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SENATAS ŠIANDIEN UŽGIRS NAUJĄJĮ O.P.A. 
Rusai Priešingi Vokietijos Skaldymui; 

Stalinas Sueis Su Truman Paryžiuje? 

APDOVANOJO KATALIKŲ UNIVERSITETĄ 

("Draugo" Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas). 

2 Blokai Konferencijoje 
Prancūzijos vaidmuo šioj 

konferencijoj bus didelis— 
Antru kar tu Paryžius pa- i J* b u s k a i P tarpininkas tarp 

sidaro taikos konferencijos s o v i e t " Rusijos "kl i jentų" 
vietove. Po ilgų ginčų ir a t i - ] i r anglo-saksų draugų. Ja J 
dėliojimų, liepo s 29 d. Liuk- d a b a r P e r "Keturių" posė-
semburgo rūmuose susirinks i d ž i u s B i d a u l t įsikišimas pa-
21 tautos atstovai pasirašy- r s i e k § Se r i* rezultatų. Nors 
ti taikos sutar t i s su Italija, 
Rumunija, Vengrija, Bulga
rija ir Suomija. 

Bet tai bus dar ne pilna 
ta ika. Nes su Vokietija ir 
Japonija taika dar nebus 
pasirašyta. Šių principalinių 
aktorių likimas dar nenu
spręstas. 

Ši konferencija nebus tiek i čius. Jis pasipriešino anglo-
garsi kiek pirmoji 1919 me- saksų planui suskaldymui 
tais, kurioj dalyvavG žymūs Vokietijos į mažas federali-
politikai kaip Wilsonas, ; nes valstybes, jis atmetė 
Lloyd George ir Clemen-
ceau. 

prancūzai prarado visą sa
vo turtą i t vertybes, bet te
beturi dar diplomatišką ap
sukrumą ir moka sutaikinti 
skirtingų pažiūrų žmones. 

Molotovas Užstoja Vokiečių 
Ta:itą 

Kas galėjo manyti, kad 
Molotovas ims ginti vokie-

IŠKĖLĖ BYLA PRIEŠ 
AKIŲ GYDYTOJUS 

Teisingumo departamen
tas vakar užvedė bylas prieš 
eilę akinių gamintojų ir 
akių gydytojų, teigdamas, 
kad akinių bendroves paim
davo bereikalingai aukštes
nes kainas už pagaminimą 
akinių, ir dalį mokesčio ati
duodavo akių gydytojams, 
kurie nurodė pacijentus pas 
juos. 

Atstovai Užtvirtino Kainu Kontrolę 
Barkley Mano Truman Dabar Užgirs 
WASHINGTON, liepos 23 
-Atstovų rūmai šiandien 

uzgyrė kompromisini OPA 
pratęsimo aktą, 210 priel- j neesant OPA 
142, ir pasiuntė jį senatui. 
Prieš užgyrimą, atstovai at
metė byliaus priešų pasiūly
mą pravesti bylių be jokių 
kainų kontrolių, 

aukštesnes nuomas, ir ne
gali grąžinti nuomininkų į 
butus iš kurių buvo išbrukti 

Karo meto išvystymas laivyno ginkll? buvo oficialiai pripažintas, 
kuomet Katalikų Universitetas ir 27 jo štabo nariai buvo laivyno 
departamento apdovanoti atžymejimais. Prel. Patriek J. MeOormiek 
(dešinėje), rektorius, priėmė atžyraejimą universiteto vardu. Tarp 
apdovanotų pavienių buvo: Frank A. Hiberstein, profesorius pade-j 
jojas, ir dr. Kari F. Herzfeld, fizikos departamento viršininkas., 
Nuotraukoje taip pat matosi kapt. J. S. Champlin, kuris įsteigė at-
žymėjinms. (NC-Draugas Photo.) 

Atlee Kaltina Žydus Už Terorizmą; 
Palestinoje Suimt a20 Įtariamų Žydų 

šiandien "Trys Didieji ," tijos, bet už tai neužmiršo ! . ^ D O N A S , liepos 23.— ,su teroristiniu išsprogdini-

Valdžia byloje eako tos S e n a t a s & a v « s **"« t u o J 
sumos siekė milijonus d o l e - ! e m e « svarstyti , bet nepri-
rių, ir kad tai yra sulaužy- ' e J° P r i e susitarimo, ir de-

anti-monopolio jstaty- j ™<*ratų vadas Barkley pa-
reiškė, kad senato užgyri-

; mas turės laukti ryt dienos. 
Barkley ta ip pat davė su
prasti, kad šį kartą Prez. 
Trumanas pasirašys kainų 

IŠBARĖ KARININKUS 
GARSSON SKANDALE 

mas 
mų. 

Štai Kaip Išbandys 
r tr r% i {• J» i i rumanas pasirašys xai 
A DOfilD? i i a n ū i e n kontroles pratęsimo aktą 

OPA Ga-s Pinigų 

prancūzų pasiūlymą atskir 
ti Ruhro kraštą nuo Vokie 

k ū n e laimėjo antrąjį pašau- pats pareikalauti 10 milijar-
linį karą, nedalyvaus šioj <*ų dolerių reparacijų, 
konferencijoje. Vieno jų jau i Po dviejų dienų posėdžių, 
nebėra, ki tas yra pasitrau- j pradeda aiškėti Vokietijos 
kęs nuo valdžios, trečias gi 'atei t is . 
nenori išsijudinti į tokią ii- j Byrnes pasiūlyta kontro-
gą kelionę. I lė dėl Vokietijos nuginkla-

Gal tik vienas maršalas j vimo norima pratęst i ketu-
Smuts, Pietų Afrikos atsto- riasdelimčiai metų. 
vas, bus vienintelis iš žmo- Molotovas pabrėžė, kad 
nių, kuriam teks dalyvauti dėl Rusijos saugumo ir dėl 
abiejose konferencijose. j Europos ramybės, Vokietija 

i tur i būti visiškai nuginkluo-

Ministras pirmininkas At 
tlee šiandien pareiškė parla
mentui, kad "iš visų pikta
darysčių Palestinoje, kurių 
per praei tus mėnesius buvo 
daug ir baisių, ' ' King David 
viešbučio Jeruzalėje susprog 
dinimas buvo blogiausia. 
Pranešta, kad vėliausios 
skaitlinės yra 48 žuvę, 62 
pradingę ir 53 sužeisti as
menys. 

Attlee sakė visos turimos 

mu King David viešbučio 
vakar dieną. Vienas suimtų
jų, pašautas žydas, buvo 
atpažintas kaip vienas gau
jos, kuri užstate minas. 

Didiesiems Mažosios Tautos , d e m i l i t a r i z u o t a i r d e m o . žinios nurodo jog kaltininkai 
\ I A I T « \ 7 n M i i i . ' ' . . . I * . . _ _ * _ J T " k _ i •__ J 
Nieko Nereiškia . k r a t į Z u o t a . J is kaltino an-

Tiesa, šiandien mes turi- j glo-saksus, kad nei vieno tų 
me jau UN, gi 1919 metais dalykų jie nedaro savo zo-
kai susirinko konferencija nose; kad jokia žemės re-
nefcuvo jokio tarptautinio j forma nebuvo pravesta pas 
organizmo, kuris rūpintųsi J amerikiečius ir anglus, ir 
palaikymu pasaulio taikos.: kad jokia anketų komisija 
Bet už tai tada buvo princi- Į nebuvo įkurta... 
pas, kad pačios tautos turi Bet šis Molotovo pareiš-
teisę apsispręsti . Tas princi- kimas yra nepilnas, 
pas buvG vadinamas Wilao- Ar anglo-saksai nesunai-
no 14 punktų planu... kino vokiečių karo mašinas? 

Atlanto Čarteris, pasira- Priešingai, pas rusus vokie-
šytas 1941 metais Roosevel- čių ginklavimosi fabrikai 
to su Churchilliu, kad netu- tebedirba rusams, vokiečių 
ri būti padaryta jokių teri- armija formuojasi po mar-
torialinių pakeitimų be pa- šalo Von Paulus komandavi-
čios tautos atsiklausimo ir mu, vokiečių mokslininkai 
jos nerų, šiandien l ik 0 už- rusų laboratorijose dirba 
mirštąs . MDidieji ' ' verčiasi prie atomines energijos iš-
maršandaiu ir jie užmiršo radimų, 
savo pasižadėjimus prieš Ar dėl anglo-saksų kaltės 

buvo žydai. Primindamas 
tarimąsi su Amerika dėl 
Palestinos problemos, Att
lee pakartojo Anglijos nusi
s tatymą aiškinti problemą 
teisingai, nežiūrint kas bus 
žydų daroma. 

Italija Nori Bilijono 
Paskolos iš Amerikg 

Taikiniai bus 80 laivų pasta 
tytų apie 300 jardų vienas 
nuo kito 180 pėdų gilumos 
vandenyje. 

Cornell universiteto fizi-
cistas Marshall Holloway 
duos pradžią eilei radijo 
bangų, kurios išsprogdins 
bombą. Bomba bus nuleista 

ROMA, liepos 23.—Iždo i nepasakytą gilumą, ir 
ministras Epicarmo Corbino i sprogs netoli kovos laivo 
šiandien pareiškė jog Italija j Arkansas. Laivai su moks-
ieško bilijono dolerių pasko- j liniukais ir reporteriais sto-
los iš Jungtinių Amerikos v e s a P i e 1 0 m y l i u n u o s P r o " 

gimo vietos, o radijo vai-

BIKINI, liepos 23. — Jei ; 
tik oras bus palankus, šian-1 
dien įvyks antrasis a t o m i - j S u p r a s t i k a d j i s p a į į r a š y s 
nes bombos išbandymas Bi- . naująjį bylių, kadangi jis 
kini ežere. Bomba bu s iš- | šiandien pasirašė aktą, ku-
sprogdinta po vandeniu 4:35 ; r i u o Įgaliojama mokėjimas 
po pietų, Chicagos laiku. I $75,000,000 OPAdministra-

WASHINGTON, liepos 23. 
—Senato karo išlaidų tyri
mo komiteto pirm. Mead 
(D., N.Y.) reikalavo, kad 
karo departamentas nubaus
tų karininkus, kurie važiavo 
į New Yorką neva ' k a r o ' 
reikalais, o dalyvavo links
moj municijos gamintojo 
dukters vestuvių puotoj. 

Buvusi Garsson brolių 
sekretorė Jean Ęates šian-

Prez. Trumanas irgi davė j Ai I - J - 3 J T 
. .. 6 . |dien .liudijo, k?d Joseph Freeman ir Henry Garsson 

prašė ją "neatsiminti" liu
dijant prieš komitetą, ir 
kuomet ji atsisakė meluoti, 
jie bandė išgauti jos simpa
tiją. 

Bo!i¥ijos Sukilėliu 
Rėžimas Nesusifsria 

Valstybių ir Pietų Amerikos 
kraštų. Jis seimui pasakė, 
kad paskolos yra "gyvybi- li sprogimo, kad fotografuo-
nis reikalas Itali jai ." 

(UNRRA direktorius F 
La Guardia ragino I tal i jos ' 

S^ėmė 20 žydų 
Jeruzalė, liepos 23.—Poli-

steigiamąjį seimą padaryti { g į p f j ^ j g j ftjtffiM 
Italiją gražia, didele, paje-
ginga ir, jos gyventojų va-

cija šiandien pranešė, kad j ha, laisva ir nepriklauso-
apie 20 žydų suimta ryšium , ma ." Jis taip pat įspėjo Ita

liją nebūti ' 'sėdyne didelės 
valstybės automobily.") tada pasaulį dalinosi... 

Stalinas Atvažiuoja į 
Paryžių KALENDORIUS 

cijos išlaidoms ateinantiems 
metams. 

Naujuoju aktu kainų kon
trolė bus pratęsta iki 1947 
m. birželio 30 d. Mėsa, kiau
šiniai, paukštiena, pienas, 
sūris, javai ir kitas pagrin- j LA PAZ, Bolivija, liepos 
dinis maistas neturės kainų 23.—Naujos civilinės Bolivi-
kontrolės iki rugpiūčio 20 j jos vyriausybei baigiant su-
d., ir tai t iktai jeigu bus tuo j gaudyti užmušto prezidento 
laiku reikalirga. įVillaroel rėmėjus, sukilėliai 
1^. . ~ j j ; ' , dabar pradėjo tarp savęs 
Pien i I l ėS ISDėja ADie ginčytis dėl valdymosi san-

pt 1/ i I ! tvarkos ir ministerių port-
LHaOSą PO KOnYrOle felių T u 0 tarpu Maria Te-

American Dairy Associa- į resa Solari, pirmininkė Mo-
tion vakar prisidėjo prie Į terų Civilės Sąjungos, išrei-
mėsos pramonės atstovų kalavo, kad prezidento Gual 
įspėjime, kad OPA atgaivi- berto Villaroel ir trijų jo 
nimas atneš chaosą. Pieni- padėjėjų lavonai būtų nulei-
nių sąjungos pirm. D. T. j sti nuo stulpų kur jie iška-
Carlson, iš VVilmar, Minn., j bojo 24 valandas, nežiūrint 

M £ t p PiranaHrU i RHflK ' P a r e i š k § vykdomojo komi- to, kad ji nuo 1944 metų 
I ICIC UiaiiaUCO | LUNIU t e t Q n a r i a m s Morrison vieš-1 priešinosi Villaroel rėžimui. 

