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U.S. NORI DOKUMENTU IŠ VENGRU VALDŽIOS 
Maskva Iškelia 'Paliaubų' Vėliavą; 
Rudeny Sueina Europos Parlamentas 

Rašo T)raugo* Bendradarbis Vyt Arūnas 

Nuo Stalino pasikalbėii- kvepalais, tai šiandien ji ne-
mo su Stassenu, sovietų mažiau pasidarė garsi su 
spaudoje pasirodė visa eile savo skandalais. Po besara-
straipsnių, parodančių, kad biečio milijardierio skanda-
sovietai nori bendradarbiau- lo, kuris mokėjo su prancū-
ti su Washin,gtonu. Ypač fzų policija vesti trigubą 
labai ryškiai tas pabrėžia- žaidimą, po netikrų rezis-
ma laikrašty "N a u j u o s e j tentų, po vyno ir padangų 
"Laikuose," kur jei tikėti ; skandalo, štai dabar Pary-
gandams, pats Višinskis, žiaus Universitetas susitepa 
kuris skaitosi M o l o t o v o rankas, 
"garsiakalbiu," paraše šį 

IŠGELBSTI POTVINIO IŠVARYTĄ ŠEIMYNĄ 
Į i i j i i»..i»i,Į , , į . . i Į įW^ <•-< »jL:.'.. •.'.;.;• 

straipsnį,. Pats universiteto rekto
rius Roussy buvo paliestas 

šitame straipsny pabrė- smūgiu. Kas galė-'o tikėtis, 
žiama, kad "yra didelis blo- kad &s garbės legijino or-
gis sakyti, kad Rusiia ma- d e n o n arys, mokslo akade-
no, jog negalima bendra- mįjos, UNESCO ir atominės 

Reikalauja Komunistu Okupantu, Kad 
Parodytu Prem Nagy Kaltinimo Aktą 
WASHINGTON, birž. 4.—Į dien painformavo Vengrijos 

Vengrijos ministras Ameri
koje Aladar Szegedy-Mas-
zak šiandien pasmerkė nau-

vyriausybę, jog Rusijos-
Vengrijos transporto ben
drovės Maszoviet lėktuvai 

•f 

jai sudarytą komunistinį j nebus daugiau leidžiami 
-ežimą Vengrijoje ir sake skristi virš U.S. zonų Aue-
iis neklausys komunistų trijoje ir Vokietijoje, užtai, 
:,sakymo grižti į Budapeštą kad Amerikos civilinės avi-
neva "suteikti raportą." acros bendroves neturi tos 

Naujasis rėžimas vakar teisės Vengrijoje 
išleido įsakymus beveik vi- ^ 
šiems savo atstovams už
sienyje tuoj sugrįžti į Ven
griją. 

Reikalan ia Dokumentų iš 
Komunistų 

Duoda Rusams Savų 
'Vaistu' Paraaauti 

SEOUL, Korėja, birž. 4. 
-Leit. gen. Hodge šiandien 

J. A. valstybių vyriausy- .atsisakė įleisti rusų kores-
bė šiandien pareikalavo iš I pondentą į pietinę Korėją 

darbiauti su tais kraštais, energijos komisijos narys,: P r i v e r s t i t § gt i iš namų, kuomet dideljs lietus užliejo Miami klon;f Dayton, O., ši į rusų okupacinės valdžios tol, kol rusai sutiks įleisti 
amerikiečius kores-kurių socialinis rėžimas yra žymus mokslo vyras n e a t s i - , s e i m y n a i š k e l i a m a B o * 21 pagelbiniu laivu. Box 21 yra savanorių Dayton gyventojų j viršininko Budapešte nuo-

kitoks negu Rusijos; rusų laikys prieš pagundą ir "su- organizacija, kuri darbuojasi nelaimėse. Rutland, Vermont, keturi asmenys pradingo įrašus dokumentų tariamai 
tauta ir vyriausybė" yra vie- siteps" rankas su 70 milijo- k u o m e t potvinis pralaužė užtvanką ir paleido sieną vandens į klonį, kur gyvena 17,-

000 žmonių. i (Acme Telephoto) 
- _ _ . 

nos nuomonės dėl bendra- n l , f r a nkų. 
darbiavimo su kitais kraš- Reikia pastebėti, kad pir-
tais, turinčius kitokias so- m ą i ą d i e n ą k a d a v i s i l a i k . 
ciališkas sistemas ir kurie r a ^ į a į ra§g apie šį skanda-
ekonomiškai skirtingi nuo l ą k a i p r e k t o r i U g Roussy 
Sovietų Rusijos. Taika yra i t r a f i k a v o g u pįni(gais, komu- \ WAQwnsir-T^M 

St rėnas Prašo 
• • inius 

Minios Kun. Stepono Nutrūko Dervbos su 
Kneižio Laidotuvėse 

visus 
pondentus į esančius Seou 

vartotų komunistų praves-į lyje J. sovietų okupuotą šiau 
tam perversmui, kuomet rinę Korėją, 
premjeras Ferenc Na,?y, iš- j 
vykęs atostogų į Šveica- Bllla5raS GlSSilIO UN 
riią, atsistatydino iš prem-

Piettnėm Kasvklom Jero vietos ir atsisako ^ž 

galima, jei ramiai bus sie- n i s t ų s p a u d a stengėsi nuty- birž.4.—|NORWOOD^Mass. — Penk-

lėti, nes tai jų žmogus. kiama šių dalykų. 
Šitoks tono pakeitimas 

sovietų spaudoje, vakaruo- rektoriaus pareigų ir per
se skaitomas, kad Kremlius duotas teisman. 

At* YViJUam G. Strątton |tadienf g e i d ė s . 30 d., iš šv. 
(R., Ill.Jf šiandien pasakė Jurgio bažnyčios palaidotas 

WASHINGTON, birž. 4.— Į* ' s a v 0 k r a š t ą 

Derybos naujai al^ų sutar
čiai tarpe John L. Lewiso 

Dabar Roussy atleistasis ^ ^ ^ ^ k o m i s i j a i > j a a ~ k u n steoonas Kneižys, | a n ^ i a k a s i ^ *&?* i r P * * 
kad jo patiektas biliug įleis-i miręs gegužės mėn. 25 d. | n i u valstvbių minkštos an-

iškelia "paliaubų' vėliavą R u d e n y Susirinks Europos riką per keturių metų lai- susirinko tiek daue žmonių 
prieš anglo-saksus. i Parlamentas ' ĮkotarpJ,, turėtų būti praves- kad ir į bažnyčią Nesutilpo'. \šimt minučių pirm numatv-'komunistų "politinės polici-

Rusai nori išgauti kiek Eurono* Vals- t a s k a i P° ekonominis iržmo Minios verkė, netekusios rū- to posėdžio pradžios. UMW i jos" daromą priespaudą ir 

AnjcUia kiek laiko buvo išsiuntinėję \r8H- k a d J° Matymas yra j gero kunigo. 

Komisijai Graikijoje 
ATĖNAI, -biri 4.—Grai-

kijes užsienių ministerija 
sake gavusi žinių, kad bul
garų puskarininkas grasino 
nušauti narius Jungtinių 
Tautų tyrimo komisijos tik-

Tdien buvo nutrauktos.' De- šiandien ^papasakojo apie rinančios nesenai įvykusį 
incidentą, kuomet jie bandė 
įeiti į Bulgariją. Komisijos 
nariai tuoj protestavo tą 
grasinimą. 

Pasakoja Apie Terorą 
Vengrijoje 

VIENA, birž. 4.—Čia at-
ti 400,0000 tremtinių į Ame ;širdies smūgiu. I laidotuves ^ l i e s kasyklų savininkų šian |vykę vengrai p a b ė g ė l i a i 

kybinius ryšius su - - B - J - . r ^ ~ V ^ ' " " ^ 1 ^ (laikino pobūdžio ir neapeina 
izoliacio- visiems vakarų valstybių f *~ kad išlindus is to pagrindinių imigracijos įs

tatymų. nizmo, kuriame jie atsidūrė parlamentarams an k e t a s, 
apsitverdami "geležine už užklausdami, ar jie pritaria ;*•£.""*'. . W r # ir 
2 E 5 steigimui Jungtinių Euro- E m a n t J° b l h u ' 1 0 0 ^ 

g , M o * mno v«i«tvhiii ! išvietintų asmenų (D.P.) 
Iki šiam laikui Sovietų pos Valstybių. 'būtu įleista kas meta r>er 

Rusija savo politikos pag- Atsakymų buvo susilauk- g M ^ t i t a metą per 
rindan statė vilti, kad per į ta labai daug ir teigiamoje > k e t u n * m e t u s - J e i k u r i a i s 
artimiausius metus vakarų j formoje, tad dabar visuose 
valstybės pergyvensiančios kraštuose parlamentarams 
didelį, krizį ir jų ekonomiška pavesta suorganizuoti komi-
sistema su.griusianti. Bet tetus, kad kiekvieno krašto 
šiandien sovietų vadai klau- parlamentas pasiųstų rude-
sia, ar tik ši sistema neat- jnį savo atstovus į pirmąją 
silaikys prieš visus sunku- Europos parlamento sesiją, 
mus ir tada sovietai jau j kuri šaukiama Šveicarijoje 
tikrai būtų prakišę. ir bus pirmuoju žingsniu į 

.-. ^- J •• • o Europos federalizmą. 
Ar Susitiks Trys Didieji ? F 

, . . , . l u , Kad būtų išlaikyta pro-
Esant tokiai p a d ė č i a i , ] * , 

9 . r porcna, nutarta, kad kiek-
Kremlius iš savo puses rei- ••*? J

 a;1icrjanti a t 
, , Anw, viena valstybe siųsianti at-škia pageidavimą, kad dar J * 7 , „ B t n 

F s ^ stovus pagal savo gyvento-
iki rudens Londono konfe- . , .v. b , . .^ , . . . -„ 

metais įleistų skaičius ne
siektų 100,000, tai Ukutis 
būtų pridėtas prie sekančių 
metų skaičiaus. Jis teigė, 
jog biliaus pravedimas su
taupytų Amerikos žmonėms 
labai daug milijonų dolerių, 
o davimas prieglaudos trem 
tiniams būtų patvirtinimas 
"didelės ir kilnios Amerikos 
tradicijos.,, 

kams jie nedalyvaus dėl to, [ joje ir už jos sienų. Jie sa-
kad savininkai vakar dieną |kė agentai, vykdydami ko-
viešai paskelbė savo algų |munisto vice premjero Ma-

Minih*n, kun. J. švagždžiui pakėlimo pasiūlymą. jtyas Rakosis įsakymą pra-
ir kun. J. Baltrašiūnui ašis-1 Angliakasiam buvo pasiū-jdejo brutahskai kankint 

Laidotuvių dieną šv. Mi 
šias atnašavo prelatas J. F 

tuoj ant. Įspūdingą pamoks-

nuo kiekvieno ™ a+oi; iU skaičių, ] 
rencjos Trumanas, Stah- į ^ 
nas ir Attlee kur nors at- į P r ; n c ū z i j a g a l i s tu-
skirai susitiktų, kad rastų; . . ^ l a m e n t e 4 0 
kokią nors bazę v19om šiom a B e l g . j a 
derybom, ne s kitaip Londo- g v e i c a r i j a 5 i r 1 1 
no konferencija pasibaig-

lyta 85 centu dienai algų nekomunistus vengrus 
hTZZi^^ pakėlimas už atsisakymą ! (Pranešimas iš Vienos į 
Laidotuvėse dalyvavo dau |nuo "poHal-to-portal" mo- Londoną sake Vengrijos 
giau kai 50 kunigų, jų tarpe pėsčio už laiką praleistą ks 
ir prel. J. Ambotas. l i a , J 3 a n t požemyje 

Naujas Klebonas 
Nauju klebonu į velionies 

kun. St. Kneižio vietą—Šv. 
Jurgio parapijon paskirtas 
kun. F. Norbutas, buvusis 
šv. Roko parapijos vikaras, 
Brockton Mass. 

sianti nepasisekimu taip 
kaip ir Maskvos, 

Kaip eina gandai, Mas
kva įteikė anglo-saksams 

Lieka dabar tik žinoti, ar 
Sovietų Rusija su savo sa
telitais bus pakviesta prisi
dėti prie šių darbų. Šveica-

jdomius pasiūlymus, kurie i rai prašo, kad rusai būtų 
yra nuodugniai studijuoja-1 įsileisti. Churchillis taip pat 
mi Londono ir VVashingtono ^pasisakė, kad nieko prieš 
kanceliarijose. neturįs. Organizatoriai net 

- . . . « , ^ i • užtikrino sovietus, kad jei Prancūzijoj Skandalai . . ,. jie ir nepnsidesią, tai gali 
Nesibaigia 

Jei anksčiau Prancūzija 
buvo garsi savo šampanu ir zaojamos ne prieš juos. 

būti ramūs, kad Jungtinės 
Europos Valstybės organir 

Šanchajaus Studentai 
' Užbaigė Savo Streiką 

ŠANGHAJUS, birž. 4 — 1 
Kiniios universiteto studen
tai šiandien baigė savo tri
jų savaičių streiką ir vėl 
sugrįžo j» pamokas. Visos 
kitos kolegijos pasilieka 
uždarytos, tačiau, valdžiai 
ir kariuomenei atsisakant 
pildyti reikalavimus paleisti 
32 studentus suimtus da
rant kratą ieškant komunis
tų agentų. 

