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VISAI PANAIKINA MĖSOS KAINU KONTROLE 
Pasaulio Taika Tikrai Išgelbėta?.. ŠTAI KUR SUDUŽO HUGHES O GREITASIS LĖKTUVAS 

Kas Nužudė 11,000 Lenku Karininku? 
("Draugo" Specialaus Korespon 

dento Paryžiuje Pranešimas). 

Ši savaitė prasidėjo jau
dinančiai. Tolimuose Rytuo
se buvo daromi atominės 
bombos sprogimo bandymai, 
o Paryžiuje " Keturi Didie
ji" turėjo nutarti, ar jie 
šaukia taikos konferenciją, 
ar važiuoja kiekvienas sau 
į namus. 

Keli šimtai milijonų žmo
nių su baime klausinėjo ar 
pasaulis nebus "perkirsta?" 
ant dviejų dalių, ne tiek nuo 
atominės bombos sprogimo, 
kiek nuo "Keturių" nesuta
rimo. 

Katastrofa Praėjo... 
Bomba sprogo ir didelių 

nuostolių nepadarė. Laivyno 
garbė išgelbėta. Admirolai 

Byrnes su Bevinu nieko 
nerado prieš šį pasiūlymą. 
Molotovas irgi sutiko, kad 
jis pasiliktų kaip pagrindu, 
dėl kurio galima būtų gin
čytis. Rusai reikalauja tik, 
kad j administracinę komi
siją būtų įsileisti čekoslova 
kai, nes jie šiuo uostu yra 
labai suinteresuoti. 

Italai ir Jugoslavai 
Nepatenkinti 

Tačiau š i s Bidault projek
tą? nei kiek nepatiko ita
lams ir jugoslavams. Jugo
slavai tvirtina, kad jie su
tiktų su Triesto internacio-
nalizavim-u, jei italų-jugosla-
vų siena būtų pravesta ne 
taip kaip parodyta Bidault 
plane, bet kaip rusai buvo 
pasiūlę. 

Italai šaukia, kad sutikda 
i 

imi su Bidault nubrėžta sie-

Republikonai su Demokratų Pagalba 
Psastūme Kainų Kontrolės Suvaržymą 

WASHINGTON, liepos 9. — Koalicija republikonų ir 
Pietų demokratų senatorių šį vakarą pravedė balsavimą 
dėl pasiūlyto priedo njėmimi 1 mėsos, kiaušinių ir paukš
tienos nuo kontroliuojamų dalykų, sąrašo OPA pratęsimo 
akte. 

Pravedąs balsavimą, 49 balsai buvo už tą priede ir 22 
br.vo prieš. Administracijos vadai dabar bando išgelbėti 
OPA akto likučius. 

I 

VVASHINGTON liepos 9. i vilėsi iki vakaro balsais iš 
—OPA rėmėjai beveik pri- b a n d y t i s e n . VVherry (R., 
pažin0 šiandien kad senatas XT . N -. «. , 

, , ' A. . Neb.) pasiūlyta priedą įs-
n jbalsuos nepavesti mėsą po « 
by kokiu atgaivintu kainų b r a u k t i m e s ^ i r P^ukst.eną 
kontrolės aktu. j «* kompromiso byliaus at-

Demokratų vadas Barkley . steigimui kainų agentūros. 
• " v : * ^r*• vJF. ••••• ' - ' v 

galės pasilikti savo vietoje. 
Laivų statytojai tebetęs nau n a ' J1f J a J c l a s l apiplesU, nes 
jų kreiserių statybą. Kare ' įU?OS

T
la

t
va l « a u n a didžiąją 

laivynas dar neatgyveno sa- dal5 Istro pusiausalio. 
,-, Dabar ''Keturiems lieka 

vo dienas! Ir nekurie Euro- L21 .. . . _ .. . . . v-. . . tik nutarti ir pasirašyti popos laikraščiai rašo, kad . . *. 

Ugniagesiai kovoja liepsnas Tlovvard Hughes'o naujam lejvtuve, XF-11, po to kai pirmam 
dyme jis atsidaužė j Beverly Hills, Calif., narna. Lėktnvas atsimušęs susprogo. Huirhes 4 iSban-

1 metu 
amžiaus milijonierius, buvo sunkiai sužeistas, bet gydytojai sako jis turi :>0 nuošimčių šans;j pagyti. 

(Aeme Telephoto.) 

atominės bombos sprogimo 
bandymas buvęs sufalsifi
kuotas, kad įrodžius, jog 
bomba nieko negali padary
ti laivynui... 

Visai kitaip Paryžiuje. 
"Keturi Didieji" pagaliau 
atrado bendrą kalbą prie 
konferencijos stalo. Atrodo, 
kad ši kartą dalykai visai 
kitaip pradės vystytis. Sun
ku iš anksto pranašauti, bet 
vis dėl to, galime turėti drą
sos pasakyti, kad šį kartą 
ministrai pagaliau paruoš 
taiko? sutartį su Italija. 

Toks staigus konferenci
jos posūkis gera kryptimi 
Įvyko dėl Bidault įnešimo 
pasiūlymo, kada ministrai 
jau rengėsi išv-žinėti į na
mus. Bevinas, Byrnes ir Mo
lotovas šį Bidault pasiūlymą 
paėmė kaip bazę vesti toli
mesnėms deryboms. 

BidaTitfc Projektai Del 
Triesto 

Triestas iki šiam. laikui 
buvo svarbiausiuoju nesusi-
tarimo tašku. Bidault pasiū
lė pravesti naują italų jugo
slavų ,cueną ir Triesto mies
tą, o taip pat esančią apie 
jį teritoriją paversti autono
miniu kraštu, kuris būtų ad
ministruojamas "Keturių Di
džiųjų" su Jugoslavijos ir 
Italijos pagalba. Visa Tries
to teritorija rastųsi po UN 
globa. 

Šiai teritorijai skiriamas 
gubernatorius, italų su jugo
slavais bendru susitarimu. 
Jei tarp jų kiltų ginčas, tai 
44 Keturi Didieji*' tada gali 
pareikšti savo nuomonę. 

pienų 
Katyn Žmogžudystes Iškyle 

į šviesą... 
Sunku yra užmiršti tokias 

masines žmogžudystes kaip 
Katyn. Vienuolika tūkstan
čių lenkų karininkų buvo 
žiauriai nužudyti prie Smo
lensko. Jų lavonai buvo ras
ti užkasti Katyn miške. 

—Tai rusų nusikaltimas 
—sakė vokiečiai. 

—Tai vokiečių darbas, — 
tvirtino rusai. 

Jokio liudininko. Ir vieni j l e n k a i n u š a u t i v o k i š k o m i s 
ir kiti stengėsi pravesti an- j k u l i p k o m i s i r k a d l a v o n a i 
ketas ir suversti kaltę ant \ a t r o d y t ų s e n e s n i > v o k i e č i a i 
kitų. Mirusieji nekalba, tad | c h e m i š k u b ū d u g a l ė j o t a i 
iki šiam laikui nebuvo gali-1 l e n g v a i p a d a r v t L . 

Ats. Sabath Pasisakė Prieš Paskolą 
Anglijai, Teigia Ji Turi Daug Turtų 

VVASHINGTON, liepos 9. .metų amžiaus atstovų deka-
Ats. Eaton (.R., N.J.) šian nas, ilgoje kalboje išėjo prieš 

paskolos užgyrimą, teigda-dien reikalavo užgyrimą $3,-
750,000,000 paskolos Angli
jai, sakydamas Amerika ir 
Anglija gali išlaikyti pasau
lio vadovybę vien tik 'vei
kiant kartu kaipo bendri
ninkai." Administracijos va 
dai išsijuosę darbuojasi už
tikrinti balsų senato užgir-
tam kreditui. 

Ats. Sabath (D., 111.) 80 

ma sužinoti kas yra tikra 
sis žmogžudys, rusas ar vo
kietis ? 

Bet štai Niurembergo tei
sme žmogžudyste iškyla į 
šviesą. 

Trys vokiečių liudininkai 
3tengėsi įrodyti, kad šį žiau
rų nusikaltimą padarė rusai. 
Ūkininkai Mate, Kaip Rusai 

Šaudė Lenkus 
Vokiečių pulkininkas Ah-

rens liudija, kad kada vo
kiečių kariuomenė užėmė 
Katyn mišką, rado mases 
lavony. Pradžioj buvo many
ta, kad tai žuvę laike kau
tynių, bet vėliau tikrinant 
popierius, rado, kad tai len
kų karininkai, kurie prieši
nosi bolševikams ir šie juos 
suėmę sušaudė 1940 metų 
pavasarį. 

Vedant kvotą paaiškėjo, 
kad apylinkes ūkininkai ma
tė, kaip rusai sunkvežimiais 
atveždavo lenkų karininkus 

Kraštas renka seimelį, kuris į Katyn ir ištisą dieną ir 
leidžia įstatymus ir padeda naktį girdėjosi kulkosvaidžio 
gubernatoriui valdyti terito
riją. 

šaudymas miške. Civiliams 
griežtai buvo uždrausta pri 

Visoj teritorijoj įstaigose j siartinti prie tos vietos, kur 
ir mokyklose italų ir jugos- įvyko sušaudymas. 
lavų kalba turi vienodas tei
ses. Baigiantis dešimčiai me 

Gi rusų liudininkai tvir
tina, kad 1943 metais vedant 

tų UN paruoš naują statutą, j anketą buvo nustatyta, kad 

Ant Bolševikui Galvos 
Kepinre 'Dega' 

Koks naivumas tų liudi
ninkų. Negi vokiečiai ims 
vienuolika tūkstančių lenkų 
mirkyti į kokį skystį, kad 
lavonas atrodytų miręs prieš 
porą metų. 

Kad rusai sugebėjo šau 
dyti mases žmonių, kada 
bėgdami nuo vokiečio nega
lėjo juos pasiimti su savim, 
mums nereikia toli ieškoti 
pavyzdžių. Kas nužudė Pro-
vieniškiuose Lietuvos ūki
ninkus? Rusai. 

Tai kodėl jie negalėjo nu
žudyti lenkų karininkus, ku
rie buvo pakelę ginklą prieš 
raudonąją armiją? Paskuti-
ruom dienom vokiečiai ru
sams lipo ant kulnų, jiems 
nebebuvo priemonių! nei lai 
kQ pervežti suimtuosius į 
Sibirą, tad jie nutarė! juos 
palikti vietoj... 

Šiandien jiems geda prisi
pažinti to darbo, kurio net 
laukiniai žmones niekad ne
padarytų. 

Mirusieji nekalba, bet vie
ną dieną jie prakalbės ir ta
da mes pamatysime pas ką 
yra suteptos rankos Katyn 
žmogžudystes krauju. 

Vyt. Arūnas. 

mas Anglija ''niekuomet nie 
ko nepadarė mūsų kraštui." 

Sako Laužė Sutartis 
Sabath sakė Anglija pir

majam pasauliniam kare 
"neištesėjo savo prižadų ir 
pasipelnė savo alijantų ,?.ąs-
kaiton. Mes išgelbėjome ją 
dviem atvejais savo dideliu 
pasiaukojimu; ir aš kuopil-
niausiai kooperavau. Su pa 
sigailėjimu šiandien negaliu 
užtarti šios skolos padary
mą; širdyje jaučiu tai yra 
priešinga mūsų geriausiems 
interesams." 

Sabath pareiškė, kad An-
lija stovi geriau finansiniai 
negu Amerika, kadangi jos 
vidujinė skola yra $80,000,-
000,000, o Amerikos yra 
$272,000,000,000. Jis sakė 
Anglija turi neapskaičiuoja 
mus turtus, ir kaip dalykas 
dabar stovi, Anglija gali 
pardavinėti savo žmonėms 
bonus, kaip Amerikai prisei-
tų pardavinėti bonus sa
viems žmonėms. 

Molotovas Užpuldinėja 
Alijsnfus Dsl Vokietijos 

PARYŽIUS, liepos 9. — 
*' Keturi Didieji" šiandien su 
sitarė dėl taikos konferenci
jos kvietimų išsiuntinėjimo, 
priėmė rezoliuciją Jungti
nėms Tautoms atidėti savo 
rugsėjo posėdį 20 dienų, ir 
tuomet ėmė svarstyti sutar
tį su Vokietija. 

