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TRUMAM SMERKIA PERVERSMĄ VENGRIJO 
Darbiečiai Kloja Kortas Ant Stalo; 

Brošiūroj Atkerta Rusų Propagandai 

UŽTVANKAI TRUKUS, VANDUO APSĖMĖ MIESTE 

• Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt. Arūnas 

Kokią poziciją Anglija tų prosovietiški žmones, nes 
užims pasaulio politikoje? aiškiai matosi ko siekia so-
Tai klausimas kuris suka vietai. J ie visą laiką veda 
visiems galvas. Gandai apie smarkią propagandą prieš 
anglo-sovietų susiartinimą Angliją Graikijoje, Sirijoje, 
nei kiek nepasitvirtino. Tik- Palestinoje, Indijoje, Persi 
rumoje anglų vyriausybės joje ir Turkijoje, stengda-
santykiai su Kremliumi toli miesi išlyginti balansą tarp 
gražu nėra j au ta ip geri . į rytų ir vakarų anglų sąs-

T~: T>M*I„ „ v. kai ton. * 
Jei Bevinas savo praneši

me atstovų rūmuose buvo Anglų darbiečiai skaito, 
pareiškęs, kad mažiausiai kad sovietų politika neturi 
už šešių mėnesių reikia lau- pasisekimo, gi anglų pasilie-
kti svarbių įvykių, ta i iš- ka tvirta, šioje brošiūroje 
leistoji anglų darbiečių p ir- Kremlius yra smarkiai puo-
tijos brošiūra "Kortas ant lamas ir pakar to jamas net 
s t a lo" nei kiek nepašalina toks įvykis, kada pereitais 

r 

Si iš lėktuvo padaryta nuotrauka parodo Rutland miestą, Vermont, po to kai mies 

Saks U. S. Nemano Nieko Nedaryti; 
ės Departamentas Tiria Įvyl 

j VVASHINGTON, birž. 5.— r nurodė, jog komunistų ji 
Prezidentas Trumanas šian- gos nori tampriau iuim1 
dien pasmerkė komunistų Vengrijos vyriausybę, ui 
perversmą Vengrijoje kaipo drausdami krit ikavimą n ui 

- • 

didele ^ėdą ir pareiškė, kad jojo rėžimo i r padvigubii 
Amerika nemano sšdėti ran- darni patrulius pasienyj* 
kas sudėjusi tame reikale. Mažažemių parti jos narj 

rt\ J is pranešė spaudos kon- kuris yra parlamento narį 
j ferencijai, jog valstybės de- sakė komunistai paruoši 

par tamentas jau šiuo metu įstatymą, 'kuriuo bus b u 
nagrinėja visą Vengrijos džiami visi, kurie drįs kriti 
reikalą. įkuoti jų trijų metų ekon< 

j»minį planą. 
Automobilių pardavė 

Diplomatiniai viršininkai s p o r t a v o padidėjus 
spėlioja ar perversmas Ven- l a ™ ^ automobilių, 
grljoje gali kar ta is būti se- ? a h " " ^ u o t i bent ik! A, 
karnas žygių sudaryti Bal-

Sovietinių Valstybių 
federaci ja? 

strijos rubežiaus. Policiji 

to pesimizmo. Tikrumoje ta i metais sovietų radi jas p a s - l t 0 vandens užtvanka po didelio lietaus pra t rūko i r pasiuntė devyniųTpšdų vandens k a n ų f e d e r a c i H « sovietų P * ų P ų-
yra smarkus ats ikir t imas kelbė, kad šis "mažas k r a š - s i e n ą r i t a n č j ą p e r m i e s t ą N u o t r a u k 6 j e m a t o s i i š g r i u v c s geležinkelio t i l tas i r išgriau-i V a l d ° m ų v a l s t y b i l * r y«nė je j Vienoje austrai vaidinu 
komunistų propagandai, ko- t a s ' Anglija įsivėlė į karą t a g d e g a n c i n dujų fabrikas. • (Acme Telephoto) - ! ~ " - = 4 ~ " *" " '~ : " ' ' * - ' " " " * ~ * " 4 ^ ir pietinėje Europoje. 
kią iki šiam laikui Anglijo- tik dėl to, kad jos' reakcio-
je vedė ' 'Dai ly Worker. ' ' nieriai vadai to norėjo. Puo

limas hitleriškos Vokietijos Bevinss ir Edenas 
buvęs tik pretekstas Qm 'įgjjj^ fojjįfa' Sovietui Tvko i Anglų 

Žemes į Keidtas dalykas, kad su 
Šita brošiūra, išleista par- šio dokumento publikacijai LONDONAS, birž. 5. — 

U5 Protestavo Lenkės Senatas Užtjyre 4 
Pegr^bim? Berlyne 

BERLYNAS, birž. 5. — 
tijos vadovybės, taikoma sutampa anglų spaudoj iš- u ž s i e n i l * s e k r - B e v i n o P r i v a " I U.S. v%ld«inkai protestavo 

kai sakė slapti agentai vei] 
kia Austrijoje, ir U.S. }Ą 
riuomenės užgirtas laikra. 
t is Wiener Kurier sakė iii 

Reikalaus Dokumentų iš 
Sovietų 

T_»_l/s.r C.it__r4.<- agentai yra dalis veng 
laiKOS J U i a n i 5 BUDAPEŠTAS, birž. 5 . - k o m u n i s t ų tinklo pas t a ty t 

VVASHINGTON, birž. 5 . - Pat ikimas U.S. šaltinis šian- s t e D e t i vengrų veiklą Aus 
Sena t a s ' šiandien ratifikavo ciien sakė Amerikos ir An- t r i j 0 j e 4 

taikos ' su tar t i su Italija, 78 glijos militariniai atstovui daugiausiai tiems darbiečių keliamas Bar ra t t i šeimos tus .aekretpr ius šiandien pa- rusams dįi raportuoto f pa 
%ophie Nes toro 

pyrę ieško susiartinimo su Londono radiją angliškai, " , a , a K m e D o m b a ' i r P " * " vich, lenkų karininko naš- J Š * i r t 0 8 l r Vengrijos, . Bui- pakar tot inus ofic.ahus « . • 

•-., r -

>p]_uV Nestoro- b l i l a a i * ^ r t e š 10« T u a * po t o l & a pasiųs rusų viršininkam kurie lu-iaifc. įvykis. Mrs. Bar ra t t i per . $ ? E ? \ .Beviflui ad r ė s įot*' grobimo 
T.rmrtnnn mcttls Bn_rližkai. "teiaklnę bombą" ir pe r i a - vich. len. 

gurijos ir Rumunijos • ąųtar- kalavimus trijų valstybių 
nagrinėjimui komunistų per ' LONDONAS, Ipirž. 5. 

ftusjja. Kar tu ši brošiūra rusiškai ir vengriškai prašo v § j ą ^ " c i j a i . Tokia. . pat lės įr jos 12 metų amžiaus 
piaunp. žolę iš po kojų* Be- visų padėti ieškoti jos din- " k i š k i n § tombu" buvo pa- sūnaus iš .buto amerikiečių t y s 

?iW> priešininkams, 'kurie g u g į Vengrijoje ' vyrą, kurį s i l - s t a i r buvusiam užsienių zonoje Berlyne. Raportuota, I i į#? į * . v 
'• iša jam dėl antiaovie- nesenai sovietų peįc-ja su- sekr. Edenui, bet ir čia sek- jog ginkluoti r j sa i pagrobė (raf?3S KtiVOja Pf l8S 

Atstovas Londone Remia-
Naują Režimą 

y i J % •* 

iškoa politikos, laikymosi. eme. 
r ' retorius sugavo i r atidavė moterj i r Vaiką, kurių su- j 

grąžinimo dabar re ikalauja LoAn&lijps politika priklau- Kitas dalykas, tai marša- ^ Pdicijai . 
so, kaip aiškina brošiūra, i a s VVasrlevski, kurio buvo B e t t r y s k l t i tokie laiškai brig. gen. C. D. Ryan 
ftuo vyriausybės pastovumo pakviestas maršalo Mont b u v o užtikti šiandien apar t 

— I > II 
TEHRANAS, birž. 5 

i j rano „ kariuomenės daliniui s t f j 

te. Anglijos jšgos. Per šį ka- gomurio į svečius apsilan- aš tuonių , kurie ats irado ya- j D f i J - . f l f t UyU \į*»\h Vyksta į šiaurvakarinę dalį užvaldymo 
rą Anglija smarkiai nusilpo, kyti ateinantį mšnesį, pra- k a r - T i e k i ška i yra siunčia- ; u u n J l w f 1 ? 1 0 WaWJ» . , t r ano šiandien kovoti Mul-
ji y ra pr iversta evakuoti kai nešė, kad j i 3 neatvyk'siąs } m i i š dal i jos , spėjama žydų 
kuriuos kraš tus , bet jr ne- Londoną. požemio agentų, 
turi pasi t raukt i iš ten, kad v i s a tas rodo, kad anglo- , : 

vietą aeįsitaisytų. n ė r a jau taip ^eri , kaip ban^ 7~^~~ .J77f7 vykimo, iš, britų kontrolės 
ki ta galinga valstybė į jos sovietų santykiai toli gražu 
k t . ' rt«;0;frt;„,rf„ . , ... Mes pradedame naują 

erą istorijoje. J u m 8 y ra tie-
«;««,« ^^ - i i komisiio8 raporto, kuris 
siama draugiškumo ranka ; _ . . \Z. . _ . . 
• n „rt„„„x ! , - . sake rusai j au išleido jsaky-
ir ji nesustos pusiaukelėj, i ± • : 

versmo Vengrijoje, ir gal Vengrijos ministras AngliĮ 
i ne t reikalaus J u n g t i n i ų joje ts tvan Bedė šiandiei 
Tau tų , ištyrimo pastarųjų s a k ė jis pripažįsta nauji 
dienų įvykių privedusių prie komunistinį Vengrijos rėži] 
pr imjero Ferenc Nagy atsi- mą, tuo išeidamas prieš sa | 

inimo ir komunistų vo kolegas Amerikoje 
Šveicarijoje, kurįe atsisaki 
pildyti įsakymą grįžti nam< 

Krizė Dėl Maisto ^ *-**. j B a r z a»! l r a Kortiunislai Tampiau ;^^Z^T 
D F B T V M A O w * K i ko kurdų viršininką, kuris, r ^ v w . U^^'lJKaipo n e r e P r e z e n , ' a i y v i u C -

_ B E R L p A S , ta„; 5. - ^ ^ ^ ; $ m n Q V l S f V ^ r i J ? Pranašauta , jog P a , 
Berlyniečių m ^ t m i m a s at- BUDAPEŠTAS, birž. 5 . - Auer, vengrų minis t ras Paj 
rods ar tė ja prie visiško ne- J * . . . ^ . . . . 

Tas parodo, kad anglų :^e kai kurie sluoksniai nu-
nuomonė dėl Indijos, Pales- šviesti. 
t incš, figipto ir Vokietijos 
yra aiški. J i ka r tu prikiša 
rusams, kad panaudodami 
savo veto teisę naikina vi
sas mūsų viltis sukurt i UN 
kaip rimtą tarpininkavimo 

organizmą. 
-Sovie tų Rusija užbaigė k o k * 3 i s buvo 1935 metais, 

Didelis Siurprizas 
Prancūzams 

Nelaukdami rudens kon
ferencijos, anglai ir ameri
kiečiai nutarė a t s ta ty t i Ru-

Aš manau, kad jei jums siū
lo aiškų tikslą, jūs panau
dosite visus savą sugebėji
mus ir drąsą tam darbui, 
kuris jus laukia... ' ' 

mą atskirai maitinti savo 
rajoną. Amerikiečiai sakė 
nieko nežiną apie tokį sovie
tų įsakymą. ! * .fjljr 

Britų rapor tas stačiai sa
kė, kad keturių valstybių 

hro k raš to industrijos lygį, I T o
i

k i u b ū ? u > * •** r u d e n i i m i n e r i i <T 
Londone "Ketur i" susitiks, i m a l s t 0 ™ a s m e n 3 a > l

: " S101 

\nrs\mnl t r a l i n i a i ' ' 1 0 1 1 i 6 l r > A jie ta. pas ta ty t i prieš jvy- ! ^ r a i v e i k u a i - " J a u i S i r o -
karą, toliau rašo ši brošiu- | sujungiant ab! vakarų zo-
ra apsvaigusi savo pergalė- ' l a s . Įsteigiant centrinę eko-
mis, tačiau t ikrasis Rusijos Romišką komis.ją ir pahe-
gyvenimo vystymasis y ra a t g a k o m y b ę ^ ^ e k o . isujungimą, ta i dabar reikia 

su 500 ginkluoUis kariais . Patikimi raportai šiandien ryžiuje, taip pat a tmes nau 
'—• '—~ — • jąji režimą. 