Užgyrė' Karinę Prievolę 
LONDONAS, birž. 4. — 

Lordų rūmai vakar naktį 
užgyrė įstatymą pravedimui 
priverstinos karinės prievo
lės 18 metų jaunuoliams vie 
nų metų lavinimui. 

Sprociniai Pasiusti 
Britams Per Paštą 

LONDONAS, birž. 4. — 
Scotland Yard šiandien ra
portavo, jog keli žymūs bri
tai gavo misteriškus Ir la
bai pavojingus sprogstan
čius miltelius paštu iš Itali
jos. Informuoti sluoksniai 
spėjo, iog žydų požemio 
agentai Romoje bando tuo 
būdu nudėti kai kuriuos žy
mesnius britus. 

Nepasakyta kas tokius 
siuntinius gavo. Kiekvienas 
tų vokų turėjo antrą, ma
žesnį, voką su užrašu "kon
fidencialiai." Policija per
spėjo visus gaunančius pa
našius vokus neatidaryti 
juos, bet atiduoti policijai, 
nes by kas atidarąs tuos 
vokus gali būti pavojuje. 

Išsprogdino Traukinius 
JERUZALE, birž. 4.—Du 

. 

traukiniai buvo nuversti | 
nuo bėgių Palestinos pakran j Dfayfjjįg VenOTljOS 
tes laukuose šį rytą, kuomet i 
minos sprogo po jais. Spėta, I 
kad minas ten užstatė žydų ! BUDAPEŠTAS, birž. 4.-
požemis. Amer ikos pas iun t inybe š ian 

U.S. Vėl Reikalauta 
Mokesčio iš Tilo 

VVASHINGTON, birž. 4.— 
Amerika atnaujino savo pa
reikalavimą Jugosl a v i j o s 

ministrai Londone ir Berne j diktatoriui Tito sumokiti 
atsisakė klausyti naujojo l

uį du Amerikos lėktuvus, 
įsakymo grįžti į kurie buvo jugoslavų lakū

nų numušti praeitą vasarą. 
režimo 
Vengriją.) 

Lėktuvus Virš Zonų 
V 

Tito rėžimas s u m o k ė j o 
$150,000 už penkių U.S. la
kūnų gyvybes, bet iki šiol 
atsisakė mokėti už lėktu-

us, kurie įvertinti $400,-
000. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Amerikai susitaikant su Argentina, valstybės sekr. 

padėjėjas Spruille Braden, didelis Argentinos Prez. Peron 
priešas, vakar atsistatydino iš pareigu. 

—Kiniečių komunistų kariuomenė veda ofehsyvą prieš 
nacionalistus Mandžiuri joje ir veržiasi prie M:Tkd,eno. 

Slaptybė Apgaubi^ 
US Misiją Turkiioje 

ISTANBUL, birž. 4.—Tur-
*kra šiandien apgaubė U.S. 
militarinės komisijos judė
jimą slaptybėje. Komisija 
atvyko čia vakar nagrinėti 

- Jer sey City, N.J., ilgametis mayoras Frank H a g u e , ^ . . ^ kariuomenės rei-
sakė atsistatydins birž. 16 d., užleisdamas vietą sūnėnui, kalavimus 

—Atstovų rūmai 320 prieš 79 pravedi© darbo unijų su- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
varžymo biliu. Pranašaujama Prez. Trumanas jį atmes. 

—Žemės ūkio sekr, Anderson vakar sakė jis numato. 
KALENDORIUS 

Birželio 5 d.: Šv. Bonifa-
kad cukraus racijonavimas gaK greitu laiku užsibaigti, j ^ ^ g e n 0 vės: Kantautas ir 

—Henry Garsson, kaltinamas papirkimu buvusio atsto
vo May įtakos, vakar užginčijo viws kaltinimus. 

—Sen. Eastland reikalavo atidėti Vengrijos sutarties 
pasirašymą, sakydamas turime aiškiai nusistatyti prieš; j0le. 
Rusijos ekspansiją dabar, kur tik galima. 

—Duonkepiai Paryžiuje tebestredkuoja, bet duonos ke
pimas jau beveik pasiekė normalų aukštį. 

Meletė. 
Birželio 6 d.: Šv. Norber

tas; senovės: Tauras ir Bi-

ORAS 
Šilčiau, lietus užsibaigs 

—Prekinis laivas plaukiąs iš Superior ežero nuskendo, prieš pietus. Saulė teka 
Keli įgulos nariai pradingo su išsigelbėjimo valtele. 5:18; leidžiasi C:21. • 
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B DETROITO LIETUVIŲ GYVENIMO 
AISIMUklffiOS 

Žemiau dedamą atsišauki
mą, į lietuvi na padare Elz-

3ų vargą ir nuolatinį pavo
jų — bado, Šalčio ir baimes, 
kviečiami visu pajėgumu sto 
ti į dabar Bendro Šalpos 

Meta Paurazienš per Lietu-! TP'A* I «..» 
,„•„ r> i T3 J i F o n d o vajų, kuris vykdomas 
vių Balso Radio programą, , Amerika Dabar iš WLJD stoties, gegužės 24 T AT* ™.f ą ' . , a ' «-*«, s c l3u^c« *•* g ^ ^ ^ ati!kime kiekvie-

„ ^ . , nas savo artimo meiles pa-
* u ne pirmą kartą ten-i .„„ A, u i • ^ ^ -• i«* ™.rv ^ I H ^ * i i - i r e l g a ~ A u k o k l « i e drabužius, Ka man daryti atsišaukimą, 

Jj jus, brangūs tautiečiai, bet 

Ragina Rašyti S m t 
Kongresmonams 

Gegužes 28 d., Rackftam 
auditorijoj kalbėjo Earl G. 
Harrison, direktorius Penn-
syrvania universitete teisių 
fakulteto. Jis yra chairman 
oi the Citiaea» Committee 
on Displaced Persons, 

Savo kalboje jis nagino vi-

Lietuvius atstovauti buvo , dar vis tenka nugirsti kai-

avalinę, piniginę auką per ; u s rašyti kongnesmonamą 
I Bendro' Šalpos Fondo Detro-' r a d l i e remh* Stratton bi-

niekuomet jūsų pagelba ne- | h g k y r i ų A u k a g a ^ kuris duotų galimybės 
buvo taip reikalmga mūsų g t į mįm> a < J r e 8 u 1 7 4 a 3 Q u i n . /leisti į šią šalį keturi* šim-
brohama ir seatas , lietu- c y Aye ^ ^ 2 1 A r j k o k i _ | l U a t ū k s t a n ^ D, P. bėgyje 
viams, kurie ne is savo va- t e g u U g a y o ^ D § 1 įceturių, m e ^ Sakė, karaa 
-oš , yra- išblaškyti po visas | nhkšutamin i w < l / w m „ H l l o n i A nebus baigta* ir nebus, tai-

pakviesta Elzbieta Paurazie-
nė, kuri buvo gražiai p a s t a 
tyta, kaipo. BALF skyriaus 
pirauttnke ir Drau©jtį Cen
tro vice pirmininkė. B. 

ZiniŲ-Žinelės 

Europos dalia, kaip kad šian 
djue. N u o pradžios šių, metų 
žymiai tremtiniams sumažė
jo maistas. Badas, skurdas, 
ligos sunkiai prispaudė mū
sų žmones, 

"Tremtinių- tarpe randasi 
v k š 7<0,000 lietuvių, tame 
skaičiuje yra virš 12,000 vai 
kuči% nuo 1 metų iki 14 me 

platesnių, informacijų apie 
šalpos reikalus šaukite Un. 
2-3298. 

i 'Baigdama nuoširdžiai dė 
kojų Bendro Šalpos Fondo 
76Vto skyriaus vardu, taipgi 
ir tremtinių vardu, Ameri
kos Lietuvių Balso Organi
zacijai už nuolatinę paramą 
mūsiį reikaluose; taipgi vi-

tų amžiaus. Daugelis jų; ser- ! šiems lietuviams, kurie pra 
ga įvairiomis ligomis. 

"Tame skaičiuje taipgi 
eityje, išgirdę mūsų prašy
mus, atėjo į pagelbą. Tiki-

randasi kei* tūkstančiai ne- |mės ir ateityje jūsų visų pa
galinčių/ dirbti senelių ir pa- ramos. Atsiminkime: visuo-
liegusaų. Kas juos supras,'met lengviau duoti, negu 
kas jų šauksmą išgirs, kas prašyti. 
jiems pagelfoos ranką išties, Po tokio atsišaukimo tuo-

koa iki bus Displaced Per
sona 

Vokietijoje Austriioj> Ita
lijoj stovyklose randasi 860r Į 
000 žmonių, kurie negali j žuvę kare. 
grįžti į Rusijos okupuotas 
šalis Jų yra 80- nuošimčiai: 
krikščionys* didžiumoj kata- kiete. 
likai, ir 20 nuošimčių žydai ) 
Šie žmonės didžiumoje yra 
ūkio ir namų. darbininkai, 
kurie čia atvažiavę lengvai 
galėtų užsidirbti sau pragy
venimą. Jo kalba buvo labai 
įdomi ir turininga. 

Prakalbose dalyvavo at
stovai nuo A. F. of L. ir G. 
I. O. ir įvairių tautų, ir tir 
kėjinių. Visi sėdėjo scenoje 

Stasys Atkočiūnas su žmo 
na, .kurie labai gražiai pasi
darbavo platindami "Drau
go' ' Korespondentų Klubo 
vakaro tikietus, dabar daug 
pastangų deda \ platindami 
bilietus Karavių Rėmėjų, 
ruošiamo bankieto, birželio 
28 d. Bankiete:. bus -pagerbti 
visi jaunuoliai, tarnavę pas
tarame kare. Sykiu, bus pa
gerbtos motinos ir žmonos, 
jei jų sūnūs arka vyrai yra 

jei ne> mes, Amerikos lietu- jau atsiliepė' Juozas Žilins 
viai ? Visi, kurie atjaučia lie kas, kuris atsiuntė čekį $25, j garbės vietose ir kiekvienas 
tuvių tremtinių skurdą, bai- Marcelė Širvaitienė $10. 'buvo perstatytas publikai. 

i-W1J — — - r . , 

Visi Detroit lietuviai kviee-
čiami dalyvauti tame banr 

Sukin«japti& go Detroit 
**^* 

DR. VAITUSR OPT. 
LIETUVIS 

bam\ apie "Adomą ir Ievą' 
i r tą pianistę, kuri savo 
skambinimu publiką sužavė
jo. Vienas stambus biznie
rius vienam " Draugo" ko
respondentui- gerai užfundijp [ 
už surengimą tokios progra
mos, ir primine, kad kada 
tik ką rengsite žymesnio aš 
visados prisidėsiu su dvide-
šimke. 

