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Sovietai Nustatė Dideles Bausmes už
Kariuomenės, Mokslo Žinių Išdavimų
MASKVA, birž. 10.—Krem-1 keliu Kiriat Shaul, netoli j 

liaus valdžia išleido dekre-1 nuo vietos, kur buvo pa- j 
tą, kurio tikslas yra sustip- grobti.
rinti sovietų saugumą šian- Abu sakė jie pabėgę nuo i 
dien, padedant 'visas infor- pagrobėjų savomis pastan-J 
macijas apie karines jėgas, gomis, nors Irgun Zvei Leu- 
moksliškus išradimus, gam- Imi, žydų požemio organiza- 
tos resursus, užsienio pre- cijos kalbėtojas, sakė jie 
kybą ir užsienio santykius buvo paleisti kuomet buvo 
ant slaptų dalykų sąrašo. I išgautas užtikrinimas, kad 
Tarpe kitko, dekretas taip penki irgunistai dabar tei- 
pat rūšiuoja “kitas infor- siami nebus pasmerkti mirti 
macijas, kurias SSSR mi- _ _ _

Ž S L S g -  Meškinai. Rasina Visu
Numatyta bausmės iki 20 Remti Indijos Delinimi 

metų kalėjimo už išdavimą j NEW >DELHI, birž. 10—  
by kokių informacijų nau- Mahomed Ali Jinnah mos.

DĖS MOINES UPE PRALAUŽĖ UŽTVANKĄ Komunistai Tęsia Terorų Vengrijoje;.' 
Atims Baisa iš Visų Ližimo Priešų

LONDONAS, birž. 10. — [puolimo Amerikos. Nurody-J 
Raportai iš Budapešto šian- damas, jog “mažytis būrys j 

,dien duoda suprasti, kad i ortodoksų komunistų 3ėdin-l 
Vengrijos komunistų valdo- Ičių Kremliuje” šiandien vai-, 
mas rėžimas praplečia savo ido daugiau negu šeštą dalį 
terorą prieš opoziciją ke- pasaulio žemės, buvęs am-- 
liuese frontuose. Komunistų basadorius Rusijai sakė: 
organas Szabadsag s a k e i  “Jei jie kada manys, kad 
“rezistencijos liūdymai” be-|jie yra stipresni (už mus), j 
veik 200 asmenų bus peržiū- jie atakuos.
[rėti specialaus komiteto, i “ Jų šnipai ir agentai, jų  
jkuriam vadovauja premjero bendrakeleiviai ir sumulkin- 
Ištabas. .tieji veikia visuose kraštuo-J

Tarpe tų, kurie, gali ne- se, inimant" ir mūsų—mūsų j 
tekti tų  liudijimų—kurie nu- dideliuose miestuose, musu 
rodė-, jog laikytojai prieši- darbo unijose, net ir mūsų 
nosi vokiečiams karo metu i valdžios raštinėse Washing- 
—yra Dezso Sulyok, Lais- tone.” •Iškilęs Dės Mainės upės vanduo veržiasi per didėlį p’y šį McGuire’s užtvankoje ne . ..................  . _ _ _ _ _ _  _

lemų sąjungos prezidentas, Itoli St. Francisville, Mo. Dėl užtvankos pratrukime, suvirs 40,000 akerių^ž^ es f ^ r i š t i s ^ n e s e ^ r b u ^  KomUnistlI ĮsiraŠ'Š
j šiandien atsišaukė į indėnus | apsemta. ' lAcme leieunotoii
| taikingu būdu įgyvendinti.  ------------------------ — ~  ~"~~~ . ~
Anglijos planų padalinimui K || pamį„ į jQ MINIA KANADIEČIŲ 

Ne kaip paprastai. iaik. | kontinento j Hmdustaną iri ’

jame slaptame sąraše arba 
už išdavimą dokumentų tu-Į 
rinčių, tokias informacijas. 

Priklauso Kas Kaltas Užgyrė Užbaigimą
uždraustas; atstovų pirmi
ninkas kun. Belą Varga, ma- į 'Amerikos Draugus’

raščiai šiandien neturėjo jo- Pakistaną. Sąjungos tary- Miesto 'Sales I a x ! SVEIKIMO TRUMAN Al
žažemių partijos narys; ir i p r a GA, Čekoslovakija,! 

CtlkrSUS RaCliOnaVIfnO’ ar^ n° ^  Joseph Mind-^įrg —Visi nariai Pres-į 
WASHINGTON birž 10— |szenty» Rom°s katalikų baž- Įt įce kaimo komunistų parti-j

kių vedamųjų arba pališki- !ba vakar užgyrė tą planą, i May oro Martin H. Ken- I
nimų apie naująjį dekretą,! _ Moslemų Pakistanas tu- ne|io pąSkįrtas piliečių ko- v.- .
kuris tilpo visų laikraščių. rės maždaug 70,000,000 gy- mįtetas padėti išrišti miešFo šiandien pervažiavo per Ka- mo komitetas šiandien uz-
pirmuose puslapiuose. ventojų, didelė didžiuma jų fįnansjnę problemą gali pa- nados rubežių 11 vagonų 1" ,“‘ x.........*"

Bausmės iki 20 metų ka- |mosĮemll- Jls fcus Padall v̂ siūlyti pakeiti nuosavybių specialiam traukiny. Apie 3
Įėjimo yra už netyčia išda- |ta s .Į: dvi dalis? vlena rytme3 taksus, jis vakar sakė. Ma- vai. po pietų Prezidentas iš-
vimą žinių, o ne už šnipinė- Jndii°3» kita siaurvakanuo- I Qrag gak- jam duota su- lipo iš traukinio šiame mię- 

'jimą ar krašto išdavystę. se’ ' įprasti, jog komitetas pasiū- ste, kur apie 70,000 kana-
Jos keičiasi, priklausant ar dxd rekomendacijas mie- diečių. minia džiaugsmingai
nusikaltėlis yra civilis, ka- Sako Britai lavins sto pajamų padidinimui: Į sveikino jį.
rys ar valstybės samdinys, | p . . . .  ■# . * 1(1) pakelti taksus, ant na-j Tai yra pirmas kartas is-
ir nuo informacijos rūšies. Į vfSlklJOS RariUOfflfinS mų, ir (2) vieno cento“ sales i tori joje, kad J.A. Valstybių I
Didžiausioji bausmė nuo 10 ATĖNAI, birž. 10. — U.S, į tax” mieste. [Prezidentas padarytų ofici- 7?" ‘ i Vienas raportas sakė prem- lmaugimo ig priežasties i e t į
iki 20 metų darbo stovyklo- j ambasadorius M acVe-agh| Kas dėl išlaidų mažinimo, alų vizitą Kanadoje. Prez. GRANDVIEVV, Mo., birz- jeras Lajos Dinnyes patieks įkeliegių streiko, Prancūzija 
jė taikoma kariams išduo-i šiandien saftė Amerika ))a-‘Kennelly sakė jis daro ap- Trumanas iš viso išbus Ka-j Mrs: . Martha Truman, I arlamentuį pianą atimti buvo privesta arčiau indus- 
dantiems militarinio pobū-.sitikės britais išlavinti ir įžvalgą miesto biurų moka-|nadoje tris dienas, grįžda- 9 ,̂ Prezidento motina, jau LeįSę balsuoti iš daugiau įie-
džio paslaptis.

OTTAWA‘, Kanada, Inyčios primatas Vengrijoje. (jog prisirašė prie “J.A. Val
io.— Prezidentas Trumanas Atstovų rūmų bankimnkavi- į t » •• a

Atims Balsą Visiems, Į stybių D raikų Draugijos?
Kurie Priešinasi jTos draugijos sekretorius 

į paaiškino, kad partijos naį
mui namnntjp Atq Pnmbip! ^ U° me û> Vengrijos Lįai nencrėjo būti apleisti 
mui namuose. Ats. Gamble liaudies teismas pranešė, L  b kokios kaimo veiklos 
(R., N.Y.) pasiūlytasis bi- ' 43 inteligentai-jų  tar- f S by kai^  veiklos'
Uu,, veik. c„„, |p Eyaylojal aavok,.,! ir , p r a „ cijz ij4 ,j e  ,  j

profesoriai—bus teisiami aio * *
mėnesio pabaigoje, kaltina
mi sūokalbiavimu nuverti-

gyrė bilių: tuoj užbaigti ra- 
cijonavimą cukraus vartoji- I

raus kainos kontrolę.

Prezidento Motina Dar Daugiau Streiku
PARYŽIUS, birž. IO. ' —  

BfiVčik Pasveikusi mui Ven&ri3°8 respublikos. | Kentėdama nuo lėto pas-

| • • • • • i ŵ****y r j -e-r —-n —— ——— o— — —— į Tl 0̂  <11 TUOS Ši
administruoti Graikijos ka-lmij nuomų už patalpas na- mas Amerikon penktadieny, beveik visiškai atsigavo po gu 500i000 vengrų, tame kuomet de°-aričių dūiu ir 
riuomenę, o m ilita r in ia i muose, kurie nėra mieštoj sunkaus ^sirgimo Ji šian-1 ^ . ^  inimant v i s u s elektr0 darbininkai suatreiį
reikmenys bus parūpinti iš J nuosavybė. VaizdŠS PraŠVi nta £  v £ d o SSUPy tuos' kUrie “kliudo” 0° val' ’kavo keturiuose dideliuose-

džios. trijų metų atsistaty- [miestuose, Paryžiuje, MrijM
Komunistų Armija

Įžygiavo į Sinkiang kolos Graikijai.’ Atstovas įJvS. Komunistų Vadas I Potvyniu Srityje . .  . . .
NANKING, birž. 10. -  ^akg amerikiečių, programas Į [ įS|er RgstaS KaltU HANNIBAL, Mo’ birž. 10. ! PaSkirtaS NaUJ8S

t$300,000,000 Amerikos pas-
■mo planui.

Valdžios centralinė žinių 
agentūra šį vakarą rapor-

[bus pagrindiniai civiliniu, 
[Graikijos atstatymui.

tavo, kad rusų valdomos j ---------------
išorinės MongoUjos_respub-[^ j  BritU-|.enkll 
likos kareiviai įsiveržė i Ki-1 
nijos Sinkiang provinciją. Prekybos'Sutartis 
Pranešimas sakė įsibriovė-.. . . . . v_ .. . , . i LONDONAS, birž. 10. — rg svarstė nuosprendį;
hal išveržė iki daugiau ne- prekybos taryba šiandien i Denkias minutes, 
gu 200 mylių gilumos ir  da- Lranešė, kad Anglija ir Len-
bar kovoja Kinijos apsau- kija abidvi užgyrė laikiną j
gos kariuomenę 200 mylių !trijų metų 60i000.000 svaru | 
šiaurryčiuose nuo Tihua. | ($240,000,000) prekybos su-

WASHINGTON, birž. 1 0 .-  ( - ^ s is s ip p i  upės potvynio 
_  , .. . . . j  v • - - vandenys liejosi pietuosnai Federalinio teismo d z iu r e  w.
L. j  k  4. -iP- Pro cla ir Ouincy, Ilk, sian-Išiandien rado Gerhart Eis- r .  v .
i, j - x i i dien, užliejant daugiau ūkių!ler, pavadintą Nr. 1 komu-L i . *. y. x *
■ • x t a -tr i x u- i žemes ir priverčiant nenu- mstu J.A Valstybėse, kaltu | x , .v. v, ’ . , . . statytą skaičių ūkininkų sei[.kongreso paniekinimu. Dziu-J

seillyje, Montpeller ir Tou- 
louse.

Vatikano Prefektas: Sako Vien Tik Atominė “lre,k" '  “
VATIKANAS, birž. 10.-

liečiąs 482,000 darbininkų, 

Popiežius^ Pijus XII pasky- I Bomba Sulaiko Rusiją X p̂ S a n t  S S

Eisleriui dabar g r ę s i a 
maksimum bausmė vienų 
metų kalėjime ir $1,000 pa
baudos. Jis bus nuteistas

tilt |mynų bėgti iš savo namų.
Tačiau, i vaizdas atrodė 

šviesesnis daugelyje sričių.
Oro biuro oficialai raporta
vo, kad potvyniai daugelyje 
vietų - pasiekia aukščiausius

mą visko išskiriant maisto! 
ir pašto. Premjeras Rama-! 
dier tarėsi su streiko virši-j 
ninkais ir pakartojo savoj 
nusistatymą neužvesti dery-! 
bų kol vyksta streikas. . -.i

Anot raporto, Įsibriovėlių ltartį. kuri buv? nesenai su_ 2? to k&. punktus, ir kad upė nusen-
kariuomenę iš oro saugojo daryį.a 
keturi kariniai lėktuvai su | daryti nuosprendžiai dėl jo

I advokato gynėjo prašymo.

kulkosvaidžių ir i  Wallace Teigia, Kad Iki tc lalk°’± 1?r buslais'
numėtė bombų. Raportuota y  J rp J p . -Vyras iš Maskvos" tu- 
daug kareivių sužeista. v  i*— ijui i f v x x- x •

Iki šiandien, krašto ap- NEWARK, N.J., birž. l C. re3 birz. 16 d. stoti teisman 
saugos ministerija buvo 3u- ~ HenrV Wallace vakar nak- uz kaltnumą, kad ]is pada
rk iu s i  eilę raportų vieti- «  aaka- kad “eilinis pilietis ręs neteisingus pare.skimas 
niems laikraščiams iš kinie- ^ ilg iau  žiūri j, Rusiją Fraaydamas to d\m0 lsvVktl 
čių korespondentų Sinkįan- pds!3cms, pagalbai ir inspi- 1S meri 0

sovietiniais ženklais, 
šaudė iš

kurie

1946 m.

ge.

