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KOMINFORMAS VEL DARO NAUJA 
PUOLIMĄ PRIEŠ VAKARŲ ŠALIS 

Prancūzijos Parlamentas Pasisakė Už 
Londone Padarytus Nutarimus 

PIKIETUOJA REPUBLIKONŲ KONVENCIJĄ 

RAŠO VYT. ARCNAS 

Triukšmingi debatai dėl užsienio politikos Prancūzijos 
parlamente pasibaigė, taip kaip mes buvome numatę. Par
lamentas, bijodamas, kad Londono patarimų atmetimas 
neatneštų blogesnių^ rezultatų ir, anglo-saksams vieniems 
susiorganizavus vakarų Vokietiją, Prancūzija nepasijustų 
visai izoliuota ir tuo nebūtų grasinama taikai, nedidele 
dauguma pasisakė už. 

Bidault tesurinks tik 8 
balsų daugumą. Tokia nedi
dele pergale užsienio politi
koj yra menka ir yra tikras 
dalykas, kad daugelis iš bal
suojančių už Bidault politi
ką, kitu atveju būtų pasisa
kę prieš, jei nebijotų dėl vi
daus padėties, kuri pasidarė 
labai nerami Prancūzijoje. 

Daug svarbesni politiniai 
įvykiai neleido mums pasi
sakyti apie Prancūzijos eko
nominę padėtį, kokia ji y»a 
šiandien. Vokietijos klausi
mas ir kiti tarptautiniai 
įvykiai buvo nustelbę tuos 
neramumus, kurie, komunis
tų kurstomi, pradeda vėl iš 
naujo įsiliepsnoti krašte. 
Nepavyko Sustabdyti Kainų j kratijas. 

aplinkinių fabrikų darbinin
kai irgi sustabdė darbą ir 
teko Clermont-Ferrando apy 
linkėję paskelbti karo stovį, 
kad išlaikius tvarką. 

Jaučiama Kominformo 
Ranka 

Visi šie streikai nekilo sa
vaime, bet yra pasekmė ilgo 
komunistų pa s i r u o š i m o. 
Kaip supuolimas, panašūs 
neramumai vyksta Italijoje, 
Belgijoje ir nęt Anglijoje. 

Tas rodo, kad tuo momen
tu, kada Maskvos dirigentai 
stengiasi parodyti esą sukal
bami, Kominformas neatsi
sako nuo savo siekimų ir 
stengiasi padaryti paskutinį 
puolimą prieš vakarų demo-

DEWEY VAKAR PASIVARĖ PIRMYN; 
REPUBLIKONAIPRIEME PLATFORMA 
i Pennsylvanijos Delegacija Jo Pusėje, 

Kitos Jau Pradėjo Skilti 

GOP nacionalinei konvencijai susirinkus Phi ladelphi joj , American Communications Association i< TO) 
pastato šias pikietninkų linijas prie konvencijos salės. Unija padare tą už tai, kad suvažiavimo komi
tetas atsisakė užginti transliavimo ir televizijos privilegijas radijo stočiai \VF1L, prieš kurių unija 
streikuoja. , (Acme Telephoto) 

Kilimo 
Prancūzijos vyriausybė šių 

metų pradžioje buvo pasiža-

Iši to galima padaryti iš
vadą, kad komunistų jėga, 
jei yra regresijoje, tai dar 

dėjusi sustabdyti kainų kili- nėra visiškai sunaikinta, 
mą, kad tokiu būdu nereiktų \ Pradėdami streikus, komu-
kelti algų, bet dabar, bai- I nistai nepagalvojo, kad jie 
giantis trimestrui, pasirodo, kaip tik sutvirtina "trečią-
kad gyvenimo brangumas 
Prancūzijoje yra smarkiai 
pakilęs ir darbininkai pra
deda vėl iš naujo bruzdėti, 
reikalaudami atlyginimo pa
kėlimo. Kai kurių įmonių 
savininkai sutinka pakelti 
algas, tikėdamiesi, kad tokiu 
būdu j tems bus leista pakel
ti prekių kainas, bet tas tik 
neša nesutarimą ir tuo nau
dojasi komunistai, kursty
dami darbininkus streikuoti. 

Tiesa, darbininkų sindika
tai kantriai laukė pusę metų 
kad vyriausybe išpildytų 
duotą pasižadėjimą, padary
ti galą šioms nesibaigian
čioms lenktynėms ir turi la
bai didelį sunkumą sulaikyti 
darbininkų mases nuo nepa
sitenkinimo gyvenimo bran
gumu. Socialinė taika, kuri 
tęsėsi iki šio mėnesio pra
džios, dabar yra iš naujo 
prasidėjusiais streikais gra
sinama. 

500 žmonių Sužeista 

ją jėgą" ir vyriausybės po 
ziciją. 

Jei prieš kelias dienas bu
vo klausimas apie vyriausy
bės atsistatydinimą, tai šian 
dien negali būti ir kalbos. 
Gal būt, vėliau Schumanas 
sumanys perreformuoti savo 
kabinetą. Tačiau dabar, vy
riausybė pasiliks vietoje ir 
neleis Thorezui padaryti su 
Prancūzija taip, kaip Gott-
waldas padarė su Čekoslova
kija. ę 

Vykdo Monetinę Reformą 
Nežiūrint į visus šiuos vi

daus neramumus, Vokietijos 
klausimas pasilieka aktualus 
ir vis dar neišspręstas. Tik
rasis pavojus šiandien yra 
ne iš gimstančio Vokietijos 
militarizmo, kuris yra dar 
tolimas, bet kad komunizmo 
potvinis neapipiltų visos va
karų Vokietijos. 

Sovietai visaip stengiasi į 
savo pusę patraukti vokie
čius. Jie atgaivino nacių par-

Vienas tokių streikų, ku- | tiją, pasiūlydami jai kaip 
ris prasidėjo Clęrmont-Fer- priedanga raudoną vėliavą, 
rande, turėjo katastrofiškas gi vokiečiai, lošdami su. va-
pasekmes. Policijai norint karais ir rytais, tikisi dau-
pašalinti streikininkus iš giau laimėti ir pasidaryti 
fabriko, kilo muštynės ir bu- padėties šeimininkais, 
vo sužeista virš 500 žmonių. Prancūzija gi, nenorėdama 

Kad išlaikius savo autori- pyktis su rusais, siūlė, būk 
tetą, vyriausybė streikinin- j tai, Washingtonui ir Londo-
kams malšinti nusiuntė te- j nui dar susilaikyti nuo Lon-
nai kariuomenę, žandarus ir dono patarimų įgyvendini-
policiją. Prieš tvarkos dabo- mo ir pakviesti rusus prie 
tojus streikininkai panaudo- konferencijos stalo, 
jo deginančias rukštis, pil- Rusai savo keliu kreipėsi 
darni jas policininkams į į: amerikiečius prašydami, 
akis ir daug jų šiandien guli kad šie atidėtų monetinę re-
ligoninėje, be vilties, kad formą Vokietijoje nors vie-
kada nors galės praregėti. nai savaitei, kad per tą lai-

Policija iš savo pusės pa—ką visiems "keturiems" pa
naudojo ašarines dujas ir, bandžius susitarti. 

Izraelio Kariuomene 
Kovojo Irguno Karius 
TEL AVIV, birž. 22.—Po 

12 valandų kautynių, Izrae
lio ir Irgun Zvai Leumi ka
riuomenės šiandien stojo ka
riavusios Tel Avivo centri
niam pliaže. Abiejų pusių 
vyrai tuomet skubėjo kovoti 
gaisrą kilusį irgunistų LST 
laive, kuriame buvo prikrau
ta ginklų ir amunicijos, kaa 
neleidus jam išsprogti. 

Žydų su žydais kariavimas 
prasidėjo, kuomet ekstremi
stai irgunistai bandė iškelti 
600 tonų amunicijos iš to 
laivo pakrašty virš Tel Avi
vo. Jungtinių Tautų keturių 
savaičių paliaubų sąlygos; 
draudžia ginklų importavi
mą, tad Izraelis, nenorėda
mas būti apkaltintas paliau
bų sulaužymu, išleido įsaky
mą savo kariams sutikti ug
nį su ugnimi iš irgunistų. 

Skuba Įsirašyti į 
Nacionalinę Gvardiją 

Skubėdami, kad suspėcų 
įsirašyti pirm negu Prez. 
Trumanas padarys galutinį 
veiksmą vyrų ėmimo reika
lu, 550 jaunų vyrų pirma
dieny įstojo į Illinois Na
tional Guard. Per praeitas 
šešias savaites apie 3,000 
vyrų įsirašė į gvardiją. 

RAGINA NEKLAUSYTI 
NEW YORKAS, birž. 22. 

—Daugiau negu 200 protes
tantų ministerių šiandien ra
gino jaunuolius atsisakyti 
registruotis po drafto įsta
tymu, ar rašytis įi karines 
jėgas. 

LEVVISAS LAIMĖJO BYLA PENSIJŲ 
MOKĖJIMUI KASĖJAMS IS FONDO 

PHILADELPHIA, birž, 22.—New York gub. Thomas E. 
Dewey rėmėjai šiandien ištraukė iš savo skrybėlės žadė
tąjį surpryzą, kuomet Pennsylvanijos senatorius Edward 
Martin pranešė, atitraukiąs savo "mėgiamiausio sūnaus' 
nominaciją ir paveda ją Dewey'ui. Pennsylvanijos gub. 
Joseph Duff, kuris šnairuoja į Dewey nominaciją, pareiš
kė, jis toliau priešinsis Dewey*ui. 

Antras surpryzas buvo Arizonos delegacijos sutikimas 
perleisti savo vietą New Yorkui, kad būtų galima Dewey 
vardą pirmiausiai patiekti konvencijai. 

Taftas Pralaimėjo Georgia Delegaciją 
Tafto rėmėjams šiandien nepavyko bandymas atgauti 

pralaimštus Pietų balsus iš naujo atidarant kovą del 16 
delegatų iš Georgia—dabar priskirtų Dewey ui. 

Buvęs Minnešotos gub. Hcrold E. Stassen šiandien už
ginčijo kad jis būtų padaręs kokią nors sutarti laimėji
mui nominacijos į vice prezidentus, kaip buvo pasigirdę 
r T t o kai Ch cago Tribūne leidėjas pulk. McCormick va-
£ar pasiūlė partijai statyti T a ^ p r e z l d e n t u s s u Stassen 
į vice prezidentus. 

Santrauka Naujos 
Green: Republikonai Ištaisys 

Klaidas 
Savo įžanginėje kalboje 

pirmadienio vakare, Illinois 
Platformos 

UŽSIENIO POLITIKA 
Mes bendradarbiausime, pa- I gub. Green pareiškė, demo-
dėti kitom taiką mylinčiom j kratų New Deal, komunizmo 
tautom atstatyti savo eko- j ugdytoja namie ir užsieny, 
nominę nepriklaus o m y b ę. j buvo nevykusi užsienio ir 
Mes statysime savo užsienio \ naminiuose reikaluose. Re-

I politiką ant draugiškumo į publikonas prezidentas ir re-
WASHINGTON, birž. 22.—Teisėjas T. Alan Goldsbo- i tvirtumo pagrindo, kuris i publikonų kongresas patai-

rough šiandien davė John L. Lewisui teisinį; signalą pra-1 p r į įms bendradarbi a v i m ą, j syš" visa tai, jis sakė 
dėti mokėti $3.00 mėnesiui pensijas angliakasiams. 

Teisėjas Goldsborough Sake, Pensijų 
Planas Yra Tinkamas 

Goldsboroūgn atmetė pra
šymą iš* Ezra Van Horn, ku
ris yra kasyklų savininkų 
paskirtas globotojas United 
Mine Workers gerbūvio fon
de, teismo įsakymo drausti 
mokėjimą pensijų pasenu
siems angliakasiams. 

Paskiria $5,000.000 
Teisėjas sakė, jis rado pa

siūlymą mokesčiams * 'tinka
mu." 

Lewisui, tas atžymėjo pir
mą laimėjimą trijuose vizi
tuose teisėjo Goldsborough 
kabinete. Pirmasis dviem at
vejais jis buvo nuvykęs ten 
būti nubaustas už neklausy
mą teismo įsakymo užbaigti 
angliakasių streikus. 

Brangiai kainavęs šešių 
savaičių streikas pareitą pa
vasarį,' kilo kaip tik dėl gin
čo ryšium su pensijos mokė
jimu. 

Planas, kurį paruošė Lew-
isas ir sen. Bridges -(R., N. 
H.), numato $100 mėnesiui 

Ford Co. Darbininkai 

Po Green kalbėjo Mrs. 
Clare gtoMte Luce, kuri sa
kė, Roosevelto-Trumano su
sitarimai su rusais pasmer
kė milijonus asmenų mir
čiai, ištrėmimui ar vergijai. 
Buvusi kongresmonė sakė, 
Tehrano, Jaltos ir Potsdamo 

bet paneigia pataikavimą 
KAINOS — Mes pasiža

dame atakuoti •smines in-
| fliacijos priežastis, tame 

Atmetė AKJŲ Pasiūlymą tarpe sumažinu valdžios iš 
GRAND RAPIDS, Mich., j laidumą, ir didinti produkci-

birž. 22.—CIO automobilių 3**- n. , 
darbininkų sekr.-ižd. ir vei-1 TAKSAI - Siūlome tęsti 
kias prez Emil Mazev pas- republikonų kongreso prade- | sutarčių pasmerktieji zmo-
kelbė kad unija atmetė Ford tas pastangas sumažinti sun j nės- lenkai , Uetuvia^ lat-
Motor Co. padarytą pasiūly- H * taksų naštą, duoti in- viai estai, " ^ L T i S S 
mą pakelti algas nuo 11 iki ^entyvos sudarymui ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S 
14 centų, sakydamas, t a s industrijų ir naujų darbų. , - b u v o kaip tik tie žmones, 

CIVILINES TEISES — 
Mes remiame pravedimą įs
tatymo užbaigti linčiavimus, 
poli taksus ir diskriminaci
ją darbuose. Mes priešina
mės rasiniam skirstymui ka-

" neatitinka mūsų reikalavi
mams." Jis sakė, unija rei
kalaus bendro algų pakėlimo 
visiems darbininkams, su 
nelygumų išlyginimu. 

Ford vice prez. John S. 
Būgas pasiūlė padaryti algų 
pakėlimą liepos i š d. ar ank
sčiau. Dabartinė darbo su
tartis išsibaigia liepos 15 d. 

kuriems ieškojome suteikti 
laisvę." 

