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Ar Anglija Galės Pergyventi Krizę? 
Prancūzai Atidarys Sieną su Ispanija 

Attlee Nenori Keisti Savo Valdžios 
Bevykstant Deryboms su Amerika 

TEISMAS DfiL KARŠČIO PERSIKĖLE Į GATVĘ 

R a š o Vy t . A r ū n a s 

PARYŽIUS. — Paskuti- į imtas, išstosiąs iš kabineto, 
niu laiku Anglija pergyvena [kas iššauktų vyriausybes 
didelius sunkumus ir dauge- ] krizę, Attlee sutikęs, nes 
lis klausia, a r ji juos pa- j šiuo metu, kada vyksta an-
kels viena pati ant savo pe- j glų-amerikie&ų derybos, jis 
čių? Prie vidaus ekonomiš- nenorįs keisti kabineto kom 
kų sunkumų, prisideda eile 
tarptaut inių nepasisekimų. 

Už kelių dienų Saugumo 
Komisija spręs egiptiečių 
skundą prieš Angliją, ku
riame Kairo vyriausybė rei
kalauja, kad būtų kuo grei
čiausiai iš Sudano a tšaukta 
anglų kariuomene. 

Indijos išlaisvinimas ir 

pozicijos. 
Tačiau visi įsitikinę, kad 

vėliausiai už dviejų mėnesių 
Attlee atsistatydinsiąs, per 
leisdamas visus Anglijos e-
konomijos rak tus į Bevino 
rankas, kuris atsisakysiąs 

Sovietai Pavartojo Vefo Dar 2 Kartu 
Nepriėmimui Austrijos, Italijos į UN 

Atmetė Austrijos Pasiūlymą, Kad Pavesti 
Jų Priėmimą Bendram Suvažiavimui 

LAKE SUCfCESS, rugp. Į kančias produkciją Vokieti-

nuo užsienių reikalų minis
tro portfelio, nes sumaži-1 LONDONAS, rugp. 21. 
nus okupacinę kariuomenę, ' Anglija šiandien įteikė ulti-

padalinimas į dvi valstybes I Anglijos užsienio politika j matumą 4,500 žydų bėglių 
labai skeptiškai buvo ang-! nebegales žibėti ir nebetu- j esančių trijuose britų lai-

21. — Rusija šiandien pa 
vartojo veto du kartu sus
tabdyti svarstymą Italijos 
ir Austrijos prašymų priim 
ti jas į Jungtines Tautas. 
Tai buvo šeštas ir septintas 
sovietiniai vėtai šią savaitę, 

Teisėjas Just in F. McCarthy, sėdi kairėje , perkėlė savo teismą į gatvę užpakaly j pakeliant visuotiną rusųve-
policijos stoties, kuomet viduj pasidarė nepakenčiamai karš ta . Valstybės gynėjo (to skaičių iki 18 prieš sau-
padėjėjas ima stiklinę vandens iš teisėjo. (Acme Telephoto) jgumo tarybos didžiumos nu-

i tar imus. 
Balsavimas buvo ne dėl 

tų dviejų valstybių priėmi-
Pfldal inS P a l e S t i l l į mo> b e t d § 1 Austrijos pasiū-

joje. 

4,500 Žydų Laivuose SENATORIUS BILBO 
Gavo Britu Ultimatumą MIRĖ LIGONINĖJE 

lų konservatorių sutiktas, rės tiek svarbos. 
kurie netiki, kad atei ty šios P r a n c ū z i j a At idarys Sieną ; pakrančio. Jiems buvo įsa 
dvi skirtingos valstybes ga 
lėtų tarpusavy sugyventi 

su Ispanija 

Perei tais metais, uždary-
Bet didžiausias sunkumas j d a m a g i e n ą g u I s p a n i i a t r u . 

anglams yra su Palestina, ^ p a s i s k u b i n o j į m a n e , 

NEW ORLEANS, rugp. 
21. — Nors Foundation Ii 
goninė šį rytą pranešė, kad 
senatorius Bilbo atsilaiko 

vuose prie pietų Prancūzijos prieš ligą ir priėmė pusry
čius, jo sveikata staiga pa
suko į) blogąją pusę ir sena-kyta išlipti iš laivų iki pie

tų ryt dieną (Chicagos lai
ku) , ki taip jie bus nuvežti 

Sako Bus Karas Jei 

ŽENEVA, Šveicarija, m- ^ o P a l i k t i nutarimą dėl 
gpiūčio 21. - Arabų sąjun \^ Paėmimo bendram suva
gos valdininkas šiandien į davimui. Balsavimas dėl 
sakė by koks Palestinos pa- I Austrijos buvo 8 prieš 1, 
dalinimas iššauktų kraujo | Prancūzijai ir Lenkijai susi
liejimą palyginamą su tuo, 
kuris įvyko Airijoje prieš 

į Vokietiją. 
Jei žydai atsisakys išlip- ! Tuo užsibaigia demokra kur nežiūrint, kad jie islai- k a d į r ^ viūstyhės n u _ Į ̂  ^ t u o m e t . ^ ^ . < 

t rauks ekonomiškus santy- j b r i t ų z o n ą Vokietijoje, kur 
kius su Ispanija, bet pasi- ž y d a i b u g tuojau iškelti, ir 

nųveiU į Bergen-Belsen DP 

torius popietų mirė. Prie 20 metų protestui prieš bri 
jo tuo metu buvo jo sūnus j tų dominaciją. 
ir dukra 

Atmetė Vengrijos Prašymą 

Rusai Neturi Pagrindo: 
Gen. Clay 

BERLYNAS, rugp. 21. — 
Gen. Lucius D. Clay šian-
iien sakė Rusijos protestas 
prieš industrijos gamybos 
padidinimą vakarų Vokieti
joje yra be pagrindo, nes 
Rusija atsisakė skaityti 
Vokietiją kaipo ekonominį 
vienetą, kaip numatyta 19-
15 m. Potsdamo sutartyje, 
ir Molotovas viešai Mask
voj pareiškęs, kad Vokieti-
os produkcijos lygis turįs 

būti pakeltas. 

Planuoja Konferenciją 
Vakaru Ekonomijai 

QUINTANDINHA, Brazi 
Uja, rugp. 21. — Didžiuma 
delegatų šioje 20 tautų va-

ko 90,000 kariuomenės, ne
siseka įvesti tvarką. Slapta 

Gi Franco dėl to nei kiek 

žydų imigracija tebesitęsia, j rQdQ k a d ^ t į k y i e n a t o k i a 

Iš visų Europos krajst* iy- n > p r o t i n g a pasirodė, 
dai proletarai (turtingesnie
ji niekur nejuda) veržiasi j. 
Palestiną. Dažnai įvyksta 
susirėmimų t a r p žydų tero- į m a s ' s a n t y k i ų s u Ispanija 
ristų ir anglų kariuomenės. j a i n e š a d i d e l i u g n u o s t o l i u s 

to Mississippi senatoriaus 
kova už savo vietą senate. 
J i s buvo žadėjęs grįžti į 
Washingtoną ir kovoti, kad 
atgauti savo vietą, kurią 
jam senatas uždraudė, kai-

stovyklą. 
Žydų agentūros kalbėto 

neišsigando. Dabar Prancu- | j a s Jeruzalėje pasibaisėjo po net inkamam asmeniui ir 
zija pamatė, kad neturėji- ^ ž i n i a į p g a k § t ų b § g l i ų d § 1 išrinkimo būd*ų keliamų 

iškėlimas Hamburge būtų • abejonių. 
"kriminalas prieš žmoniją." • 

ir nutarė, kaip nors ati tai- į 2 y d a i l a i v u 0 S e v a l c a r n a k t į . n j - 1 / r f t J j i . . T ; r n c 4 a 
virs 200 anglų karmmkų ir l s y t i š i a k l a i d ą . Užsienių | J k § j i e p r a d § s b a d o s t r e i BritŲ IU8dltBS iNpStB 
kareivių, tuo tarpu žydų bu- eik2il ministras Bidault k a i e j n e £ u s l e i s t a i i e m s į. 
vn nuiiidvta tik 9. KaiD ma- _a . „_ , , _ . . __,: K ą J e i n e D U S l e i s t a J i e m s l 

Balsavimas dėl Italijos 
prašymo buvo 9 prieš 1, Len 

Sprogimas Sovietu ! k i j v :usilaikant-
K J1 " - rv j iv ių Vetavimas įvyko po to, Ikarų pasaulio apsigynimo 
P a s i u n t i n y b ė j e K u b o j e k a i s a u ^ u m o t a r y b a atme- j konferencijoje šiandien lai-
HAVANA, Kuba, rugp 21. : t § V e n S r i J o s prašymą būti kinai susitarė sušaukti spe 

— Maža bomba išsprogo p r i i m t a i * U - N ' n a r i u s . 1 icialią vakarų ekonominę 
anksti šį rytą sovietų pa- i b a l s u p r i e š l' d e v v n i e m s «*- konferenciją 1948 metais. 

Iki šiai dienai jau žuvo 

siuntinybės išnuomuotame 
name. Policija raportavo, j 
kad nuostoliai buvo maži o 

» 

niekas nenukentėjo. 

riams susilaikant. 
Sovietų delegatas Gromy-

ko argumentavo, kad Itali
ja, einant Potsdamo sutar
timi, negali būti svarstoma 

vo nužudyta tik 9. Kaip ma 
t y t skaičius visai nepropor
cingas, tad visai supranta
mas anglų pyktis, jei jie 
stengiasi išlieti savo pagie- j t 

nesenai pareiškė, kad gali
mas dalykas, jog art imiau
sioje ateityje siena su Is
panija bus iš naujo at idary-

žą daužydami Londono sina 
gogų langus. 

Anglai Ati t ra ' ik , 
Kariuomenę iš Palestinos 

Esan t tokiai padėčiai, ang 

Bet kad atidarius sieną, 
prancūzams teks nusiimti 
prieš ispanus skrybėlę, ki
taip šie nenorės kalbėti. 
Čia bus gera pomoka, kad 

lams neįmanoma pu i l i k t i n e , ; e i k i a k r e i P t J dėmesio j 

eiti į Šventąją Žemę, iš ku 
rios jie buvo britų sugrąžin 
ti liepos 29 d. Nuo to laiko 
žydai atsisako išlipti i r at
metė prancūzų viešnages 
pasiūlymą. 

nesupykus su arabais a r žy
dais, štai kodėl ne vien tik 

kaž kokių geležinkeliečių 
manifestaciją, kurie atsisa-

ekonomiškais sumetimais, k'e P r a l e i s t i k e l e t o s v a š o m * 
bet ir politiškais, Churchl- b u l v i l * * Ispaniją, kad užda-
llis savo paskutinėj kalboj n u s S l e n a -
pabrėžė, kad Anglija neturi 
jokio tikslo toliau pasilikti 
Palestinoje ir mandatą tu
rėtų kuo greičiausiai atiduo
ti UN'ai, tegu ji suka gal
vą, kaip išsprendus šią pro
blemą. 

Šis Churchillio pareiški-

Teroristai Išdegino 
Miestą Indijoje 

JULLUNDAR, Indija, 
rugp. 21. — Siautėją sikhai 
šiandien įsibriovė į šį 75,000 
gyventojų; miestą Rytų Pu

mas ma ty t turėjo įitakos njabo provincijoje i r žudė, 
degino ir apiplėšė mosle-
mus. Vietinė policija stovi
nėjo ir stebėjo įvykius, nie
ko nedarydama, kas smar
kiai kenkė britų suorgani
zuotos policijos pastangom 
išgelbėti likusius moslemus, 
kurių keli šimtai pasiliko, 

į darbiečių partiją, nes per 
paskutinį parti jos parlamen 
ta rų grupės slaptą posėdį 
buvo priimta rezoliucija at
šaukti visai okupacinę ang
lų kariuomenę iš Palestinos 
i r sumažinti iki minimumo 
kariuomenę Vokietijoje. 

Bevinas ir Attlee pradžio- | kuomet didžiuma jų išbėgo 
je būk priešinosi tokiam iš miesto užvakar naktį^ 
nutarimui, bet kada mait i - ! Raportai sakė daugiau ne-
nimosi minis t ras Strachey 
pagrasino, kad j is solidari-

gu 100 didelių gaisrų degė 
miesto centre i r visur buvo 

zuodamas su parti jos nuta-1 matyt i nužudytų moslemų 
rimu, jei j is nebūsiąs pri-1 lavonai. 

Rusai laužo Sutartį, 
Pasilaiko US Laivus 

WASHINGTON, rugp. 21. 
— Rusija kliudo derybas iš
aiškinimui $11,000,000,000 
lend-lease skolos, teigdama 
ji slaptai "nupirko ir užmo 
kėjo" už 106 Amerikos lai
vus, kuriuos ji dabar laiko. 
Bandymas pasilaikyti tuos 
laivus priešingai susitari
mui yra pagrįs tas falšyvais 
pirkimo aktais . 