Du Pagrobti Britai

I racijai” iš priežasties U.S. j 
.politikos svetimose šalyse.
I Kalbėdamas Mosąiue teatre, j 
!jis sakė vadai “masių E uro-1 
!pos žmonių neprisidės prie

ka keliose vietose virš Han- 
Įnibal.

tališkų ceremonijų prefek- Kovos linija jau nustatyta 
tu, vieton prel. Carlo Res- tarpe sergančio ir terorizuo- 
pighi, kuris mirė praeitą to pokarinio pasaulio ir ko- 
savaitę. Imunistinėg Rusijos krikščio-

— — —  Įniškos civilizacijos gyvavi-

Zaleski Prezidentes ’ * « •  SPsk,4 . lis .
Valdžios Tremtyjefv,,“ ‘ Įvyksta Š is n d H

LONDONAS, birž. 10. — į Jis pareiškė Georgetown' Dėl nepaprastai didelio
I Augus t Zaleski, veteranas j universiteto mokslo metų į vėjo ir didelių bangų Michi-

_ _ _ _ _ _  |lenkų diplomatas, šiandien .užbaigimo iškilmėse^ kad gan ežere, vakar dieną ir
U  i i. .■ ■ ii r j užėmė Lenkijos vyriausybės | vien tik Amerikos turėj į- vakarą turėjęs įvykti Chi-
rl8rSn3ll3S, KOfl Ųi J. ištrėmime prezidento parei-Imas atominės bombos ir cago Tribūne spektaklis bu-

Tr“*mc!!ar!ill llrcinnin ^as sekdamas Wladyslaw i stipri pajėga ore sulaiko i vo vakar atidėtas 24 valan- 
IICIDIiaUlJŲ U O lvIIIH |Rackiewicz. |sovietų Rusiją, nuo žiauraus dom, tuo būdu programas

prasidės šiandien po pietų 
jei oras bus palankus., Spek
taklis, kuriuo bus baigta 
paminėti Tribūno 100 metų 
gyvavimo sukaktis, įvyks

WASHINGTON, birž. 10.— 
Valstybės sekr. Marshallas 
šiandien pareiškė senato
riams yra “būtina užsienio 
reikalų vedimui,” kad vals
tybės departamentas turėtų 

, I fondus ir laisvę transliuoti

Vėliausių Žinių Santrauka
—Pranešta Missourl upė pralaužė užtvankas 25-se vie

tose. Misši'Ssippi upė pasiekė rekordinį aukštį Ulinoijuje.

14,000 Angliakasių
Streikuoja Protestui1 svetimomis kalbomis b e i 

UNI0NT0WN, Pa., birž. (vesti pasaulinio masto in-

Policija, paleido 12 žydij suimti, Genoje, Italijoje, įta- Michigan ežero pakrantėje 
i siuntę “laiškines bombas” žymiems britams. Pont |parke)

Pdeisfi Palestinoje karo prieš Rusiją, kuris, jie 110. — Darbo sustabdymas I formacijų programą. 
JERUZALE, birž. 10. — j žino, yra visiškai nereika- tarpe minkštos anglies ka-1 Jis pasakė senato apro- 

Dų britų policininkai, kurie lingas.” sėjų protestui prieš koi#-!priacijų k o m i s i j a i ,  kad
buvo vakar pagrobti iš mau i New Jersey Independent! grėsė svarstomą darbo uni- “svetimų šalių žmonės turi
dymosi bazeines Tel Avivo Citizens lyga, Wallaco pra- jų suvaržymo į s t a t y m ą ,  žinoti apie mūsų politikos
priemiestyje, buvo šiandien kalbų rengėja, paskelbė su- šiandien išsiplėtojo į 22 ka-
rasti gyvi ir  sveiki. Prade- rinkusi $5,200 fondui pada- syklas, kuriose dirba 14,-
ta intensyvas ieškojimas j’ų jdy tį Wallacą kandidatu H 800 vyrų, AFL-UMW virši- 
pagrobėjų, žydų požemio or- (prezidentus “ jei ne oemo- ninkams svarstant ką dary- 
ganizacij'os narių. Policinin- (kratų partijos, tai liaudies ti šio “neįgalioto” streiko 
kai buvo rasti bevaikštinėją [partijos.” .reikalu.

būdą ir tikslus. Jie turi tu
rėti tikrą .supratimą, ameri
koniško gyvenimo. Mes tu
rime transliuoti tiesą: pa
sauliui per visas susisieki
mo priemones.”

suimta Belgijoje tebėra laikoma, nes vyras sterniistas. 
—Iš Vengrijos spaudos raportų darosi aišku, kad ko

munistui valdomas rėžimas pradėjo spaudos va.jij prieš 
Ameriką;.

KALENDORIUS 
, Birželio 11, d.: Šv. Barna
bas; senovės: Dainius ii 

—Austrijos žmonės bijo komunistų smurto perimti va-1- | Skirgėlė.
džią į savo rankas. Kancleris Eigl sakė nepasid.uco. Birželio 12 d.: Šv. Joną.1

—Kainos už mėsą krautuvėse staiga pašoko nuo 2 ilu i§ Fakundo; senovės: Uosi
7 centų už svarą. Niekas neduoda aiškios tam priežasties. įr Rūta.

—Rytinėj Alabamoj, vieno miesto mayoraš su trim pa- _____  . ■ _________ H
gelbini.ukais išgelbėjo 18 meti; negrą iš linčuotojų gaujos, i ORAS

—Atsakydamas į užsienio susirūpinimą, Bulgarijos ko- Apsiniaukus, daug vėsiai;
munistų vadas sakė joks įsikišimas neišgelbės suimto [Saulė teka 5:16; 
Petkovo. 8;25.

leidžias
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MOŠŲ GYVENIMAS IR DARBAI
Ūkininkai Lietuvių 
Šelpimo Vajuje

Custer, Mich. — ALT sky
rius -gaua sėkmingai darbuo
jasi. Nors mūs kolonija su
sideda vien iš ūkininkų ir 
neskaitlinga, bet, dėka kun.
Juozui Alksniui ir kitiems 
valdybos nariams už pasi
darbavimą, graži suma aukų 
surinkta Lietuvos reikalams.
Reikia pasakyti, kad mūs 
energingas klebonas yra jau 
nas ir šioje šalyje gimęs-au- 
gęs, apie Lietuvą ir jos gy
venimą žino, gal tik iš savo 
tėvų papasakojimo. Mylėda
mas savo tėvus, jis nepa
miršta ir to krašto, kuriam 
jie gimė ir augo, ir nuošir-|

Apvaizdos Kalnelis
BIRŽELIO KETURIO
LIKTAI DIENAI

“Girios ūžė ten, jni- 
nėjo praeities laikus,

Bet lietuvis netikėjo, 
jog belaisvis bus.”

Pittsburgh, Pa. — Prisi
menu, kaip ir dabar buvo 
gražus 1940 metų pavasa- 
ris.4. Medžiai mezgė vaisių, 

džiai darbuojasi Lietuvos ir Į pievose žydėjo gėlės ir smil- 
jos žmonių labui. Pavyzdys » Sose čiauškėjo žiogeliai. Ten 
daugeliui čia gimusių-augu-1 kuvo taip malonu ir ramu; 
šių kai pasakiškam rojuj triūsė
I  Gegužės 25 d. Tarybos sk y ! vargdieniai žmonės. Prisime

rius suruošė koncertą Scott- 
ville, Mich. Artistai-daini- 
ninkai buvo iš Grand Ra- 
pids, Mich. Mūs apylinkė ne
buvo girdėjus tokio šaunaus 
koncerto, kokį išpildė grupė 
Grand Rapids, Mich., jau- 
nuolių-lietuvių. Tarpe dainų 
suvaidino. ir keletą, veikalė
lių, kurie iššaukė publikai 
skanaus juoko. Minėtai jau
nuolių grupei vadovauja, pa 
sirodo gabi, talentinga, Ma
rija Salatka. Bet ypatingai 
reikia pažymėti tas, kad dai
nininkai ir vaidintojai savo 
kelionės išlaidas aukojo Lie
tuvos labui ir be jokio atly
ginimo koncertavo. A. L. Ta
rybos skyrius ir visa apylin
kė, kurie girdėjo įspūdingą 
koncertą, siunčia didžiausių 
-padėką: choro vadei ir vi
siems dainininkams, vaidin
tojams. < S !

Kun. J. Alksniui tą; dieną l^ravčenko (komunizmu at- 
aukojant mišias už gyvus jrlsikratęs sovietų valdininkas)
mirusius lietuvius, minėtieji 
Grand Rapids svečiai giedo-

kO kun. Strazdelio giesmė 
“Pulkim ant kelių” .

Tarybos valdybos narės ir 
kitos moterys suaukojo mais

jo. Labiausiai visiems pati- vykdė savo “tėvo” įsakymus

to pietums ir vakarienei j r  I14 dieną. Tą dieną lietuviai 
šauniai pavaišino svečius. laiko didžios Lietuvių ..Aukos

.Ačiū visiems, kurie kuo nes per neilgą laiką
nors prisidėjo. I raudonieji 20,000 nukankino,

A. L. T. skyrius siunčia 
į centrą pelną nuo koncerto 
ir  kitas įplaukas. Nuo kon- 

, certo $86.52, už 11 naujų na
rių $8.25, aukas: V. Mustei
kio $5, F. Česnos $1, už 5

: VADOVAUS GRAIKIJOS 
ŠELPIMUI

Dvvįght Griswold, buvęs 
hibernatorius Nebraska vai 
itijos, respublikonas, prezi- 
lentd Trumano paskirtas f e - , 
eralėg programos Graikijai 
elpti. (Acme-Draugas tele- 
hoto) '

knygas “Lietuvos Istorija” 
(kun. Tarno G. Chaše) $15. 
Viso $115.25.

Tarybos skyrius yra nu
taręs surengti pikniką lie
pos 13 3.

Rast. V. Martinaitis

nu, kai prasidėjus šienapiū- 
tei žvangėjo dalgiai ir lyg 
paskutinius atodūsius siun
tė pakirsti žiedai. Žvangėjo 
dalgiai ir šypsojos prakai
tuoti piovėjų veidai. Nebu
vo per sunkus jų darbas nei 
trūko gryno oro. Jie džiau
gėsi klodami storus šieno 
pradalgius. Pavasaris slinko 
vasaros link. Gamta dar la
biau pasipuošė žiedais, vil
nijo bręstančių javų laukai. 
Saulutė' džiovino kvepiantį 
šieną ir laukuose girdėjos 
skambios sesučių grėbėjėlių 
dainos.

Bet nepraėjo daug> laiko-, 
kaip dideliu įniršimu raudo
nieji puolė mažą pasaulio 
tautą, mūsų brangią šalį. Lie 
tuvą  ̂ Jie vykdė savo “tėvo1 
įsakymus. Jie sakė nešą lais
vę, tuo metu pas save ture- 
jo, kaip tvirtina Viktoras

18 milijonų belaisvių. Bet 
jiems tai buvo niekai. Jie

ir su pasididžiavimu norėjo 
jam parodyti savo klusnu
mą.

Tai buvo 1941 m. birželio

o . 58,000 tauriausių lietuvių 
ištrėmė toliman Sibiran. Bet 
tas dar nesibaigė.

Nuo to laiko Lietuva ne
matė gražaus pav a s  a r i o 
džiaugsmo. Laisvės dainos 
neskambėjo jos dukrų, lūpo
se. Kur klestėjo sodybos i r ; 
vilnijo, kaip rūtos, javai, da
bar vėjas žarsto tų sodybų j 
pelenus, o tauta tapo Gol
gota. Ten žmogus kenčia I 
žvelgdamas į ateit’! ir lauk
damas kažko... Mirti, jų m a -1

IT IA R G IJ T IJ
uis AMERIKOS LIETUVIŲ 
IKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS I

WHFC - 1 0  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.