Pakenkė Vandenbergui 
Nėw Jersey gub. Alfred 

E Driscoll, kuris kontro-

Harvester Unijos 
ete Pasiūlymą 

nnėse jėgose. iliuoja savo valstybes delega-
IZRAELIS — Mes pažada- . tų 35 balsus konvencijoje, 

me Izraeliui pilną pripažini- i pavadino sen. Vandenbergo 
mą, UNos numatytose šieno- • pareiškimą, kad jis priimtų 
se, ir pagalbą ilvystymui jo ! nominaciją, "nepatenkinan-
ekonomijos. ;C1U-

KOMUNIZMAS — Mes pa- ] Illinois delegacija jau ro-
žadame griežtai v y k d y t i |do skilimą, ir kai kurie de-
esančius įstatymus prieš ko- i legatai gali nebalsuoti uz 

~ . „ - International Karvester Co. imunistus ir pravesti by ko- \ G r e e n * ^ ° < ^ ^ J ^ 
mokesčius^ UMW _ nariams v a k a r g a v o d u a t ^ ^ , k i u s J ^ * * * - * ta\£SS E Z J f e . o ga-
sulaukusiems 62 metu am 
žiaus po išdirbįmo 20 metų 
kasyklose. Lewisas ir Brid
ges nutarė paskirti $5,000,-
000 iš $45,000,000 fondo mo
kesčių pradžiai. 

savo pasiūlymą pakelti 86, 
000 unijų narių darbininkų 
algas 11 centų valandai. 

Gerald Fielde, ūkių maši
nų darbininkų unijos (CIO) 
I-H direktorius, sakė, jo na-

rie gali būti reikalingi. J nominacijų 
DARBAS - P a g r i n d i n ė iii balsus atiduoti uz Dewey. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Seni Tai t vakar atsisakė paskaityti Pennsylvanijos 

delegacijos nutarimą mirtinu smūgiu jo nominacijai. De- j nuoširdumą. 
wey gi, pranašavo, jis anksti laimės nominaciją. Atmetant pasiūlymą, UAW toli matanti_ P r o f ^ama 

teisė streikuoti yra viršija- Į 
ma tik pirmaeilių visuome- \ J ĮjJ LSJVdl PaSIŲStl 
nes sveikatos ir apsaugos | 
reikalų. Mes pažadame stu-

riai apsiimtųH derėtis" "dėl dijuoti Taft-Hartley akto 
kiekvieno fabriko paskirai, pagerinimą, patyrimų svie-
kad "išbandyti bendrovės | soje^ ^_ ̂  į r J C Owens buvo pa 

siųsti iš Viduržemio juroje 

Padėti Palestinoje 
WASHINGTON, birž. 22.— 

Naikintuvai Putnam, Hen-

zemes esančio laivyno dalinio į Pa-
—Berlyne vakar įvyko keturių valstybių konferencija \rajoninis direktorius Patrick u k l ° i r P i r K e3U u e r . J^ " ; w i n ą . padėti Jungtinių 

Vokietijoje pravestos monetinės ref or-; Greathouse sakė, bendrovė | m e t a r P« apsaugoti ŪKIU T a " t a i k o g komiai i ai tame 

aišku, neapsiėjo ir be jėgos 
pavartojimo, buvo daug sun
kiai sužeistų. 

Solidarizuodami su Cler-

Tačiau, anglo-saksai nesu
tiko reformą atidėti ir nuo 
sekmadienio visoje vaka
rų Vokietijoje ši reforma 

mont-Ferrand streikininkais, | buvo pradėta vykdyti. 

dėl vakarų zonose Vokietijoje pravestos , 
mos. Amerikiečiai, prancūzai, britai ir rusai nesusitarė. \ reikalavo tokių sutarties per kainas per lanksčias para 

—Anglijos ministrui pirm. Attlee atsišaukus į Londono tvarkymų, kurie dalinai pa- m o s kainas. 
uostų darbininkus sugrįžti į darbą, nuo 2,000 iki 3,000 jų j naikintų algų pakėlimą. 
nutarė tai padaryti, bet kiti toliau streikuoja. 

—Kaip buvo tikėtasi, Rusijos delegatas UNos saugumo Trvc Tailfnt ( t t t t l f l 
taryboje vakar pavartojo 26^tąjį veto prieš Amerikos pa- j " ' * , a u , U J * * W W • 
siūlytą, planą pasaulinei atominės energijos kontrolei. SkdndilldVII0S Gvil 11113 

Tautų 
kraHe. 

KRAŠTO GYNIMO— Mes 
smlo^no iš^aikvti aviaciios. 
SPUSŽ^PO ir iūros pajėgas 
tokiame ^ipsnvie. kuris už-

—Sugrįžęs iš Tokyo, kur jis tarėsi su gen. MacArthuru, 
įeit. gen. Hodges nepasakė apie ką jiedu kalbėjosi. 

KALLNDORIUS 
Birželio 23 d.: ftv. Vanda 

ir Šv. Agripina; senovės: 
Arvydas ir Blinda. 

t , l T , F m u s u k r a s t 0 a P s a u " ! Birželio 24 d.: šv. Jonas m- Krikštytojas; senovės: Ku-
poli*- ir Budytė. 

STOKHOLMAS, birž. 22 
—Graikijos valdžios kariuomenė "perkirto sukilėlių pa-j—Švedijos valdžia šiandieni STATYBA — Namų sta-

bėgimo kelią iš Grammos kalnui į Albaniją ir apsupa ten pranešė, kad pirmieji pasi- tymas gali būti geriausiai 
esančius komunistus sakydami, ten bus jų "kapinės.' ' .tarimai dėl Skandinavijos aprūpintas privačiai, bet vai- ORAS 

—Mėsofc kainos vakar vėl pakilo Chicagoje. | bendro apgynimo" jau įvyko džia turi skatinti statymą | gilta, trošku, protarpiais 
—Rimti potvyniai iš iškilusių upių grasina didelėm sri

tim pietinėj Kansas ir pietvakarinėj Nebraskoj. 
tarpe Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos. 

• 

geresnių namų žemesne kai- ' lietus.. Saulė teka 5:17; Įei
na, džiasi 8:29. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, birž. 23, 1948 

TREMTINIŲ ĮKURDINIMO KLAUSIMU KAS GIRDĖT KITUOSE MIESTUOSE 
Rašo SVILAS 

Jungtinių Amerikos Vai-

sį į tai, kad yra labai dide-
I lis skir tumas kainoje t a rp 
stovinčio miško ir pagamin-

stybių kongresui prifcnus, J ^ ' į į į į m e £ l į £ 7 i r t as 
tremtmiiui iailei»ti bihų, pa- s k i r t u m a s d u o d a g a l i m y b ę 

čia dirbantiems turėt i neblo-

PITTSBURGH, PA. 
LIETUVIŲ DIENA — 

PADĖKOS DIENA 

gas pajamas bei plėstis įmo- j na bus liepos 5-tą dieną (pir 
nei. i madienj), Šv. Pranciškaus 

Reikia paminėti ir tai, kad | vienuolyno sode. 
miško gamyboje t rūks ta dar S T . Mišias — padėką Die-
bininkų tik paskutinio karo j vui už suteiktas visokias ma-
metu kada miestuose prasi- lones, taipgi padėką gerada-

gyvės ir mūsų tautiečių t rem 
tinių atvažiavimas. Numato
ma, kad visi a r bent didelė 
dalis tremtinių bus nukreip
ti j žemės ūkį. Taip planuo
jama dėl to, kad žemės ūky
je y ra darbo jėgos trūku
mas. 

Bet nebus gerai, jei at
vykstančius išsklaidys j dau
gelį vietovių. Kad sudarius 
galimybę didesniam atvyks
tančiųjų kiekiui įsikurti vie
noje vietoje, tenka paieško
t i t am būdų. Čia peršasi irgi 
dėl darbo jėgos stokos dau
gelyje vietų apleista pramo
nės srit is — statybinės miš
ko medžiagos gamyba, tie
siai ta r iant — lentpiūvės. 

Paprasčiausios l e n t p i ū v ė s , - - - - ——-; v v: - " , penkiose vidurinėse mokyk nereikalauia dideliu investi- greit galima butų salia vai- P e n K I O»e viaunnese moKy* neremaiauja aiuenų nive&u & & -r , būtent Šv Pranciškaus 
cijų, nereikalauja ypatingų; dzios siūlomo žemes ūkio im-1 lose Dutent bv. rrancisfcaus 
» -*?*ii •_•-- j__i-:_i„i_-. :_ I tia ir otntvhinps m i š k o me- I AKaciemiJOJ, 

sipra tusių lietuvių, kurie, 
ruošdami Lietuvių Dienas, 
tuo būdu paremia seseris fi
nansiniai. 

Iš anksto dėkojame vi-
Pi t tsburgho Lietuvių Die- j šiems rėmėjams ir gerada

r iams ir visi bus laukiami 
liepos 5-tą dieną. 

— Koresp. 

pietus pramonei dirbantieji 
ne mieste suplaukė į mies
tus, kur daugiau liuksuso ir 
pramogų. Tas pa t s , kaip su 
žemės ūkio darbininkais. 

Rakantysis yra irgi trem
tinys, bet jau gyvenantis čia, 
palikęs tėvynėje gana dide-

r iams — atlaikys kun. dr. 
A. N Rakauskas 12 valandą. 
Bus pasakytas ir tai dienai 
pr i ta ikintas pamokslas. Pa
laiminimas Šv. Sakramentu 
bus tuojau po Mišių. 

Šv. Pranciškaus seserys, 
kurių naudai ruošiama ši 
Lietuvių Diena, darbuojasi 

tyje turint is patyrimo. Jo i e ^ v i ų tarpe. šv. P r a n c i * 
apskaičiavimu, suteikus ke- | £ * * Beaerys mokina ir auk
lėtą tūkstančių dolerių ir pa- | W vaikučius sesiohkoj be
rinkus tinkamą vietą, jau j t u v i * P r a d z \ o s mokyklose ir 

kvalifikacijų darbininkų I r I t is ir statybinės miško me-
jom įrengti nereikia ilgo lai-: džiagos gamybos, 
ko. Taigi, su nedideliu kapi-l Naudinga, kad šiuo klau-
talu įrengta lentpiūvė duotų! simu susidomėję pasisakytų 
keliolikai, o ją plečiant . ir 
keletai dešimčių žmonių dar 
bo. o esant aukštom staty-

spaudoje. 

Šv. Kazimiero 
parapijoj, Pi t tsburgh, Pa.; 
Šv. Juozapo parapijoj . Du 
Bois, Pa. ; Šv. Trejybės pa
rapijoj, Hartford, Conn.; ir 

Šelpkime Tremtinius 
IS A O A — U N A C v e d a m o ben

d r o v a j a u s , d a l i s a t i t e k o i r l ie-

— kas tą skausmą 
ant krūtinės 
akmeniu užrito? 
— Kada vėl linguos mus 
. veja* 
bbėly senojoj, 
kas praneš, kad jau pra

ėjo 
vargas ir pavojai? 
Arba vėl, kiek jausmo 

tuose žodžiuose į debesėlius: 
Plaukit, plaukit, debesė

liai, 
už kalnų, miškų, 

# apsakykit gimtai šaliai, 
kaip be jos sunku.... 

Simas. Urbonas, Sūkuriai 

Dr. I. E. Makor | DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 

tuviams tremtiniams. Lietuviams j i r žmones , i š l e ido "Tėv i škės 
svarbu, kad ir BALF-o skyriai 
būtų veikime žinomi 

Lygiagreičiui su AOA—UNAC 
piniginiu vajum, iš kurio BALF-
as gaus dali maistui tremtiniams, 
BALF-as veda intensyvų drabu
žiams ir avalynei rinkti vajų. 
Šiame vajuje norime surinkti ko-
daugiau&ia rūbų ir avalynės vy
rams. Didesniam skaičiui tremti-

G a r s a s " (Liudas Visman-
t a s j , spausdinta Schwein-
furte 1947 m., 206 pusi. Vir
šelis dail. P . Osmclskio. 

Apysakos, vaizduojančios 
gyvenimą Lietuvos kaime, 

binės medžiagos k a i n o m , , n imo reikalu, skai tytų viena 
greit šiokia įmonė pradėtų \ realia ir naudinga galimybe 
duoti geras pajamas. Tokiu \ lentpiūvių steigimą, 
būdu atvykusieji greit pra-j 

žemės ūkyje) ir tam tikras į Rinkime tr Aukokime 
atvykusiųjų skaičius būtų j BALF visą laiką rūpinosi 
sukur tas vienoje vietoje. O; sumažinti ir palengvinti lie-
jeigu lentpiūvę, a r jų grupę, | tuvių tremtinių skurdą ir 
galima būtų įkurti tokioje vargą. Šiame labdaros dar-
miškingoje vietoje, kur že- j be talkininkavo žymi lietu-
mė tinka žemės ūkiui, ten vių visuomenės dalis. Tos tai 
pa t galėtų būti kuriamos že- kos reikia daugiau. Jos pra-
mės ūkio sodybos. Turint šosi nauja tremtinių padė-
galvoje, kad atvykstančiųjų ! tis. 
t a rpe y ra p a t y r u s i a ą ta t* b i : i v i sa i ' neseniai išvietin-
ninkų, panaudojant šavbse t i e m s asmenims — tremti-
lentpiūvėse pagamintas me- į niams ir pabėgėliams — 

maistas dar labiau sumažin
tas . Po kelerių metų gyveni
mo tremtyje, daugelio svei
katos a tsparumas jau pa
laužtas, o čia dar maisto kie
kis sumažinamas. Sunku su
augusiems, bet visiškai bai
su vaikučiams, seneliams, li-

Central High School Grand 
Būtų teisinga, kad besiru- R a p i d s M i c h B e t o / Š V ento 

pinantieji tremtinių įkurdi- p r a n c i ž k a u s seserys veda de-
vynias katekizacijos mokyk-

—. . ..„ ._ . . , . , Lietuvos savanorių ūkiuose, nių teks iš Europos išvykti j ki- , , \ 
tas valstybes. Pageibėkim juos I nusakoma karo audra, gyve

nimas darbuose Vokietijo
je, bombardavimai, pabėgė
lių vargai, stovyklos vaizdai 
ir t t . Tremties spauda ne
rinko aukštų žodžių šį vei
kalą vertingama, bet mums 

valstybes. Pageibėkim juos 
aprengti. Šiandien padovanotas 
rūbas ir avalyne už mėnesio kito 
jau bus tremtinio naudojamas. 

Siųskite viską, adresuodami: 
UNITED LFTHUANIAN RELIEF 
FUND OF AMERICA INC. 105 
Grand' St., Brooklyn 11, N.Y. 

Dr. E. W. Ovitsky 
REGISTRUOTAS OPTOMETRISTAS 

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

mi—Sudužę stiklai atstatomi. 
Tel. YARDS 7396 

VALANDOS: 10 iki 8 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street 
VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 

a r b a 
telefonuokite dėl sutarties: 

HKMLOCK 5524 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 West Cermak Road 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 1 — 5 
išskyrus trečiadltarus. 

Tel. VTRginia 6776 
Vakarais Pagal Sutarties. 
Reaidencija; Mattcson, m . 

Tel. O i teatro He icht s »S*-Y1 

CHARLES P. KAL 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock S150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti 
ir 

ias ir t r is vasarines mokyk
las, taipgi darbuojasi ketu
riose mokyklose Pietų Ame
rikoj — Brazilijoj. 

