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SENATAS BALSUOS VETO REIKALU ŠIANDIEN
&

Rusai Skuba Įsitvirtinti Vengrijoje;
Ruošiasi Užvaldyt Balkanų Federaciją

Rašo ‘Draugo’ Bendradarbis Vyt. Arūnas

(Tęsinys) >sa, dar šiuose kraštuose pa
îreiliikia stipri įuzistenci- 

Ko nori rusai? Pirmoj ei- ja, bet sovietai ėmėsi “va- 
• lej jie nori sau užsitikrinti lymo.“ Rumunijoje suimta

į  ateitį Vengrijoje, nes tai la- [virš 15.000 žmonių, Bulga- 
bai svarbus strateginiu at-1 rijoje taip pat. Pagal pas- 
žvilgiu kraštas vidurinėje kutinės informacijas, j bul- 
Europoje. Įgarų-graikų pasienį atvyko

B Laikas bėga labai greitai Isovietų “darbo batalijonai,“ 
£ ir artinasi tas momentas,! o Jugoslavijoje išlipo “ tarp- 

kada rusai turės atitraukti tautinė brigada’’ iš 2,500 
V savo kariuomenę iš šios vie-1 žmonių, skirta Graikijos 

tos. Tai turėtų įvykti po I kovoms. Besarabijoje su- 
/ devyniasdešimt dienų nuc | traukta 100,000 r asų ka- 
• taikos sutarčių ratifikavi- riuomenės. Visa tai rodo,
{ mo. Amerika jau ratifikavo, kad rusai nori paimti Bal- 

Tiesa, rusai dar galės pasi- kanų federaciją po savo laz 
likti Bulgarijoje ir Rumunl-1 da.
joje tol, kol nebus pasira- Pagal paskutines žinias, 
Syta taikos sutartis su Aus- Molotovo dešinioji ranka 
trija ir Vokietija. Tad da-[Višinskis svečiuojasi šiuo 
bar bus visiems supranta- .'metu Čekoslovakijoje. Tai 
ma, kodėl rusai atidėlioja nėra prieš giedrą... 
derybas su Austrija ir V o j Jei Amerika ir iškels 
kieti ja. [Vengrijos klausimą prieš

Visa tai daroma legaliai 'uN, ar tas kiek padės? 
ir rusai pasilieka “teisūs”. [Abejojama, nes UN yra per 
Mažažemių partija Vengri- silpnas organas, kad galė
joje nebuvo visai atstumta tų rusams pasipriešinti, 
nuo valdžios. Vyriausybės Amerika irgi, nes ji yra to- 
pirmininko vieta pavesta j y, 0 rusai ggdi Vengrijoje, 
vienam jos nariui generolu: |Tuos dalykus jau senai ga- 
Dinnyes, kuris ankstyvas- jiįma buvo numatyti, nes 
niame kabinete buvo krašto j Amerika užsibrėžė Europo- 
apsaugos ministru. Bet jis |je gynimosi linija, kuri ap- 
yra didelis rusofilas ir Mas- įma tik vakarų Vokietiją, 
kvai davė kai kurių pasiža- Graikiją, Turkiją ir Italiją, 
dėjimų. Iš viso, kaip kiek- Jai Vokietijoje abi zonos 
vienoje partijoje, taip ir (sujungtos davė gerų rezul- 
mažažemių yra nesutarimų. tatų, jei Graikijoje ir Tur- 
Atsirado ir jų tarpe žmo- Įkijoje amerikiečių kariškos 
nių, kurie sutiko eiti su so -, misijos jau pradėjo save 
vietais, tuo tarpu kai kiti | darbą, tai Italicje padėtis 
pasiliko opozicijoj. Šie pas-1 pasilieka neišspręsta prob- 
kutinieji pateko į kalėjimą. Įema

g Pagaliau Dinnyes nėra Nežiūrint į tai, kad Gas- 
tikru šeimininku. Tikrumoj perj pasiliko prie valdžios 
visa valdžia yra jo pava- Įjr komunistai buvo išmesti 
duotojo Rakosi rankose, jper duris, tačiau jie dar sa- 
kuris yra sovietų pilietis, ;vo rankose išlaiko kai ku- 
raudonosios armijos gene- I rias pozicijas, kaip tai pa
roki ir vengrų komunistų įgelbinę policiją, susisieki- 
partijos generaliniu sekre- jmą, kontroliuoja kelis 
toriumi. .{ginklų sandėlius.

£)abar Vengrija ruošiasi j g eį italų komunistai dar j 
naujiems rinkimams. Bet š į . atvirai nestoja kovon ir ne
kartą jie bus pravesti pagal [pradeda akcijos, ners jai 
sovietiškus metodus, su iš i ruošiasi ir tokiu būdu Ita- 
anksto suskaičiuotais dėžu- ,• jįjOs padėtis nėra iš gra- , 
tėję balsais, pavartojant 'žiausių-.
tas pačias kląstas, kokios i
yra daromos už “geležinės • Prancūzijoj Komnnis-tai 
uždangos.” Pralaimi

Balkanų Federacijos i Prancūzų komunistai pra 
Siekiant dėjo suprasti, kad darbi-

I ninku masės sprunka jiems
Bet tiek dėl Vengrijos į-| į - rankų. Pradėtasis gele- 

vykių. Dabar paimkit žemė- Cinkelio streikas, kurį jie I 
lapį ir pamatykite, kad Ru- pradėjo norėdami sut'virtin- Į 
sija paimdama į savo ran- Lj savo padėtį, pasibaigė vi- 
kas Vengriją, galės savo į- Į sįgku pralaimėjimu. Ir jo 
takoj laikyti Čekoslovakiją pabaigo j ė jie pasijuto, kad! 
ir  Austriją, o per Jugosla-neeg  ̂ padėties šeimininkai, | 
viją ji ga-una išėjimą į V i-; be  ̂ viską diriguoja “troc- i 
duržemio jūrą. ■ kištai” įr “anarchistai/' ,

Tokiu būdu rusai dabar . kurių narių skaičius iš 600 
stipriai savo rankose laiko jgaugo iki 120,000.
Dunojaus pakrantes ir vi- — — — — — — —
nas Balkanų valstybes. Tie- PLATINKITE “DRAUGĄ”

TARIASI APIE DARBO BILIAUS VETO

Ats. Fred. A. Hartley Jr. (R., N. J.), kairėje, ir šen.
Robert Taft (R., O.), ko-autoriai Taft-Harjtley darbo bi
liaus, kurį Prez. Trumanas vetavo, tariasi po to, kai ats
tovų rūmai nubalsavo perviršyti veto. Taft vadovauja ko
vai senatui taip pat perviršyti veto.

Attlee Puolė Žmonių Laisvės Atėmimą 
Rytinėj Europoj, Smerkė Pro-Rusus
LONDONAS, birž. 21. — 

Autoritetingi britai šian
dien sakė jie tikisi teigia
mo atsakymo iš sovietų pir
madieny Į anglų-prancūzų 
pakvietimą tartis apie Mar- 
shallo plano padėti Euro
pai .

Ministras pirmininkas At- 
tlec, nelaukdamas Rusijos 
atsakymo, šiandien atakavo 
pro-komunistus darbiečįus 
ir pareiškė: “Nėra jokios 
abejonės, kad keliuose Ry
tų Europos kraštuose žmo
nių laisvės yra ažgintps ir 
taip vadinama demokratinė 
valdžia yra pajuokimas.”
Nėra Demokratijos, Nėra. 

Tikros Laisvės
Attlee sakė jis yra susi-! 

rūpinęs, kad yra žmonių i 
Anglijoje, ir tai dar žmo- | 
nių vadinančių save socįa- 
’istais,' kurie kenčia taip va- ■ 
dinamų kairių valdžių žy- i 
gius, o smarkiai protestuo- 1 
tų jeigu tojeie ' pat dalykai 
butų daromi dešiniųjų vai- ■ 
džios.

Kalbėdamas angliakasių 
demonstracijoje, ministras 
pirmininkas pareiškė, jog . 
‘‘žodžio laisvė, sąžinės lais-. 
ve yra asmeninė individo j 
teisė.. Kur tik rasite, opozi-. 
cijos teisę užgintą, kur tik . 
rasite tokias priemones kaip 
vieną kandidatų sąrašą, kui 
tik rasite valdžią, kurios | 
negalima iškrapštyti rinki- | 
miniu keliu, ten nėra tikros 
demokratijos, ten nėra gry- ! 
nos laisvės.

Diplomatai įskaitė Attlee 
žodžiuose galą pataikavimo

Rusijai ir sustiprėjimą An
glijos įtakos pasėkoje Mar- 

'shallo plano pasiūlymo.

Vengrija Paskelbė 
'US. Britų Sąmokslą'

LONDONAS, birž. 21. — 
į Komunistų valdomos Veng- 
I rijos valdžia šiandien išlei
do 150 puslapių “baltą po- 
pierį”, kuriame yra užme
timas, kad Amerika ir An- 
gl’:;ia išgavusios “milf. t ari
nes ir anti-sovietines infor
macijas“ iš taip vadinamų 
vengrų “konspiratorių.“ 
Knygoje padaryta santrau
ka dokumentų, kurie bus 
patiekti teisiant žmonių iš
rinktus mažažemių partijom 
narius, kurie buvo- suareš
tuoti kairiųjų padarytame 
perversme.

Amerikos pastangos iš
gauti egzempliorius šio 
“sąmokslo Įrodymo“ iš ru
sų ir vengrų nepavyko. Kny 
ga sakė sąmokslas buvęs 
keturių dalių: laimėti abso
liučią pergalę mažažemių 
partijai sekančiuose rinki
muose; laimėti visišką pa
sisekimą taikos derybose; 
išgauti taikos sutarties ra
tifikaciją. ir to pasėkoje iš
gauti Rusijos okupacinės 
kariuomenės atėmimą.

t

ROMA, birž. 21. — Prem
jeras de Gasperi šiandien 
laimėjo 274 prieš 231 pasi
tikėjimo balsą iš. Italijos 
seimo. Tuo būdu užgirta De 
Gasperio nesenai sudaryto
ji • vyriausybė, kurioje nėra 
komunistų nei kitų kairių
jų atstovų.

nagrinėja žibalo Užbaigs 30 Valandų Posėdį Susitarę 1  
. 5 S S  Balsuoti Tuo Reikalu 1 Vai. Šiandien

— Ats. Shafer (P., Mich;) ; WASHINGTON, birž. 21. balsavimo patikrinimas nu-‘ 
šiandien pranašavo sugrąži-Į— Prezidento rėmėjų 25 va-įrodė 65 prieš 28 didžiumą J 
nimą kontrolės z.balo eks- iandų filibusteris senato [atmesti Prezidento veto. kaj] 
fortams, po išnagrinėjimo prjeg balsavimą perviršyti i būtų trys baisai dauf.į’aū . 
r  bale siuntimo Rusijon. p rgz Trumano vetavima [negu reikalingi du trečda-n 
Shafer padarė pranašystę Taft.Hartley darbo biliaus [ljai
po to, kai atstovų ginkluo- fc,JV0 pralaužtas šiandien j __________
tų jėgų komisija išklausė kuQmet republikonų vada] 
tarptautinės prekybos biuro išgavQ sutikimą. balsuoti ve- 
žmonių pasakojimą apie [ to reikalu 2 vai. po pietų 
“normalias" žibalo siuntas ;chicagos laiku pirmadieny.
Rusijon. I Senatoriai tuomet nutarė

Shafer sušaukė suėjimą nutraukt; posgdį ikį u  va)
po to, kai kongresmonaipa-lryto pirmadieny (Chicag3s
siskundė, kad Rusijos tan- laiku) po to, kai išbuvo ' darbo biliaus reika-j 
keriai, jų tarpe gal in u . S. jnuolatinėje sesijoje darbo|Iu. Jis savo kalboje išaiš-' 
Laivai, kuriuos rusai iki šiol biUaus reikalu ?0 valandų

ir 51 minutę.

