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STREIKAIS PROTESTUOJA DARBO ĮSTATYMĄ
Amerika Turi Gynimosi Problemą;

Bus Sušaukta Europos Konferencija
Rašo ‘Draugo’ Bendradarbis Vyt. Arūnas

Jei diplomatai imtų dėme
sin, tai ką jie girdi ir  skaito 
laikraščiuose, tai jau senai 
jie turėtų būti įsitikinę, kad 
karas tarp Amerikos ir Ru
sijos esąs neišvengiamas ir 
kilsiąs dar šį rudenį.

Tačiau tikrovėje dalykai 
stovi visai kitaip.

Kurie geriau pažįsta Ame
riką, y ra  įsitikinę, kad jos 
psichologija dar neparuošta 
karui, nors tas nereiškia, 
kad1 atakos metu Amerikoj 
būtų sunku sukc’.ti mases 
kovai. ' ' r -IRS}

Dabartiniu metu didžioji 
dalis amerikiečių yra ruso- 
phobai. Bet ši rusophobija 
turi sovietiškus du skirtin
gus įsitikinimus užsienio 
politikos atžvilgiu ir nei vie
na iš jų  nenumato karo ga
limumų su Rusija.

Trumano Šalininkai. Nori 
Pasirodyti Griežtais

Tie kurie pritaria prezi
dento Trumano planui, tebe- 
pasilieka su idėja dar kada 
nors pamatyti -susikuriant 
amerikiečių - rusų sąjungą, 
nes jie skaito, kad tik tokiu 
būdu galima bus užkirsti 
sovietų politiškai ekspansi
jai kelią. Tačiau Trumano 
šalininkai neeina toliau kaip 
iki ekonomiškos paramos ir 
ginklų tiekimo draugiškiem 
kraštam.

Tokiu būdu, jei Italijoje 
kiltų revoliucija prieš Gas
peri vyriausybę, tai šis ga
lėtų tikėtis tik ginklų ir 
ekonomiškos paramos taip 
kaip buvo padaryta Graiki
jai. Tačiau visai nėra klau
simo pasiųsti tokiu atveju j 
Italiją amerikiečių ekspedi
cinio dalinio, kad apgynus 
Italijos vyriausybę. Priešin
gai, Amerika nieko nedaro, 
kad atidėjUg Italijos evaku
aciją, kurią reikės padaryti 
talkos sutartį patvirtinus.

Trumano plano gynėjai, 
kaip Vandenbergąs ir Mrs.

I Roosevelt, neprileidžia gali
mybių, kad gali būti nu
traukti diplomatiniai santy
kiai tarp  Amerikos ir Rusi
jos ir  jie tikisi, vis dar kaip 
nors suvesti abi tautas į 
taikos kelią.

Gi jei prezidentas Truma- 
nas būna griežtas Rusijos 
atžvilgiu, tai dėl to, kad jis 
mano, taip kaip ir  daugu
mas kitų, jog su Rusija ga
lima bus sugyventi su sąly
ga, pasiliekant nuolaidžių. 
Bevinas Tariasi su Bidault

[planą, Bevinas atvyko į Pa
ryžių ir čia su Bidault tu
rėjo ilgus pasitarimus dėl 

į programos paruošimo. Ma
noma, kad Europos ekono
miška konferencija būsian
ti sušaukta greitu laiku, nes 
ekonomiški sunkumai ver
čia veikti greitai.

Jei diplomatams iki šiam 
laikui nesisekė, tai gal eko
nomistams seksis geriau, 
nors abejojama, ar pavyks 
Europą iš dviejų suvesti į 
vieną.

Kokie ¥r.w Sunkumai?
Kad įgyvendinus g en . 

Marshallo planą, reikia nu- 
I galėti kelis sunkumus.

Pirma tai, kad jei konfe
rencija ir  būtų sušaukta 
ateinantį mėnesį, tai reikia 
dar ilgo laiko, kad išdirbus 
programą, kuri būtų priku

lta visų dalyvaujančių vals
tybių. Jei iš Amerikos pu
psės joks planas nebus pa
tiektas, tai bus tik bereika
lingas laiko gaišinimas.

Kokie Kraštai Dalyvaus 
Konferencijoje ?

Kitas klausimas, kuris 
yra labiau praktiškas, bet 
iškelia politišką problemą,, 
tai kokios Europos valsty
bės dalyvaus ekonomiškoje 
konferencijoje, ir  kurios iš 
jų turės teisę gauti Ameri- ’ 
kos pagalbą? Šitas klausi- j 
mas yra labiau komplikuo-! 
tas. Jei mes paliksime nuo
šaly Rusijos klausimą dėl 
jos dalyvavimo, kuris visai 
apverstų dabartinę politinę 
padėtį, lieka dar du sunku
mai išspręsti.

Ar kraštai, kurie randasi 
po sovietų įtaka bus įsileis
ti į konferenciją? Esant da- 
dartiniai padėčiai, neatrodo, 
kad kongrese galima būtų 
surinkti visišką balsų dau
gumą dėl šių kraštų rėmi
mo. Bet atstūmimas iš kon
ferencijos šių kraštų, reikš
tų  Europos padalinimą ir 
tuo sumažėtų gen. Marshal
lo viltys, kurias jis dėjo ? 
savo plano įgyvendinimą.
• Kitas dalykas, jei niekas 

šiuo metu negalvoja pakvie
sti Vokietiją, tai daug kas 
yra tos nuomonės, kad gen. 
Marshallo planas būtų skai
tomas “ mirusiu,”  nes be 
Vokietijos neįmanomas Eu
ropos atstatymas. Bet kad 
nutarus įsileisti Vokietiją, 
reikia laukti būsi m o s i o s 

Keturių’ ’ konferencijos.

6 VALANDŲ GAISRAS SUNAIKINO LAIVĄ IR PRIEPLAUKĄ

SaK 
ir American

123,000 Kasėjų Metė Darbų Kasyklose;' 
Skerdyklų Darbininkų Streikas Didėja

Iškilę streikai liečią an
glies iškasimą, laivų staty
bą ir  gyvulių tvarkymą va
kar atžymėjo naujojo ,Taft- 
Hartley darbo įstatymo gim 
tadienįi. Banga neautorizuo
tų streikų siautė per ang
lies lauku$ tuoj po to, kai 
senatas perviršijo Preziden
to Trumano veto darbo bi- 
liaug užvakar.