Kiekvienam turi būt žino
ma, kad toms pareigoms se
suo privak) gerai pasiruošti, 
išeiti universitetinį mokslą, 
gauti laipsnius. Tam reikia 
ne tik laiko, bet ir pinigo. 

Ačiū Dievui, kad Pi t ts -
bursrhe randasi nemažai su-

o 

»HOTEL 

MACATAVVA. M I C H . 
O n Lok* Mich i gan and l a k * Macatawa 
naar HoMond, Mi<hi«jo*> 

Accommodationa for 250 nuėsti. AM roomj 
with running water . . . most wlth privatt 
haths; exeellenl and nnuaual tnaals. r«frash. 
ment deck: atl land ana wat»r aporta. private 
beachei on Lake Miehigan and Laka Macą-
tawa; dancmq. mimcilM and concarti: or-
ganizad proqram of entertatnment: vrivata 
dockaga and safa anchorage . . entranee 
from Lok* Miehigan. Retervatlons now ae-
ceoted. fUftned Client«le Jofin Smith Urhan, 
Mnr Phone HoNand 56«l Mas«t«wa. Mich. 

BLANEY PARK 
Most outjtondinej rasart In th« Mld-We«f 

33.000 aeree ot playground. Accommo. 
datiotu for 200 In overnight cabini 

lodgaa . . . hotal cottan«» . . 
detuxe >uifat and taartmants . . . 
housekeeping cottagei. Most beautl. 
fui dinlng rnom Jn Upper Michiqaa 
iervinq «xrell*ni meale. Coektall Bar 

. modern »wtm nin" pool. 9-hole 
golf >»•.*». i' n't shuffleboard 
archer- flshlno (controlled hun'inn 
'n the lai'). American Plan resort 

aerving a reftned clientele. 
Stanley B Campbell. Mqr . Blaney Park. Mieh. 

LIETUVIS ADVOKATAS 
6322 So. Wcstern Ave. 

Tel. **rospcct 1012 — 0721 
atrodo, kad nors ir nėra pa- Į vai.: Pi rmad. f An t rad . , K e t v i r t a d . 
siekęs kūrybos aukštumų,. rr^J* įSkiSJ.! Seaud. 
vis dėlto vert ingas lyg savo- ' 10 iki 3 :00 

t iškas reportažas, vaizduo-. " " ~ ~~1 
,. , i , Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

j ant is paskutinio laikotar-; ^ T "D *1 
pio lietuvių gyvenimą ir i U r » rGlBT J* D d t K U S 
vargus. Autorius aiškiai i . 
respektuoja sveikas dorovi-1 GYDYTOJAS *IR CfflRURGAS nes tradicijas. 2951 West 63rd Street 

VALANDOS: nuo 2-4 Ir «-8 kaadlen, 
v . . . . išskiriant t-ečiad. Ir sekraad. 
JNe t a s S t i p r U S , K U r s m U - Į Šeštadieniais tiktai nuo S-4 popiet 

ša, bet tas , kurs atlaiko. 
Ofiso Tel. ViRzinla 1886 

DR. E. MARKŪNAS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

mm So. Western Ave. 
Valandos: nuo 7 iki 9 vak. kasdien. 

Į Trečiadienį popiet pagal susitarimą. 
| <>n.«o tehMfotms: W A H w o f c O*o!). 

Rez. telel<uia>: * W E \ t w o i - t h 4^68 

— •**•• 

džiagas, galima būtų savom 
jėgom sta tyt i naujus sody
bų; trobesius. Tas atpigintų 
statybą ir būtų įjungta dar
ban irgi tie patys atvyku
sieji tremtiniai . 

Be abejo, lentpiūvės gale-
tų būti kuriamos ir netoli 
jau veikiančių žemes ūkio į g 0 n ims ir moksleivijai! 
sodybų, jei tokių bus, kurios | s tengdamasi ateit i j sku-

A. A 

ANTANAS KINAS 
Gyveno 1T>5 7 \V. 

Mirė birž. 22 d., 

&9t* St. Tel. P r o s p e c t 4363. 

1948. 1:15 vai. p.p., sulaukęs pasės amžiaus. 

bus kokia nors forma paves 
tos atvy k u s i e m s tremti 

bią pagalbą, BALF valdyba 
nutarė skelbti ir vesti Lie-

niams. Šiuo atveju atpultų j tuviams Tremtiniams Mais-
naujų sodybų kūrimas ir | t o R m k i m o V a j ų . J is prade-
lentpiūvese pagaminta mis 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš T a u r a g ė s apskr . . I ' a g r a m a n č i o p a r a p . , 
Sungalliškiu kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime žmoną Oną ( p o teN'ais I 'auliukaitč); 
2 sūnsus.. Albert ir marčią Jean, Anthony ir m^areią Agnės; 4 duk-
teres, Antoinette SUts ir žentą Frank, Anna Bagdonas ir žentą 
Theodor<>, Mary Žukas ir žentą Joseph ir Helenr 10 anūkų: # 3 
broiius. Tadą ir jo žmoną Marijonas Joną ir jo žmoną E v ą ' ir 
August ir jo žmoną Berthą; 4 seseres, CHią Zemcik, Mary Vish, 
l'rsula Pudge ir Stella. Yanushka ir j-u šeimas ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 

damas liepos 1 d. ir tęsia-
ko medžiaga visa galėtų eiti j m a s p e r ^u mėnesius 

K ū n a s p a š a r v o t a s A n į a n o 
\V restern Ave. 

B. Petkaus koplyčioje, 6812 South 

į rinką. 
Dar reikia atkreipti deme-

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiamiej i nuo senų, atdarų 
Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakties metu negal ima gerai itoi-
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt M- skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų. atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč i o s 
ypatybės suteiks 
J u m s t inkama 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite j) irgi akau-
diems nudegimams. Sąšų ir sutrų 
kimų pra&allnimui, ir kad pa
lengvinti Psorlasis niežėjimą. At-
vėdina vadinamą Athlete's Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiflvimo ir sutrūkimo turp pirš-
rų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir ki toms odos nega
lėms Iš lauko puses. 

Lsgulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
jj vaistinėse ChicagoJ ir apielinkėj 
arba atsiųskite Money Orderį į: 

LEGULO, DEPT. D. 
4849 W. Uth Str^t 

CICERO 50, ILLINOIS 

Kviesdami į šį šventą ar
timo meilės darbą, BALF 
skyrius i r kooperuojančias 
draugijas, maloniai prašome 
pradėti maisto rinkimą tuo
jau, art imiausiu laiku. BALF 
skyriai pr v.šomi p a s k i r t i 
maistui rinkti stotis, į ku
rias geradariai galėtų suneš
ti aukojamą maistą. 

Tremtiniams reikalingas 
labiausiai sveikatingumui iš
laikyti būtinas maistas . To
dėl prašome rinkti ir aukoti 
tokj maistą: riebalus, (tau
kus, margar iną) , mėsą, cuk
rų, kavos pupeles, konden
suotą pieną. Siųsti į Europą 
tinka tik skardiniuose kenuo 
se sudėtas maistas. Stikli
niuose induose maisto pra
šome nesiųsti. 

Kol maistą surinksim ir 
išsiųsim, gali ateiti ir ruo :

 {E 
duo. Todėl paskubinkim sa-j 
vo pagalbos darbą. Šalia dra 
bužių rinkimo, rinkime visu 
pajėgumu maistą, ypač rie
balus. Neleiskime sunykti 
tremtinių vaikučiams. Ne
leiskime žūti jų seneliams ir 
ligoniams! 

Visą surinktą maistą sių
skite į BALF centrą: United 
Lithuanian Kclief Fund oi 
America, Inc., 105- Grane St. t 
Brooklyn 11, N. Y. 

Laidotuvės jvyks testaįdv, birž. 26 d., 1948. m. IS koplyčios 8:3« 
vai. ryto bus atlydėtas j Uini imo Panelės Mvč. parapijos bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos punialttos už velionio sielų. Po pa-» 
maldų bus nulydėtas j. Hv. Kazimiero kapines. 

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

- Nuliu**,-: *monaT Sūnūs. !>nktei\v>. Žentai. Mįm&o*, -JJ%«#*Sj|į Sie-
serys i* Gintinos. 

Laidotuvių direkt. Antanas B. Petkfcia Tel. GUOhill 0142. 

Tikslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Swiatek 
* OPTOMETRISTAS 
2201 W. CERMAK ROAD 

Virš Metropolitan State B a n k ) 
T e l . : V I R g i n i a 6 5 9 2 

VAL.; lvasdien 10 iki 12 1 iki 5; 
! 7 iki 9. Šeštad. 10 ryto iki 6 vak. 

Sekmad. 101 iki 12. Trečiad. uždaryta 

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

(Antras aukštas) 
O f i s o T e l e f o n a s : Y A R d s 0 5 5 4 

Jei neatsiliepia šaukite— 
R**. Tel.: ftODway 28H0 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekina d. nuo 10 iki 12 vai. diena. 
• • • 

DR. P. ATKOČIŪNAS 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenrie 

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

DR. EMUY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofteo Tel. LAFavette 3210 

Rez. Tel. REPubUc 0054 
Je igu N e a t s i l i e p i a m a — 
Šaukite: KEDzie 2868 

i 
VALANDOS: 

Kasdien nuo 1—3 vai. popiet. 
ir nuo t iki 9 vai. vakare. 

Trečiadienio vakarais ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sutartį. 

SKELBKITfiS "DRAUGE" 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 

Phone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christ iana Avenue 
H O U R S — Daily « to » P . M. 
S a t u r d a y s 10 A. M. to 6 P . M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvenffl 5213 

Rez. Tel. HlLltop 2626 

DR. A. JENKIKS 
PHYS1CIAN & SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2500 W. 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:80-9 rak. 
Šeštadieniai* nuo 2-4 popiet 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Ofiso Tel. — PROspect 583« 

Res . Tel. — V l R p u i a 3431 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso k namu) 

Dr. Walfer J. Kirstuk 
PHYSIC1AN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet, « :30— 

S:.S0 vaukarais. Trečiad. pagal sutartį 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave, 
Telefonai: 
Oftso - ^ HEMlock 584» 
Rez. — HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadienį ir Šešta
dieni pagal susitarimą; k i tomis die

nomis nuo 2 iki 4 popiet. 
f—•© vakare. 

Ofiso tel. GROvehiU 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Bd. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniai* 

pagal sutart iea 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Jos. F. | IIIlt I 
3241 S. Hakted St Chicago 8, IU. 

TELEFONAS — CALUMET 7237 

Didele rakandų krautuve, Radi© ir Tetevision Setų, 
Elektrinių Šaldytuvų, Skalbiamų ir Prosymo Mašinų, 
Dulkių Valytuvų, Jewelry, Deimantinių Žiedų, Laik
rodėlių, Sidabro ir Auksinių Rašomų Plunksnų. 

\ s ] DANTISTAS 
II .1-446 So. 49th COM -, Cicero 

Antrad., Ketvirtad. ir Penktad. 
i VAL.: 10-12 ryte: 2-6. T-0 P. M. 
3147 S. Kalsted St., Chicago 
P i r m a d , Trečiad. ir Šeštadieniais 

Valandos; 3—8 popiet 

• 

. 

I 

l 

Krautuve atdara Pirmadienio ir Ketvirtadieni© vakarais. 
Sekmadieniais — uždaryta. 

BUDRIKO LEHD2IAMI RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 1000 kai., Sekmadieniai* nu© 5:30 vai. po pietų. 
WAAP, 950 kil., kas rytą paprastom dienom nuo 8:30 vad. 

- r 
S/, 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smeiana, ir . 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 

ToL VlBginla 6583 

. DR. BIE2IS 
aTDTTOJAS IR CHIRUBGAS 
2201 W. Cermak Rd. 

Valandos: 1-1 popiet ir 7-8 v. vak. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

Tel. REPablic 7868 

VAliAtfDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad.. 

Peukta<l. 9:30 iki 12—1:30 
Iki 8:30 

Trečiadieniais it Įdaryta 
Sešfauiteniait. »:30 iki 13 — 1:30 

iki 6 P. s i . 

AklŲ Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANaI 0623 t>fatt Bldg. | 

TeL CANai 025? 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0RI5 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrics 

and Gynecologry 

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

Ofiso HEM. 8700, Rez. PRO. 6232 
J e i _ neatsiliepia. Saukit MID 

Res. 6958 So. Tai man Ave. 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAS 

2423 West Marąuet te Read 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 ki 9 vakare. 

Trečiad. ir Nedėl iomis susitarus 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS I R ( H l l l l I U . \ s 

4645 S. Ashland Ave., Chicago 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 ir 6-8; treč.. SeStad. 
Sekm. tik pagal sutartį 

Ofiso Telefonas: YARds 47S7 
Namu Telefonais: PROspect 1930 
Jei neatsakys viršm inet-i telefonai 

ftaukit; MJDway 0001 

ir 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7SS0 
Reslz. TeL: BRUnsirick 0S87 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet: « iki S vakare. 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
oooi Rezidencijos TeL: BEVerij 8244 

DR. I . DUNDULIS 
GVDVTOJ.\S EB CIHRCBOA8 

"I 

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFTED skyriumi. Tūkstan- 4157 A r c h e r A v e m i e 
čiai asmenų yra gavę rezutatus! j ofiso vai.: i—s ir «—8:80 p. 

Šeštadieniais 1 iki 4:30 P. I 
Trečiadieniais, pagal sutarti 
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DIENRASTTŠ DRAUGAS, C&ICACO, ILLINOIS 
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IŠ GEN. ANDERS ATSIMINIMŲ (2) 
a fafiĮiii raiMiin-fc^,^. « 

Kaip NKVD Priverčia Prisipažinti 
Būdamas kalėjime, g e n. tu? — paklausė i š karto 

Anders sužinojo vieną daly- Čkalovas. 
ką, k a d sovietų Rusijoje _ Aš visai nekaltas ir 
kiekvienas pilietis privaloj Dievas gali būti liudininku, 
pranešti NKVD organams, j _ J a u ^ e n d § 1 t o p a s a . 
jei tik išgirsta kokią kriti- k y m o > k a d Dievas gali bu
ką apie sovietišką režimą, t i i i u d įn įn k u > t u turėtum 
net jei tai būtų pasakiusi b u U kalėjime. Ar nenori pri-
jo žmona ar brolis. Priešin-; sįpažinti ? 

BENDRAS SUVAŽIAVIMO VAIZDAS 

gu atveju jis gali būti pats 
apkaltintas, kad parėmęs 
kontrarevoliucinę idėją. 