Geras padrąsinimas ką 
nors žymesnio uengti. Turiu 
pasakyti, kad turime daug 
ir pavydninkų bile kokiam 
darbui, jei iš kitur yra pa
kviečiami artistai. Reikėtų 
suprasti, kad iš geresnių rei-

(Nukelta į 3 pusi.) 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 VVest 63rd Street 
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, Išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. tilLltop 2626 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
TeL HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
10—12; 2—5; ir 6:30-^8. 

Trečiad. ir Seštad. vak. uždaryta. 

« • 

Ofiso tai. MONroe 0070. 
BesML teL OANal 781*. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYS1CIAN AND SUROEON 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Cermak Eoad 

VALANDOS: 
Kaadlen — 1-4; 7-9; Trečiad. ir 

deštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutartL 

This is your 
S1GHT-SAVING 
DEPARTMENT - • • 

.. ' 

Mano 30 nąetų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

Palengvina akių Įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigi mg, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karsti, ati
taiso trumparegyste ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias lislrlM Speciaid atvda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 

ATOAJSOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami | 

kaao aviaciios akyriua ii sriesas-
ties spalvų nerfggjimo — (color 
blindneas), kreipkite* prie manės, 
Apsnmu išgydyti, 

Daugely atsiturimu akys atitaiso
mos be aJKtfflų> Kaiana piijsffnftt 

kaip fiinna. 
I 

Sooth Ashlaad A ve. 
Tilrftaas TAKD6- ĮSI* 

VAi^JTDOS: ano t a ryto lkl i T. 
•ak. 8ekmad. pasai mtart). 

Tikaitus tyrimą* Contact Stiklą) 
Orthoptlc Oydymaa, Stiklus Atnaujinu 

Dr. Waller J. 5wiatek 
OPTBMiLTRISTAS 

2Z01 W. CERA1AK ROAD 
(Virt Metropolitan State Bank) 

TeL OANal 7829 
VaL: — Kasdien l t lkl 11; 1 lkl I; i 
m 9. Seštad. 10 ryto lkl • vak. Sek 
m»di»n4, 1» iki U . Trečiad. uidaryta 

DR! A. JENKINS 
PBYtšIGIAJf a SUBGHOM 
(UBTUVI8 OTDTTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VAULNDOB: 
KaepsS ano l»4 p.p. ir 7:it-t vak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Trečiad. Ir lefcmad. atdaryta. 

Ofiso Tel. — PROspect SSSS 
• M t — vTRctnU SSfl 

Dr. F. C. VYinskunas 
QkO¥TOJAS LB CIILBI/BGAS 

2420 VV. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PKOspect 6446 
Re*. TeL: HEMiock 3150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 ik i8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutarti. 

\4Hf. tel. G R 0 5677. Rez. S E E 0434 
Jei neasiliepia, šauk VLN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR, CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHHtUEGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDway 2880 

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

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS* 
Pirmad., Antrad., Ketvictiad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
. iki 8:30 

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

iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt BLdg. 

•y>»^#>»«»^»^^^v 

DR*. 6. SERNER 
UpnJVIS AJOC GYDYTOJAS 

16 l ietų Patyrimą* 

TeL Yards 1828 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
9401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 lkl 4 Ir f lkl 8 

Nad&lloj D**al sutarti. 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home ealis in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO T11EKAPY 

98H VVest 65rd Street 
HUUKti: Uaily C to 8 P. M. 

Saturdaya l t • . M. to 8 P. M. 

Ofiso Tel. VIRcinia 1886 

DR. AL. RACKU5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
Į4GONIUS PRIIMA: 

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

VVESTVVOOD LIQŲOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| 4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPUDUC 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 
4'DRAUGĄ." 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. VValter 1. Ktrstuk 
PHYSICIAN and SURGfiON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VAJLANDOS; 2—4 popiet. 6:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutartį 

DR. PETER k BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMiock 5840 
Rezid.—HEMiock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomii 
dJenomia nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakarą. 

TeL: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Abander i . Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS: 

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

* 

PLATINKITE 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1416 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-Q, 7-9 P. M. | 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet. 

Čionai gausite naujas lempukes 
• 

D už senas, išdegusias! 
" ' y t i n i a m , vakariniam, ir visuose miesto kraštuose jūs rasite 
patogiose vietose Exchange Centrus, kur mūsų Light Bulb Ser
vice koatumemai gali "iškeisti" įšdegusįas standard lempukes 
už nauja* be ekstra kainavimo. Specialių lempukių taippat ga
lima gauti už mažą ekstra kainą. 
Neleiskite "tamsioms pakampėms temdyti gro
žį jūsų namo arba gadinti jūsų regėjimą. Na
mo valymo laikotarpyje temykite surinkti iš
degusias, išmainykite jas jums arciausiame 
"regejimo-taupymo departamente." 

Kad sužinojus kur arčiausias jums Iškeitimo 
Ceatra* pašaukite RANdolph l >00 

C0MMOMWEALTH E&IS&N COMPAJVT 
72 W. Adams S t r e e t - 1 3 2 S. Dearborn Street 

BRANCH OPFICES 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Tel. CANal 6122 

m. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Place 

Tel. REPublic 7866 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office TeL HEMiock 4M8 

DR. }. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2123 West Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

Tel. CANal 0257 
ROK. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

4568 N. Broadway 
4^33 W. Irviq4Pafk Road 
2 -3:V N. Milwaukee Avenue 
3138 N. Lincoln Avenue 
542 W. North Avenue 

4231 W. Madison Street 
424 E. 47th Street 
11«46 S. Michigan Avenue 
3447 W. 26th Street 
2415 W. Devon Avenue 
3946 W. N o n b Avenue 

4834 S. Ashland Avenue 
852'W. 63rd Street 
9025 S) C jmraarciai Avenu* 
2036 E. 7 Įsi Street 
1265 N. Milwaukee Avenue 

DIDELIS PASIB1NKTMĄS VYNO, DEGTINfiS, ALAUS! 
Speoiale nuolaida organizacijų parengimams, 

^^ vestuvėms te panašiems įvykiams. 

Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 
buteliais* dežemia ir statinėmis. 

. ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONĄ* — PROSPECT 5951 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IS CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Nam* TeL: PUIAMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrics 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTf 

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1030 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNMILIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagai sutartį. 

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

2400 West Madfson Street 
Ofiso TeL: SEBiey 7330 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597 

VAJLANDOS: 
Nuo 1 iki, 3 popiet; 6 iki 8 vakare it 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCACO, IEŪIMOIS 
• • - • - < -• -> J? 

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

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISrNG DEPARTMENT 

12T N a Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9480 

HELP WANTED — VYRAI 

S j e S — S T S ' S ' S e » # — < į S e » e e > — # » — — S M 
HELP WAN'TED — VYRAI 

STIPRIŲ BERNIUKŲ 
Dirbti Roto Dirbtuvėje 
8:30 ryto iki 4:30 pp. 

81c j vai., dviguba mokestis 
už št-Stad. ir Sekmad. 

CHICAGO ROTOPRINT CO. 
4601 W. BELMOVT 

DZENITORIUI PADĖJĖJAS 
Turi būti patyręs. Unijos mokes
tis. Pirmos rūšies ' liudijimas yra 
reikalingas. 

7020 JEFFERY 
MIDway 2383 

HELP WANTED — MOTERYS 

OPERATORIŲ 
Patyrus ių 

P R I E RAYON APATINIŲ 
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ 

Puiki Mokesti* 
Malonios Darbo Sąlygos 

šilti Pietūs už maža kainą 
Dykai ligoninės apdrauda 

GĖRĖKITĖS APSAUGA 
PASTOVAUS DARBO 

O'BRYAN BROS. 
4220 Belmont 

DRAFTSMEN 
REIKIA 

Structural steel "dirbtuvėje, 
detail piešiniams. 
AUKŠČIAUSIA RATA 

TIKTAI PATYRUSIŲ 
Geros Darbo Sąlygos 

O. O. Neumann & Co. 
790 BROADWAY 
GARY, INDIANA 

TEL. — GARY 3-1413 

VAIRUOTOJAI IŠLIKO SVEIjU 

HELP WANTED MOTERYS 

f 

M O T O -
THE BEST RADI O PLACE 

IN TOWN 

NEEDS 

Solderers and VYlrers 

Experienced rate, $1.06 
AUTOMATIC INCREASES TO 

$1.16 
tratn 4nexperi^nee4 girta 

Starting rate 95 cente 

R O L A 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Virėjos reikia klebonijoje. Gera alga 
ir geros darbo sąlygos. Atsišaukite 
nuo 9 iki 10 vai. ryto j kleboniją — 
31 l t No. Marmora A ve. (5900 West 
ir 3200 North). _ _ _ ^ 

Lengva pasiūlyti tai , ko 
negalima įvykdyti. 

Nors i r vagį sugausi, bet 
nelabų jo palinkimų neišrau
si. 

DŽENITORKŲ 
PASTOVUMAS, TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME 

• LABAI AUKŠTOS RATOS 
72Wc } valandą pradedant 
77^0 j valandą po 3 mėnesių. 
8214c j valandą po 6 mėnesių. 

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

IR ŠVENTES 
• UNIFORMOS DUODAMOS 

IR IŠVALOMOS VELTUI 
• DAUG DARBININKĖMS 

NAUDŲ TEIKIAMA 
Visaip bandysime paskirti prie darbo 
arčiausiai jūsų namų. 

Atvykite Ir matykite 
Miss Allan 

Moterių Samdymo Ofisan 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

309 W. WASHINGTON ST. 

RE AL ESTATE 
M # m # | # > i i l » K # i < i » i l i » > # t » > i ISM^UIS 

PARDAVTJfn — S fletų milr. na
mas, vienas 6 kam b. ir du še&Lų 
kambariu. Randasi prie I4th St. ir 
Harding- Ave. Kaina 11,500. Kreip
kitės prie — JOHN J. KUOERA. 
3925 W. 26th St., tet. I , \W. 1300. 

DU DIDELI BARGENAI 
MARQUETTE PARKE 

1. — 2 auk.Vių mūr. namas, 
apšildytas, su atiku. 

2. — 4 fletų mflr. apartmentas, 
po 5 kambarius. 

ATSIŠAUKITE J OFIivi 

2604 WEST 69th ST. 

Niekados netikėk saldlie
žuviais. 

''VinVir j" <• -i*, m »i^it^«^aMa*iiWMaaHati ..' ••!. ^mm^aaSmii i "i/i *"' • • . • — 

IS DETROITO 

I r maži prieteliai gali di
džiai pa tarnaut i 

Svetimų nuopelnų nesisa-
vink. 

SKATTYKrTE "DRAUGĄ" 

'X 

WATCH SAVINGS GI0W! 1 
1 • J 1 
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Sisssssi 

FOR THATHOME 
ALL YOUR OWN 

Y o a ' l l N e e d >fOMey^orfaoOowit * i y * » ^ 

^fatiT'Mnbidoaš^coapUt^tre 
future home-owners, soon u they've tccumulated th« 
down payment needed. * Aoy convenient amoiint open* 
your insured savings account at this Associadon.' \Tb«) 
charr wili $how you howjnuch voo need co *vaj 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Serfy 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE W!TH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

(Atkelta iš 3 p.) 

kia pasimokinti, o ne pavy
dėti. 

• 
Birželio 8 d. visi keliai ve

da j Šv. Antano parapijos 
pikniką, Beech Nut Grove. 
Girdėt, rengiasi kuomi nors 
pasižymėti: dzūkai, kalaku
tai, kapsai, zanavykai, že
maičiai i r aukštaičiai. 