ALEXANDRIA, Egiptas, būtyje, kad jie labai susirū-1 Suareštuota eilė buvusių 
liepos 23.—Policija pranešė, | pine dėl pienQ kiekio štai- j kariuomenės vadų ir slaptos 
kad iš 11 asmenų suareš- gaus sumažėjimo, jeigu bus policijos narių, šiandien pa-
tuotų už granadų ataką i leista ' 'Office of' Prolonged laidoti kautynėse žuvę revo-
priei britų šokių salę, šeš i įAgony" vėl maišytis jų rei- liucijonieriai. Krautuvės pra 
nr-iairin^in^ afi9 kalti Visi ! kaluose. deda atsidaryti ir civilinis 

ruojami lėktų vai s skris neto-

ti ir užrekorduoti spindulių 
jėgą ir kitas žinias. 

prisipažino esą kalti. Visi i kaluose. 

mažąsias tau tas . 
Kada 1919 metais Cle-

menceau at idarė konferenci
ją^ jis pasakė kreipdamasis 
į mažąsias t au t a s : 

—Mes jus sukvietėm ne 
tam, kad įpiršti savo valią, 
bet kad paprašius jūsų pa
galbos. 

I r mažosios tautos noriai 

nebuvo pravesta anketa dėl 
pilno nuginklavimo? Bet juk 
patys rusai atsisakė nuo ge
nerolo Clay pasiūlymo, kad 
visos keturios zonos būtų 
kontroliuojamos vienos ko
misijos. 

Ar vakarai nedemokrati
zavo savo zonas? Bet gali
ma būtų paklausti ką reiš-

laidesnis kit-uose klausimuo-Ina; senovės: Seigis ir I r ta . |čiai. 
Jei Molotovas buvo nuo-i Liepos 24 d.: Šv. Kristi-j suareštuotieji yra egiptie- Mėsos ir pieno produktų į vogimas jau mazeja. 

gamybos viršininkai įspėja, I 
kad OPA ats ta tymas atgai-1 -^ . II | J V ' 
vins juodąsias rinkas, kas j r d f 3(JV8J8US V3lūZI3 
sumažins mėsą ir kitus da
lykus teisėtose rinkose. 

se, tai t a s rodo, kad jis bu
vo gavęs iš Maskvos leidi
mą̂  o gal net ir paraginimą. 
Per vieną telefoninį pasikal
bėjimą, kuris tęsėsi net dvi 
valandas, Stalinas davė Mo-

Liepos 25 d.: Šv. Jokūbas; | Incidentas įvyko liepos 17 
senovės: Mangirdas ir Auš- d., kuomet penkios rankinės 

granados buvo įmestos į 
aikštę, kur britai laikė šo
kius. Trisdešimts asmenų, 

ra. 

ORAS 
Giedra ir vėsu. Saulė te- jų tarpe 14 britų, buvo su-

lotovui " baltą bilietą," k a d i k a , 5:37; leidžiasi, 8:17. žeisti, 
jis galįs sutikti su Byrnes 

dalyvavo visuose konferen- j kia demokratiškame rėžime 
cijos darbuose, nors jų bal- tokia forma kaip nacional-
so mažai kas teklausė. Jau | komunizmas, kuri yra įsteig 
tada buvo "Ketur i DidiejiM: 
Amerika, Anglija, Prancūzi
ja ir Italija. Kar ta i s prie jųi 
prisidėdavo ir Japonija. 

Šiandien mažųjų tautų 
padėtis yra blogesnė. Jos 
n eiga lės įnešti jokio pasiū
lymo ir turės aklai priimti 
tą, ką "Keturi Didieji" bus 
nutarę. 

ča rusui zonoje. 
Bendrai paėmus, Moloto-r 

vas dedasi vokiečių tautos 
gynėju. Tam gal j is turi 
priežasčių, nes nori pas vo
kiečius užsikariauti daugiau 
simpatijos. Nieko nėra ste
bėtina, juk prieš septynerius 
metus rusai su vokiečiais 
buvo dideli draugai ir jau 

patiektomis sąlygomis, jei 
tik ras galimu. 

Kitą dalyką Stalinas jam 
pavedė pranešti Byrnesui, 
kad jis sutinkąs atvykti į 
Paryžių susitikti su Truma-
nu, tuo laiku kai posėdžiaus 
taikos konferencija. 

Tokiu būdu, šis susitiki
mas, apie kurį buvo tiek 
daug kalbama jau du mėne
siai, įgauna aiškesnę formą. 

Jei įvykiai normaliai vys
tysis, galima tikėtis Pary
žiuje pamatyt i t a rp rugpiū
čio 20 ir rugsėjo 20 dienos 
"Du Didžiuosius." 

Vyt. Arūnas. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Kino gamintojų sąjungos prez. Eric Johnston išpei

kė unijas už tarpusavius ginčus, kurie kenkia gamybai. 
—Prez* Trumano specialus pasiuntinys Edwin Pauley 

sakė UJS. svarsto sulaikymą Vokietijos reparacijų, kad 
atlyginti už Rusijos pagrobtas nuosavybes Mandž .rijoje. 

—Anglijos ministras pirm. Attlee mano prašyti žydų 
vadus išleisti pareiškimus ryšium su terorizme Palesti
noje. Palestinos žydų vadai jau pasmerkė teroristus. 

—Senato karo išlaidų tyrimo komiteto posėdyje pirm. 
Mead iššaukė atstovo May vardą, bet įjo nebuvo, ir Mead 
liepė užrekorduoti, kad May neklausė iššaukimo. 

—La Paz raportai užginčijo Čilėje pasklidusius rapor
tus būk Bolivijos sostinėje iš naujo iškilo kautynės. 

—Atstove ir senato atstovai vakar suėjo tar t i s dėl 

Savininkai Gal Turės 
Grizinti Nuomų Kėlimą 

WASHINGTON, liepos 23. 
—Valdininkas, kuris atsisa
kė leisti vartoti jo vardą, 
sakė OPA planuoja atsteigti 
birželio 30 d. nuomų lubas 
jeigu svarstomas bylius at
gaivinimui kainų kontrolės 
taps įstatymu. 

Anot informanto, OPA 
dar nenutarė kaip daryti 
dėl tų nuomų pakėlimų, ku
rie jau yra išrinkti keliems 
mėnesiams iš kalno. Mano-

Siūlo Atsistatydinti 
ASUNCION, Paragvajus, 

liepos 23.—Prezidento Higi-
n i 0 Morinigo valdžia užgin
čijo raportus būk jis atsi
statydino iš prezidentystės. 

BUENOS AIRES, iiepor 
23.—Formosa mieste Arger, 
tinos-Paragvajaus pasienyje 
gauta raportas iš Asuncion 
sakąs Paragvajaus preziden 
tas Higinio Morinigo prašė 
kariuomenes leidimo atsis
tatydinti ir išvykti užsienin. 
Sakyta Morinigo kabinetas 
taip pat patiekė savo atsi
statydinimą. 

ma pakėlimas po rugpiūčio j Raportuota jog priežastis 
1 d. turės būti grąžintas Į atsistatydinimams esanti re-
nuomininkams., nors OPA I zultatai vakar dienos pasek-
neturi teisės priversti grą- mingo civilinio sukilimo kai 

kompromiso išlyginimui skirtumų atomų kontrolės akte. žinti iki tos dienos išrinktas j myninėje Bolivijoje. 

file:///7nMiii.'
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MŪSŲ GYVENIMAS IR DARBAI 
I BALF Sandėlį Per 
Birželio Mėnesį _ 

— Per 1946 m. birželio men. 
į BALF sandėlį rūbų, mais
to, mokykloms reikmenų at
siuntė : 

Akron, Ohio — J. Ramoš
ka — 785 sv. 

Albany, N. Y. — kun. C. 
Strimaitis (maisto) — 325 
sv. 

Arlington, N. J. — P. At
kočiūnas (maisto) — 11 sv. 

Boston, Mass. — BALF 
17 skyrius — 500 sv, mai

sto — 150 sv., knygų — 130 
sv., BALF (per Raymond, 
Inc.) — 131 sv. 

Brocliton, Mass. — Šv. Ro
ko parapija — 39 sv. 

Chicago, 111. — BALF aps 
kritis — 2,253 sv., maisto — 
45 sv. 

Cincinnati, Ohio — Mrs. 
Fred Leslie — 18 sv. 

Cleveland Ohio — G. Va
nagas (laikraščių) — 28 sv. 

Detroit Mich. — BALF 
76 skyrius — 149 sv. 

Great Neck, N. Y. — Wm. 
VVolf — 103 sv. 

Gary, Ind. — kun. J. Mar-
t is — 290 sv. 

Hartford, Conn. — Šv. Tre 
jybės mokykla — 65 sv. 

Indiana Harbor, Ind. — B 
A L F 95 rkyrius — 460 sv., 
maisto — 75 sv. 

Harrison-Kearny, N. J. — 
E. Yankauskiene (maisto) 
— 20 sv. 

Harrison, N. J. — BALF 
skyrius — 425 sv. 

Harriscn, N. J. — Sopu
lingosios Paneles Švč. par. 
— 70 sv. 

Lansing, Mich. — skautės 
— 50 sv. 

Minersville, Pa. — J. Mi-
k i t a v a g e (knygų) — 18 sv. 

Lyndbrook, N. Y. — J. 
Stankevičia — 575 sv., kny
gų — 19 sv. 

Minersville, Pa. — Švento 
Prancilkaus mokykla (mok. 
reik.) — 62 sv. 

Morris, 111. — skautės — 
12 sv. 

Montreal, Canada — K. 
Žižiūnas (gaidų) — 2 sv. 

Newark, N. J. — BALF 
35 skyrius — 75 sv., Šv. Tre
jybes parapija — 59 sv. 

New Philadelphia, Pa. — 
Šv. Širdies parapija — 111 
SV. 

Newtonville, Mt.ss. - skau
tes — 20 sv. 

Omaha, Nebr. — Šv. Ka
zimiere Seserys (mok. reik.) 
— 27 sv. 

Ovensboro, Ky. — Stella 
Cirul (maisto) — 22 sv. 

Opa Locka, Fla. — skau
tės — 10 sv. 

Philadelphia. Pa. — Šv. 
Kazimiero parapija — 342 
sv., skautės — 7 sv., Rich-
mond Grocery Co. (maisto) 
— 1,800 sv. 

Racine, VYisc. — BALF 
skyrius — 715 sv. 

Salt Lake City, Utah — 
skautės — 18 sv. 

Shenandoah Pa. — Šv. 
Jurgio parapija (maisto) — 
1,000 sv., Šv. Jurgio mokyk
la (mok. reik.) — 44 sv. 

Sheboygan, VVis. — Ne
kalto Prasidėjimo parapija 
— 192 sv 

So. Boston, Mass. — V. 
Tautvaiša — 30 sv. 

St. Louis, Mo. — skautės 
— 11 sv. 

Springfield, Mass. — Am. 
Intern'l. College (knygų) — 
150 sv. 

Los Angeles, Cal. — Šv. 
Kazimiero par. — 428 sv., 
maisto — 918 sv. 

Tacoma, Wash. — Anna 
\Yillis (rūbų ir šiaip dova
nų) — 14 sv. 

VVanamie, Pa. — Šv. Ma
ri j c® parapija — 100 sv. 

Waterbury, Conn. — kun. 
J. Valantiejus — 20 sv. 

VVilkes Barre, Pa. — Vv yo-
ming Valley skautės — 33 
sv. 

Worcester, Mass. — Šv. 
Kazimiero parapija (mais
to) — 118 sv. 

New York, N. Y. — V. 
Tysliavienė (Cong. Record 
komp.) — 61 sv., rūbų — 21 
sv. 

Brooklyn. N. Y. — Nurs-
ing Sisters of the Pocr Siek 
— 117 sv. T. Stučienė, — 6 
sv., O. Leigienė — 27 sv., M. 
Poderis — 12 sv., Čižauskie-
ne — 67 sv., Bakšienė — 53 
sv., Šiugžda — 10 sv., K. 
Strumskis — 20 sv., M. Dau
girda — 47 sv., Mrs. Motu
zas — 26 sv., kun. Moran — 
33 sv., A. Stačius — 7 sv., 
J. Brundza — 65 sv., A. Ste
ponavičius — 6 sv., J. Cer-
gelis — 12 sv., dr. Aldona 
Šliupas — 11 sv., Barbora 
Darlys — 9 sv., J. Schmelc-
kis — 10 sv., K. Razauskie-
ne — 8 sv., Misevičienė — 3 
sv., J. Juškaitis — 9 sv., K. 
Stelmokas — 85 sv., Nursing 
Sisters of Siek and Poor — 
151 sv., J. Bartkevičius — 
4 sv., A. Apanavičius — 11 
sv., O. Levinskienė (maisto) 
— 6 sv., ir kitko — 6 sv., 
Jakaiti? — 30 sv. 