—Vieną naktį į mūsų ka-

Suimtasis, gavęs keletą 
smūgių j veidą ir su sunkia 
metaliniu presu j jautriau
sias vietas, apalpo. Atgaivi-

merą įgrūdo inžinierių Iva-j nę vėl jį daužė, kol išgavo 
na Viktorovičių Čuknovą iš < prisipažinimą. 
Charkovo, — pasakoja at-j Paskui perėjo "mėsinėti" 
siminimuose Anders. —Jis kitą ,kol visi atvestieji pri-
jau caro laikais buvo baigęs | sipažino kaltais... 
politechnikos mokyklą Pe- Po tokio pavyzdžio, Popo-

CLASSIFIED ADS 
• " D R A U G O " * 

D A R B Ų S K Y R I U S 

Bendras vaizdas respublikonų partijos suvažiavimo Philadelphia, Pa. Rytoj jau gal 

(Acme telephoto) 
trograde ir buvo labai inte- vas grįžo į vietą ir nuo to | bus žinoma, kas yra išrinktas kandidatu į prezidentus, 
ligentišikas ir prasilavinęs laiko turėjo "gerus rezulta-1 

žmogus. Charkove, dėl buto tus", bet taip ir nepavyko 
stckos, jis gyveno su viena Andersui sužinoti, už ką šį 
šeima, nes Rusijoje atskirus | kartą jis buvo patekęs į ka-

Gyvenimas "sovietiškame 
butus gali turėti tik labai Įėjimą 
didelis partijos tūzas ar žy
mūs valdžios asmenys. Kar-! 
tą jis buvo pasiųstas inspek-1 •* J 

tuoti kolektyvinius ūkius U- Celėje visą laiką kaliniai 
krainoje ir sugrįžęs iš ke- j keitėsi. Kartais tiek jų pri-
licnės prie arbatos stiklo su; grūsdavo, kad sunku būda-

Kęstaičiu Skerdynės maiciai nutarė pasiųsti dėle- j namuose jis, jo žmona ir du 
gaciją pas carą, bet jie pa- vaikai kirviu į gabalus su 
kelyje «fcuvo sulaikyti ir pa 
sodinti į kalėjimą. 

Maskoliai, įvykdę savo už-

savo draugu ir jo žmona, 
pas kuriuos gyveno, jšsikal-

vo pajudėti, ir Anders skai
tė, kad jis būtų daug lai-

bėjo, kad dabartinis sovietų! mingesnis buvęs, jei būtų 
valstiečiui gyvenimas e s ą s 
vargingesnis už tą, kada vai 
stiečiai turėjo nuosavos že
mės sklypelį. Po trijų dienų 
jis buvo suimtas ir apkaltin
tas kontrrevoliucine .veikla, 
kad kritikavęs sovietišką re 
žimą. Pradžioje jis ^ gynėsi, 
bet pastatytas akis į ;akį su 
draugu ir jo žmona ir šiems 
pakartojus pasikalbę j i m ą, 

vienų vienas uždarytas. Ben 
drai paėmus kaliniai buvo 
neįdomūs. Kai kurie iš jau
nesniųjų) net nebuvo girdėję 
Kristaus vardo ir visi tyčio
josi iš Dievo. Jie netikėjo, 
kad Lenkijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose kiekvienas 
žmogus yra laisvas pasirink 
ti tokį darbą, koks jam pa
tinka, kad krautuvės yra vi-

Kiekvienas, kuris atvyks
ta į Kęstaičius, pirmiausia 
aplanko katalikų bažnyčios 
griuvėsius, kur prie vartų i d a v i n i - sugriovė bažnytėlę ir 
yra parašas: "Nuo rusų en- vienuolyną, galutinai sunal-
,gėjo čia bočiai kentėjo dėl k i n d a m i Kęstaičiu tikybinį 

kapoti. 

turėjo prisipažinti kaltu ir j šiems prieinamos ir galima 
už tai gavo 8 metus sunkių- nusipirkti produktų t i e k , 
jų darbų kalėjimo. į kiek norima ,kad galima ke^ 

Bet likimas matyt t a i p ; l i a u t i i š v i e n o miesto į kitą 
norėjo, kad į tą patį kalėji- ** Jo k h* specialių leidimų ir 

kiekvienas gali išsinuomuo-
ti kambarį viešbuty. 

Maisto klausimas b u v o 

mą po kurio laiko pakliuvo 
ir jo draugas, kuris irgi ga
vo 8 metus kalėjimo už tai, 
kad neišdavė tuojau pat sa- pagrindinė pasikalbėjimams 
vo draugo, o tik po trijų die- i t e m a » i r Se n- Anders sužino-
nų p r a n e š ė NKVD orga- J°> k a d t i k didieji Rusijos 
nams, k ą jis kalbėjęs. Jo miestai tėra užtenkamai ap-
žmona irgi buvo suimta ir rūpinti maistu, gi likusioji 
pasodinta į kalėjimą. | Rusija kenčia badą. Tik ko-
__ . . . . . . v - i munistiškoji aristokratija ir 
Kaip 'verbuojami" žmones | N K V D „„įaĵ j,,̂ >Jle 

net gauna viršnormines por-

mūsų tikybos šventos". Tuo 
ir yra garsi ši vietovė. Ko
vingas lietuvių nusistatymas 
ginant tikybos ir bažnyčios 
reikalus iš Kęstaičiu vėliau 
persimetė ir į Kražius. 

Tai įvyko 1886 metais lap
kričio mėnesį. Caro valdinin
kai, vykdydami Lietuvoje 
rusinimo politiką, norėjo iš
griauti žemaičių tikybos cen 
triuką, kuris tuo metu buvo 
Kęstaičiuose. Tuo metu čia 
stovėjo graži bažnytėlė ir 
Šv. Roko vienuolyno rūmai, 
kur buvo įrengta ir proto 
ligomis sergančių katalikų 
kunigų prieglauda. Rusai ke
liais atvejais buvo davę įsa
kymą vienuoliams iš šio vie 

centrą. 

Vilniuje prie Bernardinų 
bažnyčios yra koplytėlė, į ku 
rią reikia lipti laiptais, pa
darytais atminimui Išgany
tojo ėjimui Piloto namuose. 

— (Mūsij Keto®) j I koplytėlę laiptais lipama 
, i keliais, kalbama poteriai ir 

bučiuojama laiptuose po stik 
lu sudėtos relikvijos. Maldi
ninkai, atvykę į Vilnių, bū
tinai stengiasi aplankyti ir 
šią koplytėlę. 

"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

ADVERTISING MEN 
TO soLicrr DISPLAY 

ADVERTISING 
Alert men needed. Accounts cover 
\vhole city. We pive promising 
leads. Altractive terms. Fult or 
part tirae. 

Apply: Box 115 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

REAL ESTATE 

WEST RIDRJ 
Namas 2 fletų po 4 kamb. Rei

kia pataisymų, Neatsakysim bet ko
kio pakankamo pasiūlymo. 

2302 W. 23rd Street. 

RENDUOJASI 

Miegamasis kambarys rendon dir
ba mMam vyrui. 

2928 W. ArmtUfre Ave. 

HEI .P WANTED — VYRAI 

DROP FORGE HEATER 
Tiktai patyręs. Nuolatinis darbas 
per ištisus metus. Aukščiausia al
ga. 

ENGLUND FORGE CO. 
•402 SCHIIJ .ER B1YVD. 

FRANKIJN PARK 

Chrysler Pakelė 4 
Automobiliu Kainas 

DETROIT, birž. 22. — 
Chrysler bendrove šiandien 
prisidėjo prie kitų automobi
lių gamintojų kainų pakėli
me. Bendrove nepadarė jo
kio pranešimo, bet jos par
davėjai paskelbė sekančius 
k'ainų pakėlimus: 

Plymouth, $90 iki $95; 
Dodge, $90 iki $125; Chrys
ler, $105 iki $115; De Soto, 
$100 iki 110. 

Išdidumas yra kliūtis iš
minčiai. 

Neregių šalyje ir vienaa
kis karalius. 

— Ispanų patarle 

# 

Ar Žinai, Kad 
Sakoma, kad dabar žydai 

valdo Rusiją. Carų laikais 
Rusijos gilumoj žydų nebu
vo. Juos valdžia išvarydavo 
Pavyzdžiui, 1910 metais vien 
tik per vieną mėnesį valdžia 
iš Kijevo išvarė netoli tūks
tančio žydų, kurie pasklido 
po Lietuvą, Lenkiją ir kituo
se kraštuose. 

SKELBKITSS "DRAUGE" 

Prieš 30 metų New Yorke 
veikė "Juodosios Rankos" 
Draugija, kurią- sudarė di
džiumoje italai. Pasmerktas 

stovykloms 
Vieną dieną į gen. Anders 

kamerą buvo pasodintas jau 
nas NKVD agentas Popov, 
kuris pradžioj nesisake, ko
dėl jis buvo suimtas, ir pri
pasakojo visokiausių nepa-
tikėtinų istorijų, kad vieną 
dieną kameros kaliniai jam; rie iš jų net mokėjo sveti-
pasake: j mas kalbas. 

— Tylėk arba nemeluok.1 į g a l i a u kaliniai l a b a i 
Mes pažįstame tokius pauk 
sčius kaip tu. 

Tas buvo pasakyta tokiu 
tonu ,kad Popovas suprato 
ir prisipažino esąs NKVD 
agentas, dirbęs Sibire prie 
geležinkeliečių t a r d y m o . 
Jam buvo pavesta suimti 
kuo didesnį skaičių žmonių. 
Bet vieną dieną NKVD vir
šininkas Čkalov ji pasišau
kė pas save: 

—Tu dirbi labai blogai ir 
labai mažai tėra areštų, gi 

vartodami žiauriausias prie
mones, juos iškele į Kretin
gą, o visą buvusį turtą ir že
mę atidavė Skuodo popui. Po 
to jie uždraudė ir gyvento
jams lankyti bažnyčią, norė
dami ją uždaryti. Tai suži
noję žemaičiai ryžosi išsau
goti Dievo namus. Iš plačiau 
šios apylinkes rinkosi į baž
nyčią vyrai ir moterys, kur 
dienomis ir naktimis būda
mi giedojo giesmes ir mel
dėsi. Kiek maskoliai nedarė 
žygių, bet žmonių iš bažny
čios išvaryti jiems nepavy
ko. Nuo vyrų neatsiliko ir 
moterys. Kai tik žandarai 
atvykdavo į bažnyčią išvary
ti maldininkų arba užpulda-

d a u g T a f b į ' o T p i r N K m . Y 0 j U 0 S C * S * - ^ T 

nuolyno išsikraustyti, bet t o s f/augijos mirti niekur 
jiems nepaklausius, jėga, pa- ' n e S a l e >° P * 8 1 8 1 ^ - P a v y z ' 

džiui, pasmerktas mirti po
licininkas Rovolini sužinojęs 
apie tai, slapta grįžo į Itali 
ją ir apsigyveno nežymiam 
mieste. Už kiek laiko rastas 

cijas. 
Gen. Anders sužinojo, kad 

rusai turėjo keliolika fab
rikų visame krašte, skirtų 
vien tik svetimšalių parody 
mui. Ten dirbo specialiai pa
rinkti darbininkai ir kai ku-

jog net patys viršininkai ne- čius į maldyklą, ar švento-
į - i j • r riuje, tai moterys su degan-buvo saugus, kad vieną die- v. . .. w. . r\ ' . . . . . ^ ciais pagaikščiais ne vienam ną neatsidurs kalėjime. 

Žmones Rusijoje būna su
imami dažniausiai be jokios 
priežasties ir išlaikomi ka
lėjime ištisus mėnesius i r 
metus be teismo sprendimo. 

Vienas raudonosios armi
jos majoras buvo įmestas 
kalėjiman vien už tai, kad 
girtas būdamas pasakė, jog 
vokiečių armija yra daug 
galingesnė ir geriau pasinio 

mums tūksta žmonių darbo susi karui. Kitas senas jū 
stovykloms. 

Popovas stengėsi paaiš- j jo kalėjime už tai, kad pa-
kinti, kad didžioji dalis ge-1 norėjo išstoti iš komunistų 
ležinkeliečių neprisipažįsta partijos, kuri visai nebesi 

maskoliui barzdą nusvilinda
vo. 

Ilgai kovojo maskoliai, no
rėdami įsibriauti į bažnyčią, 
bet žemaičių griežtumo jai 
apginti nenugalėjo. Išgirdęs 
apie tai, krašto gubernato
rius pats ryžosi tą darbą į-
vykdyti. Lydimas didelio bū
rio girtų kazokų, jis puolė 
bažnyčioje esančius maldinin 
kus. Įvyko žiaurios kauty
nės. Girti ir įniršę kazokai 

rininkas iš Kronštadto sėdė- kapojo v y r u g įr moteris bi-

kaltais ir nėra jokių įrody
mų prieš juos. 

—A vesk pas mane suim
tuosius, — pasakė jam čka
lovas. — Aš tave pamokin
siu kaip vesti tardymą. 

Popovas pristatė Čkalovui 
suimtuosius. 

— Ar pripisapažįsti kai- I NA") 

rūpino jam susirgusi. 
Ir taip dienomis ir savai

tėmis keitėsi kaliniai celė
je, pasakodami vis naujas 
istorijas, kaip jie tapo NK
VD auokmis. 

(ToCiau skaitysite: STA
LINAS MANE "IŠLAISVI- ' tas į Sibirą. 

zūnais, paleisdami į darbą ir 
kardus. Žemaičiai, pralieję 
daug kraujo, galiausiai iš 
bažnyčios buvo išvaryti, o 
maldos namai išdraskyti. 

Kelios dešimtys aršesnių 
gynėjų buvo areštuota, juos 
vėliau .reikėjo už didelius pi
nigus išpirkti, o pats klebo
nas Juknevičius buvo ištrem 

Šaukite LAF. 3138 — for 
THERMOSTATICALLY CONTROLLID 

10 W C0ST HE AT 
AVAIIABII FO» IMMEDIATf INSTAUATIOM 
Modali for h mat, apartai ant*, com marčiai 
•nd Induttrlal bulldings. 

FREE 
HEATINO 
SURVEY 

t— fha Wlnkl«r 
dament t ra t ion 
••rara you buy. 

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

Look of t h a t a fearures! 
Fully automatic transmiMion, guaran-
taad 3 jraara—axtra power driva—no 
•haar pin — automatic air goveraor — 
baatproof burnar aaaambly—«xtr» h«avjr 
conatructioo. 

SEND, Inc. 
304 West ()3rd Street 

CHICAGil SI, HX. 
l e l . IN'GLEVVOOl) 59m 

SEND PRIIMA 
MAISTO SU N T l N i r U t S A K V 
M I S I VISAS VOKIETIJOS IR 
rVlTSTRlJOS ZONAS ANGLIJA 
PRANC l T^UA, ITALIJA. OLAN 
IHJA. BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
LENKIJĄ. ČEKOSLOVAKIJĄ. 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maistu siuntinėliai A P D K A I S T I 
draudimo firmose, pr is ta t \ma> 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąiaaami. Pa 
kelj dingės siuntinys pakeičia 
mas kilu. 

PRISTATYMO LAIKAS S !1 
D I E N 0 8 ! f VISI S KRAŠTUS! 

(ieriausi eksportiniai p rdduk t i i 
Pr i s ta tymas vykdomas iŠ sande 

lių Luropnje. 