Sovietų ministras Moloto
vas per ištisą valandą de-
klemavo prieš Vakarų ali-
jantus, sakydamas jie nepil
do Potsdamo sutarties kiek 
liečia Vokietijos žemių išda
linimą, didelių vokiečių pra
monių sudaužymo, ir t.t. 
Tarpe kitko jis sakė 25 me
tų sutartis nukreipta prieš 
Vokietiją turėtų būti 40-čiai 
metų. Kuomet Byrnes sakė 
galima ją padaryti 40 metų 
vietoj 25, Molotovas nebetu
rėjo ko sakyti ir posėdis 
baigėsi. 

Iškelia Aikštėn Brangiu Dovanų ir 
Degtines Dalinime Gavimui Darbų 

VVASHINGTON, liepos 9. ?hingtone, kurias kapt. Carl 
—Armijos sutarčių perderė- L. Moline pavadino '"pasi-
tojai šiandien liudijo, kad linksminimo ir propagan-
jie numušė Illinois munici- I dos" išlaidoms. Anksčiau 
jos gamintojo pelną 1943 iškelta aikštėn kaip Garsson 
metais nuo 26.4 iki 9.3 dali- i broliai, N.J. Weiss ir A.B. 

Gellman dalino brangias do
vanas ir degtinę, o sąskai 

Arabu Pasiuntiniai 
Vyks Pas Šv. Tėvą 

JERUZALE, liepos 9. — 
Arabų vyriausias komitetas 
šiandien pranešė, kad jis 
ruošiasi patiekti arabų pusę 
Palestinos ginčo Popiežiui 
Pijui XII. Komitetas pasky
rė keturis atstovus vykti 
Romon audiencijai su Šv. 
Tėvu. 

Komiteto pirmininko pa
vairuotoj as Jamal EI Hussei-
ni tęsia savo vajų suorgani
zuoti arabų jaunimą. Arabai 
vadai reikalauja "švento 
karo" prieš anghis-amerikie-
čius, jeigu hus bandyta vyk
dyti rekomendaciją įleisti 
100,000 žydų į Palestiną. 

US Reikalauja Rusijos 
Sutikimo Dėl Vokietijos 

FRANKFURTAS, liepos 9. 
—Gen. Joseph T. McNarney 
šiandien pareiškė nusivylimą 
Keturių Didžiųjų nesusitari-
mu dėl ekonominio suvieni 
jimo Vokietijos krašto, ir 
lyg davė Rusijai suprasti, 
kad Amerika gali pasirašyti 

nai tuo, kad atsisakė užgirti 
1 sąskaitas už didelius ban-
kietus ir pokilius, išpūstas j tas pristatydavo valdžiai, 
nuomų sąskaitas, ir preten- j 
zijas už apleist, » * S i ^ ĄTBMJOS FURLOGU 

Karo departamento kainų j 
pertvarkymo komisijos na-
rys George H. Knutson liū- | 
dijo senato karo išlaidų ko- j 
mitetui, jog Erie Basin Ma- ! 
tai Products Co. pelnas 
tiemg metams buvo numuš- \ 
tas iš $1,773,000 iki $506,-
000. Jis taip pat paaiškino, 
kad valdžia reikalavo graži- '• 
nimą $1,270,000 pelno "per
tekliaus* ' 1943 metais 
dar nebuvo padaryta, 
kiant Erie bendrovės 
testo rezultatų. 

Išklausys Patterson 

Senato komitetas pakvie
tė karo sekr. Patterson į po
pietinę sesiją* norėdamas jo 
paaiškinimo apie tai, kaip 
ta Illinois bendrovė galėjo 
išgauti karo darbų sutartis 
vertas $78,000,000. Taip pat 
norima iš jo sužinoti kam 
vienas bendrovės fabrikas 
laimėjo Army-Navy 

kais 
la.i-
pro-

atskiras sutartis su Anglija i sakė tarpe paneigtų sąskai-
ir Prancūzija Vokietijos vai- j tų buvo $10,000 iš patiektos 
dymo centralizavimui. [$22,000 sumos išlaidoms Wa-

MOKESTIS BONAIS 
VVASHINGTON, liepos 9. 

—Baltieji Rūmai šiandien 
sakė Prez. Trumanas pasiū
lė kompromisinį planą pa
vartoti valdžios bonus, kar
tu EU pinigais, atmokėjimui 
maždaug 14,000,000 karo 
veteranų už užsilikusį furlo-
gų laiką. Sen. Edwin C. John 
son (D., Colo.) sakė tas pla
nas iš viso kainuotų nuo 
$2,750,000,000 iki $3,000,-
000,000. 

Visos sumos mažesnes ne
gu $50 būtų išmokėtos pini
gais, o didesnės būtų pini
gais ir bonais, kurie mokėtų 
2.5 nuošimtį. 

Sovietai Nepaleidžia 
Suimtu Amerikiečiu 

BERLYNAS, liepos 9. — 
Amerikiečiai karininkai eian 
dien sakė rusai neduoda jo-

ners "tam priešinosi Čhicagos j kių patenkinančių atsakymų 
ginklų gamybos departamen į paklausimus apie rusų zo

noje suimtuosius amerikie
čius. Rusai suėmė amerikie 
čius praeitą savaitę ir ma
tomai tebelaiko juos po areš 
tu. U.S. viršininkai reikalau
ja jų paliuosavimo. 

tas. 
Knutson ir jo padėjėjai 

Vėliausių Žinių Santrauka 
— Komunistams puolant Belgijos valdžios politiką, 

premjeras v an Acker prašė pasitikėjimo balso iš senato. 
Kuomet jis jo negavo, jo vyriausybe atsistatydino. 

—UNRRA direktorius LaGuardia sustabdė šalpos siun
tas į Kiniją, kol bus ištirta kaltinimai, kad dalykai varto 
jami politikos tikslams. Valdžia užginčija tai. 

—Senatui svarstant OPA pratęsimą, duota pasiūlymu 
nuimti kontrolę nuo tabako ir aliejaus produktų. 

—Liudydamas už save, gen, Draja Mihadlovicras sakė | siau. Saulė teka, 5:25; lei-
jis klausęs įsakymų iš Jugoslavijos vyriausybes Londone, džiasi, 8:27. Ketvirtadieny 
kurią pripažino alijautai ir Rusija. vėsiau. 

KALENDORIUS 
Liepos 10 d.: Septynių 

Brolių Kankinių; senovės: 
Alytis ir Švitra. 

Liepos 11 d.: Šv. Pijus I; 
senovės: Vilimantis ir Ša
rūne. 

ORAS 
Karšta ir trošku, vakare 

lietus su griaustiniu ir vė-

M*i*Mt T . 
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ĮDOMIOS ŽINIOS IS TOLIAU liaudies dainoms. Be to dar 
buvo pašokta trys lietuvių 
tautiniai šokiai. Damininkes 

:s lietuvių 
tiumais 

Smagus Išvažiavimas i £ S 5 iSSaZSfS:it šokik§s buvo pasipuoši'a- ^kilmingos Šv. Mišios 
On^ha, Nebr. _ Mūs, j S ^ i r kU ' * ' ? S i C S ****" U u t m " a S " » " 

kleb. kun. Juozas Jusevičius _ , , ., ., , 
buvo išvežęs 20 vaikų į La P l k n i k o m e t ^ v e i k s b a z a ' 
Salette College camp, prie fas- K i e k v į e n a s galės savo 
Lake Okuboji, Iowa. Vaikai l a i m ę i š m ž g ^ t i . Be to, kiek-
išbuvo tenai vieną savaitę v l e n a s t u r e s . . p r o g 0 s P r a l e l s"I koncerto programa. Koncer 

ŽINIOS IS GRAND RAPIDS, MICH \ * v ™>»»»ia *• 
mės ūkio darbininkams 

Publika, ners ją s įdare 
lubiliejaus Proga 

Liepos 10 d., 10 vai. ryto, 
daugiau kaip puse svetimtau g g P e t r o i r FOVŪQ p a r a p į . 
čiai buvo labai patenkinta j o s b a ž n y č i o j e b U g UKUmin-

patys žuvavo, kepė žuvį ir 

gos šv. Mišios, kurias laikys . — * »• f: Hipną {rrcčimp {yflmtmp ^ r ° 5 o s s v - t į s i o s , Kurias įaiKys 
ir visiems labai patiko. Jie ^ ^ n ą g r z i o j e gamtoje, o t a s b u v o p r a d ė t 3 S Amerikos , D a t s kiebona<* kun Juozas 
__*.__ * , - v . . lietui lviaut erdviose vienuo- , . . , . , T , . pa*s Kieoonas Kun. Juozas 

himnu ir baigtas 
valgė. Grjždami namo b u v o ' ^ f 0 V"*}***:^? p , k m k u himnu. Gauta api 
sustoję Sioux City pas kun. ^ S 1 S '«*™*<>J» mergai-, d 

G. čėsną ir aplankė vieną c l ų k v y k i a (camp). 
, . . r\ , . . • w , ~. Pistus svečiams is 

seselę kazimienetę, kuri pir- Maiomai kviečiame visus f A i 
miau Omahoje mokytojavo, dalvvauti šiame piknike. Pi-! s g 

Taip pat apžiūrėjo indijonų kniko pelnas skiriamas varg Birželio 30 d. J. Kaze(liu-
misiją Winnebegot Nebr. Kai i --tančių seselių Vokietijoj ke- no) namuose, 432 62 W. 
kurie berniukai dar pirmą lionei į Ameriką ir kitiems Oakland, Cal. buvo sureng- I (j^ju (master of ceremonines) 
kartą pamate gyvu g indėnus.! kongregacijos darbams pa- tos vaišes koncerto progra- j j o g e p n Alksnis ir Albert R 

Mūsų mokykla įsigijo nau r e m t L m o s P^ytojams^- svečiams j B e r n o t t a c o l y t e g ; Chas. A. 
ją "Mery Go Round". Tai Į Nekalto Prasid. Seserys iš Los Angeles. Pietus buvo Salatka, ttnirifer; VValter F. 

pirmutinis toks žaislas šioje 

Lietuvos A L i p k l I S | jubiliatas, proga 
šimtas 25 metų kunigystės sukak

tuvių. Jam asistuos sekan
tieji kunigai: T. Raymond 
Dark, arkikunigu; David M. 
Drinan, diakonu; Ben. Mar
čiulionis, subdiakonu; Her-
man S. Kolenda, iškilmių ve 

San Francisco 
Lietuvių Veikimas 
Atvyko Tremtine Lietuvaite 

Prieš kelias sevaites atvy
ko iš Europos į San Francis
co tremtine Jadvyga Stul
gaite, kuri dirbdama kaipo 
vertėja UNRA įstaigoje su
sipažino su Amerikos karei-

surengti Martos Kaze, V, 
Bogin, Martos Norres ir 
Skiriu pastangomis. Vaišėse 
dalyvavo apie 30 San Fran
cisco ir Oaklando lietuvių. 
B ALF 109 sk valdyba nuo
širdžiai dėkoja Juoz'ri ir 
Martai Kaze už jų pastangas 
ir parodytą vaišingumą. 

Sk. 

apylinkėje. Nors dabar ir a-
tostogos, vis vien mūsų kie
mas yra pilnas vaikų: vie
ni išeina, tai kiti ateina. 

VESTUVĖS 

Turėjome keletą vestuvių. 
Akromų mergaitė Genovaitė 
ištekėjo. Zikų mergaitė Ma
rijona ėmė šliūbą birželio 30 
dieną ir kiti. Pas mus pri-
imtuvės, paprastai, yra pa
rapijos salėje. Mat, čia vis- - V 1 U ^ R - L f e i r v e h

T
a ; a u z 

ko yra: indų, virtuvė ir di- ! J° i s t e k § J ° - J a d v ^ a L i e t u " 
dplic: ha™* Ret kn daiuna-i- V 0J e g y v e n o Tauragės apsk. 
S ! „eTrūkst?tai l i e t u S o i r Paskutiniais metais studi- Vaishvila (New York). Be 

javo mediciną Kauno univer- to, u z Sočiai Service patar
navimus LAIC jkasavo 

Birželio 23 d. J. Stulgaitė $ 1 0 0 0 i š Abromaičio (East 
Lane su vyru dalyvavo, X e w Ycrk). Visiems auka 
BALF 109 sk. susirinkime ir 
papasakojo savo įspūdžius iš 
okupuotos Lietuvos ir trem
tinių gyvenimo. Vietiniai lie 

Jude, zakristijonu. Kun. Je-
rome VVinikaitis sakys pa
mokslą anglų kalboje, o kun. 
Wm. Savaga — lietuviškai. 

