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Abejoja, Kad Rusai Leistų Satelitams 
Dalyvauti Europos Suėjime Paryžiuje 
Sovietai Gal Leis Vienam Kitam Savo 

Satelitui Priimti Kvietimą 
Rašo 'Draugo' Bendradarbi* Vyt. Arūnas 

Ryt dieną Paryžius vėl iš Ar tas rodo, kad padėtis 
naujo pasidaro pasaulio dė- yra sunki? Atrodo, kad taip. 
mesio centrą, tačiau visų Ir net labai sunki, nes Be-
žvilgsnis dar krypsta j ceri- vinas dar pridėjo: 
trinę ir rytų Europą, kurią —Ateis valanda, k a d a 
skiria legendarinė "geležine mes pasakysime: "Mums 
uždanga" nuo likusio konti- užtenka viso to ! " 
n e n t o ' „ . Atskleis Paslaptį Apie 

Pragos, Budapešto, Vie- <Trijų- Konferenciją 
nos ir kitų rytų Europos 
valstybių vyriausybes stovi Artimiausiomis dienomis 
prieš didelę atsakomybę, prancūzų užsienių reikalų 
kurią joms uždeda kvieti- I ministerija išleidžia "gelto-
mas i Paryžiaus konferenci- nąją knygą" apie "Tri jų" 
ją. Ar truputį pakeltoji "ge- konferenciją, kurioj bus su-
ležinė uždanga" nusileis vi- rinkti visi dokumentai ir 
sam laikui, perskirdama Eu- pasikalbėjimai, kad paro-
ropą į dvi dalis? 

Sovietų satelitai nebežino 
kaip pasielgti. Iš vienos pu
ses jiems reikalingi doleriai, 

džius pasauliui, jog Prancū
zija visą laiką stengėsi su
kliudyti rusams "paskan
dinti " konferenciją. 

kad atstačius savo krašto Per paskutiniuosius 20 
gyvenimą, bet iš kitos pu- 'metų tik labai retai ir pa
sės Kremlius grūmoja . . . čiais - sunkiais momentais 

Austrija su džiaugsmu Prancūzija išleisdavo tokias 
priima sutikimą, kad su ja "geltonąsias knygas." Tas 
pagaliau skaitomasi kaip su rodo, kad šiuo metu padėtis 
nepriklausoma valstybe ir yra tikrai sunki, šitoks 
norima žinoti jos nuomonę, prancūzų žingsnis yra daro-

Skandinavijos valsty b e s mas kaip tik tokiu momen-
dar nedavė atsakymo, nes tu, kada VVashingtono ir 

?rek»iM,s Mratorius Čekoslovakija Atšaukė Savo Sutikimą 
Miinrn /mala Uncunit ' T 

Dalyvauti Narstei! Plano Svarstyme 
lunčfci Žibalą Rusijon 
VVASHINGTON, liepom 10. 
Atstovų prekybos laivyno 

komiteto pirm. VVeichel (R., 
Ihio) šiandien pripažino, 
'cad jis nebež:nąs ką dau
žau daryti, kad sustabdyti 
liuntimą žibalo Rusijon. Jis 
->avadino prekybos departa
mento žygį išduodant eks
porto leidimus "arogantiš-
u." 

Susirinkimas Prasidės Šeštadieny Su 
Bent 15 Dalyvių, Be Satelitų 

PARYŽIUS, liepos 10.—Čekoslovakijc«3 valdžia šiandien 
oišaukė savo priėmimą britų-prancūzų kvietimo, sakyda
ma jos dalyvavimas butų ženklas atsisukimo prieš "ali-
jantą Ru'i.ją." Nutarimas buvo padarytas po slapto Val
džios posėdžio laikyto po patelefonavimo iš Maskvos. Prekybos pasekr. Foster 

akar pripažino, kad jo biu-
ras vakar išdavė leidimus PARYŽIUS, liepos 10. - pristatyti kas bus reikalin-
tnms rusų laivams išvykti l P r a g o s v a l d ž i a i a r t i m i 3 l u o k g a a t s t a t y m u i t o k a r o i š a i . 
su žibalo kroviniais tik ke- : g n i a i š į a n d i e n s akė, kad Če- žyto krašto. 
lias valandas po to, kai Wei- IkosJovakija, Maskvai reika- Lenkija nesenai pasiuntė 
<*el patelefonavo -am rei- i9Ujant, atšauks savo suti- notas keturioms didelėms 
kalauti, kad leidimai nebū- k i m ą dalyvauti E u r o p o s valstybėms pareiškiant Len-
t r išduoti. Foster pake tor ekonominėje konferencijoje, kijos norą dalyvauti Euro-
siuntos yra normalios, de- k u r i p i r agįdės šeštadieny Pa- pos atstatyme per anglies 
partamentas mano toliau r y ^ u j e čekų kabinetas su- .siuntas, bet apgailestaujant, 

A ... v ^eksportuoti petrolėjaus pro- § j 0 Specialiam uos ė d ž i u i kad tautos kviestos į Pary-
Anglijos žmones reiškė džiaugsmą, kai Anglijos karą-.dūktus, ir sustabdymas *ai š i a n dien pc to, kai buvo pa- žiaus konferenciją negales 

llUS.. ?!S o f l c l a h a i Paskelbė princesės Elzbietos ir Lt. jpaveiktų pasaulio žibalo bir- : telefonuota iš Maskvon, in- uadaryti priedų ar pakeiti-
Phillip Mountbatten'o, buvusio Graikijos princo, sužie
duotuves. Čia matome jauną porą Londone. (Acme-Drau-
gas telephoto) 

fžą ir atneštų sumažėjime 'formantai sakė. 
šio krašto petrolėjaus im 
portų. 

norinčios pirma tarpusavy 
pasitarti, kokios pozicijos 
turėtų laikytis. 

Molotovas Prieštarauja 
Pats Sau 

Principalinis argumentas, 
kuriuo Molotovas stengėsi 
atmesti Marshallo planą, 

Londono laikysena prieš Pa
ryžių pasidaro labiau nuo
širdesnė ir Bevinas pripa
žįsta, kad Bidault yra "ma
žutis bet drąsus žmogus." 

Pagaliau, šios knygos ini
ciatyva priklauso ne pran-

Senatui Svarstant Taksų Sumažinimo 
Biliu, Trumanas Vel Uždės Savo Veto 

Sako Nemato Priežasties Pakeisti 
Savo Ankstyvesnį Nusistatymą 

mų Marshall plane. 
• v • 
1SP1 Jei Čekoslovakija 

trauks iš konferencijos Mar 
jshallo pagalbos planui svar
styti, tas beveik - : , iškai 
baigtu boikotavimą pasita 

Paruošia Nuomos 
Kontrolę Chicaga i , H m o iš Rusijos ir ios 3ate_ ^umo poi ic ija §landien pra. 

Mayoras Martin H. Ken- u t ų ^ ^ nešė, kad 2,613 asmenų »u-
nelly vakar pranešė, jog da- __ areštuotų ryšium su komu-

Graikijoje Areštuoja 
Daugiau Komunistu 

ATĖNAI, liepos 10.—Sau-

bar yra paruošiamas įstaty
mas nuomų kontrolei šiamf 

Vengrija Pranešė i i 
Nedalyvaus 

nistų sąmokslu buvo iškelti 
j Psyttalia salą Piraeus 

VVASHINGTON, liepos 10. 
—Prez. Trumanas davė iš 
kalno žinoti, kad jis mano 
vetuoti naująjį republikonų 
remiamą bilių sumažinti pa
jamų mokesčius $4,000,000,-
000 metams, nuo ateinančių 
metų sausio 1 d. Jis pareis 

mieste kuomet federalinė Vengrija šiandien oris-dė- įlankoje. Graikijos spaudos 
kontrolė išsibaigs. Jis sakfc j 0 p r i e Bulgarijos, Rumimi- raportai sakė areštai tęsia-
miesto advokato štabo pa- i o s Jugoslavijos ir LenH- mi. ir 300 buvo suareštuoti 

Patrase, ir n e p a s a k y t a s 
skaičius Agrinione. 

cūzams, bet rusams, nes 
Molotovas apleisdamas Pa-Iv* "mttotūfe. v ^ ^ J ^ T ; ^ buvo tas, kad Europos eko- L ^ ^ k a d v i s i » P a u d o s konferencijai, 

nomiškas suvienijimas leis- dokumentai būtų surinkti ir 
tų kai kurioms valstybėms | p a s k e l b t i v i ešai. . . Dabar gi 
kištis į kitų kraštų vidaus j k a d a j i e b u g p a s k e l b t i t a i 
gyvenimą ir šis planas tie- Kremliaus valdovai uždraus 
sioginiai grasintų ekonomiš- s a v 0 s a t e ! i tams pasiskaityt. 
kai nepriklausomybei ir tau
tiniam suverenumui. 

Bet kada Londonas ir Pa
ryžius pakvietė į Europos 
konferenciją sovietų sateli
tus, Molotovas pasiskubino 

jis nemato jokios prie
žasties pakeisti savo nusi
statymą taksų mažinimo 
reikalu, jei kongresas atsiųs 
jam tą patį; bilių, kurį jis 

(vetavo prieš kelias savaites. 
Naujasis bilius, kuris bu

vo atstovų užgirtas ir da
bar yra svarstomas senate, 
yra toks pat, kaip buvo pir
masis, išskiriant taksų ma
žinimo įsigaliojimo dieną. 

šėkas John L. Lewiso nau-, y. . . , , 
jos anglies sutarties kiek ! r u o š i a m a s ls ta tym<> P r ° i e k jos, atmesdama britų-pran- jSalonikoje, 300 Volose, 41 
liečia kainų kilimą ! t a s n u m a t V s įsteigimą ko- c ū z ų k v i e t imą į šaukiamą 

Administracija, tuo tarpu, | a l i s i j ? S ' k u H * ? * g*?*T ; k o n f e r e n c i ^ , T 
nerodė jokio ženklo iš nauio l S t a t y h n U ° m ą ' k u o m

v
e t fede" Atrodo, kad konferenci jo- į Valdžios rateliai teigė, 

atidaryti angliakasių alini ^ ^ k o n t r o l e i S S l b a i , ? £ je šeštadienyje dalyvaus 15 Jog komunistai už kelių die 
uit bvla nJL* l a t e l n a n t | k r v o r n e n e s J ' |ar 16 tautų. Be Anglijos ir |nų paskelbsią į s t e i g i n u 

Prancūzijos, kiti kraštai su 
ginčą užvedant bylą prieš I 
kasyklų savininkus po nau-
iuoju Taft-Hartley darbo leSKOtaS UrVe DlfiūeS t i k e dalyvauti yra Belgija, 

g i r n ą 
"laisvos demokratines val
džios." Informantai sakė 

aktu, kaip ats. Hartley ( R . , | U u r M Dactac N Vrtrlro K a U J a ' P o r t u S a l i J a - Airiia. komunistų "valdžios- šta-
VVraS KaStaS N. TUTKC.Graikija. Turkija. Olandija, bas busiąs įsteigtas partiza-

Abejoja Dėl Žirny 
Apie Atakas Pacifike 

AUCKLAND, Nauioji Ze-
pirma juos iškviesti į Krem- j landi ja, liepos 10.—Vyriau-
lių, kad padiktavus Stalino I šios komisijos vakarų Paci-
suredaguotą atsakymą. Ar tike valdininkai Šuva, Fiji 
tokiu būdu jos yra laisvos salose, sakė jie negali pat- jtas sakė: jis šiuo metu ne-

virtinti raporto būk Malaita [mano sušaukti kongresą at
gal specialiai sesijai šį ru
denį svarstyti pagalbą Eu-

Nevažinės Po Kraštą 
Kitais reikalais, Preziden-

NASHVILLE, Tenn., lie- Liuksemborgas, Islan d i j a. jnU laikomam šiaurvakarinės 
pos 10.—Valstybės saugumo Norvegija, Švedija, Danija, j Graikijos kampe, 
komisijonierius Lynn Bo- Austrija ir Šveicarija, 
mar šiandien pranešė, kad , P a s k u t i n e j e dienoje primti 
John T Hurn, kurio buvo 

Nežiūrint didelio įtempi
mo paliestose srityse, viešo-

, , .. . - s i °s tvarkom ministerija sa-kvietimą dalyvauti konfe- L- „ ~ n , . , , 
* lKe n e r a planuojama paskel-per savaitę .eškoma Nicka- . a t g į u n t § r _ 

jack urve S h e 11 m o u r, d, ; a n e
J

š / m ą j{
 J

n e d a l y v a u s . , b t ' k * ™ ! -tav, Atėnuose. 
Tenn., buvo surastas New 
Yorko mieste, ir kad jo ra- L". v> . , 

- . ' . . . sj rytą pranešė, kad 
portuotas pradingirnas buvo 
ufalšyvas nuo pradžios iki 

Vengrijos ministrų taryna 
"Ven- Laukia Pattersono 

valstybes? 
m , , , „ ,,... i salos gyventojai ruošiasi Tada kada nuo Baltijos .,, . . . .. _, . , . ^ . ^ i • • užpulti britų koloniją Gua-juros iki Triesto nelaimin- d a l c a n a J ^ ^ ^ ^ 

gosios tautos yra paskendu- j ̂ ^ ^ g a k § v a l d i n i n k a i 

šios mizerijoje ir kenčia ba- jam pasakę, kad Kau Kan, 
dą, kurioms Marshallo pla- , r o r t u o t a s a t a k o s t a i k i n 
nas butų buvęs didžiausiu G u a d a l c a n a l o r y t i n i a m , e 
išganymu, nes butų leidęs | a p , e i g t a L e y e r B r o t h e r s 

atsikurti, dabar negali nie
ko padaryti, nes visagalis 
suverenas, raudonasis caras 
(atsiprašau ' 'mar s a l a s " ) 
Stalinas, joms sako: 

—Ne! Dvėskite iš bado, 
bet atsakykite ne. 