KODĖL KAI KURIE NEGAVOTE'DRAUGO' 
Trečiadienio vakare, s rgedus presui nebuvo gali

ma baift i ipaKsdinti DRAUGE, dėl to ne visi skai
tytojai gavo ketvirtadienio numerf 

Kol presas nebus pa t apy ta s , gali pasitaikvti įvai
rių keblumų, dėl to prašome skaitytojų kantrybes ir 
stengsimės kuo greičiausiai sugrįžti į noma.lią t v a r k i . 

kusi, faktą. Jei iki šiam lai-
kui Maskva protestavo prieš j RrJfffl( Dll NUS3lltUS 

kant vokiečiams patiems ! a n ^ i r amerikiečių zonų 

pavėlintas mažiausiai 1 0 
metų, nes j i neteko 7 mili- n o ™ Š k ą , _ S y V e " ^ 
jonų žmonių ir 30 milijonų 

Arabus Palestinoje 

Vėliausių Žinių Santrauka 

Prancūzus ši žinia labai 
laukti t ikros audros dėl to 
kio vakarų Vokietijos at- Policiia šiandien rado ivie 
statymo. J jų nušautų arabų lavonus ,, , !.„'«••, TT-- v, 1; (nustebino, ypač "kad1 plieno t

B.l*Lyi*lu- i 
hko be pastoges. ^ L ^ 3 ^ ^ p a , Anglo-saksai iš savo pu- vienoje ga tva i t s j e žydų Rė
jos teri tori jos s u n a i k i n t a , ^ J muUnnn iki sės uždavė kirtį,' lr galei hovoth kaime pietuose nuo 
industrija i šardyta ir k o m u - f k e h a m a n u o 4 milijonų ^iki 
nistinė drausmė susilpnėjo. 1 2 bi l i jonų tonų. Iki šiam 
Pažinimas vakarų Europos l a i k u i Vokietija galeio ga-
civilizacijos smarkiai p a l i e - l m i n t i t i k a P i e 6 milijonus 
t e sovietų armiją i r ne r e i - ! t o m * P l i e n 0 ' ° r u s a i **r n e t 

kia užmiršti, kad dvi sovie- n o r § J ° ^ m a ž i n t i vakarų zo-
tų autonomines respublikos n o m s iki 3 milijonų .tonų, 
Kaukaze ir Krime buvo pa- d a b a r * v a k a r l * z o n o s " « P 
naikintos ir jų visi gyvento- Produkcija dvigubai viršys Birželio 6 d.: §v. Norber-
jai iš tremti iki vieno į Sibi- P r a n c ū z i j o s plieno pramonę, t a s ; senovės: Tauras ir Bi-

iolė. 

įrodyti sovietams, kad jei jTel Aviv. Sužinota tik, kad 
šie nemano prisidėti prie juos uušovė nepažįstamas 
visos Vokietijos suvieniji- ^alvažudis. 
mo, tai galima bus. ir be jų Bombos šiandien išdraskė 
dirbti atskirai . 

KALENDORIUS 

rą u i tai, kad karo metu 
j ie kovojo vokiečių eilėse." 

Lordas Pakenhamas, an
glų ministras vokiečių rei- j .Birželio 7 d.: Pal. Rober-

Būtų t ikra tragedija, jei kalams, kalbėdamas Essene ; tas; senovės: Darbutas ir 
an&lų vyriausybėje atsisto- į vokiečius, ta ip išs i tarė : jšilgaila. 

—Prez. Trumanas pareiškė ii& nenutinka su een. Taft 
(R., O.) ekonomine filosofija, kadafagi. Tafto mintis yra 
senoj! turėt i gerus laikus i r tuomet dspresiją. 

—Sėpttynios dideles Cbicagos pieninės paskelbė numu-
. p j šaničios pieno kainą 1 centą kvortai . Vfo dar nebaigtos 

darybos ?u pieno išvežiotojais dėl atlyginimo. 
—Huron, OJiio, grei1»s traukfuys smogė į motor - va

romą darbininkų vežimėlį. Traukinio vairuotojas žuvo. 
—Henry WaUace, at&akydamas i reporterio paklausimą 

a r j is rems Trumaną 1948 metais atsakė, ' t u r būt ne.' 
Iš to spšjama .Įi-2 galvoja apie trečią partiiją. 

—Prancūzijos ckionkepiai. nubalsavo užbaiigti savo tri
jų dienų, streiką, kurio metu prancūzams t rūko duonos. 

—Mažas jūrinis lėktuvas nukri to i r sudužo Pi t tsburgho jtings, Ia., gyventojai aplei 
miesto gatvėje, padegdamas keturis namus. l d o savo namus valtelėmis 

—Prez.; Trumanas pranešė paskir tas Dwight Griswold, Į Viesulas sunaikino du na 
buv/js} Nebraska gubernatorių, vadovauti misijai G r a i k i - , m u s Massena, Ia. 
joje. ; 

—Valstybės sekr. Marshallas at išaukė Į Europos tau-

Iraq žibalo bendroves vamz
džius ir sunaikino du pasta
tus Athli t geležinkelio s to
tyje. 

Lietus Apsemta Dalis 
Nebraska ir bw< 

Dalys dviejų vidūrvakari] 
nių valstybių vakar nuken] 
tėjo didelius nuostolius pc 
didelio lietaus ir per kranl 
tus išbėgusių ^fipių. Plat ts j 
mouth, Neb.,' kur suein. 
Plat te ir MissouVi upes, ga-j 
vo penkis colius lietaus už 
vakar i r pusšeštos p§do* 
vandens bėgo per miest( 
gatves. 

Indi ai oi a. Ia., gavo psn 
kis colius lietaus, o Des 
Moines t r is colius. Iowa klo
nių gyventojai buvo perspė
ti būti pasiruošę išsikelti) 
Dideli nuostoliai padarytį 
ūkiams ir namams Glen-
wood, Ia., ir kai kurie Has-

ASUNCION, birž. 5.—Pa-
ragvajaus sukilėliai buvo 
šiandien raportuoti smar
kiai kovoja prieš Concep-
cion miestą. 

t as vieningai dirbti, kad nugalėti dabartini vargą. 
—Jugoslavija oficialiai užginčijo gandus, b ū i sovietų 

užsienių min, Molotovas lankėsi a r lankosi Belgrade. 

Dalinai apsiniaukus, tru
putį vėsiau. Saulė teka 5:17;j 
leidžiasi S:22. 

http://lnfluenti.il
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\ PIFNRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

IRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL. 
Viršelio 1 d. įvyko mūs 
apijoe mokyklos mokslo 

'tu užbaigimas. Programoj 
ai gražiai pasirodė vai-
Hai. Šoko, dainavo Uetu-

Ji aukojo $1,000 (Marijona 
Domeikiene $500 ir jos sū
nus Antanas $500). Įteikda
ma auką M. Domeikienė pa
reiškė: "Mes aukojani iš tik-

kai ir angliškai. Elena j ros širdies ir trokštam, kad 

NEIŠSISUKO NUCf 
BAUSMĖS 

T" 
= 

Penktadienis, birž, 6 d., 1947 ^ ! ! 

1 1 r į I ' ' i • — — ' 

baisaus priešo, kuris tyko ^ g ^ J ^ 
juos pagrobti. 

illips ne tik solo padaina-
bet atsisveikinimo kalbą 

*ak5. 

A£olyklą baigė keturi ber
ikai ir viena mergaite. 

* 

Birželio 1 d. Lietuvių Pi-
5k* Klubas laike ausirin-
aą, kuriame padaryta pra 
Urnas iš buvusios kaiiliu-
is žaidimo pramogos. Gry 

pelno liko $173.53. Ko-
sijoj, kuri taip gražiai pa-
arbavo* buvo: S. Gramon-
ne, I. Kuivinskiene, K. 
bunskiene h* M. Klikniene. 

• ' 
Kas Ąockforde pirmiau
si išgirdo lietuvių tremti-
I balsą, šaukianti pagel
us? Ogi Domeikų, šeimyna. 

mūs broliai ir seserys trem
tyje išlaikytų savo gyvybę 
ir kad, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, vel galėtų 
jon grįžti". 

Daugiau tokių aukotojų. 

Antanas ir Sofija Gramon-
tai, R. R. 7, S. Main Str„ 
užsiprenumeravo "Draugą" 
ir žada būti nuolatiniai skai
tytojai. Jie turi gražų nuo
savą namą netoli kareivių 
stovyklų ir žada atidaryti 
biznį. ' . 

* 

Pastaruoju laiku Rockfor-
de viešėjo Vytautas Zizas 
su žmona iš So. Boston, 
Mass., ir L. Jeseliūnas, ir 
S. Puidokas iš Kenosha Wis. 

Koresfk 
i • . 

INIOS IS GRAND RAPIDS, MICH 

Robert Bishop, pabėgęs iš 
pataisos namų Joplin, Mo., 
ir atsidūręs net Hawaii sa- Zn "~i':Z7š-Z T 

Tx___i„i„ _^-<L- _„i_- ib^> ° laimėjimas bus užtik
rintas. 

Man labai patiko prof. K. 
Pakšto iškelta mintįs gel : 

beti lietuvius, bet čia tik 
teoretiškas dalykas, kaip jis 
pats sako. Šiandien jau rei
kia eiti prie konkretaus rei
kalo, būtent: sudaryti ko
misiją ir steigti fondą imi
gracijos reikalams. Mano 
nuomone, visa tai reikėtų 
pavesti BALFui, kuris suda
rytų atskirą skyrių. 

Jei Amerikos lietuviai pra 
leistų šią progą ir neremtų 
visokeriopai šitos koloniza
cijos, papildytų nedovanoti
ną prasikaltimą prieš tėvy
nę ir mūsų kenčiančius bro
lius lietuvius tremtyje. Tad 
kviečiu visus lietutius |i dar-

Aurofa. — Robert Eugene 
Smith, 4 mėnesių 'amžiaus,, 
buvo tėvo sumuštas. Auro
ros policija areštavo Ulysses 
Grant Smith. 