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

Kviečiame
Klausytis:
Muzikos 

Dainų 
Žinių ir

Pranešimų.

MARGUČIO Ofiso Adresas;

6755 So. Western Avė., Chicago, III. 
Telefonas — GROvchill 2242

PASIŽYMĖJĘ VAIKAI

nymu, yra nepaprasta laimė, šaros nesuminkštins ir be- 
Juos kankina, bet neleidžia'jausmių širdžių?- 
mirti. Jie kenčia ir laukia... Dieve, kurs leidai tautas' 
.Jie kenčia už tai, jog mylė- įr davei joms laisvės troš
ko Lietuvą, savo brangiausią kimą, grąžink, prašome ir 
'prabočių žemę. Jie mylėjo mūsų TĖVYNEI laisvės die-

Lary Wildi, 11 metui amžiaus, rodo, kaip jis išgelbėjo 
8 metų vaiką, kuris buvo įkritęs įi didelį miesto vamzdį 

i vandeniui nubėgti į upę. Kitas vaikas, Wm. Flinn pa
deda abu ištraukti. (Acme-Draugas telephoto).

Dievą labiau už viską. Jie 
įtikėjo ir net mirė. už tai. Ak, 
kaip' baisiai jie kenčia, mie
li broliai, sesės!

Ir nejaugi pasaulis nepa
matys tos baisios Golgotos 
ir neišgirs motinų ir nekaltų 
kūdikių klyksmo? Ar jų a-

JOS F. BUDRIK, Ine.
Didelė Krąųųtyė< 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1̂ 47 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.

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

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

Krautuvė atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį ild 
9 vai. vak.

B udriko  leidžiam os R adio valan- 
laudos kas sekm adienį, iš WCl?'L 
(1000 kil.) rad io  stoties, 9:30 va
lan d ą  vak.. o ketv irta '!, vak. iš 
W HFC (M 50 k il.) 7 vai. vakaro.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. H alsted St.

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237

sâ

nas. Našlaitė

DRAUGE rasite visas vė
liausias žinias.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHEROPRACTOR 

IN STATE OP INDIANA
Home calls Įn Indiana

Plione Wentworth 2527
PHYSIO THERAPY  

936 VVest 63 r d Street 
HOURS: Daily T to  8 P. M. 

Saturdays 1# A.JM. to  8 P . M;

E5
STASYS LITVV1NAS SAKO:
IEH A R A P Tai Geriausias Laikas Pirkti 

L //A D Z -\IX  “  VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS”. — —  GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Mateįiolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamelio —-  Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardwaro — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insollacljos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Dorų — IVallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Pres.

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

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

j—...... T r i r E

|»  JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
»  JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMU1 
»  JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITC8 |

1739 So. H alsted S t  Tel. HAY 3317
Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings 

and Loan Insurance Corporation.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
nuo 9 ryto ild 8 vale,, Šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

Susipažino Ir Grįžo
Schenectady, N. Y, — Jū

rų kap. P. Labanauskas, Ge
neral Electric Co. inžinie
rius, šiomis dienomis grįžo 
į kompanijos centrą, Sche
nectady, N. Y., dirbti Aero
nautikos ir Marine Engine- 
ering Departmente.

Inž. P. Labanauskas, ku
ris yra baigęs Kalifornijos 
Technologijos Institutą ma
gistro laipsniu, kelių pasta
rų metų bėgyje gavo progos 
susipažinti su kompanijos 
fabrikais Schenectady, Phi- 
ladelphia, Bridgeport, Conn. 
ir Lynn (Mass.). Ši kompa
nija turi 93 fabrikus 19-je 
valstybių. Koresp.
Tikslus tyrim as C ontact Stiklai
Orthoptio Gydymas, Stiklus A tnaujinu'

Dr. Walfer J. Swiafek
OPTEMETRISTAS 

2201 VV. CERMAK ROAD 
(Vlr8 M etropolitan S tate B ank)

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kasdien l t  Iki 13; 1 Iki B; 1 
iki 9. Šeštad. 10 ry to  Iki f vak. Sek
m adieni l t  ik i 13. Trečiad. uždaryta

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.M.

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg.

E3E

s

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49tli Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais . 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

DR.J. MOCKUS
DANTISTAS

7550 So. Halsted St.
Tel. HUDson 2096 

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

Trečiad. ir šeštad. vak. uždaryta.

Off. tel. GRQ 5677. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 VVest 63rd Street
VALANDOS: nuo 2-4 i r  6-8 kasdien, 

išsk irian t ke tv irtad  ir  sekmad. 
Šeštadieniais tik ta i nuo 2-4 popiet

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-trds lubos)

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
Ofiso te l. M ONroe 0570.

Resld. tel. OANal 7819.

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Road 

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

šeštad . nuo 1-4; Sekm ad. — 
pagal su tarti.

Ofiso Tel. ■ VIRginia 1886

DR. AL; RAČKU5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ’ 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY Y. KRliKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 4146 Archer Avenue

Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
, Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel. CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas. * 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.

Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namų Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2—4 ir  6—8

Dr. W a,ler M. Eisiu
( .E I S I N  A S )

6155 S. Kedzie Avė. 
P rac tice  llm ited to  ObStetrics 

and  Gynecology
VALANDOS TIK  PAGAL SUTARTĮ 

T e l e f o n a i  
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Je i neatsiliepia, šau k it MID. 0001

DR. 6 . SERNER
lietuvis akiu gydytojas

S 5 M etu P a ty rim as

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius; 

Kreivas Akįs 
Ištaiso.

Ofisas ir  akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 Ir  < Iki 8 

NedBlIoJ nasrn.1 mitartL

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspcct 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal su tartį.

Dr. J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2421 VVest 63rd Street 
VALANDOS: S usitartus —  nuo 1:00 
iki 4:00 ir  nuo 7:00 ik i 9:00 v a k a 
ro, išsk irian t T rečiadienių i r  š e š ta 

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. HILltop 2626

DR. A. JENKINS
PH YSIOIAN A BURGEON  

(L IE T U V IS GYDYTO JAS) 
2500 W. 63rd Street

OFISO VALANDOS:
K asdien  nuo S-4 p.p. Ir  7:S*-9 vak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Trečiad. i r  Bekmad. uždaryta.

O fiso T el. —  P R O sp ect >888 
Bm. lel. — VIBsinla

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. Walter j .  Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

8:30 vakarais. T rečiad. pagal su ta r tį

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Avė.
Telefonai :p m  r i
Ofiso—HEMIočk 5849
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1 iki 4 v.al. p.p. ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal su tartį

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette 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 
Namų Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVcrly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. A. M ontvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town Stale Bank Bldg.

2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIcy 7330 
Rosiz. Tel.: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 ild 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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PASTANGOS ELEKTROS TIEKIMO STOČIAI APSAUGOTI

Po svietą pasidairius tauer von Amerika. Hitle
ris, griebęs man už rankos 

Dėdė Karavojus apie sa- 3a^°:
vo pasimatymą su Hitleriu — A ch / suesser Litauer, 
šitaip nupasakoja: setzen Šie sich. (A, #mielas

Kai artinomėš prie Hitle- į lietuvis, prašau sėsti). Sū
rio kvatieros, tai mano ra-įsėdus, Hitleris pradėjo: 
zume darėsi tas, kas daros. — Nebūk nustebęs iš ma- 
jūrų paviršiuje per šturmą. | no nepadabenstvos į senąjį 
Kuo pasirodys Hitlerio kva-Į pikčerį. Nebūk nustebęs ma-
tieros? Miestas? Dvaras?' 
Rezortinis otelis ? Kliošto-' 
rius? Ar paprasta farmelė? 
Kaip išrodys pats Hitleris? 
Ar turės padabenstvos į se
nąjį! pikčerį? Ką jis man pa- 
porys? Mat, seni gazetinin- 
kai sakydavo,' kad jis dzi- 
vacnas. Esą, pasisodinęs ga- 
zetininką jis jam tik spre- 
kiuoja ir sprekiuoja; gaze- 
tininkas retai ir išsižioti te
gauna. Ar ir dabar bus ta 
pati bėda?

—  Jau vietoj, — tarė pa
lydovas.

Makabilius sustojo prie 
farmelės bakūžėlės.

Su palydovu įeiname do 
vidų. Pasitinka senyvas far- 
merys. Palydovas atiduoda 
čest: “Heil Hitlerį” Ir in- 
trodusina mane, kaipo Li

Iš Lietuvos Vyčių Sales...
Ilga ir plati L. Vyčių Chi- r net pačioj Tėvynėj, tokio 

cago apskr. konferencijos I kantrumo tarp jaunimo, kad.
programa seniems ir prity- 
rusiems vietos veikėjais-įąū  
vo proga išreikšti džiaugs
mą dėl atliktų darbų, taip 
pat įžvelgti blogumus, kurie 
trukdo pažangą. Jie tai a-
pibūdino savo raportuos, pa- timQ laištyti tikgjimo įr tau. 
lydėtuos dalyviu pritarimu. tQg diegfelius 
Tad ką besakyti apie kon- ROLĖ
ferencijos paliktus įspūdžius j____________
tiem s kurie iki šiol apie tą I

^ ^ įS ^ ^ | W E S T W O O D  LIQUOR STORE
rikon, jau patys pirmą kar
tą  galėjo net aktyviai daly
vauti.
KĄ SEIMELIS PARODĖ

Visų pirma L. Vyčių pasi
rodymas griauna dažnai gir
dimą pesimistų taisyklę, kad 
senuosius laidodami, lietu
vystę galutinai guldome į 
grabą, nes jaunieji tėvų kal
bos nenori, nesidomi senąja 
Tėvynė, nemėgsta lietuviškų 
suėjimų ir t.t žodžiu, esą 
visai neapsimoką; gaivinti ir 
palaikyti negalimą veikimą.

Priešingai, įvykęs L. Vy
čių Chicago apskr. seimelis 
parodė tik optimizmo tei
kiančius reiškinius. Štai, su 
kokia pagarba nusipelnę vy
čiai žiūri į  jiems prisegtą 
Lietuvos trispalvę vėliavą: 
visi sveikinimai, kalbos, pra 
nešimai gan taisyklinga tė
vų kalba, o kiek gražių min
čių tiek centro pirmininko, 
tiek Sus-mo .vadovo, tiek ki- i 
tų  kalbėtojų išreikšta tai | 
suvargusiai bočių žemelei — | 
Lietuvai, kurios jie niekada 
nėra matę.

N et pavyzdys seniesiems, 
kurie joje pasaulio šviesą iš
vydo, o ne vienas, tenka iš
girsti, dabar ją  niekina.

Be to, neradau Europoj, (

no gyvenimo apystovomis. 
Ja, suesser Litauer, čia ne 
Berlin ir dabar ne tas, kas 
buvo prieš penkis, šešis me
tus. “Tempora mutantur et 
nos mutamur in illis. (Lai
kai mainosi

Tiesa, kalbėtojai išreiškė 
mažėjantį jaunimo lankymą
si į sus-mus. Tačiau ir Lie- 

sykiu ir m es).|tuvoj vargu būtų besilaikę
Ja, suesser Litauer, buvau | ateitininkai ”, “pavasarinin 
prasčiokas, pasidariau fiure-1 kai”, jei ne tik kartu su kuo- 
ris, dabar vėl prasčiokas, jpa, bet ir pirma jų nebūtų 

Čia aš perkirtau fiurerio | dalyvavę dvasios vadai 
kalbą ir/ tariau:

— Gerbiamasis, jau. kele
tą sykių mane pavadinai su
esser Litauer. Mano atmin
tis dar gerai tarnauja ir aš 
atsimenu, kad gerbiamasis 
ir gerbiamojo naciai apie 
lietuvius visai kitaip1 šnekė
davo. Kaip ištlumočysi .tą  
pasikeitimą?

(Hitlerio šneka apie lie
tuvius bus rytoj).

be pertraukos išbūtų tiek 
valandų sus-me vien klau
sant įvairių pranešimų.

Taigi, tie dalykai liudija 
apie tą gerą dirvą, kuriai 
tik reikia artojų ir pasišven- |džiais

2441 West 69th S tree t Chicago

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

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

buteliais, dėžėmis ir statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS/ Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951

Cariton, Mo., miesto gyventojai organizuotai dirba iškėlimui kranto, kad iškilęs Mis- 
sissippi upės vanduo neužlietų elektros tiekimo stoties. (Acme-Draugas telephoto)

bei
kita suaugusioji šviesuome
nė. Neužtenka vien sąrašus 
padaryti, reikia kartais 'Su
sirinkus visus kaip vaikus 
atsigabenti į sus-mus. Nėra 
ką norėti, kad jaunimas to
kiam tautų sūkuryje pats 
sau vadovautų*.