Illinois valstybėje, k u r
didelė didžiuma valstybės J  ■■ I
23,000 United MineWorkers j 4,000 jUSfrfilkaVO 
metė darbą, valstybės UMW
prezidentas Hugh Whįte sa
kė demonstracija įvyko pro
testui prieš naująjį įstaty-Tankinis laivas “Markay” (priešakyje); ir American President linijos prieplauka 

(užpakalyje)- yra liepsnų sunaikinti 'po tp. kai laivo gazolino krovinys sprogo ir užsi-lmą‘ 
degė, grąsindamas visą San Pedro uostą Wilmington, California. (Acme Telephoto)

ŽODIS 'DRAUGO' SKAITYTOJAMS
DRAUGO presui sugedus per penkiolaką dienų teko 

laikraštį spausdinti kitur. Nekuriuos s k a i t y t o j u s  
DRAUGAS gal aplankė suvėluotai. Paskutinių dviejų 
dienų DRAUGĄ nekurie negavo. Dabar presas jau su
taisytas ir visi DRAUGĄ sulauks laiku. Dėkojame vi
siems DRAUGO skaitytojams už padėties supratimą ir 
kantrybę. ADMINISTRACIJA

Streikais Grasina 
Italijos Rėžimui

ROMA, birž. 24.—Komu
nistų valdomi darbininkai 
Sicilijoje ir šiaurės Italijoje 
šiandien sustreikavo, vilda
miesi tuo būdu nuversti ne
komunistinę premjero Alci- 
de de Gasperi valdžią.

Darbininkų kalbėtojas sa
kė gali būti paskelbtas ben
dras streikag visame krašte. 
Tam tikslui įvyks darbo 
konfederacijos tarybos spe- 
cialis susirinkimas. Protes
tai prasidėjo po bombavimo 
ir  kulkosvaidžių apšaudy
mo komunistų grupių netoli 
Palermos.

Racijonuos Gazoliną 
Illinois Stotims

Gazolino racijonav im a s  
sugrįžo į Illinois ir 11 kitų 
vidurvakarinių valstybių va
kar. Standard Oil Co. of In
diana pranešė savo stočių 
vedėjams, kad jų gaunami 
kiekiai bus tuojau sumaži
nami. Kuponų, tačiau nerei
kės, nes stotims paliekama 
nuspręsti kam parduoti ga
zolino.

Žibalo bendrovės atstovas 
aiškino, kad vidurvakariai 
nukenčia dėl to, kad trūksta 
tankinių vagonų ir vamz
džių žibalo ir gazolino pri
statymui iš Texas laukų.

Protestuoja Slavu 
Komandos Išmetimą

Prieš porą dienų viename 
bankiete Bevinas pasakė, 
kad j i s . sveikina grandioziš
ką gen. Marshallo sumany
mą pagelbėti Europai ir ti- 

Sfkįs, kad tai bus taikos tiltu
tarp rytų ir vakarų.

Kad geriau realizavus šį

ŠANGHAJUS, K in i ja ,  
birž. 24.—Įtakingasis Šang- 
hajaus laikraštis Shun Pao 
šiandien rašė, kad Amerika 
turi duoti Kinijai 4‘neribotą* 
pagalbą, arba visai išsi
traukti” iš Kinijos.

KATALIKU SPAUDA 
SMERKIA TITO

ROMA, birž. 24.—Osser- 
vatore Romano ir katalikų 
akcijos žurnalas Civilta Ca- 
tolica šiandien atspausdino 
10,000 žodžių kaltinimą dik-

Telefonai Kainuos 50c 
Daugiau Kas MėnesįBELGRADAS, birž. 24.—

Jugoslavijos užsienių reika
lų ministerija šiandien įtei- įkils nuo liepos 1 d. 
kė protesto notą U.S. charge prekybos komisija
d ’affaires John Cabot’ui, 
prieš sakytą išvarymą jugo
slavų karo kriminalų tyrimo 
ir  repatriacijos komandos 
iš Austrijos. Pasak notos, 
amerikiečių okupacinė val
džia liepusi jugoslavams iš
sinešdinti.

Sąskaitos už telefonus pa- 
Illinois 

vakar
davė Illinois Bell Telephone 
bendrovei laikiną leidimą 
pakelti mokesčius už telefo
nus—po $1 mėnesiui dau
giau už bizniavus telefonus, 
po 50 centų daugiau mene 
siui už namų telefonus ir  25 
centus mėnesiui už telefo
nus užmiesčiuose.

LAnglija Ištraukė Kitą ; Bendrovės atstovai aiški- M’l"  C lnosi i°*  1947 metų algų pa- 
luU Milijonu j U M |įkėlimas darbininkams kai- 

WASHINGTON, birž. 24.— nuoja $8,373,000 metams —
Iždo departamentas šian
dien pranešė, kad’ Anglija

pasikvietė National Labor 
Relations tarybos narius 
pasitarti dėl administravi
mo Taft-Hartley darbo kon
trolės įstatymo, kurį kon
gresas pravedė prieš jo veto.

NLRB dabar gauna nau
jas atsakomybes na/ujuoju 
įstatymu, ir  senato republi- 
konai sakė jie planuoja pa
skirti tarybai daugiau pini
gų užduoties vykdymui.

Tebestreikuoja Ford 
Užvaizdos

Laivų Statykloje
NEW YORKAS, birž. 24. 

—Maždaug 4,000 narių In- 
dustrial Union of Marine 
and Shipbuilding darbinin
kų (CIO) šiandien metė dar
bą Federal Shipbuilding and

Raportai apie nedirban- I Drydock Co., sta t y k i o j e  
čius angliakasius apėmė: Kearny, N. J. Unijos valdi- 
Pennsylvanijoj 33,175; West ninkas sakė 40,000 Bethle- 
Virginia, 26,000; Illinois, Ihem laivų statyklos darbi-
24,700; Alabama, 17,000; 
Kentucky, iki 15,000; Ohio, 
3,473; Indiana, 3,000.

Omaha, Nebraska, strei-
tatoiįaus Tito rėžimo^ Jugo.-Įkas .Union Stockyards Co. 
slavijoje už persekiojimą 
tikinčiųjų.