Oficialai sako netikri nuo 
savybės pervedimo dokumen 
tai buvo paruošti karo metu, 
kad apgauti Japoniją, su ku 
r ia Rusija nekovojo. Tuo bū
du rusai gavo medžiagos 
padėti ja i 'kovoje prieš Vo
kietiją. Iš t ikrųjų' jie tei
gia, buvo supratimas, kad 
laivai yra tik paskolinami 
ir kad Rusija užsibaigus ka-

Iki $400 Milijonu 
VVASHINGTON, rugp. 21. 

— U. S. iždo pareigūnai šian 
dien sakė nauji iš traukimai 
sumažins Anglijos origina
lią $3,750,000,000 paskolą iš 
Amerikos iki $400,000,000 
iki šio mėnesio 29 d. Pasko 
los balansas buvo sumažin
tas iki $850,000,000 kuomet 
britų-amerikiečių pasitari
mai prasidėjo čia pirmadie 
ny apsvarstyti būdus palen-

Prašo Kub? Užbaigti narystei iki taikos sutarti 

Revoliucinius Planus 
įsigalios. 

CIUDAD TRUJILLO, Do
minikos Respublika, ru^p. 
21. — Prez. Trujillo šiandien 
kabeliu prašė Kubos Prez. 
Grau San Martin užbaigti 
revoliucinius pasiruošimus 
neva daromus Kuboje prieš 
Dominikos vyriausybę. 

Sovietai Protestuoja 
Dėl Reicho Gamybos 

PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Gen. De Gaullio suorgani
zuotoji Prancūzijos liaudies 

muose. 

parti ja šiandien pranešė ji 
gvinimui Anglijos ekonomi- stosianti aktyviai į politinę 
nes krizės. veiklą, išs tatydama savo 

Tik vakar Anglija sutiko i kandidatų sąrašus Prancū-
— su U. S. pri tarimu — lai- zijos miestų valdybų rinki-
kinai suspenduoti laisvą iš
keitimą, dolerių už svarus 
prekyboje su ki tais krašta is . 
Iždo departamento praneši 
mu, ištraukiamoji $450,000,-
000 suma bus pavartota su
mokėti už Amerikoje užsa
kytas prekes. 

Šis reikalas išsivystė po to, 
kai Kuba patiekė reikalavi
mą bendram vakarų veiki
mui šioje konferencijoje ap
saugoti tai, ką ji pavadino 
"ekonominę nepriklausomy
bę" Amerikų tautų. Ameri 
ka priešinosi tokiam žygiui 
šiuo metu. 

Guillermo Beit, Kubos am 
basadorius Washingtonui, 

VVASHINGTON, rugp. 21. pareiškė, negalima įsivaiz-
— Rusija protestavo siūlo- i duoti politinę nepriklauso
mą Amerikos-Anglijos-Pran- j niybę, jei valstybė neturi 
cūzijos konferenciją pakeli- \ taip pat "ekonominę nepri-
mui vokiečių industrijos i klausomybę". Jis reikalavo 
aukštį. Oficialūs U. S. sluo- i apsaugos prieš, ' 'ekonominę 
ksniai pripažino protestą, i agresiją." 
bet nepasakė pasipriešinimo Į Pasiūlymas buvo patiek 
priežastis. Konferencija at t a s nežiūrint sen. Vanden-
sidarys Londone penktadie- j bergo (R., Mich.) prašymo 
ny. I "neaiškinti agresijos per 

Streikas Sulaiko 
Laivo Išplaukimą 

NEW YORKAS, rugp. 21. 
— Laivas America šiandien 
pasiliko uoste, po to, kai jo 
vakar dieną numatytas iš-

.™ * ^ J l M , l r ą Ž i n t l a r b a Plaukimas buvo at idėtas dėl 
prieplaukos darbininkų (A. 
P. L.) streiko. Unija dabar 
veda derybas naujai sutar-

Duota suprasti , jog Rusi
ja teigia planai tai konfe- renciją laikytis Chapultepec 

smulkiai." Jis ragino konfe

rencijai panaikina Potstda 
mo sutart ies sąlygas sulai 

akto, kuris aiškina agresiją 
kaipo svetimos valstybės 

; ginkluotu jėgų įsilaužimą į 

VĖLIAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Naujas U. S. protestas Rusijai prieš tolimesnę D.-i-

ren uosto okupavimą Kinijoje sakė Rusija bus laikoma 
atsakinga vi Amerikos interesų pažeidimą ten. 

—U. S. a t s . Chester Merrow ( R , N. H.) ragino Prez. 
Trumaną sušaukti kongresą ta r t i s dėl {tempimo Euro
poje ir sovietų, agresiją pasaulio užvaldymuii1. 

kito kraš to teritoriją. 

Kanada Lėktuvais 
Parsigabens DPus 

OTTAVVA. Kanada, rugp. 
21. — Krašto a ts ta tymo mi 
nistras C. D Howe šiandien 

—Prez. Trumanas sakė vėl prašys kongresą įleisti di oaskelbė planą rugsėjo mė 

uz juos sumokėti. 

KARŠTIS TĘSIS 

dėsnį skaičių tremtinių iš Europos Į Ameriką. 
—Sovietų valdžia Korėjoje iki šiol atsisakė atsakyti j 

U. S. protestus dėl trijų, amerikiečių pogrobimo. 
—Prez. Trumano pranašavimas beveik $5,000,000,000 

valdžios pajamų pertekliaus iššaukė daug naujų reika 
lavimų skubiai sumažinti pajamų mokesčius. 

—Olandai sakė indonesiečiai sudegino didžiausiai) ar
batos fabriką Javoje, tuo pa t perspedami, kad imsis žy-

nesy pradėti masinį vežimą 
išvietintų asmenų iš Euro-
oos j Kanadą lėktuvais, ku
ris ilfrainiu reikš 3,000 j mė 
ne*i imigraciją. 

* i 

KALENDORIUS 
Rugpiūčio 22 d.: Šv. Ti 

motiejus; senovės: Karijo-gių kovoti jei indonesiečiai nestos kovoję. 
—General Electric bendrove pranešė pakelia kainas už tas ir įminė. 

Karšta ir trošku šiandien , č i a i ' reikalaudama 10 cen-1 § a j d y t u v u s i r skalbimui mašinas nuo $5 iki $15. ; Ruerpiūčio 23 d.: Sv. Pily-
—Ford Motor Co. fabrikas Rochester, Pa., bus /Uamdien pas Benitm>s; senovės: Bau-

uždarytas 10 dienų dėl įvairių dalių trūkumo. į mulas ir Ringelė. 
ir rytoj. Saulė teka fi-0fi-Įtų v a l a n d a i *l8* pakėlimo 
leidžiasi 7:43. , PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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• DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS . . , . , . .. _ _ • . . Penktadienis, rugp. 22, 1947 

Darbininkas Gladkovas 
(Paimta i§ ''Today's World" May, 1947) 

Rusijoje darbininkams caro laikais buvo daug geriau. 
Neprieštarauk bolševikams. Kova už šv. paveikslą. 
Sūnus prieš motiną. Baisioji O.G.P.U. arba čeką. Per
daug komisaru! Verčiau mirt, negu grįžti Rusijon! 

(Tęsinys) [sienos. Kai motina atsisakė 

SUGYVULEJĘS BROLIS ! ^ p a d a r y t i jis P ^ n u p l ė -
v I se Ikoną, mete j žemę ir uz-

Vieną parytį — aš to nie-1 sistojo su koja, rėkdamas, 
kuomet nepamiršiu — pava- j jog daugiau nebebus religi-
sarį 1918 m., kai visur bu- nių burtų proletariato tėvy-
vo pilna purvo, sugrįžo ma- ' neje. Mano motina skaudžiai 
no brolis, Mitą, jau šešis me i verkė. Pamatė visą nuotykį 
tus nebuvęs namie. Jo rūbai j tėvas. Susijaudinęs paėmė 
— vieni skudurai, purvina i kirvį ir vienu smūgiu suma-
uniforma. Buvo užsiželdinęs į lė sūnaus galvą. Taip mirė 
ilgoką barzdą ir per petį tu- j mano vyriausis brolis Mitą. 

; Prieš karą j is buvo gražus, 

UžDAVfi SMŪGI 
PROTESTANTAMS 

!Ji» pasidarė komunistas ir; l inti iš ka im 0 ir apie juos;po tam nevalgiau tiek daug 
| pasistengė, kad jo vardas daugiau nebegirdejome. Bet 
patektų kaip kandidato J ta- kurie klausė kaimo tarybos 
rybos pirmininkus. V i s u s pirmininko ir darė, ką jis 

J. E. Richard J. Cushing, 
Boston rejo pasikabinęs šautuvą 

. geras vaikinas, kiek piktas 
Mano motina begalo nu- į ̂  g š i r d i e s N e l a b a s i s \ mis dienomis spaudoje is 

džiugo, pamačiusi sūnų. Ap- ' k o m u n i z m u u ž n u o d i j o j o p r o kėlė, kad aštuoni protėstonų 
kabindama, bučiuodama J*, ^ ž m o n i ų 

ji garsiai dėkojo Dievui, kad * 
j is sveikas grįžo namo. Bet 
brolis žiauriai ją atstūmė, , Kai išgirdo Mitos draugai 
tardamas pašiepiančiai: ''Ne miestelyje, kas jam nutiko, 
būk kvaila. Dievo nėra ir ne- skubiai atvyko į mūsų kai-
buvo. Biednuomenė dabar - m ą > ištraukė tėvą iš trobos, 
valdo Rusiją. Visa priklau- v i są laiką keikdami ir kolio-
so MUMS. 

Bet ką jūs kvaili žmonės 
galit išmanyti. Vis dar gy
venate su bambatierais už-
pečkyje. 

darni: "Turėsi mirti, pasenu
si kiaule!" Tėvas atsakė: 
"Aišku, aš mirsiu. Tai yra 
geriausias darbas, kurį krikš 
čionis <?ali padaryti dabar-

Iš karto pamanėme, kad tinėje Rusijoje ." Jį sušaudė 
j is girtas, bet greit suprato- ir paliko gulėti, kur mirė. 
me, kad nelabasis užnuodijo Tada nuvyko į kaimo šven-
jam mintį. Jis tapo praga-Įt iko (popo) namus, visa iš-
rinės gaujos narys, vadina- j grobė, užmušė dvasiškį ir 
mos čeką. Jis pasidarė it į vieną šventiko sūnų, kurs 
velnias be sielos; gyveno Ra- buvo armijos karininkas, 
menskoe, ir sužinojome, kad ! 
jo užduotis buvo žudyti žmo 

UŽVIRĖ PRAGARAS 

nes. 

mus sušaukė į kaimo aikštę 
ir kaž koks vyras iš Ramens-
koe paklausė, ar yra kas bu
tų priešingas Volovikui. Ži
noma, tokio nebuvo, nes ne
buvo prasmės prieštarauti. 
Tas vyras paskelbė, jog Vo-
lovikas išrinktas vienu bal
su būti kaimo tarybos pir
mininku. Volovikas pradėjo 
tuoj veikti ir ikūre kaimo 
kooperatyvą. Tai buvo 1923 
m. 

Ir vėl mes gavome drus
kos, vinių ir tabako. Įsigi
jau skolon nuo šio koopera
tyvo telyčią ir jau 1925 m. 

arkivyskupas, šio į turėjau karvę. Gyvenimas 
pagerėjo. Vei atsirado mūs 
troboje duona. Mano vargšė 

ministeriai lankiuses Ju-< motina mirė, nesulaukus pa-
goslavijoj yra parsidavę kru; gerėjusių dienų. Bet ir jos 
vinajam komunistų diktato- nesitęsė ilgai. Aišku, mes ne 
riui Tito. (Acme-Draugas gyvenome jau niekad taip 
telephoto) gerai, kaip prieškariniais me 

ta is ; bet visgi nekentėme ba
do. 

Jei darai tai, kas paliep
ta, visa bus gerai. Kai drau
gas Volovikas pasakė, kad 
turite mokėti tiek ir tiek, 
jei paklausei — nebus var-
go. Atsirado pora neprotin
gų žmonių, kurie nepakluso 
jam. Tie žmonės buvo paša-

lingas Maskvos darbinin
kams. 

BADMETIS 

1919 m. pavasaryje nebe
turėjome nei karvių, nei viš
tų, nei miltų duonai kepti. 
Visa, kas mums liko t tai ne
daug bulvių, kurias suslėpė
me į žemę nuo Raudonosios 
Gvardijos. Po kelias bulves 
išsikasdavome nakčia, kad 
kaimynai nematytų ir neiš
vogtų. Kai kada pavykdavo 
man sugauti kokį zuikutį, 
ar paukštį, ir mes jį suval-

liepė, — gyveno ramybėje. 

ATIMA NUOSAVYBĘ 

Šie beveik ramūs laikai 
baigėsi 1929 m. Tų metų va
sarą kaimo pirmininkas su
šaukė visus ir perskaitė įsa
kymą, mūsų kaimas suko-
lektivizuojamas. Jis paaiški
no mums, kad toliau nebe
bus privačių valstiečių, arba 
"Seredyiakų", kad nuo šiol 
viskas bus visų nuosavybė, 
nes to nori Stalinas, kurs y-
ra svarbiausias vyras tarp 
stambiųjų komunistų. 

