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GRIEŽTI SUVARŽYMAI BERLYNE; 
RUSAI ŽADA NEBEDUOTI VANDENS 

Įvairūs Gandai Girdimi Apie Ateitį 
Vakarų Zonų Berlyno Mieste 

RAŠO VYT. ARŪNAS 

Galima neperdedant pasakyti, kad artimiausiomis die
nomis Berlyne sąjungininkai jausis tikrame karo stovy, 
nes berlyniečiai niekad nematė tokių suvaržymų, kaip 
šiandien. i 

Anglo-saksai buvo nusi- J nizonus. Tada vakarų sek-
leidę prancūzams ir lyg į- j toriai virstųj tikromis forti-
rodymui, kad niekas iš to fikacijomis. 
neišeina, per gen. Robsrtso- Kaip ten nebūtų, padėtis 
ną pasiūlė maršalui Šoko- i Berlyne darosi kas dieną 
lovskiui susitaikinti, kad pa rimtesnė. Juk visą laiką ne-
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bandžius susi tar t i Berlyno 
klausimu. Kreipdamasis į 

galima pristat inėti maistą 
lėktuvais. K r e m t a s galės 

Sokolovskį, gen. Robertso- I nesigriebdamas jėgos tęsti 
nas jam mandagiai parašė : blokadą, tuo ta rpu sąjungi-

"Jus žadėjote a ts ta ty t i ninkai, jei norės prasikirst i 
susisiekimą t a rp Berlyno ir 
vakarų zoną, kaip t ik bus 
pašalinti "techniški sunku-

Du 16 F80 lėktuvai, iš 56-tos grupės pakilo Seifric'^e aerodrome, Detroit, skrendant j 
Vokietiją. Pirmieji Amerikos jefs skrenda skersai Atlantiką. (Acme teleohoto) 

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ TOGLIATTI 
SUKIRŠINO ITALIJOS KOMUNISTUS 

kelią, turės šauktis šarvo-
čių pagalbos. Laukti , kad 
rusai nusileistų, nėra ko, 

mai" ir davėte mums viltį, gi sąjungininkų pasitrauki-
kad t a s ilgai neužtruks ir mas iš Berlyno smarkiai su 
išeitis bus ras ta pirma, ne- Į silpnintų Amerikos autori-
gu pasibaigs maisto ištek- tetą Europoj ir šis žestas 
liai. Mes siūlėme jums sa- i parodytų vokiečiams, kad 
vo pagalbą ir net priemones i vakarai nebesugeba garan-
pašalinimui šių *k techniškų jfcuoti saugumą, ir visi vo-
kliūčių" i r ieškojome t ik ro ! kiečiai pasiduotų rusų įta-
bendradarbiavimo su jumis, 
Mes- sutinkame susitikti 
"keturiese" ir pradėti nagri 
nėti visas problemas, bet 
pi rma nuimkite nuo Berly- .mame posūky. 

kon. 
.Kaip VVinston Churchilis 

aną dieną pareiškė, mes 
šiandien esame t ikrai lemia 

Raudonieji Agituoja Prieš Valdžią, 
Skelb'a Generalinį Streiką 

ROMA, liepo? 14. — Šūviai skambėjo Romos centrinėj 
Colonna aikštė'', šiandien, policijai kovojant su gauja kai
riųjų jaunuol iu įpykusių dėl Italijos komunistų viršinin
ko Palmiro Itogliatti pašovimo. 

Colonna iikštėje, netoli 

no bloką ,kuriuo jus mari 
nate badu 2 milijonus ber
lyniečių. Ar norite jūs su 
mumis kalbėt is?" 

Maršalas Sokclovskis ne
atsisakė nuo pasit kimo, bet 
tik tam, kad vėliau galėtų 
pasakyti "Niet". 

Vakarų sąjungininkai iš
leido griežtą įsakymą savo 
sektoriaus gyventojams tau 
pyti anglis. E lekt ra duoda
ma tik 4 valandas per die
ną, elektrikinis t raukinys 
nebevaikšto, metro ir t ram
vajai vaikšto tik nuo valan
dos ry to iki 6 valandos va
karo, lempos gatvėse prige
sintos, dideli suvaržymai į-
vesti / važinėjimui automcbi-
liais kad sutaupius benziną. 

Amerika jokiu būdių nega 
Ii ats isakyti nuo tų pozici
jų!, kurias užėmė per savo 
diplomatijos klaidą. Sum-
ner Welles aiškiai pripažį
sta, kad žaidimas šiandien 
vyksta labai didelis ir jo 
sprendimas galės atnešti 
sunkių pasekmių.. Gal būt, 
paskutine senkunde padėtis 
palengvės nuo Kremliaus 
laikysenos, nes ats iradęs 
sovietiškoje sistemoje silp
numas, neleis Kremliui ri
zikuoti konfliktu. 

"Penki" P a s Marshallą 

Diplomatinis aktyvumas 
plečiamas. Washingtone 
gen. Marshallas sukvietė 
Anglijos ir Prancūzijos am-

Visa tai, aišku, nesukelia j basadorius i r Belgijos, 
jokio optimizmo pes berly- Liuksemburgo ir Olandijos 
niečius, o prie to , priside- misijų vadus, kad aptarus 
da sovietų propaganda, ku- 'kariškos pagalbos ir garan-
ri šaukia, kad "Clay ist tijos davimo vakarų Euro-
eine clau", kas berlynietis- p a i problemą. 
ku žargonu reiškia "Clay 
yra vagis". 

Anglių t rukumas yra ka 
tastrofiškas ir už kelių die 
nyj virs pusę visų įmonių Į parako statinė, kuri kiek 

Gen. Marshallas supran
ta, jog kar iška pagalba Eu
ropai yra būtina, ypač šiuo 
metu, kai Berlyne smilksta 

Berlyne turės užsidaryti. 
Šalia viso to, rusai grasi

na dar sustabdyti vandenį, 

vienu momentu gali sprog
ti. Bet pravesti tą pagalbą 
nebus ta ip lengva, nes kon-

tad tada Berlyne galės pra- gresas dabar yra išsiskirs 
sideti visokios epidemijos, j tęs atostogų, o viduj Ame 

Bet nežiūrint į pasunkė- I r įka v r a užimta pasiruoši 
jusias atmosferines saly- j m u prezidento rinkimams. 
gas, orinis susisiekimas te
bevyksta tokiu pat tempu. 

Prancūzai Ruošiasi 
Pas i t raukt i? 

Tačiau Londone po trijų 
posėdžio, vienas diplomatas 
paklausęs Amerikos amba
sadoriaus, a r Amerika e-
teanti užtenkamai kariškai 

Gandas sako, kad pran- p a s i r u o š u s i E u r o p o j e , jei 
cūzai jau paruošė kariškių ; B e r l y n e ^ k o n f H k t a s u i 
šeimų ir civilių tarnautojų ' a n o t « 0 b B e r v e P M D o U g l a s 
evakuaciją, bet tokiam zy- j a t s a k ę g k a d A m e r i k a 
giui visai nesiruošiama pas \ sirno^iai ^ ^ i r t u o 
anglo-saksus Kitas, kiek I klmaimu e s a n t i d a v U f i i u ž_ 
mažiau patikėtinas gandas j t i k r i n i m ą Anglijai ir Pran-
sako, kad anglo-saksai pa- c u z i j a i # 
siryžę evakuoti visus 2 mi- Į — — — — ^ — ^ — — . 
lijonus vokiečių iš Berlyno I 

Montecittorio valdžios rūmų 
kur Togliat'4 buvo pašautas, 
buvo suinrVe. Džypai su šal
muotais policininkais skubė
jo p e r ' t ą sritį, išsklandant 
š imtus demonstrantų. Krau
tuvės visoj apylinkėj nulei.-
do plienines uždangas ant 
savo didžiųjų langų. 

•. 
Grasina Streiku 

Būriai kairiųjų spietėsi į 
tą aikštę iš visų Romos da
lių. Miesto transportui sus
tojus dėl komunistų varomo 
darbo tarybos įsakymo, 
vaikėzai užvaldė beveik tuš
čias gatves. Policija palei
do keliolika šūvių, bandant 
išvalyti aikštę. ; 

Dideli policijos daliniai 
apsupo ligoninę, kur gydy
tojai išėmė kulkas iš Tog.-

lliatti. Tankai ir šarvuočiai 
atvyko į policijos centrinę. 
Policijos rezervai apsupo 
aikštę prie seimo rūmų. * 

3 Kart Pašautas 

Togliatti, Italijos Nr. 1 
komunistas, buvo tris kart 
peršautas jauno teisių stu
dento Antonio Pallante, 25, 
iš Cicilijos, jam išeinant iš 
seimo rūmų. Jis buvo tuoj 
nugabentas į ligoninę, kur 
gydytojai į/šėmė kulkas ir 
pareiškė nuomonę, kad jis 
išliks gyvas. 

Pallante sakė, "aš skai
čiau Togliatti mano krašto 
priešu. Aš vienas tai pada
riau. Nepriklausau jokiai 
partijai." 

Pasikėsinimas prieš Tog
liatti įvyko seimui vedant 
debatus dėl valdžios biliaus 
sutvirtinti savo vajų surin
kti slaptus ginklus — ko
munistai tam biliui griežtai 

I ' ' 

priešinasi. Senatas ir seimas 
nutraukė savo posėdžius, su
žinojus apie pasikėsinimą. 

Valdžia Apgailestauja 

U. S. Prašo Tuojau 
Stabdyti Kariavimą 

LAKE SUCCESS, liepos 
14. — J. A. Valstybės pa
reikalavo, kad UNos saugu
mo taryba įsakytų žydams 
ir a rabams tuoj sustot i ka
riavus Palestinoje. Pasiūly
mas numato UNos jėgos pa
vartojimą, jei arabai a r žy
dai atsisakytų klausyti . 

Sir Alexander Cadogan 
pranešė, britai remia ame
rikiečiui planą, su tam tik
rom rezervacijom. Sirija 
tuoj pasipriešino pasiūly
mui ir Far i s ei Khouri iš 
naujo pasiūlė seną arabų 

DEMOKRATU PARTIJA SKAIDOSI 
DEL CIVILINIU TEISIŲ PLATFORMOS 

Pietų Delegatai Pralaimėjo Balsavime 
Del Tų Teisių Neįtraukimo 

% 

PHILADELPHLA liepos 14. — Nors pietų-šiaurės de
mokratų susiskaldymas yra kelių metų didžiausias ir 
debatai dėl civilių teisių į traukimo į parti jos platformą 
gali atidėti jo nominavinią, Prez. Trumanas ruošėsi 8:15 
(Chicagos laiku) vai. šį vakarą išvykti į konvenciją pa
sakyti savo nominacijos priėmimo kalbą. 

Po karš tų debatų dar kar
štesnėj salėj, delegatai su
tiko su įnešimu padaryt:' 
pertrauką iki vakaro. Pietų 
delegatai pareiškė savo di
lelį nepasitenkinimą, ir kai 
kurie jų grasino masiniai iš
eiti iš konvencijos . 

Pietiečiai Pralaimėjo 

Didžiausias nesutarimas 
dėl platformos priėmimo ki
lo dėl civilių teisių. Šiauri
nių valstybių demokratai 
perviršijo pietų delegatus ir 
į t raukė platformon nusista
tymą prieš diskriminaciją 
prieš juododžius karinėse 
jėgose ir darbovietėse. 

Platforma taip pat reika
lauja atšaukimą Taft-Hart-
ley darbo akto ir 75 centų 
valandai minimumo algų dar 

tybineje pramonėje; pilną 
komunis ta i rodė didelį Iplaną pervesti visą Palesti- ^ į ^ ^ ^ į ^ ™£* 

pyktįi dėl pasikėsinimo, kas ' uos klausimą tarptaut in iam 
grasino visą kraš tą rimtom j teismui, 
pasėkom. Premjeras Alcide ! Laikas Veikti 
de Gasperi sušaukė nepap- ] U. S. pasiūlymas taip pat 
ras tą valdžios posėdį, pare i - . reikalauja besąlyginio ka-

praplšsti socialinę apdraudą 
apimti visus dabar nepaden-
^tus ; federalinę pagalbą val
stybėms dėl mokslo ir vieša 
namų s ta tyba taip pat buvo 
pažadėta. 

Rusai Atsake į U. S. 
Protestą Dėl Blokados 
NEPASKELBĖ TEKSTO, 

MANOMA, ' N E ' 

VVASHINGTON. liepos 14. 
— Rusija šiandien a tsakė į 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos protestus prieš so
vietų blokadavimą Berlyno. 
Sovietų ats tovas Panyuškin 
asmeniškai įteikė Maskvos 
atsakymą valstybės sekr. 
Marshallui t ik kelias valan
das po to, kai panašūs atsa-

^r ipai in imą Izraelio vale- ] kymą* .*'mvo duoti Londonui 
tybės ir jos sienų pretenzi
jų bei nuėmimą draudimo 
ginklų siuntimo Palestinon. 

riavimo baigimo 48 valandų 
laikotarpy ir paliaubų iki 
Šventosios Žemės problema 
būtų taikingai išaiškinta. U. 
S. delegatas Jessup pareiš
kė, "Daba r ne laikas gra
žiom kalbom, bet veiksmam. 
Kautynės dabar vyksta Pa
lestinoje. Jos tur i būti sus
t abdy tos . " 

Jessup patiekė pasiūlymą 
po to, kai grafas Polke Ber-
natot te asmeniškai prašė 

. tarybą išleisti įsakymą sus-
IVlrtOVC PaleStHTOje tabdyt i karą. Jungtinės 

T E L AVIV, liepos 14. —ĮTau tos neturi# leis t i Palesti-
Žydų kariuomenė šiandien nos problemai būti išaiškin-

škė pasibaisėjimą užpuolimu 
ir pareiškė viltį, kad Tog
liatti nemirs. 

Pasikėsinimas įvyko tuo 
metu, kai komunistai Itali
joje deda didelių pastangų 
nuversti De Gasperio krik
ščionių demokratų valdžią, į 
kurią komunistai nebuvo pri 
imti. v 

Žydai Okupavo Arabų 

Kaltina Republikonu i 

Rusija nebuvo paminėta, 
bet demokratai nori i lvysty-

ir Paryžiui. 
Panyuškin pasakė reporte

riams, kad jis [teikęs sekre
toriui a tsakymą į valstybės 
depar tamento liepos 6d. no
tą. Tą dieną, atskirose, bet 
kar tu siųstose notose t rys 

ti "paverg tas šal is" (vien ysktLrų valstybės pasiuntė 
tik Lenkija buvo vardu pa 
minėta) į pasiturinčias, lais
vas ir demokratines nares 
Jungtinių Tautų. 

Platforma krit ikavo repu
blikonu vadovybę atstovu rū
muose už nenorėjimą remti 

Maskvai notas smerkiant 
Rusijos politiką uždaryme 
viso susisiekimo su vakarų 
Berlyno sr i t imis. 

Perspėjo Rusus 

Vakarai perspėjo sovietus, 

užėmė Shafa Amr, vieną 
svarbiausių arabų bazių šiau 
rės Palestinoje, pradedant j tarybos salei 
naują ofensyvą taikomą pie-
t rytuosna iš Haifos srities. 

ta i karo lauke, "švedų gra
fas pareiškė stebėtojų pilnai 

se Palestinos sr i tyse, neziu 
r int šiokių tokių prospektų 
naujoms paliauboms atsilie
piant į UNos saugumo tary
bos atsišaukimą. Raportai 
iš arabui sostinių kalbėjo a-
pie didžiųjų valstybių spau
dimą priėmimui naujų pa
liaubų. 

Belgija Svarstys 
Karaliaus Grįžime 

BRIUSELIS, liepos 14. — 
Belgijos senatas vakar suti
ko svarstyt i bilių % baigimui 
dabart inės regentūros sugrą
žinant karalių Leopoldą III į 

į vakarų zonas ir jų vieto- J Saulėta ir giedra. Saulė te-
je sus t ipr inu kariškus g a r - j k a 5:30; leidžiasi 8:23. 

KALENDORIUS 
Liepos 15d.: Šv. Henr ikas ; 

senovės: Lemtūris ir Dani- sostą, 
dė. I Dešinieji katalikai senato-

Liepos 16d.: Šv. P . Marijos '• r iai fa komunistai balsavo, 
iš Kaimelio (Škaplierines); bilių svarstyt i , socialistai 
senovės: Paliejus i r Dan- Į balsavo prieš, o liberalai su-
guolė. Jsilaikė nuo balsavimo. 

užsienio šalpos programą; kad grasinimai a r spaudi-
smerkia komunizmą ir ki tas , m a į neišvarys jų iš Vokieti-
totali tarizmo formas,- h * ^ U o S sostinės, ir pabrėžė jų 
kė, U. S. tur i būtinai pa- j ^ s ę n e vien būti Berlyne, 
laikyti karinę pajėgą iki t a i - , ^ t ta ip įeiti į jį, ir reika-
ka su teisingumu yra užtik- j i a Vo, kad blokada būtų nu-
rinta. , ' imta. 

Naminiuose reikaluose, į Panyuškin a tsakė "n ie t , " 
demokratai kaltino republi- kuomet j is buvo paklaustas 
konų kongresą už aukštas nurodyti sovietų notos nu-
kainas ir žadėjo "suvaržyti s į s t a t y m ą dėl Amerikos pro-
republikonų infliaciją," bet testo. Nei j is nei rusų am-
nepasakė kaip; puolė taksų 'basada čia nenurodė, kada 
sumažinimą; žadėjo padidin- j a t sakymas bus paskelbtas, 
t i senatvės apdraudos mo- j a r bus pranešta Kremliaus 

reakcija i protestus. 
Vakarų valstybės jau y ra 

V Ė L I A U S I U Z l N I U S A N T R A U K A ^ v u s i o s suprasti , kad sovie-
- K e l i pietinių demokratų delegacijų vadai sakė, jei 1 tų a tmet imas gal prives prie 

Paskyrė Pasiuntinį 
Grumtynės padidėjo kel|p- | W A S H I N G T O N , liepos 14. 

— Prez. Trumanas šiandien 
nominavo Loy Henderson 
būti ambasadorių Indijai ir 
ministru Nepalui. kesčius bent 50 nuošimčių; 

kreipimosi į UNą su teigi
mu, kad padėtis Berlyne y-
ra pavojinga ir reikalaujan
ti taikingo išaiškinimo. 

platforma ininis civilinių teisių bilių, jie masiniai išves; 
savo delegacijas iš konvencijos. 

—Iš visų daviltių atrodo, kad UNos saugumo t a ryba 
išleis {sakymą arabams ir žydams sustoti kariavus. 

—Atrodo, Italijos komunistai var tos Togliatti pašovimą 
kaipo įrankį suvers t i De Gasperi valdžią. Komunistai į-
sake generalinį streiką nuo vakar vidurnakčio. 

—Sakyta, rusų a t sakymas į vakarų notas sutinka de
rėt is dėl blokados nuėmimo nuo Berlyno, jei bus kalbama 
bendrai Vokietijos klausimo. Vakarai nesutiks. 
—žydai užėmė kitą didelę vandens tiekimo stotį Pales- j duo j amą Berlyną y ra padė
tino je, tuo užsitikrindami vandens Jeruzalei. damas geriausių oro sąlygų 

—Dun & Bradstreet indeksas parodė naują rekordinį j šioje sri tyje per savaitę. U. 
aukštį maisto kainose, žymiu savaites pašokimu. g. aviacija atliko 221 skridi-

—Neatpažintas lėktuvas su 20 keleivių nukri to i r su- m o gm t-„ v. - gkia , „ . ,. - , „, » - : - * » * 4 . J - m $ i r lveze 1,048 tonus 
dužo netoli Toulon, Prancūzijoje. Atrodo, VLSI ŽUVO. . . . ! ., 

—Angliakasiam sugrįžus, plieno gamyba padidėjo. m a i s t o ir reikmenų per 18 
—Britų lėktuvas su 4 keleiviais rapor tuotas pradingęs j valandų 4aikotarpį, kur is 

kur nors ta rpe Maltos ir Marsedllio. | baigėsi š[ rytą. 

Geras Oras Skraidymui 
• * 

BERLYNAS, liepos 14.— 
Jungtinis britų-amerikiečių 
lėktuvų t ranspor tas į bloką-
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Ketvirtadienis, liep. 15, 1948 

NENORI BALSUOTI Už TRUMANĄ KANADOS LIETUVIU GYVENIMAS 

Gubernatorius Ben. G. Laney, iš Arkansas , kalbėdamas Texas delegatams pareiškęs, 
"jei Har ry Truman nominuos demokratų par t i ja , aš neisiu balsuoti už H a r r y Trum&n". 

(Acme telephoto) 

PASKIRTAS KLEBONU 
LIETUVIS 

Toronto kardinolo pasky
rimu, nuo siu metų liepos 
pirmosios dienos, Toronto 
ŠVt Jono Krikštytojo para-

i pi jos klebonu yra kun. P. 
Ažubalis. 