Aukos LAIC 
LAIC veiklai paremti, 

$5.00 gauti iš Mr. ir Mrs. A. 

vaišingumo bei nuoširdumo. 
Kai žmonės eina namo, gali- s l t ^ . v 

ma girdėti kaip vienas kitam 
sako, "lietuviai yra labai ge
ri ir vaišingi." 

LANKĖSI KUNIGAI 

vusiems nuoširdus ačių. 

DR. V. P. SLEP1KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• * * 

68€3 W. Cermak Road 
BKRWYN, I L L U O I S 

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

Jeigu neatsiliepiama — 
gaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Pas mūsų kleboną nese
niai viešėjo kun. Nathaniel, tuviai pirmu karta išgirdo 
pasionistas, o dabar yra at- gyvą žedį apie bolševikų 
silankęs pranciškonas net iš ' žiaurumus Lietuvoje. 
Cleveland, Ohio. n . , . .v. 

Pirmas Lietuviškas 
PARAPIJOS Koncertas 
PARENGIMAS Birželio 29 d., 1946, BALF 

Šiais metais turėsime pa- 109 sk. pastangomis buvo 
rapijos parengimą rugpiūčio surengtas pirmas lietuviškas 
11 ir 18 dienomis. Bus gra- koncertas, kurio programą 
žių dovanų prie stalų ir du- išpildė Šv. Kazim ero liet. 
rų. Vietinis parapijos. Los Angeles, cho-

ro talentingieji nariai Bronė 
7 i n l * * AniP P i k n i k ą Starkienė, Stasė Šimkutė. 
U\\:*> HĮJIC riMIIIVC Juozas Žemgulis ir Richar-

Putnam, Conn. — Nekal- d a s Masonis, B. Starkienė, 
to Prasidėjimo Seserų Kon- stįprus sopranas, ir S. Šim-
gregacijai paremti liepos 28 kut^ g e r a s a l t a s padainavo 
dieną rengiamas piknikas p o v j e n ą s o i 0 dainą ir abi 
Motiniškame Name, R. D. 2, k a r t u keliolika lietuvių liau-
Putnam, Connecticut. d i e 3 d a i n U t 

Pikniko programa: Juozas ž emgulis , g a bus 

10:30 vai. pamaldos ir Ma- smuikininkas, pagrojo keletą 
rijos statulos pašventinimas, klasinių kūrinių, o Richard 

12:00 vai. pietūs. Mason jaunas pianistas, taip 
1:00 vai. kalbos. pat solo paskambino gana 
3:00 vai. programa kurią sunkius klasinius kūrinius. 

atliks Camp Immaculata Taip pat R. Mase n sek-nin-
mergaitės. Bus gr-žus vai- gai akompanavo lietuvių 

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

UNIVEES4" 
Savings and Loan Assa 

SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savlnęŝ  and 
Loan Insurance Corporation, lVashinffton, D. C.̂  

i 

Pasidėti ir išimti pinigus galima aslheniškai 
ir laiškais 

MOKAME 3% DIVIDENDU ' 
JŪSŲ PARANKUMl'I RANDASI » 

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

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

Jubiliejaus iškilmių puota 
bus klebonijoj vien tik da
lyviams iškilmių. Vėliau, ru-
denįi kada sugrįš seserys, mo 
kytojos ir vaikučiai į mo
kyklą, bus surengta progra
ma jubiliato pagerbimui. 

V. M. K. 

Raudonarmiečiu šei
moms turi dirbti 

New York (LAIC) — Vil
niuje leidžiamo "Jaunojo 
Valstiečio "Nr. 4 Komunistų 
Partijos Valstiečių Jaunimo 
Skyriaus Vedėjas, P. Gul-
birtskas paskelbė Komisarų 
Tarybos ir Komunistų Par
tijos Centre Komiteto nuta
rimą, pagal kurį Lietuvos 
jaunimas, be kitų dalykų, 
įpareigojamas padęti įdirbti 
ūkius raudonarmiečių šei
moms (ypač kurių vyrai žu
vę kare) — padėti joms lai
ku apsirūpinti sėklomis, sėk
las išvalyti, patikrinti jų 
daigumą. ^Toliau, jaunimas 
įpareigojamas rinkti gele
žies laužą, pristatinėti ang
lis į kalves, vyti virve3, ir 
t. t. 

TeL VIB 0980 (office ir Namu.) 

Dr. Wal)er J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4003 S. Archer Ave. 
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:10 — 
8:30 vakarais. Trečlad. pagal sutarti. 

TeL: Cicero 1484 

Dr. S. R. Palufsis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šsStadlenlals nuo 2-4 pp. 
Trečlad. Ir Sekmad. uždaryta. 

New York (LAIC/ — Vil
niuje leidžiamas "Lietuvos 
Komunistų Partijos Csntro 
Komiteto, LTSR Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumo ir 
Liaudies Komisarų Tarybos 
Organas" Tiesa Nr. 42 įdėjo 
N. Titov'o straipsnį apie pa
vasario sėją; Tite v yra 
NTSR Žemės ūkio darbuo
tojų profsąjungos komiteto 
pirmininko pavaduotojas. 

Iš to straipsnio atsispindi 
liūdna Lietuvos ūkio padė
tis. Pavyzdžiui, Trakų aps-

Tel. — YARds 5557. 

DR. FRANK C. KVVINN 
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
OFISO •AldLNDOB: 

Nuo I lkl 4 pp. ir 7 iki 8:84 vak 

krityje, Lentvario mašinų -
traktorių stoties darbinin
kams šių metų vasario mėne
syje dar nebuvo išmokėtas 

: pereitos vasaros uždarbis. 
Del to nenuostabu, kad jie 
neatlieka iš jų laukiamo dar
bo. 

J. RIMDZUS, D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Bonie Oallfl tai Indiana— 

Phone WENtwortb 2527 

PHY8IO THCRAPY 

986 West 63rd St. 
HOURI: Daily 8—8 P U. 
Baturrtays t A. M to n F. II 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną pora akių gauname gy
venimui. Saugokite jas. leisdami 
lšegzaminuotl jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali sutelkti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą aklų Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas: OASAIi 0523, Cbicago 

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

Trečlad. Ir Šeštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:04 p. m. 

Ofiso TeL VIRginia 1886 

Tikslas Tyrimas 
Orthsptle Gydymas 

Contaet Stiklai 
Stiklus Atnaajinam 

# 

(gyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

^ , 

Tiesiog įurns 
U Masu Dirbtavfit 

Pirkite Ten, Kur Gausit* 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas! 

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

GABANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
Vt LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tnaatančlai Pilnai Patenkinta Ptrbftja lagaminą Mus. — 
Prie Progoa Paidaaakrto Jai 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR SUtTE IŠDIRBĖJAI — 

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

Savininkas — JOE KAZTK—KAZTKAITIS 

S 

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

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

Tel: — CANAL 7329 
Vai.: — Kasdien — 10 11d II, 1 iki S, 7 
iki • — Bsttad. — 10 ryt* lkl 6 vak. 8.k-
mad. — 10 lkl pietų. — Trečlad. atdaryta 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 8o. Ashland Ave. 
(24T0S Intioe) 

Ofiso Telefonas: YARds 0564 
Jei neatsiliepia saukite— 
Rea. TeL: MIDwaj S880 

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 vaL dieną. 

B8E 1 

N J* 

^ 

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH: 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 

Del Susitarimo Sank: 

Republic 6051 

• • 

• • 

DR. J. W. KADZEVVICK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Ave., 
ROOM B. 

Ofiso TeL: GROvehnl 5213 
Ros. TeL: PROspect 9475 

VALANDOS: 
tfuo S iki 4 popiet: 7 lkl 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

&E • A i 
t 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 
ir mm — 

DR. JOHN G. M1LLA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos 

PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

5720 VY. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: HERWYN 6200 

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

DR.AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
LIGONIUS PRTTMA: 

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

Dr. F. C. V/inskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 

Ofiso TeL: PROspect 6446 
Res. TeL: HEsfloek 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Ros. TeL REPubbr 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGBON 

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

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 S. 49th Conrt, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
, Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 
j 3147 S. Halsted S t , Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

Tel.: GROvehiiI 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 Iki 8 w. 
(TreČiad., Ir Šežtad., pagal sutartį) 

Atidarė Ofisą — 

DR. M. P. KLORIS 
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St. 
Tel. — HAYmarket 6031 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7-^8 * T. 
Sekmad., TreČiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas usdarytaa. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPublIe 7*A* 

CoL CANal WSl 
Ras. TeL: 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 0 vaL vakaro. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street 

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

Šventadieniais—11-12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenn* 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6-^8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1103 
Nansi TeL: PUULMAN H277 

Ros. 6M8 So. Talmaa Ava 
Ros. TeL GROvokUl 0617 
Offles TeL HUOfloek 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 We«t Marąaette Eoad 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedeliomis suaitarua 

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Vamo TeL PROspect 1980 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenne 

Ofiiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U. 
Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

West Town Bldg. 
2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Ros. TeL: RRUnswkk 0507 

VALANDOS: 
NTim 1 Iki 3 pnrjiet: 6 iki 8 v a k a r * 

v 



Trečiadienis, liepos 10, 1946 
• -

DIENRAŠTIS DTCTUGTAS, CKTCAGO, UTINOTa n 
C L A S S I F I E D A D S Klausimai Ir Atsakymai 

"D R A U G O" 
DARBŲ SKYRIUS I 

"DRAUOAS" HET.P WANTEJ> 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. I h a r b o m Street 
Tel. KAVdoli.h 9488-1M89 

HELP \VAXTED — MOTERYS 

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI D£L 

HELP WANTEI> — VYRAI 

DRIVERS — HIKERS 
PADKJEJŲ 

Pastovūs darbai 
Šiaurvakariuose. 

SPENCER COALS 
4618 U Belmont 

M O T O R O L A 

KL. — Iš tarnybos palkio-
1 suokas veteranas sulaikė Na-
i tional Service Life Insur-
I ance. Dabar nori išsiimti ap-
j drauda mažesnėj sumoj. Ar 
jis gali tą daryt i? 

ATS. — Taip, gali. J is ga
li apsidrausti mažesnėj su
moj. Vyrai ir moterys gali 
atnaujinti savo NCLI prieš 
sausio 1 d. 1947 m. be fizi-

KEIK \ L I \ < ; \ N BARBERYS 
Oarartuota -'•"" ir komisai. Kreipki
tės adresu: 

02*8 ARCHER \ Y E 

TAI GERIAUSIA 

R A D I O 
VIETA MIESTE 

CIIICACJO. 

* V Y R Ų ' * 
P A T Y R I M O N E R E I K I A 

Pastovūs Darbai 
Mainant i š i f t a i 

Gera Pradine Rata 

, CHICAGO VITREOUS . 
KNAMEL PRODUCT CO. 

1401-47 55th Court 

Cicero. 111. 

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki 

kariuomenę prieš birželio 15 
d. ar GI Biliaus parūpinimai 
jį padengs, kada bu s paliuo-
suotas ? 

ATS. — Vyrai, kurie įstos 
į kariuomenę prieš spalio 6 
d., 1946 m., bus GI Biliaus 
padengti. 

KL. — Praeitą metą ve
teranas nusipirko namą ir 
gavo valdžios g a r a n t i j ą 

PO ATOMO BOxMBOS IŠBANDYMO 

nio egzamino. Reikia pasių-, m_ rt_ _ _ , 
sti aplikacijas j Insurance ! $ 2 ' 0 0 0 - ? f f g « ™ t i j o s *u-
Office, Veterans' Adminis- ! m a «"*•**•«* l k l ?4.°°<>. Ar 
tration, 346 Broadway, New I veteranas gali įprašyti kitos 

garantijos $2,000. 
ATS. — Taip. 

