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SENATAS BAIGIA 
Triestas Padaromas Laisvu Miestu; 

Suomija Pergyvena Politini Krizi 
("Draugo" Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas). 

Pagaliau tarp ''Keturių 
Didžiųjų" įvyko susitarimas 
dėl pagrindinių dalykų. Gal 
karštos dienos nuvargino 

j ministras, o gral jiems atsi
bodo jau tie visi ginčai, bet 
šį kartą Molotovas nusileido 
dėl Triesto ir italų kolonijų. 

Laisvas Triesto Kraštas 
•'Keturi' nutarė į t e ig t i 

laisvą Triesto kraštą, kuris 
būsiąs po UN kontrole ir 
turės savo gubernatorių. 
Speciali komisija sudaryta 
iš ''Keturių Didžiųjų" padės 
administruoti kraštą. 

Italija turės užmiršti, kad 
kadaise ji turėjo savo kolo
nijas. Jų ji jau niekad nebe
matys. Per šiuos metus an
glai dar*administruo? buvu
sias italu kolonijas, kol bus 
nutarta kas su jomis daryti 

Kaip ir galima buve nu
matyti, šis ministrų nutari
mas neiššaukė jokio džiaug
smo nei pas italus, nei pas 
jugoslavus. Vieni nepaten
kinti kad praranda, kiti ne*, 
patenkinti, kad nieko nega
vo. 
Suomija Pergyvena Politinį 

j ir Ekonominj Krizi 
Liūdnos žinios pasiekia 

mus iš Sacmijos, kur komu
nistai kasdien vis daugiau 
pradeda įsigalėti. Išrinkus 
Paasikivi prezidentu, buvo 
manoma, kad vyriausybę 
bus pavesta sudaryti soc. 
demokratui Fagarholmui, 
arba valstiečių atstovui Kin-
konenui, bet priešingai, nau
ją vyriausybę sudarė Pek-
kala, kuris jau ne kartą tu-

I rejo ministerio portfelį. 
Reikia pastebėti, kad ko

munistai pasiėmė geriausius 
portfelius, kaip vidaus rei
kalų ministre ir kitų. To dar 
negana, jie pasi§me į savo 
rankas ir valstybės radijo 
stotį. Tokiu būdu dabar jų 
rankose yra geriausi krašto 
raktai. 

* Bet dešinieji nesnaudžia 
ir kiekvienu metu stengiasi 
pasirodyti. Pereitais metais 
laike proceso minia studen-

* tų manifestavo prieš teisin
gumo ministerijos rūmus, 
šaukdama: "Žemyn Urani
ją!" Šių metų gegužes mė
nesį suomių jaunimas apme
tė akmenimis sovietų kon
trolės komisijos namus ir 
palangėj dainavo patrijotiš-
kas dainas. 

Atrodo, kad šis manifes
tuojąs jaunimas priklauso 
"Auksinio liūto" organiza
cijai, kurios tikslas yra ko
voti £ J komunizmu. Šios or
ganizacijos nariais yra jau
nuoliai tarp 17 ir 25 metų 
amžiaus. Suomių komunistų, 
laikraštis pastebi, kad ši or
ganizacija paruošia savo na
rius sabotažo darbams, kad 

# jei kiltų karas tarp vakarų 
valstybių ir sovietų Rusijos, 

įgalėtų kliudyti raulonajai 
armijai vystyti savo veiki
mą Suomijoje. 

Šis karas suomiams bran
giai atsiėjo. Jie turėjo atsi
sakyti n JO Karelijos, nuo 
tos teritorijos, kuri randasi 

(šiaurėj Ladogos ežero; su
tikti su nauja siena; atiduo
ti rusams Petsamo su savo 
turtingomis kasyklomis; mo 
keti reparacijų mokestį 300 
milijonų aukso dolerių su
moje ir užleisti penkiasde
šimčiai metų rusams Pork-
kalos uostą, kuris randasi 
per 13 km. nuo Helsinkio. 

Te negana, suomiai turėjo 
evakuoti iš rusų okupuotos 
zonos 420,000 gyventojų, ku
rių didžioji dalis dabar ran
dasi visai be pastogės. Per 
šį karą liko 50,000 invalidų, 
27,000 našlių... 

Didvyriška suomių tauta 
šiandien kenčia ekonomišką 

|krizį, ji tarėjo nusigręžti 
nuo vakarų, o iš rytų nieko 
negauna. Gyventojai bijo, 
kad kilus naajam karui tarp 
Rusijos ir vakarų valstybių, 
Suomija būsianti vėl kovos 
lauku, nes tai arčiausias 
punktas prie Rusijos. 

Ar Franco Pasitra iks 
Nuio Valdžios? 

Prieš porą mėnesių Lenki
jos atstovas iškėlė UN po
sėdy klausimą dėl Franco 
buvimo Ispanijos valdžioje. 
Ginčai buvo ilgi ir smarkūs. 
Rusai turėjo dar kartą pro
gos susikirsti su anglo-sak-
sais, bet viso to pabaigoje 
jokių rezultatų nebuvo pa
siekta. 

Kaip turėjo pasielgti UN? 
Skelbti Francui karą? Žino
ma, kad ne! Prancūzai norė
jo, kad visos šalys ; taip kaip 
ir jie padarė, nutrauktų di
plomatinius ir ekonominius 
santykius su Francu, kas 
tada iššauktų pakeitimą rė
žimo krašto viduje. Bet ame
rikiečiai ir anglai nepritaria 
šiai prancūzų idėjai, nes jie 
nežino kas dėsis, jei Franco 
pasitrauks, ar respublikonų 
sugrįžimas prie valdžios ne
iššauks kraite civilinį karą, 
ar rusai tada neturės pu-
siausaly savo įtakos. 

New Yorke ilgai buvo gin
čijamasi ar Franco rėžimas 
yra pavojingas pasaulio tai
kai. Prieita išvados, kad 
Franco negrąsina taikai, bet 
jo pasilikimas prie valdžios 
sudaro kai kurių sunkumų 
tarptautinei politikai. 

Franco pats žino, kad jo 
dienos valdžioje baigiasi, 
bet iš ambicijos jis nenori 
pasitraukti nuo valdžios kie
no nors. verčiamas. Galimas 
dalykas, kad jis praves kraš 
i:e tautos atsiklausimą dėl 
būsimo rėžimo ir bandys pa
pildyti vyriausybę respubli
koniškais elementais. Nese
nai du Franco ministrai tu
rėjo pasikalbėjimą su Pran
cūzijoj esančia Ispanijos res 

MOTINOS CABRINI KANONIZAVIMO IŠKILMĖS 

štai kaip atrodė vidus meniskai apšviestos šv. Petro Bazilikos liepos 7 d., per iškilmes kanoniza
vimui Motinos Franees Xavier rabrini, pirmos Amerikos pilietes šventosios. Centre užpakaly matosi 

, Popiežius Pijus XII, si'djs prie Bemini altoriaus. Trisdešimts t\ /\staneių asmenų dalyvavo eeremoni-
1 jose. AP radiophoto. ( XOAVf'-Draugas.) 

Rusai Užsipuola Ant AlijanfŲ, Sako Priglaudžia 'Nacius' 
MASKVA, liepos 10.—Ko

munistų partijos laikraštis 
Pravda šiandien užtraukė 
seną bolševikų dainą, saky-

! damas k 'amerikiečių ir britų 
okupacijos zonos Vokietijoje 
pasidarė prieglaudos krimi
nalistams ir hitlerininkų 
nuotrupoms." Straipsnis su
žymėjo kelias organizacijas 
veikiančias alijantų zonose 
ir sakė jos nori atskirti Uk
rainą ir Baltrusiją iš sovie
tui sąjungos. 

Pravda nužymėjo Centra-
linį Lietuvių Emigrantų Ko
mitetą, Jungtinį Baltiečių 
Komitetą, Ukrainiečių Rajo
ninį Komitetą, Baltrusų Ko
mitetą, ir Latvių Draugiją. 

Pasak Pravdos, "Išvietin-
tų asmenų ir UNRRA stovy
klose yra įvairių elementų— 
asmenų senai emigravusių iš 
sovietų sąjungos ir tikrų ka-

įro kriminalistų—kurie turė
tų būti atiduoti sovietų val
džiai." 

Spandžia Švediją 
STOCKHOLM, Švedija, 

liepos 10.—Sužinota jog Ru
sijos valdžia daro didelį 
spaudimą į Švedijos vyriau
sybę, kad sustabdytų Pabal-
čio žmonių išvykimą iš Šve
dijos. Bolševikai teigia visi 
emigrantai turi būti ištiria
mi pirm negu bus išleisti iš 
Švedijos. 

j publikonų vyriausybe, dėl 
bendradarbiavimo... 

Kaip matome, Franco rei
kalas dar nebaigtas. Rudenį 
bus dar kartą kalbama UN 
sesijoje. 

Jei Neįsileis Žurnalistų, 
Negaus 'Corned Beef 

Daugelis manė, kad su 
UNRRA pagalba gal pasi
seks pralaužti tą "geležinę 
uždangą," kuri skiria sovie
tų Rusiją nuo vakarų Euro
pos. Ši "uždanga" lengvai 
pasikelia prekėms, bet pasi
lieka ir toliau neperžengia
ma žurnalistams, kurie no
rėtų pasižiūrėti kaip ir kam 
dalinamas amerikiečių pa
siųstas maistas. 

Nemažas skaičius lietuvių, 
latvių ir estų pabėgėlių gy
vena Švedijoje ir kai kurie 
jų vyksta Amerikon. Sovie
tai matomai bijo, kad jie pa
sakys pasauliui teisybę apie 
tai, kas dedasi už sovietų 
"geležines uždangos," ir no
ri, kad jie būtų sugrąžinti į 
bolševikų okupuotus kraš
tus. 

KALENDORIUS 
Liepos 11 d.: ftv. Pijus I; 

senovė3: Vilimantis ir Ša
rūne. 

Liepos 12 d.: Šv. Jonas 
Gvalbertas; senovės: Margis 
ir Skaidra. 

O.P.A. AKTA 
Panaikino Kontroles Pienui, Sūriui; 

Spėja Prez. Truman Vėl Uždės Veto 
VVASHINGTON liepos 10. 

—Senatoriams diskutuojant 
OPA pratęsimo aktą, jie 
priima vis daugiau priedų 
pažabojančių kainų kontro
lės galią, ^los dienos sesijo
je senatoriai užgyrė priedas 
nuimant kainų kontrolę nuc 
pieno, sūrio ir kitų piene 
produktų, ir vatos sėklų bei 
soy pupų i r jų p r o d u k t ų . 

Atrodo jog toks pat liki
mas laukia kontrolės taba
kai ir aliejaus produktams. 
Sen. Barkley pripažino ma
tąs "rašyseną ant sienos,' 
ir spšjo, kad Prez. Trumą-
nas uždės veto ant šie nau
jojo akto. Barkley mano rei

kės tuomet pravesti naują 
bylių, paliečiantį) vien tik 

j nuomų už butus kontrolę. 

Kainos Pašoko 

Chicagoje vakar suvežta 
labai daug galvijų, bet kai
nos paioko iki rekordinių 
aukščių — net $23 už šimtą 
svarų už jaučius. Kukurūzų 
ir avižų kainos taip pat pa
silieka aukštos. 

