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NEŽINIA AR ĮVYKS KONFERENCIJA 
KAIP YKA SAUGOMA GELEŽINE UŽDANGA ? 

Visi įvažiuojantieji I Rusiją Arba Jos 
Užimtus Kraštus Skirstomi j 3 Grupes 

i a ts ta tė ir dar padidino. Da-
("Iirau-o" Specialaus Korespon- j bar ii užima penkių kvad-

dento Pa ryž iu je P r a n e š i m a s ) . , . . , 
ratinių kilometrų plotą ir 

(Tęsinys iš šeštadienio) ' t u r i tūkstantį barakų, ku-
. _ rių kiekviename telpa penki 

Daug yra tokių, kurie iš- šimtai žmonių. Lovos jose 
važiavę iš Prancūzijos prieš yra trijų aukštų ir moterys 
pusmetį, dar ir šiandien sė- I gyvena bendrai su vyrais, 
di " k a r a n t i n e , " belaukdami Stovyklos pensijonierių 
sprendimo. j skaičius vidutiniškai siekia 

NKVD speciali komisija ! pusę milijono žmonių. Tarp 
skirsto "karant ino pensijo- j jų daugiausiai galima sutik-
nierius" į t r is grupes. ti raudonosios armijos ka-

Pirmajai grupei priklauso ! reivius, grįžtančius namo ir 

BATŲ VALYTOJAI NAŠLAIČIAI GALŲ GALE TURI NAMUS 

tie, kurie turi specialius lei
dimus grįžti tuojau į so-

' 'sovietų piliečius," kuriuos 
vokiečiai atsi traukdami bu-

vietų Rusiją. Tokių yra ne- v 0 išsivežę su savimi, 
daug, vos dešimt nuošim- Apie Kijevo stovyklą ma
čių. '' žiau turima žinių. Ji dau-

Antrajai grupei priklauso giausiai skirta ' 'klijen-
tie, kurie turi pereiti "per- t ams ' iš Vengrijos ir Bal-
auklėjimo" stažą, nes jie ne .Jianų. 
t inka tuoj grįžti į tėvynę. Įsteigdami tokias stovyk-
Juos siunčia į specialias sto- las, sovietai stengiasi su-
vyklas, kur komunistų agi- naikinti civilizacijos mikro-
tatoriai stengiasi priversti į bą, kuriuo *'apsikrėtė" ru-
juos užmiršti tą ką jie ma- sų kareiviai, besigainiodami 
te vakaruose, žiūrint kiek pergalės laurus ir perdaug 
stinriai jie buvo "apsinuo- į priekį pasinešdamr į Eu-X 

uiję' vakarų civilizacijos ropą. NKVD galvoja, kad 
Idėjomis, tiek laiko jie pra- po kelių mėnesių a r metų, 
būna stovykloje. Ten jie ga- j jie visa tai užmirš ir ras, 
Ii išbūti net trejetą metų. ; kad dviračiai ir laikrodžiai 
Šio?e stovyklose jie yra sovietų Rusijoje yra nerei-
priversti dirbti viešus dar- kalingi. 
bus. už kuriuos negauna jo-1 « j - n -i • , r* 

J KiidĮm Panaikina Dvi 
kio atlyginimo. 

Pagaliau trečiajai grupei 
priklauso raudonosios armi
jos dezertyrai, kareiviai, 

Molotov Nori Tvarkyti Konferencijos 
Eigą, Byrnes ir Bevin Tam Priešinasi 
NANKING, liepos 7- — Imas kas šiandien darosi ne-

Kinijos vyriausybe sakė ji I turi nieko bendro SU karu, 
turi būti viena taikos kon- j kuris yra baigtas. Anot jo. 
ferenc43<>s kvietėjų, nes ji i' 'klausimas dabar yra, kuo-
esanti viena "Penkių D id - rne t įvyks sekantis ka ras?" 
žiu jų/' kurios s; l ikimas yra I 
reikalingas taikos konferen > Į) • • Į f . ^ f c i - - ^ ! -
ei jai sušaukti i KUSIJ3 KOJltlSKUSja 

' Fabrikus Austrijoje 
VIENA, liepos 6. — Ne-PARYŽIUS, liepos 6. — 

Užsienių ministrų konferen-
I ei j a antrą dieną iš eilės ne
galėjo susitarti dėl taikos 
konferencijos sušaukimo ir 
baigė karštą keturių ir pu
sės valandų posėdį nepadarę 
nutarimo. 

Rusijos ministras Moloto-

atsiklaususi savo alijantų, 
Rusija pranešė, kad jie pa
ėmė didesnę dalį Austrijos 
fabrikų ir kitų nuosavybių 
kaipo reparacijas iš Vokie
tijos. Austrijos valdžia ir 
Amerika priešinasi tam Ru
sijos žygiui, ir U. S. gen. 

J. • 

vas s ta tė naujas sąlygas del 
! * • u~4-! Mark W. Clark įau pasiun-
konferencijos eigos, bet j f _ nYt^^^n . -"7 , _ 
Byrnes ir Bevin atsisakė Amerikiečiai tarnavę Italijoje atsimins benamius vaikučius Romoje, kuriuos va- J a s priimti, sakydami atro-

dindavo "batų valytojais." Beveik tūks tant i s jų dabar priimti į katalikų vedamą na
mą, kuris duoda jiems užlaikymą ir mokslą. Čia matoma dalis tų berniukų pietų metu. 
Tas namas buvo pasėka bendradarbiavimo tarpe Katalikų Bažnyčios, Amerikos Šal
pos Italijai, U. S. Raudonojo Kryžiaus ir amerikiečių kareivių Italijoje. 

- (NC-Draugas Photo) 

Demokratai Susiskaldę Atrodo Jog 
Visai Nebus Kainu Kontrolės Mėsai 

Sovietų 'Respublikas1 

Koks sovietų Rusijos yra 
rėžimas, galima iš to su
prasti , kad Maskva nutarė ' remiant jį, sen. VVherry (R., 

k ū n e buv 0 patekę vokiečių L ^ ^ j į ^ d v i s o v i e t i š k a s j N e b . ) sakė j i s tikisi jog 
' respublikas: Krimo ir Toto- bent 12 demokratų senatorių 

VVASHINGTON, liepos 6. 
— Demokratų jėgoms susis-
kaldžius, atrodo jog OPA 
pratęsimo aktas, jeigu bus 
priimtas ateinančią savaitę, 
neturės punkto kainų kont
rolės mėsai. Republikonams 

Demonstracijos Prieš 
Nutarimą D°l Triesto 

LONDONAS, liepos 7. — 
Jugoslavijos užsienių reika
lų ministras šiandien sakė 
jo valdžia protestuos ''Ke
turių Didžiųjų" ministrų 
nutarimą sutarptautinti 
Trieste miestą ir uostą. 

do jog Rusija bando išsi
sukti nuo savo sutikimo su
šaukti taikos konferenciją 
liepos 29 d. Paryžiuje. 

'Pasaulis Turi Žinoti* 

te protestą sovietų koman-
dieriui. 

Britai Kratė Jaffa; 
Arabai Slacfam Posėdy 

LONDONAS, liepos 6. — 
Anglijos Bevin priminė Raportas iš Tel Aviv sakė 

Molotovui, kad kiti sutiko britai parašutistai BU šar-
dėU reparacijų iš Italijos, p 'vuočytis įvažiavo į žydų 
Rusija dabar atsisako pil- kvartalą Jaffa mieste, ir pa-
dyti savo pažadus. "Pašau- darė kra tas toje srityje, kur 

jos kareiviai. Jų yr^ apie 
dvidešimt nuošimčių. 

Jei jie nepatenka tiesiog 
prie stulpo, tai jie, tiesa, 
pervažiuoja Rusiją uždary
tuose vagonuose, tiesiog į 
Sibirą prie priverstinųjų 
darbų į kasyklas. Ten jie 
turės atidirbti dešimt a r 
dvidešimt metų, žiūrint ko
kio laipsnio ' 'nusikaltimą" 
jie buvo papildę. 

Tie, kurie turi laimės pri-

rių, už laike karo bendra
darbiavimą su vokiečiais, ir 
visus tų respublikų gyven
tojus, kurių yra apie pus
antro milijono perkelti į 
kitą Rusijos vietą. 

rems jo pasiūlymą nuimti 
mėsą ir paukštieną nuo kon
troliuojamų produktų sąra
šo. 

Sen. Murdock (D., Utah) 
pareiškė, tačiau, jog jeigu 

š ta i t au ir laisvė, Seniau ' kongresas užgirs tokį veiks-
rusų dvarponiai savo bau 
džiauninkus mainydavo į 
šunis, šiandien Stalinas taip 
elgiasi su savo pavaldiniais. 
Nepatiko tavo snukis ir 
siunčia už tai į Sibirą. Kuo 

klausyti pirmajai grupei, ^ ^ s e n i K r i m o 
įvažiuodami 1 sovietų Ru- . - , , , . *- . i-
\ ... , . .. * . . tojai kurių tėvai ir seneliai 
sgą. ta r i palikti viltj, kad t e n į a m ž i k a d 
kada nors jiems pasiseks š j a n d i e n ^ ] i k t i _ 
dar važiuot! j vakarus. J l e n ė s t j r v a ž i u o t i 
tur , laikyti hezuvj, uz dan- , a e ž i n s i b i 
tų ir niekam nepasakoti a- T a g t į k , i m a t i k t o k į . 

mą, tai jis manąs Preziden
t a s uždės veto ant viso ak
to. Murdock sakė jis nema
tąs kaip by kuris demokra-

pie tai ką matė užsieny ar 
patyrė karantine. 

"demokrat iškoj" šaly kaip 
Rusija. Tegul Trumanas 

Kiek žmonių šiandien Sėdi pabando Chicagos gyvento-
Sovietų Karantinuose'? jus perkelti į Kaliforniją, 

Sunku pasakyti kiek yra 
iš viso įsteigta tokių "pa
sienio stovyklų" ir kiek jo
se yra žmonių, bet tur int 
kiek tikslesnes žinias apie 
Kijevo i r Kovelio stovyk
las, galima susidaryti vaiz
dą, kad t a s sovietų 'valy-

koks būtų skandalas, o Ru
sijoje Stalino įsakymas vi
siems yra H šventu. ' ' Lais
vas žmogus turi gyventi ten 
kur jis nori ir dirbti tokį 
darbą, kuris jam patinka, 
nes kitaip ne laisvė, bet ver
gija. 

m a s " y ra pradėtas masinių Maskva Ieško Buvusių Caro 
maštabu. Pavaldiniu... 

Kcvelio stovykla, kuri per I Kitas įdomus dekretas 
karą buvo vokiečių įsteigta, Maskvoj išleistas, tai, kad 
kad ten patalpinus rusų be-; vigi kurie apleido Rusiją 
laisvius, karo pabaigoj bu- dar prieš 1917 metų revo-^ 
vo veik visiškai sunaikinta, liuciją, gali a tgauti piliety-
1945 metų pavasarį rusai ją : bę ir grįžti į Rusiją. 

Bet įsakymas parašytas 
viliojančiai, pateptas medų, 
ka.d caro piliečiai neišsigąs
tų. Maskva tvirtina, kad jie 
nebus tardomi, nežiūrint ko
kios jie būtų religijas a r 
politinių įsitikinimų. Kam 
tardyti , NKVD turi apie 
kiekvieną emigrantą storą 
bylą, kurioj yra surašyti vi
si jo žingsniai. Bet jie nega
lės važiuoti ten, kur norės, 
Maskva jiems paskirs gy
venamąją vietą ir darbą. 

Paryžiaus rusai nei vie
nas nemano grįįkti. Perdaug 
senai jau jie čia gyvena. Jų 
giminės ir pažįstami išmi
rė, o važiuoti kur nors dirb
ti į Uralo kasyklas jiems 
visai nesinori, kada Prancū
zijoje j ie jaučiasi daug ge
riau. .Dabar Maskva neturi 
teisės jų išreikalauti, bet jų 
padėtis būtų visai kita, jei 
jie prašysis būti sovietų pi
liečiais. Tada jėga grąžin
tų. 

tas gali eiti prieš Preziden
to norus tokiame rimtame 
krizyje. 

Pradės Debatus 
Administracijos rėmėjai 

pripažino jog neformalus 
skaičiavimas nurodė, kad 
reikės grąžinti kai kuriuos 
išvažiavusius senatorius, jei 
norima supliekti "labai ne
priimtiną" priedą. Tai bus 
pirmas susidūrimas su mė
sos problema senate. 