Tai buvo labai bloga žinia 
ir kai kurie mano kaimynai 
nenorėjo paklausyti įsaky
mo. A š pamačiau, kad nieko 
negaliu padaryti, nes nebu
vo p r o t į n g a pasipriešinti 
taip gal ingam valdovui kaip 
Stalinas. Bet pasistengėme 
sunaudoti visa, ką turėjome, 
pirma, negu pasiliaus tai bū
ti privati savastis . Suvalgė
me visas vištas. Užmušėme 

mėsos. 
NEKLUSNŪS ŽUVO 

Vieną dieną atvyko čekos 
vyrai — policininkai ir iš
sivarė visus, kurie priešta
ravo kolektivizacijai. Paėmė 

valstiečius vyrus, jų žmonas 
ir vaikus, ir mes daugiau 
apie juos negirdėjome. Šie 
vargšai žmonės neprotingai 
manė, jog gali neklausyti į-
sakymo. 

( B u s daugiau) 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
TeL H U D s o n 2 0 9 6 

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

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
a b i d v i k a r v e s i r j a s S U V a l - ' VALANDOS: nuo 2-4 ir 6r8 kasdien. 

- - . i , . v . išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
g e m e . N i e k a d p n e s t a i " n e i Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

2UVO Už I K O N ^ 

Nuo tos dienos mūsų kai- , gydavome su bulvėmis. 
mo ir viso krašto gyveni-1 _ 

j - M- «„o^««„« Bet mėsa būdavo be skomas pasidarė it pragaras. I t 
v J- + „,i„*o,, -.įsg:!-,, I mes, nes neturėjom nei-mes, 

Kai kitą kartą jis p a r v y - K a s d i e n atvykdavo plėšikų j - d m s k o s I r t a i n be 
ko, buvo girtas. Šūkauda- gaujos. Jie save vadindavo | • * 

. T> A r» B « i u f l i„ « - druskos išgyvenome beveik 
mas įsak nėjo motinai nu- Raudonąja Gvardija, ir jie « J . . 

1 • « «—, «,«;« vienus metus Kaip baisus 
imti Ikona — šv. paveiks- paimdavo visą mūsų mais- r 

- ; Y • 1 J •• -i >vra šitoks grvvenimas. as ne-
lą, kurs kabojo virtuvėje ant tą, sakydami, kad jis reika- .* • \K * ** * «*** * 
**' a J J pajėgiu išsakyti . Pavasary

je mano žmona ir aš pamai
nomis traukėme žagrę patys 
įsikinkę, kad turėtume kur 
pasodyti keletą bulvių. YOUR 

SAVIN6S 
ARE 
WELCOME 

^m 
"V 

ftra 

We're happy to be of service to individu-
als and families who want to look to the 
future with safety, by saving regularly ia 
a n insured savings account here. Start with 
a small amouai aow- and save nexc regu*> 
larlv. 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1500 South 49th Court, Cicero 50, UI. 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Kxecutive Secretary 

PHONE — OLYMPIC 412 

m 

" 

STASYS U T W E N A S SAKO: 

"DABAR -
REIKMENIS". — 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

Ė 

Stogams Reikmenys — rašaluoto Plyta iftvaizdos Sldtacs 
— Lanera — Dora — Tvoroms Mateiiolo — Maliavos — 
Varnl&io — Enamello — Geležiniu Namams Relkmeno 
(Hardwaro — Pleisterlo — Cemento — šimtu — Visokio* 
R Ašies InsalUcIJos Mateiiolo — Štormo Lango — Kom
binacijos Doro — Wallboard — Plaster Board — Vama-
d±iq Ir Daug Kito Dalyko. 

APROKAVOiAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

8TASYS U T W I N A S , Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
5039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1273 

VALANDOS: Nuo 8-tos vai ryto iki 6-toa vai vak. 
n o •»' ITSTI ^ :?& 

GAVOME DRUSKOS! 

Sekančiais metais padėtis 
šiek tiek pagerėjo. Buvo iš
rinktas kaimo tarybos pir
mininkas. Tai buvo žmogus, 
kurs nemėgo dirbti, bet bu
vo gudrus; vadinosi Volovik. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kandantiej i nuo Man, aMara 
ir skaudžiu ia lsdų, » n o kaip min-
ku yra ramiai paaMėti, Ir kaip 
aaktlM metu nagauma garai Uktf-
m t e g o t K o a m t t 
iaiadoa pradeda 
o le i t ir akaudi-
U — užtapkite 
LEOULO Otnt-
ment palengvl-
olmul skausmo 
Ir niežėjimo tų 
sen'j, atdarų Ir 
tkaudtlų ialadų. 
Jo atgaivinai*-
čioa Ir skausmą 
prašalinančios r-
patyb** sutelks 
Jums t inkama 
naktlea poliai Ir 

; paceibfts uarajt 
' senaa, atda-
_ ras ir aka u-
! l i l a s žala 
daa Vartokite ii tvfl ekaadlema 
tudeaimama, t a t u Ir •utrukimu 4 

. prašalinimui. Ir kad pa'engrlntl 1 
1 °aor4asla nieiėjlm*. Atvedina r a -
; dinama atklete 's Foot de f ima Ir 
oieiUlnaa. sustabdo jo plėtimas! 
ulatko nuo odos n u d i l t v l m o Ir 

•utrfllUmo tarp piritų; feraa Ir 
«.uaoa, trUkstancloa odos nleitj i -

PASIKLAUSYKITE 
Visų Mėgiamiausias 

Budriko Radio 
Programas 

Sekmad. WCFIi Stoties 9:30 v. v. 
Ketvirtad. W H F C Stoties 

7:00 v. T . 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met raaite geriausios kokybės RA
KANDUS, RADIOS ir JEVVELRY, 
prieinamiausiomis kainomis ir 
visuomet mandagų patarnavimą. 
Atsilankykite. 

VISI DJBPARTMENTAI 
PATALPINTI VIENAME 

BALTAME N A M E 
Krautuve atdara kiekvieną dieną. 
Vasaros metu atdara vakarais 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 9 vai. 
vakare. 

JOS. F. BUDRIK, k . 
3241 S. Halsted Street 

Chicago 8, UI. 
TeL CALumet 7237 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smefana, Jr 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VAIiANDOSt 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30 

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

iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland A ve. 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YAKds 0554 

Jei neatsiliepia saukite— 
Res. Tel.: MIDuay 2880 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Res. TeL: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartj 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Suvirs 2 5 metų patyrimo. 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįa 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutartį. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitartus — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 8:00 raka-
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehiil 521S 

Rez. TeL HILltop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHTSIOIAN * iURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 

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

Ol'ko Tel. — PROspect 3888 
Res . Tel. — VIRginla 2l2i 

Ofiso tel. VIRginia 7819 
Resid. Tel. CANal rsio 

Tikslus tyrimas Gontaot Stiklai 
Orthoptic Gydymas. St iklui Atnaujinu 

Dr. Walfer J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CEEMAK ROAD 
( T i r i Metropolitan State Bank) 

Tel. VIRginia 6592 
Vai.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. Šeštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSIC1AN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONb , 
2200 West Cermak' Boad 

TAULNDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. Ir 

Šeštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutarti. 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
, Home cails į n Indiana 
< Phone Wcntworth 2527 

PHYSIO THERAPY 
936 West 63rd Street 

HOURS — Daily 6 to 8 P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

I 

mnl. ano darbo išbėrimam* te ki 
o m i odoc nearalimi Ii lanko pu- , 

LEGULO OINTMENT parsiduo-'! 
da po |1 .25 ir po $8.50. 

Siųskite tūtų Money OrdsrJ tie- i 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th 8trt»t 

CTCKRO 50. OJLINOia 

•>m 

• 

Ofiso Tel. VIRginia 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. EMILYY KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 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. 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

* S925 West 59th Street 
VALANDOS; 2—4 popiet. «:»0— 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Beft-
tadienį pagal susitarimą; kitomii 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

TeL: GROvehiil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS D2 CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargia Vaistines Name) 
OFISO VAIiANDOS: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
atut Xoan c^d4xxUatum. 
Om«vi Ofttf Sup«rvb«d by MM United Stot** Co«immenl 

2202 W. CERMAIC RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS 
WldN6iVmginla 7747 JOHN L KAZANAUSKAS, Pr««. 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS \R CfflRURGAS 

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 
yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehiil 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Boad 
OFISO VALANDOS: 

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

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice l imited to Obstetric* 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

T e 1 e f o n a i 
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 0232 

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 Šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
NamŲ Tel. PROspect 1930 

Dr. A, Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS JR CTORURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison Street. 

Ofiso Tel.: SEEley 7830 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Jei neatsiliepia, saukit MII>. oooi Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakar* 

; 
• 
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CLASSIFIED HELP WAN TED ADVERTISEMENTS 

Po svietą pasidairius kų dvasiai. Tas dainas ir 
giesmes viešumoje jie ne-

Šiandie Dėde Karavojus dainuoja ir negieda, o tik 
pasakoja apie tai, ką jis ra- šiaip sau niūniuoja. Štai, 
do Vilniuje. (kaip jie yra persidirbo ir 

Skersai ir išilgai išvaikš-1 Amerikos Lietuvių Vyčių 
čiojęs Maskvą, du sykiu pa- himną: 
buvojęs pas Staliną, tariau
si, kad ten mano misija 
baigta. Todėl pirmą trauki
nį pagavęs, atsidūriau Vil
niuje. 

Pirmiausia ką Vilniuje 
pastebėjau, buv7o tas, kad 
ten lenkiškumo Mažai pėd
sakų belikę. Tik beda, kad 
Vilniuje ir lietuviškumas ne 
pakeltas. Visame viešpatau
ja balšaviklška3 rusišku
mas. 

Kai suėjau su vienu tik
ruoju tėvynainiu, tuoj apie 
mane žinojo visi lietuvio.*., 
žinoma, ne stalininiai lietu
viai. Po to netrukus sužino
jo ir visa Lietuva ir parti- j 
žibiai. 

Garsas apie mare Lietu
voje nuo krašto iki krašto 
praskambėjo ne be labai 
svarbios priežasties, ne be 
didelio sumanumo ne vien 
mano, o ir visų vilniečių O 
ta priežastis buvo tokia: 
pastebėjau, kad jų giesmės 

Nuženk Galybė iš aukštai 
Ištrenk Stalino juodą dva

sią. 
Mes sena tauta einam drą 

šiai 
Lietuvą gelbėt nuo žvėrių. 

Tai yra noras mūs tau
tos. 

Ei, žmonės, čia ne pabaiga 
Mūs kelionės, 
Mes nenurimsim nei kada, 
Pakol tėvynė taps laisva. 

O, Visagali, Tu žinai, 
Kas mūsų tautą smauglį, 

ėda, 
Ar mes nuteisti esam mir

ti, 
Kad duobė žiopso iškasta? 

Dar mus išgelbėt Tu 
gali. 

Ei, Mielas, Tau atiduodam 
Savo sielas, 
Tiktai Lietuvą mūs ap

gink. 
O bolševizmą išnaikink. 

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

"DRAUGAS" H E L P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI HELP WANTED — VYRAI 

Visi skelbimai šiame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo firmų. Chicag-oje. 

HETiP WANTED — VYRAI 

KARPENTERIŲ 
DEL 

KONSTRUKCIJOS DARBŲ 
KREIPKITĖS 

MEREDITH BROS. INC. 
SO. CLEMENT AVE. & E. HOLT ST. 

MILWAUKEE 

D O M Ė S ! 
AR JCS IEŠKOTE 

GERO DARBO? 
Mums reikia gerų vyrų, kurie 

yra interesuoti 

'GEROMS ALGOMS" 
GEROMS VALANDOMS' 
"GEBU DIREKTORIUM" 

DARBININKŲ 
GEROS ALGOS 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS I 

MAGNUS METAL DIVISION 
of National Lead Co. 

4901 W. State St. — Milwaukee 
CABINET IŠDIRBEJŲ IR 

YVOOD WORKING MAŠINŲ 
DARBININKŲ 

Patyrusiu — pastovus darbas 
WEST SIDE MFG. CO. 

3846 W. Wisconsin — Mihvaukee 
(Tel. DIVISION 6350) 

BENCH HANDS 
DRILL PRESS OPERATORIŲ 

KREIPKITĖS Į 
OUTBOARD PARTS & 
ACCESSORIES PLANT 

424 No. 4th St. — 2-trame aukšte 
MILWAUKEE, WISC. 

MOLDERS 
GEROS ALGOS 

PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS Į 

MAGNUS METAL DIVISION 
of National Lead Co. 

4901 W. State St. — MHwaukee 

TOOL M AKERS 
3:30 vai. popiet iki 11:30 vai. šil tas 

SIFTV BONAS 

MASSEY-HARRIS 
17th 8C Packard Ave. 

BACINE, WISCONSIN 
"Jūs mėgsite mūsų sąlygas." 

WAREHOUSE VYRŲ 
Pastovus darbas plieno vvarehouse. 