Taftas Per Radiją 
Aiškino Darbo Biliu

YVASHINGTON, birž. 22.
— Šen. Taft (R., O.) vakar- 
vakarą kalbėjo per NBCi

atsisakė sugrąžinti Ameri
kai, išveža apie 500,000 sta
tinių petrolejaus produktų į 
Sibirą iš Vakarų pakraščių 
uostų, nežiūrint to, kad šia
me krašte numatomas žiba
lo ir jo produktų trūkumas.

kino biliaus dėsnius ir jų 
reikšmę.

Neduoda U. 5. Vizos

Morse Kalbėjo Per 10 
Valandų Graikai Siunčia Mėsos 

'Badaujančiai' II. S.Prez. Trumanas vakar ve
tavo bilių ir atstovų rūmą: 
tuoj nubalsavo, 331 prieš 
83, perviršyti veto. Dviejų 
trečdaliu balsas perviršyti
veto senate padarytu biliu is^  tūkstančių maisto siun. 

Britu Komunistui Įstatymų nežiūrint P r e z i - I ^  -  Viduržemio srities]

NEW YORKAS, birž. 21. 
— New York Times šian
dien sakė misteriškas judė-

LONDONAS, birž. 21 — 
Anglijos komunistų parti
jos vadas Harry Pollitt ši

dento atmetimo.
Fili buster i o baigimas at

ėjo 3:30 po pietų senatoriui
vakarą sake Amerikos kon- Mofse <R - ° Fe > bebaigiant
sulatas Londone atsisakė 
duoti jam vizą vykti ?: J. A.

savo 10 valandų kalbėjimo. 
Republikonas W h e r r y

Valstybes, kur jis planavo i <Nefc ) pasiūlė vienbals;. su
tikimą balsuoti pirmadieny. 
Tas buvo priimta ir Morse 
paleido balsą.

Morse kalba viena valan
da ir 40 minučių perviršijo

i dalyvauti metiniame Ame- 
[ rikos komunistų partijas 
seime, kuris susirinks liepos 
4 d.

Paklaustas ar jis apeliuos 
į valstybės departamentą : sen- Taylor (D., Ida.) aš 
Washingtone, Pollitt atsa
kė: “Nebus jokios apeliaci

tuonių valandų ir 20 minu
čių kalbą vakar naktį ir

jos./ Kokia prasmė bandyti an’̂ ^  šį rytą 
ireipereiti per dolerinę iuždan- 

g'4?”

Ignoruoja UN Misiją
HEBRON, Palestina, birž.

|21. — Jungtinių Tautų mi
sija Šventajai Žemei, besi- 
; lankydama pietinėj Palesti- 
Inoj, šiandien sutiko arabų 
1 boiketavimą. Delegatai ke
liavo per kraštą iš Jeruza
lės į Beersheba ir Hebroną. 'Arvydas ir Blinda.
, Pastarasis, sakoma, yra Birželio 24 d.: šv.. JonaiS 
|vienas seniausių miestų pa- Krikštytojas; senovės: Ku- 
i šaulyje. polis ir Budytė.

Pranašauja 65 Prieš 28
Biliaus ko-autorius Taft 

pranašavo, kad veto bus per 
viršytas “trim ar keturiais 
balsais,” ir sakė ginčas se
nate sustiprino jo pusę.

Sužinota, jeg “ labai kon
servatyvus ' ’ rep įblikonų

KALENDORIUS
Birželio 23 d.: Šv. Vanda 

ir Šv. Agripina.; senovės:

[ Ameriką vyksta pastarai
siais mėnesiais. Didžiuma 
[tų siuntinių atėjo iš .Grai
kijos, siunčiamų matomai 
“neva badaujantiems gimi-• 
nėms ir draugams Ameri
koje.”

Iš to daroma išvadų, kad 
komunistai varo smarkią 
propagandą sakančią, kad 
Amerikoje žmonės badauja, 
ir graikai ir kiti. nuo savęs 
atimdami labai reikalingą; 
maistą, siunčia ji gelbėti I 
“badaujančią“ Ameriką.. 
Komunistai daro tai, neno
rėdami, kad graikai ir kiti 
pamėgtų ir panorėtų patys 
turėti amerikonišką sant
varką.

MONGOLAI PRADĖJO
DIDELIUS PUOLIMUS

NANKING, birž. 22. — 
^aidžios centrinė žinių 
•gentūra šiandien pranešė 
apie naują ataką, kurią; 
išorinės Mongolijos karei
viai vakar pravedė prieš 
Peitashaną, 50 mylių gilu
moje Kinijos Sinkiang pro
vincijoje, ir darė iš ta  iš
vadų, jog mongolai planuo-Vėliausių Žinių Santrauka

—Sen. Morse ir kiti Trumano .veto rėmėjai: viliasi, jog' ja pravesti “ didelę“ invazi- 
[ sekmadienio pertrauka pakeis užsispyrimą perviršyti dar- ją. »
bo biliaus veto, nors spėjama b:vs perviršyta, J Valdžia raportavo lėktų- J

—Italijos policija savaitės gr’e p-ravedė ilgai planuc- vus su sovietiškais ženk- 
tus puolimus ?.r kratas prieš fašistus Italijoje. Sakoma [lais atskrendančius iš Mon- 
pastaromis dienomis jų veikla labai pagyvėjo. Įgolijos į Kiniją žvalgyboj

—Tankeriui išsprogus San Pedro uoste, Kalifornijoje,, tikslams, kas nurodo artė- 
i kilo direlis gaisras prieplaukose ir pridaryta mpie dešimt jantį puolimą. Pranešimas 
milijonų doleriui vertės nuostoliui. iš Peiping sakė. 10,600 mon-

—Diplomatiniai sluoksniai sako vra priežastys manyti golieči’.-ų kariuomenes įžy- 
j Rusija dalyvaus trijų valstybių pasitarime Europoje ap- o*av° i Lonchi, 120^mylių 
' svar- tymui įvykdymo Marshallo ša.lpos plano.

—Didelis lietus ir viesulai Nebraskos valstybėje paėmė 
1  ̂ 83’vybių- Montana-Utah srity buvo daug sniego. ‘ - - -*■ ■ ■»■

—Ottumwa miestas Io\voje ruošiasi dar vienam, tre- ; ORAS
čiani, užliejimui. Missouri upės vėl žymiai pakilo. Apsiniaukus, šilta, gili

—Buvęs Vengrijos premjeras Nagy VVashingtoiie pa- būti lietaus. Saulė teka 
vadino Vengrijos “baitą popierių” absurdu ir juokingu. 5:16'; leidžiasi 8:29,

šiaurvakariuose nuo Cheng- 
teh.
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K  LIETUVIU TREMTINIU GYVENIMO
Pirmas Ateitininkų Tremtinių Suvažiavimas

ĮDOMU TRIJŲ DIENŲ KELIONĖ NUO H ANAU 
IKI KOELNO• REINO BANGOMIS

ENTUZIASTIŠKAS KA
TALIKIŠKOJO JAUNI
MO SĄJŪDIS

Lietuva — katalikų, ir ti
kinčiųjų kraštas. Lietuvos 
, žemės vaikai daugumoje y- 
;ra religingi , ir su šiuo dva
siniu turtu jie niekad nesį- 
: skiria. Nelemta tremtis iš- 
t bloškė iš savosios žemės da
li tautos. Tie žmonės su sa-

banga užlieja Hanau Nord 
sugriautą stotį , ir čia į spe
cialų traukinį susėda toli
mesnei kelionei Reino link.
KELIONE LINKUI 
REINO

Alsuodamas traukinys, pa 
likęs sugriautą Haniu, gim
tąjį Br. Grimų nuostabių 
pasakininkų miestą, nurieda 
pro Ęrankfurtą į M poethea 

■ vimi nepasiėmė žemiškųjų|gimtąjį miestą; čia'valandė-,
Jturtų, o tik išsivežė gilų ir lę atsikvepiame ir po aki. 
^tyrą tikėjimą, šių dvasios mirkos regime buv vokie. 
turtų nesunaikino nei- bom-, Kat Baž.nyčios centrą 

.tos, nei karo gaisrai; jie iš- _  Mainzą. §ig mįestas dar Į 
;iiko sveiki ir šiandien dva- l rieš Kristų bwb romėnu 
. sinės vertybės vėl pradėjo Įužkariautas gi iš tolimos | 
.reikštis tremtinių tarpe. Tai Atila .. vėliau buvo
įrodo ir pirmasis Ateitininkų isudeginęs Tik §v Bonifa. 
Tederacijos suvažiavim as l ijuSi Vokietijos apaštalas, 
i tremtyje : Vokietijoje, k u - Vgjjau įškėl© ir įkurdino 
r ris įvyko k m . gegužės m. [pirmąją vyskupiją. Jame 
t š. m. nuo 20 iki 22 dienos ispa l(jOs išradėjas Gutenber-

GAISRAS SUNAIKINO SENĄ BAŽNYČIĄ
DR.VAITUSH.OPT.

LIETUVIS

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija.

Palengvina akių įtempimą, kuris 
i esti priežastimi galvos skaudėjimo,
; svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
' tumo, skaudamą akių karštį, ati- 
1 taiso trumparegystę ir toliregys- 
' tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 

< atkreipiama į mokyklos vaikus.
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriim am i į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 

' blindness). kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė. 
Telefonas YASDS 1373

VALANDOS; nuo lt ryto Iki t  v. 
▼ak. Sekmad. pagal sutarti.

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., Chicaga 

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. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

S B Metų Patyrimo®

Tek Yards 1829. 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 Ir B ik i 8 

N ed alio j p a s a i  nutarti.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

Dr. Peter J. Bartkus Dn j. w> Kadzewick
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

iš sk ir ian t ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet

Reino pakrantėse.
: ŠVENTADIENIŠKOS 
1 IŠVAKARĖS

Jau suvažiavimo išvaka
rėse į Hanau lietuvių didžiau 
siąją stovyklą Vokietijoje,

< iš visų Vokietijos kampų 
r rinkosi - katalikiškasis jauni- 
; mas — ateitininkai. Jų daug. 
(Moksleivių iš 19 gimnazijų

gas 1445 m. pirmas atspau
de Šv. Raštą..

Pro Mainz priartėjame 
prie IViesbadeno, garsaus 
kurortų miesto, kuris savy
je slepia daug paslapčių iš 

; |,politinės praeities ir jis yra 
patekęs į diplomatų istoriją*. 
Šiame mieste randame ir ru
sų pastatytą cerkvę, kuri

_  , .liudija, kad čia kadaise irgij i -  272; studentų iš 14 sto- , , , >■ . ’ , . .„ vasarodavę daug rusų aukš-vyklų — 182; sendraugių iš

Chillicc/ he, Ohio, šiomis dienomis gaisras sunaikino 102 
metų senumo Romos Katalikų Šv. Petro bažnyčią. Nuo
trauka padaryta bokštui griūvant. Parapijos klebonas su I Tikslus tyrimai contaot stiklai 
vikaru, apsigaubę slapiomis skaromis, rizikuodami gyvy- ' . . . .  .  ,

Dr. W alter J. 5wiatek
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD
(V irš M etropolitan State B ank) 

TeL OANal 7329

bę, išnešė iš bažnyčios Šv. Sakramentą. (Acme-Draugas 
telephoto)

prie Reino. Visi skubame į I vakarietiško stiliaus mieste- 
uostą. Štai, jau ir laivas T liai ir dideli kaimai, o iš jų 
“Frauenlob’’ laukia mūsų. kišo liekni bažnyčių bokštai, Tau — Kasdien i t  iki iz; i  iki b; i 
Po valandėlės laivas pakelia I bokštą!, bokštai. Iš išvirsi- “ ii'7 T̂ aÂ MBWLL 
inkarą, sudrumsčia vande- nių ženklų; sprendi, kad čia
nis ir atsisveikina su pilkūo- j gyvena katalikai, kad čia ka- Į ___________________ _____
ju krantu. Iš jaunųjų kruti- talikiškas kraštas. Vietove 
nių pasigirsta skambios lis- lenkia vietovę. Kiekviena iš 
tuviškos dainos, jas atkar- jų surišta padavimais. Sun- 
toja Reino pakrantės. Pa- ku jas čia visas suminėti:

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tel.: MIDtvay 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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2421 VVest 63rd Street 

VALANDOS: Susitartus —  n u o ' 1:00 
iki 4:0,0 ir  nuo 7:00 ik i 9:00 v a k a 
ro, iš sk ir ia n t ■ T reč iad ien ių  i r  Š ešta 

d ien ių  v a k aru s.
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. HlLltop 2626

tų asmenų ir su vokiečiais vandeniui laivas slenką grei Štai garsioji Liorelei su s a - į
a.7 stovyklų 199, repre- santy^įaį yra bUVę g8rį Vaiz 'tai 
zentantų 110 is įvairiu t o - '  skrįeja prQ mūsų 
tovių.

t Suvažiavimo

Dar niekad

Akis
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

DR. A. JENKINS
PHYSICIAN A 8CRGEON  

(LIETUVIS GYDYTOJAS) ' 
2500 YV. 63rd Street

OFISO VALANDOS:
K asdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:80-9 rak . 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Trečiad. Ir Bekmad. uždaryta.

