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Nežiūrint Maskvos Išleisto 'Ukazo' 
Šešiolika Tautu Susirinko Paryžiuje 
Rusijos Elgimasis su Čekoslovakija 

Parodo, Kaip Žiūri į Savistovumą 
Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt. Arūnas 

EUROPOS EKONOMINĖ KONFERENCIJA PARYŽIUJE 

Pradžioj visi stengėsi su
prast i , kodėl Maskva leido 
Čekoslovakijai dal y v a u t i 
konferencijoje, tuo metu, 
kai Lenkijai buvo uždraus
ta, bet paskutiniųjų dienų 
įvykiai viską mums paaiš-

Paryžių. 
Didžiojoje užsienių reika

lų ministerijos salėje, aplink 
ilgą stalą dengta žalia stal
dengte, odiniuose foteliuose 
su aukso papuošimais, susė
do Belgijos, Austrijos, Da 

kiną: Čekoslovakija papras- jnijos, Graikijos, Olandijos, 
čiausiai norėjo ' 'pasirinkti 
l a i svę" i r priėmė nutarimą 
be Kremliaus pritarimo. 

Airijos, Islandijos, Italijos, 
Liuksemburgo, Norvegijos, 
Portugalijos, Švedijos, Švei-

Jai nepasisekė išsprukti jcarijos, Turkijos, Anglijos 
i r Prancūzijos delegacijos 
pirmininkai su savo pa t a rė : 

jais. 

iš Stalino gauruoto glėbio. 
Grasinama, kad pateks į 
Maskvos nemalonę, ji nebe
turėjo kito pasirinkimo, nes 
nebuvo t ikra anglo-saksų 
pagalba. Vengrijos Jvykia' 
įrodė, kad Europos valsty
bės, kurios yra per daug 
art i sovietų pasienio, negali 
pasikliauti vakarais... 

Jei Pragos vyriausybė no
rėjo savistoviai pasielgti, 
tai ji visai užmiršo komu
nistišką drausmę, kuri ją 
riša su Maskva. 

Graikijos Kareiviai Atmetė Invaziją; 
U.N. Komitetas Vietoj Tiria Padėtį 
Sekretorius Nori Bent 100,000 Įleisti 

Dar Šiais Metais Vietoj Laukti 1948m. 
ATĖNAI, liepos 16. — baltiečių," ukrainiečių ir 

Graikijos kariuomenė šian- rusų prisidėjo prie tarptau-
dien raportavo, jog graikų tinęs brigados kovose Grai-
kariuomenė pralaužė parti- kijoje.) 
zanų invaziją ir varo juos 

Pasiūlė Draftuoti 
Darbininkus Anglijoje 

atgal į Albaniją. Kariuome
nės kalbėtojas sakė 4,500 
graikų kareivių spaudžia 
2.000 partizanų netoli Kap-
laki, šiaurvakarinėj Graiki- LONDONAS, liepos 16.— 
. . 0 , , .. A. Anglijos darbiečių vyriau-JOJ. Sakyta daugelis parti- u - *. - . ' . „ 

±. . . . sybe šiandien atsistoio prieš 

Sueidami trečiam kartui , po to kai gavo naujos vilties iš valstybės sekr. Marshallo 
atnaujinto raginimo Europai a ts ta tyt i , Europos Ekonominė Konferencija suljo pilna-

jme posėdyje formaliai užgirti 16 tautų organizacijų išdirbti planą bendram atstaty-
Tik pagal Maskvos "uka- : m u i s u Amerikos pinigine pagalba. (Acme Telephoto) 

t rūko jos satelitų: AL-

zanų yram sugauti, ir visi 
bando pabėgti į Albaniją. 

Jis pranašavo, kad parti-

pasiūlymą taikos metu prie
varta imti ""nenašius" dar
bininkus užpildymui darbi-

zanai bus išstumti iš Grai- I ninku trūkumų spragas in-
kijos teritorijos, nebent jie įdustrijoje. Tą stebinantį pa

žą 
banijos, Bulgarijos, Suomi
jos, Vengrijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Jugoslavijos ir 
Čekoslovakijos. 

Pagaliau t ruko ir dviejų 
tautų kurios visai nebuvo 
pakviestos, tai Ispanija ir 
Vokietija. 

3 Kabineto Nariai Už D.P. Įleidimą; 
Marshallas Atkirto Ats. Gossettui 

Draudžia Satelitams Eiti 
j Paryžiaus 'Balių' 

Ši konferencija neša vi
soms nuo karo nukentėju
sioms tautoms viltį k u o 
greičiau atsis tot i ant kojų, 

U.S. Nuolat Gamins 
Atomines Bombas 

gaus daugiau sustiprinimų. 
Gen. Napoleonas Zervas, ap
saugos ministras, raporta
vo, kad sustiprinimo daliniai 
t ikrai atvyksta iš Albanijos. 

VVASHINGTON, liepos 16. 
—Šiandien, dviejų metų nuo 
pirmos atominės bombos iš
bandymo sukaktuvėse, U.S. 
s tato atominės bombos ga
mybą ant pastovaus pagrin-

Apginkluoti Albanijoje 
Raportuodamas iš fronto, 

Zervas sake aštuoni par t i 
zanų batalijonai buvo ap
ginkluoti Albanijoje pirm 

Albanija Užginčija, o Rusija Giriasi 
Tarptautines Brigados Dalyvavimu 

"VVASHINGTON, liepos 16. \ sutar t ies sudarymui čia a r - ido . Tas buvo pranešta šian 
—Valstybės sekr. Marshall, ha San Francisco mieste jdien, kuomet atominės ener - lyra "svet imi." 
ragindamas atstovų rūmų !rugpiūčio 19 d. Amerikiečiai j gijos komisija pranešė, jog! Partizanų veržimasis Kal-

nes istorija įrodė, kad net j teisių komitetą pravesti bi-j sakė jie nėra tikri ar Rusija Carroll L. Tyler, buvęs lai- i paki link buvo nužnybtas 
Šis įvykis skaitomas s»var- j tokie dideli kraš ta i kaipi l i iy įleidimui 400,000 Euro- j priims pasiūlymą, kuris tu- vyno kapitonas, bus -^Los 13,000 graikų kareivių- besi-

Anglija a r Prancūzija, v i e - | p o s k a r o tremtinių į Ameri- ! rės efektą panaikinti Ketu- i Alamos, N.M., atomines la- veržiančių pietuosna iš Ko 

siūlymą padarė transporto 
ir bendrų darbininkų unijos 
sekr. Ar thur Deakin, kalbo
je tiesiog priešingoje unijų 
oriešinimuisi darb i n i n k ų 
konskripcijai.-

"Yra tūkstančiai žmonių, 
kurie turėtų būti pastatyt i 
produktyvi nė j gamyboj, ir 
tai tuojau, ' ' Deakin sakė, po 

biu ir apie jį nutylėti nega
lima. J is mums leidžia su- nos pačios nesugeba atsista- i ką, šiandien atkir to atsto-
prasti sovietų sąvoką apie j tyti ir reikalingos pagalbos 
tautų nepriklausomybę. Nes iš šalies. Be Marshallo pla
ne tie atima laisvę tautoms, | no joms niekad nepasisektų 
kurie kvietė į Paryžiaus [ a ts ta ty t i savo industriją ir j savo dalį tremtinių. 
konferenciją, bet tie kurie, 
uždraudė tautoms atvykti į 
Paryžių. 

vui, kuris per traukė sekre
toriaus kalbą pasakyti , kad įtarties dėsnio 
Amerika jau ir taip priėmė 

sutvarkyti žemes ukj, t a d ; M a r s h a U a s j a m a tk i r to : !atsakymai dar negauti Ei 
I M O O I t A i B i n i Y o I r o / H A r v i o » n l ^ o ' 

, - . ,. rx„ to kai pareiškė, iog organi-
negu pradėjo puolimą. Du ' f . . . f . *. . _ 

, . . . .. . v , - zuoti darbininkai turi tikė
tų batahjonų, jis pareiske ) 

itis apriboto nurodymo įsta
tymo, i v i ^ B 

Daugelis observatorių ma
nė Deakino kalba buvo iš
bandymo balionas, paleistas 

rių a r Penkių Didžiųjų veto iboratorijos viršininku, ir i n i t sa , ir 1,500 kitų "kareivių | s u v a l d ž i o s "žgyrimu norin-
kontrolės dėl kiekvieno su- j kad ten vyksta milijoninis j žygiuojančių šiaurėn. R a . I « ų sužinoti amatų unijų na-

pagerinimo programas. 
Pranešimas apie Los Ala

mos pagerinimą buvo pada-

Pasiūlymas buvo išsiunti
nėtas penktadieny, ir jokie 

Viena aišku, kad jei būtų jį kiaurą Europos maišą, pa-
laisvas pasirinkimas, t a i (siūlė pirma susilopyti, kad 
šeštadienį Paryžiuje būtų- j pinigai nebūtų veltui išberti. 
buvę ir čekai, vengrai, suo- Tokiu būdu šioj konferen-
miai... įcijoj bus išdirbtas planas i r 

Štai kaip yra prievartau- sukurta organizacija, kaip 
jamos tautos i r dėl to jokios greičiau ir t ikriau atstačius 
reakcijos nepareiškiama. (Europą. 

Dabar padėtis yra aiški. _, „ a . _T_ 
T t. i- i.i-x- i J Sovietų Cinizmui Nėra 
Jau nebegalima tikėtis, kad _ 
r-, . . • * • •< . • *V1 O O S 

Rusija grįšianti \ protą ir 
Marshallo planas bus taiko- Niekad jokia kultūringa 
mas tik toms tautoms, ku- valstybė nesigriebė tokio 

visai teisinga, kad Amerika « T i rpfkšmp laUvčc* " " T • 
. , .v , i i a i yra reiKsme laisves n a n t juo, sutart ies sudary-

pirm kišdama savo pinigus I t t i „ J ' b . v / 
statulos. i m a s DUtų at imtas iš Ketu-

Ats. Gossett (D., Tex.) j rių Didžių rankų ir paves-
padarė tą pastabą i ššauku- j tas 11 tautų, bet tuo pačiu 
sią Marshallo a t s a k y m ą, j kar tu įsteigta dviejų treč-
Marshallui, karo sekr. P a t - | d a l i ų balsavimo s i s t e m a 
tersonui ir prekybos sekr. j t a r p e 11, taip kad nė ten 
Harr imanui prašant komi- 'nebūtų leistas veto. 
tetą užgirti bilių įleidimui; K i e k duodama suprasti , 
tremtinių. 

rytas kar tu su kitu prane
šimu, kad armija atpažino 
slaptą Sandia bazę netoli 
Albuquerque, N. M., kaipo 

portai "sakė Graikijos l ė k t ų - j r l ų r e a g a v i m ą ' 
vai dalyvauja kariniuose 
veiksmuose. 

Albanija Užginčija, 
Maskva Giriasi 

Britai Pakeičia Savo 
Nuomone Del Rumunu 

LONDONAS, liepos 16 — 
Užsieniu ministerijos kalbė-

Priimti Bent 100,000 

Marshallas sakė jis priim
tų kongreso šiais metais 

. % .. .pravestą įs tatymą įleisti 
n o s dalyvauja konferenci- į mužikiško kohojimosi, kaip \ l w > m t r emt in ių - s iū loma-
joje. I dabar daro sovietai per Mas- j . 

Liepos 16 d. data Euro- kvoaĮ radi ją, vadindami Pran < m m m e t u s keturiems 
pai yra sunki, taip kaipbir - cuziją ir Angliją VVall Street ; m e t a m g , < T a i b ^ į a u 
želio 22 diena, kada Molo- advokatais, parduodanc i u s 
tovas, t renkęs durimis ap- Europą Amerikai. 