5 dienu savaite — Geros algos 

A.M. CASTLE & CO. 
338 S. 17th Street — Milvvaukee 

VYBŲ 
PUSES AMŽIAUS 

Dirbti maliavos dirbtuvėje. Pilno 
laiko darbas. Kreipkitės į— 

T. C. ESSER CO. 
3107 W. Galena — Milwaukee 

ir dainos oakeistos Visos Rytoj skaitysite tautinę 
pritaikintos suspaudimo lai- lietuvių suplikaciją. 

MIRGA - MARGA 1$ ROCKFORD, ILL. 
Rugpiūčio 17 d. Šv. Pet

ro ir Povilo parapijos pik
nikas gerai pasisekė, žmo-; 
nių buvo neperdaug, bet vi- i 
si buvo geram ūpe, visi ro
dė norą darbuotis sykiu su 
nauju klebonu. 

Parapijos komitetas gra
žiai darbavos. Piknike buvo 
mūsų biznieriai: Jonas Mi-
lašis ir Kazimieras Makaus
kas. Jie pavaišino ir visus 
piknikierius. Biznierius Bro
nius Garšva taipgi šauniai 

t pasirodė. Gi ūkininke Mari
jona Domeikiene atvežė bul
vių, sūrių! laimėjimui. Ir 
" Draugo*' korespondentui 
skanų sūrį užfundijo. Ačiū 
jai. Klebonas kun. J. Reikas 
labai dėkingas aukotojams 
ir darbininkams. 

* 

Klebonas praneši, kad re
montas seserų namo ir mo
kyklos eina prie baigos. Se
serys greit parvažiuos. Pra
šo moterų, kad seseris gra
žiai priimtų, kad antradieni 
suneštu dovanų, nes jos gau 
na mažą atlyginimą. Beje, 
reikia paske l t i tuos, kurie 
prisidėjo aukomis prie se
serų namo remonto. Aukoio 
p6 $10: J. Digris, K. Mali
nauskiene, J. Šimėnas, M 
J. Šeštokas, S. Varakoiiene, 
Vasiliai, S. Kasputis. Po $5: 
Garšvai, Mr. ir Mrs. Griee:, 
Klikniene. Kitus aukotojus 
vėliau paskelbsią. Klebonas 
labai dėkingas visiems, ku
rie prisideio aukomis ir pa
dėjo dirbti. 

• 
Rockfordiečių nieks nesu-

bytins. Ką užsimoja, tą ir 

padaro. "Draugo" Tremti
nių Fondui vėl gauta aukų. 
Aukojo po $1: J. Milašis, K 
Makauskas, S. Keliotis J. 
Digris, C. Patapavieius, P 
Kriščiūnas, J. Šimėnas. Po 
50c: V. Gremba, A, špokas. 
Be abejo, lietuviai tremti
niai bus dėkingi rockf >rdie-
čiams. 

• 
Adomas Špokas iš Oma

ha, Nebr., leidžia vakacijas 
pas savo dukterį ir žentą 
Milašius ir džiaugias, kad 
žentui biznis gerai sekasi. 

« 

vr 
Agnieškos Naujckienės 

gimtadienio proga buvo di 
dėlės vaišės, kuriose daly
vavo daug svečių Ir "Ag-
nieškutės Jvogeris" sykiu 
dalyvavo. 

* 

Rockforde dabar dideli 
karščiai. Kai kada esti net 
šimtas laipsniu. Tie karš
čiai "sušildė" ir mfisų jau
nikaičius. Kai kurie jau ža
da mainyti žiedus. Mykolas 
Savickas su našle Savickie
ne jau greit sumainys. Sa
vickienė džiaugias, kad pa
vardė jos nebus permainy
ta. Dabar Ir kiti jaunikai
čiai susirūpinę, atrodo, kad 
naujas klebonas dar šįmet 
turės daug vestuvių. 

Tarybos ir BALF skyrių 
susirinkimo nutarimus pa
rašysiu kitą savaitę. 

Korespondentas 

V Y R Ų 
Patyrusiu ir nepatyrusių 

del fabrikos darbų. 
Geros algos pradedant 

Nuolatinis darbas 

3-jų šiftų Pasirinkimas 
KREIPKITfiS Į MR. NELSON 

M I C K L E B E R R Y 
FOOD PRODUCTS CO. 

801 W. 49th PLACE 

Visam tam, kas daroma 
prievarta, trūksta genijaus 

PLATINKITE DRAUGĄ 

FOUNDRY PAGELBININKŲ 
Bench molders ir plaster molders 
ieško išdirbejas foundry match pla
tės padirbti partings ir clean pat-
terns. Geros darbo sąlygos — Ne
sunkus linksmas drabas. Rašykite 
arba šaukite: 
FI.ASTIC CORP. OF MIT/WAITKKE 

SUSSEX, WlSCOIVSIN 
Phones, E N T E R P R I S E 3200 

arba s'n>-c\ 10R3 

MŪRININKŲ 
Nuolatinis darbas statybos pro
jekte. Aukščiausios algos. 

D & D CONSTRUCTION CO. 
9719 Krankliu Avenue 

Franklin Park, 111. 
Telefonas 474 

AUTO MEKANIKŲ 
Tel. Division 0975 

PRAŠYKIT 
* BUSTER" 

Sužinokite apie geras progas, 
kurios yra atdaros viename 
Mihvaukee moderniškiausių ir 
geriausių įrengtų auto par
davyklų. 

Nash Wisconsin Inc. 
3732 W. WISCONSIN AVE. 

MILWAUKEE 

V Y R Ų 
Del generalinių šapos darbų. 5 
dienų sav. Pastovus darbas. Algos 
mokame daugiau negu paprastai. 
KREIPTIS Į B R I Q I E T T E PLANT 
147 So. 6th Street — MiKvaukee 

UNITED COAL & DOCK CO. 

H E L P WANTED — VYRAI 

R E I K I A 
Akmenų Talpintojų 

ADMINISTRACIJOS RCMAI 
CHICAGOS UNIVERSITETE 

58th ir ELLIS AVENUE 
Matykite: JULIUS MILLER 
ar tel. Butterfield 6936 

W. J. LYNCH CO. 

HELP WANTED — MOTERYS 

MŪRININKŲ 
Pastovus darbas. Geros algos. 

Federal Construcfors 
INCORPORATED 

30 N. Dearborn Street 
I Kreipkitės j : 

7608 Stony Island Ave. 

MAŠINŲ OPERATORIŲ 
Del turret lathes ir taipgi 

blade milling mašinų. 
Pastovūs darbai 

KREIPKITĖS PO 8 V A L. RYTO 
WETMORE - REAMER CO. 

418 No. 27th Street — MUwaukee 

R E I K I A 
PATYRUSIŲ MEKANIKŲ 
Dėl didžių trokų ir busų. 

SOUTHERN LIMITED 
1619 SO. STATE ST. 
Matykite Mr. Docken 

H E L P YVANTEI) MOTERYS 

TYPISTS 
AUTO MEKANIKŲ GELBĖTOJŲ , Gera proga susipažint su national 
Dirbti ant disassembly mūsų mo- Į finanso kompanija, 
derniškame mašinų perstatymo de- j GEROS ALGOS 
partamente. Pastovus, nuolatinis! Su paskatinimo planu — puikios 

darbo sąlygos, grupes ir akcident 
apdrauda. 

APMOKĖTOS ATOSTOGOS 
40 vai. savaitė. Kreipkitės dabar 

1003 EMPIRE BUILDING 
710 N. PLANKINTO\—Miluaukce 

darbas. Matykit Diek Svvendson. 
SVVENDSON MOTOR CO. 

S. 20th ST. &.W. NATIONAL AVE. 
MII, W Al K E i : 

AUTO MEKANIKŲ 
Gera proga dirbti greitai augančioj 
jstaigoj. Jįaatovus darbas. Aukštos 

algos mokamos. 
MATYKITE: M*t. DINAUER 
HARTUNG MOTOR CO. 

3030 N. 3nl ST. -*- MIIAVALKEE 

X "Mirties Kolona", įdo
mi knyga, jaifiSČjo iš spau
dos. Galite gauti " Draugo'' 
administracijoje. 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street, Chicago 

Auksas yra vienatinig me 
talas, kurie nerūdyja van
denyje. 

MAN WANTED 
TO TAKE CHARGE OF 

ANODIZING EOUIPMENT 
EXCELLENT OPPORTUNITY 

Mušt be thoroughly experienced. 
Tlus is permanent and offers an 

excellent fuiure to the man 
who ųualit'ies. 

Write or phone — 93251 
MR. BONNELL 

TRIMEDGE, INC. 
4021 Mahoning Avenue 
YOUNGSTOWN 1, OHIO 

BOTTLING DIRBTUVE 
Pagelbininkų reikia kaipo 

Loaders, Stackers, Inspektorių 
Geros darbo sąlygos. Kreipkitės: 

CHICAGO 
SO-GRAPE BOTTLING CO. 

1307 SO. PIL.VSKI ROAD 

PAIEŠKOJIMAS 

IEŠKOMA A I K L E 
Ieškoma pusamže moteris prižiūrėti 
dienos metu pusantrų metg kūdikį. 
Patelefonuokite bet kada — 

s r V E R I O R 6751 

PARDAVIMUI 

5 kambarių, mūrinis namas, 2-jų 
meti; senumo. 40 pėdų. lotas. Neto
li Marquette Parko Ir transportaci-
jos. P R I K D i m i / . $10,7(10. 

7326 SO. MOZART SITtEFT 

Tai Ne JŲ Vaikas 

OFISO DARBAI 
Alga pradedant $95 j mėnesį — 
su pragyvenimo bonusu. Typing 
reikalinga, Baigę high School, 
tarp 17-20 m. Kreiptis kamb. 115. 

JVORTHWESTKR\ MUTUAL 
LIFE INSURANCE CO. 

720 E. Wl8Consin—Mlluaukee 

MOTERŲ 
Patyrusių ir nepatyrusių dėl ma
šinų valgių pakavimų pozicijų. 

GEROS ALGOS PRADEDANT 
NUOLATINIS DARBAS 
3-ju ŠIFTŲ PASIRINKIMAS 

MICKELBERRY 
FOOD PRODUCTS CO. 

801 W. 49th Plūce 

Jefferson, Wis. Geor-

R E I K I A 
PATYRUSIŲ 

POWER MAŠINŲ 
SIUVĖJŲ 

BADGER SHIRT CO. 
1125 W. 6th STREET 

RACINE, WISCONSIN 
MERGAIČIŲ 

Geriems darbams del peržiūrėto.joms 
Sfia J e a n W e c k l e r , 9 m e t ų i r bendrai rankos darbams valpio 

materiolų pakavime. Geros darbo amžiaus mergaite, dingo iš 
namų gegužes 1 d. ir iki 
šios dienos než'ncma, kas 
su ja atsitiko. Prieš kelias 
dienas netoli Manitowoc, 
Wis., prie vieno ežero ras
tas vaiko kojos kaulas, ke
li rūbų gabalai, viena pirš
tine ir batai. Tačiau din
gusios mergaites tėvai sa
ko, kad batai nėra jų duk
ters. 

Policijai dabar galvosū
kis, kas čia buvo nužudy
tas. 

M O T E R I M S 
PILNO LAIKO 

DARBAI 
Mokestis Pradžioj 

MOTERIMS 

93c 
į valandą 

APMOKAMOS 
ATOSTOGOS 

GERAS MAISTAS 
Kompanijos apdraudos planas ir 
puikiausios darbo sąlygos nĄsų 
moderniškoj, naujoj dirbtuvėje. 

už žemus kaštus mūsų 
puikioje Kafeterijoje. 

UNIFORMOS 
PARŪPINAMOS 

DYKAI. 

KREIPKITfiS I 

KRAFT FOODS 
COMPANY 

450 E. Illinois St. 
STENOGRAPHER 

JUNIOR — SMALL OFFICE 
l/2 bl. from North YVestern Station 

FIVE DAY WEEK 
ę 

NATIONAL ACME CO. 
559 W. Washington Street 

DEARBORN 1823 

ASSEMBLERS 
DAY OR NIGHT SHIFTS 

5 DAY VVEEK 

FELDCO LOOSE LEAF CORP. 
1505 \V. Leland Avenue 

MOTERŲ 
Nesunkiems darbams dirbti 

valgiu pramonėje 

40-48 valandų savaite 
88c vaJ.' pradedant 

THE BEST FOODS, INC. 
2816 SO. KILBOURN 

Atvyko Tremtiniu 
New York. — Trečiadienį 

Ernie Pyle laivu vel atvyko 
iš Europos 733 tremtiniai ir 
102 Amerikos piliečiai. At
vykusiųjų tarpe yra ir lietu
vių. Taip p>t atvykusiųjų 
tarpe yra 53 karo našlaičiai. 

N . -

sąlygos ir algos. 
MHJFRINT, INC. Cadiz, Ispanija. — Oficia-

422 w. vi,ginta st. — Miiu-aukoe \ Uąj pranešama, kad šiame 
mieste įvykusiame sprogime 
žuvo 250 žmonių. Dar ir to
liau ieškoma žuvusių. Gali 
būti, kad žuvusiųjų skaičiui 
dar padidės. 