Ofiso Tel. —  PR O spect S8S8
Meo. 9«1. —  V T C c ln l a  > 4 1 1

nematyti
vaizdai stebina mus. Čia gra

.v k. - | nuotaika gera, retkarčiais1 žios lygumos su žaliiojan-
1 tr  va^OnUOSe .P'ras^Vėržia eks- Į gįaįs laukais, čia s t a č i o s

Hanau didžioje; saleje ivyko 1 ^ 3 ^ ^  nuotaikingas j u0 I
1 gražus meno-literaturos,?va- ^as Krantines, aar toliau uoloti
i karas,. kuriame, ištrėmime ’ | granitiniai kalnai, kurių at-
I gyveną poetai ir literatai, ANT REINO BANGŲ šlaitėse platūs vynuogynų
į  Skaitė savo kūrinius, gi atel- Traukinys priartino m us! laukai. Pakrantėse driekiasi 
Į tininkų būreliai pasirodė su a /  a —  . , —rm
"gražiais vaidinimais. Meno I™ ’ =
. literatūros vakaras dalyvius , 

puikiai nuteikia ir jie leng
vai perneša menkas nepato
gumus pirmąją nakvojimo 
naktį. •

Anksti rytą gegužės mėn.
20 d. .suvažiavimo .dalyvių

(Nukelta į 3 pusi.)

STASYS LITVVINAS SAKO
H D A B A R  -
REIKMENIS’*. ----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

JOS F. BUDRIK, Ine.
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 .metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00.

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

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mąmšinosįi elektrikiniai pe

nčiai, aliejiniai peęįai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės.

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

Sudriko leidžiamos'Sadio valan- 
landos -.'kas sekmadienį, iš WCFL  
(1000 kil.) nidlo stpye.^i d:30 va- 
landą  ̂vak.. n ketvirtad. vak. ,15 
WHFę (1450. kil.) 7' yal. vakaro.

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

Chicaga 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Darų — Tvoroms Matcriolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Šratų — Visokios 
Rūšies Insnliacljos Materlolo — štormo Langų — Kom
binacijos Dorų — VYallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITVVINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST.-: TEL. VICTOKV 1272

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

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Mūsų Bendrovę gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—-įsigyt nuosavus

• i 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 Supcrvision

2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 
Jolin J: Kazanausltas, Pres. and Mgr.

v

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Ekspertyyo 

Patarnavimo Prie 7

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th Bt 

ci««9, nj.
TIKAI D A R BA I GARANTUOTAI 

Talsom Visų IBdlrbysėlų 
Visokias M odelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paim am  U nam ų Ir p r ista to*  

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOB

Mes tarim e R adijų |  stok* Ir
Janis n ere lk če  la u k ti dėl JQ.su.

Taipgi Pasirinkim as TBUaaslų 
M uzikos Rekordų. 

N aslplrklte Ir Pasiim kite epą Savim
TELEFONUOKITEj 

CICERO 4118
Atdara Vakarais Iki B:88 vai,

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.

Ofiso tel. MONroe 0370.
Resid. te l. OANal 7819.

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

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

Šešta d. nuo 1-4; fifclemftrt, —- 
pagal sutarti.

Ofiso Tel. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home calls in Indiana

Phone Wentworth 2527
PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd Street 
HOURS: D aily 8 to  8 P . M. 

Baturdaya 19 A. M. to  8 P . M.

DR. EMILY V . KRUKAS
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 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. W alfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 VVest 59th Street 
VALANDOS; 2— 4 p o p ie t; 6:30—  

8:30 v ak ara is . T reč iad . p a g a l sutarti

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė.
Telefonai:
Ofiso—HEMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS#’Trečiadienį ir Se&* 
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: S  

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

i» JEIGU NORITE TASKOLOS ANT NAMO 
'» JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI
E JEIGU NORITE GAUTI 1% — KRKIPKITM |

Savings W < W i o n
1739 So. Halsted St. 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 .iki 8 -vak.-, šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popletų.

Tel. CANal 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

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

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St.
Rezidencija: 6609 S. Artesian Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

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

2

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Micliigan Avenue 
Ofiso Tel.: PULLMAN 319.3 
Namų Tol.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. I .  DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Trečiadieniais nagai sutartį.

Dr. W a!ler M . Eisin D r - A - M o n tv id ,  m .d .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 Wcst Madison Street

( E I S I N A S )
6155 S. Kedzie Avė.

Practicc limitcd to Obsletrics 
and Gynočology

VALANDOS T IK  pagal sutartį Ofiso Tel.: SEEley 7330
T e l e f o n a i  Rcsiz. Tel.: RRUnswick 0597

Ofiso 1IEM. 8700. Rez. PRO. 6232 VALANDOS:
Jei neatsiliepiu, šau k it m i d . oooi INuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

JQ.su
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
BALF Vajaus Eigos 
Žinios

Brooklyn, N. Y. — BALF Į 
vajus pasiekia vis didesnį ir j 
didesnį lietuvių tremtinių 
prietelių skaičių. Gegužes 
menesyje ypač stipriai pa* 
si stūmėjo Illinois ir Connec- 
ticut valstijos, kurių darpš- 
tū s  BALF bendradarbiai lai

, Suėjo daug paramos ir pini
gais ir pritarimu.

Connecticut valstijoje v ie-; 
Šas rinkliavas miestuose tu-1 
re jo New Britairi, Hartford,' 
ir Waterbury. New Britain 
surinko 1,200 dol.; Hart
ford *— 1,500 dol. ir Water- 
bury — 1,345 dol. 61 et. New 
Britai ne rinkliavos komite
tui vadovavo kun. J. Matu- 

fe tis, Hartforde — kun. P. 
Sabulis ir Waterbury —
komp. Al. Aleksis.

Iki. birželio 15 d. BALF 
vajaus daviniai įvairiose vai

* stijose buvo tokie;
New York ___  $12,163.89
Am. Kat. • Vysk. $10,000.00 
Pennsylvania .. $11,454.27 
Connecticut . . . .  $ 8,464.87 
Massachusetts . .  $ 7,393.93
Illinois ..............  $ 7,326.51
Maryland ..........  $ 6,204.50
"New Jersey . . . .  $ 3,696.09
Ohio ..................  $ 2,214.10
Michigan .........  $ 2,144.50
Rhode Island . . . .  $ 1,649.00
Wisconsin ..........  $ 1,316.60
Califorriia ..........  $ 1,119.20
M issouri................ $ 625.00
Canada ..............  $ 580.50
New Hampshire . .$ 421.50

Florida .. 
Nebraska 
Minnesota 
Maine . . . 
Indiana • • 
Texas . . ■

$ 321.30
$ 307.62
$ 278.00
$ 248.00
$ 164.00
$ 112.00

Dist. of Columbia $ 105.00
New Mexico . . . .  $ 71.00
Kansas . . . . . . . .  $ 70.50
Iowa . . . . .  $ 54.00
Kentucky . . . . . .  $ 54.00
Colorado . . . . . . . .  $ 46.00
So. Dakota . . . .  $ 34.8d
West Virginia .. $ 33.00
Virginia . . . . . . . .  $ 31.00
Louisiana . . . . . .  $ 29.00
jVermont . . . . . .  $ 26.00
Idabo . . . . . . . . . .  $ 25.00
Oregon . . . . . . . .  $ 17.00

I Mississippi ------  $ 16.00
lOklahoma . . . . . .  $ 12.00
No. Carolina . . . .  $ 11.00

| Georgia . . . . . . . .  $ 10.00
I Montana . . . . . .  $ 10.00
Oklaihoma . . . . . .  $ 7.00

jDelaware . . . . . .  $ 5.00
, Utah . . . . . . . . . .  $ 5.00
So. Carolina . . . .  $ 5.00

I Arkansas . . . . . .  $ . 4.00
Nebraska . . . . . .  $ 3.00
Tennessee . . . . . .  $ 2.00

Nieko negauta tik iš Ari
zona ir Wyoming valstijų.

Šiame sąraše skelbiamos 
tik aukos, kurios yra pasie
kusios BALF centrą.

Visos aukos dėkingai pra 
soma siųsti sekančiu adre
su:
. .United Litlmanian Relief 

Fnnd of America, Ine.
105 Grand Sti’eėt 

Brooklyn 11, N

IŠKELIA KRANTU, KAD SULAIKIUS POTVYNI

Netoli Elsberry, Mo. gyventojai žemumose dieną ir naktį smėlio maišais barika- 
! duoja Mississippi upės krantą, kad vanduo neišsilietų. iš vagos ir nesudarytų gyven- 
i tojams pavojų, nepadarytų laukams nuostolių. (Acme-Draugas telephoto)

Iš trem tin iu  gyvenim o
(Atkelta iš 2 pusi.)

vo granitinėmis stačiomis 
uolomis. Jos vardą žino pa
saulis. Čia matome vienuo
lio St. Goar uolą, kurioje

JF gyveno ir  meldėsi tas irkli- 
ninkų apaštalas. Pakrančių 
kalnų atšlaitėse mes randa
me ir pastebime visą eilę 
gražiausių pilių dar iš XII 
šimtmečio. Vienos iš jų res
tauruotos, kitos gi apleistos, 
sunykę ir tik išlikę jų  kon
tūrai. Šios pilys yra buvę

; įrengtos moderniųjų anų lai- 
k 'Į plėšikų, arba buvę įreng- 
i i  vienuolynai, šiandien jos 
apipintos įvairiomis legen
domis ir pasakojimais, ta 
čiau kai kuriose ir  šiandien

** įsirengęs gyveną moderniš
kasis žmogus. Visas parei-1 
nys daugiausia verčiasi vy- J 
nuogių auginimu, todėl čia 
gerais laikais suvažiuodavo 
įvairių: kraštų  tu rista i va
saroti ir keliaudavo pareinio 
kurortais, ragaudami vyną. 
Šiandien auginama taip pat j 

vynuogės, tačiau visur dvel
kia alkis ir  nedatekliai * 
puošnusis gyvenimas dalinai 
dingęs.

*■ Mūsų laivas susitinka ir 
pralenkia šim tus baidokų ir 
kitokių prekybos laivų, ku
riuos puošia anglų, ameri
kiečių, belgų, prancūzų, o- 
landų ir kitų valstybių vė
liavos. Iš to sprendi, kad 
gražiuoju Reinu vyksta pre
kyba i r  užtikrina žmogui gy
venimo galimumus. Laivai

I  sunkūs, panirę į vandenį, 
šn io k š d a m i plaukia į įvai-I 

rius uostus palikti prekių 
arba skuba tu šti į pakrovl- Į 
mo uostus. I r  čia nesustoja f

nei minutei viręs gyvenimas 
ir visa tai Reinui teikia ga
lybės ir puošnumo.
REGIME DAUG KANČIOS

Tuo pačiu metu, kada pro 
mūsų akis slenka vaizdai, 
kada kiekvieną vilioja į tą 
gražų Reino prieglobstį, mes

sudaužyti ir sudegę pareinio 
miestai ir miesteliai. Štai, 
puošniausi ir ilgiausi tiltai 
per Reiną sukniubę į van
deni! rūdyja. Ten toliau kyšo 
kaminai laivų iš vandens. 
Viskas primena ne t o 1 i m ą 
praeitį,' kada išdidi vokiečių 
tauta ugnimi ir kalaviju nu
siaubė veik- visą Europą ir 
dabar matomi vaizdai liudi
ja, kaip atpildą už tai. Ir 
53.I visai nekaltai tiek daug 
nukentėjo štai, šis Pareinio 

| kraštas, kuriame klestėjo 
katalikų tikėjimas, kurį šie 
nuoširdūs žmonės išpuošė 
gotikos stiliaus bažnyčiomis, 
kur uolose įrengė vienuoly
nus.