Siunčiant money order, i-e-ki ar 
kt. mok. nriemonv, tiksliai nur« 
dykite gavėjo adresą n ii'sak<> 
mu siuntinėlių tipo n u m e u u s 
Galima užsakyti keli pakieteliai 
tam pačiam gavėjui. 

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

i 

Ties iog J u m s — 
Iš Mūsg Di rb tuve* 

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

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

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

T ū k s t a n č i a i P i lna i P a t e n k i n t ų P i r k ė j u I š g a r s i n a Mua. — 
P r i e P i r m o s P r o g o s , P a k l a u s k i t e J ų ! 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave, Chicctgo 32.111. 
Telefonas LAFayette 8616 

SavtninkM J OI KAZIK - KAZTKATTIfl 

^ : 

No. I 

5 g 0 0 

C O M P L E T E 
N A M Ų Š I L D Y M O 

R E I K M E N Ų 
įrengimas ir Patarnavimas 

GARINIAMS PEČIAMS. 

2 sv. taukų, kiauliniu. 
2 sv.bekono 
2 sv. salami dešros 
2 sv. krnuotos. jautieuo* 
1 sv. pieno miltr l ių. 
2 sv. bekono 
2 sv. kenimios jaal ienos 

No. 2 2 sv. pietų Afrik. apeis. 
^*» Q(I marmelado 
"^*- 1 sv. cukraus 

1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, bJ« eks 

• -

• 

Patyrę šią skriaudą, že-/ 

Gudrus žmones daugiau 
žiūri j Naują 

WINKLER IP* 
*'"' '""'• OIL BURNER 

SAVE 25% 
O R M O R E O F Q | Į | I 

EXTRA SPECIAL 
1—Naujas 20 svarų HOMART 
STOKERIS $98.00 
Išmainomas į Automatic Wink-
ler Stokerį. Apšildo 5 kamb. 
Naujas 6 cubic pėdų PHILCO 
Elektrinis Refrigeratorius 
Complete $218.00 

JŲ NEDAUG TĖRA IR 
J I E GREITAI IŠEIS. 

ARCHER STOKER 
SALES & SERVICE CO. 

l ie tuviška įstaiga 

4101 Archer Ave. 

^650 

No. 1 

t sv. kiauliniu taukų 
:j sv. hekon(» 
2 sv. eukrau:> 
2 sv. aukšė. rieb. sūriu 
1 sv. kavos pupelių. 

9 SVARAI ( l KKAt S 

MOKAME 3 % DIVIDENDU 
ANT PAID UP SAVINGS 

(Current Rate) 

Pasidėję pinigus iioje tvirtoj įstaigoj, 
visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indeliai apdrausti iki $5000.00. 

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų } 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsinešite mūsų raštinėn taupimo knygutę. 
' MCSŲ TURTAS SIEKIA VIRS $2,250,000.00 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
62S4 SO. WESTERN AVE. — GROVEHILL 7575 

John Pakel, Pres. 

i 
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No. 6 4,5 sv. cukraus 
54.no 4.5 sv .kavos pupelių 

No. 7 200 Chesferfield c ica renu 
5 « 2 0 0 (Išskiriant Vok. ir Italija) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati 
S5.95 nėle (Tik i Vokietijų > 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
v 2 85 4 une. kepimo miltelių 

KXTRA RIEBALŲ b SV.!!! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 ~ bV* bekono 
-y Q- 2 sv. kiaulinių taukų 

rJo 1 sv. šokolado, blocks 
1 s v. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 
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10,0.00 B O N K Ų 
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VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 
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3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 
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" D R A U G A S " 
THE LITHUANIAN DAILY FKIEND 

W34 S. Oakley A ve., Chicago 8, 111. Tel. VIRginia 6640-6643 

•ntered aa Sccond-Class Matter March 31, 191« at Chicago. Illtcola. 
Under the Act o f Mareli S, 1879. 

Publlahed daiiy, ezcept Sundays, 
by the 

Uthimnlan Catholic Press Society. 
Ifember of febe Catholic Press Ass'n 

8ubscrtptioo Rates: 
$6.00 per year outaide of Chicago; 
17.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 
Prenumeratos kaina Chicagoje lx 

CiceroJe per paštą: 
Metams $7.00 
Pusei Metų 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagojc: 
Metams $6.00 
Pusei Metų 1.50 

Užsieniuose: 
Metama $8.01 
Pusei Metu 4.50 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu su užsakymais. 
, 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Ar Sovietu Rusai Ryžtasi Karui? 
ĮDOMUS PAREIŠKIMAS SOVIETŲ PULKININKO 
KARO KLAUSIMU. KAS DAROSI KREMLIUJE? 

Keli švedų laikraštininkai, iš Sovietų Są-gos sugrjžę 
į savo tėvynę, savomis jėgomis paraše pranešimą, ku
ris buvo paskelbtas "Stockholms Tidningen" ir kuria
me jo autoriai bando atsakyti į svarbiausią šio meto 
klausimą: ar sovietai ryžtasi karui? 

Čia patiekiame minimo pranešimo kai kurias mintis. 
Antrasis pasaulinis karas davė progos milijonams so
vietų piliečių pamatyti pasaulį už jų valstybes sienų. 
Toji aplinkybė sovietams teikia milžiniškų sunkumų. 

BIJO KAIP MARO 
Tačiau sovietai turi ir daugiau rūpesčių. Sovietų ru

sų armija atomines bombos bijo kaip maro. Vienas so
vietų pulkininkas intimiame pasikalbėjime švedų laik-' 
raštininkams pareiškė: 

— Jei dabar kiltų karas, sovietų armija Europoje 
atsidurtų maiše. Jei atominis bombardavimas sunaikin
tų Maskvą, Leningradą, Stalingradą ir kai kuriuos pa
grindinius mūsų tiekimo centrus, mūsų ryšiai su užnu
gariu nutrūktų. Mes būtumėm atkirsti nuo Uralo, Si
biro, žodžiu, nuo mūsų ginklų ir municijos arsenalo. Dar 
daugiau: mes nebegalėtumėm atsivežti kviečių iš Ukrai-* 
nos. Mes būtumėm įklimpę Europoje, tuo tarpu kai ame
rikiečiai su anglais turėtų jūrų susisiekimo kelią". 

Šitokios defetistinės nuotaikos sovietų armijoje, ga
lima sakyti, yra visuotinės, ir tai ne dėl lepšiškumo, bet 
dėl pramatymo. 

Plačioje visuomenėje manoma, kad Sovietų Rusijai 
reikėtų 5-10 metų didžiajai naujo karo avantiūrai pasi
rengti. 

ČIA ESAMA DVIEJŲ KRYPČIŲ 
Bet paties Kremliaus pažiūros kitokios, ir ten vyksta 

veik nuolatinis tąsymasis tarp dviejų krypčių. Pirmoji, 
nuosaikesnė, kryptis, išeidama iš faktinių sumetimų, 
skelbia, kad Rusija bent 8 metus turėtų rengtis, ypa
tingai mokslo srityje, tobulindama naujuosius ginklus. 
Antroji kryptis pabrėžia, jog reikia veikti greitai, kol 
sovietai tebeturi persvarą ir kol nepaėmė viršaus Va
karai ir Amerika. 

• 

Čekoslovakijos atveju sovietų komunistų partijos ir 
armijos pažiūros sutapo: reikia susovietinti Bohemiją 
ir tuo būdu sustiprinti Sovietų Sąjungos saugumą, vis 
tiek, ar karas bus, ar ne. Atrodo, jog už tą akciją įsak
miai pasisakė pats Stalinas. Po to ėjo pradinė sutartis 
su Suomija, skirta pasaulio nerimui sumažinti. 

Šiandien Stalino padėtis politbiure yra stipresnė, kaip 
bet kada. Bet tam tikra prasme Stalinas yra savo pa
ties sukurtosios sistemos vergas: jis turi skaitytis su 
tam tikromis automatinėmis jėgomis jo paties sudary
tose institucijose. 

Tiek partijos centro komitete, tiek politbiure reikš
mingą vaidmenį vaidina partijos ' ' jaunaturkiai". Žda-
novas, Leningrado gynėjas ir kominformo galva, yra 
šito komunistų partijos intelektualinio elito vadas. Jo 
nuomonė, kurios jis neslepia, būtų tiesiog katastrofinga 
pasitraukti, pav., iš Italijos bei Graikijos: tai reikštų 
kartu pralaimėjimą Kinijoje ir Art. Rytuose, kur so
vietai yra nukreipę ypatingą dėmesį. Taip mano ir NVD 
(buv. NKVD) šefas Beria. 

KUO REMIASI NUOSAIKIEJI? 
# 

Nuosaikioji linkmė remiasi Vorošilovu ir Lozorium 
Kaganovičium, juo Stalinas itin pasitiki. Jis pasitiki ir 
Andrejevu, ir Mikojanu, kuris nuolat riejasi su Molo
tovu. Mikajanas yra daug keliavęs, ir Ameriką bei An
gliją jis, be abejo, geriau pažįsta kaip Molotovas. Bet 
visoje toje kompanijoje Stalinas "išvalęs" tiek savo 
ankstybesnių draugų ir bendradarbių, jaučiasi vienišas 
ir izoliuotas. Net Malenkovas, buvęs jo privatus sekre
torius, nuo jo ima nusigrįžti ir krypsta į "jaunatur-
kius ' ' . Pastarajame kare Stalinas Malenkovui buvo su
teikęs nepaprastus įgaliojimus. Jo nuėjimas pas "jau-
naturkius' pastarųjų pozicijas neabejotinai sustiprina. 
O jis nėra tarptautinio išlyginimo šalininkas. 

Vorošilovas ir Bulganinas yra seni ir ištikimi Stalino 
draugai. Tačiau jų žodžio politinis svoris nebedidelis. 

Tokia, svarbiausiais bruožais, padėtis. Ji labai ir la
bai sudėtinga. Į kurią pusę palinks Stalinas, daryda
mas lemiamą sprendimą, į Vorošilovo ir kitų senų polit-
biuro karių, kurie stovi už išlyginimą, ar į jaunųjų eks-
pansingų, ir dinamiškų politiku? Čia ir yra visas šio 
meto klausimas. 

Pinigas Yra Jautrus Daiktas 
VOKIEČIŲ NAUJOS MARKĖS IR MASKOLIŲ SENI 

PASIKOLIOJIMAI 
Valstybėje esantieji pinigai yra prekybos, saugumo 

ir krašto gerovės rodyklis, šalies plaučiai. Kur pinigų 
vertė krinta, ten smarkiai nukenčia tie, kurie kiek nors 
buvo susitaupę beverčių pinigų. 

Maskoliai komunistai gerai žino, kiek nukentėjo Ru
sijos žmonės, kai turėjo atiduoti 10 senų rublių už vianą 
naująjj. 

Vokietija padalinta. Keturiose jos srityse veikia įvai
rūs pinigai. Kai kurios Reicho markės yra 1 cento ver
tės, kai kurios kaštuoja 30 centų, o dauguma apie 10c. 
Be to, yra apyvartoje labai daug pinigų, išleistų kari
nių okupacinių vyriausybių. Nors visi tie pinigai mar
kėmis vadinasi, bet jų vertė pinigų rinkoje įvairi. Toji 
didelė painiava, tikras reikalas sutvirtinti vidaus rinką, 
nustatyti darbo jėgos atlyginimus, eksporto klausimai 
ir panašūs skubūs reikalai privertė įvesti Vokietijoje 
naujus pinigus 'Vokiečių markes". 

J IE PRATĘ PRIEŠTARAUTI 
Buvo tartasi su Maskvos komisarais. Buvo norėta 

visoje Vokietijoje vienu laiku įvesti tuos naujus pini
gus, bet komunistai iš Maskvos pratę prieštarauti vi
sam, ką sumano Vakarų valstybės, pasipriešino, nesu
tiko. 

Nesant kitos išeities, nors pinigai buvo pagaminti 
1947 m. ir į Vokietiją nuvežti 1948 sausio mėnesyje, 
dabar, praėjus beveik pusei metų, jie paleisti apyvarton. 

Maskva pasijuto nejaukiai. Jie spekuliavo bevertėmis 
markėmis, įsigydami didelius turtus Vokietijoje. Pama
tę slystant gerą pelną, ėmė šaukti įprastais pasikolio-
jimais prieš Vakarų valstybes. Bet, atrodo, ir sovietai 
bus priversti įvesti naujus pinigus į savo okupuotą Vo
kietijos sritį; kitaip jiems pabėgs visi pinigai į Vaka
rus, nes vokiečiai mato, kas nori jiems nuoširdžiai pa
dėti savo ūkį sutvarkyti, o kas nori išnaudoti sunkią 
padėtį. — K~ Bitikas 

Su Ginklais Išskirstė 
Vengrijos katalikai rodo didelį atsparumą prieš ko

munistus. Nieko nebijodami gina žmogaus pagrindines 
teises ir pareigas, nors už tai tenka eiti ir į kalėjimą. 

Vengrijos vyriausybė suvalstybina Vengrijoje katali
kiškas mokyklas. Tūkstančiai katalikų demonstravo 
Vengrijos sostinėje prieš komunistinės vyriausybės pla
ną suvalstybinti katalikiškas mokyklas. Demonstracija 
[vyko, kai tikintieji išėjo iš bažnyčių ir rengės vykti 
į Šv. P. Marijos šventovę. Policija žmones išskirstė su 
ginklais. Du šimtai asmenų buvo areštuota. 

Katalikai deda visas pastangas, kad būtų išgelbėtos 
katalikiškos mokyklos. Uoliai gina katalikų reikalus kar
dinolas Mindszenthy. 

Kardinolas Mindszenthy išleido ganytojišką laišką, 
kuriame nurodoma, kad būtų skambinama varpais ir 
atnašaujamos šv. Mišios, kai įsigalios katalikiškų mo
kyklų suvalstybinimas. 

Kardmolas-prašo skambinti varpais 15 minučių ir tu
rėti specialias pamaldas, kad Katalikų Bažnyčia Vengri
joje atgautų savo senas teises, gautas iš Dievo. 

Pabėgo Iš Raudonojo "Rojaus" 
Daugiau kaip prieš savaitę Prancūzijos sostinėn Pa

ryžiun atbėgo iš Rusijos raudonosios armijos maršalo 
Malinovskio giminaitė Julijana Malinovski, 20 metų am
žiaus, bijodama, kad į ją įsimylėjęs Stalinas, jėga nepa
darytų savo meiluže. 

Pagal jos pačios pasakojimą ji "kritusi į akį" Stalinui 
šių metų sausio 6 dieną, kada šis buvo atsilankęs į. Le
nino kolegiją ir kur ji drauge su kitomis mokinėmis 
šoko baletą Stalino garbei. 

Po kelių dienų Stalinas ją pakvietęs pas save į Krem
lių ir norėjo pasidaryti savo meiluže, bet ji atstūmusi 
jį, pasakydama, kad ji esanti jauna, o jis visai senas. 
Tas smarkiai jį paveikė ir jis leido jai tada išeiti. Bet 
bijodama persekiojimų, draugų padedama, ji persirengė 
paprastos darbininkės rūbais ir per Vokietiją atbėgo 
į Paryžių ieškoti prieglaudos. 