1 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

&421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitartus — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka-
ro, išskiriant Trečiadieniu ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehill 5213 

Rez. Tel. HILliop 2626 
Anglijoje birželio pirmo

mis dienomis siautė karštis.* Dr F C WinsklM9S 
birželio 4 dieną kilo au

dra. 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. : 
Tel. HUDson 2096 

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

Trečiad. ir Seštad. vak. uždaryta. 

i 
• 

* 

I)NCERTAS 
Gegužės 25 d. mūs para-

I fos c h o r a s , tadovystej 
rg. M. Saiatkienes, buvo 

lose, Honolulu mieste sulai
kytas ir jo paties lėšomis 
vėl grąžintas į tuos pačius 
pataisos namus. (Acms»-Drau 
gas telephoto) 

niukai. Vežant sunku pabėg
ti, nee lydi stipri sargyba, 
net su tanketėmis. Iš mūsų 
Katinėlis ir Jarušūnas din
go. Aš jau gana stiprus su 
nervais, bet visgi • verkiu 
kaip mažas vaikas. Beveik 
visi verkia, nežinodami, kas 

parapijonų. Gegužes 20 d. 
mirė M. Simanavičiene (Sea-
mon), 70 metų; gegužės 26 
d. — A. Žvirždinas, 71 metų; Į bus ryte j . Gal išveš visus į 

Sibirą. B a i s u s moralinis 
smūgis, dėl kurio daugelis 

vykę* į Custer, Mich., kurf gegužės 30 d. — Juozas Lec-
>ilde koncerto programą. Ikauskas (Lackus), 37 metų. 
incertas pavyko iš visų T̂ 
fcrifcių, I KADA BUS SAUSA? 
Ui poros savaičių, gal Nežinia, ar kitur yra taip, 
kt birželio 15 d., ta pati I kaip pas mus: lyja ir lyja. 
ograma bus pakartota ir 

susirgo, net du pamišo n 
juos patalpinome ligoninėje. 
Toks gyvenimas nebepake
liamas. Pasimelskite už'mus, 

Visas gegužės mėnuo, išė-j būsime dėkingi. Rašant iš 
mus keletą dienų, buvo lie-jakių plūsta man ašaros. Su-
tingas. Birželio mėnuo taip- aiev. Z. Krasauskas'', 
gi prasidėjo ne sausas. Dvi I š tikrųjų yra -tragiška 

tremtinių, padėtis, Mųsų čįą 
Korespondente j Amerikoje gyvenančių yra 

'šventa pareiga juos gelbėti. 

klibėkime Gelbėti Mūsų Tremtinius Si"d"" " i k " " ™ , M S 

•and Rapidse. ; t J ; 

IRIMAI ^ jPUPUtF," st, ,.. 
B6giu pastarųjų trijų sa-f.di^«w įStisaj lijo 
.ififtj v«l netekom keturių' * - * v 

Kun. B. Mikalauskas 
-

DR. G. SERNER 
HETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

15 Metų Patyrlmaj 
Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso, 

Ofisas ir akinių dirbtuvS: 
8401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALAND,OS: nuo 10 lkl 4 Ir f lkl 8 

K»riXI1n1 niurni mi tarti. 

Ofiso teL MONroe 0570. 
ReakL teL CANul 7819. 

Dr. Kazimieras E. Filz 
PHYSICIAN AND SUEOEON 

X-RAY BXAMlNATIONS 
2200 West Cermak Boad 

VALANDOS: 
Kasdien — l-«j 1-9; Trečiad. Ir 

fiesta d. nuo 1-4; Sekmad. —-
pagal sutarti. 

Tiksi ua tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas, Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walfer J. Svviatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK BOAD 
(Tiri Metropolitan State Bank) 

TeL OANal 7S29 
Tai.: — Kasdien l t iki 11; 1 iki I; 1 
lkl 9. SeStad. 10 ryto iki C rak. Sek
madieni l t lkl 11. Treeiad. uždaryta 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Blarąuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 

TeL: HEMlock 8160 

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

OFISO TALAND08: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir Trlt-t arak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Treeiad. Ir Bekmad. ušdaryta. 

Ofiso TeL — PBOspoot SSSS 
* « * . — VTBctn t * «4 *1 

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

Treoladieniais pasai sutarti 

Oif. teL GRO 5677. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, Šauk VIN 8900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant ketvlrtad ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

Specialis "Carload" Išpardavimas! 

Bilius įsileisti lietmius į moteris atvežė pas mus (Re-
sine valstybę jau yra įteik ggio Emilia), daigiausia ru-

frontais ir neatidėliojant 
rytdienai. Jei visi Amerikos 
lietuviai dirbs ir kiekvienas 

s Washingtone ir jį svfcrs-
*. Kad jis turėtų geresnį 

tikresnį pasisekimą, pa-
#§me mūsų senatoriams: 
r. Thomas White ir Mr. 
rewa*ter. Taipgi kongresma 
ims: Rep. EarI C. Micha-
*•, chairman of the House 
diciary committee, Rep. 
rank Fellows, chairman of 
ie House subcommittee on 
imigration ir Mrs. Marga-
t Chase Smith. 
Visi atsiliepė labai palan-
a i pažadėdami visokerio-
i paremti. Štai jų bendra 
intis duotuose atsakymuo-

\r. *'...Thank you for the 
[tter signedv^by you and 
I ̂ her representativeg of the I 
lurious organizations in Le-
fvtton, telling me of your 

tereat in the bill, H. R. 
)10, which would permit 
8plaeed persons to enter 
ie United States, without 
arting for thei* quota. 
...I can, however, assure 

3U of my interest and that 
shall give the bill most 

ireful study and attention 
hen lt comes before us for 
:Uon..." 

I Dalykag yra skubus ir bū-
I nasf nes jie ten, Vokieti

ke ir Italijoje, gyvena des-
?racijoje, išsigandę, nes ru-
w pradėjo juos gaudyti } 
:ai ką rašo tremtiniai: "Ne 
nome nei ką daryti, nas 
a pradėjo iŠ lagerių suimi-
jti ir vežti į Rusiją. Taip 

Rimini išvežė vyrus, o 

sus ir ukrainiečius. Iš Bag- j kiek galėdamas prisidės, už-
noli ir Ricioni išvežė jaunus tikrinu, kad didelę dalį mū-
vyrus, pabėgo tik du rūmu- «sų tautiečių išgelbėsime nuo 

^ 
^ 

SAVĘS TIME. . . S A VES STEPS;:; SAVĘS ENERGY I 

& = 

ouse 
COMBINATION KITCHEN • LAUNDRY 

New, streamline arrangemenf for 
the vvorking heart of the house* 

No mor« dashing from room to room, floor to floor, 
^»aring yourself but with unuecessary fcx>twork. With 
this reroiutipnary new arrangem^nt, everything you 
need for the two major horaeraaking jobs is right at 
yo.ur fingerjjps.011 the riglitjs a cotnoletely eąuįpped 
electric kitflien. On the leit,is a w*nderful*mddeni* 
laundry. Start^plaiming nofr«to build'a Combinaticii 
Kitchen an^ L*aundry*like this in'your owa homc^ 

TTCOMPLIMĖNTARY FOLDER G I V E | 
COMPLETE DETAILS FOR BŲILDING* 
Everything ytna . . .' or your buildęr . . . wili 
need U given. Floor plaus, wiring diąfrana, 
nec^psary eguipment. A copy it yourt for th« 
aakiag. Coeo© in tonjorrow, 

TOVVN OF LAKE UTILITIES 
1800 W. 47th St. (kampas Wood St.) 

Telefonas — LAFayette 7771 

m 
J I 

VISOJ AMERIKOJ plačiai žinomos 
Blended De«tmpK — 86 Proof 
PILKAS KEISAS — Fifths 

• • • 

$3J 50 

VIRGINIA DARĖ — Puikus Vynas - • 
Raudon >s arba Baltos Spalvos 
KEISAS — FįfUųs . , . "t&t' • • • • • 

POPULIARUS CHK A(iOS ALUS 
Galite Gauti Visokiu Rusiu 
KEISAS— 24 Steiniea 

$085 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad, Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30 

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

iki 6 P.BL r*-r* d1 V 
Akių Specialistas 

Laikomas Pasitarimui 

t&B 

CANal 0523 Platt Bldg. Į 

Metropolitan Liquor Store 
2145 W. Cermak Rd. CANal 2927 

J. RIMDZUS, D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home cails in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAP Y 

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

gatigdaya l t A. M. to I P. M. 
Ofiso TeL VIRginia 1886 

DR. AL. RACKU5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

V ^ 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

DR. ENILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 
i 4146 Archer Avenue 

Ofiso Tel. LAFayette 8210 
Rez. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: 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 COfiso ir namy) < 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietįfris Gydytojas) 

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

8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutartį 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefpnai: 
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 

i 
VALANDOS: Tsečiadienį ir Šeš
tadieni pagal ausi tarimą; kitomis 
dknomiH nuo 2 iki 4 po pist, 

7—0 •akam. 
TeL: GROvehiU 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest I^arąuette Rd. 

(Dargis Vaistines Name)' 
OFISO VALANDOS: 

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

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

L446 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. 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

& 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Speciale* nuolaida organizacijų parengimams, 

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

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

* AL. ŠIMKŪNAS. Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

TeL CANal 6122 

DR. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868 

Tel. CANal 0267 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Averifcc 
Ofiso Tel.: PULLMAN 119* 
Namu Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2— i ir 6--8 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marguette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

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 sutartį. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu Tel. PROsj^ect 1930 

Ofiso Tel. Vmginia 0036 
Rezidencijas Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYtOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais joagal sutartį. 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrics 

and. Gynecoloąy 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 

T e l e f o n u i 
Ofiso HEM. 8700. Rez. PJRO. 6232 
Jei neatsiliepia, Saukit MID. 0001 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Resiz. TeL: BRUs»wkfe 0597 

. VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 
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* "D R A U G O" * 
D A R B Ų S K Y R I U S 1 

•^DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTTSING DEPARTMEN7 

197 No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

DRAFTSMEN ~ 
REIKIA 

Structural steel dirbtuvėje, 
detail piešiniams. 
AUKŠČIAUSIA RATA 

TIKTAI PATYRUSIŲ 
Geros Darbo Sąlygos 

G. O. Neumann & Co. 
790 BROADWAY 
GARV, INDIANA 

TEL. — GAR Y S-1413 

HEXP WANTED — MOTERYS 

OPERATORIŲ 
Patyrusią 

P R I E R A Y O N APATINIŲ 
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ 

Paiki Mokestis 
Malonios Darbo Sąlygos 

Šilti Pietūs už mažą kainą 
Dykai ligoninės apdrauda 

GfiREKITfiS APSAUGA 
PASTOVAUS DARBO 
O'BRYAN BROS. 

4220 Belmont 

M O T O -
THE BEST RADIO PLACE 

IN TOWN 

NEEDS 

Solderers and Wirers 

HELP WANTED — MOTERYS 

DŽENITORKŲ^ 
PASTOVUMAS, TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME 

• LABAI AUKŠTOS RATOS 
72*4c j valandą pradedant 
77Hc J valandą po 3 mėnesių 
82Hc į valandą po 6 mėnesių, 

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

IR ŠVENTES . 
• UNIFORMOS DUODAMOS 

IR IŠVALOMOS* VELTUI 
• DAUG DARBININKĖMS 

NAUDŲ TEIKIAMA 
Visaip bandysime paskirti prie darbo 
arčiausiai jūsų namų> 

Atvykite ir matykite 
Mi-ss AUan 

Moterių Samdymo Ofisnn 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONECO. 

809 W. WASHINGTON ST. 

GENERAL OFFICE GIRL 
LJght Steno. 

Consider beginner for established 
electrical contractor3. 

AJ1 transpor tation. West side. 
CALL — KEDZIE 5070 

Kun. Bern. Grauslj 
- • 

Baigusieji U. S. Military Academy, Weąt Point, N. Y., 
kariai per "graduaticn" iškilmes klausos gen. Dwight D. 
Eisenhower kalbos. (Acme-Draugas telephoto) 

- = oooooo LABDARYBE oooooo 
T fr3r:il-ii ' Šilui Z—SUĖ 

ASSEMBLERS 
SU AR BE PATYRIMO 

Experienced rate, $1.06 
AUTOMATIC INCREASES TO 

$1.16 
We train inerperiemced girto 

,\ 

• 

S t a r t i n e r a t e » 6 c e n t e 

- -

AUGttŠTA BtVD. 

R.O 
\ • J 

Geros darbo sąlygos 
Vai.: 8 ryto iki 4:30 pp. 

5 dienas j savaitę. 
Atsišaukite tnojan 

Darban lankia 
ROLLAN ELECTRIC CO. 
8020 S. SOUTH PARK AVE. 