Maspeth, N. Y. — Mrs. 
Close — 13 sv., M. Ližūnie-
nė — 16 sv. 

VVoodhaven, N. Y. — A. 
Daukantas — 46 sv. 

Dabar vyksta vajus. Pra
šome ir toliau siųsti aukas 
į: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. Ware-
house, 101 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. Tel. EVergreen 
8-6203. 

N. A. Lietuviu Diena 
Greene, Me. — Rugpiūčio 

4 d., Lietuvos Pranciškonų 
šv. Antano vienuolyno miš
ke ruošiamos Naujosios An
glijos Lietuvių Diena. 

Dienotvarkė: 
11 vai. — iškilmingos šv. 

Mišios su pamokslu vienuo
lyno koplyčioje. 

12 vai. — piknikas su pro
grama vienuolyno miške. 

Rugpiūčio 3 d., 7 vai., Šv. 
Baltramiejaus salėje, Lewis-
ton, Me., vakarienė. 

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus Lietuvos Pranciškonų 
geradarius, rėmėjus, visus 
Pranciškonų prietelius daly
vauti. 

Tat, laukiame atvykstant 
malonių svetelių praleisti 
laiką nuostabiai gražioje 
Maine valstybės gamtoje. 

Automobiliu: Nuo Bosto
no iki Portlando kelias Nr. 1. 
Nuo Portlando iki Greene 
(per Levvistoną, 6 mylios) 
— keliai — 100, 202, 3, 4. 

Autobusu: Autobusai iš 
New Yorko, Bostono ir Port
lando į Bangor, VVaterville, 
Maine, praeina pro Šv. An
tano vienuolyną! 

Traukiniai: Iš New Yorko 
— Grand Central į Lewis-
ton, Me. 9 PM. Iš Bostono 
— North Station į Lewiston, 
Me. 12 vai. dieną. Atvykus į 
Lewistono stotį skambinti: 
Greene—128—R24. 

Lithuanian Plighl 
New York (LAIC). -

Tokia antrašte VII 18 
New Yorko Sun pasirodė į 
skaitytojus nukreiptas atvi
ras kun. C. Jutkevičiaus 
(Boston, Mass.) laiškas. 
Laiškui rašyti progą suteikė 
savo laiku, tame pačiame 

j The Xew York Sun, pasiro-
| džiusi korespondencija iš 
Vokietijos, kur laikraščio 
korespondentas MacGowan, 
teisingomis spalvomis nupie
šė UNRRA stovyklose gy
venančius Pabalčio tremti
nius. 

Šią progą naudodamas, 
kun. C Jutkevičius, iš viso 
primena Lietuvos bylą ir 
Lietuvos žmonių dabartinę 
tragingą būklę. Autorius pa
sirašo kaipo Vyčių Lietuvos 
Reikalams Komiteto Pirmi
ninkas. 

Kiekvienas lapas, kiekvie
na eglė, kiekvienas krista
las, net kiekvienas atomas 
tiuri sau paskirtą tikslą. 
Svvett-Marden. 

DR. Y. P. SLEPIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• » * 

6803 W. Germak Road* 
BERWYN, ILLnroiS 

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

Jeigu neatsiliepiama — 
saukite: Berwyn 6200 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1 

Tik vieną porą akių gauname gry-
venimui. Saugokite jas, leisdami 
isegsaminuotl jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinio, kurie prašalina 

Tisą aklų Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 

1801 So. Ashland Avenue 
Kampas 18-tos 

Telefonas: CANAL 0523, Chicugo 
OFISO V A L A N D O S : 

Kasdien 9:30 a. m. iki S:30 p. m. 
Trečlad. ir Šeštad. 9:10 a. m. 

iki 7:o# p. m. 

Ir Lietuvos žuvis 
kontroliuoja rusas 

New York (LAIC — 
"Eltos" pranešimu Lietuvos 
Žuvies Pramones Komisaru 
(kurie dabar jau vadinami 
ministeriais) yra A. S. Za-
sykin. Tai jau bus ti-tas iš 
eilės Maskvos deleguotas 
Ministras 

^ C 

* 

L I E T U V I A M S 
REIKALINGA 

JŪSŲ PAGALBA 
Ugnies karas pasibaidė, bei; nuo karo nukentėjusiems lietu
viams vis dar reikia kovoti už savo syvybes išlaikymą, š ian
dien didžiausi JŲ priešjv yra: badas, stoka pastogių, sveikatos 
reikmenų ir kitu kasdieniniame gyvenime reikalingu daiktu. 
JŲ ginklas prieš tuos nelygius priešus kovoje už b u \ | yra 
lūsų aukos BENDRAM AMERIKOS LIETUVIŲ ŠALPOS 
FONDO VAJUI, kurios skiriamos suvargusiems l iet iniams. 
Kiekviena minute brangi, kiekviena auka neįkainuojamu. 

A U K O K I T E 
Karo Nuvargusiems Lietuviams Šelpti Per 

BENDRĄJĮ AMERIKOS LIETUVIU 
ŠALPOS FONDĄ 

Štai t ; \ dalis to kas būtinai reikalinga karo nuvargin
tiems lietuviams gelbėti: 

KONSERVUOTAS MAISTAS: 
Kūdikiu maistas, pienas, mėsos ekstraktai, daržoves, sriu
ba, žuvis ir kiti produktai. 

DRABUŽIAI: 
Bet koki dar devt*ini drabužiai (nuo apsiausto iki pan-
eiaku) vyrams, moterims, vaikams, kūdikiams; avalyne 
ir patalyne. 

MOKYKLA REIKMENYS: 
Sąsiuviniai, rašomoji popiera, paišeliai (paprasti ir spal
voti) .trinkukai, kreida, dažai, popiera paišybai, rašalo 
milteliai! ir t.t. 

JVAlKiOS KNYGOS: 
Vadovėliai (gimnazijoms ir pradinėms mokykloms) , apy
sakos eiles, moksliškos knygos, pave iks luota knygos, 
žodynai, lietuviškos maldaknyges ir kitos. 

VAISTAI: 
|%airių (nevartotu) vaistu, vitaminu, bandažu, chirurgi
jos instrumentu, muilo, d a n a m s oastos, šepetuku. 

SPORTO ĮRANKIŲ: 
Žaislu, įvairių sporto įrankių, žuklavimo priemonių, bas-
ketbolo reikmenų vyrams ir moterims, sporto drabužiu 
< uniformų), sviedinių ir sviedinuku, sporto reikmenų 
plaukiojimui, bėgimui ir t.t. 

ĮVAIRI* KITU REIKMENŲ: 
Šukų, adatų, siūlų, skustuvams netinku, skustuvu, g'i/ikų, 
šepečių ir kitų daiktų reikalingų ka-sd'eiliniame gyvenime. 

VISAS DOVANAS NUO KARO NUKENTĖJUSIEMS 
LIETUVIAMS ŠELPTI SIŲSKITE: 

LiiHUANlAN RELIEF WAREHOUSE 
101 Grand St., Brooklyn 11. N. Y. 

TeJ. — EVergreen 8-6203 

fe 

III 

Genialų žmogų nežinia ko
kia jėga traukia prie darbo, 
kuriam jis yra sutvertas. 
Hatter . 

New York (LAIC;. -
Plačiai žinoma Raud. Kry
žiaus ligenine Kaune, Lais
ves Alėjos pradžioje buvo 
užsidegusi. Gaisras kilo del 
blogai įrengtos krosnies. 

Automobiliams 
APDRAUŲA 

Pradedant nuo 
$24.10 mBMm 

$500.00 GYDYM0 

POLISAS 

$4.00 MEt,MS 

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
*1000.00 rousAs 

Trims metams 
Pradedant nuo 

$5.00 
J. A. Shulmlstras 

NOTARY PUBLIC • MONEY ORDERS 

SHULMISTRAS 
4004 SOUTH ARCHER AVENUE 

TEL. :—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th St. 

. Cicero, 111. 
VISAS DARBAS GARANTUOTAS 

Ta Įsom Visų Išdirby sčlų 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam Iš namų Ir pristatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Mes turime Radijų | staką Ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas VSliauslų 
Muzikoa Rekordų 

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Vakarais iki 9:00 vai. 

Tel. VIR 0980 (ofise ir namu.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

4003 S. Archer Ave. 
VALANDOS: 2 — 4 popiet, 6:10 — 
8:80 vakarais. Trečlad. pagal sutarti. 

Tel.: Cicero 1484 

DR. S. R. PALUTSIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kamp. 15th S t ir 49th Ct. 
Cicero, Illinois 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p. p. ir 6-7 vak. 

Šeštadieniais nuo t -4 pp. 
Trečlad. Ir Sekinad. uždaryta. 

J. RIMDZUS, D. C. 
U C E N S E D CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home OaJls tai Indiana— 

Phone WENtwortb Z527 

PHYSIO THUBAPY 

936 West 63rd St. 
HOURS- Daily •—t P. M. 

Saturdays I 1 M. to I P. M. 

Ofiso Tel. VIRtfinia 1886 

Tikslus Tyrimą* 
Ortboptlc Gydymas 

Contaet Stiklai 
Stiklas Atnaujinant 

? 

3E 

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:-
"SAVAS PAS SAVĄ" 

: ^ 

Tiesiog Joms 
U Miksą Dirbtuves 

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas! 

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
Vt LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkftjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskit* Ja! 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PARLOR SU1TE 1ŠDIRBCJ Al — 

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

Savininkas — JOE KAZ1K—KAZIKAITIS 
^ V **"'* * f r - * * " — * — A 

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST GERMAK RD. 
(Viri Metropolitan Btate Banko.) 

Tel: — CANAL 7329 
Vai.: — Kasdien — 10 lkl 11. 1 lkl i. 7 
tkl A — teitad. — 10 ryt. iki • rak. Sek-
mad. — 10 lkl pietų. — Trečiad. atdaryta 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei t neatsiliepia šaukite— 

Res. Tel.: MIDway 2880 

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

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuetle Rd. 
Ofiso TeL: PROspeet 6446 
S M . TeL: HEMlock 8160 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. KEPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vanaz^. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutarų. 

Tel. — YAltds 5557. 

DR. FRANK C. KWINN 
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

OFISO TALaNDOI: 
Nuo « lkl • pp. ir 7 iki fl:lt rak. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. YVestern Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 

j Rez. Tel.: HEMlock 2324 

| VALANDOS: Trečiadienį ir šeš -
' tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court," Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 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 
(Ofis»o ir KeziUencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2 iki 4pp. ir 6 iki 8 •. 
llreciad., ir Sestaa., pcigat sutarti) 

Atidarė Ofisą — 

DR. M. P. KLORIS 
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St. 
Tel. — HAYmarket 6034 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

DR. JOHN 6. MILLAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Neseniai Sagrjics I i 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 pagal sutarti. 

Tel. CANal 6122 

DR. BlEZlS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 2 0 1 W . C e r m a k R d . 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3 2 4 1 W e s t 6 6 t h P l a c e 

Tel. REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspeet 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ava. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLltfAN 1193 
Namų Tel.: PULLMAN 8277 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GKOvehill 0617 
Oftice Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN A N D SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Offiee Tel. YARds 4787 
Namu Tel. PROspeet 1930 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A, Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
R e s K Tel.: BRLnsvvick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 
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Trečiadienis, liepos 24, 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAB, CHICAGO. IET3NOIS 
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CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS Kun. A. Briška 

"D R A U G O" A 
DARBŲ SKYRIUS jjg 

H E L P AVANTED — MOTERYS 

"DRAUGAS" H E L P WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
T ei. RANdolph 9488-948t 

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL 

H E L P AVAVTED — VYRAI 

DARBININKŲ 
DEL LUMBER VARDO 

Sveikas, pastovus darbas, 
gera alga. 

HERMAN H. HETTLER 
LUMBER CO. 

2601 X. Elston Ave. 

ORDER ASSEM6LERS 
STOCK MEN 

PACKERS 
PASTOVUS DARBAS 

G E R A ALGA 
K R E I P T I S 

\VESTIXGHOLSE ELECTRIC 
SUPPLY COMPANY 

113 N. May St. 
ASK FOR MR. COYNE 

liUSHELMAN 
K R I A r č I V SKYKH.1E 

Katalikų Bažnyčios reikmenų 
krautuvėj. 

Pastovus darbas. Gera alga. 
23 N. FRA\KLIX ST. 
Maivt E. D. Hauelke. 

M O T O R O L A 

TAI GERIAUSIA 

R A D I O 
VIETA MIESTE 

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki 

$1.04 

UŽLAIKYTOJAI 
turį mašinų patyrimo ir galį 

acetileną laidoti. šiftai mainosi 
Taipgi yra vietos materijolo tvar
kytojams. 

Jernberę Forging Co. 
PHONE DREXEL 1450 

Root St. and Shields Ave. 
(užpakalyj**) 

REIKIA 
DŽIANITORIŲ 
Įvairios Pareigos j 

NAKTIES DARBAS 

LOOP OFISŲ NAME 

Mr. League Į 
66 E. South VVater St. 

Bendras fabriko darbas farma-
?eutiškoj įstaigoj. 