Tarpe kitko, kaltinimas 
pareiškė: “ Jugo s l a v i j o s  
konstitucija patvirtino tiky
binės laisvės principą, bet 
faktai įrodo atvirkščiai.”

nuoja
kas sudaro maždaug $6,000,- 
000 metinį deficitą. Tyrimas 

ištraukė kitą $100,000,000 j nustatymui pastovių mokės
is savo $3,750,000,000 pas- jčių už telefonus tęsiasi.
kolos. Šios dienos išėmimas, ----------------------- --------------
antras šį menesį, palieka Paragink savo pažįstamus, 
$1,700,000,000 balansą. j kad jie užsisakytų “Draugą”

Pravedė Griežtus 
Taksus Prancūzijoje

PARYŽIUS, birž. 24. — 
Premjero Paul Ramadiero 
griežtas taksų bilius—kuris 
pakels kainas tokių dalykų 
kaip duonos, pieno ir  ciga
rečių—buvo šiandien pra
vestas seime 302 balsais 
prieš 241. Manoma tuo būdu 
sukelti apie 136,000,000,000 
frankų ($1,142,000,000).

Eilė streikų protestuojan
čių tą  įstatymą iškilo įvai-

>se Prancūzijos dalyse. 
Apie 150,000 angliakasių iš
ėjo iš nacionalizuotų kasy
klų šiaurėje.

darbininkų beveik visiškai 
uždarė tą  didžiulę gyvulių 
supirkimo įmonę. Nors tūo 
metu vyko derybos dėl nau
jos sutarties, sk e r  d y k 1 ų 
Prez. Harr> B. Coffee sakė 
streikas įvyko be perspėji
mo.

Detroite, nepriklausomos 
užvaizdų unijos prez. Rob- 
ert Keys sakė penkių savai
čių streikas 3,800 Ford Co. 
užvaizdų, bus toliau tęsia
mas, nežiūrint naujojo įsta
tymo. Jis sakė g re it. įvyks 
to įstatymo išbandymas ir 
kad jo unija tęs savo kovą 
su darbdaviais visur. Nau
jasis bilius suvaržo užvaiz- 

|dų unijinę atstovybę.

ninku taip pat neateis į dar
bą ketvirtadienio ry tą  ketu
riuose vakarų pakrančįo 
uostuose.

Unija sakė streikas įvyko- 
už tai, kad bendrovės atsi
sakė padaryti by kokį pa
siūlymą derybose naujos su
tarties sudarymui. Unija 
reikalauja 15 centų valan
dai algų pakėlimo ir  šešias 
apmokamas šventes.

Karo Melo Kontrolė 
Žibalo Eksportams

WASHINGTON, birž* 24.— 
Siuntos Amerikos žibalo ir  
gazolino užsienių šalims, 
tame tarpe ir  Rusijai, buvo 
užduotos didelį smūgį šian
dien Amerikai vėl uždėjus 
.karo meto eksporto kontro
lę  pętrolėjaus produktams, 
Įtiksiu kovoti gręsiantį žiba
lo  ir  gazolino trūkumą.

Kontrolė įsigalioja birž. 
30 d. Kai- kurie kongreso na-

MIDD M * T C riai žad^ °  Pravesti ista ty-. 
mLi\D  NariUS I artlSImą sustabdyti siuntas Rusi- 

WASHINGTON, birž. 24.— !jon, jei nebūtų buvę kas 
Prez. Trumanas šiandien .nors daroma.

Trumanas Pasikvietė

Vėliausių Žinių Santrauka
—UN Balkanų tyrimo komisijos raportas laikąs Jugo

slaviją kalta už rėmimą partizanų karo Graikijoje buvo 
šiandien viešai paskelbtas. Tikimasi daug ginčų.

—May-Garsson karo suktybių teisimas vakar perėjo į 
ligonines kambarį išgauti sergančio Joseph Freeman liū- 
dymą. Freeman sukrito teismo rūmuose.

—Senato užsienių reikalų komitetas vakar užgyrė

Rusija Atmetė Antrą 
Notą Dėl Vengrijos

LONDONAS, birž. 24.
Autoretetingas britų sluok
snis šiandien raportavo, jog 
Rusija antrą kartą per dvi 
savaites atmetė britų pra-

t ,  . . . .  TTCJ . . . . ,symą “paaiškinti” padėtųJames Bruce is Maryland būti U.S. ambasadorių Ar gen- ,  T . . ... . Vengrijoje,tinoje.
—Ats. Knudsen vakar vėl pasiūlė income taksų maži

nimo bilių, šį kartą  galiojantį nuo 1948 sausio 1 d.
KALENDORIUS 

Birželio 25 d.: Šv. Vilhel-
—Anglijos spauda, dešinioji ir kairioji, pavadino T aft- |m as>* senovės: M antminasir 

Hartley įstatymą “kerštinga0 ir  “vergyste.”
—Karo departamentas pranešė, kad gen. Eisehhovver 

sutiko būti Cclumbia universiteto prezidentu, bet eis šta
bo viršininko pareigas iki 1948 metų pradžios.

—Ats. Lesinski iš Mich i gan vakar patiekė bilių atšauk
ti ir panaikinti Taft-Hartley bilių.

Baniutė.
Birželio 26 d.: Šv. Jonas

ir  šv. Povilas Kent.; seno
vės: Jaunius ir  Viltautė.

ORAS
Giedra, nebus didelės at- 

—Amerikiečiai valdininkai Berlyne sakė prekyba tarpe [mainos temperatūros. Saulė 
vakarinių ir rytinės zonos nuolat mažėja. Įteka 5:18; leidžiasi 8:30.
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IŠ LIETUVIŲ TREMTINIŲ GYVENIMO
Pirmas Ateitininku Tremtiniu Suvažiavimas

ĮDOMU TRIJŲ DIENŲ KELIONE NUO HANAU 
IKI KOELNO REINO BANGOMIS

(Tęsinys)
AMERIKOS KARININKO 
REIKŠMINGAS ŽODIS

tu aidi lietuviškų giesmių 
skambūs posmai. Vokiečiai 
klausosi ir stebi mūsų or- j 
ganizuotumą. Laive taip pat Į 

Sveikinimų dalyje prezidi- • laikomos šv. Mišios, dalina- i
Ūmo nariai gražiai ir nuo- j ma šv. Komunija. Tai ne- 
širdžiai pasveikino suvažia- įprasta, bet gražu ir tikin- į 
vimo dalyvius ir palinkėjo tiesiems tinka.
geros sėkmės didžiajame a- IŠGRIAUTO KOELNO 