Illinois gubernatorius Green 
sakė gavęs labai daug atsi
šaukimų iš nuomininkų dėl 
staiga pakilusių nuomų, ir 
kad jis pasiruošęs įvesti 
kontrolę, jeigu kongresas 
nepadarys to per 10 dienų. 

Byrnes Ginčijasi Su Molotovu Del 
Plano Vokietijai Valdyti Ateityje 

PARYŽIUS, liepos 10. — Į 
Užsienių ministrų konferen- j 
cijoje šiandien U.S. valsty- j 
bss sekr. Byrnes iš naujo j 
susikirto su Rusijos Molo- ; 
tovu, kuomet Byrnes padarė j 
pasiūlymą sudaryti komisi- į 
ją išstudijavimui Vokietijos 
ateities problemos ir kaip | 
būtų galima sudaryti vokie- j 
čių vyriausybę, kuri galėtų 
perimti sucentralizuotą Vo- ! 
kietiją. Molotovas priešino- j 
si šiam pasiūlymui. 

Anksčiau Byrnes apsiėmė 
pratęsti U.S. pasiūlytą nu-' 

ginklavimo sutartį Vokieti
jai iš 25 iki 40 metų, po te 
kai Rusija sakė originalus 
planas nėra pakankamas 

Ruošiasi Užbaigti 
Ministrai j,sakė savo pa

dėjėjams ki šeštadienio pa
rų esti tr.ikos sutartis su Ita
lija, Vengrija, Rumunija, 
Bulgarija ir Suomija. Diplo
matiniai sluoksniai tame į-
skaitė reikšmę, jog minis
trai gali šeštadieny po pietų 
užgirti sutartis ir tuomet 
arba sekmadieny užbaigti 
savo konferenciją. 

U.S. Atsisako Nuo 
Naciu Turtu Austrijoje 
VIENA, liepos 10.—Gen. 

Mark W. Clark šiandien pra
nešė Austrijos valdžiai, kad 
Amerika yra pasiruošusi at
sisakyti savo dalies vokiečių 
turtų Austrijoje ir atiduoti 
Austrijai visas vokiečių nuo 
savybes esančias U.S. zonoj. 

Tas pranešimas tikrai tu
rės didelę politinę reikšmę 
Austrijoje, ypatingai dėlto, 
kad jis padarytas neilgai po 
to kai sovietų komandierius 
pulk. gen. L. V. Kurhasov 
pareiškė, kad visos vokiečių 
nuosavybės sovietų zonoje 
pereina į sovietų nuosavybę, 

Rusai sako: 
—Atsiųskit mums maistą, 

o mes jau patys mokėsime 
jį išdalinti. 

Amerikiečiai gi nori ma
tyti, kas gauna tą maistą. 

Visos šalys, išskyrus so
vietų Rusiją, sutiko įsileisti 

! užsienio žurnalistus ir jiems 
| duoda leidimus laisvai važi
nėti po kraštą. 

—Jei rusai neįsileis žur
nalistų, nereikia duoti jiems 
maisto! 

Panašų nutarimą priėmė 
amerikiečiai. La Guardia, 
UNRRA direktorius, tokiu 
sprendimu nepatenkintas ir 
žada atsistatydinti. 

Vyt. Arūnas. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Amerikiečiai Berlyne dar neišgavo pali;;>saviino k e 

turių amerikiečių, knrtaos rusai suėmė ir laiko. 
—Raportai sako komunistai krauna amuniciją Kinijo

je, pasiruošdami sukilimui ir civiliniam kar'i. 
—Rusijos delegatas Gromyko bandė uždėti veto ant 

Kanados dalyvavimo atomines jėgos komisijos posėdžiuo
se, bet buvo nugalėtas 9 prieš 1. Jis sakė tą reikalą kel-
siąs vėliau. 

—Palestinos žydai paruošia planus ' 'nekooperavimo va-
jni, *' protestui prieš neskubęjimą įleisti žydus. 

—Vakar senato karo išlaidų tyrimo komitete iškelta 
aikštėn permokėjimą milijono dolerių Batavia fabrikui. 

—Romos policija sakė ji sauemė vadą gaujos, kuri pa
grobė Mussolini lavoną, ir kad jis prisipažinęs. 

—Administracijos vadai sakė jie viliasi fjog atstovų rū
mai užgirs paskolą Anglijai. Iždo sekretorius Snyder pra
nešė, kad nėra svarstoma paskola sovietu Rusijai. 

Mirė CIO-PAC Vadas 
Sidney Hillman 

POINT LOCKOUT, N.Y.. 
liepos 10.—Sidney Hillman, 
59, Žagarėje, Lietuvoje gi
męs siuvėjas, kuris pasidarė 
vienu labiausiai ginčytinų 
politinių figūrų, mirė šian
dien po širdies atakos. 

Amalgamated Clothing 
VVorkers prezidentas ilsėjosi 
vasarnamy čia su savo šei
myna, bandydamas atgauti 
sveikatą. Hilman buvo CIO 
politinės akcijos vadas. 

USr Rusija Ginčijosi 
Komisijos Posėdyje 

TOKYO, liepos 10.—Ketu
rių alijantų tarybos susirin
kimas šiandien buvo atžymė 
tas aštriu susikirtimu tarpe 
Amerikos ir Rusijos delega
tų. Leit. gen. Kuzma Dere-
vyanko užginčijo amerikie
čių kaltinimą, kad jis ban
dąs skleisti komunistų pro
pagandą Japonijoje. 

Ginčas , iškilo kuomet ge
nerolo MacArthuro atsto
vas George Atcheson * Jr. 
smarkiai užatakavo sovietų 
22 punktų pasiūlymą japonų 
darbininkų įstatymams. 

ORAS 
Giedra ir vėsiau. Saulė 

teka, 5:26; leidžiasi, 8:26. 
Penktadieny giedra ir vėsu. 

«:-. 
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IS DETROITO LIETUVIU GYVENIMO D*laivakortSs dykai 

Ziniu-žineiės į « £ £ b - ° " - ! ! komunistų "rojų", Tarybų Lietuvą 
Stasys ir Elzbieta P a i r a - ! Orubevičiai aplanke visą SĄLYGOS LABAI LENGVOS: TIKTAI PADARYTI 

zai nusikėlė gyventi j savo e i l ę savo giminių — Antaną 
vasarnamį Squer Lake. Elz- j į - Juozą Karpauskus, Kar-
bietai bet gi rūpi' lietuviu, pauskienę, Tamošiūnus ir ki 
veikimas ir per laiškus varo t.iis. Grubevičiai Toronte yra 
agitaciją dė] BALF 76 skyr. ! biznieriai, užlaiko mėsos ir 
darbuotės bei Organizacijų ! ^rocery krautuvę, geri ka-
Centro rengiamo vakaro, ku- talikų ir lietuvių reikalų rė-
riame torontiečiai išpildys mėjai, per daug metų yra 
programą. ! dienr. "Draugo" skaitytojai. 

Kaip vieni, taip ir kiti to-
Ona Kiuberienė, M. Kasė- rontiečiai aplankė visą eilę 

vičiene su sūnumis šią sa- savo draugų: Tumus, Talan-
vaitę atostogas leidžia Ams- džius, Cress ir kitus. Mar-
t rdam, N. Y. geliai yra dainos meno my-

— lėtojai, "Aušros" choro na-

PR1ESAIK4 NEBĖGTI ATGAL Į KAPITALISTŲ 
VERGIJA. 

Vienas Detroit, Mich., lie- sikėlę^ bėgti į vakarus. Pa
tu vis šiomis dienom*s gavo bėgti nuo karo tačiau nesus-
iš Lietuvos laišką, kur tru- pėjo. Laiške taip rašo: 

I 

pučiuką aprašoma dabirti-Į "Neprivažiavus galo lau-
nis gyvenimas Kaip tas laiš- kų, pradėjo kristi sviediniai. 
kas pateko į užsierį, sunku i Kiek aptilus, daslinkom ligi 
pasakyti. Sov. Rusija yra ne galo lauko ir paleidom gy-
tik paverg;s Lietuvą ir ki- vulius gretimo kaimyno, ki
tas valstybes, bet sykiu ja3 to kaimo, pievoje, kuri buvo 
aptverusi kiniška siena, kad viela aptverta, o mes sėdom 
pasaulis neišgirstų, kaip 
vergsta ir kenčia nelaimin-

Jonas čeriauka iš Cleve- riai. Spalių 26 d. ta? choras I gieji žmonės, patekę kcmu-
lando svečiavos pas ūkinin- Detroite išpildys koncerto nizmo "rojun". 
kus Joną Pyragį, Petrą Jac- programą. ] Kadangi soti ir bagoti ka-
kūną, Jim Kundrotą ir ki 
tus. 

pitalistinėj Amerikoj lietu-

Petray ir Ona Grybai nu 

.x viski komunistai dieną iš 
Liepos 4 d. Detroite sve 

tiavosi E. Miloveckas, 
Cleveland Ohio, pas savo ! d i e n o s pliauškia apie laimin-

sipirko didelį vasarnamį U- ; draugus ir pažįstamus. Nors g* dabartinį Lietuves gyve
nta i Lake kur šią vasarą I ti impu laiku, bet svečias • nimą. todėl gavėjas sio lais-
atostogų metu žada ramiai susipažino ir su daugeliu De- ko žada bent dviems lietu-

troito lietuvių, aplankė ir viams komunistams aprneke-
VVindsor, Kanadoj savo pa- ti laivakortę į Lietuvą, kad 
žįstamus. Voknge l i s galėtų gyventi tame darbi-

ninku "rejuje", kurį kitiems 

Uidrsus kailiu įvežimą taip giria Sąlyga yra labai 

pasilsėti. Tikimasi, kad sū
nus Algirdas, kuris tarnau
ja USA Air Corps, gal, grei
tai sugrįš iš tarnybos. Vy
resnis «ūnus Cyral jau keli 
menesb.i, kaip garbingai pa-
liuosuotas iš Coast Guard. 
Visai šeimai bus smagu pa
sidžiaugti. Abu sūnūs ilges
nį laiką praleido Pacific. 

Korės:). 

prie tvarto ir kluono ir taip 
išsėdėjom daugiau paros. 
Tik staiga pradėjo patrankų 
šoviniai aplink mus kristi. 
Tada -ižmušė mūs keturis ar
klius ir to kaimyno karves, 
kiaules, avis ir k. gyvulius. 
Triobesius, kur mes buvom 
pasislėpę irgi uždegė. Visi 
pakrikom ant gryno lauko. 
Bėgant nuo ugnies, mano 
žmeną sužeidė, o kelios mo
terys apalpo. Per kokią va
landą viens no vieną susirin
kom pas kitą kaimyną ir jau 
susitikome su rusų karei
viais Prie v e ž m o buvo pail

gus davė tvartui viršų. Gy
vuliai pernai buvo pas bro
lį. Vežiojant daug pašaro 
išsimetė. Gyvuliai sublogo. 
Visas ūkis susmuko. Jeigu 
da taip ilgai reiks gyventi, 
tai teks atiduoti žemę vai 
džiai, nes nualinta, netręšta 
o vienas tik arklys, įdirbti 
nėra su kuo. Buvo da dvi 
kumelės, bet viena pastipo 
šią žiemą. Kiaulės taippat 
išsiništino, nes žiemą, kaip 
tvartas buvo be stogo, tai, 
gal. sušalo". 