Nemanau, kad naujieji e- 
migrantai nerastų bendros 
kalbos ir interesų vieningu
mo stodami į L. Vyčių eiles. 
Privatus jų susitikimas su 
vietine jaunuomene parodo 
gražius draugavimo rezulta
tus. Žinoma, reikia vieniems 
kįtus suprasti,, pažinti, ^pri
sitaikyti. Mesti niekam ne
naudingą; kitų kritiką, nes 
kokiam krašte gimęs, toki 
ir papročiai kiekvieną pa
traukia.

Be abejo, paskaitininko žo 
tariant, . moderniška 

žmonių karta — moderniški 
turi būti ir metodai. Sus
inai turi būti / trumpi, įvai

meniškom pertrau- L. Vyčių vėliava šiuo meturinami
kom, neleisti kalbų nenuma
tytų programoje, nes nesi
laikydami drausmės ątimsi- 
me ir tos saujelės'klausyto
jų kantrumą.

REIKIA RUOŠTIS

Po pirmo pasaulinio ka
ro Amerikos lietuviai daug 
pasidarbavo nualintai Tėvy^ 
nei. Kas žino, kokią užduo
tis dabar laukia. Gal ne tik 
medžiagiška parama bus rei 
kalinga, bet ir dvasinės kul
tūros įstaigas reikės steig
ti. Gražu yra nešti kultūrą

... i i • , J  Berlyne naują styginį kvar-1- svetimus kraštus kaip kad . . J \ T , .e 1 tetą, kuris netrukus Vokie-elgiasi Amerikos misijonie- 
riai ir vienuoliai, dar kilniau 
į savo tėvų žemę saviesiems 
pirmiau už svetimus ten pri
būti, kai leis sąlygos, bet 
pirma patys turime neišblės
ti, kad suteikti galėtume ki
tiems.

Taip pat, lietuvių parapi
jų Amerikoje ateitis reika
lauja, kad jas * papildytume 
savaisiais katalikais. Tiek 
seniau atvykusius, tiek atei
vius vilioja- atęistiškos ar in- 
defęrentiškos srovės su savo 
parengimais ir. lietuviškais 
obalsiąis.. Nelaukime, kad a- 
nų “mokyklas.” .išėję jie a- 
teitų į mūsų ar. bent į bet 
kokias bažnyčias.

Taigi, katalikybės ir Tė
vynės reikalas skatina kuo 

i daugiausia suprasti katali
kų organizacijos reikalą; po

G erų ir Tvirtų Seklyčiom s Setų
iš d ir b ė ja iWATCH SAVINGS GR0W!

W bw. $300 $600 $900 $1200
10 0 0 . 600 1200 1800 2400
25 mo. 1500 3000 4500 6000
60 mo. 3000 6000 9000 12000

"MnSiarotasa « •  ««svta03

FOR THAT HOME 
ALK YOUR OW N

Y o n ’ I l  N e e d  i M o n e y f  "Forfh»Down Paytttntj*

IMūiny'ambidpnPcoupĮesTarė^sav&g^ere^tn^fec&me 
future home*owaers, soda u  the/ve tccumulated the 
down paymeot oeeded. t Any copveaient amouat opera 
your insured savings. tccount tt  chis Assodation. The. 
ichartwill show^youhowmuchyou need to stveri

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South H alsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A PURPOSE -  SAVE ON A PLAN

mas rakandų išdirbime

Tiesiog jumfl patenkinimą.
U Mūsų DtrfitavM

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant —  Nųpirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TE3KIAHA 
U2 KABAI PRITINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PIrkSjų Išgarsina Mna. — 
Prie Progos Paklauskite Jų.

Archer Avenue Fumilure Co.
— PABLOB SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32> 1IL 
Telefonas — CAFayette 8518 

Savlnlnkan — JOB R 4 ctn—.n  a yni Amą
: ■  

galės ne vienas ir kalbos 
pramokti ir laiką naudin
giau praleisti.

Kun Albinas Martišiūnas

Ką Nutarė?
Tarptautinė medikų kon

ferencija Londone nutarė į- 
steigti pasaulinę medikų or
ganizaciją, į kurią nariais' 
įeitų atskirų kraštų profesi-' 
nės medikų organizacijos.

Žinomasis smuikininkas 
prof. Kari Klingler įkūrė

tijoje pradės 
keliones.

koncertines

Jūsu Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyro 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25tK Bt 

0IMS9. m.
TIULI DARBAI GARANTUOTAI 

Talsom Tisų UdlrbysSių 
▼lfloSlua Modeliu*

DYKAI APKAINAVIMAa
Paim am  18 namų Ir prlstatom  

PARDUODAMU NAUJUS 
RAD1OI

Meg turim e Radijų |  stakų tr 
jom s nereikta laukti AU JAsų. 

Taipgi' Pasirinkimas Vėliausių 
lfu s lk o s  R ekordų. 

Nusipirkite Ir Pasiim ki tų su

TELEFONUOKITEj 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 9:99 vai.

C L A S S IF IE D  A D S
HELP W/1NTED — MOTKRY8“D R A U G O”

DŽENITORKŲ
“DR.AUGAS" H E IiP  WANTED  

AD VERTI SI N G D E PA R T M E M  
127 No. Dearbom  Street 
TeL RANdolph 9488*9489

H ELP AV.VNTED —  VYRAI

MOULDERS — FLOOR
Plieno ofundrėje patyrusių.1 Dar
bas dienomis. Taipgi reikia ir — 

PADĖJĖJŲ
P ettibone-M ullfken  C orporation  

4710 W. DIVISION ST.

V Y R Ų
NE DAUGIAU KAIP 
45 METŲ AMŽIAUS

Dirbti Prie 
Kepyklos Pečių

PATYRIMO NEREIKIA 
Ratos: $1.20 į valandą ir 
5 centus į valandą bonų už 
darbą naktimis.

PASTOVUS DARBAS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

ATSIŠAUKITE

5324 S. F ederal St.
LENGVOS DARBAI 

VEIDRODŽIŲ DIRBTUVĖJE 
Gera mokestis, tu ri būti atsako-
mingi, pastovūs darbai.

2211 W. ROOSEVĖLT RD.
Tel. SEELey 0162

V Y R Ų
VVarehousėje 

PRIE ,
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 

Puiki mokestis 
Atsišaukite į

La M antia Bros.
Arrigo Co.

28 S. Water Markei

HELP WANTED —  MOTERYS

OPERATORIŲ
. Patyrusių

PRIE RAYON APATINIŲ  
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ 

P u ik i M okestis.
M alonios., D arb o S ąlygos  

Š ilti P ie tū s  u ž  m ažą  k a ln ą  
D yk a i ligon in ės  npdrauda

GĖRĖKITĖS APSAUGA 
. PASTOVAUS DARBO

O’BRYAN BROS.
4220 Belmont

YOUNG MAN
To assist in light shipping. A 
little typing experiencę helpful. 
5 days a week, good pay to 
start.

UNITED -STATES 
SALES CORP.

549 W. Wasnington Blvd.

REIKALINGA VIRicJA

V IR ĘJA  re ika linga  šv. Ju rg io  p a 
rap ijos klebonijoje. Patogius k am b a
rys, pastom is darbas, ge ras  a tlyg i
nim as. K reipk itės  Į— ŠV. JU R G IO  
K LEB O N IJĄ , 3230 s .  IATUANICA 
AVĖ., tel. YzVRDS 0130.

PASTOVUMAS, TRUMPŲ 
VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 

MODERNIŠKAM NAME
•  LABAI AUKŠTOS RATOS

72%c j -valandą, p ra d e d a n t 
7716c { valandų po 3 mėnesių,

, 8216c ) va landų  po 6 -m ėnesių.

•  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 bandysim e p a sk ir ti p rie  darbo 
arč iausia i jū sų  nam ų.

A tv y k ite  ir  m a ty k ite  
Miss AUan

Moterių Sam dym o Ofisan

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

309 W. WASHINGTON ST.

ASSEMBLERS
SU AR BE PATYRIMO

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

5 dienas į savaitę. 
Atsišaukite tuojau 

Darbas laukia

ROLLAN ELECTRIC CO. 
8020 S. SOUTH PARK AVĖ.

TRIangle 6141. .

M O T O -
T H E . B EST R A DIO  PLA CE 

IN  TOW N

N EEDS

Solderers and. Wirėrs

Experienced rate, $1.06 
AUTOMATIC INCRĖĄSES. TO

• $ 1 . 1 6
W o tra ih  ■ in e sp er ien cėd  g lr ls  

Stnrtlng r a te  95 centą

R O L A
4545 W. AUGUSTA BLVD.

M O T E R I Ų  
SKALBYKLOJE DARBAMS 

Starchers, Pressers, Sorters 
Pastovumas, gera mokestis, 

5 dienos į savaitę
STEVENS LAUNDRY 
3001 W. 51st Street

Atsargumas pp laikui nie
ko nereiškia.

Kas eina į bažnyčią blo
gu tikslu, tas į Dievo namą 
eina siunčiamas šėtono.
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D R A U G A S  Iš Stoltirc-Hitierio Bičiulystės Laikų
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND

Entcred as Second-Class Mattcr March 21, 1916 at Chlcago, Illinois. 
Under tho Act of March 8. 1879.

P u b lish ed  dally, excep t Sundays, 
by th9

L llh u n n lan  CalhoHo P ress S od ely . 
Ifem b cr  o f  th e  C atholic P ress Asą'n

Subscrlption K ates:
88.00 per year outside of Chlcago: 
|7 .90 per year in Chicago & Cicero:

4 contš per oopy.

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje:
M otame 84.00
P usei M etu • • • • • • ......... . .o o : . .

Užsieniuose:
Metamu- 88.00
Pusei M etu T V .............................. 4.60

Plalcus reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu »u užsakymais.

Prenumeratos kaina Chlcagoje ir Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
Cicero] e per pasta: tuojau s, gavus prašymu.

Metams . . - . - V . . . . . . . . . ......... i 87.00 -------- -— — ------------------------------- '
Pusei Metu ................4.00 SKELBKITfiS DIEN. “DRAUGE"

Komunistų Sena Sena Dainelė
KOMUNISTAI GRIEBIASI VISOKIAUSIŲ MELO IR
SMURTO PRIEMONIŲ. JIE IŠGALVOTAI APKAL
TINA TIKRUS PATRIOTUS.

Pastarųjų dienų įvykiai Vengrijoje dar kartą paro
do komunistų suktumą ir norą smurtu paglemžti val
džią.

Sovietų rusų okupacijos pareigūnai vasario menesį 
areštavo Belą ilovacs, Smulkių Savininkų Partijos 
generalinį sekretorių. Ir bolševikai apkaltino Kovacs, 
kad jis organizavo šnipus ir ginkluotą sabotažą prieš 
rusų okupacinę armiją.
NUO VASARIO PABAIGOS

Jis buvo laikomas rusų rankose nuo vasario pabai
gos, nors Vengrijos valdžia oficialiai pareikalavo jį 
atiduoti Vengrijos pareigūnams.

Vietoje atiduoti Kovacs Vengrijos teismui, Rusijos 
vadas pateikė Vengrijos valdžiai raštą, kur neva Ko
vacs prisipažinęs prie kaltinimų. Ten iškeliama min
tys, kad, girdi, m,misteris pirmininkas Ferenc .Nagy, 
užsienių reikalų ministeris Gylongyoesi ir parlamento 
narys Belą Varga, visi trys Smulkių Savininkų Parti
jos vadai, dalyvavę konspiracijoje prieš Vengrijos de
mokratiją.

Tenka pastebėti, jog Smulkių Savininkų Partija nepri
taria komunistų veiklai, ši partija nusistačiusi prieš 
komunistus.
BUVO ATOSTOGOSE

Ministeris Ferenc Nagy buvo atostogose Šveicari
joje. Belą Kovacs buvo nesenai pavestas Vengrijos vy
riausybei.
•' Įvyko ministėrių kabineto posėdis ir ministeris pir

mininkas buvo pasiektas, telefonu Šveicarijoje. Jis bu
vo prašomas tuojau grįžti namo, o jei pasiliktų Švei
carijoje, kad atsisakytų nuo pareigų.

Ministeris pirmininkas nenorėjo grįžti namo, kad 
būtų rusų areštuotas. Jis nenorėjo atsisakyti nuo mi- 
nisterio pirmininko pareigų. Jis tik norėjo gauti savo 
sūnų, 5 metų, kuris buvo pasilikęs Vengrijoje.