Laive jauku ir gera. Jau
nimo aidi skambi dainužė, 
gidai aiškina pakrantes, už
kandžiauja išalkę, retkar
čiais pasigirsta akordiono 
garsai.
SUVAŽIAVIMAS PO 
ATVIRU DANGUM

Pagaliau pailsta mūsų lai
vas ir įplaukia į Honnef ma
žą uostelį nakties polsio. Bet 
ateitininkams čia tik darbo

je prieplaukos pievelėje, dar 
prie jų prisideda anglų zo
nos ateitininkai ir čia pra
sideda tikrasis darbas.

Suvažiavimas pradedamas 
po atviru dangum, ant Rei
no kranto Vokietijos žemėje. 
Suvažiavimą atidaro Žvirgž
dys, gražiu ir jausmingu žo
džiu nušviesdamas šio- suva
žiavimo tikslus bei ateitinin
kų suvažiavimo uždavinius. 
Tuojau - sudaromas garbės 
prezidiumas, į kurį) pakvie

čiama Šv. Sosto delegatas 
kan. F. Kapočius, USA. ar
mijos kapelionas kpt. kun. 
Jenkus, prof. Maceina, prof. 
Ivinskis, prof. J. Meškaus
kas, prof. d r. Damušig ir  ki
ti žymūs katalikų veikėjai. 
Darbo prezidiumui pirminin 
kauja abiturientas Vedeckas. 

(Bus daugiau)

Geri žmonės kalba vienas 
su kitu; negeri kalba tik a- 
pie kitus.

regime ir daug kančios. Štai, pradžia. Visi pabyra gražio

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th S treet Chicago

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

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

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

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI P R IE IN AM AS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PABLOB SIUTE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32,11L
Telefonas—LAFayette 3516 

Savininkas—JOE KAZIK—KAZIKAITIS

FOR THAT HOME 
ALEYO UR OW N

Y o u ’l l  N e e d  M oney.fror^fce Down>aymW--

Many' ambi doru'coup!čs*aft'*~savhag
future home-owners, soon as they*ve accamalated 
dowa payment needed.. Any con venient amonnt 
your insured savings accoun: at this Assodation. 
charr wiii show you hov much you need to savo,;

j J P L A S S IF IE D  A D S
*  “D R A U G O” *  

[ d a r b ų  S K Y R I U S

“DRAUGAS” H E L P W ANTED  
ADVERTISINO DEPARTM ENT

127 No. Denrbom Street 
Tel. RANdolph 8488-8489

H E L P W ANTED —  VYRAI

POLISHERS
Jaunų Vyrų 

18 iki 30 senumo 
Išmokti Polishing

D arb as  p rie  alum ino puodų i r  b liū - 
dų. P u ik i p ro g a  tiem s, k u r ie  no ri 
js id irb ti pastov iam  darbe.

ADLER MFG. CO.
3021 W. 36th St.

LUGGAGE PATAISYTOJAS 
Arba Senos Mados 

PAKINKLŲ IŠDIRBĖJAS
P a s to v u s  da rbas, g e ra  m okestis, 

5 d ienas  j savaitę , atostogos. 
A ts iša u k ite  j R oom  618 

202 S. STATE ST.

REIKIA PATYRUSIO 
FURNACŲ PARDAVĖJO

A planky ti k rau tu v es. Susipažin im as 
su  C hicagos k ra u tu v in in k a is  pagei
d a u ja m a . G erai žinom i įreng im ai. I 
D u o d am a g e ra  proga, a lg a  i r  k o m i
sas. D iena  a rb a  v a k a re  pasim aty m u i 

| šau k ite —  -• I
Į MR. BEARP — WABASH 7400 |

PAKINKLŲ DIRBĖJŲ 
ODOS DIRBĖJŲ, IR 

RANKOMIS SIUVĖJŲ
Gera mokestis, pastovus darbas. 
Paranku prie Eleveitorio ir gat- 
vekarų transportacijos.

Atsišaukite: Room 116 
EXCHANGE BLDG. 
Union Stock Yards

(2 b lokai į v a k a ru s  nuo H a lste d  S t.)

R E N D T J O J A S I

KAM BARYS R ENDO N  
Kam barys į-enduojasi, apšildom as, 
geroj vietoj, gera transportacija. 
Kreipktis

7252 S. Campbell

Ali tlie  g lrls  ju s t  love tb is! Pat- 
tern 4548 is a  sunbaclc d lrnd l. p ins 
a  llttle  bolero fo r coįver-mp. Enehant- 
ing Iran s fe r bris shell ’n’ '  starfish  
‘n ’ coral ’n ' seahorses! E a sy  to  do!

T b is p a tte rn . easy to  ūse. simple. 
to  sew. is tested fo r  fit. In c lu d es  
com plete  illu s tra te d  instruc tions.

Send TVVENTY-PIVE c en ts  ln  
coins fo r  th is  pattern to  
C hicago D ra u g a s  P a t te rn  Dept., 
243 W est 17th St., N ew  Y o rk  11, 
N. Y. P r ln t  p la in ly  S IZE, NAME, 
ADDRESS, STYIjE  NUM BER.

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

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A PURPOSĖ -  SA VE ON A P.LAN

H E L P  W ANTED —  M OTERYS

DŽENITORKŲ
PASTOVUMAS, TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME

• LABAI AUKŠTOS RATOS
7216c i v a la n d ų  p ra d e d a n t 
7 7 Kc J v a la n d ų  po 3 m ėn esių  
82Kc į  v a la n d ų  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
V isaip b andysim e p a sk ir ti  p r ie  d a rbo  
a rč ia u sia i jūsų- nam ų .

A tvykite Ir m atykite  
Misa Allan z 

M oterių Sam dym o Ofisan

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

309 W. WASHINGTON ST.

Moterių Reikia
Dešroms Žarnų 

Dirbėjų
40 valandos į savaitę. 

Pastovūs darbai. 
RELIABLE

CASING CO., INC. 
4040 So. Emerald Avė.

V Y R A I IR  M OTERYS

DIRBĖĖJAI
PRAMONĖSE!

P a d id in k ite  savo sav a itin į uždarb į 
dem -onstruojant išbandy tų  i r  p a tik 
r in tų  be v an d en s  ra n k ų  v a ly to jų  jū 
sų d ra u g a m s  darb in in k am s. Ju m s  
ap sim okės  p a ša u k ti

LAWNDALE 2252— 
DARBO DIENOMIS 

VIRGINIA 3261 
SEKMADIENIAIS 

D ėl p la te sn ių  in fo rm acijų

REIKIA GUZIKAMS 
SKYLIŲ SIUVĖJŲ 

Prie cuatom made kautų. 
Gera mokestis, pastovus darbas, 

atsišaukite
JOHN HARPER & CO.

222 W. Monroe St.
A-tani AUKŠTE

Didybė pati pasigamina 
sau pražūtį.

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti

Atsargumas po laikui nie
ko nereiškia.

Maistas Vokiečiams 
Sustabdys Komunizmą

WASHINGTON, birž. 22. 
— Karo pasekr. Howard G* 
Peterson sakė jei maisto 
daviniai nebus palaikomi 
U. S. zonoje Vokietijoje,
Amerika negali tikėtis su
laikyti komunizmą ten. Ką 
tik sugrįžęs po vizito Vokie
tijoje, Peterson sakė mais
to davinių palaikymas yra 
“būtinas atsiekiami mūsų 
politinių tikslų Vokietijo
je.“

IJ1ARCUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.

WHFC -1150 kilocyclei
SEKMADIENIAIS: n n o 1-mos 

Ibi 2-ros valandos popiet. —
KITOMS 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 — GROvehlJl 3242

■ , , į  ą " 8 . 1 S S g
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D R A U G A S
THE LTMUANIAN DAILY FRIEND

Kntcrcd aa Second-Clasa Mattor March JI, 1918 at Chicago, Illinois. 
Under tho Act of March 8, 1879.

Publlshcd dally, eiccpt Sundays, 
by the

Lltluinnlnn Catholic Presą Soclcty. 
Mernber of the Catholic Presą Ass'b

Subscrlptlon Kates:
81.09 per year outslde of Chicago; 
87,90 per year in Chicago & Cicero:

4 conta per copy.

Prenumeratos kaina Chlcagojo ir 
Ciceroje per pastą:

Metama .
Pusei Metų

Jungi. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams . . . . 8 9 . 0 0
Pusei Metų ......... .. 8.B9

Užsieniuose:
Metams .  . . . x x . J8.ee 
Pusei Metų . . . . .  4. Be

Pinigus reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu su užsakymais.

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaua, gavus prašymą.

87.00
............ w  4.09 SKELBKITES DIEN. "DRAUGE’’

Nepriklausomybė Indijai
Ilgai kovojusi dėl savo teisių į nepriklausomybę In

dija, pagaliau, gauna savo laisvę. Komplikuotasis klau
simas, palyginti, sėkmingai yra išsprendžiamas.

Praėjusį vasario mėnesį Didžioji Britanija buvo pa
skelbusi savo nusistatymą baigti savo atsakomybę link 
Indijos 1948 m. birželio mėn. Tuo pačiu kartu ji davė 
suprasti, kad Indija turi visišką laisvę pati save val
dyti.

Indusų kongreso partija, kuri atstovauja virš du 
šimtus milijonų žmonių, padarė nuolaidą, ta  prasme, 
kad ji atsisakė savo pirmesnio nusistatymo kurti su
vienytą Indiją ir  sutiko steigti Pakistaną, nepriklau
somą ir suverenę musulmonų valstybę.

Musulmonų; sąjunga, atstovaujanti virš 90 milijonų 
gyventojų, laimėjusi ilgą ir aštrią kovą už atsisky
rimą, sutiko su Bengal ir Punjab padalinimu. Jos lig- 
šiol norėjo būti įjungtos į Pakistaną.

Šie visi žygiai gerokai nustebino anglus, kurie yra 
visai patenkinti Indijos klausimo išsprendimu. Pakis- 
tanui ir Industanui yra siūloma dominijos teisės. Šis 
pasiūlymas įeisiąs galėn rugpjūčio mėn. viduryje.

Tasai pasiūlymas buvo padarytas išimtinai dėl to, 
kad pagreitinti valdžios pasikeitimą. Bet kai anglai 
jau visai pasitrauks iš Indijos, naujos valstybės, jei 
tik to norės, bus laisvos visai išeiti iš britų imperijos.

Tai šitaip išsisprendžia viena iš didžiųjų pasaulio 
problemų.

*

Stalinas Vykdo Hitlerio Testamentą
Nieks neabejoja apie tai, kad Stalinas ir Čekoslo

vakiją, ir Austriją, ir kitus jam prieinamus kraštus 
sieks pasiglemžti tokiais metodais, kokius jis tik ką 
panaudojo Vengrijoj ir Bulgarijoj.

1939 m. Stalinas su Hitleriu buvo susitarę ir Euro
pą ir visą pasaulį užkariauti. Savo imperialistinius žy
gius juodu bendrai pradėjo. Bet kad abudu diktato
riai pasijuto perdideli, pradėjo nebeisi tekti, susipyko 
ir į kudlas viens kitam susikibo.

Bet, nepaisant to, Stalinas savo 1939 m. “draugo” 
Hitlerio ir dabar dar neužmiršta. Jis jo testamentą 
ištikimai vykdo.

Jei tik bent kiek nuodugniau panagrinėti dabarti
nius Stalino agresinius žygius ir Hitlerio planus, visai 

- nesunku bus surasti, kad Stalinas veik iki jotos nau
dojasi Hitlerio nustatytais metodais.