Gi Bevinas, sugrįžęs į 

plantacija, kurioje nėra eu
ropiečių. 

Malaitaniečiai dažnai išli
pa ten pakely kur kitur 
pirktis reikmenų. Malaita 
randasi 40 mylių šiaurry
čiuose nuo Guadalcanalo. 

Pranešimas iš Australijos 

ropai, ir neturįs jokių planų 
dabar važiuoti per visą kra
štą šį rudenį, kaip jį ragino 
daryti demokratų komiteto 
viršininkai. 

Prezidentas taip pat sakė 
jis teberemia siūlomo Mis-
souri Valley Authority su
darymo TVA pavidale. Pa
klaustas apie "skraidančias 
lėkštes," jis sakė vieninte
lės, kurias jis matė, buvo 
laikraščiuose. 

N.J.) sake ji galinti pada
ryti. Hartley sakė naujoji 
anglies sutartis sulaužo įs
tatymą, kuris leidžia darb
daviams išskaityti iš darbi
ninkų algų tik unijų duok
les, o Lewiso-savininkų su
tartis numato išrinkimą ir 
įstojimo mokesčių. 

Sen. Taft (R., Ohio), akto 
ko-autorius, nedarė jokio 
komentaro dėl Hartley tei
gimo. Ohio senatorius tuoj £ a l ° Įje visos didelės valstybės WASHINGTON, liepos 10. 
po sutarties pasirašymo pa- j _ >a j nedalyvauja kartu." Kai ku- ;—Atstovų rūmų nariai šian-
reiškė, kad naujasis įstaty- j NdUJ9S RilSŲ AMIIJOS riems stebėtojams nutari- d i e n spėliojo ar karo sekr. 

lUfl-k* M* M *J*mJ; ;* ;A ' m a s b u v 0 t i k r a s s i u r P r y z a s ,Pattersonas atsakys į ats. 
KOStaS ManOZIUrijOje d § i Vengrijos rimtos ekono- ' 

PEIPING, lieoos 10.—Du minės padėties, 
kiniečių laikraščiai šiandie ' 
raportavo, jog Rusijos ka
riuomenės daliniai įsteigė 
priešakinę komandos pozici- į Lenkijos valdžios kalbėto-
ią ties VVafangtien, Man- j jas Varšuvoje, komentuoda-
džiurijoje, tuoj į šiaurę nuo ,mas apie Lenkijos atmeti-

grija apgaili negalinti daly- , 
vauti konferencijoje, kurio- AlSaKO ŪBI KOmUIllStU 

. - * . 4 • — % J 1 — _ . • 

,mas numatė, kad ginčai bū 
tų išspręsti pačių darbdavių 
ir darbininkų. | 

Londoną, pirmą kartą po vakar sakė U.S. lakūnai iš 
šio karo ištarė drąsius žo
džius: 

—Bet koks bandymas su-

Guadalcanalo raportavę, jog 
salos gyventojai "paskelbė 
karą" prieš 200 britų Kau 

kliudyti valstybėms atvykti |Kan įlankoje ir išvykę juos 
į Paryžiaus konferenciją, | kovoti. Sakyta vietiniai yra 
bus skaitoma kaip jų suve- 'nepatenkinti dėl maisto pa
rėmimo pažeidimu. dėties. 

Taft, Hartley Nesutaria 
Del Lewis Sutarties 

VVASHINGTON, liepos 10. 
^—Prez. Trumanas šiandien 
gavo iš savo ekonominės pa
tariamos komisijos raportą 
pranašaujantį galimas pa-

Šnipai Nuolat Dirba 
Pavoati T Bombt 

VVASHINGTON, liepos 10. 
—Sen. Hickenlooper (R.,Ia.) 
šiandien pareiškė, kad už
sienių šnipai dirbp "24 va
landas į dieną" bandydami 
pavogti Amerikos atominės 
bombos paslpptis. 

Bendro kongreso atomų 
komiteto pirmininkas, Hick-
Įenlooper padarė savo parei
škimą po pasitarimo su ka
riuomenės ir laivyno centri
nės žvalgybos atotovais. 

Nedalyvaus, Bet Laukia 
U.S. Pagalbos 

Dondero (R., Mich.) vakar 
sakytą kalbą, kurioje jis 
metė kaltinimą sekretoriui 
už leidimą komunistuojan
tiems žmonėms dirbti karo 
iepartamento skyriuje U.S. 
okupacijos zonoje Vokieti-
ioje. 

Port Arthur-Dairen demar- Imą, sakė lenkai tebežiūri į j Dondero sakė Pattersono 
^•icijos zonos. Ameriką, pirmoje vietoje, [apsileidimas sudaro pavojų 

^ = \ m e r į k o s apsaugai. Jis taip 
VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA^ •-«*» *•«* * -

ninku ir jų komunistinius 
ryšius, ir sakė trys buvo 
nriversti atsistatydinti, bet 
kiti tebelaiko savo vietas. 

OEAS 
Giedra, nebus didelės at

mainos. Saulė teka: 5:26 
leidžiasi 8:26. 

—U.S. valdžia kaltino 19 karo meto kontraktorių val
džios nuskriaudimu, ir prašė užvesti bylas prieš juos. 

—Vakar padarytas raportas apie kukurūzų derliaus 
prospektus nurodė, kad bus 700 milijonų mažiau bušelių 
negu 1946 metais, kas reiškia aukštą kainą. 

—Kongresas pravedė ir Prezidentui pasiuntė bilių pa
keitimui Prezidento įpėdinystes nuostato. 

—Britų štabas sustabdė visas žinias iš Guadalcanalo, 
kur, anot raportų, gyventojai maištauja dėl maisto. j Liepos 12 d.: šv# Jonas 

—Prez. Trumanas užgyre sen. Hickenlooperio parei.ški- G vai bertas; senovės: Mar
mą, kad jokios svarbios atomines paslaptys nepavogtos] j gis ir *Skaidra. 

KALENDORIUS 
Liepos 11 d.: šv. Pijus I; 

senovės: Vilimantis ir Ša
rūne. 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 
= 

Gauna NAUJAS KLEBONAS 

BUVĘS LAIVYNO KAPELIONAS KUN. J. REIKAS 
LIEPOS 13 D I E N 4 PRADĖS KLEBONO PAREIGAS. 
— TRUMPOS ŽINIOS APIE NAUJ£ KLEBONE. 
Rockford lietuviai susi- j kaipo leitenantas kapelionas. 

lauks naujo klebono kunigo Pirmiausia jis rūpinos dva-
, Juozo J. Reikaus. Jis gimė šios reikalais Fort Schuyler. 

vakarinėje Chicagos miesto N. Y., ir po to 18 mėnesių 
dalyje. Pradžios mokslus ejo ! dirbo Mare Island, Cal. 
Aušros Vartų ir Šv. Antano ' Kun. J, Reikas užjūryje 
parapijų pradžios mokyklo- suvirs du metus ejo kaipo 
se, seselių Kazimierieeių glo Laivyno vyriausiojo katali-
boje. Toliau mokės Šv. Ri- |kų kapeliono pareigas admi-
tos aukštesnėje mokykloje j rolo Halsey 3-čiame laivyne 
ir DePaul universitete. 
PASAUKIMO KELIU Kun. Juozas Reikas> bu

vęs Laivyno kapelionas, pa-

Jis pergyveno smarkias 
susirėmimo dienas Guadal-

Jąusdamas pašaukimą į canale ir Pacifiko salose, 
kilnesnį luomą, Juozas susi- Vyskupas Aden, vicar a- j skirtas 'gv. Petro ir Povilo 
kaupęs ruošiasi eiti Dievo p o stol ice Salamon Islands, lietuvių parapijos klebonu, 
Apvaizdos nušviestu jo atei- buvo suteikęs kunigui J. Rei- i Rockford 111. 
čiai keliu. Stoja į seminari- kui teisę teikti Sutvirtinimo 

Kori Laisvės 
Londonas. — Kardinolas 

Bernard Griffin, Westmins-
ter arkivyskupas, l a n k ė s 
Lenkijoje. Varšuvos raudo
na vysiausybe ignonavo kar 
dinolo atsilankymą Lenkijo
je.. 

Jis pareiškė, kad lenkai 
yra ištikimi Katalikų Baž
nyčiai. 

Lenkijos žmoante nsri pil
nos fožsves ir nepriklauso
mybes. Bet Varšuvos vy-
riausytoe turi šokti 
Maskvos muziką. 

Tikslus tyrimas Contact Stiklą! 
Ortkoptlc Oydymaa, Stiklus Atnanjln o 

Dr. Wdlter J. 5wiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. GERMAfi EOAD 
(Vtr# Metropolitan 8tate B a n k ) 

TeL CANaJ 7829 
**i. . — Kaadlen 19 Iki I I : 1 Iki I . 
ki • teita*. į e ryto lkl • rak. Sek 

f t lkl l t . T*o«aA atdaryta 

Akte 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

bonu, Rockford, 111. Klebono 

Cleveland 
LANKĖS 

Clevelande lankės kun. A. 

ją gilintis reikalingoms pa- Sakramentą t _ , ^ „ . v 

I reigoms. Filosofijos mokslus K a r u i p a s i b a i g l l s k u n . J. ! pareigai pr̂ adės' * * • » I M ą 
baigė S v. Liudviko semina- R e i k a s b u v o g a rbingai pa- dieną. 

t rijoje, St. Louis, Missoun, i e į s t a s iš tarnybos kaipo lei- i Dįe Vo palaimos ir geriau-
[ o Teologiją - Šv. Meinrado t e n a n t a s kamendorius, su de j s i o pasisekimo! 
| seminarijoj, Indiana. Ir štai, k o r a c i j a _ tarnybos kaspi- j 
t 1939 metais, gegužes 30 die- n u i r d v i e m ž v a i g ždem, kū

ną, jis sulaukė išauštant r i a s s u t e i k ė Valstybes Sek-
| džiaugsmingos gyvenimo die retorius, pareikšdamas ir 
t nos — vyskupo Jos. Ritterio patvirtindamas kilnius kun. 

buvo jšvęstas kunigu, Šv. R e i k a u s atliktus žygius Tš-
Meinrado Abbey, VVichita, v y n e i i r Bažnyčiai. 
Kansas, vyskupijai. 

_ T T> T u , GILINOSI MOKSLE 
Kun J Reikas buvo vika-

i i- • • T̂  ^ 4. •„ _«*>*„« uieveianae lanKes Kun 
ru keliose parapijose. Pas- Per pastaruosius metus, " ^ 1 
kui buvo paskirtas šv. Juo- kun. J. Reikas gilino moks- Zakarauskas, is Chicago, 111. 
zapo Seserų motiniškojo na- lus Notre Dame universite- A ^ l a n k e s a v o amines — Po-
mo kapelionu, VVichita, Kanjte, Ekonomijos, Sociologijos, ™*» A gotą ir jų dufcterį 
sas; ir kurį laiką buvo mo~ I Pramonės ir Darbo santykių Vyšniauskus, ir taip pat sve 
kytoju Šv. P. Marijos Liurdo šakose. Pasižymėjo darbštų- į į i n | ą S \ ^ v ^ T " ^ 
aukštesnėje mokykloje, Pitt s mu ir gabumu moksle. I . ą . ' ' . * 
- T*. „ , ^ ^ v kuris ne tik maloniai prie-
burg, Kansas. Vyskupui Boylan prašant , , . . „. , / , 
LAIVYNO KAPELIONAS ir vyskupui M Carroll lei- i ™ \U t" a

g ą } " Į ? * * * ^ xr-,« T r» i i , . | j y . V /^ ' _ ., apvažinėjo po įdomesnes vle 
Kan. J. Reikas, karui ki- džiant, kun. Juozas Reikas . . ,. „ ' , 

l l l o • . . • TT o T i • -̂  -r-, l^as, toliau uz Clevelando ri-
lus, įstojo j U. S. Laivyną paskirtas Sv. Petro ir Po- L 
kapelionu, ir buvo paskirtas; vilo lietuvių parapijos kle- I ' . , : . ^ „ 

^ , Kaip teko nugirsti, kad 
j kun. Antanas Zakarauskas 
pirmą kartą turėjo kelionę 
orlaiviu, bet labai yra pa
tenkintas keliones patogu
mais ir greitumu. 