TRIangle 6141. 

< > p — 0 0 0 ^^*v»^ - mO000W00000W00W00000 
REAL ESTATE 

100000^000000100000000000000000 000000 
P A R D A V I M I ' I 3 f l f t u m ū r . n a 
m a s , v i e n a s 6 k a i n b . ir du SeSių 

LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 
KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ. 

4557 So. Woo«l Street, Chicago, Illinois 

• t 

labdariu Diena 
Pavyko 

Šio pavasario vešus ir lie
t ingas oras daug piknikų ir 
šiaip i šv iž iav imų pagadino. 
Labdarių Dienos (gegužes 
men. 30-tos) rengėjai taip 
jau baiminosi, nes visą sa
vaite lijo ir buvo gerokai 

nių minios grūdosi į didįjį 
restoraną ir prie didžiojo 
baro. Čia dirbantiems ir pra* 
kaituot reikėjo (nors ir ne-' 
šiltoj dienoj), kad tinkamai 
ir greitai patarnauti. Bet 
buvo ir mažų restoranėlių 
ir mažų barukų. Ir prie jų 
darbininkams reikėjo plūsti, 
dirbti. Be to, visokie ratai 
ir rate l ia i , lazdeles , sva id i -

^ \ ^ & ' . . P , ! U 4 3 iU- IK"*"" 3C>JK ižauš° giedra. 
M «?** sr^.Ji..w^%.Nor8 or*8 ir b u v ° vS8US- •** 

čiau Labdarių Sąjungos dar-

šalta. Bet, ačiū Dievui, ge- | n į a i į r 1 1 pridavė piknikui 
gyvumo ir įvairumo. Taip 

• • * į '>!%>• 

tl Įp fe* vidujinę vertybę. 
. įfclhv da pešaa, trečias nau-

Ątiargumaa po laikui nie-
ktr A i š k i a . 

. 

• » » f i > i • • 

T>V DIDELI BARGENAI 
MAROUETTE PARKE 

1. —' 2 aukščių mūr, namas, 
apšildytas, BU utiku. 

2. — 4 tlėtų mflr. aparimentas, 
po 5 kambarius. 

ATSIftAl'KITE f OFISĄ 
2604 WEST 69th ST. 

P/iRSIDI'ODA — 6 kambarių mū
ro namas, su 8 lotais. Galima tuo-

p a t i p a s i g a m i n a ; £ u jame a p g y v e n t i . Atsišaukiu 
JlOtf* ir a RIDGELAND, \VORTH, 
III. Tel.—-Worth 375-M-l. sau |>r*lūtį, 

fte kiekvienas pagarsėji
mas esti garbingas. PLATINKITE "DRAUGĄ" 

jau buvo ir priemonėmis 
žmonėms smagiai valandėlę, 

bų rėmėjai gausingai šuva-1 k i t % p r a leist;i ir savo petį 
žiavo į Vytauto parką, i pik 
niką ir pusėtinai stipriai pa
rėmė lietuvių senelių prie
glaudos namą. 

Svečių į pikniką iš visur 
suvažiavo. Daig iaus ia i , ži
noma, buvo čikagieeių ir a-
pylinkės lietuvių, bet atvy
ko nemažai iš Indiana ir II-
knois miestų ir miestelių. 
Sako, kad ir iš tolimesnių 
ateitų buvo. 

Pažymėtinas yra labdarių 
kuopų darbštumas. Jų val
dybos ir nariai visą dieną 
didžiausiu įsitempimu dirbo, 

T? 
L£v-

i-m-ei 
«-VJWIIIII» .«• 
•> — — i rW 1111 -*» 

priremti labdarybei. 

Visą tvarką vedė piknike 
kun. A. Linkus, Stasys Ci
bulskis, Jonas Brazauskas. 
Jiems gelbėjo Ona Jasparie-
nė, M. šrupšienė, H. š irvins-
kiehė, Jonas Dimša, B. Ne-
nartonis, K. Sriubiene, N. 
Š irv ins įas ir kiti labdarių 
centro valdybos nariai ir di
rektoriai. Piknike paramos 
suteikė ir žinomas veikėjas 
Joseph Meegan. * 

Kiek piknike padaryta pel 
no, tuo tarpu sun!m pasa-

Gegužės mėn. 11 d. Ita
lijos lietuviai su širdies 
skausmu išleido į U. S. A. 
kun. i Bernardiną Grauslį, 
OFM. 

Išleidę jį lietuviai pabė
gėliai nustojo tikro savo 

tėvo. Tremtiniams tai buvo 
tėvas pilna to žodžio pras
me. Kiek lietuvių j is yra 
skausmo ašarą nušluostęs, 
pp^uodęs, nelaimėje pagel-
bėjęs. Italija jo skersai išil
gai išvaikščiota beieškant 
po Visą kraštą karo išblaš
kytų l i e t u v i ų . Belaįsviai, 
tremtiniai stovyklose, stu
dentai nekantriai jo laukda
vo, laukdavo jo paguodos 
žodžio, jo pagelbos. Ir j is 
savo šypsena, savo maloniu 
žodžiu ne vienam nusivylu
siam 
mą sumažindavo. 

N. Andriukaitis 

25 d., šv . Kryžiaus parap. 
salėj. 
PAMALDOS IR RINK
LIAVA KAPINĖSE 

Tą pačią gegužės 30 d., 
Šv. Kazimiero kapinėse bu
vo pamaldos. Šv. Mišias lai
kė kun. Juozas Šaulinskas, 
kapinių direktoriato pirmi
ninkas, asistuojant kuni
gams V. Mikolaičiui, J. Va
siliauskui ir B. Griniui. Pa
mokslą prie altoriaus pasa
kė kun. Stasys , d prie sta
cijų kun. Paškauskas. Pa
maldose dalyvavo daug ku
nigų ir jų tarpe prel. M. Kru-
sas . 

Vargonininkai, muz. Ant 
Pociaus diriguojami, pamal
dų mėtų gražiai giedojo. 

Ir prieš pamaldas ir per 
pamaldąs ^rie kapinių ir ka
pinėse buvo daroma rinklia
va senelių prieglaudai. Su
rinkta keli - š imta i dolerių. 
Visa eile lietuvaičių pasi
šventusiai darbavosi. Joms 
padėjo ir kelik vyrai. Kai ku
rios kuopos prie kapinių tu
rėjo '*būdas", kuriose buvo 
pardavinėjama užkandžiai ir 
gėrimai. % 1 

Po svietą pasidairius 
(Tęsinys) ' 

Dėdė Karąvojus apie savo 
pirmą žingsnį Džiormanėj 
pasakoja šitaip: 

Kai tik nusileidom Džior
manėj dideliame mieste, tai 
aš tuoj dui į to miesto dide
lį klioštorių. Mat, spėjau, 
kad yra fifty-fifty čenčių, 
iog Hitleris slapstosi kokia
me nors klioštoriuje. Sa
kiau, kad jis, Reichui griū
vant, pasistanavijo įstoti į 

"viW g į ž T n ^ v o T skVus ! • « * * 'foštonų ir• tuc .būdu 
savo kail | išgelbėti. Įėjęs f 
klioštorių, paprašiau audien
cijos pas patį abotą. Be 
ceremonijų gavau, ko norė
jau. Jam ant stalo dovanų 
padėjau maišelį kavos pupe
lių ir kartoną papirosų. 

Tuo klausimu abotas nu
stebo labiau, negu mano do
vanomis. Tada jam paaiški
nau savo mįslę. 

Aboto veidas ir nuotaika 
pasikeitė ir j is ėmė taip kal
bėti: 

— Tamstos spėjimas, kad 
Hitleris galėjo pasiprašyti 
prieglaudos kokiame klioš
toriuje yra ciekavas. Jis ži
nojo, jog klioštoriai š imtus 
žydų išgelbėjo iš jo nagų-
Tad galėjo tikėtis, kacj k l ioš . 
toriai ir jam bėdoje ga lės 
suteikti globą. Bet mano 
klioštoriuje jo nėra. Mes da
bar esame suvaržyti labiau, 
negu prieš karą. Dabar mes 
negalime ne tik susivažiubtir 
bet ir susirašinėti. Tad vie
nas klioštorius negali žino
ti, kas kitame ypatingo. 

Esi angelas, ne žmo-1 Po šių aboto žodžių pama< 
gus, — sušuko abotas. — 
Atsi lyginsime maldomis. O 
gal kuo ir patarnauti galė
tume? 

— N e tiek patarnavimo, 
kiek informacijos iš Tams
tos tikiuos, — tariau aš. Iš 
dovanų gali matyti , jog esu 
amerikietis. A š atvykau Hit 
lerį surasti ir su juo pasi
kalbėti. 

čiau, jog iš jo negaliu t ikė
t i s pamačies savo avantiū- . 
rai. Padėkojęs už geras min
tis, išėjau iš aboto ofiso ir 
klioštoriaus. 

Pirmu nepasisekimu susi-
rūpinau, bet nenusiminiau. 

(Antra avantiūra rytoj) 

Jei esi kitų draugijoj, ne
s igėdyk teisybes. M. Tupper. 

kad svečius pavaišinti, kad kyti. Tai paaiškės lekančia-
daugiau naudos labdarybei me labdarių susirinkime, ku-
padaryti. Didžiausios žmo- jris bus trečiadienį, birželio 
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FOR THAT HOME 
ALL YOUR O W N 

Y o i T l l N e e d M o n e y for th« D©WTI Paymtut-

Mioy ambitums couples ire stving here~co btttffit 
fature home-owners, sodo as they've teeumuiated me 
down payment needed.. Any convenient amoniu opens 
yoai insured favings account *t mis Assodadon. Tha 
charr wili $how you how much yoa oeed.to sarcj 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
' TEL. CALUMET 4118 

A V t WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

= ^ 

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

Mūsų ilgn metų patyri
mas rakandų išdirbime 
fgyjo nuo pirkėjų pilna 
patenkinimą. tiesiog Jqms 

n llflat nt>htnv*# 
Tunme didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų U 

vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE BfCSŲ DIRBTUVĘ 

Pa* Mus Perkant — Nupirksite Daliję Pigiau! 

»H% i'BiriN^mAS KAINAI* 

TūJatančial PUnai Patenkiiitų PlrkSjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite JŲ. 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— PARLOR SUITE IADFRBFJAI — 

4140 Archer Ave. Chicago 31 UI 
TeJefona* — EAFayet te S518 

aavlnlnkaa — JOB KAZIK—KAZEKATTIS 

JOS t BUDRIK ; Inc. 
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

^ = rr=. — • " - S 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $27&. 
ir aukščiau. 
Blektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėles. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais; pirmadieni, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radlo valan-
landos kas sekmadienį, iš WCFL 
(1000 kil.) radlo stoties, 9:30 va
landa vak.. o ketvirtad. vak. 1S 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

. Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7287 

a fnav Noam PASKOLOS AMT K AMO 
0 JIIGU Noarn PAUDĖTI TAUPINIMUI 
• jiK»U NORIT! GAUTI 1% — KBfiPKRM | 

LIP^IIVEIRSAL 
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317 
Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings 

and Loan Insurance Corporation. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniaia 
nuo 9 ryto iki 8 vak., Seštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINES 
BRANDfiS 
RIJMO 

GIN 
V Y N O 
KORDIALC 

• KRUPNIKO 

• Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS | 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimai 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone; YARDS 6054 

KABPHAN 
KANTBB 

"Lietuviška* 

x 
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: 

N RAŠYTOJAS \ v 
A. a. kun. Kneižį galima vadinti sociologu, nes jis 

visą laiką gilinosi į socialinius klausimus. Jis nuodug
niai buvo išstudijavęs popiežių socialines enciklikas 
(Leono XIII-tojo Rerum Novarum ir Pijaus XI-tojo 
(įuadragesimo Anno). Jis studijavo jas ne vien tik sa
vo malonumui, bet ir tam, kad jų išganingus dėsnius 
popuharizuoti visuomenėje. Dėl to, iš visų lietuvių ra
šytojų velionis ar tik nebus daugiausiai parašęs straips
nių ("Darbininkui") apie popiežių socialines encikli
kas ir, apskritai, socialiniais klausimais. 