Daug traukiniu išvažiavo 
su lietuviais 

"Žmonių vaikai namuose 
negali būti, o žemei apdirbti 

DR. V. P. SLEP1KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

e * e 

68C3 W. Cermak Road 
BKRWYN. DULEfOIfl 

- , \ 

Liepos 1 d. Detroite sve
čiavosi Toronto lietuviai Gru 

s 

bev:čiai ir jų dukrelė Izabe-

lengva: gavę laivakortes tu- , 
VVashington, D. C. - , r i p r į s i ek t i nebėgti daugiau ! k c s š u o - t a d m e k o

i f f V ^ 
Kcngr. Byrnes (rep., Wis.) jį Ameriką, bet visą savo gy- '••& b e t š u o P a b u v ę 3 k i e k l a l " 
įnešė į kongresą sumanymą Venimą džiaugtis Stalino tei-
uždrausti įvežimą Amerikon k i a m a i s darbininkams vai 
lapių ir mink kailių. Kitaip. ^ j 
sako Amerika paliks "dum-
pynė" (d'umpinggrcund) tos Grįžkime prie laiško 
rūšies karo metu sukrautais Laiške pirmiausiai aprašo 
kailiais. karo audrą ir kaip buvo pa

ko apkurto". 

Kaip gyvena po karo 

"Gyvenamas namas nesu
degė. Tvartai buvo mūriniai, 
tad sienos nenuvirto. Pernai 
vienas iš mūs parapijos žmo-

Oflso Tel. — Berwyo 8823 
Rex. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
saukite: Berwy> 6200 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

•> 
RENDLOJAME GRINDŲ į 

TKINIMO MAŠINAS — j 

TIKTAI 

l D I E N 4 . 

Mes Esame AGENTAI Del 
BCN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠV. taipgi — 
MARTIN SENO CK MALIAVŲ 

IR VARN1ŠŲ, ir — 
K.EM-TONE VALSPAR. 

Turime Gražu Pasirinkimą 
ISISin. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaida! 

MAROUETTE 
PAINT & HARDVVARE 

} 2547 V\ 
Tel.: -

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų <; - intavimas. 

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

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami j 

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

kaip pirma. 

4712 South Ashland Ave. 
Telefonas YABDS 1373 

VAXANiK>8 : nuo 10 ryto iki 8 v. 
v*k Sekmad. pagal sutartį. 

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namo.) 

Dr. Walfer J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4003 S. Archer Ave. 
VALANDOS: 2 — 4 popiet. 6:10 — 
8: tO vakarais. Trečiad. pa*al su tart J. 

Tel.: Cicero 1484 

Dr. S. R. Palutsis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ramp. 15th St. ir 49th C t 
Cicero, Illinois 

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

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

reikia žmonių. Ir pats sū
nus ne namie. Vaikams į ke
lias vietas maistas reikia 
duoti nuvesti (Čia laiško ra
šytojas norėjo pasakyti, kad 
jaunieji lietuviai partizanuo
se ir kad jiems reikia mais
to pristatyti) . Reikia didelės 
duokles atiduoti. Bet viskas 
būtų da pusėtinai, kad tik 
nereiktų važiuoti į užsienį. 
Dabar pas mus žmonės vėl 
labai važiuoja, kaip anais 
metais. Jau daug traukinių 
išvažiavo su lietuviais. Klau 
som dažnai radio, bet kaip 
mums vieniems, be šeimos, 

Tel. — YARds 5557. 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kvečlnskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

OFISO VALANDOB: 
Nuo I lkl 4 pp. Ir 7 lkl • :!# vak. 

tai nepatinka muzika rusiš
ka. O ji dažnai užpildo at
garsius programos S-udiev. 
(Laiške norėta pasakyti, kad 
rusai komunistai lietuvių iš
veža į Rusiją sunkiems dar
bams, kaip ir per pirmąjį 

(Nukelta į 3 pusi.) 

Tikalna Tyrimas 
Orthaptle Gydymas 

Contiu* Stiklai 
Stiklu atnanjlnam 

DR. VVALTER J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD. 
(Viri Metropolitan State Bankoa) 

Tel: — CANAJL 7329 
Vai.: — Kasdien ~ 10 Ud II. 1 lkl S. 7 
lkl » — Baitad. — 10 ryta lkl 6 rak. Sek. 
mad — 10 lkl pietų. — Treciad atdaryta. 

Moderniškas Elektrinis Pečius 
Išvengia VISA Spėliojime! 

stebėtinai lengva gaminti tobula valgį ŝu au
tomatišku elektriniu pečium. Nėra jokios ma-
gikos tame, prirengiate savo mėgiamiausius 
valgius taip kaip ir visados... ir paliekate mo
derniškam elektriniui pečiui prirodyti kad 
virimas arba kepimas gali būti lengva. 
Jūs turite akuratiškus laiko ir temperatūros 
kontroles užtikrinant tobulus rezultatus 
kiekvieną kartą. Švičę pasukus duoda tiek 
karščio kiek norite... Jūsų keksai, rostai ir 
šutiniai visuomet skanūs. 
Taip, kepimas arba virimas moderniškam 
elektriniam pečiuje reiškė mažiau darbo ir 
nuolatiniai geresnius rezultatus. Matykite 
naujus elektrinius pečius savo krautuvninko 
arba arčiausioje Edison krautuvėje. Paklaus
kit kas link dykai patarnavimo ir dykai įren
gimo. 

DR. CHARLES 5EGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 
Res. Tel.: HH>way 2880 

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

DR. J. W. KADZEVVICK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Ave., 
ROOM S. 

Ofiso Tel.: GROvehOl 5213 
Res. Tel.: PROspect 0475 

VALANDOS: 
Etuo S lkl 4 popiet; 7 lkl 8 vak.: Ir 

Trečiadieniais pasai sutarti. 

1 . . . is all ir costs the 
average Chicago fcmi'y 

to Cook Electrically 

C0MM0NWEALTH EDISON COMPAM 

DR. JOHN 6 . MILLAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs ii Tarnybos 

PRANEŠA 

Atidarymą Naujo 
Ofiso 

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 ingai sutartį. 

J. RIMDZUS. D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Some Galis tai Indiana— 

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THURAPY 
936 VVest 63rd S t 

HOURS: Daily f—• P M. 
Baturdayt t A. M to t F. M 

Ofiso TeL . . . . VIRginia 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspeot 6446 
Res. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniai* pagal sutarti. 

DR. EM1LY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 
Res. TeL REPublk 0054 
Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDoe 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena porą aklu gaunam* gy-
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lAegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos 
Telefonas: GASAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:20 a. m. iki 8:30 p. m, 

Trečiad. ir ftestad. 9:S0 a. m. 
lkl 7:Oi p. m. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGBON 

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

7—9 vakare. 

DR. P. A T K O Č I I A T 
DANTISTAS 

1446 8. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet , 

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargia Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. Ir 6 lkl 8 • . 
(Trečiad., ir Šcstad., 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 DRAUGUOS NARIAI 

TSL OANal «UB 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Ed. 
Valandos: l—S popietir7—S v. •. 
Sekinad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
TeL REPablk* 7*08 

r«L OANSJ nxn 
Res. TeL: PROspeot 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 Iki 9 vai vakare. 

reL YARds 8146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 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 A venų* 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Narna TaLt PfTLLJfAN R277 

Res. 6968 So. Talmaa Ava. 
Ros. TeL GROvekJU 6617 
Of f>et TeL HEMoek 4841 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 We»t Marąuette Reed 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Treciad. ir Nedeliomia auaitarua 

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

OFISO VALAN5QOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki tNaL vak. 

Sekmad.. Trečiad. ir Sestad. 
vakarais—tik pagal sutarti 

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeot 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
ResJdencljoa 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. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VVest Town Bldg. 
2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 

TeL: BRUnswick 0697 
VALANDOS: 

Nuo 1 iki 3 popiet: 6 Ud 8 vakar. 
««« • ' ^•^p ^mt -
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C L A S S I F I E D ADS 
"D R A U G O" 

DARBŲ SKYRIUS i 
"DRArf iAS" HET.P H F A M E D 

ADVKRTISIXG DEPARTMENT 
127 No. D^arborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

» • » » — ~ — — • » — — — • « » » • • • • » < 

HEI.P \VAXTED — VYRAI 

HELP WAXTED — MOTEKYS 

GUDRIOS MERGINOS 
MfiGSTA DIRBTI DEL 

oooooo LABDARYBE OOOOOO 

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR 12DININ 

4557 So. Wood Street, Chicago, Illinoia 

DRIVERS — HIKERS 
PADĖJĖJŲ 

Pastovūs darbai 
Šiaurvakariuose. 

SPENCER COALS 
4618 W. Belmont 

M O T O R O L A 

RFIK.\I . INC;\S BARBERYS 
Oarartuota $50 ir komisas. Kreipki
tės adresu: 

0268 ARCHER \V E . CHICAGO. 

TAI GERIAUSIA 
R A D I O 

VIETA MIESTE 

* V Y R Ų * 
PATYRIMO NEREIKIA 

Pastovūs Darbai 
Mainanti Šiftai 

Gera Pradine Rata 

. CHICAGO VITREOUS . 
ENAMEL PRODUCT CO. 

1401-47 S. 55th- Court 

Cicero. III. 

Jos Pradeda Nuo 83c 

Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki 

Labdariu Dirva Plati 
Visi pripažįsta, kad Lab

darių Sąjungos tradiciniame 
piknike, buvusiame gegužes 
men. 30 d. Vytauto parke, 
gerai uždirbta. Uždarbis bu
vo toks, kokio nieks ligšiol 
iš lietuvių organizacijų ar 
įstaigų nėra padaręs pikni
ke. Sukirsdami rekordą mes, 
labdariai galime didžiuotis 
ir nuoširdžiai dėkoti visiems, 
kurie mums piknike padėjo. 

Bet ką šeši tūkstančiai do 
lerių reiškia, kai pagalvoji 

nikui taip uoliai pasidarbuo 
sime, kaip pasidarba/ome 
pavasariniame, galime būti 
tikri, kad gražią paramą 
prieglaudai suteiksime. 

Neužmirškime ir to, kad 
dabar labdarių ūkyje yra 
statomi reikalingi trobesiai 
(kurie pernai gaisre supleš
kėjo). Ir šiam reikalui ^ra 
reikalinga parama. Tai tu
rėtų būti dar didesnii aks
tinu rūpestingai ruoštis prie 
pikniko. 

Vajaus komisija, apie ku
rią labdariai gerai žino, pra 

ČIA BUVO PAKRIKŠTYTA 

$1.04 

DARRIMMU REIKIA 
Pa ty r imo n«i«iki;i H\yz r. į va i . 

1.21% «. į \ * J . už viršlaikį. 

THE IMI.VKIUZKI) M A N I K E CO. 
I&th A M O K ( i \ \ STS. 

I iii:>u StJM-kyunls 

KEAL ESTATE 

T O W \ OF LAKE parsiduoda — 6 
Net u po 4 kanibailus namas MI COO-
vvtv pamalu. I* In ii i\ mo itiiotas. 
.Metine jtiga SI.OSO. Arti 47tli Ir 
\V«HKI S|^. — Turite pamatyti kad 
įvertinti. Pašaukit*' IM> 7 vai. v ak. 
—LA F. 7541. Greitam |>anla\ imiii 
už tiktai SS.r.OU. 

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau. 