• 
IŠVYKO 

udffiM l i sns 
V efcietija. — CK nl 

fcso sfe©*yfctoįe E*4rnv*ai ga-
mina žaislus, 

Gaaa meniškai, prisilai
kant stilizuotų anatomijos 
taisyklių, gaminama dramb
liai, draaaaibl&akai, įvairią ru> 
šių šuitoes, kates, be to, kai 
kurie žip&ys ir paiflikščM. 

• J« J* •mvHM(l r Ji 
O P T O M E T B 1 S T A S 

101 So. Ashland 
Avenue 

LIETUVIŲ ŽINIOS 

1 0 . 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDfiS 
BUMO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 

Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

NATHAN' 
K A N T S K 

•TJetuvlSkas 
Žydukas" 

Alena Vyšniauskaitė1 atos 
togų proga su savo draugė
mis išvyko j Kanadą aplan
kyti žymesnes šventoves ir 
kitas įdomias vietas. Alenu-
te yra aukštų idealu, mer* 
gaite. 

• 
Leonas ir Agota Naviekai, 

savo automobiliu atostogų 
iškeliavo į tolimą Kaliforni
ją, Los Angeles miestą. Jie 
nori ten apsigyventi. j skaitykite ir platinkite 

Jei taip įvyktų, — mums. | ''Draugą", 
elevelandiečiams būtų dide-

ris šiandien yra gana pelnin 
gas. Jo žmona moka siuvė
jos amatą, todėl ir jai pa
vyko gauti gerą darbą prie 
siuvimo B. J. 

AČItU 
Dekojjiu visiems ir visoms, 

kurie surengė* man pagerb-
tuvių vakariene;, birželio 22 
dieną, paminėti mano vi
suomeninę veiklą, ypač Mo
terų Labdarybės draugijoje. 

Ačit tariu Agotai Navic
kienei ir jos bendradarbėms 
P. Šeporaftienei, J. Zarskie-
nei, J. Kavaliauskienei, IX 
Šerkšnienei, M. Slankauskie 
nei, K. Roctouvtenei ir M. 
Labašauskienei. 

Dėkui kun. kteb. J. Ange
laičiui už kalbą ir parapijos 
sale„ dfckui kun. K. Petrei-
kiui už kalbą ir šv. rožan
čių. 

Taip pat ačiū K. Magilie-
nei už malonią kalbą ir pro
gramos vedėjai A. Navickie
nei. 

Dar kartą ačiū vėsoms ir 
visiems. 

Barbora Yatskieoe 

VALANDOS: , 
Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. »:30 iki 19—1:30 
iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta 
Į *ešta<fteniais 9:S% M 12—1:30 

Akiu Specialistas 
atkonas Pasitarimui 

1 CANaI 0523 Ptatt Bldg. 

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. 

Dr. F. C Winskunas 
GYDYTOJAS IB CHHtUBGAS 

2420 W. Marquette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Ees. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
TeL HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., Antrad.. Ketvirtad. ir Pen-
ktad. nuo 10 ryto iki 8 vak. Trečiad. 
uždaryta, šeštad. nuo 10 ryto iki 4 pp. 

— 

F. RIMDZUa D. a 
LICENSED CHIROPRACTOR 

Df STATE OF INDIANA 
eeUS f n HNBBBft 

Phone Wentworth 2527 
PHYSK) THER AP Y 

938 West 63rd Street 
HOURS: DaUy C to 8 F . M. 

iaturdaya l t i . H. to S P. M. 

i SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
SU ODOS IŠBĖRIMAMS 

K«nčlantleji nuo semų, atdaru 
ir skaudžių laladų, žino kaip m n -
kn yra ramiai p*sMėtl , Ir kaip 
nakties metu negal ima gerai liei-
mlegot. Kuomet 
lai»do8 pradeda 
nležt Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi-
nimul skausmo 
ta* niežėjimo tų 
sen'4, atdarų Ir 
ikaudl lų žalsdų. 

Jo atgalr lnan-
fiios Ir skausmą 
prašalinančios j -
patybie suteiks 
Jums t inkama 
nakties pollsj Ir 
pagelbts lžgjc 
senas, atda
ras Ir skau
džias žals-
laa Tartoklte A Irai 
audeglmama, lažų ir su trūkimų f 
orasalluimul. ir kad palengrlnti 
Psortasls niežėjimą. Atvždina va-

AtMlete's ~ 

Off. tel. GRO 5677. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, 

išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei 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. G. StRNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

I I l i e t ų Patyrimai 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
TAULNDOS: nuo 10 Iki 4 Ir C lkl S 

Ned«lioj pasral sutartL 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00 
Iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių Ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehill 5213 

Rez. Tel. HILltop 2626 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resid. teL CANaI 7810. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEOB) 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Cermak Boad 

•AJLAJNTDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečlad. Ir 

Šešta d. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutart i 

DR. A. JENKINS 
PHTSIOIAN St i U R G E O N 

( t l B T U T I S OTDTTOJAfl) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO TALANDOS: 
Casdlsn nuo 1-4 p.p. ir 7 : l t - t \ 

Šeštadieniais nuo S-4 popie t 
Trečlad. ir l e k m a d . uždaryta. 

Ofiso TeL — PROspect SMS 
1«1. — VUUttnim S 4 l t 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį 

Ofiso Tel. VIRfiinia 1886 

DR. AL. RAČKU5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Remkite tnoa, kurie skel
biasi "Eferaaage". 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų 
I Š D I R B Ė J A I • 

Tlt^iog Jam* 
O Mfl*q Dtrbtovlft 

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkCJų pilną 
patenkinimą. 

Turime dideli ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau! 

GABANTtJOTA MEDŽIAGA IB DAKBA8 TEIKIAMA 
V t LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus*. — 
Prte Progos Paklauskite Jn. 

Avenue 

».u= 

— PABLOB SUITE IADLKBUAJ — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, I1L 
Telefonas—LAFayette 3516 

SavinJn l.in JOJĘ 1L\ZIK—KAZIKAITIS 

ie skriauda netekti A# Na
vickienės, kuri tiek d a u g 
darbuojas visuomeniniame, 
ypač katalikiškame darbe. 
Priklauso prie keleto drau
gijų, ir yra gera aukotoja; 
yra ALRK Moterų Labda
rybės antri metai pirminiiv 
ke. 

ATVYKO 
Kas kart vis d&iigfau at

vyksta iš Europos Lietuvos 
tremtinių; arba gyvųjų liu
dininkų apie kom u n i z m o 
žiaurumus- ir t.t. Šiomis die
nomis atvyko Adolfas Šal-

jkauskas pas savo žmoną, ku 
ri yra Amerikos pilietė, ir 

Į praėjusiais metais rūpesčiu 
savo giminaičių atvyko j A-
meriką; ir dabar parsikvie
tė savo vyrą. 

Malonu girdėti, kad A. 
Šalkauskas yra mūrininkas 
ir jau per gerus prietelius 
gavo savo amato darbą, ku-

Foot defitną k* 
oUi i j lm* , mistabdo Jo plėtimąsi, 
tuaaao n o o odk>8 nudAHNimo Ir 

futrūkimo tarp piritų,; f eras ir 
tausoa, ti0ftW<niižili>B odos nležftjl-
aut, nuo darbo išbėrimams Ir kl-
oms odos negal ima IB lauko pa
l a 

LBOULO OINTMENT parsiduo
ta no fX.f l ir »o IS.Bt. 

Siųskite JOsų Money OrderJ tls-

LEGULO, DEPT.—D. 
1847 W. 14th Streot 

CICEEO 00. ILLINOIS 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HKMloek 5849 
Rezid—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakaro. 

TeL: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAMAI 

&*<9ĘmM m>r.-T/. VĮffftĮĮąjff.;-! 'a^'-1.'.^: -Į • ^1-1^!^^%^^V-':?:^ i 

TeL CANaI 6122 

DR. BfEŽIS 
GYBYTOJAS K CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Plaoe 

Tel. REPublic 7868 

PLANINGAS TAUPYMĄ 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus—naują automobilį—del apsaugos 
nuo netikėtu nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $8,000 per Federal Savings & 
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. 

Tel. CANaI 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Boad 
OFISO VALANDOS: 

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

• . 

MUTUAL FEMRAL SAVINOS 
and Loan Association 
Under U / S. Goveroment Supervision 

2302 UEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Ofiso Tel. i PULLMAN 1193 
Namų Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Dr. VValter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice l imited to Obstetrics 

and Gynecolo^y 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTĮ 

T e l e f o n a i 
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, Saukit MED. 0001 

DR. STRIKO 
PHYSICIAN AND 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 sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
Namg Tel. PROspect 1930 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Resiz. Tel.: BRUnswick §697 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare . 

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie užsisakytų "Drangą" 

Atsargumas po laikui nie
ke nereiškia. 

Sunkiausias kerštas — at
leisti ir dovanoti. 

http://fX.fl
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!S LIETUVIŲ TREMTINIU GYVENIMO 
Mes, lietuviai tremtiniai, i traukti iš šio skurdo, 

gyvenantieji Meerbecko sto šiandieną (4.6.1947), kai 
kongrese sprendžiamas mū
sų klausimas, mes vieningai 
aukojame už Jus šv. Mišias 
ir meldžiame Aukščiausiąjį, 

vykioje, Vokietijoje, reiškia 
me padėką savo geradariams 
— giminėms, gyvenantiems 
Amerikoj, už gautus Affida-
vitus, būtent: ponams Peter kad visame kame Jis laimin 
Jonkaitis, Bethlehem, Conn.; tų Jūsų darbus ir troškimus. 
Margaret Šmitiene, Bethle- j meyvd į d e d a n t , ir di-
hem, Conn.; Kazimieras Bo- džiausiose karo audrose iš-
gusiewicz, 2138 Crystal S t , n k o m € g v e i k i i r g y v i š i a n . 
Chicago 22, Ui.; Joc. W. Bo-; d i e n ą p i l n i ^ y ^ i r p a a i t i . 
gusz, Roby Indiana, Roby k g j i m o kaupiames šv. Mišių. 
Post Off.; T. W. D. Stroga, ' 
2251 N. Campbell Ave., Chi-

KĄ PASAKfi? 

Aukoje ir reiškiame Jums 
savo giliausią pagarbą ir 
padėką. 

Jūsų gimin-es gyvenantieji 
lietuvių stovykloje Meer-
becke, Vokietijoje 

Meerbeck'as 
1947 mt. birželio men. 4 d. 

cago 47, 111.; John Piragis, 
1998 — 25th St., Detroit 16, 
Mich.; Jurkūnams, Eliza-
beth, N. J., 193 Bellevue St.; 
H. J. Kanzleriams, Linden, 
N. J., 606 Hagel Ave.; A. S. 
Berkeliams, Antioch R. F. 
D.; S. Čirbuliui ir S. Z. Jur
kūnams, Chicago 22, 111., 
1754 W. North Ave.; Tomui 
Podliauskui, Rt. 2 Trailer 
Camp, Elmhurst, 111.; M. K. 
Srubams, 1315 S. 50th Ave., 
Cicero 50, I1L; M. Žebriui, 
3604 Monroe St., Belhvood,. v § s a t s kirų skyrių užsklan-
111.; Agnės Šimkūnas, 2116 d o s y r a kiįšįneg į r spausdin-

,rDegafifi Žemė" 
Voldetija. — J. Nevar-

dauskas išleido savo eilėraš
čių rinkinį, kuris spausdin
tas rotatoriumi. Gi dviejų 
spalvų viršelis ir vienspal-

Forbes St., Pgh. (19), Pa.; 
Antaninai ir Jonui Ropiams, 
220 Silver Ave., Hillside, N. 
J.; Mykolui ir Veronikai Vai 
čiūnams, 59 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y.; Povilui But 
vydui, 20 Harvard St., Nut-
ley, N. J.; A. Gečaitei, 312 
Chardwick Ave., Newark 8, 
N. J. 