000 tremtinių—siūloma- -^ v . . . M-l"" 
bilius numato įleidimą , P r 3 S 0 Z 5 0 MllllOIHJ 

Sakyta partizanai vengia 
dalį mažai žinomo uKarinių |suorganizuoti kovos liniją, to^as šiandien sakė Anglija 
Jėgų Specialių Ginklų Pro- j Karo ministerija, skaityda- \ svarsto naujus žygius ry-
jekto." Beveik nieko nežino- ima militarinę padėtį "page- š | U m s u Rumunija, kur ma
ma apie Sandia dirbamus rėjusia," raportavo, j o g simai areštai liaudiečių par-
darbus, išskiriant tai, kad ' s t i p r i partizanų daliniai su- i t J Jos vadų raportuojami, ne-
maj. gen. Leslie R. Groves, ! organizuoti šešiuose punk- v a u z suokalbiavimą prieš 
kuris buvo atominės bombos į tuose pagal Albanijos ir Ju- ' dabartinę valdžią, 
gamybos direktorius, yra igoslavijos rubežių su Grai

kija. 
Jungtinių Tautų tyrimo 

komitetas šiandien planavo 
C I ' " J h ' v I ' sugrįžti j kovos sritį* apklau-
JOSUO LlUdyS r r i e S J | sinėti 20 partizanų belais 

WASHINGTON, liepos 16. vių, kuriuos graikai atpaži-
DAftnmm I ^ H I M A M H " R u t h F ischer , sesuo Ger- j no kaipo "svetimšalius." fsustabdvs pasarer in iu au-
rOIVVniU I \ 0 n i r 0 i e c | h a r t Eislerio, turėjo būti j (Tass, oficiali sovietų ži- tomobiliu sramvbą vienai sa-

Molotovas parodęs nemėgs
tąs tų nuostatų, kurie iki 
šiol duoda didžiosioms vals
tybėms galią sudaryti tai
kos sutar t is . 

priskir tas prie jo. 

Komunisto Eislerio 
Neturi Plieno, GM 

Užsidarys Savaitei 
DETROIT. lieoos 16.—Dėl 

"neramiu salvgu' ' plieno in-
rtustriioje, CJeneral Motors 

leido Paryžių. 

Tiltai Tarp Rytų ir Vakarų 
Sugriauti 

Tokioje tad įtemptoje at
mosferoje ats idarė praėjusį 
šeštadienį Paryžiaus konfe-^Jsako pati prisidėti prie at-
rencija. Nežiūrint į visą so
vietų sabotažą, šešiolika 

Iš to paaiškėjo visos slap
tos Kremliaus baterijos: 

—Jokio Europos a ts ta ty
mo be Sovietų Rusijos! — 
šaukia Maskva. 

Bet kadangi Rusija atsK 

statymo ir draudžia savo 
satelitams prisidėti, tai da-

negu n iekas , " Marshallas i VVASHINGTON, liepos 16. 
sakė, pridėdamas tai, kad ~ P r e z Trumanas šiandien 
įleidimas "geroko skaičiaus' D r a š § kongresą užgirti 10 
dalinai pašalintų «'konflikto | m e t l * programą potvynių 
ir trynimosi su Rusi ja ' ' i kontrolei, kad aps a u g o t i 

liudininkė šiandien nių agentūra, sakė Albani- vaitei. atleidžiant 180.000 
darbininku. Vienas raportas 
sake tas uždarvnias kainuos 

tautų susėdo Quai d'Orsay rosi aišku, kad pagal Molo-
rūmuose aplink konferenci-; tovo išvedžiojimą Europa 
jos stalą, kad atstačius Eu- visai neturi būti a t s ta ty ta . 
ropą. Čekoslovakijai S t a l i n a s 

Pirmieji Bevino žodžiai, grasino, kad sovietų armija 
a tvykus į Paryžių, buvo: iš naujo ją okupuos, gi Ven-

—Anglija darė viską, kad grijai buvo pastebėta, jei ji 
išvengus susiskaldymo. J i ! pasiųsianti delegaciją, tai 
niekam neuždarė durų ir i bus nut rauktas vengrų be-
kvietimas tebegalioja... Mes 
tur ime pasiekti gerus rezul
t a tus . Jei a š netikėčiau j 

laisvių grąžinimas iš Rusi
jos, bus pareikalauta tuojau 
pa t mokėti reparacijas, ir 

juos, tai nebūčiau atvykęs į | ji k i ta ip pagrasinta. 

priežastis. 
Pat tersonas teigė įleidi

mas tremtinių būtų sutau-
pymas taksų mokėtojams, 
nes jų išlaikymas šiais me
tais kainuos Amerikai $73,-
000,000, o Harr iman sakė 
Amerika turi "moralinę ob
ligaciją" padėti tiems žmo
nėms, ir tai padaryti dabar. 

11 Tautu Sukviestos 
i Sutarties Ruošimg 

VVASHINGTON, liepos 16. 
—J.A. Valstybės pasiūlė 11 
tautų pasitarimą pradėti 
pasitarimą Japonijos taikos 

Mississippi kluonio ir kitų 
upių slėnis nuo pasikarto
jančių nuostolingų potvy
nių. J is ragino kongresą 
tuoj pravesti tą didelį pro
gramą, paskiriant $250,000,-
000 kaipo pradžią 1948 fi-
nansiniems metams. . 

Prezidentas pabrėžė, jog 
jo platus, ilgų metų progra
mas nepakeičia, tačiau, "pa
geidavimą ilgainiui įsteigti 
klonių autor i te tus ." 

Susmulkinimas spėjamos 
sumos reikalauja $237,000, 
000 karo departamento inži
nieriams, $10,000,000 žemes 
atgavimo biurui, ir $3,000,-
000 žemės taupymui. 

pirmou 
prieš savo broljf, pasakant įjos žinių agentūra užginči-
kaip jis Paryžiuje pasigy-! jusi, kad by kurie daliniai 
res vyksta Amerikon "pa- partizanų buvo svetimšalių, \ k r f l š tu i apie 25,000 automo-
rodyti žiopliems Amerikos i arba apginkluoti Albanijoje. ' b l l ų * 
komunistams kaip varyti j Maskvos radijas, tačiau, gy- i Bendrovė, kuri pagamina 
partiją t en . " Įrėši, kad 100 ''sovietinių pa- a D i e P u s ^ Amerikos automo-

— — i i biliu, sakė plieno kiekių su-
i 

mažėiimas pasėkoie "anglių VĖLIAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Prancūzijos jūreiviai ir gumos darbininkai sustreika

vo, sustabdydami visą gumos gamybą, laivų plaukiojimą. 
—U.S. ir Anglijos ekspertai suteio Washingtone aptar t i 

būdus kaip padidinti anglies iškasimą Vokietijoje. 
—Raportai iš Rumunijos kalba apie naujus areštus opo

zicijos vadų, kad užgniaužti visą komunistams opoziciįą. 
—Vengrijoje komunistų gauja užpuolė opozicinės Lais

vės parti jos būstinę, sudaužė baldus ir išmetė popierius. 
—47 U.S. valstybių gubernatoriai, savo posėdyje vakar 

užgyre Marshallo planą gelbėti Europai prieš komunizmą. 

padėties ' yra priežastis. 

KALENDORIUS 
Liepos 17 d.: Šv. Aleksie-

i"'*: senovės: Auksutis ir 
Nelda. 

Liepos 18 d.: šv. Kamili-
ju^ iš Lėlio; senovės: Taut-
vilis ir Astutė. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus, va-

—U.S. Valstybės sekr. Marshallas pranešė, kad Ameri-1 kare bus lietaus su er iaus-
ka ruošiasi parduoti 10 prekinių laivu Turki jos kraštui , j tiniu, baigiantis penktadie-

—U.N. delegatai svarsto sudarymą Balkanų sienų tyri- nio ryte. Saulė teka 5:30-
mo komitetą už U.N. ribų, jei Rusdja priešintųsi tai UNoj. leidžiasi 8:23. 
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B DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO 
Patarimas Tavoršaaim t l ^ S ^ ™ 8 " * " ""* 

Pastaruoju laiku šeštadie
nio lietuviški radio pusva
landžiai padare gražų žings
nį į priekį savo programose. 
Šalia kas kartą vis įvaires
nes muzikalinės dalies, jau 
girdime trumpas naujausias 
politines žinias ir kartais 
gražias kultūrines lietuviško 
gyvenimo santraukas. Ne
nuostabu, kad Detroito lie-

PRIES DARBO ĮSTATYME 

Povilas ir Marcele Aclias, 
iš Waterbury, Conn., svečia
vosi pas brolį ir senus pa-' 
žįstamus Petrą ir Oną Gry-" 
bus. 

Antanas Ona Kratavičfei, 
Stasys Elzbieta Paurazai su 
šeimynomis apsigyveno per 
vasarą savo vasarnamiuos. tuviai su didesniu nekant , v. , , . Abi šeimos rūpinasi lietuvių anksčiau laukia r 

reikalais. 

Charles Julia Juškevičiau 

rūmu negu 
šių pusvalandžių. 

Ne visai tą patį galima" * 
, _. , .. -a aMr™o Alfonsas ir Sofija Podzias 
butų pasakyti apie seKma-
dienio lietuviškus pusvalan
džius 

Dabartinis šia pusvalan
džio pranešėjas (anaunce-
ris) galėtų būti tik geras 
žargoniškos kalbos mokyto
jas o ne vadintis lietuviško 
pusvalandžio vedėju. Sunku 
darosi, kai praneša kad "šne 

DB. VAITUSH. OPI. 
LIETUVIS 

Mano 30 metų praktikavimas 
y r a j ū s ų g a r a n t i j a . 

Palengrvtna ak ių į t e m p i m ą , k u r i s 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami \ 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
bUndness). kreipkitės prie manės. 

Juozas Kotrina Ruks, atnau I W m - G r e e n > prezidentas Amerikos Darbo Federacijos Apsiimu išgydyti. 
H«« "nr-ancrr*" nrpniimpra- .! kalba tos federacijos atstovų suvažiavime, Utica, N. Y. Daugely atsitikimų akys atitaiso-
jino JJraugo prenumera ^ ^ p į Za+„ ~4.z.Z.u*.~~ m ^ TT ..I _•_ imoB *» skinių* Kainos pigesnės 

kaip pirma. 
4712 South Ashland A ve. 

Telefonas YABDS 1373 

tas Šios šeimos ne tik pa- \ ^ls reikalauja, kad būtų atšauktas Taft-Hartley neseniai 
mėgusios "Draugą", bet yra j priimtas darbo įstatymas. Su juo tos federacijos vadai 
žymūs rėmėjai kilnių reika-1 N e w Y o r k valstybėje. (Acme-Draugas telephoto) 
lų. i ' 

^ i buvo vagilių užpultas. Ate- pos sportininkai (Soft Bali 
Kazimieras Marijona S w a - ! m e V^igus pabėgo. Atsar- tymas) gražiai sportuoja 

binga lietuviška kalba ii 
jums patiems tai bus arčiau 
širdies Detroitiškis 

Rugsėjo 14 d. rengia didelį 
pikniką. Prašomi Detroito 
lietuviai paremti lietuvišką 
jaunimą. Dovanoms bilietų 
galima gauti pas P. Padols-
kj, 3415 Michigan Ave 

• 
Sv. Antano Pašalpinės Dr-

jos pusmetinis susirinkimas 

« , — r „r»v.o u0+ AQr. gumas šiais laikais labai rei 
kės lietuviškai", o vietoj to bon, nors cia gimę, bet dar- * 
girdi arabiškai. Jei jau ta- buojasi lietuvių veikime. Y- § a s -
me kromely nebėra žmonių pač Marijona; priklauso prie | X 
me Kiuincy a H sįaiunsros 54 ko ir' Jonas Miglinas, buvęs įl-
mokančių lietuviškai, tai va- Moterų sąjungos o* KP . ir Į ^Z******. iZ t f l 

, .. . .„ Cato įiptnuin i/pikima TT7«?i- gametis detroitietis, jau ke-
rykit draugai burliokiskai s e k a lietuvių veiKimą. uzsi & J 
i , * s n L ^ n a u s U gar- P = e r a v o < « . Sve, S g g ^ * £ * £ 

