir buvo ketvirtadie
ny pagrobtas iš savo oficia-
lės rezidencijos Soerakarto-
je. Drauge su juo buvo su
grąžinti trys kiti valdžios 
nariai. 

KALENDORIUS 
Liepos 2 d.: Švč. P. Mari

jos Aplankymas; senovės: 
Lengvenis ir Žilvine. 

Liepos 3 d.: Šv. Leonas 

jai sakė, kas nors tyčia pa-i dį kontroliavime nuomų.' 
dėjo ant bėgių, bandydami 
tuo būdu nudėti Gandhi. 
Kalbėdamas vakar vakarą, 
Gandhi sakė jis jaučiąs, kad 
Dievas nenorčjęs, kad jis 
mirtų, ir jis dabar viliasi 
gyventi 125 metus, kad tar
nauti savo žmonėms. 

Massachusetts Gub. 
Tcbin 'Užšaldė' Nuoma, 

BOSTON, liep. 1. — Gub. 
Maurice J. Tobin šiandien 
išleido įsakymą užsaldant 
Massachusetts valstybėj mo
kamas nuomas dabartiniam 
aukštyje. 

Tobin sakė jis tam tiksjui 
pavartojo savo karo meto 

_. i galią. 
(New Yorko gubernato

rius Deweey pasirašė įsta-
-At s tovų rūmai, svarstydami kainų kontrolės pratę-1 • j " * kuriuo įateige nuomų 

. T. ' . . . 1A . biurą, ir užsaldė nuomas 
simą, atmetė du pasiūlymus, vieną 10 dienų pratęsimui, j d a b a r į į n iam aukštyje. 
kitą 60 dienų pratęsimui. Šiandien toliau ves debatus. 

Nelaimė įvyk0 68 mylias 
nuo Poona, Ghandžiui be-
grįžtant iš New Delhi, kur 

II ir Šv. Ottonas; senovės:1 jis tarėsi dėl pasiūlymų In-
Lingis ir Bijotė. dijos nepriklausomybei. 

Vėliausių Žinių Santrauka 

—Varšuvos valdžios raportas sakė "banditų gaujos su
mušė, siužeidė ir užmušė šimtus, gal tūkstančius' valdi
ninkų paskirtų vadovauti sekmadienio balsavimui. 

—Enrico de Nicola buvo vakar prisiekdintas laikinuoju 
prezidentu naujosios Italijos respublikos. -

—Sovietų Rusijos spauda vakar nė vienui žodžiu nepri
minė rusams apie atomines bombos išbandymą. 

—"Keturių" užsienių ministrai lyg susitaria priimti 
Prancūzijos planą sutarptautinti Triesto 10 metų, lei
džiant italams ir jugoslavams dalyvauti kontrolėje. 

—Britai kareiviai Palestinoje vakar rado "labai dide
lius kiekius" žydų paslėptų ginklų. 

—Trieste mieste vakar vėl įvyko susirėmimas tarpe 
italų ir jugoslavų. Amerikiečiai kareiviai turėjo įsimai
šyti ir lazdomis bei šautuvais išsklaidyti minią. 

Užgniaužė Sąmokslą 
Perversmui Urugvajuje 

MONTEVIDEO, Urugva
jus, liepos 1.—Vidaus reika
lų ministras Juan J. Carba-
jal Victorica šiandien pra
nešė, kad buvo susektas re
voliucinis sąmokslas, kurio 
pasėkoje daug civilių, polici
ninkų ir kariuomenės narių 
buvo suareštuota. % 

ORAS 
kaulėta ir maloni. Saulė 

įteka, 5:20; leidžiasi 8:29. 

' * 

http://nema.no
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{kurta Nauja Lietuvos Pranciškonų 
Sv. Antano Provincija Amerikoje 

PANAUDOJO PAŠT4 

/ 

U9 

1940 m. birželio 15 d. So
vietų Rusijai okupavus Lie
tuvą, Pranciškonų šv. Kazi
miero Provincija, atstatyta 
po Didžiojo Karo didelėmis 
pastangomis ir aukomis, bu
vo sunaikinta. Komunistai 
konfiskavo visus Šv. Kazi
miero Provincijos vienuoly
nus ir jos išlaikomas mokslo 
įstaigas. 

1941 metų pradžioje, nu
galėję daugybę kliūčių, da
lis Lietuvos Pranciškonų at
vyko į Jungtine? Valstybes 
ir čia Įkūrę vienuolyną, A-
merikoi lietuvių tarpe tęsia 
toliau spaštalavimo darbą 
važinėdami su misijomis, 
paskaitomis, organizuodami 
tretininkus ir leisdami reli
ginio ir patriotinio turinio 
laikraštį k'Šv. Pranciškaus 
Varpelį' \ 

Daugėjant Lietuvos Pran
ciškonų skaičiur Amerikoje, 
vyriausia Pranciškonų Ordi
no vadovybe, įvertindama 
Lietuvos Pranciškonų orga
nizavimosi ir veikimo pas
tangas ir norėdama, sukon
centruoti Amerikoje po pla
tųjį pasaulį karo išblašky
tus benamius Lietuvos Pran 
ciškonus, Apaštališkojo Sos
to leidimu šįmet trirželio 7 
dieną savo dekretu įkūrė A-

merikos Jungtine»e Valsty
bėse naują Lietuvos Pran-

; riškomi Šv. Antano Provin
ciją. 

Naujosios Lietuvos Pran
ciškonų šv. Antano Provin
cijos Amerikoje pirmuoju 

| provinci jol:i paskirtas tęva* 
Justinas Vaškys, O.F.M., ku 

! ris iki šiol ėjo vyriausio Lie
tuvos Pranciškonų Ameriko
je viršininko pareigas. Šv. 
Antano Provincijos ps.tare-
jais paskirti: tev. Juvenalis 
Lia: ba; O.F.M. ir tev. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. 

Istoriniame Lietuvos Pran 
1 ciškonų Šv. Antano Provin-
! ei jos įkūrimo dokumente A-
I merikos Pranciškonų Genera 
j Unis Delegatas D. G. Tev. 
Mrthias Faust, O.F.M. rašo; 
"Komunistų sunaikintosios 
Pranciškonų Šv. Kazimiero 

1 Provincijos Lietuvoje vienin 
telė ateities viltis dabar yra 
naujai Amerikoje įkurtoje 
Lietuvos Pranciškonų Pro
vincijoje. Tegul naujoji Lie-

i tuvos Pranciškonų Provinci-
' ja Amerikoje auga ir stip-
reJH. ir tegul Dievas laimina 
naujojo Provincijolo darbus. 
Serafiškas palaiminimas te
lydi visus naujosios provin
cijos narius". 

Vokietijoj Mirė Martynas Jankus 
("Draugo" specialaus korės 
pond. Europoje pranešimas) 

Gegužes men. 23 d. Flens-
burge, šiaurinėje Vokietijoj, 
mirė Ms.rtynas Jankus, pas
kutinis aušrinirikaj t Mažo
sios Lietuvos patriarchas. 
Su Martyno Jankaus mirti
mi garbinga aušrininkų kar
ta galutinai išnyko iš gyvų
jų tarpo. „ 

Martynas Jankus mirė po 
ilgos ligos. Jis mir§ eidamas 
88 metus. Visą savo ilgą gy
venimą Martynas Jankus 
pašventė lietuvybės skleidi
mui Klaipėdos krašte. Ne
prikiš.usomos Lietuvos metu 
jis gyveno savo mylimuose 
Bitėnuose, kur jį nuolat ap
lankydavo įvairios lietuvių 
ekskursijos. Martynas Jan
kus svečių visada laukdavo 
ir juos vaišindavo. Jis buvo 
vadinamas Rambyno sargu. 

1939 m. pavasarį kai na
cine Vokietija jėga iš Lietu
vos atplėšė Klaipėdos kraš
tą, Martynas Jankus su skau 
dam3. širdimi turėjo palikti 
savo Bitėnus, Rambyną ir 
persikėlė gyventi į Kauną, 
nes nemėgo nacių, kuriuos 
jis visada vadino kryžiuo
čiais. 1944 m., kai Lietuvą 
užplūdo bolševikų gaujos, 
Jankus su tūkstančiais tau
tiečių ps.traukė į vakarus. 

Martynas Jankus iki pas
kutinės savo gyvenimo die
nos tikėjo Lietuvos prisikė
limu. Jis tikėjosi grįžti į sa
vo mylimuosius Bitėnus ir 
vėl saugoti jo ir vijau lietu
vių mylimąjį Rambyną, De
ja, tremtinio vargai ir ilgai 
trukusi liga pakirto jo jėgas. 
Gegužės 23 d. Frensburge, 
D?.nijos pasienyje, Martynas 
Jankus amžinai užmerkė pas 

Kathie Stantcn, iš Detroit, 
Mich., kuriai federalė vy-

j risusybė iškėlė bylą už nau-
idojimą pašto apgavystėms. 
Už tokios rūšies darbus vy-

:< riausybė smarkiai baudžia. 
i (Acme-Draugas telephoto) 
! * 

Iš BALF Pirmininko 
Kelionės 

BALF pirmininkas kun. 
dr. Juozas B. Končius šio
mis dienomis baigia lankyti 
lietuvius Austrijoje ir Vo
kietijoje. Ten dabar bus ap
lankęs lietuvius visose tri
jose Vokietijos ir Austrijos 

kutinės buvusio aušrininko 
akis. Velionis gegužes 28 d. 
iškilmingai palaidotas Frens 
burge. 

Kaune, karo muziejaus so
delyje, Martynui Jankui yr3. 
pastatytas gražus pamink
las. 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

zonose, kurias valdo ameri
kiečiai, anglai ir prancūzai. 
Jis lankė lietuvius gyvenan
čius stovyklose ir e?ančius 
už jų ribų. Savo pranešimuo 
se pirmininkas vs.tedžiai nu
rodė, kokį skurdą tūkstan
čiai lietuvių tremtinių išgy
vena, kaip daug reiškia BA 
LF atsiustoji parama ir kaip 
dar daug, ir nepertrauki3r 
mos pagalbos jiems reikia. 

Š: :: metu kun. dr. Kon
čius yra Šveicarijoje, kur 
prižiūri lietuvių šalpos dar
bo organizavimą ir iš kur, 
reikalui esant, nuvyksta į1 į-
v:.;rias vietas. 

Savo lankymosi metu, ku
nigas dr. Končius daug kur 
pats išdalino BALF atsiųs
tąją paramą. Lietuviai trem 
tiniai visur per BALF pir
mininką reiškė nuoširdžią 
padėką tai Amerikos visuo
menei, kuri savo gausiomis 
aukomis rėmė, remia ir rems 
lietuvius tremtinius. 