JOS. F. BUDRIK 
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE 
3241 So. Halsted Street 

t 

CHICAGO. ILLINOIS 
Tel. CALnmet 7237 

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

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

LENGVŲ- IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL 1000 k. Nedėlios va k. 9:30 
WHFC 1459 k. Ketverto vak. 7:00 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL' 

D Ž E N I T O R K Ų 
IŽDARBIS 72 ^ I VAL. PRADŽIA* 

77 H I VAL. PO S M£N. 
8 f i ^ I VAL. PO 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

G E R A P R O G A ! 

TtiOJAU APSIGYVENIMUI 
APLEIDŽIA MIESTE 

Manąuette Park: 9 kamb. mūro, aš-
tunkampinio priešakio bungalovv, 
stokeris, karšto vandens šil>uma, 2 
maudyklas. 1 lavatorija. Įeiga me
tams $423. Kaina $15,500. 
PAŠAUKITE — PROSPECT 8712 

apie visus šiandieninius mu-1 d e d a d a r b ą k u r i s n e m a ž ą 
sų organizacijos reikalus ? » M e U b e t d i d e l į l a f i ą t u r § s 
Tai lašelis didelėje juroje. į [ i e t i » . s t a t y b o s f o n d ą T o_ 
Žinoma, jei tokių lašelių bu- d § 1 k a g k o k j d a r b ą a p g i i m _ 
tų daugiau, vaizdas būtų 

Nevalia kritikuoti 
SSSR pareigūnu 

New York (LAIC). — Su-
vietų laikraštis "Radjanska 
Ukraina" Nr. 76 praneša, 
kad vieno bolševikų valdo
mos Ukrainos laikraščio re
dakcija gavo komunistų par
tijos komiteto pranešimą, 
kad be kompartijos sutiki
mo, nevalia spaudoje kriti
kuoti žymesnių SSSR parei
gūnų arba skelbti juos kom
promituojančią medžiagą. 
Tuo būdu, vien Ukrainoj nuo 
laikraščių kritikos bus ap
saugota eilė raudonųjų "bo
sų". 

Krikštinyčia San Angelo bažnyčioj, Lodigiano, šiauri
nėj Italijoj, buvo pakrikštyta Šventoji Frances Cabrini. 
(NC-Draugas) 

Žiurkė užpuolė 
žmones 

kur kas geresnis, nes ' ' l ašas 
po lašo ir akmenį pratašo". . . 

sime atlikti, atlikime jį ge
rai ir greitai. Patys savano
riai pasisiūlykime padirbėti 

Kad šuo, ar kitas koks 
laukinis žvėris užpuola žmo-

"77" ~T ~T~~T . " . T" "T " I nes. tai nieko naujo. Bet 
paguldo, kad kiekvienas ja , uzsienj. tai juos- veža i, P h i l a d e l p h i a P a H u r k g uz_ 

me jos. Labdarys 

Kad panašių " l a še l ių ' y k i l n i a m labdarybės darbui, 
labdarių iždą dažniaa įlašė
tų, kuopoms ir centrui rei
kia daugiau dirbti. Vasaros 
metu kiekviena kuopa gale-
tų parengimėlį tinkamą se
zonui surengti. Be to, jau 
laikas prie rudeninio pikniko 
Labdarių ūkyje rengtis. Ta
sai piknikas bus sekmadie
nį rugsėjo 1 d. Kadangi šio 
pikniko pasisekimas pareina 
išimtinai nu 0 kuopų inicia
tyvos ir pastangų, todėl at-

žmogus su pasipiktinimu žiū , Altajaus kraštą. Jus, gal, ge 
retų į jį. Jų šeimos naikina- j riau žinote, negu mes, bet 
mos, kad nepaliktų savo ; mes už tai girdim rusišką ra-

Taigi, matote, kaip plati raugo. Jie kovoja už Lietu- \ dio muziką. 
yra darbo dirva. Neapleiski- j vos laisvę, bet Ti rybų vai- j P a k a r t o : i m a s 

Dvi laivokartes 
dykai 

(Atkelta iš 2 pusi.) 
bolševikmetį; jie irgi bijo, 
nebūtų ištremti "nereiktų 
važiuoti į užsienį"), 

kreipkime į tai savo dėmesį j Lietuva paplūdus 
kraujuose 

United Nation-fanfazija 
Atlantic City, N. J. — 

Pennsylvania valstybes Auk
ščiausio Teismo teisėjų pir
mininkas George W. Makey 
ragina Amerikos J. Valsty
bes nemažinti savo militares 
jėgos, nes planai Tautų Ly
gai yra "viso labo fantazi
j a " (svajonė). 

ir jau dabar pradėkime dirb 
ti, planuoti. Juo geriau su
planuosime, juo daugiau ir 
nuoširdžiau padirbėsime, juo 
daugiau pelno piknike pada
rysime. Tai bus dar vienas 
"lašelis" labdarių fondui. 

Berods, čia ir rašyt i nė
ra reikalo, kam tie "laše
liai" yra reikalingi. 

Paskutiniu laiku gana 
sparčiai eina pastatytojo se
nelių prieglaudos namo vi
daus ištaisymo, įrengimo 
darbai. Yra reikalinga viso
kiausia medžiaga, kuri ne
lengvai yra gaunama ir ji 
brangiai kainuoja. Jei kada, 
tai dabar prieglaudos staty
bai yra reikalinga skubi ir 
stipri pagalba, reikalingos 
aukos. Jei rudeniniam pik-

"Girdėjom pono Čiurčilo 
kalbas. Tai t ikras diedukas, 
kaip mūsų Tarybų valdžia 
sako. Jis, gal, jau senas yra, 
kad nenukalba Bet tiek to" . 

• 

"Šis pasaulis pasidarė la-
į bai ankštas del lietuvio. At-
i rodo, kad pas mus žiauriausi 
• laikai atėjo, kad negyvi žmo 
Į nes išguli keletą dienų gat
vėje ir nieks jų neima, arba 
negali, ar nenori. Tai tokie 
yra Lietuvos žmonės, kurie 
prisilaiko senoviško lietuvjš-
ko raugo ir nekenčia Tary
bų valdžios ir visokiais bū
dais stengiasi jai pakenkti; 
slepiasi miškuose, kai kokie 
banditai. O kaip juos nu
šauna, tai atveža į miestą ir 

Automobiliams 
APDRAUDA 

Pradedant nuo 

$24 .10 MATAMS 
$500.00 °™™° 

POLISAS 
$4 .00 METAM8 

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
'1000.00 POUSAS 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 

STASYS LITWINAS SAKO: 

"DABAR-
REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkt i 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— O E R A S PASIRINKIMAS: 

J. A. Shulmistras 
NOTARY PUBLIC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

T E L . : — L A F A Y E T T E 6 3 0 0 C H I C A G O 8 2 , TLJJ. 

Stogams Reikmenys — Insuluotaj Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Dunj — Tvoroms Matertolo — Maliavos — 
Varnišio — Knamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Matertolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durti — WalIboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitką 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. 

L — — — — — — — — — — — — 

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1C33 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-ros valandos popiet. 
KITOMIS DIENOMIS — nuo 9:80 

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western A ve., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

KVIEČIAME, 
KLAUSYTIS 

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU 

džia sako, kad Lietuva lais
va ir jai reikia tik darbo, c Kaip aukščiau sakyta, kad 
ji jau išvaduota nuo fašistų i s l ° laiško gavėjas žada 
ir buožių". 
20 ha. žemes savininkas 
* binože" 

' 'Buožės dabar skaitomi 

dviems komunistams apmo 
keti laivakortę į komunistų 
"rojų", ta proga gali naudo
tis bile komunistas, prade-

puclė Somershoe šeimą. Vie
na žiurkes koja buvo pate
kus j slastus ir, matomai, 
taip buvo įširdus, kad puolė 
ant visos keturių žmonių 
šeimos, kuomet ji įėjo į vi
dų. Visiems sulipus ant sta
lų, Somershoe šiaiptaip pri
sitaikė pašaukti policiją, ku
ri atvykus žiurkę nudėjo. 

dant fandres darbininku bai-
tie, kurie turi žemes 20, 25,1 giant komunistinėmis buo-
30 hektarų. Daugiau jau žemis, kaip Bimba, Pruseika 
nėra, kaip 30 hektarų. Kas j ir kiti. Jei kartais jiems ne
turi daugiau, tai skaitomas patiktų Lietuvoj komunisti- j American Medical Associa-
liaudies priešas ir darbo • nis "rojus", well... tuomet j tion suvažiavime pirmininku 

Čikagietis AMA 
pirmininkas 

San Francisco, Calif. 

žmonių išnaudotojas". 
Ateis diena atsiskaitymui 
• "Bet laikas slenkia ir at
eis laikas, kad bus su visais 

Stalinas duotų dykai kelionę ateinantiems metams išrink-
į da "rojiškesnę" vietą — 
Altajaus kraštą. 

Kas iš komunistų nori nau 
atsiskaityta. Žmogaus kūnas d o t i g tepasiskelbia 
gali kalėjime supūti, bet sie-1 
la vis pasiliks gyva Kaip 
minėjau, kad žmonės važiuo

tas čikagietis dr. Olin West. 

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SFAJTDĄ. 

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

REFRIGERAT0RIU5 

i 

SKALBIAMAS MASINAS IR ! 
DULKIŲ VALYTUVUS — ! 

Visokios Išdirbystes 
Didelius ir Mažus 

DARBAS GVARANTUOTAS 

5CIENTIFIC I 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland A ve, į 
Tel. GROvehill 7570 j 

GROvehill 1983 - TRIangle 0073 \ 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDftS • VYNO 
• RUM'O • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LIQUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
NATHAN — — - * • » . * • m^m M . . ; - S s Phone: YARDS 6054 
Ž d u k u V 

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ J>ASKOLOMS! 

J 
gią pinigų sum% KEISTUTO TAUPYMO BENDRO

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

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yr» 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
Šiame reikale suteiktt patarimus Ir patarnavl tą. 

MNMHIIHKH 

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI 

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

JOS. M. MOZERIS, SEC'Y 

file:///VAXTED


UilfiNRASTIS DRAUGAS, CHDCAGO, IEI3NOIS Ketvirtadienis, liep. 11, 194d 

0 

DRAUGAS 
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Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago 111. Under 
th© Act of March 3, 1879. 

Published Daily except Sundays, 
by the UTHUAMAN CAIUOUO 
PRK88 SOCIKTY. 

A mentber of tbe Catbollc Pres» 
Asaociation. 

Subscription Rates: 
$6.00 per year outside of Chicago; 
17.00 per year ln Chicago & Cice
ro; 4c. per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Cicero—Paštu: 

Metama 17.00 
Pusei Metų 4.00 
Dviem mėnesiams 1.50 
Trims mėnesiams 2.00 
Vienam mėnesiui .75 

Jungtinėse Valstybes?* ne CfeJcagoj, 
Metams $4»Q0 
Pusei metų, 3*50 
Trims mene&iuma 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui ._«i .75 

Užsieniuose: 
Metams *8.00 
Pusei metų 4.50 
Trims mėnesiams , 2.50 

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus. 