Bent tiek yra džiugu konstatuoti, kad Amerikos ir 
Didžiosios Britanijos visuomenės kas kart labiau ima 
suprasti, kad Stalinas vykdo Hitlerio testamentą už
valdyti pasaulį ir jį pavergti.

Dabar jau visur pasireiškia nusistatymas nebepa- • 
taikauti Stalinui ir nebedaryti jam nuolaidų, kurios 
išaugino jam ragus ir sutrukdė pokarinę pasaulio eko
nominę rekonstrukciją ir taiką.

★

Rusų Plėšikavimai Vokietijoj
Vėliausiomis žiniomis, rusai yra išgabenę iš Vokie

tijos (savosios militarinės zonos) virš dviejų šimtų 
svarbiausių įmonių mašinerijas. Tarp tų yra — gele
žies fabrikai, geležinkelių reikmenys, automobilių dirb
tuvės ir 70 procentų kitokių.

Rusai savo okupacinę zoną Vokietijoj paverčia uba- 
gynu, kad greičiau ir lengvesniu būdu galėtų ją suso- 
vietinti, kontroliuoti ir iš ten siekti visą Vokietiją pa
siglemžti.

★

Tremtinių Padėka
Meerbeck’o LTB komiteto pirmininkas 700 tremtinių 

vardu prisiuntė nuoširdžią, padėką Katalikų Radijo 
Valandai, radijo stotims ir kun. John McCarthy, kuris 
balandžio 13 d. savo kalboj iškėlė Lietuvos ir jos trem
tinių vargus. Apie šią kun. McCarthy puikią kalbą 
tremtiniai sužinoję iš mūsų dienraščio.

Pasiruoškime, kad tinkamai paminėti liepos 27 d., 
kurioj sueis lygiai 25 metai, kai Jungtinės Valstybės 
pripažino Lietuvą de f acto ir de jure.

Tremtinių įkurdinimo Reikalu
Rašo R. Ski.pitfo

KODĖL JIE NEGRĮŽTA Į LIETUVĄ?
Vakarų Europoj yra apie 80 tūkstančių lietuvių trem- 

tinių’ Jie yra čia atsiradę todėl, kad nenorėjo patekti 
į nagus rusams-bolševikams, nes sugrįžę negalėtų iš
vengti ištrėmimo ji Sibirą arba mirties. Stalino bernai 
gali zaunyti, kad tremtiniai todėl yra pabėgę, kad jie 
biją užpelnytos bausmės, gali pulkininkas Findley nai
viai tvirtinti, kad tremtiniai nežino kas tai yra komu
nizmas, kad bolševikams nenusidėję gali be baimės 
grįžti namo, — bet 1941 metais 40 tūkstančių išvežtų 
į Sibirą, kurių tarpe buvo keliolika tūkstančių vaikų, 
ligi 15 metų, ir visa rusų-bolševikų. praktika pirmo
sios ir dabartinės okupacijų metais kiekvienam nesu- 
vaikėjusiam ir geros valios žmogui nesugriaunamai 
įrodo, kad tremtiniui grįžti į sovietų valdomą kraštą 
yra tas pats, kas važiuoti tiesiai į katorgą, arba gauti 
kulką į pakaušji. Mūsų tremtiniai ne todėl pasitraukė 
iš Lietuvos, kad jie yra nusikaltėliai kriminalistai, bet 
todėl, kad kriminalistai užgrobė Lietuvą ir ten šim
tus tūkstančių nekaltų žmonių yra išžudę arba išvežę 
į katorgą, iš kurios vargu bent vienas procentas išliks 
gyvų.

Likusių be jokio turto ir be pastogės 80 tūkstančių 
lietuvių atsidūrė svetimuose kraštuose dideliame skur
de, iš kurio būtinai reikia išgelbėti.

JIE VISI GRĮŽTŲ
O gal tremtiniai yra paprasti išeiviai, emigrantai, 

tada jais ir rūpintis niekas neprivalo? Tremtinių, vi
sai negalima laikyti išeiviais arba emigrantais. Emi
grantas savo laisva valia apleidžia Tėvynę ir vyksta 
į svetimą kraštą laimės ieškoti. Gi mūsų tremtiniai ne 
savo valia pasitraukė iš Lietuvos, o karo ir svetimųjų 
okupacijų priversti arba gelbėdami savo gyvybę.

Tremtiniai visi nori grįžti į savo tėvynę, kaip tik 
pavojus jų laisvei ir gyvybei bus pašalintas. Tremti
niai nėra kokie laimės ieškotojai svetimame krašte, 
o tik nekariavusio krašto karo ir okupacijų aukos ir 
kaip visai nekaltai nukentėjusiai turi teisę gauti glo
bos ir pagelbos iš kariavusių valstybių, o taip pat iš 
visų geros valios žmonių, .kurių teisingumo pajauti
mas nėra užmigęs arba visai atbukęs.

KUR IR KIEK?
Mūsų politinė vadovybė tremtyje buvo maniusi, kad 

geriausia būtų išlaikyti tremtinius Vakarų Europoje 
kol galės grįžti namo. Bet Vokietijoje gyvenimo1 są
lygos tremtiniams darosi vis blogesnės ir vargu ten 
pagerėjimo galima laukti, nes permažai tėra maisto 
ir jo dar ilgai truks. Prancūzijoje ar* Italijoj e gyveni
mas vis dar nesusitvarko ir ten tremtinių didesni kie
kiai kiek-tiek žmoniškiau įsikurti negali. Be to tuese 
kraštuose vis dar tebegresia perversmų, bei politinių 
suiručių pavojus. Gal būt koks tūkstantis-kitas galėtų 
rasti darbo Belgijoje, ir Olandijoje. Šveicarijoje, Dani
joje ir Švedijoje užtenka tų, kurie ten yra prisiglaudę. 
Lieka Didžioji Britanija ir Airija. Manau, kad šiose 
šalyse galėtų įsikurti laikinam gyvenimui 12-15 tūks
tančių mūsų tremtinių. Pačioje Vokietijoje vistiek pa
siliktų bent 3-5 tūkstančiai. Mat, vienas-kitas trem 
tinių nuošimtis bus ten jau įsikūrę ir patys nebenorės 
kitur keliauti, be to, bus ligonių, kurių niekur kitur 
ir nepriims arba jie ir persikelti sunkiai begalėtų, o 
prie ligonių paliks ir sveikų šeimos narių bei giminių.. 
Tuo būdu Vakarų Europoje (Su Did. Britanija) galėtų 
pasilikti apie 20 tūkstančių mūsų tremtinių. Lieka dar 
apie 60 tūkstančių, kuriems teks įsikurti ne Europoje. 
ĮKURDINIMAS AMERIKOJ

Atsižvelgdamas į dabar susidėjusias politines bei eko
nomines aplinkybes manyčiau, kad tie 60 tūkstančių 
mūsų tremtinių galėtų įsikurti šiose valstybėse: 35 
tūkstančiai J. Amerikcs Valstijose, 15 tūkstančių Ka
nadoj, 5 tūkstančiai Brazilijoje ir 5 tūkstančiai Ar
gentinoje. Kadangi tikimės grįžti namo, tai laikinam 
įsikūrimui daugiausia tinka tos šalys, kur jau mūsų 
tautiečių kolonijos yra, nes ten lengviau būtų įsikurti. 
Savaime suprantama, kad tremtinių skaičiai gali žy
miai kitaip .išsidėstyti negu čia nurodžiau. Čia, galima 
sakyti, paduodu p-rojektą svarstymui, kurį dar reikia 
pritaikyti gyvenimui, o pritaikant jis galėtų būti žy
miai pakeistas. Sakysim, Anglija ir Airija tepriima 
tik 2 tūkstančiu, tuomet Amerikoms tektų žymiai dau
giau. Patikrinus gal būt paaiškėtų, kad būtų galima 
kokį tūkstantį-kitą Urugvajuje įkurdinti, o gal net 
Bolivijoje ar Čilėj.

KOKIOS SĄLYGOS PIETŲ AMERIKOJ?
Nė mažiausios abejonės man nekyla dėl Jungtinių 

Valstijų ir dėl Kanados. O kai dėl Pietų Amerikos val
stybių tai tenka būti žymiai atsargesniems, nes ten ne 
tik klimatas mūsų žmonėms vietomis bus nepakelia
mas, bet ir visos gyvenimo bei darbo sąlygos mums 
perdaug tolimos ir daugeliu atvejų gali būti nepriim-

;(Nukelta į 6 pusi. Į j

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė

Gen. Clark, Amerikos ka
ro žygio Italijoje vadas ir 
vėliau Amerikcs okupacinių 
pajėgų viršininkas Austri
joj, perimdamas 6-tos armi
jos vadovybę, San Francis- 
co mieste pareiškė:

“Aš mačiau komunizmą 
daugelyje Europos kraštų, 
praktikuojamą tų žmonių;, 
kurie jį išrado.

Daugelis žmonių čia, ku
rie simpatizuoja komuniz
mui, visiškai nesupranta, 
kas yra komunizmas. Jie tu
ri. pasidaryti supratingesni.

Komunizmas gali sunai
kinti mūsų laisvę, mūsų gy
venimo būdą — visus daly
kus, kurie mums brangūs.

Komunistinėj santvarkoj 
žmonės tarnauja valstybei. 
Amerikos santvarkoje val
stybė tarnauja žmonėms’’.

Komunistai netrukus pra
dės rėkti, kad gen. Clark y- 
ra “fašistas”.

★ x  *
1943 metais keturiolika 

komunistinio internacionalo 
vykdomojo komi te t  o narių 
pasirašė popiergalį, kuriuo 
neva panaikinamas tas in
ternacionalas. To internacio
nalo “panaikinto j a i” dabar 
daugelyje kraštų, su Stalino 
ginklų pagelba, yra užėmę 
vadovaujančias vietas, štai 
jie:

Klement Gottrvald, Čeko
slovakijos premjeras.

Mathias Rakc-si, Vengri
jos vice-premjeras.

William Peick, komunistų 
partijos vadas rusų okupuo
toje Vokietijos dalyje.

Palmiro Togliatti, komu
nistų partijos vadas Italijoj, 
dabar iš vyriausybės išmes
tas.

Maurice Thorez ir Andre 
Marty, Prancūzijos komunis 
tų vadai, iš vyriausybės taip 
pat neseniai išmesti.

Johann Koplenig, komu
nistų vadas Austrijoj.

Boleslavv Bierut, Lenkijos 
“ prezidentas” .

Anna Pauker, komunistų 
partijos vadė Rumunijoj.

Hertta Kuusinen Leino ir 
Yrjo Leino, duktė ir žentas 
Suomijos komunistų vado 
Otto Kuusinen, dar laukia, 
kol Stalinas visiškai pagrobs 
Suomiją.

Enver Hozha, Albanijos 
premjeras.

Georgi Dimitrov, Bulgari
jos premjeras.

“Maršalas” Tito, Jugosla 
vijos premjeras.

Tie visi komunistų inter
nacionalo vadai, Stalino ma
lone tapę “premjerais” ir 
“prezidentais” , ištikimai tar 
nauja tam galvariezui ir pa
deda kankinti ir žudyti sa
vo tautos žmones.

Taigi, internacionalas “pa 
naikintas”.

— — — K
T. ANGELAITIS

I Š L I K O M  G Y V I  9
VAIZDAI Iš BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS

(Tęsinys)
— Baldai nepriklauso prie klebonijos, — paaiškino 

klebonas, — kiekvienas kunigas turi savo baldus. Argi 
ir savo lovos negali kunigas pasiimti?

—: Lovų mums nereikia, bet kėdės ir stalai bus rei
kalingi. žinokite, kad yra toks įsakymas ir jo pakeisti 
negalima, — buvo paskutinis • komisarijato žodis.