KL. — Prieš įstodamas į 
kariuomenę veteranas išpil
dė "power-of-attorney". Grį
žęs iš kariuomenes jis nori 
panaikinti tą įgaliojimą. Ką 

$1.04 

DARBININKU REIKIA 
Pntyrinto nereikia M'^ <*. j vai. 

1.241 % t-, i vai. u i viršlaiki. 

THE l»l LVEBIZKI) MAM'KK O 
lottl A MOlUiAN STS/ 

I Ui ui St(Mak.vur<l> 

AUCTION 
••»•••*••'•»» * •» ' * * •» « 

P A R S i n i ' O P A Ant Lioitacijos 
3 aukštu mūrinis namas, aut dvie
jų lotų. 7 apartmentai. Namas ran
dasi adresu l'4T>2 n- 2454 North 
Spaul.lniiC A\«nu<-. Chicauo. III. I.i-
« itacija įvyks sulyja t« ismo d krito 
10 dienu liepos, l'.<4t; m.. 1-nią vai. 
jie pietų. Sujv rk>r Court Clerks < >f- '. 
fice. koom 4::7. Connty Buildingr. i 
N»»rv>lami platės1"1!^ *ofo. maciju te-
lefonuokit advokatui Haymond Ca-
naJay. Franklin 3771>. arba matyki
te jj asmeniškai. 180 North !<•» Salle 
St. Savininkai nesusitaiko, nori par
duoti ir pasidalinti pinigus. 

R E AI. ESTATE 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

AR IEŠKOTE GEROS 

P £ D £ S IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 

RANDASI DARBŲ 
DEL 

D 2 E N I T 0 R K U 
C/DAR BIS 12% l VAIi. PRADŽIA* 

77!4 I V AL. PO 3 MftN. 
82 ya Į V AL. PO 6 M£N. 

York, N. Y. 

KL. — Veteranas gavo 
4 'mėlyną" paliuosavimo cer-
tifikatą, vasario men.. Da
bar jis prašė peržiūrėjimą vi 
so atsitikimo pagal GI Bill. 
Ar jis dabar gali prašyti 
"mustering out" mokesčių, t u n d a r v t l f 

n e s t a r n a v o u ž s i e n y j e per į A T S . — P a t a r i a m a k r e i p - j 
29 mėnesius. 

ATS. — Taip. Nor s pas
kutinė diena buvo vasario 
2, 1946 m„ bet kvalifikuoti 
veteranai, kurie neėmė 'mus
tering out ' mokesčio, ir ku
rie g a v 0 garbingo paliuosa
vimo certifikatą, gali pasiu^ 
sti aplikaciją į Army Cent
ral Adjustment Office, 4300 
Goodfellow Blvd.t St. Louis 
20, Mo. 

Gen. Joseph Stilvvell, narys Evaluation Board Commit-
tee, kairėje, mažu laivu plaukdamas aplink Bikini apžiūri! 
atomo bombos padarinius. (Acme-Draugas telephoto) 

Nusivylus 
Amerika 

Carlinville, 111. — Mrs. 
Rita Cunningham, kilusi iš 
New Zealand, taip nusivylus 
Amerika, kad gatava viską 
palikti ir važiuoti namo. Na
mie, Naujoj Zelandijoj, ji 
sako, turėjo "luksusinį" 10 
kambariu namą ir vietos 500 
akerių (farmą). Gi ištekėjus 
už Amerikos kareivio ir at
vykus į Ameriką čia turi 
gyventi vienam mažam name 
ir dagi su kareivio tėvais. 

Xe visiems, mat, ir Ame
rika "rcjus » * {. 

KL. — Veteranas prane
ša, kad jis užbaigė devynių 
mėnesių kursą pagal GI BilL 
Jis gali dar du metus mo-

gauti kreditą už tarnybą N e p a v y k o 
Merchant Marines? j 

ATS - Ne j šmugelis 
KL. — Buvęs le i tenantas Į 

la ivyne praneša, kad Navai Sydney, Austral i ja . — c i a 
tis į arčiausį Army Personai', Medical Board jį padėjo ant• Australijos muitinė netikėtai 
Affairs Office Legal Depart "inactive list" dėl kovoje. pačiupo amerikonišką laivą 
ment. gauto sužeidimo. Jis mano, į Monterey, kuriuo norėta į-

šmugeliuoti į Australiją di
delis kiekis moteriškų nylon 

ATS. — Taip. Patariame I kojinių, cigaretų ir kitokios 
apeliuoti savo atsitikimą. Jei i kontrabandos, 

KL. žmona praneša, k a d j k f d gali gauti ^retirement" 
jos vyras buvo AVVOL ( p a - 1 l y g i n i m ą . Ar teisybe? 
sišalinęs be leidimo) ir jai 
buvo pasakyta, jog dėl to 
jai mokami pinigai gali būti 
sulaikyti. Ar teisybė? 

ATS. — Jeigu po trijų 
mėnesių nepranešta Office I ^ apeliaciją 
of Dependency Benefits, kad # 

gu mums pasiusi fotostatinę 
kopiją paliuosavimo certifi-
kato ir praneši visas infor
macijas, padėsime pristaty-

jis vėl grįžo į kariuomenę, 
mokėjimas bus sulaikytas. 

KL. Žmona rašo, kad 
kintis. Dabar nori pakeisti j kai jos vyras buvo paliuo 

Karių veteranų klausimais 
greitas ir teisingas informa
cijas teikia Catholic War 
Veterans Public Relations 

kursą, nori lankyti radio mo- ,suotas iš tarnybos, buv 0 80 | B u r e a u > Empire State Build-
I "*».T T T 1 -4 •*. -r -wr 

kyklą. Ar gali? 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:-

ATS. — Patvarkymai pa
rūpina, kad veteranai gali 
mokintis tik vieną amatą. 
Kada kursas užbaigtas vete- . .. T. 

,. T . . . . . Leis l ligoninę. Ji turi t r is 
ranas negali pasirinkti kito .. *. 

nuoš. invalidas. Jo sveikata \ i n g , N e w Y o r k L N. Y. 
dabar daug blogesnė ir jam 
reikia daryti operaciją. Ji j Jg j | )gpf rekorddS 
klausia, ar jo pensija bus 
sumažinta iki $20, kada jis Clarksville, Ga. — Jennie 

Gaisras nazių 
teismo rūmuose 

Nciernberg, Vokietija. — 
Rūmuose, kuriuose įsteigtas 
aliantų teismas nazių karo 
kriminalistams, kilo gaisras, 
prasidėjęs virtuvėj pirmam 
aukšte. Gaisras taip greit 
užgesintas, kad nereikėjo nei 
teismo posėdžio nutraukti . 

T O \ V \ o r LAKE parsiduoda — 6 
fl«"tu |M> 1 kaiiiha-iu- namas sii con-
<•!<•{<• ptmatii. IMn:ii remontuotas. 
Mrtiiir- i«iii:i SI.OSO. Arti 47th ir 
WO«MI NI~. — Turiu* pamatyti knd 
įvertinti. Pašauktu* JM* 7 vai. vak. 
—I.AU. 7501. Greitam pai<la\imui 
u / tiktai $ft..>Uil. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

amato kursą. Gali toliau la-
:so VAK. IKI 12 NAKTJ j v i n t i s parinktame amate, bet \ 

ir t am turi gauti leidimą iš ' 
Veterans Administration. 

vaikučius. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th St. 

Cicero, I1L 

VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Talsom Visi; Išdlrbysčiy 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

. Mes turime Kamiu f -taką ir 
jums nereikės laukti dėl Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas VSliausių 
Muziko* Rekor^g 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

T E L E F O N U O K I T E : 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai. 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

6AMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

ATS. Invalidai vetera
nai su užlaikomais asmeni-

I mis gauna pilną kompensa-
I ciją ir būdami ligoninėje. Ve 

KL. — Mergina rašo, kad j teranų, neturinčių užlaiko-
jos sužiedotinis r anda s oku-! mų asmenų, atlyginimas su-
pacinej armijoj Vokietijoj, j mažinamas. Vyrai su tarny 

Skerdyklų biznis Chicagoj 

MacBenfiel, 17 m., šįmet bai- f™^j° ^f **' ° ***?" ~x i.:_i. __^__, » -»iuwi u u I liejyklos keturiais metais 
gė high school pirma moki 
ne. Į pradžios ir į high 
school ji kasdien turėdavo 
važiuoti 15 mylių. 

vėliau. 

JOS. F. BUDRIK 
RAKANDŲ EB JEW£LBY 

KRAUTUVE 
3241 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILLINOI8 
TeL GALumet 7237 

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

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

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VAXANDOS: 

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL. 1000 k. NedSlios vak. »:S0 
WHFC 1450 k. Ketverto vak. 7:00 

Nori pas jį vykti. Klausia, 
ar valdžia užmokės už ke-

boje įgytomis ligomis gaiina 
$20 įi mėnesį būdami ligoni-

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

i 

lionę. Jie ketina ten apsi- j neje, o be tarnyboje gautų 

G E R A P R O G A I 

TUOJAU APSIGYVENIMUI 
APLEIDŽIA MIESTĄ 

Marųuette Park: 9 kamb. mūro. aš-
tunkampinio priešakio bungalow. 
stokeris. karšto vandens šiltumą, 2 
maudykles, 1 lavatorija. Jeigu me
tams $425. Kaina $15.500. 
PAŠAUKITE — PROSPECT 8712 

Byrnes Sugrįš Į US 
Pirm Konferencijos 

VVASHINGTON, liepos 9. 
| — Baltieji rūmai šiandien 
! pranešė, kad valstybes sekr. 
Byrnes sugrįš iš Paryžiaus 
į VVashingtoną, pasi tart i su 
Prez. Trumanu, pirm negu 
prasidės 21 tautos konferen
cija liepos 29 d. 

vesti. 
ATS. — Nėra jokių pa

tvarkymų GI kareivių sužie-
dotinems. 

KL. — Jei vyras įfstoja j 

sužeidimų tik $8 į mėnesį. 

KL. — Motina rašo, kad 
jos sūnus tarnavo 14 mėn. 
Merchant Marines prieš į-
stojimą į laivyną. Ar gali 

i 
REFRIGERAT0RIU5 j 

SKALBIAMAS MASINAS IR 
DULKIŲ VALYTUVUS — ' 

Visokios Išdirbystes 
Didelius ir Mažus 

DARBAS GVABANTUOTAS 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINES 
BRANDES 
R I M O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

3JW'V 

S T A S Y S L I T W I N A S S A K O : 

"HADAD Ta* Geriausias Laikas Pirkt i 
Ur\Dr\t\ — V I S O K I O S R Ū Š I E S N A M A M S 

REIKMENIS". — 
VISOKIOS RCŠIES NAMAMS 

tfERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Variusio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dur»u — VVall board — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitfc Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Vedėjas 

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

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

Automobiliams 
APDRAUDA 

Pradedant nuo 
$24.10 M*1**18 

$500.00 OTOMO' 
POLISAS 

$ 4 . 0 0 METAM8 

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
'1000.00 TOUMS 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 
J. A. Shulmistras 

NOTARY PUBLIC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE , 

TEL.:—LAFAYETTE 6S00 CHICAGO 82, ILL. 

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave 
Tel. GROvehill 7570 

.1 
I 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 I 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LIOUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

V 

JTATHAN 
KA.VTKR 

'ljotuvišk'«s 
ž u l u k i s " 

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

iDARGurcr 
V1ENINT8LIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L l f 33 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

Iki 2-ros valandos popiet. 
KITOMIS DIENOMIS — nno 9:80 

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Ave.. Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

KVIEČIAME; 
KLAUSYTIS 

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ 

MMMKfeHKMF 
Sią pinige sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Jsigrytl 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartin} savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
Išlaidų, pagal O. I. Bill of Rigbts patvarkymus. 

Šios bendrovSs vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavl lą. 

CM 
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI 
<#Ą 

KEISTUTO SAVTNGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8,111. 