Debatai dėl OPA akto j^ių militarinės valdžios 
pratesimo prasidės pirma- -būstinė, ir pradėjo demons-
dieny. Administracijos va- tracijas prieš alijantus. Bri-
dai viliasi jog iki kitos sa- tai policininkai pavartoio 
vaitės galo galės išgauti se- l a z d a s j r ašarines dujas, 
nato užgyrimą. | k a d į§sklaidyti demonstran

tus. 
Romoje minia užpuolė ke

lis automobilius vežančius 
alijantų karininkus ir civi
lius. Pranešta jog AMG šau
kia 200,000 darbininkų strei
ko vadus į militarinį teis
mą. 

ATAKUOJA ALIJANTUS 
TRIESTE, liepos 6. — 

Pasėkoje ministrų konfe
rencijos nutarimo sutarp
tautinti Trieste, šimtai įta-
lų jaunuolių susirinko Unitą 
aikštėje, kur randasi ali-

lis turi apie tai žinoti,' Be
vin pareiškė, sakydamas 
"atrodo jeigu mes nesutin
kame su rusų norais tuo
met nebus konferencijos." 

Prancūzijos Prez. Bidault 
sakė neįmanoma, kad kas 
nors galėtų bandyti apru-
bežiuoti taikos konferenci
joje dalyvaujančių tautų ga
lią. 

žydai irgunistai išlaikė tris 
britus karininkus per tr is 
savaites. 

Kongresas Užgyrė 
Britu Pianą Indijai 

NEW DELHI, liepos 7.— 
Visos Indijos kongreso par
tija šiandien užgyrė britų 
valdžios misijos planą per 

JERUZALEI, liepos 6. — 
Naujoji arabų vykdomoji 
taryba šiandien susirinko 
slaptam posėdyje apsvars
tyti atsakymą į Prez. Tru-
mano reikalavimą įleisti 
100,000 žydų į Palestiną. 
Taryba sueis ryt dieną ir 
po to padarys pareiškimą. 

Sovietu Jūrininkas 
Sakosi Nesąs Šnipss 

Mot. Cabrini Pakelta į 
Kataliku Šventuosius 

VATIKANAS, liepos 7.— 
Iškilmingose ceremonijose 
Šv. Petro Bazilikoje, Moti
na Frances Xavier Cabrini 
buvo šiandien pakelta į ka
talikų šventuosius. Popie
žius Pijus XII paskelbė 
gruodžio 22 Šv. Pranciškos 
Ksaveros dieną, šventoji 
mirė tą dieną 1917 metais 
Chicagoje. 

Tūkstančiai tikinčiųjų da
lyvavo iškilmėse. 

KALENDORIUS 
Liepos 8 d.: Šv. Elzbieta 

iš Portugalijos; senovės: 
Taiuragis ir Danga. 

Liepos 9 d.: Šv. Veronika; 
senovės: Sertautas ir Vida. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus ir šil

ta bei trošku. Saulė teka, 
5:23; leidžiasi, 8:28. Lietus 

Vyt. Arūnas i su griaustiniu. 

SEATTLE, liepos 6. — 
Rusijos laivyno Įeit. Nicolai 
Redin liudijo savo teisime kelis metus priruošti Indi- «. ,. n . J „v .„A . . . , 

\ m \ šiandien ir užginčijo, kad jos kraštą visiškai nepri
klausomybei, nežiūrint par
tijos kairiųjų narių protes
tų,. 

jis būtų kada nors bandęs 
išgauti slaptų informacijų 
apie Amerikos laivyną ir 
laivus. J i 0 taip pat užginčijo 

Part i ja vakar išrinko Pan- . . __ . 
., .rJ , , ^T_, ,kada nors prašęs Herbert dit Javvaharlal Nehru pre 

zidentu. Nehru tuoj pasisa 
kė prieš visokį imperializ 
mą, britų a r kitokį, sakyda 

Kennedy, prokuroro vyriau
siąjį liudininką, informaci
jų apie radar, kanuolių val
dymą arba laivą Yellowsto-
ne, ar kad būtų matęs do
kumentus, iki jam teisme 
buvo parodyti dokumentų 
nuorašai. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Trys milijonai meksikiečių vakar balsavo išrinkimui 

naujo prezidento ir 147 seimo atstovų bei 58 senatorių. 
Viename susišaudyme t rys asmenys b. vo sužeisti. 

—Laivyno departamentas dabar tiria pradingimą 1,275 
pėdų filmos, padarytos pirm 'A' bombos išbandymo Pa-
• ^ N L I KIELCE, Lenkija, liepos 

—Rusai suėmė ir laiko tr is U. S. karininkus ir vieno g. _ Valdžios agentai t i-
jų žmoną už tai, kad įėjo į rusų zoną Berlyne be leidimo, j rią antiržydų pogromą Kiel-

Areštavo 70 Asmenį; 
už Pogromą Lenkijoje 

ce mieste šiandien suarešta
vo dešimčius ' 'fašistų agita-

Amerikiečių ^komendantas padare prašymą juos paleisti. 
—U. S. valstybes departamentas sulaikė siuntimą 2,000 

traktorių j Rusiją ir t iria raportus, kad Rusija šiuo metu torių" ir praplėtė savo ty 
eksportuoja naujus t raktor ius į Argentiną. r i m j * k a d a P i m t i P o l i c i J°s ir 

—Atstovas Andrew J. May (D., Ky.) iškeistais čekiais k a*; e l v n* apsileidimą 
1 M±*1- J I T J u A - - u Pogromoje užmušta bent 

jungiamas m skandalu del vienos bendroves nezmoms- ACi ° * ^ 0 „ ^ „ „ MA„*, 
* ° 40 asmenų ir daugiau negu 
kai didelio pelno padaryto iš valdžios užsakymui karo 1 0 0 s u ž e i s t a . Daugiau negu 
n16^11* 70 asmenų sulaikyta, ir sa-

—Per savaites ilgumo riaušes Dakhau mieste Indi joje i kyta daug daugiau bus su-
10 asmenų užmušta. Krautuves ir mokyklos uždarytos, areštuota. 
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"Šviečia" Lietuvos profesorius 
(''Draugo" specialaus koresp. Eurcpoje pranešimas) 

Naujausios žinios iš pa- tinio skudro. Atvežti į Lietu-
vergtosios Lietuvos sako, vą rusų kolonistai, neretai 
kad šiuo metu Lietuvos išsitaria, kad jiems čia tik-

350 PĖDŲ ILGUMO PRIESAIKA 

aukštosiose mokyklose mo
kosi per 5,000 studentų. Apie 

ras rojus. Del stiprios par
tizanų veiklos Lietuvos kai-

60 nuoš. visų studentų suda-1 mai dar nekolcnizuojami. 
ro moterys ir tik 35 nuoš. ! Kur buvo bandyta į kaimus 
palieka vyrams. Tam tikrą j atvežti rusų kolonistų, ten 
studentų dalį sudaro nelie- j jie buvo sunaikinti. Visa lie
tuviai. Universitetuose ir ki- tuvių tauta — vyrai, mote-
tose aukštosiose mokyklose rys, vaikai ir seneliai — del 
yra paskirti auklėjimo prc- savo tautos egzistencijos ve-
rektoriai, kuriais gali būji! da žūtbūtinę kovą. Sovietų 
tik iš Maskvos atvežti rusai, spauda neretai išsitaria, kad 
Vilniaus universitete tokiu! toks pasipriešinimas esąs tik 
"pedagogu" yra rusas Mal- Lietuvoje. 
kovas, labai menko sugabe- „ .. L.. 

. . 4
 to Balti tikrinimas limo žmogus, bet simta-pro- * , . 

. . nutrauktas 
centinis komunistas, impe
rialistas, aršus vakarinių de- Lietuvių, latvių, estų ir 
mokratijų priešas ir NKVD lenkų tikrinimas, vestas tik-
patikėtinis. Ir šitam žmoge- ski nustatyti, ką pripažinti 
liui, kuriam tiktų būti tik tremtiniu ir šelptinu asme-
krautuves pardavėju, paves- niu. ir kam šalpa turi būt ; 

ta "šviesti" Lietuves profe- sustabdyta, nutrauktas. Xe-
serius. Jis kas trys-keturias oficialiai pareiškiama, kad 
dienos šaukia universiteto to l ia i lietuviai, latviai, estai 
profesorių susirinkimus ir ir 

buvo susirinkusi paskutinei lybose. Į šitas telegramas 
Tautų Sąjungos sesija. Lie- j nebuvo atkreiptas dėmesys, 
tuvos, Latvijos ir Estijos į-
galioti ministėriai prie Tau
tų Sąjungos (Turauskas), 

nors prancūzų atstovas, pa
laikomas lenko, čekoslova-
ko ir jugoslavo buvo pasiū-

Feldmanis, Selteris) darė j les atsižvelgti į sovietinių 
žygių, kad jie galėtų atsto-j Baltijos "respublikų" preten 
vauti savo kraštus. Baltijos | zijas, kad į Tautų Sąjungos 
valstybes nebuvo įsileistos. 
Visų trijų valstybių atsto
vams buvo pasiūlytos vietos 
diplomatinėje tribūnoje. Bal
tijos valstybių atstovai sesi
jos pirmininkui Hambro į-
teike notas, pabrėždami, kad 
jie reiškia pretensijų į jų 
kraštų įneštą turtą Tautų 
Sąjungos reikalams. Sovie
tinės Baltijos "respublikos" 
telegrama pranešė, kad Lie
tuves, Latvijos ir Estijos į-
neštas turtas joms priklauso 
ir jos nori dalyvauti jo da-

baigiamuosius darbus pri
traukus ir Sovietų Sąjunga. 
Dauguma šiam pasiūlymui 
pasipriešino, nes Sovietų Są-

Tel. — YABds 5557. 

DR. FRANK C. KWIHN 
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

OFISO TAULNBOB: 
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350 pėdų popieros volas (roll) išvyniotas ant vienos I 
VYashingtcn, D. C , gatvės su penkiolika tūkstančių pa-' 

lenluii nebus tiluiiMinū ! r a š ų ž m o n i l *< k u r i e > soiparaližavus OPA ir kainoms staiga j 
^ d ^ - t r i s b l a n d a s "aiškina Amerikiečiai esą įsitikinę, | * ™ U ^ ^ 
f" """. /•• \ . i A u„uoi i^ įonir^i vipnndaii čius reikalingiausius daiktus. Šį protestą National Emer 
komunistų partijos siekimus, kad baltai ir lenkai vienodai i * * r -t 
Stalino -moks lą" kapitelis- kovojo prieš bolševikus ir i gency Committee atstovai Įteikė National Association of 
tinic mokslo nesąmones... Vi- vokiečius, kad jie be jokių Manufacturers. (Acme-Draugas telepsoto) 
si profesoriai į jo šaukia- tikrinimų įeina į šelptinųjų mus susirinkimus privalo tremtinių skaičių. 
būtinai a tvykt i . K^ts paban- _ _ „ , ,_ 
, . ^. -*_, Ir p r a n c ū z a i u ž d r a u d ė s o v t s -

dytų neatvvkti, tas butų i- v • • i «~ * -i *• - • 
J H • ; ' . t * tu karininkams teikti z nias 

tartas ir skaudžiai rukente-

kams teikti žinias apie trem dalyvaujar^t. negali lankyti 
tinius, gyvenančius prancū- tremtinių stovyklų. 
zų valdomoje Vokiet i jos d a - n , . . _„ . . . 
. . _ . J

 v . g Ba. t ijos valstybes negalėjo 
lyje. Taip pat vies?i pas- , . J , . * © * 
, „ \ , , . i • i daly va J h 
kelbta, kad sovietų karmin-j 

men. Ženevoje 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
+ # * 

68€3 W. Cermak Road 
BKRWTN, ELLUrOIS 

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
KM. Tel. — Laf ayette 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 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

._ ., apie tremtinius 
tų, nes Malkovas yra visa
galintis. Matydamas, kad Paskutiniuoju metu pran- i kai, prancūzų karininkui ne- Balandžio 
profesoriai jo paskaitas, cūzų okupacinė vadovybė iI. 
kurias j is pradeda ir baigia uždraudė sovietų karinin 
Stalino pagarbinimu, lanko 
tik iš baimės ir klauso labai 
nuobodžiai, Malkovas dažnai 
piktais žodžiais bara profe
sorius, kaltiflcamas jucs ne
veiklumu, nejvertihirru "iš
laisvinimo", abejingumu. 
Malkovas nuolat primena, 
kad profesoriams pagerintos 
maisto kortelės duodamos 
ne tam, kad jie būtų p?>sy
vus. 