Šv. Antano parapija per 
kelis metus piknikų neturė
jo dėl visokių trukumų.. Da
ba r jau visko yra. 

Kas ir kuo atsižymės, pa
rašysime po pikniko. 

Dalyvaukite piknike. 

Morta. Kiseliene, Moterų 
ĮSąjungos S4 kp. darbuotoja, 
| praeitą savaitę buvo pasi
davusi operacijai. Viskas ge 
rai pavyko. Ligonė greitai 
s tos prie darbuotės. M. Ki-
selienė šauniai darbavosi per 
"D r a u g o" Korespondentų 
k lubo parengimą. Kiseliai 
tur i valgomųjų daiktų krau
tuvę, 2727 Vinewood Ave 

JL 
<•* 

Stasys ir Elzbieta P 
zai su sūneliais buvo n 
kę į Chicagą. Dalyvavo ^Šv. 
Kazimiero kapinių iškilmėse 
Vainikų Dienoje, Labdarių 
piknike, Vytauto parke. • 

Philadelphia, Pa. — Lie
pos 28 d., š. m., einu 25 me
tai, kai Amerikos Jungtinės 
Valstybės pripažino Lietu
vos Nepriklausomybę. Toji 
diena buvo linksmiausia ne 
tik tiems, kurie prie to dar
bo dirbo, bet ir visai lietu
vių tauta i . 

Amerikos lietuviai! Turi
me tą jubiliejų tinktfmai at
žymėti su ne mažesniu svar-
bumu, ka ip kad minėjom Va
sario Šešioliktą, pareiškiant 
A. J . Valstybėms patfėką už 
Lietuvos Nepriklausomybės 
"de j u r e " pripažinimą, ku
rią i r iki šiol tebepripažjsta, 
nežiūrint, kai j au septinti 
metai , kaip kruvhiojo Hit
lerio bendraminčiai užgrobė 
ir tebelaiko Lietuvą, žiau
riai kankina ir žudo lietu
vius. 

Soldier Field, Chicagoj, suruoštuose mažųjų (midjget) automobilių lenktynėse No. 5 
užlėkė an t No. 14. I r vieno ir ki to automobilių vairuotojai išliko sveiki. (Acme-Drau-
gas telephoto) 

Phila. lietuviai yra susi
pra tę ir svarbiam reikalui 
esant moka viešas eisenas. 
skait l ingus paradus sureng
ti. 1920 metais a. a. kun. J. 
Kaulakiui parvykus iš Fede
racijos seimo ir paaiškinus 
momento svarbumą Lietu
vos reikalais, per vieną sa
vaitę surengta paradas, ku
riame dalyvavo didžiausia 
lietuvių eisena sva r b i ą j a 
Broad gatve. Virš marsuo-
jančių skraidė Mikonio or
laivis. Kitas viešas pasiro
dymas buvo 1926 m. per 
Sesąui-Centennial Lietuvių 
Dienoje. Taipgi 1939 m. Pa
saulinėje Parodoje New Yor 
ke, Phila. lietuviai skaitlin
gai pasirodė. 

I r kitos lietuvių kolonijos 
turėtų 25 metų Lietuvos pri
pažinimą 4 tde j u r e " atžymė
ti, pasiunčiant padėkos re
zoliucijas Amerikos valdžiai. 
Jubiliejinė Lietuvių Diena 
turėtų įvykti liepos 27 d. 

P ranas Pūkas 

Pe t ras ir Petronėlė Medo-
niai ta pačia proga buvo nu
vykę į Pi t tsburgh. Koresp. 

Tiktai bailiai stengiasi į-
žeisti mirštančio didybę. 

Lietuvos pripažinimą "de 
j u r e " čia iki karo kasmet 
minėdavome surengdami pik 
nikus, išvažiavimus. Bet šį
met d a r turiningiau pami
nėkime: surengkime padek4 
Washingtonp demokrati jai 
ir protestą Kremliaus dik
ta tūra i , t y. VIEŠĄ EISE
NĄ svarbiausiomis gatvė
mis su daugybe t am minėji
mui pri taikintų parašų, pa
rengtų "f lotų" i r t t , bai
giant prakalbomis, kurioje 
nors didžioje miesto svetai
nėje su žymiais kalbėtojais. 
Tegul pasaulis žino, ką Phi
la., ir Amerikos lietuviai, 
mano apie dabart inę Lietu
vos padėtį. \ 

Po svietą pasidairius 
(Tęsinys) 

Prieš leidžiant Dėdei Ka
rą vojui ištisai pasakoti sa
vo avantiūrą dar pastačiau 
jam vieną kitą klausimą. 

— Pasakyk, kaip užėjo to
kia donkišotiška mįslė ieš
koti Hitlerio, kad su juo pa
sikalbėjus ? 

— Buvo taip. Kada dar 
buvo šalta žiemužė, tai ne 
Mahanojaus, o Chicago Sau
lėj vienas mandrapypkis iŠ-

I vadžiojo, kad Hitleris esąs 
gyvas . Tas mandrapypkis 
rašė, kad jo inšiurens agen
tas jam sakęs, jog į tokių 
įrodymų apie jo mirtį jokia 
inšiurens kompanija neišmo 
ketų pomirtinės Hitlerio į-
pėdiniams. Tada man ir puo
lė kakton mįslė važiuoti į 
Džiormanę, susirasti Hitlerį 
ir su juo pasikalbėti. 

— Bet Hitleris yra jau 
nusišpicavęs. Tai kokia nau
da bus svietui iš jo nuomo
nės? ' ! 

— Tą nuomonę turim. Dė-
kim ją ant delno ir žiūrė
kim, ko ji ver ta? 

— Na, o kodėl dabar, pa

vasarį, tą avantiūrą darei, 
o ne žiemą, kaip tik įsitiki
nai, kad Hitleris dar gyvas? 

— Mat dabar sueina du 
metai, kai jo galybė susmu
ko. Dabar ciekavastis dides
nis, negu būtų buvę žiemą. 
Be to pats gazetose matei, 
kad Amerikos slaunių pilie
čių dauguma nubalsavo, jog 
Hitleris gyvas. 

— Na, o kur planus pasi
darei : čia a r jau Džiorma
nę j ? ! ! 

— Žinoma, čia. 
— Ar gali pasakyti , kokie 

tie planai buvo? 
* 

— Mano planai tokie, kad 
visiems gali būt supranta
mi. Visi žinom, kad dabar 
visus džiormanus ir džior-
manes su papirosais, kavos 
pupelėmis ir čokoladu gali 
pirkti ir parduoti. Tad pri
sipirkau tų gėrybių, nuskri
dau į Džiormanę ir tie daik
tai davė man raktą į visas 
paslaptis. 

— Tai kodėl jenerolai, ga-
zetininkai i r pulkauninkai t o 
rakto nevartojo? 

— Gal jiems breinsų gal
vose t rūko. 

Dabar duosime balsą Dė
dei Karavojui 

• i .-. 

Chicago. — Mrs. Ottie 
Stilman, 31 metų, buvo pa
šaukta į teismą, Ji kaltina
ma, jog nužudžiusi savo 
yyrą. J inai pirmiau pareiš
kė, kad ji nužudžiusi vyrą, 
kai gynė save. 

- -

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų 
IŠDIRBĖJAI 

^ 

Mfiau ūgą metų patyri
mas rakandų išdirbi m* 
įgyjo nuo pirkėją pilną 
patenkinimą. 

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mm Periami — Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDflAGA B DABBA8 TEIKIAMA 
US LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Takstan&Al Pilnai Pitoną*** Plrkftfe ttgnnln* Mn* — 
File PtefM PaklMukito Jo-
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Archer Avenue FumHure 
— PARLOR STJITB IADIRTOJAI — 

Archer Ave. Chicago 
Telefoną* — CAFayette 8616 

aatfntakM - j o * U T O - K A f f l U n i ) 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

Vbl departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metu Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po. $275. 
ir aukščiau. 
Elektriklniai dulkių valytuvai, 

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

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 
0 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radlo valan-
landos kaa sekmadieni, iŠ WCFL 
(1000 kil.) radlo stoties, 9:S0 va
landą vak.. o ketvirtad. vak. 18 
WHFC (1460 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinoia 
TEL. CALUMET 7287 

* • mov *OBin F AS KOLOS A M M AMO 
• naaa HOEITI PAS rotu tAvramtm 
m mav Moarn OAUH t% — KITM | 

LINIVIEIRSAL 
Savings and Loao Association 
1739 So. Halsted Sl. T.LHAY3317 

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

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 
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1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GtN 
• BRANDfiS • VYNO 
• RŪMO # KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
B u Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjoa Pirmas Patamavtmaa 

M O N A R C H 
L ICUOR 
STORE 

3529 So. Halsted SL 
Phone: YARDS 6054 

http://Yn.Yn.Yrm
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
i • i i 

Ketvirtadienis, birž. 5, 1047 
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flkelblrau kainos bus prisiunčiamos 
tuojau* gavua prasym*. 

SKELBKITfiS DIBN. "DRAUG1P 

MŪSŲ Dienraštis Laimėto JŲ Tarpe 
Gegužea mėnesį &t. Paul, Minn., įvyko Katalikų Spau

dos Sąjungos (Catnolic Press Association) konvencija, 
kurios metu buvo suorganizuota katalikų laikraščių ir 
žurnalų paroda. Buvo išstatyta 120 leidinių, iš kurių 
keturiolika gavo dovaną arba garbes pažymėjimą. Prieš 
kiek laiko mums buvo pranešta, kad dienraštis "L>m»»-
gas'' iš tų keturiolikos laimėjusiųjų gavo ketvirtą vietą. 

Dovano* ir pažymėjimai skirti remiantis 120 laik
raščių ir žurnalų topografijos analizavimu, kurį darė 
ekspertai, p. Taylor Poore, grafikos braižytojui ir ilius-
tratoriui pirmininkaujant. 

Pirmoji vieta pripažinta St. Paul arkidiecezijos laik
raščiui '4The Catholic Bulletin"; antroji — Little Rock 
diecezijos savaitraščiui "The Guardian"; trečioji — 
Youngstown diecezijos "The Catholic Exponentw ir ket
virtoji — dienraščiui 'Draugui'". 

Malonu, kad lietuvių katalikų dienraštis pelne tokį 
aukštą pripažinimą. Šiuo faktu ne tik redakcijos, ad
ministracijos ir spaustuves personalas džiaugiasi, bet, 
neabejojame* juo didžiuosis ir mūsų malonūs skaity-
tojaį Tai yra šauniu paskatinimu mums visiems grieb
tis darbo dar uoliau platinti "Draugą" ir jį visais ga
limais būdais remti. 

į: Kokia Turi Būti Europa 
Vokietijos socialdemokratų lyderis Kurt Schumacher 

neseniai padare dėmesio vertą pareiškimą. 
Vokietija, kaipo tokia, nesudaranti pavojų naujam 

karui. Tačiau pasaulis: pa» du metus laikęs ją vege
tuojančia. Esą politikų, kurie vokiečių visai nesupranta. 

"Rusams aš sakau. Europa turi būti demokratinė' 
pabrėžė Schumacher; • luutftinčms Valstybėms aš sa
kau, Europa taip pat turi būti socialistine*'. 

šia vokiečių socialdemokratų vado pareiškimas duo
da daug vietos komentarams. 

Jei Sehumaeheria yra giliai įsitikinęs, kad Europa 
turi būti demokratine, tai kodėl jis mano, kad ji bū
tinai turi būti socialistine. Juk jei ir Vokietijoj ir ki
tose Europos valstybėse bus atsteigta demokratija pil
na ta žodžio prasme, tai jas valdys tokios politinės 
grupės, kurios slaptuose, teisinguose, demokratiškuose 
rinkimuose laimės daugumą balsų. 

