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TRUMANAS PANAIKINO TAKSU SUMAŽINIMĄ
Prancūzijoj Išmušė Lemiama Valanda; 

1 Darbininkai Streikuoja Prieš Save
Rašo ‘Draugo* Beptlradarbis Vyt. Arūnas

Streikai, kurie šiuo metu 
vyksta Prancūzijoje,* yra 
svarbūs ne tik vidujiniu, 
bet ir tarptautiniu atžvil
giu.

Dar sunku būtų pasakyti, 
ar prancūzų geležinkeliečių 
streikas turėjo kokį ryšį su 
Rytų Europos įvykiais, bet 
kai kurie dalykai verčia 
manyti, kad Kremliaus ran
ka čia buvo nesvetima. Ko
munistai šiuo metu veda 
stiprią akciją prieš ameri
kiečius visoj Europoj. Arti
mesnėse teritorijose prie 
Rusijos ši ofensyva įgauna 
aštresnę formą, gi toliau, 
kaip Italijoje, Belgijoje ar 
Prancūzijoje, stengiam a s i 
sukelti bruzdėjimą parla
mente, organizuoti streikus, 
šantažuoti vyriausybes.

Kremlius skaito, kad Pran
cūzija yra svarbiausias tai
kinys ir jei jam pasiseks 
laimėti, tai angle-se ksąi bū
tų visai išstumti iš Euro
pos. Tad Ramadier, kalbė
damas parlamente apie strei 
kus, neveltui pasakė, kad 
visus šiuos neramumus diri
guoja ‘‘nematomo dirigen
to” ranka. Kas jis? Jo var
do Ramadier nepasakė, bet 
visiems buvo aišku kaip die
na, kad taip sakydamas jis 
turėjo galvoje komunistus.

Darbininkai Streikuoja 
Prieš Save

Geležinkeliečių stre i k a s 
buvo grynai politiškas, neš 
jį sukėlė komunistai, visai 
neatsiklausę darbininkų. Jie 
manė, kad jiems pasiseks j 
sukurstyti visus, darbinin
kus. Tačiau dabar jie pama- ■ 
tė, kad ne visi seka paskui 
jų vėliavą. Jei kitiems strei
kams m inia. pritardavo, tai 
šis neturėjo jokio populia-: 
rūmo.

Vietomis net kilo mušty-1 
nių ta rp  darbininkų, nes ne 
visi darbininkai sutiko strei 
kuoti. Gi kitose vietose ko
munistai “nudegė pirštus” 
pradėdami šį- streiką, nes 
visą iniciatyvą tuoj pasiė
mė “trockistai,” palikdami 
“ stalinistams” tik nugriauž 
tus kaulelius.

Kaip ten nebūtų, prancū
zų vyriausybė atsistojo prieš 
tik rą  revoliucinį sąjūdį. Šį 
kartą  darbininkai sukilo ne 
prieš kapitalistą šeiminin
ką, bet prieš pačią valstybę, 
kitaip sakant prieš save pa
čius. Pasisekė dirbtinu bū
du išlaikyti franko vertę, 
ta i dabar po streiko, jis ga
lės visai nusmukti.

Prancūzijos Industrija 
Suparaližuota

Nors streikininkai atsisa
kė vežioti keleivius, maiste'

Į traukinius sutiko praleisti, 
į tačiau šis streikas smarkiai i 
palietė ir  krašto industriją. !

I Sustojo kelios plieno liejyk-1 
los dėl trūkumo anglių, gi i 
dvi anglių kasyklos nustojo ! 
dirbusios, nes traukiniai ne- Į 
išvežiojo iškastas anglis.

I Havre ir kituose uostuose 
lant krantinių buvo įvairūs 
j Vaisiai atvežti iš kolonijų, ; 
rieiškraunamt iš laivų net 

i javai, nors krašte duonos 
I trūkumas didelis.

Į Kitose vietose streikinin-: 
kai, neklausdami komiteto i 

i įsakymo, atsisakė praleisti J 
traukinius su maistu. Dar | 
kitur geležinkeliečiai grasi
no padegti autobusus, ku
riais buvo išvežiojami kelei
viai iš Paryžiaus į tolimes- j miesto, 
nes provincijos vietas.

Lėktuvų susisiekimas pa
didintas, bet visa tai niekad 
neleis pavaduoti pilnai ge
ležinkelio ir daug žmonių 

(tarėjo pasilikti namuose.
Ką dėl viso to darė vy

riausybė? Ramadier, nežiū
rint, kad urvo sušaukti ar
mijos vadai, atsisakė imtis 

[griežtų priemonių, kaip tai 
paskelbti įgulos stovį., rek- 

Įviziciją ar mobilizaciją.

SNIEGAS BIRŽELIO MĖNESYJE

Vėliausias pavasarinis sniegas by kada užrekorduotas
Colcraacje leido Bruce Johnson, 14, ir jo sesutei PhylPs, 
11, apsimėtyti sniego rituliais birželio l l  d. “Dvikova” 
Įvyksta Denver Mountain parke. 20 mylių į vakarus nuo 

(Acme Telephoto)

Pravda Sako Sovietai Nedalyvaus U.S. 
Plane Europos Ekonomijos Atstatymui

(Raporte! Sako 130
Žuvo Kautynėse Irane
KHOI, Iranas, birž. 16.— 

(šiandien čia gauti raportai 
i nupasakojo aršias grumty- 
j nes šiaurvakariniam Irane, 
[netoli Turkijos ir Rusijos 
ribežių, kur 1,000 apsuptų 
Barzani karių sakoma ban
do prasilaužti- per ratą maž
daug 4,000 iraniečių karių, 
kuriuos remia tankai ir lėk
tuvai. Sakyta lėktuvai ap
šaudo barzaniečių pozicijas, 
o dalinys lengvų tankų at
vyko padėti pėstininkams.

Kautynės buvo smarkiau
sios savaitės gale ir iranie
čių karininkas raportavo, 
jog vienos brazaniečių kon
tratakos metu 30 iraniečių 
karių ir daugiau negu 100 
priešų buvo užmušti.

Raportuota Vengry
Herojus Suareštuotas
BUDAPEŠTAS, birž. 16. 

—Šiandien raportuota, jog 
oulk. Istvan Žemės, atsižy- 
nėjęs vengrų rezistencijos 
žadas ir šio krašto karinių 
ekspertų viršininkas Pary
žiaus taikos konferencijoje, 
buvo vakar suareštuotas po 
.o, kai k rata buvo padary- 
a jo bute.
Raportai, kurie n e t  u r  i 

oficialaus patvirtinimo, sa- 
:ė keturi kiti asmenys būva 
uareštuoti drauge su Ze- 
įesu.

Pasaulio sostinėse vakar 
buvo svarstomas klausimas 
ar Rusija dalyvaus Europos 

I gelbėjimo planui, kurį pa
siūlė \  U.S. valstybės sekre
torius Marshall.

Komunistų organas Prav
da rašė, kad tas pasiūlymas 

Įtik praplečia Trumano dok- 
' triną, kurią ji pavadino ban- 
[dymu padaryti politinį spau 
: dimą dolerių pagalba-“pro- 
! gramą kišimosi j kitų. vals- 
itybių reikalus.”

i Rytų Blokui Neteks U.S. 
Pagalbos

Prancūzija ir Anglija pra
nešė bandančios i š g a u t i  
Kremliaus nuomonę. Britų 
užsienių sekr. Bevinas šian
dien vyksta į Paryžių ta r
tis su Prancūzijos valdinin
kais. U.S. ambasadorius Jef- 
jferson Caffery vakar tarėsi 
su premjeru Paul Ramadier 
Paryžiuje.

Belgija, Giandija ir Liuk
semburgas tarpusavy tarėsi 
dėl Marshallo plano.
• Diplomatiniai sluoksniai 
Washingtone sakė Rusijos 
atsisakymas bendradarbiau
ti beveik tikrai privers va- 

(karų Europą susiorganizuo
ti kokioj nors ekonominėj 
federacijoj. Rusija ir jos 
rytinis blokas valstybių tuo 
būdu būtų atskirtos nao by 
kokios didesnės pagalbos iš 

I Amerikos. Raportuota Mar- 
Įshallis viliasi, jog tas neft- 
lyyks.

Baus Vokiečius už Gando 
Skleidimą

Įdomus atspindis pokari- 
I nių keblumų išsivystė Fran- 
jkfurte, kur mayoras Walter 
ĮKolb pranešė, jog vokiečiai

i sugauti beskleidžiant gan
dus apie tuoj įvykstantį ka
rą tarpe J.A. Valstybių ir 
Rusijos bus baudžiami.

Perspėja Gali Nebūti 
Nuomos Kontrolės

! WASHINGTON, birž. 16.— 
Šen. Sparkman (D., Ala.)

I šiandien sakė jeigu Prez. 
Trumanas uždės savo veto 

i ant nuomų kontrolės bl- 
liaus, kurį kongresas tikisi 
jam pasiųsti šią. savaitę, 

į gali būti, kad po birželio 30 
j d. nebebus jokios valdžios 
I kontrolės.

Sparkman yra vyriausias 
senatorių demokratų atsto- 

Ivų-senato konferencijos ko- 
imitete, kuris praeitą savai
tę susitarė pratęsimui nuo
mų kontrolės iki 1948 m. 
kovo 1 d., su sąlyga, kad 
savininkai gali kelti nuo
mas iki 15 nuošimčių jei su
sitars su nuomininku ir 
duos sutartį galiojančią iki 
1949 metų.

NEW DELHI, birž. 16.-. 
Indijos žinių kronika šį va
karą raportavo, jog 60 as
menų buvo nušauti ar gyvi 
sudeginti, kuomet gauja 
apie 2,000 asmenų užpuolė 
Tikri kaimą Gurgoan rajo
ne šeštadieny.

KALENDORIUS
Birželio 17 d.: Šv. Adol

fas; senovės: Daumantas ir 
Liudgailė.

Birželio 18 d.: šv*. Efrė
mas; senovės: Gimbutas ir 
Tulnė.

ORAS
Giedra ib šilčiau. Saulė 

teka 5:16; leidžiasi 8:28.

Į20C,ooo jūreiviu j Sako Dilius Palankus Tik Turtuoliams;
NEDIRBA uostuose! p rjg jgj y g(jg p j Į j ^

NEW YORKAS, birž. 16.
I -—CIO jūreiviai n e d i r b o  
[.šiandien, sekdami unijos 
. “ nėra sutarties, nedirbame’ ’ 
[liniją, kuri grasino visiškai 
i suparaližucti visas Ameri
k o s  laivus visuose U.S. pa
kraščiuose. Dvi jūreivių uni- 
ios, NMU ir ACA, reikalau

j a  20 ir 15 nuošimčių algų 
'pakėlimus bei kitų sutarčių 
pagerinimų.

| Nors prieplaukose nepasl- 
įrodė jokie pikietninkai, Na
tional Maritime unijos prez.

Į John 'Curran įsakymas ne
dirbti įsigaliojo vidurnakty- 

[ je vakar. Unijos teigia jog . 
■ jos nešaukė streiko, bet kad | 
i vyrai nedirbs be sutarčių, i 
Jūreiviams įsakyta pasilikt* j 

'laivuose “taip ilgai kaip ga
ilimą” ir  unijos kalbėtojas I 
(pareiškė, jog jų  nuvarymas 
nao laivų bus skaitomas i 

i “ išrakinimu.”

Kardinolas, Generolas 
Remia D.P. įleidimąĮ NEW YORKAS, birž. 16. 

—New York o Kardinolas 
Francis Spellman šiandien 
pareiškė jis pilnai remia 
pastangas išgauti valdžios 
sutikimą įleisti E u r o p o s  
tremtinių skaičių į J.A. Val
stybes,

CHICAGO,' birž. 16.—Geli. 
Mark W. Clark vakar užgy- j 
rė bilių įleįdimui 400,000 j 
tremtinių iš Europos Į< Ame- j 
ri.ką. Buvęs U.S. okupacijos 
zonos Austrijoje komandie- 
r.ius nurodė, jog vien Aus
trijoje yra daugiau negu [ 
500,000 tremtinių, pusė jų Į 
U.S. zonoje.

Gen. Clark kalbėjo H igb-! 
land Park high schoolėje. 
kur jis jaunystėje mokėsi.