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

Mano 22 meto praktikavimas 
jūsų garantavimas 

Lietuvos rusinimas 
varomas toliau. 

aaromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

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-

e^Hotinioi r»lriirv-.r.+Qj i i* suose atsitikimuose egzaminavimas nevietiniai oKupantai L,ie-\ ,:oy.rtrr,aa mi ,»i»v*M ™rr>H*n*ia ma. 
tuvos rusinimą sistematin-
gai varo toliau. Pirmoje ei
lėje rusinami didesnieji 
miestai — Vilnius, Kaunas, Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
Klaipėda. Vis daugiau ir karo aviacijos skyrius iš priežas-
dautna-j nikų atvežama i t k * s P a l v ų neregėjimo — (color aaugiaJ ru$ų atvežama J blindness), kreipkitės prie manęs. 
Šiaulius, Panevėžį ir kitus j Apsiimu išgydyti, 
apskričių miestus Nors Lie- Daugely atsitikimų akys atitaiso-
tuva ir labai apiplėšta, vis- j m o s b e a k ™ £ p i ^ o s ***** 
ko stinga, tačiau gyvenamas 
nepalyginamai geresnis, ne
gu Sovietų Sąjungos gil irno-
je, kur Stalino "saulė" per 
25 metus sutirpdė iki pasku-

l UIMVERSAĮ, 
Savings and Loan Associatiop 

SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation, Washin$ton, D. C. H 

•JiįSSUfįl 

4712 South Ashland A ve. 
Telefonas YARDS 1373 

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutartį. 

Tel . VIR 0 9 8 0 (o f f l ce Ir Narna . ) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4003 S. Archer Ave. 
VALANDOS: 2 — 4 popiet, «:I0 — 
8:10 vakarais. Trečlad. pa*al sutarti. 

Tel.: Cicero 1484 

Dr. S. R. Palutsis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VALANDOS: 
Kasdien uo 8-4 pp. ir «-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 8-4 pp. 
Trečlad. ir Sekmad uždaryta. 

Tikslo* Tyrimas 
Ortheptle Sydym— 

Contact Stiklai 
Rtlklua AtoaojUuuD 

/ 

Pasidėti ir išimti pinigus galima asmeniškai 
ir laiškais 

MOKAME 3% DIVIDENDŲ̂  
JŪSŲ PARANKUMUI RANDASI * 

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

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

# 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

^ 

Tiesiog Joms 
U M M Dirbtuve* 

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEiKlAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS RAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintą Pirkėja Hgmrsina Mos. — 
Prie Progoo Paklauskite Jot 

- - • j 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SUITK IŠDIRBĖJAI — 

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKATTIS 

ES 

W 

^ 

i 

^ ^ 

NORIU PIRKTI 

UŽ CASH: 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

Del Susitarimo Sauk: 

Republic 6051 

DR. WALTER J. SWIATEK 
• OPTEMETRISTAS 

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

Tel: — CANAL 7329 
Vai.: — Ka«Uen — 10 Iki 11. 1 11d I. 7 
iki t — ftaitad. — 10 ryte tkl 6 rak. Sek
mad. — 10 lkl pietų. — Trečlad nldaryta 

DR. CHARLES SEGAL 
G YD YTOJ AS IB CHIB UBG AS 

4729 8o. Ashland Ave. 
(3-tro. luboa) 

Ofiso Telefonas: YABds 0654 
Jei neatsiliepia laukite— 
Bes, TeL: MH)way 2880 

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

I. RIMDZUS. D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
9ome Calls ta Indiana-— 

Phone WENtworth 2627 

PHYSIO TRUBAPY 

936 West 63rd St. 
HOŪRI: Daily • — t P M 

eaturdays • A. If to i P. If 
Ofiso TeL . . . . VIRginia 1886 

DR. AL RACKU5 
GYDYTOJAS IB OHIBUBOAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS EB CHIBUBGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PBOspeot 6446 
Bes. TeL: BEMlock S160 

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

Trečiadieniais pasai sutarti. 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IB CH1BUBGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bet. TeL BEPubiir 0064 j 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDrie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

junga savo laiku iš Tautų 
S-gos buvo išmesta. 

(Nukelta į 3 prasi.) 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lšegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių {tempimą. 

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

OPTOMETBISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas: CAS AL 0523, Chicago 

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

Trečiad. Ir Šeštad. 9:10 a. m. 
iki 7:09 p. m. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SUBGBON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel.: III. M U k 5849 
Re/.. Tel.: HEMBock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. A T K O Č I O N A T 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted S t , Chicago 
Pirmadieniais , Trečiadieniais 

ir Šeš tadienia i s 
Valandos: 3—8 popiet. 

Tel.: GROvehilI 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: * 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 • . 
(Trečiad., ir Šeštad-. pagal sutarti) 

Atidarė Ofisą — 

DR. M. P. KLORIS 
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St. 
Tel. — HAYmarket 6034 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL OANal €122 

DR. BIE2I5 

M 

DR. J. W. KADZEWICK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Ave., 
ROOM B. 

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

VALANDOS: 
(fuo 1 lkl 4 popiet; 7 lkl S rak.: Ir 

Trečiadieniais pasai sutarti. 

T Vrl 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

DR. JOHN G. MILLA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs Ii Tarnybos 

PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 

5720 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERWYN 6200 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Bd. 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 T. V. 
Oę\ntmAlt Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uidarytaa. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPablie 7868 

l a i OANal 6257 
Res. Tsi: PROspect 6650 

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 9 vai vakare. 

TeL YABds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest S5th Street 

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

Šventadieniais—11-12. 

Tel. — LAFAYETTE 3656 

DR. V. E. 5IEDLINSKI 
DANTISTAS 

4143 A R C H E R A V E N U E 
(kampas Francisco Ave.) 
CHICAGO 32, ILL. 

Brangink savąją lietuvis* 
ką ją kalbą. Atimk kalbą nuo 
lietuvio, tai Lietuvos nebus 
rasti, sako vienas lietuvių 
poetas. 

Rss. 6968 So. Tslmas Ava. 
Ras. Tat GROreklU 9617 
Offtos Tsi HJEMloek 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

242S West Marquette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
464$ So. Ashland Avenue 

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

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

Office Tei YABds 4787 
Namų Tei PBOspeot 1930 

Ofiso Tei VIRginia 0036 
Besidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
7ALANDOS: nuo 2—4 ir 6~-8 

Ofiso Tei: PULLMAN 1198 
N a m o TaLz P U f . I . i f AN KtTt 

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

VVest Town Bldg. 
2400 West Madison Street 
Ofiso Tei: SEEley 7330 
Bes. Tai: BBLnswick 0697 

VALANDOS: 
Vuo 1 iki 3 popie t : 6 iki 8 v a k a r * 
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CLASSIFIED ADS 
A "D K A l G O" JL 
fcjg DARBŲ SKYRroS įjį 

"DRAUGAS" H E L P W A \ T E D 
ADVERTISING DEPARTMENT 

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

HELP WANTED — VYRAI 

REIKIA STEEL, \VAEL 
TILE APPLICATORS 

Patyrusių. Gera mokestis, 
pastovūs darbai* 

ATLAS CONSTRUCTION CO. 
506 S. \Vells St. 
WEBster 7540 

DRJTVERS — HIKERS 
PADĖJĖJŲ 

Pastovūs darbai 
Šiaurvakariuose. 

SPENCER COALS 
4618 W. Belmont 

HELP W A \ T E D — MOTERYS 

MOTERŲ REIKIA 
PRIE DARBŲ 

MAISTO GAMYBOS ŠAPOJE 
GERA MOKESTIS 

Patyrimo Nereikia 

Southland Products 
Company 

2129 W. Pershing Rd. 
Mr. Sullivan 

K l a u s i m a i I r A t s a k y m a i 
Klausimas — Našlė Ispa-

nų-Amerikos veterano pra
neša ? kad jos pensija yra 
$30 į mėnesį. Ji girdėjus, 
kad veteranų našles gauna 
$50 į mėnesį,. Ar teisybe? 

8 

G U D R I O S M E R G I N O S 

MĖGSTA DIRBTI D£L 

REAL ESTATE 

TOUN OF LAKE parsiduoda — 6 
rietu p«» 4 kambario* M U K I -4i ooss-
crete pamatu. I* ln u remontuotas. 
M»tin«" jeiįra S 1.080. Arti 47th ir 
Wood St-;. — Turite pamatyti kad 
Įvertinti. Pašaukite po 7 vai. vak. 
—LAF. 7561. Greitam pardavimui 
u i tiktai $8.500. 

M O T O R O L A 

TAI GERIAUSIA 

R A D I O 
VIETA MIESTE 

AUCTION 

PARSIDUODA — Ant Licitacijos 
?, aukšty mūrinis namas, ant dvie- j 
ju lotų. 7 apartmentai. Namas ran
dasi adresu 24">2 ir 245 4 North ! 
Spa.uldingr Avcnue, Chicago, 111. I-i- j 
eitaeija įvyks sulyg* teismo dekreto 
10 dieną liepos. 1946 m., 1-mą, vai. ! 
po pietų. Superior Court Clerks Of- ; 
fice. Room 4 37. Oounty Building. 
Norėdami platesnių, informacijų te- Į 
lefonuokit advokatui Raymond Ca- , 
naday. Franklin 3776, arba matyki
te ji asmeniškai. 160 North La Salle j 
St. Savininkai nesusitaiko, nori par- : 

duoti ir pasidalinti pinigus. 

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki 

$1 .04 
Atstovas May įveltas 
| Karo Darbo Skandalą 
—Maj. gen. L. H. Campbell 
Jr. šiandien liudijo senato 
karo tyrimo komitetui, kad 
jis įpykęs del atstovo May 
(D., Ky.) "specialaus spau
dimo" į jį padėjimui Illinois 
municijų gamintojui, kurį 
kongresas dabar nagrinėja. 
Jis sake kongresmonai daž
nai nurodydavę jam tam 
tikrus asmenis arba fabri
kus, bet kuomet kongresmo-
nas įkyriai '* stumia" ką 
nors, tai jai perdaug. 

Chicagoje tiriama tūlo 
Joseph T. Weiss šeima. Jis 
pats, jo motina, sesuo ir švo-
geris 1940-45 laikotarpį už
dirbo pusantro milijono do
lerių. 

Atsakymas — Ispanų-A-
merikos karo našles gauna 
tik $30 į mėnesį iki pasie
kia 65 m. amžiaus, po to 
gauna $35 į mėnesį . P irmo 
Pasaulinio Karo veteranų 
našles gauna $50 į mėnesį, 
jeigu jų įeigos neviršija 
$1,000 per metus arba jeigu 
turi užlaikomų vaikų ir įei
gos neviršija $2,500 per me
tus. 

Klausimas — Sūnus už
baigs mokyklą birželio men. 
ir jam bus 18 m. amžiaus. 
Jis klausia, ar sūnų tuoj 
ims į kariuomenę? 

Atsakymas — 18 m. am
žiaus sūnus turės užsiregis
truoti savo apylinkės Selec-
tive Service Board. Įstoji
mas į kariuomenę priklau
sys nuo to, kiek vyrų prieš 
jį bus užsiregistravę. 

Klausimas — Motina pra
neša, kad žuvusio sūnaus 
nebuvo sugrąžinti palikti 
daiktai. Ką ji gali daryti? 

Atsakymas — Reikia pa
rašyti laišką į Marine Corps 
Headąuarters, Casualty Sec-

Pagal naują penkmečio planą 
tion, Wasliington, D. C, pa
duoti sūnaus pilną vardą, jo 
tarnybos numerį, laiką ir 
vietą, kur žuvo ir prašyti 
kad jie praneštų, ar paliko 
ką nors ir ar nebūtų gali
ma jo daiktus pasiųsti na
mo. 

Klausimas — Kareivis ka
riuomenėj ėmė chemijos kur 
są. Paliuosavus dabar jį in
teresuojas medicina ir nori 
žinoti, ar pagal GI Bilių jis 
gali pakeisti kursą? 