Tremtinių padėtis, kaip 
praneša kun. dr. Končius, y-
pač labai sunki Austrijoje 
ir Vokietijoje ten, kur jie, 
gyvena už stovyklų ribų. 
Daugelis studentų sugriau
tuose miestuose gyvena pa
lapinėse, mokosi ir gyvena 
nepalr.nkiose sąlygose. Su 
maistu fctek geriau ameri
kiečių zonose gyvenantiems* 
kur jie gauna 1,300 kaliori-
j1}, anglų zonoje — 1,000, o 
Austrijoje — 950 kaliorijų. 
Prie to maisto jiems dar bū
tinai reikia prisidėti. Drabu
žių, kitų- da.iktų, maisto, y-
pač pieno ir riebalų reikia 
visiems tremtiniams, nežiū
rint, kur jie bebūtų, nes tų 
produktų daugiausia trūks
ta. 

BALF pirmininkas prašo 
ir ragina Amerikos lietu-
-• —°"-̂ -

vius šio drabužių rinkimo 
vajaus metu gausia >. ir nuo
širdžiai rinkti pagalbą ken
čiantiems fietuviams. 

Madison, Wis. — Valsty
binis universitetas priėmė 
biudžetą fiskaliams metams. 
Biudžetas 18milionų dolerių. 

Kūdikis " locker 'y " ą 

New York. — Palace te
atro, Brcadway gatvėj, 
"lockery" rasta uždarytas 
kūdikis. Pridėtam raštely 
motina, kūdikio vardu, pra- | 

j šo surasti jam gerus namus. 

• i i • * i M > » ^ — i * M * * a » ————. 

T a i s o m e 
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REFRIGERATORIUS 
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus 

DARBAS GVARANTUOTAS 

ŠČIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave 
Tel. GROvehill 7570 

GROvehiU 1983 - TRIangle ©073 

DR. Y. P. SLEPIKAS 
— — . 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
* • * 

68C3 W. Cermak Road 
BERWYN. rmoroifl 

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Benvyn 6200 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

<>%. — % ARds 5557. 

DR; FRANK C. KWIHN 
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 W<wt 47th Street 

OFISO TALMUDO*: 
Nuo J Iki 4 po ir 7 iki • : ! • vak 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CttIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Oans l l Indiana— 

Pbone WENtworth 257J 

PHYSIO TH^RAPY 
986 West 63rd 8t. 

HOUR8: Daily «—• P. M. 
Saturdays S A. M. to t P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą. akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
ldegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
«ali suteikti. 

87 MJETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimą. 

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

OPTOMETR1STAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas: UAs>AL 0523, Chicago 

OFISO VALANI'OS: 
Kaskien 9:30 a. m. Iki 8:30 p. m. 

Treciad. ir šestad. 9:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m. 

Ofiso TeL . . . . VIRginia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJIAS IR CHIRUBGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRTTMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Treciad. ir Sekm. tik susitarius. 

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

UNIVERSAĮ, 
Savings and Loan Associatioa 

SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. ^ 

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

' svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

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

kaip pirma. 

4712 South Ashland Ave. 
Telefonas YARDS 1373 

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutartj. 

JOS. F. BUDRIK 
RAKANDŲ IR J EWELRY 

KRAUTUVĄ 
3241 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLtNOIS 
Tel. CALnmet 7237 

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

Mūsų Je\*elry skyriuje rasite 
Auksinių 2iodų su Deimantais, 
Auksinių Phmksnų, Rankinių 
*Vaterpruof Laikrodėlių ir .t t 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:80 
WHFC 1460 k. Ketvergo rak. 7:00 

Tel . VIK O980 (o f f l ce Ir N a m u . ) 

Dr. Walter J. Kirsfuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4003 S. Archer Ave. 
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:80 — 
8:20 vakarais. Trečlad. pasai sutarti. 
- • • • • • - • i 

Tel.: Cicero 1484 

flr. S. R. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

-
OFISO VALANDOS: 

Kasdien no 2-4 pp. Ir 6-8 vak. 
šeštadieniais nuo 2-4 pp. 

Trečlad. ir Sekmad. uždaryta. 

Tikslim Trrlmaa 
OrtlMptle GrdjrmM 

Coataet 8tiklal 
Stiklo* AtnmijiniuTi 

DR. VVALTER J. SVVIATER 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD. 
(Viri M©tropollUun 0tat« Bankon) 

Tel: — CANAL 7S29 
VBL: — Ka«dlen — 10 Iki lt , 1 lkl 6, 7 
11d • — Beitad. — 10 ryU lkl 6 rak. Sek
mad. — 10 Iki pietų. — TreSlad. uldaryt* 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS Ui CHIRUBGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-troa lubos) 

Ofiso Tslofonss: YARds 6654 
Jei neatsiliepia laukite— 
Bes. TeL: MH>way 8880 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IB CHBBUBGAS 

2420 VV. Marąnette Rd. 
Ofiso T e L : P R O s p e c t 6446 
Bes. TeL: HEMlock 815(1 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

DR. EM1LY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IF CHIBUBOAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 
Bes. TeL BEPublkr rOM 

Jeigu Neatailiepiama— 
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. 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 West Marquette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VAJLAJfDOS: 

Kasdien nuo % iki 4pp. ir 6 iki 8 • . 
(Treciad., ir Šeštad., pagal sutarti) 

Atidarė Ofisą — 

DR, M. P. KLORIS 
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St. 
Tel. — HAYraarket 6034 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 

SKAITYKITE ' 'DRAUGĄ" 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

lwL OANftl C122 

DR. BIE2IS 
KM. &&& tto. T*lm*a Ar*. 
*m. TeL GKOveUU t€17 
ittfto TuL HEMkMk 484« 

/ 

Pasidėti k išimti pinigus galima asmeniškai 
ir laiškais 

MOKAME 3% DIVIDENDU į 
JŪSŲ PARANKUMUI RANDASI • 

1739 SO. HALSTED ST. 
Atdar#iea$dieri rnao 9 ryto iki 5:30 vakaro. Ketvirtadieniais ntio 9 

ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietu> 
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NORIU PIRKTI 
UŽ CASH: 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

AL C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Del Susitarimo Sauk: 

Republic €051 

DR. j . W. KADZEWICK 
GYDYTOJAS IR CfflRUROAS 

6254 S. Ashland Ave., 
ROOM B. 

Ofte© Tel.: GROveblU 521S 
Res. TeL: PROspect 9475 

VALANDOS: 
Nuo S Iki 4 popiet; 7 iki 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal •utartt. 

GYDYTOJAS IK OHOKCRGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1—8 popietir7--8 v. •. 
Sekmad., Treciad. Ir Beetadienlo 

vakaraifl ofiaaa uidarytaa. 
REZIDENCIJA 

3241 W e s t 66th Pl&ce 
TeL REPnblfe 7HSS 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGFON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

m-
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DR. JOHN 6 . MULAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sngrįžes Iš Tarnybos 

PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

Ofiso TO.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CflOERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: fi££WYK 6200 

VALANDOS: 
Kasdien: 2 - 4 PP-; 7 - 9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutarti. 

OeL OANai #267 
Rea. Tei: PROspect 0 6 » 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p 

6 Iki 0 vai. vakare. 
, • • 

t e i YARds 8146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
944 West S5th Street 

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

Šventadieniais—11-12. 
• • 

Tei — LAFAYETTE 3650 

DR. Y. E. S1EDUNSKI 
DANTISTAS 

4143 ARCHER AVENUE 
(kampas Francisco Ave.) 

CHICAGO 32, ILL. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2428 We»t Marąoette Roftd 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Treciad. ir Nedėhomia susitarus t 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
46411 So. Ashland Avenue 

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

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

H fice TeL YARds 4787 
*amu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
ftcridencljos TeL: BEVeriy 8244 

DR. T. DUNDULIS , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namą T*Ls PriIJ.liAN ft*"H 

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

West Town Bldg. 
2400 W e s t Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Res.' TeL: BRl n§wlck 0597 

VALANDOS: 
^i io 1 I k f 3 pop ie t ; 6 iki 8 v a k a r * 

•1 
Žmogaus būdas reiškia 

daugiau, negu jo karjera. 
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 
" 1 ' =se: 

S 

A "D R A U G O" M 
JJg DARBŲ SKYRIUS $ 

"DRAUGAS" HET.P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph »488-»48t 

• rnmrn* 
HELP WAXTED — VYRAI 

BLACKSMITH 
RNISHERS 

SU PATYRIMU 
P R I E 

MOTOR TRUCK 
BODIES 

JACOB PRESS SONS 
3320 S. Normai 

* V Y R Ų * 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Mainanti Šiftai 

Gera Pradine Rata 

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO. 

4401-47 S. 55th Court 
Cicero. 111. 

HELP WANTED — MOTERYS 

GUDRIOS MERGINOS 
MfiGSTA DIRBTI DEL 

HELP WANTED — VYRAI 

MOTOROLA 

TAI GERIAUSIA 
R A D I O 

VIETA MIESTE 

Jos Pradeda Nuo 83c 

Su Pa tyr imu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki 

VYRŲ 
STOCK IR 

Shipping Room 

$1.04 

PIET—RYTUOSE 
DIRBTUVEI 

R E I K I A 

Patyrusiu Journeymen: 
ENGINE LATHE OPERATORIŲ 

TOOL MAKERS 
MILLING MACH. OPERATORIŲ 

MAŠINISTŲ 
Prie mašinų assembly 

ATSIŠAUKITE 

Paper Container Mfg. 
Companv 

7415 EAST END AVE. 

REIKIA 
V I R Ė J Ų 

Su hotelio arba 1-mos klases 
restorano patyrimu. 

* KAIPO 

Chefs arba Virėjai 
VALGYKLOSE ANT 

SANTA FE TRAUKINIŲ 
TAIPGI REIKIA 

DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

FRED HARVEY 
COMMISSARY 

216 W. 18th ST. 
REIKIA STEEL WOOL 

TILE APPLICATORS 
Patyrusių. Gera mokestis, 

pastovūs darbai> 
ATLAS CX)NSTRUCTION CO. 

506 S. Wells St. 
WEBster 7540 

REIKIA 
MŪRININKŲ 

UNIJISTŲ 
Keletas mėnesių darbo 

Bloomington, 111. 
Rata $1.87i/>. 9 vai. į dieną 
ir šeštad. Face ir paprastoms 
plytoms, partition ir back-up 
tile. Užtenkamai materiolo. 

JOHN FELMLEY CO. 
BLOOMINGTON, ILL, 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL 

D 2 E N I T 0 R K Ų 
C4DARBIS f t H 1 V AL. PRADŽIA* 

11% I VAL. PO S MftN. 
82H f VAL. PO • M£IT. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 

809 W. WASmNGTON ST. 

Sąlygos 
Įsidirbti Galima 

MILCOR STEEL CO. 
4301 S. Western Blvd. 