Slaptos Diplomatijos Pasekmės 
NAUJI DALYKAI IŠKYLA 

"Juo toliau į girią — juo daugiau medžių" — sako 
priežodis, kurį galima pritaikinti šių dienų tarptautinės 
politikos vairuotojams. Juo daugiau konferuojama, juo 
labiau išryškėja, kad *4trys didieji" (Rooseveltas, Chur-
chillas ir Stalinas) vedė slaptą diplomatiją, kurios pa
sekmės dabar jau pasirodo visa pilnuma. Slaptos su
tartys yra didžiuoju stabdžiu taikos planavimo darbų. 

Dabartinėj Paryžiuje laikomoj keturių užsienių rei
kalų ministrų konferencijoj paaiškėjo, kad Jaltos kon
ferencijoj Rooseveltas ir Churchill pažadėję Stalinui 
padėti iškaulyti iš Vokietijos dešimts bilijonų dolerių 
reparacijomis. Svarstant Vokietijos ateities ir repara
cijų reikalą, šis slaptas susitarimas lyg yla iš maišo 
išlindo. Jį iškėlė Molotovas ir reikalavo, kad pažadas 
būtų išpildytas. 

Slaptoji diplomatija, padarytos Maskvai neleistinos 
nuolaidos tarptautinę politiką taip sukomplikavo ir 
kad, rodos, ir patsai Saliamonas turėtų sunkumų su
rasti išeitį. 

* HIGHWAY ROBBERY" 

Rusai, pasinaudodami Roosevelto ir Churchillio gera
širdiškumu, drąsiai eina į užkariautus kraštus ir juos 
apiplėšia. Kas buvo geresnio Baltijos krašte, Lenkijoj, 
Balkanuose, Vokietijoj ir Austrijoj (rusų zonose), net 
Mandžiūrijoj ir Korėjoj, viską bolševikai išvogė, išplė
šė ir priede to reikalauja grynais pinigais iš Italijos 
šimtą milijonų, dolerių, o iš Vokietijos — dešimts bili
jonų dolerių. Tai yra niekas daugiau, kaip "Highvvay 
robbery". 

Roosevelto nuolaidumo politikos yra tokios pasek
mės: Amerika turi atstatyti sugriautus kraštus ir mai
tinti jų žmones, o rusai iš tų kraštų viską išveža ir dar 
gi grynais pinigais reikia jiems mokėti. Klausimas kyla, 
iš kieno kišenės tie pinigai bus imami? Jei prie to dar 
pridėsime, kad Amerika daugiausiai prisidėjo prie va
dinamos ašies nugalėjimo ir Rusijos ir Anglijos išgel
bėjimo, rusų plėšikavimai ir akiplėšiški reikalavimai 
dar biauresnį ir liūdnesnį vaizdą sudaro. 

SJLAPTŲ SUTARČIŲ PILDYMAS 

Jei smulkmeniškiau paanalizuosime Jaltos ir kitų 
konferencijų slaptus susitarimus ir jų pasekmes, ku
rios gana aštrioje formoje pasireiškia, vis tik surasi
me išeitį. 

Pirmoje vietoje vieno asmens, kad jis būtų ir krašto 
prezidentas ar premieras, pažadai negalioja, jei jie nė
ra visos vyriausybės ir ypač parlamento ar kongreso 
užgirti. Ypač slapta duoti pažadai demokratinėse san
tvarkose neturėtų turėti jokios reikšmės. Todėl ir A-
merikos ir Anglijos vyriausybės teisėtai nėra surištos 
su- tais Jaltos ir kitų konferencijų nutarimais, kurie 
nėra parlamentų užgirti. 

Antroje vietoje reiktų neužmiršti, kad Sovietų Rusi
ja iš savo pusės duotus pažadus (viaus!) yra sulau
žiusi. Taigi, jei ji nemato reikalo vykdyti susitarimus, 
tai kodėl demokratijos turi tai daryti ir ypač dėl to, 
kad tų susitarimų dalis padaryta slapta ir, todėl, de
mokratinėmis akimis žiūrint, jie negali būti teisėti. 

Griežta, teisinga, vieša amerikiečių, anglų, prancū
zų is kitų politinė linija galėtų ištaisyti padarytas klai
das ir pokarinę pasaulio ekonominę ir politinę rekons
trukciją įstatyti į tokias vėžes, kuriomis keliaujant 
būtų galima prieiti prie pastovios ir teisingos taikos. 

Dar Vienas Komunistas Atsivertėlis 
Paryžiuje, Prancūzijoj, yra leidžiamas komunistų 

dienraštis ''L'ftumanite". Vienas iš jo redaktorių bu
vo komunistas prof. Antonio Montana. Gautomis LAIC 
žiniomis iš Paryžiaus, ir tasai vyras, kaip ir " Daily 
VVorker" redaktorius Budenz, netraukė ryšius su komu
nistų dienraščių* perėjo į Katalikų Bažnyčią ir įstojo 
į Tėvų Jėzuitų ordiną. 

Taigi, tie žmones, kuriuose dar nėra visai užmigdyta 
sąžinė, kai pamato savo klaidas, išdrįsta padarytį žy
gių, kad išbristi iš komunistinių, balų ir pradėti tiesų, 
padorų ir naudingą gyvenimą. ^ ^ 

Sidney Hillman 
Vakar sav 0 rezidencijoj netoli Nevv Yorko mirė pla

čiai išgarsinta asmenybė — Sidney Hillman. Velionis 
ouvo žinomas siuvėjų unijų vadas, o vėliausiais laikais 
pagarsėjo kaipo CIO politinės veiklos komiteto (Poli-
tical Action Committee) pirmininkas. 

Reikia pripažinti, kad unijos ir politinės veiklos ko
miteto vadovavime Sidney Hillman parodė daug orga
nizatoriaus gabumų. Jo daug buvo prisidėta prie iš
rinkimo Prezidento Roosevelto ketvirtam terminui. 

Visas negerumas su velioniu buvo tas, kad jis buvo 
menkas Amerikos patriotas. Jis žymiai buvo linkęs į 
komunizmą ir stipriai rėmė Stalino diktatūrą. Jis ir 
politinėn veiklon įėjo dėl vien to, kad tik Rusijai ga
lėtų daugiau pagelbėti. Todėl jo politika Amerikai bu
vo nenaudinga ir net pavojinga. 

Sidney Hillman buvo Žagarėj (Lietuvoj) gimęs ir 
augęs. Tačiau savo gimtam kraštui ne tik atsisakydavo 
padėti, bet savo laiku yra pareiškęs pasitenkinimą, kad 
Lietuvą rusai bolševikai okupavo. Nors jisai buvo žy
dų tautos žmogus, tačiau jis neturėjo teisės sav 0 gim
tajam kraštui nelaimės — svetimųjų okupacijos linkėti. 
Ir dėl to gaila, kad velionis savo gabumus panaudojo 
ne tam, kad pavergtas tautas užtarti, gelbėti, bet tam, 
kad rusiškąjį totalitarinį imperializmą paremti. 

APŽVALGA 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Kongresas 

Apie šį kongresą ir jo tikslus "Išeivių Draugas", Ško
tijoj leidžiamas lietuvių savaitraštis, šitaip rašo: 

''Liepos 13-14 d. Londone įvyks Didžiosios Britanijos 
lietuvių kongresas. Suprantama, kad visi Anglijos, Ško
tijos ir viso pasaulio lietuviai nori padėti Lietuvai, kad 
ji atgautų laisvę ir nepriklausomybę. Tėvų Žemei esant 
•pavergtai, slegiamai nepakenčiamo azijatų jungo, per
sekiojimai, blaškomai ir žudomai reikia eiti su visa 
turima jėga pagalbon. Reikia, kad mes padėtume jai 
tapti laisvai. Šiuo pirmos ir aukščiausios svarbos rei
kalu tarsimės ir ieškosime geriausių priemonių išlais
vinti Lietuvą. 

Ta proga prisimindami esamąsias pasaulyje sąlygas, 
bandysime rišti išlaisvintos ir ateityje laisvos Lietuvos 
religinį, politinį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir jos 
tarptautinius santykius su visais kaimynais. Juo Lie
tuva turės daugiau tikros laisvės, juo ji greičiau pasi
kels iš komunistų griuvėsių, juo ji darys didesnės įta
kos visam išeivių gyvenimui pasaulyje. Mes trokštame 
garbingos, laisvos, kultūringos, pažangios ir šventos 
Lietuvos. 

Didžiosios Britanijos Lietuvių Kongresas turės pa
svarstyti esamąją padėtį kolonijose, t. y. lietuvių sa
lose: Londone, Vidurinėja Anglijoje ir Škotijoje turės 
sudaryti gerą, galimą įvykinti, bendrą lietuviškos veik
los planą sekantiems penkiems metams. Kiekviena ko
lonija turi savo vietos skubius reikalus, kur juos gali 
sėkmingiau atlikti vien padedant visiems vietos lietu
viams. Kongreso žodis, bus jiems naujas paskatinimas 
užsibrėžta linkme dirbti. Be to, yra daug visiems bend
rų reikalų. Visi jaučiame reikalą atnaujinti mūsų drau
gijas, duoti progos kolonijų jaunimui susipažinti ir pa
siekti aukštesnį gerovės laipsnį. Visi tie kongreso tiks
lai yra kilnūs, dideli ir žavinčiai patrauklūs. Ruoški
mės prie šaukiamojo kongreso, permąstydami minėtuo
sius reikalus." 

Puola Lenkijos Dvasiškiją 
Nieks neabejoja, kaip jąu esame rašę, kad žydų po

gromus Lenkijoj patys komunistai išprovokuoja. Mat, 
tai jiems duoda gerų progų pravesti "očystkas" ir lik
viduoti patriotinį elementą. Mūsų teigimą ir pirmesnius 
spaudos pranešimus patvirtina vėliausiai atėjusios ži
nios, kad sąryšy su žydų pogromais yra metama juoda 
dėmė Lenkijos dvasiškijai ir net pačiam kardinolui 
Sapiehai. Maskvos pakalikas "premieras" Osubka-Mo-
rawski kunigus ėmė vadinti "fašistais", reakcionie
riais ir kitokiais vardais. Taigi, matot, kaip metodin
gai Maskva rengiasi prie likvidavimo visų tų elementų, 
kurie stovi u i Lenkijos laisvę ir nepriklausomybę ir 
kurie priešinosi Maskvos įvedamai komunistinei dik
tatūrai. 

"Dziennik Chicagoski" 159 nr. perspausdino iš Chi-
ca,go Herald-American Stasio Piežos pasikalbėjimą su 
tremtiniais broliais kunigais Klumbiais, kurie papasa
kojo skaudžius pergyvenimus bolševikų okupuotoje Lie
tuvoje. • ! r # { | ! | | | 

Vienas iš gerų: priemonių paremti lietuvių katalikų 
spaudą yrą — atsilankyti į dienraščio " Draugo" pik
niką liepos 14 d.; Bergmans Grove. 

(Pabaiga) 
Kol šventasis Petras spėjo 

ką nors prabilti, — jau prie 
jo susirinko palaimintųjų 
būrelis, ir iš toliau balsai 
taipgi rūpinosi atėjūnu: 

— Kaip seniai mes bema-
tėme kareivį, priimkime jį,— 
pasakė vienas. 

Ir dar kažkas, kas negalė
jo prieiti pasižiūrėti, iš sodo 
paklausė: 

— Tu mums papasakosi 
gražių karžygiškų žygių. 
Tu, tur būt, apgynei miestą 
ir išgelbėjai tūkstančius 
gyventojų? 

— Ne, — atsako tyliai ka
reivis Jonas. 