Atsakymas — Gali pasi- ] Lvovo miesto valdyba dar-
rinkti kokį tik kursą nori' bininkams pavedė 6,000 

New York (LAIC) — 
Lvovo automobilių fabrike, 
kaip praneša lakiraštis "Rad 
janska Ukraina" Nr. 77, per 
pirmąjį šių metų bertainį 
teįvykdyta tik 14 nuoš. nus
tatyto plano. Esą turima pa
kankamai ir medžiagų ir 
darbininkų, tik neturima 
darbo organizacijos. Išlaidų 
jau padaryta 68,350 rublių, 
nors pagal planą tegalėjo 
būti išleista 19,750 rublių. 

ir kokią mokyklą nori. Val
džia nediktuoja mokslo. Su
prantama, Veteraną Admi-
nistration turės užgirti mo
kyklą. 

Klausimas — Spar su sa
vo vyru, buvusiu marinu, 
nori lankyti mokyklą Public 
Law 346 teisėmis. Nori ži
noti, ar abu gali gauti po 
$90 per mėnesį, kaipo ve-
duri pora? -

Atsakymas — Vyras gaus 
$90 į mėnesį, gi tamsta, kai
po žmona, tik $75 į mėnesį. 

Pastaba: — Pirmą penk
tadienį kiekvieno mėnesio 
atsiminkite savo mirusius 
draugus. Išklausykite šv. 
Mišių ir priimkite šv. Ko
muniją. 

; jis turi ateiti atsiimti jam 
skirtus daiktus. Tą dieną 
kiekvienam buvo džiaugsmo 

pastebėtų jo darbelių ir n e - j l ^ t * 0 pasigerėjimui lie-
iškeltų jų aikštėn, tuviais amerikiečiais nebuvo 

ribų. Kam tek0 rūbai su au-
Pristinga pinigų, direkto-1 kotojo adresu, tas tuojau 

rius nesivaržydamas parduo- rase asmenišką laišką, 
da kokius 400 fabrikiui skir- T a i p p a t i r drabužių ir ki
to žibalo statinių ir "sky- tų daiktų dalinimo komisi-
les užlopo". Panori ką ture-j ) a y r a g a v u s i daugelį padė
ti, užeina į krautuvę, kur Į k o g l a i š k ų k u r i ų t u r i n į ga_ 
darbininkai gauna tik su j l i m a a p įb u 'd i ntį šiais iš vie-
kortelėms, pasiima kaip sa 
vo ir nešasi namo. Vagiami 
fabriko sandeliai , bet vag ių 
nieks neieško, ir jie čia pat 
— arti fabriko. 

no laiško 
džiais : 

pacituotais žo-

kvadr. metrų patalpų. Kol 
fabriko vedėjai apžiurėjo ir 
priėmė tuos 24 namus pra
ėjo 10 mėnesių. Del apsilei
dimo nepaskiriant prižiurę-. Amerikos lietuvių suauko-

Kaip Išdalinami Rūbai 
Ir Kiti Daiktai 

tojų, pastatai nyksta, griū
va. Vietomis, jau išneštos 
durys, langai. Kambariuose 
išplėštos grindys, o kaikur 
ir plytos pradedamos ardyti. 
Tuo gi tarpu, fabriko direk
torius neužmiršo paskirti 

tus prašymus skirsto kiek
ius išdalinti tremtiniams 
Prancūzijoje buvo sudaryta 
komisija, kuri pagal paduo
tus prašymus skirstč kiek
vienam, kas jam buvo rei-

"...esu dėkingas, kaip ir 
mano draugas Julius, už gau 
tus rūbus. Ši brolių ameri
kiečių dovana iš mūsų pu
sės užsitarnauja jiems mei
lės ir pagarbos, nes panašių 
broliškų jausmų gilumu A-
merikos lietuviai pralenkia 
visas kitas tautas". Kituo
se laiškuose išreiškiama 
džiaugsmo, kad dabar abu 
sūnūs galės drauge lankyti 
mokyklą, nes pirmiau turėjo 
abu tik vieną porą batų. 

kalinga. Komisija pranešda-
geriausią darbininkų brigą-į vo prašytojui, kurią dieną' SKAITYKITE "DRAUGĄ 
dą ir jai asignuoti 20,000 
rublių valdžios pinigų, kad 
paruoštų jam pačiam skirtą 
butą. 

Maskvos patikėti
niai "šviečia" Lietu- nuolaidas. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. ; VOS p r o f e S O r i U S 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

Kad nuslėpti kiek darbi 
dienų buvo sunaudota jo as
meniškam patogumui, 400 
darbo dienų užrašyta kito 

Baltijos valstybės dabar ne- i P a s t a t o sąskaiton, nors ten 
bus parduotos už pinigines I darbininkai nė kojos nebuvo 

Papeikimas už ne-
pristatyme pantapliy 

AR IEŠKOTE GEROS 
P£D£S IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL1 

D Ž E N I T O R K Ų 
UŽDARBIS 72% I VAIi. PRADŽIA* 

77% I VAU. PO 3 MfcN. 
82% I V AL. PO 0 MEN". 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE BEIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

Sovietai nepermaldaujamai 
siekia jsigalėti Dunojaus 
krantuose 

įkelę. 
* 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 
New York (LAIC) — Iki 

kokio laipsnio įsivyravęs 
protekcionizmas sovietuose Į 309 W. WASHINGTON ST. 
gali pavaizduoti šis įdomus VYRAI IR MOTERYS faktas. Ukrainoj Sovietų lei- — 
džiamas laikrašl Radjans- REIKIA VYRŲ IR MOTERŲ 
ka Ukraina" Nr. 76 išspaus
dino tokį vieno valdininko 

VINTNERS CHICAGO CO. 
400 W. Kinzie St. 

DELaware 5996 

OPA nėr. God Bless 
Detroit, Mich. — Viena 

vaistinė į savo langą įdėjo 
tokį skelbimą: 

"OPA mirė. Dabokit mūs 
nupigintą išpardavimą. God 
Bless America". 

A T Y D A ! 
T a i s o m e 

REFRIGERAT0RIU5 
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystes 
Didelius ir Mažus 

DARBAS GVARANTTJOTAJS 

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave, 
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 • TRIangle 0073 

T 

Prie lengvų dirbtuves darbų vyno 
gamyboje. Gera pradine mokestis. 

k į Valandos nuo 8:30 iki 5:00. 35 
r a s i ą . į s a K y m a s l iečiąs v a l į savaitę, šeštad. nedirbame. 
Kriukivsko vagonų remonto 
fabriko darbo skyrių. Už ne-
išpildymą patvarkymo laiku 
į drauges Aleksiejevos na
mus nepristatant pantaplių, 
VRP sekretorei drg. Tobsto-
lužskai reiškiu papeikimą. 
VRP viršininkas Kosman, 
1946 m. kovo 3 d." 

Kasgi ta Aleksiejeva, ku
rią taip energingai užstoja 
Kosmanas? Ogi.-ka^p toliau 
rašo laikraštis, tei yra vy
riausiojo inžinieriaus "sweet 
heart" — moteris, kuri dar
bui niekur neužregistruota. 

Anglija žmonių gyvybėmis 
neprekiauja. 

Prieš prasidedant keturių 
užsienių reikalų ministerių 
konferencijai Paryžiuje, švei 
carų spauda spėjo, kad ten 
galįs būti paliestas ir Balti
jos klausimas. Anglija gale-
tų Baltijos valstybių anek
siją pripažinti, jei sovietai 
padarytų nuolaidų Italijos 
klausimuose. Šveicarų spau
da rašė, kad Amerika savo 
nusistatymo nepakeis. Švei
carų spaudos pranašauta 
baime išsisklaidė tada, kai 
Bevinas, paremdamas ame
rikiečių nuomonę Triesto 
klausimu, kad ta sritis turi 
likti Italijai, pasakė, kad 
Anglija žmonių gyvybėmis 
neprekiauja. Šis Bevino pa
reiškimas; buvo padarytas 
Molotovui, anglų dienraščio 
<rDaily Mail" žodžiais ta
riant, "viską darančiam", 
kad tik pasidarytų visų ne
kenčiamu, kai jis buvo pa
siūlęs padaryti nuolaidų dėl 
Italijos kolonijų ir repara-

Fabrikui trūksta kvali
fikuotų darbininku. Nežiū
rint to, fabriko direktorius 

Įsigalėti Dunojaus k r a n . ! ^gena yisus tuos, kurie jam 
tuose buvo sena carų Rusi- n e pf i n f c a ; n o r s . J i e b u t l* i r 

raudonosios armijos vetera
nai. Iš viso direktorius ne-jos svajone. Kas įsigali prie 

Dunojaus, tas valdo Rumu-i 
niją, Bulgariją, K^griją,' m C g ' g a i l a i k y t l t U ° S P&" 
Austriją. Dabar sovietai tą 
yra pasiekę ir nepermaldau
jamai nenori iš Dunojaus sri
ties pasitraukti. Kai keturių 

^Paryžiaus konferencijos me
tu, aptariant Rumunijos ir 
Bulgarijos klausimus, Byr-
nes su Bevinu pasiūlė Duno
jų sutarptautinti, Molotovas 
griežčiausiai pasipriešino. Jis 
pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga Dunojaus srityje nenori 
matyti kitų šeimininkų ir ji 
viena Dunojų gins. Bet nuo 
ko gi gins, kur priešas? Du
nojaus valstybės - Rumuni
ja, Bulgarija, Vengrija — 
sovietų vasalai, o Graikija 
juk negalį sudaryti pavojaus 
Sovietų S-gai ir Dunojaus 
saugumui, kuri prie Duno
jaus ir neprieina. Sovietų 
pasakymas, kad jie vieni no
ri ginti ir valdyti Dunojų, 
yra ryškus prisipažinimas, 

čius padėjėjus, kad tie ne-

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

Cicero, 111. 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Talsom Visų Išdirbysčlų 
Visokius Modelius 

D Y K A I A P K A I N A V I M A S 
Paimam iš namu Ir pristatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes turime Radijų j staką Ir 
Jums nereikės laukti del jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas VSliausių 
Muąjkoa Rekordu 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais iki 9:00 vai. 

ID&RCUTJJ' 
VTENTNTSJLia AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11- l f 33 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vaL vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. VVestern Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehlll 2242 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 

KVIEČIAME, 
KLAUSYTIS 

MUZIKOS 
DAINŲ 
ZINTU 

PRANEŠIMŲ 

• DEGTINES 
• 3RANDĖS 
• RUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALC 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LIQUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 VATHAN 

SAN TEK 
"Lietu viSkas 

žydukas" 

cUu» jei Anglija ir Amerika kad jie nori valdyti visus 
priimtu jo pasiūlymą del Balkanus ir Pietų-Rytų Eu-
Triesto, kurį Molotovas rei- ropą. Raudonasis Maskvos 
kalavo skubiai perduoti Ju- imperializmas toli pralenkia 
goslavijai. Po šio Bevinio pa- carų Rusijos siekimus, 
reiškimo buvo aišku, kad ir * St. Devenis. 

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

5E3 
STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABAR -
REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: m 

Stogams Reikmenys — Insuluotn Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Doru — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnijlo — EnameUo — Geležiniu Namams Reikmenų 
Hardware — Meisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

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

APROKAVDiAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWIN AS, VedSJaa 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto Iki 5:30 vaL popiet 
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HHNIfeHimift 
fiią pinigų sum» KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Isigryti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinj savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus. 

šios bendrovSs vedėjas, JUOZAS M- MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus Ir patarnavl: ią, 

MMKMMMIkK 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI 

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
t 

Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted SU Chicago 8,111. 
JOS. M. MOZERIS, SEC'Y 
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U11CNRA8T1S DRAUGAS, CHICAUO, IEONOIB 
'•'i . i i jragą 'm i ass 

DRAUGAS 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2331 South Oaklry A ve. Chicago 8, I l l inois Tel. CANal 8010-8011. 

Kntored aa •econd-Claaa Mattcr March 31, 1916 at Chicago 111. Under 
the Act of March 3. 1879. 

Fublished Daily cxcept Sundays, 
by the M T H I ' A M A N • CATHOUO 
P R E S S SOt'IETY. 

A member of the Catholic Fress 
Aasociation. 