48 VAL. SAVAITĖ 
$44.20 PRADINĖ ALGA 

Apmokamos atostogos. Ligonine 
ir apdrauda veltui. 

VICO PRODUCTS CO. 
2817 N. OAKLEY BLVD. 

REIKIA 
DIE CUT 

PRESS OPERATORIUS 
del Corrugated 

Box įmones. 
Aukšta alga. Laikas pusė virš
laikiui. Smagios darbo sąlygos. 

CORRUGATED 
CONTAINERS, INC. 

4 5 4 5 W. P a l m e r 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

AR IEŠKOTE GEROS 

I PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
1 RANDASI DARBŲ 
j DEL 

j D 2 E N I T 0 R K Ų 
UfcDARBIS 72 V3 f VAL. PRADŽIA* 

77 % J VAL. PO S M£N. 
82*6 I VAL. PO 6 M£N. 

V 
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. WASmNGTON ST. 

H E L P WAXTED — VYRAI 

REIKIA VYRŲ 
DEL CORRUGATED 

PAPER BOX FABRIKO 
35c vai. pradžiai. 48 vai. savaite. 
Laikas puse viršlaikiui. Malonios 
iarbo sąlygos švarioj, modernej 
•mionej. 

CORRUGATED 
CONTAINERS, INC. 

4545 W. Palmer 

GARSINKITES "DRAUGE «* 

HELP VVANTED VYRAI 

REIKIA 
SEKCIJOS FORMANO 

Siuvimo Įstaigoj 
Atsakančius į šį skelbimą prašome 
pareikšt laukiamą algą ir patyrimą. 

GERA VIETA TINKANČIAM ŽMOGUI 

Draugas, Box 614> 127 N. Dearborn St. 

HELP VVANTED MOTERYS 

ATTENTION!! — GIRLS and WOMEN 
F o r l i g h t a s s e m b l y \vork j p l e a s a n t w o r k i n g condi t ions . 
Good irtfn, 40 hour vveek. Permanent jobs with a future. 

APPLY NOW 
DUDLEY LOCK CORPORATION 

570 W. Monroeį Street 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

H E L P WANTED — MOTERYS 

T Y P I S T S 
5 DAY VVEEK 

Splendid opportunities 
for advancement. 

GOOD PAY 
STEADY POSITIONS 

VVESTINGHOIISE ELECTRIC 
SUPPLY COMPANY 

113 N . M a y S t . 
ASK FOR MR. COYNE 

Comptometer 
Operator 

PERMANENT POSITION 
vvith well established company in 
business for ovsr 60 years. 5 day 
vveek. Paid vacation. Group and 
hospitalization insurance. New air 
conditioned office in Franklin Pk. 

PHONE MR. R. E. GOTSCH 
Randolph 7480 
for appointment 

Petersen Oven Co. 

Per Floridą Pervažiavus 
JOS MIESTAI, KURORTAI, GAMTA, AUGMENYS, 
GYVŪNIJA IR T. T. 

(Tęsinys) 

BITĖS IR MEDUS 

Manatee apskritis yra pa
garsėjęs bitėmis ir medum. 
Šioje apskrityje randasi mi-

kad jokia kita apskritis ne
gali prilygti. 

Floridoj nėra vienodumo 
ir nuobodumo. Pavyzdžiui 
kad ir apylinkėse ežero Wa-

lijonai kelmų bičių ir kas- ' e s \ C i a t a * j d ° m u ' k a d * 
met išsiunčiama, desėtkai fermusias rasytojas^ negale-

Baftiečių Centrinis. 
Komitetas Britu Zonai 

Vokietija, Britų Zona (LA 
IC) — Mūsų korespondentas 
praneša, kad naujosios Bal-
tiečių Gerbūvio Organizaci-

tūkstančių tonų m e d a u s . 
Kaip jau buvo minėta, šioje 
apskrityje randasi didžiausi 
tropiškų vaismedžių sodai, 
kurių žydėjimas nuolat tę
siasi; taipgi g3,mta graži, 
dienos šiltos ir saulėtos, la-

tų viso išreikšti ant popie-
ros. -

Prie šio ežero yra mies
telis su šešiais tūkstančiais 
gyventojų, vardu Lake Wa-
les. Miestelis išgarsėjęs tuo, 
kad čia randasi tokia įdo 

baT7eta"iietingų~ dienų? Šios j m y b ė - k o k ! ° s ™™ v i s a m e i k 7 a s 
sąlygos daug padeda bitėms I Pas*ulyje. Priežastim to bu-
sunešti desėtkus tūkstančių v o š u o l i s Bok. Jis kas-
tonų medaus. Iš to viso aps- m e t atvykda.vo j Lake Wa-

estai — doc. Pireja, inž. Ulk. 
Gerbūvio vadovai (Wel-

fare Officers) stovykloms 
ne visur dar patvirtinti. Cen 
trinis naujosios organizaci
jos komitetas įkurdindamas 
Detmolde, o jo padaliniai 

jos (Baltic Welfare and Em-1 Wunstorfe ir Kielyje. 
ployment Organization) cen! Visa ta Baltiečių Gerbu-
trinis komitetas jau suda- j v io Organizacija yr a Kon-
rytas. Į jį įeina lietuviai: | trolines Komisijos priežiū-
Agr. Pr. Rudinskas, ekono-. roje. Komitetas ir subkomi-
mistas Čeičys, latviai —, tetai turės reguliarius posė-
prof. Kundzins, prof. Svabo,; džius, dalyvaujant UNRRA 

ir Kalėdų metu tūkstančiai I i r k ™ s v a l d Ž i ° S p a r e i g Ū " 
žmonių suplaukia pas ik lau- ' n a m s ' N a U j 0 J 1 o r S a n i z a c i J a 

apima visus tremtinių gy
venimo reikalus, pagalbai 
panaudodama jau esamus 
komitetus. Tokiu būdu, trem 
tinių-baltiečių gyve n i m a s 

syti negirdėtų varpų muzi
kos tikybinių giesmių. 

Bok jau yra miręs. Čia 
pat ir jo kapas, ant kurio 
pastatytas marmuro pamin-

(Bus daugiau) a n g l ų z o n o J e f S a u n a n a u J J S 

! rėmus. Naujai suorganizuo-
~ ~ ~ * tas Baltų Centrinis Komite-
AL'CIION . . . . . . 
________________! tas bus tiesioginis ryšys irriAi^ mpdn fitafn, ii TZraden *es- ̂ a m ta*P patiko ši apy- PARDAVIMUI: 3500 pėdu ežero Pa- . tarp tremtinių ir UNRRA 

KriClO m e a ų S t a i O į) C r a a e n rs krafttis atskirais lotais, visi talvijai. ' . • ,_ • - , , v . 

MERGINOS 
DĖL CORRUGATED 

PAPER BOX FABRIKO 
NEREIK PATYRIMO 

75c Į VALANDA 
Dirbame 40-48 vai. savaitę, 
laikas puse virš 40 valandų. 
Patogios darbo sąlygos šva
rioj, modernej įstaigoj. 

CORRUGATED 
CONTAINERS, INC. 

4545 W. Palmer 

VALYTOJOS 
6 P.P. IKI 11 VAK. 

P A S T O V U S D A R B A S 
GEROS DARBO SĄLYGOS 
ATOSTOGOS APMOKAMOS 

GERA ALGA 

MATYT MR. WITTER 

Merchanfs 
National Bank 

of Chicago 
3158 W. MADISON ST. 

HELP W A \ T E D — VYRAI 

tono medaus rūšiavimo dirb
tuvę, jis valomas, pilstomas 
į bonkas ir blekines ir siun
čiamas į visus kraštus. 

RAGUOČIŲ ŪKIS 

Lake Emnia, Rhinelander \Visc 

linkę, kad pagalios visai ap- , mainos ir ūkis. Liepos 26 d., KUHI-
sigyveno ir mirė. Jis labai 
mylėjo gamtą, ypatingai 
paukštelius. Kiekvieną va,-
karą, saulei leidžiantis kop
davo į Iron Mountain (Ge-

bei karines valdžios parei
gūnų. 

BE 

Kiekvienoje Floridos da- j [ ef e s ^ l n ą ) klausytis paukš 
lyje veisiami raguočiai ir telių čiulbesio ir pažvelgti 
kitokie gyvuliai. Bet didžiau Į ?™s™* « • į a u g a i 
si raguočių ūkiai randasi l r ^obai.visokių_ paukščių 
šiaurėje nuo vaka.rų Ever- * f.aukste i ų , . v i r « u . n e j e pa" 

statė muzikalį bokštą. Pas
tatas vienas gražiausių. Pa
matai apima 52 ketvirtaines 

tančių gerų ganyklų; jose j P § d f ' Aukščio 205 pėdas. 
- J J l u i . k . » h . » 1 L Viskua tame bokšte iš phe-

glades, tarpe didžiausio O-
keechobee ežero ir Meksikos 
įlankos. Čia desėtkai tūks-

ganosi dideles bandos raguo
čių, kuriuos prižiūri raiti vy
rai, vadinami piemenimis. 
Jie labai išsimiklinę ir geri 
raiteliai. Turi greitus ir ge
rai išlavintais arklius. Jie 
dėvi skirtingus nuo kitų 
žmonių drabužius. Reikale ^ ^ / . ^ 7 1 v a . r ? 3 s : n u 

be kelio per laukus, a.kme- h e t l A n S U J°3 e Pnez.uroj ge 

no, bronzo ir kitų kietųjų 
naugių. Sienos baltai raus
vo marmuro. Viduje keltu
vas i, bokšto viršų. Kalnas 
su bokštu yra 529 pėdas 
nuo žemes paviršio. Bokšto • • 

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

Trys lietuvių kartos sėkmingai taupo savo uždirotus dolerius 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

Si bendrove per 41 metus savo taupytojams išmokėjo kiekvieną 
sutaupytą dolerį su perais dividendais. 

Kiekvieno mūsij taupytojo taupiniai yra apdrausti iki $r».ooo.00, 
per Federal Savings & Loan Insurance Corp., Wa.shingrton. D. C. 

3 $ 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
su ar be patyrimo 
1-as ir 2-as ši f tas 

QUAUTY HARDWARE 
AND MACHINE CORP. 

5823 N. Ravenswood 

WAXTED TO BUY 

PIANO 
REIKALINGAS 

NUO PRIVATAUS ASMENS 

ŠAUKT MR, RUDOLPH 

TEL. HUDSON 0267 

GARSINKITES "DRAUGE'"' 

netus krūmus taip greitai 
joja, kad išrodo nieks su 
jais, negalėtų lygintis. Jų ar
kliai peršoka per plačius 
griovius ir tvoras. Apsigink
lavę šautuvais ir ilgiausiais, 
20 pėdų, botagais. 

Kasmet Jacksonville ir 
Tampoje esti rengiamas gal
vijų paradas. Į jas suvežą^ 
ma gyvuliai iš įvairių Flori
da dalių. Daugiausiai ir gra
žiausių gyvulių parodose es
ti iš minėtų ganyklų. 

VIDURIO JUOSTA 

Ga*na didelis yra skirtu
mas Floridos miestų ir mies 
telių atžvilgiu. Taip jau yra 
skirtingas ir Florida žemės 
paviršius. 

. Nuo anksčiau paminėto 
ganyklų ruožo ir raguočių 
ūkių, šiaurinėje dalyje, nuo 
Arcadia* miesto, prasideda 
vidurio juosta vaismedžių, 
derlingų ūkių ir miškų. Ši 
juosta tęsiasi 200 mylių, j 

jRENDUOJAME GRINDŲj šiaurę sudarydama gamtinę 
TRINIMO MASINAS — ) sieną tarp Atlanto ir Mek-

TIKTAI IS sikos įlankos vandenų. Nuo 
čia žemės paviršius kyla 
aukštyn, šiame plote yra a-
pie penkiolika didesnių mies 
telių. Gi šiaip jau visame 
plote matytis daugybė ke
lionės namų svečiams. Viso
kių namų, namelių. Tuose 
namuose didžiumoje pralei
džia žiemos laiką tie, kurie 
nemėgsta triukšmo didelių 
miestų ir jūrų vandenų. 

šioje viduržemio juostoje 
yra labai dau,g ežerų ir u-
pių. Ežerų krantuose gerai 
įrengtos vasarvietės. 

Ši juosta yra žinoma, kai
po didžiausia ir našiausia 
tropiškų vaisių juosta. Vi
sur Floridoje auga įvairių, 
rūšių vaismedžiai, bet pir
menybe priklauso Polk aps
kričiai. Iš šios apskrities, iš
siunčiama tiek daug apelsi
nų^ citrinų ir kitokių vaisių, 

riaušių varpų muzikos žino
vų. Varpai įvairaus didumo 
ir svorio. Didžiausias var
pas sveria vienuolika tonų, 
o mažiausias — trylika sva
rų. Varpai sudaro keturias 
ir pusę muzikes oktavas. Ir 
tikrai, iš bokšto girdisi ne
apsakomai graži varpų mu
zika visoje apylinkėje. Ne 
veltui šitą bokštą k3.smet 
aplanko šimtai tūkstančių 
žmonių. Nuo pradžios gruo
džio iki balandžio ši varpų 
muzika girdima visoje apy
linkėje. Turtuolis Bok val
dymui varpinių vargonų pa
sikvietė garsia.usį pasaulyje 
tos muzikos žinovą iš Ant-
werpo, B e l g i j o j , Antaną 
Brees. Programai, pasauli
nės arba tikybines muzikos, 
yra pritaikinami dienos ir 
valandos reikšmei. Paprasto
mis dienomis pasaulinė var
pų muzika. Šventadieniais 
tikybinė. Ypatingai Velykų 

J 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

ITNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

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

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
President & Manager 

Wednesday 9 A. M. - 12 Noon 

^ 9 

mARGUTI^ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. Į L 1T33 

WHFC -1450 kiiocycies 
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

6755 So. Western Ave.. Chicago. 111. 
Telefonas — GROvehlll 2242 

KVIEČIAME, 
KLAUSYTIS 

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMU 

$150 
i DIEN4. 