Raupsuotieji Meksikoj 
Bėga Nuo Suėmimo j

MEXICO CITY birž. 16. 
—Raportuota jog Meksikos 
raupsuotieji bėga į kalnas, I 
valdžiai pasiruošiant prade- I 
ti “Anti-Raupsų Savaitę,” ! 
ry t dieną suėmimu asmenų 
sergančių ta  liga.

| WASHINGTON, birž. 16.— 
■ Prez. Trumanas šiandien 
I uždėjo veto $4,000,000,000 
(taksų mažinimo biliaus, tuo 
[beveik panaikindamas visas 
' galimybes sumažinimui “in- 
Icome” taksų šiems metams. 
Pranešime kongresui, Prezi
dentas sakė bilius siūlo abe- 
jingus ir nevykusiai pada

bintus taksų mažinimus.
Republikonų dominuoja- 

imas kongresas balsuos ar 
| pravesti bilių perviršijant 
veto, bet biliaus rėmėjai pri- 

! pažino nem atą jokios pro- 
i gos pasisekimui. R e i k i a  
[ dviejų trečdalių balsavimo, 
kad pravesti įstatym ą per- 

į viršijant Prezidento atm eti
mą. Vadai sakė tas būtų j 

; gauta atstovų rūmuose, kur ( 
bus ry t dieną balsuojama, | 
bet ne senate.

Prezidento F rieiaatys
Svarbiausios prieža s t  y e ! 

kodėl Prez. Trumanas neuž- ( 
gyrė taksų mažinimo biliaus ' 
yra sekančios: jis yra “ne- J 
saugus iš valdžios finansų i 
atžvilgio” ; taksų mažinimas [ 
šiuo metu padidintų inflia
cijos spaudimą; .by  koks i 
perviršis valdžios pajamose i 
turi būti pavartotas suma- j 
žinti vidaus paskolą, vieton 
taksų mažinimai; siūlomieji 
sumažinimai nėra teisingi, 
nes “geras bilius” duotų ( 
“didesnę dali palengvinimo’' 
mažai uždirbantiems.

Biliaus autorius ir a ts to -! 
vų būdų ir priemonių komi
teto pirmininkas ats. Knut- 
son (R., Minn.) išleido pa
reiškimą sakantį “ Preziden
to pasiūlymas laukti taksų 
mažinimo iki ateinančių me
tų yra niekas kitas kaip tik 
šaltakraujiškas politikieria- 
vimas.’’ Knutson aiškiai tu 
rėjo galvoje faktą, kad 1948 
yra prezidento rinkimo me
tai.

U.S. Našta Perdaug 
Didelė —  Hoover

WASHINGTON, birž. 16.— 
Buvęs Prez. Herbert Hoove-

Vėliausių Žinių Santrauka
—Prez. Trumanas nieko nedarys darbo biliaus reikalu 

iki trečiadienio. Nuosprendis laukiamas paskutiniu mo
mentu.
—Dės Moines upei tebekylant, daugiau negu 15,000 as

menų turėjo bėgti nuo potvynių antrą kartą per savaitę.
—U.S. teismas atmetė American Anti-Communist są

jungos prašymą uždrausti vidaus sekr. Krug užleisti Wa- 
ter Gate stadiyoną ruošiamom Henry Wallaco prakalbom.
—Vengrijos Laisvės partijos vado Deszo Sulyok vakar 

lauktus susirinkimas užsibaigė kuomet 150 komunistu -su 
diržais ir lazdomis užpuolė susirinkusius. Apie 700 Įpyku
sių vengrų priešinosi, kumščiais ir kėdėmis. Keli sužeisti.
—UN komisijai susirinkus piirmam posėdžiui Palestino

je, arabai pravedė generalinį streiką, o militarinis tribu
nolas pasmerkė tris žydus mirti už Acre kalėjimo užpuo
limą.

(ris šiandien rim tai perspėjo 
pasaulį, kad Amerikos iš- ' 
tekliai ir  ekonominė stabili- 

[zacija negali su tik ti visus;, 
užsienio šalpos reikalavi
mus be pilno bendradarbia- ;

I vimo iš kitų  kraštų. Perspė- 
i damas, kad ’ jei susmukti^ 
Amerikos ekonomija, visa- 
me pasaulyje būtų chaosas,r 

[Hooveris sakė šis k raštas 
(eksportuoja daugiau negu 
| savo perteklių, tuo atimda- 1 
mas iš Amerikos žmonių, ir  ’J 

i nuolat keldamas produktų |  
kainas. i v >

Hooverio mintys buvo pa- Į 
reikštos laiške a tsakan t į 
šen. Bridges (R., N.H.) pa- 1 
klausimą kur apriboti Ame- į 
rikos daromas paskolas ir-5 
dovanas. Buvęs prezidentas 1 
priminė, jog Rusijos kliudy- ' 
mas taikos sutarčių sudary- \  
mo uždėjo bilijoninę n a š tą  : 
ant Amerikos išlaikym ui • 
okupacinių kariuomenių ir  ; 
šelpimui badaujančių kraš> ( 
tų, kas kitaip nebūti! buvę j 
reikalinga.

Kennelly Priešingas
'Šėlas' U ksu i Mieste

Chicagos mayoras Ken- ; 
nelly vakar išėjo prieš siū
lomą pusės cento sales tax  
sukėlimai didesnių pajam ų 
išaiškinimui Chicagos f i
nansinių sunkumų. Laiške 
James A. Cunningbam, spe- . 
cialios pajam ų komisijos 
pirmininkui, Kennelly sakė 
daug patarnavim ų miesto 
gyventojams gali nukentėti 
dėl pinigų trūkumo, bet jis 
nerekomenduos sales tax, 
kas būtų privertęs chicagie- 
čius mokėti pustrečio cento 
taksų už kiekvieną prale istą 
dolerį.

Mayoras pakartojo savo f 
nuomonę, jog valstybė tu rė 
tų  pasidalinti^dabar gauna- . 
ma sales tax  suma su mies
tu. Illinois gubernatorius 
Green, tačiau, stačiai atm e
tė Chicagcg pasiūlymą su
grąžinti miestui vieną centą 
iš šešių.

Rusai 'A p g a ili/ Bet 
Tsbelaiko Pagrobtus

BERLYNAS, birž. 16. — 
U.S. militarinio gubernato
riaus pavaduotojas b r i g. 
gen. Cornelius E. Ryan šian-1 
dien sakė jis. gavo iš riisų J 
atsiprašym ą už pagrobimą 

[lenkės našlės ir jos 12 m etų 
.amžiaus sūnaus iš U.S. da-.« 
(lies Berlyno ,geg. 18 d., ta- 
jčiau, rusai nedavė jokio žen- 
|klo, kad pasiduos U.S. rei- 
[kalavimui p aleisti\ pagrob- 
[ tuosius.

PLATINKITE “ DRAUGĄ1*
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Čibiras Apie Staliną ir... Antikristą
-  RAUDONASIS PIĄUTUVAS PRIE LIETUVIŠKOJO 

KRYŽIAUS ŠAKNŲ. — 'MASKVOS PATRIARCHO 
PASIUNTINIAI VERGIA LIETUVIUS Į  PROVOS- 
LAVIJĄ.

Gabus plunksnos 
darbininkas

Jau iš Lietuvos laikų pa
žįstame Kazimierą. Čibirą 
kaip gabų laikraštininką. 
Ištremties dienas leisdamas 
Pietų Amerikoje jis parodė 
daug. kūrybinių sugebėjimų 
ir energijos, 1 patiekdamas 
skaitančiai visuomenei visą 
eilę, net ir  stambių, rašiniui, 
knygų.

Dabar, Jungtinėse Valsty
bėse, nors ir daug .laiko pa- 
švęsdamas kaip vienas iš 
“ Darbininko” redakcijos na
rių, rado galimybės spaudai 
paruošti naują
“Komunizmas — Antikristo 
religija”. (Išleido kun. P. 
M. Juras, spauda “Darbi
ninko”, 64 pusi.).

Į akis, visų pirma krinta, 
ekspresingas viršelis, dviejų 
spalvų kur lietuvišką kry
žių užkabinęs bando nukirsti 
nematomojo rankoje laiko- 

i mas stambus raudonasis 
p'iautuvas. J, Subačius pie- 

: šinį atliko skoningai.
' Stalino kaukė .ir partizanų 
: balsas

ti ir kareivių kapams pa
puošti, tadla . taip brangiai 
kainavusi demokratijų) šio 
karo politika buvo didžiau
sias istorinis melas (p. 35).

Kaip matome iš tų iisitrau- 
kų (“digest”), veikale yra 
įdomių informacijų ir jis 
nusipelno stropaus skaitymo 
ir uolauk platinimo.
Apie Antikristą

Dėl kaikurių kitų ' dalykų 
norėtume suminėti porą pa
stabų. Autorius per eilę pus
lapių nori išrykškinti, kad 
Stalino bolševizmas yra-ta-. 

veikalą:lsai AP<>kalypsės aprašytasai 
Antikristas (kaip t ą .ir savo* k 
knygos antraštėje pažymi). ■

Iš Nelietuviu Spaudos
• Philadclphia, Pa. — Len

kiškame savaitrašty “Tygod- 
nik Polski”, 8 d. birželio til
po laiškas K Jurgelos, rei
kale vienos recenzijos, ku
rioje buvo netikslumų apie 
Lietuvą praeity. K. Jurgėla 
šiuos netikslumus stengėsi 
šiuo laišku pataisyti. XX.

i Žinelės
Sveiko ž m o g a u s  nagai 

kiekvieną mėnesį paauga 
maždaug vieną aštuntąją co
lio dalį. Jei per 50 metų 
žmogus nenukarpytų nagų, 
tai jie užaugtų 6 pėdų ir 3 
colių ilgumo. Tačiau nagai 
iki tiek užaugti negali, nes

Du Los Angeles, Calif., policininkai pasididžiuodami Į pradeda lūžti. Vienam buvo 
pozavo mūsų fotografui, kuomet patirta, kad greitosios pasisekę užauginti ilgiausius 
pagelbos automobiliu j e kelyje į ligoninę moteris pagim- pasaulyje nagus, bet jie bu- 

kūdikį. (Acme-Draugas telephoto) , Ivo tik pusketvirto colio il-
gurno.raudonuosius palygindamas | pusė U. S. A. gyventojų e3ą gerai žinomų dalykų; taipgi 

buvo galima vengiti tokių 
svetimybių, kaip “falšyvas” 
(p. 5). Daugiau autoritetą

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

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. GRO 5677. Kez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

išsk irian t k e tv irta d  ir  sekm ad. 
Šeštadieniais tik ta i  nuo 2-4 pop iet

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

25 Metų Patyrimo*

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  8 Iki 8 

NedSlioJ pagal sutarti.

Dr. F. C. W inskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Kd. 
Ofiso Tel.: PROspcct 6446. 
Rez. TeL: HEMlock 3150

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

Trečiadieniais pagal sutartį. >

Knygos autoriui — K. 
Čibiras ;, yra ? kropŠtus 
plunksnos darbininkas. Jis 
surinkęs visą eilę įdomių po
sakių ir Saktų. Pavyzdžiui, 
Stalinas vienu metu yra pa
sakęs:
I  — Geri žodžiai yra kaukė 
blogiems darbams paslėpti. 
Nuoširdi , diplomatija . tiek 
yra galima, kiek sausas van-

su judais ir šėtonais. Nėra i bedieviai ir kad “mes arti- 
abejonės, kad raudonojo narnės prie žmonių sąžinės 
diktatoriaus,, klapčiukai, iš- išnykimo” (p. 35). 
duodantieji savo kraštą ir Manytume, kad nėra taip 
savo tautą, įrašo savo vardą-; jjioga. Galima sutekti, kad 
t suminėtąją kompaniją, ta- didelė dalis USA* gyventojų 
6iau mūsų, kovojančių dėl nepriklauso jokiai konfesi- 
tautų laisVės, kėlias taip ja^ tikrų,-kaip sakoma
tiesus, taip teisingas ir turi “bedievių”, nėra jau tiek | kurie nėra esminiai, veikalas 
tiek daug stiprių argumen- daug, o ir  iš esančiųjų dau- rekomenduotinas, parašytas 
tų, kad vargu ar yra reika-1 geiįs kartkartėjnis neatsisa- su didelė religijos ir Lietu

ko net savo auka paremti vos . meilė. Už ką autoriui, _ , M K ,
kad ir religinį reikalą, taigi turime būti labai dėkingi, utį #. flesua. 10 ryto iki « vak. sek- 
nėra fanatikai, nekalbant tai už pabrėžimą reikalo pa- ”^ ”4 ie *** Treciad. uždaryta.