Subscription Rates: 
$6.00 per year outside of Chicaco: 
$7.oo per year i n Chicago & Cice
ro; 4c. per copy. 

Prenumeratos kaina Cliicagoje Ir 
Cicero-— l \i-111: 

Metams $7.00 
Puse i Metų 4.00 
Dviem mėnesiams 1.50 
Trims nitneaiaiua 2.00 
Vienam mėnesiui .75 

.i. i n_ 11 ii. •-«- Valstybėse, ne CttfcagoJ, 
Metams $0.00 
rusei metų 3.50 
Trims mėnesiams 1 7 5 
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui . . . . . . . . . .75 

Užsieniuose: 
Metams $8.00 
Tusei metų , . . . . 4.50 
Trims mėnesiams 2.50 

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus. 

Pasaulio Taiką Planuojant 
VISI DIKTATORIAI YRA VIENODI 

-Nedaug pasaulis rodo optimizmo liepos 29 d. prasi
dedančios Taikos Konferencijos rezultatams. 

Visur šiandien yra statomi klausimai, ką vakarų de
mokratijos ir ypač Jungtinės Valstybes gali benuveikti, 
kad atnešti taiką ir saugumą karo sugriautam ir chaose 
paskendusiam pasauliui? 

Atsakymas yra nepaprastai sunkus. 
Buvo bandoma gruobonišką Sovietų Rusiją raminti, 

patenkinti nuolaidomis, koncesijomis. Tokia politika 
pradėta karo metu, kuomet Rusijos armijos buvo fi
ziniame kontakte su vokiečių armijomis, nes, supran
tama, raudonarmiečių pagalba buv0 reikalinga, kad pa
greitinti Hitlerio siautėjimui padaryti galą. Bet gyve
nimo realybė parodė, kad, kaip Hitlerio nebuvo galima 
nuraminti, nuglostyti, taip ir Staliną tuščiai mėginama 
"apyzyti". Diktatoriai, mat, \isi vra vienodi: ką tik ga
li paima ir tlar daigiau reikalauja. 

KAS NORS TURfcS PASAKYTI GRIEŽTA ŽODI 
Jungtines Amerikos Valstybes gražių ir stiprių pa

žadų davė. Jos užsimojo įsteigti stiprią Jungtinių Tau
tų Organizaciją ir išauginti jos prestyžių ir tuo būdu 
manė taiką inforsuoti. Bet visoms toms gražiausioms 
pastangoms pastoja kelią Sovietų Rusija. Juo daugiau 
jai duodama, juo daugiau ji reikalauja. Tiems reikala
vimams nėra galo nei *'trijų didžiųjų", nei ''keturių 
didžiųjų" konferencijose, nei Jungtinių Tautų saugumo 
suvažiavime. Greičiausiai, kad tiems reikalavimams ne
bus galo nei Taikos Konferencijoj, nei Jungtinių Tau
tu plenumo suvažiavime būsimąjį rudenį. 

Dabar jau visiems yra, bent turėtų būti, aišku, kad, 
norint siekti taikos pastovumo, kuomet nors, kur nors 
bet kuri tauta, ar tautų grupė visu griežtumu turi atsi
stoti prieš Sovietų Rusiją ir pasakyti, kad "tu gali eiti 
tik tiek toli, bet jokiu būdu ne toliau." Jei to neįvyks 
Taikos Konferencijoj ir Jungtinių Tautų plenume, pa
saulio civilizacija, pagrįsta asmens laisve ir kitomis 
laisvėmis gali žlugti ir jos vietoje atsistos kruvinasis 
komunizmas savo visu baisumu. 

Jungtinės Valstybės šiandien yra vienintelis kraštas, 
kuris gali užimti tokią griežtą poziciją prieš totalita
rinę Rusiją. To padaryti nepajėgs Didžioji Britanija, 
nes po antrojo pasaulio karo ji jau nebėra tas, kas 
buvo. Bet ji tikrai paremtų Amerikos užsimojimus 
traukti Europą ir kitus kontinentus iš rusiškojo komu
nizmo nasrų. 

TIKSLAS BŪT PASIEKTAS, JEI... 

Šiandien veik nieks neabejoja, kad griežtas ir stiprus 
demokratijų stovėjimas prieš komunistiškąją agresiją, 
Maskvos ponus priverstų pagalvoti. Kitaip, kol jie to 
griežtumo nepajus, jie nesustabdys raudonojo imperia
lizmo. Ir tuščių žodžių čia nepakaks, Jie turi būti pa
remti darbais, veikla. Vien tik popieriniai protestai sa
vo tikslo nebeatsiekia, Amerika turi savo rankose ga
lingą pabūklą, kurį ^ali panaudoti tuo atveju, jei Mask
va ir toliau laužys sutartis, jei ji atsisakys pasitraukti 
iš užgrobtųjų kraštų, jei neatsižadės tolimesnių impe
rialistinių siekimų. 

AMERIKA SAU NIEKO NEREIKALAUJA 

Savo santykiuose su Rueija ir kitomis tautomis A-
merika yra laimingoje pozicijoje, nes ji sau nieko ne
reikalauja. Ji tik vieno tereikalauja — padoraus pa
saulio žmonėms gyventi ir dirbti. Ir nuo to vienintelio 
reikalavimo Amerika neprivalo atsisakyti. 

Amerika Rusijai siūlė ir tebesiūlo draugingumą ir 
kooperaciją. Jei ji tą visą atmeta, jei ji tiksliai ken
kia ir Amerikos planams ir interesams, jei ji kankina 
savo pavergtus žmones ir siekia visam pasauliui domi
nuoti, yra būtinas reikalas mainyti taktiką santykiuo
se su Rusija. \ . 

Reikia laukti, kad toksai taktikos pakeitimas, griež
tumas pasireikš Taikos Konferencijoj. 

• 
Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos šaukiamas kon

gresas įvyks spalių 20 ir 21 dd., Capitol Hotel, New 
Yorke. Tai bus Amerikos Lietuvių Kongresas, prie ku
rio iš anksto ruoškimės. 

Kada Bus Svarstomas Baltijos Valstybių 
Klausimas? 
PABALTIJO APLEIDIMAS — GĖDA CIVILIZACIJAI 

Padėtis kuri dabar viešpatauja Europoje neduoda jo
kios vilties, kad žmonija kada nors matys taiką. Ar 
galima taikoj gyventi, jei puse Europos dar yra paverg
ta ir mindžiojama staliniškų batų. Jei žmonės terori
zuojami tenai už "geležinės uždangos" negali laisvai 
mąstyti, laisvai pildyti religijos prievoles, laisvai važi
nėti iš vienos vietos į kitą. Tautos ten neturi jokios 
laisvės pasirinkti valdymo formą. Joms yra primestas 
rėžimas iš Maskvos. 

Keturi ministrai dabar tariasi dėl Italijos, dėl Bal
kanų, dėl Austrijos ir Vokietijos, bet štai jau antri 
metai, kaip Baltijos valstybių klausimas visai užmirš
tas, niekas jo neprisimena, o gal nenori prisiminti, nes 
tų kraštų užleidimas rusams, buvo padaryta didžiausia 
gėda civilizacijai. Tad diplomatai vengia to klausimo, 
kad jiems netektų raudonuoti prieš tas tris vargšes tau
tas, kurios šiandien kenčia rusų okupaciją. 

BALTIJOS VALSTYBĖS TURI TEISĘ GYVENTI 

Didelis prancūzų katalikų savaitraštis "Temoignage 
Chretien" savo paskutiniame numery atspausdino pir
mame puslapy straipsnį: "Baltijos valstybės turi teisę 
gyventi", kuriame nagrinėja tų trijų valstybių istoriją 
ir reikalauja grąžinti joms nepriklausomybę. 

Pagal savo kilmę Lietuva, Latvija ir Estija nėra nei 
slavų nei germanų kilmės, — rašo "Temoignage Chre
tien", — ir iš tų trijų valstybių Lietuva jau XIV am
žiuje pažinojo pačią gražiausią istoriją, jos imperijos 
ribos tęsėsi nuo Baltijos ir Juodosios jūrų krantų. Bet 
susirišusi su Lenkija, ji praranda savo neprikausomy-
bę ir per padalinimą liko priskirta prie caro imperijos. 
Latvių ir estų likimas panašus. Tos abi tautos irgi bu
vo priskirtos prie Rusijos. 

Bet 1919 metais Versalio sutartis grąžino joms ne
priklausomybę. Per dvidešimt metų šios trys tautos su
gebėjo įrodyti pasauliui, kad jų nepriklausomybė nėra 
fantastiškas dalykas, bet gali būti realybėje. Šios tau
tos pasiekė tokio aukščio gyvenime, kad jų gyventojai 
anksčiau niekad nestovėjo taip nei švietimo, sveikatos 
ar socialiniame gyvenime. Trumpai pasakius, be savo 
nemalonių kaimynų, jos būtų galėjusios ir toliau ramy
bėje gyventi. 

Tačiau 1939 metai joms buvo nelaimingi ir nuo tada 
prasideda tikroji jų kalvarija. Pagal susitarimą su Hit
leriu, šimtas rusų divizijų užima. Baltijos kraštus. So
vietišku būdu buvo suorganizuotas plebiscitas: gyven
tojams buvo patiektas tik vienas sąrašas, kuriame bu
vo išstatyti tik komunistai, nebalsuojantieji buvo kont
roliuojami ir jiems buvo atimami pasai", o be to, rusų 
kariuomenei buvo leista dalyvauti balsavime. Tokiu 
būdu buvo visai nesunku surinkti balsų daugumą pa
geidaujančių prisijungti prie Sovietų Rusijos. 

Tuoj po to prasideda persekiojimas visų tų, kurie 
priešinosi naujam rėžimui: tarnautojai, karininkai ir 
kunigai masėmis buvo deportuojami | Sibirą. Tarp 14 
ir 17 birželio 1941 metais 40 tūkstančių asmenų buvo 
užrakinti į gyvulinius vagonus ir nugabenti į Rytus. 
Pagal atrastus dokumentus yra žinoma, kad vien tik 
lietuvių, buvo deportuota į Rusiją septyni šimtai tūks
tančių. 

TARP DVIEJŲ OKUPACIJŲ 

Siaučiant tokiam terorizmui krašte, aišku, kad kilus 
karui tarp vokiečių ir rusų, latviai, lietuviai ir estai su
kilo ir pradėjo mušti rusus, tikėdamies, kad jų nepri
klausomybė bus atstatyta. Bet jie tik pakeitė "šeimi
ninką." Jų viltis atgauti laisvę greit dingo. Ir naujas 
kryžiaus kelias jiems prasideda po vokiečių okupacija. 

Šimtai tūkstančių asmenų buvo išgabenti į Vokietiją 
prie darbų arba į koncentracijos stovyklas, už mažiau-
sį pasipriešinimą okupantui. Per trejus metus vokie
čiai smaugė Baltijos tautas, bet visiškai prismaugti 
jiems nepasisekė, sunku buvo užslopinti lietuvių, latvių 
ir estų norą gyventi laisvais. 

Bet 1944 metais liepos mėnesį naujos kančios prasi
deda. Atėjusioji rusų kariuomenė visai nesilaiko kaip 
"išvaduotojai", bet kaip skerdėjai. KaJsnavoje ir Lau-
donoj, Latvijoj, visi gyventojai iki vieno buvo išžudyti 
atėjusių raudonarmiečių. Kloogoj prie Talino septyni 
šimtai žmonių buvo gyvi sudeginti, Lietuvoj irgi pra
sidėjo masiniai areštai ir sušaudymai. 

Baltijos valstybių gyventojai pamatė, kad sunku jiems 
bus pergyventi trečia okupacija ir kas galėjo bėgo kur 
galėjo. Vieni perplaukė jūrą laiveliais, kiti per Vokie
tiją atsidūrė anglui, amerikiečių ar prancūzų zonose. 
Tokiu būdu šiandien ketvirtis milijono baltiečių vargsta 
užsieny tremtinio gyvenimą, bet nepamesdami vilties, 
kada nors dar pamatyti savo kraštus laisvais ir nepri
klausomais. 

Vyt. Arūnas 
(Daugiau bus) 

Jurgis Mantas 

Propaganda Ir Tikrovė 
(Iš knygos "BETONO VALDŽIA") 

Vyčių Dienai praėjus, lauksime Draugo Dienos, ku
ri bus liepoa 14 d., Bergm&ns darže. 