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

Mes Esame AGENTAI DS1 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi — 
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, ir — 
KEM-TONE VALSPAR. 

Tarime Gražu Pasirinkimą 
1.4SI11. s r E J V I N f t S P O P I E R O S 

D u o d a m e 2 0 % N u o l a i d a i 

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE 

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262 

> * ' 

Sią pinipu sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VE yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują, arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinį savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
Išlaidų, pagal G. I. Bill of Rights patvarkymus. 

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus ir patarnavi ią. 

VISI VETERANAI YRA KyiTCCIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI 

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

JOS. M. MOZERIS, SEC'Y 

\ 

į 

/ 
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iflHTNKARTIS DRAnOAft OFTICAGO, TUTJNOI« 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

1334 South Oakley Ave. Chioago 8, niinois. Tel. CANal 8010-8011. 

Entored as second-Olass Matter March 31, 1916 at Chicago 111. Under 
the Act of March 3, 1879. 

Publishod Daily except Sundays, 
by the U T H l . V M A N CATHOLIO 
PItKSS SOI LETY. 

A member of the Catholic Prcsa 
A.ssociation. 

Subscription Rates : 
$«00 per year outslde of Chicapo; 
$7.00 per year In Chicago & Cice
ro; 4c. per copy. 

Prenumeratos kaina Chicagoje ir 
Cicero—Paštu: 

Metams $7.00 
Pusei Metu 4<>0 
Dviem mėnesiams 1.50 
Trims mėnesiams 2.00 
Vienam mėnesiui .7 5 

Jungtinėse Valstybėse, ne Cbicagoj, 
Mrtams $6°0 
Pusei metų 3.50 
Trims mėnesiams 1.75 
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam mėnesiui J .75 

Uisleniuosc: 
Metams $8.00 
Pusei metų 4.50 
Trims mėnesiams < 2.50 

Tinimus reikia siusti pašto Money 
Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
\ pareikalavus. 

Ar Atgaus Lietuva Savo Laisvę? 
Ne vienas lietuvis, nebevilties ir nusiminimo pagau

tas , dažnai užduoda sau tokį klausimą. Kur šiandieną 
jinai, mūsų brangi Lietuva? Ar atbus j i vėl kada nors? 

Bet nenusiminkime, lietuviai. Atsiminkime, kad pra
eityje buvo daug sunkesnių ir liūdnesnių dienų. Visur 
buvo tamsu ir juoda. Maskolius buvo uždraudęs mums 
turėt i savo raštą. Per 40 metų lietuvė moteris prie ra
telio mokino vaikučius lietuviškojo rašto. Knygnešiai 
s lapta per sieną, saugodamies maskoliškų žandarų, ga
beno į Lietuvą knygas ir maldaknyges. 

Atsiminkime, kada dr. Jonas Basanavičius užsieny iš
leido pirmąjį lietuviškąjį laikraštį "Aušrą \ j is nedrą
siai jos pirmajame numery parašė: ' 'Kaip iš po nakties 
ateina dienos šviesa, o kad taip jau prašvistu Lietuvos 

_ dvasia!" 
Tuomet Lietuva buvo mirusi, jos žmonės miegojo sal

džiu miegu. Jokios vilties nebuvo, kad kada nors Lie
tuva prisikeltų. Buvo tuomet tik keli, ant pirštų nu
skaitomi Lietuvos veikėjai: Dr. J. Basanavičius, dr. J. 
Šliupas, Martynas Jankus, poetas Maironis, prel. Ham-
brauskas ir kiti. I r jie prikėlė Lietuvos dvasią, pažadino 
ją iš miego. 

Subirėjus maskolių galybei po I-jo pasaulinio karo, 
jau Lietuva buvo susipratusi, turėjo šimtus veikėjų. 
Jos nedidelė bet drąsi ir pasišventusi savanorių kariuo
menė iškovojo Lietuvai laisvę, apgynė jos žemes, nu
galėjo kelis kar t didesnį už save priešą. Daugeliui at
rodė stebuklas, kad maža lietuvių tauta , 150 metų vil
kusi maskolių jungą, galėjo išsiliuosuoti iš nelaisvės. 
Nieks tuomet Lietuvos nežinojo, ji pasaulyje maža kam 
tebuvo žinoma. 

Šiandien mūsų padėtis yra šimtą kartų geresnė. Šian
dien pasaulis ne tik žino Lietuvą, bet ir jojo sąžinė 
nerami, kad taip ilgai neišliuosuoja Lietuvos iš masko
lių vergijos. Mes turime tūkstančius lietuvių veikėjų, 
mes turime kovotojų, kurie Lietuvoje ir už jos ribų 
veda nepermaldaujamą kovą su maskolišku grobiku. 
Šiandien visas pasaulis y ra mūsų pusėje, visi remia 
mūsų išlaisvinimo reikalą. 

Šiandien mes ne vieni. Lietuvos nepriklausomybę pri
pažįsta dar 44 valstybės, kaip an ta i : Jungtinės Ameri
kos Valstybes, Didžioji Britanija, Vatikanas, Afganis
tanas , Argentina, Australija, Belgija, Bolivija, Brazili
ja, Kanada, t i l i , Kinija, Kolumbija, Kosto Rika, Kuba, 
Danija, Dominikonų Respublika, Ekvadoras, Egiptas , 
Graikija, Etiopija, Gvatemala, Haiti , Hondūras, Islan
dija, I ranas, Airija, Libanas, Liuksemburgas, Meksika, 
Olandija, Naujoji Zelandija, Nikaragua, Panama, Para
gvajus, Per?% Filipinai, Salvadoras. Ispanija, Sirija, 
Turkija, Pietų Afrikos Unija, Uragvajus ir Venecuela. 

Šios visos valstybės stovi mūsų pusėje. Jos nepri
pažįsta raudonųjų fašistų užgrobimo. O ta rp mūsų 
draugų yra ir didžiosios pasaulio galybės, kaip anta i : 
Jungt . Amerikos Valstybės, Didžioji Britanija, Kanada, 
Australija ir kt. 

Jei Lietuvos išlaisvinimo reikalas atsidurtų UNO Sau
gumo Taryboje, tai pagal UNO Čarterį už Lietuvą iš 
vienuolikos Saugumo Tarybos narių pasisakytų aštuo
ni: Jungtinės Amerikos Valstybės, Didžioji Britanija, 
Kinija, Brazilija, Australija, Meksika, Olandija, ir E-
giptas. 

O jei Lietuvos byla atsidurtų UNO Visuotiniam Su
sirinkime, tai ten mes turėsime dar daugiau draugų, 
kurie mus palaikys. 

Atminkime, kad didžiosios demokratijos kariavo ne 
tam, kad Europą atimtų iš rudųjų fašistų ir ją atiduotų 
raudoniesiems fašistams, ne tam kad Kiniją išluptų iš 
japonų ir jąj atiduoti Rusijai. Didžiosios demokratijos 
kariavo už visų tautų, didelių ir mažų, laisvę. Tikėkime, 
kad jos savo prižadus ar anksčiau ar vėliau vis vien iš
pildys, ligi šiol Lietuvos užgrobimą buvo pripažinęs 
tik vienas Hitleris, bet ir t a s galą gavo. 

Nei viena tauta , kuri tikėjo į savo ateitį, kuri savimi 
pasitikėjo nebuvo apvilta. Šiandien išlaisvinimo valan
dos laukia ne viena tik Lietuva, bet 150 milijonų žmo
nių, kurie pateko po maskolių jungu. Mums šiandien 
drąsiau kovoti, nes turime milžinišką armiją kovos 
draugų. 

Tikėkime, kad galų gale teisybė nugalės neteisybę, 
laisvė nugalės priespaudą. 

/ : 

Kodėl Mes Negrįšime t Sovietų Okupuotą 
Lietuvi? 

BOLŠEVIZMAS — MIRTIES FILOSOFIJA 

Kodėl mes nenorime grįžti į sovietų okupuotą Lie
tuvą? Ne dėl to, kad ūkiai, didesnieji namai prekybos 
ir pramonės įmonės nacionalizuotos, kad visi žmonės 
"proletarizuoti", kad gyvenimo s tandar tas turi nukris
ti iki rusiško skurdo ly^io. Jeigu rusiškas socializmas 
būtų toks, kaip angliškas, tai vargu kas iš išblaškytų 
lietuvių norėtų sėdėt UNRRA-os globojamose stovyk
lose Vokietijoje. Eina reikalas ne dėl materialinių tur
tų, bet pirmoj eilėj dėl to, kad, kaip teisingai yra W. 
Churchillis parašęs, bolševizmas yra mirties filosofija. 
Jis yra mirtis ne vien fiziniu, bet svarbiausia, dvasiniu 
atžvilgiu. Tai jau rodo Sovietų Sąjungos baudžiamasis 
Kodeksas, kuris yra priešingas bet kokiai civilizacijai, 
pav., paragr. 58 skiria 4 metų priverčiamųjų darbų (kon
centracijos lagerio) tam, kuris be valdžios leidimo pa
sikalba su užsieniečiu, nors pokalbis yra ir visai pri-
vatiško pobūdžio. 

Paragr. 58-13 skiria mirties bausmę tam, kuris kada 
nors yra veikęs prieš komunistų partiją, nors ir nebū
damas sovietų piliečiu. Einant šiuo paragrafu, ir buvo 
lietuviai persekiojami 1940-41 metais, kai raudonoji 
armija okupavo Lietuvą. Šiuo paragrafu nekaltų žmo
nių Lietuvoje buvo daug, dėl to apie 40,000 buvo iš
vežta į Sibirą ir apie 700,000 buvo užplanuota išvežti. 
Kiek dabar žinoma, šis planas vykdomas antroj bolše
vikų okupacijoj, kas mėnuo išvežant į Rusijos gilumą 
maždaug po 3,000 asmenų. Antikomunistiniais veikėjais 
laikomi visi praktikuoją katalikai (<4religinis ak tyvas" ) , 
tad Lietuvoj lietuvių liks labai mažas skaičius: į jų 
vietą jau atvežta 40,000 burliokų į Vilnių ir 20,000 į 
Kauną. Į kaimus dar nesiunčia burliokų dėl to, kad par
tizanai sugeba kaimą apginti nuo svetimšalių antplū
džio. O partizanų daug, nes bemaž visi jauni vyrai yra 
išėję į mišką ir tuo būdu patys perėję į nelegalią pa
dėtį. Jie pasiryžo verčiau mirti savo tėvynėje su gink
lu rankoje, negu patekti į vergiją Sibire ar Vidurinėje 
Azijoje. 

Pabuvę vienerius metus sovietų okupacijoj, mes tiks
liai pažinome sovietų santvarką, idealus ir valdymo 
metodus, tad mūsų niekas neįtikins, kad sovietų san
tvarka esanti geriausia ir pažangiausia demokratija 
visame pasaulyje. Pa ts Jus tas Paleckis yra privatiškai 
pareiškęs, kad dabartinei kar ta i komunizmas atneš tik 
vargą ir skurdą ir kad tik mūsų anūkai, pasinaudoję 
mū?ų darbu, turėsią visai laimingą gyvenimą: ' 'dirbs, 
kiek norės, ir ims iš gyvenimo malonumų tiek, kiek 
jiems jų reikės. ' ' J. Gobis 

Geriau Pakratykife Savo Sąžinę 
Kas nežino, kad ligi Amerikos įstojimo į karą Ame

rikos komunistai Hitlerio pusę palaikė, buvo jo talkinin
kai ir agitatoriai . I r suprantama delko, nes tuomet 
Hitleris dar buvo Stalino sąjungininkas. 

Šiandien tie komunistai jau pasidarė staiga patrio
tais ir nusistatę prieš Hitlerį. I r tik dėl to, kad Hitle
ris susipyko su Stalinu ir paskutinįjį užpuolė, nelauk
damas kol jį užpuls Stalinas. 

Šiandien jie nori "sujuodinti" kiekvieną, kuris ko
voja už pavergtų tautų išlaisvinimą. ' 'Vilnis" š. m. 
liepos 20 /L pasirinko žinomą kovotoją už tautų laisvę, 
kongresmeną O'Kcnski, paskelbdama visai nereikšmin
gą dokumentą, neva kompromituojantį minėtą asmenį* 
kaip nacių bendradarbį. 