VYRAI IR MOTERYS 

Solar Mfg. Co. 
REIKIA 

MERGINŲ IR MOTERŲ: 
WINDERS 

ASSEMBLERS 
SOLDERERS 

Naktį šiftas — 4:40 po iki 1:10 
ryto. Dieną šiftas — 8 ryto iki 
4:30 p.p. Pastovūs darbai, auto
matiškas pakėlimas. 

VYRŲ: 
STEAM FITTER 
TOOL MAKERS 

MAŠINISTO 
. DIENINIAM ŠIFTUI 

4501 S. Western Blvd. 
Tik tamsūs žmones neskai 

to "Draugo". Būk šviesus. 
Kam sunkenybes atima 

norą, tas mažai tenuveiks — 
J. Huter. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 

i Asmenys: 
1S 

Reikia ^ * 
Senyvo Vyro^kaipo 

D ž e n i t o r i u s i r 
S h i p p i n g R o o m P a d ė j ė j a s 

40 VAL. f SAVAITE 
MOKESTIS $30.00 

M c I N T O S H E L E C T R I C A L 
C O R P . 

223 N . C a l i f o r n i a A v e . 
———— — — — ———————— ——— — - - - T f 3 j__ 

REAL ESTATE 

LOTAS PARSIDUODA—ant Tal-
man tarp 71st ir 72nd. Pašaukite 
—STEfVY ART 1401. 

M E R G I N Ų 
Lengvi švarūs darbai 
spaustuvėje. Rankomis 

ar masinę darbams. 

Mainanti Šiftai 
Naktimis Bonai 

Malonios Darbo Sąlygos 

L i g o n i n e s P i e n a s 
G r u p e s A p d r a u d a 

A p m o k a m o s A t o s t o g o s 
C a f e t e r i j a a n t v i e t o s 

ATSIŠAUKITE 
SAMDYMO OFISAN 

Uarco Incorporated 
5000 S. California Ave. 

GERA TBANSPORTACMA 

(California busas iki durų) 

M O T E R Ų 
LENGVIEMS ASSEMBLY DARBAMS IR LENGVO PAKAVIMO DARBAMS 

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

ATSIŠAUKITE ASMENIŠKAI 3 
MR. A. J. MILLER, JR. 

ar MR. C. EVANS 
CHICAGO WHEEL & MFG. 

COMPANY 
1101 W. Monroe St. 

CANAL 8155 

Maeinskas Mečislovas, kil. 
Betygalos vai., Raseinių ap. 

Maknauskas Jonas, iš Gražiš
kių vai , .Vilkaviškio ap. 

Markauskas Vladas, iš Darbėnų 
vai., gyv. UI. valst. 

Martinjdene Juzefą, i£ Skaud
vilės vai., Tauragės ap. 

Masionis Pranas, kil. iš Seirijų 
vai., Seinų ap. 

Maslauskas Jonas, kil. iš Ve-
virženų, Kretingos ap., gyven. 
Brooklyne. 

Matulevičius Jurgis, gim. Ame
rikoje, gyveno Lietuvoje, grįžo 
Amerikon 1939 m. 

Mažeika Petras, kil. iš Ramy
galos vai'., Panevėžio ap. 

Meneas Augustas, sūn. Adolfo, 
kil. iš Kelmės vai., gyv. Pitts-
burghe. 

Menž Henry A., gyv. New Ha-
ven, Conn. #" 

Meškūnas Antanas ir Vincas, 
kilę iš Šiaulių ap., gyv. Water-
bury. 

Mičiulis Juozas, kil. ar turėjęs 
giminių Marijampolės ap., gyv. 
Cleveland, Ohio. 

Mičiulis Motiejus, kil. iš Ma
rijampolės ap. 

Miežonienė-Ambrozaitytė Roza
lija. 

Mikelionis Jonas, sūn. Antano, 
iš Leipalingio, gyv. Springfield. 
Morkūnas Jurgis, Juozas ir Sta
sys, gyv. Cleveland, Ohio. 

Mozeraitė Ona, kil. ar turėjusi 
giminijų Tauragės ap. 

Narkevičius Jonas, gyv. Čika
goje. 

Nartaraitė Jadzė, iš Meškuičių 
vai., Šiaulių ap. 

Natkus Henrikas, gyv. Čikagoje. 
Nemajjtta Petras, iš Šiaulių. 
(Neniškaitė Julija, kil. iš Ro

kiškio ap. 
Neverdauskas Adolfas ir Kos

tas, kilę iš Telšių ap., gyv. Čika
goje. 

Nikšas Jurgis, iš Gaurės vai., 
Tauragės ap. 

Norvaišienė-Daunytė Marija ir 
jos vyras Vincentas gyv. Čika
goje. 

Obrikaitis Ermantas, gyv. Či
kagoje. * 

Opasnovas (Oposky) Jonas. 
Osvaldas Andrius, kil. iš Gar

liavos vai., Kauno ap., gyv. Ra-
cine, Wis. 

Padriežas Kazys ir Motiejus, 
broliai Magdalenos. 

•Pankauskas Vladas, kil. iš Kvė
darnos vai., Tauragės ap. 

Pašakarnienė Liudvisė, gyven. 
New "Yorke 

Paškevičiūtė Marija, kil. ar tu
rėjusi giminfc Vilkaviškio ap. 

Paulauskaitė Izabelė, ištekėju
sios pavardė nežinoma, kilusi iš 
Gargždų vai., Kretingos ap. 

Paznanskienė-Ambrozaitytė Pra 
nciška Marija. 

PezeredzkarMaslauskaitė Mar
celė, iš Veviržėnų Kretingos ap., 
gyv. Brooklyne. 

Piesliakaitė Olesė, ištek, pavar
dė nežinoma, gyv. New Yorke. 

Pivariūnaitė Marijona, išvykų? 
iš Vilniaus. 

Pivoriūnienė-Juškaitė Barbora, 
kil. iš Tryškių vai., Šiaulių ap. 

Plaušinis Jonas, iš Plokščių 
Šakių ap. 

Pocius Jurgis iš Raseinių. 
Počesienė-Vilčiulytė (Vilczol) 

Valerija, gim. Ncw Yorke. 
Pohlmann Johanna, gyv. Broo-

klyn, N. Y. 
Pind (Podgaiskis) Martynas, iš 

Kuršėnų, gyv. New Yorke. 
Poška Antanas, kil. iš Paežc-

rėlįo vai., Šakių ap. 
Poškaitč, kil. ar turėjusi gimi-

nitų Naumiesčio vai., Tauragės ap. 
Pratapas Jonas ir Matas, gyv. 

Čikagoje. 
Preikšas Viktoras, kil. .iŠ Vir

balio apylinkės, Vilkavi&kio ap. 
Puleikis Ignacas ir Juozas, ki

lę iš-Šilalės vai., Tauragės ap. 
Puodžiūnas Antanas, gimęs A-

merikoje, gyv. Amsterdame. 
Pupalaikis Andrius, kil. iš Žas

lių vai., Trakų ap. 
Pyragas Simonas, gyv- Pitts-

fburghe. 
Radzevičius Adomas, sūn. Ado

mo, kil. iš Gelvonių vai., Ukmer
gės apskr. 

Radzevičius Jonas, sūn. Pelikso, 
kil. iš Pumpėnų, Biržių apskr., 
gyv. Brooklyne. 

Raško (Račka) Juozas ir nu
irusiojo Motiejaus Račkos šeima. 

Rederienė-Alisaitė Uretė, kilus 
iš Tauragės ap., našlė. 

Reinart Prank ir Reinartaitė 
Liucija, gyv. Čikagoje. 

Remeikis Jokūbas,,kil. iš Rau
dėnų, Šiaulių ap. 

Rezevičiūtė Anelė, kil. iš Juo
dupės vai. 

Rinkevičius Jonas, sūn. Anta
no, kil. iš Miroslavo (Slabados), 
vai., Seinų (Alytaus) ap. 

Rudinkaitis Joseph, gyv. Scran-
ton, Pa. 

Rutkauskas Boleslovas, kil. iš 
Gudžiūnai vai., Kėdainių apskr., 
gyv. Čikagoje. 

Sadonis Juozas, sūn. Juozo, kil. 
iš Žiežmarių vai. 

Sasnauskas Kazys ir jo bro
liai, broliai Antaninos. 

Saulėnas Andrius, kil. Onuškio 
vai., Trakų ap., gyv. Bostone. 

Savickas Antanas, gyv. Botanic 
Ave., Philadelphijoje. 

Seba Jonas, gyv. Detroite. 
Senkus Vincas, iš Alvito vai., 

ir Adelė ir Ona Senkiūtės, gim. 
Amerikoje, gyv. Philadelphijoje. 

Simonavičienė - Kriščiokaitvtė 
Kotryna, kil. Jurbarko vai., Ra
seinių ap. 

Sirgidas Alfonsas, kil. iš Var
gelių km., Utenos ap. 

Skistimienė, kil. iš Krosnos vai., 
Marijampolės ap. 

iStančikaitė Valesė, gim. Ame
rikoje, gyv. New Yorke. 

Stančikas Adomas, kil. iš Tra
kių ap. 

Stankevičius, Virbickų giminai
tis, kilęs iš Trakų ap. 

Stankūnai, kilę iš Vilkijos vai., 
Kauno ap. broliai Juozo. 

Staškevičius Juozas. 
Stepanauskas Jonas ir Kazvs, 

kilę Bartininkų vai., Vilkaviškio 
apskr. 

Stukonis Juozas, kil. iš Baiso
galos vai., Kėdainių ap., gyv. 
Worcester, Mass. 

Stulga Antanas, dantfų gydy
tojas, kil. iš Šilalės vai., Taura
gės ap. 

Surma Vincas, iš Gražiškių v., 
Vilkaviškio a]). 

Šalčiūnicnė-Lukoševičiūtė Ona, 
kil. iš Pajevonio vai., Vilkaviš
kio apskr. 

Simkienė-Stvgaitė Domicėlė, kil. 
iš Veliuonos Kauno ap., jos vy-

V Y R O K L I M A K T E R I J A 

(Tęsinys) 
Ne visi vyrai vienodai pa

sensta. Jok yra tokių vyrų^ 
kurie sulaukę net 65 metų 
amžiaus, yra ambicijos pil
ni, ir judrūs, ir darbštūs, ir 
produktyvūs. Tokie nenori 
nei sirgti, nei našlauti, nei 
"darmai" duoną valgyti, nei 
mirti. Jiems gyvenimas yra 
malonus ir jie gyvenimui 
malonūs. Bet tokių nedaug 
matome. 