Toronto lietuviai savo pa
rapijoje kunigo pakeitimą 
sutiko labai nuoširdžiai. Baž 
nyčioje jaučiama didelis ti
kinčiųjų pagausėjimas per 
pamaldas. Ypač uoliai prade
da , lankyti bažnyią naujai 
atvykusieji į Kanadą 1 
vifti, kurie ankstyvesnio ku
nigo anglų kalba pasakytų 
pamokslų negalėdavo supra-
Bti. 

Naujasis lietuvis klebonas 

per pirmuosius pamokslus 
pasakė" aiškią savo ateities 
liniją, pabrėždamas, kad Baž 
nyčia, kaip tokia, yra visuo
tina ir atstovauja ne paski-
rųi pavienių srovių interesus, 
bet yra virš jų. Kunigas A-
žubalis nuoširdžiai kvietė vi
są lietuviškąją visuomenę 
religinių ir tautinių idealų 
tarnybon, pabrėždamas, kad 
nuo Šiandieną lietuvių para
pija Toronte tur i likti lietu
viškosios vienybės, tikėjimo 
ir kultūros centru. 

Toronto lietuvių parapija 
tur i savo nuosavą salę, ku
rios dėka, ateityje bus įma
nomas gražus kultūrinis gy
venimas. 

cūzų streikavo šiandien, 
premjerui Robert Schumanui 
vedant derybas su jų ats to
vais, kad išvengus tolimes
nio išsiplėtojimo streiko, ku
ris galėtų paliesti net iki 

j 1,000,000 valdžios samdinių. 

Įstatymas Į Jungtines Valstybes 
jsilesti Dar 205,000 Tremtinių 

Numatyta, kad per du metus, 
nuo 1948 m. liepos 1 d. iki 1950 
m. birželio 30 d., j Amerikos 
Jungtines Valstybes bus įleista 
205,000 tremtinių ir leista 15,000 
jau gyvenačių Amerikoje čia pa
silikti. 

Įleidžiamieji tremtiniai 
2 0 0 , 0 0 0 t r e m t i n i ų ir p a b ė g ė l i ų , 

IRO pripažintų kaip turinčių tei
sę pagalbai, gyvenančių Vokieti
joje ir Austrijoje (Amerikos, bri
tų, prancūzų zonose), Berlyne ir 
Vienoje — vakarinėse 3 zonose ir 
Italijoj. 

2,000 iš Čekoslovakijos, pabė
gusiųjų po 1948 m. sausio 1 d. ir 
gyvenančių Vokietijoje ir Austri
joje, bet kurioje iš 3 vakarinių 
zonų, ar 3 vakarinėse Berlyno ar 
Vienos dalyse ar Italijije. 

3,000 tremtinių našlaičių iki 16 
m. amžiaus. 

15,000 svetimšalių, ja% gyve
nančių Jungtinėse Valstyoėse. 
Taigi su tais, kurie jau gyvena 
Amerikoje, viso 220,000. 

Kam bus leidžiama atvykti 
Į Jungtines Valstybes atvykti 

turės teisę: 
1. įskaitytas tarp turinčių tei

sę gauti IRO pagalbą, pasire
miant IRO konstitucija; 

2. įvažiavęs į Vokietiją, Austri
ją ar Italiją 1939 m. rug3ėjo 1 
d. ar vėliau, bet ne vėliau kaip 
1945 m. gruodžio 22 d.; 

3. gyvenęs Vokietijoje ir Aus
trijoje vakarinėse zonose ar Ita
lijoje 1948 m. sausio 1 d. ir 

4. kvalifikuotas j Ameriką įva
žiuoti pagal Jungtinių Valstybių 
imigracijos įstatymu3 ir taisyk
les. Tremtinio žmona ar vyras ir 
nevedę vaikai, iki 21 amžiaus, tu
rį teisę įvažiuoti, taip pat pripa
žįstami įleistinais į Jungtines Val
stybes, jeigu kvalifikuoti įvažiuo
ti pagal imigracijos įstatymus. 

[leistinieji našlaičiai 

1. Jaunesni kaip 16 metų; 
2. Turį teisę įvažiuoti pagal 

Jungtinių Valstybių imigracijos 
įstatymus ; 

3. Kurių abu tėvai mirę ar 
dingę ; 

4. Turi būti gyvenę Vokietijo
je, Austrijoje ar Italijoje (Ame
rikos, britų, prancūzų zpnose) į-
statyme numatytu laiku (1948 m. 
liepos 1 d.). 

Jau Amerikoje gyveną 
svetimšaliai 

Jau gyveną Jungtinėse Valsty
bėse svetimšaliai galės pastoviai 
Amerikoje apsigyventi, jeigu jie: 

1. Atvyko į Jungtines Valsty
bes prieš 1948 m. balandžio 1 d.; 

2. Įleistini pagal imigracijos į-
statymus; 

3. Gali įrodyti legalų įvažia
vimą kaip ^neimigrantai ar kaip 
nekvotiniai imigrantai studentai, 
pagal pritaikomus imigracjos į-
s ta tymts ; • 

4. Galį įrodyti, kad jie yra 
tremtiniai, ištremti iš gimtinių ar 
tėvynių valstybių dėl II pasauli
nio karo išdavų ir kad jie nega

i l i grįžti į savo tėvynes dėl per
sekiojimo ar baimės būtį perse
kiojamais dėl rase3, tikybos ar 
politinių įsitikinimų. Tokiems sve
timšaliams leisti Jungtinėse Val
stijose pastoviai apsigyventi pa
reis nuo Valstybės Gynėjo (At-
torney General) paliudymo kon
gresui. 

Svetimšalis, norįs savo gyve
nimą Jungtinėse Valstybėse tin
kamai sutvarkyti, privalo: vi3an 
kitais atžvilgiais įrodyii pilnas 
DP -kvalifika«ijas, paskui turi pa
duoti prašymą Attorney Gene
ral, prašydamas jo gyvenimą 

Jungtinėse Valstybėse legaliai su-
I tvarkyti. Jeigu Attorney General, 
pasiremdamas jam pateiktais fak 

; tais ir sąlygomis, nuspręs, kad 
i asmuo yra kvalifikuotas šiuo į-
1 statymu pasinaudoti, Atterney 
': General bylą raportuos Kongre

sui. Kongresas praves rezoliuci
ją, leisdamas jam Amerikoje ap
sigyventi. 

Pastebėtina, kad tos 15,000 vi
zų, skiriamų jau Amerikoje gy
venantiems tremtiniams, neįskai
tomos į Amerikos Kongreso skir 
tų naujuoju įstatymu 205,000 DP 
visų skaičrų\ 

Sąlygos apsigyvenimui 
Prie anksčiau išvardintųjų rei-

{k^'a'.lmų tremtiniui Amejriko'js 
apsigyventi, įstatyme pramatytos 
sekančios sąlygos, kurias tremti
nis turi išpildyti pirm negu bus 
leistas Amerikoje pastoviai apsi
gyventu 

Darbas ir gyvenimui vieta 

Atvykęs tremtinys turi: a) tu
rėti v užtikrinimą, kad kiekvienas 
įleidžiamasis į Ameriką apsigy
venti asmuo būtų aprūpintas tin 
kamu darbu, bet neturi išstumti 
kito asmens iš užiiem.mo, b) 
kad netaps visuomenei našta ir 
c) kad turės saugią ir sanitariš 
ką vietą gyventi, neišstumiant ki 
to asmens. 

» -
Įleidžiamųjų tyrimas 

Įstatyme numatoma, kad pirm 
negu tremtinys bus priimamas, 
pirmiau bus ištiriamas ir apie 
jį atitinkamos įstaigos pareigūno 
DP Komisijai pateįiciamas rapor
tas, kuriame bus apibūdintas ti
riamojo būdas. - x 

Pirmenybės 
Prisilaikant veikiančiųjų imi

gracijos įstatymų, atvyKsiantie-
siems numatomos sekančios pir
menybės : 

1. Pirmoji pirmenybė teikiama 
asmenims, ginklu kovojusiems 
prieš Amerikos Jungtinių prie
šus ir kurie negali arba nenori į 
savo buvusias tėvynes grįžti. 

2. Antroje eilėje, 40% vizų bus 
duodama tremtiniams — pabė
gėliams, kurių tėvynės yra užim
tos; svetimos valstybės, asmenims, 
kurių tėvynės buvo: Lenkija, į 
Rytus nuo Curzono linijos, Lie
tuva, Latvija ir Estija. 

3. Nemažiau 30% vizų bus išduo 
ta žemdirbiams: asmenims, pir
miau buvusiems žemės ūkyje ir 
kurie dirbs žemė3 ūkyje Jungti-

I nėse Valstybėse. Žmonos ir neve-
| dę, tėvų išlaikomieji vaikai bus 
j įleidžiami pirmenybės teisėmis, 

kaip žemdirbiai. 
* . 4. Tolimesnė pirmenybe teikia

ma namų ruošos darbininkams— 
darbininkėms, statybininkams, 
siuvyklų darbininkams ir darbi
ninkėms, reikalingiems atlikti į-
vairius darbus Jungtinėse Valsty
bėse toje vietoje, kur vykstan
tieji ruošiasi apsigyventi. 

f šią pirmenybės grupę įimami 
! ir mokslo žrrfonės, specialistai 
technologai ir įvairūj profesio
nalai. 

5. Tolimesnė pirmenybė, iš ei
lės, teikiama legaliai Amerikoje 
gyvenančiųjų asmenų kraujo gi
minėms. Giminystė skaitoma iki 
3-os kartos. 

Pagal pirme«ybes tremtinius į-
leidžiant, dar teikiamos lengva
tos asmenims, kurie 1948 m. sau
sio 1 d. gyveno DP stovyklose ir 
skirstymo punktuose. 

Įstatyme, tačiau, praraityta 
kad pirmenybė teikiama, išimti
nais atvejais, asmenims, kitu bū
du tinkamiems pirmenybę vutai 

gauti, nors jie gyventų ir už. sto
vyklos ribų. 

D.P. Komisijos administracija • 
Įstatymui vykdant įsteigiama 

Displaced Persons Commission. 
Ją skiria prezidentas, užgiria Se
natas. Komisiją sudaro 3 asme
nys. Ši komisija yra atsakinga 
formuluoti ir ruošti patvarky
mus įstatymui vykdyti, paruoš
ti planus ir įsileisiamuosius trem
tinius apgyvendinti bei paskirs
tyti. 

D.P. Commission yra atsakin
ga Kongresui ir Prezidentui. Sa
vo raportuose ji turi nurodyti 
b ū d u s i r p r i e m o n e s D P į s i l e i d i m o 
įstatymui vykdyti. Ji turi rapor
tuoti, kiek, kurių tautų tremti
nių įsileista, kur jie apgyvendin
ti ir ką veikia. Kitos valdiškos 
funkcijos bus atliekamos regulia
rių Amerikos valdžios įstaigų. Tos 
funkcijoss įima parinkimą ir 
"skryningą" asmenų, davimą vi
zų ir formalumų atlikimą regu-
liarinės imigracijos tvarka. 

DP raportavimasis 
Kiekvienas į Ameriką įleistasis 

tremtinys, išskiriant vaikus, pri
valės raportuoti: kur dirba, kur 
gyvena ir verčiasi. Raportuotis 
teks Displeced PersonS Commis
sion įstaigai. Raportuotis teks kas 
kiekvienus 6 mėnesius per pir
muosius du metus: sausio 1 d. 
ir liepos 1 d. 

. , v _ , t — . 

bauda, kalėjimu nemažiau 2 ir ne 
daugiau 10 metų. Galės būti bay-
džiamas ir abiem baudom. 

Mūsų ir tremtinių pareigos 
Daug dirbta, kol įstatymo su

laukėm, Įstatymą pravedusiųjų 
mūsų draugų neturėtume pamirš
ti, tuo labiau — jų nenuvilti. Mes 
užsirekordavome kaip įstatymo 
pageidavę. Dabar esame įparei
goti visais būdais stengtis įsta
tymą pravedusiems gelbėti jį į-
vykdyti: atVyksiantiešiems ltetu-
tuviams tremtiniams surasti na* 
mus ir dabus. 

Visi DP lietuviai, turi giminių, 
pažįstamų Amerikoje — prašyki
te afideivitų, kad jie asmeniškai 
juos duotų; prašykite, kad gimi
nes ir draugai stengtųsi parūpin
ti organizacijų afideivitus ir gau
tų šalpos įstaigų pagalbą. Ame
rikiečiai, pasistenkite tai atlikti. 
Amerikos įstaigos galės daugu
mai pagelbėti, gaudamos didesnę 
visuomenės talką. Rūpinkitės gau 
ti pakvietimus ir užtikrinimą gau 
ti pagalbą butu i r . darbu ir ki
tokia parama Amerikoje. 

Šalpos agentūros Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje turės spe
cialų personalą, kuris neturin
tiems Amerikoje giminių tremti
niams pagelbės -surasti kvietimus 
ir užtikrinimus darbams bei bu
tams. 

Mes dar tiksliai nežinome, koks 
skaičius lenkų ir ukrainiečių at
siras iš anos pusės Curzono li
nijos. Atrodo, kad lietuvių ga
lės Atvykti apie 144L0O. 

Visais imigracijos ir šalpos rei
kalais prašome kreiptis į UNIT
ED LITHUANIAN RELIEP 
FUND O? AMERICA, INC., 105 
Grand St:, Brooklyn, N.Y. 

Bandoma Užbaigti 
— • • • 

PARYŽIUS, liepos 14. — 
Daugiau negu 100,000 pran-

»lt-^M»t»«HfrO<«BM-4>'«M'n4 

DR. VAITUSH, Opt. 
I J I E T U V I S 

gaukite LAF. 3138 — for 
THIRMOSTATICALLY CONTROLLED 

10W COST HEAT 
AVĄILABII FOR IMMEDIATf INSTAUATIOM 
Medali for hom«», •portm*nfe, commtrtM 
•nd Industrial bulldings. 

FREE 
HEATINO 
SURVEY 

• • • ftt# W1nkf#f 
d*m*nifratioit 
M f you fcuy. 

W I N K L E R 
S T O K E R S 

loak at thes« f«a»ur*tl 
Kuily automatic tmrismissioo, guaratt-
toed 3 yaara—«xtra power dnva—te 
ahear pin — automatic »ir govaraor — 
haa tproof tmraar aaaambljr—«tra 1 
cooatruction. 

Įleidimas "Volksdeutsche" 

Įstatyme įimti ir asmenys, va
dinami "Volksdeutsche": vokie
čiai, gimę Rytprūsiuose, Klaipė^ 
dos krašte, Lenkijoje, Čekoslova
kijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ar 
Jugoslavijoje bei gyveną Vokie
tijoje ir Austrijoje įstatymu nu
matytu laikotarpiu. Jie bus įlei
džiami Vokietijos it* Austrijos 
kvotomis. Pastebėtina, kad jiems 
teikiamų vizų numeriai nėra į-
skaitomi į jsileisiamųjų 205,000 
skaičių. Šie "vokiečiai" tui*i būti 
gyveną Vokietijoje ir Austrijoje 
1948 m. liepos 1 d. 

Pervežimo išlaidos 

Preparatory Commission for 
the International Rerugee Orga-
nization yra atsakinga padengti 
išlaidas — apmo&ėti kelionę per 
Atlan,to vandenyną, nuo uosto 
Eropoje iki uosto Amerikoje. Dar 
nežinoma, ar vyriausybe apmo
kės keliones išlaidas nuo uosto 
Amerikoje iki vietas, į kurią ke
leivis važiuos. Bet greičiausia to
mis išlaidomis padengti teks pa
sirūpinti patiems tremtiniams, jų 
giminėms arba šalpos organiza
cijoms. 

Namai, darbas, blankai 
Pirm negu tremtinys bus pri

pažintas teisėtu kandidatu iš Eu
ropos vykti į Ameriką, jis turės 
turėti garantiją, įrodančią^ a) 
kur jis Amerikoje gyvens ir b) 
kur dirbs. Ši garantija turės bū
ti išduota pripažintos amerikoniš
kos įstaigos. Garantija tufėš būti 
pasiųsta atitinkamiems pareigū
nams Vokietijoje, Austrijoje ir 
Italijoje, iš kur tremtiniai vyks 
j Ameriką. 

Labai svarbu tad kuo daugiau
sia išpildyti blankų ir jas grą
žinti B ALF" imigracijos skyriui, 
105 Grand S t , Brooklyn, N. Y. 
Tie blankai atstos afideivitus. 

Kitos informacijos 
Atvyksiantiesiems tremtiniams 

nereikės mokėti vizos, mokesčių 
nei pagalviu, kas reikalaujama 
iš reguliarių imigrantų. 

Atvykstąs tremtinys ^per du 
metus laiko turės išduoti 4 ra
portus Displaced I*ersdns Com
mission. šie raportai tur is būti 
išduodami pusmečiais, sausio 1 d. 
ir liepos 1 d. 

Asmuo nesilaikąs taisykjių ir 
nepildąs raportų, bus baudiiamas I 4 - 1 0 1 A r c h e r A v e . | 
nuo $500 iki ' $10.000, piniginę 

C O M P L E T E 
N A M Ų š I L i) Y M O 

R E I K M E N Ų 
įrengimas ir Patarnavimas 
GARINIAMS PEČIAMS. 

Gudrūs žmones daugiau 
žiūri j Naują 

VVINKLER IP* 
*..**** <Hl BURNER 

SAVI 25% 
ORMORfOF 0 | L £ 

EXTRA SPECIAL 
1—Naujas 30 svarų HOlfART 
STOKERIS ». . , , $98.00 
Išmainomas į Automatic VVink-
lėr Stokerį. Apšildo 5 kamb. 
Naujas 6 cubic p§dų PHILCO 
Elektrinis' Refrigeratoriua 
Complete $218.00 

JŲ NEDAUG TfiRA IR 
JIE GREITAI IŠEIS. 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

P a l e n g v i n a a k i ų į t e m p i m ą , k u r i s 
esti priežastimi galvos skaudėji
mo, svaigimo, akių aptemimo, ner-
vuotumo, skaudamą akių karštį, 
atitaiso trumparegystę ir tolire-
gyst£. Prirengia teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra parodan
čia mažiausias klaidas. Spocialė aty-
da kreipiama j mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Daugely atsitikimų akys atitai
somos be akinių. Kainos piges

nes kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave. 

Telefonas, YARDŠ' 1373 
VALANDOS: nuto i<f r#t© iki t vai. 
vakare. Sekmadieniais pasa i sutartį-

Emerg.: Tel. KEDzie 2868 

Dr. Emily V. Krukas 
GYBjYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. LAFAYETTE 3210 
Vai.: pirm., antrad., ketv., 12—--2*30 
ir 6 — 9 vak., penkt ir šeSt. 42—2:30 

6284 Archer Road 
ARGO, ILLINOIS 

Tel. SUMMT 1580 
Vai.: pirm., antrad. ir ketv. 3-5 v.v. 

trečiad., penkt. ir šeštad. 3-8 v.v. 

Skelbkites "Drauge" . 

rikslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptlc Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Svriatek 
OPTOMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
VirS Metropolitan State Bank) 

Tel.: VIRginia 6592 
VAL. : kasdien 10 iki 12 1 iki 5; 
7 iki 9. šeštad. 10 ryto iki 6 vak. 
Sekmad. 10 iki 12. Trečiad. uždaryta 

Dr. L E. Makar 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 
i 

Dr. E. W. Ovitsky 
REGISTRUOTAS OPTOMETRISTAS 

4740 S. Ashland Ave. 
Patikrinamos akys—Kernai priren
kami, Akiniai puikiausiai pritaiko

mi—Sudužę stiklai atstatomi. 
Tel. YARDS 7396 

VALANDOS: 10 iki 8 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street 

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vaKaras, 
a r b a 

telefonuokite dėl sutarties: 
H E M L O C K 5 5 2 4 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 West Cermak Road 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 1 — 6 
išskyrus trečiaditntus. 

Tel. VIRgi ida 6776 
Vakarais Pagal Sutarties. 
Rezidencija; Matt* ,son, 111. 

i Tel. Chioago Heights 9»5-Yl Į 

CHARLES P. KAL 
LIETUVIS ADVOKATAS 
6322 So. Western Ave. 

Tel. t*rospcct 1012 — 0721 
Vai.: Pirmad., Antrad., Ketvirtad. 

10 iki 8:00 
Trečiad., Penktad., šeštad. 

10 iki 3:00 

t 

Ott. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 We«t 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 Ir «-8 ka«dien, 

išskiriant trečiad. ir sekmad. 
Šeštadieniais t iktai nuo 2-4 popiet* 

Ii I I I • 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CFURURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(Antras aukštas) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite^— ' 
Ros. Tel.: MIDway 2889 

OFISO VALANDOS: 
Nilo 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. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Con?t, Cicero 
Antrad., Ketvirtad, ir Penktad. 