Tuomi ir baigėsi mėginimas tartis su komisarijatu.
Sekančią dieną, tuoj po ankstyvų mišių, į kleboniją 

susirinko moterų būrelis.
— Nekraustyti! — pradėjo Elzbieta. — Mes kuni

gus apginsim! Tegu tik pamėgina, tegu tik ateina — 
visus išvysim! Jei reiks, ir vyrai ateis mums į  pagel- 
bą. Aš kalbėjaus su Gaigalu. “Tik praneškit” — jis 
pasakė. Kas turi teisę į bažnyčios namus? Mes juos 
pastatėm. Aš pati aukojau dešimt aukso rublių ir dar
bu prisidėjau. O dabar mūsų priešai gyvens mūsų. ran
komis ir pinigu pastatytuose namuose! Niekuomet to 
nebus!

— Tikrai, — pritarė Mikalina, — nejudinkim nė 
daiktelio. Tik daugiau žmonių suvadinkim. Ir be vy
rų, mes vienos moterys [stengsim kleboniją apginti.

— Bet palaukit, — sugalvojo Elzbieta, — jeigu tie> 
skurdžiai sužinos mūsų čia susirinkimą, tai laiku ne
atvyks. O vėliau, kai mes išsiskirstysim, ateis ir  už
ims kleboniją. Reikalinga sargyba. Visą laiką po ke
letą moterų turime budėti. Jei ateitų — tuoj duot ži
nią, ir per kelias minutes čia susirenkam. Tada ir vy
rai tegu renkasi.

— Gerai tai gerai, — tarė per atdaras raštinės du; 
ris viską girdėjęs klebonas. — Bet tai nėra geriausia. 
Ar girdėjote, paklausykite, kaip įvyko Pieną vos kle
bonijoj ?

— Ar ir ten norėjo iškraustyti?—  paklausė moterys.
— Klausykite! Tai buvo tik prieš porą savaičių. Nu

mirė senelis altarista. Antrą dieną, kai altarista buvo 
jau nugabentas į bažnyčią, klebonas gavo įsakymą kle
bonijoj užleisti du didžiausiu kambariu vietos kom
jaunimo susirinkimams — vakaruškoms. Viename tų 
kambarių kaip tik buvo buvęs pašarvotas velionis al
tarista. Nieko nelaukę, komjaunuoliai pradėjo nešti 
savo raudonas vėliavas į kleboniją. Bet žmonės nutarė 
neleisti Bažnyčios priešams įsikurti klebonijoj. Kom
jaunuolius išvijo. Prie klebonijos buvo pastatyta sar
gyba, kuri budėjo ir dieną, ir naktįi. Sekančią dieną, po 
mišių, ant šventoriaus buvo pats laidojimas. Žmonių 
buvo prisirinkę tūkstančiai. Buvo suvažiavę šešiolika 
kunigų. Visi klausės gražaus pamokslo. O tuo metu 
komjaunuoliai buvo nutarę pasinaudoti proga ir  už-, 
imti kleboniją, Tačiau sargyba nemiegojo. Baigiantis 
pamokslui, ant šventoriaus šnibždu perėjo žinia, kad 
komunistai ima kleboniją: Visi šoko bėgti Į kleboniją. 
Kunigai žmones vos vos sulaikė. Būrys moterų .ir ke
letas vyrų vis dėlto nubėgo klebonijos ginti. Pirmo
sios į kovą stojo moterys. Suradusios karštų pelenų, 
jos pyle juos ant komjaunuolių. Šitie pamatę, kad bus 
riestai, šoko bėgti. Bėgančius kai kas akmenimis ir 
pagaliais palydėjo. Klebonija buvo apginta. Daugiau? 
niekas Į kleboniją nebesiveržė. Bet po trijų  dienų pri
važiavo milicijos, prasidėjo dideli tardymai. Kleboną 
tardė penkias valandas, o vikarą dar ilgiau. Kaltinoj 
grąsino. Klebonas ir kunigas nė kiek neišsigando ir  
laikėsi gana tvirtai. Būtų juos suėmę, bet, matyt, pa
bijojo žmonių. Bet užtat suėmė ir į kalėjimą išvežė 
keletą pačių geriausių parapijiečių ūkininkų. Jų tarpe 
yra. tokių, kurie visai klebonijoj tą  dieną nebuvo. Kiti 
buvo tik bažnyčioje. Tik vienas iš suimtųjų aktyviai 
buvo gynęs kleboniją. Visi apkaltinti kontrrevoliuci- 
jos organizavimu. Tiesa, suimtieji vyrai nenusiminę.

(Bus daugiau)

Velnias žmogų tik tamsy
bėj sugauti gali. Stovėk 

prieš jį šviesoje, jis praeis 
pro šalį. •
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
LABDARIŲ SĄJUNGOS 

“DECORATION DAY”
RINKLIAVA

Rinkliavos raportas Lab-

Dieną, Gegužės (May) 30: 
Kunigai surinko kapinėse

$340.01.
Labdariu 1 Kuopa —
Town of Lake
Petronėlė T'urskienė $153.45
Ona Pocaitė .............  17.00

Viso . . . . . . . . $104.16
viso kuopos surinko

$639.12.
Sutrauka
Kunigai surinko kapine-

se . . . . . . . . . . . . . . $340.01
Kuopos surinko .. .. 639.12
N. N. . . . . . . . . . . . . . .  25.00
Nattie Wabol . . . . . . . . .  5.00
N. N. . . . . . . . . . . . . . .  2.07

Iš viso • • • • $1,011.20

i r

vių, bažnyčių bei skersgat-! 
vėse.

Kviečia BALF valdyba.
J. K, Enchenis, pirm.

Ar Norite Pamatyti 
Nauja Automobiliu

drai evakuacijai. j

Raportas sakė Honan ap
skritys, pietuose nuo Pearl 
upės, buvo apsemtas, ir kad 
trys pėdos vandens stovi na
muose Saikwan gyvenamuo
se rajonuose.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

Tas automobilius bus at-■
vežtas į ARD pikniką liepos ) 
6 d., Vytauto parkan.

Už 25 centus aukotus nau |
o J J v  1A ! jos akademijos statybai, ga- jonu Bendradarbiu 10 skyi. Li-. , «J ? . , . • lite patapti savininku to naususmukime, birz, 13 d ,jvy-l automobilįaus

kusio pikniko Ryans Woods Laimingam ddvana bus j. 
a pranese^^ i put j įeį ^ a p0 pįįujįo, liepos 31 

d.; 8:15 vai. vak., Šv. Kry
žiaus parapijos salėje. Bet 
liepos 6 d., galėsite apžiū
rėti tą  dovaną, kuri kam Į 
nors teks — už 25 centų: au- 

Į ką. Atvykite ii ARD pikni- 
i ką. Nina

Vieša Padėka
Bridgeport. — TT. Mari-

nika.s davė pelno $32.00. Sky 
rius nuoširdžiai dėkoja ko
misijai ir visiems, k u r i e  

Ofise ̂ pasidarbavo _Anta-lkuomi nors prisidžjo.
___  _. .. _ Petras

Viso ...............
Labdarių 3 Kuopa 
G’cero
Mary Daukša .......... $12.561 — Elena Širvinskienė ir Be- Į j  Šliogeris. Pagelbėjo O

$170.50
nas J. Valonlis 
Šlogeris.

Komisijoj buvo: A. Ma- 
tuliokienė, O. Jackienė, M. 

Centro išrinkta komisija Melkienė, P. Jančauskaitė ii

Richard Sili . . . . . . . .  4.841 n,eta Cicienas.
Matt Dambrauskas .. 41.001 
Ronald Suscavage . . . .  8.19* Reikia 300 Moterų

Rakickienė ir k.
J  Inteligentams Ir

Yra gauta Vokietijoje
John Šileikis . . . . . . . .  9.61

Viso $76.20
Labdarių 5 Kuopa
Bridgeport
Arlene Kuzma . . . . . . $6.301
Constance Gintilas .. 3.42
Ramonas Garuckas . .  3.35
Lorraine Petkus • • • •... 8.82
Alice Butkus . . . . . . . . 13.35

Viso . . . . . . . . . . $35.24
Labdariui 7 Kuopa —
West Side
Petraitienė . . . . . . . . . .  $8.63*

Pranešta, kad serga Pet
ronėlė Navickienė, 528 W.|
21st St. Galintieji nariai-ės į jusio pedagoginio žurnalo 
prašomi ligonę aplankyti, j “Tremtinių Mokykla” 2, 3-4, 

“Tag Day” liepos 1 d. lie- I Antanina Vaišvilienė, 6619 5-6 Nr. Nr. Visos trys kny- 
tuvių t r e m t i n i ų  naudai. University Avė., dar tebe-pgos kainuoja $1.50. Kreip- 
Mums, Brighton Park yra serga. Ją lanko Ona Jackie-|tis “Draugo” redakcijon raš 
pavesta išrinkti visas 12-tas nė.

Iš apskrities veiklos pra
nešimą padarė O. Jackienė 
ir M. Melkus. Apskr. pikni
kas įvyks liepos 20 d., Hins-

Bei Mergaičių

wardas. Taigi, kad turėtu-
JtU .ar telefonu. Knygos bus 
pristatytos į namus.

mėm užtektinai rinkėjų prie 
visų dirbtuvių, krautuvių ir 
ant skersgatvių, kur tik gat-
vėkariai ar busai stoja, rei-I dale, III. Nutarta apskr. pik 
kia daug rinkėjų. Inikan važiuoti busais — vie

Mūsų moterys bei mergai- nu ar dviem, žiūrint kiek pa- 
tės visuomet gerai pasirodo, sažierių užsiregistruos. No-Jusevičienė . . . . . . . .  14.47

Budrikene . . . . . . . . . .  11.251 Tikimės ir dabar "nepasiliks | pintieji važiuoti busu prašo-
Cibulskis . . . . . . . . . . .  10.28
Zalatorienė . . . . . . . .  33.18

Viso . . . . . . . . . .  $77.81
Labdarių 8 Kuopa —
Brighton Park
Beverly Belecki . . . .  $9.75
Eleanor Belecki . . . . . .  7.89

nuo kitų kolonijų: pačios m į tuojau užsiregistruoti 
skaitlingai susirinks ir at- pas pirm. M. Melkus, 3248 
sives savo dukras. Viskas s. Green St., A. Matuliokas, 
priklausys nuo mūsų. Jei rin 3239 S. Lituanica. Avė. ir O. 
kėjų bus mažai, tai ir aukų Jaekienę, 5331 S. Racine Av. 
bus mažai surinkta. Visi ži- J. Šliogeris
nome, kaip vargsta mūsų ------ ------------ -

i?olvynis Gresia 
Kinijos Miestams

Pranešama, jog paskuti
niuoju laiku Kinijoje siau
čia labai didelis potvynis, 
sukeldamas paniką gyvento
jų tarpe. ■ Ruošiamasi ben-

A. A,
ADOMAS STAPANAUSKAS 

(STAPAN)
Gyveno: 1505 No. M ason Avė.

■— nam ų tel. M errim ac 1793.
M irė Birželio 21d.. 1947m.,

1 vai. popieti su laukęs pusės 
am žiaus.

Gimė Lietuvoje. K ilo iš M a
rijam polės apskr., K alvarijos 
parap., Brazavo kaimo.

Paliko  dideliam e n u liūdim e: 
žm oną A gotą  (po  tėvais Ma- 
tu k a ič iu tė ) ; duk terį M ildred 
Siemund ir žen tą  IVilIiam ir 
a n ū k ę  G loria: pusseserę M ag
da leną  N aikelienę ir  šeim ą iš 
Stanford, C onn.; brolio vai
kus ir  daug  k itų  gim iniu, d ra u 
g ų  ir pažįstam ų.

P rik lausė  p rie  Chicago L ietu 
vių draugijos.’

K ūnas pašarvotas koplyčioje, 
5744 W est N orth  Avė. Laido
tuvės įvyks trečiad., Birželio 
25d. Iš  koplyčios 9 vai. ryto 
bus a tlydė tas  j Šv. (Mykolo p a 
rap ijos bažnyčią, kurio j įvyks 
gedulingos pam aldos už (velio
nio sielą. Po pamald-ų bus n u 
lydėtas į Šv. K azim iero kapines.