KATEDROJteitininkijos darbe. USA ar
mijos kapelionas kpt. len
kus didelis ir mielas lietu-! Laivas pajuda Koelno link. 
vių tremtinių bičiulis ateiti- j Vėl plaukiame. Mus vėl ža- 
ninkams pasakė jautrų ir j vi nauji vaizdai. Po kelių 
gyvenimišką žodelį ir pa- į valandėlių iš tolo išvysta- 
reiškė vilties, kad' tremtis me pro melsvą rūką Koelno 
baigsis, ir gal būt teks vi-' didingosios katedros bokš- 
siems pasimatyti Amerikoje tus. Pagaliau ir miesto prie- 
ir palinkėjo, kad ateitinin- miesčiai. Didelis buvęs mies- 
kai iietuviai, kaijp mažos, tas. Šiandien griuvėsiai, griū i 
be,t garbingos tautos vai- vėsiai, vargas dvelkia iš už- 
kai, mokėtų aukotis kilniems griuvusių gatvių, Išlipame j 
tikslams, ko trokšta Dievas j uoste ir nekantraudami sku- 
ir tėvynė iš tikrųjų lietuvių-j bam katedros link. Ir šau- 
ateitininkų. inus pastatas. Jos liekni go-

Po sveikinimo kalbų prof. Į tikos stiliaus bokštai, it žva- 
Maceina skaitė paskaitą — Į kės, lekia į dangų ir turi 
Ateitininkų sąjūdžio pras-j aukščio arti 150 metrų. Pri- 
mė. Paskaita persunkta gi- ėję arti susimąstome ties to 
liais filosofiniais mąstymais didžiojo Dievo namo apgriau

PASIRAŠO DARBO ĮSTATYMĄ

Carl A. Loeffler, centre, U. S. Senato sekretorius pa
sirašo Darbo Įstatymą, kurį senatas 68 prieš 25 balsais 
priėmė, sugriaudamas prezidento “veto”. Kairėj vienas 
autorių to sumanymo kongr. Fred Hartley, o dešinėj 
senat. Robert Taft. (Acme-Draugas telephoto)

Iš Pufnam, Conn.
Birželio 12, 13, 14 ir lfe 

dienomis įvyko Nekalto Pra-
ir joje buvo paliesta ateiti- tų sienų. Karo metu per bom mokyklos mokslo metas bąi-1sideJ1“ 0 Vienyolyne» Put' 
ninku uždaviniai ateities ko- bardavimą čia į ją pataikė i gėsi sėkmingai. Vaikučiai jnam’ vConn; .Svc- JezaUs ^ir" 
vose su netikėjimu. Jis ra- • 14 bombų, tačiau jos nepa-i gražiai pasirodė ir savo tė-, es. ?ven^ " e u_v0„ . e
gino ateitininkiją parodyti jėgė katedros sugriauti ir veliup bei gimines palinks-
tikrąjį tikinčiųjų pavyzdį ki-, sienos išlikę sveikos. i mino birželio 8 d.
.lems, mokytis meilės ir my- 1 Vidus išgriautas ir visi J Nors oras buvo nepalan-
.'■'•■i viens kitą, kaip kad ir ! meno kūriniai dalinai sunai-lj^jg, bet žmonių skaitlingai 
pats Kristus taip darė. Pa-1 kinti. Ši katedra statyti pra- i atsilankė. Vaikų programoj 
skaita atskleidė daug naujų dėta dar prieš 700 metų, ta- <buvo komedijų, šokių, dainų 
minčių ir pamokinančiai nu-Įčiau ji baigta statyti 18 j į r  muzikos. Viskas publikai 
rodė kelius, kuriais turėtų šimtmetį. Gotikos stiliaus, j l a b a i  patiko. Daugelis pagei-
eiti žmonija, o ypač ateiti- portaluose šimtai šventųjų ! j av0 daugiau tokių vakarų,
ninkija. — i s ôvŷ os’ ar atvaizduoti Kris | rytojaus visi dalyviai

Pirmosios dienos posė-f iaus gyvenimo momentai, ar ; jjUV0 pavaišinti.
džiams baigiantis, buvo pie-* šiaip ką nors vaizduoja iš i gu pagarba,
veleje atlaikytos gegužinės j Švento Rašto. Visa tai at- Parapijonas N. N.
pamaldos, kurių metu buvo (likta iš granito, kaip ir pati j------- — .. .

Iš New Brifain 
Padanges

Šv. Andriejaus parapijos

ną išstatytas švč. Sakra
mentas. Rekolektąntės labai 
uoliai adoravo. Vakare buvo 
iškilmingai perskaitytas at
siteisimo aktas už Lietuvą. 
Rekolekcijas vedė tėvas Mo
destas Stepaitis, O.F.M. Re-

giedama lietuviškos giesmės, (katedra pastatyta. Visas dar |mį _  archeologinį muziejų. 
Užėjo nakties tyla ir šuva- |l3as atliktas nepaprastu šva- Čia tave nustebina iš 2-jo 
žiavimo dalyviai į v a i r i o s e ir tai, sako, yra dirbę šimtmečio atkasti altorėliai 
nakvynės vietose ramiai pra'ištisus šimtus metų įvairūs gran£įe  ̂ stovylėlės
leido naktį, (garsūs menininkai. Žiūrėda- (jr geraį išlikusi puiki mo-

Anksti lytą Honhef jau- ši, įrop oję gražiausi, I zaika
kioje bažnyčioje Šv. Sosto J pastatą susimąstai ir noro- Anksčiau Koelnas buvo ža-

mis nenoromis mintys paky- •, miestas, šiandien iš jo 
la drauge su stiebais į Dan- [belikę griuvėsiai ir čia, kai

______________________ gU ir čia pasimeldi į Panelę ; niekur kitur, dvelkia vargas,
_ BlIAAIIZ I i!^V’ ^ ar^ ’ kurios stovyla,, aijęįg įp neviltis. Žmonės čiaJOS i o DuIzRIK, InC. į it gyva, dar tebėra išlikus’ negreit prisikels gražesniam 

(didžiųjų durų portale, ir ku- gyvenimui, tik gal dar kiek 
ri, rodos, laimina kiekvieną išlikę dv a s in i o  gyvenimo 

j čia atvykusį. Laiko labai ma- prošvaisčių. Paliekame po 
! ža ir skubam. Tad nėra gali- valandos šį mirusį miestą 
[mybės viską čia apžiūrėti, i ir sukame prieš vandenį na- 
; Todėl nejučiomis užklysti į (mų: link.
(šalia katedros esamą pože- : (Bus daugiau)

delegatas kan. Kapočius at
laiko šv. Mišias, kurių me-

Jūsų Radio Sugedęs?
KrdpMtSs Ekspertyra 

Pafarziavlmo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25tK Bt 

OtjBab ni
▼IBAB D A R B A I GABAMTUOTAI 

Talaom Tlaų U dlrbyofių  
Vl*oklua Modeliu^

DYKAI APKAINAVIMAa 
Paimam 01 namų Ir pristato* 

PARDUODAME NAUfDI 
RADIO!