VAU: 10-12 rv+e: 2-6. t-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

P i r m a d , Trečiad. ir Šeštadieniais 
Valandoef: S—8 popiet 

Ofiso Tel. VIRcinia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 va i" 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 

DR. E. MARKŪNAS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

6859 So. Western Ave. 
Valandos: nuo 7 iki 9 vak. kasdien. 
TročladienJ popiet pag i l stfbitarimą. 
Ofiso U'Iefonas:' WAlibreofc 6Hr»». 
Hvz. telefonas* A\ t : \ iwoi-t l i 4.*>6H 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYD1TOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W . M a r ų u e t t e Kd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel. * HEMlock 3150 

VALANDOS i 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; Ir 

Trečiadieniais pagal sutartį 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 
Pbone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christ iana Avenue 
HOUKS — Daily 6 to I P. M. 
Saturdays 10 A. M. to S P. M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS D3 CHIRURGAS 

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

dieniu vakarus. 
Ofiso Tel. GROveniU 521S 

Rez. TeL HUJtop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN & SURGEOR 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:80-8 rak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Ofiso 'IVI. — PROspect M 3 8 
Res. TeL — VlUgii i ia 2421 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir aamg) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYS1C1AN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

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

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR: PffER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
OrLso — HEMlovk 58-it 
Eta. — H I M U n k 2324 

VALANDOS: Trečiadieni Ir Šešta
dieni pagal susitarimą; kitomis die

nomis nuo 2 iki 4 popiet. 
7—9 vakare. 

Ofiso tel. GROvehilI 4020 
Kez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Abander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 
2423 West 3Iarquette Ed. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NAŠIAI 

_-_ 1 * * 1 -m 

ARCHER STOKER 
SALES * SERVICE CO. 

Lietuviška (staiga 

Akinius 
Prilaiko 

•auahi M • * n i l K I 

Akig 
Egzaminuoja 

Dr. J. J. Smeiana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALAXDOą : . 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:80 iki 12—1:30 
Iki 8:30 

Trečiadieniais uždaryta 
ieštadienials 9:30 iki 13 — 1:30 

iki ė P . M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasi tar imui 

CANal 0523 P la t i Bldg. 

TeL VIRginia 6583 

DR. BIE2I5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1-1 popiet Ir 7-8 v. vak. 

Trečiadieniais Ir Šeštadieniai* ofisas 
yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8 2 4 1 W e s t 6 6 t h P l a c e 

Tel. REPublic 7868 

Tel. C ANal 025? 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6609 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: U v. lyto iki 3 p p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROveniU 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 ki 9 vakare. 
TttJČlad. ir Nedėl iomis susitarus 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS I R C H l I t l RGAS 

4645 S. Ashland Ave., Chicago 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 Ir «-8; treč., Šeštad. ir 
Sekm. t ik pagal sutarti 

Ofiso Telefonas: YARds 4787 
Nainy Telefonas: PROspect 1930 

Jei neatsakys viršminėti telefonai 
Saukit; MJJ>waj 0001 

Dr. VValler M. Eisin 
( E I S I N A S > 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrics 

and Gynecology 

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 
T e l e f o n a i 

Ofiso HEM. «700, Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, šaukit MID. 0A01 

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

2400 West Madisoo 8treet 
Ofiso TeL: SEEley 78S0 
Resis. Tel.: BRUsswick 0607 

VALANDOS: 
Nuo 1 Iki 3 popiet: 6 iki S vakare. 

Reni kitę Katalikišką Spaudą 

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Jį Kitiems! 

file://t:/iwoi-tli
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Bendradarbiai Rengia Pikniką Liepos 
18-fa Diena 

IŠVAŽIAVIMAS ĮVYKS HINSDALE, ILLINOIS 

AREŠTUOTAS 

Tėvų Marijonui Bendradar
biai sparčiai ruošiasi prie 
savo didžiulio metinio išva-

PASIDAIRIUS PO SVIETĄ 
4_ 

O. Jančauskaitę, 840 West 
33rd St. 

So. Chicago: busas lauks 
gaus kilimas iš beždžiones. I žiavimo Marijos Kalneliuo- prie bažnyčios ir išvažiuos 

Maikis: Bet, palauk duk-| s e> Hinsdale, 111., sekmadie- 10 vai. Tikietus iš anksto 
ŠNEKA DETROIT MAIKIS r e l a ° &«* i š B i m b o s tai nį, liepos 18^šių metų pikni 

SU DUKRA beždžione kilo, kaip tada? kas atrodo busiąs įdomesnis 

Maikis: Kur gi bėgi, duk- Dukra: Ką tu sakai, dad, 
rela? tu man visas teorijas sumai-

Dukra: Netrukdyk, dad, s a i -
skubu kaip j pasaulines re 
voliucijos gaisrą. Juk, tur 

Maikis: Teorijos, dukrela, 
viena, o gyvenimas kas kita. 

būt, girdėjai, kad "Vienybe". Pagal teorijas, kaip sako 
viename zoo surado bezdžio- m u s u gydolininkas Ham 
nę, kurios vardas Bimba? 

Maikis: Palauk, dukrela, 

mūsų 
tramcke, jau seniai turėjo 
būti sovietinė santvarka ir 

kokia "Vienybė": ar ta lie-j pasibaigti politinis teroras, 
tuvninkų? Ir tu ją skaitai?! j 0 vis dar to nesulaukiame. 

Dukra: Ne lietuvninkų, bet Dukra: Nesidesperuok, su- skyriai nutarė į pikniką va-
brooklininku. O ir skaitau, j Įauksime, dad. Dar plauksi- j'žiuoti ir parvažiuoti autobu-
ir labai naudinga. Pamanyk!• m e p e r Atlantą su prašymu s a i s - Kolonijose dabar yra 
Mes tokios beždžionės nesu- j p r į įmt i Hamtramcką ir visą platinami tikietai. Kas netu-

i r į v a i r e s n i s , k a d a n g i s k y r i a i 
matyt labiau organizuotai ir 
didesniu įkarščiu rengiasi 
šiai svarbiai dienai. Prie to 

galima gauti pas A. Snars 
kienę, 610 E. 88th St. -

West Side ir Town of Lake: 
busas išvažiuos iš West Side 
11 ir bus Town of Lake (prie 
bažnyčios) 11:30 vai. Tikie-

ypatinga šio pikniko įdomy- tų šiam busui galima užsisa
kė bus, kad kai kuriam lai- kyti DRAUGO ofise ar pa
mintam asmeniui teks gra
žus naujas 1948 m. Oldsmo-
bile automobilius. 

Autobusų tvarka 

Pasirodo, jog šįmet visi 

skambinant VIRginia 6640. 
Norintieji busais važiuoti 

C L A S S I F I E D A D S f 
TZrraS'g^WrtY>yyVvV*A^VWVWrax^g^ 

• "D R 
D A R B Ų 
125555 ooo373\ 

A U G O" • 
S K Y R I U S 

r,'.VZ7?72> !OTKB5KOT?WS?<5S f.SST 5" 

•DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolDh 9488-9489 

H K L P V A N T E D V V HA I 

James Pellechia, Jr., 'pra
eitais metais buvo pavadin
tas kaipo geriausiai apsirė
dęs teisėjas Amerikoje. Jis 

radom, o jie surado! 
Maikis: Nieko nesuprantu, 

dukrela. tu pamokyta, tai 
paaiškink man! 

Dukra: Matai, dad mes 

Detroito east saidą į drau
giškų tarybinių respublikų 
šeimą. 

Maikis: Oi, kaip saldžiai 
tu pakalbi, mano raudon 

čia turime vaikų mokyklėlę; | p l u n k s n u t e ! Bolševizmo ato-
ir mes vis vaikams aiškinda-' 
vome, kad žmogus kilęs iš 
beždžionės; jie gi vis netikę 
jo. O dabar toks faktas — 
ir beždžionė, ir toks pats 
vardas. Nesugriaunamas fak 
tas—iš tos beždžionės gimi
nės Darvino evoliucijos ke
liu kilo Bimbos giminė, ir 
viskas o. k. Įrodytas žmo-

SEND, Inc. 
304 Wcst 63rd Street 

CHICAGO 21. HLL. 
Tel. ENGLEWOOP 5028 

SEND PRIIM V 
MAISTO SU NTIMC L/.SAKV 
MCS I VISAS VOKIETIJOS IK 
MSTRIJOS ZONAS ANGLIJĄ. 
FRANCI ZIJA. ITALIJA. OLAN
DIJĄ, BELGIJA. SVEICAHJĄ. 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA, 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia
ma^ kilu. 

mo bombomis nesunaikinsi 
Mes stiprėjame, o mūsų prie
šai skyla. Matei, anądien bu
vo žinia, kad SLA nenorėjo 
VLIK-o sveikinimo išklausy
ti. (Džiaugsmingai dainuo
ja) : Tram-bam-bam! Bim-
bam-bam! 

Dukra: Kad SLA su Vliku 
*r Balfu taip pasielgė, tai 
dar menki popieriai, bet kad 

rite kuo į pikniką važiuoti, 
o norėtų vykti, prašomi iš 
anksto vietas užsisakyti. Čia 
pažymime kur ir kada busai 
išvyks ir pas ką galima iš 
anksto busuose užsisakyti 
vietas: 

Marųuette Park: busas 
lauks prie bažnyčios ir išva
žiuos 12 valandą. Tikietų iš 
anksto galima gauti pas sky
riaus pirm. K.Mickienę, 6957 
S. Campbell Ave., ir pas S. 
Stanulj, 6651 S. Talman Av. 

Brighton Park: b u s a s 
prie bažnyčios ir išvažiuos 
12 vai. Tikietų galima gauti 
pas šiuos asmenis: Stanis-

į šį pikniką, prašomi iš ank-lbuvo areštuotas Newark, N. 
J. už pinigų išeikvojimą. Sa
ko praleidęs lošiant arklių 
lenktynėse. 

KALBA NUOŠIRDŽIAI 
APIE BAŽNYČIA 

LTito su Juozapu Visarijono-1 lavą Visoekienę, 2624 Mont 
j'vičiu susispiaudė, tai čia jau' gomery, Joną Kerulį, 2421 

P R I S T A T Y M O L A I K A S : 8—21 
D I E N O S ! | V I S U S K R A Š T U S ! 

G e r i a u s i e k s p o r t i n i a i p r o d u k t a i 
P r i s t a t y m a s v y k d o m a s iš s a n d ė 

li:] F u r o p o j e . 

S i u n č i a n t nioney o r d e r . čeki ar 
kt . m o k . n r i e m o n ę , t iks l ia i n u r o 
d y k i t e gavė jo ad re są ir už sako 
mu s iun t inė l ių t ipo n u m e r i u s . 
G a l i m a u ž s a k y t i kel i p a k i e l e l i a i 
t a m p a č i a m gavėju i . . 

1 reikia verkti, dad! 
Maikis: Ką tu sakai, duk

rela ?! 
Dukra: Argi nežinai, kad 

dabar jau Tito trockįstas ir 
liaudies priešas. Taip pati 
Maskva pasakė! 

Maikis: My gosli, dukrela! 
Bėgu, bėgu... 

Dukra: Kur gi bėgi? 
Maikis: Pas Hamtramcko 

gydolininkąĮ įspėti jį, kad 
dabar jau nesakytų maršalas 
Tito, bet tik Titpalaikis. Ir 

W. 45th PI., Gubistą, kuris 
platina "Draugą" prie baž
nyčios durų, Petronėlę Za-
karaitę, 4Į51 So. Artesian 
Ave., Petrą Grybą, 4446 S. 
Fairfield Ave., Eleną šir-
vinskienę, 4541 So. Rock-
well St. 

Jei kas nori pasiteirauti a-
pie išvažiavimą ir autobuso 
reikalu, galite kreiptis pas 
Širvinskienę šiuo telefonu: 
LAF-9876. 

Cicero: busas lauks prie 
bažnyčios ir išvažiuos 12:30 

sto vi etas.pas pažymėtus as 
menis ar vietose užsisakyti. 
Svarbu žinoti, kiek reikia 
autobusų užsakyti. Laukiant 
pabaigos, gali vietų pritrūk
ti ir tada priseis nusivilti, 
kad negalės važiuoti. * 

Jei kartais pasitaikytų tą 
dieną lietus ir autobusai ne
važiuotai, suprantama, kad HAMBURG, Vokietija. — 
pinigai už tikietus bus grą- Dr. Hagen Staack, Evange-
žinami. j Ksc'ie Bund naujas preziden

tas, savo kalboje išreiškė pa 
sitenkinimą, kad tarp Kata
likų Bažnyčios ir protestan
tų yra nuoširdūs santykiai. 
"Mes esame vieno fronto li
nijoje su seserim Katalikų 
Bažnyčia'1, — jis pareiškė. 

Pirmiau protestantų orga
nizacija, kuriai dabar vado
vauja Dr. Staack, nepalan
kiai atsiliepdavo apie Kata
likų Bažnyčią. Karo ir poka
riniai sunkumai paskatino j 
bendradarbiavimą. 

LIETUVIU DIENA 
Lietuvių Dienos valdyba 

skelbia, kad 34-toji Pennsyi-
vanijos Lietuvių Diena įvyks 
Lakewood Parke, netoli Ma-
banoy City, Pa., sekmadienį, 
rugpiūčio 15 d. 

Tikimasi, kad virš 25,000 
žmonių susirinks į gerai ži
nomą ir prieinamą Lakewood 
Parką, ir praleis smagų lai
ką tarpe lietuvių, iš visų A-
merikos kolonijų. SKELBKITĖS 'DRAITftE' 

kad greičiau visus kampus i v a l T i k i e t ų g a l i m a g a u t į p a s 
apžvelgtų, ar kur Tito pik- s k y r i | L U g valdybos narius. 

Bridgeport: busas lauks 
prie bažnyčios ir išvažiuos 
10 ir 11:30 vai. Tikietų ga
lima gauti pas skyriaus pir-

čerio nėra! Anuomet visai 
laiku suspėjome Trockio pik-
čerį išmesti. 

Dukra: Bay, bay, dad! 

No. 1 
jg.oo 

>6-0n 

2 sv. tauku, kiauliniu 
2 sv.bekono 
Z sv. salami dešros > 
2 sv. kenuotos jautienos 
1 sv. pieno miltelių. 
2 sv. bekono 
2 sv. kenuotos įautieno-
2 sv. pietų Afrik. apeis. 

marmelado 
1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blccks 

Maikis: Dosvidaniju, duk-j mininkę M. Melkienę, 324$ 
rela! S. Green St., A. Matuliokie-

Nugirdo Dr. Nepalevioius nę, 3239 S. Lituanica Ave. ir 

IOTEL 

MACATAWA. M l C H . 
6a U * . Miehlflon and Lak* Macataw« 
nMr Hollond, Michlgan 

Accommodatlonl for 250 puettl. Ali rooint 
wlth runnlno w«t«r . . mott wlth P™"" 
b«tht; •xcellent and unuiual rnealt. •"•",•»"• 
ment deck; all land and water «porti. priimta 
beachet on Lake Michlgan and Lake Macą-
tawa: danclng. mutieale* and concent; or-
oanized aronram of entertalnment: orlvatt 
dockaga and eafą anchorage . •"*"<» 
Irom Lake Michlgan. Reservatįnni nęw ac-
eepted. Reflned Clientele. lohn Smith Urban. 
Mgr. Phone Holland 5681. Macatawa. Mleh. 

f Ąnnthfr ln* W^<->..IT.«.« ftwrt ) 

BLANEY PARK 
Mott outatandinq reaort In Hi» Mld-Waat 

33.000 aerea af playsround. Accommo. 
datlons for 200 ln overnloht cablnl 

todaaa . . hotel cottaoat . . . 
deluxe suitea and apartment* . ._. 
houiekeeping cottages. Mo»t beautl-
fui dlning room ln Upper Mlehlgan 
Mrvlng exeellant meali Cocktall Bar 
. . . modarn awimnln" pool, 9-hole 
•elf 'O" .ta, t' n'i thuffleboard 
arche<v flshlng. (oontrolled hontlna 
'n tha tai*). American Plan retort 

tervlnf a raflned cliantela. 
Stanley B Campball, Mgr.. Blanay Park, MIon. 

f 4nolf"" Jn" Rnchunnn Hmmrt) 

MOKINA GAMINTI CUKRŲ IŠ BUROKU 

2 sv. kiaulinių taukų 
N<>. 3 2 sv. bekono 
£ 50 ~ s v ' t 'u ' c r a u 3 

*> 2 sv. aukšt. ricb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. t 
S 2 ' » 9 SVARAI ( I K K A I S 

No. Si 
9 s V. KAVOS P-pHi 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
*ĄM 4,5 sv. kavos pupfilių 

No. 7 200 Chesterfield enjarenų 
S2-00 (ivskiri.nit Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-
' 5 , 9 S n^'ė ( T i k I Vokietij;p 

No. 3 10 sv. kvietinių miltų 
^2-85 4 unc. kepimo miltelių 

LXTRA RIEBALV b SV.!!! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 - sv* bekono 
. _ „ - 2 sv. kiaulinių taukų 5 7 J i l sv. šokolado, blocks 

1 sv.cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

f u nurodytose kainose įskaita 
persiuntimo, draudimu ir ki-
i> laidos. 

\ ~kii."i iari.ioies su tlr.ni^ 
i-- k'uiit. t UN ir i t\ ieni ii-

OIS 0>\ ( l '( l l 'M)Hl 112 ISl 

N« Jelsd imi šiandif n pasių 
•J <'miDČm- dr.»uc,irvj 

LANCHOVV, Kansu kini-
ja. — Kansu pirmas cukraus 
fabrikas tarp kiniečių šuke
le susidomėjimą. 

Prieš keturis metus Die
viškojo Žodžio Tėvai misi-
jonieriai įsteigė savo rezlden 
cijoje cukraus fabriką, kur 
cukrus gaminamas iš buro
kų, čia yra nuopelnas kun. 
Joseph Eirerhoff, S.V.I)., se-

KUO TURI REMTIS 
ROMA. — Socialines re

formos gali būti įgyvendin
tos, jei jos remsis krikščio
niškais dėsniais ir Dievo mei 
le, — pareiškė popiežius Pi
jus XII, kai kalbėjo 500 dar
bininkų. 

minarijos profesoriaus ir 
gamtininko. Jis taip pat su
organizavo cukraus koopera
tyvus tarp katalikų Lancho-
we. 

Vyks | Seimą 
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no Remejų seimas įvyks rug
piūčio 29 d., Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno auditorijoj, Pitts 
burgh, Pa. Chicagos visi sky
riai ruošia įvairius parengi
mus ir išvažiavimus, kad at
stoves galėtų nuvykti ir pa
sveikinti seimą su auka. 

Šios Chicagos veikėjos ruo 
šiasi vykti į seimą: A. Snars 
kiene, J. Pukeliene, M. Kon-
drotienė, E.» Gedviliene, E. 

Visi važiuokime į TT. Ma- širvinskiene, P. Kondrotiene, 
rijonų Bendradarbių išvažia-, S. Jurgaite, M. Sudeikiene, 

Įžymūs kalbėtojai pamar
gins Lietuvių Dienos progra
mą. Jų vardai ir pavardes 
bus paskelbtos vėliau. 

Lietuvių^ Dienos Komitetas 
taip pat praneša, kad šiemet 
visas L. D. pelnas bus ski
riamas sekančioms organiza
cijoms: Šv. Kazimiero Sese
rims, Juozapo-Marijos Viloj, 
Newtown, Pa.; Šv. Pranciš
kaus Seserims, Mt. Provi-
dence, Pittsburgh, Pa., ir Jė
zaus Nukryžiuotojo Seserims 
Elmhurst, Pa. 

— Kun. J. A. Neverauskas 
L. D. Spaudos Komitetas 

MARGUTIS 
VIENINTELIS A F R I K O S LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d.. 1933 

Š & 5 WHFC -1450 kilocycles 
nešimu. SEKMADIENIAIS: n u o 1-mo* 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta- | 

dieniais nuo T iki 8 vai. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western Ave.. Chicago. 111. 

ADVERTISING MEN 
T O S O L I C I T D I S P L A Y 

A D V E R T I S I N G 
Alert men needed. Accounts cover 
whole city. We give promising 
leads. Attractive terms. Full or 
part time 

Apply: Box 115 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, III. 

V Y R Ų 
NEVYRESNIŲ KAIP 55 

METŲ AMŽIAUS. 

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

VYNIOJIMUI IR 
DUONOS KROVIMUI 

NAKTIES DARBAS 

$L20 į valandą ir 
naktiniai bonus'ai 

. KREIPKITĖS 

5324 S. Federal St. 
VYRŲ 

PATYRUSIŲ 
Salių valymui 

Vidurmiečio ofise. 
NAKTIES DARBAS. 