Be to, reiškiame taip pat 
savo nuoširdžią padėką vi
siems tiems, kurie šiame rei
kale mus atstovauja ir viso
keriopai stengiasi mus iš-

tos spaustuvėje. 
Šis eilėraščių leidinys pa

vadintas: "Deganti žemė'' 
Šis 76 puslapiui eilėraščių 
rinkinėlis daro malonų išvir
šinį įspūdį. Eilėraščiai be
veik išimtinai liečia tremti-
nišką gyvenimą. 

Senatorius Bourke B. Hi-
ckenlooper (R., Ia.), Atomi
nės Energijos komiteto kon 
grese vedėjas, pareiškė, kad 
jo komitetas netiki, kad 
svarbūs atominės paslapties 
popieriai buvo pavogti, nors 
buvo apie tai skelbta New 
York laikraščiuose. Jis pri
pažino, kad popieriai iš Los 
Alamos, N. M., buvo pavog
ti 1946 m., bet pasakė, kad 
jie buvo greitai ir pilnai su
rasti . (Acme-Draugas tele • 
photo) 

Didelis Dėkui 
šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų piknikas puikiai pa
vyko. Širdingos padėkos žo
dį tariame visiems, *kurie 
kokiu nors būdu prisidėjote. 
Nuoširdžiai ačiū didžiai ger
biamiems klebonams už pa
garsinimą ir prielankumą. 
Labai ačiū pikniko rengimo 
komisijai, rėmėjų skyriams, 
o ypač jų uolioms vadšms 
ir darbininkėms, visiems vai 
gių ir dovanų aukotojams, 
~adio garsintoiams, ir dnr. 
' 'Draugui *' už į d ė j i m ą 
straipsnių. Taipgi labai dė
kojame visiems ir visoms už 
atsilankymą ir paramą. Ge
rasis Dievas tepakeičia jū
sų darbus ir aukas į turtus 
amžinai tveriančius dangiš
koje Tėvynėje. 

Mes ypatingai džiaugia
mės, kad mūsų geradariai ir 
prieteliai gražiai parėmė pik-

20 Milijonu! 
Jungtinių Amerikos Val

stybių moterys kasmet išlei
džia 20 milijonų dolerių: na
gų lakavimui, pranešė pre
kybos departamentas. 

Pastebima, kad su nagų 
lakavimu grįžtama į prieš 
Kristaus laikus, kada egip
tietės vartojo nagų dažymą. 

Komitetas 

C L A S S I F I E D ADS 
* "D R A U G O" * 

D A R B Ų S K Y R I V S 

niką. Su širdingu ačiū dėkin 
gomig širdimis maldaujame 
Viešpatį teikti Jums gausių 
malonių. Dievas ypatingai 
džiaugiasi Jūsų geraširdin-
gumu. Jis atlygins jums šim 
teriopai. 

Šia proga ypatingai dėko
jame rems jų ir seselių var
du didžiai gerb. klebonui ku-
nimui P. Katauskui ir jo pa-
rapijonims už užieidimą šio 
sekmadienio ARD piknikui. 

Šv. Kazimiero Seserys, 
Motina M. Juozapa 

Įdomiausias laikraštis yra 
"Draugas' \ 

Televizija Popiežiui 
Vatikanas. — Popiežiui 

Pijui XII ir diplomatiniam 
korpusui Vatikane vakar 
pirmą kartą buvo demons
truojama televizija. Televizi
jos priimtuvai įtaisyti popie
žiaus privačiam knygyne. 
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FLOVVERS 
JOS F. BUDRIK, Inc. 

Didelė Krauutvė 
R A K A N D A I , R A D I O 

IK JEWELRY 

• • 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radioa, nuo $20.00 
iki $450 00. 

TELEVISION setai, po $27&. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės. 

Krautuvė atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 
9 vai. vak. 

Budrlko leidžiamos Radlo valan-
landos kas sekmadienį, Iš WCPL 
(1000 kll.) radlo stoties, 9:S0 va
landa rak., o ketvirtad. vak. Iš 
W H F C (1450 kl l . ) 7 vai. vakaro. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. Halsted St. 

Chicago g, Illinoia 
TEL. CALUMET 7237 

4T4STS MTWINA8 RAKO! , 
1 H A D A D T a I Geriausias Laikas Pirkti 
U M D M K — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 
stogams Reikmenys — Insnlnotn Plytų išvaizdos Sidbigs 
— Langu — Durn — Tvoroms Materiolo — Maliavos —• 
VarnlSto — Enamello — Geležiniu Namams Reikmėm? 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Sritc — Visokios 
RASies Insaliaeljos Materiolo — Štormo Langn — Kom
binacijos Dnrn — WaIlhoard '— Plaster Board — Vams-
džia Ir Daag Kito Dalyko, 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI? 
STASYS LITW1NAS, Presu 

CARR MOODY LUMBER CO. 
i039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1273 

VALANDOS: Nuo 8-tos vai ryto iki 6-tos vai. vak. 
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WATCH SAVINGS GI0W! 
• it n m 

m Ttm. VU. Yr*. 
Haa 
Maa 

K« 
K* 

tam 
mt 
1800 
M00 

MM 
ISO 
1000 
•000 

1000 
1000 
4900 
•000 

$1100 

sott 
0000 

i w » 

^^.sK^tti i i*' N 

> • -I 

FOR THAT 
AIX YOUR 

*̂  

' FfftMF 
O.V-rXVIX. 

OWN 

UI\iYIEIRSAL 
Savings and Loao Associalion 
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317 

Jūsų indSlių saugumui apdrausti per Pederal Savings 
fe^ifiAfl^t aą^L^ąn |niwrafice;Corporation. 

Atdara kasdien nao fi ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
v nuo 9 ryto M 8 vak., Se*tad. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

• | )R\ l 'CiASM HEI .P OMNTOfl 
\D V KKIISI NU D K V A KTftl U !V1 

127 » o . D«"arl»orn Str**«-l 
rel. RANdolph »488-»48l» 

H E L P W A N T E D — MOTEHV8 

DŽENITORKŲ 
PASTOVUMAS, TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME 

• LABAI AUKŠTOS RATOS 
72%c J valandą pradedam 
77 %c j va'andą. po 3 mėnesių 
82 4̂c j valandą po 6 mėnesių 

• 5 IR 6 DIENAS į SAVAITĘ 
• VAL. 5:30 IKI VIDURNAKČIO 
• APMOKAMOS ATOSTOGOS 

IR ŠVENTES 
• UNIFORMOS DUODAMOS 

IR IŠVALOMOS VELTUI 
• DAUG DARBININKĖMS 

NAUDŲ TEIKIAMA 
Visaip bandysime paskirti prte darbo 
arčiausiai jūsų namų. 

Atvykite tr matykite 
M i s s A l l a n 

Moterių Samdymo Ofisan 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

309 W. WASHINGTON ST. 

SVIESTO VYNIOTOJŲ 
Patyrusių 

Pastovus darbas 
SUNSET VALLEY CREAMERY 

2903 W. Arthington St. 

— 
i . i 1 . r1 , = • 

J? 

• ' i- * * . - V -

V - J _ • 

•-

LIQUOR STORE 
2441 Wes169th Street Chicago 

YaiTIl N<ed M«Aer;:Nr*t 
MMXSJ imhldow"coapl« ire trrfag benmbectmm. 
Šutote mmm+fmmmmj «oon ts titefre •^••Jiw1itPtr| jjįJ 
4own paymenc oeeded.. Any caovefitent uooam opcw' 
yoar insured nrisgs mccoaat tt tfab Axsodation. Th*l 

vili tbom jFOtt " 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

AVE WITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN 

•i tf.'Tfr'gr I /. 

DIDELIS PASIRLNKIMAS VYNO, DEGTINfiS, ALAUS! 
Speciale nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams. 
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

HI.LP WANTKD — VVRAI 

AUTO MEKANIKU 
Pulikrinkitf mūsų pas fllyn)ą pir
miau. A'g^i. mfn siniai t>onai. švari 
ir moderniška d rbtuW>. Dienomis 
arba vakarais. Matykite Wįkpnm. SOERENS MOTOR CO. 

Ford Dealer 
2Tth ir CapHoi Drlve 
MIIAVAIKEF. \VIK. 

PAPR. DARBININKŲ 
Tvarkyti prekes uraranous?. Dy
kai gyvybės apdrauda ir ligoni
nes pienas. Atsišaukite. 

HANSEN STORAGE CO. 
126 N. Jefferson 
Miluaukee, Wls. 

WELDERS 
FABRICATORS 
IR CUTTERS 
PATYRUSIŲ 

Grupes apdrauda, gera mokestis, 
patogios darbo sąlygos, puiki pro
ga jsidlrbimui. ' Pasaukite arba 
rašykite 

NATIONAL TRIJCK 
EQUIPMENT CO. 

225 MADLSON ST. 
VVaukesha, Wis. 

Tel.—WAUKESHA 3363 

VYRU 
REIKIA 

BENDRIEMS DIRBTUVES 
DARBAMS 

PATYRIMO NEREIKIA 
Pirmas ir antras šiftas. Pastovūs 
darbai, gera mokestis. Atsišau
kite. 

A M E R I C A N 
HAIR & FELT CO- ' 

944 N. 46th St. 
MiKvaukee, Wfe*. 

KJEDZIE 1155 

VYRAI IR MOTERYS 

5 VYRŲ — 4 MOTERŲ 
Dirbti mūsų China (dišiu.) dirbtu
vėje 58 mylios nuo Chicagos. Pradi
ne mokestis vyrams — $44, mote
rims — $31.20. Greitas jsidirbimas. 

REGAL CHINA CO. 
836 NORTH AVE. ANTIOCH, Il iL. 

PARDAVIMUI 

BERWYNE 
Fletas jums ir dar gera įeiga. 

švarus ir tvirtas 6 apt. med/.io na
rnai ant didelio kampini-o loto arti 
C. B. & Q. stoties. Bušas sustoja 
prie pat durų.. Patogu j mokyklas, 
krautuves ir bažnyčias, š tymo šilu
ma. Jeig-os j metus $2.377. Užda
rant "estate" parduosim už $16,5u0. 
ŠAUKITE — GUNDERSON 116 

Prašykite M r. . lacobs 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

KEPYKLOJE DARBINIKŲ 
PATYRUSIŲ AR NE 

Darbas nuo šeštad. ištisai k e t 
virtad. Pastovūs darbai. 2 savai
čių atostogos ir šventes apmo
kamos. Uniformos duodama. Ap
drauda ir ligoninės pienas. At
sišaukite. 

A. & P. BAKERY 
116 E. Recher 
Miluaukee. \Vis. 

A I T O RODY I R F E N R E R VYRO 
I'^darbis .kuris nustebins jus siūlo
ma top-noteh vyrui. Moderniška ša
pą, naujausi įrengimai, pastovumas. 

RUBY CHEVROLET 
'j y w r | l f *n Ijarget* Clw*v«>ltet 

Dealer" 
807 N. RROADWAY 

>1ILWAUK£E, WiH. 

t 

—įau Cmie . 

Iki šiol prancūzų tanata 
stovėjo ant išmirimo bazes, 
nes gimimų skaičius nevir
šydavo mirimų. Tik 1946 m. 
atnešė Prancūzijai džiaugs
mo, nes gimimų skaičius bu
vo 293,000 didesnis ui miri
mų. 

Tai pirmas įvykis Pran
cūzijoje per 11 metų, kad 
prieauglis padidėjo. Tai pa
reina nuo vyriausybes ragi
nimo ir nuo to, kad dauge
lis grįžo iš nelaisvės ir iš
trėmimo. 

^f*^K ; 

YOUR 
SAVINGS 
ARE 
VVELCOME 

Lw 

We're bappv to be of service to individo* 
als and families who want to look to the 
furure with safety, by saving regularly in 
an insured savings account here. Scarcwith 
a small amount now-and save*bere ttgar, 
larly. 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1500 South 49th Court, Cicero 50, BL 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS, Erecutive Secretary 

PHONE — OLYMPIC 412 
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Didžioji Gen. Marshallo Plano Reikšme 
PATS NEDALYVAUJA IR KITŲ NELEIDŽIA 
Posakis — "nei pats ėda nei kitam duoda" — pusė

tinai gerai galima pritaikyti prie Rusijos diktatoriaus 
Stalino nusistatymo gen. Marshallo plano įgyvendini
mo atžvilgiu. Ne tik jis pats atmetė tą planą, bet ir 
toms valstybėms, kurios yra užtrenktos už "geležinės 
sienos*', neleidžia pasinaudoti ta stipria finansine pa
rama ekonominei rekonstrukcijai, kokią žada Jungti
nės Valstybės. 