Gerai, kad rusams sakoma, jog Europa turi būti 
atsteigta demokratiniais pagrindais, nes jie nori ten 
totalitarinį komunizmą įgyvendinti. Bet koks yra rei
kalas Amerikai priminti apie Europos susocialistinimą. 
Mes esame tikri, kad Amerika nėra interesuota, kuri 
partija atsistos vienos ar kitos Europos valstybes prie
šakyje. Jai tik rūpi, kad ten ne naciškas ar komunis
tiškas totalitarizmas būtų įgyvendinamas, bet demo
kratija, kurioje vieną ar kitą kraštą valdys tos poli
tinė* grupės, kurias patys žmonės pasirinka. 

E Prezidentas, Kongresas Ir Taksai 

Ruses Motinos Skundas 
— a— 

I Vl'MEJl VERGAI POLICINĖJ VAI^TYBJBJ 
Nina Aleksiejev, rusų ambasados Meksikoje tarnau

tojo žmona, metusi tarnybą raudonajai diktatūrai, ra-
šo apie prievartos ir teroro gyvenimą Rusijoje: 

— 1940 m. sovietų vyriausybe įvedė vaikų išnaudo
jimo sistemą* apie kurią nuostabiai mažai težinoma 
užsienyje. Prisidengdami lavinimo programa, paruoši
mu darbo rezervų, įvedė kasmetinį mobilizavimą vaikų 
nuo 13 metų ir vyresnių. Milijonai berniukų ir mer
gaičių nuo to laiko buvo atplėšti nuo savo šeimų ir 
panaudoti kasyklų ir fabriko darbams. (Tas daroma, 
plačiu mastu ir su Lietuvos vaikais, — J. P.). Kaip tas 
bebūtų pridengiama oficialia propaganda, tikrovėje tai 
prilygsta priverstinam vaikų darbui. To plano aukos 
yra vadinami "industrijos (pramonės) kariais"..., bet 
paprastai kalbant — jie lieka nuo namų ryšių atkirs
tais diktatūros vergais. Retai kada pirmiau man teko 
mūsų fabrike matyti darbininkus taip supykusius ir 
susikrimtusius. Daugelis iš jų jau buvo netekę vaikų. 
Viena moteris verkdama pasakojo: "Mano* berniukas 
buvo geras mokinys. Jis norėjo liktis gydytoju, ar kuo, 
bet jie paėmė į> Darbo Rezervas. — Aš pabėgsiu! — 
saukė jisai. — Aš pasikarsiu! Aš nenoriu liktis lūš
noje skurstančiu darbininku!" 

Nina Aleksiejev tuo reikalu kreipėsi į Maskvą. Ten 
jau atrado stirtas nusiskundimo raštų, bet niekas ne
gelbėjo. I Ninos fabriką irgi buvo * atsiųsta apie TO to
kių berniukų ir mergaičių. Jų drabužiai — purvini ir 
suplyšę, retas turėjo pakankamai gerus batus. D a g e 
lis iš jų atrodė liguisti ir labiau tiko į ligonines ar gy
venti motinos globoj, kaip dirbti fabrike. — Jie gy
veno barakuose, griežtoj, beveik kariškoj disciplinoj 
ir gaudavo maistą į kurį koktu buvo net pažiūrėti. 

— Mūsų tarpe nebuvo moterų, kurios nebūtų kentė" 
jusios iš pasigailėjimo. Tuose mažuose vargšuose mes 
matėme mūsų pačių vaikus, — rašo Nina Aleksiejev. 

štai del ko ji nenorėjo, kad jos vaikai augtų Rusi
joje ir metusi Stalino tarnybą pasiliko gyventi užsie-

m 

Praėjusio rudens rinkimuose respublikonai davė pa
žadą balsuotojams, kad jie, būdami U. S. kongrese dau* 
gumoje, apkapos federalinį biudžetą ir tuo būdu galės 
sumažinti asmeninius taksus. 

Naujam kongresui susirinkus,, vyriausybe dėjo di
džiausių pastangų, kad sulaikyti respublikonus nuo tų 
užsimojimų. Bet tai tik dalinai tepavyko. Respubliko
nams kito kelio nebuvo, kaip tik eiti prie pildymo pri
žadų, nes kitaip 1948 metų prezidentiniuose ir kongre
siniuose rinkimuose žmonės prikištų jiems nepildymo 
savo žodžio. 

Šiomis dienomis ir aukštesniuose ir žemesniuose kon
greso rūmuose nubalsuota mušti taksus. Pravestas 
įstatymas dabar yra Prezidento, rankose. Ar jis jį pa
sirašys ar statys savo vetofc tuo tarpu dar neaišku. 
Vieną dalyką žinom, kad Prezidento pozicija yra pu
sėtinai kebli. Jei jis pasirašys, gerokai apsunkins vy
riausybę vykdyti tuos visus planus, kuriuos ji yra už
simojusi vykdyti. Bet jei vetuos, tai nepatiks taksų 
mokėtojų daugumai, kuri to gali neužmiršti 1948 me
tų rinkimuose. Tuo būdu Prezidento ir jo vyriausybes 
kabineto poaiciįa yra žymiai sunkesnė, negu respubli
koniškojo kongreso. . 

nyje. 
RUSĖS ŠIRDGĖLA 

Be šių fizinių kančių Rusijoje vyksta dvasinis iš
prievartavimas. Nina rašo: 

— Aš perdaug gerai žinau, kad SSSR-je jų (vaikui 
mintys būtų ,,suuniformuotos'\ jų geriausieji polin
kiai būtų iškreipti, jų jausmai sužaloti, kad jie tiktų 
visagalei valstybei." 

Pabrėžusi, kad Rusijoje ners vietos minties laisvu
mui, N. Aleksiejev rašo, kad ten tegali išlikti tik tie, 
kurie sugeba prisitaikinti, dėl to tėvai, norėdami, kad 
jų vaikai esamose sąlygose turėtų nors šiokius tokius 
gyvenimo galimumus, neskatina jų savarankiškai gal
voti ar perdaug vertinti tiesą. Yra tokių, kurie net 
savo religinius įsitikinimus slepia, kad nesudrumstų 
vaikų kelio sovietų pasaulio laukuose. Ir apie savo 
patyrimą Rusijoje Nina pabrėžia: 

— Aš savuosius vaikus maitinau oficialiuoju melu, 
savo širdyje jausdama, kad aš užmušu juose tą, kas 
yra geriausio..." 

Nina Aleksiejev aprašo, kaip jo« vaikai Rusijoje 
žaizdavo kalėjimą; paskiau jiems atėjo mintis klausi
nėti, kodėl uždarinėja žmones į kalėjimą. Kai sakė, kad 
už nusikaltimus, vaikai atsiminė savo mažųjų draugų 
tėvus, kurie buvo geri, o kuriuos vistiek uždarė į ka
lėjimą, nes jie ^liaudies priešai". 

— Aš turėjau jiems meluoti, — prisipažįsta Nina, — 
atsargiai parinkdama žodžius, nes vaikai galėtų kokį 
posakį pakartoti mokykloje ir ant mūsų galvų užtrauk
ti valstybės kerštą..." 

* 

KODĖL JI N EBEiiRJŽO 
Buvo laikas, kad Ninos vaikai klausdavo, kodėl jų 

draugė yra visada alkana. Nina aiškino — karas, visi 
alkani, bet vaikai tuoj prisiminė, ifcad komunistų pa
reigūno duktė Marinka, turi visko gausiai, net nieno, 
cukraus, medaus, net čekoliado... 

Meksikoje, dirbant SSSR ambasadoje, Aleksiejevų 
vaikams nebuvo leista lankyti vietos mokyklos, turėjo 
eiti į sovietišką, čia Nina buvo mokytoja ir dirbo pa
gal nustatytą raudonąją liniją. Pamatę kitokį gyveni
mą užsieny, vaikai tuoj viską suprato. Dukrelė vieną 
dieną prabilo: 

— Mama, tu mums nesakai tiesos, aš tą žinau, aš 
tą žinau, — ir pradėjo verkta. 

Nina Aleksiejev savo pareiškimą ' 'Liberty" žurnale 
baigia šiais žodžiais; 

— Kai Meksikoje būdama svarsčiau apie grįžimą į 
SSSR, susirgau širdimi. Qrįžus — mano, kaip myto-
čios motinos, uždavinys liūtų: nustelbti savųjų vaikų 
palinkimus h tiesą ir grožį, kad jie galėtų prisitaikinti 
policinėje valstybėje. 

Aš žinojau, kad geriausiame atvėjuje jie liktų vergų 
varovais, jei jiems pasisektų prasimušti į negausią 
valdančiųjų klasę; blogiausiu atveju — jie patys būtų 
tarp vergų. Dabar, kas beatsitiktų su manimi ar jų 
tėvu, jie bent gi galės geriausiai išnaudoti talentus, ku^ 
riais Dievas juos apdovanojo," Drf J. Prunskis 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Komunaciškoji Rusija, ne
va panaikindama mirties 
bausmę, norėjo sudaryti di
delį įspūdį pasaulyje. Nieko 
iš to tačiau neišėjo. Laik
raščiai paminėjo tą mirties 
bausmės "panaikinimą" tik 
keliomis eilutėmis, pačių ne
žymiausių žinių tarpe. 

Kitaip nė būti negali. Vi
si juk jau labai gerai žino, 
kad tas nutarimas yra be
reikšmis. Pačiame nutarime 
juk yra pastebėta, kad mir
ties bausmė pakeičiama 25 
metais priverčiamųjų darbų. 

• • • 
Ką reiškia priverčiamųjų 

darbų stovyklos, visi jau ge
rai žinome. Naciai savo sto
vyklose nužudė keliasdešimt 
milijonų žmonių. Iš jų be
veik nė vienas nebuvo nu
teistas mirti. 

Naciai buvo tik menki ko
munistų mokiniai, neįstengę 
sukurti tokių "tobulų" sto
vyklų, kokias sukūrė komu
nistai. Kiek žmonių žuvo ko
munistinėse stovyklose, šian 
dien dar niekas nežino. Ta
čiau pasaulis iš išgąsčio ža-
dą praras, kai sužinos, kas 
vykdavo komunistų stovyk
lose ir kiek žmonių jose bu
vo išžudyta. Dabar mus tik 
nuotrupos pasiekia apie tas 
stovyklas, bet ir tos nuotru
pos normaliam žmogui ne
įsivaizduojamos ir neįtikėti
nos. 

• • • 
Ir pirmosios bolševikų o-

kupacijos metu Lietuvoje 
mirti labai maža žmonių bu
vo nuteista. Tačiau kai bol
ševikai iš Lietuvos buvo iš
grūsti, Lietuvoje buvo rasti 
3,000 lietuvių lavonai. Vieni 
per tardymus buvo nukan
kinti, plaktukais į galvą už
mušti, kiti karceriuose iki 
mirties sušaldyti, treti sa
distiškų enkavedistų ir ko
munistų Rainiuose žvėriš
kiausiai nukankinti, Pravie
niškėse, Panevėžyje sušau
dyti. 0 dešimtys tūkstančių 
į laukines Rusijos dalis iš
gabenti. Į tas darbo stovyk
las. Pasiekiančios mus žinios 
rodo, kad išgabentieji be
veik visi išmirė. Bet jie juk 
irgi nebuvo nuteisti mirti... 

* * • 
Neseniai komunaeių spau

da baisiai garsino vieną įvy
kį: komunistų karo vetera
nu žygi i VVashingtoną. Gir
di, 500 veteranų, kurie ko
vojo šiame kare, nuvyko vi
siems "reakcininkams" pa
reikšti savo reikalavimus. 

Pasiklausę negro komunis 
to. P. Robesono dainavimo, 
tie veteranai turėjo grįžti 
namo, prieš tai gerai kai ku
rių Kongreso narių išpraus
ti. Žarijas po savo kojomis 
pajuto jie pas Pennsylvani-
įos atstovą Martin. 

Dabar paaiškėjo dar gra
žesnių dalykų. Pasirodo, kad 
ten buvo suvažiavę ne 500, 
bet apie 170 komunistų. Ir 
tų veteranų tarpe buvo to
kių "šio karo" kovotojų, ku
rie lengvai galėjo kovoti ir 
Pilietiniame kare. 