— Iš tikrųjų, — sako 
šventasis Petras, — ką gi 
tu esi nuveikęs? Gal tu gel
bėjai kūdikius iš ugnies ir 
savo kūnu esi užstojęs drau-

— Ne, atsako dar tyliau 
kareivis Jonas. 

— Ach, taip, tu gynei sa
vo žemę nuo užpuolikų ir 
mirei už ją, — taria šventa
sis Petras. 

Ir ūmai jis pasitraukia iš 
išgąsčio: taip liūdnai ir be
viltiškai sušunka kareivis 
Jonas: 

— Ne! 
Ir paskui jis kalba sus' 

tingusiu balsu. Apimtas gė
dos dėl savo šauksmo jis 
kalba: 

— Jūs, tur būt, čia neži
note, kad mums nebūvi leis
ta ginti savo žemę. Jų atėjo 
daug daug... Pagaliau po vie
nerių metų užplūdo kiti ir 
išvijo juos — šitieji nešiojo 
išniekintą kryžių ir juokės, 
kad išgelbėjo mus. Jie gaudė 
mus ir varė kautis su jų 
priešais. Jie darė taip, kad 
mūsų žemė paliktų be žmo
nių ir priklausytų jiems. 
Kaip malonės troškome mes 
saugoti savo dirvas ir mir
ti jose — tačiau jie vogė mus 
iš namų ir varė tolyn — jie 
ieškojo mūsų pasislėpusių 
giriose, ir kaip įkaitus varė
si mūsų senus tėvus. 

Kareivis Jonas stabteri, 
įsižiūri į plačias dangaus 
tolumas ir ima kalbėti vėl: 

— Kai išgirdau, jog jie pa
ėmė mano motiną — aš išė
jau iš savo slėptuvės. Ir jie 
išvežė mane, o mano motina 
numirė iš didelio sielvarto. 

—Jie užkabino mums 
šautuvus ir vijo mirti pirma 
savęs. O kai atėjo pavojaus 
metas — patys bėgdami pa
liko mus aniems, baisesniems 
už save, — kalba kareivis 
Jonas. — Ne, jūs, tur būt, 
nežinote, kas yra tie, kurie 
pirmieji mus užpuolė, — jie 
paima žmogų kaip durtuvą 
ir vėl atsuka į priešingą 
pusę. Šitaip vėl išvarė mus 
muštis prieš tuos, už kuriuos 
neseniai dar turėjome kovo
ti. Ir tuomet mes bėgome at-

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

Cicero. UI. 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Talsora VISŲ IšdlrbysSlų 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINAVTMAS 
Paimam ii namų ir prtstatom 

PARDUODAME NAUJU8 
RADIOS 

Mes turime Radijų J s ta ką Ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas V61iausių 
Muzikei Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais Iki 1:00 Tai. 

kareivį Joną 
gal, ir vėl buvome suimti ir 
išvaryti kariauti — ir mūsų 
galvos ir širdys nebežinojo 
jokios krypties. 

— Šitaip, — sako rūsčiai 
šventasis Petras, — tu liejai 
kraują šioje ir anoje pusėje. 

— Jie abeji buvo mano 
priešai, tačiau ant manęs nė
ra kito kraujo, kaip tik ma
no paties, — sako jis susigė
dęs. — Kartą aš pasilenkiau 
pakelti sužeistą veršiuką, ir 
tada kulka palietė mane. 

— Ir netrukus atėjo tie 
tretieji, kurie nugalėjo ka
re, — kalba jis toliau, — ir 
mes su džiaugsmu bėgome į 
jų globą. Dabar ateis teisy
bė, — kalbėjome mes, tačiau 
mes buvome uždaryti kaip 
miške. Mes valgėme žoles ir 
patys savo viltis. Tuos, ku
rie mus buvo išvežę iš namų, 
tuos, kurie buvo tikrieji prie 
šai — nugalėtojai paleido 
juos namo — jie vėl are sa
vo žemę, varė prekybą. O 
mes gyvenome miške, saugo
mi ir alkani. Ir pagaliau mus 
išvežė dar toliau. į dar sve
timesnę šalį, kad savo ran
komis atstatytume tai, ką 
mūsų priešai buvo sugriovę. 
Mes statėme svetimus mies
tus. 

— Iš tolo girdėjome mes, 
kad žemėje yra keistas lai
kas, — vis pasakoja kareivis 
Jonas, — ir tas laikas biau-
resnis už patį karą. Žmonės 
šoka ir linksminasi, žmonės 
eina iš proto — žmonės ne
begali surasti savo namų — 
jie neberanda savo šalies sie
nų. Mes nebetekome prakai
to ir ašarų, ir tenai, iš nuo
vargio ir nevilties, daugelis 
numirė — taip, k£lp ir aš. Ir 
dabar ateinu paklausti, gal 
būt, jūs regėjote mano mo
tiną? 

Tuojau atsiliepė Motina 
Marija, kuri niekuomet ne

gali matyti nė vieno nuliū-
dusiojo, kad nepadėtų jam. 
Ji pasakė savo sūnui, pasakė 
Dievui: 
motiną? 

— Argi nereiktų surasti jo 
Buvo tylu. Ir štai, šitą aki

moju sučiulbėjo paukštis, 
pragydo jis visai virš karei
vio galvos — ir kareivis Jo
nas pakėlė aukštyn akis: 
— Vyturėlis, — pasakė jis 
džiugiai, —r vyturėlis! 

Ir pridėjo liūdnu balsu: 
— Tai jis giedojo, kai aš 

ardavau savo dirvą. 
Paskui užsimiršęs, kame 

jis stovi, kalbėjo vaikiškai 
ir šypsodamasis: 

— Ir kaip skambėjo rasa, 
krisdama ant dalgio šiena-
piūtėje! Ir iš visų gražiau
siai dainuodavo mergaitė, 
kurią norėjau parsivežti į 
namus savo motinos užva-
dui. Ir motina stovėdavo ant 
slenksčio, ir viskas aplinkui 
tikėjo ir jautė, jog ji čia šei
mininkė. Mūsų sodyba — ji 
buvo tokia pat graži, kaip ir 
dangus. 

Ir šitai pasakęs jis išsi
gando. • 

Jis stovėjo toks menkas, 
aplipęs purvais ir krauju, ir 
negalėjai tikėti, jog šitoks 
gali pasidaryti žmogus. 

Ir visi tylėjo. 
Ir tuomet pasigirdo Vieš

paties balsas: 
— Atveskite jo motiną 
Ir kai atbėgusi moteriškė 

apkabino kareivį Joną, tarė 
Viešpats dar kartą: 

— Šičia tu gausi sodybą, iš 
kurios tavęs neišvarys per 
amžius. 

Pirmam Amerikos Jungt. 
Valstybių kongrese buvo tik
tai 30 senatorių. 

Tik tamsūs žmonės neskai 
to "Draugo". Būk šviesus. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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NORIU PIRKTI 
UŽ CASH: 

Namus 
Farmas 

Automobilius 

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas) 
Del Susitarimo Sauk: 

Republic 6051 

f 
•^S"" 

^ 
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PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4% 
BE KOMISINO 

lutas VU »«.BO0,00O. — AtaMgos Fosdas VM $XS0fcW«. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND 10AN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 Archer Ave. TeL VIRginia 1141 
JUSTIN MACKBEWICH, Pres. and Mgr. 

Office hours daily: 9 A.M. to 4 P.M.— Wedneadays: 9 A.Ii. to 
12 Noon. — Thuradays 9 A.M. to 8 P.1L 

3= m * 
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> CHICAGO IR APYLINKES ŽINIOS 
Su Zarasiškiais 

Birželio 29 d. susirinko bū 
rėks zarasiškių pas Jakubo
nis, 4444 So. Kedvale Ave., 
kad pagerbus Petrą Jakubo-
nį vardo dienos proga. Besi
kalbant apie Petras, prisi
minta apie Grakauską, ku
ris taipgi Petras, tad Juo
zas Užundenas savo automo
biliu atvežė ir kitą Petrą. 

PIKNIKAS 
Zarasiškių Klubo metinis 

piknikas įvyks liepos 14 d., 
Dan Smith darže. Onute Už-

kurie visai netinka darbui. 
Pašaro taipgi beveik nėra. 
To punkto direktorium yra 
Molodeičik. 

Antalieptėj viskas pana
šiai tvarkoma. Antalieptės 
Motorarklinio punkto arklių 
jų tarpe dvi kumelingos ku
melės tiek išvargintos, kad 
nepajėgia atsistot, pašaro 
taipgi nėra. To punkto direk
torium yra Šiškov. 

Degučių punkto vedėjas 
pašaro trukumą išsprendė 
taip, kad pavedė valstie
čiams rūpintis arkliais. Gali 
mas daiktas, kad vedėjas 

undemene deda pastangų, L .. . . , ,, . n 
r _ fo. ! buvo lietuvis, dėlto ir pavar-kad užkandžiu ir gėrimais 

patenkinus atsilankiusius į 
pikniką. 

Galima tikėtis ir prašmat
nybių, nes I. Jakubonienė, 
Dauniai ir Stukai išvažiavo 
atostogų iš Rhinelander, 
YVis., žada atvežti ką nors 
nepaprasto. Šlakiai, iš Da-

dė nepaduota. 
Taip tai mūsų tėvynės gra 

žiausiame kampelyje, Šven
tosios upės pakrantėmis, ka 
capai viešpatauja. 

Šventoji upė brangioji, 
kiek to kacapiško brudo ca
rizmo laikais į Baltijos jū
rą nuplovė. Lietuvai laisvę 

venport. Iowa, žada prisius- j atgavus, tavo pakrantėmis 
ti didelį sūrį. Klubo sekreto- zarasiškių lietuviška daina į 
rius Kazys Šileikis pastaruo
ju laiku įsteigė drabužių va
lymo biznį. Kurių "siūtai" 
ar suknios sudulkėję, kreip
kitės į Šileikį,% jis išvalys 
prieš pikniką. 

APIE ZARASUS 
Gal nebeilgai minėsime Za 

rasų vardą. Gal, vėl bus tas 
apskrities miestas užvardin
tas kokio nors kacapo var
du, kaip kad caro laikais va-

padanges kilo. O dabar, ir 
vėl ta pati 'Veislė'' mūsų 
brolius ir sesutes apnudo. 
Ne tik mūsų tautą trešią, 
bet ir nekaltus gyvulėlius 
niežais apkrėtė. J. Taridis 

Iš Keistučio Klubo 
Susirinkimo 

Liepos 7 d. kad ir karšta
me ore narių susirinko daug. 

dinos Novo-Aleksandrovsk. j Iš svarbesnių dalykų nu-
• tarta tęsti darbą pikniko. 

Sov. Rusijos laikraštis ' Iz I Darbas buvo paimtas anksti 
vesti ja" (40 Nr.) rašo, kad j ^ i r i k i š i o l k e i s t u . 
į tautų sovietą Zarasų aps- Į t i e č i a i k a i p i r k m l a u k i a 
krityje išrinktas Aleksandr , g e r e s n i u ž i n i ų k a s l i n k a l a u s 

gavimo, nes be to piknikai 
neįvyksta. Tik sekmadienį 
sužinota, kad bus galima 
gauti ir todėl liepos 14 d. 