Maskvos satelitės — Lenkija, Jugoslavija, Rumunija 
ir Bulgarija atmetė anglų ir prancūzų kvietimą daly
vauti Paryžiaus konferencijoj šios savaitės gale. To 
paties galima laukti iš Vengrijos ir Suomijos. Konfe
rencijos tikslas, kaip žinoma, yra svarstyti gen. Mar
shallo plano įgyvendinimo galimumus. Vadinas, jei 
Maskva tam tikrais imperialistiniais išrokavimais at
meta Amerikos pasiūlymą, tai juo neturi naudotis ir 
kiti. 

Čekoslovakija, kuri taip jau yra Maskvos kontrolėj, 
vis tik nors tiek parodė drąsos, kad priėmė kvietimą 
konferencijoj dalyvauti. Ar ji planą, kaipo tokį, pri
ims ar ne, tai kitas klausimas. O gal ji paskirta tik 
obzervatorės rolę suvaidinti? 
MARSHALLO DIPLOMATIJOS TIKSLAS 

Jungtinių Valstybių sekretoriaus gen. Marshallo pla
ną reikia priskaityti prie naujoviško diplomatinio ma
nevravimo. Jame yra nemažai tikslingumo ir išminties. 

Gen. Marshallas neforsuoja Jungtinių Valstybių eko
nominės rekonstrukcijos plano Europai pirmiau negu 
ji pati apsispręs, apsiskaičiuos ką ji pati gali padaryti 
ir tarpvalstybiniai susitars. 

Šiuo planu jau pasiekta kelių rezultatų. Pirmoje vie
toje juo iššaukta Vakarų Europos iniciatyva, kuri bu
vo apsnūdusi po nepasisekusių Maskvos ir Londono 
konferencijų. 

Antra — gen. Marshall prispyrė prie sienos Sovietų, 
Rusiją ir privertė aiškiau pasakyti savo tikslus. 

Maskva pastatyta tikrai nedėkingoj pozicijoj. Ji šiuo 
kartu neturėjo progos ir galimumų pulti Jungtinių Val
stybių programą, nes ji lig pat šiol nesusivokia kas 
toje programoje yra. Vadinas, Vašingtonas visų savo 
kortų dar nėra parodęs. Taip jau rusai negali prikišti 
Amerikai, kad ji kišasi į vidujinius Europos reikalus, 
nes gen. Marshallo plane yra pabrėžta, kad pirma pati 
Europa savo atsistatydinimo reikalais turi pasirūpinti, 
o Amerika su savo pagalba ateis tik tada, kada ji pati 
turės savo konkrečią programą. 
RUSIJOS PASIPRIEŠINIMO MOTYVAI 

Pasirodo, kad daug kam dar nėra aišku, kodėl dik-
tator 'us Stalinas atsisako dėtis prie bendro darbo su
planuoti Europos rekonstrukciją. 

Stalinas, matyt, nujaučia, kad dalyvaujant tame pla
navime, norint ar nenorint, iškeltų aikštėn Rusijos eko
nominę ir jos žmonių būklę bei reikalavimus. Be to, 
būtų sužinota aiškiau, koks yra Rusijos gyvenimo stan-
dardas ir neišvengiamai jis būtų lyginamas su kitų 
kraštų gyvenimo standardu. Ir toks palyginimas, su
prantama, neigiamai paveiktų į totalitarinį Stalino re
žimą. 

Gal būt Stalinas dar ir šiaip galvoja: Jungtines Val
stybės be Rusijos pagalbos negalės išgelbėti Vakarų 
Europos ir kad toks nepasisekimas diskredituotų Ame
riką ir tada susidarytų tokios gyvenimo sąlygos Va
karuose, kurias Maskva galėtų išnaudoti Europos s<? 
vie tinimui. 

šia proga dar vieną dalyką galima pabrėžti, kad gen. 
Marshallo planas iššaukė rusus dar kartą (ir šį, kartą 
labai aiškiai) pasisakyti, kad jų totalitariniai ir impe
rialistiniai siekimai neledžia kooperuoti su vakarų de
mokratijomis nei pokarinei Europos ekonominei re
konstrukcijai nei pastovesnės taikos atsteigimui. 

Net Ir Ten Komunistų Agentai Veikia 
ALT ir BALF ne vieną kartą turėjo siųsti memoran

dumus karo departamentui ir valstybės sekretoriui, 
nurodant, kad Amerikos militariniai autoritetai ir UN 
RRA nedraudžia komunistų propagandistams ir net 
aiškiems Rusijos agentams eiti į tremtinių tarpą Va

karų Europoj ir juos jiems žinomomis priemonėmis 
terorizuoti. 

Šiomis dienomis labiau paaiški to nelemto elgesio 
priežastis. Jungtinių Valstybių kongrese kai kurie at
stovai iškėlė tikrai skandalingų dalykų. 

Amerikos militarinės okupacijos zonoj Vokietijoj ka
ro departamento personale dirbę ir dar dirbą komu
nistuojantieji ir net tiesioginiai su komunistų % veikla 
susirišę žmones. Komunistų esą ir vokiečiams leidžia
mų laikraščių redakcijose ir Nuerenbergo teismo ame
rikiečių advokatų tarpe ir tiesioginių militarinių pa
reigūnų tarpe. 

Jei kur, tai Europoje įvairiems komunistuojantiems 
Amerikos pareigūnams tikrai neturėtų būti vietos. Juk 
tokie ponai nepadės atstatyti Europą demokratiniais 
pagrindais, bet gelbės Maskvai ją tempti ant totalita
rinio, komunistinio kurpalio. 

Tad, pasirodo, kad komunistų agentų visose Ame
rikos įstaigose ir visur yra privisę. 

Amerikos Aliejus Rusijai 
Pasirodo, kad Amerikos aliejus vis dar tebėra ve

žamas į Sovietų Rusiją, nepaisant pasirodžiusių pro
testų iš visuomenės ir net iš kongreso pusės. Vyriau
sybė, kažin kodėl vis dar nemato reikalo padaryti žy
gių, kad sustabdyti kompanijas siųsti į priešų rankas 
tokį produktą, kurį savo laiku jie gali panaudoti prieš 
Amerikos saugumą. 

Šiandien jau nebepaslaptis, kad Sovietų Rusija spar
čiai ginkluojasi. Net savo užgrobtus ir kontroliuoja
mus kraštus išnaudoja rengtis prie karo. Taigi, nelie
ka jokios abejonės, kad ir Amerikos aliejų rusai su
naudos savo militariniams reikalams. 

Tol, kol Rusija atsisakys kooperuoti taikos atstaty
me, kol ji neištrauks savo armijų ir šnipų iš okupuotų 
kraštų, kol ji nesustos ginklavusis, tol nė vienas alie
jaus lašas neturėtų būti jai siunčiamas. 

APŽVALGA 
Staigmenų Belaukiant 

"Darbininkas", rašydamas apie gen. Marshallo pla
ną Europai atstatyti, daro šias pastabas: 

"Visi tie sakiniai tinka į antraštes ilgiausiems straips
niams ir kraštutiniausiems spėliojimams. Ir iš tiesų 
čia kažkas bręsta. Kažkoks paskelbimas nervų karo, 
po kurio paprastai seka karo veiksmai. Jei iš tikrųjų 
prie to prieitų, tai negalima kaltinti demokratijos va
dų. Jie išbandė ir išsėmė visas priemones palenkti Ru
siją prie žmoniškų taikos sąlygų, ypač pralaimėtojų 
atžvilgiu. Didžiausią problemą sudaro Vokietija. Ne
galima gi ją visuomet taip suskaldytą laikyti ir badu 
marinti. Karas tai karas. Jo tikslas žudyti ir naikinti, 
bet karui pasibaigus, grįžta žmoniškumo jausmas. Par
blokštam bejėgiškam priešui paduodama ranka, pade
dama jam atsistoti ant kojų ir duodama ekonominio 
ištekliaus naujam gyvenimui pradėti. Toks nusiteiki
mas ir žmoniškas ir riteriškas. Civilizuotoms ir demo
kratinėms tautoms toks jausmas yra įgimtas. Jis ir 
nustato demokratijos poelgio gaires. Pagaliau ir civi
lizuoto pasaulio interesai nepakenčia tokios padėties, 
kad Europos centre gulėtų parblokšta didžiulė tauta', 
kurią reikia maitinti, nes neleidžiama jai iš karo griu
vėsių atsistatyti. Tokia neįmanoma padėtis paraližuo-
ja normalų žmonijos gyvenimą. 

"Deja, prie demokratijos prisiplakė bolševistinė Ru
sija, su savo azijatiška pasaulėžiūra* Ji kaip tiktai 
prisilaiko tiesioginiai priešingos demokratijai politi
kos. Ji negali pakęsti greta savęs bet kokios kultūrin
gos tautos. Kai bolševikiška Rusija okupuoja kokį 
kraštą, tai pirmiausias jos uždavinys — nustumti to 
krašto kultūrą taip žemai, kad susilygintų su jos ko
munistine kultūra. Kitais žodžiais, Rusija įgyvendina 
netvarką, nelaisvę ir visuotinį, nepakenčiamą civilizuo
tam žmogui skurdą. Dėlto jai reikalinga sunaikinta, 
parblokšta ir badaujanti Vokietija. Tad nė kiek ne
tenka stebėtis, kad Maskvos valdovai sabotažuoja vi
sas Alijantų pastangas Europai atstatyti, nes tai reikš
tų rusų okupacijos pabaigą visose jų pavergtose ša
lyse. Bet už tai reikia labai ir labai stebėtis, kad Ali-
jantai pirmiau leido Rusijai svetimose žemėse įsistip
rinti, o tik dabar susiprato su ja susikalbėti. Deja, per-
toli jau nueita nabašniko Camberleno takais. 

"Taip neįmanomai savo uždavinį apsunkinę Alijan-
tai pasiryžo liautis kalbėję ir pradėjo veikti. Vis$ to 
žygio atramą sudaro Amerika. Su ja susijungė Angli
ja ir Prancūzija, kuri matomai tikisi nusikratyti ko
munistine sloga. Manoma kovoti doleriais. Ką gi — 
pinigai sudaro pajėgą, kuri finansuoja karus, tai ko
dėl negalėtų ir taikos finansuoti? Visas klausimas, ką 
dabar pradės Rusija? Ar ji ką naujo pradės, nežinia. 
Bet netenka abejoti, kad ji dar smarkiau dirbs savo 
eilinį darbą: knisis po visų valstybių pamatais. Ta
čiau ir staigmenų galime susilaukti." 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Prezidentui išreiškus savo 
pageidavimą, kad tremtinių 
"didesnis skaičius" būtų įsi
leistas į Jungtines Valsty
bes, šis klausimas vėl pagy
vėjo. Strattono įstatymo pro 
jektas įsileisti 400,000 trem
tinių keturių metų bėgyje 
dabar labai dažnai minimas. 
Vieni jį, gina, kiti puola, su
rasdami jame daug netobu
lumų. Kai kUrie puolimai y-
ra labai pagrįsti. 

x * * " ~ ^ 
Trečiadienį Atstovų Rūmų 

teisiu pakomiteto pirminin
kas Fellows (R.. Me.) pa
reiškė, kad būtų labai netei
singa duoti pirmenybę įva
žiuoti į Ameriką tiems trem 
tiniams, kurie čia turi gimi
nių. (Įstatymo projektas tai 
numato). Jis sako, kad tuo 
punktu pasinaudotų tie, ku
rie jų tautybės žmonių čia, 
Amerikoje, yra gausiai re
miami, o būtų nuskriausti 
tie, kurie savo tautybės žmo 
nių čia beveik neturi. 

* • • 
Neminėdamas tautinių gru 

pių, jis, aišku, turėjo galvo
je žydus, kurie ypatingai re
mia ir stengiasi visus žydus 
iš Europos tremtinių stovyk 
lų perkelti į Ameriką. Tai 
jiems ir pavyksta. Net ir 
dabar trys ketvirtadaliai į-
važiavusių tremtinių yra žy
dai. Tai yra todėl, kad žy
dai yra labai stipri tautine 
grupe Amerikoje ir labai 
vieningai dirbanti už savo 
tautos žmonių reikalus. Su
rinkti per melais 170 mili
jonų dolerių Europos žydų 
šelpimui nėra juokai. O mes 
nė pusės milijono neįsten
giame surinkti... 