Pats velnias nieko negali 
padaryti žmogui, kuris dar

būtų priduota atskiroms* | su^e^a juoktis, 
vietoms pažymint šaltinius: 
iš kur žinia ar posakis 'pa
imti.

Nežiūrint šių dalykėlių,

Tikslus tyrim as Gontact Stiklai
Orthoptic Gydymas, Stiklus Atnaujinu

Dr. W alfer J. 5wiafek

las naudotis abejotinos ver-' 
tos priemonėmis, kaip tai 
“stipriais” terminais. Įrodi-

OPTEMETR1STAS 
2201 W. CERMAK ROAD 

(Virš Metropolitan State Bank)
TeL CANaI 7329

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Avė.
(2-tros lubos) '

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

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

Dr.'J. W. Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitariu* —  nuo 1:00 
iki 4:00 i r  nuo 7:00 ik i 9:00 v a k a 
ro, iš sk ir ia n t T rečiad ien ių  i r  Šešta

dienių vakarus.
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. HILltop 2626

DR. A . JENKINS
PHYSICIAN »  SURGEON  

(L IE T U V IS  G Y D Y TO JA S) 

2500 W. 63rd Street
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:80-9 vak. 
šeštadieniai* nuo 2-4 popiet. 

Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.
Ofiso Tel. —  PB O spect 8838

Be*. Tel. —  Visgini* »421

nėjimas Staliną .esant tuo ijau apįe tai, kad daugelis I sauliečiams daugiau daly-1 
tikruoju Antikristu gal mieląi dedasi kovon prieš vauti religinėm minties sklei- 
vieniems ir- priduos didesnės raudonąją diktatūrą. Su tais dime. K. Čibiras buvo nuo I 
enėrgįjos kovoje su raudo- faktais turime progos kas- seniau žinomas apaštalai 
huoju tironu, bet daugeliui dieną susidurti. pasauliečių apaštalavimo,
tas atrodys tik žurnalistine j Amerikoje turime visą
akrobatika, jų akyse

Akis
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

jų aKyse numa- iabai stiprių religinių 
žindama .vertę ir kitų, tikrai sąjūdžių, tikėjimą ginančių) 

u, ,. _ . v. . svarbių autoriaus įkeliamu intelektualų, nemažai gilių
dUo u  medinę ge ezigjR, S • jsnnčią ir faktų. id ea lių , kurie kąi žibu 1
B : 1939 m. (Stalino.), v a i-1 1
džios . agentai gyventojus 
apklausė: “Ar esi tikin-

Dr. J. Ptfunskis

tis?”; apie 75 nuoš. Sovie
tų  piliečių turėjo drąsos at-'! 
sakyti — Taip!' (p. 12).
I  -—  Iš 454 Maskvoje esan
čių ortodoksų bažnyčių esą 
atidaryta tik 26 (p. 16). Iš 
buvusių Rusijoje 1,500 kata-1 
likų bažnyčių dar neatidary
ta  nė viena (p. 17).

— Dar 1919 m. bolševikų 
komsiaras Joffe prisipaži
no: “Lietuvių negalėjome 
įveikti todėl, kad jie perdaug | 
įsikibę į kryžių (p. 21).
■ — Lietuviai partizanai 
'drąsiai savo spaudoje skel
bią: “Jei jau tikėti. tai? tikė
ti galybių Viešpačiui, o ne 
garbinti - niekšų stabus. ”
|( Partizanų . . laikrašti s * ‘ko
vos keliu”, 1946. III. 10). 
Giesmė traukiny į Sibirą

— Mažeikių gyventojai 
1941 m. per didįjį žmonių 
išvežimą į Sibirą iš aklai 
Užkaltų prekinių vagcnų gir
dėjo galingus “Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė” ir 
“Marija, Marija” giesmių ai
dus (p. 22). •

— Stalino pastatyto ir j p 
koųįroliucjamo Maskvos pa
triarcho pasiuntiniai laksto 
po Lietuvą, versdami mūsų 
brolius pereiti į ortodaksų 
bažnyčią {p. 23).

— Teisingai yra pasakęs 
Lietuvos - draugas prof. 
Senų: Arba Lietuva bUg ka
talikiško, l’arba jos visai ne
bus. (p. 25).

— B Pernai rudenį komunis
tai J. A. Valstybėse kariš
kai lavino 15,000 są,vo par
tijos narių (p. 28).

— Jei Atlanto Čartėris su 
Keturiom' Laisvėm buvo rei
kalingas, kaip vaizdžiai 
prof. K. Pakštas išsifeiškė, 
tik paskolos bonams garsin-

Apj.e “bedievius ” . ir sąžinę 
Antra, autorius poroj vie

tų (p. 33 ir 34) labai stip- 
pabrėžia, kad beveikriai

riai šviesdami duoda., vilčių, 
kad sąžinės liepsna neužges.

Veikale buvo galima ap
leisti eilę jau iš laikraščių

STASYS LITWINAS SAKO:

i IR A B A D Geriausias Laikas Pirkti
U M D rM V  — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”.

SU

GERAS PASIRINKIMAS: J
Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytą išvaizdos Sidlngs 
— Langą — Darą — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardvvare — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materiolo — Šturmo Langą —. Kom
binacijos Dorą — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Dang Kitą Dalyką.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres.

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

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Mūsų Bendrovė, gelbsti tūkstančiams taii? 
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 SAVINOS
and Loan Association
Under U. <S. Government Supervision 

2202' WEST CĖRMAK ROAD CHICĄGO 8, ILL. 
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr.

A

33

)

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie *

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25tfi St 

m.
VIBAi DARBAS GARAMTOOTAB 

TalBCm Visų Mdlrbyafilų 
Vlaoklua Modaliu*

DYKAI APKAIN AVIMAS 
Paimam i i  namų Ir prlatatoai 

PARDUODAMU NAUJUS 
KABIOS

Mes turime Radijų |  stakų Ir 
jum* nerelk&s laukti d61 Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas VSll&ualų 
Ifuslkofl Rekordų.’ 

Nusipirkite Ir Pasiim kite su Savim

TELEFONUOKITBs 
CICERO 4118

Atdara Vakarai* Iki vai.

Dr. J. J. Smelana, Jr.
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue
VALANDOS:,

Pirinad.) Aafcį-ad., 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 

CANaI 0523 Platt Bldg.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home calls įn Indiana

Phone W entworth 2527

PHYSIO THERAPY 
936 West 63rd Street 

HOURS: Daily C to  8 P . M. 
Baturdaya 18 A. M. to  8 P . M.

SS

Ofiso teL MONroe 0570.
Besid. tel. CANaI 7819.

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Germak Boad 

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

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

Tel. GRO. 1800 (Ofiso , ir namų)

Dr. W alter J. Kirsfuk
PąYSICIAN and SURGĖON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

8:30 vakarais. Trečiad. p a g a l su ta r ti

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 Sekm. tik susitarus.

DR. EMILY V . KROKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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.

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 

Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS t 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 Marųuette Kd. 

(Dargis Vaistinės Name) ' 
OFISO VALANDOS:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

m a v  NOIUTS PASKOLOS ANT NAMO 
JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 

JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS f

UMYIEESAIL
1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317

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

r Atdara kasdien nua 9 ryto-iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
nuo 9 ryto iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

Tel. CANaI 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. -Germak Kd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas, uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

Tel. CANaI 0257
Rez. Tel.: PROspcct 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. Į. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
PULLMAN 1193Ofiso Tel. 

Namų Tel. 
VALANDOS

PULLMAN 8277 
nuo 2—4 ir 6—8

Dr. W alter M . Eisin
( E  I S I N A S )

6155 S. Kedzie Avė. 
P rac tico  lim itcd  to  O bstctrics 

and- Gynccology
VALANDOS T IK  PAGAL SUTARTI 

T e l e f o n a i  
Ofiso HEM- 8700. Rez. PRO. 6232 
Jo į neatsiliepia, š a u k it M1D. 0001

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Koad
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 vah vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutartį.

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspcct 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. Montvid, M.D*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIey 7330 
Resiz. Tel.: BRUnstvick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6, iki 8 vakare
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Po svietą pasidairius
Gazietose aną dien buvo 

apgarsinta, kad balšavikų 
rojuje — Sovietų Rusijoj — 
už pieno kvortą, reikia mo
kėti. 25 doleriai.' Daugelis 
dėl to pečiais trauko ir dy- 
vijas. Girdi, kaip sviets svie
tu, iki šiol dar nebuvo gir
dėta, kad kur nors už kvor
tą  pieno reiktų mokėti ame- 
rikanska valiuta — 25 do
lerius. t

Nereikia dyvytis, tavorš- 
čiai. Mat, ir pienas pienui 
nėra lygus. Karvių pienas, 
kokį mes čia, kapitalistų pek 
loj, perkame kvortą už 20 
centų ir geriame pilvus sau 
glostydami, yra paprastas 
pienas. Sov. Rusijoj toks pie 
nas nėra skaitomas rojišku. 
Rojuj, kaip žinote, viskas y- 
ra rojiška. Taigi, ir pienas

yra ne karvės, ale ožio, | 
strauso, arba kitokio paukš
čio. Tokį pieną.mes čia tik- 
i tai po gerų pietų svečiuose 
i paminime lyg nusiskųsdami:,
| “Visko buvo, visko buvo. ‘
! trūko tiktai paukščio pie- 
' no’ Bet ar kas nors kur I 
nors gavęs nors lašelį to ro

jiško pieno? Noser.

Pas mus, Amerike, kvor- 
' tog ožio, arba strauso pieno, 
i tavorščiai, negautumėt nei 
už milijoną dolerių, o Sov.

! Rusijoj kvorta 25 doleriai.! 
' Įdomu, kad lietuviški Stali- i 
no vabalai ir bimbalai, ku- ■ 
rie sakos ragavę visokių bal- 
šavikiško rojaus gėrybių, ne | 

' paukvatija nuvažiuoti į Sov. 
i Rusiją ir paragauti ožio, a r- ' 
!ba strauso pieno. Jie galėtų 
ir daugiau už kvortą mokė-! 

1 ti, nes daugelis jų pinigų tu
ri daugiau nei razumo.

kupacinė permaina, nes per 
didelės buvo likę žaizdos, 
kad jas dar labiau skaudė
tų.

Veltui laukiant galutinio 
išlaisvinimo iš Vakarų, po 
trijų metų kitos nelaisvės 
vėl birželio mėnesį 1941 m. 
raudonieji veržiasi į rudųjų 
vietą. Skaudu buvo matyti 
degančius Tėvynės miestus 
ir kaimus, griūvančias baž
nyčias, bet už vis skaudžiau
sia, kad vietos nėra toj že
melėj, kurioj gimiau ir au
gau. Vienus pasiviję raudo
nieji antru kart kankina, 
kad tėvynę mylėjo, antrus -- 
rudieji pirm savęs ant sprog 
stančių granatų varosi, nes 
jiems vergų reikia.

Taigi šios *trys sukaktys 
liudija apie tas baisias bir
želio dienas kiekvienam, ku
ris dar save lietuviu vadina, 
kitiems karčią tremtinio ar 
nepageidaujamo emigrante 
dalį suteikė, o tretiems — 
nepabaigiamo šelpimo naštą 
užkrovė.

Tremtinis kun. A. M-nas

sveikata;..
BRANGUS TURTAS

B a l o  D R. B A C H U S  
4204 Archer Avenue, Chicago

C L A S S I F I E D  A D S
★ “D R A U G O ” *  

D A R B Ų  S K Y R I U S ,

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISTNG DEPARTMENT 

127 No. Dearhorn Street 
Tek RANdolph 0488-9480

HELP WANTED VYRAI

HELP tVANTED MOTERYS

D2ENIT0RKŲ

Tai Buvo Mėnesis Birželio...

U. S. prezidentas pasira
šė įstatymą, kuriuo slaugių 
korpusas bus nuolatos pa
laikomas U. S. kariuomenėj 
ir laivyne.

Viduryje birželio mėnesio 
Lietuvos mokyklų mokiniai 
ir auklėtiniai baigia pasku 
tinius e g z a m in u s  ir su 
džiaugsmu laukia valandos, 
kada galės vykti į savo na
mus.

Bet 1940 m. 16 birželio 
jau buvo kitokia, kaip vi
suomet. Mūsų vyriausybę, 
jau kelinta diena l a u k i a  
Maskvoje galutinos ištar
mės, taigi neaiškus nerimas 
siaučia visą Lietuvos padan
gę. Kunigų Seminarijos auk 
lėtiniai, nors turime taip pat 
leidimą vykti į savo tėviš
kes, bet kažkokio nujautimo 
vedami dar užeinam pas pa
žįstamus išgirsti radio pra
nešimų.