Nikitovič Isaeenko. O, štai, 
'Jaunasis Valstietis* (4 Nr.) 
praneša, kad Zarasų apskri
ties žemės ūkio skyriaus ve
dėju paskirtas Zimariav. 
"Valstiečių Laikraštis'" (17 
Nr.) rašo, kad Zarasų aps
krityje veikia dvi Motortra-
ktorinės Stotys. Dūkšto Mo-
tararklinis nuomavimo punk 
tas laiko 25 arklius ir be 
veik visi serga niežais; kai 

visi važiuos. į Liberty daržą, 
Willow Springs, pasilinks
minti Keistučio Klubo pik
nike. 

Komitetą sudaro: K. Alek-
siūnas, K. Budris, James 
Cherry ir Lucille S. (Dagis) 
Shotas. Komitetas užtikrina, 
kad- piknikas bus vienas gra 
žiausių. 

Be to, klubas nutarė pa
siųsti telegramą senatoriams 
Brooks ir Lukas, kad palai
kytų OPA. Telegrama skam
ba sekančiai: 

M The Lithuanian Keistu
tis Benefit Club, 1500 mem-
bers strong, assembled at a 
regufar meeting the 7th day 
of July, 1946 at Hollywood 
Inn, 2417 West 43rd Street, 
Chicago, Illinois, by, unani-
mous vote demand that you 
support and cause the re-
instatement of the O. P. A. 
controls immediately with-
out further delay in its full 
former statė for at least one 
year.'' 

Tenka pažymėti, kad keis-
tutiečiai smarkiai veikia vi
sur. Naujas finansų raštiniu 
kas M. Kasparaitis, kaip ma
tyt, irgi veikia kuo gražiau
siai. Jis prisilaiko prie kuo 
mažiausių išlaidų dėl klubo 
gerovės. 

Po susirinkimo visi išva
žiavo į tyrą orą. Petras Ol
šauskas išvyko net atostogų 
keletui mėnesių. 

Korespondentė 

Pranešimai 
Bridgeport. — TT. Mari

jonų Bendradarbių 10 sky
riaus susirinkimas įvyks Šv. 
Jurgio parap. mokyklos kam 
bary, liepos 12 d., 8 vai. Ma
lonėkite dalyvauti visi-os na 
riai ir atsivesti naujų narių 
Pasidžiaugsime TT. Marijo
nų Bendradarbių apskrities 

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 
IB ODOS — — A M 
Kenčlantlejl nuo seni), atdaru 

Ir skaudžių žaisdu, žino kaip sun
ku yra ramiai aftdėU ir kaip 
naktie, metu negalima serai liftl-
mlegot. Kuomet 
ialsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
LEOULO Olnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niažėjimo tu 
••nu, atdaru Ir 
•kaudžlų žaisdu. 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y-
patybes sutelks 
Jums tinkama 
nakties polis} Ir 
pagelbės Išardyt 

ras Ir skau

das. Tartoklte fl Irgi skaudiems 
nudegimams, lašų Ir sutruklmu 
prašai lnimui. Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą Atvedina va
dinama Atniete's Foot degimą Ir 
aležėjlma, sustabdo jo plfttlmast 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sutrūkina o tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms U lauko pu-

UBGULO OINTMENT parsi
duoda po 11.00, 1.7&, ir l.oo. 

•tųskite Jflsu Moaey Orderi tie-
l:— 

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

Dept. D. Chlcaeo Sft. I1L 
Arba galima gauti STEM PHAR-
MACY, 4847 W. I4tk St, Cice
ro §0, Ulinoia. 

• • • i i i i 

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

LINIVEE_ 
Savings and Loan Associ 

SAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.90 per Federal Saviafi and 
Loan Insurance Corporation, VVasninf ton, D, C,. 

fgf«jTffl 

B 
) 

) 

Pasidėti ir išimti pinigus galima f&ftffRiš&u 
ir laiškais 

MOKAME 3% DIVIDENDUI 5 

JCSV PARANKVMCI RANDASI * 
1739 SO. HALSTED ST. „ 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5:30 vakaro. Ketvirtadieniais nilo 9 
ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

«s»*«**nfefc 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko — 

Sf. Casimir Monumen! 
Company 

3914 VVest 1111h St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 35 

gražiai pikniku įvykusiu Ma
rijos Kalneliuose, jausdamie
si kad kuomi kas galėjom 
prisidejom prie pikniko nu-
sisekimo. Valdyba 

Namuos esant 
namus apvogė 

Mrs. G. Morton, gyv. 5040 
S. Kenmore Ave., dienos me
tu sėdint ant užpakalinių 
namo porčių, pro priešaki
nes duris įėję į namą vagys 
išnešė įvairių daiktų už $3,-
300. 

Nylons reikia 
prirakinti 

Mrs. G. Johnson, gyvenan
ti Aurora, sako kitą sykį 
išplovus nylons kojines ir 
padžiovus lauke jas prira
kinsianti prie "laines". 

Jai atsitiko taip Išplovus 
kojines ji nuėjo į krautuvė 
steiko nusipirkti. Steiko ne
gavo. Grįžus namo pamate, 
kad nebėra nė kojinių. 

i 

PLATINKITE 'DRAUGĄ" 

f 
Įgyvendinkite Lietuvišką PatarlC:-

"SAVAS PAS SAVĄ" 

: ^ 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas 1 
Iš MŪ8 

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus su geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsa 
pačiu išdirbinio, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tflkstančial Pilnai Patenkintų Plrkf jų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Ja ! 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI — 

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAIT1S 
^ 

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisų. 

. v̂. 

i ' ; 

'<**! 

—- Tai Padarysite Tiesio? 
Kreipdamiesi | Mūsa Įstaigą'I 

Čia rasite suvirs 200 Puiki v 
paminklų ir galėsite lengva* 
išsirinkti tokį, kuris patiks. 

Damęšlii lAttumų yra pilno 
paUnkinti tai* H**0 Udšvrmu 
kuriuo* m** padirbomš jiem*. 

m Kairėje matosi vienas ii 
daugelio mūsų atliktų darbų 

Prie pirmos progos atvyki* 
1 mosQ didjjj ofisą tr dirb
tuvę sekančių adresu: 

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

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
tfAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak. 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 
• > Į I I I 

Lietuva turi ve! būti Nepriklausoma Valstybė! 

A T Y D A ! 
Del informaciją kaslink IT Pasaulinio Karo Veteraną per

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

MAŽEIKA "EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

6845 S. We$lem Ave. - Pro. 0099 
Antra Koplyčia Senoje Vietoje: 

3319 Lituanica Ave. - Yar. 1130-1139 
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima. 

^ s 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų —- jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
Į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY a 

PETKUS 
IJUDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, b 
jūsų fmsMttkini stoviui prieinamas 1 

NARIAI! 
O h I o t g o i 
L i e t u v i ų 
L a l d o t a v l ų 
D i r e k t o r i ų 
A i o o l a c l j o i 

A M B U L A N O U 
P a t a r n a o J a m 
d i e n ą i r n a k t l 

Mes T a r i m e 
K o p I y 2 I m • 

V i s a m e 
M i e s t ą , 

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IR ŠONAI 
/ * 
2314 VVEST 23rd PLACE 
10766 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. UULEVICIUS 

4348 S. CAL1FORN1A AVE. Tel. LAF. 3572 

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

Teiephone YARds 1419 

L J. 
1646 WEST 46th S t 

ZOLP 
Phone YARds 0781 

% 
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Kas Girdėt^ 
Chicagoje # 

Namie priėjo 
liepto ca!ą 

Po karščių audra i 
Po didelių karščių — aud

ra paprastas* dalykas. I r ant 
Chicago pr?pito antradienio 
vakarą buvo -užėjus audra 
kuri daugelio namų rūšis ap
sėmė, gatvių patilčius už
tvindė, kai kur telefonų tin
klą suardė, o adresu 7956 S. 
Justine St. žaibas namą už
degė, o kitoje vietoj — 7309 
S. W?shtenaw Ave. namų 

Du piktadariai : Walter 
Thomas, 21 5751 S. Green 
St., ir Joseph Erasco. 17. | kammą nugriovė. 
8841 Vincennes Ave., kurie 
nesenai terorizavo taksi šo-i Trimc afciriifM 
ferį ir pasigrobę į jį mergi-1 ' ' , m S flISlrU9° 
ną išprievartavo; kurie nu-į r f | ( | j g n 3 
vykę į New York buvo pa- „, , 
„ v \ „ . , . n " Trvs asmenys, kurie ga-grobę t ' jrtingą Michael Rit- .„ -• . •, ° = mino, išvežiojo ir pardavine-

mesą, vietoj 
steikc, teismo nubausti pi
niginėmis baismemis. bū-

ter, apiplėšę jo namus ir jo a rklieną 
automobiliu atvykę i Phua- ^ 
delphia, Pa., o iš ten grįžo i 
Chicago, čia pateko į polici
jos rankas. 

tent George Kanakes, 725 S. 
May St., kuris tos mėsos pa-

Brasco, kuris prieš išva-' r ū F i n o ; R a l P h Z a c c a r f l l o < 
* ; , ^ AT xr t ; 309 N Central Park Ave., 
ziuodamas i New Ycrk pavo- - .v v. , • 

' p kuris tą mėsą išvežiodavo;,1 

ge is savo tėvo saliuno $300, ; i r G e o r g e Horowitz, 3653 
kalėjime norėjo nusižudyti, i Lexington St., kuris savo 
tačiau nepavyko. Abjejų lau- kostkimeriams vietoj steiko 
kia sunki bausmė 

Amerikos Legiono Postas 

Ruošias minėti Dariaus ir Girėno 
sukaktį 

Darius-Girėnas Post No. j tasai komitetas savo posėdy-
271. The American Legion,. je nutarė, kad nuo šių me-
jau pradėjo ruoštis prie me-, tų paminėjimus ruoštų Da-
tinio paminėjimo tragiško j rius-Girėnas Postas. Jam 
žuvimo dviejų Amerikos lie
tuvių didvyrių — kap. S. 
Dariaus ir Lt. S. Girėno. Pa
minėjimo iškilmėms diena 
paskir ta liepos-July 21. 

Paminėjimui rengti ir 
jam vadovauti išrinko bu
vusi komanderį A. H. Kas-
per, žinomą lietuvį patriotą 
ir plačiai žinomą Amerikos 
legione, Cook apskrityje. 
Jam pagelbės Darius-Girėnas 
Post 'o publikacijos vedėjas, 
taippat buvęs pirmas Post 'o 
komanderis J. A. Mickeliu-
nas. 

Paminėjimui planuojama 
nepaprasta programa; legio-

Nuomininkai 
organizuojąs 

Įvairiose Chicago dalyse 
apartmentų nuomininkai or
ganizuojasi prieš savinin
kus, kurie grasina išmetimu 
ant gatvės, jei nemokės aukš 
tesnių nuomų. Gi nuomos 
kai kuriose vietose pakeltos 
nuo 60 iki 75 nuošimčių. Su
siorganizavusieji nuominin 

teftio»~Idomloi 
*!*2INIOS 

Mirusio akys gyvam 
V I — • • grąžins regėjimą 

Baltimore, Md. — 
X Kunigų Justino ir Ray-

Johns 1 mundo Klumbių, kurie pa
bėgę iš Lietuvos į Vokieti-Hopkins Hospital tikisi grą 

žinti regėjimą aklam žmo- | ją, neseniai atvyko į Ame-

kai " r e i k a l a u j a * m i * t o 7 ^ ! « į f ^ & ^ T * Ž m ° * ' r i k ą ' i l g ° k a s P a s i k a l b ė J i m a s 

tybės ir federalės vyriausy
bės atsižvelgti į namų savi
ninkų grasinimus, stabili
zuoti kainas ir grąžinti kai
nų ir nuomų kontrolę. 