TARNAIČIŲ 
Pastovumas 

patyrusių pageidaujama 
Matykite šeimininkę. 

HOTEL SCHROEDER 
509 W. \Visconsin — Mihvaukee 

Maldoj prisimink Lietuvą. 

HELP WANTED — VYRAI 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINĖS, ALAUS! 
Speciale nuolaida organizacijų parengimams, 

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

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

Paleistas Už Užstatą 
r 

Chicago. — Lloyd Mar-
tens, 39, kuris prisipažino 
praleidęs su Mrs. Sell pas
kutines 42 valandas prieš 
jos mirtį girtuokliaudamas, 
paleistas už $750 užstatą. 
Tolimesnis apklausinėjimas 
paskirta s rugsėjo 22 d. Iki 
to laiko bus padarytas Mrs. 
Sell vitaliniu.' organų chemi
nis analizas, kad nustačius 
tikrą jos mirties priežastį. 
Policija pareiškė negalinti 
suimti Martens, nes nėra 
jokių įrodymų, kad jis nu
žudė ' arba bent užgavo 
Mrs. Sell. 

P A R D A V Ė J Ų 
IR S K Y R I Ų V A L D Y T O J Ų 

PATYRIMO NEREIKIA 
Neapribotos progos vyrams, kurie 

nori dirbti. 
2-JŲ SAVAIČIŲ MOKINIMAS 

KREIPKITĖS TARP 9 VAL. RYTO IR 3 VAL. POPIET 

HOLLAND FURNACE CO. 
635 N. Ith ST. — MILWAUKEE 

HELP WANTED MOTERYS 

MERGINŲ IR MOTERŲ 
REIKIA DEL DARBŲ 

SVEIKINIMŲ KORTELIŲ DIRBTUVĖJE 
Nesunkus švarus darbas, atsisėdę prie stalo. Pasirinkite šifta: 

Dienomis nuo 8 v. ryto iki 4:30 p p. Vakarais nuo 5 v. iki 10:30. 
KREIPKITĖS I — 

1616 NO. MOZART STREET 
(y2 bloko j vakarus nuo California ir North Avenues) 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FKLEND 

Second-ClasB Matter Mareli 11, 1918 at Chlca*o, Illinola. 
Under the Act of March t. 1879. 

Pvbllabed dally, eocoept Bundaya 
by the 

lithiuuilan OathoHo Presą Society. 
Member of tbe CaLhoUo Preaa Aatfm 
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ttMigom reikia siusti Palto Money 
Orderiu su uisekymala 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamo! 
tuojaua, sravus prašyme. 

^MM^-r"::":;:\v::./4:"^BLSKrr«8 M**, -DRAUGU" 

Gen. George Marshallo Kalba 
PIRMIAU EUROP4 REIK ATSTATYTI 
Praėjusi trečiadienį Pietų ir Šiaurės Amerikos val

stybių konferencijoj, įvykstančioj Petropolis, Brazilijoj, 
Jungtinių Valstybių sekretorius gen. George Marshan 
pasakė svarbią kalbą aktualiais tarptautines politikos 
reikalais. 

Apie šią jo kalbą, kaip ir visas kitas pagrindimas 
kalbas, yra visaip atsiliepiama. Daug kam nepatinka, 
kad gen. Marshall, liesdamas pasaulio taikos atsteigi-
mo klausimą, pirmoje vietoje pastatė Europos ir Toli
mųjų Rytų reikalus. Kai kurie, mat, yra įsitikinę, kad 
geriau būtų rūpintis tik savo reikalais, o Europą ir 
kitus kontinentus palikti nuošaliai. 

Tačiau gen. Marshall, kalbėdamas Jungtinių Valsty-
1 bių vyriausybės vardu, kitokią nuomonę pareiškė. Ir 

v i s a i t e i s i n g a i . J a m y r a p u i k i a i ž i n o m a , k o k i e p a v o j a i 
šiandien gresia Europai ir Tolimiesiems Rytams ir 
kokį ryšį tai turi su Jungtinių Valstybių ir kitų Ame 
rikos valstybių ateitimi. Nebereikalo jisai kalbėjo, kad 
šiandien mes gyvename "sergančiame ir kenčiančiame 
pasaulyje", bet, anot teisingo jo teikimo, vakarų pus
rutulis (VVestern hemisphere) išvengė išnaikinimo ir 
visų karo baisenybių. 

JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ VAIDMUO 
''Rimtos politinės problemos, su kuriomis šiandien 

susiduria pasaulis, pareina nuo visiško ekonominių ir 
socialinių santykių sugriuvimo" — pareiškė gen. Mar
shall. Šios būklės rimtis labiau jaučiama Europoj ir 
Tolimuose Rytuose, negu Amerikoj. Todėl Jungtinės 
Valstybės, planuodamos pasaulio taiką, pirmoje vie
toje ir turinti galvoje -Europos ir Tolimųjų Rytų eko
nominio ir socialinio gyvenimo atstatymą. 

Toliau gen. Marshall pasakė, kad Jungtinės Valsty 
bes yra pasiėmusios ant savo pečių gelbėjimą nuo ka
ro nukentėjusių kraštų, kuriems gresia badas ir eko
nominis chaosas. Bet, pasiėmus tą naštą. Jungtines 
Valstybės ir į vakarų: pusrutulio ekonomines problemas 
kreipia rimto dėmesio. Pagaliau, Europos ekonominio 
gyvenimo atstatymas yra svarbus veiksnys ir šio pus
rutulio ekonominiam būviui. 
PASISAKO PRIEŠ DIKTATŪRAS 

Gen. Marshall ypač stipriai pabrėžė visų Amerikos 
valstybių vienybės reikalą. Tuo reikią rodyti pavyzdį 
kitiems kontinentams. Turint galvoje šiandieninę tarp
tautinės politikos būklę, Amerikos valstybių vieningu
mas yra nepaprastai svarbus dalykas. 

Negalima praeiti pro šalį nepastebėjus dar vieno 
reikšmingo gen. Marshallo pareiškimo, turinčio ryšį 
su spaudos laisve ir diktatūromis. 

Jisai griežtai stovi už spaudos laisvę ir skatina pa
naikinti diktatūras. " Valstybe egzistuoja žmogui, bet 
ne žmogus valstybei" — kalbėjo gen. Marshallas. Taip 
sakydamas jisai turėjo galvoj žiauriąją komunistų dik
tatūrą Sovietų Rusijoj ir diktatorines tendencijas', ku
rios reiškiasi kai kuriose Pietų Amerikos valstybėse. 

Vienu žodžiu, gen. Marshallo kalba yra labai svarbi 
ir reikšminga. 

Kas Įvyks Labor Day? 
Labor Day Vytauto darže įvyks nepaprastas dalykas 

— bus dienraščio "Draugo" piknikas — išvažiavimas. 
"Draugas ' ' remia jūsų reikalus, reikia manyti, kad 

plati visuomenė iš Chicagos ir tolimesnių vietų pa
rems "Draugą" savo atsilankymu. 

• • 

Bus Mažiau Vyno 
Prancūzijoje, Gard departamente, šiaurės vakaruo

se nuo Marseille, siautė ledų audra. Ir ši audra sunai
kino tiek vynuogių, iš kurių būtų buvę galima pa
gaminti 1,760,000 galionų vyno. 

Sakoma, kad audra sunaikino vynuogių už $800,000. 

Komunistu Tikslai Nepasikeitė 
KONGRESO KNYGYNO RAPORTAS 
Ir spauda ir radijo komentatoriai priduoda nem^a i 

reikšmės tik ką paskelbtam Kongreso Knygyno rapor
tui apie Sovietų Rusijos užsienių politiką. Sis rapor 
tas yra paruoštas Jungtinių Valstybių senato užsienių 
reikalų komisijai. 

Raporte paduoti duomenys nenustebins tų, kurie per 
trisdešimtį metų sekė komunistui veiklą Rusijoj ir ste
bėjo jų propagandą kituose pasaulio kraštuose. Ypač 
nenustebins tų, kurie žino, kokiems tikslams Stalinas 
okupavo Baltijos valstybes, kodėl jis taip plačiai iš
plėtė savo dominaciją Europoj ir Azijoj ir kodėl jis 
taip akiplėšiškai veržiasi į Viduržemius. Bet raportas 
atidarys akis daugeliui tų, kurie ligšiol vis dar nesu
prato arba nenorėjo suprasti Maskvos agresinių ir im
perialistinių siekimų. 
LAUKIA DEPRESIJOS 

Kongreso Knygyno raportas paruoštas po ilgų stu 
dijų ir dideliu atsargumu. Prieita prie aiškios išvados, 
kad komunistų viltys ir siekimai nėra pasikeitę nuo 
Lenino laikų. Jie tebesiekia pasaulio revoliucijos. Mask
vos vedama užsienių politika tebėra vedama nepasi
tikėjimo, įtarinėjimo ir intolerancijos pagrindais. 

Komunistų lyderiai esą įsitikinę, kad netrukus ka
pitalistiniai kraštai bus paliesti sunkios ekonominės 
depresijos ir tai paruoš dirvą pasaulinei revoliucijai 
įgyvendinti. Tai turint galvoj, komunistų vadai ir pa
laiko Rusiją, iš kur toji revoliucija turėsianti prasi
dėti. Komunistai esą pasirengę lošti bet kuriomis kor
tomis, kokios tik patenka į jų rankas. 
A M E K I K O S - K U S I J O S S A N T Y K I A I 

Svarbiame Kongreso Knygyno raporte konstatuoja
mas neužginčijamas faktas, kad santykiai tarp Jung
tinių Valstybių ir Sovietų Rusijos šiuo metu yra labai 
pavojingame stovyje. 

Atsakoma, ir tai gana tiksliai, ir į tą klausimą, ko 
dėl Rusija įstojo į Jungtinių Tautų organizaciją. Ji jon 
įstojusi dėl to, kad turėti daugiau galimumų komu
nistinei propagandai vesti. 

Raštas svarbus. Užtat reiktų, kad jis kuo plačiau
siai būtų paskleistas.^ 

APŽVALGA 
KATALIKŲ UNIVERSITETAS LIETUVOJE 

Rugpiūčio 5 d. suėjo 15 metų nuo formalaus katalikų 
universiteto atidarymo akto Lietuvoje. Tiesa, jis ne
turėjo sąlygų veikti, bet tai įdomus faktas iš lietuvių 
katalikų kultūros istorijos. Katalikų universiteto stei
gimas Lietuvoje — buvo senas troškimas. Amerikos 
lietuviai, dar 1916 metais, lyg nujausdami Rusijos žlu
gimą, katalikų kongrese Bostone sudarė komitetą rin
kimui aukų Lietuvos aukštajai mokyklai. Buvo surink
ta 47,000 dolerių. Po karo amerikiečiai nusiuntė savo 
atstovus į\ Lietuvą tartis dėl kat. universiteto atidary
mo. Vysk. Karevičius, pasitaręs su katalikais inteli
gentais, pakvietė prof. Pr. Bučį rūpintis tuo reikalu. 
1921 metais buvo išgauti iš kardinolų; Gasparri ir Bis-
leti atitinkami leidimai. Katalikai, turėdami seime dau
gumą, galėjo tą mintį įkūnyti, bet demokratiškai ben

dradarbiaudami su kitomis grupėmis, padarė nuolaidas, 
pasitenkindami tik Teologijos-Filosofijos fakultetu. 

Tačiau, kada po 1926 m. perversmo Lietuvos gyve
nimas iš grynai demokratinės santvarkos, pasinešė į 
griežtesnę pusę, kai 1931 m. buvo susiaurintos teises 
universitete, taigi ir Teolog.-Filosofijos fakulteto, Lie
tuvos vyskupai, atsižvelgdami į katalikų visuomenės 
prašymus, nutarė įsteigti savo aukštesniąją mokyklą. 
1931 m. spalių 9 d. sudarė steigimo komitetą, kurs pa
ruošė planus, kurie 1932 m. pavasarį buvo įfteikti Šven
tajam Sostui. Šv. Sostas 1932 m. birž. 18 d. davė savo 
sutikimą ir pritarė, kad vys%k. Reinys rūpintųsi Kata
likų Universiteto steigimu Lietuvoje. Lietuvos vysku
pai 1932 m. rugpiūčio 5 d. savo aktu katalikų univer
sitetą ir įkūrė. Šitą aukštą užsimojimą sukliudė prez. 
Smetonos vyriausybe, tačiau steigimo akto dalis įvyko 
Kauno Bazilikoje. Laukiant tinkamesnių sąlygų buvo 
ruošiama profesūra. 

Gyvenant laisvoje Amerikoje, kur taip gražiai klesti 
aukštosios privatinės mokyklos, tuometinis vyriausy
bės žygis Lietuvoje mums nesuprantamas. 

Dabar galime pasidžiaugti, kad net užsieniuose lietu
viai katalikai turi keturias aukštąsias mokslo įstaigas: 
kolegiją Marianapoly, seminariją Hinsdale, Lietuvių 
Kunigų kolegija Romoje ir, bent dalį seminarijos Eich-
stadt'e (Vokietijoje). 