• • * 
Latviai, o ypatingai estai, 

Amerikoje giminių beveik 
neturi. Tuo tarpu latvių ir 
estų ištrėmime yra nė kiek 
nemažiau kaip žydų. Todėl 
atstovas Fellows ir sako, 
kad tremtiniai iš kiekvienos 
tautinės grupės turėtų būti 
įsileidžiami proporcingai jn 
'skaičiui ištrėmime, visiškai 
nežiūrint į tai, ar jie čia tu
ri giminių, ar ne. 

Tokį atstovo FelIows pa
reiškimą reikia tik sveikin
ti ir linkėti, kad jis būtų į-
gyvendintas priimant Strat
tono įstatymą. Tada bus iš
vengta tautinės diskrimina
cijos, prieš kurią tiek daug 
kalbama, bet kuri vistik yra 
labai ryški tremtinių tarpe. 

• • • 
"The Chicago Sun" pre

zidento pareiškimo dėl trem 
tinių įsileidimo proga para
šė editorialą, kuriame labai 
palankiai pasisako už trem
tinių įsileidimą. Editorialas 
baigiamas šiais žodžiais: 
"Atsiminkime, kad ši val
stybė buvo įsteigta ir išug
dyta imigrantų. Taip pat at
siminkime, kad mes visi e-
same imigrantai arba imi
grantų palikuonys... Kongre
sas, kuris šiuos dalykus at
simins, turi dar šioje sesi
joje apsvarstyti prezidento 
atsikreipimą". 

i? i • 
= » « w n « m m.? 

T. ANGELAITIS 

% = 

I Š L I K O M G Y V I 
VAIZDAI IS BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS 

i ^ 

(Tęsinys) 
Ir nubėgo Petriukas su Jonuku pas savo auklę, kuri 

dabar buvo jau nebe auklė, o paprasta tarnaitė. Tai 
buvo slapta vienuolė sesuo Angelina. Ir anksčiau vai
kai nežinojo, kad ji vienuolė. Visi vadino panele auk
lėtoja. Dabar buvo paskirta nauja auklė, anksčiau pas 
žydus tarnavusi kaip kambarinė. O Angelina likosi 
tarnaite. Ji tikėjosi galėsianti šiek tiek pagelbėti vai
kučiams išlaikyti tuos dvasinius daigelius, kuriuos ji % 
diegė keletą metų mažučių širdelėse. 

— Panele, ar tikrai Dievo nėra? — teiravosi nedrą
siai pribėgęs Petriukas. 

Sesuo Angelina paėmė Petriuką u i pečių, pažvelgė 
tiesiai į akis ir tarė: 

— O kaip tu manai? Kas gyvena danguje? 
— Dievulis. 

— Teisingai atsakei. Taigi ar yra Dievas? 
— Yra. # 

— Gerai galvoji, Petriuk. Ir aš sakau, kad Dievas 
yra, Kurs visu kuo rūpinas. 

— Mes meldėmės, kad knyga atsiverstų, ir neatsi
vertė, — tarė Jonas. i 

— Nėra reikalo Dievui daryti tai, kas yra galima 
padaryti pačiam žmogui. Dievas yra didžiai protingas, 
o ne koks žmogaus įrankis. Koks vaikas užsimanytų 
melstis, kad Dievas rytą jį apvilktų. Ar Dievas turi 
tokį; vaiką išklausyti? 

— Tokiam rykštės reikia, — tarė Jonas. 
— Vedėjas sakė, kad melstis nebebus galima, — vėl 

pradėjo Petriukas. 

— Melstis gali kiekvienas, kiek jis nori. Niekas ne- / 
£ali tai uždrausti. O jeigu kas draudžia, tai melstis ga
lite paskirai. Prieš valgį, po valgio persižegnoti reikia. 
O dar geriau, jei kas patyliai ir maldelę sukalbės. Va
kare prieš gulimą, jeigu nespėsite sukalbėti poterėlių,1 

tai galite sukalbėti lovoj po paklode. Tai niekas ne
matys, o Dievulis vistiek matys ir girdės. 

— Petriuk, — kreipėsi Angelina į Petriuką, — tu 
apie tai ir kitus pamokyk. Tik nereikia sakyti, iš kur 
sužinojai. Gerai? 

— Gerai, — rimtai atsakė Petriukas. — Einam! — 
tarė Jonui ir nubėgo. 

Per keliolika minučių visi vaikai žinojo, kaip melsis 
ir kaip elgsis. 

Atėjo vakaras. Vaikai rengėsi gulti. Naujoji auklė 
prižiūrėjo, kad vaikai nesimelstų. Visi atsigulė ir nu
davė benorį užmigti. Auklė patenkintu žvilgsniu ap-^ 
žvelgė visą miegamąjį ir išėjo. Dabar kiekvienoje lo
voje prasidėjo maldos. Kiekvienoj lovoj klūpojo po an
gelėlį sudėtomis rankutėmis. Staiga kažkas truputį 
sukrabždėjo. Kai kurie pusiau atsigulė, pusiau atsi
sėdo ir toliau nuoširdžiai meldėsi. "Tėve mūsų" ir 
"Sveika Marija" dabar buvo atkalbėta daug auošir-
ažiau, negu pirma laisvai meldžiantis. Visi jautė, jog 
gerasis Tėvas čia juos mato ir girdi. Kiekvienoj širdelėj 
buvo jaučiamas saldumas. 

Vėl kažkas sutreškėjo. Arčiausiai durų esąg Alfon
sas pažvelgė pro durų plyšelį. 

— Tšš!! Ateina. 
Visi staiga sugulė. Daugelis jau "miegojo", knarkė 

išsižioję. Auklė priėjo prie durų, kiek pasiklausė, pas
kui pradarė duris, peržvelgė visą miegamąjį, ir, su
niurzgėjusi "miegokit, pampliai", uždare dtlris. Dabar 
miegamasis vėl buvo "gyvas". Daugelis baigS feafcėti 
maldas. 

Rytais vaikučiai mažiau laiko turėdavo maldai. Per
sižegnodavo, sukalbėdavo maldelę į Angelą Sargą. Ry
tinių maldų tačiau neapleisdavo. Jas sukalbėdavo pir
mojo žaidimo laisvu metu. 

Sekmadieniais, o kartais ir šiokiadieniais, vaikai 
slaptai atbėgdavo į čia pat esančią bažnyčią. 

(Bus daugiau) g 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
So. Chicago Žinutės 

Atostogauja. Veikėjos A. 
Rimkienės sūnus Vincas ir 
žmona išvyko povestuvinei 
kelionei j Kanadą; linkime 
laimingos kelionės ir gražių 
atostogų. Sugrįžę namo ap
sigyvens 8819 Houston Av. 

• 
"Tag Day*' pavyko, So 

čikagiečiai tikrai gražiai pa
rėmė įvykusią lietuvių "tag 
day", rinkliavą, liepos 1 d. 
Tai dienai pasišventė 26 rin 
kėjos ir visos kaip bitelės, 
rinko aukas mūsų vargstan
tiems broliams ir seselėms 
tremtiniams bei našlaičiams 
sušelpti. Aukų surinkta — 
$661.55. 

Rinkėjų '/ardus paskelbs 
BALF vedėjai, kaip tik bus 
dalykai sutvarkyti. Ačiū rin
kėjoms už uolų pasidarba
vimą kilniame tautos darbe. 

Pavyzdingos jaunnoies. — 
Štai per įvykusią BALF tag 
day, mūsų sočikagiečių tar
pe tikrai puikiai savo darbu 
ir pasišventimu parodė iš
tikimybę lietuvybei S. Jud-
vytis, Jackson Park ligoni
nės slaugė; rinko aukas tarp 
profesionalų ir tos ligonines 
štabo narių; jai pagelbėjo 

dr. Samolis. Antra lietuvai
tė A. Morkiūte, negalėdama 
dalyvauti viešoje rinkliavo
je, uoliai pasidarbavo dirb
tuvėje laisvu laiku. Tai tik
ras pavyzdys mūsų ameri
kiečių lietuvaičių. 

Tėvų Marijonų piknikas. 
ivyks liepos 20 d., Marijos 
Kalneliuose, Hinsdale, 111. 
Būtų labai gražu, kad soči-
kagiečiai susitarę galėtų pa
samdyti autobusą ir visi kar 
tu nuvažiuotų ir paremtų 
Tėvų Marijonų rengiamą pik 
niką. Mes, sočikagiečiai kas 
sekmadienį sulaukiame 3 ku 
nigus marijonus mūsų baž
nyčioje su dvasine pagalba, 
taigi parodykime, kad at
jaučiame jų pasišventimą. 

Norintieji važiuoti, pra
neškite jūsų So. Chicągos 
raporteriui. 

• 
Parengimai. Saldžiausios 

Jėzaus Širdies Dr-ja rengia 
smagų piknikėlį Dan Ryan 
miške, liepos 27 d., bloke 23. 
M. Rakauskas, Sungailienė 
uoliai darbuojasi, kad išva
žiavimas pavyktų. 

Taip pat kleb. kun. V. Cer 
nauskas pranešė, kad soči
kagiečių naminis piknikėlis 
įvyks rugpiūčio 17 d., para-

PRAŠO 

Apdovanojo Drąsuoli 
Kopenhaga, — Kapitonas 

C. H. Christiansen, danas, 
buvo apdovanotas aukštu 
britų ordinu už pranešimą 
britams apie vokiečių slap
tąjį ginklą V-l. ' 

Viena ta bandoma bombai 
nukrito ant Danijos salos 
Bornholm. Christiansen nu
vyko ten prieš vokiečių at
vykimą, apžiūrėjo bombą, 
nufotografavo ją ir slaptu 
keliu pasiuntė savo stebėji
mų davinius ir fotografijas 
į Angliją. Anglai iš anksto 
žinojo, kad reikia laukti ap
šaudymo tomis bombomis. 

P 0 kelių dienų tas danas 
vokiečių Gestapo buvo areš
tuotas, kankinamas ir vėliau 
paguldytas ligoninėn, iš kur 
jį išlaisvino Danijos laisvės 
kovotojai ir išgabeno į Šve
diją. Jis dar ir dabar nėra 
pilnai pagijęs nuo Gestapo 
kankinimų. 

Neturįs ko pasakyti visa
da daug kalba. 

A A. 
BOLESLOVAS LEVICKAS 

Gyveno 1835 S. 50th Ave. 
Ciceroje. 

Mirs Liepos 9, 1947, 3:05 
vai. pp., sulaukęs pusės amž. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Šadavos miesto. 

Amerikoje iSgyrveno 43 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną Adelphina (po tėvais 
Petrosaitė), sūnų William ir 
marčią Kachael ir anūkę Mar-
gie, 2 dukteris Josephine Von 
Drasck ir žentą Henry ir anū
kę Josephine, Adeline Sehiele 
ir žentą John, brolį Juozapą 
ir brolienę Oną, seserį Elzbie
tą Zelnis ir jos dukterį Gene-
vieve ir 2 sūnus Diek ir Alf-
rod ir jų šeimas ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietfuvoje paliko seserį Oną 
Petraitienę ir šeimą. 

K finas pašarvotas Ant. B. 
Petkaus koplyčioje, 1410 So. 
5oth Ave. Ciceroje. 

Laidotuvės įvyks šeštad., Lie
pos 12 d. iš kopi. 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas j 8V. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 
N'uliūdc: žmona, Sūnus, Duk
te rys Marti, žentai. Antikes, 
Brolis, Sesuo ir Giminės. 

Laidotuvių direkt. Ant. B. 
Petkus, Tel. Townhall 2109. 

Mrs. Libbie Rubiaoff, 85 
metų, prašo teismo, kad jos 
sūnus Davė Rubinoff, smui
kininkas ir radio lošėjas, 
jos neišmestų iš jos namų. 
(Acme-Draugas teleohoto) 

— — — — — — — — « — — — — — — — — _ _ — 

pijos darže, 88tli Ir Mar-
ąuette Ave. Bus įvairių žai
dimų, skanių užkandžių ir 
smagi muzika, pelnas ski
riamas parapijos reikalams. 

* 
Aukojo Bendram šalpos 

Fondui. Laikytame Saldžiau 
šios Jėzaus Širdies sus-me, 
birželio 29 d., draugija nu
tarė paaukoti $10 iš kasos 
Bendram Šalpos Fondui, be 
to mūsų uoli veikėja B. Va
siliauskiene, kuri prieš kiek 
laiko sirgo, ir draugijai įtei
kus jai pašalpos ligoj čekį 
$15.00, ji neėmė sau, bet au
kojo taip pat su draugija 
BALF-ui; taigi viso auka 
$25.00 Lietuvos tremtiniams. 