Dažniausia, kai vyras per
sirita, per 50 metų amžiaus 
(kiti net anksčiau), pajun
ta kad jo kūno pajėgose į-
vyksta kažkokios permainos, 
jaučia senatvę jį užgulant. 
Tokį vyro gyvenimo pervers 
mą daktarai vadina "Klima-
kterija". 

Simptomai, čia suminėsiu 
trumpai paprasčiausius simp 
tomus, kokie dažniausia* pa
ras Charles ir dukterys Aniceta, 
Izabelė ir Emilija. 

Šimkūnaitės, Anelė ir Zosė-Do-
micelė, dukterys Jono, iš Kovars-
ko vai., Ukmergės ap., gyv. New 
Yorke. 

Švedienė-Kailiūnaitė Petronėlė, 
gyv. Čikagoje. 

Tautkus Juozas ir Pranas, kilę 
a r turėję giminių Šakių apskr. 

Tonkūnienė-Osvaldaitė Ieva, kil. 
iš Garliavos vai., Kauno ap. 

Traknienė-Ambrozaitytė Marija 
Pranciška. 

Tūbelienė-Daknyte, kil. iš Ly
gumų vai., Šiaulilų ap. 

Urmonas Ignas, kil. iš Joniš
kio vai., Šiaulių ap. 

Vadakojis (MullerJ Izidorius 
(James), kil. iš Pašvitinio valsč., 
Šiaulių ap., muzikantas. 

Vaičiūnas Antanas ir Mykolas, 
kilę iš Upytės vai., Panevėžio ap. 

Vaitickūnienė-Žilinskaite Jadvy
ga, duktė Vinco, gyv. rodos Čika
goje. 

Valaitis Jonas, iš Keturvalakių 
vai., Vilkaviškio ap., gyv. Cleve
land, Ohio. 

Valterienė-Radveikytė Elzbieta, 
kil. iš Kvėdarnos, Tauragės ap. 

Vasiliauskas Petras, kil. iš Ki-
dulilų vai., Šakių ap. 

Vaškelis Jurgis, kil. iš Užpalių 
vai. Utenos ap. išvykęs iš Petra
pilio, gyv. Detroite. 

Vclža Kazimieras ir Stanislovas. 
Vilkaičiai, kilę ar turėję gimi

nių Vilkaviškio ap. 
Vilkas Juozas, kil. iš Šilsodės 

km., Gražiškių vai., gyv. Brook
lyne, laivakorčių agentas. 

Vitkauskas Adomas. 
Vizgirdas Ona, gyv. Čikagoje. 
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti: 
C o n s u l a t e G e n e r a l of 

L i l h u a n i a , 
4 1 W e s t 82nd S t r e e t 

N e w Y o r k 24, N . Y . 

nepasisekimą su jo draugų 
"intrygomis". Jam visi at
rodo negeri ir viskas nege
rai. 0 vargšas nežino, kad 
čia yra kaltas jo paties liau
kose vykstantis perversmas, 
kas veikia į jo nervų bei 
kūno sveikatą. 

Kiti vyrai laike klimakte-
rijos jaučia širdies palpita
ciją, svaigulį skausmus po 

sireiškia pas vyrus laike kli- j širdžia, galvosopį, didį pra-
makterijos. - Visupirma jis kaitavimą, -smarkų širdies 
pajunta nuovargį nors jo plakimą. Jis negali ramiai 
širdis yra tvarkoje. Paskui pamiegoti, nei tinkamai pa-
jis pasidaro nervingas, nors silsėti, nei tinkamai dirbti. 
d a u g k a v o s ne i šge r i a . Pa s - Jef k a s jį p a b a r a , t a i l aba i 
kui jo atmintis pradeda silp j susijaudina; jei kas padaro 
neti, dažnai užsimiršta, ne
gali savo minčių sukoncen
truoti, nei planuoti, nei su
galvotą darbą tvarkingai pa
daryti. Darbas nesiseka, vis
kas nesiseka. Nenori būti 
tingus, o pasidaro tinginys; 
dažnai patampa apšepęs "ne-
valaika", kad net draugai 
pradeda juomi sarmatytis. 
Vėliau raumenys pradeda so
pėti, kartais ir strėnas skau 
da; tuomet pasidaro piktas, 
paniuręs, dažnai be reikalo 
verkia, yra neramus. Tam
sios bei kerštingos mintys 
skverbiasi jam į galvą, jis 
visus pradeda įtarinėti be 
jokio pagrindo. Meile link 
žmonos, link šeimos ir link 
draugų, gan dažnai pavirs
ta į neapykantą. Didis nuo
šimtis vyrų klimakteriniame 
amžiuje pradeda. įtarinėti, 
kad jo žmona "nori jį nu-
tručinti", kad jinai uturinti 
kitą", ir šiaip visokiausių 
nonsensų prasimano. Jis 
kiekvieną savo negalavimą 
jungia su išsvajotom "tru-
čiznom", 0 kiekvieną savo I nuo "chiggers". 

nepalankias pastabas, jis ne
tenka savimi pasitikėjimo. 
Tuomet jis jaučiasi nenau
dingas, nereikalingas, pase
nęs "reksas". Jo nuotaika 
pasidaro pesimistiška, jis 
patampa melancholikas, jis 
tuomet tikrai yra nelaimin
gas. 

Pakaks šį sykį rašyti zr 
pie simptomus. Jau ir taip 
straipsnis darosi per ilgas. 
Kitą sykį parašysiu apie tai, 
ko nevalia daryti ir ką rei
kia, daryti, kai vyras sulau
kia klimakterijos. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas V. L. — Kad 
odą neapnyktų ir odon nesi-
briautų "chiggers", tai yra 
gerai išsitrinti kojas ir ran
kas su preparatu vadinamu 
"Sulfur Foam,-Wyeth". Kad 
uodai, musės ir mašalai ne-
kąstų, tai reikia apsitrinti 
su skiediniu vadinamu "Bug-
a-Boo". Sakoma, kad tas 
skiedinis apsaugoja odą ir 

^ 
: ^ 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street 

• 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
bateliais, dėžėmis ir 

statinėmis. 

• • • 
A L . Š I M K Ū N A S 

S a v i n i n k a s 

Telefonas PROspect 5951 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

Cicero, I1L 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Talsom Visų ISdlrbyftčlq 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINAVTMAS 
Paimam ii namu ir prlstatom 

PARDUODAME NAUJUS 
1 RADIOS 

Mes tarime Radijų f steke ir 
jums nereikės laukti dėl Jūsų. 

Talpffi Pasirinkimas Vėliausių 
Musikoe Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarai* lkl 1:10 vai. 

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

{*-' 

8ią plnl*ų suma KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi iSdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams |sigrytl 
nauja arba sena narna, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be Ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rigrhts patvarkymus. 

Stos bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Šiame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavl la. 

VISI VETERANAI YRA KVIKCIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI 

KEISTUTO SAVTNGS and LOAN ASSOCIATION 
TeL - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chicago 8, Iii. 

JOS. M. MOZERIS, SECTY 

/ 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1834 South Oakk'y Avc. Chlcago 8, Illinois. Tel. ( A N a l 8010-8011. 

Entered na second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago 111. Under 
the Act of Nlarch 3, 1879. 

rublishod Daily exccpt Sundays, 
by the LlTHl.VNLVN CATllOLIO 
P R E S S S ( H 1 E T Y . 

A member of the Catholic Press 
Assoeiution. 

Subscrlption Ra tos : 
J 6.00 per year outside of Chicaso: 
|7.(»0 per year in Chicago & Cice
ro; 4e. per copy. 

T 4 v -
licaįfojc ir 

l ' n l u i n u I . U M - U,nu. i 1 In 
Cicero—l»a št u . 

Metams $7.00 
Tusei Metų 4.00 
Dviem mėnesiams 1.30 
Trims mgneatanm 2.00 
Vienam mėnesiui . . 

.Ii i n-1 MUM' Valstybėse, ne dUcagoj , 
Metams $6.00 
l'usei metu 3.50 
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam, mėnesiui ..,» .75 

Užsieniuose: 
Metams $8.00» 
l'usei metų 4.50 
Trims mėnesiams . ? . . . . . . 2.50 

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos 
l pareikalavus. 

prisiunčiamos 

Skatina Branginti Amerikos Laisvę 
DR. G. E. SOKOLSKIO KALBA 

Garsusis Notre Dame universitetas suteikė garbes 
daktaro laipsnį žinomam įašytojui-kolumnistui George 
E. Sokolsky. Ta proga gra.duantamif jisai pasakė tikrai 
svarbią ir reikšmingą kalbą, kurioj; tarp kitų dalykų, 
jisai pažymėjo, kad Amerika ligšiol buvo ir dabar yra 
galinga visais žvilgsniais dėl to, kad jos "Konstitucija 
pripažįsta paskiro asniens^gaTbe ir autoritetą.'' 

Besinaudodami visomis teisėmis į laisvą gyvenimą 
Jungtinių Valstybių žmonės pasiekė aukštumų ir dva^ 
siniu ir medžiaginiu atžvilgiu. "Ir tie laimėjimai civili
zacijoj neturi būti pražudyti" — sakė p. Sokolsky. Jis, 
atvirai ir aiškiai kalbėdamas, nurodė rimtus pavojus 
civilizacijai. Esama galybių, kuries siekia sugriauti tai, 
kas lįgšiol buvo pasiekta.. 

PAVOJAI Iš RYTŲ KRAŠTO 

Rytų padangėj pasirodo despotizmas, autokratija. 
Tiesa, "satrapas dėvi europejiškus drabužius, bet jis 
pasilieka, orientalas ta prasme, kad žmogus po jo val
džia yra paverčiamas nieku." 

"Tai yra individualinės valios nihilizmas. Tamsybės 
galybės • puola visa savo jėga mūsų stiprumo esenciją-
religiją ir teisę.'* 

Mūsų asmens laisvę ir pagarbą^saugoja religija ir 
teisė. Tamsybių jėgos prieš jas kovoja, nes siekia žmo
gų paversti absoliučiu valstybės vergu. Šiuo klausimu 
p. Sokolsky sako, kad religijos, teisės ir teisėtumo prie
šai "valstybę pastato žmogaus dvasios kalėjimu". Val
stybė, kuri Vakaruose buvo išugdyta, kaipo individua.lo 
teisių saugotoja, "yra sulankstoma į persekiojimo, kan
kinimo, pavergimo įrankj." 