50 nuomininkų apartmento 
530 Oakdale Ave., padarė 
susirinkimą ir nutarė nemo
kėti pakeltų nuo 60 iki 75 
nuošimčių nuomų. 

gaus. Tas žmogus, kurio pa
vardė neskelbiama, yra iš 

su Chicago Herald-American 
korespondentu Stasiu Pieža 

Sheveport, La. Testamentu j tilpo to dienraščio sekmadie 
jis padarė pareiškimą, kad 
jo akys būtų panaudotos 
mokslui. Tad prieš mirtį jis 
lėktuvu buvo nugabentas į 
New York, nesenai įstaigtą 
akių banką, kur abi jo akys 
buvo išimtos ir nusiųstos į 
Baltimore. 

pardavinėjo 

A. H. Kasper 

kaip ir tinka tas, kadangi 
nierių paradas, patriotinės | g a v e y r a pasivadinės var-
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Taupymas Visada Moka Gerus 

D I V I D E N D U S 
Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
si hen«ln>M~- |M'r II metus savo taupytojunis išmokėjo kiekviena 

siitMrpvtą dolerį su gerais dividendais. 
Kiekvtt-no m ŪSŲ taupytojo taupinlai yra apdraus t i iki $5.000.00, 

p. r F<>i'!:il Savinga ^ Loan Insurance Corp., \Vabhinirton, D. C 

kalbos, dainų programa ir 
t. t. Be lietuvių, bus daug ir 

3 8 3 žymių svetimtaučių kalbėto
jų. Visos iškilmės bus prie 
Darius-Girėnas paminklo, 
Marquette Park. 

Iki Mcl metinius paminė
j imui žuvimo pa r i aus ir 
Girėno ruošdavo Faminklo 
Statymo Komitetas. Šįmet 

M 

dais tu dviejų didvyrių. 
Visą patriotingąją Chica

go lietu vi ją iš anksto, Pos
to vardu, kviečia rezervuoti 
Liepos 21 d. ir dalyvauti pa
minėjimo iškilmėse. 

Juozas A. Mickeliunas 
Darius-Girėnas Posto 

Publikacijos Pirm. 

Mutual Fedaral Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

I N D E R V. S. GOVERNMENT SUPERVTSION 

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

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

£ E ^ »*» • 

Ar Dtauni piktžolę? 
Chicago miestas turi j sta

tymą, kuris sako, jog kiek
vienas savininkas žemės 
(lotų) turi du syk į metU3 
nupiauti piktžolę (weeds) 
tarpe liepos 1 ir 15 ir Hrpe 
ngp iuč io 1 ir 15. Nepildan
tiems šio įstatymo gresia 
bausmė $200. 

Gatvių komisionierius 
Lloyd Jonnson jau išsiunti-

Bekojis banditas 
Į Fountain Pen and Pencil 

VVorkers Union, loka1© 18318 
ofisą, 1654 Belmcnt Ave., įė-

Trvs apdovanoti 
Tames H. Gately, Chicago 

P° rk District prezidentas, 
įteikė po $100 dovanų ir ci-
ticiją dviems jaunuoliams ir 
'-'ienai moteriai už išgelbėji
mą kitų gyvybių- Jaunuoliai, 
kurių viena "life guard" 
maudynėse, išgelbėjo skęs
tančius ežere, o moteris, ei
nanti parko sargybinio pa
reigas, išgelbėjo vaiką suva
žinėjimo automobilium. 

Sumušė, apiplėšė ir 
po to atsiprašė 

Seattle, Wash. — Mrs. Ce-
lena Thomas, kuri buvo plė
šiko sumušta ir apiplėšta, 
ant rytojaus, namų varpeliui 
paskambinus, atidarė duris, 
kuriose pasirodė tas pats plė 
šikas. Jis tuojau pradėjo 
atsiprašinėti už tai, ką vakar 
atliko ir grąžino raktus. 

nio laidoje. Įdėtas ir abiejų 
kunigų paveikslas. Pirma 
proga bus įdėtas į "Drau
gą"' tas paveikslas ir svar
besnės pasikalbėjimo vietos. 

Visi nori išvažiuoti iš 
miesco, kai gautų tyro oro 
ir pavėsio. Bergmans daržas 
randasi prie Desplaines upės 
ir tankus aukštais medžiais. 
Taigi, tyro oro ir pavėsio 
nestoka. Ateinantį sekma
dienį visi kviečiami atva
žiuoti į Bergmans daržą, kur 
bus "Draugo" piknikas. Vi
są dieną galima bus puikiai 
laikas praleisti. 

y Lietuvos Vyčių Diena, 
liepos 4-tą, Vytauto parke, 
šįmet pelnu sumušė visų bu
vusių iki šiol piknikų rekor
dą. Visas pelnas skiriamas 

Ka reiškia nepasi
tikėti banku 

Vincent Czaja, 82 metų 
amžiaus, besiverčiąs laužo 
prekyba (junk dealer) nete-

jęs plėšikas pasisakė, kad ko visų savo sutaupų 
jis yra pastarojo karo vete- $1,500, kuriuos, repis i t ikė-
ranas ir kare netekęs krjos. \ damas bankais, nešiojos su 

''O, kaip su $17, kuriuos j^engrįmui jaunimui namo-
pagrobei?", paklausė Mrs. Į c e n t r o , kuris neseniai nu-
Thomas. Plėšikas nieko ne- j p į r ktas . Dienos Rengimo Ko-
atsakęs pabėgo. I m į s į j a pasiūlys, kad apskri

tis pasiųstų padėką šv. Ka
zimiero kapinių direktoria-
tui už davimą parko tam 

So. Bend, Ind — Louis F. svarbiam reikalui. 
Budenz, buvęs komunistas ir 
komunistų dienraščio atsa
komasis redaktorius, praeitą 

Paliks Notre D a m e 

X Ernest J. Kruetgen, Chi 
i cago pašto viršininkas pra
neša, kad ateinantį antra-

išsitraukęs revolverį parei- j savim susivyniojęs į laik- j rudenį metęs komunizmą, d i e n . ' į r t r e č i a d i e n į c e n t r a -
kalavo pinigų. Gavęs $200 j raščius. Prie namų plėšikas ISnzęa į Katalikų Bažnyčią ir I i n i u o s e š t o ^ ^ ^ ^ b u s 

pabėgo. vertingą laikraščių ryšulėlį 
pačiupo. 

Yellowstcne nacionaliam wstone naciomumm #• ' 'I 
F a rke randasi daugiau 100 311 reVOlVeNU HeiK 

nėjo įspėjimus visiems j d i d e S n i ų ir mažesnių geize- • L a r L A r n p 

realestetininkams. Tas liečia I r ių (šaltinių, iš kurių trykš- J UaiUCTIIC 
j į j ir privačius lotų savininkus.I ta karš tas vanduo). 

DRAUGO mARiiiii PIKNIKAS 
CK>0<><>CK><>0<><>0<>0^><><><>00<>0<)^^ 

— Į V Y K S T A — 

Sekmad., liepos-July 14d., 1946m. 

John Libretti, savininkas 
groserio 6224 S. Peoria St., 
nuėjo į barbernę. Sėsdamas 
į kėdę iššovę jo kišenėj lai
komas revolveris. Kulka pa
taikė į grobus. Nugabentas į 
ligoninę. 

Laimei, jis turėjo policijos 
leidimą revolveriui laikyti. 

tapęs profesorium Notre T* *" _ ^ TT . ., v . .pardavimas is varžytinių Dame Universitete, šeimos d a į a d r e s a ; 
sveikatos deliai žada persi- Į ̂  n e r a d o .f d § , § t o 

kelti gyventi } R a i n ė s vab-j „ ^ a d r e s o a t g a , n e g a . 
^ Įėjo sugrąžinti. Daiktus bus 

galima apžiūrėti pirmadienį. 

Neteko brangaus žiedo 
Du plėšikai pasekę grįž

tančius iš tea t ro namo Ha-

600 svaru vaikas 

- * -

Prasidės mūsų įprastu laiku 

Coral Cables, Fla. — Lie
tuvišką priežodį: Žilė galvon, 
velnias uodegon", galima 
pritaikinti 84 metų amžiaus 

rold Murphy ir jo žmoną, seniui John Stone, kuris šio-
prie namų garažo atėmė iš mis dienomis susituokė su 
Harold $75, o iš jo žmonos 23 metų mergina Dorris 
žiedą už $3,500. Akins. 

Jurgis Savaitis, kuriam 
• - Amerikos Lietuvių Taryba 

•Hli 6 buve suruošus p r a k a l b ų 
Grafton, N. D. — Šiomis maršrutą, šiomis dienomis 

dienomis čia plaučių uždegi-1 grįžo į Chicago ir žada ap-
mu mirė Jimmie Janousek,; sistoti ilgesniam laikui. Jis 
19 metų amžiaus, svėręs 600' yra pergyvenęs pirmąjį bol-
svarų. Jis buvo žinomas, kai-; ševikmetį ir nacių okupaciją 
po "world's biggest boy". Lietuvoj, paskui pabėgęs į 

Švediją ir iš ten atvykęs į 
Ameriką. 

X Amerikos Legionas Chi 
cagoj dabar turi lietuvių 
postus: Darius-Girėnas, var
do, kurį sudaro didžiumoje 
pirmojo pasaulinio karo ve
teranai, ir Dan Varnas var
do, kurį sudaro pastarojo 

— j karo veteranai. Abiems pos-

h 4 h 4 *• -
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Čia t ikrai galėsite 
turėti gerą laiką! 

<P 
Bus gero alaus 
ir skanių valgių. 

t* i BEEPi. 
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Gražiajame Bergman's Grove 
No. Riverside, Illinois 

CK><>0<KXKK>0<><>0^><><>0^ 

Šiame gražiame, vesame gamtos papuoštame BERG-
MAN's GROVE, prie 24-tos ir Desplaines Ave., No. River
side, Dl.f 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 pažjstamais traukite linksmai 
j Bergman's Grove! 

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

t _ — 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

• 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

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

statinėmis. 

• • • 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PBOspect 5951 
^ 

"^ tams tegali priklausyti tik
tai lietuvių kilmės karo ve
teranai. 

X "Natiorr-1 Corporation 
Reporter", skiriamas advo
katų profesijai, pastarame 
numeryje įdėjo ilgoką straip 
snį apie lietuvį advokatą A. 
A. Šlakį, kuris turi ofisą ad
resu 19 S. La Salle St., pil
ną komplimentų ir pagyri
mų. 

X Richard J. Bagdonas, 
4021 S. Talman Ave., buvo 
vienas tarpe 122 studentų, 
baigusių Illinois Insti tute of 
Technology. Mechaniškosios 
inžinerijos šaką išėjo B. S. 
laipsniu. 

X Viktorija Švarcaite, ži
noma gerų darbų remeja ir 
stambi aukotoja, ruošias va
žiuoti atostogų pas brolį į 
New Haven, Conn. Tikisi už-

ĮI sukti ir į gražųjį Mariana-
_įf polį. 
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