Mea tarime Radijų |  atakų b  
jonu nerelkSs laukti AU jflsų. 

Taipgi Pasirinkim as Vėliausių
Mualkoe Rekordų. 

!Taatp<rklte Ir P asiim kite bo

Didelė Krauutvė 
RAKANDAI, RADIO 

IR JEYVELRY

TELEFONUOKJTEj 
CICERO 4118

Atdara V akarais Iki ral.

kolektantės labai dėkingos 
rekolekcijų vedėjui už jo pa
siaukojimą. Po rekolekcijų! DANTISTAS
įvyko bendri pusryčiai, ku- ^ h C°urt, Cicero
e r  » i Antradieniais, Ketvirtadieniais

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir  šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet.

DR. P. ATKOČIŪNAS

rių metu kalbėjo tėvas Ber
nardinas Grauslys, O.F.M., 
tik atvykęs iš Italijos. Jis 
papasakojo apie lietuvių var 
gus Italijoj, apie jų dėkin
gumą Amerikos lietuviams 
ir apie uždarų rekolekcijų 
sąjūdį, kuriam vadovaują 
Milano Katalikų Universite
tas;

★
Prasideda birželio 29 die- B H I  

ną (sekmadienį). Daug m er-jTlečiad ir geštad. vak. uždaryta, 
gaičių iš įvairių Amerikos
valstybių jau yra užsiregis-

DR. J. MOCKUS
DANTISTAS

7550 So. Halsted St. 
Tel. HUDson 2096 

OFISO VALANDOS:

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

DR. 6 . 5ERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

15 M etų P a ty r im a s

Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas A kis 
Ištaiso.

Ofisas ir  akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th S treet
V ALA N DO S: n uo  10 Iki 4  ir  f Ud 8 

N ed alio j Daeral sutartL

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Bd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMIock 3150

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

T rečiad ien ia is  p a g a l su tartį.travusių. Kas dar norėtų, _________________________
kad jų dukterys dalyvautų I Dr. Peter J. Bartkus j j. K adzew ick

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS j GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street
lietuviškoje mergaičių sto
vykloje, turėtų paskubinti 
užregistruoti. Adresas:

Camp Immaculata 
Immaculate Conception I 

Convent
R.F.D. 2, Piutnam, Conn.

T ikslus tyrim as C ontaot S tik la i i
Orthoptlc G ydym as. S tik lu s Atnaujinu' 1

Dr. Walfer J. Swiafek
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD
(VlrS M etropolitan  S tate B an k )

TeL OANal 7829 I_____________________
Vai.: —  K asdien 10 Iki 12: 1 Iki K; 1 O fiso  teL M O Nroe 0570.

2951 West 63rd Street
| V ALANDO S: Susitartus —  n u o  1:00  

VALANDOS: nuo 2-4 ir  6-8 kasd ien , ik i 4:00 ir  nuo 7:00 ik i 9:00  v a k a -  
Į išsk irian t ketvirtad  ir  sekm ad. ro, išsk ir ia n t T rečiad ienių  ir  Š ešta-

šeštad ien ia is  t ik ta i nuo 2-4  popiet

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

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: ftHDway 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.

d ie n ių  v a k a ru s .
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. HILltop 2626

DR. A. JENKIN5
P H Y S IO IA N  A  S D R G E O N  

(L IE T U V IS  G Y D Y TO JA S) 
2500 W. 63rd Street

OFISO V ALA N DO S:
K asd ien  n u o  2 -4  p .p . Ir 7:S9-S  vak . 

Šeštad ien ia is  n uo  2-4 p opiet. 
Trečiad. Ir Sekm ad. u ždaryta.

O fiso T el. —  P R O sp ect 3858
B m .  —  V T S < ln l«  9 4 9 1

ik i 9. šeštad, 10 ryto Iki t  vak. Sek  
madlenj ! •  ik i 12. Trečiad. uždaryta

R esld . te l . OANal 7819.

Akis
Egzaminuoja

Akinius
Pritaiko

Dr. J. J. Smefana, Jr.
OPTOMETBISTAS 

1801 So. Ashland 
A venue

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.

J. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 
■IN STATE OF INDIANA

Home calls įn Indiana
Phone VVentvvorth 2527

PHYSIO THERAPY 
936 West 63rd Street 

B O U R S: D aily  < to  8 P . M. 
Haturdaya 11 A . II . to  8 P . M.

Dr. Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Germak Koad 

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

šeštad . n uo  1-4; Sekm ad. —  
pagal sutartL

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)

Dr. W alter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 West 59th Street
V ALA N DO S; 2— 4 p opiet, 6:30—

S:30 vak ara is. Trečiad. p a g a l su tar tį

Ofiso Tel. VIRsinia 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. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 . Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210 
Rez. Tel. REPnblic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama —
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. PETER I. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Avė. į
Telefonai:
Ofiso—HEMIock 5849
Rezid.—HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir  Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,

7—9 vakare.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Aleiander J. Jąvois V i
(JOVAIŠAS) •

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistines Name)
O FISO  V A LA N D O S:

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Visi departamentai patalpinti i 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.

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

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

Krautuvė atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, i { 
ketvirtadienį ir  šeštadienį iki Į j 
9 vai. vak.

Bud riko leidžiam os R adio valan- I 
lan d os k a s’ sekm adienį, iš W CFL ' I 
(1000 k il.) radio stoties. 9:30 va- H 
landą, vak., o  ketvirtad. vak. iš  t 
W H FC  (146.0 • k il.) • 7 vai. vakaro, f

JOS F. BUDRIK, Ine.
*1241 S. Halsted St.

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus—naują automobilį—dėl apsaugos 
nuo netikėtų nelaimi į. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings & 
Loan Insurance Cor joration. PRADĖK 
TAUPYTI DABAR. . .

MUTUAL FEDJ-RAL SAVINGS
and Loan Assoeiation
Under U. Š. Government Supervision 

2202 ĮVEST CERMAK BOAD CHICAGO 8, ILL. 
John J: Kazauauskas, Pres. and Mgr.

TeL CANal 6122

DR. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Germak Rd.
/Valandos: Į —3 popiet ir  7—8 v.v. 