^ j Detroite. Koresp. 
Dan Jokūbaitis (Mari jo- m 

nos Swabon tėvelis), buvęs Liepos 8 d. palaidotas Pra ! b y k s liepos 20 d., po pir-
7 m ' T J n J A , ?eras katalikų reikalų rėme ! nas Šimkus, 56 m. amžiaus. I mųjų šv. Mišių, mokyklos 
ZiniŲ-ZMieKJS j a s p o Velykų išvykęs j Los ! Velionis prigulėjo prie Šv 

Moterų Saju^go* (U kp.! Angeles, Calif., jau pasiry-i Antano P a š a i p i ^ Draugi-
liepos 6 d. Grybų vasaina-ižes ten apsigyventi. Daly- Jos ir LRKSA 264 kp. 
my turėjo šeimyninį pikni- : vauja lietuvių veikime 
ką. Puošnus vasarnamis, ant w 

Antanas Kakanauskas vi- K* A - provincijos, svečiavo
si Detroite pas Rakauskus, 

Kazimieras Granauskas, iš 

visu 

ežero kranto, gaivinantis 
gamtos grožis džiugino vi- suomenės geras darbuotojas-
sus. O sąjungiečių valgio rėmėjas, jau keletą pakietė-
buvo tiek prigaminta, kaip lių yra pasiuntęs nepažjsta-
dideliam bankiete. miems pabšgėliams, už ką 

^ gauna nuoširdžias padėkas. 
Liepos 8 d. Ona Drangi- Pastarąjį laišką gavo nuo 

nienė pas save turėjo M. S. P. Balyko iš Italijos. A. Ka-
64 kp. "buneo" žaidimą. Vi- kanauskas yra pasiuntęs dra 
sos dalyvės apdovanotos ran bužių, avalinės ir laikraščių. 
kų darbo mezginiais, kuriuos K u r i e i š d e troitiečių no-
pati Dranginienė pagamino. m ų F a bėgėliams suteikti ko 
Be to, dar iškėlė puotą. Vi- k i ą ^ g a l i a t l i k t i p e r 

sos dalyvavusios ^kingos BALF 76 sk. ar priduoti ko-
respondentams, kurie patar
pininkaus šalpos darbe. 

• 
Jono Nako, valgomųjų 

daiktų krautuvę, 1910 — 25 

tai yra pas savo žentą. 
* 

Lietuvos Vyčiirjt 102 kuo-

kambaryje. Prašome 
narių dalyvauti. 

Detroite daugelis automo
bilių d i r b t u v i ų užsidaro į 
dviems savaitėms. Tokiu bū
du darbininkams bus vaka-
cijos. 

TALAIfDOS; nuo 1% ryto Iki I T. 
•ak. Sekmad. pasai sutarti. 

'0)Oi60>0>0»00&G0i0*0)0M*0'000>0l0&+000^+&+0ą04t0it 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthopttc Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. 5wiatek 
OPTEMETTR1STAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
( T i r i Metropolitan State B a n k ) 

TeL OANal 7329 
Tai.: — Kasdien l t iki 12; 1 lkl I; T 
lkl 9. Sefttad. 10 ryto iki f vak. Sek 
madlenl l t iki 11. Trečiad. uždaryta 

Akis 

* 

(Nukelta į 5 pusi.) 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 

jai už tokias dovanas 
vaišes. 

bei 

Dranginiai yra stambūs a-
linės biznieriai. 

• 
Vaclovas Jurgelis, iš Cle- S t , vagiliai apvogė. Polici-

veland, Jnrgis Žilinskas, iš ja kai kuriuos dalykus atra-
Pittsburgh, patrijotai tėvy- do. Vagiliai nesugauti, 
nainiai atostogų proga, vyk ^ 
danai į Kanadą, buvo susto- Carl N. Skinulis, 7739 
ję porai dienų Detroite. V. Mack Ave., kur jis turi ba-
Jurgelis atlankė atvykusius tų krautuvę, dienos metu 

DEGTINES 
BKANDBS 
KŪMO 

GIN 
VYNO 
KORD1ALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

t 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Akinius 
Egzaminuoja Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta 
Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 

iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt 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. 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. 
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. F. C Wnstnmas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Res. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pasa i sutarti. 

K A N T B R 
"Lietuviškas 

ian» 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home ealls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily • to 8 P. M. 

8aturdays ! • 1 M. to 8 P. M. 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resld. tel. OANal 7810. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Cermak Boad 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trefilad. Ir 

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

Ofiso Tel. VIRginla 1886 

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. G. SERNER 
UBTUVI8 AKIŲ GYDYTOJAS 

16 Metu Patyrimas 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs j 
Ištaisa 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
V A U L N D O S : nuo 10 lkl 4 Ir C 11d t 

Nedi l loj pagal sutarti. 

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. GROvehilI 5213 

Rez. TeL HILltop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAIf * iURGEON 
(LIETUVIS GYDTTOJAB) 
2500 W. 63rd Street 

OFldO VAULNDOS: 
Kasdien ano 1-4 p.p. Ir ?:!•-» 

Seitadienlala nuo 1-4 popie t 
Trečiad. ir Sekmad. uldaryta 

Ofiso TeL — PBObpect 1818 
• « • 1*1. — VTRrlnU B4J1 

<r 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus—naują automobilį—del apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings & 
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. . . 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 
Under U. S. Government Supervision 

2202 WEST CEBMAK BOAD CHICAGO 8, HJL 
Jotui J: Kaaanauskas, Pres. and Mgr. 

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

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
tgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

U Mflua Dh-btaTle " w ' 
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — N u pirksi te Daug Pigiau! 

rtASANTUOTA MEDŽIAGA IR ttAKBAft TiUmAMA 
C« LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkinta Pirkėjg ESgsrahui Mm. — 
Prie Progos Paklauskite šų. 

Archer Avenue Furniture Co 
— P ARLOB 8 UITE HDfRUtfAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 31 111. 
Telefonas—LAFayette 3516 

Savininkas—JOE KAZIK—KAZIKAITIS 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčlantlejl nuo aemų, atdarų 
ir skaudžių žal«dų. žino kaip ran
ku yra ramiai pastdetl. Ir kaip 
nakties metu nagallma gerai išsi
miegot. Kuomet 
Salados pradeda 
nležt Ir skaudS-
tl — užtepkite 
LBGULO Olnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
tr niežėjimo tų 
sen'jt atdarų ir 
skaudžių ftalsdų. 
Jo atgaiTlnan-
čtos Ir skausmą 
9raiallnančlos j -
patybes sutelks 
Jums t inkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt 
•enasv atda
ras ir skau-

į! das. Tarto kitę jį irai 
ir sutrūkimŲ 

skaudlemt 
!' nudegimams, iaSu 

orasallnimul. Ir kad palengrlnti J 
Psoriaals niežėjimą. A.tv6dina va

li dinamą Ataleta's Foot deg imą Ir 
; ulsžijimą, sustabdo jo plėtimąsi, 

luialko nuo odos tiudžiovlmo Ir 
•utrfiklmo tarp piritų: geras Ir 
» n i m , trokštančios odos nležijl-
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos nega l ims ls lanko pa-

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. 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. VValter J. Kirsfuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street C 

VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30— 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telef o|iai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomia 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

TeL: GROvehilI 4020 s* 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name) 
OFISO VALANDOS: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR 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 Mace 

Tel. REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS m CmRURGAS 

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. GROvehilI 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 % 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Boad 
OFISO VALANDOS: 

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

— r r - -—^ Ji 

LEOUL.O OINTMENT parsiduo- | 
ta po $1 11 Ir 90 * ! . ! • . 

Slųaklte Jūsų Money Orderi tle-
•lo« į — 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 60. ILLINOIS 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
Namų TeL: PULLMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Dr. Walter M. Eisiu 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practlce limited to Obstetrica 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTĮ 

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office TeL YARds 4787 
NauiŲ Tel. PROspect 1930 

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

2400 VVest Madison Street 4 

Ofiso TeL: SEEley 733t 
Resiz. TeL: BRUnswick 0597 

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

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie užsisakytų "Draugą" 

Atsargumas po laikui nie
ko nereiškia. 

Sunkiausias kerštas — at-
i leisti ir dovanoti. ^4 



•^•KyjpnviĮ 

Ketvirtad., liepos* 17, 1&47 
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. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 3 
IR JIE U. S. UNIFORMOJ 

Po svietą pasidairius mano kišenių p** tuo *>a-
r čiu metu juos paėmęs val-

(Pabaiga) dininkas vėl Įsidėjo į savo 
3. Kaip sakiau, tuojau ma- kiše*1^-

nau atvažiuoti pa s jus. 8i- | Ta i&i «" klausiu, ką tas 
nau, kad turėsiu sunkiu d a r - 1 O K t u r i D e n d r o su pinigais 
bu pelnytis sau duoną. To ! i r k a i P m a n JUOs a t S a l a t 

aš nebijau. Tik vieno daly
ko labai bijau ir noriu todėl 
paklausti: 

— Ar Amerikoje neversi-

gauti? 
Aš manau, kad ateityje, 

jeigu mūsų neišveš į kokias 
džiungles ar Ramiojo van-

te mane taip pat tarnauti j deny no neramias salas ir jei 
naciams. j ^ nepasiųs šukuoti baltų-

Matote, naciams mes t u - l j ų m e š k u p a s << 1 § v ą , i r m 0_ 
rėjome bernauti Lietuvoje Ikytoją", turėsiu dar daugiau 
1941-1944 metais. Buvome jn e a iškių klausimų. Taigi ne-
jų vergais ir 1944-1945 me 
tais Vokietijoje. Pažinome 
gerai vokišką bizūną ir pui
kiai išmokome vokiškai keik 
tis. 

Šiuo metu amerikonai ir 
anglai mus varo per tą pa
čią mielą UNRRA vėl ber
nauti naciams. To aš labai 
bijau ir norėčiau pabėgti į 
Ameriką. Tik jeigu ir Ame
rikoje man t e k s bernauti 
tiems patiems vokiškiems 
naciams, tai aš nebevažiuo
siu nė į Čikagą: kam ieškoti 
velnio pekloje, jeigu jį gali 
čia pat prisišaukti. 0 afidel-
vitą bū d e 1 ė j e pakabinsiu. 
Sunku mat čia mums ir su 
popierium... 

4. Paaiškinkite jūs, Čika
gos lietuviai, kurie puikiai 
mokate anglišką kalbą, ką 
reiškia tas mažas žodelis "O 
K"? 

Su manimi buvo toks at
sitikimas : Paėmė ameriko
nas kartą paskutinį iš ma
nęs pinigą ir pasakė tą gra
žų žodelį, kurį čia mes visi 
jau puikiai mokame ištarti. 
Aš gi, norėdamas atgal juos 
atgauti (tai buvo paskuti
niai grašiai dar iš Lietuvos), 
taip pat pasakiau: "OK", 
Maniau, kad po to stebuk
lingu būdu jie vėl sugrįš į 

užpykite, kad retkarčiais pa
klausiu, norėdamas visa tai 
pasiaiškinti. Teisybė, Stali
nas seniau už tokius klau
simus mus sodintų į kalėji
mus ir vežtų į Sibirą, bet 
manau, kad Jūs, broliai, to 
nedarysite. 

Jums visada palankus, 

Jūsų tarnas Vokietijoje 
Pilypas iš Kanapių, šiuo me
tu gyvenantis drauge su 
1000 lietuvių Hundesheimo 
lagery amerikonų zonoje ir 
miegantis galinės lovos tre
čiame aukšte. 

mens skaldyklose, esančiose, 
prie pat Čekoslovakijos sie
nos, griežtai izoliuotose nuo 
pašalinio stebėtojo akies ga-» 
lėtų būti terorizuojami ir žu 
domi. Lietuvių tauta čia su
dėjo baisią auką. 