Vengrijos komunistai jam pareiškė, jeigu jis atsi
sakys nuo pareigų, jam sūnus bus atgabentas į Švei
cariją.

Ferenc Nagy nenorėjo, kad jo sūnus pasiliktų ko
munistų rankose. Jis priėmė jų pasiūlymą. Sūnus bu
vo atiduotas tėvui per šveicarų-ąustrų rubežių, kai 
ministeris pirmininkas pasirašė rezignaciją. 
KOMUNISTŲ MELO TAKTIKA

Kai komunistai rengiasi paglemžti kraštą, jie su
galvoja visokių kaltinimų prieš to krašto vadus, kad 
galėtų juos sukišti į kalėjimą arba dar blogiau..

Kai bolševikai nutarė okupuoti Lietuvą, 1940 me
tais, birželio 15 dieną, jie prieš tai paleido gandus, 
kad Lietuvos pareigūnai pagrobė bolševikų karius, fcad 
iš jų išgauti paslaptį. Ir kitokių kaltinimų iškėlė prieš 
Lietuvos valdžią. Bet tai buvo melas.

Panaši istorija įvyko ir  Vengrijoje. Komunistai nori 
nusikratyti tų  žmonių, kurie rūpinasi savo krašto ge
rove, o netarnauja Maskvai, ir komunistų imperialis- 
tiniems siekiams.

★
Nuplėšė Jam Kaukę

Varšuvos vyriausybė, kuri aklai klauso Maskvos nu
rodymų, siunčia į) Jungtines Amerikos Valstybes ’ biz
nierių delegaciją, kuri bandys įtikinti Amerikos pre
kybininkus apie naudą vesti prekybą su Lenkija.

Delegacijos pirmininkas yra George Borejsza, kuris 
iki antrojo pasaulinio karo pabaigos buvo sovietų rusų 
pilietis, o dabar — suvalstybinto spaustuvių koperaty- 
vo direktorius.

Londoną pasiekęs lenkų rašytojas Teodor Parnicki 
sako, kad 1940 m. Borejsza pakvietė užkandžiauti visą 
eilę lenkų rašytojų, kurie pietų metu rusų slaptos po
licijos agentų buvo areštuoti ir išsiųsti į Sibirą.

Parnickis pabėgo, o Broniewskis ir kiti žuvo ištrė- 
įnime.

Taip tik gali pasielgti komunistas, kuris tyčiojasi iš 
Žmogaus laisvės. : 1 \

Birželio 9 dieną editorialų puslapyje rašėm, kad 
Kremlius norėjo ilgo mūšio vakaruose. Stalino nuo
taika pasikeitė kai vokiečiai ėmė laimėti kovą. vaka
ruose.

Maskvai didelį smūgį sudavė Vokietijos, Italijos ir 
Japonijos paktas.
MOLOTOVAS TADA PADĖKOJO...

Tokioj tad atmosferoje Molotovas atvyko 1940 me
tais lapkričio 12 dieną i Berlyną ir susitiko su Hitle
riu, kuris iš karto išdėstė sovietų ministrui pasaulinę 
padėtį:

— Anglijos pralaimėjimas yra neišvengiamas, — pa
sakė Hitleris, — ir mums atėjo laikas peržiūrėti toli
mesnius planus. Italija nori praplėsti savo kolonijas 
rytų. Afrikoje, gi mes norime susigrąžinti sau centrines 
ir vakarų Afrikos kolonijas. Japonijai reikia duoti 
išėjimą į pietus, nes ji “dūsta” saloje ir ja,i reikalinga 
ieškoti kitur žaliavų savo pramonei. Gi kas link jūsų 
ekspansijos, tai “ašis” nebus priešinga jei ji bus ve
dama į pietus.

Šitoks pasaulio pasidalinimas Hitlerio nuomone bu
vo geriausias ir būtų sveikintinas dalykas, jer Rusija 
prisidėtų prie trijų pakto.

Molotovas tada padėkojo Hitleriui už atvirumą ir 
pareiškė, kad artimiausiomis dienomis Rusija prisidė- 
sianti prie pakto. Bet pirma jis norįs išsiaiškflnti dėl 
kai kurių nesklandumų, kiek. tai liečia Suomiją. Mat 
rusams nepatiko vokiečių kariuomenės buvimas Suo
mijoje.

Hitleris paaiškino Molotovui, kad ten esą reikalinga 
išlaikyti bazę, nes anglai nori atkirsti Vokietiją auo 
šiaurės valstybių.

Molotovas dar užsiminė apie Lenkiją, pagaliau jis 
pastatė reikalavimą, kad rusams būtų užleista Bulga
rija ir duotas išėjimas į Viduržemio jūrą.

Gavęs užtikrinimą iš Hitlerio, kad vokiečiai palieka 
rusams laisvas rankas Azijoje anglų kolonijose, Molo
tovas patenkintas sugrįžo į Maskvą.
MOLOTOVAS STATO SĄLYGAS

Vali® Louis Prima!

Sugrįžęs į Maskvą, Molotovas pats ėmėsi redaguoti 
memorandumą, kurį lapkričio 17 dieną įteikė vokiečių 
ambasadoriui. Jis siūlė. Suomiją galutinai priskirti prie 
Rusijos, leisti Maskvai sudaryti su Bulgarija paktą, 
taip kaip Berlynas buvo sudaręs su Rumunija ir ati
duoti Dardanelius, kad1 sovietų laivynas turėtų laisvą 
išėjimą į Viduržemio jūrą. Jei toks susitarimas būtų 
įvykęs, tai Maskva.sutiko prisidėti prie Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos pakto

Bet Hitleris . tą  memorandumą nieko neatsakė. Vie
toj to už kelių dienų prie “ašies” prisidėjo Vengrija, 
Rumunija ir Slovakija. Tokiu būdu Bulgarija buvo sa
vaime įtraukta į “ašies” orbitą.

Kartu bijodamas, kad rusai nesiveržtų į vakarus ir 
kad Vokietijai nebūtų atkirstas žaliavos gavimas iš 
Suomijos ir Balkanų, Hitleris pradėjo ruoštis karui 
prieš rusas .Gruodžio 5 dieną gen. Halder pranešė, kad 
rytų operacijos planas esąs užbaigtas, bet dar reikėjo 
laukti 1941 metų pavasario, kad jį pradėjus vykdyti.
RUSAI STENGĖSI KUO ILGIAU PASILIPTI 
DRAUGAIS

Kremlius su nerimu sekė visus šiuos įvykius ir ru
sus pagavo tikra panika.

Kada 1941 metų balandžio 13 dieną Stalinas atvyko 
pats asmeniškai į stotį pasitikti japonų ministrą Mut- 
suoka, jis priėjo prie vokiečių karo pasiuntinio p-ulk. 
Krebs, ir nors jį mažai tepažinojo, paėmęs už paran
kės ir besivaikščiojant paklausė:

— Juk tiesa, kad mes pasiliksime draugais?
Rusai stengėsi kaip galima toliau atidėti konfliktą

ir net karo paskelbimo dieną rusų artilerija neatsa
kinėjo į vokiečių apšaudymus tol, kol vokiečių kariuo
menė neperėjo sieną.

Kada sovietų pasiuntinys Berlyne Dekanazovas 1941 
metų birželio mėn. 22 dieną 3 valandą ryto prisistatė 
pas Ribbentropą su protestu dėl vokiečiui lėktuvų skrai
dymo virš Rusijos teritorijos, šis jam šaltai atsakė;:

— Vokietija yra priversta imtis kariškų apsaugos 
priemonių.

Ir  tokiu būdu buvo pradėtas karas.
★

Laukiame Naujų Geradarių
Liepos 4 dieną įvyks didelės iškilmės. Kardinolas 

Stritch pašventins senelių prieglaudą.
Visos organizacijos prie šių iškilmių uoliai ruošiasi.
Dabar senelių prieglaudoje eina paskutiniai darbai. 

Ant durų dedami parašai tų asmenų, kurie aukojo po 
$1,000 ar $500, kad jų vardu būtų įrengti kambariai.

Dar dabar galima aukoti kambarių įrengimui. Jei 
kas dabar paaukos $1,000 ar $500, jų vardas bus įra
šytas duryse.

Laukiame naujų geradarių! > x

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

Rašo P. P. C.

Šiomis dienomis per radio 
Kiekvienas girdime nepapras 
tą dainą “Chibaba, Chiba
ba”, kurią perdavė jaunimui 
italas orkestro vedėjas Louis 
Prima.

Šioji daina dabar yra ta
pusi labai populiari, visų 
dainuojama. Man teko gir
dėti tą dainą jau labai se
niai. Greitu laiku ji tapo 
vienu iš populiariausių re
kordų didele įdomybe.

Kiekvienais ^metais randa
si keletas rekordų (plokšte
lių), kurie yra žinomi kaip 
“novelty songs”. Vienais 
metais buvo “Picolo Pete” , 
kitais metais buvo “Music 
Goes Round and Round” 1.1. 
Šioji nauja daina “Chibaba, 
Chibaba”, yra šiek tiek pa
greitinta ar “gpjjazzinta” i- 
tališka lopšinė.

★ ★ ★

Louis Prima yra italas or
kestro vedėjas, kuris nuolat 
įneša itališkas dainas į savo 
programas. Jis yra paruo
šęs mažiausia dešimt įvai
rių dainų su vienu ar antru 
itališku žodžiu ir padaręs 
tikrai įdomias moderniškas 
dainas.

Vedėjas Prima nuolat dai
nuoja jas nors vieną sykį 
kas vakarąr per savo progra- 
mus ir nesigėdi jų. Teko gir
dėti jojo “Angelina”, “Mah- 
zel Means Good Luck” ir ki
tas.

Toks nuolatos stato savo 
tautybę prieš kitų, akis ir 
padaro nepaprastą įspūdį 
savo talentu. Nors jojo dai
nos ir muzika nėra labai kul
tūringos, bet visvien jis sa
vo tautybės nesigėdi ir šiek 
tiek gero atneša.. Be to, jis 
pasidaro gerą pelną sau.

★ ★ ★

Mes daugiau girdime Pie
tų Amerikos durnybes per 
radio ir muzikoje. Jei kuris 
gali dainuoti ar šokti kokį 
nors Pietų Amerikos šokį, 
tai. didelis dalykas. Toji su
gadinta ispaniška muzika ne 
vienam yra uždirbus daug 
pinigų. .Sakoma, kad tokia 
muzika gerina Šiaurinės ir 
Pietinės Amerikos santy
kius.

Ar negalėtumėm kokiu 
nors būdu įnešti lietuviškų 
įdomybių į populiaresnės mu 
zikos sritį? Tokių lengves
nių, įdomesnių keistenybių 
yra nepaprastai daug mūsr 
muzikoje. Tai yra dabar tik 
svajonė, bet kiekvienas iš 
mūsų jaunimo galėtų tokiu 
būdu nepaprastus pelno šal
tinius atrasti.

Daugiau Patalpų.,,
Vokietija. — Miuncheno, 

Meno Rūmuose karinė val
džia daugiau patalpų per
leido valstybinei paveikslų 
galerijai, kuri juose -išstatė 
Rubenso, Van Dycko, Tizia- 
no ir kitų darbus.

PLATINKITE DRAUGĄ

r  - ■ J į
T. ANGELAITIS

IŠ L IK O M  G Y V I
VAIZDAI IŠ BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS

.(Tęsinys)*

— Gana,, gana. Aš nesiginčysiu toje srityje. Pats esi 
specialistas.

— Taigi, kad nespeci.alistai daugiausia apie religiją 
ir kalba. Tokie pripasakoja įvairiausių dalykų. Tai ne
galima. Ar visai nenusimanąs apie šoferiavimą ir ma
šinas gali apie tas mašinas kalbėti?

—‘ Gana, užteks. Tik liaudies nekiršink. štai, pasi
rašysi šitą raštą.

Kunigas paėmė skaityti. Tai buvo- pasižadėjimas ne
veikti prieš valdžią, nekiršinti žmonių ir niekam ne
sakyti apie tą tardymą.

— Šitokio rašto pasirašyti negaliu.
— Kaip tai? Tai esi liaudies priešas. Supūsi kalė

jime! — supykęs išėjo tardytojas.
Po kelių minučių atėjo keturi ginkluoti sargybiniai- 

ir išsidėstė kambaryje: vienas prie durų, kiti prie lan
gų. Kunigas buvo prie stalo ir geru ūpu žiūrėjo į ma
nevruojančius sargybinius.