Sekmad., Trečiad. ir  šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tek REPnblic 7868

iTel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Į 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.
•  JHGU N O U T I PASKOLOS ANT NAMO 
P JHOU NORITE PABIDCn TAUPINIMin 
P JBO U  NORITE GAUTI — KKUPKITIfl |

U ^ I I V I E ę S A i ą
Savings antloaOšsociation'

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

and Loan Insurance Corporation.
Atdarą kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue
Ofiso Tek: 
Namų Tek:

VALANDOS:

PULLMAN 1193 
PULLMAN 8277 
nuo 2—4 ir 6—8

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

6155 S. Kedzię Avė. 
P ra o tlc e  lim ited  to  Obstetrica 

and G ynecology
VALANDOS TIK  PA G A L SU TA R TĮ  

T e l e f o n a i
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
J ei neatsiliep ia. Šaukit M ID. 0001

iRes. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMIock 4848

| DR. J. J. SIM0NAIT1V
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i 2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS: <

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

DR: STRIKOL'K
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 Tek YARds 4787 
Namų Tek PROspect 1930

Ofiso Tek VTRginia 0036 
Rezidencijos Tek: BEl'erly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
1 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 Tek: SEEley 7330 
Resiz. Tek: BRUnstvick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare a
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Amerikos Lietuvių Tarybos Darbai
PRIEŠ MASKVOS 
KONFERENCIJĄ

Per paskutines kelias sa
vaites Amerikos Lietuvių 
Taryba atliko visą eilę dar
bų, rūpindamasi. Lietuvos iš
laisvinimu ir tremtinių rei
kalais.

Gegužės mėnesį susirinko 
Paryžiuje Pasaulio Pašto Są 
jungos Kongresas, kuriame 
sovietų delegacija pasiūlė, 
kad į Pašto Sąjungą būtų 
priimtos, kaipo nariai, Lie
tuva, Latvija ir Estija, ir 
jos pasiūlymas buvo perduo 
tas komitetui. ALT Vykdo
masis Komitetas pasiuntė 
telegramą J. A. Valstybių 
delegacijai pašto kongrese, 
įspėdamas ją nepritarti jo
kiam sovietų sumanymui, 
kurio priėmimas reikštų ne
tiesioginį Baltijos valstybių 
aneksijos pripažinimą. Bir
želio 6 dieną buvo gautas 
pranešimas iš Pašto Depar
tamento, kad Vykdomojo Ko 
miteto telegrama pašiekė J. 
A. V. delegaciją Paryžiuje 
ir kad ji užtikrina, jogei tuo 
reikalu bus padaryti atatin
kami žingsniai.

Prieš pat Maskvos konfe
renciją, kaip jau yra žino
ma visuomenei, ALT Vykdo
masis Komitetas kovo 6 die
ną lankėsi Washingtone tiks 
lu paraginti ją, kad derybo
se dėl Vokietijos taikos su
tarties su sąjungininkais 

• Jungtinės Amerikos Valsty
bės nesutiktų daryti nuolai
dų Sovietų Sąjungai, kenks
mingų Lietuvos teisėms. Ta 
proga buvo apsįkeista nuo
monėmis su aukštais Valsty
bės Departamento pareigū
nais, kurie prižadėjo Ameri
kos Lietuvių Tarybos pareiš 
kimus persiųsti į Maskvą, J. 
A. V. delegacijos vadui, gen. 
Marshallui. Kada Maskvos 
konferencija praėjo, ALT 
Vykdomasis Komitetas nu
tarė vėl važiuoti į krašto 
sostinę ir pasiteirauti apie 
jos rezultatus, — ypatingai 
kiek liečia rūpimą Lietuvos 
ateitį ir  Amerikos valdžios 
nusistatymą šiuo klausimu.
KOMPROMISŲ DARYTI 
NEKETINA

Washingtone lankėmės ge
gužio 27 ir 28 dienomis ir 
turėjome dvejetą pasikalbė
jimų Valstybės Departamen 
te, — vieną su Rytinės Eu
ropos Skyriaus viršininku C. 
Burk e Elbrick; o antrą — 
su Valstybės Sekretoriaus 
padėjėju John H. Hildring, . 
kurio žinioje yra okupuoto
sios sritys Europoje. Iš šitų 
pasitarimų, praėjusių lapai 
draugingoje nuotaikoje, mes 
patyrėme, kad Amerikos val
džia neketina daryti jokių 
kompromisų Baltijos valsty
bių sąskaiton, bet kad jos 
pastangos dabartiniu metu 
atkreiptos j visos Europos 
sutvarkymo reikalą. Lietu
vos likimas yra šitos dide
lės problemos dalis ir galės 
būti išspręstas tiktai ryšy
je su ja. Sutikdamas su šita 
Valstybės Sekretoriaus pa
dėjėjo mintimi, ALT Vyk
domasis Komitetas tačiau iš
reiškė pageidavimą, kad J. 
A. V. valdžia viešai parody
tų aktingesnį savo susiinte- 
resavimą Lietuvos ir  kitų 
Baltijoą valstybių išlaisvini

mo reikalu ir padarytų ati
tinkamą pareiškimą galimai 
artimiausiu laiku tarptauti
niame forume arba bent ku
ria kita proga pasisakant 
tarptautinės politikos klau* 
simais. Gen. Hildring žadė
jo šituos Vykdomojo Komi
teto pageidavimus perduoti 
Valstybės Departamento gal 
vai.
BESIRCPINIMAS
TREMTINIAIS

Šituose pasitarimuose Val
stybės Departamente buvo 
pajudinti keli dalykai, liečią 
Lietuvos tremtinių padėtį. 
Jau prieš tai ALT Vykdo
masis Komitetas buvo pa
siuntęs raštą Valstybės Sek
retoriui Marshallui ir Karo 
Sekretoriui Pattersonui, pro
testuodamas prieš gen. Clay 
(United States Military Go- 
vernor in Germany) pareiš
kimą spaudai apie Displaced 
Persons repatriaciją ir dėl 
pulk. Findlay pranešimo sto
vyklose esantiems išvietin- 
tiems. Į šitą raštą geg. 17 
dieną atsakė Karo Sekreto
riaus padėjėjas Howard C. 
Peterson, užtikrindamas, kad 

į J. A. V. valdžia padeda trem 
j tiniams, norintiems sugrįžti 
į savo tėviškes, bet never- 

' čia nei vieno asmens grįžti 
namo prieš jo norą: jis tvir- 

Itino, kad gen. Clay ir pulk. 
Findlay neturėjo jokios in- 
tencijos daryti spaudimą į 
tremtinius. Valstybės De
partamento p a r e i g ū n e i  
mums pakartojo, kad toks 
esąs Amerikos valdžios nu
sistatymas ir dar pasakė, 
kad Amerikos karo vyriau
sybė neleis nei rusams var
toti prievartos prieš trem
tinius.