Amerikiečių karinės įstai
gos nustatė, kad Flossenbur 
go Kz buvo nužudyta: 26,-
430 rusų; 17,546 lenkai; 5,-
964 vokiečiai; 4,771 prancū-

Sov. Rusijos "prosperi ty" |zas; 3, 784 čekoslovakai; 3,-
gaUima įsavaizduoti net iš j413 italų; 3,132 žydai; 2,480 
šio Graikijos vadinamo su- ]lietuvių; 2,140 jugoslavų; 1,-
kilėlio, įsivilkusio į Ameri
kos karinę uniformą. Bolše
vikų caras Stalinas neturi 
*uo aprengti net savo bernų, 
kurie svetimuose kraštuose 
kovoja už 'darbininkų rojų'. 
(Acme-Draugas telephoto) 

DRAUGE rasite visas vė
liausias žinias. 

Aplankė Trapistus 
Dubuąue. — J. E. arkivys

kupas Amleto Giovanni Ci-
cognani, Apaštališkas Dele
gatas Jungt. Amerikos Val
stybėms, lankė New Melle-
ray trapistų abatiją, netoli 
Dubuąue. 

Lietuvių Tautos Kankiniai... 
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KANKINIŲ PROCENTAS 
— FLOSSENBURGO KZ BUVO NUŽUDYTA 2 480 
LIETUVIŲ. 

Flossenburgo Kz iš viso [danų; 14 skandinavų,- 14 iš
buvo nukankinta 52,000 žmo panų; 9 anglai ir 2'ameri-
nių. Jie buvo suvežti iš visų j kiečiai. 
Europos kraštų, kad čia ak-1 Nukankintųjų skaičius di

džiausias rusų ir lenkų. Ta
čiau atsimenant, kad Sovie
tų Sąjungoje skaitoma apie 
190 milijonų gyventojų, ru
sų aukos sudaro visos tau
tos tik 0,013 procentų, len
kų aukos — 0,058 proc, o 
lietuviu aukų skaičius suda
ro net 0,087 procentus visos 
tautos. Jeigu prancūzui ir an
glų būtų žuvę tokis procen
tas kaip lietuvių, tai jie bū
tų, palikę Plossenburge apie 

i po 25-30,000, rusai — apie 
150,000 aukų. 

CLASSIFIED ADS 
* 0t > 

693 belgai; 1,162 olandai; Taigi lietuvių auka didžiau 

+ "D R A U G O" ^ 
D A R B Ų S K Y R I U S 

"T>RArTGAS» B E I . P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMEKPI 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

H E L P WANTED — MOTERYS 

M E R G I N Ų 
18 METŲ IR SUVIRS 

ĮSTOKITE 
j mūsų pamokų klasę 

Išmoksite operuoti 
MEZGIMO 
MAŠIN4 

• * • » » » m m m » m > 
HETiP W A N T E D — V Y R A I 

• » « i» mm m m* 

VYRŲ 
REIKIA 

BENDRIEMS DIRBTUVĖS 
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. 
MHvvaukee, * Wis. 

YRA DARBV IR DET, 
PATYRUSIŲ 

MERROW 
SIUVIMO MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 

6?2 vengrai; 450 graikų; 201 sia. 

Tai buvo pirmas jo vizi
tas. Abatija turi beveik 100 

»įmetų amžiaus. 

m ^ • "?• m 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY 

H 

STASYS LITWINAS SAKO: 

" P | A R A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 
L / A V D A \ I \ — VISOKIOS RfrfilFS TVAMAIVfS 

REIKMENIS". — 

3 $ 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insnluotu Plytų išvaizdos SkUags 
— Lango — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varaišio — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleište rlo — Cemento — Srutų — visokios 
Rašies Insnllacijos Materiolo — Štormo Langą — Kom
binacijos Doro — Wallboard — Plaster Board — Varna-
dilo ir Daug Kitą Dalyką. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
<039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

VALANDOS: Nuo 8-toa vaL ryto iki 6-tos vai. vak. 

i 

^fcf ^3 

y 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $45000. 

TELEVISION setai, po $275. 
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: pirmadieni, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radlo valan-
landos kas sekmadieni. Iš WCFL 
(1000 kll .) radlo stoties. 9:30 va
landą vak.. o ketvirtad. vak. 13 
W H F C (1450 kl l . ) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7287 

w man KORITI r AI KOLOS AMT n AMO 
,m mav MORITI rairotn TAUMNIMUI 
m iEEOU JfOBITl GAUTI 1 « — TOITAMTM | 

UI\1VIEIRSAIL 
Savings and Loag^Associatioo 
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317 

Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto Iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

^ - . 

MODERNIŠKA, ŠVARI 
VIDURMIESTYJE DIRBTUVĖ 

ATOSTOGOS 
APMOKAMOS 

ATSIŠAUKITE 

E A G L E 
KNITTING MILLS, INC. 

507 S. 2nd St. MrJwa?ikee 

-S/ 
\&if^^*W&Sfi££jįį3^ 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
• 2441 West 69th Street, Chicago 

WATCH SAVINGS 6I0W! 
• n t» m 
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FOR THAT HOME 
ALL TOTJR OWN 

Yoo'l l Need M - a e y U , *• 
Many tinhiriocf coaples are tsving bers 
ruture homeownm, soda m therNre acounolated d** 
dowa parmeni oeeded.. Aoy convenient •mottnr opest 
yonr insured ttvings sccouot at tha Assodarioo. Th* 
fkmn vi l i «how ycm bom amch jom oced ce 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

RANKOMIS SIUVĖJŲ 
Gera mokestis. 35 .vai. į savaite 

TAIPGI OPERATORIŲ 
Sinti motorinis kotus. 

Miohael M. Hammer Co. 

317 VV. ADAMS — 2nd Ft, . 

VYRAI m MOTERYS 

REIKIA 

V Y R Ų IR 

MOTERŲ 
REIKALINGI ĮVAIRIEMS 
DIRBTUVES DARBAMS 

DIENINIUI ŠIFTUI 
KEELER 

FINISHING CO. 
1624 S. Keeler A ve. 

R E A L ESTATIO 

PARDAVIMUI — 4 fletii aptirtmon-
tas, 2-5 ir 2-3 kambariu, ka i s to van
dens š i ldomo su alyva stelėms, 2 ka
ram g-aradžius. Kreipkitės pirmame 
aukšte užpakalyje. Marquette Mainu, 
0632 S. F R A N CISCO A VE. Kaina — 
$28,000. 

Argentina Dalyvaus 
Vakaru Pasitarime 

BUENOS AIRES, Argen
tina, liepos 16.—Argentina 
priėmė kvietimą dalyvauti 
vakarų pasaulio apsigynimo 
konferencijoje Rio de Ja-
neiro mieste, kuri atsidarys 
rugpiūčio 15 d. 

KEPYKLOJE DARBINIKŲ 
PATYRUSIŲ AR NE 

Darbas nuo šeštad. ištisai ket
virtad. Pastovūs darbai. 2 savai
čių atostogos ir šventes apmo
kamos. Uniformos duodama. Ap-
drauda ir ligonines pienas. At
sišaukite. 

A. & P. BAKERY 
116 E. Becher St. 

Milvvaukee, Wis 

i A I T O BODY I R P E V D E R \ r Y R O 
Uždarbis kuris nustebins jus siūlo
ma top-notrh vyrui. Modemiška fta-
pa, naujausi Jrengrimai, pastorvuinas. 

RUBY CHEVROLET 
Ameriea's IiSrpesl Ctie*rolet Dealer 
807 N. RROADWAY 

MI1AVACK.EE, WI.S. 

WAREHOUSE DARBAI 
5 dienos į savaitę 

Gera mokestis 
Malonios darbo sąlygos 

Atsišaukite 
HARTEAU FEED OO. 

Cudahy, YVis. 

MŪRININKAI 
R a p o r t u o k i t e darbui , a d r e s u 

4109 S. S T A T E ST. 
THYNO 

CONSTRUCTION CORP. 
State 7662 

KARPENTERIŲ 
ROUGH — CONCRETE 

Pastovumas. Unijos mokestis. 
Atsišaukite tuojau. 

SELZER-ORNST OO. 
S816 VV. Kilbourn 

MIIiWAlTKRE, WIS. 

CABINET MAKEKS 
PATYRUSIŲ 

Pastovumas — $2.00 j VaL 
JOYCE MFG. OO. 

1810 W. Irving Park 

_ f l E M M N K o 
Patyręs vidur amžio vyras dirbti ir 
prižiūrėti darbą, paeteuriain* kamba
ryje. 

W O R T H DAJRY 
U2ih ir Harlem 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, 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 

11 Komunistu Turės 
Kalėti už Niekinimą 

WASHINGTON. liepos 16. 
—Dr Edvvard K. Barsky, 
pirmininkas tariamos komu
nistų fronto bendro anti-fa-
šistų tremtinių komiteto or
ganizacijos buvo šiandien 
nuteistas kalėti šešis mėne
sius ir pinigine pabauda 
$500 už kongreso paniekini
mą. 

Bausmė buvo paskelbta 
federalinio teisėjo R i c h-
mond B. Keech, kuris nu
baudė 10 kitų to komiteto 
valdybos narių trijų mėne
sių kalėjiman ir po $500 pi
niginės pabaudos. 

MŪRININKŲ 
Visokios konstrukcijos darbams. 
Pastovumas, aukščiausia mokes
tis, Atsišaukite. 

SELZER-ORNST CO. 
3816 W. Kilbourn 

M I L W A r K E E , WIS. 

RIP IR CROSSCUT 
SAWYERS 

Pastovumas. Atsišaukite. 
KIECKHEFER 

ROX ft LUMBER CO. 
1715 W. Canal Milvvaukee 

TOOL & DIE MAKERS 
MAŠINOMS DARBININKU 

HANDY VYRO 

BUTLER MACHINE CO. 

4508 N 1271* ST. MILVVAUKEE 

MOI.DERIU 
Squeezer, bench ir floor molderių. 
Patyrusių vyrų pageidaujama. 

Atsišaukite 
NATIONAL FOUNDRY CO. 

641 S. 29th S t Mllwsakee 

H AREHOUSE VYRŲ 
I»astovūs darbai kel iems v y r a m s k u 
rie aoH dirbti. 90c iki $1.00 j vai. 
K r e i p k i t e prie Mr. Kvans. 

NATIONAL WAREHOUSE 
CORP. 

BRUCE & S. WATKR ST. 
>OLWAl r KKE 

Vienas gramas meilės at* 
sveria svarą įstatymų. 

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti 

Velnias žmogų tik tamsy
bėj sugauti gali. Stovėk 
priefi jį šviesoje, jis praeis 
pro šalį. 

Gyvenimas yra nuolatinis 
budėjimas prieš mirties pa
vojų. 
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Nauja Politinė Kryptis Vokietijos Atstatyme 
PATAIKAVIMO RUSIJAI PASEKMES 
Sąjungininkai, bepataikaudami Sovietų Rusijos dik

tatoriui Stalinui, nepaprastai susilpnino savo politiką 
Europoje ir ypač Vokietijoj. Tuo pačiu jie pakenkė ir 
savo taikos planams. 

Jau treti metai kai baigėsi karas, tačiau dar nepa
daryta taika nei su Vokietija nei su Austrija. Todėl, 
juo toliau delsiama taika, juo didesne našta darosi tie 
kraštai Amerikai ir kitoms demokratijoms. Rusijai tai 
patinka, nes ji turi progą tuos kraštus labiau apiplėšti 
ir paruošti dirvą totalitariniam komunizmui. 

Savo laiku buvęs Jungtinių Valstybių finansų sekre
torius Morgenthau (žinoma, jam pritarė ir tokie tipai, 
kaip Henry Wallace ir sen. Pepper) forsavo savo pla
ną visai suardyti Vokietijos pramonę ir tą kraštą pa
versti išimtinai žemės ūkio kraštu. Šitai idėjai nega
lėjo nepritarti Sovietų Rusija, kuri tuoj po karo ėmė 
ją vykdyti. Savo militarinės okupacijos zonoj rusai iš
draskė visus vokiečių fabrikus ir jų mašinerijas išga
beno i Rusiją. 
IMSIS ATSTATYTI PRAMONĘ 

Dabar jau, kaip atrodo, Vašingtonas ir Londonas 
suprato, kad ligšiolinė politika sąryšyje su Europos, 
ypač Vokietijos politinio ir ekonominio gyvenimo sta
bilizavimu prie nieko gero neveda, bet, priešingai, vis 
į gilesnes balas vakarų demokratijas klampina. 