— Ar ilgai jūs čia būsite? — mėgino užklausti ku
nigas. •• *

Sargybiniai neatsakė. Parodęs šautuvą, arčiau sto
vintis davė suprasti, kad kunigas turi tylėti. Prasidėjo 
tyla. Sėdėjoj kambaryje kunigas, saugomas keturių 
ginkluotų sargybinių. Kunigas apsvarstė visą buvusį 
pokalbji su tardytoju. Rodos, kad niekur nebuvo išsi
šokta. Atsakymai buvo tikslūs. Bet kaip su rašto pa
sirašymu ?

Praėjo pora valandų. Kunigas ir rožančių pątyliai 
atkalbėjo, ir daugelį dalykų apsvarstė. Norėjo atsikė
lęs po kambarį pavaikščioti. Bet šautuvo vamzdis ir 
durtuvas įspėjo, kad tai negalima. Išsiėmė kunigas iš 
kišenės dar lietuvišką dvidešimties centų pinigą ir pra
dėjo' ritinėti po stalą, žvilgterėjęs į sargybinius, kad 
ir žiauriuose jų veiduose išskaitė šypsnį.

Dar po valandos atėjo tardytojas.
— Ar pasirašysi?.
—-Ne. r '
:— Veskit jį į 46 nr., — tarė sargybiniams ir  vėl išėjo.
Sargybiniai, durtuvais apsupę, nurodė kelią ir nusi

vedė *į nurodytą numerį. Tai buvo tuščias kambarys. 
Sargybiniai vėl pasiskirstė vietas. Kunigas turėjo sto
vėti viduryje kambario.

Ir vėl prasidėjo laukimas. Dabar buvo kiek sunkiau. 
Apsvarstė .kunigas rašto turinį. Pasirašyti, atrodė, bū
tų galima. Tai nėra pažadas bendradarbiauti. Tai nėra 
išsižadėjimas savo tikėjimo. Valdžios versti, sukilimo 
organizuoti jis ir iki šiol nemėgino. O dėl nieko niekam 
nesakymo tai jis ištaisys tardytojui špo’są.

Už poros valandų vėl atvyko tardytojas.
— Ar dabar pasirašysi?
— Dar kartą parodykit raštą.
Tardytojas buvo kaip ir patenkintas ir  tarė:
— Einam.
Nuėjo į kambarį, kur buvo pradėtas tardymas.
— Še, įsiskaityk, — padavė raštą tardytojas.
Kunigas pamažu perskaitė raštą ir tarė:
— Mėginsiu pasirašyti.
— Tai reikėjo iš karto tai padaryti.
— Tai būčiau nematęs jūsų metodų, kuriais vargi

nate ir bauginate savo tardomuosius.
Po tų žodžių enkavedisto veidas, buvęs kiek prašvi- 

tęs, vėl apsiniaukė.
Kunigas, sėdęs prie stalo ir ant rašto prirašęs “ Pa

lieku sau teisę pasisakyti savo vyskupui” , pasirašė.
— Dabar būsi laisvas, — imdamas raštą, kalbėjo 

enkavedistas. Bet pamatęs tokį prierašą, sušuko:
— Tai ką čia prirašei? Šuns... — ir kumščius iškėlęs, 

žengė prie kunigo.
Kunigas ramiai pažvelgė į supykusi enkavedistą. Sar

gybiniai, matyt, pratę prie tokių numerių, nė nepaju
dėjo. Enkavedisto veido raumenys judėjo, tačiau ran
kas greit nuleido. Būtų mušęs, bet kunigą reikėjo greit 
paleisti, kad žmonės vėl kokio maišto nekeltų. O pas
lapties apie tardymą kunigas nepasižadės laikyti, bent 
vyskupui pasisakys. Nors ir kunigas, ir vyskupas jam 
buvo niekas, bet tuo metu reikėjo išlaikyti “taktą”.

— Eik, tik žiūrėk, kad daugiau nebereiktų pakviesti.
— Ir dabar nenorėjau aš čia ateiti, jūs atvedėte, — 

atsakė kunigas ir išėjo.
Eidamas gatve, kunigas pažvelgė į laikrodį: jau bu

vo pusė dvyliktos. Tardymas tęsės beveik dešimt va
landų. Gatvės užuosukojė žiūri: vargonininkas eina su 
kažkokiu žmogumi.

— Kur tu, Perai? — užklausia kunigas.
— Ėjau ieškoti kunigo. Dabar va veda į NKVD.
— Teparodo dokumentus, kas jis toks, jei žmogų

areštuoja. »
— Tai tu pirma parodyk, kas esi, — tarė nepažįsta-

masis. ' i • i ■ ■ : !- <  •
- . (Bus daugiau). j f j I f S S S Ž !
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Pasižymėjo Dr. A. 
Jovaišo Sūnus

Birželio 4 d. Šv. Ritos vi
durinę m o k y k lą  (High 
School) baigė Aleksandras 
James Javois, žinoma gydy
tojo dr. Aleksandro Jovaišo 
(Javois) sūnus. Pažymėtina, 
kad jig yra vienas iš dešim
ties mokinių, gavusių aukš
čiausius pažymėjimus moks
le. Jo vardas buvo skelbia
mas Tribūne, Herald-Ameri- 
can ir kituose laikraščiuose. 
Dėl savo pasižymėjimo moks 
le A. J. Javois priimtas na
riu į National Honor Socie- 
ty.

Prieš kiek laiko jaunas a- 
biturientas sėkmingai išlai
kė kvotimus į Loyola uni
versitetą, kur ruošis medi
cinos studijoms. Jo tėvas 
taip jau yra baigęs Loyolos 
universiteto medicinos fakul 
tetą.

Dr. A. Jovaišas visą eilę 
metų, inimant ir karo me
tras, tarnavo Amerikos armi
joj, pasiekdamas aukštą pul
kininko rangą. Jis priklau
so Šv. Kryžiaus ligoninės se- 
niorų štabui.

Abituriento ' motina _ yra 
Mercy Hospital slaugių mo
kyklos alumnietė. Jo dvi te
tos — Eugenija ir Ona yra 
mokytojos Chicagos miesto 
mokyklų sistemoje.

BALF Piknikas
Chicago BALF apskritis 

n e t r u k u s  Labdarių ūky
je, rengia tremtinių reika
lams didžiulį pikniką.

Pikniko reikalais rūpina
si sudaryta komisija iš pir
mininko J. Encheris, 4401 
S. Mozart Avė., ir nariai: O- 
na Malakauskienė, 7121 So. 
Washtenaw Avė., Bronė Pi- 
variūnienė, 4622 S. Marsh- 
fięld Avė., B. Nenartonis, 
6540 S. Maplewood Avė.

Ši BALF Pikniko Komi
sija veikdama artimame kon 
takte su BALF Apskritimi 
ir skyriais ir BALF Vajaus 
Komitetu yra numačiusi su
organizuoti kiekvienoje ko
lonijoje autobusus, kuriais 
bus vežami į  pikniką netu
rintieji savo mašinų.

Tą dieną chicagiečiai — 
pavieniai asmenys ir lietu
vių organizacijos bus lau
kiami Labdarių ūkyje. Pa
rodykime gailestingumą sa
vo broliams tremtiniams Eu
ropoje ir vykime visi į ši 
nepaprastą pikniką. A. S. i

Vienybėje Galybė
Šiandien lietuvių t a u t a  

panašiai yra išblaškyta po 
visą pasaulį, kaip žydų tau
ta: vieni gyvena Čia, Ame
rikoje, kiti kankinami Rusi
jos kalėjimuose ar Sibire, 
treti skursta, išsprukę iš 
vergijos, bet nepasiekę lais
vės, o ketvirti — jie skait
lingiausi — kenčia Lietuvo
je, už nepereinamos geleži
nės uždangos.

Mes, Amerikoje gyvenan
tieji lietuviai, darome viską, 
kad tik padėjus nelaiminges- 
niems už mus tautiečiams, 
kad atgavus Lietuvai lais
vę. Mūsų darbas tačiau nė
ra toks sėkmingas, koks ga
lėtų būti, nes mums trūks
ta vienybės.
, Didžiausia iš visų lietu

viškų srovių yra katalikai, 
bet ir čia nėra vienybės. 
Kiekvienoje lietuviškoje pa
rapijoje yra net po kelioli
ka katalikiškų draugijų, ku
rios viena su kita visai ne
bendradarbiauja.

Mes turime Susivienijimą 
Lietuvių R. K. Amerikoje 
jąu per 61 metus ir jame 
apie 2 milijonus dolerių tur
to, kuris lengvai galėtų iš
augti iki 100 milijonų, jei 
visi lietuviai katalikai jam 
priklausytų. Tada mes lie
tuviai katalikai galėtume pa 
rodyti, kad mes supranta
me, kur yra galybė. Tačiau

A. A.
VLADAS V. VITKAUSKAS

G y veno : 2048 W est 21st St.

M irė  B irže lio  9d., 1947m ., 2 :- 
30 v a i. p o p ie t, s u la u k ę s  pu-" 
sės  - am ž iau s .

V e lio n is  ' g in ie  . Lietuvoje.

P a l ik o  d id e lia m e  n u liū d im e : 
žmoną. W a n d a ;  2 s ū n u s  W alter 
J r .  i r  m a r č ią  A n n  i r  Jo s e p h ;  
5 d u k te r is  A n g e lin e  i r  ž e n tą  
S ta n le y  W ienclaw, D orothy i r  
ž e n tą  A lf re d  A rn o t t,  V tolet i r  
ž e n tą  E d iv a rd  N o w a k , L o t tie  i r  
L o re t ta ;  a n ū k ą  H obert; 2 b ro 
liu s  J u o z a p ą  i r  J o n ą  i r  k i 
tu s  g im in es.

K ū n a s  p a š a rv o ta s  S zykow ny  
ko p ly čio je , 4907 A r c h e r  A vė.

L a id o tu v e s  įv y k s  k e tv ir ta d .,  
B irže lio  12d. I š  k o p ly č io s  9:30 
vai. r y to  b u s  a t ly d ė ta s  į S t. 
C a m illū s  parap . b ažn y čią , k u 
r io je  įv y k s  g e d u lin g o s  p a m a l
d o s  už  v e lio n io  s ie lą . P o  p a 
m a ld ų  b u s  nulydėtas į šv e n to  
K a z im ie ro  k a p in e s .

N u o š ird ž ia i k v ie č ia m e  /visus 
g im in es, d r a u g u s  i r  p a ž įs ta m u s  
d a ly v a u ti  š io se  la id o tu v ėse .

N b liū d ę : ž m o n a , S ū n u s , D u k 
terys, .M arti, ž e n ta i ,  A nūkas, 
B ro lia i  i r  lu to s  G im in ės .

L a id . d i re k t .:  S zy k o w n y  F u- 
n e ra l  H o m e , te l. V IR . 0521.

LAIVELIAIS TIK GALIMA SUSISIEKTI Kiniečiai Komunistai 
Vis Veržiasi Pirmyn

PEIPING, Kinija, birž. 7 .1 
— Valdžios karininkams | 
pranašaujant, kad kiniečių 
komunistų jėgos bus greit 
sutriuškintos, raportai sakė 
kiniečių komunistai veržia
si pirmyn Mandžurijoje.

I

Išsiliejus iš vagos DesMoines upė paskandino Gttumwa, 
Ta., miestelį:. Nors potvyniui artėjant gyventojai, buvo iš
kelti į saugesnes vietas, tačiau septyni asmenys nesu
randami. Manoma, kad nuskendo. (Acme-Draugas teleph.)

Kalbės Br. Budginas. Bus 
i duodamcfs dovanos. Vaišių 
pradžia 12 vai. dieną. Įžan
gos nebus.

Kviečia visus atsilankyti, 
Rengimo Komisija

WASHINGTON, birž. 10.— 
Ats. Joseph R. Bryson (D., 
iS.C.) šiandien pasiūlė rezo
liuciją reikalaujančią priedo 
konstitucijai, kad atgaivin
t i  prohibiciją Amerikoje. į

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikiš
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ' 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

dabar, dėdamiesi į mažas 
mirštančias draugijėles ar
ba apsidrausdami kitataučių 
draugijose, kur mes balso 
neturime,- parodome, kad 
mes dar nesuprantame vie
nybės reikšmės.

Vieningai’ stodami į SLR 
KA, mes ne tik užtikrinsi
me savo ateitį, bet ir. pagel- 
besime savo vargstantiems 
tautiečiams, padėsime Lie
tuvai atgauti laisvę.

Bal Kerėnas

BIRŽELIO 15 D. J 
BALF PIKNIKĄ

North Side. — BALF i-to 
skyr. piknikas įvyks birže- 

llio 15 d., parapijos daržely
je, 1644 Wabansia Avė.