Imigracija Brazilijon 
Sakoma, kad "Pasaulio Banko" (World Bank) parei

gūnai planuoja finansuoti imigraciją į Braziliją, kurios 
pramonė esanti reikalinga darbininkų. Persergėjimas 
lietuviams tremtiniams: nesiskubinkite priimti to ban
ko propoziciją vykti į Braziliją. Ten ir darbo ir gyve
nimo sąlygos, gaunamais pranešimais, yra sunkios. 

Didelės Reikšmės Radinys 
Vienoje oloje netoli Negyvosios jūros beduinai atrado 

seną Biblijos rankraštį. Tekstas surašytas ant odos ri
tinių, kurie sudėti į molinius indus ir užlakuoti juodu 
vašku. Hebrajų universiteto archeologijos skyriaus ve
dėjo dr. Elieser Sukenik nuomone, šis radinys ir nepa
prastai vertingas, kadangi kai kurie ritiniai yra 2000 
metų senumo* 

IS SEN BEI TEN 
Rašo Tadaušas Dūdele 

Prof. Frank A. Beach žur
nale "Natūrai History" ra
šo, kad San Diego zoologijos 
sode yra trys labai gudrios 
beždžionės, kurių viena va
dinama BIMBA... 

Ar tik nebus tai '' Laisvės" 
redaktoriaus Antano Bimbos 
bobutė ar pusseserė: Bolše
vikai gi vis sako, kad jie iš 
beždžionių kilę... Jeigu taip, 
tai reikštų ir tą Bimbą iš 
San Diego zoologijos sodo 
pakviesti į "Laisvės" ar 
"Vilnies" redakciją. Ji ten 
visiškai tiktų. 

TV * • 
Austrija prašė rusus, kad 

jie5mažiau spaustų Austriją. 
Rusija atsakė, kad Austrija 
taip pat yra kalta del šio 
karo, todėl jos okupacija ne
gali būti palengvinta. 

Gryna teisybė. Austrijoje 
nacių buvo ir yra pakanka
mai. Net ir pats Hitleris bu
vo austras. Tik Rusija pa
miršta, kad didžiausi praėju
sio karo kaltininkai buvo 
Hitlerio valdoma Vokietija 
ir Stalino valdoma Rusija. 
Šių dviejų banditų sutarti
mi buvo karas pradėtas. 

• • * 
Rusijos spaudoje nuolatos 

tvirtinama, kad šių metų ru
denį rinkimus į Jungtinių 
Valstybių prezidentus laimės 
Stalino numylėtinis VVallace. 
Žinoma, nei pats Stalinas, 
nei politbiuras ir kiti komu
nistų bonzos ta nesąmone 
netiki. Tačiau jie turi tiks
lą taip rašyti. Po rinkimų 
visa Rusijos spauda pradės 
raiyti, kad Amerikos rinki
mai buvo suklastoti, kad res
publikonų ir demokratų su
jungtos ''reakcionieriškos* 
jėgos sulaužė "liaudies'" va
lią. Propagandistai ir tada 
tam melui patys netikės, bet 
bolševikų propagandai Rusi
joje ir Amerikoje tai bus 
naudinga. 

• * • 
Bolševikai kurį laiką ia-

bai garbino mirusiojo prezi
dento Roosevelto sūnų El-
liot Roosevelt, ypač kai tas 
buvo bepradedąs garbinti 
Maskvą. "Vilnis' net buvo 
pradėjusi rašyti, kad iš jo 
kada nors išeis dar geresnis 
prezidentas už tėvą, išparce
liavusį Europą bolševikams. 

Dabar visi "pažangieji' 
turės labai nusivilti, nes EI- Jt' 
liot Roosevelt aiškiai pasi-1 
sakė, kad jis mano, jog se
natorius Arthur Vandenberg 
būtų geriausias prezidentas. 

(Tęsinys) 
Ji ĮZIT/.O sodo laku. Ant tako gulėjo raudona gėlo. J i buvo iš

mesta pro pravirą Petro langą ir vyto .saulėje. 
Julė ]takėlė tą gėle, pakvėpino ir Įėjo j kiemą. 
Prie gonkij stovėjo pakinkytas bėris. Julė prikišo gėlę prie jo 

snukio. 
—Tau, bėri. Te, imk nors tu . . . 
Bėris grybštelėjo snukiu, ištraukė <r(Me iš ranku ir suėdė, o 

Julė vis dar stovėjo ir glostė jo kaklą. 
—Tai taip. bėri. Tai šitaip luina, juodbėras žirgeli. 

(Irūstų arkliai irgi buvo pakinkyti ir pririšti prie tvoros. Sė
dynės uždengtos raudonais užtiesalais, išmargintais juodom akė
čiukėm. Brička buvo senoviška, tamsiai žalsvai nudažyta. 

Petras pajuto nesuprantamą džiaugsmą, žiūrėdamas Į Švariai 
nuplautą briėka. i besišypsantį Urūštą. Jam mieli buvo žili se
nio plaukai. Ir botagas, pririštas prie geltonos nendrės, buvo mie
las, ir arkliai lyg savi. Arklys kasa koja žeme, o Petras šypsosi. 
Jam atrodė, kad arklys supranta jo džiaugsmą. Šitas juodis, ši
las geras arkliukas! Ir Petras paglostė ji. 

Išėjo Elziutė. 
—O maldaknyges turit:'—paklausė pasisveikinus. 
—.Ne.—atsakė jis ir žvilgtelėjo i arki j . 
"Matai, kaip ėia išeina, j uod i . . . * reiškė jo žvilgsnis. 

—Aš jums paėmiau.—nuramino ji Elziutė.—Aš pasiėmiau ma
mos. <>. jums savo. 

Petras padėkojo ir maldaknyges Įsidėjo i kišenę. 
Jonas Įlipo Į briėka pirmutinis ir pasiėmė vadeles. Šalia jo at

sisėdo (Jrūštas, o Petras su Elziute susėdo gale. 
Išvažiavo i pleištą. Briėka tarškėjo savo lingėm ir išsiplaukusiom 

sąvaržom, bei Petrui atrodė, kad taip ir reikia, kad taip gražu 
—tinka prie tų žilų (JrūŠto plaukų ir tų senų, išpurtusių gluos
nių paplentėj. Gražūs jam buvo. šiandie tie šiaudiniai stogai. Mur
zinas vaikiukas varėsi žąsis paplente. Ir tas piemenukas buvo jam 
mielas, ir tos baltos žąsys. 

Petrui atrodė, kad jis galėtų tai]) važiuoti be galo. Užtektų jam 
tiktai žiūrėti Į Elziutės rankas, apmautas pilkom pirštinaitėm, Į 
maldaknyges josios rankose, j ražanėių, apvyniuotą apie malda
knyges. Žiūrėti i tas i>ėles. užkištas už maldaknygės viršelio. Dvi 
gėles—baltą ir raudoną. 

— Kas jūs pirštui?—paklausė jis (irūštą. 
Tik dar jis pastebėjo, kad senio kairės rankos nykštys storai 

apvyniotas baltu audeklu. 
(Daugiau Dus) 

T Y P E W R I T E R S 
NEW AND 
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O Roosevelto našle ' 'pa
žangųjį demokratą" "VVallace 
neseniai švelniai pavadino 
kvailiuku... 

• * * 
Chicagos teisėjas George 

M. Fisher sako, kad jo teis
me pastaraisiais metais di-
vorsų bylos sumažėjo 20 nuo 
šimčių. O sumažėjo ne del 
kokių nors ypatingų priežas
čių, bet tik dėl to, kad no
rintieji gauti divorsą prieina 
išvados, jog bus labai sunku 
gaut atskirus butus. Todėl 
ir nutaria nesiskirti. 

Pirmas katalikų kunigas į 
New York atvyko 1643 me
tais. Tuomet jis rado tik du 
katalikus: portugalę moterį 
ir airį vyrą. Gyventojų bu
vo ne daugiau kaip 500. 

D 

C0NSIDER 
these 

Advantages 
of an 

Insured Savings Account: 
• m Yoar savings bėre are imami to $5,000 bv 

Federal Savings and Loto Insurance G** 
poratioo/ 

• Eanrings are compoonded cwfc* t y t t t ^ 
and you get a worthwhile tetaro o o savinga>) 

• Service is prompt, friendly and belproL 
• Small* savings are welcome— anv amount, 

Opens an accounc 

ISTRICT S A V I N G 
AND LOAN ASSOCIATION 

Pirmiau buvo K 
*. 

Keistute Savings and Loan ^ 

3236 S.. Halsted St. Chicago 8,111. 
Telefonas — CALUMET 4118 
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• 

33 



Trečiadienis, birž. 23, 1948 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
r rr i . 

IS CHICAGOS LIETUVIU KOLONIJŲ 
MADnilFTTE DADIf ! v a t l * triW d i e n i* išvažiavi-
P1AKUULI l t rAKI\ į m ą j Labdarių Są-gos mišką. 

' H K V f I I j Daug ką jie iŠmo*o apie' 
Išvakarėse šv. Antano, Do| "įS*4> mišką gėles ir vabale 

dęs lietuvaitę, gražiai lietu-; gynč Tarybos nariu. Su to-
viškai kalba ir lietuvių tar- j kiu mokslu ir patyrimu jis 
pe dalyvauja. 

nna Kaminskas suruošė puo-; liūs nuo vado Walter Skri-

C I C E R O 
NAUJAS MOKYKLŲ 

VIRŠININKAS tą savo rezidencijoje savo \ d u l i s i r į° asistentų. Skautų • 
vtnii Antanui vardiniu r,ro ' šeimininku buvo prieglaudos " D€.veiH '° fJ* . a ? n * a n 

2 ^ i ^ ! l I ^ U i ^ ! d v a a i o . vadas kun. S. Ado- ^ • * « P £ £ » C « -

atvyko į Cicero. 
Koresp. Naujas mokyklų viršinin

kas yra 57 metų amžiaus, 
vedęs. Sūnus 15-kos metų 
amžiaus. Jis yra žymus vei
kėjas Cicero visuomenės rei
kaluose; yra buvęs pirminin
ku Rotary Klubo, narys Dis-

ro pradžios mokyklų virši
ninkus, Cecil W. Martin, ki 

ga. Svečių tarpe buvo ir du 
Antanai: kun. Miciūnas, M.I. j m m a s -
C, "Draugo" administrato- Sekmadienį visi skautai i r į i ę s įš Streator, 111., laimėjo 
rius, ir adv. Thomas, lietu- j jų vadai išklausė šv. Mišių' pirmenybę, švietimo Tary-
vis iš Roseland, FBI atsto- j prieglaudos koplyčioje. Kun. bos specialiam susirinkime 

kį mokslo vyrą, kaip C. W. 
Martin, kuris, paėmęs mo
kyklų reikalus į savo rankas, 
toliau tęs gražų darbą išėju
sio į poilsį Clyde Winkler'\ 

— LHC 

B R I D G E P O R T 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai ŽUVUSIŲJŲ ar mirusio veteranu—JŪSŲ mylimų
jų, bus pavežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus at
vyks į JŪSŲ namus ir suteiks jums \isas perlaidojimo infor
macijas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

vas. Antanų sveikatai kelta 
taurės ir reikšta nuoširdūs 
linkėjimai. 

Mokslo metų baigimo pro
grama, operetė "Pinochio", 
buvo vaidinta parapijos sa
lėje net per du vakarus. O-

Adominui per sv. Misiąs tar-, pasirašyta su juo sutartis ,. 
«„„~ u^«r.i -iroiifoi nnM>Ai< o * i liavusi po Amerikos Jung 
navo keturi skautai umror-, vieniems metams. Savo pa-' 
mose: Dovydas Kaminskas, j reigas C. W. Martin pradės 
Stanley Valentine, Vincas f eiti liepos 1 d. 
Strakalaitis ir Norman Sa-

PETRONĖLIŲ PIKNIKAS 
trikto Skautų Komiteto, taip j Birželio 27 d., Šv. Petro-
gi narys Leslie G. Woods neles Draugija rengia išva-
Post 217, American Legion. i žiavimą, Beverly Hills, Ry-1 
Jo žmona yra baigus North! ans Woods. Blokas 25. 

western Universitetą ir veik- Komisija deda pastangų, 
Ii vietos draugijose. Yra ke- Į kad išvažiavimas būtų kuo 

smagiausias. 

NULIŪDIMO VALANDOIE 

ratovich. 
Kun. Adominas pareiškė, 

kad tai jam buvo labai ma 

tinęs Valstybes ir Europą. 
Pradžios Mokyklų Tary

bos prezidentas dr. V. Kri-Nauja viršininką į kafdi-1 v- ™ j *.• i - i_ l J. .v nycki apie Martiną yra pa-datus_ patiekė komitetas » i r e i š k ę g ^ e k a n č i a i . ą 

sekančių narių: dr. Eugene 
Larler, iš Northwestern uni
versiteto; dr. O. F. VVeber, pereteje dalyvavo virs 300. ' š v e n t ė j t o k s 

mokinių .s visų skyrių. Vei-; t a r n a v i m n e s j i s per v i . buvęs profesorius Illinois u-
^ l ? " T ™ ™ , r i ^ ! " ! j s ą metą laikęs pamaldas be iniversUete^irdr. John Car-; 

jokių ministrantų. 

Šv. Petronėlės Dr-jos na
rės kviečia visus atsilanky
ti. 

Jei tą dieną pasitaikytų 
lietus, tai sueiga įvyks 3405 

"Mes didžiuojamės, sykiu I S. Lituanica Ave. 
ir laimingi esame, suradę to- — Komisija 

dirbo visos seserys mokyto
jos, o visa subendrino sesuo 
M. Reginald, muzikė ir mo
kyklos viršininkė sesuo M. 
Alicia. 

Toks vaidinimas yra rete
nybė ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių tarpe. 

Mokyklos baigimo iškil-

rington, iš Illinois State Nor 
mal University. Visų apli-

< Britai Shower" Irenai I k a n t u rekomendacijos turėjo 
Ramon curuošė sužiedotinio Paeiti per saugų skriningą 
Alek Poculp motina Zofija Švietimo Tarybos, 99-jo dis-
Počulp ir sesutės, Dariaus trikto, ir asmeniai patikrin-
ir Girėno salėj. Dalyvavo a-1 t o s Loiiis H. Christensen bei 

KREIPKITĖS PRIE: 
A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telofons GROYEHILL 0142 

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

pie šimtas viešnių. 

Marie ir Otto Propotnik, 
mės įvyko bažnyčioje. Mo- s e n į a u gyvenę Marąuette 
kyklą baigė dvidešimtis mer j park? dabar Coftgress Park 
gaičių ir dvidešimtis bernai
čių. Linkėjimus graduan-
tams išreiškė pats klebonas 
kun. J. Paškauskas, o diplo
mus išdalino kun. A. Zaka
rauskas. 

narių specialio komiteto iš 
Švietimo Tarybos. 