"Imigracija" Į Angliją 
Rašo Kelmiensis 

Koks didelis džiaugsmas 
apėmė tremtinius, kada an
glų valdomoje zonoje pras
krido gandas, kad Anglija 
pageidaujanti DP darbo jė
gos ir mananti ją panaudo
ti produktyviam darbui sa
vo ūkyje. Neužilgo žodis sto
josi kūnu. Prasidėjo kandi
datų registracija, sveikatos 
tikrinimas, atranka, būsimo 
darbo perspektyvų dėsty
mas. Ši imigracija, atrodė, 
turi labai humanišką pobū
dį. Imigruojantieji galėsią 
pasirinkti darbą kai kurio
se darbo branžose. Jie galį 
dirbti anglių kasyklose, ge
ležies pramonėje, tekstilės 
pramonėje ir žemės ūkyje. 
Jie nebūsią skiriami į jiems 
nepageidaujamus darbus. Bū 
sią apgyvendinti kultūrin
gam žmogui įprastose gyve
nimo sąlygose. Jų maitini
mas būsiąs tolygus vietinio 
darbininko maitin i m u i s i. 
Net buvo žadėta, tam tik
ram laikui praėjus, atvežti 

paliekamas Vokietijoje šei
mas. 

Kai prasidėjo pirmųjų 
partijų vežimas, net Ame
rikos spaudą pasiekė kele
tas entuziastingų laiškų. E-
są, galų gale mes sulaukė
me žmoniško mūsų trakta
vimo. Esą, mes gauname 
švarias lovų antklodes, bal
tą duoną, cigarečių. 

• • • 
Be abejo, Amerikos lietu

viui susidarė labai simpa
tingas vaizdas. Ir kartais 
net imta Angliją statyti pa
vyzdžiu — kaip žmoniškai 
ir radikaliai ji sprendžianti 
DP problemą. Štai tau, pa
ėmė pabėgėlius, atgabeno, 
davė j i e m s darbą, davė 
jiems duoną ir... nebėra nė 
tos problemos, kuriai anks
čiau UNRRA, o dabar IRO 
projektuoja leisti milijonus 
(tie milijonai puiki melžia
ma karvutė IRO, buvusiems 
UNRRA-os vagiliukams). 

Bet pasirodo, kad pirmie
ji entuziastingi pranešimai 
apie baltą duoną (Ir kaip 
mažai reikia pabėgėliui, po 
bado dienų, vėl įgauti .entu
ziazmą!) buvo tik pereina
mos Hull stovyklos įspū
džiai. Po pereinamos stovyk
los, kur kiek gerėlesnės są
lygos buvo, kaip kad jos 
buvusios DP barakuose, a-
tėjo kasdienybe. O toji kas
dienybe, kuri yra pasiūlyta 
imigravusiam pabėgėliui, to
li gražu ne tokia humaniška, 
kaip ji vaizdavosi iš pirmų
jų karštakošiškų pranešimų 
iš Anglijos, nei tokia, kokią 
ją vaizdavo pačių anglų 
prospektai, verbuojant sau 
reikiamą darbo jėgą. Atseit, 
paėmė anglai ir apstatė mū
sų vargšus pabėgėlius. 

(Daugiau bus) 

Br. KetaraasksLS 

KEISTUOLIO SVAIČIOJIMAI 
APIE ŽMONIJOS ATEITI 

(Tęsinys) 
—Kaip mes patekome čionai, negaliu jums išaiškin

ti, nes tai labai sudėtingas dalykas; o kas liečia atmos
ferą, tai mūsų kūnai po truputį kettfcri ir taikėsi prie 
gyvenimo tuštumoje, panašiai, kaip pas jus palaipsniui 
vandens gyviai pasikeitė į sausumos gyvius ir neskra-
jojantieji į skrajojančius. Apskritai, pradžioje ant pla
netų atsirasdavo vandens gyviai, o vėliau — gyveną 
ore ir galų gale — gyveną tuštumoje... 

—Aš niekuomet nemačiau jūsų valgant, —- pertrau
kiau jo kalbą; kuo jus maitinatės? 

—Mes nieko nevalgome ta prasme, kaip jūs supran
tate; mes maitinamės ir augame, kaip augalai, Saules 
spinduliams veikiant. 

—Tai žavėtina, kad jums nereikia rūpintis duonos 
kąsniu ir nėra reikalo žudyti ir ėsti silpnesniuosius; 
jūsų gyvenimas — tai sena mano svajonė, t a r i atro
dė man neįvykdoma. Bet vistiek aš nesuprantu... Auga
lai maitinasi žemės sultimis ir oro dujomis, kurios 
saulės spindulių energija perdirba į augalų audinį... < 
O jūs sakote, kad jūs, kaip augalai, nieko nevalgote. 

—Pradžioje, tiesa, kol mes nebuvome galutinai susi
formavę, gyvenome kaip Žemės augalai ir gyvuliai, y-
patingai dirbtinoje aplinkoje, išgyvendami jūsų pra
eities evoliucijos įvairias embriologines fazes. Juk ir 
p a s j u s p l a š t a k e s i r k i t i v a b z d ž i a i p i r m a m e g y v e n i m o 
periode turi kirminų formą. Taip pat ir varlės — pra
džioje kvėpuoja žiaunomis, o paskui plaučiais. Susifor
mavę apsidengiame permatoma tvirta ragiena ir pasi
darome tuštumoje nepažeidžiamais. 

—Tai kaip jūs tokiu atveju kvėpuojate ir valgote? 
—Mes jau jums aiškinome, kad, jūsų žemišku su

pratimu, mes nevalgome. O mūsiškai mes kvėpuojame 
ir maitinamės štai kaip: a r matote mūsų kūno žalius 
priedėlius, turinčius gražių, smaragdinių sparnų iš
vaizdą? Jie turi chlorofilo grūdelių, panašių į tuos, ku
rie nudažo lapus jiems būdinga spalva; kai kurių jū
sų gyvulių kūnuose yra tokių grūdelių... Sparnai savo 
stikliniu apadngalu nieko neišleidžia oro pusėn, bet 
už tai laisvai, beveik be nuostolio, praleidžia saules 
spindulių šviesą. Šie spinduliai suskaldo angliarūgš
tę, ištirpusią smltyse, kurios sruvena mūsų sparnuose, 
kaip jūsų kūno kraujas, ir atlieka tūkstančius kitų che
minių darbų, kurių pasėka — įvairios dujos, skysčiai 
ir kieti kūnai. Ir pirmieji, ir antrieji, ir tretieji tuoj 
sueina iš dalies į fizinį, iš dalies į cheminį sąlytį su 
kitomis sudėtinėmis sulčių dalimis, sudarydami skys
tus kūnus, t. y. praturtindami sultis naujomis medžia-
ogmis. Sultys, praturtėjusios jomis, kiekvieną akimir
ką mūsų kūnui suteikia visa, kas yra reikalinga jo mai
tinimui: silpname chemiškame junginyje deguonį!, ang
lies vandenilius ir azotines medžiagas. Panašiai saulė 
darbuojasi ir jūsų augaluose. 

— Labai puiku, — atkirtau aš, — bet kurgi dingsta 
išmatos (ekskrementai), ir iš kur jūsų augaliniai or
ganai gauna reikalingų maitintis medžiagų? Iš kur 
saulės spinduliai savo stebėtiniems darbams gauna me- v 
džiagos ? 

(Bus daugiau) 

tir 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 

: ^ 

Mūsų ilgo metų patyri
mas rakandų išdirtrtme 
tgyjo nuo ptrfctft pilną 
patenkinimą, 

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

PIRMIAU MATYKITE MCSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau! 
GARANTUOTA MEDttAGA IR DARBAS TEIKIAMI 

U£ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Toks tančlal Pilnai Patenkinto Pirk* j o ligamtna M m — 
Prie Progos Paklauskite Jo. 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOB SETC U D I B B U A I 

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

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS 

>, 

^ 

"DRAUGO" RUDENINIS PIKNIKAS [VYKSTA LABOR DAY, RUGSĖJO (SEPT.) 1d., 19flm., GRAŽIAJAME VYTAUTO DAR2E! 
• » '•-•••*••• 
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niui. 
Rengėjai užtikrina vi

siems smagų laiką. Visko 
bus iki sočiai. Ta pačia pro
ga visi galės pamatyti ir 
pasigrožėti ne tik gražia 
labdarių aplinkuma, bet ir 
puikia t nauja senelių prie
glauda/ Rengėjai 

CHICAGOJE 
Švęs Sidabro 
Jubiliejų 

Marąuette Park. — Mr. 
ir Mrs. John Paukšta rugp. 
24 d. švęs vedybinio gyve
nimo 25 metų jubiliejų. 

Nekalto Pras. Šv. Marijos 
bažnyčioj 12 vai. bus šv. Mi
šios jubilijatų intencija ir 
suteiktas palaiminimas. j 

Vakare 5 vai. Marąuette v> " j ~ ~ 
Hali, 6912 So. VVestern Ave., j ĮsnUHIO SaVUOSIUS 
įvyks puota, į kurią pakvies 
ta keletas šimtų draugų. 

Paukštai daug metų turė
jo biznį Brighton Park, o 
dabar įsigijo kelių apart-
mentų namą 7004 So. Maple-
wood ir nusikėlė gyventi. 

Paukštai yra stambūs au
kotojai kilniems reikalams 
ir seni "Draugo" skaityto 
jai bei rėmėjai, taipgi išau 
ginę skaitlingą šeimyną. 

T i- • w r - * . L«i \le negyvensiu, ir man rei-
Linkime jubiliatams vsei-1 f* m„:„: S;a . A , \ . i • • , 'kes čia atsigulti. Taigi, sis katos sulaukti auksinio ve- Į ° A. 

, , . . . . . . ****** paminklas teliudys, jog cia 
dybų jubiliejaus. Koresp. * " ~ . . , . • : , . . . 

J * J ilsisi žemaičiai Aukskalniai. 
Paminklo pastatymo pro

ga, užprašė šv. Mišias už 
mirusių sielas šiose bažny-

Bueas lauks prie parapi- j Kazimiero bažnyčioj (Los 
jos mokyklos 12 vai. Kaa Angeles, Calif.), ir TT. Ma-
nores galės busu nuvažiuoti rijonų Seminarijos koply-
į Labdarių ūkį ir ]5arvažiuo- čioje, (Hinsdale, 111.). 
ti tiktai už 75 centus asine- y i s ų ) gįmjnių, araugų ir 

pažįstamųjų prašo savo mal 
dose prisiminti jo giminės 
mirusius Koresp. 

Gary, Ind. — J. J. Aukš-
kalnis, senas Gary gyven
tojas, žinomas parapijos ir 
draugijų darbuotojas, taipgi 
"Draugo" agentas Gary ir 

i- ta 0+oi;,i™»> šin- skelbiame. Po $10 aukojo: 
apylinkes miesteliuose, sio-. J 

j« &„ iTo^TniPrnlJ Ūsas, M. Sinkevičius, S. 
mis dienomis Sv. Kazimiero • 4.- ;«Mo crr-o P. Petrauskas, A. Gramon-kapuose pastate vieną gra- » 

Kas Kiek BALF-ui 
Aukojo 

Illinois B ALF Vajaus Ko
mitetas gavo iš Rockfordo 
BALF 85 skyriaus rengto 
pikniko $117.20 auką. Šią 
sumą čekiu prisiuntė Rock
fordo 85 skyr. sekr. Deltu
va sykiai prisiuntė ir auko 
tojų pavardes, kurias čia 

V. Gedgaudas, 3. Rimkus, 
O. Širvinskienė, J. Jucevi
čienė, J. Briedis, Kacenas, 
J. Grigas, Šiuksteris, V. Kar 
velis, B. Patašienė, F. Rim
kus, D. Varašius, A. An-
driuška, A. Tamkus, A. Lu
košiene, S. Kasputis, Juš
kienė, J. Semenas, P. Kutra, 
M. Bagdonienė. Ir smulkių 
aukų buvo gauta $7.20. 

Kitą auką $50.00 BALF 
Vajaus Komitetas gavo iš 
9th Ward Lithuanian Demo-
cratic Club per pirmininką 
S. Dambro. Šis klubas, Rose-
lande, jau yra davęs įvai
riems Lietuvos reikalams 
virš $694.00 aukų. 

Visiems aukojusiems BA 

LF Vajaus Komitetas nuo
širdžiai dėkoja. 

Bronius Budginas, 

Ar Žinai, Kad 
Benjamin Franklin buvo 

seniausias amžiumi signata
ras ant Amerikos Jungtinių 
Valstybių nepriklausomybės 
deklaracijos. 