ANTANAS JONAITIS
M irė  B irže lio  8d., 1947m ., 8 :- 

45 v a i. ryte,' s u la u k ę s  sen a tv ės .
Gimė L ie tu v o je . K ilo  iš R a 

se in ių  a p s k r. ,  S k irsn e m u n ė s  p a 
rap ijo s , P e n tv a rč lų  k a im o . A m 
e rik o je  išgyveno  54 m etu s .

P a lik o  d id e lia m e  n u liū d im e : 
ž m o n ą  A le k s a n d rą  (p o  tėv a is  
V a i tk u tė ) ;  s ū n ų  V in c e n tą  ir  
m a r č ią  E m ily ;  d u k te r į  O ną- ir  
ž e n tą  E d w a rd  K o n e c n y : 6 a n ū 
k u s ;  '3 p u ssese re s  —  Š o p h ie  i r  
šv o g e rį J u o z a p ą  L a p in sk u s , H e -  
len  S to g ą  (P ittsb u rg lh , P a . ) ,  Oi 
n ą  V a lin č ie n ę  (C levO land. O .), 
šv o g e rį P e t r ą  V a itk ų  i r  j ų  š e i
m a s  i r  k i tu s  g im in es, o L ie tu 
v o je  p a lik o  2 se se r is  M ą rijo n ą  
M ač iu lie n ę  i r  K o try n ą  J u š k ie 
n ę  i r  k i ta s  g im in es.

P r ik la u s ė  nyie Šv. A n ta n o  
d ra u g ijo s  ( 1 8 tn  S tre e t ) .

K ū n a s  p a š a rv o ta s  n a m u o se : 
6743 S. R o ck w ell St., te l . R E P . 
3694. L a id o tu v ė s  įv y k s  k e tv ir 
ta d ie n į,  B irže lio  12d. I š  n a m ų  
8.-tą v a i. r y to  b u s  a tly d ė ta s  į" 
G im im o Šv. P a n e lė s  M a rijo s  p a 
r a p i jo s  bažn y čią , k a r io  j  įyyKS 
g e d u lin g o s  pam aldos už  v e lio 
n io  s ie lą . P o  p a m a ld ų  b u s  -nu
ly d ė ta s  į Šv. K a z im ie ro  k a p in e s .

N u o š ird ž ia i k v ie č ia m e  v isu s  
g im in e s , 'd ra u g u s  i r  p a ž įs ta m u s  
d a ly v a u ti  š iose  la id o tu v ėse .

L aid . d ire k t .:  A. M . P h illip s , 
te l .  Y A R d s  4908.

(P ra š o m e  n e s ių s t i  g e lių .)

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

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

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

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

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

B IT T IN a n t IK A M E N S K Y
Monument Works

3938 W. l l l t h  STREET — Tel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo Šv. Kazimiero kap. vartų.

J

A. A.
PETRAS ZDANEVIČIUS

M irė  s u ša u d y ta s  M in sk o  p e l
k ė se  B irže lio  27d., I9 4 1 m .

B u v o  su la u k ę s  44m . am ž.

K ilo  iš  B iržų  a p s k r . ,  K re n -  
č in o s  p a ra p . i r  m ieste lio .

P a l ik o  d id e liam e  n u 'iū d im e  
A m e rik o je ; 3 se se r is  O ną, E m 
i l i ją  B r in lt lė s  i r  jo s  v y r ą  F e 
l ik s ą  i r  jų .  s ū n ų  J u rg į  (P h ila -  
d e lp h ia . P a . ) ,  K a n s ta n c i ją  D ū 
k i is  i r  jo s  v y r ą  V la d ą  i r  jų  
š e im ą  (P e n n sb u rg , P a . )  i r  k i 
tu s  g im ines.

Šv. M išios- b u s  a tla ik y to s  D ie 
vo- A p veizdos b a ž n y č io j B irž. 
27d., c a lu riav o s 6 i r  7 v ai., o 
su  egzekivijom is S: 15 v a i. P a s  
T ėv u s  M a rijo n u s  u ž p ra š y ta  luO 
šv. M išių už j į  i r  uz  k a r tu  su  
ju o  ž u v u s ių  s ie la s. P ra šo m e  v i
su o m e n e s  p a s im e ls ti  už a . a . 
P e tro  i r  jo  ž u v u s ių  d ra u g ų  s ie 
las .

N u l iū d ę ' l ie k a :

S E S E R Y S  I R  G IM IN E S

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. teL — COMmodore 5765

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

K enčlan tle jl nuo  senų, a td a rų  
ir skaudžių  žaizdų, žino kaip  sun 
ku y ra  ram ia i p as idė ti, Ir  kaip  
nakties m etu  negalim a g era i Išsi
miegot. K uom et
žaizdos p radeda 
n ležt I r  skaudė
ti  —  užtepkite 
LEGULO O int- 
m en t palengvi
nim ui skausm o 
Ir niežėjim o tų  
senų, a td a rų  Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaiv inan
čios Ir skausm ą 
prašalinančios y- 
patybės suteiks 
Jum s tin k am ą 
nak ties poilsį 
pagelbės lšgyd 
senas, a td a 
ras  Ir sk au 
džias žaiz
das. V artok ite  Jį 
audeglm am s, fiąšų I r  su trūk im ų 
prafialinimul, Ir k ad  palengvinti 
Psoriasls niežėjim ą. A tvėdina va
d inam ą A thle te’s F oo t degim ą ir  
a ležijlm ą, sustabdo jo plėtim ąsi, 
įulalko nuo odos nudžiūyim o Ir 
•u trūklm o ta rp  p irš tų ; geras Ir 
tausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo  išbėrim am s Ir k i
toms odos negalim a Iš lauko pu-

LEGULO OINTMENT parslduo- 
la  po tl.Sfi Ir po |8 .6 i.

Siųskite Jūsų Money O rderį tie 
siog J —

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street

CICERO 50. ILLINOIS
1 C- t t

irg i Bkaudlems 
1 I r

4605-07 5. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) -

D A B A R  K A S  ŠE Š T A D IE N Į, 
nuo 9:15 ik i 9:30 v. ryto.

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

PETER P. GURSKIS DIKEKTOKIUS
MŪSŲ KOPLYČIA YKA AIB-CONDITIONED

659 W. 18th Street Tel. SEEley 5711
1 ^  bloko į rytus nuo Halsted. Pietų gatvės pusėje.

X. LIŪDĖSIOlVALANDOJ

MAŽEIKAS EVANS'
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

<845~Sa Westoni A’m . ~  > 3 1 9  L lh io n lc* Avė.

PROspect 0099.,, YARd* 1138-1139
Tw au kori* gyvena kito** miesto dalym gąttnme faoplySt atfiao jūsų pamf

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 
—• SavhalnBs© —

Si. Casimir Monument 
Company

3914 West l l l th  St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
lCoseiando dalyse ir 
tuojau pataruaujam.

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

Telephone: YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP j
1646 VVEST 46th ST. Pilone: YARds 0781

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

Pliones — CANaI 2515 i 
COM 5765; PUL 1270 I

MAŽEIKA ir EVANS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PULlman 9661 j

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. PhofiB: YARds 4908'

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572
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Lietuviai Studentai Vokietijoj

Reikalinga Skubi Pagelba
Visiems Amerikos lietu

viams yra gerai žinomos 
sunkios tremtinių gyvenimo 
sąlygos. Neaiškus rytojus ir 
kova dėl kasdienines duonos 
ne vieną tremtinį jau nuve
dė į ligoninę arba sugriovė 
visam amžiui sveikatą.

Ypač skaudžiai pajunta 
vargingas gyvenimo sąlygas 
jaunimas. Tas jaunimas, ku- 
rio siekia mokslo.

Studentų Centrinė Atsto
vybė iš Europos praneša,

džiagos. Būtų gerai, jei į- 
vairias Studentų Valdybas 
(komitetus) paimtų kokios 
nors Amerikos lietuvių or
ganizacijos, draugijos ar pa
vieniai asmenys savo glo
boji. Žymi’ai palengvėtų vi
sa šalpos sistema (ž'noma, 
neišjungiant mums BALF-o 
teikiamos paramos)”.

Toliau Centrinė Studentų 
Atstovybe rašo:

“Studentų Valdybų, adre
sai su studentais ligoniais

kad apie 200 studentų jau lyra siunčiami Tamstai. Rū- 
6erga džiova ar kitomis Ii- bai ir mastas studentų svei- 
gomts dėl maišto ir rūbų ! katos palaikymui yra būti- 

• Inai reikalingi. Siųskite žu- 
I Šia proga noriu patiekti vieš taukų, nes tuom tikrai 

tik gautas žinias iš Europos didelei studentų daliai padė- 
apie lietuvius studentus. site. š ’s pageidavimas yra I Kiekviename universitete, visų studentų ir prašome jį 

lietuviai studijuoja, yra perduoti BALF-ui ir kitoms 
padjj studente} išrinktos lietuvių organizacijoms.” 
Studentų Valdybos (komite- gį studsntų Vokietijoje 
tai). Tie komitetai tvarko j lbog šauksmą perduodu 
^ u s  Vietos lietuvių studen |gaile£tingfųjų Amerikos lie- 

I tuvių žiniai. Norintieji gan- 
ti ligonių studentų ir Stu-

GRĄŽINA TĖVAMS DŽIAUGSMĄ Dirbantysis Tėvas | Amerika Auga
New York. — Tautinis 

Tėvo Dienos Komitetas iš
rinko John Vanhcose iš 

! Richardscn, Ky., 63 metų 
I amžiais gelžkelio darbinin
ką, 1947 metų dirbančiuoju 
tėvu. (vvorker iather).

Jis yra 19 valkų tėvas. 
■Penkiolika iš jo vaikų gy
vena, kurių amžius siekia 
nuo 10 iki 38 mstųi.

Jo žmona, Mrs. Ella Van- 
hocse, 55, sako, kad ji di- I 
džiuojasi savo šeima, bet 
ji turėjo vargo, kol ją iš
augino. JO galvoja, kad ke
turių ar penkių vaikų šei
mai pilnai užtenka: Tėvas | 
gi mano,. kad moderniška 
šeima turi turėti šeSis vai-I 

I kus. Jis labai nepatenkin-1 
tas temis šeimomis, kurios I 
turi vieną ar du vaikus.

Paskutinių penkių metų 
laikotarpyje gandras Ameri
koje sumušė visus rekordus, 
pristatydamas į pasaulį 15 
milijonų vaikų. Gimimų skai 
čiui didėjant, 1950 metais 
vaikai mažiau kaip 15 metų 
amžiaus bus didžiausia Jung 
tini'ų Valstybių gyventojų 
grupė.

į Sudegė Vagonas
Užvakar vakare prie Di- 

vision stoties sudegė “L” 
traukinio vagonas. ' Gaisras 
kilo. dėl defekto atsargūnuo- 
se. Niekas iš keleivių, kurių 
buvo apie 30, nenukentėjo.

Trečiadienis, birž 11 1947

X “Draugo” lul.cusinis 
automobilius bus išstatytas 
paredon Vytauto parke kiek 
vieną sekmadienį. Ten jį g a 
lima pamatyti ir prisidėti 
prie jo nupirkimo.

Lengviausiai ir patogiau
siai galima jiems padėti1 
pasiunčiant pakietus Stu
dentų Valdyboms. Studentų 
Valdyba, gavusi siuntinį, iš- 
lalina jį būtiniausiai pagel- 
x)s reikalingiems studen-

Centrflnė Studentų Atsto
vybė štai ką tašo:

“Neperseniausiai gavome- 
š BALF 2,000 sąsiuvinių.-Į 
Tuos išdalinome anglų zonos 
Itudentams. Jie ypatingai' 
ių /priemonių stokoja ir 
^geidauja daugiau ši-los me-

dentų Valdybų adresus, ga
lite kreiptis pas mane, bu
vusi ' Centrinės Studentų 
Atstovybes pirmininką, šiuo 
adresu: Bromus Budginas, 
939 W. 3Srd St., Chicago 8, 
III.

Ligonių studentui bei Stu
dentų Valdybų adresus taip 
pat gali suteikti “Draugo” 
redakcijos narys Jurgis Sa
vaites (2331 So. Oakley avė., 
Cicago 8, H!.).

Bronius Budginas.