JOS. M. MOZERIS, SEC'Y 

file:///VAXTED
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D R A U G A S 
THE L1THUANIAN DAILY FRIEND 

134 South Oaklry Ave. Chicago 8, D Ii no i s. Tel. CANal 8010-8011, 

ntered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago 111. Under 
\B Act of March 3. 1879. 

Published Daily except Sundays, 
y the U T H l A M . \ X CATHOLIO 
RESS SOC1ETY. 
A member of the Catholic Presą 
ssociation. 

Subscription Rates : 
S.00 per year outside of Chicago: 
7.00 per year in Chicago & Cice-
>; 4c. per copy. 

'renumcratos kaina Chicagojc ir 
Cicero—Paštu: 

letams $7.00 
usei Metų 4.00 
vieni mėnesiams 1.56 
rims mėnesiams 2.00 
ienam mėnesiui .75 

Jun»tini%>e Yalstybe.se, ne Gtaicagoj, 
Metams $6.00 
Pusei metų 3.50 
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui . . . . . . . . j .75 

Užsieniuose: 
Metams $8.00 
Pusei metų 4.50 
Trims mėnesiams 2.50 

Tinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

Skelbimu kainos prisiunčiamos 
pareikalavus. 

Curiuo Keliu? 
IR RADIKALAI PRIEŠ PASKOLA ANGLIJAI 

Kongresmanas Sabath savotišką surpryzą U. S. kon-
rese padare. Pradėjus svarstyti paskolos klausimą An-
lijai, jis pirmas pasisakė prieš ją. Esą per trylika me
ti jis rėmęs visus vyriausybės planus ir pasiūlymus, 
et jokiu būdu negalįs remti proponuojamos duoti An-
lijai 3.75 bilijonų dolerių paskolos, Anglai, girdi, ne-
llaikė savo pažadą žydams Palestinos reikalu, pardavę 
Čekoslovakiją Hitleriui 1939 m. ir kitas ' 'nedorybes" 
apildę. Amerika jau du kartu išgelbėjusi Angliją, da-
»ar ji ir vėl prašosi ją gelbėti. 

Bet šis yra įdomiausias kongr. Sabatho argumentas 
ries paskolą: gautus iš Amerikos pinigus Anglija pa-
audosianti, kad sustiprinti fašizmą, kad nukonkuruoti 
Lmeriką prekyboje ir kati prisirengti naujam karui. 

R MASKVA TAIP KALBA 

Šį Sabatho argumentą vadiname įdomiausiu dėl to, 
:ad jis paskolą Anglijai riša su fašizmu ir su prisiren-
imu naujam karui. Čia taip ir išlenda yla iš maišo: 
is kalba taip. kaip rašo Maskvos ' 'Pravda", kaip rašo 
Daily VVorker", kaip kalba kiekvienas diktatoriaus 
italino agentą?. Kas tik neremia Sovietų Rusijos ir 
esimpatizuoja komunizmui, tas yra laikomas fašistu, 
vadangi Anglijos politikai ir vyriausybės nariai pas-
utiniueju laiku yra pusėtinai griežtai pasisakę prieš 
iovietų Rusijos imperializmą ir agresiją, todėl Mask-
a mėgina tuos vyrus nudažyti fašistinėmis spalvomis, 
sąmoningai ar nesąmoningai, bet ir kongr. Sabath 
laskvos dainelę uždainavo. Pagaliau, jis jau ir iš se-
iau buvo žinoma? kaipo pro-rusas ir pro-komunistas. 

wAS JIEMS Rf PI 
Kongr. Sabath, pro-sovietiniai kongreso nariai, laik-

aštininkai ir kiti pradėjo smarkiai varytis prieš pas-
olą Anglijai ne dėl to, kad jiems rūpėtų Amerikos 
nteresai, bet dėl to, kad jie nori savo "mylimai" So-
ietų Rusijai pasitarnauti. 
Reikia neužmiršti, kad šiuo metu tarp Anglijos ir 

tusijos eina didelis lenktyniavimas dėl įtakos sferų 
Europoje ir kitur. Sovietų Rusija, pasigrobusi Baltijos 
alstybes, Lenkiją, Balkanus, Vokietijos ir Austrijos 
.alį, siekia dar toliau. Ji yra užsimojusi sugriauti Di-
žiosios Britanijos imperiją ir paimti sav0 dominaci-
on visą Europą, anglų kolonijas ir dominijas. 

• 

Del to tai Maskva nekooperuoja su vakarų demo.kr.a-
ijomis taikos planavime, dėl to ji veržiasi į Vidurže
mius, dėl to nedemobilizuoja savo armijos. 

Siekiant savo imperialistinių tikslų, ji daro ir darys 
iską, kad pirmoje vietoje susilpninti Angliją. Todėl 
laskva paleido darban visas savo suorganizuotas li penk-
osios kolonos" jėgas. Iš Sabatho kalbos atrodo, kad 
yg ir jis tekių eilėse yra. 
iOKIOS LINIJOS REIKTŲ LAIKYTIS 

Mes galime nesutikti su Didžiosios Britanijos poli-
ika, mes galime priešintis duoti jai paskolą, bet kai 
ina kalba apie tai, kurią politiką remti: rusiškąją ar 
ngliškąją, pasirinkimas turi būti aiškus. 

Nėra jokio reikalo Amerikai klupčioti prieš Angliją, 
>et šiuo momentu, kuomet rusiškojo komunizmo siau-
>as siekia apžioti ir visą Europą ir kitus kontinentus, 
:uomet Maskva tuo tikslu trukdo taikos atsteigimą, 
Vmerika turi veikti išvien su Didžiąja Britanija ir ki-
omis pasaulio demokratijomis. Juk nereikia didelio 
galvočiaus suprasti, kad jei komunizmo siaubas par-
ilokšti; Europą, suardytų Didžiąją Britaniją, jis per-
ikeltų ir į šį kontinentą, kad pasmaugti demokratinę 
antvarką ir jos vietoje komunistinę diktatūrą įsteigti. 

Amerika, pagaliau, turi turėti nepriklausomą tarp-
autinę politiką. Jos kongreso ar vyriausybės nariams 
tereikia ir nedera pasiduoti Maskvos ar Londono dik-
avimams. 

Jei šiuo mementu yra reikalinga kooperuoti su an
alais, kad pasauliui pastovią taiką užtikrinti ir savo 
saugumui sustiprinti, Anierikos politikai ir diplomatai 
uri tos linijos ir laikytis, nepasiduodant Maskvos in
spiruotiems propagandistams. A 

Vengrijos Pavergimas Ir Naikinimas 
Associated Press žiniomis, Maskva davė įsakymą sa

vo generolui Sviridovui, rusų miiitarinės okupacijos va
dui, likviduoti visą prieškomunistinį gaivalą Vengrijoj. 
Darant tokiai likvidacijai pradžią, gen. Sviridovas įsa
kė Vengrijos ministrui pirmininkui Ferenc Nagy tuo
jau panaikinti vengrų skautų ir katalikų jaunimo or
ganizacijas. Kadangi Nagy tą įsakymą išpildyti nesu
tiksiąs, todėl atsistatydinsiąs. Taip Įvykus, Maskvai 
bus atdaros durys vyriausybės priešakyje pastatyti 
aiškų komunistą-kvizlingą, kuris be jokių ceremonijų 
imsis likviduoti visas nekomunistines organizacijas ir 
visus jų vadus. 

Tas pats rusų gen. Sviridov įsakė visu griežtumu 
persekioti katalikų kunigus, nes jie esą "demokratijos 
priešai". Bet tai yra apkaltinimas, kuris neturi jokio 
pagrindo ir daromas tiktai tam, kad to reikalauja ateis
tinio komunizmo siekimai — naikinti Katalikų Bažny
čią. 

Pažymėtina, kad rusai imasi Vengriją paversti uba-
gynu. Jau už penkis milijonus dolerių Rusijon išvežė 
įvairių vertingų dalykų. Dabar išveža iš Vengrijos 
60,000 karvių ir 20,000 arklių. 

Pažymėtina, kad šias Associated Press žinias iš Ven
grijos patvirtina ir mūsų specialus korespondentas Eu
ropoje Vyt. Arūnas. 

Tad, abejonės apie tai nėra, kad rusai ir Vengriją, 
kaip ir visus kitus savo okupuotus kraštus, ekonomi
niai sugriauna ir pavergia. 

* 

Tautų Vieningumo Simbolis 
Didingomis ir įspūdingomis iškilmėmis Romoje, Šv. 

Petro bazilikoje, chieagietė Motina Cabrini pakelta į 
šventųjų eiles. Ta proga Jo Šventenybė Popiežius Pijus 
XII pasakė reikšmingą kalbą, kurioj aiškiai ir stip
riai pabrėžta, kad naujosios šventosios gyvenimas ir 
darbai yra tautų vieningumo simbolis. Tai pasakydamas 
Jo Šventenybė turėjo galvoje tą faktą, kad Šventoji 
gimė Italijoj, čia savo darbą pradėjo, persikėlė Ame
rikon, kuriai visas savo jėgas pašventė. Jos darbų vai
siai praplito daugely tautų, daugely pasaulio kraštų. 
Tie darbai riša tautas, veda prie bendro susipratimo, 
prie bendrų tikslų. 

Šventasis Tėvas priminė, kad niekuomet pirmiau pa
saulio istorijoj nebuvo tiek reikalingi žmonėms šventu
mo šaunumas ir vaisiai, kaip šiuo metu. Anot Jo Šven
tenybės, iš Šventosios Cabrini, kuri ir savo tėvynę my
lėjo ir savo gailestingumo ir darbo brangenybes ir ki
tuose kraštuose paskleidė, tautos daug ką galės išmok
ti. Savo dideliu pasišventimu Naujoji Šventoji įrodė 
tautoms, ,4kad jos yra pašauktos svdaryti vieną šeimą, 
kuri neturi būti padalinta abejingume ir kovofje dėl pir
menybes arba naikinti save amžinuose nesutikimuose." 

Pasaulyje, ištikrųjų, nebūtų nesutikimų, nebūtų 
skriaudų ir išnaudojimo, nebūtų karų ir nekalto žmo
nių kraujo praliejimo, jei žmonija pasektų šventųjų 
gyvenimą, mokintus iš jų paliktų pavyzdžių ir darbų 
ir siektų visą gyvenimą atnaujinti Kristuje. 

• 
Tai Bent Referendumas 

Nėra jokios abejonės, kad birželio 30 d. Lenkijoj pra
vestas referendumas buvo ne kas kita, kaip tik dar vie
nas Maskvoje suplanuotas smurtas. Tai patvirtina ir 
pats vice premieras Mykolajczyk, kuris neabejojo, kad 
jo vadovaujamoji partija (nes ji didžiausia) turėjo lai
mėti. Bet ji <k pralaimėjo." 

Štai vienas komunistinio smurto pavyzdis: komunis
tinė Lenkijos vyriausybė balotus taip sutvarkė, kad 
ji negalėjo pralaimėti. Patikrintu spaudos pranešimu, 
prie tų propozicijų, kurias siūlė Maskvos kontroliuo
jamoji vyriausybė, balsuotojai turėjo padėti kryžiuką, 
bet kurie balsavo prieš tas propozicijas, turėjo pa
braukti brūkšnelį. Ir kai balsai buvo skaitomi, komunis
tai ar jų šalininkai balsų skaitytojai labai lengvu bū
du iš tų brūkšnelių kryžiukus padarė. Tuo būdu komu
nistai daug balsų "laimėjo". 

Toks tai buvo "referendumas" Lenkijoj, tokiu tai 
būdu Maskva vykdo ''demokratiją" savo kontroliuo
jamuose kraštuose. 

Lietuvai Prielankaus Žurnalo Sukaktis 
Tėvai Pasionistai leidžia gerą, turiningą ir kovingą 

mėnesinį žurnalą "The S ign" . š į liepos mėnesį žurnalui 
sueina 25 metai. Linkėdami leidėjams ir toliau taip 
gyvai žurnalą redaguoti, turime pažymėti, kad jjis la
bai energingai ligšiol kovojo už mažųjų tautų teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Daug kartų ir už 
Lietuvą "The Sign" užstojo ir išsamiai jos pavergtų 
žmonių vargus ir kančias atpasakojo. 