Išplauti drabužiai geriau 
yra džiovinti saulėje, o ne 
vėjuje. Saulė drabužius ne 
tik džiovina, bet sykiu ir 
baltina 

žiausių paminklų. Jo lote 
jau ilsis jo žmona ir du bro
liai. Sako, ir aš pats su sau-

Kas, Kada Ir Kur 

tas, F. Budvydas, A. Kai 
rys, A. Škėmas, J. Marma. 
Po $2: Aleksynai, Stalio-
niai, L. Čepulis, J. Petrai-! 
tis, K Zakarevičius, Chas 
Mitchell, A. Deltuvienė, P. 
A. Deltuva ir Bacevičius J. 
pridėjo $3. Po $1: J. Jezu- j 
kevičius, V. Gremba, R. Šir- j 
vinskas, Inbaris, Lietuvaitė j 
D. Evans, J Zubinas, N.1 

Bagdonienė, G. Rumia, E. 
Sridla, D. Misiūnas, K. Už-

Cicero, — Tėvų Marijonų čiose: Šv. Kazimiero (Gary) 
Bendradarbių 21-as skyrius dvejos šv. Mišios bus atlai-
rengia smagų išvažiavimą kytos rugp. 30 d., 8 vai.; j u b a l i e n § s K l i k n o , N . Vyš 
Labdarių gražiame ūkyje Šv. Jurgio ir Šv. Antano, nįauskiene, A Cimermienė, 
sekmadienį, rugp. 24 d. j bažnyčiose (Detroit), Sv. j I v a n a u s k i e n 5 j P a tavičie- , 

nė, G. Miklitonienė, J. Du-; 
binas, A. Butkus, F. Miklo, . 

COOL CHECK 

H»$*fr# 
ANDRIEJUS KETURAKIS 

Gyv. 6611 S. Sacramento Ave., tel. GROvehill 0132. 
Mirė Rugp. 21d., 1947m., 1:55 v. ryte, sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Suvalkijos apskr., Garliavo par., 

Kampiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 42 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Magdaleną (po tėvais 

BarniŠkiūtė); 4 sūnus, Stanislovą ir marčią Marijoną ir jų 
šeimą, Kazimierą ir marčią Katariną ir jų šeimą, Vincentą 
ir marčią Anastaziją ir jų šeimą; 3 dukteris, Oną šniokas ir 
žentą Aleksandrą ir ju šeimą, M?£daleną Strelecky ir žentą 
Kazimierą, ir Eleną; 12 anūkų i' 1 pro-anūką; brolį Stanis
lovą ir brolienę Natalią ir jų šeimą (Baltimore, Md.); seserį 
Marijoną Asmenską ir švogerį Jurgį (Baltimore, Md.); 2 
švogerkas, Oną Cernausk^enę ir šeimą ir Agotą Riškevičienę 
ir šeimą. 

Priklausė prie Lietuvių Piliečių Darbininkų Kliubo. 
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 6812 S. Western 

Ave. Laidotuvės įvyks Pirmad., Rugp. 25d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švenčiausios parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nudydėtas į švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnūs, Dukterys, Brolis, Sesuo, Giminės. 
Laid. direktoriai: LACHAWICZ IR SŪNAI, tel. VIR. 6672. 

t? = ^ 1 

KOUT1 TAMKOUM AUT RAMO 
m i m v MOBiza P AJID tn tAvrmam 

UNIVERSAL 
*»i»*Saf£# g | ( "*&% 

Saviogs ainLloaiJtaiatiGO 
1739 So. Halsled St. Tel. HAY 3317 

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

Atdara kaadien nuo 0 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 0 ryto iki 8 vak., Sefttad. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

&s 

A. A. 
ALEKSANDRAS 

VAITEKŪNAS 
Gyv. 4046 S. Montgomery Ave. 
Mirė Rugp. 20 d., 1947 m., 

1:35 vai. p. p., sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoj. 
Kilo iš Kauno apskričio, Vil
kijos parapijos, La/uksvedų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 39m. 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Ona (po tėvais vValai-
čiūtę), dukterj Genovaitę 
Shurnas ir žentą Walter, Toš-
vę Anastaciją Shurnas, brolie
nę Frances Gribulienę, brol
vaikius Lawrence, Alice, Ber-
nice, Doris ir jų šeimas ir 
Bernice Gudaitis ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 
Lietuvoj paliko kitų giminių. 

Kūnas pašarvotas J. F. Eu-
deikis kopi., 4330 S. California. 

Laidotuvės įvyks Šeštadienj 
Rugrp. 23 d., 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Nekalto Pra
sidėjimo Šv. Panelės parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į £v. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, Diikte, ir 
kitos Gimines. 
laidotuvių direktoiius J. F . 
Eudeikis, Tel. Yards 1741 

/3a~» <%.m 

VINCENTAS 
VANAGAS 

Gyveno 4602 So. Marshfield 
Ave. 

Mirė Rugp. 20 d., 1947 m., 
10:39 vai. vak., sulaukęs pu
sės amžiaus. Gimė Lietuvoj. 
Kilo iš Aleksandravo parapi
jos, Vidžio Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 36 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
Žmoną Johanną (po Tėvais 
Radavičiutę); 3 dukteris Fran
ces Kazlauskis, Anna Sklenar 
ir žentą Charles, Vilmą Kolad 
ir žentą Stanislovą; 2 pusbro
lius Antaną Vanagą Ir jo šei
mą, Kazimierą Bartkūną ir jo 
šeimą; švogerį Viktorą Ra-
davich ir jo moterį Elzbietą ir 
sūnų Bronislovą ir jo moterį 
Catherlne, 5 anūkus ir daug 
kitų giminių, draugų ir pa
žįstamų. ^ 

Priklausė prie Unity Pašal
pos Klubo ir Chicagos Lietu
vių DraugystSs. 

Kūnas pašarvotas Koplyčio
je, 1646 W. 46th St. 

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
Rugrp. 2 5 d., 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioja j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: žmona, Dukterys, 
ir kitos Gimines. 
Laidotuvių direktorius Leonard 
Ežerskis, Tel. Virginia 1231 

UODĖSIO VALANDOJ 
V. Sankitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ D l * f KTOKIAJ 

#•45 S* W«sta» *«> 1311 UHMitfc* A*%. 
r tOsptct 0099_ YARds 1138-1139 

TH I S charming yellow dress 1 
"different" becausc of its un 

usual shirred bodice and short dol 
• man-type sleeves. There's stylc newt 
i too, in the fine one-denier fabri 
į made of Avisco rayon. It 's cooi 
J serviceable, and washable. If yo 

would likę new, helpful dress-buyim 
j tips, send a stamped, self-addresse 
I envelope to the women's departmen 

of this paper *or the free leafle 
j "How to Judge Fit and Workman 
! »hip in a Rayon Dress." 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSOK 

— BftTlMlmJM —. 

St. Casimlr Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vien&B Blokas nuo Kapiniu 

Tiesiog Ten, Kur Boaal 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 633 5 

# • ^ 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 

Užsisakykite gražų paminklą ant gavo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

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

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

Aplankykite mus ir pamatykite musn darbo pavyz
džius. Dirbtuvfi yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

BITTINandKAMENSKY 
Monument Works « 

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

• ^ -^T-

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:16 iki 9:S0 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jum* I 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyk*] 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci' 
jas. Suteikiamas pilnas mUltarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT B. 

KUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansa patarna
vimas yra telkiamas 
dieną ir naktį. Bei* 
kale, šaukite mus. 

Mes turime koplyčia, 
visose Chicagos ii 
Kosc lando dalyse lx 
tuojau patarnaujam. 

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

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

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

Telephone: YARds 1419 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN VIRginia 6673 

: LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MIDHIGAN AVE. Phone: PUIiman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. UTUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. _ Phone LAPayette 8572 

i 



rt DIENRAŠTIS DfUŪGAŠ, ClltČAGO, ILLINOIS Penktadienis, ragp. 22: 1947 

Kaltinimai Prieš Gen. Lee Išgalvoti? 
• 

Prieš kiek laiko laikraš- < Europoj, ir tie traukiniui 
tininkas Robert Ruark pas- skiriami kariuomenes Štabu 
kelbe, kad karininkai vidur- ir kar ta is karo medžiagų 
žemio jūros srityje labai transportacijai. 
prabangiai gyvena, o tuo Buvo skelbiama, kad gen. 
tarpu paprasti kariai vargs- Lee turi t r i s specialius lek-
ta. Karo departamentas net tavus. Pasirodo tačiau, kad 
paskyrė generolą I ra T. specialiai j am yra skir tas 
Wyche ištirti padėtį. Lt. tik Vienas lėktuvas, bet ir 
Gen. John C. H. Lee, U. S.j tuo lėktuvu naudojasi kiti 
armijos vadas Italijoj, pa- ' karininkai ir kareiviai, kai 
reiškė, kad tie visi kaltini- reikalinga, 
mai yra grynas prasimany- Tačiau gen. Lee negalėjo 
mas. "Times" bendradarbis ižginčyti takto, kad jam bu-
J a m e s VVellard, kuris Vidur- vo pas ta ty tas , pagal j o pla-
žemio jūros srityje praleido uus, n a m a s kainavęs $30,-
daug laiko, ištyrė tuos kai- 000. 
tinimus ir rado, kad dauge- Buvo tvirt inama, kad 
lis yra tikrai visai be pa- Leghorn mieste stovinti ne 
grindo 

ATVYKĘS PADARYTI INSPEKCIJA 

f | Naujas Greičio Rekordas Ore 

greičiu, bet oficialiai pripa
žintas rekordas yra anks
čiau minėtas. 

J is sumulė prieš du m ė 
nesiūs Col. Albert Boyd pa
s ta ty tą greičio rekordą. 
Boyd rekordą sbuvo 623.8 Maj. gen. I ra T. vVycJie, U. S. kariuomenes inspekto-

^ " k a r i n ė s " policijos kuopa r i u s - sveikinasi su Lt. gen. John C. H. Lee, .komendantu I - l / i^ įL . , 1 : 
Kariai Italijoj skundėsi, yra naudojama susisiekimo Amerikos okupacinės kariuomenės Viduržemio rajone. A p V U y e Ylt^UUN 

kad jie yra verčiami įstoti į postuose karininkams svei- Gen. Wyche yra pasiųstas į Italiją atl ikti inspekciją dėl i New York. — Du bandi-
organizaciją, vadinamą kinti ir viešbučiuose, ku- spaudoj pasirodžiusios krit ikos apie tą kariuomenės da- j t a i užpuolė Lido Beach 
"Fellowship of U. S. — Bri- riuose gyvena Amerikos ka- l i n į (Acme-Draugas telephoto) :Hotel, netoli Jone s Beach. 
tish Comrades". Jstcjant rininkai, kaip durininkai. Long Island, ir pačiupo 
reikia mokėti $4, o už tai "Times" korespondentas _ _ 
karys gauna metalinį ženk- sako patyręs, kad iš 140 Mir6 u3tV6K3ryjG 

Muroc Field, Calif. — mylios į valandą. 
Trečiadienį vienas laivyno | Įdomu, kad Caldweil jot 
karininkas su jet lėktuvu | lėktuvais yra skraidęs dar 
pas ta tė naują pasaulinį j tik pusantros valandos, ta-
gredčio rekordą ore, pasiek- i čiau sugebėjo pastatyt i re-
damas 640.7 mylios į valan-1 kordą. Iš viso j i s yra išbu-1 "Draugo" Labor Day 
d $- \ vęs ore jau 3,000 valandų. pikniko didžiosios premijos 

Tas rekordistas yra I Skridime lakūnas nuo tikietai kasdien plaukia į U-
Cmdr Turner F Caldwell iš karščio buvo saugomas spe- m inistraciją Kurie dar ne-
Arlington, Va. Vienu kar tu cialios saldymo sistemos. ™ * i n o n r a š o m i nelaukti 
jis skrido net 653.4 py l ios Ant jo veido net susidarė *rąf ino ' P r a s o m i nelaukt i 

Pikniko 
Ant jo veido net susidarė g r ą f m . ° ' , **?"" 
sniego gabalai. Lauke skri- P^ku t imų dienų. 
dimo metu buvo tik 77 laip- išvakarėse susideda šiaip 
sniai, bet lėktuve tempera- J a u įvairių darbų ir reika-
tura būtų pasiekusi, dėl di- lų. Jei kas dar norėtų gauti 
delio greičio, net 175 laips- daugiau tikietų, prašomi 
nius, jeigu nebūtų buvę šal- s k u b i a i kreiptis į adminis-
dymo. , 

J traci.ią. 
Nori Būti Prezidentu 

" $25;000, kurie buvo skirti 
Vis Dar Neatsraaunam i * m s išmokėti. Banditai 

„.. XT . v Į automobiliu pabėgo nežino-
v , . » ^ 6 ^ . t ^ t . C h i c a f f 0 - "~ > v 0 r s t a i s e n ' i m a kryptimi 

gatvekarį užvakar vakare tai ten iškrenta keli lašai I yv 

kaltinimas yra gerokai per- asn nėra naudojamas kaip * * I rfč I 
dėtas durininkas. Sakoma, kad t i e s

 1
Lr r

1
ana a v e ; i n p o f e n J . l i e t a u s » t a c l a u . n u o t r e č i o 

vas keleives, kuris atrodė i vis dar neatsigauname. I r 

lėlį ir daugiau beveik nieko, negrų policininkų tik penki C h į _ - Chicairo — Nors U 
Pasirodo tačiau, kad šis tvarko judėjimą ir nė vie-1 - " f * 8 ? " l l c a S ° - n> 

Taip pat buvo sakoma, toms pareigom s nėra nau s u v a r ? e s ir neturtin-
kad Lt. Gen. Lee turi spe- dojamas nė vienas Ameri- F . _ . 6 V , . , . 