Kad naciai norėjo daug ką užverbuoti savo agitaci
jai, tai faktas. Bet jau tik anas dokumentas nieko ne
įrodo O'Konskį buvus nacių bendradarbiu. Tas ir ne
galėjo būti, juo labiau kad šis asmuo jau seniai vedė 
kovą už tautų išlaisvinimą, visvien po kieno jungu jos 
bebūtų buvusios: po nacių ar sovietų. Vilniečiai šovė bet 
prašovė. 

Vietoje ieškojus pas kitus nuodėmių, a r ne geriau 
būtų pakratyt i savo sąžinę. 

Vartotojai rodo didėjantį pasipriešinimą kainų Kili
mui. Daugely miestų buvo suorganizuoti streikai ne
pirkti prekių pakilusiomis kainomis. 

Apskaičiuojama, kad juodosios rinkos spekuliantai 
nuo 1 liepos yra turėję nuostolių 10 mil. dolerių. 

• 
Popiežius Pius XII pareiškė, kad jis labiau palaiko 

korporacines (profesines) organizacijas, negu ekono
minę nacionalizaciją. Laisva korporacinė santvarka yra 
tobulesnė socialinė sistema, negu valstybinis kapita
lizmas. 

• 
Senatoriai Ferguson ir Brewster kalt ina prezidentą 

Rooseveltą, kad j is neįspėjo Pearl Harboro vadus. 

Neardykime Vienybės 
ATSAKYMAS 
ŠMEIŽIKAMS 

Š. m. "Vienybės" 22 Nr. 
iš gegužės m ė n . 31 d. tilpo 
iš Švedijos laiškas: "Kaip 
kunigas Končius sutvarkė 
pabėgėlių šelpimą." 

Aiškiai matyti , kad "laiš
k o " autorius nekenčia kun. 
dr. Končiaus, buv. ministe-
rio V. Gylio, prof. A. Star
kaus ir katalikų. Laiškas y-
ra pilnas pagiežos ir vargas 
būtų tiems žmonėms, jeigu 
autorius pajėgtų su jais ap

s id i rb t i . Būtų galima jau iš 
anksto kalbėti amžiną atsil
sį už jų sielas. Matyti, kad 
"laiško" autorius yra per 
silpnas kovoti su šiais žmo
nėmis padoriu būdu, tad ji
sai pasirinko purviną šmeiž
to kelią. 
KUN. DR. KONČIUS, 
DR. GYLYS IR 
DR. STARKUS 

Kunigą dr. Končių Švedi
joje matė tik kun. Tadaraus-
kas, buv. ministeris Gylys, 
Mažonis, prof. Starkus ir ke
turi Lietuvių Komiteto na
riai : Šeinius, Žilinskas. Lin-
gis ir Vokietaitis. Reik ma
nyti, kad kun. dr. Končius 
nepatiko Lietuvių Komiteto 
nariams kuriuos, matyti jo 
pasiūlymu, neužilgo BALF'o 
valdyba a ts ta tė nuo šalpos 
darbo ir nebe reikalo atsta
tė, nes teko girdėti, kad tie 
žmonės turi sunkumų su re
vizija. Jei tas būtų tiesa, tai 
komiteto nariai apsiriko, ka
dangi nei kun. Tadarauskas, 
nei Gylys, nei prof. Starkus 
neteko girdėti, kad jie būtų 
apie kun. dr. Končių tokios 
nuomonės, kaip ' ' l a i ško" au
torius piešia. Nors aš ir ne 
medikas būdamas nemanau, 
kad tuo pačiu metu žmogus 
galėtų būti ir protingas ir 
kvailas. Gal tik šrlfkščiau 
kun. dr. Končius su komite
to nariais kalbėjo ypač po 
to kaip negavo pamatyti ka
sos knygos. Pagaliau tie pa
tys komiteto nariai buvo su 
kun. dr. Končiumi labai mei
lūs ir jam išvažiuojant sto
tyje griausmingai * 'valio" 
sušuko. Žinoma, tiek ' 'griaus 
mingai" kiek gali išrėkti po
ra žmonių. 

Buvus1! ministerį Gylį Lie
tuvių, Komitetas ėjęs ir šal
pos komiteto pareigas visai 
paskutiniu laiku, jau po ko
miteto krizės išsirinko savo 
garbės pirmininku. Išrinko 
tie patys žmonės, su kuriais 
jis anksčiau komitete dirbo. 
Tai kalba prieš ' ' la iško ' ' au
toriaus teigimą, kad minis
teris Gylys yra nesugyvena
mas ir intrigantas. Greičiau
siai p. Gylys nėra nei ange
las nei velnias, bet žmogus 
su žmogaus dorybėmis ir y-
domis, tik neblogesnis už 
"laiško" autorių. 

"Laiško" autorius prof. A.. 
Starkų padarė stovyklos gy
dytoju. Stutthofo koncentra
cijos stovyklos gydytoju bu
vo vokietys su aukštu SS 
laipsniu — Obersturmfuehre 
ris. Prof. Starkus buv 0 ten 
tik eilinis kalinys paimtas 
dirbti gydytojo darbą, kurį 
kiekvienas ligoninės 'kapas ' 
galėjo v i s a d o s užmiršti. 
Prieš tai prof. Starkus dirbo 
miške Strafkomandoje ir dėl 
to darbo dar ir dabar turi 
patinusias kojas. Kaip prof. 
Starkus gydė lageryje ligo
nius, manau, kad pasisakys 
jo buvę nelaimės draugai 
Stutthofo kaliniai. Kad visa 
yra melas, ką ' ' laiško" au
torius rašo apie nacistinę u* 

klerikalinę prof. Starkaus 
veiklą Stockholme gali pa
liudyti kiekvienas Stockhol-
m 0 lietuvis. Jau keletas yra 
nuvažiavusių į A m e r i k ą . 
Kam iš brolių Amerikos lie
tuvių tas rūpėtų, gali su 
jais pasikalbėti. 

GRUPIŲ NĖRA 

Klerikalų grupės Švedijo
je nėra, kaip nėra ir kitų 
grupių. Yra tik vargšai pa
bėgėliai kankinami tėvynės 
ilgesio. Anksčiau, Lietuvoje 
kaip kurie iš jų priklausė 
įvairioms srovėms. Dabar iš
trėmime niekam nesvarbu 
grupinės kovos, svarbu į Lie 
tuvą sugrįžti. "Laiško" au
torius matyti yra narsus vy
ras, jis norėtų, kad pabėgė
liai savo tarpe kovotų, pana
šiai kaip jis kovoja. Kad ir 
kokia grupinė kova atsiras
tų, nemanau, kad kuri nors 
grupė pasirinktų "laiško" 
autoriaus kovos kelią. 

Trečiadienis liepos 24, 1946 
— ' ė — • 

Nenorėdamas šmeižtų au
toriui daryti garbę aš neati-
taisinėsiu ištisai jo prirašy
tų nesąmonių. Tam reikėtų 
parašyti keleriopai ilgesnį 
laišką negu jis yra parašęs, 
kadangi kiekvienas sakinys 
tai yra nesąmonė ir melas. 
Imkime pavyzdį: "Stockhol-
mo klerikalai gavę BALF'o 
pinigus, stengiasi sulikviduo 
ti visą lietuvišką darbą... 
vaikščioja pasipūtę ir visais 
įmanomais būdais persekio
ja ir kankina kitų pažiūrų 
lietuvius..." Kiekvienas tai 
perskaitęs pasakys: ' "Kad 
juos perkūnas, daug kleri
kalų man teko matyti , bet 
tokių biaurių kaip kad at
bėgo iš Lietuvos į Švediją 
dar neteko nei matyti nei 
girdėti, ' arba pagalvos, kad 
tai yra melas. Deja, tai yra 
melas. 

Šio pasaulio įstatymai ne
atsimaino, kol jų kas nors 
neatmaino. — Garfield. 

GARSINKITES "DRAUGE" 

STASYS LITWINAS SAKO: 
11 DABAR - l Tai Geriausias Laikas Pirkti 

ISOKIOS RCŠIES NAMAMS 
REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insuluotii Plytų Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Harchvarc — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliaeijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kilti Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITVVINAS, Vedėjas 

CARR M O O D Y LUMBER C O . 
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

10,000 BONKŲ 
• DEGTINĖS • GIN 
• BRANDĖS • VYNO 
• RŪMO • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS K A I N O M I S 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LIQUOR 
STORE 

3529 S o . Ha l s t ed St. 
N.VTHAV 

"ue.uviskL P h o n e : YARDS 6054 
žjdukus" 

r ^ ; ^ , 

A ^f/i^ik^ 

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4 % 
BE KOMISINO 

Tartai VW $17,500,000. — Atsargos VoadM Viri $WOO,00». 

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO 

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION 

4192 Archer A v e . TeL VIRgin ia 1141 
JUSTLN MACKIEVVICH, Pres. and Mgr. 

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

J 1 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
Dariaus-Girėno 
Šventė 

Š. m. liepos 21 d. Dariaus-
Girėno postas, American Le-
gion šventė tų nemirštamų 
Lietuvos didvyrių 13 metų 
mir t ies sukaktį. Šventes mi
nėjimas įvyko Marąuette 
Parke, prie Dariaus-Girėno 
paminklo. Iškilmės pavyko 
puikiai, oras buvo geras, pu
blikos buvo daug. 

Pirmuoju kalbėjo Lietuvos 
konsulas dr. P . Daužvardis. 
'•Lietuva tėvynė mūsų, Tu 
didvyrių žemė". Darius ir 
Girėnas buvo ta ip pat Lie
tuvos didvyriai, paaukoję 
savo gyvybes Lietuvos gar
bei. Savo kalbą užbaigė ti
kėjimu į Lietuvos ateitį ir 
jos prisikėlimą 

džiugu matyt i cia pavergtų 
tautų gynėją žymų kongres-
meną O'Konski, kurio var-

'dą kartoja lietuviai ir kitų 
tautų tremtiniai, o taip pat 
ir Lietuvos partizanai. 

Be to, gražiai kalbėjo R. 
Kryžiaus vardu J. Daužvar-
dienė, Kumskis, adv. A. O-
lis apie savo pažintį; su Da
rium ir Girėnu, legijono na
riai, ir kiti. 

Svečių tarpe matėsi p. Bal 
t ramait is iš New Yorko, ir 
dail. Kiaulėnas, kuris nese
niai su šeima atvyko iš Pa
ryžiaus. * 

t ramait is apie našlaičių at
vežimą į U. S. ir apie išvie-
tintų lietuvių tolimesni šel
pimą. 

J. K. Encheris, 6 sk. pirm. 

Labai Svarbus 
Pranešimas 

Visiems Chicago ir apy
linkės BALF skyrių ir aps-

ČentrTn'ia"kIlbėtoju buvo * r i t ifs . n a ™ m s , valdyboms 
kon-resmenas A. OKonsk i . ^ l a l p t e v y n e s d a r b u o t o " 
atvykęs specialiai į šventę jams. 

Cicero. — BALF 14 sky
rius turės mėnesinį susirin
kimą liepos 26 d., 8 vai. va
kare, parapijos svet. 

Nariai ir šiaip geros va
lios lietuviai ateikite: yra 
svarbių reikalų svarstymui, 
— k. a. vargstančių šelpi
mas, atvežimas našlaičių, 
pranešimas iš kelionės BA 
L F pirmininko kun. dr. Kon
čiaus, drabužių, maisto ir 
šiaip reikmenų vajus ir t.t. 
Ištremtiesiems visko reikia. 

Tad, kas ką turit , neški
te, duokite; prašykite kitų. 
Juk geriau duoti, negu pra
šyti. Parankiausia diena 
reikmenims sunešti yra pir
madienis — dienos metu ar
ba vakare. Viską reikia neš
ti į salę, 15 St. ir 49 Ct. 

VISŲ Dėmesiui 
Bridgeport. — Mes, lietu

viai, turime įvairių reikalų 
ir įvairių parengimų. Bet ne
pamirškime ir šio svarbaus 
reikalo, kuris liečia mūsų, 
lietuvių išvietintų gyvybinį 
reikalą. 

Kad juos sušelpus, drabu
žiais ir maistu, t u 0 darbuo
jasi L. R. K. F. 26 skyrius 
sykiu* su BALF 3-čiu sky
rium. 

Taigi prašome lietuvių vi
suomenę paremti šiame sek 

madienyje, liepos 28 d., ren
giamą išvažiavimą į Ryans 
Woods, prie 87-tos ir West-
ern Ave. (Stulpelis 23). Tu
rėsime gėrimo ir užkandžio. 