(Pabaiga) 
Tasai bolševikų karinin

kas buvo, vis dėl to, šiokius 
ar tokius mokslus baigęs pa
reigūnas. Ko gi galima rei
kalauti iš paprastų raudo
nųjų kareivių? Vienas jų 
juk įsižeidė, kai Kauno par
duotuvėje jam nepardavė... 
trijų pirštinių. "Ką jūs man 
aiškinat, kaip mažam vai
kui, — išbarė jis pardavė
ją, kuri norėjo įtikinti, kad 
pirštinės visuomet perka
mos ir parduodamos tik po
romis, — aš savo akimis 
pats mačiau gatvėje, kad 
vieną pirštinę čionykščiai 
vyrai visuomet nešasi ran
koje." 

Iš tokių nužmonintų so
vietiškų badmirių net juok
tis nemalonu. Labai visiems 
įgriso bolševikų nekultūrin
gumas, melas, storžievišku
mas. "Mes jus išlaisvinom, 
todėl aš galiu eiti be eilės," 
— pasakė kartą Katiuša, 
briaudamasi pro pirkėjų eilę 
į parduotuvę. 

Nuolatinis jų gyrimasis 
buvo besaikis. Bet atsiras
davo tokių bolševikų, daž
niausia kareivių, kurie y-
pač kiek įgėrę guosdavosi 
pirmam pasitaikiusiam lie
tuviui ir pasakodavo savo 
šunišką gyvenimą. 

Kartą girtas raudonarmiei-
tis, užsikniaubęs restorane 
ant stalo, ilgai kartojo: "Sep 
tintus metus po miškus ir 
laukus trankomės, ir nėra 
kam pasiguosti, kad sielai 
būtų lengviau"! Milicininkas 
jį suėmęs, išvedė. Likimas 
jo, aišku — liūdnas. 

"Ar gi tai gyvenimas, — 
skundėsi kantą man raudon
armietis ukrainas, — dieną 
naktį ko m a n d u o j a tave, 
švaisto lyg kokį daiktą. Pik
čiausia, kad visa jie (komu
nistai!) meluoja! Dabar mes 
patys tai matom!" 

Teko atsitiktinai skaityti 
vieno ruso darbininko, gy
venančio Archangelske, laiš
ką broliui, tarnaujančiam 
raudonojoje armijoje Lietu
voje karininku: "...Jau šeš
tas mėnuo sergu reumatiz
mu. Batai suplyšę, gerų ne
duoda, o per gautus erzaci
nius vanduo plaukte plau
kia, tik skiedros neįlenda. 
Nebepažintum manęs, taip 
dabar esu sunykęs. Girdė
jau, kad pas jus ten Lietu
voje visko yra. Čia pas mus 
vien vargas. Machorkės pa
kelis — 20 rublių, drabužių 
neturiu, valgyt nėra ko... Aš 
negyvenu, o vegetuoju (Ne 
živu, a suščestvuju). Siųsk 
maisto siuntinėlį, tuo išgel-
bėsi mano gyvybę". 

Šis laiškas buvo atgaben
tas per rankas. Kitaip so
vietų cenzūra ne tik jo ne
būtų praleidusi, bet ir jo 
autorių NKVD būtų likvi
davusi. 

Jei prie visa ko pripra
tęs sovietų darbininkas taip 
skundžiasi, tai galime vaiz
duotis, kokios ten gyvenimo 
sąlygos. 

Daktaras N. Kaune opera
vęs bolševikų kareivį,, tvir
tino radęs jo skilvį daug ma
žesnį už normalių žmonių. 
Jis tvirtino, kad sovietų 
žmonės, si s tema tiška i neda-
valgydami, įpratina organiz
mą prisitaikyti, o kartu ma
žiau reikalingieji kūno or
ganai ima menkėti mažėti, 
šis keistas teigimas netikė
tai pasitvirtino, kada. Lietu

vą buvo okupavę vokiečiai. 
Lietuvos gyventojams jie 
nustatė mėnesinę maisto nor 
mą tokią, kad jos norma
liam lietuviui vos pakako 
savaitei. Kad badu nemirtų 
lietuviai, gyveną mieste, ša.u 
kėši kaime gyvenančių arti
mųjų pagalbos ir, žinoma, 
maisto gavo. O vokiečių la
geryje buvę rusai belaisviai, 
kartą lietuviams skirta nor
ma visą mėnesį pamaitinti, 
atkuto, jų veidai net žvil
gėjo... 

Arba, kaip išsipenėjo be
laisviai bolševikai, kai jie 
įstojo į vokiečių organizuo
jamą Vlasovo armiją! Atro
dė — tikri buliai. Jie, šalia 
SS dalinių, buvo didžiausi ir 
žiauriausi Lietuvoje teroris
tai. 

Nepaprastą bolševikų ga
jumą ir patvarumą kartą a-
pibudino lietuvis ūkininkas 
žiauriai, bet teisingai: "Jie, 
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Protestonai planuoja 
"Vatikaną" 

Protestonų žurnale "Chris-
tian Century" vienas žymus 
protestonų vadas Ronald 
Bridges iškėlė sumanymą, 
kad protestonai turėtų įs
teigti savo religinį centrą, 
kokiu yra Romos katalikų 
Vatikanas, šitoks centras 
sumažintų išlaidas kiekvieno 
sektos viršininkams išlaikyti 
ir prisidėtų prie greitesnės 
sektų vienybės. 

Matyt, ne kaip yra su pro
testonų sektomis, kad kelia
ma sumanymas tokioms re
formoms. 
girdi, kaip ožiai. Visur lenda, 
visa. naikina. Naudos nėra, 
tik smarvė". 

Pirmas garo varomas lai
vas Mississippi upėj pasiro
dė 1811 m. 

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN.IAMrN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taippi — 
MARTIN SENODR MALIAVŲ 

I R VARNIŠŲ, ir — 
HJEM-TONE VALSPAR. 

Turime Gražų Pasirinkimą 
i r i e m . SIENINES POP1EROS 

Duodame 20% Nuolaida! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

JOS. F. BUDRIK 
RAKANDTJ IK JEWELRY 

KRAUTUVE 
3241 So. Ilalsted Street 

CHICAGO. ILLINOI8 
Tel. CALomet 7237 

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

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių 2iedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant 

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

I - .11 M I IMM^^^O. M I ! • I M - I mt 

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL, 1000 k. Nedėlios rak. t:30 
WHFC 1460 k. Ketvergo Tak. 7:00 

if : ^ 

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4% 
BE KOMISESO 

TnrtM Virt 117,800,000. — AtNtfgM FoAdM Virt $1:900.000. 

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

Office hours daily: 0 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M. 

Automobiliams 
APDRAUDA 

Pradedant nuo 
$24.10 M™**18 

$500.00 «">YM° 
POLISAS 

$4.00 "^AMS 

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
'1000.00 P0LISA? 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 
J. A. Shulmistras 

NOTARY PUBUC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL.:— LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL. ( 
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DDBNRAMTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS 
•»wppw^^^y^w 

Dvejopos 
Pagerbtuves 

Birželio 23 d. Aušros Var
tų parap. mokyklą baigu
siems 1931 metais moki
niams buvo dvejopa švente. 
Tai savo mokslo draugo, Ju
liaus Akavieko, dabar kun. 
Odoric Akwick, O.F.M., pri
micijos ir savo aš tunto sky
riaus mokytojos, seseles M. 
Geraldinos pagerbtuves. 

Susirinko net 22 iš 27 mo
kinių. 1931 metais baigusių. 
*'In eorpore" dalyvavo pir
mose kun. Odoric šv. Mišio
se, su klases ženklais pasi
puošę. 

Po šv. Mišių, sykiu su ku
nigu Odoric ir seselėms mo-

nes ši klasė pirmutine taip 
gražiai susirenka ir jos ne
užmiršta.. 

Šioks susiėjimas turėtų 
būti pavyzdžiu visiems mo
kiniams, nes nors daugelis 
džiaugias turėję lietuvišką 
katalikišką auklėjimą ir 
ka r t s nuo kar to prisimena 
seseles mokytojas, vienok 
būtų gražu suteikti joms 
malonumo susirenkant į bū- š e š i : A1- Žebrauskas iš Bri 

•m Ė. -w~*. m . • i • • v VYT 

apylinkės: Helen Lebar (Da-
pkiūtė) ; Dolores Stankus; 
Estelle Butch (Bagdonaitė) 
au vyru; Fidelia Norkus 
(Jasnauskai tė) ; Mary Masi-
lionis (Bitinaitė) su vyru; 
ir Ona Lelingis. (Jociūtė) su 
vyru Frank. 

Į talką padėti Mrs. Har-
mon suieškoti vyrus, kurie 
baigė šią mokyklą 1931 me
tais, įėjo Antanas Baltakis. 
Vyrų iš viso dalyvavo net 

rų Gildos svarbus susirinki
mas įvyks liepos 9 d., Anta
ninos Linkevičienės namuo
se, 2535 W. 45th Place, Bri-
ghtcn Parke, 7 vai. vakare. 
Malonėkite skaitlingai daly-

Piktadarystės Plinta 
WASHINGTON, liepos 6. 

— FBI direktorius J. Ed-
gar Hoover šiandien sakė 
kraštui gresia " potenciale 

tf 

vauti, nes turime pasitart i i kariuomenė 6,000,000 krimi-
apie pikniką, kuris įvyksS nalistų ir vis didėjanti ban-
liepos 28 d., Aušros Vartų! S a " piktadarysčių, duodan-
parap. "Rūtos" darže, WP St č i " »""W kriminalistų. 
Sidėje. Valdybai SKAITYKITE ' 'DRAUGĄ" 

rį, kad jas pagerbus. 
• 

Atsisveikinus su seselė
mis, visi susirinko į para
pijos salę pietų, kad pager
bus naują kunigą ir įteikus 
dovaną sykiu su pasveikini
mais ir linkėjimais, taipgi 
dvasinę gėlių puokštę. 

Kadangi buvo daug sve-

ghton Park, o kiti iš West 
Side: Algirdas Kazanauskas, 
Peter Kuketskis, Peter Stat
kus ir Alphonsas Žostautas. 
Gaila, kad šioj parapijoj gy
venantieji: Raymond Jaukš-
tis, Joseph Buračius ir An-
thony Maženis nors aukojo, 
bet nepasirodė, nes būtų bu
vę pilnas skaičius vyrų. 

kytojoms, buvo nutraukt i čįų ir nebuvo daug laiko su 
paveikslai parapijos kieme, ' celebrantu praleisti, moki-
o paskui mokiniai suėjo į nius užprašė į savo namus 
aš tunto skyriaus kambarį, iš ir priėmė Mr. ir Mrs. Wm 
kurio prieš penkiolika metų, Harmon (buvusi Juozapina 
išleido seselė M. Geraldina. j šarkauskai tė) . Reikia pažy-
Laimė buvo, kad seselė ga- mėti, kad sunkiausią darbo 
Įėjo dalyvauti šios dienos iš- < naštą pakėlė Mrs. Harmon, 
kilmėse, nes jos mokiniai tu-1 kad suradus visas mergai-
rėjo progos ją pasveikinti j tes ir vaikinus ir suorgani-
sykiu su tais metais būvu- žavus šią klasę dienos iškil
sią viršininke, sesele M. In- mei. 
nocenta. Tik 

* ! lyvavo. Elzbietos Kaminskai 
Sunku buvo kai k u r i u o s ! t ė s a d r e s o nebuvo galima 

pažinti, nes visi gana su- Sa u t l> ° Bronislova Grime-
brendę; kiti sunkias karo j ^ ^ d a b a r M r s - Petrait is) 
kovas perėję o daugelis au- negalėjo dalyvauti dėl as-
gina še imas ' i r dešimts me- meniškų kliūčių. Mrs. Har-
tų kaip su seselėmis moky- m o n t e k o v i s u r išsivažinėti, 
tojoms neteko susieiti. Šis n e s dauguma išsiskirstę po 
buvo ant ras šics klasės s u - , k l t a s P a r a P 1 J a s , net ir ki tas 
ėjimas nes pirmutinis buvo j valstijas — kaip Mrs. Ca-
penkių metų sukaktuvėms, i t h e r m e Manning (buvusi Sa 

luskaitė), kuri atvažiavo net 
Seselės M. Geraldinos ma- iš Detroit, Mich., su savo 

lonaus būdo, brangių patą-: dviejų metų sūnum, 
rimų ir auklėjimo niekad 

Valandą praleidus pas Mr. 
ir Mrs. Harmon, seniai besi-
matę viens kitą mokiniai dar 
buvo užprašyti pas Mrs. Nor 
kus (Fideliją Jasnauską) . 
Čia irgi linksmai laiką pra
leido, mainydamies iš pra
eities atsiminimų. 