N uoširdžiai k v iečam e  visus 
gimines, draugus ir pažįstam us 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

N uliūdę: Žmona, D u k tė  ir 
žen tas, Pussesere  ir  Giminės. *

Laid. d ire k t.: Lachawicz ir  
Sūnai. tel. C anal 25l*<x

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) -

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

Bonas
IS iOEiO iOSft

Evelyn Namavičius . - 8-76 viengenčiai ištrėmime. Tai- I šiuo metu 39 nuošimčiai! 
Aline Paulikas . . . . . .  13.26 gj, paremkime juos padirbę- visų Amerikos Jungtinėse
Eva Mondzyauskienė 35.51 damos tą  dieną su dėžutė-I Valstybėse ūkių yra nuomo- 
Helen G. . . . . . . . . . . . .  7.37• mjs prįe krautuvių, dirbtu- I jami.
Dclores ....... . 4.54,________ • ___________ _ _____________ __
Stella . 1.59
Dorothy . . . . . . . . . . . .  4.15
S. Miller . . . . . . . . . . . .  10.66
Jaspsr . . . . . . . . . . . . . .  25.00
Stella. Wisockis . . . .  10.26
Frances Periard . . . . . .  6.79

Viso . . . . . . . . . .  $145.53
Labdar.-ų 10 Kuopa —
West Bullman
Stanley Ciesun . . . . . .  $4.47
John Le Maire . . . . . .  2.62
Daniel Raila . . . . . . . .  4.75
Jaspsr . . . . . . . . . . . . . .  3.13
Irene Stankus . . . . . . . .  5.49
Anna Mažeika . . . . . .  4.44
Evelyn Jovaišas . . . .  4.78

KETURIŲ RIETU MIRTIES 
SUKAKTUVES

AskwheteyouWORK  
S Ask where you BANK

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

K ančlantlejl nuo aenų, a tdarų  
tr skaudžių žaizdų, žino ka ip  sun
ku y ra  ram ia i pasidėti, tr kaip  
nakties m etu  negalim a ge ra i lAal- 
m legot. K uom et
žaizdos p radeda  
nložt Ir skaudė
t i  —  užtepkite 
LBGULO Oint- 
m ent palengvi
nim ui skausm o 
Ir niežėjim o tų  
senų, a td a rų  ir  
skaudžių žaizdų.
Jo  a tgaiv inan
čios ir  skausm ą 
prašalinančios y- 
patybBs suteiks 
Jum s tinkam ą 
nak ties  poilsi ir 
pagelbės išgydyt

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 parvežta perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militariuis laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

Viso . . . . . . . . . .  $29.68
Labdarių 23 Kuopa — 
Marąuette Park 
F. šnekutis . . . . . . . .  $38.26
J. Armalis . . . . . . . . . .  8.05
J. Cibulskis . . . . . . . .  10.01
Mrs. Petruškevičienė 11.88 
Mrs. A. Rastutienė .. 35.96

A  A .
SGT. EDVARDAS I.

ŽWIRBLIS
(U. S. Army Air Corps)

Jau sukako keturi metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir sūnų Sgt. Edvardą I. Žvirblį.

Netekome savo mylimo B rž. 25d., 1943m., kada paguldė 
savo gyvybę už tėvynę kovos lauke Vokietijoje.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingasis Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes, atmindami jo liūdną prasišalinimą iš mū4ų tarpo, 
1 užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias už jo sielą trečiadienį, 
Birželio 25d., 1947m., St. Charles parap. bažnyčioj), 37th ir 
Suffle Avė., Melrose Park, III, 9:30 vai. ryto — viįsos kartu.

Kviečiame visus gimines, draugus kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiese pamaldose ir kartu su murųis pasimelsti 
už a. a. Edvardo sielą. Po pamaldų kviečiame į namus po nu
meriu 1513 No. 35th Avė., Melrose Park, Illinois.

Nuliūdę: Žmona Margaret. Tėveliai Jonas ir Kazimiera, 
BuoZiai, Sesuo ir visos kitos Giminės.

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Mtchigan Aye.
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. teL — COMmodore 5765

ras Ir sk au 
džias žaiz
das. V artok ite  JI žzvl skaudlem s 
nudegimams, šąšų  ir  su trūkim ų 
prašalinim ui, ir  kad  palengvinti 
Psoriasls niežėjim ą. A tvSdina va
dinam ą A thlete’s P o o t degim ą Ir 
aiežąjinoą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiflylmo Ir 
sutrūklm o ta rp  p irštų : geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo  Išbėrim am s Ir k i
toms odos negalėm s Iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsiduo
to  po |1 J B  Ir po >S.5ė.

Siųskite jūsų  Money O rderį t ie 
siog |  —

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

CICERO 50. ILLINOIS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ i 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

"kapų paminklai tiesiog iš dirbtuvės
%

P E T E R  P . G U R S K I S  į J S S S s
MŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED

659 W. 18th Street Tel. SEEley 5711
1̂ 4 bloko į rytus nuo Halsted. Pietų gatvės pusėje.

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

Mes turime koplyčias 
visose Cliicagos ir 
Koselando dalyse ir  
tuojau patarnaujam.

LiODĖSIOlVALAhIDOJ 
Šaukite

M A Ž E I K A  s E V A N S
k. . U i o o r u v t y  OfSEKTOKIAf

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

Telephone: YARds 1419

IGNACAS J. ZOLP J

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

P am in k lus 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 pamatyltito mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

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

3938 W. l i l th  STREET — Tol. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo Sv. Kazimiero kap. vartų.

4045 Westan» AV».’ 
PROspect 0099

>319 Uh#oni«« Avė.' 
YARds 1138-1139

ggaaat kopty5| arfiaa jūaq eamą

1646 WEST 46th ST. Phone: YARdn 0781

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

— Savininko —

SI. Casimlr Monumenl 
Company

3914 West l i l th  S t
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Km Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5

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

Phones: YARDS 1138-39 > 
PROspcct 0099

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

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

JULIUS LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572



■

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO. ILLINOIS Pirmadienis, birz. 23, 194*

Teisėjas 22 Pasiuntė Kalėjiman...
IUB AUSTI UNIJOS LOKALO PAREIGŪNAI UŽ PANIE
KINIMĄ. —  BAUSME UŽDĖTA IR UNIJOS LOK ALUI.

Mihvaukec. — CIO United i 19 kitų buvo nuteista 
toto Workers* 248 lokalo trims mėnesiams. Keturi 
vjdešimt šeši nariai, birže kiti buvo nubausti kiek- 

po $200 ir pabaudao 20 dieną, buvo-rasti kal- 
i, kąd paniekiričiai laužė 
namo uždraudimą masiš- 
ai piketuoti Allis Chal- 
įera išdirby s tės kompani- 
>je lankė 329 dienu streiko, 
urig baigės praeito kovo 
3 d. Minimas lokalas buvo 
omunistų įtakoje.
Apylinkės teisėjas Ro- 

md. J. Steinle nuteisė tris 
ikalo pareigūnus: Robert 
'•ūse, prezidentą,
•ombeck, vice-prezidentą, 
|  Fred McStroul, rekordųĮ 
pretorių, penkiems mėne- 
ams i pataisos namus.

taudsnu Rankose

vienas
$250 uždėta 
lckalą.

prieš unijos

Kiek Įplauks į A. L. T. 
Iždą Pinigų?

Nuo 1947 metų balandžio 
1 dfenos iki gegužės 31 die
nos į Amerikos Lietuvių 
Tarybos iždą įplaukė $22,- 

Joaeph 1227.25.
Pirmoje atskaitoj paskelb

ta $65,639.10, tai tiek įplau
kė iki šių metų kovo 31 d.

Viso iki gegužės 31 dienos 
įplaukė į A. L. Tarybos iž
dą, $87,866.35.

Iš Massachusettg valstijos 
daugiausia buvo aukų — 
$9,757.75, paskui eina Penn- 
sylvania — $6,075.00; trečią

Ticntsto, Kinija. — Ko- 
lUnistai suėmė du katalikų 
įmigus, kurie dirba Mary-
rioll tėvų. misijoje, Fushun j vietą užima Illinois valstija 

$1,906.70. Čia turima 
galvoje balandžio ir gegužės 
mėnesiai.

įritiorijoje. Jie yra gimę 
ianžurijoje, kunigystę pri- 
nė Romoje. ,

yksla Jgponijon
New York. — St. Maur 
enuolyno šešios airės sese
rs vyksta' misijoms1 į Japo- 
iją. Jos buvo sustoję New 
orke vykstant iš Cork, Ai-' 
Ijos, į Japoniją.

lėvadins "Ei, fu"
Yokohama, Japonija. — 
aujai susitvėrusi ženitorių 
įiją^pareikalavo, kad darb
iniai nustotų juos šaukti 
t išsireiškimu: “ei, tu”. 
Turi į juos kreiptis taip: 
anitor san”,. (mister jani-
B  ’ i: i  l t .

ĮV A IR IO S  *  ★ ★
ĮD O M IO S  *  ★ ★

“ 'Žinios
San Francisco. — Birželio 

24 dieną laivas išplauks iš 
Neapolio ir atgabens arki
vyskupo Edward J. Hanna 
palaikus į San Francisco, 
kur jis vyskupijai vadovavo 
per 20 metų. .Iškilmingos ge
dulo šv.' Mišios bus atnašau
jamos St. Maty’s katedroje.

Ąrkivysk.ųpą-s Hanna Ro 
moję mirė 1944 metais.

Žym us V yras Si
St. Lon’s. — Mirė brolis 

George E. Rueppel, S. J., 
St. Louis universiteto radio 
stoties 'inžinierius ir stoties 

I direktorius. Jis turėjo 83 
metus amžiaus.

36 Metų Sukaktis
New York. — Birželio 29 

dieną sueina 36 metai, kai 
įsteigta Maryknoll vienuoly
nas, dvi įstaigos — tėvųj 
Maryknoll ir seserų Mary
knoll vienuolynai; šios dvi 
įstaigos turi 1,998 narius.

Vyskupas Raymond A. 
Lane, Tėvų Maryknoll supe- 
r:or general, pareiškė, kad. 
yra 1,888 kunigai, broliai ir I 
seminaristai, ir 810 seserų 
ir kandidačių.

D arbo P osėd is  •••
Lima., Peria — Dr. Israael 

Bielich, buvęs Peru. Katali
kų Akcijos prezidentas ir 
buvęs Peru vyriausybės tei
singumo ministeris, vyksta 
į Ženevą, Šveicariją.

Dr. Bielich Šveicarijoje 
dalyvaus Tarptautinės Dar-, 
bo Organizacijos posėdžiuo
se.

G avo  M edalį
New York. — Kun. James 

Ednvard Haggerty, Jėzuitų 
Ordino narys, iš New York 
provincijos, daug nusipelnė 
karo metu Pilipinuose. Jam 
buvo suteikta bronzo meda
lis už didelius nuopelnus.

A tvyko

>ADARE NAUJĄ 
REKORDĄ Būtinai Atvyk

| padarė naują greitumo re- 
1 kordą su vadinamu Jet lėk- 
Ituvu: 623.8 mylias į valau-1 
dą. Iki šiol to lėktuvo grei
tumo rekordą laikė britai. 
(Acme-Draugas telephoto)-

UNRRA Kursai
Vokietija. — Ligi šiam 

laikui UNRRA jau suruošė 
paruošiamųjų administraci
jos kursų dvylika laidų. 12 
laidoje buvo 65 klausytojai, 
iš kurių tik. 7 lietuviai. Tiek 
šioje laidoje, tiek kitose, 
daugiausia latvių, pav., šioje 
laidioje — 15, žydų — 14, 
ukrainiečių — 13, estų — 8, 
lenkų — 5 ir t. t.

Būdinga, kad iš 7 lietu
vių nė vienas nepateko į 
svarbiausią sritį, būtent, 
kadrų, o visi į-į antraeiles 

I sritis: maitinimo, aprūpini- 
Vysku- mo’San Francisco.