TAKP KOMUNIZMO, NACIZMO IR FAŠIZMO 

NEKĄ SKIRTUMO 
•'Vokietijoj tos galybės buvo vadinamos nacizmu; Ru

sijoj — komunizmų: Italijoj — fašizmu." 
Nepaisant kokiu vardu tos tamsybės galybės būtų 

vadinamos, jų bendra-, karakteris yra vienodas. Todėl 
p. Sokolsky ir pabrėžia, kad komunizmas, nacizmas ir 
fašizmas atima iš žmogaus asmenybę, sutriuškina jo 
dvasią, paverčia jį paprastu daiktus ir ant jo pastato 
valstybę vergo valdovu, kuriam žmogus turi išsižadėti 
visų savo teisių, laisvių ir garbes. Individualus pasidaro 
nereikšmingas, aptamsintas daiktas. Jis yra dingęs. 

Savo svarbios kalbos išvadoje naujasis Notre (Dame 
universiteto garbės daktaras pareiškė, kad Jungtinės 
Valstybes buvo įsteigtos krikščioniškos civilizacijos li
beralizmo pagrindais. Jog šaknys yra Šventame Rašte. 

Ir, suprantama, kad tol, kol Amerika, tų principų lai
kysis, ji visuomet pasiliks galinga ir jokie komunizmo, 
nacizmo ar fašizmo grasinimai jai nebus pavojingi. 

Lenkijos Žmonės "Balsavo'7 

Praėjusį sekmadienį Lenkijoj įvyko balsavimai. Pi
liečiai turėjo pasisakyti šiais klausimais: 1) ar vienus 
ar dvejus parlamento rūmus įvesti; 2) ar užgirti pro
vizorinio (laikino) režimo vedamo svarbiųjų pramonių 
suvalstybinimą ir žemės reformą; 3) Ar užgiriama Len
kijon vak3.rų sienos šalia Oder ir Neisse upių:' 

Balsavimų rezultatai nebūsią greit paskelbti. 
Prieš šiuos balsavimus ėjo aštri kova tarp Maskvos 

remiamos (Osubka-Morawski vadovaujamos) partijos 
ir Mikolajczyko vadovaujamos valstiečių partijos. . 

Yra davinių manyti, kad tie balsavimai nebus teisėti. 
Pirmoje vietoje neteisėti dėl to, kad neįsileista oficialfųi 
sąjungininkų obzervatorių ir kad Lenkijoj ir dabar dar 
tebelaikoma, "šimtai tūkstančių raudonarmiečių ir dau
gybė rusų šnipų, kurie terorizuoja gyventojus. Prieš 
balsavimus dar ir_daagiau jų buvo atsiųsta Lenkijon. 
Labai daug Mikolajczyko šalininkų esą areštuota*. 

Nauja Knyga Apie Komunizmą 
Buvusis kongresmanas (iš New Yorko valstybės) Ha-

milton Fish parašė knygą tokiu vardu "The ChaJlenge 
of VVorld Communism." Ją išleido The Bruce Publishing 
Co., Milwaukee, Wis. Knyga vidutinio, paprasto forma
to, 224 pusi. 

Knygoje randame Šiuos skyrius: pasaulio komuniz
mas; komunizmas prieš religiją; komunizmas Europoje; 
komunizmas Kinijoj; komunizmas lotynų Amerikoj; ko
munizmas Amerikoj. 

Skyriuje ''Komunizmas Europoje" yra daug rašoma 
apie Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes. Gana smulk
meniškai atpasakojama tų kraštų okupacija ir bolše
vikų žiaurumai. Rašoma ne tuščiais sakiniais, bet pa
siremiant autentiškais dokumentais. Atspausdinami ir 
keli Amerikos Lietuvių Tarybos memorandumai. 

Hamilton Fish žino, ką rašo. Per daug metų jis dirbo 
kongreso komisijoj, kuri tyrinėjo priešvalstybinio ele
mento veiklą. Savo laiku jis buvo tos komisijos pirmi
ninkas. Jis surinko daug žinių, daug svarbių dokumen
tų. Tuo pasiremdamas jis ir šią knygą parašė. Todėl ji 
ir yra. vertinga. 

Lippmanas Klysta 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę] 

Neseniai žinomas publicistas VValter Lippman parašė 
straipsnį, kuriame jis gvildena Europos problemą. Eu
ropai tenka šiandien pasirinkti arba: 

1. pasiduoti sovietų valdymui, arba 
2. to išvengiant, pasiduoti visiškai anglo saksų glo

bai, arba 
3. būti padalintai į dvi dalis, skiriančias karine de

markacijos linija. 
Šitoks Europos problemų sprendimas gal būt galėjo 

būti prieš jos išlaisvinimą, o ne dabar. Šiandien tai ne
aktualu. 

Trys didieji turi atminti, kad Europa susideda iš dau
gelio tautų, gyvenančių savo gyvenimu. Šitos tautos 
negali būti traktuojamos kaip vergai, ka.ip karo belais
viai, kaip biznio objektas. Anglo-saksų ir sovietų nesu
sipratimuose tos tautos nepasitenkino tik stebėtojų 
role. Jungt. Valstybės turi tai suprasti ir suderinti savo 
nusistatymą su Europos tautų pageidavimais. 

"Columbia" Apie Bolševikiškus Rinkimus 
Edvardas J. Kubaitis atliko gerą ir naudingą darbą 

parašydamas anglų kalba išsamų straipsnį a.pie bolše
vikų smurtiškus rinkimus Baltijos valstybėse 1940 me
tų vasarą. Straipsnį pava.dino u Free ' Elections, Stalin 
Style." Tasai straipsnis įdėtas Kolumbo Vyčių (Knights 
of Columbus) leidžiamame žurnale "Columbia", kuris 
turi daug skaitytojų. Straipsnis užim3. kelis žurnalo 
puslapius. Jis yra pailiustruotas fotografijomis iš Lie
tuvos., Latvijos ir Estijos gyvenimo. Verta tą žurnalo 
numerį (liepos mėn. laidą) įsigyti ir pasiskaityti apie 
bolševikų biaurų smurtą. 

• 
Vyčiu Namas 

Šiandien Lietuvos Vyčiai Chicagoje galutinai nuper
ka namą, kuriame įsteigs savo ir, aplamai, lietuvių jau
nimo reikalams centrą ir klubą. Tuo būdu yra reali
zuojamas sumanymas, kuris kilo prieš trisdešimtį metų 
ir kuris visą laiką buvo gyvas tos organizacijos veikime. 
Reikalas yra svarbus ir rimtas, todėl, reikia manyti, 
kad visa mūsų vi£Uomenė rimtai į jį pažiūrės ir savo 
paramą suteiks naujuose jaunimo užsimojimuose. Kas 
būsimąjį ketvirtadienį (liepos 4-tą) atsilankys į Vy
tauto parką, tas daugiau sužinos apie šiandien nuperka
mą namą ir tuo pačiu parems įrengti jame jaunimui 
tinkamą centrą. 

• 
Rabinai Reikalauja Religijai Laisves 

Chicagoje įvyksta žydų rabinų svarbi konferencija, 
kurioj dalyvauja ir iš Lietuvos atvykęs rabinas Osri, 
kuris šiuo metu esąs vienintelis žydų dvasiškis Lietu
voje. 

Pažymėtina, kad rabinų konferencija priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalauja, kad Sovietų Rusijoj būtų duo
dama žydų ir kitoms religijoms laisvė. Tai patvirtina 
pirmesnius pranešimus, kad ir žydai Rusijoj neturi 
laisvės savo religijai. 

Kun. P. M. Juras savo lėšomis išleido Naujojo Testa
mento (arkivyskupo Juozapo Skvirecko išverstą) antrą 
pataisytą laidą. Spausdinta "Darbininko" spaustuvėj. 
Kaina, — audeklo viršeliais $3.00, popieriaus •— $2.00. 
Išleista gražiai. 

Jurgis Mantas 

P r o p a g a n d a I r T i k r o v e 
(Iš knygos 'ŠĖTONO VALDŽIA") 

Smurtu bei klasta įsibro- siteisino: "Man ši košė la-
vę į Lietuvą ir sunaikinę jos bai Dutiakfc.* " 
laisvę, bolševikai lietuviams 
buvo tik priešai, bet jų ap
gailėtina išvaizda bei nekul
tūringumas sukeldavo ne 
vienam lietuviui be pasipik
tinimo dar ir užuojautos, o 
neretai ir karčios šypsenos. 
Ir bolševikų aukšti pareigū
nai ir jų žmonos, kurias, 
kaip ir visas ruses lietuviai 
vadindavo bendru vardu: 
katiušos, ir raudonarmie
čiai — nenusimanydavo pa
prasčiausiuose mandagumo, 
švaros bei moralės reikaluo
se. Jie atrodė tarytum būtų 
iškritę iš kito pasaulio. Pa
prasčiausias Kauno darbi
ninkas, apsirėdęs savo kas
dieniais rūbais, bolševikams 
atrodė išsipuošusiu "buože-
buržuju'' — kapitalistu. 

Iš pradžių bolševikų va
dai niekur savo raudonųjų 
kareivių neleisdavo, bet il
gainiui jų būdavo gatvėse 
apstu. Bet reikėjo matyti jų 
išplėstas iš nusistebėjimo a-
kis, kai jie žiūrėdavo į Kau
no parduotuvių priešlangius, 
o ypatingai į prekių kainas. 
Visa jiems atrodė čia pasa
kiškai pigu ir pasakiškai tur 
tinga. 

"Maža Amerika" — iš
girdau kartą dviejų bolševi
kų kareivių, sustojusių prie 
laikrodžių parduotuvės lan
gų, pasikalbėjimą apie Lie
tuvą. Nudžiugęs, matydamas 
porą protingų bolševikų, už
kalbinau juos, bet jie, tarsi 
įgudę aktoriai, padarė vei
de nuobodžiaujančių lordų 
išraišką ir ėmė mane "švie
sti", kad Sovietų Sąjunga 
yra turtingiausioj i pasaulio 
valstybė, kad ten visko pil
na ir t.t., žodžiu, traukė jau 
seniai pažįstamą,, ligi gyvo 
kaulo įgrisusią dainelę. Man 
tikrai jų pagailo. Jie pri
pratę visur matyti šnipus, 
aišku, negalėjo tikėti, kad 
aš jų neįskūsiu NKVD. 

Kartą raudonarmietis pa
klausė kauniškio darbinin
ko: 

— Kada gi pas jus baig
sis šventės? 

— Kokios šventės? — nu
stebo darbininkas. * 

— Na, šių... visų dienų. 
Jau antrą savaitę žiūriu, o 
jūs vis šventiškai apsirėdę... 

Ilgai lietuvis darbininkas 
aiškino bolševikui, kad tai 
yra šio krašto žmonių kas
dieniai drabužiai. 