Velionis daug rašė ir kitais gyvenimo klausimais. 
Dėl savo kuklumo jis pasirašydavo slapyvardėmis "Tt", 
"Tarvydas" ir kitomis. Yra išvertęs knygų ir iš kitų 
kalbų. ! ! 

Pažymėtina, kad jisai yra buvęs Moterų Sąjungos 
centro dvasios vadu. 

Kun. St. Kneižys gimė Smilgiuose 1897 m. Mokslus 
ėjo * Amerikoje ir kunigu įšventintas 1927. m. Boston, 
Mass. Vikaravo Lawrence ir Brockton, Mass. Clebonu 
į Norwoodą buvo paskirtas 1931 metais. 

• 
Užuojauta Red. A. Kneižiui 

Antanui Kneižiui.. *'Darbininko** redaktoriui, \š prie
žasties jo brolio kun. Stepono mirties ''Draugo" re
dakcija reiškia gilios užuojautos. 

Stalinas Eina Hitlerio Keliais 
NEĮSILEIDO AMERIKOS GENEROLO 

Po komunistinio perversmo Vengrijoj tikruoju to 
krašto valdytoju yra Sovietų Rusijos generolas V. P. 
Svirdov, kuris šiomis dienomis atsakė leidimą* Jung
tinių Valstybių generolui George Weems vykti į Ven
griją, kad padaryti militarinių instaliacijų (įrengimų) 
inspekciją. 

Tokias inspekcijas daryti vadinamuose priešų kraš
tuose yra sutarta tarptautinėse sąjungininkų konferen
cijose. Gen. Svirdovas, uždrausdamas įvažiavimą į Ven
griją, aukštam Amerikos armijos vyrui atlikti jam 
skirtą tarptautinę pareigą, sulaužo sutartis ir nusi
deda taikos^ planavimo ir vykdymo darbams. 

Yra rimtų įtarimų, kad Svirdovas sulaužė tarptau
tinį susitarimą dėl to, kad rusai jau yra perėmę Ven
grijos armiją į savo rankas ir ją ruošia savo imperia
listiniams siekimams. 

Kai akyliau stebi, ką diktatorius Stalinas daro su 
Vengrija, Bulgarija, Albanija, Rumunija, Jugoslavija, 
Čekoslovakija, Lenkija, Suomija, Baltijos valstybėmis 
ir savo mili tarine mis zonomis Vokietijoj ir Austrijoj 
ir tai palygini su Hitlerio žygiais prieš antrąjį pasau
lio karą, surandi visišką abiejų diktatorių planų ir už
simojimų panašumą. 

Ir ką tai reiškia? 
Tai reiškia, kad Stalinas stipriai ir sistematirgai 

rengiasi prie trečiojo pasaulio karo tikslu visur pa
saulyje įgyvendinti kruvinąjį totalitarinį komunizmą. 

Bet, tikėkime, kaip Hitleris užspringo benorėdamas 
praryti per didelį kaulą, taip bus ir su Stalino impe
rialistiniu apetitu, kuris kartais pasirodo žymiai di
desniu už hitleriškąjį apetitą. 

Taikos Sufirtis Su Italija 
> t 

A. A. Kun. Steponas Kneižys 
VISUOMENININKAS 

Mūsų skaitytojai jau yra painformuoti, kad gegužės 
mėn. 27 d. nuo širdies smūgio mirė ir gegužės 30 d. 
buvo palaidotas kun. Steponas Kneižys, Šv. Jurgio pa- 1 
rapijos klebonas, Norwood, Mass. J' 

Apie velionį tenka ir truputį daugiau parašyti, nes 
jis ir studentaudamas, ir vikaraudamas, ir kleborfau-
damas nuoširdžiai sielojosi lietuvių visuomeniniai rei
kalais, ypač darbo žmonių gerbūviu. Paskutinius lai
kais- jautrios širdies klebonas gyveno savo tavųrkrašto 
— Lietuvos kančiomis ir, kuo galėjo, dėjosi prie jos 
šelpimo ir laisvinimo darbų. Jo vadovaujamoji Šv. Jur
gio parapija buvo viena iš mažiausiųjų, tačiau tautos 
reikalų rėmimo atžvilgiu dažnai sukirsdavo (žinoma, 
proporcingai) ir pačias didžiąsias. Taip buvo dėl to, 
kad velionis ne vien tik pritarė dirbantiems, bet ir 
patsai uoliai ir nuoširdžiai dirbo. 
. Reikia pažymėti ir tai, kad velionis ne tik giliai su

prato ir vertino katalikiškos akcijos reikšmę, bet gy
vai rūpinosi, kad jo parapijos žmonės, susibūrę į įvai
rias draugijas, būtų gyva tos akcijos šaka. Jam kle
bonaujant Norwoode visuomet puikiai gyvavo A. L. R. 
K. Federacijos skyrius, kuris jungė veiklias LRKSA, 
LDS, Moterų Sąjungos kuopas ir šiaip jau lokalines 
draugijas. 

Jungtinių Valstybių kongrese, diskusuojant taikos 
sutarta su Italija, pareikšta daug nepasitenkinimų. Kai 
kurie senatoriai pareiškė, kad ta sutartimi yra sulau
žomi buvusio Prezidento Roosevelto pažadai pritai
kinti prie-pokarinio Italijos gyvenimo teisingumo prin-, 
cipai i 

Ta sutartimi Italija netenka jai priklausančių teri
torijų ir apkraunama sunkiomis karo kontribucijomis. 
Italija netiesioginiu būdu stumiama į Sovietų Rusijos 
glėbį, Be to, Amerika turėsianti aprūpinti Italiją ir 
pinigais ir kuo kitu, kad ji galėtų mokėti Rusijai karo 
kontribucijas. Sen. Brooks priminė ir tai, ką, girdi, 
reikš siųsti Amerikos pinigus ir militarines misijas 
į Graikiją ir Turkiją, jei taikos sutartimi yra silpni
nama Italija, kuriai duodami Amerikos pinigai pateks 
Rusijai. 

Ir ištikrųjų — taikos sutartis su Italija turėjo būti 
peržiūrėta ir žymiai pataisyta. 

f 

Kodėl Jis Atsisako Grįžti Vengrijon 
Vengrijos ministrai Vašingtone, Aladar Szegedy-

Maszak, naujoji komunistinė vyriausybė įsakė gnjižti 
į Budapeštą. Bet jis ir kiti pasiuntinybės pareigūnai 
painformavo valstybės departamentą^ kad to įsakymo 
neklausys. Neklausys dėl to, kad naujoji vyriausybe 
nėra legalė, kad ji sudaryta jėga ir su svetimos val
stybės įsikišimu ir pagelba. Ministras pažymi ir tai, 
kad komunistinė vyriausybė, -kurios jis visai nepripa
žįsta, jėga naikina visus demokratinius elementus Ven
grijoj. 

Vengrijos ministras Šveicarijoj taip jau pareiškė at
sisakąs grįžti namo ir užleisti pasiuntinybę komunis
tui. Spėjama, kad ir kituose kraštuose esą vengrų pa
siuntiniai panašiai pasielgs. 

šitoks pasiuntinių pasielgimas yra dar vienas' aiš
kus įrodymas komunistų smurto Vengrijoj ir Sovietų 
Rusijos agresijos. 

Prie Prof. Dr. Jurgio Krikščiūno Kapo 
ŽEMES ŪKIO VEIKĖJAS 

i 

. 
• 

Nors žmogaus jausmai ir troškimai yra ̂ begaliniai, 
bet jo fizinės galimybės yra labai aprėžtos" Štai kad 
ir šis žymus ūkio veikėjas planavo, kūrė, s*vo veiklia 
dvasia skrido į ateities perspektyvas ir pozityvius už
simojimus, o ateina negailestinga mirtis, neklausiama 
dienos nė valandos, ir šiurkščiu balsu pasako: gana. 
Dar taip nesenai jis planavo atvykti i šią Šalį, — bu
vau suteikęs jam informacijų, kokios yra agronomui 
galimybes patekti į šią šaty, — ir štai jau jo nebėra 
mūsų tarpe. Dar turiu tik prieš pat mirtį parašytus 
jo du laiškus, bet, deja, jau jų nebeatsakysiu. Jis iš
keliavo į ten, iš kur mes visi paeiname ir kur mes vėl 
po trumpos žemės kelionės sugrįšime. 

Jurgis Krikščiūnas buvo žymus Lietuvos žemės ūkio 
veikėjas. Jo kūrybinė veikla buvo įvairi ir turtinga. Jis 
žemės ūkio ministėris, žemės ūkio akademijos profeso
rius, žemės ūkio įstaigos valdytojas, kooperatyvų są
jungos *'Linas" pirmininkas, "Pienocentro" tarybos 
pirmininkas, "Lietūkio" valdybos narys, agronomų są
jungos pirmininkas, ekonominių studijų dr-jos pirmi
ninkas. Šioje pastarojoje draugijoje ir man teko su 
velioniu darbuotis per eilę W t ų valdyboje,, ligi bolše
vikai ją uždarė. Turiu gražių prisiminimų, apie jo blai
vų protą, aiškų sprendimą ir tolerantišką bendradar
biavimą. 

Didelis buvo Jurgis Krikščiūnas organizaciniame že
mės ūkio darbe. Bet dar didesnis jis buvo kaip rašy
tojas žemes ūkio kultūros klausimais. Jis parašė dau
gybę knygų, iš jų vieną ir anglų kalba — "Agriculture 
of Lithuania". Jis redagavo 5 tomų "Žemės Ūkio Va
dovą" ir didelę jo dalį pats prirašė. Jis redagavo Liet. 
agronomu dr-jes organą "Žemės Ūkį''. 

Jurgis Krikščiūnas buvo bene žymiausias žemės ūkio 
mokslo popuuarizatorius. Jo knygelės specialiais že
mės ūkio klausimais, populiariai ir suprantamai para
šytos, praskynė kelią į Lietuvos ūkininkų širdis. Jos 
buvo plačiai skaitomos, mėgiamos ir jo idėjos buvo 
praktiškai pritaikomos žemes ūkio kultūros kėlimo 
darbe. Šia prasme jis turi didelių nuopelnų Lietuvos 
Žemės Ūkio pažangai. Čia jis sukūrė sau amžiną pa
minklą ir jo vardas bus minimas, kol bus gyvas lie
tuvis ūkininkas. Šio karo metu jis buvo mūsų rezis
tencijos veikėjas prieš svetimus okupantus. 

Gaila, labai gaila netekus darbštaus vyro pačiame 
jo darbo įsibėgėjime, beeinant 53 metus, o Viešpats 
tebūna jam gailestingas. Dr. V. Juod,eika 

Iš Sen Bei Ten 
Rašo TadaušaG Dūdelė 

"Meluoja, ir ausys nekru
ta", sakydavo mūsų tėvai 
Lietuvoje. Taip jie pasakytų 
apie komunaciškų laikraštu
kų redaktorius. "V" No. 115 
rašoma: 

"Hitlerio armijai įsiver
žus Lietuvon, tarybine val
džia kai kuriuos fašistus iš
gabeno toliau į TSRS..." 

• • • 
Čia "V" kalba apie išvež

tus ^ Sibirą 1941 meteis lie
tuvius, nes nebegali to fak
to nuslėpti. Juk ir iš komu
nistų giminių nemaža išvež
ta. Išvežta tada buvo apie 
40,000 lietuvių. 

Bet kam apsimesti visiš
kais durniais? Juk kiekvie
nas žino, kad išvežimas bu
vo įvykdytas birželio 14, o 
karas prasidėjo birželio 22. 