T. ANGELAITIS 
s 

= 

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

(Tęsinys) 
Suimtasis kunigas Vaclovas "sukilimo" dienomis te

bebuvo NKVD rūmuose. Bet giliame požemyje jis nie
ko negirdėjo, nieko nenujautė. Drėgnas oras, šaltų ce
mentinių grindų "lova" greit paveikė jo sveikatą. Per 
visas tas dienas jis melsdavos ir melsdavos, kol jėgų 
turėdavo, kol išvargęs vėl krisdavo ant cemento grin
dų. Po "sukilimo" dienų Vaclovas buvo nugabentas į 
miesto kalėjimą. Tame pačiame kalėjimo name, kur jis 
anksčiau atlaikydavo pamaldas kaliniams, atnešdavo 
dangišką meilę ir paguodą, dabar parūpinta jam tamsi 
bausmės kertelė 

• 

— O Viešpatie, — suklupo kunigas, paliktas tam
sioje vienutėje, — Tu, Kurį aš nešiau vargstantiems ir 
kenčiantiems, stiprink dabar mane. Duok jėgų ištverti 
kančioje... 
B. Kaip Pas Pilotą 

Mažoje koplytėlėje klūpėjo vyskupas. Rankose laikė 
brevijorių. Tik ką buvo baigęs kalbėti šventas maldas. 
Pasirėmęs rankomis, kiek pamąstė, persižegnojo, atsi
stojo, priklaupė ir sunkiais žingsniais nuėjo į kam
barį. Seniau tai buvo jo miegamasis. Dabar gi drauge 
ir darbo kambarys. Kitus kambarius buvo užėmę so
vietų kariai. 

Atsisėdo vyskupas prie rašomojo stalo, pasitraukė 
popierių pluoštą ir ėmė rašyti. Rašo naują ganyto
jišką raštą. Parašys, paskui rotatorium multiplikuos, 
nes spaustuvėj religinių raštų spausdinti jau nebega
lima. Raštą išsiuntinėti dekanams teks slaptai per pa
siuntinius. Paštu tokia literatūra adresato jau nebe
pasieks. Dekanai, gavę raštą, slaptai išdalins savo de
kanato kunigams. 

_ 

O gal jau paskutinis jo ganytojiškas raštas? — su
simąsto uolusis ganytojas. Paskutinieji keli mėnesiai 
labai daug jėgų, atėmė. Savo namuose — vyskupijos 
kurijoje — jis nebe šeimininkas. Dauguma kambarių 
buvo užimta sovietų karininkų ir jų šeimų. Kaimy
nystėje esančiuose namuose apsigyveno sovietų karių 
kuopa. Vyskupo sode kariai pratybas atlikinėja. Me
deliai aplaužyti, kiemas apšiukšKntas, nuo ryto iki 
vakaro girdėti rusiškos komandos, keiksmai, sovietiš
kos dainos. Namuose naujieji gyventojai triukšmauja 
visą laiką. Naktį triukšmas dar padidėja. O svarbiau
sia — nusipirko naują patefoną, kurį, mėgina ir dieną, 
ir naktį. Kartais net trečią ar ketvirtą valandą ryto 
girdisi plokštelių šimtus kartų girdėta, nemaloni mu
zika. Paskutinėmis dienomis triukšmą padidino nau
jas laikrodis žadintuvas. Naujojo žadintuvo čirškimas 
karininkams taip patiko, jog jį užsukdavo ir paleis
davo čirkšti daug dažniau už patefoną. Kurijos sekre
torius buvo prašytas paaiškinti karininkams, ką reiš
kia ant laikrodžio užrašyta firma "Gaidys". 
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SAVĘS TIME...SAVĘS STEPS.;.SAVĘS ENER6Y I 

Westmgbouse 
COMBINATION KITCHEN • LAUNMT 

New, streamline ai 
the worfcing h e art of rhe house 

No more dashing from room to room, Soor to floor, 
wearing yourseli out wkh uaaeeessary foatwofffe WHfc 
this revolutionary new arrangement, everything you 
need for the two major hon^making joba it rigjt* a t 
your flnger tipą On the right, i» a completely aąuippad 
eleetrie kitehen. On the Itit, is a wonderful modera 
laundry. Start planning; now to build a Corabination 
Kitehen and Laundry Kke this in your 1 

COMPLIMENTARY FOLDEK OlVfS 
COMPLETE DETAIU FOt SUflDINO 
Everything yoų . . . or your builder . . . wiU 
need is given. Floor pl«n«, wk4ng diagram, 
necessary ©quipment. A copy ii JOUfa for th» 

TOVVN OF LAKE UTILITIES 
1800 W. 47 th St (kampos Wood SU 

Telefonas — LAF&yette Yft\ 
- - - L - ą i - • " " - i j i * • ' " • ' K 
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CHtCAGOS LIETUVIU VEIKLA 
faui HT H t Mt 7011 ^e wil1 hav* ™ ̂ lace ̂  s°-

11 ward<* damokiatų p w our Organization, the Hth 
tiįoa namii, grupa pasiunti! Ward Damocrafcic (Dlrganiza-
sen. Scott W. Lucas ir kon-
gresmaniri Martin. Gorski feo 
kią rezolrueij%: 

At the monthly meeting 
of the l l t h Ward tJLt.hnajijarr 
Democratic Organization, in 
Chicago, ott May 8tix, 1947 
the situation of the unfor-
tunate displaced p e r s o n a 
who are now temporarily be-
ing housed in Germany, Eu-
rope, was discussed. 

These displaced persons, 
among whom are vietinis of 
the past World War, have 
among their numbers about 
100,000 Lithuaniane. They 
were forced to flee their na-
feive country, Lithuania, by 
the Communistic Russian 
foreea in. order to save theur 
lives. 

It is impossible for them 
to retum to Lithuania be-
cause Lithuania is at pre-
sent ruled by Soviet Ruasia 
under which rule they are 
being exterminated by the 
thousands. 

Unless the United States 
Government will demand So
viet Russia to withdraw its-
forces from Lithuania and 
other Baltic States, and re-
turn freedom to their peo-
ple, they, the disposed peo-

tion, respectfully asRs you 
Senators t a supnori H. R. 
2910 bill, whiah, i£ passed 
by the House of Represen-
tatives and the Senate will 
allo^r these displaced pe*^ 
sons to come. to the. United 
States of America under a 
ąuota of 406,000 persons. 

Respectfuiiy youre, 
Rsiui*, J- Jabaitw». 

Fresadeafc 
Vincent M. Stulpinas, 

Publicity Chairman 
Frank Naujokas, 

Secretary 

vo dvasios, vada kun, A. Ben 
dgiūrjAi miošiaa prie draugi
jos šešių metų gyvavimo su* 
kaktiea paminėjimo, kairia į-
vyks pampijos salėj, bipže* 
lio 15* d. Vakaras tikrai bus 
gyymffTifli Omegia 

Šaunios 

Žiupsneliai Iš 
lomi oi take 

Praeitą sekmadianį daug 
žmonių buvo susirinkę į pa
rapijos salę, kad pasigerėti 
mokyklo» mokslo matu] badr 
gos programa, kurią išpildė j 
visų skyrių mokiniai. Ant 

Town of Lake. — Šiai lie-
tuvių kolonijai, netrūksta vei 
kimo. Kas savaitę kas nors 
naujo čia* įvyksta. Vienas is 
pažymėtinų, įvykių yra ii 
praėjusį sekmadienį buvu
sios šaunios Leonardo J. Lu
košiaus vestuves su Eleono
ra Marcele Kriščiūnaite. 

Šią gražią porelę amžini* 
moterystes nyšiu surišo kun 
A. Linkus, 3v. Kryžiaus baž-
nyčioį per 12-tos valandos 
mišias, kurių klausyti ir ui. 
jaunavedžius pasimelsti su
sirinko daug žmonių. 

Vestuvių puota buvo Šv 
Kryžiaus parap. auditorijpj 
sekmadienio vakarą. Joj da
lyvavo netoli penkių šimtų; 
žmonių — v jaunavedžių tė
velių giminių ir draugų. Da
lyvių tarpe buvo ir nemažai 

gedo programos vedėjas- kun* Ipymesnybių. Jų tarpe — tei 
J. Vyšniauskas dar parode] g g j a i Donovan ir J*. Zurisv 

'"Abu pasakė gražias kalbas, is 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IK ODOS IflgfiRIMAMH 

judamuosius paveikslus 
mokslo srities. 

* 
Gražu, kuomet jaunieji, 

eidami moterystėn, viens ki
tam prisiekia meilę ir išti

nu oši r d žiai palinkėdami jau
nai porelei gražaus sugyve
nimo, laimes- ir gerove* Tei
sėjas J. Zūria supažindino 
puotos dalyvius su kitais žy 

Lukošiai, kuriems sukelta 
nuoširdžios ovacijos. 

Pažymėtina, kad stalai lū
žo nuo visokių gėrybių. Ki
toj salėj' ir prieš vakarienę 
ir, po vakarienes svečiai, lyg 
bites pra avilių, gyvai su
kinėjosi prie baro ir vaiši
nosi. Ten buvo ir Balzekų, 
Kumskių ir Mačiukų šeimos, 
dr. K. Drangelis, žymių lie
tuvių ir nelietuvių biznierių, 
vieno miestelio lietuvis me
ras, Eu Šimutis ir daugelis 
kitų. Šokti mėgstančius or
kestrą linksmino iki vėlu-
mos. 

Kriščiūnai ir Lukošiai y-
ra gerai žinomos, pavyzdin
gos šeimos. Charles Kriščiū-
nas yra ALT skyriaus, Town 
of Lake, pirmininkas ir uo
lus Lietuvos Laisvinimo dar
bų rėmėjas ir veikėjas. Tais 
darbais, pasižymi ir jo žmo
na. Lukošiai taip jau yra vi
sų kilnių reikalų rėmėjai. 

Kep. 

no j i Lietuva" rengia šokių* 
vakarą šeštadienį,, birželio 7, 
Dariaus ir Girėno salėje. 

Visas pelnas skiriamas B 
ALF naudai. 

<fcGood time" garantuotas 
ir jauniems ir seniems. Visų 
lauks turtingas bufetas ir 
lietuviška daina, kaipo or
ganizacijos tradicija. kuri 
girdisi per visus jos paren
gimus. Grieš Byansko or
kestras, panga 60c. X.X. 

Kas, Kada Ir Kur 
ŠOKIAI ŠEŠTADIENI© 
VAKARE 

Čikagiečiams gerai žino
ma lietuvių draugija "Jau-

, ^^članttejl ano. MMI, atdan, 
į LT skaudžių latadu, ano kaip «un-
rkn. rr* mmi*i pasidėti kr kaip 
$aaktl« metu negalima tarai Uat» 
z miegot. Kuomet 
s fcvlsdoa pradeda 

niežt Ir akaudB-
U — užtepkite 
LKODLO Olnt, 
ment palengvi
nimui akausmo 

f Ir niežėjimo tų. v aan'i. atdarų tr 
•kaudžlų laiadu, 
Jo atgalTlnan-

r prašalinančios y-
; natybfe autai** 

Jtims tinkama 
naktie* polis. Ir 
pagalbi* lagrdyt 

atda-

dajb Vartokite JĮ irai akaudiems 
padaalmama aįSu n autrtlkimų 

įiHMilaltnJmnli ir kad palengrlnti 
į Psiriaato nietėjima. Atvadlna ra-
i dinama AtSiatata Koat daflimą. ir 

Qi«ii,Hma. eoatabdo Sb ntėtimaei, 
fĮilBî ft nuo odos ciadUOvlma ir 
rotrnkimo tarp ptr*tų; pera« Ir ^ 

7 aauaoa, trOkatančios odos nieMjl- i 
į mok nno darDo «berimama Ir kl- I 

toms odoa nasalama ii lauko pu- į 

LE»TJLO onmmNT 
U po | 1 . » ir po $I .5 t 

• iųaki te JOaų Money Oader} tie-
o* t — 

LEGULO, D E P T ^ D . 
4847 m 14th Steeai 

•» »1 l»O* ** l « » « l » » » » • » » » * » » # » * Į » » » ^ » # i 

kimyb^ per šv. Mišias. Pra-1 mesniai8 svečiais. Taip jau 
iei^ą sekmadienį taip susi- pristato šeimų vardu kalbe-
tūoke C. Beneckis su R. Rut-Jti Charles Kriščiūną (jauno-
kowska iar L. Lukošius su E. 13ios tėvą) ix Mirs. St. Luko 
Kriščiūnaite. 