A. B. 

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

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA — 

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

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

Šiomis dienomis Chicagoj I BALF nar iQ metinė mo-
lankosi BALF centro vedė- | kestis — doleris metams. D. iš Vašingtono. Savo įdomio

je kalboje jis pabrėžė gilų 
tikėjimą, kad Lietuva at- f 3 Baltramaitia Taigi, m-
gaus savo laisvę. Ją a tgaus f o r m a c i J o s f a l a i s yra sau ateityje, bet su sąlyga, kad 
ir kitos valstybės pateku- k i a m a * f****** susirinki- jis turi turėti teisę turėti mas Vyčių name, 2451 W. šios šiandien po raudonųjų ; * » 

' vai. Sus-me kalbės P. Bal-stybes kariavusios uz visų 
tautų išlaisvinimą, už tuos 
principus, kurie yra paskelb
ti Atlanto Čarteryje. Jei ši 

May Sako Jis 'Vėliau' 
tie principai neįgyvendinti, LlŪCflyS M e a t l KomitetUI 
jei tautos lieka sovietų pa- Senato karG tyrimo komi-
vergtcs. tai mes galime sa- t e t a s šiandien pranešė, kad 
kyti, kad Amerika karą pra- j O S eph Freeman, vidurvaka-
lošė. Kongresmenas O'Kons-; r i n i ų m ^ n i c i jos ' gamintojų 
ki pabrėžė savo tvirtą tikė- bendrovių atstovas Washing 
jimą, kad kaip buvo nuga- t o n e b u s r y t d i e n ą v § 1 š a u _ 
lėtas rudasis fašizmas, taip kiamas atsakinėti į klausi-
pat turės būti suvaldytas ir m , u s a p i e r a p o r t u s būk jis 
raudonasis fašizmas. bandęs papirkti liudininką 

įdomiai ir energingai kai- karo pelnų tyrime, 
bėjo dr. P. Grigaitis. Jis nu- Komiteto advokatas Geor-
rodė tą milžinišką pavojų, g e Meader sakė komitetas 
kuris graso iš Maskvos a- taip pat išklausys kelių kitų 
gentų net pačiai Amerikai, liudininkų, jų tarpe atstovą 

advokatą 3u savim, ir teisę 
apklausinėti ir iššaukti liu
dininkus. 

Jie naudodamies visomis pi- May (D., Ky.), jeigu May 
liečiu laisvėmis, čia Ameri- n u t a r s atsiliepti į komiteto 
koje, nori įvesti vergijos ir iššaukimą. May kolegos pri-
priespaudos rėžimą, koks y-
ra Rusijoje. 

vatiškai pranašavo, k a d 
May atsisakys—bent laiki-

Kun. K. Klumbis, kuris tik n a į __ paklausyti komiteto, 
prieš 4 savaites atvykęs į1 sakydamas jis dabar "netu-
Jungt . Valstybes, perdavė 
broliams amerikiečiams ken
čiančių Lietuvos ir tremti
nių lietuvių pasveikinimą ir 
padėką. Jis minėjo, kad l ie
tuvių tau ta šventai tiki į sa
vo išlaisvinimą ir jos parti
zanai veda titanišką kovą 
su oKuparitais. Jam buvę 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
m O D O S ifiBEmMAia 
Kenčlantlejl nuo aenu. atdanj 

Ir skaudžių žalxdu. Žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti. Ir kaip 
nakties metu negalima serai išsi
miegot. Kuomet 
žaisdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LECHJLO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir nlažėjimo tu 
senu. atdaru ir 
skaudUu ialadu. 
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prašalinančios y-
patybte sutelks 
Jums tinkama 
naktie* poilsi Ir 
pagelbės išgydyt 

atda-
ir 

ri laiko.' Sakyta May svar
sto pasiūlymą pasirodyti 
prieš komitetą kada nors 

S U Z A N A J O K Š I E N E 
(po tėvais Juraite) 

Gyv.: 4065 S. Campbt'll Ave. 
Mirė Liepos 2 ld.. llMbm., 

8:2t> v. v., su laukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau

lių apskr. , Žag-ares par., Uai-
kuižių kaimo. Amerikoje išgy
veno 3 C metus. 

Pa l iko didel iame nul iūd ime: 
vyra Pranciškų, sūnų Jiiozapų 
Winkes, dvi anūkes Louise ir 
Lucille Winkes, seserį Laieija 
Giliene ir šeimą, brolienę Mag"-
daleruj, Jazal ieniene ir šeima, 
pusbrolj Kun. Juozą Skripk.ų 
(PittsbHirgh, Pa . ) , ir daug ki
tų giminių, draugi; , pažįstamų. 

K ū n a s pašarvotas Ant. M. 
Phi l l ips koplyčioj, 3307 S. I,i-
tuan ica Ave. l a i d o t u v ė s įvyks 
ketvir tad. . Liepos 2§d. Iš ko 
plyčios 8 vai. ryto bus at ly
dėta į Nekal to Pmsidė j imo 
parap . bažnyčią, kur io j įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į ftv. Kaz imiero kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž įs tamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliikl?: Vyras, Sūnus, Se
suo, Ir vl*os k i tos g!iniiiP»;. 

Laid. d i rek t . A. M. Phil l ips, 
tel. YARds 4908. 

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. 
— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi i Masą {staiga! 

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

DamęsUs LUtumų fra pūnai 
patenkinti tais B4iw isdsvrais, 
kuriuo* mss padirbome jiems. 

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų. 

Prie pirmos progos atvyki t 
| mošų didfji ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresą: 

VENETIAN MONUMENT COMPANY 
6*7 NO. WE8TERN AVE. TEL.: SEELEY 6103 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue) 

dss. Vartoklts JI Irgi sksudlems 
nadoglmams, sąsų ir eutrūkimu 
prsJalinlmul, Ir kad palengvinti 
PsorUuds niežėjimą. Atvsdina va
dinamą Athlets's Foot degimą ir 
s l s ie j lma, sustabdo Jo plėtimąsi, 
solsJko nuo odos sudžiūvimo ir 
Butrflklmo tarp pirštų: geras ir 
tSMįĘSM trokštančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms i i lauko pu-

UDGUIX> OINTMENT parsi
duoda PO S1.W, 1.75, ftr I.0O. 

glųsklU Jasu Moaey Orderi Qe-

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

Dept. D. Chfe&ffo SS. I1L 
Arba galima gauti STEM PHAR-
MACY, 4847 W. 
ro 50. Illinois. 

14th St., Cice-
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PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja, 

Telefonas: CĘPĄRCREST 6335 
• * 

i! 3fi 
A. A. 

SIMONAS BRAZAUSKAS 

Tai buvo žmogus, visų mylimas. Jis rūpinosi įvairiais 
gyvenimo reikalais, kaip ir mes visi. Bet štai, jau metai, 
ilgi metai, lyg viena diena, kai žemė laiko pridengus jo 
darbštų kūną, o jo siela Dievo Amžinybėje skrajoja.. . 

Liepos 26d., 1945m., jis apleido šią ašarų pakalnę, pa
likdamas liūdinčius žmoną, vaikus, gimines ir draugus. 

Šiais 1946 metais, Liepos 26d., mes darome viešą at
minimą už jo sielą. Šv. Mišios bus atnašautos 8-tą vai. 
ryte, Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje ir 6:30 vai. ry
te, Šv. Antano bažnyčioje, Gary, Indiana. 

Visus gimines ir draugus tą dieną prašome dalyvauti 
ir maldoje prisiminti jo sielą, kad Dievas parodytų jam 
gailestingumo. 

Nuliūdę: Mjteris Ona Brazauskiene ir Šeima. 

A. A . 

B A R B O R A O N A Š M I T I E N Ė 
(po tėvais Lonis) 

Gyveno adresu 712 Wcst 17th Street, Chicago, Illinois. 
Mirė Liepos 21d., 1946m., 1 vai. p.p., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės parapijos. 
Amerikoje išgyveno 50 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Pranciškų; dvi dukteris 

Sophie Lodding ir jos vyrą Adolph ir jų šeimą, ir Adolphiną 
Norville ir jos vyrą Petrą ir jų šeimą; sūnų Petrą ir marčią 
Oną ir jų šeimą; 12 anūkų ir du pro-anūkų; brolio dukterį 
Veioniką Lukošienę ir jos šeimą; švogerį Isadore Šmitas ir 
jo šeimą; broldo dukterį Josephine Michalek ir jos šeimą; ir 
daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie: Foresters, Šv. Onos, Susivienymo Brolių, 
Seserų Lietuvių ir kitų draugijų, 

Kūnas pašarvotas namuose: 712 W. 17th St. Laidotuvės į-
vyks ketvirtadienį, Liepos 25d. Iš namų 8:30 vai. ryto bus at
lydėta į Dievo Apvaizdos parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnus ir kitos gimines. 
Laidotuvių direktorius: S. M. Skudas, tel. MONroe 3377. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCB DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Y a r d s 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. 

II A T Y D A ! 
Del informacijų kaslmk II Pasaulinio Karo Veteranų per

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

MAŽEIKA EVANS 
(EVANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke 

(845 S. We$tern 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. 

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 \isas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY a 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mošų patarnavimas yra greitas, mandagna, ir 
jttsų WĘtmsWssWt stoviui prieinamas! 

N A B I A l i 

O h I e A g o i 

L i e t u v i ų 

L a i d o t a v 1Ų 

D i r e k t o r i ų 

A s o c i a c i j o s 

A M B D L A N C V 
P a t a r n a o Jam 
d i e n ą ir n a k 11 

M e s T a 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. WESTEEN AVE. 

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099 

LACHAWICZ IR SUNAI 
2314 WEST 23rd PLACE 
10758 S. MICHIGAN AVE. 

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULhhan 1270 

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

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

L LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAF. 3572 

i P. J. RIDIKAS 
33&4 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

TeAephone YARds 1419 

] L J. ZOLP 
1646 WEST 46th St. Phone YARds 0781 

# 
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DlEUmASTES DRAUGAS, CHICAGO, H H N O I B Trečiadienis, liepos 24, 1946 

Lietuvos pogrindyje 
« 

Kas buvo nazių okupacijoj, 
tas irtebėra 

LIETUVOS POGRINDŽIO LAIKRAŠČIAI 

Vokiečių okupacijos metų Lietuvos kelias; 
Lietuvoje buvo leidžiama Į Laisvę; 
apie penkiolika slaptų laik
raščių. Dalis jų ėjo visai re- ' 
guliariai, tai yra vieną kar-i 
tą per savaitę arba du kar tu 
per mėnesį. Jų t i ražas buvo 
įvairus, daugiausia tai p a 
rėjo nuo tų sąlygų, kuriuo-, 
se teko dirbti, buvo ir tokių 
laikraščių, kurie siekdavo 
iki net 15,000 egz. Nebuvo 
kampelio kurį nebuvo pasie
kusi slaptoji spauda. 

JAUNIEJI KOOPERUOJA ŠELPIME BADAUJANČIŲ 

L a i v ė s Kovotojas: 
Baltija; 
Tautos Žodis; 
Apžvalga; 
Vardan Tiesos; 
Jaunime Budėk; 
Vieninga Kova; 
Atžalynas; 
Lietuvos Laisvės Trimitas 
Pogrindžio Kuntaplis ir 
Lietuvos Judas 
Be laikraščių, nemaža iš-

Ji tarėjo didžiausią pasi- eidavo dar įvairiausio turi-
sekimą, o įtaką taip-gi ne-1 nio slaptų atsišaukimų, ku-
mažesnę Jos žodis buvo ly- j rie būdavo pritaikinti vys-
gus įsakymui. Ji buvo visų tantiems įvykiams ir orien-
platinama ir skaitoma O vo- tacijai, kaip vienu ar kitu 
kiečių žandarmerija nors ir atveju reikia elgtis, 
sekė, bet nesugebėjo slapto- Žinoma, visi slapti laik-
sios spaudcs užgniaužti. Bu- raščiai stovėjo už Nepri-
vo aukų. Daug kas į ka'eji- klausomą Lietuvą ir griežtai 
mus pakliuvo, daug kas ir okupantų priešai, 
gyvybę prarado, bet slaptoji Šis slaptas veikimas aiš-
spauda, kaip ėjo. ta ip ir ėjo. kiai įrcdė visos lietuvių 
O vokiečiams iš Lietuvos iš- tautos vieningumą, susiklau-
sidangius ir naujai Sovietų | simą. pasiaukavimą, o kar tu 
Rusijos okupacijai prasime- j ir pasirodymą, kad moka ir! 
JU3, slapta spauda savo dar-Į sugeba slaptai dirbti. Tai 
bo Lietuvoje nenutraukė. \ darbas, kuris bus įrašytas 

Tarpe ėjusios slaptos spau! i lietuvių tautos istoriją i r : 
dos, galime šiuos laikraš- kurioje jis užims žymią vie-1 
čius pažvmėti: tą, o visoj tautoj paliks gi-

Nepriklauscma Lietuva; i lų pėdsaką. 