UNRRA-os Veikla Prieš Studentus
Nuo LaGuardjos laikų, 

>rikišųs į UNRRA-og parei- 
įūnų skaičių daugybę iš So
netų Rusijos atbėgusių 
persekiojamų” žydų, kurių 
arpe yra labai daug sovietų 
igentų, UNRRA virto ne 
ąlpoš ir pagalbos, bet per- 
ekiojimo organizacija. Kai 
.epasisekė tremtinius išsiųs
t i  Sovietų Rusiją, UNRRA 
mesi naujo screentilng’6. Kai 
u gėda turėjo screening’us

Vienas valstybės sargybinių įsukęs į paklodę grąžina 
tėvams kūdikį, kuris Dės Moines upei greit užliejant 
Ottumwa, Ia., miestą ir pradėjus masiniai evakuoti gy
ventojus buvo atskirtas nuo tėvų. (Acme-Draugas teleph.)

Naujausias Oro Milžinas
Forth Wor!ih, Tex. — Te- 

xas gyventojai mėgsta pa
sakoti įvairias istorijas. Ta
čiau paskutiniu laiku jie 
pamiršo visas savo istorijas 
ir kalba tik apie vieną daly
ką — apie didžiausią pa
saulio lėktuvą, B-36.

Šis oro milžinas buvo pa
gamintas prCteš metus, bet 
iki šį oi maža kas apie jį 
buvo žinoma. Dabar šitie* 
lėktuvai pradėti gaminti ma 
siniai. Čia paduodama ke
letas faktų apie šį didžiau- 

pasaulyje bombonešį, ku-

sitetų. Kartu uždaromos ir 
UNRRA išlaikomos valgy
klos.

Dar daugiau — Stuttgar-1 
t’o distrik to  vadovybe už- r*e atrodo lyg fantazija, ta
draudė išduoti sausą mais- čiau 3̂ e yra visiškai tikri, 
to davinį stovyklose regis- Gelžkelis lėktuve
truotiems, bet prie univer- A . , .  . - ,Piloto kabina yra taip to-sitetų gyvenantiems stu
dentams. Iki šiol studentai 
pasiimdavo maistą kartą 
savaitėje ir grįždavo į uni
versiteto bendrabutį. Dabar.

utraukti, pradėjo savo ga- jeigu norį studijuoti, turi 
fbę rodyti prieš tremtinius atsisakyti UNRRA-cs glo- 
Lųdentus. bos ir pereiti prie vokiškų
Amerikiečių zonoj uždaro- kortelių bei viską savo lėšo- 

li visi studentų bendrabu- mi:)s apmokėti, o jų nėra iš 
iai prie vokiškųjų univer-[kur paimti. » ' S i 1

fisi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybe?

eraft korporacija, kuri gami 
na šiuos or.o milžinus, iki 
šiol visus davinius apie šį 
lėktuvą laikė paslaptyje. Da
bar kai kurie faktai pas
kelbimai platesnei visuome
nei. štai keletas j į :

B-36 yra didžiausias pa
saulio bombonešis, masiniai 
gaminamas.

Jis turi 17,724 kubinių pė
dų įtalpą. Tai yra lygu de
šimčiai gyvenamų kamba
rių.

Jo 19 pėdų 6 plieniniai 
propeleriai yra taip pat di
džiausi, koki kada nors buvo 
vartojami. Jie neapledėja ir. 
gali būti naudojami kaip 
stabdžiais.

O jo sparnai...
B-36 pakėlė 278,000 svarų.
Vien jo bombų skyrius tu

ri keturių prekinių vagonų 
įtalpą.

Tačiau tai dar ne viskas. 
Šio lėktuvo brolis, XC-99, 
kuris yra baigiamas gamin
ti tos pačios . korporacijos 
dirbtuvėse San Diego, Cal'if., 
ir kuris bus naudojamas 
transportui, galės skristi su 
400 kareivių s.u pilnu apgin-

j Nubausks Vedėjas
Montrose viešbučio, 851 

Montrose avė., vedėjais A. 
Levine buvo nubaustas už 

| nepranešimą apie gaisro 
pavojų pagal naują gaisrų 
apsaugos įstatymą, priimtą 
sausio mėn.

Gegužės 18 d. vienas kai
mynas pamatė, • kad pro 
viešbučio langą buvo iš
mestas diegiantis matrasas 
(užsidegęs, matyt, nuo ci
garetės). Kaimynas prane
šė apie tai* gaisrininkų de
partamentui. Viešbučio7 ve
dėjas nubaustas $25 bau
da.

Atvyko Kardinolas
New York. — Kardinolas 

Pierre Gerlier, Lyono, Pran
cūzijoj, arkivyskupas, atvy
ko čia Queen Eiizateth lai
vu. Jis vyksta į Ottawa 
Kanadą, kur dalyvaus mari
jonų kongrese.

Atkasė Skeletą
Chicago.. — William

Barg, vandentiekio įrengė
jas, kasdamas duobę, kad 
sutaisytų sugedusį vanden
tiekio vamzdį, kieme už da- 
mo 1520 State pkwy. at
rado žmogaus skeletą. Poli
cija veda tyrinėjimą, nes 
skeletas nėra, senas. Mano
ma, kad čia yra paslėpta 
žmogžudystė.

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

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

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

2202 WEST OERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 

John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr.

Ii nuo ginklų bokštelio, kad 
lėktuvo įgula susisiekia 
gelžkelL'fu. Mažas vagonėlis 
važinėja tuneliu, kuris jun
gia tas dvi įgulos “stovy
klas”. . .

B-36 gali paimti tiek de
gamos medžiagos, kad jos 
automobiliui užtektų apva
žiuoti net 16 kartų apilnk 
žemę ir paskui dar išvažinė
ti visas 48 mūsų valstybes, 
šeši sparnuose įtaisyti tan
kai talpina 21,000 galonui 
aukščiausios rūšies gazoli- . „ . , r  .
no. Tai yra maždaug du su- kla~  Tai buS ]aU tlkraS 
puse geležinkeliuose naudo

Banditai Sučiupti
I Policija jau seniau sučiu
po du banditus, kurie gegu
žės 18 d. Albert Fįnebęrg 
apartmente užpuolė susirin
kusius svečius ir du nužudė, 
žuvo Jr vienas banditas. 
Suimtieji yra Alfrde Pucie- 
wicz. ir Edward Stanysla.w- 
ski. Albert Horcdecki, gau
jos vadas, kuris tuos du sve
čius nušovė, tebėra nesuim
tas.

Suimtas taip pat Joseph 
Sefsick, kuris irgi priklausė 
tai gaujai, bet paskutiniam 
apiplėšime nedalyvavo.

Statys Mokyklą
Mihvaukee. — Pallottine 

tėvai pranešė,- kad projek
tuoja statyti aukštesnę mo
kyklą, kuri turės popie
žiaus Pijaus XI vardą.

Mokykla kaštuos $500,- 
000. Mokykla turės 30 kla
sių ir joje tilps 1,500 moki
niu.

Augsburge, Vokietijoje, 
Haunsteteno stovykloje, es
tai įrengė lėlių teatrą, ku
riam. vadovauja Oskaro
Schiarn, muzikalinę 
tvarko Juris Mandoė.

dalį

Organizuoja Anglų Kalbos Kursus

jamų tankų-vagonų.
Iki šiol paslapty

Oro* pajėgų* vadovybė iir 
Consolidated Vultee Air-

oro laivas.
Ant B-36 sparnų būtų

galima surengiu bėgimo į to
lį lenktynes, nes sparnai 
yra 230 pėdų 'ilgio. Jo lie
muo yra 163 pėdų ilgio.

Lietuvių Tremtinių Drau
gijos valdyba. norėdama 
patenkinti daugelio tremti
nių • pageidavimus, organi
zuoja anglų kalbos kursus. 
Jeigu susiras pakankamas 
skaičius norinčių kursus 
lankyti, jie bus tuojau pra
dėti. Kursų lankytojai turės

mokėti mažą mokestį už pa 
mokas.

Norintieji šiuos kursus 
lankyti, prašomi skubiausiai 
(iki penktadienio) apie' ta2 
atviruku pranešti Draugijos 
sekretoriui Jurgiui Savai
čių!, 3239 S. Emerald Avė., 
Chicago 16, III.

LT D Valdyba.

Tremtiniai Nori Emigruoti
Kiek įkyrėjęs tremtiniams 

gyvenimas Vokietijoj .ir 
Austrijoj, galima spręsti iš 
to, kad jie vtsomis jėgomis 
vrežiasi į kitus kraštus, kad 
tik nereikėtų Vokietijoj pa
sitikti. Hanau stovykloje 
(Amerikos zonoje) buvo re
gistruojami norintieji va
žiuoti į Argentiną. Norinčių 
.išvykti užsirašė net 1,700. 
Užsirašiusiųjų sąrašai iiš- 
vežti į Frankfurtą, kur prie 
katalikų misijos rūpintis D. 
P. em'igrcaija į Argentiną 
Vatikanas yra paskyręs į-, 
galiotinį, amerikietį kunigą

Edward J. Killion.
Anglų zonoj Brazilija ver

buoja tremtinius. Meerbecko 
stovykloje Brazilijos komi
sija tūrėjo surašyti 80 no
rinčių vykti į Braziliją, ta
čiau savanorių atsirado net 
200, jų tarpe kelios dešim
tys lietuvių.

Londone įsteigta “Pasau
linė mokslininkų sąjunga’ 
turinti 35,000 narių. Sąjun
gos nariai yra visa eilė pa
sižymėjusių amerikiečių ato
mo tyrinėtojų.

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINAS
•  BRANDES
•  RUM’O

•  GIN
•  VYNO
•  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O N A R C H  
L IQ U O R  
STO R E

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054NATH AN

KANTBR
“IdetuvlSkasŽydukas”

X Važiuoju atostogų? Ir 
“Draugą” gali sykiu vežtis. 

(Kaip? Patelefonuok adminiš 
tracijai, kad ji pasiustų dien 
rasti į poilsio vietą. Nuva
žiavęs jau rasi “Draugą” .

X  Dr. P. Daužvardis, Lie- 
Į tu vos konsulas Chicago j, ir 
raštu ir gyvu žodžiu įvai
riomis progomis gina Lietu
vos žmonių teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą.

X  Prelatai M. Krušas, Šv. 
Jurgio parapijos klebonas, 
buvo gana sunkiai susirgęs. 
Tačiau jau tiek sustiprėjo, 
kad vėl gali laikyti šv. Mi
šias.

X R. J. Jakaitis, ir kiti I i  
wardo lietuvių demokratų 
veikėjai, gavo palankius a t
sakymus iš senatorių ir kon- 
gresmonų sąryšyje su Stratr 
tono bilium kongrese trem
tinių reikalais.

X Kun. A.. Briškos sveiki
nimą iš Romos, išsiųstą ge
gužės 11 d., redakcija gavo 
tik vakar. Kaip žinome, kun. 
Briška jau virš pora savai
čių, kaip parvykęs namo. Šis 
atvirukas rodo, koks dabar 
yra lėtas paštas tarpe Ame
rikos ir Europos.

X Wm. Kvetkus, LRKSA 
centro sekretorius, su žmo
na ir sūnum, pakeliui į Ari
zona valstybę, kur žada pra
leisti atostogas, buvo susto
ję Chicago pas veikėjus Mic- 
keliūnus ir Čižauskus, Man 
ųuette Parke. Ta proga ap
žiūrėjo ir kai kurias Chica 
go įdomybes.

X Stefanija. Sanvaitienė, 
iš Rockford, III., aukojo net 
$10 Draugo Tremtinių Spau
dos Fondui, iš kurio užpre
numeruojama mūs dienraš
tis tremtinių stovykloms Vo 
kietijoj, kur gyvenantieji 
lietuviai gaudyte gaudo dnr. 
“Draugą’ ’. Atvykusieji pa
sakoja, kad “Draugas” sto
vyklose eina iš rankų į ran
kas iki visiškai suplyšta. 
Kas daugiau paaukos šiam 

I fondui?

X  Jurgis Rūkantis, Sr.. 
tėvas Jurgio Bukančio, Jr„ 
žinomo Waukegan lietuvių 
veikėjo ir.“Draugo” bendra- 

I darbio, mirė birželio 10 d.
Pavyzdingam lietuviui ir 

| nuoširdžiam “Draugo” bi
čiuliui Jurgiui Bukančiui.. 
Jr., redakcija reiškia užuo
jautą. Plačiau apie velionį 
bus rytojaus “Drauge” mir
ties skelbimų skyriuje.

X  Marijona Paukštienė, 
žinoma Moterų Sąjungos vei 
kėj.a iš Brighton Park, vie
noj lietuvių valgykloj buvo 
suruošus puotą pagerbimui 
Jagminienės iš Brooklyn, N. 
Y., kuri buvo atvykus ap
lankyti savo sūnų kun. A. 
Jagminą, MIC., Marijonų Se
minarijos rektorių. Jodvi y- 
ra giminės. 'Puotoj dalyva
vo būrys žymesnių Chicago 
lietuvių moterų veikėjų.