Praeitą teečiadianį &v. Ka-
] zimiero kapuose palaidotas 

a. a. Jonas Makaras, tėvas f 
\ Julės Makaraitėa. Velionis 

buvo vienas pirmųjų Švento 
Kryžiaus parapijonUj. Vėliau 
įsigijo nuosavybę Brighton 
Park kolonijoj, 

• 
12-tos valanctog šv. Mišių, 

choro nares Stefanijos Phil
lips motina,, Morta Naruse-
vičįene, taipgi palaidota pra 
eitą ketvirtadienį po iškil
mingų gedulo pamaldų. 

Varg. V. Daukša per oho-
rą už abi mirusias paaukojo 
dvasinį: bukietą. 

Kita ilgamete parapijon-
ka Uršule Jasudawicz taipgi 
paliko šį pasaulį savo šei
mą ir viaą g,iminę. 

Visiems netekusiems, my
limųjų reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. 

Šv. Vardo, Draugija su ša

si us ('jaunojo motiną). Gale 
Į&albėjo patys jaunavedžiai 

Mr. it? Mrs. Leonard J. 

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

B08ELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 8o. Michigan A ve, 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 251B 
Rea. teL — COMmodora 5765 

L. Vyčių Chicagos Aps
krities svarbus susirinki
mas įvyks šį vakarą? birž. 
5 d., 8 vai., L. Vyčių Jauni
mo Centro salėje, 2453 West 
47th Street. 

Visų kuopų atstovai pra
šomi laiku susirinkti. Bus 
svarbių pranešimų apie kuo
pų atgaivinimą ir seimelio 
ir daug kitų. Valdyba 

Riaušėse 
BENARES, Indija, birž. 

ė.—Penki asmenys buvo už
mušti ir daug kitų buvo su
žeista vakar riaušėse kaime 
tuoj už Benares, indusų 
šventoves, kurios kilo kuo
met indusai atsisakė leisti 
moslemam semti vandens iš 
indusų šulinio. Policija sua
reštavo 54 asmenis. 

Iš vieno grūdo teisybes 
melagis pataiko primalt me
lų kubilą šimto saikų. 

DRAUGE malte visas vė
liausias žinias. 

I 

AUGUSTAS SH1MKUS 
t 

<|Tv.:. 584 We»fc l&th. Street. 
Mirė Birž. id>, 194.7 m., 7:-

3U vai. vak.. sulaukęs pusės 
amžiaus. 

S i m e L.iotuvoje. Kilo is Ra
seinių, apski'.. Kvėdarnos par. 

Pal iko dideliame nuliūdime: 
2 dukteris Bemlce , ir Emily ir 
žentą Edvardą Baskius; 2 sū
nus August ir marčią Emi ly ir 
Charles ir marčią M&rgaret; 3 
anūkus i kitas g imines Ame
rikoje ir Lietuvoje. 

K ūsas pašarvotas Petro Gur
skio koplyčioje, 659 W. 18th 
St. .Laidotuvės įvyks šestad., 
Birželio 7d. Is koplyčios 9 vai. 
ryto bus at lydėtas į Dievo Ap
vaizdos parap. bažnyčia, ku
rioje įvyks gedplingros pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų, bus nulydėta^ į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę:— Duktrr jrs> SŪJULS, 
Žuuta*, .Mju-ėioa ir. .Voūkui. 

Laid. direkt. Petras Gurskis, 
tel. SKEley 5711. 

^ 

1 IltARGUTfcf 
VIENINTELIS AMERIKOS LJETUVtŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮTEIGTAS BAL. l ld. t 1933^ 

WHFC - 1 6 1 kilocycles 
II SEKMADIENIAIS: n n o I - a m 
i i iki 2-ros valandos popiet — 
fl RITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

EXTKA PROGRAMAS: Peak-
tadiFUilaia nao 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6TO5 So. Westera Ave.# Chic 
Telefonas — GROveMJl 2242 

^ ^ T f j 

PETER P. GURSKIS DIREKTORIUS 
MŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED 

659 W. 18th Street Tel. SEEIey 5711 
1̂ 2 bloko j rytus nuo Halsted. Pietų gatvės uuseje. 

\J \) 

PAMMsHaAr TIESIOG rš DfRBTUVtS 

Užaaakykite gražų, paminklą, ant savo mylimo as
mens toapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome į visas kapines arti ar toli. 

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo i r i 
paveiksiu įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekeper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu. 

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

RUTINandlUMEHSn 
Momiment Works 

30SS W. 1 Htk SfifREET — TeL BKVarly- 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų. 

v V = LT '\ ~L # 

UODŽSIO VALANDOJ 
Saukite 

EYANS 
LAIDOTUVIŲ DltEKTOKIAI 

S84S So, W«tw» i 
PROtpect OOtt 

- • ' l 

>31t Llt«o»le« Avcw 
YARdi 1138-113? 

PIRKITE TIESIOG tfUO — 
KR. NECSON 

— feTlMlake — 

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 West ULtn St 
Vienas Blokas nuo Kaplch] 

nestoti Ten, Kur Bns«g 
I Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 33 5 

B^ 

m m ft MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOM V m (SEMBOS 

MnF. i * I; r 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
AMBULANCE DBBN4 K NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitege 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 
• 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Eadio Programai WGE& 
(1390 k.) 

D A B A R KAS SEfiTADIENJ; 
nuo. 9:15 iki 9:80 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kanai' žuvusia, ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petitas aftvyfte 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo Loiormac^ 
jas. Suteikiamas pilnas milltarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITfiffiS PRIE 

ANTHONT a 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave~ Cicero. I1L 
Telefonas TOWNHALL 21M 

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus fct 
jūsų finansiškam stoviui prieinamai?! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETU\XŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUO& 

Ambulansu pa tarną-, 
vimas yra teikiamas! 
dieną ir naktį. Rei-| 
kale, šaukite mus. mw 

Mes tarine kopiyen* 
visose Chicagos ir 
lioselando dalyse be. 
tuojau patarnaujami 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED ST. 

Telephooe: 
730 W. 18th STBEET 

mm 
IGNACAS L ZOLP 

1646 W E S T 4fitfl ST. >: YARds 0781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23«l PLAGE 
10756 S. MICHIGAN 

— CANal 2515 
COM 5765; PUL 1970 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. 
6845 & WESTEBN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PEOspect 0889 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Pnaas: PPLiman 8861 

ANTANAS K. PHILLIPS 
3307 S. LLTOANICA AVE. Phpga; YARds 4B08 

jmUJS LKJLEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3672 
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Sekmadienį, Birželio (June) 8-fą dien<j, 194/ metais 
Rengia - GIMIMO SV. P. M. PARAP. 

Vytauto Darže, 1151h St. - arti Crawford Avenue 
ĮŽANGA - Kaip Paprastai - DYKAI! 

Sis piknikas bus labai rūpestingai prirengtas su skaniais valgiais, gėrymais ir įvairiais žaislais. Visos Chicagos ir apielinkių miestų 
hetuviai yra kviečiami dalyvauti. Už atsilankymą Klebonas ir parapijiečiai bus labai dėkingi. Kun. Jurgis A. Paškauskas, Klebonas. 

Be Kojų Veteranas... 

"Aš Tave Visuomet Mylėsiu," - Ji Tarė 
Beige Streike 

Burlington Transportation 
Co. autobusų vairuotojai? 
baigė vienos savaites strei
ką, praeitą antradienį. 

Streikas buvo sulaikęs 
240 autobusų vedkimą, kurie 
aptarnauja 13 vidurvakari-

NORfiTŲ VODEVILIO 

New York. — Leon Gagne, 33 metų, ex-sergeant, rase 
savo mylimajai, kad jinai pamirštų j j, ne s jis netekęs 
abiejų kojų kare. Birželio 3 dieną jis buvo pakelyje į To
ronto. Mergaitė jį mylėjo ir dabar myli, nors jis ir neteko I nių ir vakarinių valstijų. 
Kojų. Jinai nepamiršo vyro kuri pamilo Jie ž^n^ r>ro o,rrt • . , 
altoriaus šv. Brigitos bainyč.oj^ p ^ e k t i S £ W Ž L 2 J 3 2 B ^ £ 
mybę viem kitam - jie pr i im moterystės sakramentą. , 2 £ ? * , K " 2 S S " 

_ i _̂ nimas nuo o.zo centų uz my-
Jacąueline Catherline, 23 

metų, kepėjo duktė, iš Cal- \ P o septintos operacijos-
vaduos, Prancūzijos, ieškojo ; j i s r a š § Jacąueline ir pasa-
vyro sėdinčio ratų kėdėje !k § ' k a d J i n a i pamirštųu Jis .v. . . r 
kai ji žengė į Marine Fla- h u v o ** k oJu ' — Jis sakė, ir I Si I KO ITyVaS 

l a ^ s u ž a Jotas ; Chicago. - Kenneth 
Nonsensas - atėjo at- S w a r t z 2 3 m e t s t e b u k l į n . 

S ? ^ H V i r m e t T f « būdu pabėgo iš mirties 
mylės,* Tu duok man gali- * ^ automobilis su-

sher, biržefio 2 dieną. 
* • • 

Bet Gagne, prancūzas — 

lią iki 5.75 centų. Unija pra
šė pakelti iki 5.85 centų. 

kanadietis, iš Guebec kuris 
tarnavo kulkosvaidžių dali- " > ! * p a d a r y t l t a v e , a , m , n - J sidaužė j stulpą. \elaimė J-

vyko Lawrence ave. nyje kaipo sergeant, stovėjo , % ; i š m o k o v a i k š č i o t i 

ant laivo denio ir laukė j> d i r b t i n o s kojomis. kurias 
pasveikinti. jis gavo vėliau.' Jis net ne 

Greičiausia jis buvo mie
go apimtas, kai nelaimė įvy

tas. Policija ištraukė jį iš 
apdaužyto automobilio. 

Gagne sutiko Jacąueline I vartojo lazdos, kafėjo sker- ,k o- Jį» ,b u .v o ^nkia!.sUŽeif, 
Normandijoje netrukus po sai prieplauką. 
D—Day ir ją pamilo. Bet "Žiūrėk," — jis sušuko, 
karas tęsės ir Gagne jame "Aš • vaikštau. Aš atgavau 
dalyvavo. Jis užminė lauko savo kojas", 
miną gruodžio mėnesį, 1944 | Jie apsives ketvirtadienį, 
m. Mina nuplėšė jo kojas. birželio 5 dieną. 

Iš Indijos Gyvenimo 

Katalikai Duoda Gerą Pavyzdį 

Pirma Karta 
Greenfield, Ohio. — J. F. 

Wilkin. 92 metų, pirmą kar
tą skrido lėktuvu birželio 
3 dieną, ir jis buyc paten
kintas. Antrą kartą jau iis 
skris lėktuvu, kad suprastų* 
kaiD reikia vairuoti lėktuvą. 

VVilkin pareiškė, jog jis 
norįs išmokti vairuoti lėk-

Kalbėjo Prieš Komunizmą 
Prieš kiek laiko 

Washington, D. C, aukštes
nės mokyklos studentai išė
jo iš mokyklos susirinkimo, 
kai Rusijoje gimusi moteris 
kritikavo Ameriką. 