Pagaliau, apsižiūrėta ir tai, kad, neatstačius Vokie
tijos gamybos, nebus galima stabilizuoti ir visos Eu
ropos ekonominės padėties, nuo kurios daug pareis ir 
politinio gyvenimo sunormavimas. 

Atsižvelgiant į tai, Jungtinių Valstybių vyriausybė 
šiomis dienomis paskelbė keičianti politiką Vokietijos 
atstatymo atžvilgiu. Būsią leista vokiečiams atsteigti 
pramonę, pakelti gyvenimo standardą ir įeiti į visos 
Europos ekonominės rekonstrukcijas darbą. 

Ši nauja politine kryptis yra sveikintina. Ją prave-
dus, greičiau bus prieita prie demokratinės santvar
kos įvedimo Vokietijoj ir prie taikos atstatymo. 

• 
Amerikos Pajėgumas Gelbėti Kitiems 

Jungtinių Valstybių kongresan yra įteiktas pasiū
lymas sudaryti specialų komitetą iš devyniolikos as
menų, kuris peržiūrėtų duodamas užsieniui paskolas, 
pašalpą ir • 'dovanas". 

Manoma, kad toks pasiūlymas galės būti priimtas 
ir komitetas sudarytas. 

Viena iš to komiteto pareigų būtų gerai apskaičiuoti 
pačios Amerikos pajėgumą teikti užsieniui ekonominę 
ir "inansinę pagalbą. 

Toks apskaičiavimas būtų naudingas ne vien tik 
Jungtinėms Valstybėms, bet ir užsienių demokrati
joms. 

Jungtinės Valstybės negali tiek gelbėti užsieniui, kad 
jų pačių ekonominį gyvenimą susmukdytų. Jei šitaip 
įvyktų, visos pasaulio demokratijos, be jokio abejoji
mo, atsidurtų pavojuje būti paglemštoms totalitarinio 
komunizmo. 

Kad išgelbėti pasaulį iš dabartinio chaoso, Amerika 
turi pasilikti stipri ir ekonominiai ir politiniai. 

Paryžiaus (šešiolikos Europos tautų) konferencija 
jau sudarė atitinkamas komisijas, kurios padarys savo 
rūšies inventoriaus sąrašą Europoje. Bus apskaičiuota, 
kiek pati Europa bus pajėgi dirbti savo atsistatydi
nimui ir kiek jai reiks pagalbos iš Amerikos. Atsižvel
giant j tai, vis tik bus labai gera, jei ir pati Amerika 
su didesniu atsargumu apčiupinės savo delmoną, kiek 
ji bus pajėgi kitiems gelbėti, savęs nenusiskriaudžiant 
ir nesusilpninant. Taip apsižiūrėti bus ir gaspadoriška 
ir išmintinga. 

• 
Lenkijoj Siaučia Raudonųjų Teroras 

Vašingtone gauta žinių, kad Lenkijoj siaučia baisus 
teroras, Nekomunistai veikėjai suimami ir grūdami į 
kalėjimus, o kai kurie dingsta nežinia kur. 

Pranešama ir apie tai, kad nepaisant visų žiaurių 
persekiojimų, laisvę mylintieji lenkai veda aršią kovą 
prieš rusiškojo komunizmo užmačias. 

Sumažėjo Numatytas Perviršis 
Jungtinių Valstybių federalinės vyriausybes 1947 fis

kaliniais metais turėjo perviršio truputį mažiau kai bi
lijoną dolerių, prezidentas Trumanas praėjusį balan
džio mėnesį buvo pareiškęs, kad tasai perviršis sieks 
$1,250,000,000. 

Perviršis esąs mažesnis, negu numatyta, dėl to, kad 
agrikultūros departamentas nenumatytai turėjęs išleis
ti apie du šimtus milijonų dolerių. Atsižvelgiant į tai, 
kad šiuo metu potvyniais užlieta dideli derlingos žemės 
plotai, agrikultūros departamento išlaidos dar labiau 
padidės ir kitų fiskalinių metų budžete skylė pasidarys 
platesnė. i i: 

Kolonos Žygiuoja 

. •» 

ŠV. TĖVAS IR MOTINA LIETUVA KVIEČIA 

Tie mūsų Šv. Tėvo žodžiai, tai aukso kalba. Jie tu
rėtų būti išrašyti kiekvieno geros valios žmogaus šir
dyje. Modernusis apaštalavimas, yra spaudos apašta
lavimas. Geros lietuviškos spaudos platintojus šian
dieną laimina ne tik Šv. Tėvas Pijus XII, bet ir mūsų 
sukruvintoji motina Lietuva. Surakinta ir užčiaupto
mis lūpomis ji nori, kad mes pasauliui pasakytume 
ir istorijai užfiksuotume praeityje negirdėtas Jos ir 
kalinamų jos vaikų kančias. 

MIRTIES KOLONOS 
• 

Šiai mūsų šventai spaudos pareigai atlikti atsiran
da nauja proga: tik ką neseniai išėjo iš spaudos "Drau
go" išleistoji knyga "Mirties Kolona". Jos autorius — 
Antanas Tolis, pergyveno bolševikų kalėjimą, šiurpius 
tardymus, gabenimą į Rusiją ir buvo šaudomas ties 
Červene ant vieškelio paliai miškelį. Su juo buvo i? 
du kunigai Petraičiai. Tai vis tie keli laimingai iš mir
ties nasrų pasprukę paskutinę sekundę, raudonųjų kul
kosvaidžiams nelaimingųjų kūnus mėsinėjant. Euro
poje tuos kruvinus įvykius aprašė pulk. J. Petraitis 
knygoje k4Kaip jie mus sušaudė", bet šis leidinys ne
įmanomas gauti. 
PALEISTI Į MINIAS 

"Mirties Kolona" parašyta dar su didesniu vaizdin
gumu. Skaitytojas, kaip kino ekrane pergyvens visas 
tas kruvinas Lietuvos kalyarijos scenas ir kaip savo 
akimis matys tas mirtinai išvargintųjų konvulsijas. 
Kai ėjo "Drauge" ši knyga atkarpoje, negalėjome at
sitraukti numerio neperskaitę. Daugelis veikalą norės 
vėl skaityti, svarbu, kad ją gautų tie, prieš kurių akis 
ir Amerikoje Maskvos klapčiukai laiko geležinę už
dangą, kad jie Lietuvos kruvinų žaizdų nematytų ir 
bučiuotų batus tų, kurie spardo tėvynės širdį. 

Knygos kalba ir stilius sklandžiai išlygintas buvu
sio Vilniaus mokyklų mokytojo, redaktoriaus J. Sa-
vaičio. Knyga turi 252 pusi., įspūdingą, spalvotą dail. 
J. Pi lipaus ko pieštą viršelį ir tekaštuoja tik vieną do
lerį. Būki jos platintoju, nes ištremtųjų kruvinas var
gas, kalinamų atodūsiai ir sušaudytųjų dvasios prašo 
garsinti jų kančias miniose. Dr. J. Prunskis 

• 
Rugsėjo men. 1 d. (Labor Day) rezervuokime dien

raščiui ' 'Draugui". Tą dieną įvyksta jo didysis, tra
dicinis piknikas Vytauto parke. 

POPIEŽIAUS PALAIMINIMAS JOMS 
Pijus XII katalikų spaudos dienos proga šių metų 

gegužės mėn. 4 d. dieną visam pasauliui pasakė šiuos 
didelės svarbos žodžius: 

"Mes laiminame... 
— džiaugsminga širdimi visus tuos budinčius, ištiki
muosius kasdienės katalikų spaudos gynėjus; 

— tuos, kurie savo uoliu darbu ir moderniškąja 
plunksna iš spaudos daro gyvą priemonę, apologijai (ap
gynimui.) krikščioniškos tiesos ir sveiko tautų dvasinio 
auklėjimo; • 

— tuos, kurie savo tyliu ir uoliu darbu palaiko spau
dos organizaciją; 

— tuos, kurie darbuodamiesi dėl didesnio katalikų 
spaudos išplėtimo kiekvienoje visuomenės klasėje,* bu
dina dorovinį jautrumą visų tų, kurie jau nebejaučia 
pavojaus iš indiferentiškos ir doriniams bei religiniams 
dėsniams priešingos spaudos; šitokie spaudos apašta
lai geresnėse sielose, ypač tarp jaunimo, atgaivina ge
rą skonf ir sveiką ryžtingumą kaip jų mąstyme, taip 
ir jų charaktery; 

— laiminame visus tuos, kurie beskaitydami katali
kų laikraščius persisunkia tos sveikosios mfinties mais
tu ir fgauna naują paskatą atsiduoti daug sekminges- * 
niam ir tvarkingesniam pilietiniam bei religiniam vei
kimui ; • 

— tuos, kurie savo kilniu duosnumu garantuoja mū
sų spaudos gyvavimą ir duoda galimybes be atvangos 
gerinti mūsų spaudos įrengimus; 

— lai visi, pagaliau, supranta ir pripažįsta spirgi
nantį katalikų spaudos reikalą, lai visi būna perimti 
troškimo ją platinti ir lai visi — dienai atėjus — gau
na nuo Dievo atlyginimą už pasitarnavimus, atliktus 
reikalui, kurs taip labai susietas su visuomenės do
rovine ir dvasine gerove* 

_ Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

"Nužudė 6 streikuojančius 
negrus pietų kalėjime" di
džiulėmis raidėmis per visą 
pirmą puslapį pranešė liepos 
14 d. komunacių "V". 

Kam tos dirbtinos ašaros? 
Kalėjime buvo maištas, ka
liniai mėgino nuginkluoti 
sargybinius ir pabėgti, to
dėl 6 maištininkai buvo nu
šauti ir 7 sužeisti. Nejaugi 
sargai turėjo maištaujan
tiems nusikaltėliams atiduo
ti ginklus, atidaryti kalėji
mo vartus, žemai nusilenk
ti ir išleisti kitų nusikalsta
mų darbų daryti? 

Iš kitos pusės, kodėl ko
munacių " V " n e d ė j o tos 
sieksninės antraštės, kai 
praėjusiais metais Alcatraz 
kalėjime buvo * 'nužudyti' ' 
keli maištaujantieji kali
niai?... 

• • * 

"Naujienose" Vistaspats 
rašo apie W. H. White, juo
da veidį, kuris vienoje lietu
vių stovykloje buvęs UNR 
RA-os pareigūnu. Lietu
viams jis labai geras buvęs. 
Jam išvažiuojant, buvo su
rengtas atsisveikinimas, ir 
laikraštininkai paklausę, ar 
gali apie jį parašyti Ameri
kos lietuvių spaudoje. Ma
tyt norėdamas pabrėžti to 
juodaveidžio kuklumą, Vis
taspats rašo: "Jis tai išgir
dęs bent kiek nuraudo ir su
tiko". 

Aš labai norėčiau pama
tyti nuraudusį juodaveidį... 

• • * 
Pranešama, kad Pietų Af

rikos gyventojai nutarė vie
ną savaitę nevalgyti nė kruo 
pelės sviesto. Tokiu būdu su
taupytą sviestą jie pasiųs 
badaujantiems Europos žmo 
nėms. 

Iš jų mes galime daug pa
simokyti. Žinoma, mums nė
ra reikalo nevalgyti sviesto, 
nes jo Čia per akis yra. Mes 
galime nutarti paskirti vie
nos dienos uidarbj badaujan 
tiems liet u v i a m s tremti
niams Europoj sušelpti. Mes 
to nė nepajusime, nes mums 
liks dar 364 dienų uždarbis, 
o tremtiniams tai būtų di
džiulė parama: jei 100,000 
Amerikos lietuvių aukotų po 
dienos uždarbį, susidarytų 
bent vienas milijonas dole
rių! 

• • * 
Vienas Kalifornijos lietu

vis neseniai pasakojo apie 
vieną tenykštę lietuvaitę, iš
tekėjusią už meksikiečių kil
mės vyro. Susitikusi savo 
pažįstamus, ji gyrėsi, kad ji 
savo vyrą jau išmokinusi 
kelis žodžius lietuviškai. 