' $53*36 
UŽ 44 VAL. SAVAITĘ 

PASTOVUMAS. 
KREIPKITĖS 

5 So. Wabash Ave. 
Kambarys 1516 

HF.I .P W A H T E D — VYK AI 

SALESMAN 
Established bottle beer route. 

40 to 50 years of age, married. 
5 day week. 

Salary plūs commission 
GARDEN CITY BREWERY 

2118 S. Albany Ave. 

REIKALINGI 
DARBININKAI 

IR 

SHEARMEN 
KREIPKITĖS 

NORTHERN INDIANA 
DOCK C0. 

3601 Canal St. 
East Chicago, Indiana. 

REIKIA VYRŲ 
Amžius — 18 iki 45 metų. Gera 
alga. Apmokomos atostogos ir 
kitos naudos. Shift darbas. 

LINDĘ AIR PRODUCTS CO. 
3633 S. May St. 

H E L P YVANTF.I) — M O T E R Y S 

SIUVĖJU 
PA1JVRUSIU 

Prie rišimo, Merrow ir apsiuvi-
mui p^asties. Geriauda alga. 
Kreipkitės 

FROST MFG. CO. 
1714 N. DAMKN Xe.ir Mil\va\iK<-) 

KEIKIA MOTERŲ 
Skii styti skudurus ir aidyti Va
tą. Geriausia alga. 

LOUIS DRAY & SON 
2335 S. La SALLE ST. 

TEL DANUBE 2282 

K E A I , E S T A l K 

A. 

C. & N. W. RY. 
Freight Hanciier'iy 

Užmokestis Už Vai. 
$L08 Į VALANDĄ 

Sekant tonnage planu vyrai gali 
uždirbti 50 iki 75 nuošimčiu virš 
nustatyto atlyginimo valandai. 

KREIPKITĖS Į AGENTE 
PROVISO, ILL. 
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P a i e š k o m a ZOSR NORVILAITf i 
iš Pašafcarnlų, ka imo , š id l avos pa-
r ap . K r e i p k i t ė s į P e t r ą Barauską , 
2843 N o r t h 8th St.. P h i l a 23. Pa . 

P A I E Š K O J I M A S 

I e š k o m a s Pi-anciškiiN Mank<>\iėius. 
Jtilęs i š Ka)uno apy l inkės . Žmonos 
v a r d a s Magda l ena Gleza ra i t I , s ū n u s 
— Krank , d u k t ė — Emil i ja . Pa ieš 
ko J u o z a s B u r b a , sūr .us Kleopos 
G l e z a r a i t ė s — B u r b i e n ė s , ki lusios iš 
K r e t i n g o s apskr . , Kui ių vaisė.. . Žid
inėliu km. Maloniai p r a š o m e atsf-
įlepti š iuo a d r e s u : J . Burba , Behr' .e 
D. P . C a m p ' C h u i v h i i r b/H»i;inover 
G e r m a n y — Br i t i sh zon*. 

T R I J i ; APK.šTT m ū r . n a m a s . I>u 
f lėtai po G k a m b . , v ienas 5 k a m b . 
f la tas . l iay pr iek i s . 19-ios g i t v ė s 
ir K o m e n s k y apy l inkė je . K a i n a $11.-
r.iio. I.A\VndMe 130u. 

Rooseveltienšs Sūnus 
Paaiškino Nebūvimi 
PHILADELPHIA, liepos 

14. James Roosevelt šian
dien pareiškė demokratų 
konvencijai, kad Mrs. Elea-
nor Roosevelt toliau dirbs 
už "šių dienų ir rytojaus" 
demokratų partiją. Jis paaiš 
kino, norįs paaiškinti savo 
motinos poziciją. 

Rooseveltas sakė, Mrs. 
Roosevelt nedalyvauja "kon
vencijoje, nes jaučia, jog 
jos darbas Jungtinėse Tau
tose galėtų būti sukompro
mituotas partizanine politi
kos veikla. 

Norėdami ką * .a pirkti, par
duoti, išnu^--uoti, surasti, praneš
ti ir M., pasinaudokite "Draugo" 
OLASSIFIED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezuiatua! 

J= 

, Telefonas — GROvehilI 2242 

vimą, kuris bus Hinsdale, 
liepos 18-tą dieną. 

M. Paukštiene, S. Judvitaite, 
A. Rimkiene, B. Vasiliaus-

' kiene ir daug kitų. Linkime 
Jei nori būti išmintingas. j u n g o s kelionės. 

— skaityk dienraštį "Drau-
t y a g " » v \ — R ė m ė j a 

Ii 

STASYS LITVINAS SAKU: 
*'T\ A P A "D TAI GERIAUSIAS LAIKAS | 

U l \ D j t \ I \ T I R K T I VISOKIOS RŪŠIES £1 
NACIAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS ffi 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytų-Išvaizdos Sidings 
Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 

Varnišo — "Enamelio — Geležinių Namams Re'kmenų-
Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — WaHboard —- Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS m PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS. Pres 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272 

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

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

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

Iš Mošų Dirbtuve* wmm 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MCSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS T E D X I A B ! A 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų! 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Savininkas JOE KAZIK—KAZIKAITIS 
^ 
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" D R A U G A S " 
THE UTHUANIAN DAILY FKCEN0 

SSS4 S. Oakley A ve., Chica-go & BĮ. Tel. VIRginia 6640-6G41 

•nterad u Second-Claas Matter M aro h SI, 1916 at Chlcago. IUinoU» 
Under the Act of Mareli S. 1878. 

Pvbllabed daliy, ezeept Sunday*. 
by the 

Llrhuanlaa Catholic Press Sodely. 
H«mb«r of th*» Catholic Press Ass'n 

. » 
Sabacrlptioa Ratesi 

M.01 per year out&ide of Chicago; 
17.00 per year in Chicago & Cicero: 

4 centą per copy. 
Prenumeratos kaina Chfoagoje Ir 

Oiceroje per paštą: 
Metama $7.00 
Pusei Metu . 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chtcagoje: 
Metams $6.00 
Pusei Metų 8.60 

Užsieniuose: 
Metams . . . . $8.0t 
Pusei Metų 4.68 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu Su užsakymais. 
skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 
SKELBKITfiS DIEN 'DBADOB" 

/ 

Ginčai Ir Peštynės Demokratų Konvencijoj 
MEDŽIAGA RESPUBLIKONŲ KAMPANIJAI 

Demokratų partijos nacionalinėj konvencijoj pasiro
dė, kiek daug nesutikimų yra jos viduje. Joje kovota 
prieš p. Trumano kandidatūrą, kovota del esminių klau
simų partijos rinkiminėj programoj, kovota ir del kai 
kurių smulkmenų. Nors kai kurie dalykai konvencijos 
pabaigoj i r buvo aplopyti, tačiau rinkimų kampanijoj 
jie skaudžiai atsilieps. 

Pirmoje vietoje blogą įspūdį darė, kai partijos vadai 
davė suprasti p. Trumanui, kad jis yra persilpnas kan
didatas ir todėl turėtų nekandidatuoti. Jie ieškojo kito. 
Siūle tą garbę gen. Eisenhoweriui, siūle teisėjui Douglas 
ir kitiems. Bet ne vienas iš jų tos garbes nepriėmė. 
Tada, kad ir nenoromis, reikėjo nominuoti p. Trumaną, 
kurio autoritetą patys savo neapgalvotais žygiais ir 
netaktais gerokai pažeidė. Respublikonų agitatoriai rin
kimų kampanijos metu balsuotojams kalbės, kad, kaip 
jie gali balsuoti už p. Trumaną, jei patys demokratų 
šulai nenoromis ji nominavo. Vadinas, pačių demokratų 
argumentais respublikonai puls jų kandidatą. Ir tai ne
lengva bus atremti. 

CIVILINIŲ TEISIŲ KLAUSIMAS 
Partijos programa, tiesa, buvo priimta, bet del jos 

buvo tiek daug triukšmo ir skirtingų nuomonių tarp 
šiauriečių ir pietiečių delegatų, kad ir tai neigiamai 
veiks j rinkimų kampaniją. 

Vis tik kažkaip nejaukiai nuskambėjo kai kurių pie
tiečių delegatų žodžiai, pasakyti konvencijoj prieš ci
vilinių teisių lygybę. Net geda prieš demokratinį, civi
lizuotąjį pasaulį, kad dar ir dabar tebėra aktualus civi
linių teisių sulyginimas, kad laisvose ir demokratiškose 
Jungtinėse Valstybėse yra tokių vietų, kur ne visi žmo
nes turi lygias civilines teises, kur dar daroma skirtu
mų tarp rasių. 

Prezidentas Trumanas, kuris ir kongresui siūle tas 
civilines teises sulyginti, kuris ir partijos programoj 
reikalavo tai stipriai pabrėžti, yra vertas pagarbos. Tuos 
klausimus jisai drąsiai kele ir nėjo į jokius kompromi
sus. Ir gerai darė. / 

' MULAS VIS TIK GEROKAI PASISPARDĖ 
Jei Jungtines Valstybes šiandien vaidina patį svar

biausią vaidmenį pasaulio taikos atsteigime, jei toji 
taika norima atsteigti teisingais ir pavyzdingos demo
kratijos pagrindais, tai jos pačios turi rodyti gerą pa
vyzdį. Prez. Trumanas tą numatė, todėl jisai ir daro 
žygius, kad pataisyti tai, kas yra taisytina, kas pa-
žoidžia Amerikos demokratiją ir kas jai garbės nedaro. 

Kadangi vakar rytą tik programos projektas spau
doje tebuvo paskelbtas, bet konvencijoj dar nebuvo 
perskaitytas ir priimtas, todėl apie ją išsamiau para
šysime rytoj. 

Kalbant apie pačią demokratų konvenciją, pradžioje 
neatrodė, kad joj bus bent kiek gyvumo. Bet sen. Bark-
ley programinė kalba (Keynote Speech) ir civilinių tei
sių klausimas delegatus veik iki muštynių įkaitino. 

Taigi, ' 'mulas" (partijos simbolis) vis tik gerokai 
Philadelphijoj pasispardė. Dabar partijos vadų pareiga 
bus žiūrėti, kad iki rudens jisai visai "nenusispardytų". 

Komunistinės Valdymo Priemonės 
Rusijos kampanija sukomunistinti Europą, kaip pa

stebi Chicago Daily Tribūne, pastaruoju laiku sulaiky
ta. Suomiai esą atlaikę spaudimą iš Maskvos pusės vis
ką paimti komunistų kontrolėn. Jugoslavijos diktato
rius Tito išėjo prieš Staliną ir Kominformą. Olandijos 
rinkimuose komunistai prakišo Net čekai, kai tik kur 
gauna progos, kelia ovacijas buvusiems savo vadams — 
dr. Benešui ir kitiems. 

Laikraštis teisingai pabrėžia, kad būtų klaida ma
nyti, jog komunizmo pavojai Europai yra praėję. Tie
sa, komunistai niekur ir niekuomet nėra sudarę ir da
bar nesudaro daugumos. Bet jie ne dauguma operuoja. 
Jie operuoja prigavystėmis, viliugystėmis ir policine jė
ga, panaudodami valstybės mašineriją visokiai poli
tinei opozicijai likviduoti. 

"Komunizmas praktikoj yra paprastas tautos valdy
mas žiauria žmogžudžių gauja, vyriausybės mašina, su
organizuota specialiai, kad save išlaikyti valdžioje, ne
paisant kas atsitiks su tautos žmonėmis" — rašo Chi-
cago Daily Tribūne. Rašo teisingai. Atimk iš komunistų 
policinę ir militarinę jėgą, jų valdžia tuoj susmuks ir 
Sovietų Rusijoj ir visur kitur. 

Trečioji Partija Ir Demokratei 
WALLACE AMBICIJOS 

Demokratų konvencijoj nebuvo minima trečioji par
tija, kurią organizuoja H. Wallace ir kurios kandidatu 
į prezidentus jisai yra pasiskelbęs. Tasai faktas nemi
nimas dėl to, kad tai būt buvęs atnaujinimas skaudžios 
žaizdos. 

Reikia neužmiršti, kad H. Wallace yra buvęs vienas 
iš žymiųjų demokratų partijos vadų. Jis dvejais atve
jais buvo demokratų vyriausybės kabineto nariu ir net 
vice prezidentu, artimai bendradarbiavusiu su Prezi
dentu Rooseveltu. 

Kadangi 1944 m. konvencijoj jis nebuvo naujai nomi
nuotas vice prezidentu ir, kadangi Prez. Rooseveltui mi
rus, jis negavo * pripažinimo kaipo partijos vyriausias 
vadas, todėl besilankydamas užsienyje ir pas patį Sta
liną, pradėjo šmeižti Prez. Trumaną, visą vyriausybę 
ir kritikuoti jos užsienių ir net vidaus politiką. Prez. 
Trumanas buvo priverstas išmesti jį iš savo vyriausy
bes kabineto. 

Henry VVallace, keršydamas p. Trumanui ir demo
kratų partijai, dar labiau susiartino su komunistais ir 
kitais radikaliniais elementais ir nuo demokratų par
tijos atsiskyrė. 

IŠLAIKYTA LINIJA 
Tiesa, jo išėjimu demokratų partija pusėtinai gerai 

apsivalė, tačiau rinkimų metu trečioji Wallace partija 
vis tik bus nemažu pašinu demokratų partijos akyje. 
Gal ne taip jau daug, bet vis tik nuo jos balsui atitrauks. 
Ir tokioje kovoje, kokia eis būsimąjį rudenį tarp par
tijų už pirmenybę, ir milijonas balsų gali nulemti rin
kimus. Ir Wallace atitrauks balsų ne nuo respublikonų, 
bet nuo demokratų kandidatų. 

Nepaisant to, konvencijoj tas faktas nebuvo minimas. 
Taip jau nebuvo daroma žygių, kad su Wallace vienaip 
ar kitaip susitarti. Ir gerai, kad tokių pastangų neda
ryta. Demokratų partijos vadovybė čia išlaikė savo li
niją ir nenusilenkė tiems gaivalams, kuriems labiau 
rūpi Sovietų Rusija, negu savojo krašto — Jungtinių 
Valstybių interesai. 

AP2VALGA 
Mickevičiaus Katedra Columbijos Universitete 

Šiomis dienomis rezignavo dr. Arthur P. Coleman, 
lenkų kalbos dr literatūros profesorius Columbia uni
versitete. Jis rezignaciją motyvavo tuo, kad universi
teto vadovybė prjėmė komunistinės Lenkijos vyriausy
bės pasiūlymą universitete steigti Adomo Mickevičiaus 
katedrą ir ją finansuoti. Rezignavusis profesorius yra 
įsitikinęs, kad per tą katedrą pati Maskva ves savo 
propagandą. Kitaip manyti galį tik labai naivūs žmonės. 

Nors naujasis universiteto prezidentas gen. Eisen-
howeris bandė užtikrinti, kad Mickevičiaus katedra nuo 
komunistinės propagandos bus apsaugota, tačiau dr. 
Coleman tam netiki ir iš universiteto pasitraukia. Jis 
gerai daro. Tai principo žmogus. 

Garbingasis Amerikos universitetas tik savo vardą 
gadina priimdamas bet kokią propoziciją iš neteisėtos 
valdžios, kuri pasmaugė visas žmonių laisves ir kuri 
pasidarė akliausiu imperialistinės Sovietų~Rlsijos įran
kiu. Gen. Eisenhower turėtų žinoti, kad Varšuva be 
Maskvos žjnios nė savo piršto nepajudins. Jei Varšuva 
steigia Columbia universitete katedrą ir jai pinigus 
duoda, tai reiškia, kad tai daro turėdama aiškias Mask
vos instrukcijas. Maskva gi jokių žygių niekur nedaro, 
jei jie neturi ryšio su komunistine propaganda ir jos 
imperialistiniais tikslais. 

Tremtiniu Laikraštis Anglu Kalba 
Ausburge, Vokietijoj, pradėtas leisti anglų ka]ba laik

raštis "Im Ausland — Abroad". Esame gavę jo ant
rąjį numerį, kuris turi daug žinių iš Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ir iš baltiečių veikimo dėl laisvės ir ne
priklausomybės. Tuo pačiu vardu baltiečių laikraštis 
vokiečių kalba jau nuo seniau yra leidžiamas. 

Mūsų manymu, baltiečiai tremtiniai gerai daro tokį 
laikrašty leisdami. Jis daug pasitarnaus pastangose dėl 
Baltijos valstybių nepriklausomybės atsteigimo. 

Studija Apie Mažvydt 
"Naujienų'' pranešimu, puiki prof. Vaclovo Biržiškos 

studija apie Martiną Mažvydą, pirmosios lietuvių kny
gos autorių, pasirodė ir vokiečių kalboje, kaipo priedas 
prie žurnalo "Scholar", kuris eina Heidelberge, Vokie
tijoje. 

Vokišką Biržiškos rašinio vertimą parūpino Hambur
go Universiteto profesorius, Dr. Ernst Fraenkel. Kny
gelė 'Mart in Mažvydas (Mosvidins) und seime Mitar-
beiter" (Martinas Mažvydas ir jo bendradarbiai). 

IŠ SEN BEI TEN 
Rašo Tadaušas Dūdele 

"Vilnis" nors vieną kartą 
parašė teisybę. Birželio 30 
d. numeryje rašo, kad M pla
čioji sąjunga dabar lietuvių * 
tėvynė". Ta "plačioji sąjun
ga ' ' tai bolševikinė Rusija. 

Iš tikro, lietuviai jau« bai
giami išbarstyti po tą visą 
"plačiąją sąjungą": po Sibi
rą, anglių kasyklas Urale, 
Kazakstano stepes ir kitas 
laukines Rusijos vietas. 

Ne vien tik lietuvių " tė
vynė" dabar yra "plačioji 
sąjunga". Vienas lenkas ne
seniai išsireiškė: "Tik pa
galvokit, kokia didelė dabar 
Lenkija: mūsų sostinė Mask
voje, o gyventojai Sibire". 

• • • 
"Savęs gailėtis, kankiniu 

pasistatyti, nesuprastam ir 
neįvertintam rodytis,—koks 
malonus pojūtis..." 

Taip rašo "Vilnis" birže
lio 30 d. Matyt, kad "Vil
nies" redaktoriai kalba iš 
savo praktikos, nes jie save 
laiko kankiniais, nesupras
tais ir neįvertintais. Antai, 
L. Prūseika neseniai save net 
prie pirmųjų krikščionių kan 
kinių prilygino. 

• • * 
Birželio 30 d. "Vilnyje" 

tilpo laiškas iš " tarybų" Lie 
tuvos, kurį ražo kažkoks dur 
nelis. Rašydamas apie gegu
žės 1 d. iškilmes Lietuvoje, 
jis sako: "Gaila, kad ne vi
sur taip gražiai šventė, ki
tuose kraštuose žudė, šaudė 
darbininkus, kurie teisėtai 
šventė savo darbo šventę". 

Jis ir pats tai savo para
šytai durnystei netiki, nes 
netrukus prideda: "Nepagal
vokite, kad Maskva diktuo
ja šį laišką". 

Vadinasi, kai kam Lietu
voje Maskva diktuoja laiš
kus. Įsivaizduokite, kaip at
rodyta jūsų laiškai, jei juo
se pastebėtumėte: 

"Nepagalvokite, kad Wash 
ingtonas diktuoja šį laišką". 
\: • • • 

•Vienas "Vilnies" bendra
darbis iš Kanados labai ne
patenkintas, kam lietuviai 
tremtiniai, atvykę į Kanadą, 
tik gražiu. žodžiu teprisime
na nepriklausomą Lietuvą. 
Jis rašo: 

"Dauguma vis dar negali 
pamiršti prezidento A. Sme
tonos spirgučių, kuriais jis 
juos per ilgus metus taip 
sočiai šėrė. Jie jais ir dabar 
vis atsiraugi ir negali pa
miršti". 

Tikra teisybė, tavorščiai. 
Prie prezidento A. Smetonos 
buvo ir smetonos, ir sviesto, 
ir spirgučių. Dabar nė mas-
lionkų Lietuvos žmonės ne
begauna paragauti. Stalino 
saulė kai pašildė, ištirpo ir 
sviestas, ir lašiniai. 

*r -
L« t V iii 
J. Em. Kardinolas Samuel A. Stritch šiomis dienomis 

Chicagoje įsteigė šešias naujas parapijas. Dabar viso 
šioj arkidiecezijoj bus 445 parapijos, prie kurių priklau
so 1,800,000 tikinčiųjų. Šiuo metu Chicaga yra didžiau
sia arkivyskupija Amerikoj, o gal ir pasaulyje. 