Minimi studentai birželio 
3 dieną kalbėjo keliose Chi
cagos aukštesnėse mokyklo-

trvs se prieš komunizmą. 
Tie studentai vadinasi: 

Virginia Markle, Ruthe Pig-
gott ir Richard Smith, iš 
Western High Schcol, 
Washington. Jie atsisakė 
klausytis Mrs. Aleksandros 
Pavlavana Lewis, 32 metų, 
kalbos, kai jinai ėmė girti 
rusų komunistų sistemą. 

i mus 

13 Kareivių Nori Vesti Japones 

KIEK INDIJOJE YRA KATALIKŲ. — KIEK JIE TURI 
PRADŽIOS MOKYKLŲ. — DIDELI KATALIKŲ I tuvą. Jis nori būti pilotu 
NUOPELNAI. 
Indijoje 1946 metais bu- socialinėje ir materialinėje 

vo 4,500,000 katal'kų. Ten-1 krašto pažangoje. 
ka manyti, kad šiais metais 
jų skaičius paaugo. 

Indijoje katalikai turi 
5,000 pradžios mokyklų, 450 
vidurinių mokyklų, 325 auk
štesnes mokyklas ir 30 uni-

Katalikai duoda gerą pa
vyzdį nekrikščionims, todėl 
nemažai žmonių ateina pas 
katalikų kunigus ir jie pra
šo, kad būtų priimti į kata
likų Bažnyčią. 

versiteto kolegijų. 
Šimtai nekrikščionių vadų I Dnt*f\ {ijfrpnkfrK 

siunčia mokytas savo vaikus y u * U •JlllltJIIMGj 
į katalikų aukštesnes moky-| Decatur, UI. — August 
klas ir kolegijas. 

Katalikų labdarybės ir 
auklėjimo įstaigos turi dide
lius nuopelnus moralinėje, { 

Dworak, 60 metų, buvo su
trenktas automobilio. Jis 
mirė vėliau. 

Trokas Užmušė 
Frank Vorreiter, 65 metu. 

įrankiu dirbėja*, buvo už
mušta* troko. Nelaimė i w -
ko Ashland ave. ir Wolframi 

str. 

Imidone Karšia 
Biržai i n 3 dtieną Londone 

buvo 92 laipsniai šilumos, 
tai aukšfvjnisia temperatūra 
nuo rusrpiū^io 19. 1932 m. 

S. B. Allen, iš St. Joseph, 
Mo., šerifo iš kalėjimo ve
damas į teismo rūmus, kur 
jis kaltinamas pirmo laips
nio žmogžudystėj.; Jaunas 
žmogžudys skundžiasi, jog 
teismas jam nejaukus. 
(Acme-Draugas telephoto) 

Chicago. — Banditas iš 
Mrs. Eulalia Feller atėmė 
$107. Apiplėšimas įvyko E. 
79toje gatvėje. į 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

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

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

2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8,~ILL. 
John J: Kazanauskas, Pres . and Mgr. 

\ 

fc*» Žiurkėms 
C^icaeoe. mavoras Martin 

W. Kpnne^v r>asV*lbė nuo 
V.ir*elio 16 iki 92 tfi«mos 
Vairv̂  žiurkių išnaikinimo 
savaite. 

Visi yra kviečiami į kovą, 
kad būtų išnaikintos žiurkės 
iš Chicagos miesto namų. 

Jūsų Radio Sugedęs? 
Krefpkitie Ekspertyvo 

PatsruaYlflM) P i l i 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. SfithBt 

Olesra, IH 
•tBAJ DARBA* OAKAJITOOTAfl 

TH*)m Vtog IMlrbr»«g 
TtookliM Modeliu* 

DYKAI APKAIN AVIMAS 
Paimam Ii namu Ir pristato • 

PAJU>CODAMB If AUJUa 
RAI>IO« 

Tokyo. — 13 amerikiečių 
kareivių aną dieną prašė Ar
mijos vadovybės, kad jiems 
būtų leista vesti japonų 
mergaitės. 

Minimi kareiviai parašė 
laišką į Armijos laikraštį 
Pacific Stars and Stripes 
ir jie klausia kodėl demo
kratiška U. S. Armija už
draudė vedybas tarp jų irt 

X J. Daužvardienė šį va
karą kalba apie Lietuvą ir 
Lietuvos moteris Illinois mo 
terų advokačių — VVomen's 
Bar Associatiou — meti
niam suvažiavime Bar As
sociation patalpose, prie La-
Salle gatvės, vidurmiestyje. 
Šiai organizacijai priklauso 

japonų mergaičių. Vyrai | ne tik advokatės, bet ir ki-
prašė, kad jų pavardės ne 
būtų viešai paskelbtos. 

Jie laiške rašo, kad jiems 
duota suprasti, kad jie da
rytų įspūdį į japonus, kad 
visi žmonės sutverti lygūs 
ir taip toliau. "Kodėl mes 
nepraktikuojame ką mes 
skelbiame", — rašo karei
viai. 

Kardinolas Paskelbė Vajų... 
Kardinolas Stritch, Chica

gos arkivyskupas, praeito 
antradienio vakare, prane
šė* jog pradedamas didelis 
vajus, kad sukelti $12,000.-
000 naujai medicinos ir dan
tų mokyklai, kuri bus stato
ma. Šią mokyklą statys Lo-
yola universitetas. 

Kardinolas Stritch bus šio 
vajaus garbės chairman. 

Naujas medicinos centras 
bus netoli West Sides medi
cinos centro. 

Katalikai turės medicinos 
centrą, kuris turės nepa
prastos reikšmės gyvenimui. 

Kodėl Jis Yra Žmonių 
Šiandien Čilėje labiausiai į <*as. Tai gražiai pavaizdavo 

šv. Dvasios nužengimą. 

Namas Sugriuvo 
Berlynas. — Devvni vo

kiečiai, įskaitant šešias mo
teris, žuvo aną dieną, kai 
buvusios Reicho Ekonomi
jos ministerijos dalis su 

mėgiamas vyras yra kardi
nolas Caro Rodriguez. Jis 
Čilės žmones sužavėjo lab
darybės darbais. 

Kai kardinolas Caro buvo 
Iquique vyskupu, — tada jis 
lankės šiaurės Čilėje, vario 
kasyklų miestuose, teikda-

Me. tarime fUdfJa f 
~ laukti dil !a*n 

mas Sutvirtinimo Sakra-1 g r į u v o . Nelaimė įvyko, kai 
mentą. Viename mieste jis | vokiečiai pagelbėjo valyti 
rado neturtingus vaikus, rūmą. 

Šis pastatas randasi so
vietų zonoje. 

Ta«tnr» PanfHnlrtmaa •lltevrfv 

Sugavo Beždžionę 
New York. — 25 svarui 

beždžionė 14 mėnesių laisvai 
laipiojo po Brooklyn stogus. 
Bet birželio 3 dieną jos 
laisvės dienos baigės. Ji bu
vo sugauta trijų vyrų. Ji 
vėliau bus nugabenta į ZOCM 
logijos sodą. 

TKfJETONUOKITB t 
d o m o 4119 

aMara •ak»-«l» **«§••• •*» 
V . 
• 

kad jie neturėjo rūbų Sut 
virtinimo Sakramento apei 
goms. 

Be jokio svyravimo kar- C p n a Knlpfllia 
dinolas Caro perpjovė savo I J , w m NUICyiJH 
raudonus rūbus ir iš jo rūbų 
buvo pagaminti vaikams 
drabužiai. 

tos žymios moterys. 

X Šv. Kazimiero Akade
miją šįmet baigia 114 mer
gelių. Baigusioms diplomus 
išdalins kun. B. Urba, kape
lionas, o kalbą pasakys pre
latas Francis O. McCarthy. 
Mokslo metų užbaigimas į-
vyks ketvirtadienį, birželio 
5 d., akademijos auditorijoj. 

X Rasteiniai, iš Marąuette 
Park, ir Kairpj.ai, iš Cicero, 
njo birželio 15 d. atidaro 
vasarnamius su valgykla 
Beverly Shore, Ind., tik vie
nas blokas nuo Michigan e-
žero. Kambarius gali išnuo-
muoti pavieniai ir ištisos 
šeimos. Adr.: Lake Shore 
Villa, E. State Park Road, 
Beverly Shore, Ind. 

X A. Gramantien5, iš Bri-
ghton Park, išvykus atosto
gų į Michigan valstybę, li
kusi šeima gavo žinią, kad 
beatostogaudama ji staiga 
mirė. Laidotuvės bus ketvir
tadienį. Gramontai per ilgų 
metų eilę buvo užeigoš-ta-
verno bizny. 

X Ateitininkų Draugovės, 
iš Chicago, tautinių šokių 
grupš, vadovaujama V. F. 
Beliajaus, ir tokia pat gru
pė iš So. Boston, Mass., va
dovam' ama Onos Ivaškienės, 
labai šauniai pasirodė 13-am 
metiniam "National Folk 
Festival", St. Louis, Mo., ge
gužės 21-24 dienomis. Fes-

seniau- i ̂ v a l ° programoj smulkiai Ulinois valstijoje 
sia kolegija yra Illinois (aprašyti lietuvių tautiniai 
College, Jacksonville. Ji bu 
vo įsteigta prieš 118 metų. 

P 

Jie Aosivedė 
Castellonau. Prancūzija.— 

Josephine Baker, amerikietė 
negrė dainininkė, ištekėjo už 
balto orkestro vedėjo Jo 
Gauillon. Jie sekmadienį 
vyksta i Buenos Aires teat
ro reikalais. 

i Į . 

STASYS LITVVINAS SAKO: 

" H A D Ą D 1M Otriausias Lai 
L/ /ADAVIV — VISOKIOS RŪŠIES 

Tai buvo nepaprastas vaiz i š i kole^ija birželio 15 die-
- l tT ną suteiks teisiij garbės 

U| daktaro laipsnį Oscar E. 
Hewitt) Chicagos viešų dar
bų komisijomieriui. 

šokiai ir įdėta nuotraukų. 
X Vyčiai seniorai: Jode-

REIKMENIS". 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
NAMAMS 

OERAS PASIRINKIMAS: 
Stogams Reikmenys — Insulootn Plytu įtvalKdo* Sidinfs 

. — Lang^ mm Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnKHo — Enamello — Oeletinių Namams ReikmeiiŲ 
(Hardware — Plelsterio — Cemento — Srotq — Visokios 
RMles Insoliacljos Materlolo — Štormo Lango — Kom-
MnacŲos Doro — WaIlboard — Plaster Board — Varna-
dzin Ir Daug Wų Dalyky. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEŠKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S089 S. H A 1 . S T E D S T . TEL. V I C T O R Y 1272 

VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki 6-toa vai. vak. 
D l J " B ' 1 ' ū - - - ^ 

• 
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Tevo Diena 
Chicagos mayoras Ken-

nelly paskelbė, kad birželio 
15 diena yra Tėvo Diena. 
Nuo birželio 8 iki 15 dienos 
bus kaipo Dad's Week. 

$5oo,ooo Auka 
New York. —. Aną dieną 

buvo pranešta, kad Mrs. 
Thomas W. Lamont oaau-
kojo $500,000 Smith Kolegi
jai. 

lis, Zaromskis, Insoda, Ci
bulskis, Antanas ir Kazimie
ra Petruliai pastaruoju me
tu labai didelį darbą atliko 
Vyčių name. Salė dabar švie 
si, švari, kaip stiklinė. Be 
to, atliekama kitoks remon
tas, prie kurio daugiausiai 
dirba V. Jodelis. Visi vyčiai 
labai dėkingi visiems šiems 
pasišventusiems veikėjams. 

X Dr. Jonui P. Poškai, iš-
sirgus tris ąavaites ir susi
dėjus komplikacijoms reikė
jo pasiduoti labai pavojin
gai oj>eracijai. Ligonis guli 
Oak Forest Infirmary, ku
rioj dirbo iki susirgimo ir 
buvo narys gydytojų štabo. 

n 
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