Po vienos, kitos plokštelių 
muzikos akordų, pasigirsta 
liūdniausias mūsų gyvenime 
girdėtas žodis: “Bolševikai Į 
net šešiose vietose peržengė ! 
Lietuvos sieną ir eina pla-! 
čiu ruožu į krašto gilumą.” i

Pasibaigė kalba, lyg mir
ties šešėlis prislėgė kiekvie
no širdį. Visiems buvo aiš
ku, kad tėvų prakaitu atsta
tyta gimtinė, kad savanorių 
brolių atpirkta laisvė jau , 
įdėta į grabą. Vietoj gražios 
ir išpuoštos artojų žemės 
paliks azijatų išmindžiota 
klampynė.

dien atlieka patį juodžiausią ; 
I mūsų istorijoje darbą: ren-■ 
ka žmones iš butų ir gatvių, 
veža į traukinių: vagonus, i 
tremia į Sibiro taigas mir
čiai.

Kurie dar nebuvom pir
mosios savaitės vežimo są
raše, slapstėmės ir laukėm 
suktos pasaulio politikos pa- 

- krypimo.
Orlaivių ūžimas. Niekas i 

nebijojo mirties, nes ji nė-i 
ra baisesnė už seserų ir bro
lių kančias užkaltuose vago
nuose gabenant į  Sibiro tai
gas-

Nebaugino net būsima o-|

• FOOD CHECK-UP,

Threehundred workers ąt a  S t." Paul/ 
Minn., plaut havc 'food selections' 
evaluątęd by Red Cross nutrition i 
aidės who work to raiše bealth stand- 
ards through proper eating habifs.

NERVOTUMO 
DYSPEPSIJA 

Straipsnio pabaiga
4. Anorexia Nervosa, — 

lyra tai neurotiškas skilvio | 
sukrikimas, kad ligonis vi
siškai netenka noro valgyti, į 
niekad neišalksta. Tos rū
šies liga yra pati pavojin-l 

| giausia, nes nuo to gan daug Į 
| miršta.

“Anorexia Nervosa” pa-| 
prastai pasitaiko pas bręs-l 

I tančias mergaites ir pas 
jaunus vyrukus. Tokie jau-; 

! nikliai yra neuropatiški' ir 
yra paveikti tam tikrų ly-1 
tiškų psichozų.

Gavę “Anorexią Nervosa” 
nuolatos atsisakinėja valgy
ti, jie net ir pamįslit apie 
valgį nenori. Pas tokius pra
džioje žymių simptomų 
skrandyje nepastebiama. Vė
liau pasireiškia badavimo I 
simptomai;, ligoniu labai su
džiūsta, sunyksta ir nusilp
sta.
Motinos pastebėjusios, kad 

jos vaikas nevalgo, bando 
gražiuoju ir barimais versti 
vaiką valgyti. Tai- klaida; 
niekad neapsimoka prievarr 
ta valgdinti vaiką. Mano 

: patarimas, tai išsikraustyti 
iš .tos ap-ielinkės kur nors- 
kitur gyventi, kad jauniklis 
negalėtų matyti senos ap

linkumos, nei nesimatytų su 
senais pažįstamais. Tai yra 
vienas iš svarbiausių tokios 
ligos gydymo, priemonių. Ir 
tuojau reikia paprašyti rū
pestingo daktaro pagelbos ir 
klausyti jo visų įsakymų. O 
pats svarbiausias dalykas 
yra žinoti, kad yra baisiai 
pavojinga išbadėjusiam ant 
syk daug pavalgyti. Nuo to, 
išbadėjęs gali greit mirti. 
Reikia maitinti išlėto ir po I 
mažai ant syk. Pagydymui 
“Anorex-ia Nervosa " ir at
gaivinimui išbadėjusio ima 
daug mėnesių laiko.

Šiuomi baigiu, seriją straip' 
snių apie įvairias Nervotu- 
mo Dyspepsijas.

Daktaro Atsakymai į 
Klausimus

Atsakymas A. G. — Liga 
vadinama “Multiple Sclero- 
sis” yrą grynai nervų siste
mos liga. Tamsta nesibijok, 
toji liga nėra limpanti. Ir jei 
kas tamstai sakė jog tai yra 
nuo sifilio, tai netiesa. .Tik 
neišmanėlis tapi gali sakyti.

OPERATORIŲ
Patyrusių

PRIE RAYON APATINIŲ
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ

P u ik i Mokestis 
M alonios Darlx» Si,lygos 

š ilt i P ie tū s  už m ažų kalną  
D ykai ligon inės apdrnuda

GERfiKITfiS APSAUGA 
PASTOVAUS DARBO
O’BRYAN BROS.

42^0 Belmont

AUTO MEKANIKŲ
PATYRUSIŲ PRIE 

FORD AUTOMOBILIŲ 
Pastovūs Darbai 

Cicero Lincoln

PASTOVUMAS, TRUMPŲ 
VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 

MODERNIŠKAM NAME
• LABAI AUKŠTOS RATOS

72%e J valandą p radedan t 
77 He J valandų po 3 m ėnesių 
82Hc J valandų 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 paskirti prie darbo 
arčiausiai Jūsų nam ų.

A tvykite ir  m atyk ite  
Miss Allan

M oterių Samdymo Ofisan

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

309 W. WASHINGTON ST.

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street, Chicago

Iš tiesų, po vienų metų. 
kai Lietuva apiplyšime ir 
nuskurime pasivijo “broliš
kas respublikas”, prisiarti
no juodoji valanda ir pa
tiems tos žemės sūnums.
1941 m. 14 birželio, kada jau 
visos Kunigų Seminarijos 
buvo “nusavintos” , .susirin
kom egzaminas laikyti į vie-
ną Kauno bažnyčios zakris- DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
tiją, kad pasiruoštume tai Specialė nuolaida organizacijų parengimams,
jau visai beviltiškai ateities vestuvėms ir panašiems įvykiams,
pastoracijai. Negalime nuo Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 
pat ryto susikaupti dėl ne- buteliais, dėžėmis ir statinėmis,
paprasto sunkvežimių judė- __  ____________ . . .
i jimo miesto gatvėse. Pasi- 1 AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas
rodo, kad jie vakar šimtais j TELEFONAS — PROSPECT 5951
-dyki gulėję aikštėse, šiam

Švedų Atomines Energi
jos Komisija paskelbė, jog 
neužilgo Švedijoj bus ura 
niurn pradėtas gaminti iš 
skalos (slate).

N A R G U T I T
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.

WHFC -  1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n u 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 Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242

Mercury Sales, Ine.
5233 W Cermak Rd. 
Tel. Olympic 646

REIKIA

Oxygen -
Acetylene
BURNERS

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS

MAX SCHLOSSBERG
COMPANY

1115 W. 48th STREET
Yards 9176

REIKIA
KIAUŠINIŲ PERŽIŪRĖTOJŲ

Patyrusiu, pilnam arba daliniam 
laikui. Garantuota ištisai metus 
darbas, gera: užmokestis.
3109 E. 92nd St. — ŠOU. 0637

Kviečiame 
Klansytls: 
Muzikos 

Dainų 
žinių Ir 

Pranešimų

PAIEŠKOJIM AS

Ieškau  Juozapo A dom aičio, sūnų  
Stanislovo ir  P a lion es A dom aičiu, 
gim u sį L ietuvoje, šak ių  apskr.; Gnie- 
vų kaim e. K rieptis M iss Sopliie Ka- 
žukenus 101 N. Sceond St., Hudson, 
N. Y.

REIKIA MOTERIŲ
Raižyti dešras, pastovus darbas, 

gera mokestis.
UNITED BUTCHERS 

PACKING CO.
1152 W. Fulton Street

Puola Rusiją Kaipo 
Taikos Kliudytoją

WELLESLEY, Ivlass., birž. 
16.—Laivyno sekr. Forres- 
tal šiandien kaltino Rusiją 
kliudymu valstybės sekr. 
Marshallo pastangų sudary
ti taikos sutartis su Vokie
tija ir ašies satelitinėmis 
valstybėmis.

Kalbėdamas Wellesley ko-' 
1 egi j oš mokslo metų užbai
gime, Forrestal pareiškė: 
“Sekretorius Marshallas da
rė ką galėjo atakuoti šias 
(taikos) problemas Maskvo
je praeitą žiemą, bet Rusija 
pastojo jam kelią. Jis at
naujins pastangas lapkričio 
mėnesyje.

Atsargumas po laikui nie
ko nereiškia.

FOR THAT HOME 
ALE YOUROW N

Y o u ’ l l  N e e d  .Money;>ortheOewnPoySeal-

ManyambidouT"coup!a*are~ «vfag 'liawvfe'l>eCMW| 
future home-owners, sodo as the/ve accumulated the 
dowa payment oeedcd.'. Any convenient amount opeot 
your insured savings actount et dus Assodadon. The) 
charr will showyou how much you need co a r t i

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118 

■  ■ ■ ■ ■ ■  —  w  - ■

Didybė pati pasigamina 
sau pražūtį.

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti.

SAVE WITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN

PAIEŠKOJIM AS

Zūbaitės.NumgaudienSs Onos sū 
nus. A m brozicjus Num gaudis,- k ilę s  iš 
K retingos apskr.. Skuodo m ięsto ,ieš
ko motiąos brolio Antano ‘arba’ .K a 
zim iero Zūbės, kilusio iš  K retingos  
apskr., M osėčkio valsč., P relgavos  
kaim o. Gal K anadoje. Praneškite: —  
PRANK^YUKINO, . 002 Jaekson  Avė., 
Vancouvei", B. C., Canada.

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

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

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

PIRMIAU MATYKITE MUSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U t LABAI PRIEINAMAS KAINAS I

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. —  
Prie Progos Paklauskite Jų.

Archer Avenue Furnitūra Co.
— PABLOB SPITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 351 III.
T elefon ai —  C A F ayette  3516 

Savininkai — JO1 KAZIK—KAS3KAIRB 
k  u . -----------------------------------------------------
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SKELBKITfia DIEN. "DRAUGE”

Rimtas Hooverio Įspėjimas
PAVOJAI EKONOMINEI STABILIZACIJAI

Herbert Hoover, buvusis prezidentas, paskutiniuoju 
laiku ypač pasidarė akylas ir veiklus. Veik kiekvienu 
svarbesniu valstybės vidaus ir užsienių politikos klau
simu jisai pasisako. Neseniai jis asmeniškai lankė Eu
ropos kraštus šelpimo reikalais. Ta pačia progsf jisai 
-artimai susipažino ir su politine Europos būkle.

Kadangi jis yra buvęs ne tik krašto prezidentas, bet 
prekybos sekretorius, žymus ekonomininkas ir pirmojo 
karo* metu rūpinęsis nuo karo nukentėjusių kraštų 
šalpa, tikrai autoritetingai gali kalbėti ir apie Ameri
kos ekonominį pajėgumą gelbėti užsieniui atsistatyti 
ir žino kokiais negaliavimais serga šiandieninis pa
saulis.
AMERIKA TURI PASILIKTI EKONOMINIU 
GIBRALTARU

Šiomis dienomis p. Hooveris padarė įspėjimą Jung
tinių Valstybių vyriausybei, kad ji savo dovanomis ir 
eksportu užsieniams perdaug neišsemtų Amerikos iš
teklių ir kad nepažeistų ekonominės stabilizacijos.

Buvusis Prezidentas sako, kad perdidelis Amerikos 
turto išsėmimas neigiamai atsilieps į krašto ekono
minį gyvenimą ir tai gali sudaryti didžiausią pavojų 
visai civilizacijai.

Hooveris visai teisingai pareiškia, kad, 
jei Amerika nepasiliks ekonominio stiprumo Gibral
taru, neišvengiamai chaosas užviešpataus visą pa
saulį.

Reikia manyti, kad ir vyriausybė ir kongresas į 
sveikas p. Hooverio pastabas atkreips rimto dėmesio.

★
Pasmerkia Maskvos Politiką

DURTUVAIS IR TERORU PAREMTI RĖŽIMAI

Dean Acheson, kuris šio mėnesio pabaigoje pasi
traukia iš Jungtinių Valstybių pasekretoriaug vietos, 
kalbėdamas Wesleyan universitete, iškėlė Maskvos 
smurtišką užsienių politiką. Kadangi jisai gana ilgai 
išbuvo prie užsienių politikos vairo, todėl apie Ameri
kos santykius su viena ar kita, valstybe jisai gali kal
bėti su nemažu autoritetu.