ATVYKS AMERIKON 
< 

ROMA. — Joseph A. Hi-
ckey, Augustij^nų ordeno ge 
nerolas, šio mėnesio pabai
goje atvyks į Jungtines Ame 
rikos Valstybes lankyti Au-
gustijonų ordeno vienuolyno 
namus, tai bus kanoniška vi
zitacija. 

Kiekvieno kataliko lietu
vio name turi būti katalikiš
kas laikraštis. Tokiu laik
raščiu yra "Draugaa". 

(Tęsinys) 

Vyresnysis Žilvitis buvo išėjęs, ir Pueėtienė liko be šokėjo. 
Kreivėnas pažvelgė i ją ir šyptelėjo. Pueėtienė pastebėjo tą jo nu-
šypsojimą ir pikta atsisėdo kėdėn. Susiraukusi, taisydamasi plau
kus, ji ūižrėjo j šokančius. Atbėgo Vytukas ir prisiglaudė prie jos. 

—Bėk . . . Bėk pas tetą . . . Nė valandėlės be tavęs . . . 
O Kreivėnas trepsėjo, mosavo rankomis ir švilpavo. 
—Išgerkim po alutį, Rėkly. Truks—laikys! 
Prie jų priėjo Pueėta. 
—Eik, Rėkly, palošti. Ten reikia vieno. 
—O tu? 
—Žmona pinigus atėmė. Tai žmona! Prie stalo stikliuką, o da

bar pinigus. Nelošk, sako. 
—Koks tu vyras—pastūmė ji krūtinėn Kreivėnas.—Ar tai tu 

vyras ? 
—Palauk, Kreivėnai. Tik tu nesistumdyk. Duok pašnekėt. 
—Bet aš tavęs klausiu—vyras tu, ar ne? Jeigu jau žmona net 

pinigus iš tavęs atima, tai, brolyti eik pro vartus ir neatsigręžk. 
Pinigai vyro rankose turi būti. 

—O kodėl?—paklausė Pueėtienė, priėjusi prie jų. 
—Kuo mažiau moteris turi pinigu, tuo ji išmintingesnė. Turė

jo būt vienuoliktas Dievo įsakymas: Neduok pinigo moteriai i ran
kas" . Moterys tavo sunkiai uždirbta pinigą išmėto visokiem nie
kam. • 

—Kažin, kas daugiau išmėto!—atrėžė Pueėtienė supykusi.—Ka
žin, kas sunkiau dirba! "Kad ir šituos namuos. 

—Šituos namuos? 
—Šituos namuos. Mažai vargšė Kreivėnienė dirba? Mažai bė

gioja? O'kai į bažnyčią važiuoja, tai lito vargšei moteriškei ne
duodi. Bernui išmeti penkis, o ji . . . Jai nereik. Atsimenu vieną 
sekmadienj Marijampolėj. Išėjom iš bažnyčios. Toks karštis. Suši
lus moterėlė, nusilpus. "Kinam, Kreivėnien," sakau, "bent limo
nado išgersim*'. O ji? "Tai kad", sako, ką ėia . . . n e r e i k i a . . . " 
Supratau, viską supratau! Ir nėjo. Gėda pasirodyt, kad cento prie 
dūšios neturi, o šitokia ūkininkė! Dabar paieškokim to darbo. i r 
pinigo mėtymo. 

—Mane mokyt atvažiavai, Pueėtienė? Manęs mokyt nereik. Aš 
ėia ponas! Mano žodis įstatymas* Kaip aš noriu, taip visi Šoka. 
Matai? O kam nepatinka, gali kraustytis lauk—vartai atdari. Ma
čiau daug šitokių ponių. Žiedai ant pirštų, o ]>anagėse kiaulių jo
valas. Pašol vau!—pastūmė jis atgalia ranka Pucėtienę. 

—Prašom mano žmonos nestumdyt!—šoko Pueėta.—Ji tau ne 
tarnaitė. 

—Ir nedidelė ponia! j **^l 
—Su savo tarnaitėm . . . taip . . . Su tom tu darai, ką nori. Kik 

rengtis,—paliepė žmonai.—Važiuojam. 
Žmona nuskubėjo į miegamąjį, bet tarpdury buvo susigiiidę sve

čiai. J i prasiskverbė pro juos ir dingo. Jaunuomenė nustojo šoku
si ir stovėjo pasieniuos. Pueėta nuėjo virtuvėn, padavė Kaziui pen
kinę ir liepė privažiuot bričkutę. 

Į seklyčią įėjo Kreivėnienė ir šoko prie vyro: 
—Taj šitaip? Tam svečius pasiprašei? Kražiai pasirodei! Pa

sigėrei, tai eik gult. o r e savo kvailumą rodyk. 
—Nenorit? Irgi prie:v m; ne ? Prieš mane, prieš Bendručių Krei

vėną ? Nenorit—nereiki ! $ 
Kreivėnas šlitiniuodamas priėjo prie radijo aparato ir stūmė jį 

nuo staliuko. Bumbtelėjo, skambtelėjo, ir viskas nutilo. 
—Iš proto išėjo!—sudejavo Kreivėnienė. 
—Nagi mie la s . . . Kaip sau nori, bet jau per daug!—tik dabar 

susigriebė Rėklys.—Eik gult. 
Prišoko Žilvitis, Miškinis. Visi pagriebė" Kreivėną vesti. Kas už 

rankų >t'ęsė, kas stūmė ir taip nuvilko j miegamąją. Kreivėnas griu
vo skersai lovos, mėgino kažin ką aiškinti, ]>asakot, bet niekas jo 
neklausė. 

Kreivėnas nusigręžė nuo jos ir šūktelėjo jaunimui: 
—Šokit! Kas nereikalingas—išvažiuos, o jūs šokit. 
Žilvitytės sumišę prisiglaudė prie viena kitos, broliai šypsojo

si, o Rėkliukas ramiai degėsi papirosą. 
—Vainikėlis uega . . .mėgino jis danuoti, liet staiga nutraukė, 

pasikrutino minkštoj Lovoj ir užsimerkė. 
Vyrai, mostelėję rankom, grįžo į seklyčią. Kreivėnienė mėgino 

sulaikyti Pucėtus, bet tie nė klausyti nenorėjo. Ne su visai nė 
atsisveikint spėję. įsisėdo į bričkaitę ir išdūmė pro vartus. 

Kreivėnienė puilė šen, paolė ten. Vyrai ramiai rūkė ir šaipėsi, 
jaunimas susėdęs pasieny juokavo ir mėgino dainuoti, o Petras 
išnešė radi j?, aparatą. Jis netrukus grįžo su Kazio armonika. Rė
kliukas apžiūrėjo ją iš visų pusių, truktelėjo kartą kitą ir, mo
stelėjęs ranka, atsisėdo prie krosnies. 

Jaunimas vėl šoko. Seniai grįžo į valgomąjį, ir netrukus ten bu
vo girdėti: 

—Bėda! 
—Dabar tavo sodyba ir dalyba. 
Juokėsi, žarstė pinigus ir mušė krumpliais į stalą. 
Miegamajam liko tik dvi moterėlės—Rėklienė ir Eilvitienė. Jos 

pasakojosi ir neatsipasakojo. 
O Kreivėnas knarkė sau. Užknarks ir papučia rusvą usą, už 

knarks ir vėl papučia. . 
Grūstas, pastovėjęs prie lošėju, sugrįžo į seklyčią. Prie jo pri

sigretino Arminienė iš vieenos pusės, Miškinienė iš kitos. 
Giružis sėdėjo šalia muzikanto ir žiūrėjo į šokančius. Jam ne

liko panelės. Arminaitė buvo išėjus iš seklyčias, o su Elziute šoko 
Petras. Giružis žiūrėjo į juos. Kokia Elziutė linksma! Kaip, ji 
šypsosi! Jam, Giružiui. ji nė karto tiap nenusišypsojo. Matai, ko
kia m e r g a . . . Prie šventųjų vis, o kaip glaudžiasi prie Petro. Ne, 
j i nesiglaudžia, tik Petras sujudino ranką, stengiasi ją arčiau pri
sitraukti. J is tvirčiau suspaudė Elziutės ranką. Taip, Giružis aiš
kiai mate. J i p&žveljjė Petrui į akis ir nusišypsojo Ntts^šypsojo . . . 
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IŠ DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO NUGI ČIA DABAR 

ZiMtOS ŽINELĖS 
Jonas ir Marijona Žyrinai, 

seni Detroit gyventojai, pra
eitą savaitę savo vasarna
myje minėjo 35 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Iš
kilmėse dalyvavo kleb. kun. 
I. F. Boreišis. J. Žyrinas eina 

Jasbučio palaikai buvo nu 
gabenti į Holy Sepulchre ka
pus. 

Charles Adams iš Šv. Pet
ro bažnyčios palaidotas Šv. 
Kryžiaus kapuose. D. B. Bra
zis, laidotuvių direktorius, 
patarnavo. Jau yra žinių, 

Šv. Antano parapijoje iždi- k a d * daugiau atveš karei-
ninko pareigas. Linkime su-' 
laukti auksinio jubiliejaus. 

Lankės Rasiniečiai 
Simonas Gibsas, Antanas 

Petronis ir Povilas Karaliū-

Mire pirmas Detroit 
lietuvis 

A. a. Petras Podalskis po 
21 metų sunkios ligos mirė 

nas, iš Racine, Wis., svečia- liepos 2 d. Šv. Antano baž-
vosi Detroite pas Cress, Am-1 nyčioje už jo sielą bus atlai-
brose ir Talandžius. Paskui kytos gedulo pamaldos. Pa-
nuvyko j Toronto, Ont , Ka- laidotas Šv. Kryžiaus kapuo-
nadą, kur S. Gibsas pirmiau se. Velionis atvyko iš Lietu-
gyveno. Kartu su jais į Ra- j vos į Detroit 1899 m., rodos, 
cine, Wis., važiavo Mrs. Mar i tai bus pirmas lietuvis, at-
geliene, iš Toronto, Kanados, vykęs į Detroit. Jo žmona ir-
pas savo gimines praleisti gi serga. Sūnus Petras ir 

U. S. Paskyrė Daugiau leskotlli Asmenys 
Žemės Ieškoti Uranium 

WASHINGTON, liepos 13. 
— Atomines energijos komi
sija pranešė, kad 115 kv. 
mylių valdžios žemes Utah 
ir Colorado valstybėse buvo 
uždaryta ir bus rezervuota 
uraniumo ieškojimui. 

rijona, iš Šakių ap. 
Stankaitis, Juozas, kil. iš Gar

liavos m., Kauno ap. 
Šileika, sūnus Anlano ir Pra- . Stankaityte, Ona, kil. iš Gar-

ciškos Pečeliūnaitės. , liavos m., Kauno ap. 
Sliekas, Antanas, iš Raguvos S Stankevičienė — Bagdonavičai-

vl., Panevėžio ap. te, Michalina ir jos sesuo Bag-
Šilinskas (Žilinskai), kilę iš danavičaitė, Adolfą, gyv. Phila-

Raudenų vi., Šiaulių ap. delphijoje. 
Silinskas, Petras, gim. Šiaulių! Stankevičienė Bagdytė, Pranė, 

ap., gyv. Pittsbugh. 
Skokauskaitė, kil. nuo Anta-

iš Alytaus ap., Butrimonių vi. 

Mrs. Mary Alice Garland, iš Cincinnati, Ohio, laiko sa
vo dukterį Marthą, 3 metų, rankose. Jinai nusiskundė, kad 
tėvas norėjęs parduoti Marthą. 

(Acme telephoto) 

savos Biržų ap., Lietuvoje lankė- Stiklakytė, Julija Peterson, ir 
si su sūnumi tarp 1929-36 m. Juzefina Keys. 

Šleivytė, Aldona, kil nuo An- Strim, kil. iš Šakių ap., bro-
_ | tašavos, Biržų ap. ' l i s Aldonos, ir kiti šeimos na-

Balandzio mėnesi, vidaus giekytė, Teofilija, ištekėjusi, iš "ai. 
r e i k a l ų m i n i s t e r i j a į s a k e UŽ- j Višakio—Rūdos par., Marijampo- i Stulgaitytė Kunigunda ir Ma

lęs apskr. rija, iš Šakių vai., ir ap. gyveno 
Songaila, Povilas, iš Šaukėnų, Detroite. 

Šiaulių ap. Stumbras, Juozas, gim, Daugų 
Šopilas, du sūnūs ir duktė Sta- vi., Alytaus ap. 

sio šopilo, iš Žiežmarių Trakų 
apskričio. CONSULATE GENERAL 

Sipirikavičius, Adolfas, iš Pa- O F L I T H T J A N I A 
revėžio 41 VVest 82nd St., 

Spreinaitienė — Vilkaityte, Ma- N c w Y o r k 2 4 , N . Y . 

daryti 40 kv. mylių Mont-
rose ir San Miguel apskri
tyse, Coloradoje, tam pačiam 
tikslui. £ | Į 

atostogų. duktė Ona daug geros širdies 
Rasiniečiai Detroite tarės parode tėvams. Petras deda 

su Detroit veikėjais apie i visas pastangas, pagelbėti 
sergančiai motinai. Jis rūpi
nos tėvo laidotuvėmis, vis
kas rūpestingai buvo atlikta. 

"Draugo" pikniką, kuris j -
vyks Labor Day. 

Trys broliai 
Adams Appliance yra ve

dama trijų brolių — Antano, 
Edvardo ir Prano Adomai
čių. Tai moderniška krautu
vė, kur galimas plačiausias 

Patenkintas 

Susiorganizavo Vidurines Anglijos 
Lietuviai Katalikai 

Petras Medonis, grįžęs is 
SLRKA seimo, įvykusio Bos
ton, Mass., yra patenkintas 

• parengimais ir reikšmingais 
pasirinkimas. Adomaičiai re- r ^ -v -. w o c , ; s . 
* V \ . . . • „ . . nutarimais. Gruzdamas iš sei 
m.a lietuviu, skelbimais, to- b u hroU 
del yra gera proga juos pa- P i t t s b u r g h P a . T a i p p a t pa-remti, perkant iš jų krautu 
vės, 18430 Joy Road. 

Svečiavosi 
Juozas ir Ona Stepulioniai, 

geri lietuvių reikalų rėmė
jai, svečiavosi Detroit, pas 
veikėjus Stas] ir Valeriją Ste 
pulionius. 

simatė su veikėjais, su ku 
riais jaunystėje kartu dirbo 
visuomeninį darbą. 

Rūpinasi 

Geros širdies 
Detroit lietuviai yra geros 

Rašo *' Draugo '* Korespondentas Anglijoje 
KUN. J. KUZMICKIS 

Pirmasis Vid. Anglijos Lietuvių Katalikų Bendruome
nes atstovų suvažiavimas. — Organizuotai dirbti ar ir 
toliau blaškytis? — Išrinkti LKB vyriausieji organai. 
— Nutarta aprūpinti savo kunigą išlaikymu. — Toli

mesnis planai. 
Anglijoje jau ilgą laiką, skirtingom nuomonėm: dvie 

buvo pavyzdingai susiorga- jų komitetų atstovai tvirti-
nizavusios dvi Lietuvių Ka-1 no: 
talikų Bendruomenės (pa- : _ Nereikia LKB organi-
rapijos) — viena Londone, I z avimo. Užtenka, kad kuni-
antra Glasgove, Škotijoje. g a s aplanko atskiras vietas 
Įsikūrus čia dar trims lietu- j įr atlaiko pamaldas. Visa ki 
viams kunigams, kilo gyvas 
reikalas panašiu būdu suor-

tremtiniams padaro. Reikia 
tikėtis, kad dar daugiau to
kių atsiras, kurie išties pa-

L. Vyčių 102 kp. Seimo galbos ranką lietuviams tre-
Rengimo Komisija pradeda ! mtiniams. . 
darbuotis L. Vyčių seimo rei-
kalais. Seimas įvyks rugsė
jo 9, 10, 11 dd., Detroit, Mi-

\migan. Komisija suruoš gra
žius vakarus ir išleis L. Vy
čių programos knygelę, ku-

širdies žmonės. Vis daugiau ganizuoti ir kitų vietų lie-
ir daugiau jie afideivitus tuvius katalikus. 

Suvažiavimas Bradforde 
BRADFORDE nuo kovo 

l>aug svečių 
Atostogų laikas, karštos 

menė faktinai veikia. Visur 
yra yra skyrių komitetai. 
Norint, kad darbas būtų na-

mėn. pradžios St. Ann s pa-. š e s n i s > r e i k i a s u d a r y t i V yr . 
rapijos klebonijoje gyvena T a r y b ą > C e n t r i n į ' Komitetą 
kun. J. Kuzmiekis, kuris m i e s t e > k u r i a m e g y v e n a 
lanko Vid. Anglijos gyve- | k u n i g a s ) ) n u m a t y t i a t e i t i e s 
nančius lietuvius. Didesnės 
lietuvių kolonijos turi pas

ta paliktina. D Dritanijos 
Lietuvių S-gai. 

Tačiau visi kiti tvirtino: 
-Lietuvių Kat. Bendruo- |v i akivaizdoje naujų sąlygų; 

ir uždavinių. 

Pirmininku, pagal įstatas 
lieka kunigas. 

ATSTOVAI nutarė, kad 
kiekvienas LKB narys kiek
vieną mėnesį skyriaus iž-
dan sumoka po 3 šilingą. 
Iš surinktų pinigų C. Komi
teto iždininkas apmokės ku
nigo buto, kelionių ir pra
gyvenimo išlaidas. Jei susi
darytų didesnė pinigų suma, 
Vyr. Tarybos nutarimu, ji 
būtų naudojama vaikų mo
kymui bei auklėjimai ir 
vargan patekusių lietuvių 
šalpai. 

Apytikriai apskaičiavus, 
nustatyta, jog V. Anglijoje 
gali būti 700 LKB narių. 
Nutarta pirma proga pain
formuoti juos apie Vyr. Ta
rybos nutarimus ir kviesti į 
darnų bendradarbiavimą. 

Buvo pasiūlymų kitų tau
tybių' katalikų pavyzdžiu or 
ganizuoti savo pastovią vie
tą — bent koplyčią, šalia 
kurios su laiku galima būtų 
mėginti lietuvių kalba pa
mokas vaikams. 

ANGLIJOS lietuviai sto-

*0& 

s i ū l o s *» ^ . o v a r -

dienos, daug svečių aplanko \ tovias mėnesines pamaldas, 
Detroit, o Detroit lietuviai mažesnės—atsitiktines, pro-

rioje norima sutalpinti visus kitur keliauja. J. Jarus lie- ginęs. * I 
biznierius, kad kitų miestų I pos 4 d. praleido pas savo 
lietuviai žinotų, kad Detroit gimines, Homestead, Pa. 
yra įvairių biznierių bei pro-
fesijonalų. Gera proga pa
garsėti L. Vyčių seimo kny
goje. 

— Koresp. 

Iš BALF veiklos 76-to 
skyriaus * 

Liepos 1-moj, "Drauge", 
Parvežė oalaikus korespondencijoje aprašant 
Farveze palaikus B A L F . 0 pikniką, šeimininkių 

Užjūryje žuvusių kareivių sąraše buvo apleista veikė-
palaikai parvežami namo. jos A. Balkienės vardas. Klai 
Praeitą savaitę atvežė Jas-1 da įvyko netiksliai. Atsipra-
bučio karstą. Šv. Jurgio baž- šome. 
nyčioje atlaikius pamaldas, > — E. P. 

f • ^ 

Jos . F. Budrik. Inc. 
> 

3241 S. Habted St Chicago 8,111. 
T E L E F O N A S — C A L U M E T 7237 

Didelė rakandų krautuvė, Radio ir Television Setų, 
Elektrinių Šaldytuvų, Skalbiamų ir Prosymo Mašinų, 
Dulkių Valytuvų, Jewelry, Deimantinių Žiedų, Laik
rodėlių, Sidabro ir Auksinių Rašomų Plunksnų. 

L 

Krautuvė atdara Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakaraįc 
Sekmadieniais — uždaryta. 

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 1000 kil., ^Sekmadieniais nuo_ 5 : 3 0 ^ a į ^ p o pietų-

"~WAAF,'950 kil.7kas^rytą"paprastom"dienom nuo 8:30 vai. 

Kiekviena didesnė lietu
vių kolonija turi išsirinku
si savo bažnytinį komitetą, 
kuris rūpinasi visais bend
ruomenės erliginiais reika
lais ir padeda lietuviui ku
nigui. 

Liepos 4 d. Bradforde bu
vo sušauktas visų Vid. An
glijos lietuvių kolonijų ir 
stovyklų bažn. komitetų 
pirmininkų suvažiavimas. 
Jo tikslas buvo priimti ben-
dromenės įstatus, išrinkti 
valdomuosius organus ir su
daryti ateities planus. 