C. W. Martin yra mokslo 
žmogus. Jis yra baigęs Illi
nois Kolegiją, Jaeksonville, 
111., Bachelor laipsniu; Illi-turi didelę rakandų krautu

vę La Grange, suruošė fei- j ^t^™™}^1*?0 J** 

Parapijos mokyklos užbai
gimo proga Adelė ir Theo-
dore WoIk surengė sūnui 
Theodore "Lawn party" pas 
tetą Jean Gurins, gyv. Wil-
low Springs, 111. Dalyvavo 
arti šimtas svečių. 

vieš pietus Marąuette Park i Master laipsniu. Po to dar 
Pinochle Klubui nes Otto !k e I e t a- vasaros mėnesių lan-
Propotnik, atostogavęs Wis-! j« Columbijos Universitetą, 
consine, pagavęs daug lydė-j ^ur gavo Doctor of Educa-
ku Jis yra čekų kilmės, ve- t l 0 * laipsni. Po to buvo mo-

1 kyklų viršininku East Alton, 
Peru ir Streator, 111., ir pas
tarojo miestelio Viešojo Kny 

Skautų "Paw WowM pietų 
vakarinės dalies Chicago į-
vyko Marąuette Park, bir
želio 18, 19 ir 20 dienomis. 
Dalyvavo virš tūkstantis ber 
naičių ir jų vadų. Parkas 
ūžte ūžė vakarais nuo jų dai
nų per "Vespers" saulėlei
džio laiku apeigas. Lietuvių 
skautų "troupes" randasi 
Gimimo Šv. Panelės, Šv. Kry 
žiaus, Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Paneles ir Šv. Jurgio pa
rapijose. Didžiausias ir veik 
liausiąs Marąuette Park, Čia 
jam vadovauja Walter Skri-
dulis. 

Marąuette Park ir Brigh-
ton Park skautai turėjo pri-

ONA NARAVTENĖ 
(po pirmu vyru Na\ i rk ime) . 

po tėvais KVtk<>\iraiu6) 

Gyveno 4428 S. VVestern Ave. 
.Mirė birž. 21 d., 1948, 11:45 

vai. ryto, sulaukusi 53 metu. 
am/.iauH. Gimė Lietuvoje. Kilo 
iŠ Panevėžio, apskr. Šeduvos 
miestelio Amerikoje išgyveno 
21 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą vyra Aleksandru; pus
seserę Agotą Mironienę, jos sū
nų Steponą Stirneckj, dukte
rį Valeriją Dovą ir šeimą; 
pusbrolį J u o z a p ą Juozaitį; 
d §• d e Juozapą Beturą; švo-
genką O n ą Kaeiušienę, vy
rą Aleksandrą ir šeimą ir ki
tas gimines, draugus ir pažį
stamus. 

Lietuvoje paliko motiną El
zbietą Petkevičienę ir seseris. 

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos. 

Kūnas pašarvotas J. Li Ule
vičiaus kopi., *348 S. Califor-
nija Ave. 

Laidotuves įvyks penktad., 
birž. 25 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šVenč. 

f parapijos bažnyčią, kurioje J-
vyks gedfulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulvdėta į šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugius ir pažįstamu** 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyra**. PlMMaere, 
Jos sūnus ir IMU?, Sviigor-
ka Ir jų visu šeimos. 

Laidotuvių direkt. J. Liule-
vįgius. Tel. LAFayette 3 57 i . 

Knygų Pasaulis 
Rašo Dr. J. Piunskis 

Jonas Rutkauskas, Ginta- j 
reliai, išleido Pr. Fabius, j 
Muenchenas 1948 m., pusi.J 

31. 
Patriotinėmis nuotaiko

mis persunkta pasiskaity
mų knygele vaikams. Čia 
duodama žinių- apie Lietu
vos rašytojus, kaip V. Ku
dirka, apie Lietuvos mies
tus — kaip Vilnius, apie 
Lietuvos kovotojus — kny
gnešius, apie Lietuves lais
vės šventę. Tačiau dau
giausiai duodama trumpų 
apsakymėlių iš vaikų gy
venimo ir pasakaičių apie 
gyvulius, paukščius^ jose 
vis glūdd k'okia graži, auk
lėjanti sugestija. Yra ir eilė
raščių, persunktų patrijoti-
ne nuotaika, kaip šis dviejų 
paukštelių pasikalbėjimas 
apie tėvynę: > 

— Kada skristi pasiry-
šim, — 

klausia vienas kito. 

A. A, 
ANUFltAS JONAS 

BARAUSKAS 
Gyv. : 4321 S. Arttssian Ave. 
Mirė birž. 19d.. 1948-m., 5:-

30 vai. va*., sulaukęs 45 m. 
Gimė Lietuvoje, Panevėžio 

apskr., Viduokliu parap., Ste-
bukų kaime. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmoną Elzbietą (po tėvais 

Čerkesaitė); brolį Antaną ir 
brolienę Agotą ir jų šeimą: 
pusbrolį Kun. Kazimierą Ba
rauską; o Lietuvoje paliko 
b/olius, seseris ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Mažeika 
ir Kvans koplyčioj, 6845 So. 
Western Ave. Laidotuvės j -
vy&s kotvirtad., birž. 24d. Iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus at
lydėtas j Gimimo PanelesŠvč. 
parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į švento Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona. Brolis, B r ^ 
Ucnč. Pusbrolis ir k. Giminės, 

Laid. direkt. Mažeika ir Ev
ans, tel. PROspect 0099. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmm 

E V A B R O W N 
(po tėvais £artz) 

Gyveno 1517 ». 48th Ct. Cicero 
Mirė birž. 22 d., 1948. 3:35 

vai. ryto, sulaukusi 70 m. am. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iŠ Ma
rijampolės apskr., Pilvič.khj 
parap., Bartininkų kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Margaret Brovvn; 4 sū
nus: John. marčią Oatherine; 
Andrevv. marei!) Marie; Ko-
beut, marčią Ellen; Joseph, 
marčią Louise; 9 anūkus: 4 
prda»uūku«; 3 seseris: Marijo
ną AVasnauskas; Zuzaną Ma-
zoraitis; Antaniną Puczdalą ir 
šeimą; dvi puseseres: Cathe-
rine Bailey. Marijoną Mikulis 
ir šeimą ir kitas gimines, dalu-
gus ir pažįstamus. 

Kūnas bus pašarvotas šį va
karą A. Petkaus koplyčioje, 
1410 So. 50th Ave., Ciceroje. 

Eaidotuvgs įvyj<s ponktad., 
birž. 25 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta . į šv. 
Antajio bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų, bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero- kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugais ir pažįstamus 
dalyjvauti šiose laidotuvėse. 

\u4*ūdę Brtkte, Sūnūs, Mar
čios, Anūkai, Proanūkai, Se-
s<-rys, Puseseres ir kitos Gi
mines. 

Laidotuvių direkt. Antanas 
Petkus. Tel. Townhall 2109. 

» PFC. DONALD R. DZIMIDAS 
Žuvo praeitame kare Pacifiko sulose (Iwo J ima) 
Mirė kovo d., 1945, Tarnavo 5 divizijoje U. S. Marine Corp. 
Gimė Chicagoje, spalio 15 d., 1925. 
Paliko dideliame nuliūdime ' motiną Marijoną, tėvą Pranciškų; 

senelius Petronėlę ir Joną (Judus; krikšto tčVą ir* dč.lę Felix 
Gudas; jo žmoną Ann ir šeimą; tetą Ann Stančius—Uumb.ad 
iršeimą, dėdę Juozapą (Judą ir šeimą: tetą Evą Mišeikis ir 
šeimą; dėdę Antaną Gudą ir šeimą. tetą. Helen Biakesley ir 
šeimą (Californijoje); 4 dėdes: My.kolą Dzimidą ir šeimą; Rd-
wardą Dzimidą ir šeimą; Juozapą Dzimidą ir šeimą; Antaną 
Dzimidą ir šeimą; dvi te tas : ("harlotte Dzimidas ir Franees 
Kole; dėdę John Sgro ir kitas gimines, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas namuose 7151 So. Troy. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 24 dieną. 
Iš namų 9 vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Tanelės ftevnč. 

parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve-
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į .š\v. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: .Motina, Tėvas, Senoliai, Krikšto Tėvas, Dėdės,* Tetos 
ir JŲ visų .šeimos. 

Laidotuvių direkt. Antanas Petkus. Tel. GROehill 0142. 

PIRKITE TIESIOG NUO—I 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST 6 3 3 5 

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

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 IR NAKTĮ 

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

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 
Chicagos Miesto Dalyje. 

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

Leidžiama Kas Šeštadienį Nuo 9:15 Iki 9:30 Vai. Ryte. 

'J.1IJ 
LIODĖSIO VALANDOJ 

Šaukite 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVtų DtRiKTORIAt 

6845 So. We$tem Av^ 3319 Lituonlco Av». 
PROspect 0099 YARds 1138-1139 
Tiesu kun* gyveni kstote minto <Ulym gstutme koplyfi« uOan jbaą tutaą 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIIK)TUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna
vimas yra telkiamas 
dieną ir naktį Rei
kale, Šaukite mus. 

mi 
A\ 

Mes tur ime koplyčias 
vi>ose Chicagos i r 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujame. 

— 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG tš DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gr&ių paminklą ant savo mylimo as

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

Paminklus pristatome | visas kapines arti ar tolL 
Nuo akmens filifikavimo iki raidžių iškalimo tr 

paveikslų jstatymo — BirttN Ir KAMENSKY eksper-
ty via darbas yra paremtas 45 metę patyrimo. 

Aplankykite mos Ir pamatykite mflsu darbo pavys-
džins. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

BITTINandKAMENSKY 
Monument Works 

S938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtu vi nuo Sv. Kazimiero kap. vartų. 

LACHAWICZ ii SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIKginia 6672 
10756 S. M1CHIGAN PULlmaa 1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WES1 18th STREET Phone SEEley 5711 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phooe: TABds 0781 

"įt 

POVILAS J. RIDIKAS 
S864 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STKEET 

Telephone: TARds 1419 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICmGAN AVE. Phone: PULiman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
.1307 & LITUANICA AVE. Phone: YARda 4908 

JUUUS UULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone 5572 

% 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, birž. 23, 1948 

Vokietijoj Atgimsta Nacionalizmas 
Murmėjimas Prieš Sąjungininkus, 

Neapykanta Tremtiniams 

CHICAGOJ BUVO PAKLYDĘS 

Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoj 
J. BŪTĖNAS 

Wuerttembergo provinci- j karas, o vakariniai sąjungi-
joj, pietai vakarų Vokietijo- ninkai pešasi su sovietais 
je, neseniai teko pastebėti dėl Vokietijos, ir vieni ir 
tokių reiškinių. antri stengdamiesi laimėti 

Autobuse kuris ėio iš T s a u v o k i e č h * palankumą. 
, „ . . ' . ., . Rezultatas tas, kad palan-1 R. ir kuris buvo pilnas pn- , . . _ , . . v. r - , - • kumo neturi nei vieni, nei sigrudęs vckiecių, seieio ir . v. . . . m , °. v . . c , . - antri; vokiečiai galvoja: keli sąjungininkų karines ' ' ., .. 

1JX. . - . T iteeul tik jie tarp savęs su-valdzios pareigūnai. Į auto- • .. . , , -. -, , v. ... sikimba, tada mes vel atsi-busą dar šiaip taip jejo vie- , . 
na jauna vokietė, bet atsi- ' J 

sėsti vietos jau nebebuvo, j Be abejo, didelė vokiečių 
Tada atsistojo vienas sėdė- I tautos dauguma nekenčia 
jęs vokietis ir tarė ja i : ir bijo sovietų). Dėl tos bai-

. .A . mes jie nenorėtų, kad 
- Netrukus bus kitaip, i a m e r i k i e č r a i pasitrauktų iš 

ponia. Po trejų metų mes V o k i e t i j o s > T a č i a u i r a b r i 
su jais atsiskaitysim! k i ečiams, britams bei pran-
Tardamas sodžius 'su jais c ū z a m g j i e m e i l ė s n e j a u č i a > 

atsiskaitysim", vokietis aki- ; Q eU j ų v e i k s m ų a š t r i a i 

Sprogo Du Fabrikai i Uždraudė Sionistu 
PINOLE, Calif. — Pir- j CJmitalSlu Pi lmac 

madienį netoli nuo čia spro- ! jlllipdlIlvŲ 11111103 
go parako fabrikas. Du žmo i CAIRO. Eigiptas. — Ei-
nės buvo užmušti. Tai buvo i gipto didaus reikalų minis-
antras sprogimas tos pačios terija uždraudė rodyti fil-
kompanijos fabrikuose tą 
pačią dieną. Truputį anks
čiau įvyko sprogimas tos 
kompanijos fabrike Ken-
vil, N. J., kur žuvo trys 
žmonės ir buvo sužeisti 2. 

New Jersey įvykęs spro
gimas buvo girdimas net 
New Yorke, už 50 mylių. 

mas, kuriose vaidina Mic-
key Rooney ir Danny Kaye. 
kadangi šie aktoriai remia 
pinigais sionizmą. 

i mus 

Kominformas Susirinko! P e r š ° v * m ^ o 

William Spotted Crovv^ Sioux indėnų delegatas į res
publikonų partijos suvažiavimą, Chicagoj buvo paklydęs 
Traukiniui su valstybių delegacijomis išeinant, jo niekur j 
nebuvo galima rasti. Taip ir liko. Vėliau betgi atsirado ir 
kitu traukiniu nuvažiavo |, Philadelphia, Pa 

VARŠUVA, — Lenkija.— 
Čia ateina žinios, kad ko-
minternas (dabar p2rkrikš-
tytas "kominformu") laiko 
susirinkimą kur nors Č3kos 
lovakijoje. Palmiro Togliat- I l a n ^ a S e ™ s sak*> k a l p a 

X Šiandie Grant Parke va 
saros koncertų atidarymo 
programoj dalyvauja Polyna 
Stoska, Metropolitan Opera 
soprano. Programa, taipgi ir 
P. Stoska dainavimas bus 
girdimas per radio stotį WC 
FL. Taigi, kam aplinkybls 
neleis nuvažiuoti į Grant 
Park, galės pasiklausyti P. 

Thcmas Rurz Sr., 47, bu- Stoska dainavimo namie už-
vo pašautas 72 metų kai- sistatę radio ant stoties WC 
mvno, Frank JalUtts, gyv. FL, nuo 8 iki 9 vai. vakare. 
5818 So. Honore St., kuomet ' 
jie susiginčijo dėl išdaužto x V i s i l a"k»a liepos 18 d., 

kurioj laimė sukinėsis Mari
jos Kalneliuose. Hinsdale, šautojo 15 metų amžiaus 

mis parodė į sėdėjusius są
jungininkų pareigūnus. 

kritikuoja. Neseniai kilo 

AMERIKOJE IR PASAULYJE 
"Stebuklingas" Vaikas "Valymas" Bolševiku 

HOLLYVVOOD, Calif. 