Kai prasidėjo karas, bol
ševikiškiems galvariezams 
nebebuvo laiko gabenti lie
tuvius. Jie tik žiūrėjo, kad 
savo pigaus kailio nepadžiau 
tų Lietuvoje. Išvežtųjų arti
mieji (o jais buvo visa tau
ta) pasistengė nors truputį 
už vienų metų žmogžudiškus 
darbus atsidėkoti. 

. * * • 
Lietuvių trėmimas į lau

kines Rusijos vietas ir to
liau tęsiamas. O į lietuvių 
vietą gabenami burliokai. To 
nebegali paslėpti nė Hols-
tryčio komunaciai. Gir4i, ru
sų tautybės žmonių "nuo
šimtis yra šiek tiek padidė
jęs' ' (No. 116). Be to, girdi,. 
}r seniau Lietuvoje gyveno 
žymus rusų skaičius. O ka
dangi Lietuvoje žmonės ne
mato jokių tautybių skirtu
mo, todėl ir į valdžią įeina 
daug rusų. 

• • • 
Tik visiškas :gnorantas ar 

melagis gali kalbėti apie di-
delji rusų gyventojų nuošim
tį Lietuvoje, štai statistika: 
prieš karą Lietuvos gyven
tojų 80.6 nuoš. sudarė lietu
viai, 7.1 nuoš. žydai, 4.1 
nuoš. vokiečiai, 3 nuoš. len
kai ir tik ZA nuoš. rusai. 

Jeigu "tarbinėj" Lietuvo
je jau tokia didelė tautinė 
tolerancija, tai kodėl į val
džią neįeina lenkai, vokie
čiai ir kitų tautinių mažu
mų žmonės, o būtinai tik 
rusai? Todėl, kad komuna
ciai tik rusus laiko "išrink
taisiais", kaip naciai vokie
čius laikė. 

• • • 
Pagal rusų skaičių minis-

terių kabinete ir aukščiau-
siojoj taryboj sprendžiant 
atrodytų, kad jau bent 50 
nuoš. Lietuvos gyventojų su
daro rusai. Reikia galvoti, 
kad taip blogai nėra. Rusai 
kišami į valdžios vietas, o 
lietuviai paverčiami bau
džiauninkais kolchozuose ir 
vergais fabrikuose. 

"Išrinktųjų" tautų vieš
patavimas greitai baigiasi. 
Pasibaigs ir rusų viešpata
vimas Lietuvoje. Tada lie
tuvis vėl bus šeimininkas 
savo namuose. 

3=5 
T. ANGELAITIS 

^ 

t I Š L I K O M O Y V I 
VAIZPAI16 BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS 

tf. 
(Tęsinys) 

Dar giliau atsiduso ganytojas, pagalvojęs apie vys
kupiją. Visos katalikiškos draugijos uždarytos, vysku
pijos spaustuvė atimta, katalikiški laikraščiai uždraus
ti, tikybos pamokos iš mokyklų pašalintos. Net šventi 
kryžiai iš klasių išnešti. Už maldos sukalbėjimą mo
kiniai baudžiami, šalinami iš mokyklų. Tiek daug gerų 
tikinčiųjų suimta ir į kalėjimus sukišta. Kiti jau į Si
birą išvežti. Net bažnyčioje vaikus mokyti katekizmo 
draudžia. Kunigų mažėja. Šilėnų vakaras suimtas, Ali-
navos dekanas, Drebulių klebonas — kalėjimuose. Ber
žų vikaras turėjo slapta išsikelti. Smailiuose kleboną 
suėmė tik ką iš bažnyčios išėjusį. O dabar vėl vienas 
kunigas dingo. 

I 

— Negi Dievas leistų taip greit sunaikinti per tiek 
metų tvarkytą vyskupiją? O šventasis vyskupijos glo
bėjau, saugok ir globok! — baigė svarstymą vyskupas 
ir vėl paėmė plunksną rašyti pradėtąjį raštą. 

Kažkas pabeldė į duris. T 
— Prašau! — nepakeldamas akių ria»~rašomų eilu

čių, pasakė vyskupas. ^ 
— Ekscelencija, — tarė jėjęs sekretorius, — yra at

vykęs naiucininkas ir nori m jumis pakalbėti. 
— O ko jam reikia? 
— Nežinau, nori būtinai jus matyti. 
— Einu, — tarė keldamasis vyskupas. 
Mažame kurijos raštinės kambarėlyje stovėjo mili

cininkas. Pamatęs įeinantį vyskupą, truputį lyg suju
dėjo, lyg: nejaukiai pasijuto. Anksčiau jis būtų klau
pęs ir bučiavęs vyskupo žiedą. Tai būtų buvusi jam 
didelė laimė. Vyskupą pasveikinti ir su juo pasikal-
bSti tai retas įvykis. Juk jis buvo paprasčiausias mū
rininkas. Jam teko dirbti ir kurijos namuose. Jis pri
siminė, kaip dažnai atvykdavo vyskupas prie darbinin
kų ir ąu jais pasikalbėdavo, o sekretorius vyskupo var
du pavaišindavo papirosais. Visi darbininkai vyskupą 
gerbė ir mylėjo. Bet dabar jis jau nebe paprastas eili
nis žmogus, nebe mūrininkas, o didžios "tėvynės" pa
reigūnas. Jis turi būti šaltas, oficialus. 

— Tamsta šiandieną šeštą valandą kviečiamas at
vykti į NKVD, — suformulavo įsakymą milicininkas. 

Žiūri vyskupas: tai matytas darbininkas. Jis dabar 
duoda įsakymus savo ganytojui. \ 

— Bet kad aš sergu, negaliu taip toli nueiti, — ma
loniai atsako kad ir susijaudinęs vyskupas. 

— Tai atvažiuokit, — stačiai atsako milicininkas. 
— Nebeturiu su kuo. Mano mašiną juk atėmė. 
— Padaliau, tai man nesvarbu. Aš perdaviau įsa

kymą. Sudiev! — pasakė milicininkas ir išėjo. 
Vyskupas paliko raštinėje. Iki šiol pats vyskupas 

buvo dar niekeno nepaliestas. Užėmė namus, persekio
jo tikinčiuosius, suiminėjo kunigus. O dabar jau ir 
vyskupas bus tampomas kaip prasikaltėlis. 

— Ir Kristus buvo tardomas, vedamas pas Pilotą, 
Ercd$, — susiramino ganytojas ir nuėjo į koplyčią. 

Šeštai valandą vyskupas vėl sėdėjo prie rašomojo 
stalo ir tęsė darbą. Suskambo telefonas. 

— Ar čia vyskupas? 

— čia NKVD. Tai kodėl neatvykstate? Laukiame. 
— Aš sakiau, kad nesveikuoju. 
— Bet atvykimas būtinas. Mūsų pareigūnai vėliau 

neturės laiko. Jie turi išvažiuoti kitur. Na, jeigu tik
rai negalite, tai mes atsiųsime mašiną. Pasiruoškit. 

Vyskupas suprato, jog yra atvykusių specialių pa
reigūnų tardytojų. Tačiau nieko kito neliko, kaip ruoš
tis vykti. 

Už keletos minučių mašina stovėjo prie vyskupo na
mų, o milicininkas paskambino skambučiu. 

— Ar vyskupas jau pasirengęs? — užklausė milici
ninkas duris atidariusį sekretorių. 

,— Pažiūrėsiu. 
'— Tik greitai, nes už 30 minučių turime būti NKVD 

namuose. ) 
Sekretorius nuėjo pas vyskupą. 
— Ekscelencija, jau atvažiavo, — tarė liūdnu balsu 

sekretorius. 
— Žiūrėk, Petrai, — kalb,ėjo vyskupas, — š,tai raš

tas, jeigu kas su manim negero... Surašyti visi parė
dymai vyskupijai tvarkyti. Jeigu reikės... — raštą per-
skaitykįte su generalvikaru. Patį raštą saugokite. 

Išplėtė akis sekretorius. Norėjo dar kai ką sakyti, 
bet nebebuvo kada. Vyskupas užėjo trumpai valandai 
į koplyčią ir netrukus buvo jau prie mašinos. 

Važiuoja vyskupas, sėdėdamas šalia milicininko. Kal
bėti sunku. Kažkas slegia krūtinę. Kiek kartų važiuota 
šitomis miesto gatvėmis! Tai į vizitacijas, tai po jų. 
Su gėlėmis ir ovacijomis pasitikdavo žmonių būriai. 
Dabar gi važiuoja kaip piktadaris šalia milicininko. 
U * . ^ ^ ^ ' i * < * ' . .(Daugiau bus) ^ i j į į £ į ' į a - f c 
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VEIKLA ČIKAGOS 
Cicerietuj Dėmesiui 

BALF: ^ t a s skyrius ir 
Lietuvai Gelbėti • Komitetas 
deda didėtų pastangoj kad 
kuo dal iaus ia i susiregis^-
truotų moterų ir * mergaičių 
būsimai *'Tag day". Jei or
ganizuotai stosim išnaudoti 

.'progą, pasisekimą turėsime 
didelį. Todėl be atidėliojimo 
prašomos moterys ir mer
gaites registruotis, tai yra 
paduoti savo vardus, pavar
des ir adresus. Vajaus ve- Chicagos Vyčiai, jauni ii\ 
dejas Buaginas turi iš anks-1 senesni, sudarę skaitlingą L. 

nesupras ir neišgirs, tai kas 
gi juos supras ir sušelps? 
Sekim pavyzdžiu graikų ir 
žydų,-, kurie labai duosniai 
aukoja saviems sušelpti". 

Dabar eina BALF vajus. 
Patya aukokim ir ieškokim 
aukų visur kitur. Dirbkime 
visi' D. 

• 

Vyčiai Ruošiasi Savo 
Didžiuliam Piknikui 

to žinotų kokią armiją turi Vyčių Dienos Išvažiavimo 
užnugaryje. Registraciją ve-' Komisiją, nepaprastu entu 
da BMLf skyriaus valdyba, ziazmu ruošiasi savo orga 
S k y r i a m susirinkimas ?(vyks 
ketvirtSįi^nį, birželio 5 d., 
parapifoį sye t a i n e j . Visi 
kviečii|hi ateiti. Labai svar
bu. Pdtys apteikime ir atsi 
veskime įavcTdraugus. 

Visi jįasišyęskime šaipos 
darbui. ŠtaT, ištraukos iš 
laiško BALF centro pirm. 
kun J. Končiaus: 

i -

"Lietuvių tremtinių. pad§-
tis baisiai pablogėjo. Dvyli
ka tūkstančių vaikų gresia 
badas. SirnJku ir keliems 
tūkstančiams Į senelių, vyrų 
ir moterų, kurių rankos ne
begali darbo dirbti. Visų jų 
akys nukreiptos j Amerikos 
lietuvius. Jie meldžiasi, kad 
Dievas- laimintų amerikie
čius lietuvius. Jei savieji jų 

nizacijos tradiciniam, pikni 
kui — Vytauto parke, liepos 
4 d. Visos apskrityje kuo
pos bei skyriai paskyrė veik 
liauslus savo narius į šią 
komisiją, tad nėra abejones, 
kad bus kas nepaprasto su
ruošta palinksminimui pla
čios lietuvių visuomenes. Ko 
misija pasiryžusi pralenkti 
visus praeities pasisekimo 
rekordus. Komisijos pirmi
ninku išrinktas v e i k ė j a s 
Jack Juozaitis. 

Pikniko tikietai jau yra 
platinami po visą Chicagą. 
Šįmet skiriama net 12 bran
gių dovanų. Kaina bilieto 
tiktai 10 centų. Pelnas ski
riamas L. Vyčių Jaunimo 
Centro namo fondui. Rap. 