Kiek vėliau, kai iš Sovie
tų Sąjungos atvyko į Lietu
vą karininkų bei šiaip ko
munistų tarnautojų žmonos, 
būdavo graudžiai juokingų 
nuotykių. Pvz., kad ir pla
čiai nuskambėjęs įvykis te
atre į kurį bolševiko žmona 
atėjo apsirėdžiusi "buržu
jės" naktiniais marškiniais, 
manydama, kad tai yra» va
karinė suknelė! 

_ Bolševikų neišmanymą ro
do ir tokie pavyzdžiai: Dau
gumas jų nežinojo, kas tai 
yra oranžai, o kai pamatė 
ir paragavo, tuojau "atsi
minė": "Mes Sovietų Sąjun
goje turime tokių daiktų ke
letą fabrikų". 

Vienas bolševikų kareivis, 
pietaudamas Pienocentre, 
paprašė atnešti dar tris por
cijas sviesto. Gavęs jis pa-» 

Aišku, tą "košę'' kareivis 
valgė šaukštu. 

Daugumas lietuvių manė, 
kad bolševikams trūksta 
proto. Aiškinau savo drau
gams kiek pajėgdamas, kad 
sovietų pilietis čia nėra kal
tas. Kaltas rėžimas, kuris 
privedė rusų tautą (ir, žino
ma, kitas, komunistų valdo
mas tautas), prie tokio pa
sibaisėtino fizinio ir dvasi
nio bankroto. 

Prieš karą būdamas So
vietų Sąjungoje pats įsiti
kinau kaip skurdžiai ten gy
vena žmonės. Miestuose tat 
ne taip krinta į akį, bet pro
vincijose — tikrai baisūs 
drabužiai, apavas, valgis, 
gyvenamieji namai, sveika
tos reikalai... 

(Bus daugiau) 

Būsi ypatingas "Draugo" 
bičiulis, jei gausi naują pre
numeratorių. 

ITENDUOJAME^ 
TRINIMO MAŠINAS — 

TIKTAI 

!$150 
Į DIENĄ. 

Mes Esame AGENTAI Del 
BEN.1AMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, talpai — 
MARTIN S E N O f R MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, ir — 
KEM-TONE VALSPAR. 

Turime Gražu Pasirinkimą 
l»46in. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidą! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDYYARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

^ 

10,000 
• DEGTINES 
• 2RAND&S 
• RUM'O 

BONKŲ 
GIN 
VYNO 
KORDIALĮf 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L IQUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

MATHAN KANTER 
"Lietu viskas 

žydukas" 

f 
Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-

"SAVAS PAS SAVĄ" \ 

%> 

Tiesiog Jums 
Ii MOŠŲ Dirbtuv 68 

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 
pačiu išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KALNAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjo Išgarsina Mos, — 
Prie Progos Paklauskite Jo! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PAKLOK ŠUTE IŠDIRBĖJAI — 

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKATTIS 

^ : 4* 

Automobiliams 
APDRAUDA 

Pradedant nuo 
$ 2 4 . 1 0 META^ 

$500.00 «">™° 
POLISAS 

$ 4 . 0 0 METAMS 

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
* 1000.00 TOUSAS 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 
J. A. Shulmistras 

NOTARY PUBLIC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, 1LL. 
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IŠ GARY, IND. LIETUVIU GYVENIMO 
Sis-Tas nyčias, mokyklas. Ne>a pa

silikę ir lietuviai. Lietuvių 
bažnyčia stovi gražioje vie-Del streikų buvo sustoję 

darbai pastaruoju laiku vel 
įsisiūbavo. Nesunku darbas 
gauti. Dirbama po 5-6 die
nas savaitėje. 

įpijos administracija. Nenuo
stabu todėl, kad jau didžiaiu-

toje. Visa parapijos nuosa
vybe įkainuojama $100,000. 
Klebonauja kun. J. Martis, 
kuris pasižymi puikia para-

Lietuviškoji katalikiškoji 
spauda čia turi gerą dar
buotoją asmenyje J. Auškal-
nio, kuris darbuojas ne tik 
vietos lietuvių tarpe, bet sa
vo "juoduoju žirgu'' (auto-
mobilium) apvažiuoja ir a-
pylinkes miestelius. 

* 

šias. parapijos neprietelius 
Mr. Morgičius jau pradeda 
žiūrėti į ežero pusę. Kitose 
parapijose jis deginamas, o 
pas mus manoma jįi paskan
dinti. 

* 

Birželio 16 d. lietuvių baž-
Gary nors, palyginamai, j nyčioje buvo žymėtinos iš

yra jaunas miestas, bet gy- i kilmės — primicija kilusio 
ventojų skaičium jau užima 
trečią vietą visoje Indiana 
valstybėje. Gyventojų dabar 
turi 130,000. 

* 

iš šios parapijos jaunuolio 
John W. Daniels (Daniele-
vičiaus). Tai jau ketvirtas 
kunigas iš mūs parapijos. Be 
to, yra iš mūs parapijos ir 

Mieste yra įsikūrusios į- keletas seselių vienuolių. Vi-
vairios tautos. Visų tauty- si gražiai darbuojas Dievo 
bių katalikai turi savo baž- garbei ir lietuvių labui. J. 

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
t u k t n i a c Dauuyriic l o l a i k o L i e t u v o s vėliavos, 
jClVlIlId} r c Y Y a i l * š a ] e j v . viešai nebeišstato; 

Dabar, kada Lietuvos var- lyg sarmatytųsi savo kilmės 
das žemlapiuose nebemini- arba lyg tai daryti kas draus 
mas; kada Maskolija gniau- tų. Aš tai vadinu ankstyvu 
žo-trempia lietuvybės sąmo- apsileidimu, 
nę; kada. Lietuvos vytis ir Ypač dabar metas lietu-
trispalvė vėliava Lietuvoje; viam pasirodyti, kad lietu-
paneigta, draudžiama; sve- viai mėgia Lietuvą matyti 
tur gyveną lietuviai turėtų Nepriklausomą valstybę ir 
kuo daugiausia lietuviais ro- nepripažįsta Maskolijai tei-
dytis; t. y. kame, ir kur ga^ sės ją valdyti. 
lį šalę J. V. vėliavos išsta
tyti Lietuvos vėliavą! Jokia 
šalis nedraudžia gerbti-my-
lėti gimtinę šalį, šalę nau
josios; pagaliau — nėra jė
gos, kuri sugebėtų išplėšti 

Bridgeport Važiuoja 
TT. Marijonų Bendradar

bių 10-tas skyrius rengiasi 
į bendradarbių apskrities 
tradicinį išvažiavimą, į Hins-
dale, m. Važiuoja automo-* 
biliais, kurie juos turi. Ne
turintieji važiuoja t roku Bal-
vich Bros., 017 W. 34th St. 
Trokas naujas ir patogus. 
Visi norintieji važiuoti tro-
ku, kuris nuveš ir parveš 
už 75c., turi įsigyti tikietą 
pa.s skyr. pirm. A. Matulio-
kienę, 3239 S. Lituanica Av., 
Bartkaus store, 901 W. 33rd 
St., pas J. Šliogerį, 911 W. 
33rd St. ir pas kitus sky
riaus narius. 

Trokas išvažiuos nuo Bart 
kaus.štoro, 901 W. 33rd St., 
9:30 v. ryto. Valdyba 

KALTINAMAS SUZANNE I suimtas ir tardomas kaslink 
DEGNAN NUŽUDYMU J Suzanne Degnan pagromimu 

mvmm^ .,,,.. , į r n a i ž u d y m u š i ų m e t ų s a u_ 
sio mėnesio pradioje. Svar
biausias įrodymas kad jis 
yra ieškomas piktadarys y-
ra tame jog jo mažojo piršto 
antspaudą atatinka mažojo 
piršto antspaudą, kuri buvo 
rasta ant 'ransom' notos. 

# 

Brangink savąją lietuviš
kąją kalbą. Atimk kalbą nuo 
lietuvio, tai Lietuvos nebus 
rasti, sako vienas lietuvių 
poetas. 

^KLBKTTftS "DRAUGE* 

William Heirens, 17 m. 
amž. Univeresity of Chicago 
studentas, šiomis dienomis 

Bridgeport. — Kat. Fede
racijos 26 skyriaus pusme
tinis susirinkimas įvyks Šv. 
Jurgio parap. mokyklos kam 
bary, trečiadienį, liepos 3 d., 
7:30 v. vak. Visi-sos dr-jų | skyrius kviečia .visus daly-
atstovai, pavieniai nariai-ės Į vauti išvažiavime, liepos 7 

Kas, Kada Ir Kur 
Bridgeport Šv. Pranciš

kaus Vienuolyno Rėmėjų 1 

ir visi katalikai, kuriems rū
pi Lietuvos ir tautos likimas, 
malonėkit dalyvauti. Valdyba 

Labai malonų įspūdį man 
darė Kazimierinėse kapinėse 
tūlų kapų papuošimas sale 
J. V. Lietuvos vėliavukėm. 
Toks garbingas ir drąsus pa
sirodymas lietuvybės sąmo-

ar užčiaupti žmogaus jaus- nes nors ir nedaugelio rodo
mus, gimtinės šalies meilę, mas, tačiau pavyzdingas ir 
ir prie jos gilų ir neišdildo-, sektinas visiems, kas jau-
mą ryšį, kurs įgimtas sie- čias lietuviais esą. A. R. 
los gilumoj. Užtat, jei yra, 
tai mažai šalių, kurios kai-Į žmogų labiau patraukia 
tintų ar baustų atėjūną-pi- pavyzdys, o ne žodis. Savo, 
liet į už mylėjimą šalies, ku- kaipo kataliko, darbuose vi
rio j gimė, augo. suomet būk pavyzdžiu ki-

Kaž kodėl lietuviai nu0 tu- tiems 

JONAS VAH5EKONIS . 
Gyveno 2643 W. 61st Street. 

Tel. Belmont 7816. 
Mirė Birželio 30 d. 19/(fm., 

1:15 vai. p.p. su laukęs pusės 
amžiaus. 

Gimė L o t i n o j e . K i o iš Pa 
nevėžio apskričio, Krinčynos 
parapi jos , Vytauto ka imo. 

Pa l iko didel iame nul iūdime: 
Sesers dukterį Onq. R u t k a u s 
kaitę, švogerį Boleslovą, Riut-
kauską ir švogrcrio brolį Kas 
tan tą Rutkauską, ir daug kitų 
giminių, d raugų ir pažįstamų, 
o Lietuvoje irgi giminių. 

K ū n a s paša rvo tas Mažeika 
ir Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVeitern Ave. Laidotuvės įvyks 

* trečiadienį. Liepos 3 d. I š k o 
plyčios 8 vai. ry to*bus a t lydė
t a s j Gimimo Pane lės šv. pa
rapijos ba*žnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. P o pamatdų bu* nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi 
nes. „ 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, d r augus ir paž įs tamus 
dalyvauti .šiose l a d o t u v ė s e . 