Šita Washingtone nusta
tyta politika mums seniai 
žinoma, prieš ją nieko ne
galime pasakyti. Tačiau jos

Dr. Hjalmer Schacht, bu
vęs prezidentas Vokietijos 
Reichbanko, Hitlerio laikais, 
pro vielos tvorą Ludwigs- 
burg, Vokietijoj, stovykloj, 
kur jis įkalintas, laukia ape
liacijos ištarmės. Jį nubau
dė vokiečių vadinamas De- 
nazifikacijos Teismas.

(Acme-Draugas telephoto)

vykdymas praktikoje dažnai
| prasilenkia su tuo, kas yra 
nustatyta Washingtone. Jau 

Ibuvo daug faktais paremtų 
Itremtiųių nusiskundimų UN 
RRA valdininkais, kurie sau 

Ivaliauja DP stovyklose ir 
1 vargina tremtinius screenin- 
gais bei neteisingais patvar
kymais. Atrodo, kad' tą ne
lemtą tremtinių spaudimo 

I tradiciją gali perimti ir nau
joji tarptautinė organizaci
ja — International Refugee 
Organization (IRO). Jos Pa
ruošiamoji Komisija (Prepa- 
ratory Commission for the 
International Refugee Orga
nization) paskelbė taisykles 
tremtinių stovykloms, ku
rios kėsinasi suvaržyti trem 
tinių teise# ir atimti jiems 
žodžio laisvę. Prieš tai pa
reiškė ALT vardu protestą 
LAIC direktorius, K. Jurgė- 
la, veikdamas kartu su Trem 
tinių Gynimo Komitetu (Re
fugee Defense Committee),

[kuris tuo reikalu siuntė de- 
[legaciją į Washingtoną pa
sikalbėti su J. A. Valstybių 
kongreso nariais.

DILIAUS H. R. 2910 
REIKALU

Šituo laiku svarbus trem
tinių atžvilgiu dalykas yra 
Stratton Bilius HR 2910, ku
rio turinys jau buvo plačiai 
aiškintas spaudoje. Ameri
kos Lietuvių Taryba darbuo 
jasi, kad tas bilius būtų pri
imtas, nes jisai atidarytų 
duris įi Jungtines A. Valsty
bes tūkstančiams lietuvių, 
vargstančių Europos stovyk 
lose. ALT Vykdomasis Ko
mitetas prieš keletą savas
čių išsiuntinėjo visiems ALT 
skyriams, kolonijų komite
tams ir kooperuojančioms su 
Taryba draugijoms laišką, 
ragindamas jas rašyti ir te
legrafuoti kongreso nariams, 
kad jie balsuotų už bilių.

Šituo reikalu Amerikos 
Lietuvių Taryba veikia iš 
vien su Citizens Committee 
on Displaced Persons, kurio 
centras yra New Yorke, o 
skyriai — beveik visuose di
desniuose Amerikos mies
tuose, ir su Centralinėa bei 
Rytinės Europos Federacija 
— Federation of Americans 
of Central and East Euro- 
pean Descent. Pastaroji šio 
mėnesio 11 dieną sušaukė 
konferenciją Washingtone ir 
surengė tą  pačią' dieną va
karienę, pakviesdama į ją 
kelioliką k o n g r e s o  narių 
Stratton Biliui paremti. Bu
vo pakviesta ir lietuvių de-

jlegacija iš 8 asmenų. Kon
ferencijoj ir  vakarienėj da
lyvavo visi Vykdomojo Ko
miteto nariai, LAIC direk- [ “D R A U G O” -fę 

[torius ir keturi kiti ALT na-1 D A B  B Ų  S K Y R I U S  
" ♦ r š o m m k s m h i

"DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT | 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

C L A S S IF IE D  ADS
HELP WANTED — MOTERYS

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street Chicago

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, 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

riai iš artimesniųjų koloni
jų. Sekančią dieną lietuvių 
delegacija, pakvietusi ir Lie
tuvos Ministerį, P. Žadeikį, 
turėjo pasitarimą Washing- 

Itone daugiausia klausimais, 
liečiančiais tremtinių teisių 

I gynimą ir jų  įkurdinimą. Bu
vo susitarta sudaryti komi- 
siją iš niujorkiečių paruošti 
projektą tolesniam darbui 
šioje srityje, suderinant į- 
vairių organizacijų veikimą, 
kurios dabar tuo reikalu rū
pinasi. Kada komisija, dirb
dama kontakte su ALT Vyk 
domuoju Komitetu, paruoš 
projektą, ketinama sušaukti 
platesnis pasitarimas.

Baigdami, dar kartą ragi
name visas lietuvių organi
zacijas ir pavienius asme
nis pasidarbuoti, kad kon
grese bilius HR 2910 praei
tų. Amerikos Lietuvių Ta
ryba yra įteikusi Atstovų 
Buto Judiciary Komitetui 
memorandumą biliui parem
ti. Reikia dabar “bombar
duoti” kongreso narius laiš 
kais ir telegramomis, kad 
jie skubiai veiktų, nes laiko 
paliko nedaug iki kongreso 
atostogų.
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdomasis Komitetas

Velnias žmogų tik tamsy
bėj sugauti gali. Stovėk 
prieš jį šviesoje, jis praeis 
pro šalį.

STASYS LITVVINAS SAKO: 

n Q A B A R  Tai Geriausias Laikas Pirkti

EEE

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:REIKMENIS”.

Stogams Reikmenys — Insnlnotų Plytų išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Dorų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Varnlšlo ----Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
(Hardvvare — Plelsterlo — Cemento — Šratų — Visokios 
Rūšies Insnllacljos Materiolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Dang Kitų Dalykų.

APR O RAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1273 

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

WATCH UVINGS GK0WI 1 
•  - 10 15 »  IVn. Yra. Yra. Yra. I

$5 M . $300 $600 $900 $1206
10 ao. 600 1200 1800 2400
25 mo. 1500 3000 4500 6000
M o o . 3000 6000 9000 12000

"M m  to o b *8 «  IPoW» tevtesa

FOR THATHOME  
A L L Y O U R O W N

Y o u ’I l  N e e d  M oneK Jor Dora

Many ’ ambidoto' coopletr ere ’ ssving' h o e T * beeooM 
fatnre home-oumcrs, sodo aa che/ve aommnlaced the 
dovn payment necded.. Any convenient amonnt opena 
yoar insured tavings account et this Assodarioa.
^durr wiU abov yoo bov.m och yoa need to tsv& /

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A PURPOSE -SA VE O N A P LAN

HELP W.\NTED VYRAI

POLISHERS

! Jaunu Vyrų 
18 iki 30 senumo 
Išmokti Polishing

Darbas prie alumino puodų ir bliū- 
d.ų. Puiki proga tiems, kurie nori 
{sidirbti pastoviam darbe.