Pažymėtina, kad p. Acheson visu griežtumu pasmer
kė komunistinius rėžimus Rytų Europoj. Tuo pačiu 
kartu jisai pranašauja, kad, kaip greit ginkluotas jė
gos bus ištrauktos iš tų kraštų, taip greit susmuks 
komunistinės vyriausybės, nes jos laikosi teroro ir dur
tuvų pagelba.
VYRIAUSIA KALTININKĖ YRA RUSIJA

Atsistatydinąs valstybės pasekretorius kaltina So
vietų Rusiją dėl to, kad ligšiol pasaulyje taikos dar 
nėra. Rusija trukdo ir taikos planavimą ir ekonominį 
bei finansinį' pokarinį atsistatydinimą.

Jis kaltino sovietus Jaltos sutarčių sulaužymu. Ne
paisant Amerikos ir Anglijos protestų, Rusija panau
dojo militarinę jėgą, kad savo įtakos sferą ir politinį 
dominavimą plėsti. Rusija nedavė tautoms progos ir 
laisvės pačioms susitvarkyti ir gyventi laisvu, nepri
klausomu ir demokratiniu gyvenimu. Vengrija taip jau 
esanti to^ pačios Rusijos smurtiškos politikos auka.

Gerai, kad p. Acheson išdrįso pasakyti Rusijai griež
tą tiesos žodį. Tai daug reiškia. Jo ir kitų aukštų pa
reigūnų pareiškimai daugeliui atidarys akis.

★

Reta Muzikinė Biblioteka
Britų Muziejus nutarė nupirkti iš vokiečio muzikos 

veikalų leidėjo Pauliaus Hirscho jo iš 15,000 atskirų 
leidinių susidedančią biblioteką, vieną iš geriausių vi
same pasaulyje. Už ją sumokėta 120,000 svarų ster-> 
lingu.

Savininkas dar 1936 metais paliko Vokietiją ir išsi
kėlė į Angliją. 50,000 .svarų sumoka pati britų vyria/u- 
sybė. Bibliotekoje yra gausu'įvairių muzikinių unikumų.

★
Tarptautinė krizė, kuria iššaukė komunistai savo 

užgrobimais Balkanuose, yra pati* didžiausia ir pavo
jingiausia.

D. P. Nori Būti Išgirsti /
VIENO TREMTINIO PASISAKYMAS 

(Tęsinys)

Bet šis planas kiek suklupo. JAV atėjo prie valdžios 
nauji žmonės, baigė kadenciją La Guardia, Kremliaus 
veidas ir rankos vis ryškiau pasirodo, — pradėta su
prasti ir įvertinti. Be to, D. P. stovyklų gyventojai, 
vėtyti ir mėtyti, greit atpažino NKVD ir Gestapo Eli- 
gibility ankietose...

Bet Kremlius ir naktį nemiega.

Žydų srove iš Rytų
10-tyje įsakymų kalbama: “Aš esu tavo Viešpats 

Dievas, kurs tave išvedžiau iš Egypto žemės, iš nelais
vės namų”.

Šimtai tūkstančių; žydų kažin kokiu būdu, kažkieno 
malone ėmė plaukti iš sovietinio “rojaus” į vargšę 
buržua zinę Vakarų-žemę. Kokiam dievaičiui dabar turi 
būti dėkingi žydai, manau, kiekvienam ąišku. Juk ži
nome, kad iš Sovietų Rusijos ir paukščiui nelengva at
skristi, neatklysta joks lietuvis, ukrainietis, o iš Azer- 
beidžano, Birobidžano, Uralo, nuo Obės, Amūro krantų 
atplaukia tūkstančiai žydų.

Kaip, kodėl?
Labai paprastai: jeigu veža, leidžia, tai ir atkeliauja. 

Kiek įdomesnis klausimas:- kodėl?
. Tenka pažymėti, kad jau pakankamai paaiškėjo, ko

dėl žydai traukia į Vakarus.
Po šio karo laimėjimų, vestų Suvurovo, Aleksandro 

Nevskio, Kutuzovo dvasių įtakoje, žymiai pakilo rusiš
kasis šovinizmas, imperializmas, žydai niekad nebuvo 
mėgiami Rusijoje. Kur buvo didžiausi pogromai prieš 
žydus, jei ne Rusijoj ?

Šio rašinio autoriui teko labai gerai įsitikinti, kaip 
rusai-bolševikai nekenčia žydų. Caro rusas buvo tikin
tis, nebuvo viešai ugdoma neapykanta kitos tautos ar 
tikėjimo žmogui, gi sovietinis rusas yra piktas, kerš
tingas, be sąžinės gyvulys. Tokio neapykanta baisi.

Stalinas, kaip žydės Kaganovičiutės^vyras, išleisda
mas iš Sovietų Rusijos žydus, laimi du kiškiu: šalina 
iš Rusijos antisemitizmo priežastį — žydą ir į Vakarų 
Europą siunčia tūkstančius alkanų, apiplyšusių žmo
nių, kurie pridengia šimtus, gal ir tūkstančius bolše
vizmo agentų. Šiandien vieša paslaptis: dalis Vakaruos- 
na traukiančių žydų, atvyksta su griežta ir suplanuota 
Kremliaus misija. Vieni iš jų šnipinėja, kiti D. P. rei
kalams tvarkyti, tretį kelionei į platųjį pasaulį su ko
munizmo mikrobais.

Yra trijų rūšių žydai: 1-oji rūšis tai aktyvūs, iš
mokslinti bolševizmo agentai; 2-oji rūšis tai naciona
listai — Palestinos kūrėjai, bet ir šie dažnai eina su 
komunistais, nes Kremlius žada nepriklausomybę Pa
lestinai; 3-ioji rūšis žydų — išvargę, išblaškyti šeimų 
likučiai, kurie nori ramiai gyventi, bizniauti ir nesi- 
maišyti į jokią politiką. Tokių yra geras trečdalis, bet 
tai seniai arba vaikai, išvargę ir abejingi, todėl jie 
kantrūs, tykūs, ^neaktingi. Juos kaip priedangą, me
džiagą dažnai naudoja ir komunistai, ir nacionalistai.

Reikia šviesia sąmone suprasti Europos žydų kan
čias, jų siekimą sukurti nepriklausomą Palestiną, jų 
teisę gyventi teisėtu gyvenimu, mylėti, juoktis ir verk
ti. Visų tautų D. P. supranta žydus, jųjų siekimus, bet 
kaip suprasti žydų aktingumą komunistų partijoje ir 
sovietų agentūrose, kai jie apiplyšę, Išvargę bėga iš 
sovietų “rojaus” ?

Ir randamas /tik vienas atsakas: žydai nori valdžios 
ir... keršto. Tai derinasi.

Kaip norėtųsi čia suklysti, bet žydų stovyklose so
vietų simpatikai, agentai, vieši ir užsimaskavę, mums 
D. P., kurie kovojame prieš visokių spalvų diktatūrą, 
nieko gero nesako.

Dabar UNRRA rengia kursus busimiesiems IRO tar
nautojams, kitaip sakant, ruošia kadrus, kurie pava
duos UNRRA-og personalą. Ir tuose kursuose 80-85% 
žydų. Tai Sovietų Rusijos, Jugoslavijos, Lenkijos žy
dai. Jiems pirmenybė, nes jie kacetininkai, jie ne kvis- 
lingai, ne rudosios diktatūros partiečiai. Kiek jų yra 
raudonosios diktatūros partiečių, draugų? Ir kas bus, 
jeigu jie susimes į UNRRA-os įpėdinį IRO?

Jų praeitis nežinoma, jie ankietų neužpildo, jie “ po
litiniai švarūs”, jie įsigija dokumentus, kokius tik jie 
nori.

Girdėt, kad Lenkijoj ir Čekoslovakijoj laukia 40-60 
tūkstančių žydų, laukia, kada atsidarys kelias įj Va
karus. Pikti liežuviai šneka, kad Eligibility screening’as 
turėjo išvalyti stovyklas nuo baltų, lenkų, ukrainiečių 
ir pašaukti į jų vietą tuos 40-60 tūkstančių... Gal tai 
piktos valios kalbos, bet kur UNRRA-oje atsiranda 
žydas, dažniausiai jis būna piktas, “gudrus” ir labai 
rūpinas, kodėl lietuviai, lenkai, latviai ir kiti negrįžta 
“atstatyti sovietinės tėvynės”, nors jis pats neseniai 
atkilo iš “rojaus”, palikęs ir didįjį atstatymo darbą.

(Bus daugiau) {
★ . . . . . . .
Yra spėliojimų, kad Sovietų Rusija gali pasitraukti 

iš Jungtinių Tautų organizacijos.

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdele

Prieš keletą savaičių visą 
kraštą sukrėtė šiurpi trage
dija: vienas 16 metų jaunuo
lis nužudė keturis kaimyno 
vaikus, savo žaidimo drau
gus. Policijai jis pareiškė 
norėjęs patirti, kaip jaučia
si žmogžudys, kadangi jis 
matė tiek daug nužudymų 
filmose. žudikas atiduotas 
gydytojams, kad jie ištirtų  
jo protą.

Taip pat neseniai vieno 
protestantų ministerio sūnus 
nužudė tėvo zakristijoną. 
Teismas jį išteisino, nes ras
ta, kad jis protiniai nesvei
kas. Jis įsivaizdavo save vie
noj filmoj m atytu žmogžu
džiu.

Kiek seniau viena mergi
na nušovė miegantį jos tė
vą. Ji pasisakė nužudžiusi 
tėvą girdimų per radio mis
terijų. įtakoje. Ji norėjusi 
pati suvaidinti “m isteriją” .

★ ★ ★
Tai tik trys paskutiniai 

šiurpūs įvykiai... O jų atsi
tinka gana dažnai, beveik 
kasdien. Radio ir filmų žmog 
žudysčių istorijų paskatinti, 
jaunuoliai pamėgina patys 
tapti filmų didvyriais — 
žmogžudžiais. Jie lengva ran 
ka nužudo savo artimuosius, 
draugus, net tėvus. Ir  jie 
išteisinami, nes jie “nesvei
ki”.

žinoma, kiekvienas žmog
žudys nesveikas. Protiniai 
sveikas žmogus negali žudy
ti. Bet jeigu jis, tas žmog
žudys jaunametis, y ra ištei
sinamas, tai vistiek kas nors 
už tuos šiurpius nusikalti
mus turi atsakyti. Jei jis 
siunčiamas į proto ligų ligo
ninę, tai į elektros kėdę tu 
ri būti pasiųsti filmų gamin
tojai, kurių pagamintos fil- 
mos nuodija jaunuolių sąmo
nę ir priveda prie tokių bai
sių nusikaltimų. Elektros 
kėdės užsitarnauja ir radio 
“misterijų”  autoriai.

★ ★ ☆
Kai kada reiktų pasiųsti 

ir  motiną į elektros kėdę už 
jos vaiko nusikaltimus. Tą 
motiną,- kuri savo vos pra
dėjusiam rėplioti vaikui per
ka revolverį, žaislinį revol
verį. Išmokusio su žaisliniu . 
revolveriu taikyti į žmogų 
vaiko ranka nesudrefcės ir 
tada, kai toje rankoje bus 
tikras revolveris. *

Bausmės užsipelno ir tos 
motinos, kurios savo keletos 
metų vaiką tempia kiekvie
ną vakarą į kino teatrus, 
kur rodomos kriminalinės 
filmos. Tos filmos — tikra 
žmogžudžių mokykla.

★ ★ ★
Tadaušas Dūdelė s i ū l o  

priešamerikietiškai veiklai 
tir ti komitetą žymiai pra
plėsti. Tas komitetas turėtų 
rūpintis ne tik komunizmo 
ir fašizmo (tai du vieno liz
do paukščiai) propagandos* 
išvijimu iš filmų, bet taip 
pat čiupti už kalnieriąus vi
sus tuos, kurie gamina to
kias filmas kaip ‘ ‘Dillinger’ ’ 
ir  pan. Juk tikrai niekur ki-

...... įMSi
T. ANGELAITIS

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

(Tęsinys)
— O kodėl aš?
— Jūs už žmones atsakote.
— Atsakom tiek, kiek mes į gera juos vedam. Tai

gi atsakome prieš Dievą. O šiaip kiekvienas už save 
atsakingas.