Šį mėnesį dar turime du svarbius įvykius lietuvių 
visuomeniniame gyvenime: liepos mėn, 14 d. dienraščio 
4 'Draugo" vasarinis piknikas Bergmans Grove darže 
ir Lietuvių R. K. Susivienymo Amerikoj 54-tas seimas 
liepos 22 — 25 dd., Cleveland, Ohio. 

(P Pasaka apie kareivį Joną 

farkainiukai 
Rašo Nolėčių Vidikas 

Kacapiškų vyžų glostyto-
jas V. Andrulis dejuoja-vi-
vuoja, kad patrijotiškoji lie
tuvių visuomenė tūkstanti
nes kloja Lietuvos vadavi
mui iš maskoliškos vergijos. 
Taigi, kloja. Ir klos! Lietu
viai žino, kad tai maskol-
berniams nepatinka. Už tai 
tautiškasis SLA ir davė $1,-
000.00 Amerikos Lietuvių Ta 
rybai, kuri pasekmingai ko
voja už lietuvių tautos tei
ses. 

Prie to, dar tas pats mas-
kolbernis Andrulis savo rau
donoj "Vilnyj" papeizojo, 
veik pro ašaras, šitaip: "Ta
rybą kontroliuoja klerikalai, 
Grigaitis ir Vaidyla"... Na, 
nežliumbk "tovarišč" Andru
li. Juk visvien, ar tu žliumb
si, ar "karaul" šauksi, — 
tai nei tu, nei kiti tautos 
judošiai Lietuvių Tarybos 
nekontroliuosite. 

* • *-
Stalino peniūkščiai su sa

vo šnipkėm nori visur raus
tis. Ir jų apetitai nesvietiš
ki. Jie norėtų pakontroliuo
ti ir sučiaumoti SLA, ir AL 
TS, ir LSS, ir Keistučio Klu
bą ir visas lietuvių organi
zacijas. Bet tie "prakeikti 
lietuviški reakcijonieriai"... 
sudarė bolševikams nepalan 
kias sąlygas. Lietuviams jau 
atsibodo tie monotoniški rau 
donųjų peniūkščių kriuksė
jimai. Lietuviai juos veja 
lauk, šluoja juos ir jų mėš
lą iš lietuviškų draugijų. Jie 
baisiai žviegia, bet nieks jų 
žviegimo nepaiso. 

• * * 
Raudoniesiems šnipams ir 

demokratijos priešams at
slenka labai smūtnos valan
dos. Tokiems pasidarys gan 
karšta Amerikoje, nes anot 
bolševikų "čia reakcijonie
riai smarkiai kelia savo gal
vas." 

Ir man nesmagu, kad mū
sų tautos išmatos dergia lie
tuvių vardą. Gaila, kad lie
tuviškų maskolbernių cheb-
ra su savo akiplėšiška anti-
amerikoniška veikla perryš-
kiai metasi visiems į akis. Ir 
jei staiga Amerikos valdžia 
papurtytų Litovską Litera-
durną Obščestvą, tai tvai
kas atmosferoje būtų tikrai 
neskanus. Lietuviams reikia 
budėti ir būti pasiruošu
siems efektingai išblaškyti 
tą tvaiką, kad nenukentėtų 
ištikimų Amerikos Konsti
tucijai lietuvių piliečių var
das. 

Jau dabar yra laikas de
maskuoti visus maskolber-
nius, kurie bernauja "ma-
tuškai" Rasiejai ir niekina 
Ameriką. 

Ir dar kartą mes grįšime 
' savo pasakojime į dangų, į 

Vieną įvykį, atsitikusį karš
tą dieną. — Taip, buvo ne
įmanomai karšta: kiečiau
sias kaktusas leipo, kaip 
trapiausios gėlės daigas, ir 
paukščių gerklėse trupėjo 
liežuviai, tarsi jie būtų buvę 
padaryti iš įkaitusios dyku
mos smėlio. Angelai negalė
jo pajudinti sparnų, sunkių 
nuo prakaito — ir jie tvak
sojo, kaip išmaudyti baian-
dziai 

— Kas čia dedasi? — gal
vojo šventasis Petras. — Ši
tas karštis neina iš vasaros, 
šita šiluma nepilstoma iš 
saulės sandėlių. Jeigu že
mėje nebūtų pasibaigęs ka
ras — sakyčiau: vėl patran
kos degina mūsų aslą — bet 
juk ten seniai jau yra taika. 
Kas gi čia dedasi? 

O karštis vis mažėjo ir 
visi palaiminti j ei susirinko 
į dangiškuosius sodus, kurių 
pavėsis ir gaivumas yra stip 
resni už visokį vargą. Tik
tai vienas angelas sodinin
kas negalėjo ramiai ilsėtis. 
Vos tiktai jo sparnų plunks
nos išdžiuvo ir pasidarė 
permatomos ir spindinčios, 
jis susirado kažkur užmes-
tastas senas medines sanda-
les, kurias, kaip vienintelį 
turtą, kažkada buvo čia at
sinešęs šventasis vienuolis. 
Šitaip apsiavęs jis galėjo bė
ginėti per įkaitusias dan
gaus trobų grindis. Jis bė
ginėjo palei langus ir nusi
minęs žiūrėjo, kaip visi jo 
gėlių vazonai buvo nuvytę. 
Tuomet jis užsidėjo naščius, 
užsikabino kibirus ir išėjo 
už vartų į šaltinį. 

Kai jis įmerkė gintarinį 
kibirą pasisemti vandens, 
jis pamatė šaltinyje atsi-
spindint kažką nežinomą — 
ir atsistojęs pamatė, jog tai 
yra atšvaitas gulinčio žmo
gaus. 

Taip, po medžiu, po šita 
palme, nuo kurios per ver-t 
bas išrinktieji lauždavosi sau 
iškilmių rykštes, miegojo 
žmogus. 

— Ką tu čia veiki? — pa
žadino jį angelas, ir žmogus 
pakilo. 

Jis avėjo sunkiais purvi
nais batais, jo milinė buvo 
sudilusi nuo laiko, ir ji buvo 
dėmėta krauju. O jo veidas 
buvo pilkas, tarsi jis būtų 
gyvenęs po žeme, ir angelas 
išsigandęs vėl paklausė: 

— Ką tu čia veiki? 
— Ieškau savo motinos,— 

atsakė žmogus nedrąsiai. — 
Pragare jos negali būti, o 
skaistykloje neradau — to
dėl atėjau čia. Vartai buvo 

Kiek Kinijai 
kainavo karas 

Nanking. — Lt. gen. Wen-
yi, viršininkas informacijos 
biuro Krašto Apsaugos Mi
nisterijoj, praneša, kad pas
tarame kare kinų žuvo 3,-
500,000 ir kad daugiau kaip 
10 milionų žmonių vieni ma-
žau, kiti daugiau nukentėjo 
nuo karo 

REMKITE IR PU ATINKITB 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ, 

uždaryti, nenorėjau belstis, 
ir truputį numigau. 

— Kas tu esi? — klausia 
angelas. , t k 

Ir žmogus atsako: 
— Kareivis Jonas. 
Angelas dar kartą pasi

žiūrėjo į jį, paskui prisisė
mę vandens ir tarė: 

— Eime. 
Jis taip skubėjo, jog van

duo laistėsi ir garavo, kaip 
pūkų debesėliai, jis skubėjo, 
kad žmogus nesudegtų kojų 
— tačiau kareivis ėjo savo 
purvinais batais visiškai ra
miai, ir jo kaktoje nebuvo 
prakaito. 

Taip, angelas sodininkas 
iš tikrųjų skubėjo — pake
lyje jis tik neiškentė neus-
pylęs poros rieškučių van
dens ant mažo pavytusio 
berželio, ir pagirdė iš saujos 
keletą paukščių. Jis atvedė 
svetimąjį į sodo pakraštį, 
prie tvoros, ir kai buvo pa
kviestas Šventasis Užvaizdą, 
angelas greitai pasakė: 

— Šventasis Petrai, čia 
atėjo kažkas ir sakosi esąs 
kareivis Jonas. Bet aš neži
nau, ar jis kalba tiesą. Ka
ras pasibaigė taip seniai, 
kad visi kareiviai arba nu
mirė arba" išgijo ir išėjo na
mo. Ir jis yra toks keistas — 
jis nebijo karščio, jis nieko 
neprašo. 

Visa šita skubiai nupasa
kojęs, angelas nubėgo pas 
savo gėles, jis bėgo taip, 
kad jo senos sandalės skam
bėjo, lyg žeme velkamas 
varpelis. 

Gintaras 
(Bus daugiau) 

RENDLOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS — 

TIKTAI 

:$150 
I DIEN4 

Mes Esame AGENTAI l».-l 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIšy , talpjri — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

LR VARMŠLJ, Ir — 
KEM-TONE VALSPAR. 

Turime Gražy Pasirinkimą 
1946m. SIENINĖS POPIKROS 

Duodame 20% Nuolaidą! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDV/ARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

r ^ 
: ^ 

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4% 
BE KOMISINO 

Turtas VW $17,500,000. — Atsargos Fondas Viri $1300,000. 

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 
Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 0 A. 1L to 

12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M. 
^ j | l |m • # 

I IMPERFECT IN ORIGINAL 

http://be.se
http://demo.kr.a-


Trečiadienis, liepos 10, 1946 DIEiNRA8TtS DRAUCAS, CHICAGO, ILLINOIS 

CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS 
Lietuviams, Kuriems 
Rūpi Lietuvos 
Žmonių Vargai 

Grižą 

Liepos 12 d., 8 vai. vaka
re Dariaus-Girėno mažojoj 
salėj, 4416 W estėm Avenue 
įvyksta BALF Chicago Aps
krities susirinkimas. Šiame 
susirinkime turėsime svar-

Iš prakalbų maršruto, ku
rį jam surengė Amerikos 
Lietuvių Taryba, grįžo Jur
gis Savaitis. 

Jisai praleido kelionėje 
apie tris mėnesius laiko ir 
pasakė suvirs dvidešimts 
kalbų Rytinių valstijų lietu
viams ir kanadiečiams. Pra-

v a 

bių svečių, dalyvaus vėliau- Į k a l b o s b u v o j ^ s u r e n g t o s 
šiai iš Europos atvykę Lie- Baltimorėj, Brooklyne, Wa-
tuvos tremtiniai — kunigas į terbury, New Havene, Bosto

ne, Brocktone, Lawrence ir 
visoj eilėj kitų kolonijų Mas-
sachusetts ir Connecticut 
valstijose. Kanadoje Savai
tis pasakė kalbas Toronto ir 

Klumbis ir prof. dr. Vladas 
Juodeika. 

Kadangi jie gyveno trem
tinių gyvenimu, pažįsta iš-
vietintų lietuvių stovyklas, 
tad padarys pranešimą apie į Montrealo lietuviams. Jisai 
ten esančių lietuvių padėtį, I taipgi kalbėjo Pittsburghe, 
kaip teikiama ir įvertinama | Pa., ir New Jersey valstijoje. 

Gildos Pikniko 
Už poros savaičių ir liepos 

28-ta diena. Tą dieną įvyks 
Nekalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos piknikas Aušros Var
tų parapijos "Rūtos" darže, 
West Sidėje. , 

Piknikierius linksmins Ne
kalto Prasidėjimo Seserų Gil 
dos nario Antano Budrio or
kestras, kuris gyvena adre
su 1744 S. Union Ave. 

Gildos nariai šiuo tarpu 
daug dirba ir rūpinasi, kad 
piknikas būtų sėkmingas.*. 

Iš anksto buvo paskleistos 
dovanų knygutės, kurias, ti
kimės, visi gavote ir gražiai 
sunaudosite, nes be jūsų tal
kos ir paramos rengimo ko
misijos pastangos liktų tuš
čios. Užtat prašo šias kny
gutes išplatinę kaip galima 

nijose sekantiems asmenims 
— gildos nariams: 

West Side knygutes su pi
nigais galite priduoti Jonui 
Kulikauskui ir Antanui Pa 
bijonui (Tap-a-tap), parapi- s t 0 dėkojame, 
jos nuosavybių prižiūrėtojui. 