Suvažiavimas buvo pra- j kuriuos bus rikiuojamas vi-
dėtas iškilmingomis pamal- ^ a t e i t ies darbas, 
domis, kurių metu giedojo . . . i 
Untulio vadovaujamas Kna- Skyrių komitetų pirminin 
resborough vyrų stovyklos k a i s u d a r o y y r - r a r y b a -

planus. 
Vienas atstovas, Anglijo

je gimęs lietuvis, pabrėžė, 
kad tik bažnyčia ir jos iš
laikoma liet. mokykla palai
kė jo lietuviškumą, ir tvir
tino, jog tik t ik organizuo
tas darbas gali atnešti di
desnių vaisiui. 

Balsuojant, du trečdaliai 
pasisakė už LKB organiza
vimą ir patiektų įstatų pri
ėmimą. 

Vyr. Taryba, ir Centro 
Komitetas 

SUVAŽIAVIMAS buvo tę 
siamas kitame kambaryje 
už kukliais užkandžiais pa
dengto stalo. Pirmiausia bu 
vo priimta įstatai, pagal 

P 

choras. Po to parapijos sa-
sudaro 

kuri metams išsirenka' pir-
į i m n i n k ą i r s e k r e t o r i ų ; i š 

tracija. Neatvyko tik trys I ^ r . Tarybos narių renka-
komitetų atstovai; be pil- I m a * C« Revizijos Komisija. 
nateisių atstovų dalyvavo 
keletas svečių,. 

Suvažiavimą atidarė kun. 
J. Kuzmiekis, dėkodamas 
bažn. komitetų nariams už 
visokeriopą pagalbą ir kvie
sdamas visu nuoširdumu 
apsvarstyti lietuvių katali
kų suorganizavimo reikalą. 

Organizuotis a-r ne? 
IŠRINKUS prezidiumą ir 

Mieste, kuriame gyvena lie
tuvis kunigas, išrenkamas 
C. Komitetas, kuriam pir
mininkauja kunigas. Visų 
.skyrių komitetų veiklą ' de
rina minėtas C. Komitetas. 

Toliau prieita prie orga
nų rinkimo. 

Vyr. Tarybos pirmininku 
išrinktas veiklus Bradfordo 
skyriaus atstovas Ant. Šu
kys, sekretoriumi — V. Čy: 

agrindinis lankytojų dėmesio centras 
FCliicagoje šią , vasarą yra Chicagos 
Geležinkelio Paroda, kuri švenčia 
šimtmetinę atidarymo sukaktį gele

žinkeliu su vakarais. Pirmaujančių Ameri
kos geležinkelių remiama, ši paroda bus 
atidaryta liepos 20 dieną ir tęsis iki Lab*or 
Day. 

Dar tik prieš šimtą metų, 10-ties -tonų. 
malkomis kūrenamas lokomotyvas, p i r k 
tas iš trečių rankų iš rytinių geležinkelių, 
išvažiavo iš dar jauno Chicagos miesto, t rauk 
damas atvirą vagoną, kuriame buvo tų laikų įžymus asme
nys, si istoriška 5 mylių. "P IONEER" kelionė pažymėlo 
pradžią Chicagos augimo ir pirmavimo, kaipo traukinių 
susisiekimo centro. 

i 

Chicagos Geležinkelių Paroda yra to augimo atšventinąs. Turtinga moksliniais pa
rodymais, ji parodo kiek geležinkelių susisiekimas prisidėjo prie valstybes apgyven
dinimo, jos ekonominės padėties išvystymo ir karų laimėjimų. Tam t inkama yra Chi
cagos pozicija, kaipo, pasaulio susisiekimo centras, 5i parodo kultūrinius, mokslinius 
ir pramones nuveikimus. 

Pats pirmasis valstybės geležinkelis yra paruošęs ypatingai gražių parodymų, pra
dedant įvairių laikotarpių traukiniais—nuo senojo "Pioneer" iki paties naujaoisio elekt
ros srove varomo, įskaitant ir žymiausi "RYTOJAUS TRAUKINĮ". 

f 
Lankytojai, atėję j Parodą, kuri yra antMichigan'o ežero kranto, pamatys, kokios 

yra susisiekimo priemonės įvairiose valstybės dalyse. Vienos mylios ilgumo siauras 
t r a u k i n y s p e r k e l i a j u s v a i z d a i s į t i p i š k ą p i e t v a k a r i n į I n d i j o s k a i m ą , p a r o d y s k o p i j a 
Old Faithful Geyser in Yelloustcne National Park, maudykles ir Evergladcs vaizdus 
nuo Floridos per vakarų puošnias ganyklas. • 

Parodoje 

--• 

Chicagos Geležinkelio Parodoje dėm sio centru taipgi yra spalvuotas spektaklis su
sisiekimo išvystymo, pradedant nuo Indėnų vartojamos beržo žievės valčių iki luksiu-
sinių ateities traukinių. Virš 200 aktorių išpildys šį spektaklį keletą kartų į dieną at
viroje lauko scenoje. 

• 

Daugelis traukinių planuoja specialias ekskursi jas j Chicaga ir į Geležinkelių Parodą. 

nustačius balsavimo teises., j žikas (Threibergh). 
prieita prie Vid. Anglijos 
l i e t . Kat. Bendruomenes į-
statų svarstymo. Tačiau iš 

^ karto susidurta su dviem 

Į C. Komitetą, kunigui 
pasiūlius, išrinkti: J. Vara
navičius, A. Šukys, K. Mar-
tinkiene ir Just. Dirginčiu©. 

i 
for morę inf&motion, eommunkat* wHh 1h* 
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Palestina, Kur Teka Žydų Ir Arabų BUS PAGERBTI 

K r a u j a s 
Rašo DR. J. PRUNSKIS 

Izraelio viltis Pramone 
- Senajame pasaulyje bu- K r a š t e J a u n u o seniau yra 

vo vienas šviesus taškas - i š v e s t a keletas geležinkelių. 
Palestina. Vizijoje aš matau Susisiekimas padeda augti ir 
naują Palestiną, matau sro- Pramonei. Žydai gauna is 
vę tūkstančių žydų, grįžtan- v i s o Pasaulio kapitalų ir spe 
čių į savo senovės tėviškę, | cialistų; plečiama gamyba 
— taip dar 1934 metais Pie- cemento, potasijaus, sieros, 
tų Afrikos sostinėje Johan- v P a č Mirusiųjų jūros rajo-
nesberge kalbėjo ministeris n e randama pramonei reika-
pirmininkas Smuts, ieškoda- j l i n S U l ž a l i a v u - Kaskart dau-
mas lėšų paremti pabėgė-! S i a u gaminama kasdienio 
liams Vokietijos žydams no- j vartojimo reikmenų. Pasta-
rintiems vykti į Palestiną. ! t v t o s z l b a l ° Perdirbimo įmo

nės, plečiama chemikalų ir 
Palestina ir šiandien dar v a į s t ų gamyba, ypač čia 

vis pasilieka tik svajonė žy- d a u g SUmanumo parodo iš 
dams. Nors nepriklausomoji Vokietijos atvykę žydų pa-
Izraelio valstybė jau paskelb! bėgėliai. Austrijos pabėgė
ta ir pripažinta Amerikos,, iįaį m e t ė s i į saldainių ir teks Darius ir' Įeit Stasys Girė-
Rusijos bei visos eilės sovie-. mąa gamybą. Imigrantai iš n a s ž u v o orlaivio katastro-
tų satelitų, žydai dar neturi, N e w Yorko pradėjo pasiūtų' f o j e mėgindami pasiekti oru 
ten pilnos laisves ir salyje| drabužių plačią prekybą. Iš 

Olandijos atvykusieji žydai 
metėsi £ brangakmenių šli
favimo, apdirbimo pramonę. 

Jei žydai auga savo imi-

Leit. Stasys Girėnas ir kapt. Steponas Darius. 

Pagerbsime Darių Ir Girėną Prie Jų 
Paminklo Marquette Park Sekmadienį 

Lenkai ir Čekai Irgi Prieš Maskvą 
Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoj 

J. BŪTĖNAS 
Po to, kai maršalas Tito k i jo s ir Vengrfjos įsilieps 

įvarė kylį į sovietų bloką, I nojo sena tautinė neapy-
šalia didžiojo plyšio pasiro-; kanta, kurią komunizmo įva.Toslmonhj" nėdJnaliza-
de ir eile mažesnių plyšių, j propaganda bandė dangsty-
Jų pilna visur — nuo Juga- ti "komunistinio tautų bro-
slavijos pietuose ligi S JO- liškumo" skraiste. 

Į ti jų nuosavybėje. Zapotoc-
kis ramino ir pramoninin
kus, paskelbdamas, kad į-
moniųj nacionalizacija sus
tabdoma. Tuo būdu jis ne
tiesiogiai pripažino, kad ga
myba smuko ne dėl darbi
ninkų tinginiavimo, bet dėl 

mijos šiaurėje, kur komu
nistai parlamento rinkimuo
se pralaimėjo apie ketvir
tadalį savo atstovų. Tvirtai 
užrištas sovietų maišas pra 
kiuro keliose vietose, ir Sta
linui su Molotovu teks pa
prakaituoti, kad jis neištuš-
tėtų. 

Įtempimas tarp čekų 
ir vengrų 

Neseniai Čekoslovakijos 
ministeris pirmininkas Ža

rijos, kuri sugriovė Čekoslo
vakijos ūkio organizaciją ir 
atėmė norą dirbti tiek pra
monės darbininkams, tiek 
ūkininkams. Matydamas, 

potockis sukėlė sensaciją, kad eina į katastrofą, Če-

Pragoj vyko derybos tarp 
Jau penkiolika metų kaip i vęs komandierius J. Judic- č ekoslovakų ir venerų Abi 

mūsų Amerikos ir Lietuvos 
herojai — kapt. Steponas 

pasakydamas kalbą, kurio
je Čekoslovakijos darbinin
kas išvadino tinginiais, sa-
botažninkais, liaudies prie
šais. Jis nusiskundė, kad če
koslovakų darbininkai neno 
riai dirbą, vėlinąsi į darbą, 
gadiną priemones ir žalia
vas; o pramonės gamyba 

dar kvepia paraku ir krauju. 

Žemė ir žmonės 

Palestina užima 10,429 my 
lias, taigi yra perpus mazes- gracija, naujai atvykstan-
nė už Lietuvą, bet gyvento- čiais, tai arabai pralenkia 
jų turi netoli dviejų milijo- žydus savo natūraliniu prie-
nų. Britų statistiniais davi- augliu. Per metus iš 1,000 
niais Palestinoje iš 1,912,000 žydų natūralinio prieauglio 
g y v e n t o j ų yra mu- y r a 7,9, kai tuo tarpu arabų 
zulmonų — 1,077,000, krik-
000, be to dar 67,000 bedui
nų ir 15,000 druzų. Kadangi 
muzulmonai ir krikščionys 
yra ko ne visi arabai, tai žy
dų Palestinoje tėra tik kok
sai trečdalis visų gyventojų. 

Žemė gana nederlinga. A-
pie Sinajaus kalną ir apie 
Mirusiųjų jutas tęsiasi ty
rai, tačiau, kai iš viso pa
saulio žydams plaukia kapi 

beveik trigubai didesnis pro
centas: 21,4. 

Kultūros reikalai 
Palestinoje nėra įvesto 

priverstino mokslo, tačiau 
žydai beveik visu šimtu pro
centų raštingi, kai tuo tar
pu arabų tik koks trečdalis 
mokyklinio amžiaus vaikų 
lanko mokyklas. 2ydų kul
tūrinis gyvenimas gyvas: 

Lietuvos laikiną sostinę, Kau 
ną, iš New York. 

Tą įvykį neužmiršta nė 
vienas lietuvis! 

Šį sekmadienį, liepos 18 d., 
Ghicagos lietuvių kolonija 
pagerbs juos prie jų pamink
lo Marąuette Park, ties Ca-
lifornia Av. ir Marąuette Rd. 

Istorinį įvykį paminėti ren 
gia Dariaus ir Girėno Ame
rikos Legiono postas. Posto 
komandierius John J. Kara
laitis, 7029 S. Artesian Ave., 
kviečia visus lietuvius ir vi
sas organizacijas dalyvauti. 
Jis pasakė.: 

"Būtų didelė garbė, kad į 
šias iškilmes susirinktų gau 
singa minia. Mes kaipo A 

kas, 4322 S. Fairfield Ave., 
kuris yra rengimo komisijos 
pirmininku. 

Didžiulis paradas 
Paradas, kuriame maršuos 

Amerikos Legiono 43 postų 
nariai iš ketvirtojo distrikto, 
Boys Scouts, ir Dariaus ir 
Girėno Moterų Aiuriliary, ir 

riaus Girėno ir James J. Zi-
entek postų, prasidės nuo 69 
St. ir Western Av., ir atmar-
šuos į Marąuette Park Cali-
fornia gatve. 

Publikai bus didelis spek
taklis, nes maršuotojų žada 
būti apie 4,000! Lawrence 
Gubista, veiklus legijonie-
rius, bus parodos maršalas. 

Atmaršavus prie pamink
lo, prasidės patriotinė prog
rama, kurią atidarys koman
dierius Karalaitis. Himnus 

"liaudies demokratijos" ta
rėsi, kaip ištaisyti sienas 
bei pasikeisti gyventojais, 
kad Čekoslovakijoj liktų 
kuo mažiausia vengrų, o 
Vengrijoj čekų. Tos dery
bos niitrūko, ir vengrų de
legatai išvažiavo namo 
spiaudydamiesd ir keikda-

koslovakijos premjeras ir 
pasijuto priverstas paskelb
ti, kad pradėtoji nacionali
zacija sustabdoma. 

Maskva rengia *'valymą" 

Pragoję 

Kažin, ar už šitą žingsnį at 
gal Zapotockio nepasmerks 

vis smunkanti. Po trumpo i k o m i n f o r m a s > k a i p j i s p ^ . 
laiko pats Zopotockis išaiš- merkė Tito? Juk pastarasis 
kino, kur viso to priežastis: daugiausia pipirų ir gavo už 
jis nuramino ūkininkus, kad j tai, kad Jugoslavijos ūkinin 
jie nebus varomi į kolcho-1 kų nesugrūdo į kolchozus. 
zus ir kad ūkiai bus palik- Į (Nukelta į 7 pusi.) 

drum ir bugle korpusai, Da- -1™: k a d čekoslovakai visiš-

talas įvesdami dirbtinį dre- teatrai, orkestrai, knygynai, 
kinimą, ir tyrlaukiuose žy
dai yra sukūrę gražius ūkius 

Įdomu, kad Mirusiųjų jū 
ra yra 1,300 pėdų žemiau 
Viduržemio jūros paviršfaus 

auganti literatūra ir moks
liniai darbai. Laikraščiai ge
rai pastatyti, bet ir arabui 
laikraščiai ž y m i a i auga. 
Krašte vartojamos abidvi: 
arabų ir žydų (hebrajų) kai 

Viduržemio pajūryje yra ir b o g > n o r g i k i m P a l e s t i n ą 
1 kontroliuojant britams, daug 

oficialių raštų buvo rašoma 
anglų kalba. Žydai turi savo 

l garsų universitetą Jeruzoli-
moje, ant Skopus kalno. Ja
me yra virš pusantro šimto 
profesorių ir apie 600 stu-

yra iv pelkynų, kur veisiasi 
maliarijos išnešiojantieji uo
dai. 

Ūkis 

Palestina turi du geru uos
tu: Haifą ir Jaffą, ši pasta
roji yra netoliese vnuo žydų 
sukurtojo miesto Tel A vi v. 
Kristaus laikais, atrodo, Pa
lestinoje daugiau plotai bu
vo paversti ganyklomis, dėl 
to, kad Palestinoje, ypač va
sarą, trūksta lietaus, žemė 
sausa ir daug kur reikia dirb 
tino laistymo. Dabar dirbti
niu būdu drėkinamos žemės 
plotai Palestinoje nuolat au
ga. Nors mes, lietuviai, žy
dus pažįstame kaip prastus 
ūkininkus, bet Palestinoje jie 
turi pinigų ir specialistų, 
taigi arabus pralenkia, tvar
kydami ūkį moderniškai, dau 
giausiai burdamiesi į bend
ruomenės farmas, koopera-
tyvinius ūkius. 

Palestinoje daug augina
ma apelsinų, grape fruits. Ta 
ūkio šaka gerokai nukentėjo 
karo metu, nes nesant susi
siekimo, nebuvo galima ju 
eksportuoti. Paskutiniu lai
kotarpiu žymiai padidėjo au
ginimas kviečių, miežių, aly
vų (iš kurių daromas alie
jus), kukurūzų. Gyvulių ma
žai teauginama. Nors apie 
pusė Palestinos gyventojų y-
ra kaimuose, ūkiuose, kraš
tas negali savo ūkio produk
tais išmisti. Daugiausiai iš 
užsienio įsivežama cukrus, 
ryžiai, medvilnė, audiniai, ži
balas, cigaretės. Daugiau
siai išveža pietų kraštų vai
sių, vynų. 

Šventoveis 
Jeruzalės miestas, turįs a-

pie pusantro šimto tūkstan
čių gyventojų yra gausiai 
lankomas kaip krikščionių 
taip ir mahometonų bei žy
dų piligrimui. Krikščionims 
čia brangios su Kristaus gy
venimu surištos vietos. Ara
bai Jeruzalėje turi garsią O-
maro mošėją, kur yra Abra
omo aukos akmuo ir Maho
meto relikvijos. 

Britams, ir iš dalies ame
rikiečiams. Palestina yra 
svarbi, kaip vertinga karinė 
bazė Sueso kanalo apsaugai, 
be to, per Palestinos laukus 
nutiesti vamzdžiai, kuriais 
teka žibalas iš labiau į rytus 
esančių žibalo šaltinių. 

Kruvinose arabų-žydų gru
mtynėse kaip į vieną, taip į 
kitą pusę siunčia savo agen
tus bolševikai. Yra didelio 
pavojaus, kad jų būriai, ko
vų sąmyšiu pasinaudodami, 
gali be jokios priežasties su
naikinti daugelį s v a r b i ų 
krikščionių švietimo ir reli
ginių įstaigų, kaip jie tą pa
darė Ispanijoje, Kolumbijoje. 

merikos piliečiai parodykim, j atgiedos Ona Biežienė, žymi 
kad mes mokame įvertinti soliste ir daktaro Stepono ; dierius ketvirtojo distrikto. 

kai nepaiso komunistinės 
"demokratijos" ir smaugia 
pas" juos esančią vengrui 
mažumą. Tarp čekosiova-

Kas kalbės? 
Kalbėtojais bus aldermo-

nas Edward Vyzral, 15-to j o 
wardo, dr. Petras Daužvar-
dis, Lietuvos konsulas Chi-
cagoje; Leonard Šimutis, 
"Draugo" redaktorius; dr. 
Pijus Grigaitis, "Naujienų" 
redaktorius; Carl Klaesi, A-
merikos Legiono, ketvirto 
distrikto komandierius, ir 
Harold Clelan, vice koman-

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
> BRANDES 
RUM'0 

KRUPNIKO 
GIN'O 
VYNO 
KORDIALŲ 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

MONARCH 
LIQUOR 

S T O R E 
3259 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

savo herojus, Darių ir Girė
ną. Kviečiu visus į šias isto
rines iškilmes". 

Iškilmės prasidės su para
du 2 vai. popiet, pranešė bu-

Bięžio žmona. Invokaciją at 
kalbės kun. Mykolas Švedas, 
MIC, buvęs armijos kapelio
nas ir kapitonas. Programą 
ves Judickas. 

Paragink savo pažįstamus, 
kad jie skaitytų ir užsisaky
tų "Draugą". 

Visi sako, kad įdomiau
sias dienraštis yra "Drau
gas". Todėl jį platink! 

© & § * _ H*m 

LIETUVAIČIŲ ŠVENTE 
Liepos - July 25 d., 1948 

Nekalto Prasid. Vienuolyne, Putnam, Conn. 
Lietuviškosios Mergaičių Stovyklos — 

Camp Immaculata Iškilmingas užbaigimas 

P I K N I K A S 
Lietuvių Susiartinimo Švente 

Šventes Programa: 
11:00 vai. I ški lmingos Pamaldos ir Pro

cesija prie Lietuviško Kryžiaus. 
12:30 vai. Svečių Pietūs . 
4:30 vai. Vaidinimas, dainos, taut iniai 

šokiai. 
Bus išrinkta Lietuvaite geriausiai mokan

ti l ietuviškai. Ta pačia proga bus apdovanotos 
kitos keturios l ie tuvai tės už uolumą l ietuvių 
kalboje. -

Šventes metu ve iks įdomus ir turt ingas 
la imėjimais bazaras, bingo ir kiti žaidimai. 

Kviečiam v isus l ietuvius — tiek seniau 
čia gyvenančius , o taip pat ir neseniai į Ame
riką atvykus ius . Traukite čia gausia is būriais 
i š v i sų m i e s t ų ir mieste l ių . Skubėkit patys , 
raginkit ir ki tus . 