— Apie Dievą čia nekalbėk, nes vistiek nesusikal- 
bėsim. Bet žinok: tegu tik  kas atsitiks, atsakysi.

— Tai negali būti.
— O tai bus! Pamatysi. Gali sau eiti. Tik neužmiršk, 

ką čia girdėjai!
Kunigas Tadas išėjo. Tardymas užtruko neperilgiau- 

siai. Tačiau vargonininko koridoriuje jau  neberado. 
Enkavedistai pradėjo vargonininką klausinėti, ko jis 
laukiąs. Sužinoję vargonininko laukimo tikslą, enka
vedistai prigrasinę vargonininką, kad daugiau tokiu 
tikslu nebeitų įj jų  namus, nes galįs iš ten  nebegrįžti, 
išvarė namo.

— Gal .ir gerai, kad ir mane tardė, — galvojo eida
mas namo Tadas, — nes daugkas čia paaiškėjo. Jie 
mano tardymais mus nugąsdinti. Tegu žino, kad su 
mokytais kunigais ne taip lengva y ra  kalbėtis. Jie gal
voja, kad tu ri reikalą lengvai išsprendžiamą, kaip su 
bemoksliais “ baciuškomis” . Dabar atrodo, kad suki
limo byla bus baigta. Gaila, kad ji nepagelbėjo Vaclo
vui. Tačiau matos, kad kunigų kol kas dabar nelies.

— Sveikinam, sveikinam, — džiaugsmingai sutiko 
draugai kunigai, pamatę Tadą grįžtant. — Mes jau 
manėm, kad nebegrįši. O taip galvoti buvo pagrindo. 
Dėkui Dievui.

— Dabar galiu sakyti, kad ir mane tardė, — geru 
ūpu pasakė kunigas Tadas.
9. Grobio Ieškojim as Telefonu

Klebonijoj suskambo telefonas. Kalbėti prieina, ku
nigas Tadas.

— Alio! 29636, — pasako Tadas.
— Alio! Kas čia kalba? — girdisi stiprus balsas.
— 29636.
— Kas? ' - *
— 29636.
— Bet aš noriu žinoti, su kuo aš kalbu.
— 29636.
— Žiūrėkit, čia kalbu iš kompartijos. Mums reika*' 

lingas pavasarininkų organizacijos sąrašas. Skubiau
siai turite pristatyti.

— Atsiprašau, tam sta paklydai,ne čia ieškai. Čia ne 
pavasarininkų organizacija, o klebonija.

— Tai jūs viską žinote. Juk visose katalikų organi
zacijose dirbo kunigai.

— Žinau, kad kunigai dirbo su katalikiškom organi
zacijom. Bet taip pa t žinau, kad visos organizacijos 
yra likviduotos. Turtas ir knygos įte ik ta milicijai. Į 
miliciją ir kreipkitės.

— Ir  mes tai žinom. Mūsų nemokyk. Bet milicijoj 
mes nieko nerandam.

— Tai aš nieko nežinau.
— Na, na, pažiūrėsim.
Pasikalbėjimas baigėsi. Telefonas buvo pašte užre

gistruotas klebonijos vardu. Ne taip lengva buvo su
sekti, kas atsiliepia, nes klebonijoj buvo apie dvide
šimt gyventojų. Be to, galėjo pasimaišyti dar ir  sve
timų žmonių.

tu r pasaulyje nėra gamina
mos filmos, kur žmogžudžiai 
padaromi herojais. Griebti 
reikia ir  visus radio miste
rijų  autorius ir  leidėjus.

Per radio, filmas ir  knyg

palaikes skleidžiama nusikal 
timų propaganda y ra  Ame
rikai tiek pat pavojinga, 
kiek ir komunistinė propa
ganda. Jai reikia paskelbti 
griežtą kovą.

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINĖS
•  BRANDĖS
•  RUM’O

•  GIN
•  VYNO

•  KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O N A R C H  
L I Q U G  R

S T O R E  i g l  

3529 So. H alsted Si. į
S E  Phone: YARDS 6054

y.yilnkiysj
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Ic R Al F Vptlfimn irų už dovaną sveikinimui sei- 
lj D ALi V“ll\iniU mo. Abu laiškai susirinkimo

Marųuette' Park. — Bir- nuoširdžiai priimti, 
želio 4 d. parapijos svetai- Taip pat skaitytas laiškas- 
nėje įvyko BALF 5 skyriaus kvietimas į Šv. Pranciškaus 
eilinis susirinkimas, kuria- Vienuolyno Rėmėjų seimą, 

' me dalyvavo 37 asmenys. Pittsburgh, Pa. — priimtas 
Susirinkusieji nutarė kuo ir paskirta auka, kuri bus 

rūpestingiausiai ir su di - pasiųsta kartu su sveikini- 
džiausiu uolumu r u o š  t i s | mu.
tremtinių reikalams aukų 
rinkliavos dienai.

Balsių šeimos pastangomis, 
dalyviai buvo pavaišinti, už 
ką iniciatorei ir paigelbinin- 
kėms nuoširdžiai dėkota.

Gildietis

Priminimas Apie 
Didį (vyki

Šv. Kazimiero Akademijos 
centro, rengiamas pikniką: 
įvyks liepos 6 dieną Vytau- 

I Iš ligonių randasi sekan-| to parke. Prie šio išvažiavi- 
čios: Ona Grepelienė ir  Ju- mo jau  nuo seniai rengiasi 

Iš skyriaus ižde esamų pi- U? na B^ienė.; Gildos na- visi skyriai. Todėl prisiren- 
nigų, nutarta pasiųsti kele- res P^sssadejo aplankyti. , girnas bus pilnas visais at-
tą CARE pakietėlių betar-1 Toliau kalbėta aPie Gib 
piai kai kuriems . tremti- dos Paniką, kuris įvyks lie- 
niams pos 27 d., Aiušips Vartų

Ona’ Norvilas, Sicilija Sto- ParaP- “Būtos” darže, West 
siūnas ir Marija Samulis pa- Side- Panešta, kad šeimi- 
sižadėjo savo lėšomis suda- ninkės apsiėmė vietinės Gil- 
ryiti pakietėlius ir pasiųsti dos nares’
tremtiniams į Vokietiją. Piknikui aukojo produk-

Marąuette Parko Namui tais ir pinigais: A. Balsienė,

tatininkas Los Angeles mies 
te.

Cbicagoje Algis Regis pa
bus kelias savaites. Kas no
rėtų gauti informacijų apie 
nuosavybes Kalifornijoje, 
gali kreiptis į Algį telefonu: 
Calumet 6578. Kalifornijoj 
jo adresas yra sekantis: 
F irs t National Realtors, 342 
N o/ Vermont A v., Los An
geles 5, Calif. P. B.

Viskas Nauja
Tovro of Lake. — Švento 

Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyriaus sus-me bir
želio 9 d., pirm. E. Gedvi- 

I lienė pranešė, kad jos name 
ivyks pramoga rugp. 3 d., 

i4 vai. popiet. Visas pelnas 
eis rėmėjų seimui pasveikin
ti. Seimas šįmet jfvyks rug
pjūčio 31 d., Šv. Pranciškaus 
Akademijoj. 3 skyrių atsto 
vauti apsiėmė A. Snarskie- 
nė.

Perskaityta padėka nuo 
seselių Kazimieriečių už da
lyvavimą rėmėjų seime ir 
dovaną.

Rėmėja

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2
Brighton Park. — Labda

rių  Sąjungos 8-tos kuopos 
labai svarbus susirinkimas 
įvyks šį vakarą, birželio 17 
d., parapijos mokyklos kam
baryje 8 vai. Visi nariai kvie 
čiami susirinkti, nes turime 
svarbių klausimų svarsty
mui. Valdyba

žvilgiais.
Tas piknikas tuo ypatin

gas, kad darbus užims mo
terys, kurios moka prie vi
sų prisitaikyt. Brightonpar- 
kįetės virtuvėj alkanus pe
nės, aštuoniolikietėg prie ba 
ro trokštančius girdys, bri- 
dgeportietės šaltakoše suši
lusius vėdins, roselandietės 
duos progą galiūnams save 
jėgas išmėginti prie šlėgos, 
cicerietės ir marketparkie-

M. Navickienė, E. Širvins- 
kienė, K. Laurinienė. ir  ki
tos pasižadėjo.

Gautas pranešimas nuo
Nekalto Prasidėjimo Šv. Ma- karštais ir  šaltais šuniu- 
rijos Seserų iš Putnam, kad kaĮ® su‘ įvairiais pridėčkais 
Gildos seimas Rytuose vi- vaišins. Kiti skyriai taipgi 
sais atžvilgiais buvo sek- tur®s savo visokius laimės Į 
mingas, ir  kad viena seselė išmėginimus ir  užkandžius, 

gerb. klebonui už svetainę.. Į trem tinė jau atvyko, o kitos | Taigi nepamirškit nei die- 
O dabar, liepos 1 d., štai j tikisi, gal, atvyks liepos mė- nos nei vietos rėmėjų pik- 

jau ir “TAG DAY”. nesį. Įniko, vienuolyno naudai ren-
Marketparkiečiai atsimin- Buvo du kvietimai į  pik- giamo. Vienuolyno reikalai 

kitę ką kalbėjom. Visos ir nikus Ryans Woo.ds miškuo- yra mūsų visų. reikalai. O 
visi į( darbą kaip skruzdės, se: vienas į Šv. Pranciškaus dabar eina statybos vajus. 
Vieni kitus raginkite ir kai- Vienuolyno apskrities birže- Eina prisirengimo darbas, a- 
binkite prisidėti prie šio kil- lio 15 d., o kitas Šv. Pran- įpie kurį jau visi žinome. Ne-

Savininkų Dr-ja per Bakutį 
įteikė skyriui $25 auką, dar 
kiti asmens suaukojo $4.00. 
Viso aukų, tremtinių šelpi* 
•mui, gauta $29.

Visiems dalyvavusiems su
sirinkime ir aukavusiems 
tremtinių vardu tariu ačiū. 
Taip pat širdingai dėkoju

Algis Regis Chicagoje
Chicagiečiams gerai, pažįs 

tarnas iš prieškarinių laikų 
Algis Regis svečiuojasi pas 
savo draugus Chicagoje.

Jau virš metų, kaip jis 
grįžo iš Europos karo fron
tų. Tada jis nuvyko į Kali
forniją ir  pradėjo tyrinėti 
galimybes pradėti kokį biz
nį. Dabar jis jau yra popu
liarus ir sėkmingas real-ea-

4330-34 S. California 
A ven u e  

Lafayette 0727

nais darbo. Negalimas daik 
tas, kad Marąueete Park ki
ti pralenktų.

Visos geros valios mote
rys ir  merginos jau  dabar

ciškaus Vienuolyno 2 sky- •; reikia daug aiškinti. Visus 
riaus liepos 13 d., (bloke i kviečia rėmėjos. U. G.
No. 25), prie 87-tos ir  West- I --------- :--------- —
ern Avė. Bailys tas, kuris bijo ir

Po susirinkimo Marcijo- bėga/ o kas bijo, bet nebė-
prašomos registruotis šiuo- nos Navickienės lėšomis i r ! ga, ta i dar ne bailys.
se punktuose: I----------------------- —-------------------------------------------

• ‘Margutis”? '6755'S. W ėst-į' • 3
ern Avė.

Ona Malakauskienė, 7121
So. Washtenaw Avė.

Cecilija Stosiunas, 6207 S.
Richmond St.

John Stancikas,
BALF 5 skyr. pirmininkas

Iš Nek. Prasid. Seserų 
Gildos Susirinkimo

Birželio 10 d., Balsių na- ! 
muose įvyko Nekalto Prasi- j 
dėjimo* Seserų Gildos susi
rinkimas, kuriam vadovavo 
pirm. V. Gečienė.

Šiame susirinkime įsirašė 
nauja' nare Petronėlė Mila
šienė.

Skaityti prisiųsti padėkos 
laiškai — vienas už pareikš
tą  užuojautą a. a. Elenos 
Butkienės nuo jos vyro; ki
ta s  nuo Šv. Kazimiero Sese-

UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 
Tėvų Marijonų Ruošiamą Žurnalą Anglų Kalboje

"TH E M ARIAN"!
PRENUMERATA — $1.00 METAMS

Žurnalas bus mėnesiniu.
Kaina — $1.00 metams.
Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje.
Pirm as Žurnalo numeris pasirodys kaip tik  

turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių.