Tsrakanov pavogė 
darbininku pinigus 

i mus 

31 metai nuo nelaimės 
su Eastland 

Šiandie suėjo lygiai 31 
metai nuo nelaimės su laivu ._ _, _ , . . . - , * 
Eastland, kuris su VVestern L New York (LAIC). -
Electric piknikieriais apvirto ! K a u n o k c m u n l s t U P a r t l 3 0 S 

Chicago upėje prie Clark St. j vykdomoje komiteto organas 
tilto Prigėrė 812 vyrų m o - ' ' < T a r v b l * L i e t u v a " Nr. 50 j X Nekalto Prasidėjimo Šv. 
te rų ' i r vaikų, tame skaičiuje i vedamajame praneša, kad! Panos Marijos parapijos cho 
ir viena lietuvaitė iš Cicero, Kauno IX Butų Apylinkės ras liepos 28 d. ruošia sa-
Elena Laurinaitė. Cht'cago prof komiteto (darbininkų j vybės išvažiavimą į Round 
vyčiai, kurių ji buvo žymi kontrolės organizacija) p i r - L a k e . Bušas išvažiuos 8 vai. 
veikėja, ant jos kapo Šv. Ka- \ mininkas Tarakanov išeik- nuo kampo W. 44 ir Fair-
zimiero kapuose yra pastatę 
gražų paminklą. 

vojo tarnautojų pinigus. field Ave. Pašaliniams ke-

• V I 

Delegatai 17-kos jaunimo organizacijų, kurios narių tu
ri virš 32 milijonus, buvo nuvokę į, VVashington pas prez. 
Trumaną su kooperaciniais planais šelpime badaujančių 
Europoje, Azijoj ir k. Nuotraukoj (dešinėje ir kairėj) jau
nuoliai yra atstovai Nacionalės Katalikų Gerovės Tary
bos Jaunimo Skyriaus. Viduryje Dennis Fitzgerald, ge
neralinis sekretorius International Emergency Food Coun-
cil, ir NKGT Jaunimo Departamento direktorius kun. 
Charles Bermingham. (NC-Draugas) 

Ieško mergaičių 
pavėžinėtojo 

Pietinėj miesto dalyje po
licija ieško "žemo" vyro su 
automobiliu, kuris jau savai
tė laiko, kaip prisikalbina 
mažas mergaites automobi
liu pavažinėti Užvakar dvi 
mergaitės — 3 ir 5 metų — 
sako buvo išvestos net į VancOuver, B. C. 

Tai ir dar vienas įrodymas, lione, įskaitant valgį ir gėri-
kaip visokio rusai atėjūnai mą, $2. Tą pačią oueną ir į 
žiuri į Lietuvos liaudies ska- tą pačią vietą važiuoja ir 
tiką. Lietuvos žmoni* rei- įšv. Vardo Draugija 
kalais jie tiek tesirūpina, 
kiek tas padeda jiems užim
ti aukštesnę vietą ir pelnin
gesnę poziciją. 

Latvis britams 
kainavo $500 

Kun. P. Lukošius, Sv. 
Jurgio parapijos administra 
torius ir kun. V. Parulis, 
MIC. "Laivo" redaktorius, 
jau grįžo iš atostogų labai 
patenkinti. Buzzards Bay, 
Mass., turėję ir ' ' thr i l l" : pa
gavę 23 svarų bass. Kelionę 

Kas Girdėt^ 
Chicagoje <̂  

t? 

WESTW00D LI0U0R STORE 
. 2441 West 69th Street. 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis ir 

stat inėmis. 

• • • 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

Ieško taksi su 
brangenybėmis 

Policija deda pastangų 
kad susekus taksį, kuriame 
David M. Idzial, :š Detroit, 
Mich., važiuodamas iš Union 
stoties į Ambasador Eas t 
Hctel, paliko čemodaną su 
brangenybėmis, vertomis 
$5,000. 

Šventoji Valanda 
nukelta į rugsėjo 22 

Anksčiau buvo paskelbta, 
kad Šventoji Valanda, kurią 
kasmet rengia Šv. Vardo 
Dr-ja Soldier Field, šįmet 
bus rugsėjo 8 d. Dabar pra
nešama, kad nukelta į rugsė
jo 22 d. Priežastis — suvė
luota s ta tyba didžiojo alto
riaus. 

Šv. Valanda šįmet bus ski
riama Šv Cabrini, Chicago 
šventosios, garbei. 

Yiziforiai ilgai 
v » 

^ : 4* 

Dienos metu vyras įsiveržęs 
į namą sumušė Mrs. M. Mes-
sersmidt, 8045 Rhodes ave., 
ir atėmė žiedą. Vyras, saliū-
nc savininkas, tuomet buvo 
biznio vietoj. 

,.. o. *•-
;,. •*» »»» 

Prie 28 ir N. Halstcd gat
vių du plėšikai auiplėšė 
Frank Mann, 2616 Dayton 
st. 

p ten ir atgal atlikę automo-
| mišką. Po poros valandų at- 0 z o l s dezertyras U. S ka- b l l l u " 
v e s t o j ir paleistos prie 76 ir rįuomenęs, stovinčios Japo- X P. Baltramaitis, BALF 
Emerald Ave. nijoj, pasislėpęs britų laive centro reikalų vedėjas, šio-

Sanilea. buvo rastas kuomet ( mis dienomis lankosi Chica-
laivas jau buvo viduryje i goj. Pasinaudodami proga 
jūrų. ! BALF Chicago apskritis šau 

fleparVaZIUOS n a m O ! Laivui prisiartinus prie ; k į a skyrių atstovų ir veikė-
Leon Cox, iš Clinton, uosto, dezertyras nušoko nuo ; Jll susirinkimą liepos 24 cL. 

Iowa, ir John Shepperd, iš, laivo į vandenį, išplaukė į 8 vai. Vyčių name, 2451 W. 
IndP.anapolis, Ind., ileai ne- krantą ir pasislėpė, 
parvažiuos namo.' Sustoję j Laivas turėjo užstatyti 
Chicagoj jie buso stotyje $500 boną, kaoj dezertyrą čių Chicago apskr. pirmi-
prikalbino vieną vyrą iš sugrąžins atgal, tačiau laivo ninkas, seniorg sekretorius 
Dunkirk, N. J., palošti iš įgula veltui jo ieškojo. De-; ir vienas L. Vyčių namo 
centų ir belošiant jį apvogę, zertyto nerado ir $500 žuvo. į trustisų, su žmona atosto-
Teisėjas abu pasiuntė į kalė- gose sveikina visus veikėjus 

iš Youngstown, Ohio. Beje, 
Ed. Pavis dalyvauja LRKSA 
seime; atstovauja 100-ją 
kuopą, West Side. 

47th St. 

X Ed. Pavis, Lietuvos Vy-

X Harry Butkievicz, gyv. 

— • 

LAIKYKITE PINIGUS 
SAUGIOJ IR PARANKIOJ VIETOJ 

" UIMVĖR 
Savings and Loan Assimialii 

i BAUGUMUI yra apdrausta iki $5,000.00 per Federal Savteąa_ and 
Man Inauranca Corporation, Washlnfton, D. C., 

JOS. F. BUDRIK 
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE 
3241 So. Halsted Street 

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 
Waterproof Laikrodė l ių ir .t t. 

Šiuos dalykus galite įsigyti ant 
LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 

BUD RIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
PROGRAMŲ VALANDOS: 

WCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1450 k. Ketvcrgo vak. 7:00 

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

REFRIGERATORIUS 
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Kdirbystes 
Didelius ir Mažus 

jimą dviems mėnesiams. 

Suvedžiotojui \ r adb dovan| 
i š k e l t a b y l d i St. Paul. Minn. — National 

Mrs. Helen Bohnsack. 5640 Broadcasting System yra 3 0 23 S. Troy St., pasiskundė 
S. Carpenter St., motina ke- įsteigęs Summer Radio Ins- policijai, kad jis apvogtas 
tūrių vaikų, teisme iškėlė ti tute, kuri sudaro įvairių' Alcaraz Hotel. Pavogta jo 
bylą R. J. Thorn, 748 W. tikėjimų (inimant ir katali-. pinigai, žmonos piniginė, ku-
GarfVeld blvd. reikalaudama kų) bažnyčių vadai. Institu-j r į 0 j e buvo $70 ir geležinke-
$100.000 atlyginimo už su- tas kasmet skiria ankštą n 0 t ikietas į. Clearwater, 
vedžiojimą. Moteris sako, dovaną už naudingas ir pa- Wis. 
prieš tr is metus jis jai pa- mokinančias radio prosra-į ^ ^ §_ p e t r a g u 

dėjęs a t s i s t o t i nuo vyro ža- mas. šjmet to , , dovana vien-, ^ . ^ ^ ^ . ^ . & _ 

l( /1 .. ,.' T>: ve dauereU Amerikos Jungr-sulaužęs savo pažadą : A. Galės, "Cathohc Di- v . ° ; . & 

^ „ J i i - , ^ tinių valstybių pagalios su-
— gest redaktoriui, uz ver- T i % • ir 

7. , • , i A\~~\~ • stoio Lake Louise. Kanadoj, 
tingą kiekvieno sekmadienio J . . . ' „. į 

1 Is ten visiems siunčia svei-

Neišvengė kalėjimo 

7T 

DARBAS GVAEANTUOTAS 

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Ave. 
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TKIangle 0073 

radio programa vaikams 
Martin Durkin, žinomas "Catechism Comes to Life" 

kaipo "Sheik Bandit" jau 
išvestas iš Chicago į federa-
lį kalėjimą Leavenworth, 
Kansas, 15-kai metų už vogi
mą automobilių. Praeitais 
metais jis buvo paliuosuctas 

Komunistams tikras 
rojus 

Copenhagen, Danija 
FJ kalėjimo Joliet e, kuriam tūkstančių siuntinių 
išbuvo veik 19 metų, uz nu-1 _ . _ ! —«^*^ -r.-;^ „„\r 
žudymą FBI agento. Visą 
laiką darbavos, kad išven
gus federalio kalėjimo. Ne
išvengė. 

< H f — W * 1 * ; - * S 

tttroįiTj 

Pasidėti ir išimti pinigus galima as!hlfWšKaIs 

ir laiškais 
MOKAME 3% DIVIDENDE 

JCSV PARANKUMUI BANDAS! 
1739 SO. HALSTED ST. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5:30 vakaro. Ketvirtadieniais nuo • 
ryto iki 8 vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto iki X po pietų. 
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NORIU PIRKTI 
U2 GASH: 

Namus 
Farmas 

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

Republic 6051 

Iyolrlos ~ įdomios 
. r . 2INIOS 

Sudegė prof. St. Karvė pašovė 

Saltokk. rankraščiai j A^lyo, _ v i _ 
Iš Europos atvykusieji s k e r dyk lų darbininkas čia 

lietuviai praneša, kad karo s u n k i a i p a š a u t a s , kuomet 
metu, žinomo Lietuvos filo-1 a t v a p y t a k a r v ė p i a u t i s p y . 
s o f ° Pr? f- . S ^ S a ' k a u s

J
k l ° rė ir pataikė į stovėjusi ša-a-rankraščiai (daugelis dar L . . * _ . . . . 

! • • 
f 

nespausdintų) buvo paslėpti 
Šiaulių bažnyčios zokristijo
je. Sviediniams bažnyčia už
degus, ugnis sunaikino daug 
vertybių, jų tarpe manoma 
ir prof. Šalkauskio rankraš
čius. 

Cass Lake, Minn. — Mirus 
Martin Liutto, artistui Mc-
Fee Carnival Co., reikėjo 
užsakyti specialų karstą. 
Art is tas svėre 750 svarų. 

kinimus. 

X George Gregnonis, 39 
metų, iš Rock Island, mirė 
MacNeal Hospital, Berwyne. 
Praeitą savaitę jis buvo su
žeistas General Motors Cor
poration dirbtuvėje. 

X Liepos 24-ji diena karš-
mėsos, sviesto, sūrio, cuk- č i a u s i a b u v o 1 9 3 4 m e t a i s . 
raus olandai patfaiaite Sov. i gilumos buvo 105 laipsniai. 
Rusijai pareiškimui dekin-: , 
gumo raudonajai armijai, kui« B _ , I • • 
ri Olandiją išlaisvino Į V a i l U S J Y Y K i a i 

Kapitalistinių kraštų gy- c c f 

ventojų šelp'ami komunistai j Namuose adresu 7038 
savo krašte jaučias, kaip Emerald Ave., įvyko cazo 
roiuie " sprogimas. Sužeista moteris, 

kuri tuo metu dirbo virtu
vėje. 

y- *•- J -

Madison ir VVacker Drive 
kryžkelyje taksi suvažinėjo 
Miss Alice Barron, civilę 
tarnautoją kariuomenes in
žinierių korpuse. 

J , * ' . Jb 

',* -•* '." 

Viena moteris žuvo, o ke
turi asmenys sužeisti susidū
rus dviems automobiliams 
prie 47 ir 1-st Ave. Lyons 
miestelyje. 

* * * 

Mrs. Mary Bauer, 63 me
tų amžiaus, sumanumas iš
gelbėjo iš mirties dviejų 
metų anūką, kuris, vertyda-
masis vežimėlyje, buvo pasi
smaugęs. Tėvų tuo tarpu 
nebuvo namie. Kol atvyko 
ugnegesių inhaiatoristai, se
nute dirbtinu kvėpavimu 
kūdikį atgaivino. 

tuvą, kuris išdegė 'ir pataikė 
darbininkui, pasiruošusiam 
karvę piauti. 

Bemokydama vyrą 
jį nužudė 

Bris t oi, Anglija. — Šio 
miesto gyventojas nuskendo 
kanale begelbėdamas žmoną, 
kurli, sako, mokinus jį plauk
ti. 2mona tyčiomis įkrito 
į kanalą. 