Jūsų laukiančios, 
N. Pr. švč. P. Marijos Seserys ir 
Nekalto Prasidėjimo Gildą 

ADRESAS: Immaculate Conception Convent, 
R. F. D. 2, Putnam, Conn. 

( 

AUTOBUSU: Autobusai iš Providence išeina 8:15, 
10:15, 12:05, 3:15. Praeina pro vienuolyną — Im
maculate Conception Convent. Autobusai išeina kas 
valandą iš Worcester. TRAUKINIAI: iš Hartford į 
Putnam 9:15 AM (Daylight Saving Time). Iš Boston 
į Putnam 9:15 AM (Daylight Saving Time). AUTO
MOBILIU: Bridgeport — routes 8, 6, 44; Boston 1, 44 
arba 9, 12, 193; Hartford 44; New York 1, 5, 44; New 
Haven 5, 44; New London 12; Providence 44; Water-

bury 6, 44; Worcester 12, 193; Brockton 28, 44. 

Rengimo komisijos nariai 
Rengimo komisijos nariais, 

kuriai vadovauja Judickas, 
yra komandierius Karalaitis, 
Alexander Strelesky, Jonas 
Viscount, Matthew Massey, 
Jonas Ę. Urbas, dr. Stepo
nas Biežis, dr. F. Pulsucki 
Le'Van, Mrs. Mary Miksis, 
Jonas J. Kazanauskas, Fr. 
P. Zelis, Stasys R. Kniber 
Phil Krause, Adomas M. Ma
cams, Juozas J. Rachus, Vi
limas J. Kareiva, Juozas A. 
Kibort, Jonas A. Mason, Sta 
sys Mitchell, Juozas Pankus, 
Pranas T. Pumputis, Dan Se-
bastian, Juozas A. Mickeliū-
nas, B. R. Pietkievvicz, dr. 
Victor S. Nares, Jonas Yus-
ka, William Sebastian ir An
tanas H. Kasper. 

— Stasys 

Jr 

SENOMS. ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiamieji nuo senų, atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pas€d6ti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai lsal-
miegrot. Kuomet 
žaizdo* pradeda 
niežt K* skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prafialinanč 1 o s 
ypatybes sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi *r 

pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite JI lrgri akau-
diems nudegimams, šašų Ir sutrū-
klmų prašalinimui, ir kad pa
lengvinti Psorlasis niežėjimą. At-
vBdina vadinamą Athlete's Foot 
degimą Ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džlūvimo Ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras Ir sausos, trūkstančiom 

i odos niežėjimui, nuo darbo Iš
bėrimams Ir kitoms odos nega
lėms 18 lauko puses. 

Legulo Olntment yra parduoda 
mas po 75c $126 Ir $8.50. Pirkite 
J| vaistinėse ChtbagoJ Ir apielinkė 
arba atsiųskite Money Orderi J 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. 14th Str**t 

CICERO 60, ILLINOIS 

DIDELIS VARTOTŲ KARU 
^ 

CLEARANCE SALE 
Nepaprastai Žemom Kainom! 

v 

• Turime tuo jaus padaryti vietos naujiems 
1949 automobiliams. Esami tat verčiami par
duoti pirmos rūšies vartotus 1948, 1947 ir 
1946 m. automobilius negirdėtai žemomis 
kainomis. 

•Užeikite pas SAFETY MOTORS pirm 
negu pirksite savo vartote karę. 

•• 

Safety Motors, Inc. 
Įgaliotas 

2300 W. 63rd ST 

Pardavėjas 

GROVEHILL 6000 

John Banky—Bankevičius' Safety Motore atstovas. Lietuviai 
atėję paprašykite pamatyti p. Banky, kuris ypatingu būdu 
Jums patarnaus ir parodys nepaprastų bargenų. 

• 
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1$ CHICAGOS LIETUVIŲ KOLONIJŲ 
B R I D G E P O R T Mikalina Kondrotiene suruo

šė bingo seselių pranciškie-
Šv. Pranciškaus Vienuoly- čių naudai. M. Kondrotiene 

no Remejų 1 skyrius rengiaj sveikins Šv. Pranciškaus*Vie 
išvažiavimą į Ryans Wox>ds nuolyno Remejų seimą Mar-
No. 24, rugpiūčio 1 dieną, ąuette Park Vardu. Ji kas-

Lenkai ir čekai irgi prieš Maskvį 
(Atkelta iš 6 pusi.) r| Clementis ir vidaus rei-

Vargšas Zapotockis: klau-Skalų ministerį Nošeką, abu 
sys Maskvos ir įves ko lcho! didelius komunistus, bet 

Pikniko pasisekimu rūpina
si skyriaus ilgamete raštinin 
ke Julia Pukeliene. Jinai to 
skyriaus raštininke yra 24 
metai, nuo pat skyriaus įsi-
steigimo. 

met pasidarbuoja ir seimui 
nuveža stambias aukas. 

žU S — pavers Čekoslovaki
ją ubagynu; neklausys — 
gaus nuo Stalino per galvą, 
nes jis neatsispirs Maskvai 
taip kaip Tito. 

BRIGHTON PARK 

WEST PULLMAN 
Šv. Pranciškaus Vienuoly

no Rėmėjų 4 skyrius ruošia
si prie parengimo. V. Rada-

Šv. Pranciškaus Vienuoly- vičienė ir P. Gudžiūniene 
no Remejų 2 skyrius turės daug dirba seselių pranciš-
šaunų išvažiavimą Ryans kiečių labui. 
Woods No. 25, rugpiūčio 1 — 
d. Skyriaus pirmininkė Ele- ^ ^ ^ J 
na širvinskiei:ė ir rast Za- 0 , 0 0 0 JUStreikflVO 
karaitė ir komisija dirba, I . . . . , i m • •• 
kad išvažiavimas pasisektų WeSlingiTOllSe raDriKC 

Iš Pragos praneša, kad 
Maskva rengiasi praJeti di
deli Čekoslovakijos komu-

. ,„ , ~, T laukiama Lenkijoje. To skan 
nistų valymą. To krašto ko , , , , „ A 

Maskvos akimis perdaug di
delius nacionalistus. Jeigu 
tas valymas prasidės, Čeko
slovakijoj bUs daug triukš
mo ir sujudimo. 

Pasipriešinimas Lenkijoje 
Bet didžiausio skandalo 

dalo debesys Vaišu Ve j e Jau 
pradėjo telktis sovietų sate
litų užsienių reikalų minis-
teriųi konferencijos metu. 

/Vokietijos valstybę. Lenkai 
su čekais baisiai širsta, kam 
sovietai dabar laižosi ir pa- j 
taikaiuja vokiečiams. Jie bi
jo, kad vokiečiams besige- Į 
rindami sovietai dalį da
bartinių Lenkijos bei Čeko
slovakijos žemių priskirs 
Vokietijai. Jeigu sovietai, i 
stengdamiesi užpiudyti vo
kiečių tautą ant amerikie
čių ir britų, tikrai taip pa
darytų, tai lenkai su čekais j 
prieš tą Maskvos sprendi
mą pakeltų tokį skandalą, j 
kad Molotovas nebežinotų! 
kaip raitytis. O čia dar Ti
to pavyzdys įkvepia drąsos 

BHsmsifliBfflBnBni 

Veterany Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie Antano B. Petkaus, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai ŽUVUSIŲJŲ ar mirusiu veteranų—jūsų mylimų
jų, bus pavežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus at
vyks i jūsų namas ir suteiks jums visas perlaidojimo infor
macijas. Suteikiamas pilnas militarlnis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

KREIPKITĖS P R I E : 

T0WN 0F LAKE 

munistų partija didele — 
turi daugiau kaip 1,500,000 
narių. Tačisū jų daugumas 
į partiją sulindo tam, kad 
išgelbėtų kailį arba išsilai-1 P a f ^'f8 tą konferenciją |ienkų ir čekų komunistams, 
kytų šiltoj vietoj. Pasako- ^ * u , u z s - relk' e t e r i s kuriems nepatinka, kad Sta 

Modzelewskis ir cekoslova-
kų užs. reik. ministeris Cle
mentis buvo susitikę pasi
tarti ir sutarė vis c mis jego-

ja, jog po šių! metų vasario 
men. perversmo komunistų 
partija užsispyrė įrašyti į 
savo narius vieno fabriko 

PHILADELPHIA, liepos 
-. o n-jvi-i- «;A/„ r>v,;i„ kuris tai vietai tiktų, netu-
13. — Didžiulis pietų Pnila-1 . . . *'. . . 
j i i_ t u t%>Z vxr~«4.;«« reJ°- Direktorius ir šiaip, ir 
delphrjos fabriku Westing- J a t a i k a l b i n ė j o , k a d

 F
j i g 

direktorių; mat, nekomuni-1 mis priešintis Molotovo pla-
sto tekioj atsakingoj vietoj j n u į s udaryti sovietinę rytų 
negali palikti, o komunisto, 

linas juos kaip durnelius 
nori vadžioti už nosies. Vie
nas iš didžiausių opozicio
nierių Maskvai yra Gomul-
ka, ministerio pirmininko 
pavaduotojas. 

apie komunizmą nieko neiš
manąs. ' 'Nieko tokio," paiš-
kino jam partijos bosai: 

mes surengsim' tau specia-

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Remejų 3 skyrius rengia I house Electric fabriko buvo 
arbatėlę su gražiomis dova- uždarytas šiandien 6,000 C 
nomis rugpiūčio 22 d., 3 vai. IO darbininkų protesto strei-
popiet, skyriaus pirmininkes ko. Darbininkai protestavo, 
Elenos Gedvilienės namuose, k a d d u j ų _ F r a nk Garner l i u s bursua ir padarysim 
4639 So. Hermitage Avenue. | i r Herbert Lewin — buvo l p u i k ų komunistą": Dabar 
Kviečiami gausiai atsilanky- J a i p a v a d i n t i "prasta Maskva puola, kad tokie 
ti. Gedviliene visus pavaisins r i z i k a > „ t u o m e t i r š ū s « M O m i m t e U i -
su kugeliu. Visas pelnas ski- . ° -, 4.;- • j 
riamas šv . Pranciškaus Rė- Paverst i imti atostogas ir 
mėjų seimui, kuris įvyks mg į lydėt i iš fabriko, 
piūčio 29 d., Pittsburgh, Pa. \ Unija vakar naktį nubal-
Pirm. E. Gedviliene ir rast. g a V Q s t r e ikuot i iki bus pa-
Beneta Cicėnas dirba, kad d a r y t i formalūs skundai ir parengimas būtų sėkmingas. b u s p a t i e k t į į r o d y m a i p a . 

MAROUETTE PARK remti tiem vyram darytus 
užmetimus. 

sudaro partijoje daugumą 
ir jai duoda "nacionalisti
nį" bei "reakcionierinį" 
veidą. Girdėti, kad valymas 
gali paliesti ir aukštus ko
munistus. Kominformas vi-

\ 

Nors čia Šv. Pranciškaus 
Vienuolyno Remejų skyriaus Skaitykite ir platink* te 
nėra, bet čia žymi veikėja; "Draugą". 

są valdžią sudėjo į partijos 
generalinio sekretoriaus Ru
dolfo Slanskio rankas, o jis 
pirmiausia užsimojęs suės
ti užsienių reikalų ministe-

J U O Z A P A S P. Ž O P E L I S 
{Wuv. karO veteranas) 

Gyveno 4580 S. \Vhipf>le St. Tel. YARds 2087 
m • 

Mirė liepos 13 diena, 1948, 5:25 vai. vak., sulaukęs 31 m amž. 
Gimė Chicaco. III. 

Paliko dideliame nuliūdime mylimą- motiną Oną (po t&vais 
Dros-utę) dvi soseris: Marijoną Mizutavieiertę, jos duhtėrj Ma-
rianne; Bernire Antanaitienę, Svogerį. Stanislavą., jų dukterį Hial-
ry; dėdę Augustą Zopelj ir šeimą; dvi tetas: I'rStHę Pukienę. Ir 
šeimą; Marianne BTrnavlčienę, jos vyrą Walter; 2 dėdes: Juozą 
ir Simoną ViršiDus ir Jų šeimas ir kitas giminei Ii* draugus. 

Priklausė prie American Legion Don Varnas Post No. 986. . 
Kūnas^pašarvotas J. Liuleviciaus kapl., 4348 S. California Ave. 
la idotuves įvyks šeštad., liepos 17 dieną. Iš koplyčios 8:30 v. 

ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės .Švenč. parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks gedutlingos pamaldos už vfelidnles sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. ' 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draJugus ir t pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Morfiną, Seserys, švOgeris,Tctos, D»ėdes ir ju šeimos. 
Laidotuvių direkt. Julius Liulevičius. Tel. LAFayette 3572. 

9*2 
A. ~ A. 

KAZIMIERA ADOMITIS 
(po tėvais Snaukstaitė) 

Gyveno 5700 W. 79th Street / 

Mirė liepos 13 d., 1948, 12:35 vai. popiet, sulaukusi pusės amž. 
Gimė Lie tuvo j , k i l o iŠ Tauragės a/skr. , Hilalės parap. Kiau-

kų kaimo. Amerikoje išgyveno 37 metus. 
• 

Paliko dideliame nuliūdime mylimą vyrą Juozapą: sesers duk
terį Anną Jurašką ir jos vyrą Juozapą: pusbrolio dukteris: Helen 
Piper ir Jos vyrą Harold ir Jesfcie. Smikat: pusbrolid sūnų Franlc 
ir jo žmoną Helen; giminaitę Eleną Žilvitis (po pirmu vyru 
Snukst) ; 2 pusbrolius. Petrą šnaukštą ir jo šeimą (Phiiadelphia, 
Pa.) ir Juozapą šnaukštąr giminaitį Juozapą Snukst ir jo žmo
ną Emily. jų šeimą ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas J. F. Eudeikio koplyčioje, 4605 S. Hermitage. 
Laidotuvės įvyks Šeštadienį, liepos 17 «d., 1948 m. Iš koplyčios 

8:30 vai. ryto bus atlydėta į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje , įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 

xbus nulydėta į .̂ v. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: VjrrAs ir Gimines. 
Laidotuvių direktorius John F. Eudelkis.. Tel. YARds ' 17M-42. 

A. A. 
JEHONIMAS MIKUTIS 
Gyveno 1809 S. 50th Ct. 
Mirė liepos 13 d., 1948. 9:15 

vai. vakare, sulaukęs puamž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskr., Kaltinėnų para
pijos, Razgelių kaimo. Ameri
koje išgyveno 45 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
2 8ūffiis:: "VValter, marčią A* 
lice; Frartk, Jr., marčią Nell; 
durkterį' Estelle, žentą. Howard 
Tevis, 4 anūkus; brolį Myko
lą brolienę »Oną Ir Šeimą, se
serį vienuolę šv. Skolastikos 
ordeno Seselę M. Carmalitą; 
3 brolio dukteris: Bemice, 
Jean Misevičius ir Antoinette 
Kiškūnas ir jų šeimas, Lr ki
tas giminės, draugus ir pažį
stamus. 

Lietuvoje paliko seserį Ma
rijoną Parkauskis, jos šeimą 
in kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Ave., Ciceroje. 

Laidotuvės įvyks Seštad., lie
pos 17 d.. Iš koplyčios 8:30 v. 
rytd bus atlydėtas į Šv. Ariia-
no parap. bažnyčią, kurioje į-
vyns gedulingos pamaldos už 
velionies sieią. Po pamaldų b*us 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės^. 

Nuliūdę: Sūnūs, M&*-ek»s, 
Duktr, Žentas, Bholis Šeinio, 
Brolienė, Brolio Dukterys lr 
jų Šelndos. 

Laidotuvių direkt. A. Pet
kus. Tel. Townhall 2109. 

A. A> 

P E T R A S L A Z D A U S K A S 
Gyvenę 6838 So. Maplewood Ave. 

t 
Mirė Iiepos_13 dieną. 1948, 11:45 vai. vak., s u l a u k ę s 77 m. a m ž . 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Taairapės apskr., Kvėdarnos parap., Pa-
dvarnin.kij k a i m o . Amerikoje, išgvveno 56 m e t u s . 

Pa l i ko d ide l i ame nu l i ūd ime žmoną. Barboj-ą. ( p o tėvais* Krciu-
kę ) ; brolį Antaną, brolienę Catherine ir šeimą; švogerką Oną 
VVnskienę; krikštasūnį Vladislovą Lazdauską ir šeimą; broHo 
dukteris: Oną Žukauskienę ir šeimą ir Bernice Lazdauskas ir 
kitas gimines, draugus ir pažįstamus. 

Lietuvoje paliko du brolius ir sesferį. 
Priklausė prie Šv. Kaziniiero, šv. Vardo. Tretininkų, Apašta

lystės Maldos ir buvo amžinas narys Tėvų Pranciškonų Kčmėj'ų. 
Kūnas pašarvotas A. Petkus koplyčioje, 6812 S. VVestorn Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos* 17 dieną. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės 

švenč. parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Pd pamaldų, bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, dratugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. Prašom nesiųsti gėiių. 

JTuJiūde: žinotu*, Brolis, Broiicnė, švogerką, Krikštasūnis, Bro
lio Dukterys ir jų. visų Srimos. . . . . . o -

• ' • < .} - ; r.r.« 1 

Laidotuvių direkt. Antanas Petkus. Tel. GROvehille 0142. 

PIRKITE TIESIOG NUO—I 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
• Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

, Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST 6 3 3 5 

LIŪDESIO VALAMDOJ 
Šankltt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6 8 4 5 So. Westėm Av%. 

PROspect 0099 
T M O M kurit Į W S I kitm* m* < ! * * 

3317 Ufuonlco Av». 
YARds 1138-1139 

= • • " = ^ 

v*5>5« 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
JUMS IŠ DIRBTUVĖS! 

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog ii aios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklas pristatome | visas kapinei arti S* tftU 
Nuo akmens Sllfikavimo iki raidžių iškalimo lr 

jpaveikslų Įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekaper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mus Ir pamatykite mftsn darbo pavys-
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

BITTIN AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 

• 

A N T H O N Y B. 

PETKUS 
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus lr 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
L a i d o t u v i ų Į s t a i g o s 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IB NAKTĮ 
V 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. - YARDS 1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Knrioje 
Chicagos Miesto Dalyje. 

RADIO PROGRAMAI IŠ STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles ) 

Leidžiama Kas šeštadieni Nuo 9:15 Iki 9:30 Vai. Ryto. 

SEKANTIEJI YHA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansii pa tarna
vimas yra teikiamas 
dieną ~ ir naktj Rei
kale, Saukite mus. _ 

Mes tur ime koplyčias 
viNOse Chicagos i t 
Rosefando daJyse ir 
tuojau patarnaujame. 

LACHAWICZ u ŠONAI 
2314 VV. 23rd PLACE Phones — VIRginla 6672 
10756 S. MICHIGAN PUIiman 1270 

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

IGNACAS h ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phooe: YARda 0761 

POVILAS J. RIDIKAS -
8354 A. HALSTED ST. 710 W. 18th 

Telephone: TARds 1419 

8038 VV. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0006 
Plfmoji paminklų dirbture auo 6v. Kazimiero kap. w*rt\ 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 g. UTUANICA AVR j j j Į g YARda 4006 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 8. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 8572 

4> a i 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO lLLLNOu^ Ketvirtadienis, liep. i5 . 1948 

S*3B* 
<>Iv Tėvų Marij Bendradarbių Išvažiavimas 

Sekmadienį, Liepos - J.uly 18-tą dieną, 1948 m. 
Pamaldos įvyks 10:00 ir 12:00 valandomis. 
Bus smagi muzika šokiams; skanūs valgiai ir vaišes; visokį žaidi

mai; gražios dovanos. Kam nors teks naujas 1948 metų OLDSMOBILE 
automobilis. 

<•&> 

Marijos Kalneliuose - prie Hinsdale, Illinois. | 
Tuojau po pamaldų prasidės piknikas. . S 

I pikniką bus galima važiuoti automobilais, busais ir traukiniais. Iš m 
stoties j pikniką žmones nuveš trokai. Iš anksto užsisakykite vietas, kurie 
ketinate važiuoti busais. 

Visus nuoširdžiai kviečia dalyvauti BENDRADARBIAI ir TĖVAI MARIJONAI. 

MELO KARALIAI DIRBA 
Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 

ST. D E V E N I S 

NORĖJO ĮVESTI 

Bolševikai melavimą lai-' nes tarp rusų ir lietuvių ne 
ko gražiausiu dalyku ir gy- ra nieko bendra. Rusai yra 
venimo būtinybe. Kas negi-1 rusai, gi lietuviai yra lietu-
li, nesugeba kasdien daug | viai. Kultūriniu ryšių lietu-
ir biauriai meluoti, tas ne- viai su rusais taipgi nieka-
gali skaitytis geru bolševi
ku, nes be nuclatinio mela
vimo nepritapsi prie komu
nistų partijos "generalines 
linijos". Tik paskaityk bol
ševikų spaudą, pavartyk 
bolševikų knygas, visur ma
tysi tik melą ir neteisybę. 
Melas komunizmo idealas. 