žiucdamas pro tremtinių 
stovyklą, kalbėjo kitam v o-
kieč iu i : 

— Na, jeigu jau bus ka
ras, tai tie rupūžės nė vie
nas neišeis iš čia gyvas! 

Rinkimų rezultatai 

Pavergtuose Kraštuose 
STOCKHOLM. — Švedų 

laikraščiai, pasiremdami ži
niomis iš Turkijos, prane
ša, kad sovietai visų jų pa-

konfliktas tarp VVuerttem-
Balandžio mėnesį, kada! bergo vokiečių parlamento 

buvo kilęs įtempimas su so- į ir prancūzų karinės vai- Hollywood'as stebisi 4 me-
vietais ir kada net vokie- j džios. Parlamente buvo į- tų mergaite Angelic Marles 
čiai buvo pradėję plačiai j teikta interpeliacija dėl miš- j Noie, kilusia iš Kenosha, 
kalbėti apie karą, vienas j ko kirtimo ir gabenimo į I Wis. Būdama tik keturių 
vokietis, tramvajum prava- Prancūziją. Prancūzų karinė ! metų amžiaus, ši mergaitė 

valdžia uždraudė parlamen- | dainuoja, šoka, skambina vergtų kraštų armijose pra-
tiii tuo klausimu kalbėti, j piano, groja klarnetu ir ma- veda griežtą "valymą". Ka-
Tada parlamentas visais j rimbą, taip pat ir vargo- rininkai, pabėgę iš Bulgari-
balsais nutarė išsiskirstyti j nais. Netrukus ją matysime jos bei Rumunijos į Turki-
atostogų — streikuoti, kolifilmoje uThe Big City" ją, pasakoja, kad sovietai 
prancūzų karinė valdžia sa- \ kartu su Danny Thomas ir ' tų kraštų kariuomenėse pa-
vo nutarimo nepakeis. Wuer j Margaret O'Brien. lieka tik labiausiai komum-
ttem.bergo provincijos vo- i — 

Tai tik du pastebėti atsi- I k i e č i a i l a b a i jaudinasi, kad , Mįrfgfgc DeŠ imtuka iS 
tikimai. Tačiau reikia pasą-1 prancūzai sparčiai kerta jų Z~^JZZ^ " n 
kyti, kad paskutiniu metu j miškus ir kaip statybos me- I THOMPSONVILLE, Conn 
— net paskutiniais mene- džiagą gabena į Prancūziją 
šiais ir savaitėmis — vo- | Lorracho miškų urėdas ne 

sijos komunistų "bosas" ir 
kominterno viršininkas, at
vyko praėjusią savaitę į 
Pragą, o po to kažkur din
go. Taip pat lenkui ir čekų 
komunistų vadai yra nežinia 
kur išvykę. 

Vėliau šovė ir į jo žmoną, 
bet nepataikė. 

Bolševikai Naudojasi 

kiečių nacionalizmas ir šo
vinizmas nepaprastai sus
tiprėjo. Jeigu tuoj po karo 
paba igos visi vokiečiai buvo 
švelnūs kaip šilkas, jeigu 
vėliau jie bent jau tylėjo ir 
paklusniai darė tai, ką 
jiems įsakė sąjungininkų 
karinė valdžia, tai dabar 
jau visur girdėti murmėji
mas bei prieštaravimas. Są-

Vienas pilietis, sulaikytas 
dėl auto nelaimės, buvo pa-

seniai nusižudė, palikdamas | leistas iki teismo už $1,000 
V J Y^k 1 * * * J V * J 

laišką, kuriame sakosi nebe
galėjęs žiūrėti, kaip naiki
namos jo krašto girios. Be
je, vokiečiai dabar gauna 
pajusti tai, |ką jie patys 
darė kituose kr alėtuose. 

užstatą. Policija' tačiau tu 
rėjo daug darbo, kol jo už
statą suskaičiavo, nes jis j 
$1,000 įteikė dešimtukais — 
iš viso 10,000 monetų. Jis 
yra savininkas įvairių au
tomatų, todėl ir turi tiek 
daug dešimtukų. 

"Grįžkite Rusijon, 

ti, Italijos komunistų « bo- i — • > i ^ ' ^ , a £ T " * 111. Niekas negali žinoti, ar 
(Aeme telephoto) įsas", ir A. A. ždanov, Ru- ! ^ į i r ^ ^ T ^ S - 1 P * 8 1 * ^ k ą t 0 J i l a i r a § t 4 

dieną pabučiuos ir padova
nos 1948 m. Oldsmobile "Hy-
dramatic" Sedan, taipgi ki
tas keturias geras dovanas. 
Dėl to verta paaukoti 25c ti-
kietui įsigyti ir dalyvauti iš
važiavime. 

X Cicero Vardinių Klubas 
šį vakarą sveikins savo narį, 
Adolfą Mondeiką, vardinių 
proga. Tas turėjo būt pada
ryta birželio 17 d., bet dėl 
svarbių priežasčių buvo ati
dėtas iki birželio 23 d. Šis 
klubas savo narių sveikini
mus atlieka ypatingai: pra
deda ir baigia tam tikromis 
ceremonijomis. 

Šį ketvirtadieni aštu o*n i x Zenonas ir Marijona Jo-
vokiečių pasiektais karinių | k l i e r i k a i ' k u r i e kunigystės navičiai iš Marąuette Park 
eksperimentų srityje laimė-1 m o k s l u s b a i * § Chica^o no-, birželio 4 d. susilaukė 8 sva-
jimais. Švedų povandeninis • l i c i n i n k u remiami, Los An-! rų ir 11 uncijų sūnaus. Duk-

1 gėles arkivyskupo bus įšven relė Rūta, kuri jau lanko pa
tinti į kunigus. rapijos mokyklą, džiaugias 

Jie, Chicagos katalikų po **?*" b r o l i u k u ' . N*mažifu 

licininku St. Jude League **»***» y r a * Svencis-
remiami, mokėsi St. Jude : k™*™_ ^ ^ „ ^ _S_U 

seminarijoje, Momence, 111., 
o ba igė moks l a s Compton, I 
Calif. 

stams parsidavusius kari
ninkus. Kiti karaininkai nu 
teisiami kalėti arba išveža
mi į Sibirą. 

Jei rastų galimybę, be
veik vįsi karininkai iš bol
ševikų okupuotų kraštų bė
gtų į užsienį, nes jie dabar 
gyvena nuolatinėje baimė-

Gaudo Užpuolikus 
Policija užvakar sulaikė 

32 asmenis, įtariamus pože
minio traukinio plėšikus. 
Pastaruoiu laiku padažnė-

klarIn I W I * A Unlr l^Jf I J O apiplėšimai požeminių 
naCIŲ VolUO ValSIalSįtraukimų sfbtvse, todėl po-
STOCKHOLM. — V i s i ' Hciia stengiasi sučiupti kal-

pokario meto sovietui kari-; tininkus. 
niai eksperimentai prave
dami pasinaudojant iš vo
kiečių pagrobtomis paslap
timis, praneša švedų laik
raščiai. 

icijos Remiamieji 
įšventinti j Kunigus 

Švedai i r g i pasinaudojo 

Juokingas nesusipratimas 
kilo ir su amerikiečiais. A-
merikiečiųj karinė valdžia 
paskelbė, jog 27 milijonai 

jungininkai kiekviena proga j jardų drabužiams medžia-
plūstany bei kaltinami, o jų | gos, kuri buvo numatyta 
potvarkiams tyliai priešina-, eksportui, leista atiduoti! Hali L. Hibbard, Lock-
masi. Bet ypatingai gaiži j vokiečiams. Netrukus po to j heed inžinierius, kuris su-
neapykanta rodoma tremti- vokiečių laikraščiai klausė, | projektavo P-80 "jet" lėk-

ką jie su ta medžiaga da 

Skrisim Po 500 
Mylių į Valandą 

I V M 

niams. Aš esu tikras, kad 
jeigu kiltų kokia nors mai- j rys, nes tie audiniai buvo 
šatis, tai tikrai gali atsi 
tikti panašiai, kaip kad sakė 

skirti ekspertui į Afriką ir 
nudažyti taip, kad tiktų ne-

tuvus, pranašauja, kad uz 
trijų metų keleivius vežios 
'jet' varomi lėktuvai, skren
da po 500 mylių į valandą nos moters, kuri neseniai 

im 
MASKVA. — Laikrašty

je "Pravda" pasirodė atvi
ras laiškas, kviečiantis So
vietų Sąjungos pilietes, da
bar gyvenančias Anglijoje, 
grįžti į Rusiją. Laiške sako
ma, kad moterys neturi bi
joti grįžti i Rusiją, nes nė 
viena į Sibirą nebus išva
ryta. 

-Laiškas pasirašytas vie-

laivas, kuris pastatė pašau 
linį rekordą išbūdamas pa 
sinėręs 15 dienų, buvo su 
konstruktuotas pagal vo 
kiečių planus. 

(silaukus anūko. Zenonas yra 

Baigė Racionavimą 
CANBERRA, Australija. 

anas vokietis, rodydamas į grams: juose buvo atspaus- i r galį atlikti kelionę nuo I grįžo iš Anglijos ir divor-
tremtinių stovyklą. ! tos liūtų galvos, drambliai | Atlantiko iki Pacifico be su- savo savo vyrą, Britanijos 

Vokiečių nacionalizmo a t - i i r t. t. Būtų tikrai įdomu 
budimą rodo ir paskutiniai pažiūrėti, kaip atrodytų.vo-
savivaldybių rinkimų duo-: kiečiai, tokiais drabužiais 
menys. Hessene nelauktai - apsirengę, 
daug balsų gavo vadinama j Tokie ir panašūs dalykai, 
nacionaldemokratų partija, kurių pasitaiko nuolatos, 
kurioje i© tikrųjų susimetė erzina vokiečius, ir jie vis 

stojimo. pilietį — RAF seržantą. 

buvę nacių partijos nariai. 
Bavarijoje, katalikiškame 
pietų Vokietijos krašte, ge
gužės pabaigoj savivaldybių 
rinkimuose daug balsų ne
teko krikščionių demokratų 
partija. Užtat daug balsų 
surinko šovinistinę ' 'bavarų 
partija", kuri skelbia kovą 
ne tik svetimšaliams, bet 
ir kitiems vokiečiams — ne-
bavarams. Ypatingai ne
mėgstami prūsai. 

Sovietij nekenčia, bijo 
To vokiečių nacionalizmo 

atbudimo priežastys gau
sios ir įvairios. Svarbiausia, 
vokiečius demoralizavo są
jungininkų nesugebėjimas 
tarp savęs susitarti. Jau 
treji metai, kai pasibaigė 

labiau pradeda niurnėti ne 
tik prieš sąjungininkus, bet 
ir prieš pačią demokratiją. 
Dažną vokietį išgirsi kal
bant: kas mums iš tos de-
mokratjios, jeigu šiandien, 
po trejų metų, mums taip 
pat blogai, kaip kątik po 
karo, o gal dar blogiau. 

Gaisras Fabrike 
Kilus gaisrui Carnegie-

Illinois Steel Corp. fabrike 
netoli Joliet, 12 asmenų bu
vo sužeista. Padaryti nuos
toliai siekia $150,000. 

Trys apdegusieji buvo 
gaisrininkai, o kiti fabriko 
darbininkai. Tačiau nė vie
nas iš jų ne buvo sunkiai 
sužeistas. 

YOUR 
SAVINGS 
ARE 
VVELCOME 

1 « 

senas Gimimo Šv. Marijos 
parap i jos choro n a r y s . Jona -

j j vičiai yra seni "Draugo" 
— Ministeris pirmininkas j š i l i c i n i n k u lyga, suor- j skaitytojai ir rėmėjai, 
pranešė, kad nuo šios dienos j ganizuota pr/eš 15 m e t ų,; y Kmkaitė, duk-
Australijoje baigiamas mė- ! J a u daugeliui jaunuolių su- O j» šįmet bai
sos ir drabužių racionavi- įteikė galimybę pasiekti ku- ' D e p a u l U n i v

U
e r s | t e t a B a_ 

m a s - Imgystes. | chelor of Science laipsniu. 
- ; Be pasirinktos mokslo šakos, 

ji dar studijavo muziką ir 
dramą. Ji yra dalyvavus lie
tuvių scenoj ir radio progra
mose. Kita Krukų duktė Do-
lores lanko Illinois Univer
sitetą. Stasys Krukas yra 
vienas senųjų veikėjų ir di
rektorių Progress Furniture 
Co., ir vedėjas Progress krau 
tuvės, Brighton Parke, taip
gi geras tėvynainis, draugiš
kas, malonus ir, kaipo toks, 
biznyje įgijęs lietuvių pasi
tikėjimo. 

STASYS LITW1NAS SAKO: 

"DABAR • TAI GERIAUSIAS LAIKAS 
"PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytij-Išvalzdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutn — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langu — Kom
binacijos Durų — Wal4board — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 
STASYS LITWINASr Pres 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HALSTED ST TEL. VICTORY 1272 

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

Weto h«pp7 to be of serriet to lndhri<hM 
•Ii and familief who want to look to tht 
futurt witfa safetj, by «aving regularly ia 
an insured savings account here. Start with 
• sniail amount now - and savtliert regu» 
Urlj. 

MirniAL FEDERAL SAVINGS 
amt jCoan<^ddo<UatC<m, 

2202 W. CERMAK RD. 
"HONf, VV^Na 7747 

CHICAGO 8, ULINOIS 
JOHN A KAZANAUSKA&, **• 

MARGUTIS 
VIENINTELIS AM*3R*IKOS LD3TUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — {STEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

Kviečiame kiaušy- IIf 1 1 1 " ^ 4 I TA I "I I 

a-sffc xWHFC -1450 kilocycles 
nešimų. SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

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

I f I ••!• 

1 

X Chicago, pakėlus "fero' 
kainą, susilaukėme bran
giausio važinėjimo gatveka-
riais ir viršutiniais geležin
keliais (eleveiteriais) visoje 
Amerikoj. Keistas taip pat 
dar vienas dalykas: visais 
naujais, moderniškais gatve-
kariais (išėmus Madison St.) 
naudojasi n e g r a i (State, 
Wentworth). Ilgiausiomis ir 
gražiausiomis gatvėmis, ap
gyventomis baltaisiais žmo
nėmis, tarška, barška seno
viški, nudėvėti gatvekariai. 

X J. J. J-akaitis, žinomas 
Chicago lietuvių darbuoto
jas, šiomis dienomis baigė 
statyti ir pilnai įrengti de
vynių kambarių vasarnamį, 
Beverly Shores, Ind. (Sahd 
Dunes), kur daugelis Chica
go lietuvių kas vasarą atos
togauja. 
SKELBKITfiS "DRAUGE". 

RUOŠKITĖS VISI DALYVAUTI LIETUVOS VYČIŲ DIDŽIULIAME PIKNIKE DARŽE, PIRMADIENI LIEPOS 5-tą d. I 
/ 
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