Dar Apie Varzbiečiu 
Bankieta 

Buvusiame Lietuvių Vaiz
bos Buto bankiete, kuriame 
linksmoj nuotaikoj pagerbta 
dr. K. Grinius ir dainininkę 
Ąnna Kaskas, ir kuriame 
dalyvavo daug žymių sve
čių — jų tarpe ''Draugo", 
"Naujienų" ir "Sandaros" 
redaktoriai Leonardas Šimu 
tis, dr. Pijus Grigaitis ir My 
kolas Vaidyla — yra žymė
tini ypač du įvykiai. 

; Pirmas, tai dr. P; Dauž-. 
vardžiai kalba, kurioje tei
singai buvo pasakyta kaip 
stambi yra ši organizacija 
ir kad, todėl, ant josios pe
čių gali būt uždėta geroka 
dalis didžiųjų darbų už Ne
priklausomą Lietuvą. 

Antras, tai šios organiza
cijos finansine parama A-
merikos Lietuvių Bendram 
Fondui. Prie šių pridėjus 
anksčiau paskirtus pinigas 
susidaro bendra suma $265. 
Ta didžiule Lithuanian Cham 
b2r of Commerce narią ir 
svečių auka bus tiesioginiu 
atsakymu į Lietuvos kon
sulo prašymą lietuvių reika

lus paremti ir dar ryškiau 
Lietuvos likimu susirūpinti. 

Programoj gražiai pasiro 
de J. Daužvardienės ansam 
blis, pasipuošęs lietuviškais 
kostiumais. Dainavo O. Pie-
žiene, Zitai Simutienei a-
kompanuojant, o pati Dauž-
vardiene anglų kalba aiški, 
no lietuvių liaudies dainr 
reikšmę. Dainavo ir A. Bra
zis. Narys 

Pranešimai 

Chicago. — John Griffin, 
35 metų, pabėgęs iš State-
ville kalėjimo, buvo sučiup
tas birželio 3 dieną, prie 47 
ir Halsted gatvių. Jį arešta
vo detektyvai. 

Bricfgeport, — ARD 2-ro 
skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 6 d., po 
pamaldų, parapijos salėj. Vi
sos nares ir nariai, prašomi 
atsilankyti, nes reikės ap
tarti apskrities piknikas, 
kuris įvyks liepos 6 d., Vy
tauto parke. Lauksime ir 
naujų narių.. Valdyba 

Marseilles, III. —- Mrs 
Genevieve Berda, 42 metų, 
buvo suvažinėta traukinio 
kuris ejo 70 mylių greitumo 
t^valandą. 

HOME MORT6AGE LOANS 
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SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠSEKIMAMS 

Kandantieji nuo aemų, atdaru 
ir akaudžių iaisdu, žino kaip sun
kti yra ramiai pasidėti, ir kaip 
nakties metu negalima varai išsi
miegot. Kuomet 
taisdos pradeda 
niežt Ir skaudS-
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
sen'j, atdarų Ir 
skaudžių žaisdų. 

: 

Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios j -
patyb§6 suteiks 
Jums tinkamą 
nakties polis} ir 
pagelbts išgydyt 
senas, atda-

. ras ir skau-
i džlas ials-
X las. Vartokite jj irgt skaudlems 

nudegimams, sąaų Ir sutrūkimų 
prašalinimul, ir kad palengvinti 

• iPsorlasls niežėjimą. At vedina va-
* dinamą Atarta's Foot degimą ir 

Dlsžijlmą. sustabdo Jo plėtimąsi, 
lulaiko nuo Odos uudžiflvimo ir 
ratrOkimo tarp piritų; geras ir 
mūsos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalims Ii lauko pu- J; 
sis. 

LEGULO TJTNTMENT parsiduo- • 
la po l l . l f Į* po *3.5i. 

Siuskite jūsų Money OrderJ tie-
<iog i — 

LEGULO, D E P T . — D . 

4*4? W. Hth Street 
CICERO 50. ILLINOIS 
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Iš k Vardo Dr-jos 
! Veikimo 

Marąuette Park. — Vy-
Irai, jauni ir seni, kurie dar 
nej si rašėte Šv. Vardo Dr-

įjon, ko laukiate? Visi para
pijos, vyrai turėtų priklau
syti. Kviečiami ateiti birže
lio 8 d. prieš 8 vai. šv. Mi
šias į parapijos salę; me3 
įrašysime. Nariai prašomi 
tą dieną atsivesti po naują 
narį.. Tai bus mūsų mėnesi
nes "in corpore'' šv. Komu
nijos diena. 

Po visam bus pusryčiai. 
Susirinkimų nebus bipželio, 
liepos ir rugpiūčio men. 

Tad, užkandę ir susipaži
nę su naujais nariais, visi 
galės anksti važiuoti į para
pijos pikniką Vytauto par
ke. Koresp. Jonas A. Skelly 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL FUL. 1270 arba CAN. 2510 
Re*. teL — COMmodore 5766 
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Chicago. — Ralph Vas-' 
quez, 13 metui, buvo netikę-* 
tai pašautas savo draugo 
name, kai jo draugas žiūri
nėjo revolverį. Netikėtai re
volveris išsišovė ir kmlka 
nuzvimbė j Ralph Vasąuez 

jį | krūtinę. 

A. A. 
DOMININKAS JONKl S 
Gyveno: 12012 So. Parncll. 
MirS Birž* lio 4d.. 1947m. ry

te, sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ita-

Rejnhj apskr., Vekšnių pa rap., 
Tuėių kain to. Amerikoje išgy
veno 35 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
f:moną Jirtijoną (po tSvais Sa-
waitS); duktt rį fjella ir /.<ntą-+ 
Adolph Novak; sūnų Frank; I 
anūkus; biolio d-ukt^rte Petro
nėlę rttanula ir jos vyrą VVal-
ter ir Oną Bilietą ir jos vyrj. 
H< n ir JIĮ šeimas; puj-se.serę 
Ludovik.Į l'raniene ir jos vy
rą A!ex ir šeimą ir kitas gimi
nes: 

Priklau.se prie Chicagos Lie- •. 
tuvių draugijos. 

Kūnas pašarvotas L. Bukaus
ko koplyčioje, 10821 S. Michi
gan Ave. l.Kiidotuvt.4 jvyks pir-
madUnj, llirželio 'Jd. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas 
i Šv. Petro ir Povilo parap. 
bažnyėia. kurioj jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, Ihikte, Sū
nus, žentas Anūkai ir \ Įsos ki
tos Giminėm. 

Lai .ddirokt.- L. Bukauskas, 
tel. l 'UUman 9661. 

WANT 
MONEY 
FORĄ 
HOME? 

v* 
••«**0 • 

'"JiS^ 

:x<:ST£.. 

"We can help you finance the home you want to bu/ 
or buįid This friendly, local institution oflFers prompt, 
helpful service and expert guidance all. the.way until 
you own that home free-and-dear. Learn about our 
idirect-reducrion mortgage plan. Come in now. 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1500 South 49th Court, Cicero 50, UI. 
PHONE — OLYMPIC 412 

U 

PlAPGUTIlf 
VIENINTELES AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC | m kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n n o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 
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Kviečiame 
Klausytis: 
Muzikos 

Dalnu 
21niu ir 

Pranešimg. 
\ 

DCTCD P ^ I I D C I / K LAIDOTUVIŲ r C I C I \ r . V37UI\OI\IO DIREKTORIUS 
MCSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CX)NDlTIONED 

659 W. 18th Street Tel. SEEley 5711 
V/2 bloko j rytus nuo Halsted. Pietų gatves pusėje. 

'JJJ-T 
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KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 
: ^ 

• 

* 

Užsisakykite gražų pajBiakl'% ânt 3avo« rrtylimo as
mens, kapo— tiesiog iš «̂ os" vieninteles M t̂uviSkos pa
minklų dirbtuvės. -' * %! 

Paminklus pristatomi [ visas -kapines'arti ar toli. 
Nuo akmens šlifUcavimo ikj raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BrTTIN Ir KAMENŠKY ekspęr-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu. 

f r , ; . , t. 

Aplankykite mus ir pamalkite mūsų darbo'pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara "visomis dienomis- ir viso-

•** ••••̂  j mis valandomis, ** -

NandKAMENSKY 
Monumenf Works 

30ąa«W. l l l t h STREET — Tel. BĮBJVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų. 

LIŪDESIO VALANDOJ 

MSŽEIKAs EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

£ 

4S43 Sa W«stw» Av^ 
PRO $ p ©et 0099 

*31t UrvoalM Ar%. 
YARd* 1138-1139 

^±A . 
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PIBKITE TIESIOG NUO — 
MB. NKLSON 
— Sartalnie — 

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ H* NAKTĮ 

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 
Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) -

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:16 lkl 9:80 v. ryto. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiu ar mirusiu veteranu — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarmis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagiu Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansn patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
ttoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

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

Telephone: YABds 1419 

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

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. 
6845 S. WESTEEN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PBOspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 & MICHIGAN AVE. Phone; PULlman 9661 

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

JUUUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

http://Priklau.se
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Pradžia: — 2 vai. popiet 

Northsidiečiai ruošiasi ko gražiausiai priimti ir palinksminti visus Lietuvius iš visų 
kolonijų. Bus gera muzika šokiams, visokių žaidimų, skanių valgių ir gėrimų ir visokių 

Gražiame Vytauto Parke - 1151h St., Cicero ir Crawford 
Įžanga V E L T U I ! 

įdomybių svečių palinksminimui, Nuoširdžiai kviečia visui 
KUN. KLEB. P. GASIŪNAS IR KOMITETAS 

Tremtiniai j Belgiją Vyksta 
Šiais metais vokiečių be- politinę apsaugą perima 

laisviai turės būti paleisti tarptautinis pabėgėlių ko-
namo. Belgai ir prancūzai mitetas, 6) Darbininkai, ku-
susirūpino darbininkais j rie sulaužys sutartį, kurie 
jiems pakeisti. Belgijc3 vy- j bus rasti netinkami darbui 
riausybe r«usitare su USA po žeme ar kitose vietose, 
armija ir tarptautiniu pa- kurie savo veiksmais bus 
begėlių komitetu dėl tremti- pavojingi viešajai tvarkai 
nių gabenimo anglių kasy- ar saugumui, galės būti su-
kloms. Svarbiausi susitari- grąžinti į amerikieči!| zoną, 
mo punktai: 1) Belgijos vy- tkol USA karines pajėgos y-
riausybe užtikrina reguliarų ra atsakingos už DP, 7) 
ir pastovų, darbą tremti-. Darbininkai gali sutartį nu-
niams, niekad ir nieku ne-, traukti joje numatytu būdu, 
bendradarbiavusiems su na- j tada jie gaus iš Belgijos 

JAUČIAS LAIMINGIAUSIA 

cių režimi; 2) jie bus pri
imami į Belgiją ir po 90 die
nų galės atsikviesti savo 
šeimų narius (žmoną ir ma
žamečius vaikus). Jie bu.? 
raginami pasilikti BeJgijoį New York. Kardinolas 

vyriausybes dokumentus, 
reikalingus iš jos išvykti. 

Didelė Statyba 
Francis Spellman, New 
York arkivyskupas, prane
šė, kad arkivyskupija yra 
pasirengusi pradėti $25,000, 

ir po kurio laiko jiems bus 
suteikiama pilietybe (mūsų 
žiniomis tik po 10 metų. 
Re±), 3) už jų pervežimą 
per Belgiją, apgyvendinimą, J 000 statybos programą. 
maistą ir darbą atsakinga; 
Anglių Kasyklų S-ga, 4) už-: r . -
sienio darbininkai bus trak- JluBIJIC&IU 
tuojami kaip ir Belgijos I Prancūzas profesorius 
darbininkai, dirbantieji t^jAntonio Mantana, rašęs 
patį darbą; 5) Sutartį pasi- j prancūzų komunistų laik-
rašrueių asmenų teisine_įr rastyje "Humanite" veda

muosius, įstojo į jėzuitų or-
] dina. Jis atmetė komunizmą 

Popiežius su Sportininkais... 
Ducky Wucky Medwick, j komedijantas", — vienas 

St. Louis ratelio baisbclinin- atsake. "Aš esu dainininke", 
kas, lankės karo frontuose — tarė viena jauna mergai-
palinksminti karius. Šalia te. 
dviejų baisbolininkų teamų, O paskui atėjo Ducky 
ten buvo dar įvairių rūšių VVjcky's eile. Su paprastu 
linksmintojų. 