LAIVAS
2334 So. Oakley. Avenue 
Chicago 8, Illinois 
Brangus Tėveliai Marijonai;

Šiuomi prisiunoiu prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir 
meldžiu siųsti jį vieniems metams. Šiuomi prisiunčiu. mokestį 
{iš anksto vieną dolerį — $1.00.
KAM SIŲSTI ŽURNALĄ;
VARDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < . . . . . . . . . . . . . . .
ANTRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . .
Miestas . . . . . . . . . . . .  Valstybė . ( ) 

P o s ta i  Z one

JT
KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

A. A.
ALBERT GfeUŽINSKI

G yveno -3625 S. .P a rn e l l  Ajvc. 
M irė  B irželio  ' 14d., 1947m .,

12 vai. dieną., su la u k ę s  42 m e 
t ų  am žiaus.

G im ęs C hicago, l li ic o is . 
P a lik o  d id eliam e  nuliū 'd im e: 

m o te r į B e rn ic e  ’ (po  tėv a is  
D a u k š a itė ) ;  sū n e lį A lb e rt i r  
d u k re lę  L o rra in e ;  tėv e liu s  Si
monų. i r  Oną, G ru ž in sk iu s :' 2 
b ro liu s  V aclovą  i r  b ro lie n ę  S tel- 
l ą .  i r  jų  še im ą , i r  Ju o z a p ą ; 
uošvį P e t r ą .  D a u k šą ;  3 te ta s  
A m iliją  E že rsk ien ę , B a rb o rą  
To tvers, i r  J u z e f ą  S la n k u s  ir 
jo s  v y rą  S ta n is lo v ą  i r  jų  še i
m as; p u ssese res  —— K az im ie rie - 
te s  Sesuo M . C oncilia i r  Sesuo 
M. R o sa n n a  ir  d a u g  k itų  p u s 
se se r ių  i r  pusbro lių , bei k i tų  g i
m in ių , d rau g ų  i r  p a ž įs tam ų .

K ū n a s  p a ša rv o ta s  M a že ik a  ir 
E v a n s  kop lyčio je, 3319 S. Li- 
tu a n ic a  Aive. L a id o tu v ės  įvyks 
treč iad ., B irželio  18d. I š  k o 
p lyčios 8 - tą  v a i. ry to  b u s  a t ly 
d ė ta s  į ŠV- J u rg io  p a ra p . baž
nyčią , k u r io j įvy k s g ed u lin g o s 
p a m a ld e si už  ve lio n iu  sielą.. Po 
p a m a ld ų  b u s  n u ly d ė ta s  į š v e n 
to  K azim iero" k ap in es .

N u o šird ž ia i k v ieč iam e  v isus 
gim ines; d ra u g u s  , i r  p a ž įs tam u s  
dab^jjajįli š io se  la ido tuvėse .

N u liū d ę : M oteris , Sūnelis. Ir 
D u k re lė , T ėve lia i, B ro lia i i r  
B ro liene , Uošvis, T e to s, P u s s e 
s e rė s  i r  v isos k i to s  G im ines.

L a id . d i re k t . : M aže ik a  ir  E v - 
a n , te l. Y A R ds 1138-1139.

B. A. E 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

Kenčiantieji nuo seny. atdarų 
ir skaudžių žalsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai ifisi- 
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti —  užtepkite 
LEGULO Oint- 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgalvinan- 

' filos ir skausmą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir' 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žaiz
das. Vartokite Jį irgi skaudiems 
nudegimams, Bąšų Ir  sutrūkimų 
prašallnimul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdina va
dinamą Athlete’s  Poot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiflyimo ir 
rutrūklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir k i
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LEGULO OINTlfENT parsiduo
da po |1.2S ir po |S.6I.

Siųskite jūsų Money Orderį tie
siog I —

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 50. ILLINOIS

PETER P. GURSKIS
MŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED

659 W. 18th Street Tel. SEEley 5711
IV2 bloko į rytus nuo Halsted. Pietų gatvės pusėje.

Koplyčios VELTUI Visose 
Chic&gos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.) -

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo. 9:15 iki 9:30 v. ryte.

V eteranų Perlaidojim o Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk-, 

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

NULIŪDIMO VALANDOJE
.KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. W estern Avė., Chicago, I1L
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

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

Paminklus pristatomo 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 pamatykito mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

B I T T I N a n d K 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.

^ L A ID O T U V IŲ  PĮKEKTORIAI 
M 43 S»W «tan M *. ' S 3 I*  U h ta .lc . Avė.'
PROspočt 00991,, ■_ YARd* 1138-1139
TIh m  karia gywm Iobom n ii—  daina gamime fcoply5» arfiaa Jūsų namų

Amouiansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir. naktį. Rei-1 
kale, saukite mus. j

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

1646 WEST 46th ST.

2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN

UODČSlOlVALANDOJ

MAŽEIKAS EVANS
POVILAS J. RIDIKAS

3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET i
Telephone: YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP
Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI
Pliones — ’CĄNaI 2515 
COM 5765? PUL 1270

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— SavlBlake —

SS. Casimir MonumenS 
Company

3914 West lllth  St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: , CEDARCREST 6 3 3 5

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

Pliones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ.. PhoKs: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Plione LAFayctte 3572
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DIENRAŠTIS DftA LIGAS. CHICAGO. JLLINOTS Antradienis, birž. 17, 194?

Ten Buvo Gražu, Jauku ir Didinga
LUN. JUOZAPO ŠAULINSKO KUNIGYSTĖS SIDABRI

NIO JUBILIEJAUS BANKETE BUVO GRAŽI MENI
NĖ PROGRAMA. — VISI DŽIAUGĖS JO DARBAIS. 

Chicago. — Pereitą sek-1 Pagerbtuvių banketą su- 
įadienį buvo pagerbtas kun. ruošė parapijos komitetas,
I ' Šaulinskas, Visų Šventų- priešakyje su kun. Bruno 
|  lietuvių parapijos klebo- Griniumi, kuris įdomiai va- 
as, kunigystės sidabrinio dovavo vakaro programai, 
įbiliejaus proga. | Kun. Juozapas šaulinskas
Bažnyčioje ir salėje buvo pareiškė padėką visiems 

ražu ir didinga. Kun. J. banketo dalyviams ir tiems, 
aulinskas atnašavo pade- kurie kokiu nors būdu pri- 
os šv. mišias jubiliejaus sidėjo prie banketo.
roga. -Pamaldose dalyvavo ------------------------ 1
aug žmonių, ’het ir iš kitų
arapijų. Daug žmonių pri- 
ne šyč. 'Sakramentą, 
raži Programa
Vakare salėje kun. Juoza- 

I garbei buvo suruoštas

Ką Pareiškė?
Wahington. — Sumner 

Welles, buvęs valstybės sek
retoriaus padėjėjas, pareiš
kė, jog Rusijos agresyvinės

KĄ GI DARYS, JEI STOKA BUTŲ
žinai,

Chicago. — Parkų Dis- 
triktas praneša, kad, vasa-1 
riniai koncertai Grant Par- Į 
ke netrukus prasidės. •

Pirmasis koncertas bua x  Lietuviai tremtiniai, at 
trečiadienį, birželio 25 d i e - i ^ ę  jg Vokietijos • ir ąpsi-

anketas, su įdomia menine I exPansijos politika
muzikaline programa, ku- 

ą išpildė pradžios mokyk- 
s  vaikai ir parapijos cho- 
is. Daug darbo įdėjo į pro- 
ramą-sesery s Kazimierietės 
muzikas K. Sabonis. 
Bankete dalyvavo daug 
irapijiėčių, svečių iš kitų 
irapijų ir visuomenės vei- 
Sų.
areiškė Padėką 
Kun. Juozapas buvo paš
okintas Lietuvos 
r. P; Daužvardžib,
Š a š kė jam padėką už jo 
irbus Lietuvos laisvinimo 
>vose ir tremtinių) šelpimo 
irbe.
Kun. A. Briška ir L. Šimu-'
B .jparęiškė, kad kun. Juo-’ 
ipas gyvai remia katalikiš- 
į spaudą. Tėvų Marijonų 
irdu sveikino kun. V. Pa
tils, o Chicagos vikarų 
galu pasve'kino kun. V. 
ykoląitis.
Jdomią kalbą pasakė 
:asys Piežą, žymus žurna
la s , kuris amerikiečių 
iaudoje garsina Lietuvos 
irdą. Dažnai ji g apie Lie- 
.vos reikalus rašo Chicago- 
ggald American, 
aug sve*čiy
Bankete dalyvavo Mr. ir 
£s. Mackevičiai, Lietuvos 
>nsulo žmona Mrs. Dauž-j 
irdis, St. Piežos žmona i 
rs. O. Pieža, kun. J. Mar- 
3,i i© Gary, kun. Tikuišis, | 

Šimutis, Jį?., muzikas, j

valdyti pasaulį.

Prašo Susitarti
Auroros miesto taryba pa

reikalavo National City Li
nes'pareigūnų, kad susitiktų 
su streikuojančiais autobu
sų darbininkais, kad būtų 
likviduotas streikas.

Aurora — Elgin apylinkės I 
iZn^ulo l ^ ven °̂̂ a  ̂ neturi autobu- 

kuris sa*s susisiekimo nuo perei
to trečiadienio.

Skelbia Kova
Roma. — Italijos raudo

nieji skelbia kovą ministe- 
rio pirmininko Alcide Gas- 
pari vyriausybei. Nesenai 
raudonieji buvo išstumti iš- 
Italijos vyriausybės.

Du Pašauti
Chicago. — Du negirai bu

vo policijos pašauti ir kiti 
keturi sučiupti, kai jie bėgo 
iš pavogto automobilio.

Kiek Šunims Paliko
Long Beach, Calif. — 

[Mrs. Mary BumbuI, iš Sali 
Pedro, testamentu paliko sa
vo vyrui $5.00, p  aštuoniems 
šunims užrašė $15,600. Tai

m. M. Urbanavičius 
tug kitų žymių asmenų.

ir paaiškėjo teisme?

Ne\V York vienos parodos salėj atsirado nauja palapinė, kurioj pasirodė ne parodai 
išstatyti eksponatai, bet apsigyvenęs karo veteranas su žmona ir kūdikiu. Policijos 
klausinėjamas jis pasisakė niekur negaunąs buto, tad parodos salėj pasistatęs pala
pinę. (Acme-Draugas telephoto)

Ruošiasi Prie Dideliu Iškilmių f e l  N e l a i m ė s
Mirtis Važiuojant

Paso De Los Libres — 
Mažiausia 17 asmenų žuvo 
ir 50 liko sužeista, kai ke
leivinis traukinys, nuėjo nuo 
bėgių). Nelaimė įvyko netoli

lių iškilmių, kurios įvyks | $500, kad jų vardu būtų įr | La Crdz’ Argentinoje, 
liepos 4 dieną. Tą dieną kar- rengti kambariai. Ir dabar 
dinolas Sferitch pašventins dar galima aukoti /tam tiks- ’ $50,000 Nuostolių

LIEPOS 4 DIENA KARDINOLAS »STRITCH PAŠVEN
TINS SENELIŲ PRIEGLAUDA. — DEDAMI PARA
ŠAI DURYSE.

| , Chicago. — Amerikos | organizacijos.
{Lietuvių Katalikų Labdarių Senelių prieglaudos dury- 
Sąjungos Centras ir kuopos , se dedami vardai tų asme- 

I smarkiai ruošiasi prie dide- | nų, kurie aukojo $1,000 ar

senelių prieglaudą. Ilui, jr vardai bus įrašyti
Liepos 4 dieną labdariai ! duryse

ir plati visuomenė galės pa
sidžiaugti nuveiktais dar
bais labdarybės srityje.

Teko girdėti, kad liepos 4 
dienos iškilmėse dalyvaus vi
sos Chicagos bei j03 apylin
kių lietuviškos katalikiškos

JOS F. BUDRIK, Ine.
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 sietų Rądios, nuo $20.00
Iri £450 00

TELE VISION setai, po $275 
r  aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 
slęktrikiniai šaldytuvai, skalbi* 
uo mamšinos, elektrikiniai pe
nai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
iečiai, rašomos mašinėles.

Krautuvė atdara kiekviena 
liepą ir vakarais: pirmadienį, 
cetvirtadienį ir šeštadienį iki 
) vai. vak.

Budriko leidžiamos Radlo valan- 
aridos kas sekmodienj, iŠ WCFL 
1000 'kili) radlo stoties, 9:30 va- 
andą vak.. o ketvirtad. vak. lfi ym-’C (1460 ktl.) 7 val.: vakaro.