• 
Vyksta poilsiui. Teko nu

girsti, kad mūsų kleb. kun. 
V. černauskas, netrukus iš
vyks atostogoms. Labai ma
lonu, nes klebonas tikrai už
sitarnavo nors trumpų atos
togų; parapijos bėgantieji 
reikalai ir įvairūs gyvenimo 
dalykai, nusilpnina žmogaus 
sveikatą. Kad pasidžiaugti 
dabartine vasaros gamta ir 
sustiprėti sveikatoje, linkim 
mūsų dvasios vadui smagiai 
atostogas praleisti. Rap. 

$50,000l[žlefek8jim^ 
Chicago. — Lucille Storer 

Greiner, kuri divorsavo sa
vo vyrą 1926 metais, gavo 
$50,000 nuo savo buvusio 
vyro kaipo palikimą, kadan
gi ji po to nebeištekejo. Jos 
vyra s mirė birželio 26 d. 

Iš Politikos Lauko 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
SUKAKTIS SEKMADIENĮ 

Per praeitus 15 metų Chi-
cagoje veikė politiškame vei 
kime devynklika atskirų klu 
bų po centralines organiza
cijos vėliava, Lietuvių De 
mokratų Lyga, Cook Coun-
ty. 

Politikoje ši organizacija 
palaikė lietuvius priešakyje, 
imdama pirmenybę; miesto ir 
apskričio rinkimuose. Daug 
paramos šiai organizacijai 
davė mūsų lietuviai veikėjai 
ir jų organizacijos. 

Sekmadienį, liepos 13 d. 
įvyksta Demokratų Lygos 
metinis piknikas gražiame 
naujam Willow West darže, 
83rd ir Willow Springs Rd. 
(Liberty Grove šone). 

Bus gražus paminėjimas 
Lietuvių Demokratų Lygos 
15 metų gyvavimo sukak
ties. 

Komisijos nariai: C. Kris 
čiūnas, Jack Juozaitis, Si-
mon Gelezon, Jonas Bene-
kaitis, B. Kaitulis, Jonas 
Ja.jka, Jonas Stankovicz, 
Floyd Dowiatt, Steve Dam-
bro, Stanley Gurskis, J. Vil-
kišius visus patenkins. 

Aš asmeniškai kviečiu vi
sus lietuvius atsilankyti ir 
linksmai praleisti kelias va
landas su mumis. 

Jonas T. Ziirfs, 
Chicągos iviiuiicipal 

Court teisėjas 

Pranešimas 
Marąuette Park. — Tėvų 

Marijona Bendradarbių 5-as 
3kyrius turės savo papras
tą mėnesinį susirinkimą sek
madienį, liepos 13 d., 2 vai. 
popiet, parapijos salėje, prie 
68-tos ir Washtenaw gatvų. 

Susirinkimas yra šaukia
mas savaitę anksčiau, nes 
kitą sekmadienį, Tėvų Ma
rijonų ūkyje įvyksta meti
nis išvažiavimas. 

Tėvų Marijonų rėmėjų 
prašome gausiai atsilankyti 
į susirinkimą. Valdyba 

Kviečiame Visus 
šv. Antano Draugyste pik 

nikaus 
Šį sekmadienį, liepos 13 

d. įvyks šv. Antano iš Pad-
vos Draugijos metinis pik 
nikas, Joe Leppos darže, prie 
82-os ir Kean Ave., Justice 
Park, 111. Pradžia 11 vai. iš 
ryto ir tęsis iki vėlyvo va
karo. 

Kviečiame visus narius, 
jūsų draugus ir kaimynus į 
šį smagų pikniką. Komisija 

Kas Aukojo? 
Chicago, — BALF-o ket

virtam skyriui šios North 
Sidės draugijos aukojo: 

Šv. Cecilijos $15.00; Šv. 
Juozapo $10.00; L. Vyčių 5 
kuopa $10.00; Kareivių Mo
tinų Klubas $10.00; šv. Ro
žančiaus $10.00; Maldos A-
paštalystės $5.00. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 
Tėvų Marijonų Ruošiamą Žurnalą Anglų Kalboje 

"THE MARIAN"! 
PRENUMERATA — $1.0© METAMS 

Žurnalas bus mėnesinis. 
Kaina — $1.00 metams. 
Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje. 
Pirmas Žurnalo numeris pasirodys kaip tik 

turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių. 

1 

LAIVAS 
2334 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, Illinois 
Brangūs Tėveliai Marijonai; 

Šiuomi prisiunčiu prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir 
meldžiu siųsti j | vieniems metams. Shiomi prisiunčiu mokestį 
Iš anksto vieną dolerį — $1.00. 
KAM SIUSTI 2URNAL4; 
VARDAS 
ANTRAŠAS 

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2516 
Re*, tel — COMmodore 5706 

4605-07 S. Hermitage 
* Avenue 
Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicągos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS SEŠTADIENTJ, 
nuo 9:15 iki 8:80 v. ryto. 

f 

Miestas Valstybe ( ) 
Postai Zon« 
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KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as

mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

BITT INandKAMENSKY 
Monument Works 

3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų. 

£ 

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 pasaukite b* p. Petkus atvyks 
į jūsų namus h* suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO « W VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas! 

UttDČSlO VALANDOJ 
^ šaukit* 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ D U £ K TO £ I Ai 

0*43 9 * W«#w» A** »311 LlNo^ct * • » 
KOspftct 009?^ YARdt 1138-1139 

kseMk M O M Jtaa • « • 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSOK 
- feTtalik* -

Si. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth SL 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei* 
kale, saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicągos ta* 
ttoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

PETRAS P. GURSKIS 
659 \VEST 18th STREET Phone SEEley 5711 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 VVEST 46th ST. Phone: YABds 0781 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Teiephone: YABds 1419 

LACHAV/ICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LTTUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 & MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUANICA AVE. Phone: YABds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORMA AVE. Phone LAFayette 3572 

file:///VEST
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BALF "Tag Dayrr Chicagoje 
Rezultatai 

VYKSTA f PAMALDAS 

Vykstant BALF Vajui H-Įjos — $600.00 
linois valstybėje, svarbiau- 9 i8_ta Kolon:|a: 22 rin-
sias pajamų šaltin s buvo 
liepos 1 d. T a g Day". 

kėjos — $514.18 
10. Chicago Lietuviu Mo-

Ulinois Valstybes BALF t e rv Klubas: 12 rinkėjos — 
Vajaus Komiteto pirmininko j $466.56 
aiVokato Antano A. Olio 
pastangomis birželio men. 
pradžioje buvo gaujas leidi-

11. West Pu'Jman: 18 rin
kėjų — $326 64 

12. Mt. Greenwood: 16 rin-ma s iš Chcago miesto ma 
icro Martin H. Kennellv K e J ~~ ^ ™ , 
pravesti rinkliavą Lepos 1 d. l i ^ e s t S:d3: 5 n drSjoa 
lietuvių apgyventose Chica- ~~ $1*5.77 
gc 8 miesto dalyse. Tai pa- Per Wą "Tas Day" Chica-
čiai dienai advokato Antano £<> ir Cicero miestuose rinke-
A. Olio dėka buvo gautas 33 išplalin0 150,000 " tagi" . 
leid'mas ir visame Cicero | Rekordą pacta'e Fraic^s 
mieste praverti rinkliavą Slešins>i gyv. 724 W. 31st 
tremtinių reikalams. St. (Br'dgeportas), siirlnku-

Laiko buvo nedaug, ta- *i $140.00. 
čiau dėka energingų BALF Vidurkis (average/ vienai 
skyrių veikėjų buvo tinka- rjnkejai surinktų pinigų per 
mai pasiruošta liepos 1 die- j^ą "Tag Day" išėjo po 
nai. ! $20.18. 

Esant gražiam orui, "Tag j K i e k 1 ^ r įnkėja surinko 
Day" praėjo bent du kart, p ^ g ^ ^U3 skelbiama spai:-
geriau, negu buvo tikimasi. ^ 0 j e sekančiomis dienomis. 
Rinkliavoje dalyvavo 598 
rinkėjos ir buvo surinkta „*TT- Š^ 
$13 037 93 BALF Vajaus Vedėjas 

Atskirose kolonijose buvo 
pasiekti šie re-ulta'ai: TŠYBS NUD3UStaS 

nnkejos - $2^370.03 MessengiU, 50 metų 
2. Cicero: 94 rinkėjos -

Sumušė Sargę 
Chicago. — Miss Victoria 

Strimic, 42, gyv. 3504 N. 
Oak Park ave., užvakar nu
ėjo maudytis prie North av. 
Maudykles sargas (lif e 
juard) ją perspėjo, kad to
je vietoje, kar ji nori mau- _ . __ 
lytis, yra pavojinga, ne s ta X T e i s e J ° J ' Z u n ° ™*n* 
ieta nesaugoma ir ten yra ^ k s l l € P ° s 1 3 d i e n j* W i l l ° " 

didelės bangos. Tačau ji W e s t d a r ž e - P r i c 83-čios ir 
SHtrgui drožė į noij, užuot Willow Sprirgs kelio, šią d:e 
p ik! ausiu si jo įspėjimo. Ji ną rengia vi*i Cook kaun-
[2traukta į teismą. tės lietuviai demokratai i-

vairių wardų organizacijos, 

Pebrangs Važiavimas j ^ ^ « < » p™ D 7 ° 
cbk*£. - chiego Tr«,. 2 2 Lygoa- v,rn e,att'kvu-

sit Authority gre.čiaupia c ' 
utars pakelti gatvekarių / Mi-.. C »,rirnia<; ir »r»s 

bilietų kainą iki 10 centų, dukrele 8 vi vila, Mrs Stelln 
Kaina bus pakelta r u j rug- Kaupa* ir Mrs. Annette * n* 
sėjo 1 d., kada gatvekenai yKin stropiai rengiasi prie 
pereina M * rankas. N e k a l t o P r a s i d ė r m o Seserų 

fa važiavimo kaina bus ^ . , , ., ., , . 
.v . Gildos pikniko, kuris įvyks 

Kartunolas tSamuel Stritch pašventino lietuvių senelių prieglaudą Labdarių ūkyje, j auKsciausia visoj miesto w"i i :C D 0 27 d Aušros VaH'i 
Holy Family Vilią, Orland Parke. Cia matome kardinolą vykstant j šv. Mišias, ku- l t o r i 3°J \ b e t n e didesnė už *~* R f i ^ ^ ^ ^ ^ 
rias atnašavo kun. A. Linkus, senelių prieglaudos statybos pirmininkas, ir Šv. Kry- ^ t į j f ^ J į ^ ^ bilietas S i d e - M r s - K a u P a s 'ir Mrs. 
žiaus parap. klebonas. (Chicago Herald- American klišė) 

rr 

$2,009.57 
3. Bridgeport: 74 rinkė

jos — $1,778.15 

amžiaus protestantų dvasiš
kas, nubaustas $50 už priri
šimą savo 16 metui dukters 
prie lovos retežiu, kad ji ne-

4. Brighton Park: 70 rin- įgeitų iš namų. 
kėjų — $1,447.17 Merginos pamotė isteisin 

Diskai" Dingo i t o u i Ka l** 
9 St. Louis. — Logan F. 

Paslaptingieji "skrajojau-! Hackman, mokesčių inspek-
tieji diskai" pradingo iš! cijos tarnautojas, buvo arės-
Amerikos padangių. tuctas ir paleistas už užsta-

Visi pranešimai' apie su- j tą iki teismo, kadangi jis 
rastus "diskus" pasirodė atsisakė mokėti 77 centus už 
esą klaidingi, o pranešimai 
asmenų, neva mačiusių "dis
kus" skrendančius, melagin
gi. Tai iš tikro buvo tik 
švenčių proga išgėrusių 
žmonių vaizduotės padaras. 

_ 
5. Roseland: 62 rinkėjos ta. Pati mergina yra nuo tė-

— $1,328.66 |vo atimta. Daug ka s siūlo; 
6. Town of Lake: 64 rin- ją adaptuoti. Manoma, kadi 

Pavogė Jo Kelionę 

kiaulienos sumuštinį (pork 
chop sandwich). 