Rodos, lyg vakar matėme 
kun. Odoric tarnaujant prie 
šv. Mišių, o šiandien prie dvi mergaites neda-, .. ' - , . 

T, . altoriaus. Brangus pasauki-

neužmirš jos mokiniai ir nie
kuomet nebus galima pra
rasti jos įskiepytų žodžių 
sykiu su klasės obalsiu: 
"Žengk, nors kelias akme
nuotas. ' Jai suteikus dova
ną, taipgi t ek 0 išgirsti jos 
pasitenkintą išsireiškimą mo 
kinių elgesiu bažnyčioje ir 
nuoširdų ačiū ją atsiminus, 

Iš Marąuette Park buvo: 
Alice Simonlic (Petraitytė) 
su vyru ir šeima; Stella Mel-
lens (Tamkiūtė) su vyru; 
Bernice Šemetulskis (Ragai-
n y t ė ) ; Felicita Kazlauskas 
(Kiaurakytė) su vyru ir He

mas, o dar brangiau, kad 
galime didžiuotis buvę jo 
mokslo draugai. 

Supratome tėvelių ir se
sutės* džiaugsmą, nes visiems 
netrūko ašarų ir širdies jaut 
rūmo praleidus šios dienos 
įspūdingas iškilmes, išklau
sant kun. Odoric Akwick 
(Akavieko) pirmąsias šv. 
Mišias ir sykiu su juomi, 
kaip Kristaus atstovu, per
gyvenant Kalvarijos auką. 

Ilgiausių metų linki kun. 
Odoric, jo mokslo draugai 
ir draugės. Lai jo vadovybė 
būna palaima ne tik artimie
siems, bet ir visai lietuvių 
išeivijai. Lauksime lietuviš
kų ir angliškų misijų, kuo
met bus paskelbta kad lai-

B. A. L A C i i A \V 1 C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

10756 So. Mlchigan Ave. 
Tel . P U L . 1 2 7 0 a r C A N . 2 5 1 5 
Rez. tel . : COMmodore 5765 

len Lukas (Pranskai tytė) . Iš Į kys pranciškonas kun. Odo-
B r i d g e p o r t buvo Helen I ric Akwick (Akavickas, O. 
Shark (šarkai tė ) . Iš Cice- F. M. Kai t ra 
ro : Gertrude Japin (Bra
zauskaitė). Iš West Side ir Nekalto Prasidėjimo Sese-

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IftBftRIMAMS 
K.nčlantteji nuo »enų, atdaru 

ir skaudžių Žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai s*dėti, ir aaip 
nakties metu nesal ima gerai issl-
miegrot. Kuomet 
talsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Olnt-
ment palengrl-
nlmul skausmo 
Ir niežėjimo tu 
—nų, atdarų ir 
skaudžiu Žaladu. 
Jo atsTalrlnan-
čios ir skausmą 
prašalinančios y-
patybes sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi ir 
pa*elb*s liSTdyt 

atda-
ir skau-

BSSV 
Tartoklto JI lr*l skaudlems 

nudegimams, sasu ir sutraklmu 
prašai lnlmul, ir kad palengvinti 
Psoriasis niežfijlma. Atvldina ra-
dinamą Athlets's Foot degtiną ir 
aležėjim*. sustabdo Jo plėtimąsi. 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
•o trūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo iSbfrimams ir ki
toms odos negalėms i i lauko pu-

LKOULO OINTMENT parsi
duoda po 91 .M, 175 , tr l .oo. 

glusklU Jūsų Moaey Orderi Us-
1:— 

L E G U L O 
1941 No. Pnlaski Rd. 

D. OMcftsTA 89. 11L 
Arba galima gauti STEM PHAR-

Po» Mus Sutaupysite Agentų Komisą, 
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi | Husų {staiga 

Cia rasite suvirs 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti tolų, kuris patiks. 

Daugeli* LUtumių yra pilna-
patenkinti tai* BJ*** JMsvrau 
kuriuos nu* padirbome fanu. 

Kairėje matosi vienas i* 
daugelio mūsų atliktų darbų 

Prie pirmos progos atvykit 
I mūsų didįjį ofisą Ir dirb-

• tu ve sekančių adresu: 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
617 NO. WESTEBN AVE. TEL.: SEELEY 6108 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

MACY, 4847 W. 
ro 60, Ulinois. 

14th St., Cice-

— ^ 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
— Savininko — 

SI. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 * 
* « «tt 

Lietuvos Nepriklausomybei - tam aukokimės! 

CHESTER (AL£XANDER) 
KNIŠKA 

Staigiai mii'ė automobilio 
nelaimėje 

• »].. 1946m 
sulaukęs 2 

Mirė" Linpos 
6:45 vai. iš ryto 
tnet.ų. amžiaus. 

Gimęs Chicago, Illinois. 
Paliko dideliame nul iūdime: 

inotiru.i V ik to rą ( p o tėvais 
Bandžių tė) tėvą Viktonju se
suo Mae ir jos vyrą VVilliam 
Burneikis ir \ų dukrelę Bikto-
ria, dfrdę VYilliim Bandžius ir 
jo moterj Doris. teta Agotą 
Sakalauskiene Ir jos Šeimyną 
(OonnecticAit vals.) ir daug ki
tų giminių, draugu ir pažįsta
mų. 

tvūnas pašarvotas namuose: 
50 S VVest Slst PIaee. 

.Laidotuves' j vyks an t rad ie 
ni. Liepos 9d., 8:30 vai. ryto 
iš namu ) š \ . Juozapo parap . 
bažnyčią, o \i> gedulingų pa-
maldų bus n u l y d ' t a s j šv. 
Kaži mieto k i pines. 

Visi a. a. vMiftster (Alexan-
de r ) Kni-kos gin inė:-, d rau 
gai ir pažįstami nuoširdžiai 
kvieėiami dalyvauti lailotmvė-
se ir suteikti jam paskutinį 
pa tarnavimą ir at isveikmimą. 

NiiHūdv l ieka: Motina, Tr -
va>. Si-suo ir kitos <i mi i i ' s . 

I.aid direkt . ; \.. Bukauskas , 
tel. r i ' L I r n a n '.)6G1. 

A. A. 
ADOLFAS BITOWT 

Gyv.: 105,r)«> So. State St. 
Mirė Liepos 7d., 194fm., 

7:30 vai. ryto, su laukęs se
natvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Telšių apskr. , Kantaiučių par. 

Pat iko dide ' iame nul iūdime: 
moterį Oną (po tėvais Šim
k u s ) ; 2 sūnus Adolph, ir Al-
phonse ir jo molerj Kmily; .3 
dukter i s Anna. Stephanie ir 
vyrą Albert Brennan, ir Ger-
aldine; 2 brolius Antaną ir jo 
moterį Bronislavą, ir Stanislo
vą ir jo moterį Oną. ir jų šei
mas ; švogerį Stanislovą Damb
rauską ir jo Čeimą; gimines 
Nevardauskli.r ši 'imyną; ir daug 
kitų giminių, draugų ir pažįs
tamų. 

Priklaiusė prie šv. Vardo 
draugijos. 

Kūnas bus pašarvotas 7:00 
vai. - vak. Bukausko koplyčioj, 
10821 So. Michigan Ave. Lai
dotuvės įvyks k e t v i r t a d . Lie
pos 11d. Iš -koplyčios 9 vai. 
ryto bus a t lydėtas į Visų šven
tų parai), bažnyčią, kurioj )-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiere ka 
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus ir pažįs tamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Moteris, Nūnai. Duk
terys. B oliai, Mait i . šva^eris , 
svogeikos ir kitos Giminės. 

Laid. Direkt. L. Bukauskas , 
tel. l 'L 'Llman 9661. 

4 Meti] Mirties Sukaktuves 

..3? 

»i & 
A. A. 

ANTANAS TEBELSKIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 8-tą d., 1942 motais. 

Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskr., Panemunėlio parapijoj, 
Užusienių kaime. 

Jau praslinko 4 metai, kaip negailestingoji mirtis išplėšė 
iš mūsų tarpo mylimą ir brangų vyrą ir tėvelį ir paliko 
mūsų širdyse neužgydomas žaizdas. 

Niekad nepamiršime jo ; sodinsime gėles ir laistysime jo 
kapą gailestingomis ašaromis. Mes visados melsimės už jo 
sielą ir užprašėme gedulingas Šv. Mišias Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios pa^rapijos bažnyčiioje, Liepos 10d., 
1946m. Pirmos Šv. Mišios bus 7-tą vai., o antros 8-tą vai., 
su egzekvijomis. 

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti į pa
maldas ir kartu su mumis pasimelsti už įo sielą, o paskui 
į namus po numeriu 4018 So. Rockwell Street. 

N u l i ū d ę : Ž m o n a Anas taz i ja , S ū n u s A n t a n a s ir j o še ima, 
Duktė Anastazija ir jos šeima, ir Duktė Akvilina ir jos vyras. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak. 

A T Y D A 1 
Dėl informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranu per

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

MAŽEIKA EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
m 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

m S. VVestern Ave. - Pro. M 
Antra Koplyčia Senoje Vietoje: 

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

^ : 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
IJUIX)TTJVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus, tr 
jfls" flifi—^fry* stovini prieinamas! 

N A R I A I ; 
O h I o a g o • 
h I • t a ¥ I ų 

L a i d o t u v i ų 
D i r e k t o r i ų 
Asociacijos 

"m\ 

A M B C L A N C l 
P a t a r n a u j a n t i 

d i e n ą l r n a k t | 

M e s T a r i m e 
K o p l y č i a i 

y I s a m e 
M i e s t e . 

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IR ŠONAI 
2314 VVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270 

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

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

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

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

Teiephone YARds 1419 

l I. ZOLP 
1646 WEST 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 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 
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Atomo amžiuje 

Amerikoj žmogui reikia urve gyventi 
Sakoma, jog istorija pasi- Kad pamatyti atomo am-

kartoja. Tikrai. žiaus urvinį žmog-u, padary-

AKLOJI PORA 

Senovės istorijoj skaitome k i m e d^3"** * P i t t s 

apie gadynę, kuomet žmones 
urvuose gyveno. Skaitytojai 
nei nesistebi iš tos gadynės, 
nes tuomet urvinis žmogus, 

burgh apielirikės. Ten rasime 
urvinį žmof'j. J is nėra gau
ruotas ; ne *oks, kokį istori
jos atvaizduose praeities ur-

vienatinis urvinio žmogaus į-
rankis ir ginklas. 

! Išmatos ir žiurkes 

Namų savininką teisman nuvedė 

gal, ne tik nemokėjo sau na- v i n į ž m c * : ^ 3 i s n § r a P a k a i s 
mo pasistatyt i , bet neturėjo i a P a u ^ 9 o u o ž e Pasidėjęs, 
net įrankių, kokie dabar i k a d ž v ^ m a i s t u i n u d § t i i r 

vartojami namų statyboje J č i a *>af « u d o r o t L N e - J i s T-
Gauruota buožė gyvuliui nu-] r a m*s l a i k ų ž m o ^ a s - c i v i l i " Į 
dėti, kad būtų maisto ir j motas< k u l t u r i n S a s - n e t g*! 
nuo priešo atsiginti buvo ! d a l v v a v e s pastarame kare. j 

Jo vardas, pavardė tikri 
amerikoniški: Chester Gil
lette. Jo žmona galėtų būti 

Bet kad dabar, 20-me ato- n e t S ^ u o l ė , kino art istė, 
mo amžiuje, randasi urvinių! k u r i S a l ė t u v e s t i s i r d i v o r " 
žmonių, da gi tokioje Ame- J s u o t i s * k a i p d a u * e l i s k i n o 

rikoj, ir ne kur nors tyriau-1 " s t a r " k a d d a r a B e t j i p a s i " 
kuose, bet pramonės cen- r i n k u s k i l n e s n i t i k s l a : b ū t i 

truose, tai ne tik nuostabu, v y r 0 d r a u s : e \ d a l i n t i s l i k i m u 

bet sykiu verčia Smogų su- , i r a u g i n t i š e i m a - r a n a s < i š a m a t o mašinistas, 
sumąstyti, prie ko mūs gyve-1 Nuo Pi t tsburgh į ry tus < dirbąs vienoj Pi t tsburgh 
nimas priėjo. prasideda Pennsylvania kai- ' dirbtuvėj, pasidarė urviniu 

žmogų, tai yra urve įsikūrė, 

Tai Samantha Ingham ir James Riley praeitą šeštadienį 
susituokę Šv. Andriejaus bažnyčioje, Chicagoj. Šliūbą da
vė pats vysk. B. Sheil. (Acme-Draugas telephoto) 

nai. Taigi, vieno tų kalnų 
pakriaušėje, netoli Heidel-
breg, pastarojo karo vete-

Jų "namą", kuris liuosas 
yra nuo visokių OPA res-
trikcijų ir kuriam nieks ne
gali dabar nuomos pakelti, 
aplanko daug vizitorių. 