Nuliūdę; Sr»M"s Duktė , Švo-
ge.ris, švofcerio Brolis ir Ki tas 
G1minė>. 

La)d. d i rek tor ius Mažeika ir 
Evans . Telef. Frospect 0099. 

d., Ryans Woods. Skyriaus 
pirm. M. Melk-us yra gera 
šeimininke. Lauksime visų. 

Šv. Pranciškaus Vienuolv-
no Chicago apskrities išva
žiavimas jvyks liepos 21 d.. 
Ryans Woods. Apskrities 
pirm. A. Snarskiene su ko
misija darbuojasi, kad vis
kas būtų gerai priruošta. 

Nuoširdžiai kviečiami visi 
atsilankyti ir su rėmėjomis 
linksmai dieną praleisti. 

R ė m e j a 

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu? 

fŠGYDYMOS. SU P E N I C I L L I N 
CNKSTŲ, PŪSLES, SOClALES 

LIGOS PASEKMINGAI 
Mes Jau paprelbejome tūkstančiams 
kurie kentėjo del NERVIŠKUMO, OD
OS. KRAUJO. LIAUKŲ. IR PRIVATI
NIU LIGŲ- Gydome ftlaplnlmo kanale 
punegalavlmus, nutekėjimus, pertankų 
vertima tuStlntl pūslę, nuolatini kėlimą-
si nakčia Ii lovos. 
Fizmft m PLUOROSKOPIŠKA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS K R A U J O IR 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai) 
IiGTDOMA MTJSU SAnGIU METODE 

RR OPERACIJOS 
B B 8KAUBMO 

B S PIOVIMO, B B DEGINIMO, 
Didžiumoje atveju palengvina nuo t 

Iki 3 dienu laikotarpyje. 
Gydymo kaita i prieinami kiekvienam 

darbininkui. 
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURI PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
202 SOUTH STATE STREET 

Kampas Adams—?eštame Aukite 
V AL.: knsdien nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Sekmadienia is uždary ta . 

A T Y D A ! 
Del Informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų per

laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IIJ EVANS, Laidotuvių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-mo Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
Gr. Evans yra H-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
šių veteranų. Suteikiamas pilnas niili t arinis laidojimas. 

MAŽEIKA "EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

m S. Western Ave. - Pro. 0099 
> 

Antra Koplyčia Senoje Vietoje: 

3319 Lituanica Ave. - Yar. 1138-1139 

l 
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse pa rūpi n am koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima. 

!!• — 

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

10756 So. Michigan Ave. 
T e l . P U L 1 2 7 0 a r C A N . 2 5 1 5 
R e z . t e l . : COMmodore 5 7 6 5 

I 
SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
m ODOS IftBfiRfMAMS 
Kenčlantiejl nuo senų, atdaru 

tr skaudžių žaizdų, žino kaip šan
ku yra ramiai sėdėti, ir aaip 
nakties metu negalima serai Išsi
miegot. Kuomet 
žaisdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių salsdų. 
Jo atgalTinan-
čios tr skausmą 
prašalinančios y-
patybės sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbse Išgydyt 

sens*, atda 
ras Ir 
dUas 

das. Vartokite JJ irgi skaudiems 
nudegimams, sasų tr sutrūkimu 
pralaimimai. Ir kad palengvinti 
Psortasts niežėjimą. Atvedina va
dinama Athlets'B Foot degimą tr 
aiežėjima, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo Odos sudžiūvimo to* 
sutrtlktmo tarp piritų; geras ir 
sausos, trinkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms i* lanko pu-

LEOULO OINTMENT parsl 
duoda po f i .00 , 1.7s\ tr I.ėO. 

• lųsklte J t sų Moaey Orderi tls-
s*«« 1:— 

L E G U L O 
1941 Ne. Putoki Rd. 

Dept, D. OttoacA SS. I1L 
Arba ga l ima gaut i STEM P H A R -
MACT. 48'47 W. 14th 8t., Cice
ro *0, Illinois. 

• • 

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. 
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Mūsų Įstaigą' 

" T l 

Cia rasite su\rtr* 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tokį, kuris patiks. 

Damgėliš Listumy yra pūna< 
patenkinti tau BWiu> itdsvroi* 
kuriuo* ms* padirbome jum*. 

Kairėje matosi vienas ii 
daugelio mūsų atliktų darbų 

Prie pirmos progos atvyki* 
1 mušu M m ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu: 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
6S7 NO. WESTEBN AVE. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

Taupymas Visada Moka Gerus s 

DIV IDENDUS 
Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
ši beifdrove per 41 metus savo taup.Uojains išm kėjo kiekvicjisj 

sutiuipytą dolerį su pera is dividendais . 
Kiekvieno, mūsų taupyto jo taupinia i y r a apdraus t i iki $5,000.00, 

per Federa l Savings & Loan Insurance Corp., "VVashineton, D. C. 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

TJNDER U. S. GOVERNMENT STJPERVISION 

2202 W. CERMAK BOAD Tel.: CANal 8887-8099 
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

O f f i c e l i o u r s : D a i l y 9 A . M . - 5 P . M . ; T h u r s d a y s 9 A . M . - 7 P . M . 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon 

'•^n*.* 

sy^Wi^w^s^s^^^S'^* 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
H*. NELSON 

— fiaviBJako — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5 
« » » • * 

iofiiuAC NAiuiiclsUiCAinyhAi - fam aiilfoUmžd 
LivtUTVj ITv|/lll\itnijvniyilvl iwti atii\vi\fTH%ji 

• ••• 

VISI Kaip Wm UI Lt€raY0S ncpnKImnOniyDC! 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 Ss 
. Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1380 k.) 

Pirmadieniais ir KetvirtsdV 
8 vai. vak. 

NUUŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave*, Cicero, 111. 
Telefonas TOVVNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, IL 
Telefonas — GROVEHDLL 0142 

Masu patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 
jHsq fl^'H1^ stoviai prieinamas i 

N A R I A I : 

C h i c a g o s 

L i e t u v i ų 

L a i d o t u v i ų 
D i r e k t o r i ų 
A s o c i a c i j o s 

A M B U L A N O U 
P a t a r n a u j a m 

d i e n ą i r n a k t i 

Mes T u r i m e 
K o p l y č i a s 

V i s a m e 
M i e s t e , 

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS 
8319 LITUANICA AVE. 
6845 S. VVESTEKN AVE. 

Phones : YARds 1138-39 
PRO. 009SJ 

LACHAWICZ IR ŠONAI 
i 

2314 VVEST 23rd PLACE 
1U756 S. MlCHKiAN AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5705 

PULiman 1270 

L L. BUKAUSKAS 
f f 
19821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PULhnan 9G61 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LIT ckjs ICA AVE. l'hone YARds 4908 

/ 
J. UULEVICIUS 

4348 & CALIFORNIA AVE. Tel. LAF. 3572 

/ 
P. J. RIDIKAS 

3354 S. HALSTED ST. 710 VV. 18th STREET 
Teiephone YARds 1419 

L h ZOLP 
•s* J I » 

1646 VVEST 46th S t Phone YARds 0781 

^ 

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 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

/ 

\ 
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DUtfN KASTIS DKAUUAS, CHICAUO, ILLJJNCUS Antradienio lieoos 2 1946 
ff Dievas davė Bordai -

Borda davė Dievui 

= 

F¥ 

Tasco vietovėj, Meksikoj, posakis, kuris pasklydo po 
stovi majestotinga bažnyčia, visą šalį, ir kuris dabar da 
kuri 1757 metais buvo baig-j nėra pamirštas: <4Dievas da
ta statyt i . j v ė Bordai, Borda davė Die-

Bažnyčią pastatė prancūzų vui". 
kilmės mainerys Joseph de * 
la^Borda, kurį meksikiečiai j ilgainiui Tasco pasidarė 
vadina "Jose de la Borda". Meksikos nacionalė švento-

Istorija šios bažnyčios y-1 ve, pačios vyriausybės pri-
ra įdomi. Vieną sykį minėta- žiūrima. Bile kam toje apie-
s is Borda vyko į Mexico linkėję uždrausta statyti na-
City. Jis, kaip paprastai mus. Ir gavus vyriausybės 

STIPRI SARGYBA 

Meksikoj, su savim vedėsi 
mulą, apkrautą įvafriu kro
viniu. Kelyje nepastebėtai 
mulas įklimpo. Gelbėdamas ' misija, 
gyvulį Bordo ruemė nuo jo 
krovinį ir pradėjo studijuoti 
dumblyną. Pasirodė čia pat 
esama sidabro gyslos . Šis 
radinys Bordą padarė tur
tingu. 

leidimą statyti namus, juos 
pirmiausiai turi užgirti Mek
sikos Nacionalinė Meno Ko-

Sidabro kasyklos, kurias 

Heirens užsigint 
* William Heirens, kurį po
licija skaito piktadariu, pa
grobusiu ir nužudžusiu Su-
zanne Degnan, pareiškė, jog 
j is nieko bendra neturi su 
ta piktadarybe; jis prisipa
žįsta tiktai prie atliktų įsi-
laužymų į namus. Melui tir^ 
ti mašina, kaip praneša val
stybės gynėjas, taipgi nieko 
nedavus, nes jaunuolis neat
sakinėjęs į pastatytus klau
simus. Tačiau valstybės gy-

i mus 

tinka nuospaudoms ant no
tos rastos Degnan namuose. 

2. visa eilė atliktų įsilau-
, žymų į namus toje apielin-

Atgabenus į Kwajelein atomo bombą, skirtą išbandymui ant Bikini Atoll, pastatyta kėje ir į namus už dviejų 
atrado Borda, ir šiandie te-13tipri sargyba saugoti paslaptingą apylinkę. Ypatingos atsargos taipgi žiūrėti, kai ka 
beveikia. Kasmet iš jų išima- ro lėktuvas **Dave Dream" bombą paėmė ir pakilo į erdves, kad ją numetus ant Bi 

Centralinė Amerikos Žy 
dų Rabinų Taryba savo sei
me, Chicago j , paskelbė vie
ną, įčlomų ir visiems įsidė
mėtiną raportą, būtent: sta
tistikos daviniais, daugiau
siai divorsų ir sugriautų šei-

nėjas, policijos ir detektyvų j m u Amerikoj yra netikin-
viršininkai sako, jog jis bus č i ų j ų n a m u o s e taip pat tuo-
mergaitės pagrobikas. Re- s e k u r , fl g u e i n a a s m e . 
miamari šiais punktais: n y a d v i e j ų s k i r t i n g u tikėji-

1. pirštų nuospaudos ata- m ų V a d i n a g b e d i e v i a i d i . 