Jis pareiškė miesto teisė
jui, kad viename restorane 
jam atneštas sumuštinis bu-

Apgavikas Suimtas 

liks 12 centų. A. Laban praeitą susirinki-
mą jsirašė j šią organizaci
ją, ir rodo daug gyvumo or
ganizuodamos visą štabą 

Los Angeles. Sam Mur- b u f e t u i darbininkų; taip pat 
man, 65, atsisėdo į kalėjimą j d a l i n a l a i m § g t i k i e t u s t a r p e 
uz sukčiavimą. Jis turėjo , v. . «• . 

viai galės turėti su Anglijos 1 1 2 butų namą ir juos išnuo- ? r a U = , U l r P a z * s t a l « W . f e ' 
gyventojais "normalius fano- J m a v o 5 6 šeimoms, gaudą- k m a m e n a U j a s « n t u z l a s t e s ! 

mas $39,060 rankpinigių. y Algis Regis mėnesį gy-
Polieijai j i s pats pasidavė,, Veno Chicagoje atvykęs iš 

kadangi kai kurie apgautie-1 K a H f o r ni jos , Los Angeles, 

Belaisviai Galės Vesti 
Londonas. — Anglijos vy

riausybė pranešė, kad atei
tyje vokiečiai karo belais-

nių santykius" ir net vesti 
angles merginas. 

Šį nutarimą padrayti pri
vertė VVerner Better, 22, 
byla, kuris buvo nuteistas 
metams kalėjimo, kadangi 

vo toks mažas ir beveik be Olive Reynoid, 21, pagimdė 
jokių priedų, kad jis geriau jo kūdikį. Dabar tas karo 

ji pradėjo jam grasinti. Iš 
norinčių gauti butą jis ėmė 
nuo $720 iki $900. 

sutinka eiti į kalėjimą, negu 
mokėti tokią kainą. Teisėjas 

kėjos — $1,180.11 ji bus visam laikui nuo tė-
7. So. Chicago: 28 rinkė- į vo ir pamotės atimta dėl jų 

jos — $661.55 . . žiaurumo. 
8. North Side: 32 rinkė- — 

Chicago. — Harry Marga-j jo "bylą" atidėjo iki liepos 
r i s prieš kiek laiko pardavė 22. 
savo restoraną ir ruošėsi va 

VISOJ AMERIKOJ plačiai žinomos $5750 
Blended Degtinės —- 86 Proof "•'%| 
PILNAS KEISAS — Fifths +• 

Y1RGINIA DARĖ — Puikus Vynas — S Q 8 5 
Raudonos arba Baltos Spalvos **J 
KEISAS — Fifths * 

POPULIARUS CHICAGOS ALUS $119 
Galite Gauti Visokiu Rūšių w į w 

KEISAS— 24 Steinies * 

Metropolitan Liquor Store 
2145 W. Cermok Rd. CANal 2927 

žiuoti į savo gimtąją Grai
kiją. Viskas buyo jau tvar
koj, ir jis užvakar vakare 
draugų buvo vežamas į aero
dromą, iš kur lėktuvu turė
jo išskristi j Graik'ją. Ta
čiau pakelyje, sustojus prie 

Apsivogė Unijistas 
Chicago. — United Pack-

inghouse Workers of Ameri
ca (C. L O.) 347 lekalo fi
nansų sekretorius, Randolph 
Luke, nepasirodęs tarnyboj 

belaisvis bus tuojau paleis 
tas ir galės vesti tą mergi
ną, kuri sakosi taip pat my
linti J}. 

Nors leidimas vesti ang 

liepos 9 dieną vėl išvyko \ 
Los Angeles, kur jis turi 
Real-Estate biznį. 

X Kaz. Jonaitis, vaistinin 
ko sūnus, grįžo iš Floridos, 

Chicago. _ Dvi^ mergai- k u r j į g m § n e s į p r a l e i d o p a s 

Atrastas Kūdikis 
tės, žaisdamas California savo gimines Bill ir Oną Po-parke (pr.e 3900 N. Cahfor- T .̂ . v . . . , v . pell, Tempą Fla Jaunas Jo-nia) popieriniame krepšyje \v . ' * ' . , 

les ir duotas, tačiau vesti į atrado paliktą kokių 10 d i e - ' n a r t i s š* P a v asan baigė Sv. 
nepatariama. Mergina, ište-1 nų kūdikį. Kūdikis sveikas. 1 R i t o s aukštesnę mokyklą su 
kėjusi už belaisvio, net pra-| Jis bus atiduotas į 6v. Vin- |« i«yB«i im« moksle. 
ras Anglijos pilietybę. cento našlaičių namus. 

tf 

vieno draugo namo, prie au- n u o birželio vidurio, pasiro-
tomobilio priėjo du maskuo- d § Pavogęs $43,000 unijos 
ti banditai ir atėmė iš jo vi- P1111^-
sus p.Snigus, iš viso $4,300J Unijos finansų sekreto-
Jam paliko tik $200 kelionės r i u m - J i s b u v » išrenkamas 

kasmet jau šešis metus iš 
eilės. Polic:ja apsivogusio 
sekretoriaus ieško. Kartu 
tikrinamos knygos ir mano
ma, kad vagystė pasirodys 
dar didesnė. Lokalui priklau
so 7,500 narių: 

čekiais. Dabar jis į Graiki 
ją nebegali nuvažiuoti. 

Atrodo, kad plėšikai buvo 
ji gerai'pažįstą žmonės, nes 
žinojo jo išvykimo laiką. Iš 
jo dviejų draugų, jį lydėju
sių, plėšikai nepaėmė nė 
cento. 

Užmušė Dviratininką 
Samuel Giacopelli, 10, no

rėjo savo gimimo dienai 
gauti dviratį. Jis pradėjo 

"Mirties Kolona" Jau Gaunama! 
Ši nepaprasta knyga jau pardavinėjama. — Galima gauti 
"Draugo" administracijoje už vieną dolerį. — Pasiunčia

ma ir į namus, atsiuntus vieną dolerį. 

Nepaprasta knyga, Anta
no Tolio šiurpių pergyveni
mų bolševikų kalėjimuose ir 
kelionėje į mirtį aprašymas, j nėra lengvas pasiskaitymas, 
"MIRTIES KOLONA", jaufbet tai yra kaltinamasis 
pasirodė iš spaudos ir par
davinėjama. 

Kad šią nepaprastą kny-

X "Mirties Kolona' jau 
išėjo iš spaudos. Ją galima 
gauti "Draugo" administra
cijos ofise. Užsakymai prii
mami ir per paštą. Kaina 
vienas doleris. 

X Kun. V. Urba, buvęs 
Gimimo Šv. Marijos para
pijos vikaras, dabar einąs 

niųi kolonose išlietu krauju vikaro pareigas Šv. Antano 
*r ašaromis, turėtų būti kiek- parapijoje, Ciceroje, uoliai 
vien0 lietuvio namuose. Tai dirba organizacijose. 

Išgirsim Trumaną 
L ~ ? r e z i a e n ' j gą galėtų visi įsigyti ir per-i kas atsitiktų ir su mumifc,,T Detroit jis grįš liepos 20 
politiniai patą-j g k a i t y t i J O g k a i n a y r a v i s a į | j e i čia įsigalėtų komuniz- d i e n ą J i s norėtų pasimatyti 

Washington. — Preziden 
to Trumano 
rėjai ragina prezidentą p a - ! m a ž a t i k v i e n a s d o I l , . . ,„,; m a s . 

X Pranas Liepuonis, iš 
aktas bolševizmui, kruvina- Detroit. Mich., dabar pra-
jam Stalinui ir jo banditų leidžia atostogas Tėvų Ma-
gaujai. Ji visuomet primins, rijonų ūkyje, Hinsdale, 111. 

su pažįstamais čikagiečiais. 

Sunny S a k o . . . Nė jokia kita degtinė duos > ' 

'jigTkvor 

užsiiminėti batų valymu kad sakyti kalbas. Jie sako, kad 
uždirbus pinigų. Beveik vi- žmonės nori jį matyti, 
sus reikalingus p'nigus jis) Sužinota, kad Darbo Die-
jau buvo sutaupęs. Užvakar 
jis sugalvojo pasimokyti 

S n ^ n ^ ^ f l a - ° ^ j 7 j a ^ i a ^ B Ū t ^ ^ k a d "* * ™ r " ? ^ ^ " ^ 
puslapių. Ją puošia gra- perskaityti ir apmo- apskričio, Lukšių parapijos. 
ir reiksminsras dau. J. ; . _. _i_ .. ..,.,_.j.„... 

važinėti dviračiu, kad su sa
vuoju galėtų iš krautuvės 
namo parvažiuoti. Tačiau 
ties Union ave. ir 28th st. 
jis nukrito nuo dviračio ir 
buvo mirtinai suvažinėtas 
pravažiuojančio sunkveži
mio. 

Iš pasaulio didžiausio 
traino degtines rezervų 

SCHENLEY '«BOJ$»KQ* 
l l l I K V i 

0tmm 3šl&t%4fcd *MfaJ>ep U proof. 65% graln noiitrd tękm. 
Copyrlflht. 1»47, Schonloy WiHl»Of» Corporotlon, Now York CMy " ^ 

Mergaitė Atrasta 
Boston. — Nadia Ann 

Evans, žinomo atominės 
energijos mokslininko 13 
metų duktė, kuri buvo din
gusi prieš dvi dienas iš vai
kų vasaros stovyklos, atras
ta Bostone. Buvo manoma, 
kad ji pagrobta ar užsimu
šusi, bet pasirodo, kad ji 
skubėjo aplankyti save? tėvą. 
Jos tėvas ilgesnį laką buvo 
užjūryje. Sužinojusi apie jo 
grįžimą, duktė ir skubėjo 
pas jį-

noje (Labor Day) preziden
tas kalbės Chicagoje, Sol-( 
dier Field. Tačiau tai dar k ^ ' ™ kamero?e bolse-
nėra galutinai nustatyta. ^ k u kalėjimuose ir tremti-

252 
žus ir reikšmingas «™. - k a m u m e l a g h x s u k l a i d i n - į 
PiJipausko viršelis. lietuviai. Ji ne vienam at-

Ši knyga, rašyta re pap- v e r s a k i g 
rastu rašalu, bet NKVD 

Skubėkite įsigyti šią ne
paprastą knygą! 

X Kun. J. Stankevičių* *, 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Ma-

; rijos parapijos vikaras yr 1 
išvykęs poilsiui. 

.Jr 

\% 

P R A N E Š I M A S 
CHICAGO SAVINOS and LOAN ASSOCIATION ir vėl 

nutarė išmokėti šerininkams už paskutinius 6 mėnesius 3% 
nuošimčius ant Paid Up Share Savings, ir 2% ant visų kitų 
Share Savings. 

Pas mus kiekvieno nario indeliai yra apdrausti iki 
$5,000 00 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, Washington, D. C. Pas mus pini
gai visada buvo ir yra išmokami ant pareikalavimo. 

Mes kviečiame tamstą pasidėti savo pinigus taupimui 
šioje inšiurintoj, tvirtoj ir smarkiai augančioj finansinėj 
įstaigoje, kur visų indeliai yra po Valstijos, ir po Fede-
rales Valdžios įstaigos priežiūra. 

Mūsų raštinė nuosavam name yra viena iš puikiausiai 
įrengtų, kur gausite malonų ir teisingą patarnavimą. 

Mes kviečiame ir tolimesnius Amerikos Lietuvius 
siųsti taupimui pinigus per paštą į šią Bendrovę; kiek
vieno prisiųsti pinigai bus ūmiai ir teisingai pakvituoti. 

Chicago Savings and Loan Association 
John Pakel, Eres. 

6234 So. Western Ave., Chicago 36, Illinois 
Phona — GROvehlU 7575 įstaigos Naujas Namas 

X Edward E. Aksomaitis 
— MIC, buvo parvykęs iš Tėvų 

^ Marijonų Seminarijos, Hins
dale, į namus dviejų savai
čių poilsiui. Vieną savaitę 
praleido Detroite, o pasku-

(tinę savaitę išvyko į Mack-
j inac Island, Michigan. 

X Ig. Sakalas, vienas iš 
! MDraugo" redaktorių, smar-
I kiai stiprina sveikatą, nes 
pirmadienį vel turės sėsti 

\ prie redaktoriaus stalo. Bai
giasi Igno atostogos. 

• 
X Kun. P. cinikas, MIC, 

buvęs "Draugo" administra
torius, dabar lietuvių para
pijos klebonas Milwaukee, 
lankės "Draugo ' redakcijo
je. Jis gražiai tvarko para
pijos reikalus. 


	Chicago IL Draugas 1947 Jul-Sep 01161
	Chicago IL Draugas 1947 Jul-Sep 01162
	Chicago IL Draugas 1947 Jul-Sep 01163
	Chicago IL Draugas 1947 Jul-Sep 01164
	Chicago IL Draugas 1947 Jul-Sep 01165
	Chicago IL Draugas 1947 Jul-Sep 01166