Cut Bank, Mont. — Cla- I pas Appollinaris W. Baum-1 
rence Hughes, 42 metų, at-|gartner, Guamos apaštalas-^ y g Kokis Rdlldoilicji
gaVo atmintį. Jis per tris kas vikaras, atvyko į Jung- 
metug neturėjo atminties. tinęs Amerikos valstybes.

NEŽIŪRINT KIEK DEGTINĖS RŪŠIŲ YRA SIŪLOMA

J u m s  V is  D a r  P a t i k s

S a u lė t o  R y to  S k o n i s . .

IR TĄ ŠVELNIĄ, PRIEš KARINE KOKYBE!

Kur kitos geros degtinės baigiasi 
Schenley P.eserve prasideda — su 
ektra. i r  .• “plūs” • -saulėtu gėrymu. 

Pabandykite Rehenley Rescrve — 
šiandien • S C H E N L E Y

R E S E R V E

86  proof. 6 5 %  grafo nealrai epirlta. Copr., 1947, Schenley DUtiĮlera Corp,, N«w York City

Chicago. — Tradicinė L.i Vyčių, kurie sudarys ben- i 
Vyčių Diena kasmet Įvyk-jdrą baseball tymą ir loši 
sta liepos 4 dieną, Vytau-i prieš Chicagos Apskrities 
to Darže. Šiemet L. Vyčių i iš visų kuopų sudėtinį ty- į 
D.'ena sutrauks ne tik iš mą. Baseball žaidimas pra-j
Chicagos žmones, bet ir iš sidės lygiai 1:30 vai. po x  Viktorija žiedas, iš Bri- 
to’iau. | pietų. - ' dgeport, birželio . 29 d- susi?

šiemet į L. Vyčių Dįeną Bus labai įdomu — būti- tuoks su Edward Fofmanek. 
atvyksta iš. Dėti eiti 35 vy-Įnai atvyk pamatyti î Rip šliūbag bus 4 vai. popiet, Šv. 
čiai, is Daytcn, Oh,ipz — 17 L. Vyčiai žaidžia baseball. j Jurgio bažnyčioj, o vestuvių 

f puota Lietuvių Auditorijoj.

X Chas. Lukais, savo lai- 
[ ku pasižymėjęs filmininkas, 
buvo' užsukęs į “Draugo’’ 
redakciją. Karo metu jis gių 

jzo iš Lietuvos per Sibirą Ir 
Japoniją. Dabar gyvena Iloi- 

llyvvood, Gal., ir užsiima biz
niu.

• X Ona Malakauskienė, gy- 
ven. 7121 S. Washtenaw Av.. . 

'tu ri jau suorganizavus 30 
; rinkėjų BALF-o “ TagD ay”. 
i Norinčios prisidėti prie šios 
Marą-uette Park rinkėjų ar
mijos, prašomos paskambto- 

į ti telefonu: Ilemlock 7098.

, X V. Jodelri, L. Vyčių se
njorų kuopos narys, yra No.
1 veikėjas Lietuvos Vyčių

Ištieskime Pagelbės Rauki...
Chicago. —• Dabar vyksta 

Illinois Valstijoje Bendrojo 
Amerikon Lietuvių Šalpos 
Fondo (-BALF) Vajus.

Liepos 1 dieną Chicagoje, 
lietuviškųjų kolonijų gatvė-, 
se, įvyks rinkliava. Reika
linga tam darbui pagelbi- 
ninkų, talkininkų.

Maloniai prašome regis-

truotis BALF skyriuose“ ar
ba vajaus raštinėje, 840 W. 
33, Chicago, III., Telefonas 
Yardg 4789.

Lietuvių tremtinių Euro 
poje padėtis sunki ir var
ginga.

Ištieskime jiems pagelbos. 
ranką darbu ir auka.

Žodžiai ir Kopusių Sėklos Kaina
Genesis knygoje, šv. Raš

te, pasaulio sutvėrimo isto
rija pasakyta keturiais šim
tais. žodžių. Pasaulio di
džiausias moralinis kodek
sas, dešimt Dievo įsakymų, 
turi tik 297 žodžius.

Lincoln’s nemirštama kal
ba Gettysburg buvo 266 žo- ’

džių ilgumo.
Nepriklausomybės dekla

racija pareikalavo tik 1,321 
žodį, tai buvo duotas pa
grindas laisvės supratimui.

Kairių) administracijos ofi
sas kartą panaudojo 2,500 
žodžių, kad pranešti kopūs
tų. sėklos sumažinsimo kainą?

Ar Lietaus Gali Gauti Krautuvėj
New Yorko krautuvėm ve- PciSVOlkmO 

dejas labai susirūpino, kai 
tarnautojas vienai moteriš
kei pasakė: . “Ne, mes jau 
neturime ilgą laiką”.

Greitai skubėdamas krau
tuvės vedėjas staiga tarė:
“Taiip, taip, mes turime.

_ , .. ; Mes tuojau pristatysime iš-  Jugoslavijos j sandgUo„_Trieste, 
komunistai 
seminariją ir ten sumušė 

vyskupą Antonio

, . . .  .. . Bet moteris išėjo
• 81 1 r I juokdamosi ir krautuvės ve-i

dejas kreipės į tarnautoją | 
(derk) ir nurodė: ‘‘Nieką-1

rio) amatą puikiai žino ir 
darbą liuoslaikiu atlieka la
bai gražiai. Vyčiai jam yra 
labai dėkingi.

X Rūta šimutis, mūs dien 
raščio redaktoriaus duktė,

---------- “ ĮLietuvos Vyčių naujų narių
i vajuje Chicagoj laimėjo pir-

PrCziden-|menybę *  centro paskirtą 
dovaną. Rūta yra veikli Lie
tuvos Vyčių organizacijoj,

YVashington. —
tas Tmmanas priėmė naują
airių ministerį Sean Nunan,. „  ... .. . . | vnatingai L. V.. Chicago aps-ir jį pasveikino naujos pa- •6 ....... <- 3 L
reigose.

Prezidentas pareiškė vil
tį, kad Airija užims vietą 
tarp Jungtinių Tautų.

Sutriuškino
Chicago. — Donald Gess-Triesto

Santin. _ . | da nieko neatsakyk, bet per. 19 metų, t-unelio inžino
Komunistai smogė vysku-. pasakyk ’ kad jyds atsiųsta.’-’ I vaidytojas, buvo sutriuškin-
ii . Cari+J-M m o f i i  i arolira I _ ’ . . _ _ j  •Ir po minutes vedėjas pa-1 tas tarp dviejų 

klausė: “Ko ji norėjo?”
“Nieko”, — atsakė šypso 

damasis tarnautojas. “Ji tik 
pastebėjo, kad mes jau kurį 
laiką neturime lietaus, ir aš 
su ja sutikau.”

jpui Santin, 50 metų, į galvą.
Vyskupas buvo ; nuvykęs į 

Capo D’ Istria, Jugoslavijos 
izonoje, Įstrian. pusiausalyje, 
12 mylių pietuose nuo Tries
to, dalyvauti katalikų iškil-

i mėse.

traukinių 
I prie 45-tos ir Morgan gat
vių.

Už $40.000 V ertės...
Londonas. — Britų vy

riausybė pranešė, kad į

krities chore.

X Daugelis skaitytoju ki
tiems pasako: “Draugas” 
dabar Įdomus. Jei taip.,' tai 
prie pasakymo reikia pridėt 
truputį ir pastangų, tai yra 
užprenumeruoti tiems ki
tiems “Draugą”!'

. X Kas norite aplėkti ap
link pasaulį, per 60 minūtiii? 
Šį įdomų, “trip” galite at
likti Chicago Pianetėriumė. 
kuris randasi Grant Parke, 
prie 12-tos gatvės maudy
nių. Planeterium atdaras

Sunki Padėtis
Lietuvių tremtinių Euro-1 

I po je padėtis yra. sunki ir ! 
varginga. Jie reikalingi pa-1 

| geibo®. Jei gali — nusiųsk 
jiems care pakelį.

i Kur būsi?
— Kur važiuosi liepoms 4 

dieną, — klausia Jonas savo 
kaimyno Petro.

— Liepos 4 dieną dalyvau
siu Senelių prieglaudos ati
daryme, — trumpai atsakė 
Petras.

Visi ruisšiasi dalyvauti se- 
pašvenfi-

Ką Planuota
Vatikanas, t-  Popiežius 

Pijus XII pareiškė, jog j ’.s | nelių prieglaudos 
planuoja sušaukti Pasaulinį i nime.
Jaunimo Kongresą Romoje
taip greitai, kai tik sąlygos K aip Liūdna, 
leis.

Didesnis
VVashington. — Anglies 

išvežamas yra tris kartus 
didesnis, negu buvo praei
tais metais.

Pasmerktas Mirli
Nevv York. — Abe Ringe, 

32 metų, buvo nuteistas mir
ti elektros kėdėje, Sing Sing 

[kalėjime, už nužudymą mer
gaitės.

Leeds, Anglija. — Eric 
Charles Briggs/ 40 metų 
buvo'- pakartas 'hž savo 
žmonos mirtiną subadymą.

! Rumunija siunčiama už i kasdien nuo 10 vai. ryto ik:
j $40,000 vertės mediciniškų 
dalykų. Reikmenys bus iš- 

Į dalinta per Britų R. Kryžių.
Chicago. Oscar Ander- 

son, 30 metų. kepėjas, buvo 
rastas nušautas prie 2609 

Į Prairie avė.
Policija mano, kad jis į 

| buvo nušautas apiplėšimo i 
I metų.

5 vai. popiet; sekmadieniais 
ir tautinėse šventėse nuo 2 
iki 5 popiet. “Kelionės ap
link pasaulį” esti kasdien 
11 vai.• ryto. ir 3 vai. popiet; 
sekmadieniais 2:30- ir 3:30 
popiet. Trečiadieniais, šešta
dieniais ir sekmadieniais iš
ėjimas nemokamas; kitomis 
dienomis — 25c.

Decatur, III. — Normah i 
Kennedy, 26 metų, buvo Į 
mirtinai ųužei&tąs,« ̂ Virgįnį'a.l 
Slaytori, 21' metų/ buvų ̂ kal- i 
tinama žmogžudystėje, po
licijos Lt. Gerai Sheehy pa-1 
sakė, kai Kennedy nurodė 
mirties patale, kad Virginia f 
jį užpuolė ginklu.

Sakoma, kad mergaitė šo
vė į Kennedy, kai bandė į 
nutraukti su ja draugyste,

A tėm ė $125
Chicago. — Jaunas bandi

tas atėmė $125 iš Misg Nao- 
m,i Lavera, 32, metų/ ’p.oar- 
born Plaza viešbučio rašti
ninkės. .

TREMTINIŲ ĮKURDINIMO REIKALU 
(Atkelta iš 4 pusi.)

tinos. Šiąja proga noriu priminti, kad 1925-1929 metų 
laikotarpy iš Lietuvos iškeliavo į Braziliją, Argentiną, 
Urugvajų ir Paragvajų apie 40 tūkstančių mūsų; tau- 

. tlečiih daugumoj emigraci jos biurų sukurstytų ir ap
gautų. Tik nedidelis nuošimtis ten įsikūrė kiek-tiek 
turtingiau. Dauguma jų vargsta,, o ne vienas tūkstan
tis yra išmirusių (Matto Grosso estade Brazilijoj ir 
kitur) dėl. nepakeliamų klimatinių, maisto bei darbo 
sąlygų.

Todėl nepatartina vykti į Pietų Amerikoj šalis kol 
nebu,s rimtai išaiškinta į kokią vietą iv kokiomis • są
lygomis tremtiniai vežami. Pietų Amerikos kraštai vi
suomet turėjo ir dabar nepristigo visokių apgavikų.— 
viliotojų, kurie savais asmeniškais- sumetimais, kurstė, 
kursto ir kurstys kuo daugiausia vykti, į( Pietų Ame-- 
rikos šalis. Jie jau viliojančius vaizdus,piešia tremti
niams ir dabar, bet kuo blogiausia išeina tiems, kurie 
patenka'ant tokių nesąžiningų žmonių meškerėj. O rū
pestingai ištyrus' visgi reikėtų organizuoti Įkurdinimą 
ir Pietų Amerikoj.

I ,