Kad padėkoti Dievui už ne^ 
tikėtą laimę, Joseph le Bor-
de toje vietoje, kuri dabar 

ma didelis kiekis sidabro. 

Nurijo 40 soilku 
London. — Už kėsinimąsi 

žudytis asmenys Anglijoj y-
vadinama Tasco, pastatė j ra teismo baudžiami. W. T. 

Brocklehurst nurijo 40 špil
kų dėlto, kad namuo buvo 

laiko meksikiečių tarpe g imė ; nepatogus jam gyvenimas. 

dni . (Acme-Draugas telephoto) 

durų dviem dienom prieš 
mergaitės pagrobimą. 

3. jo pažinimu apielinkės. 

džiumoje yra šalies nelai
mės, j kurią ir gramzdina 

[ nuolat kylančios divorsų ban 
gos ir griūvantieji šeimos 
pagrindai. 

X Stud. Petras Salukas, 
kuris per karą nacių buvo 

i 

bažnyčią San Sebastian ir 
Santa Prisca vardais. Nuo to 

fcfcfcj 

h 
Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RCrSIES NAMAMS 
- GERAS PASIRINKIMAS: 

STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABAR -
REIKMENIS". 

Stogams Reikmenys — Iosaluoto Plytn IšvaJzdo* Sidlngs 
Lango — Dnrn — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 

Varni5k> — F.namelio — Geležinių N a m a m s Reikmenų 
H a r d w a r e — Ple is ter io — Cemento — Š r a t o — Viaokioa 

Rūšies InsaUacijos Materiolo — Štormo Lango — Kom
binacijos Doro — Wallboard — Plaster Board — Vami-
diiŲ Ir Daug Kita Dalyko. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

BI 

Kas Girdėt^ 
Chicagoje ̂  

Audros auka 
Praeitą sekmadienį pro 

kai kurias Chicago vietas 
praėjo smarki audra. Lietus 
apsems patilčius ir rūsius 

Vėl dvi liepos 4-tos 
aukos 

4. dormitorijoj jo kamba- išvežtas priverstiniems dar-
ryje radimu revolverio, pei
lio ir chirurginių įrankių. 

5. nebuvimu mokykloj nuo 

bams Vokietijon, šiomis die
nomis atvyko į Chicago ir 
dabar yra sustojęs Šv. Kry-

Liūdnai -baigęs po 
vestuvinė kelionė 

Bernard J Rumsch su sa-
vo žmona, iš New York, po-
vestuvinėj kelionėj atvykęs 1 

į Chicago sustojo Palmer 
Hotel. Tą patį vakarą jau-
taoji iššoko pro langą ir už
simušė. Priežastis tos sau-
žudystes nežinoma. 

Louis Tobiassen, 12 m., 
guli Loretta ligoninėj, o 

daugelio namų. Namuose ad- j Joseph Houdeck, 8 m., Rose- sakoma, lanke pamokas, o 
popiet dalyvavo studentų šo-resu 3317 S. Hamilton St . | land Community ligoninėj, 

įvyko net nelaime. Dorothy Jie fireworkais "celebravo" 
Pavlak, 22 metų, nuėjus į 
rūsį pilną vandens paėmė už 
elektros vielos ir ant vietos 
buvo nutrenkta. 

Teisėjas apžiūrės 
Miesto teisėjas E d. Luczak 

šiandie daro ekskursiją į 
Leroy Booker arklydę, adre
su 711 West 14 St., kuri iš-
nomuoja arklius įvairiems 
pedleriams. Gyvulių Globos 

™ I Draugija arklydes savininkui 
^ Į iškėlė bylą del netinkamo' grobe septynis didelius kau-

neš varos pačioj arkly de j . Iras (rūgs) . 

"Best t ime" daug 
ksinavo 

Linda McKay, modeliste 
vienos firmos, nepažįstamo 
draugo lydima namo iš nak
tinio klubo pasigyrė, jog tu
rėjus "best time". Įėjus į 

liepos 4-tąją. 
Tuo tarpu policija suėmė 

keletą asmenų, kurie parda
vinėjo fireworks. Bausme 
jiems bus daug didesne, ne
gu biznis fireworkais. 

9 vai. ryto tą dieną, kuomet j ziaus klebonijoj. Jo dėdė A. 
mergaitė buvo pagrobta, i Salukas yra žinomas Cicero 
(Tečiau nuo 10 iki 11 vai., j veikėjas. Svečias žadėjo da

lyvauti L. Vyčių Chicagos 
apskrities piknike, liepos 4, 

Rekordine rinkliava 
Poppy Day Asacciation 

nu. 

Reti ginklai parodoj 
Chicago Historical Society 

savo patalpose, Lincoln par-
k'e, yra suruošus įdomią 

paskelbė, kad metinė rink- ^ t ų g i n k l ų parodą. Tarpe 
liava (Poppy Da v) šįmet bu- k i t ų g į n klų , randasi ir gar 

kiuose). Vytauto parke ir papasako-
. . ., . v. . x r . r . ti savo pergyvenimus. 

Tai tiek iki šiol. Vėliau vis 
tik turės paaiškėti, jis ar ne X Mary Kumpikas, gimu-
jis yra tuo baisiu piktada-į*i Chicagoje (Bridgeporte), 

dabar randasi tarpe išvie-
tintų lietuvių Vokietijoj (bri 
tų zonoje). Ji paieško savo 
dėdžių Juozo ir Povilo Kum-
pikų, gyvenančių Chicagoje, 
taipgi Mrs. Pipiras ir Mag
dalena Šalčius. Daugiau ži
nių gali suteikti Pranas ir 
Ants.nina Juškai 3347 Li-

vo rekordine. £ Aguonėlių 
išdalinta dviems milionams 

savo kambarį pamatė jį i š - .žmonių, kurie suaukojo 
verstą: išnešta drabužių už 
$1,230 ir $800 pinigais. 

$191,711.95. 

Išmušę langą Eastern 
Oriental Rug Co. vagys pa-

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4% 
BE KOMISENO 

Tortas VM $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1,300,000. 

- STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVTSION 
4192 Archer Ave. TeL VIRginia 1141 

JIJSTIN MACKIEWICH, Pres. 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. 

saus Buffalo Bi lT revolve- tuanica Ave., Chicago. 

DRAUGO m ū m PIKNIKAS 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^sBisssssa^Ba^Ba^Ba^a^a^a^Ba^Bamsa^Ba^sa^Bsa^a^Ba^a™ a^a^a^sa^s^^saV aVsssl asMsa^aVsisZsal Is^saaSsY ^ B t f l t M s V a ^ a ^ a ^ D 

C K K K > 0 0 < X K K K X > < > 0 < > 0 ( X X K K K K K K K > 0 0 0 < K > 0 0 ^ 

3 

nARCUTIJ 
VTONTNTfCTJS 4MTCRTK0S LIETUVIU KASDIENINIS 

RADTO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. l t 1T3S 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

•alandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 iki 8 vaL vmk. 
MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehUl 2242 

— Į V Y K S T A 

Sekmad., Liepos-July 14d., 1946m. 
Prasidės mūsų įprastu laiku 

KVIEČIAME, 
K L A U S Y T I S 

MUZIK08 
DAINŲ 
ŽINTCT 

PRANEŠIMŲ 

00000<>0<X>00<>00<K>0<>0<>0<>00<>000<>00<>0<>0<>^^ 

Siame gražiame, vesame gamtos papuoštame BERG-
MAN's GROVE, prie 24-tos ir Desplaines Ave., No. River-
side, UI., Liepos 14-tą d., renkasi Dienraščio "DRAUGO" 
skaitytojai 4r prieteliai, "Draugo" leidėjų, Lietuvių Kata
likų Spaudos Draugijos, rėmėjai, ir visi bendraminčiai, ne 

Kyla spaudos reikmenų kainos, išlaidos didėja. — — Atvykę, draugiškai padėsite dienraščiui "DRAUGUI". 

ris, taippat ginklas Pedro x Tėvu Marijonų Bendra-
Santana, liberatoriaus Domi-j darbių metinio išvažiavimo 
nican respublikos. Į į Marijos Kalnelius, liepos 

Paroda atdara š iok iomis ; 7 d-, P™ga visi galės pasi-
Chicago M. C. Co., praneaa,, dienomis nuo 9:30 ryto iki I gerėti gražia gamta ir pui-

kad šiomis dienomis pradėjo! 4:30 popiet, o sekmadieniais k * u marijonų ukm. Šiuo me-
kursuoti 55 naujų busų. Be] nuo 12 iki 5:30 p:piet. t u S a m t _ a k a i P t i k y r a m a r " 
to, kompanija yra užsakius gaspa ve. 

' da 140 naujų busų. ' SKAITYKITE "DRAUGĄ" x Jonas Kass, žinomas 
. , biznierius, turįs j e w e 1 r y 

krautuvę adre"su 4216 Ar-
I cher Ave., aukojo keletą 
Į brangių dovanų laimėtojams 
j įvairių lenktynių liepos 4, 
j Vytauto parke. Lenktynes 
i bus suruoštos/vaikams ir au-
; gusiems. [ 

X Leonardas ir Rose Pet-
rošiai, iš Town of Lake, 
džiaugias nauju šeimos na
riu. Sūnus sveikas. Džiau
gias ir Vazniai bei Petro
šiai susilaukę pirmo anūko. 
L. Petrošius yra parapijos 
komiteto trustisas ir žymus 
veikėjas Šv. Vardo Draugi
joj. 

X Kundrotų namuose, 
Marąuette Park, birželio 29 
d. buvo susirinkęs būrys sve 
čių pasveikino Petrą Kun
drotą vardinių proga. Va
kar Kundrotų sūnui Stan
ley padaryta gerkles opera
cija Šv. Kryžiaus ligoninėj. 

X Anele Tavoraite, gyve
nanti Brazilijoj, kilusi iš 
Tautgalių kaimo, Papilės 
valsčiaus, Šiaulių apskr., ieš
ko brolio Juozo Tavoro, gy
venančio Chicago. Jos adre
są galima gauti "Drauge". 

X «feek Juozaitis, iš Mar
ąuette Park, žinomas lietu
vių jaunimo veikėjas ir bai-
lifas teisėjo J. T. Zūrio mu-
nicipaliam teisme, praeitą 
sekmadienį apiplėštas gerai 
p a s i k o r u s i o plėšiko. Atė

mė automobilių. 

Nėra žmogaus pasaulyje, 
kur neturėtų savyje gabumų 
gerą daryti. — Bulver. 

'*£ŠB&<-* 

Gražiajame Bergman's Grove 
No. Riverside, Illinois 

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

\ 