— O ką gi jis jau moka 
lietuviškai pasakyti ? — klau 
sia ją. 

— "Suvašink dišee", — 
atsakė patenkinta jaunoji 
žmona. 

Jr 
T. ANGELAITIS 

^ 

IŠL IKOM GYVI 
VAIZDAI Iš BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS } 

(Tęsinys) 

Ligonis mirktelėjo ašara suvilgytas akis. 
— Sudiev! Duok, Dieve, stiprybės! — taręs klebo

nas nusikabino dviratį, persižegnojo, užsisėdo ir nu- * 
važiavo atgal. 

Horizonte priešakyje tebesimatė dūmų debesys. 
— Dar tebedega, — pagalvojo klebonas ir pradėjo 

kiek galėdamas skubinti. 
Priešakyje išdygo sovietų sunkvežimis. Klebonas, 

nieko nežiūrėdam,as, tik spaudžia dviratį ir spaudžia. 
Pravažiuodamas klebonas pastebėjo, kad kareiviai la
bai žiūri i kojas. 

— Kas tai galėtų būti? — pagalvojo klebonas ir pa
žvelgė į kojas, bet nieko nepastebėjo. 

Po kokio kilometro ir antrą mašiną susitiko. Ir vėl 
rusai ypatingai žiūri į jo kojas. 

— Nieko nebus, — taria sau klebonas, — reikia nu- * 
lipti, gal kas negero. 

Sustoja klebonas, nulipa ir žiūri: iš portfelio, kuris 
buvo užkabintas ant dviračio karties, kyšojo išlindusi 
kamža ir stulos pusė. Balta kamža ir mėlyna stula 
atkreipė pravažiuojančių kareivių dėmesį. Gal dėl tų 
nors sovietams neaiškių, bet vis dėlto nekaltai atro
dančių rūbų klebonas nebuvo sulaikytas. 

Sutvarkęs rūbus, nusišluostęs prakaitą, klebonas vėl 
sėdo ant dviračio. 

Dūmų debesys jiemažėjo, bet didėjo. Klebonas sten
gėsi dar greičiau važiuoti. Pro šalį lėkė telefono stul
pai, kelias darėsi kaskart lygesnis. Tik vienu kartu 
vieškelis pranyko, prieš akis atsirado didelis šviesus 
rutulys. 

Klebonas gulėjo griovyje, o už kelių žingsnių kiek 
aplankstytas dviratis. 

* • • ^ 
— Klebonėli, ar geriau? — užgirdo klebonas mote

rišką balsą ir pravėrė akis. 
Pirmiausia klebonas pamatė nepažįstamus ant sienų 

paveikslus. Paskui — priešais stovinčią Mažeikienę, 
kuri vienoje rankoje laikė stiklinę su vandeniu, o ki
toje rankšluostį. Prie lango stovėjo Mažeikienės duktė 
Anelė ir sūnus Jonas. 

— Kas čia? Kur aš esu? Kas atsitiko? — užklausė K 
klebonas, stebėdamasis, kad guli lovoje. 

— Nieko, nieko, klebonėli. Jūs važiavot dviračiu ir 
nuvirtot. Mūsų piemenėlis pamatė ir mums pranešė. 
Mes parsigabenom šičia. Dėkui Dievui, atsigavote. Mes 
turėjome daug baimės. • ^ 

Klebonas atsisėdo. Dabar pajuto skausmą dešinėje 
rankoje. Pora rankos pirštų buvo aptepti jodu. Kle
bonas žiūrėjo į pirštus. 

(Bus daugiau) 

Phillippines respublikos 
Raudonasis Kryžius tapo ei
liniu 65-ju nariu Tarptauti
niam Raud. Kryžiuje. * 

Jau Galima Gauti Knygos 
Formoje! 

MIRTIES KOLONA 
parašė Antanas Tolis 

Malonu pranešti, jog 
"MIRTIES KOLONA", 
Antano Tolio nepapras
tų po bolševikais per
gyvenimų ir baisių žiau
rumų aprašymai, kurie 
sukėlė tokią sensaciją, 
kuomet ėjo per DRAU
GO skiltis, ką tik išėjo 
iš spaudos knygos for
moje. 
"""Knygoje autorius iš 

savo asmeniškų pergy
venimų aprašo, kaip 
bolševikai lietuvius me
džiojo, tardė, kankino, 
žudė ir varė mirti klai
kiuose Sibiro tyruose. 

Ši knyga išleista publikai prašant ir reikalau
jant. Ji kiekvienam skaitytojui paliks neišdildo
mo įspūdžio ir tikrai parodys, kokie žvėrys dabar 
laiko nukryžiavę Lietuvą ir kitas pavergtas tau
tas. 

Knyga turi 254 pusi., gražiu spalvotu viršeliu. 

KAINA — Tik $1.00! 
Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

DRAUGAS 
2384 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, Illinois 

. . . » « • #.i 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
Ruošiamės Piknikan 

Bridgeport. — TT. Mari
jonų Bendradarbių 10 sky
riaus susirinkime, liepos 11 
d., kun. J. Prunskis turinin
game pranešime patiekė ži
nių, kad Šv. Tėvas palaimi
no katalikiškąją spaudą, jos 
skaitytojus ir platintojus. 
Jis turėjo atsinešęs ir ke
letą knygų "Mirties Kolo
na", kurias susirinkusieji iš
pirko. 

Pranešta, kad ligones P. 
Navickienė ir A. Vaišvilienė 
jau stiprėja. 

Raportą iš apskrities pa
darė O. Jackienė, M. Melkus 
ir apskr. pirm. C. Drukte-
nis. 

Svarstant apskrities pik
niko reikalus, liepos 20 d., 
Hinsdale, 111., ir piknikan va
žiavimą, pasirodė, kad kelei
vių busui jau užsiregistravę 

Kas, kur ir kada 
Cicero. — Dievo Motinos 

Sopulingos Draugystė ren
gia išvažiavimą (Basket Pic 
nic) Labdarių ūkyje, liepos 
27 d. Bus parūpintas trokas 
tiems, kurie norės grupėje 
dainuojant nevykti j ūkį. 
Pasetskienė, Antanaitieriė ir 
Bružienė platina tikietus ir 

"The Rhythmeers ,\ Visi 
kviečiami. Įžangos nebus. 

Red Cherry 

Tėvų Marijonų Bendradar 
bių piknike, Marijos Kalne
liuose, liepos 20 d., Mar-
ąuette Park skyrius turės 
bus \ prie bažnyčios 11 va 
landą. Visų prašom tikietus 
įsigyti iš anksto. Jų galima 
gauti pas S. Saučiūnienę, K. 

"Vaivorykštė" 
Šiemet sukanka 35 metai 

nuo pirmojo literatūros žur
nalo "Vaivorykštės" pasiro
dymo (1912, Vilnius). Ano 
meto Vaivorykštės pasiro
dymą galima drąsiai pava
dinti literatūriniu sąjūdžiu, 
kuris sujungė grupę jaunų, 
talentingų rašytojų, pradė
jusių organizuotą lietuvių li-

jei šiame mūsų nuostabia
me pasaulyje nebūtų diplo
matų. 

rūpinasi, kad užtikrinus vi- r galima bus gauti. 

Mickienę, K. Vaitkienę ir 
~ tu I T —;-. v,,ort teraturos k ū r i m o darbą. 
S. Staniulį. Ir prie buso ; x .. Z 

I Nors tuo metu daugelis is 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Mlchigan Ave. 
Tėl. PUL. 1270 arba CAN. 2516 
Rem. taL — COMmodore 5760 

pas 

šiems nuvažiavimą. 
Ši draugystė įsteigta nuo 

parapijos jsikūrimo. Yra at
sižymėjus savo darbais ir 
tikrai užsitarnavus visų pa
ramos. Draugija kviečia mo
teris ir merginas jsirašyti 
j nares. Mokesčiai nedideli. 

Ciceriete 

jų buvo debiutantai, tačiau Mūsų kuopa darbuosis vir | .. . . . 5 , - , „ v jie davė pačius geriausius tuvej ir turės būdą. Prašom 
svetelius užeiti. Bus visko. 

Kotrina Vaitkienė 

Susirinkimai 
Bridgeportiečiai, dėmesio! 

ALRK Federacijos 28 sky
riaus susirinkimai grąžina-

Marąuette Park. — Tėvų 
Marijonų Bendradarbių sky-

57 Stinga tik 8 asmenų ant-j rius metiniame išvažiavime ^ 
ram busui užpildyti. Todėl, j liepos 20 d. Tėvu Marijonui ^ 
nutarta pasamdyti du busus, ūkyje turės savo svečių pri- j 
kurie vykstančius piknikan ėmimo skyn.u. o Marąuetie ' m 
paims nuo 33-čios gatvės ir Park darbščios šeimminkės )U(leC)8 jMSCOCJČ) 

savo kūrinius ir jais sudarė 
mūsų tautinės literatūros 
pagrindą. 

Ir iš tikrųjų, gal būt, ga
lima tvirtinti, kad tai buvo 
kūrybiškojo entuziazmo vie
nas šviesiausių laikotarpių 
mūsų raštijai. 

Šio sąjūdžio įkvėpėjas ir 
centrinis asmuo buvo dau-mi atgal j pirmąjį trečiadie 

nį mėnesio, nes ketvirtadie- \ geliui mūsų senesniųjų ge 
niais skyrius negali turėti 
savo susirinkimuose dvasios 

Valdyba 

Lituanica Ave. 9:30 vai. ry
to. Vakare parveš namo. 

Vykstantieji bus įleidžia-

darbuosis restorane ir Da-
tarnaus svečiams. Chicago. — Sekmadienį 

vakare sudegė žydų sinago-
Marąuette Park lietuviai ga, 4328-32 N. Kedzie ave. 

mi į busą tik turintieji is ^us laukiami tą dieną Tėvų Tame pačiame name buvo ir 
anksto įsigytą bilietą 

J. Šliogerio raportas iš 
ALRK Federacijos vienbal
siai priimtas. 

Seselių Pranciškiečių Rė
mėjų seiman, rugp. 31 d., į-
galiota atstovė M. Melkus. 
Aukų paskirta $5.00. 

Valdyba 

Maldoj prisimink Lietuvą. 

Marijonų ūkyje. J. P. ž v d U vaikų mokykla. Gaisro 
„ priežastis nežinoma. Nuosto-

Lietuvių Piliečių Darbiniu lix* P ^ * ^ * ™ $25,000. Pa
kų Pašalpos Klubas pagerbs j n a ^ s ^ f * 8 t O J e ? i n aš°S°-

. . _ je buvo kilęs pnes dvejus 
savo narius, kurie nėra emę J 

r • - i i/v OA metus. 
ligoj pašalpos per 10 ar 20 
metų ir suteiks jiems dova
nas savo piknike liepos 20 
d., Spaičio sode (skersai nuo 
Oh Henry Park), Willow 

[Springs, 111. Šokiams grieš 

Popiežius Atostogaus 
VATIKANAS, liepos 16.— 

Šiandien raportuota, j o g 
Popiežius Pijus XII svarsto 
šešių savaičių atostogas sa

rai pažįstamas, garbingas ju
biliatas, Jonas Rinkevičius. 

Jis įsteigė ir leido "Vaivo
rykštę", o taip pat buvo lei
dėju metraščių — almana
chų 'Švyturys' (po 320 psl.) 
ir daugiau tūkstanties pava
dinimų įvairių knygų. 

Jonas Rinkevičius gimė 
1887 m., gegužės 16 d. (senu 
stiliumi), Avižienių kaime, 
Utenos parapijoje. 

IS DETROITO 
(Atkelta iš 2 misi.) 

Padolskiai su savo sūnum 
Algirdu, iš Toronto, Kana
da, svečiuojasi pas savo gi
mines Butkus. Iš Detroito 

^ , ^ . , w . , JVO vasarinėje rezidencijoje 
vyks į Grand Rapids, Mich..; k a l n u o s e C a g t e l G a n d o l f Q | 

pradedant liepos 
pabaigoje. 

mėnesio pas savo gimines. Nepamir
šo aplankyti ir J. D. Cress 
ir kitus pažįstamus. 