JOS F. BUDRIK, Ine.
1241 S. H alsted St.

H  Chicago 8, Illinois 
TEL CALUMET 7237

i Kai Atsilankė
Chicago. — Roy Burke, 

72 metų, iš Lafayette, Indi, 
Tėvo Dienos proga atvyko į 
Chicagą pas savo sūnų. Ir 
tėvą ištiko širdies ataka. Jis 
mirė.

Atsargumo

ną. Koncertai vėliau vyks 
[kiekvieną trečiadienio, penk 
tadienio, šeštadienio ir sek
madienio vakarą, išskyrus 
vieną Šeštadienį, rugpjūčio 
16 d.

Koncertų sezonas tęsis 
aštucnias savaites. Paskuti
nis koncertas įvyks sekma
dienį, rugpjūčio 17 d. Kon
certai kiekvieną dieną pra
sidės 8 vai. vakare, o baig
sis apie 10 vai.

gyvenę Chicagoj, prašomi: 
nepamiršti ateinantį šešta
dieni, birželio 21 d., atšilau-. 

I kyti į Lietuvos Vyčių salę, 
12451 Węst 47 St., kur Ęedę- 
racijos ir Chicago apskr. L. 
Vyčių sęniorų kuopos yra 
ruošiamas susipažinimo va
karas. Tremtiniams. įėjimas 
nemokamas.

X žioberiai, seni- Brighton 
Park gyventojai, šį mėnesį 
švenčia vedybinio gyvenimo 
auksinį jubiliejų. Praeitą 
penktadienį bažnyčioje buvo40 Asmenų Žuvo

' Agua CaJiente. — A p i e j atlaikyta pamaldos, per ku- j 40 asmenų žuvo ir nemažai K as jubiliatai su visa šeima 
| buvo sužeista, kai kilo pot- ir giminėmis dėkojo Dievui 
1 vynis ir apsėmė Cindad | už. visas malones, ir gavo pa 
miestelį, tarp San Rafael ir laiminimą, o ant rytojaus 
Vilią Garcia, Meksikoje. namuose buvo s u r u o š t a 

jiems puota. Jubiliatai yra

Nelaimė Ore
- Pranė Ivanauskiene, 

Fort Knox, Ky. — Arini- žmona seno Dievo Apvaiz. 
jos C-47 transporto lėktų- dog pijoj biznieriaus K. 
vas sudužo jr sudegė, kai Ivanausko. 726 w . igth St„

| jis pakilo oran. Dvidešimt L du mėnesiai> kaip serga.
Gydoma namie. Kad ir biz- 
nierka, sveika būdama Pra
nė daug darbavos draugijo
se, parapijoj, draugijose ir 
dažnai patiekdavo katalikiš- 

asmenys Į ̂ enas laikraščiams žinių iš 
lietuvių veikimo. Visi pažįs-

vienas asmuo buvo 
tas.

Chicago. — Albert’s baldų
name, .2320 Roosevelt rd.J Kg j SllfffinkC 

Dabar name eina valymo I buv0 gaisras. Sakoma, jog I 
darbai. Jei kas galėtų I Ugnis sukėlė $50,000 nuosto- 
būtų malonu, kad ateitų į gretimų namų turėjo
talką. Jau daugelis ten dlr- ^ėgti apie 150 asmenų, 

padėjo tvarkyti nau- _____;_________febo ir 
jai pastatytą namą.

Ambasadorius Caffery Kalbėjo
BUVO DVIEJŲ DIENŲ IŠKILMĖS. — EDMŲND CAN-1 

TERBURY BUVO PASKELBTAS ŠVENTOJO PRIEŠ 
700 METŲ.

Kaip Baisu
St. Louis. — Mrs. Anita 

I Sarchet, 40 metų, nušoko 
nuo 'MacArthur tilto. Jos 
vyras norėjo- divorso gauti.

Chicago. — Du
bu vo sužeisti,, kai jų auto-1 
mobilis palietė laikraščių 
troką. Nelaimė įvyko Clark ^m ieji bnki jai kuo grei- 
gatvėje ir Archer avė. či ausiai pasve 1.

Automobilį vairavo Carl | x  John T. Jarecki, sūnus
Bezick, 23 metų.

Paryžius. — Prieš 700 me
tų Edmund Canterbury bu
vo paskelbtas šventųjų. Ta 
proga Pontigny abatijoje į- 
vyko dviejų dienų iškilmės.

Į iškilmės buvo nuvykęs 
kun. J. T. Purtill, šv. Ed
mundo tėvų viršininkas, ilsi 
Winooski, Vt. Jis atnašavo 
iškilmingas sv. mišias. Jef-. 
ferson Caffery, U. S. Am
basadorius ‘ Prancūzijai, at- 
r.ivertęs į katalikų tikėjimą, 
dalyvavo šv. m:šių aukoje. 
Atidarys kolegiją

Buvo pranešta, kad Pon- 
tigny abatija atidarys pran
cūzų — amerikiečių kolegi
ją, ateinantį spalių mėnesį.

ChicagjOg Saugumo Tary-lMmimąi kolegijai vadovaus 
ba įspėjo automobilių vai- šv. Edmundo tėvai, 
ruotojus, birželio 15 dieną, | Kitą dieną iškilmingas šv. 
kad jie atsargiau važiuotų Į mišias atnašavo vyskupas
nuo penktadienio, nes tūks
tančiai vaikų bus paleista 
iš mokyklų vasaros a tos to 
goms.

Edward Myers, iš Destmins- 
tsr, Anglijos, atstovavęs 
kardinolą Bernard Griffin. 

Ambasadorius Caffery kai

bėjo pusryčių metu, kur da
lyvavo bažnyčios ir valsty-. 
bes aukšti vyrąi.

Vienuolyno priešakyje bu
vo suvaidinta religinis vei
kalas: Šv. Edmundas, Iš
tremtasis. Šį veikalą parašė 
Henri Brochet, garsus pran
cūzų dramų rašytojas. 

Išleido taisykles
Šv. Edmundas, turtingų 

anglų pirklių rsūnus, 1234 
metais tapo Canterbury ar
kivyskupu. Jis išleidio tai
sykles, kad- atstatyti tvarką, 
bet jos sutiko pasipriešini
mą; Išnaudojimai karaliaus 
Henriko HI, ypač karaliaus 
reikalavimai bažnytinių duo 
kliu, išsėmė arkivyskupe* 
kantrybę, ir pats save ištrė
mė į Pontigny. Jis mirė 1242 
metais, ir po kelių metui vė
liau jis buvo popežiaus In- 
nocento IV paskelbtas šven- 
toju.

Liūdnai Baigės
Chicago. — Negras plėši

kas buvo nušautas perei^ 
sekmadienį, kai jis bėgo 
apiplė^s- Joseph Caldwell, 
67 metų, Graymon viešbučio 
tarnautoją.

Dešimt žuvo
Paryžius. Dešimt as

menų, įskaitant keturis vairi 
kas, žuvo ir du sunkiai su
žeista, kai sudužo Indo-Kini- 
jcsr lėk-tuvės.

Atėmė $500
Chicago. — Mrs. Frances 

Smith, 32 metų, kalbėjos su 
viena moterimi prie savo 
namo. Jaunuolis priėjo" prSe 
Mrs.> Smith ir iš jos atėmė 
rankinuką, • kuriame buvo 
$500.

Slaptai Tariasi
Paryžius. — 

laikraštis Le Populaire pra
nešė birželio 15 dieną, kad 
vedama slapta prekybos de
rybos tarp Sovietų Rusijos 
ir Ispanijos.

Cook County apskrities tei-
-----  sėjo Ed' K. Jarecki, šiomis

dienomis paskirtas asisten
tu vice prezidentui The Chi-

Socialistųįcago Terminai N a t i o n a l

Susižeidė Ranką
Chicago. — Elmer L. Kre- 

pel, 26 metų, iš Crystal 
Lake, McHenry kauntes, su
sižeidė ranką, kai jis buvo 
priverstas nusileisti lėktu
vu. Nelaimė įvyko netoli 
Crystal Lake. Lėktuvas bu
vo šiek tiek sužalotas.

89 Metai
Stockholm. — Birželio 15 

dieną Švedijos karaliui Gus
tavui V suėjo 89 metai- am
žiaus. Jis dar jaučiasi ge
rai.

Karas Žiurkėms
Sakoma, kad Chdcagoje 

esą 2,000,000 žiurkių. Nuo 
pereito pirmadienio prasidė
jo žiurkių naikinimo savai
tė, kurią paskelbė mayoras 
M. itennelly pereitą savaitę.

Keturi Gimė
Milės City, Mon., —r Mrs. 

Edward Randash, 34 metų, 
pagimdė tris dukteris ir vie
ną sūnų — tai keturiukė.

Jos vyras yra garažo sa
vininkas.------ - - ----- ----- ------

Gatvėse Įvyks BALF Rinkliava
Chicago. — Dabar Blinioiss 

valstijoje vyksta didžiulis 
Bendrojo Amerikos Lietuvių, 
Šalpos Fondo (BALF) va
jus. Šio vajaus tikslas yra 
sukelti pinigų sumą, kad 
galima būtų pagelbėti lietu
viams tremtiniams, esan
tiems Europoje.

Chicagos mayoras M  
Kennelly leido pravesti lie
tuviškųjų kolonijų gatvėse 

~tam;±ikslui-rinkliavą. Šiam

darbui reikia darbininkų. 
Jei kas gali dalyvauti rin
kliavos darbe :— prašom re
gistruotis BALF skyriuose 
arba vajaus raštinėje, 840 
West 33rd str., Chicago, 8, 
III., Telef. Yards 4789.

Išvyko
New York., Arkivysku

pas John J. Cantwell, iš Los 
Angeles, nesenai; išvyko • še
šiom savaitėm į Airiją.

Pakliuvo Lošikai
Chicago. Tuščiame

krautuvės kambaryje buvo 
lošiama dice. 25 asmenys 
buvo areštuoti už gemblini- 
mą. Taip pat patrauktas at
sakomybėn gembljnimo na
mo savininkas.

Keistas Įvykis
New York. — Pašto tro- 

kas neteko kontrolės ir jis 
tiesiai įvažiavo, į taverną ir 
sustojo prie. baro.

Įkrito Jūron
Fort. Landerdale, Fla, — 

Mr. ir ''Mrs., William R. 
Wolf, iš Dayton, Ohio, žuvo, 
kai jų lėktųv-ąs. įkrito .į_ jūrą.

jau Atvyko
Į Jungtines Amerikos val

stybes atvyko Ferenc Nagy, 
buvęs Vengrijos ministeris 
pirmininkas. Jo vyriausybė 
buvo nuversta komūnistų.. 
kai jis buvo Šveicarijoje.

BO Atstovų
Shanghai. — Tolimųjų 

Rytų Ekonominės Komisijos 
60 delegatų, iš 10 tautų, 
pradės posėdį pirmadienį, 
birželio 16 dieną. Tai pir
mas šios rūšies suvažiavi
mas Rytuose.

Paraginkite savo kaimy
nus ir ' pažįstamus, kad /jie 

I užsisakytų. Draugą”.

JOHN T. JARECKI 
Bank. Jis yra baigęs North- 
western universitetą teisių 
skyrių ir pastarame .kare 
buvęs Įeit. pulkininku.

X Kun. J. šaulinskas, Vi
sų šventųjų parapijos kle
bonas, . tikrai šauniai buvo 
savo parapijiečių pagerbtas 
25 metų kunigystės jubilie
jaus proga. Visa eilė sveiki
nimų. atsiųsta ir iš ‘toliau. 
Bankieto programa buvo 
taipgi graži.

X Kun. S. Petrauskui,- Gi
mimo Šv. Marijos vikarui, 
pagerbti 15-kos metų kuni
gystės sukakties pre ĝą, bau 
kietąn parapijos salėją pra* 
eitą sekmadienį/ susirinko 
daug parapijonų ir sukak
tuvininko draugų bei pažįs
tamųjų iš toliau.

X Šv, Antano parapijos 
piknikan, kad ir. vėsoką die
ną, suvažiavo daug žmopjų. 
Kadangi aplink buvo kalba
ma, kad šis pikniką^ yra-“ tė
vų piknikas”, tad daugiau- 
siaf buvo sveikinami Ir vai
šinami tėvai........

X  Kiekvienas gali būti 
‘•‘Draugo” rėmėju. Užtepk^ 
pačiam nuolatos skaityti/ir