Neseniai sovietiniai pro
pagandistai vokiečių kalba 
išleido knygelę apie savieti-
nes respublikas "Die Sowjet 
—Republik''. Toje knyge-

da neturėjo, nes lietuvių kul 
tūra visais laikais buvo ne
palyginamai aukštesnė". O 
gal bolševikiniai propagan
distai čia nori priminti tuos 
"kultūrinius" ryš'us, kada 
rusai pusę šimto metų lie
tuviams draudė skaityti lie
tuviškas knygas ir laikraš-
C1US ? 

Rusai—amžini Lietuvos 
priešai 

Lietuviai ilgus" amžius su 
rusais kariavo gindami sa

lėje norima pavaizduoti, j v o i a į s v ę > bet ne ūkiniai, 
kad sovietų respublikose j kultūriniai ar kaip kitaip 
yra tikras rojus, o visame 
nesovietiniame pasaulyje 
pragaras. Tcjo molo knyge
lėje keturi puslspiai paskir
ti ir Lietuvai. Jei toje kny
gelėje užtiktum nors mažą 

Ieškomų Asmenų Sąrašas 
Lenkevičius Vincas, iš Panošiš-, Ražaitienė — Baltrušaityte, A-

dėlė, d. Vinco ir Onos kil., iš Ku-

/ i 

kių km., Onuškio vi., Trakų ap. 
Lingevičius —' Lingis, Petras, dirkos Naumiesčio, Šakių ap., ir 

s. Petro -ir Barboros Drobavičiū- jos brolis Juozas Baltrušaitis, 
tes ,kilęs iš Luokės vi., Telšių ap. Į kilęs iš ten pat. 

Norėjo įvesti arklį į demokratų konvenciją, bet neleido. 
* (Acme telephoto) 

bendravo. 

Per 20 nepriklausomybės 
metu Lietuva savo ūkiniais 
ir kultūriniais laimėjimais 
toli pralenkė ne tik Rusiją, 

AMERIKOJE IR PASAULYJE 
Turtingas Palikimas 
VVELFORD, W. Va. — 

George Washington Smith, 
88 metų ūkininkas, mirda-

dalelę tiesos, gal kartais pa.; , b e t i r daugelį Vakarų Eu- mRS vpaiįko 214 įpėdinių — 
manytum, kad bent kartą 
per metus kokiam bolševi
kui akys atsimerkia. Deja, 
toje knygelės tiesos ir su 
žiburiu nerasi. Melo kara
liam tiesa nereikalinga, ne3 
tiesa netarnauja kruvinie
siems bolševikų darbams. 

Ta**> meluoja apie 
Lietuvą 

Apie Lietuvą toje knygs-
lėie rašoma tokios nesąmo
nės: "1918 metais, užsie
nio imperialistams remiant, 
šis kraštas (Lietuva) buvo 
nepaisant jos ūkiniuj, tauti
nių ir kultūrinių ryšių su 
Rusija, nuo jaunos sovieti
nės respublikos atskirtas. 
Sekančių 20 Lietuvos istori
jos (Lietuvos nepriklauso
mybės laikai. St. D.) metų 
raida yra charaktoringa ir 
būdinga kapitalistinei pa
saulėžiūrai. Lietuva, kuri 
pirmojo pasaulinio karo me 
tu smarkiai nukentėjo, ner 
sekančius 20 metų negalėjo 
pasiekti net 1913 metų sto
vio. Tiesa, caristinėj Rusi
joj Lietuva buvo viena iš 
pažangiausių Rusijos sričių, 
bet per sekančius 28 metus, 
tuo metu kai sovietinės re
spublikos ūkiniai stiprėjo ir 
jvi gamybos skaičiai vis di-
cėjo, Lietuvos ūkis vis la
biau iro". 

Ieško už save dumesnių 

Iš tokių pasakymų matyt, 
kad sovietiniai melagiai ieš
ko už save dumesnių, bet 
vargu ar jų pasiseks rasti. 
Juk Lietuvai laisve iškovo
jo ne impsrlalistii, bet Lie
tuvos savanoriai savo krau
jų mūšio ^ukuc'7?. Ja^. 1918 
matais Rusijos bolševikai 
Lietuvą norėjo pavergti, bet 
Lietuvos sūnų pastangomis 
jie iš Lietuvos buvo išvyti. 
Tautinių interesų Lietuva 
su Rusija niekada neturėjo, 

ropos tautų. 
Lietuvos nepriklausomy

bės niekinimui bolševikam 
net ir Rusijos caras jau ga
ras. Jie juk sako, kad 1913 
m. Lietuva buvo vienas iš 
pažangiausių Rusijos impe
rijos kraštų. O juk Lietuva 
tuo metu buvo skurdus kra
štas. Tik atgavusi nepri
klausomybę Lietuva ne tik 
atsistatė iš karo griuvėsių, 
bet ir iškilo į garbingą vie
tą ūkiniai pajėgių ir kultū
riniai išdidžių valstybių 
tarpe. 

Šiandien Rusijos sovieti
nės respublikos gali pasi
girti tik alkanais fr apiply
šusiais kolchozninkais ir 
čarbo vergų, stovyklom bei 
žiauriausiais nekaltų žmo
nių kankinimais ir žudy
mais. 

Bet juk tai nėra kultūra, 
o tik .nusikaltėlių darbas. 

palikuonių. 
Jis paliko šešis sūnus ir 

tris dukteris, 87 anūkus, 
111 proanūkių ir 7 pro-pro-
anūkius. 

Maištas Numalšintas 
LONDON. — Karo laivas 

Missuori praneša, kad jis 
gavęs žinią, jog maištas J. 
V. laive VVilliam Car3on nu
malšintas. Maištas buvo ki
lęs* tame laive, kuomet jis 
buvo 250 mylių į šiaurės ry
tus nuo Azorų salų. 

Krito iš 26,000 Pėdų 
SAN DIEGO, Callf. — 

Vienos B-29 "skraidančio
sios tvirtovės" navigato
rius krito iš 26,000 pėdų) ir 
užsimušė, kuomet vadina
mas "astrodcme" (stebėji
mo bokštelis) sprogo. Ne
laimė įvyko netoli Meksikos 
sienos." 

Praėjusiais metais pana
ši nelainaė ištiko vieno tran- • Patkauskas, Jonas ar Mykolas 
satlantinio lėktuvo n a v i g a - i ^ - Washingtone. 

, .. . __ ̂ T Paulauskas ,Vincas, s. Vinco, 
torių. Jis nukrito į Atlantą, 

Linkevičiūte, Elena iš Panos 
kių km., Onuškio vi., Trakų ap. 

Lykai, du broliai Ladislavos 
Vidugirienes. 

Macevičius (Maciūnas), Anta
nas, seniau gyvenęs Marianapo-
lis College, Thompson- Conn. 

Mačiukevičiūte, Ona, duktė Mo
tiejaus, iš Lukšių vi., Šakių ap. 

Mailaite, Magdalena, gim. Griš
kabūdžio vi., šakių ap. 

Makauskas, Jonas, iš Punsko 
vi., Seinų ap., sūnus Andriaus. 

Masarskas, Juozas- sūnus Juo
zo. 

Maselskis, Juozas ir Pranciš
kus, kil. iš Juodaičių vi., Šiluvos 
apylinkės. 

Menkaitis, Pijušas, iš Užbalių 
km., PajeveTlio vai., Vilkaviškio 
apskričio. 

Merker — Boltzun, Christine, 
iš Lietuvos. 

Miklušaite, Ona. 
Miklusis Morkus, žmona Ona 

ir vaikai Ona ir Pranciškus, Phi-
ladephijoje. 

Mikšyte, Zose, duktė Bajorai-» 
tes. 

Mitzkūnas, iš Raseinių ap., tu-
r|,s brolius Antaną, Joną ir Jur
gį ir seserį Moniką. 

Morauskienė — Šarkaite, Ma
rijona, iš Bartininkų vi., Vilkaviš
kio ap., gyv. Argentinoje. 

Nevedomskaites, Elzbieta ir 
Paulina, iš Biržų ap. 

Neverdauskas, Kostas- iš Tel
šių ap. 

Neverdauskas, Vaclovas, iš Tel
šių vi., ir jo vaikai. 

Paltarokaite, iš Vienžindžių 
km., Biržų ap. 

Paplauskaite, Marija, kil 

Rudžionis, Antanas, ir Rudžio-
nyte, Michalina, iš Baisogalos vi., 
Kėdainių ap. 

Rumbutis, Bernardas, ir Elena 
Rumbutyte, iš Gargždų vi., Kre
tingos ap. 

Ruzgys, Vincas, kil. Altoniš
kių km., Zapyškio vi. 

Ryckis, Simanas ir sesuo Ryc-
kiūte, Ona, kilę iš Bartnykų vi., 

mus 
X Šv. Kryžiaus parapijos 

žmonės labai patenkinti, kad 
kun. Jonas Vyšniauskas sa
kys pamokslus per šv. Onos 
noveną, kuri prasidės sekma
dienį, liepos 18 d., 3 vai. po
piet. Kun. kleb. A.' Linkus vi-

Vilkaviskao, ap., gyv. apie Scran- 011c, . . v. , . 
t0n. I s u s k v j ecia dalyvauti šv. O-

Štaltenienė — Lelis, Grasilda, Į n o s n o v e n o s p a m a l d o s e , 
iš Pumpėnų, Panevėžio ap. 

Šarkaitė — Morauskienė, Ma- X G a r y , Ind. k o r e s p o n d e n -
riiona, iš Bartininkų vi., Vilka-j ei jo je , t i l p u s i o j e " D r a u g e " 
viskio ap., gyv. Argentinoje. i,«*»w*o t A A U X 

liepos 14 d., buvo nurodyta 
Šarkienė — Žutautaitė ir jos 

vyras Šarkis, A., abu iš Neva-
rienu vi., Telšių ap., gyv. Chi-
cagoje. 

Seilius, Rapolas, gim. Butrimo
nių vi., Alytaus ap., gyv. Chica-
goje. 

šenfačiūtė, Augustė, iš Pod-
buktės. 

šiaulinskas, Stasys. 
Siatilas, Stanislovas. 
Šidlauskienė — Balčiūnaitė A-

nelė, ir brolis Balčiūnas- kilę nuo 
Šidluvos. 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 West 82nd St., 
New York 24, N. Y. 

Sučiupti Jauni Vagys 

bažnyčios, kuriose bus atna
šaujamos šv. Mišios už mi
rusius kunigus, liepos 17 die
ną, o turajo būti, kad tą die
ną bus atnašaujamos šv. Mi
šios už J. J. Aukškalnio mi
rusius tėvus ir brolius. 

X Polyna Stoska, žymi so
listė, dainuos liepos 19 ir 26 
dienomis per NBC radio, ir 
Chicagoje bus galima girdė
ti jos dainavimą per WMAQ 
radio 8 vai. vakare, o New 
Yorke 9 vai. vak. 

X Juozas Mickeliūnas, pla 
čiai žinomas veikėjas, po sun 
kios operacijos, padarytos 
Hines ligoninėj, dar tebesi-
gydo ir tebestiprėja, Savai-

taip pat lėktuvui pametus 
"astro 5 ome". * 

i 
LONDON. — Viena psal 

CHICAGOJE 
Susitarė Dėl Mokesčio 

Chicago Motor Coach Co. 
susitaršė su Parkų Dlstriktu 

miųi knyga, perrašyta ran- i d ^ teisės operuoti savo bu
ka tarp 1332 ir 1349 metų., 
varžytinėse parduota už 16,-
000 svarų sterlingų ($64, 

sais miesto bulvaruose. Su 
tartis, sudaryta penkiems 
metams ir yra palankesnė 

Platinkite ir remkite dnr. 
Draugą". 

000). Ją nupirko vienas j kompanijai už ankstyves-
Loradiono knygų prekybinin- nij«3r> n e s nemato, k a i kom 
kas. Ipanija Parkų Distriktui pri-

J valo sumokėti 3 su puse 
PLATINKITE "DRAUGĄ" 

MUTUAL FEDERAL SAV1NGS 
REKORDAS... 

WWVWWA 

Jsteigta Chicagoje 1905 metais. 
Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus ekono
mines depresijas, panikas ir krizes ir savo taupy-
tojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolerį. 
Dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 

Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $5.000.00 
per Federal Savings and Loan Insurance Corpora
tion nuo 1935 metų. , 

tf^M^*'*'**^**^^*'^**^* 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus. 
Pradėk Taupyti Šiandien. 

Mutual Federal Savinas 
Chartered and Supervised by the United States Government. 

2202 W. Cermak Rd. Chicago 8, Illinois 
fHOMi: VIRG1N1A 7747 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prcs. 

nuošimčio" tos sumos, kurią 
sumoka keleiviai, įsėdą į 
busus bulvaruose. Anksčiau 
kompanija turėjo mokėti 4 
nuošimčius. Už pirmuosius 
6 šių metų mėnesius Parkų 
Distriktas gavo $108,584. 
Apie 70 nuošimčiu) kompa
nijos pajamų susidaro iš ke 
leivių, įsėdančių į busus bul
varuose. Kompanija operuo 
ja 530 busų ir aptarnauja 
kasdien apie 300,000 apsi
mokančių keleivių. Kqpipa-
nija prašo, kad bū^ų leis
ta v?žiavimo kaina pakelti 
nuo 10 centų iki 13 centu,. 

gimęs Amerikoje .gyvenęs pas 
Leoną Povilaitį. 

Pauliukonis (ar Pauliu^ofiiai), 
iš Kunigiškių km., Taujėnų —r 
Deltuvos — Ukmergės vi. 

Petereit, Max, iš Anužių km., 
Pagėgių ap.. gvvenęs 1928 Brook 

Petraitis- s. Kriaučiūnaites — 
Petraitienes. 

Petrauskas, Kazimieras ir Sta
nislovas, s. Jono ir Onos Gai
žauskaitės, iš Kauno ap., Sere
džiaus vi. 

Piskarskis, Edvardas. 
Pitkunigs, šeima, kilę nuo Ka

raliaučiaus .valiau atsikėlę į Ši
lutės aDylinkę. 

Pocaitis. iš Kirklių km., Sedos 
vi.. Mažeikių ap. * 

Povilaitis," Leonas. 
Prabulis. Andrius Ona, iš Žei

melio vi., Šiaulių ap. 
Ramanauskiene Bendravi-

čiūte ,Ona. 

X Mrs. Bendžiflnas, iš 
Marąuette Park, buvo nuvy-

Policija sučiupo du Til 
iš ' den aukštesniosios mokyk-

Vaiguvos m Raseinių ap.. gy- Į Į m o k i n i u s , k u r i e p r l s i p a - K 
venufii pas Sezemauskus, Kelmės i r . r • t e i s u s e i m ą b u v o iš v y k ę s j 
vi., Raseinių ap. žino atlikę visą eilę apiple- š i a u r i n ę Wisconsin vaisty

simų. Jie yra Ralph Bartle- b o S d a ų # Dabar randasi na-
man, 18, gyv. 6939 S. Ra-1 m į e N o r s į darbą dar neina 
cine Ave., ir Daniel Jange- ! tačiau jau dirba organizaci-
lis, 17, gyv. 7230 S. Rock- j o m s kurioms dirbti yra vie-
well St. "Sekmadienio vaka- j n u a r k i tu būdu įsipareigo-
re jie apiplėšė Haward Hill, \ jęS. 
38, Schulte Cigar Store, _ 
•.ort-i o. TT i j o i i. _ „ X Bngvta Cizauskiene 

A , E i J ^ Nse;rk,I°v^e"BCinia l f « ? - - i ^ ' T i drauge su Sakalų šeima pra-
Peterson — Stiklakvte, Julija, t o i ą . I š j O a t e m e $5 i r r e - . . , & , -7 , T^ 

I T^- J i r. „ leido atostogas Sand Dunnes, 
volverj. Bųodamas, kad ban I n d i a n a . ^ • v e i k p r a _ 
ditai jo nesumuštų jis pa- i n Q e i ž a u s k o ž m o n a 
tarė jiems apipįesti cigarų 
krautuvę ,kurioje jis dirba. 
Jis jiems pažadėjo padėti.^ 
Banditai sutfko. Hill tačiau kusi į New Mexico aplanky-
apie šią sutartį painforma- ] ** s a v o sūnaus, 
vo policiją.. Vienas detekty- x Petras Lazdauskas, gyv. 
vas atvyko į krautuvę ir nu gg3g s. Maplewood Ave., mi-
davė pardavėją. Banditai j r£ liepos 13 dieną. Kūnas pa-
pirmadienį tikrai atėjo į šarvotas A. Petkaus koply-
krautuvę ir buvo sučiupti, čioje, 6812 S. VVestern Ave. 

Bočkvtė žežeckienė, Ona, iš j Tačiau ir pats Hill kaltina- Velionis buvo ilgametis dnr. 
Čekiškės yi., Kauno ap., ir vy-1 m&s r j ž n e i e g a i ų revolverio J *• Draugo'' skaitytojas, Tėvų 
ras Žažeckts- Mykolas. L - ° _ ~. „ _ . . - . 

Buginait^ Macija, laikymą. Pranciškonų Remejų amži
nas narys, dosnus fundato
rius Marąuette Park Gimi
mo Panelės Švč. parapijos 
bažnyčios. • * 

X Daugelis Chicagos ir 
jos apylinkių lietuvių ruo
šiasi dalyvauti TT. Marijo
nų Bendradarbių išvažiavi
me, kuris įvyks liepos 18 d., 

Tremtiniai Ruošiasi Vykti į J. V . ' 
FRANKFUT. — Trem- kai, 24 nuoš. ukrainiečiai ir 

tinių stovyklose . Vokietijon 15 nuoš. baltai (lietuviai, 
įe, Austrijoje ir Italijoje su j latviai ir estai). Likusius 

M U A M J U U U U M 

Kražių bažnyčia, kuri po 
žinomų skerdynių guberna
toriaus Klingrenbergio buvo 
uždaryta, valdžios sugrąžin
ta katalikams 1910 metais. 
Rugpiūčio.20 d., atvykęs Že
maičių vyskupas G. Cirtau-
tas bažnyčią pašventė. Kra
žiai yra amžinai įrašyti } lie
tuvių tautos istoriją. 

daromi sąrašai tų žmonių, 
kurie tikisi patekti į Ame
riką pagal Kongreso priim
tąjį įstatymą Šiuo metu va
karų Europoje yra 872,000 
tremtinių, kurie yra kilę iš 
kraštų, dabar Rusijcs už
grobtų. Į J. V. galėr atvyk
ti 205,000 tremtinių 

Pranešama, kad 93 nuošim 

20 nuoš. sudaro jugoslavai, 

Hinsdale, J1I., Marijos/Kal
neliuose. 

vengrai, kaukaziečiai, armė
nai, gruzinai, kazokai ir se-# 
nieji rusų pabėgėliai. 

X "Ateitis" šokėjų gru-
. Maždaug 180,000 neturi ] p § g į r n a r i ų s u s i r i n k į m a s į-

jokios vilties patekti į J u n g i v y k s penktadienį, liepos 16 
tinęs Valstybes, nes jie at-: d ? 8 v a l v a k a r e , Šv. Kry-
vyko į vakarų Europą po ž i a U g p a r a p į j o s žemutinėje ' 
1945 m. gruodžio 22 d. Jų s a l eje , prie Wood St ir 46th 

i tarpe yra gana daug žydų, - s t ( T o W n of Lake kolonijočių vyru nuo l o IKI 50 me- „„;,- ,„ ,•„ -x r » m L^^ t. Du ™ . . , . *• • • ». tu ir- ftQ n.o5 rv-rvtPrii <r*}\ P a b e S ^ l l i l s Lenkijos ir Ru- j e ) T a i p pat kviečiami j g| tu ir 89 naos. n-oteru gali s į j o s »aų ^ tQQ d a t c s D a u . s u s i r i n k fm a a t e i t į n inka i , at-tų ir 89 nuoš. rroterų gali 
dirbti. Tik 10 nucš.-tremti
nių yra vyresni kaip 50 me
tų amžiaus. 

Tremtinių tarpe 15 nuoš. 
sudaro žydai, 26 nuoš. len-

giausia vilties patekti į J.V. 
pagal naująjį įstatymą turi 

vykę iš Europos. Bus svars
toma labai svarbūs klausi-

baltai ir ukrainiečiai, nes j m a į 
jųj tėvynės yra rusų užgrob- j 
tos. ' Apsimoka Skelbtis 'Drauge* 
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