Ludwig Eidman, savinin
kas namo (rooming house) 
adresu 15 W Chicago Ave., 
yra pirmas šiomis dienomis 
teismo nubaustas už nešvarą 
užpakalinėj gatvaitėj (al-
ley) ties jo namais. Del jo ir 
šimtų kitų jam panašių ap
sileidėlių, . nepaisančių šva
ros, sakoma, Chicago turi 
pustrečio miliono žiurkių. 
Žinoma, jų nieks nesuskaitė: 
gali būt mažiau ar daugiau, 
bet kad Chicago yra baisiai 
žiurkinga — nieks negali 
užginčyti. 

Policijos viršininkas 
pakartoja 

Nežiūrint mayoro Kelly ir 
gatvių komisionieriaus John-

j son pateisinimo, kad del sto-

i mus kos indų amatoms (už kalti
na karą) negalima palaikyti 
švaros, kaip reikia, policijos 
viršininkas įsakė kapito
nams jam tikrų distriktų! X Povilui Jociui, iŠ West 
žiūrėti, kad jo teritorijoj b ū - į S i d e , i r V i o , e t Spirauskaitei, 
tų laikomasi, kiek galima, i l š Brighton Park, bus ran-
švaros užpakalinėse gatvai-
tėse. Yra patirta, kad dau
gelis namų savininkų turi 

kos surištos ir aukso žiedai 
sumainyti birželio 13 d.. Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Panos 
Marijos bažnyčioje. Šliūbą 

net po du, tr is indų, bet iš-, 
. . duos jaunosios giminaitis matos verčiamos vis i patvo-! , .J „ . f „ . A. . ,A ' r . _ i kun. A. Zakarauskas. Per n u s ir ties kitų nuosavybe-į v,.., . 0 v - Į skubą giedos dain. A. Bra-mis. Tokie nešvarūs gyven

tojai policijos bus tempiami 
už pakarpos į teismą ir bau
džiami. 

Vadinas, kas nori alley 
ties savo namu žiurkes veis
ti, tegul tikisi bile dieną 
gauti pranešimą į teismą. 

KG E3E 
Taupymas Visada Moka Gerus 

DIVIDENDUS 
Trvs lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
SI bendro*t~ ix*r 41 metus savo tanpytojanis išmokėjo kiekviena 

»i i taupytą dolerį su gerais dividendais. 
Kiekvieno mūsų taupytojo taupjniai yra apdrausti iki $5.000.00, 

per FedVraJ Savings .& Loan Insurance Corp.. VVashintfton. D. C. 

m 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

CNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

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

tik* S 4-
- 12 Noon 

pasidarė sau gyvenimą. Ant 
žemes pasitiesė kaurą, kad 
kojų nesužeidus; kitoje vie
toj pasidėjo "matracą" (Lie
tuvoj vadina čiužinį), prie 
urvo angos padėjo iškabą 
"Hands cff", kas reiškia pri
vatumą (privacy), na, ir gy
vena. Ką gi žmogus darys, 
kad Amerikoj visko yra : ir 

Kas Girdėt^ 
Chicago je # 

Chicagoj nyksta 
šiltinė 

A m e r i c a n Medica l A s s o -
mežiagos namams statyt i , ir Į c į a t ion žiniomis, Chicagoj 
į va i r i ų į r ank ių , t i k n ė r a n a - • n y k s t a š i l t i nė s ep idemi j a , 
mų, kur civilizuotas žmogus p e r pastaruosius t r is metus 
galėtų gyventi. O kodėl nė- į šiltinė mirė tik vienas as-
ra namų, tai priežasčių ieš-1 muo. Per pastaruosius metus 
koti reik eiti nuo Ainošiaus j šiltinė ypatingai siautė Ft . 
pas Kaipošių, nuo Kaipo- j Wayne, Ind. Ten mirė net 11 
siaus vėl pas Ainošių, ir t. t. • asmenų. 

Beje, Mrs. Chester Gillet- Union Stotyje, Chicagoj, 
te. sakoma, yra ne tik gera į a t idarytas naujai atremon-
urvo prižiūrėtoja, bet ir pui- ' tuotas kambarys kėliau jan
ki šeimininkė. Lauke ant čioms moterims pasilsėti, 
plytnyčics pagamina da to- j Kambariui išdekoruoti buvo 
kio skanaus valgio, kad net! pakviesta specialistė dekora-

gj į i iš tolo kvepia. j tore. 

Apklausinės 2,000 
Ex-GJ.s 

Karo Departmentas Chica
go policijai atsiuntė virš du 
tūkstančius vardų eks-karei-
vių, kurie bus apklausinėja- i 
mi ryšium su Suzanne Deg-į 
nan nužudymu. 

Norima išaiškinti nosinai-| 
tės su raidėmis S. S. paslap-l 
tis. Nosinaitė buvo ras ta 
prie Degnan namų ir mano
ma ją buvo pametęs asmuo, 
kuris pagrobė ir nužudė mer- j 
gaitę. Nosinaitės savininkas, 
Seymour Sherman, susektas, 
tačiau tą naktį, kada Chica
go įvyko šiurpus dalykas, 
tas kareivis buvo Pacifike. 
Jis sako tą nosinaitę buvo 
pametus U. S. stovykloj. 

Kadangi į tariamas toj pik
tadarybėj Wm. Heirens yra 
atlikęs eilę vagysčių, polici
ja nori žinoti, ar nebuvo 

j bent vieno tų kareivių ap
vogti namai prieš sausio 7 
dieną. 

T ^ « ^ » *m » • • m i i 

Įvairios ~ įdomios 

ŽINIOS 
K 

Kiek Vengrijoj 
vertas dešimtukas 

— — — — — — — — . — • — . — A — — — — — — — — — — - — — — — 9 i n 

DRAUGO mABiiiiš PIKNIKAS 
0<>00<X><><>CK>0<K><><><>0<^ 

— Į V Y K S T A — 

Sekmad., Liepos-July Md. f 1946m 
Prasidės mūsų įprastu laiku 

Viršininkas 
rezignavo 

Nesutikimai Cicero Board 
of Education privertė rezig
nuoti viešųjų pradžios mo
kyklų viršininką dr. Clarence 
A. Weber. Del tos pačios 
priežasties birželio 3 d. yra 
rezignavęs ir jo padėjėjas 
dr. M. Jay Blaha. 

Dr. Weber sako, jog bordo 
nariai kišęsi į jo administra
ciją, o pastarieji viršininkui 
prikiša diktatorišką elgesį. 

Elgetavo turėdama 
$120,000 

BEEPi. 

Gražiajame Bergman's Grove 
No. Riverside, Illinois 

0<XH>0<>0<K>CK><><>0<XH>000<>00<><>0<>0<^^ 

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

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

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

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

• 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

l Telefonas PROspect 5951 

zis. Vestuvių puota bus Good 
fellow salėj. Jaunieji yra ži
nomi veikėjai Liet. Vyčių 
organizacijoj. 

X Bernardas Nenartonis, 
iš Marąuette Park, žymus 
veikėjas, ypač Labdarių Są
jungoje, po 32 metų įtemp
to sunkaus darbo Crane ko
mpanijoj, išėjo į pensiją. 
Linkim mielam lietuviui ir 
stambiam rėmėjui katalikiš
kų organizacijų ir vienuoli
jų daug metų pagyventi ir 
malonaus poilsio. 

/ Ant. Žilis, žinomas Bri
ghton Park jaunimo veikė
jas, šiomis dienomis grjžo 

Parašius 1 (vieną) ir prie iš U. S. tarnybos Vokietijoj, 
jo pridėjus aštuoniolika ze- kur labai artimai gyveno su 
ro (0), pasidarys skaitlinė,: išvietintai? l i e t u v i a i s ir 
vadinama quintillion# Tokios jiems visame gelbėjo, kiek 
sumos dabar yra išleisti j galėjo. Jam išvykstant na-
naujos Vengrijoj banknotesjmo įteiktas -'Prisiminimo 
pengoes (kaip pas mus do-j Raš t a s " su apie šimtu He
leris), kurios amerikoniškais tuvių parašu. Raštas kupi-
pinigais vertos t iktai 10 cen- nas nuoširdžios padėkos. 
tų. x Vaclovas Tamošaitis 

Vengrijoj šiuo metu yra ieško savo geros buvusios 
pinigų inflacija. anglų kalbos mokytojos Tau

ragės gimnazijoj, Juzefos 
Petrulevičiūtė"?., kuri 1938 
metais išvyko į Ameriką — 
Chicagon. Ieškomoji prašo
ma rašyti šiuo adresu: Don 

New York, N Y. — Nus- j P a o l o Jatulis (perduoti V. 
kūrusi, išbadėjusi Miss. | Tamošaičiui), Coli. Pio La-
Mary Frankenrich paėmus j tino, via G. Belli 3. Roma, 
iš laužo, kuriame ji gyveno, Į i taly. 
į psychiatrinę ligoninę, su- » • _ • • • * *V \ , .. \ • X Sgt. Ernest Zablockis, rasta, jog tu r to ji turi _ ^ * 4.1-4.-
$120,000 i8 M*?*'0°ė: IU- n 2 t l k e t a l 

žuvo Vokietijoj nuo savo ge
riausio draugo. Beegzami-
nuojant jiems vokišką ka
rišką šautuvą, pasirodė, kad 
jame buvo slaptas kompart-

jmentas, kuriam buvo paslė
pta kulka. Šautuvas iššovė 
ir pataikė Zablockiui į širdį^ 
Velionis buvo ses e r ė n a s 
(cousin) žinomos vestsaidie-
tės Bernice Zaura. 

X Dr. Jonas Žekas, iš 
!\Vaukegan, 111., šiomis die
nomis į savo naują ir pui
kią rezidenciją buvo pasi
kvietęs būrį draugų žuvies 
valgyti. Mat, bežuvaudamas 
prie Grand Island, Mich.. 
jam pavyko pagauti net 37 
colių Northern Pike. 

X Nikodemas Širvinskas, 
iš Brighton Park, žinomas 
visuomenės veikėjas yra įsi
gijęs garažą adresu 3559-61 
S. Morgan S t , kur greitai 
ir gerai patarnauja visiems 
pataisyme automobilių. Biz
nio telefonas yra Yards 
5559, o namų — Laf. 9876. 

X Kap. dr. Antanas W. 
Jacobs (Jakubauskas) , po 
trijų metų tarnybos kariuo
menėj, garbingai paliuosuo-
tas ir šiomis dienomis vėl 
atidarė ofisą ligoniams pri
imti senuoju adresu 10756 
Michigan Ave. 

X Matas Ališauskas, bul-
variškis, su sūnum Edvardu 
liepos 8 d. porai savaičių a-
tostogų vyksta į VVisconsin 
valstija. Laimingos kelionės 
ir ramaus poilsio. 

O'Konski'ui įsakyta 
Eau Claire, Wis. — VVis

consin valstybės iždas pa
siuntė kongr. O'Konski są
skaitą $1,732.74 taksų nuo 
pajamų. Sakoma pernai jis 
yra turėjęs $28.285.00 dau
giau pajamų, negu 1942-3 ir 
4 metais. 

O'Konski yra žinomas už
tarėjas mažųjų valstybių, 
kurios per pastarąjį karą 
neteko nepriklausomybės, in-
imant ir Lietuvą. 

:>*h 

• * * • 
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis. 

• • • 
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