Jau girdėti, kad Organiza
cijų Centras neužilgo šauks 
susirinkimą, kad paruošus 
planus Lietuvių Dienai 1948. VVASHINGTON, liepos 16. 
metais. —AFL prekybinių telegra

fe fistų unija šiandien pranešė 
Becker ir Varneckienės VVestern Union telegrafų 

VVilliams vardo užeigoje lan bendrovei, kad ji nori pra-

Telegrafistai Nori 15c 
Valandai Pakėlimo 

kėši viešnia iš Cleveland, O., 
Mrs. Shulls. 

• 
Daug Detroito lietuvių he 

pos 4 d. praleido Kanadoje. 
Žvangutis 

Apskaitoma, kad Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse 
randasi 70 milijonų žmonių, 
kurių akims reikalinga pa-
gelba, tai yra akiniai. 

dėti derybas naujai sutar
čiai spalių 2 d., ir ieškos 15 
centų valandai algų pakeli 
mo. 

. < 
Skaitykite ir platinkite 

Draugą". 

Tiktai bailiai stengiasi į-
žeisti mirštančio didybę. 

Remkite tuos, kurie skel
biasi "Drauge". 

K A Z I M I E R A 
S A R G A U T I ENK 

(po tėvais tiesimai te) 

Gyveno: 3752 S. Albany Ave. 
Mirė Liepos 15d., 1947m., 1:-

40 vai. popiet, sulaukus 49 m. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa

nevėžio apskr.. Naujamiesčio 
parap., Degionių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 26 metus. 

Paliko- dideliame nuliūdime: 
vyrą. Klemensą,; sesrį Agotą 
Sidaugienę ir švogerj Joną ir 
jų šeimą; brolį Stanislovą Je-
sūną. ir brolienę Agotą ir jų 
šeimą ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų ir Chicagos Lietuvių 
draugijų. 

Kūnas pašarvotas P. J. Ri
diko koplyčioje, 3354 S. -Hals-
ted St. Laidotuves įvyks šeš
tadienį, Liepos 19d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas į i%v. Jurgio parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras Sesuo, Bro
lis ir kitos Giminės. 

Diplomatas tai toks vy
ras, turįs uždavinį išnarp
lioti daugelį politinių pai
niavų, kurių iš viso nebūtų. 

A. A. 
DOMICĖLĖ SLATER 

(po pirmu vyru WoIlis, o 
po tėvais Gerčaitė) 

Gyv. : 10724 S. La Sali e 5-įt. 
Mirė Liepos 15d., 1947m., 5:-

30 vai. popiet, sulaukus pusės 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoj. Kilo iš šviekš-
nių parapijos. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą Kazimierą; 2 dukteris — 
Josephine Kline ir žentą Ed-
ward, ir Olga Pavilonis ir žen
tą F rank ; 2 sūnus — Peter ir 
marčią Genevieve ir Michael; 
5 anūkus; pusbrolį Paul Bal-
chin; švogerj Juozapą vVollis-
ir žmoną Oną ir šeimą; švo-
gerką Kva Gerčius ir daug ki
tų giminių, draugu ir pažįsta
mų. \ 

Kūnas paarvotas Bukausko 
koplyčioje, 10821 S. Michigan 
Ave. Laidotuvės įvyks šeštad., 
Liepos 19d, Iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
Šventų parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys, 
Sūnus, žentai, Marti. Anūkai 
i r visos kitos Giminė*;. 

Laid. direktorius; L. Bukaus
kas, tel. PULlman 9661. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

Laid. direkt.: P. 
tel. YARds 1419. 

J. Ridikas, 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 
4330-34 S. Calif omia 

Avenue 
Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryt*. 

J? 

IDARGUTIJ' 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC -1459 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: H a o 1-mot 

Iki 2-ros valandos popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nao 7 Iki 8 v. vak. 

Dainą 
tinto Ir 

Pranešimą, 

MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehiU 2242 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as

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

Paminklus pristatome 1 visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metą patyrimu. 

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

• 

B I T T I N a n d K A M E N S K Y 
Monument Works 

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

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jum* I 
norint, kūnai žuvusią ar mirusią veteraną — jūsų mylimąją, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyk* 
i jūsą namas ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. VVestern Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus b 
jūsą finansiškam stoviui prieinamas I 

UGDĖSIO VALANDOJ 
V. & skite 
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PIRKITE TIESIOG NUO — 
HM. NELSON 
— BMktak. — 

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth SL 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur BusaJ 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuiansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Eei* 
kale, saukite mus. 

m} Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
KOM lando dalyse tr 
tuojau patarnaujam. 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711 

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

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

Telepuone: YARds 1419 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 ». MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 LITUANICA AVE. 
6845 S. VVESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MIOHIGAN AVE. Phone: PUIinuui 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Photte: YARds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 & CALIFORN1A AVE. Phone LAFayette 3572 
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DIENRAŠTIS DRAUGASr CHICAGO, ILLINOIS r . . . 

Ketvirtad., liepos 17, 1947 

Miestas Tebėra Purvinas 
MSras Kennelly labai nepatenkintas nešvara mieste, kuri 
po jo išrinkimo ne kiek nesumažėjo. — žada imtis žygių 
miestai apvalyti. — Susirūpinęs augančiomis miesto 

skolomis. 

GRAŽINTAS MOTINAI 

Chicago. — Užvakar mė- tenka išvalyti gatves sykį į 
ras Kennelly žurnalistams | metus ar kas šešis mėnesius. 
pareiškė, kad jis labai nepa- VVardi'ų superintendantų pa
tenkintas dviem svarbiais | reiga palaikyti švarą gatve-
miesto valdybos departamen j se, ir aš stengsiuosi, kad jie 
tais. 

Jis labai aštriai kritikavo 
tą pareigą atliktų", pareiškė 
Kennelly. 

gatvių departamentą už gat- p a k l a u s t a s apie žiurkių iš-
vių ir skersgatvių neapvaly- n a i k i n i m o kampaniją, meras 
mą. Taip pat j i s išreiškė su- p a r e i š k e , kad raportas apie 
sirupimmą ir nepasitenkini- | t ą k a m p a n i j ą y r a bereikš-
mą finansine miesto padėti- - m i g k a d a n g i j a m e buvo tik 
mi* j paminėta, kiek buvo išdalin-

Jis pareiškė, kad ward*ųita propagandinių cirkuliarų, 
superintendantai bus pa- Apie žiurkių naikinimą ja-
kviesti pasiaiškinti dėl ne 
švaros mieste. 

me nė neužsiminta. 
Miestas skolos*? 

Toliau meras pareiškė 

Bus Patogiau Keliauti 
Chicago. — Pranešama,; už tą bilietą išmokėti, po 24 

kad virš 50 geležinkelių Ii-j valandų prašomas bilietas 
nijų susitarė nuo rugsėjo 1 bus išduodamas. Išmokėti 
d. įvesti palengvinimų ke- bus galima per 12 mėnesių, 
liautojams. Geležinkelių bi- Geležinkelių bendravęs ma-, 
lietai bus duodami skolon, no, kad &iuo planu labai X š i a n d i e v a k a r e **• Kry-
Keleiviui užteks tik nueiti į plačiai naudosis važiuojan- i ž i a u s bažnyčioje, Town o* 
bilietų pardavinėjamo įstai- tieji atostogų ar k :ti kėliau- L a k e> prasideda novena į šv. 
gą ar pas kelionių agentą ir tojai į tolimas vietas, nors Oną. Noveną ves du žymūs 
paprašyti bilieto už vienokią šiuo planu bus galima pasi- pamokslininkai: kun. J. Vyš-

naudcti atliekant bet kurią niauskas ir kun. K. Baraus-
kelionę. kas. Novena baigsis šv. O-

nos šventėje. Pamaldos bus 
vakarais 7:30 vai. 

ar kitokią sumą. Jeigu pa 
si rodo, kad prašytojas gali 

Suimta Karaliaus Giminaite 

Dviejų metų vaikas, kuris buvo "pabėgęs" iš namų, 
grąžintas motinai. Po 15-kos valandų ieškojimo, jis ras
tas beeinąs vienu geležinkeliu. (Acme-Draugas telephoto) YVashingtone. 

1 , " '""" " | Vienoje VVashingtono krau 

susirūpinimo miesto skoio- Uždraudė Fotografuoti i Labai Kietai Miegojo i t u f j e , j i b i - e " ° - 9 -d-pir^ 
mia įrii^rifi oi^iria K^^i t W * - U l ^ " " ^ V l ¥ l l l , , M y i I f c HIVIMI iiiv%fvjv Į suknelę ir išraše uz ją ne-

Chicago. —- Dwayne Leo- j tikusį, čekį už $88.95. Taip 

X Kun. J. Lekavičius, Die 
vo Apvaizdos parapijos vi-

New York. Iris Mount- jos įstaigą, kur buvo nufoto- karas ir ž'nomas pamoksli-
batten, 27 metų amžiaus grafuota ir nuimtos jos pirš- ninkas, Dievo Apvaizdos baž 
Anglijos karaliaus dukters-1 tų nuospaudos. nyčioj ves noveną į šv. Ona. 
čia, buvo suimta antradienį 
už beverčių čekių išdavimą 

Sumažins alga* 
Kennelly pareiške, kad jis 

dirbs visą vasarą ir ištirs mis, kurios siekia beveik, 
visų departmentų veikimą $9,000,000. Iš tos sumos j Chicago. — Naktinių klu-
ir sumažins algas, kurs jos j $7,427,542.90 yra neapmokė-; bl* fotografes merginos labai 
turi būti sumažintos. tos sąskaitos, jų tarpe ir ne-į nepatenkintos Illinois vals-

Jis pareiške, kad neseniai apmokėtos algos tarnauto-! ^ ^ senatoriais, kurie nu-
jams bei darbininkams. Va- t a r ^ uždrausti joms užsiim-
sarą mėra s studijuosiąs ga- u t u o verslu, sakydami, kad 

gatvėse ir skersgatviuose.; limybes kaip nor s sumažint i : t o s fotografijos dažnai "su-
Jis nepastebėjęs šioje srity- algas, kur tik galima mažin- daro daug nemalonumų". 

Merginos gi sako, kad tai 
yra visiškai nepagrįstas už
draudimas, nes jog nieko ne-

į verčia fotografuotis ir visa-

išvažinejo visą miestą ir yra 
labai nepatenkintas nešvara 

je jokio pagerėjimo. "Neuž-; ti. 

Pataikė į Traukinį Į Daugiau Žmonių Gimsta 
Tokyo. — Armijos A-26 i Chicago. — Palyginus su I da atsiklausia leidimo. O ne-

bombonešis nukrito ant vie-1 praėjusių metu pirmaisiais | malonumus sudaro ne foto
no japonų traukinio galo ir j šešiais mėnesiais, šiais mer j grafijos, bet ėjimas į 
užmušė vieną geležinkelietį j ta i s gimime skaičius pad'.de- naktinius klubus be sa-

Ji prisipažino, kad čekiai Novena prasidės liepos 17 
yra beverčiai. Tačiau ji sa- d. ir baigsis liepos 26 d., šv. 
ko nemananti, kad ji padarė Onos šventėje. Pamaldos bus 
nusikaltimą. vakarais; prasidės 7:30 vai. 