Brighton Park — Balsių 
šeimai ir Mrs. Gečas, 

Marąuette Park — pirm. 
A. Pukelienei ir biznierkai 
Anastazijai Kilienei. 

Town of Lake — J. Ra
gauskienei ir P. Turskienei. 

Cicero — Valerijai Moze-
rienei ir Mrs. Leketienei. 

Prašomi kreipti dėmesio į 
tai ir mūsų prašymą malo
nėkite išpildyti, už ką iš ank-

J. K. 

iP 

Dunham ištiko 
Robert J. Dunham, per 

dvyliką pastarųjų metų bu
vusį Chicago Park District 
prezidentą, ištiko dalinis pa
ralyžius, palietęs visą vieną 

Bridgeport — Onai Jac-1 kūno pusę. Paralyžius ištiko 
kienei ir Onai Mažeikienei, i atostogose Colorado Springs, 

Dievo Apvaizdos parap. - | Ga. Del nesveikatos jis pra-
Monikai Bukantienei ir jos I eitą pavasarį atsisakė nuo 
dukrelei Onutei. 'pareigų. 

mūsų jiems siunčiama pa- P r a k a l b o s t u r § i o d i d e l i S ^ i a u grąžinti nurodytu 
šalpa — rūbai, maistas ir t.t. ^raK ai bos turėjo aiaeii BČIWVį a r b a perduoti kolo-

pasisekimą. Kadangi Savai-1 
tis pergyveno pirmą bolševik 
mėtį ir nacių okupaciją Lie
tuvoje, tai jisai turėjo daug 
įdomios ir autentiškos me
džiagos savo kalboms. 

Tad visų Chicagos ir apy
linkes BALF skyrių atsto
vus, valdybas ir šiaip jau 
pavienius veikėjus be pažiū
rų skirtumo kuriems rūpi 
vargstančių lietuvių padėtis, 
kviečiame atsilankyti į šį su
sirinkimą ir išgirsti vėliau
sių žinių. Valdyba 

Dėmesio 

Komunistiniai dvarai 
Lietuvoje 

New York (LAIC) — Ko
munistų partijos organas 

svarbus susirinkimas įvyks j -Tiesa", ledižiamas Vilniuje, 
trečiadienį, liepos 10 d., 81 l s i d e j 0 straipsnį J. Gutausko, 
vai. vak., L. Vyčių name, i ^ ^ y r a Mariampolės Žemės 
2451 West 47th St. Prašom 
visų komisijos narių susi
rinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. 

Ūkio darbuotojų profsąjun
gos komiteto pirmininku. Iš 
straipsnio aiškėja, kad prof
sąjungos komitetai valsčiuo
se ir apskrities komitetų 

Draugystės Palaimintos I nariai įsipareigojo nuolat 
Lietuvos svarbus mėnesinis \ lankyti tarybinius ūkis, fcad 
susirinkimas įvyks liepos 10, i prižiūrėti kaip eina darbai. 
7:30 v. v., Chicagos Lietu-Į 
vių Auditorijoj. Visi nariai 
b ū t i n a i dalyvaukite. Bus 
svarbus pikniko klausimas 
ir kiti reikalai. 

Detroit, Mich. Nuo iš-
L. S. (Dagis) Shotas, rast. j r a d i m o p i r m o automobiliaus, 

iki šiam laikai buvo padirb-

Federacijos Chicago Aps
krities susirinkimas įvyks 
trečiadienį, liepos 10 d., 8 
vai. vak., Aušros Vartų pa
rapijos salėj. Susirinkimas 
svarbus. Bus keletas prane
šimų bei svarstymų. Be ki
tų, bus raportas iš Spaudos 
Sekcijos, nes visos knygos 
"Lietuva Nacių ir Bolševi
kų vergijoje" jau išplatin
tos, tad bus pranešti rezul
tatai ir tolimesni darbai. Vi-
sų draugijų, organizacijų, šv. Petronėlės Dr-jos na-1 ~ d a u į a ū ' ^ ^ ' . O O o l k i r -
Federacijos ir Spaudos Sek- | re s malonėkite atsilankyti 

2,000 skirtingų 
modeliu 

cijos skyrių atstovai ir šiaip 
jau suinteresuoti veikėjai 
kviečiami atsilankyti į šį su
sirinkimą. Valdyba 

L. Vyčių Jaunimo Centro 
— namo pilnosios komisijos 

liepos 11 d., 8 vai. ryto į 
Mažeikos ir Evans koplyčią, 
3319 S. Lituanica Ave. Iš 
ten palydėsim mirusią narę 
a. a. M. Okonienę. 

tingų modelių. 

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

Valdyba l poetas. 

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

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

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
m ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiamieji nuo senų. atdaru 

tr skaudžiu žalsdu, tino kaip sun
ku yra ramiai aidėti, ir kaip 
nakties metu nesalima serai išsi
miegot. Kuomet 
žalsdoa pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
UCOULO Olnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tu 
••nu. atdaru ir 
skaudžiu žalsdu. 
Jo atsalYtnan-
Člos ir skausmą 

prašalinančios y-
patybes sutelks 
Jums tinkama 
nakties poilsi ir 
pajrelbts lsffydyt 
•anas, atda
ras Ir skau
džias žals-

daa Tartoklts H irsi skaudiems 
nudegi mamą sažu ir sutrflkimu 
prasalinimui, Ir kad palengvinti 
Paoriasls niežėjimą. Atvidlna va
dinamą •thlets'8 Poot degimą Ir 
•IsiajlTna, sustabdo jo plttimasl, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrų kimo tarp piritu: geras ir 
sausos, trflkstančlos odos niežėji
mui, nuo darbo iSbArimams ir ki
toms odos negalėms Ii lauko pu-

UCOTTLO OINTMENT parsi
duoda PO It.Oi, 1.76, tr i.OO. 

•lusklte Jmsu Mo.ey Orderi tie-

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

Dept. D. Chicaeo 59. IU. 
Arba galima gauti STBM> PHAR-
MACY. 4847 W. 14th St., Cice
ro §0. Illinois. 
m*m 

A. A. 
MAGDALENA OKUNIENfi (po tėvais Walteraite) 

Gyveno 848 W. 33rd., St. — Yards 3418. 
Mirė Liepos 7 d., 1946 m., 7:10 vai., vak., sulaukus pu

sės amžiaus. Gimus Lietuvoje. Kilo iš Vilkaviškiu apskričio 
ir parapijos, Starkų kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Mateušą; 3 dukteris 
Helen, Bernios ir Valeria; 4 sesers dukteris Josephdne Pe-
treikis, Ajina Urbit, Helen May jų vyrus ir šeimas ir Mary 
Yucus; sesers sūnų Bruno Yucus jo žmoną ir šeimą; švoge-
rį Kazimierą Yucį; 2 pusseres Bertha Jangelis švogerį 
Dan ir Marie Michkauski švogerį Julius; 3 pusbrolius Petrą 
brolienę Mary, Juozapa ir brolienę Rose ir Antaną Walterai-
tis ir jų šeimas, ir kitas gimines, draugus ir pažįstamus. 
Lietuvoje paliko irgi gimines. 

Priklausė prie Sv. Petronėlės draugijos, T.T. Marijonų 
Rėmėjų ir Šv. Pranciškaus Vienuoljtio Rėmėjų. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir Kyans koplyčioje — 3319 
Lituanica Ave. \ 

Laidotuves įvyks Ketvirtad. — Liopos 11 d. 1946 m. 
Iš koplyčios 8:00 vai., ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio pa

rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve-
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sesers Dukterys, Sesers Sū
nus ir Visos Kitos Giminės. 

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDABCREST 6 3 3 5"" 

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą, 
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi l Mūsų Įstaigai 

Čia rasite suvirs 200 Puikių 
paminklų ir galėsite lengvai 
išsirinkti toki, kuria patiks. 

DauctH* LUtnmų jfra pilna* 
patenkinti tais m*ne isdtvrai* 
kuriuo* m i i padirbcm* jums. 

Kairėje matosi vienas ič 
daugelio mūsų atliktų darbų 

Prie pirmos progos atvyki* 
f mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu: 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
8*7 NO. WESTEBN AVE. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

iti 
A . A . 

BRONISLOVAS NORVILAS 

Mirė liepos 7, 1946, 3 vai., ryte, sulaukęs 30 metų amž. 
Gimė OFallon, 111. 
Paliko dideliame nuliūdime mylima žmona Josephine, po 

tėvais Raščiukas; 4 seseris Antaniną Gutzeit ir jos vyrą 
John; Aleksandrą Radzick ir jos vyrą Paul; Bronislavą Bū
džius ir jos vyrą Stanley ir Stella Vanco, ir jų šeimas; 2 
brolius: Stanislovą ir Aleksandra Norvilus; uošvius Joną ir 
Helen Gabrėnas; švogerka Helen ir jos vyrą John No vak, ir 
daug giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4330 S. 
California Ave. Laidotuvės įvyks Ketvirtadieny, liepos 11 d. 

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Pan»., Švč., Mar., parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Seserys, Broliai, Uošviai, švogeriai, 
Švogerka ir Giminės. 

Laidot., dirkt., John F. Eudeikis. Tel., YARds 1741.. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak. 

Lietuvos Nepriklausomybei - \ m aukokimės! 

A T Y D A ! 
Del 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 
Gr. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

MAŽEIKA EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. Western Ave. - Pro. 
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. 

"fc 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave. Cicero, IU. 
Telefonas tOWNHALL 2109 

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

Mjkaa patarnavimas yni greitas, mandagus, Ir 
Jūsų flnaimitkam stoviui prieinamas! 

N A B I A I ; 

O h I e a g o • 

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 C U 
Pa t a r n a u j a m 
d i e n ą i r nak 11 

M e s 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 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. VVESTEUN AVE. 

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

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

Phones CANai 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. UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAF. 3572 

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

Teiephone YARds 1419 

L J. ZOLP 
1646 WEST 46th St. 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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Gausių šeimų | "Įšoko arklys į rūtų 
parapija jdarželj" 

Chicoutimi, Kanada. Dažnai girdime lietuvius 
Viencs Quebec provincijoj \ dainuojant "įšoko oželis į 
parapijos klebono praneši-; rūtų darželį". Bet Philadel-

NESIDAVĖ PAPERKAMAS 

mu, vienas šimtas vedusiųjų 
porų pagimdė 1,262 kūdi-

phia, Pa., šiomis dienomis 
buvo kitaip. Ten ne oželis, 

r _ 
kius. Bendrai imant, išeina i bet arklys įšoko į vieno par 
po 12 kūdikių kiekvienai k o gėlyną. Kai apielinkės 
porai, š iame skaičiuje viena g v V ento ja i norėjo jį išvaryti 
vedusi pora turi 21 vaiką, o I t a i a r k l y s p r a d ė j o prunkšti , 
dvi poros pc 19 vaikų. j S F a r d y t i s i r v i s u s i š v a i k § > 

Reikėjo šaukti policiją, ku
rį arklį suvaldė. 

Kas Girdėt^ 
Chicago je <* 

Nepaprasta oroga 
berniukams 

Darius-Girenas Post 271, 
The American Legion, teikia 
nepaprasta proga lietuviams 
berniukams. Štai, toji proga. 