Kai trupe pasiekė Romą, 
kai kurie kareivių linksmin
tojai buvo priimti popiežiaus 
Pijaus XII. 

Fcpiežius maloniai priėmė 
svečius ir klausė kiekvieno 
atskirai kas jie e3ą. "Aš esu 

i mus 
. •. 

rimtumu jis tarė: "Jūsų 
šventenybė, aš buvau kardi
nolu". 

Mat, reikia nepamiršti, 
kad St. Louis baisboHninkai 
vadinasi kardinolais (Cardi
nal). Jie pavadinti cardinai 
paukščio vardu. 

Jis Bijo, Kad Nebūti; Vėlu... 
Larry Mac Phail, Brcok-

lyn baisbolininkų klubo* pre
zidentas, 1944 metais buvo 
užsienyje. Ir jis buvo priim-

Nuotrauka is vienos Dayton, O., ligonines, kur motina £ ^ ^ 1 ^ pijaus XII. 
pasilenkus ant savo 3 metų vaiko, Gunther Boccius, ku- J q š v e ntenybė nusišypsojo 

X *un. V. Daugintas, A-
marilo, Tex2s, diecezijos 
laikraščio "Texas Panhandle 
Register'' redaktorius, pra
eitą savaitę vieššjo pas tė-
vus Wcst Pullman. Jis vie
natinis yra lietuvis kunigas 
toje diecezijoj. Lydimas kun. 
M. Urbonavičiaus, MIC, pra 
eitą trečiadienį pakviestas 'į 
L. Vyčių seniorų susirinki
mą davė labai įdomią pas
kaitą iš tenykščių katalikų 
gyvenimo ir veikimo, taipgi 
apie viesulas, kurios yra daž 

tarė kviesti į savo kraštą j nos toje valstybėje. Vieną 
vokiečiui mokslininkus ir i tokių viesurų, kurioj namai 

Nusprendė Kviesti 
Australijos kabinetas nu

ris buvo įkritęs į lietaus vandeniui nutraukti grabe ir 
nuneštas per mailę. Rizikuodama savo gyvybę motina 
nuplaukė ir išgelbėjo vaiką. (Acme-Draugas telephoto) 
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ir tapo vienu dliu. 

Penki Žuvo 
Prancūzijoje penki asme

nys žuvo ir'kiti 22 buvo su
žeisti, kai traukinį ištiko 
gaisras. Apie tai pranešama 
iš Clermont — Ferrand. 

Ar Sapnai Išsipildo? 

ir tarė jam ramiai balsu: 
"aš manau, kad nori palai
minimo dėl Dodgers". (rei
kia atsiminti, kad Brocklyn 

technikus. Su jais turi būti 
sudaromi tuo reikalu priva
taus pobūdžio susitarimai. 

Kviečiamieji turi būti po-

dgers). 
Mac Phail tarė: "Jūsų 

KEISTAS [VYKIS Iš SĖNOVfiS INDIJONŲ,GYVENIMO. š v e ntenybė aš bijau, kad ne-
PATARfi VISIEMS IHEBESAPNUOtL^; 

baisboHninkai vadinasi Do-! etiškai švarūs. Kita sąlyga 
— kad kviečiamiems daly
kams turi stigti britų ir aus
tralų specialistų. 

Senjau šiaurės Amerikoje 
įndijonaį Ubai tikėjo į sap-
ims. JJie manydavo, jei as-
imib negaupa ką jis buvo Įiam sutiko fjfeną mdijoa; 

ir 
San Bernardino, Cal. 

Penki vyrai buvo užmušti 
kai Armijo3 amphibious 
lėktuvas sudužo ir sudegė. 

sapnavęs, jį ištiks skaudi 
nelaimi: lisra ar dar baisiau. 
į Indijčnų .vadas tikėjo itgi 
į sapnus. Jis atėje pas Sir 
William Jchnsoh, kuris tada 
vadovavo vienas britų kolo
nijai, ir pareiškęs, jam, kad 
sapnavęs, jog Sir VVllliam 
atidavė jam gražų raudoną 
apsiaustą su auksiniais iš-
siuvinėjimais. 

Sir VVilliam matė, kad jis 
turi atiduoti savo apsiaustą, 

mę, pasak in^ijono galvoji
mą, jfot jis $ur£jo ir sąyp 
planą, ir kitą kartą SJr W41-

r-»f 

būtų vėlaii Jie yra paskuti-
nėję vietoje". 

Kelio Klausė 
vadą ir janl pasakęs, iog jis 
sapnavęs, ia3rindijonai jam 
atidavė dideli žemes plotą, 
kurį jo akis buvo nuiiūrėja-

Gh;6ago.' — Pclicija su 
laikė Julių Enkichą, 28 me 
tų, kad būtų ištirtas jo pro-Uis dėvėjo moteriškus rūbus 

Pabėgusį 
' Clarksburg, W. Va. — 

•Daugiau kaip keturis metus 
slėpss Jesse W. Starr, 30 
metų, armijos dezertyras 

padangėmis buvo nešami, ir 
jam teko matyti. Pergyve
nimas buvo šiurpus, kraujas 
gyslose buvo sustingęs. , 

X Richard T. Woidat, sū
nus Bridgeport gyventojų ir 
žinomų biznierių, šįmet bai
gė Roosevelt Military Aca-
demy, Aledo, 111., antrojo lei-
fenanto'Iaipsniu. Gimęs grub 
džio 29, 1929 m., baigęs Šv. 

.̂  

tp stovis. Mat, 12 metų mer 
ii. IiidijontĮ vadas labai 'M-\P** nusiskundė, kad jis ją 
aijaudino dėl sio baisaus s»p Į vi-Uojęs į autcmobilį. 
no. B*t sapnas yra sapnas,; J i s Fa n e ig^ s mergaitės lio 3 dieną, 
indi jonai davė žemės plotą. ] careiškimus. Girdi, jis tik 

j kelio klausė. 
Kai buvb žemė atiduota, 

Sir VVilliam'ui, 

ir gyveno kalnuose. 
Starr buvo suimtas kariš 

kes policijos ir šerifo birže-

tada fenas 
indi jonų vadas visu rimtumu, 
pasakė, kąd visi turėtų nu-

Buenos Aires, Argentina. 
— Čia buvo sustreikavę 
gatvių valytojai. Jie grįžo 
į darbą birželio 4 dieną. 

arba užtraukti kokią nelai-| stoti sapnavę. 
i I I I . f * . . . » 

Bruening Paneigė Gandus 
Cambridge, Mass. — Dr. j s a r ą kelionę į Vokietiją. 

Heinrich Bruening, ištrem-l D r . Bruening, dabar Har-
tas buvęs Vokietijos k a n c - j v a r d universiteto profeso-
leris, pareiškė, kad neturi r i u s > F a r e i š k ę s , j D g jo kelio^ 
pagrindo gandai, jog jis tu- n § neturinti ryšio su politi-j 
rįs politinių tikslų vykstant 

Apdegė Moteris 
Wankegan. — Mrs. Emily 

Jensik, 55 metų, apdegė, 
kai ugnis palietė jos rūbus. 
Ji buvo nugabenta į Šv. 

ligoninę. Nelaime 

Užtroško Vaikas 
Chicago. — Raymond 

Gottschalk, 6 savaičių am
žiaus, užtroško vežimėlyje I Teresės 
kai jis buvo kieme. Mctina įvyko dvi mylias rytuese 
pašaukė policiją ir gaisri- J nuo Lake Vilią. 
ninkus, kurie bandė kūdikį { \*i— 
atgaivinti, bet nepasisekė, j Į^ąj ^l^ifJŪrŠ 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

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

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

2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 

• John J: Razanauskas, Pres. and Mgr. 

į Vokietiją. Kadangi gandai 
buvo paleisti užsienio spau
doje apie jo politinius sie
kius, tai jis atid'eda šią va-

ka. 
Jis bandė - gauti leidimą 

nuvykti į Vokietiją aplanky
ti savo artimųjų giminių, 
kurie randasi britų zonoje. 

RICHARD T. WOIDAT 
Jurgio parapijos mokyklą, 

. . . . . . . . . . . • Saunemin, III. - Du a s - į j o j ę s į minėtą akademiją 
M l DliriS Atll lare . menys buve užmušti, kai jų Per keturis metus pasižymė-

Chicago. - John C. Loia-Į a^tcmobilįs susidūrė su ki-|Jo ne vien moksle, bet ir 
cano, 73 metų, nuėjo atida-[tu autcmptUki. Nelaimė į-j sporte, ypatingai basketball 
ryti duris, kai atėjo jo gi- vyko.netoli Saunemin. 

tętfH»+M>M *•' * s s a * mm 

STASYS LITWINAS SAKO: 
" R A D A D ^ Geriausias Laikas PlrM 

U M D A M V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS »# GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insnlnotn Plytn išvaizdos Sidlngs 
— Lango — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vamlšio — EnameUo — Geležinio Namams Reikmenn 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srntn — Visokios 
Rfifties Insnllacljos Materiolo — Štormo Langn — Eom-
btnacljos Dura — Waliboard — Plaster Board — Vams-
diių tr Daug Kitn Dalyko. i . 

APROKAV1MAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

minaite į svečius. Senukas 
prie durų sukrito nuo širdies 
atakos ir vėliau jis mirė. 

Širdies Ataka 

•• 

STASYS LITWINAS, Pres. 

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

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

&t 8 1 B B r — f f 

Chic^^l. 
Męcke, 66 metų, našle, mirė" 
nuo širdies atakos prie savo 
marčios namo. Mirtis ją pa
tiko Norwocd parke. 

Žuvo Gydytojas 
Endeavor, Pa. — Dr. Ro-

bert W. Wheeler, 31 metų, 
Chicagos gydytojas, žuvo 

Mrs. įAangt lėktuvo nelaimėje. Jc lavo
nas buvo rastas mišką, 
šiaurės vakarų Pennsylva-
nia. 

Chicago* — Mary Angier, 
22 mėnesių amžiaus, iškrito 
pro langą iš antrojo aukšto. 
Mergyte tik nusibraižė kris
dama. 

Chicago. — Gerai apsirė
dęs vyras, apie 40 metų am
žiaus, pagrobė iš real estate 
ofiso, 6655 So. Halsted str., 
devynis dolerius. 

Moksto Vyrai 
Romoje posėdžiavo tarp

tautinis filosofų kongresas, 
kuriame dalyvavo apie 200 
įvairių kraštų pasižymeju-
siJi filosofų. n 

Meriden, Conn. — Mrs. 
Thomas J. Horrigan buvo 
plačiai žinoma kaipo katali- Kinčinait§s su L. Lukošium. 

ir football. Taipgi dalyvavo 
mokyklos militariam bene ir 
vadinamam "swing band'' ir 
už grojimą saxophone dis-
trikto konteste laimėjo auk
so medali. ' 

X Dipl. mok. A. Kairys 
gražiai pasveikino L. Vyčių 
konferenciją, buvusią praė
jusį sekmadienį, Lietuvos A-
teitininkų gyvenančių trem
tyje vardu. 

X AL G. Kumskiui, žino
mam politikos ir lietuvių vi
suomenes veikėjui, šiomis 
dienomis Šv. Kryžiaus ligo
ninėj padaryta operacija. 

X Aplink mus praeito pir
madienio numeryje buvo į-
deta žinutė apie vestuves E. 

kių moterų veikėja, šiomis 
dienomis ji mirė. 

Turėjo būti E. Kriščiūnaitės. 
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