Ji New Yorke atstovauja; x Kun. A. Naudžiūnas, 
vieną Indijcs firmą. Į New;MIC., "Draugo" administra 
Yorką ji atvyko praėjusių | t o r i a u s padėjėjas, vakar grį-
metų lapkričio mėnesį. Jos z~ Sx w ^ : „ ; „ « i i i u i +-Z-4. K oo V z 0 1S m e t i n i U rekolekcijų, byla atidėta liepos 22 dienai. *#„«..^ 0 •• • .? Marijonų Seminarijoj, sykiu 

ir gerokai pasilsėjęs. Ruo
šiantis prie didžiulio meti
nio 'Draugo" Labor Day 

Žuvo Karštoj Vonioj 

bei sužeidė šešis kitus, bet 
abu lakūnai, buvę lėktuve, 
išliko net nesužeisti. 

jo 44 nuoš. Per minėtą laiką j vo žmonų ir be jųi žinios. 
Chicagoje gimė 40,562 kūdi- j Jos sako, kad tada turi būti 
kiai. | uždrausta fotografuoti ir 

Traukinys nelaimės metu į Mirimų per pirmuosius šių gatvėse. 
važiavo per tiltą. Vienas metų šešis mėnesius buvo Tą įstatymą turi pasira-
traukinio vagonas buvo nu- Į 20,226. syti gubernatorius Green, 
mestas į upę. j kad jis taptų įstatymu. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

nard, 42, tikrai labai norė-| p a t ji išdavė kitus du bė
jo miego. Antradienį nak-j verčius čekius $100 vertės, 
ti grįždamas automobiliu na- jį buvo nugabenta į polici
nio jis sustojo tieg Jackson 
st. ir Commonwealth ave.,| y j * * i ••• 
North Chicago, ir užmigo NetldVe AUlOITIODlIlO 
Galvą pataikė padėti kaip Ahoskle N. C. Harvey Chicago. —u. Mrs. Kathryn 
tik ant automobilio signalo, j j o n e s > negras karo vetera-' Porter Smith, 35, slaugė, pikniko, darbo yra tiek, kad 

Prispaustas signalais ėmė| nas, išlošė naują Cadillac, i mirtinai apdegė karštu van- atostogas žada paimti jau 
rėkti, bet j i s nieko negirdė
jo. Tik po penkiolikos minu
čių atvykusi policija, kai
myninių gyventojų pašauk
ta, prižadino jį. 

Apdegusioji Mirė 
Chicago. — Xorma Chind-

lund Lewis, 7 metų amžiaus 

Chicago and Northern Illinois . . . 
Fntnre Medical Capital of the World 

vertą $3,200, Kiwanis klubo Į deniu savo vonioje Morrison ; rudenyje, po pikniko 
loterijoj, bet buvo nuspręs-! viešbutyje. _ 

t j •• u x -• J • - »» X Kun. v. Parulis, MIC, 
ta, k a d j i s neturėjo teises Manoma, kad ji norėjo - L a į v o ' r redaktorius vakai 
pirkti bilietą, ir antru kartu nusimaudyti po karštu du- .. . . . ,. ' _ . 
traukiant automobilis teko• fc ^ £įu J m a t y t svyko j savo gimtinę, Wor-
vienam gydytojui, kuris jau a l p o i r n e s p ė j o užsukti van- f ^ f ' Mass., kur liepos 19 
turi vieną Cadillac. i d e n s . Karštas vanduo nucte- d " S v ' K a z i m i e r<> bažnyčioj 

Buvo nuspręsta, kad lote-! g i n o j o s v i s ą k ū n ą . V a n d e _ suteiks moterystės sakra-
rija buvo rengiama t'k bal- m u į pradėjus bėgti iš jos m e n t ą jauniausiam savo bro 
tiesiems, todėl negrui buvo j kambario, detektyvai įėjo j l i u i Eugene, kuris susituoks 

mregaite, kuri buvo smar-i g r ą ž i n t a g doleris už bilietą. Nj i r r a d o J ą negyva. Visos j su Angelą Zvalauskas, taip 
kiai apdegusi, kai sprogo is Bilietas buvo rastas " ne- \ .pastangos ją atgaivinti ne- pat iš Worcester Ta proga 
vieno troko išsiliejęs gazoli- g a i i o j a n č i u " , kadangi j i s bn-Į pavyko. žada paatostogauti Rytuo-

se, Cape Code vandenuose 
pagavęs didelę "sea bass" 
parvežti į Chicago ir pavai-

nas liepos 8 d., vakar mirė! 

P ragarsejęs visame pasaulyje aukšto ly
gio medicinos mokykfamis, mokslo tirine-
jimo įstaigomis ir didelėmis, gerai su
tvarkytomis ligoninėmis, Chicagos ir Šiau
rinės Illinois kraštas visuomet patrauks 
žymius medicinos vyrus iš visų pasauly
je kraštų. 

Laikotarpyje keletos metų Chicaga ir 
Šiaurinė Illino;s, pramatoma, viršys di
džiausius medicinos centrus visoje istori
joje. 

Medicinos Centro Distrikto projekte, II-
Knote ir Lovo^a Universitetai, State De
partment of Public Welfare ir Veteranų 
Administracija statys centrą naujų pas
tatų tirinėjimui visuomenės sveikatos, in
dustrijos ir aviacijos medicinos. Kitoj šių 
milžiniškų programų Northwestem Uni
versitetas planuoia dešimts nauių pasta
tų iškaitant Medicinos Tirinėiimo Insti
tutą tokiose sakose kaip širdies Hgu, vė
žio ir aukšto kraujo spaudimo. Kttuos? 
pastatuose šioje grupėje bus padidinta 
priemonės specialėms medicinos studi
joms, ligoninėse priežiūra ir slauerėms 
mokykla. Kaipo dalis Šio projekto Vete
ranų Administracija statys ligoninę, ir 
Mercy ligoninė įsteigs vieno tūkstančio 
tovų ligoninę ir tirinėjimo centrą. 

Chicagos Universitete dar kita šių eks
pansijų programų yra vykdoma. Keturi 
nauji klinikų pastatai ir keturi dėl ato
minės jėgos tirinėjimo, priskaitant Radio-
Biologijos ir Bio-Physikos Institutą, bus 
pridėta. Bus vedami platūs nauji tirinė-
jimai medicinos srityje, ypatingai gydy-

vo pirktas ne iš Kiwanis 
ligoninėj. Visos pastangos; k l u b o n a r i o 
ją išgelbėti nuėjo niekais. I — — 

ma buvo sunkiausiai sužeis
ta. 

Nušovė Plėšiką 
Chicago. Pirmad'enj š i n t i v i g ą « D r a U g 0 " š t abą. 

Evanston. — Policija ui"- vakare policija pamate is 
vakar vakare i pietus nuo Brown Auto Sales Co., 650 X V. Tiibeliene, is North 
VVoodstock, McHenry aps- .'W- Roosevelt rd., bėgančius Side, žinoma veikėja lietuvių 

Dianne Dahlberg, 11 m e - | k r i t y j e a t r a d o keliu einan-|du jaunus vyrus. Manyda- j tremtinių reikaluose, yra ke 
tų, kuri buvo taip pat smar 
kiai apdegusi, sveiksta. 

čią nuogą ir sumuštą mote- ; m i ' kad tai yra plėšikai, po- iį0ms .dienoms išvykus j Ben 
rį. Iš karto ji tiek buvo iš- licininkai įsakė stoti. Vie- t o n H a r b c r > M i c h G r j ž u s 
gąsdinta, kad nieko negalėjo n a s sustojo, bet kitas, su re- n a m o ž a d a s u E Samiene, 

SlKIUldė ViSUS SveČiUS ' P « M * - V § l i a u ji p a p i l a - f ^ ^ r a n k ? . j e ' . T § * * • kita mūs visuomenės veik^ 
CM -_ T• ' d k c J ° ' k a d nepažįstamas vy- ti. Vienas policininkas su-
Chicago. — Trečiadienio 

rytą Croydon viešbučio ba
re, 616 Rush, du banditai 
suguldė a n t žemės-40 sve
čių, jų tarpe 15 moterų, pa
čiupo iš kasos $1,000 ir pa
bėgo. 

Tie abu banditai gėrė ba-

buvo išprievartauta. Jos net 
bateliai buvo atimti. 

Lėktuvų Daugėja 
re Staiga jie išsitraukė re-į W a s h i t o n _ c i v i l A e . 
volvenus ir pareiškė, kad A , 
, . ,.v. »r. Ironautics Administraticn 
daro apiplėšimą. V.enam, p r a n e š § k g d b i r ž e U o ± ± 

Jungtinėse Valstybėse buvo 

. . . . . - - ja, savaitei, kitai dingti iš 
ras pasiūlė ją pavežti pa- eme, sustojusį, o kitas eme ' b 

keliuf sumušė suplėšė ^os vytis bėgantį ir, jam nešto- ^ ^ ^ f ™ ZVS'u 
drabuz-ius ir išmetė iš au- 1ant? šaudyti. Už poros blo- ^ P - J * ^uo nuolatinių 
tomobilio. N e a t r o d o , ^ ji kų jis buvo nujautas,- nes darbų. Gr,zusios pirmiausiai 

kulka pataikė į galvą. Na- žada Įsitraukti j Federacijos 
šautasis yra % Frank E d- Chicago apskrities planuo-
wards, 22, gyv. 1351 S. jamą rudenyje lietuviškos 
Morgan st. knygos parodą. 

X Šiandie suėjo lygiai 14 
metų, kai du Chicago trans-

brjiditui žiūrint, kad visi 
gulėtų ant žemės, kitas iš
tuštino kasą. Du sveč:ai, p r i e š 

me vėžio ligos, įsivysčius atominės je-
g c * tirinėjimui. Daug kitų grupių pra
nešė savo planus, siekiančius daugiau ne
gu 200 milijonų dolerių padidinimui li
goninių įrengimų. 

Ateities paąaulio vadovybe medicinos 
srityje yra užtikrinta Chicagai ir Šiauri
nei Illinois. 

buvę arti durų, nepaklausė | m b u y 0 ^ 5 2 g 9 9 A e . 
banditų ^sakymo ir smilko 
p_r0> duris. Banditas paleido ! p e r ^ a e r c d r

J
o m u s k a i ; 

Terorizavo Taverną 
JoHet. - Du bandtai te- atlantiniai lakūnai, S. Da-

rorizave 15 svečiu Glsnvievv rius ir S. Girėnas, žuvo Sol-
tavernoie, 10 mylių į šiau-; din miške. Vokietijoj. Chi-
rę nuo Joliet šaudydami j e a g o lietuviims primename, 

.grindis ir į lubas, o pasku: Vad liepos 27 d., Da-ius-Gi-
rodromų dabar yra !

p*bėgo, pagrobę iš ka^os rėnas Post 271, American 

92,348 registruoti lėktuvai, 
metus reg :struotų 

šūvį, bet nepataikė. čius padidėjo 806. $60. 

#Toke Advantage of Our Liberal Renevval Policy 
To all customers on hght bulb exchange service there 
is no chargejor replacmg mostsizes of Standard, burned-
out bulbs marked "PS oj Nl" or "Renetval Service." 

\ 

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 

P R A N E Š I M A S 

3* 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION ir vėl 
nutarė išmokėti šerininkams už paskutinius 6 mėnesius 3^i> 
nuošimčius ant Paid Up Share Savings, ir 2% ant visų kitų 
Share Savings. 

Pas mus kiekvieno nario indėliai yra apdrausti iki 
$5,000 00 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, Washington, D. C. Pas mus pini
gai visada huvo 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 raštine 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, Pres. 

6234 So. VVestern A ve., Chicago 36, Ulinois 
Phone — GROvehlU 7575 Isteicos Naujaa Namas 

•A . « = 

Legion, ^ pastangomis, prie 
! žuvusiųjų paminklo, Mar-
! ąuette Park, ruošiama iškil-
mes — tragiško įvykio pa
minėjimas. Paminėjimas pra 
sides 2 vai. legijonierių pos-

I tų paradu. 
X Mikas ir Elzbieta Ra 

dauskai, sav. Hollywood Ina, 
j šiomis dienomis baigia re
montuoti salę ir įvesti nau-

I jų pagerinimų. Nors iš lau-
! ko puses namas atrodo toks . 
! pat, bet viduie daug kas per 
j dirbta. Atrodo, kaip nauja 
i vieta. Rudauskai taip pat tu-
j ri gražią vietą ir moderniš-
| kai įrengtą rezidenciją su 
penkiais rkra is ' žemes Ar-
lington Heights, 111. Jų sū
nus Ray, baigęs Morgan 
Park Military Academy, da-

ji bar atostogauja Meksikoj. 