Pastaruoju laiku. Postas 
nutarė padidinti esamą 

i mus 

Italijoj lynčas 
Roma. — Įdūkusi minia 

pagrobė ir pakorė kapitoną 

Thcmas O'Connell, vyriausias investigatorius. Senato 
Komiteto, kuris dabar tiria karo meto pelnagrobystes, 
liūdyja, jog jam buvo siūlyta $10,000 kyšio, kad tik nesi
kištų ir neišvilktų į viešumą vieną tokių k a r 0 meto pelna-
grobių. (Acme-Draugas telephoto) 

Sumanumas Alkoholikai nugalėjo 
Mario Brambola, buvu'sį f a-j Stockholm, Švedija — Vie-j r a n d a i š e i t į 
šistų teisėją, kuris, dabar .: nam kalėjime buvo įdomus' Burlington, Ore. — Vietos London. — Pakelyje tarpe 
einant amnestija, palruosuo- išbandymas chroniškų alko- gyventojas Al Svvanscn, ne- Sheffield ir Manchester šio-
tas iš kalėjimo. J is buvo holikų stiprumo. Surengta galėdamas susirasti gyvena- m į s dienomis ras ta paslėpta 
grįžęs į Bcrdighera, kur fa- : futbolo rungtynės tarpe ai-Į mojo būto, sumanė tokį da- didelis tur tas , kuri sudaro 
šizmo laikais, yra nuteisęs koholikų ir negerančiųjų ty- lyką, kuriuo dabar visi ste- j sidabriniai, porceleniniai ir 

Nepavyko didelė 

X Stasiui Piežai, žinomam 
žurnalistui, Herald-Ameri-
can korespondentui, iš Ro
mos į Chicago buvo atsiųs-

Drum and Bugle Corps. Į j ta 100 egzempliorių poeto 
muzikan- Juozo Kėkšto eilėraščių kny 

Brangiai kainuos 
sąžinės ramybė 

Šiomis dienomis į FBI 
Chicago biurą įėjo keturi 
broliai Gabriels, kad at l ikus. t u o s š a u n i u o s i u s 

išpažintį. 1942 metą jie nuo t u s n u t a r t a k v i e s t i b e r n i u . g o s , kurios išleidimas kai-
drafto pasislėpė vienam Du k u s n u o 1 2 _ k o g [k[ ^ ^ navo 40rJ00 lirų. Dabar N s 
Page apskrities ūkyje. Draf- m e t ų a m ž į a U s . Visiems bus j knygos yra dalinamos vei-

duodama dykai: 1) unifor-1 kėjams ir jomis norima ap-
ma, 2) muzikos instrumen-j m o k ė t i visos išleidimo lėšos, 
tas ir 3) muzikos pamokos. I P r i e t o J a u prisidėjo: ban-

Įkininkas J. Mackiewich, Da-
Kurie nori priklausyti j rius-Girėnas posto buvę ko-

prie Darius-Girėnas Post l manderiai J. Mickeliūnas ir 

to bordo pareigūnai kelis 
syk jų namus krė tė : patyrę, 
kur jie randas t r is " tr ipus" 
darė į minėtą ūkį, tačiau 
slakerių negalėjo pačiupti. 
Dabar patys pasidavė į tei
singumo rankas. Esą, sąžinė Drum and Bugle Corps, A. Kasper ir kun. Cerniaus-

mirti eilę partizanų. mų. Alkoholikai laimėjo 

BE: 

bis. Columbia ir VVillamette 
upių santekyje stovėjo ne-

grjg|' naudojamas šviturys, kurį 
Swanson sumanė panaudoti 
gyvenamajam butui. Gavęs 
leidimą, jis pasamdė kompa
niją, kuri š vi tūrio viršų nu-

Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius flfl kėlė nuo stulpų ir nugabeno 
į paskirtą vietą. Dabar 
Swanson turi tokį namą, ko
kius galima matyti t iktai 
turtuolių distrikte. 

Taupymas Visada Moka Gerus 
D I V I D E N D U S 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS v\: LOAN ASSOCIATION 
SI bendrovė p<r 41 imtus savo taupytojams išmokėjo kiekvieną 

sutaupyta ilolerj s*i gerais dividendais. 
Kiekvieno mūsų taupytojo taupiniai yra apdrausti iki $5,000.00, 

p«*r Federul Savlnga ^ Loan Insurance Corp., Wa.shington. D. C. 

* 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

l'NDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

2202 VV. CERMAK ROAI> TeL: CANal 8887-8999 
^ JOHN J. KAZANALSKAS President & Manager 

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

& = + -i- -5- = 

Auto tvirtesnis 
už mūra. 

St. Louis, Mo. — James 
Hanrahau, važiuodamas au
tomobiliu su šešiais kitais 
žmonėmis, smogė į muro na
mą Rezultatas: dvi mūro 
sienos sugriuvo, o važiavę 
automobiliu nei vienas nesu
žeistas. 

kitokie daiktai, pavogti iš 
vieno Yorkshire dvaro, kai
nuojanti iki $160,000. Karo 
metu dvaro savininkas tas 
brangenybes buvo paslėpęs 
savo garaže. Vagrys buvo už
tikę, tačiau ir jie tą tur tą 
buvo priversti laikinai pas
lėpti. 

nedavus jiems ramybes 
Kiekvienam gresia penki 

metai federalio kalėjimo. 

Amerika Čekos
lovakijoj 

Praha. — Miestelis Zecho-
via, Pietų Bohemijoj, pa
gerbdamas Amerikos kariuo
menę, jį išvadavusią iš na-
zių, liepos 4-tos dienos pro
ga pakeitė savo vardą. Da
bar vadinsis Amerika. 

Fireworks kainavo 
po $100 

Apskrities teisėjas Ed-
mund Jarecki nubaudė po 
$100 du fireworks liepos 4 
4' celebruoti" pardavėjus: 
Abe Friedman, gyv. 6754 
Lakewood Ave., ir Mrs. 
Freda Greenberg. gyv. 643 
Addison St. 

Be to, pirmasis sutiko ap
mokėti ligoninės lėšas 12 
metų vaiko, kuris susižeidė 
pirktais nuo jo fireworks'-
ais. 

kviečiami atsilankyti į Pos- ' kas. 
to paminklinį namą, adresu j y A l b i n a F Osk:ene, iš Chi-
4416-20 So. Western Ave. I c a g 0 Moterų Są-gos centro 
pirmadienį, liepcs 15 ir 22 sekretorė ir M. Driza, iš 

Pienas eksplioduoja 
Anglų spauda pajuokimui 

deda piešinius ekspliodavu-

dienomis, tarpe 7 ir 9 vai. 
vakare. 

Kaip žinoma, Darius-Girė
nas Posto Drum and Bugle 
Corps turi progos pasirody
ti įvairiuose tautiniuose — 
lietuvių ir svetimtaučių pa
rengimuose ne tik Chicago j , 
bet ir kituose miestuose. 

Tad, berniukai, lietuviu
kai, pasinaudokite labai nau
dinga jums proga. 

J A. Mickeliūnas. 
Darius-Girėnas Post 

Pub. Chairman 

Khaki audeklas yra au
džiamas iš penkių skirtingu 

jgįl spalvų siūlų. 

įvairių 
100,000 Warszawa vaikų gau 
na racionucto pieno. 

DRAUGO mARiiiii PIKNIKAS 
0OO<KKX>OO0<><><K>0<>O{X><KX><KK><KKK^^ 

— Į V Y K S T A — 

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

Warszawa. — UNRRA pra 
neša, kad Lenkija pastaruo-
ju laiku gavo 14,000 tonų 

medikamentų. Be to. Produktai - krautuvėse taip 
pakilę, kad negalima įpirkti. 
Pavyzdžiui, paprasto "ham-
burgo" (maltos mėsos) sva
ras kai kuriose krautuvėse 
kainuoja iki 90 centų. Steiko 
be dolerio už svarą negali 
gauti. 

J au pradedama kalbėti a-
pie naują streikų bangą, nes 
darbo žmogus dabar gauna
mu aukštu atlyginimu jokiu 
būdu negali verstis, ypatin
gai turintieji , didesnes šei
mas. 

Atrodo, kad Amerikos 
Jung. Valstybes savo pro
gresą yra pasukusios į ka
tastrofinį kelią ir greit juo 
rieda. 

Grand Rapids, Mich., centro 
pirm., šiomis dienomis bu
vo išvykusios net į Sioux 
City, Iowa, kad ten suorga
nizavus Moterų Są-gos kuo
pą. Pradžia užmegzta. Ru
denį darbas bus baigtas. Kle
bonas kun. P. česna rodo di
delio palankumo centrali-
nems lietuvių organizaci
joms. Tai bus vienatine M. 
S. kuopa vakarų valstybėse. 

X Šįmet sueina 13-ka me
tų nuo transatlantinių lakū
nų Darius ir Girėnas tragiš
ko žuvimo Soldine, Vokieti
joj. Spalvingą — su paradu, 
kalbomis ir kitokiais pamar-

Madison St gatvekaryje f ™ 8 - paminėjimą ruo-
. v. - , , i sia legiionienų Danus-Gire-

1 vyko muštynes tarpe kon-1 * J . * .. J i-j • TT i_ XT u • nas postas, ?ekmadienj, nedūkto n o Hugh Naughton ir i i , 
šios pieno bonkos. Mat, be-1 k e i e iv io Barnev Shopper I p o s 2 1 d< p n e Z U V U S 1 1 ^ fa" 
giu trijų dienų pieno kaina ' A b u r e i k e j o gabenti į ligo-' m i n k l ° M a r ( ^ u e t t e ?^< ?* 
pakilsianti net dviems cen- n i n ę pirmajai pagelbai. 

Priežastis muštynėms bu
vo perankstyvas kondukto
riaus paleidimas oro kontro
lės durims, kurios privėrė 

Muštynės gatvekaryje 

tais. Už kvortą reikėsią mo 
keti dvidešimts ir pusę cen
tų. 

Maistas — mėsa ir pieno 

radę dalyvaus net keli legi-
jonierių postai. 

X Ateinant] sekmadienį 
visi keliai iš Chicago ves lie
tuvius j Bergmans Grove, 

rio Shopper'io. 
koją išeinančio iš gatveka- j kur bus "Draugo" piknikas, 

ir kur bus visko — šilto ir 
šalto. Bergmans daržas yra 
visiems nuo seniau gerai ži
nomas ir lengva pasiekti Duoda $25,000 dovanu 

James M. Ragen, Sr., lei- j gatvėkariais. Pavėsio jame 
dejas žinių-informacijų apie \ daugiau, negu kuriam kitam 
arklių lenktynes, kuris birže- j piknikų darže, 
lio 24 d., buvo pašautas ir 
dabar gydomas Michael 
Reese ligoninėj, skelbia duo-

X Pataisome. Pirmadienio 
" D r a u g o " numeryje buvo į-
deta į aplink mus kolumną 

siąs dovanų $25.000 tam, ku- j žinute, kad P. Jocius su V. 
ris nurodys piktadarius, ke- j Spirauskaite vestuves bus 
sinusius ant jo gyvybes. 

Vargiai kas norės imti to
kią dovaną. Juk tai rizikavi
mas gyvybes. Gemblerių ka-

birželio 13. Turėjo būti lie
pos 13 d. 

X Brolis Jonas Peldžius, 
"Draugo" spaustuves užvaiz 

raliai taippat turi gerų de- j da, y r a išvykęs poilsio į Ma-
tektyvų; kurie seka kiekvie
ną apie juos žinią. 

rijos Kalnelius. 

Čia t ikrai galėsite 
turfcti gerą laiką! 

^ i 

Bus gero alaus 
ir skanių valgių. 

BEEPi. 

Gražiajame Bergman's Grove 
No. Riverside, Illinois 

<XKKK>CK><XKKKK><K><><>00<><>0<><XKKKKK^^ 

Šiame 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 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 Vasariniam Piknikui 
ir kartu su savo draugais ir pažįstamais traukite linksmai 
į 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 

• • • 
Geriausių rūšių alų 

pristatome į namus: 

buteliais, dėžėmis ir 

statinėmis. 

• • • 

Vaikai nesupranta 
tėvu 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
^ S 

Jei vaikai suprastų, kiek 
tėvai del jų pasišvenčia, 
kaip trokšta, kad jų vaikai 
būtų dori, pavyzdingi, visų 
gerbiami, nei vienas nedrįstų % 
piršto pridėti prie bet kokios 
piktadarybes. Pavyzdžiui, 
Wm. Heirens tėvai. 

Nežiūrint, kad vos 17-kos 
metų jų sūnus yra papildęs 
net 24 nusikaltimus, už ku
riuos teisme turės a tsakyt i ; 
be to, da yra įtariamas pa
grobime ir nužudyme Suzan-
ne Degnan, tėvai pareiškė 
stovį jo pusėje,, tai yra jo 
ginime prieš teisingumą. Tė
vas, gavęs progos prieiti 
prie sūnaus, pro ašaras tiek 
tegalėjo i š tar t i : 

"Son! I'm still with you". 
Kiek tai vaikų savo pik

tadarybėmis be laiko savo 
tėvus nuvaro į kapus. 