• i ^ i • • i i i i gas, kad konduktorius pri-
cialų traukini, kuris yra pa- kos karys. | • * 
našus į palocių ant ratų. žinoma, "Times" prane- « J ' * ^ ^ L T S S S L S M 
Generolas traukinį t ikrai Šimas gali būti jo asmenis- \ *' .x . f ,. 
turi , bet j is nėra joks palo- ka nuomonė. Reikia palauk- * savo kišenes, ir pasodino 

' „ J s. .. I • • • 4.- i i J~ *.„ ji. Keleivis nuvažiavo iki 
cius. Specalnis traukinius ti, ką suras karo departa- -!? .. . 
turi visi kariuomenės vadai mento atstovas. i n ĮJ°s S l P s P 

km, neiskpęs, grjzo atgal j 
šiaurę. Konduktorius galvo
jo, kad jis nori važiuoda
mas atsivėsinti, i r nieko ne
sakė. Prie Hollywood av. j is 
staiga nuvirto iš sėdynės. 

FIAPGUTI./ 
VTTiTVTNTTCIJS AM15RIKOS rJRTUVTŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTA? BAL. 11d.. 1933 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: o u o l-tuo* 

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

valandos vakare. 
EXTKA PKOOKAMAS: Penk
tadieniais* nuo 7 iki 8 v. vak. 

HvWtim>o 
Klausytis 
Muziko* 

Daina 
fclntu Ir 

Pranešime 

nenumatoma, kad oras grei
tai atvės. Nuo ežero vėjas 
truputį papučia gaivinan
čiai, bet mieste, ypač vaka
rinėje dalyje, temperatūra 
vis siekia iki 95 laipsnių. 

Kelias dienas oro prane
šėjas mus ramino, kad iš 
Kanados ateina šalto oro 
banga, bet dabar jau sako, 
kad ta banga Chicagos ne
pasieks. 

SSSTi a 5 S i , £ ? ! Apkaltinti Kuo Nors! 
buvo jau miręs. Minneapolis. — Viena 17 

Ligoninėj paaiškėjo, kad metų. mergina paprašė po-
tas miręs vyras yra Martin liciją apkaltinti jos "boy 
T. Jones, gyv. 635 N% Clark ' friend" kuo nors ir nubaus-
st. Jo kišenėje ras ta $50 pi- ti, nes j is privertė ją eiti 
nigais. Kitoj kišenėj ras ta i pėsčią namo net 30 mylių. 

X Kun. S. Vembrė (Pa-
1 dangas Aras) , iš Athol, 

Washington. Kapitoli- Mass., nepaprastai energin
g u s policija suėmė senyvą { d a r b u o j a s i « D r a u g ( r 
vyrą, kuris buvo ginkluo
tas revolveriu ir ku r i s pa- Labor Day piknikui. Iki šiol 

$400 Blogu Pinigu 
Chicago. — Apie $400 pa

dirbtais pinigais po $10 yra 

Rado 20 Lavonų 
Berlin. — Britų leidžia

mas laikraštis, Telegraf, 
praneša, kad vienoj duobėj 
į ry tus nuo Berlyno, rusų 
okupacinėj zonoj, buvo at-i paskleista miesto bankuose 
rasti 20 žmonių lavonai, pa- j ir kino teatruose. Suklasto-
slaptingai nušauti . j tą pinigą galima pažinti iŠ 

T • • ., ~ ;*otw4-,i šviesesnės spalvos. 
Jeigu geriau paieškotų, * * 

tai ras tų ne 20 nužudytų, I Suklastotas pinigas yra 
bet šimtus tūkstančių. Žmo- ' nukopijuotas iš Chicago 
nių žudymas yra kasdieni- Federal Reserve banknoto. 
nė bolševikų duona. ! 

PLATINKITE DRAUGĄ 

MARGUČIO Ofiso Adresas. 

6755 So, Western Ave., Chicago, Iii 
Tel«f«na» — GKOvehilI 2242 

banko knygute, iš kurios 
paaiškėjo, kad jis neseniai 
yra paėmęs iš banko $1,500. 
Banke jis dar turėjo $150. 
Taip pat kišenėje rast i rak
tai , kurie maty t yra nuo 
banko seifo. Miręs žmogus 
yra buvęs teatrų agentas. 

Jr 
TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ 

^ 

Gausite iki 3% nuošimčiu ant 
savo taupomų pinigu (eurrent 
rate). Visi indeliai yra apdrau
sti iki $5,00000. 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00 

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siuskite taupimui pinigus per 
pa<.ą; mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime. 

CHICAGO SAVINOS 
& Lcan Association 

JOHN PAKEL, Pres 
6234 So. Western Ave. 

Chicago 38, Illinois 
Telefonas GROvehUl 7575 

^ -
I t«. I_l>- ,\ttll|tWN lN<. Ill*t> 

Ji soi savo draugu išskri
do jo lėktuvu pasivažinėti. 
Kelionėje jie susiginčijo ir 
susipyko. Jie nusileido ma
žame miesteryje, ir jos 
d rauga s pareiškė, kad lėk
tuvą reikia truputį patai
syti. Jai iš lėktuvo išlipus, 
j is pakilo i r nuskrido, pa
likęs ją vieną. 

Policija tačiau su apgai
lestavimu pareiškė, kad dar 
nėra tokio įstatymo, pagal 
kur | jos draugas galėtų bū
ti nubaustas. 

Gražino Brangų Paltą 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDfiS 
KUM'O 

GIN 
VYNO 
KORD1ALC 

• KRUPNIKO 
Buu» Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 

i Užduso Galvijai 4 
Aurora. — Virš 40 Here-

ford bulių, sveriančių; maž
daug po 1,000 svarų, pad
vėsė ftuo karščio Lewis M. 
Judd ūkyje, apie t rys my
lios nuo Auroros. 

Padvėsę galvijai yra da
lis 900 galvijų, atvežtų pir- \ Chioago. Mrs. Irene 
madienį vakare iš Alliance, j Tyler, gyv. 1845 73rd et., 
Neb. nupenėjimui Ir parda- į Elmwood Park, užmiršo 
vimui. Į brangų kailini paltą (mink 

Galvijai buvo ganykloje coat) , vertą $2,500, taksyje 
t a rp dviejų kukurūzų laukų, ties 127 N. Dearborn st. Tai 
Manoma, kad kukurūzai už- įvyko penktadienį. Tą patį 
stojo i r ta ip jau menką vė- vakarą taksi šoferis pas-
ją, i r karščio neišlaikę gal- kambino jai ir pranešė, kad 
vijai padvėsė. ' j i gali savo paltą atsiimti. 

Šoferis atsisakė paimti 
už palto grąžinimą bet kokį 
atlyginimą, pareikšdamas, 
kad paskutiniu laiku spau
doje labai puolami veteranai 
taksi šoferiai.' J is norįs įro- Yj. 
dyti, kad veteranų taksi 
šoferiu tarpe ,yra i r garbin
gų vyrų. Šoferio vardas yra 
An<irew Santeralli, gyv. 

reiškė esąs atvykęs iš Ten-1 J l s y r a i šplat inęs art i 50 
nessee perimti prezidento knygučių, taigi šiame dar-
vietą. Jis nugabentas į ligo- be stovi art i viršūnės. Įdo-
ninę jo protą ištirti . Suim- muĮ ar pavyks jam pasiekti 
tasis pasisakė esąs John S. oempijono garbę Kun. Vem-
Kirby iš Monteagle, Tenn. b r ė £ U r a n d a l a i k o p a s i d a r . 

buoti ir ALT., BALF, Lab
darių Sąjungai ir kitoms 
kilnioms organizacijoms. 

X Operos ar t is te Anna 
Kaskas su savo vyru adv. 
Anthony J. Lokot ir pusant
rų metų sūnum jau apsigy
veno Chicagoj. Mėnesį pra
leido J. Bačiūno rezorte, 
Macatawa f Mich., atostogau
dami. Dabar art is tė pradeda 
ruoštis operos sezonui. J i 
dainuos ir Chicago Civic ir 
Metropolitan, New Yorke, o-
perose. 

X A. Valonio ir J. Kass, 
žinomų vyčių veikėjų suma
nymu, buvo suorganizuota 
būrys veikėjų "Barbeąue" 
puotai, Labdarių Sąjungos 
ūkyje, ateinantį; sekmadienį. 
Dabar pranešama, kad puo
ta bus atidėta, nes perdaug 
šilta. Avių kepimas ant 
smaigčio turi būti šaltesnia-
me ore 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y*«'U Ne«J M«, . , r N . — 

^ Nelaimės Daugėja 

M O N A R C H 
L I Q U O R 
S T O R E 

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

Chicago. — Chicagos 
mieste įvyksta daugiausia 
susisiekimo nelaimių- iš visų 
didžiųjų miestų. Taip pat 
labai daug nelaimių įvyksta 
i r Illinois valstybės vieške
liuose. Liepai mėnesį nelai
mėse vieškeliuose žuvo 153 1215 9. Troy St. 
žmonės. Tai yra 26 nu oš. 
daugiau negu praėjusiais 
metais tą patį mėnesį. Iš 
viso per pirmus septynis šių Chicago. — Mrs. Clara 
m e t ų m ė n e s i u s v ieške l iuose Edde l s tone , g y v . 5129 Har-

•t tbey've •ocnmnlstM dto 
4<7wn pajment oecdeo. . Aoy coovenient tmoaat OMĮH 
yoar insured trvings accoum M this AjJoHilioai n i t 
dkmn wili tbam yoa bow mach jom umi m m*±. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS M. MOZERIS. See'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

Sena Skraidyto ja 

žuvo 1,013 žmonių. 

Prigėrė Šventėje 
Cairo, Egyptas . — Pen

kiasdešimt Egypto kaimie
čių prigėrė vienoj musulmo
nų šventėj, plaukdami per 
patvinusią Nilo upę. Jų val
t is upėje apvirto, ir ne vie
nas žmogus neišplaukS į 
krantą. _ i 

p t r ave., išskrenda į Mon-
trealį lėktuvu aplankyti sa
vo giminių. Ji y ra 101 metų 
amžiaus. 

Trans-Canada linijos pa
reigūnai sako, kad ji yra 
seniausias keleivis, bet ka
da skridęs linijos lėktuvu. 
Tačiau jai pačiai skridi
mas lėktuvu nėra naujiena, 
nes ji y ra skridusi j au pus
tuzinį kar tų anksčiau. 

Specialis "Carload" Išpardavimas! 
•a 

*<I>00<Z>W<C^>00<3>W<Z>* 

VISOJ AMERIKOJ plačiai žinomos O l R f l 
Blended Degtines — 86 Proof »P€ l* ' w 

PILNAS KEISAS — Fifths J* 
VIRGINIA DARĖ — Puikus Vynas — $ 0 8 5 

Raudonos arba Baltos Spalvos *̂ M 
KEISAS — Fifths ' 

POPULIARUS CHICAGOS ALUS M l O 
Galite Gauti Visokių Rūsiu V Į** 
KEISAS— 24 Steinies L 

Metropolitan Liquor Store 
2145 W. Cermak Rd. CANaI 2927 

# X Edvardas Skupas su 
šeima atos t o g a v o Three 
Lakęs, Wis., sykiu su red. 
Šimučio šeima Robert Bun-
do gražiame pušyse ir ber
žuose paskendusiame rezor
te. Jis yra automobilių biz-

• nyje Fond du Lac, Wis. Jo 
tėvas, kaip daug kas atsi
mena, turėjo biznį Chicago-
Bridgeport ir Marąuette Pk. 

X Jonas Būras, kilęs iš 
Triškių parapijos, dabar gy
venąs Chicago ar New York, 
prašomas atsiliepti j Praną 

1 Cicieną, 4945 S. Halsted St., 
Chicago 9, 111. Telef. Boule-
vard 1466. Turi labai svar
bių žinių nuo giminių, da
bar gyvenančių Vokietijoj. 

X Virginia Kvietkus, iš 
Brighton Park, rugpiūčio 24 
d., 3 vai. popiet, susituoks 
su Albert Rampsch. Šliūbas 
bus Nekalto Prasidėjimo Šv. 
Marijos bažnyčioje. Jaunoji 
yra žinoma L. Vyčių veikė
ja, pasekus tėvų pėdomis. 
Jos tėvai yra • ieni organi
zatorių L. V. 36-tos kuopos. 

X A. Snarskiene, So. Chi
cago veikėja, su dukrelėmis 
Terese ir Adele, vyksta atos 
tc,gų į Pit tsburgh, Pa., kur 
ta proga dalyvaus ir Šv. 
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų Draugijos seime, rugp. 
31 d. 

: ^ 

^ = ^ PLATINKITE "DRAUGĄ" 