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

REIKIA PATYRUSIO 
FURNACŲ PARDAVĖJO 

Aplankyti . krautuves. Susipažinimas 
su C-hicagos krautuvininkais pagei
daujama. Gerai žinomi j renginiai. 
Duodama gera proga, alga ir komi
sas. Diena arba vakare pasimatymui
Saukite—
MR. BEARD — WABASH 7400

PAKINKLŲ DIRBĖJŲ 
ODOS DIRBĖJŲ, IR 

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

Atsišaukite: Room 116 
EXCHANGE BLDG. 
Union Stock Yards

(2 blokai j vakarus nuo Halsted St.)

PUNCH PRESS 
P0WER SHEAR 
PRESS BRAKE 
Operatorių 
» WELDERIŲ 

JIG VYRŲ
TOOL IR DIE VYRŲ
PAPR. DARBININKŲ 

40 vai. į savaitę, laikas ir pusė 
už viršlaikį, bonu pienas, apmo
kamos šventės, atostogos apmo
kamos po metų tarnybos.

RIDGE
METAL PRODUCTS

2891 So. Hillock
(1 blokas j šiaurę nuo Archer, 3. 
blokai į varams" nuo Aslilantl, arti 
upės).____________________________

Norima Paneigti U,S.
Žodžius— Marshallas

WASHINGTON, birž. 23.— 
Valstybės sekr. Marshallas 
šiandien darė kaltinimą, kad 
dabar vyksta “ propagandi
nė kampanija” įtikinti pa
saulį!, jog. J.A. Valstybės ap
eina Jungtines Tautas. Mar- 
shallo kaltinimas neišvardi
no nė vieno krašto vardu, ir 
buvo padarytas jam liudi
jant atstovų užsienių reika
lų komitete besvarstant bi
lių ugdyti didesnį bendra
darbiavimą su kitomis Ame
riką valstybėmis, tame tar
pe ir ginklų standardizavi- 
mą.

Marshallas perspėjo kon
gresą, kad jeigu Amerika 
neapginkluos kitas vakarų 
pasaulio tautas prieš kito 
karo galimybę, kiti kraštai 
tai padarys. Be Pietų Ame
rikos, Marshallas tame per
spėjime paminėjo ir Kana
dą. ♦

DŽENITORKŲ
PASTOVUMAS, TRUMPŲ  

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM  
MODERNIŠKAM NAME

•  LABAI AUKŠTOS RATOS 
72 Hc j valandą, pradedant 
7714c į valandą, po 3 menesių 
8214c į valandą, po 6 mėnesių

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

IR ŠVENTES

•  UNIFORMOS DUODAMOS 
IR IŠVALOMOS VELTUI

•  DAUG DARBININKĖMS 
NAUDŲ TEIKIAMA

Visaip bandysime paskirti prie darbo 
arčiausiai jūsų namų.

Atvykite ir  matykite 
Miss Allan

Moterių Samdymo 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. j

VYRAI IR  MOTERYS

DIRBĖJAI 
PRAMONĖSE!

Padidinkite savo savaitinį uždarbį 
demonstruojant išbandytą, ir patik
rintą. be vandens rankų valytoją, jū
sų draugams darbininkams. Jums 
apsimokės pašaukti

•LAWNDALĘ 2252— 
DARBO DIENOMIS 

VIRGINIA 3261 
SEKMADIENIAIS 

Dėl platesnių informacijų

I

PARDAVIMUI

2 AUKŠČIŲ MEDINIS NAMAS
i 5 - 5 kambarių, apdengti porčiai. 2 
karam garadžius. Turi parduoti už 
geriausiąjį pasiūlymą.. Savininkas —

1222 SO. 48th COURT 
OLYMPIC 971-J, po 5 vai

Sako Užbaigs Duotos
Racijonavimą Rusijoje
MASKVA, birž. 23.—Mai

sto min. Zotov Pravdoję 
šiandien rašė, kad duonos 
racijonavimas bus užbaig
tas, tačiau nepasakė kada.

Partizanai Užėmė ir
Prarado Graikų Kaimų
ATĖNAI, birž. 23.—Kon

servatyvų laikraštis Estias 
šiandien raportavo, k a d  
1,000 partizanų šeštadieny 
įžygiavo įi Graikiją iš Ju
goslavijos ir užėmė Pana- 
yitsa kaimą, 16 mylių šiaur
vakariuose nuo Edessa, bet 
buvo sekančią dieną išvary
ti. Sakyta bent 34 partiza
nai buvo užmušti.

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

WHFC -  1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n a  o 1-moa 

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

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

MARGUČIO Ofiso Adresas;

6755 So. Western Ave„
Iii—

Chicago. III.
Telefonas — GBOvehUl 2242
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D R A U G A S
THE LfTHUANIAN DAILY FRIEND

Baterod m  Second-Clasa Matter Mareli SI, 1916 at Chlcago. Illinois. 
Under the Act o f  M a r ch  S. 1879.

Publlshed dally, e icept Bundays, 
by the

Lltluinnlan Catliolio Presą Society. 
Member o f the Cathollo Press Asą’a

Bubscrlptlon Kates:
S6.09 per year outslde of Chlcago: 
87.60 per year in Chlcago & Cicero:

4 conta per copy.

Prenumeratos kaina Chlcagoje Ir 
Cicero J e per paštą:

Metams ............«, 87.06
Pusei Metų .................. ..4.00

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje:
M etam s........... ....................... 86.00
Pusei Metu ............. 8.60

Užsieniuose:
Metams • .  • •»>.. ... 88.00
Pusei Metu • ••*•!•;• . . . .  4.60

Pinigus reikia slysti PaSto Money 
Orderiu su užsakymais.

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaua gavus prašymų.

SKELBKIT ES DIEN. "DRAUGE”

Anglijos Lietuvių Nugąstavimas
Anglijos lietuviai per savo laikraštį “Iš. Dr.” (lei

džiamą Škotijoj) šitaip nugąstauja kalbėdami apie Bal
tijos valstybių ateitį.

“ Didžiosios valstybės stengiasi “padovanoti” mums 
taiką. Bet tokią taiką! Sukurtą “nužudytų tautų” są- 
skaiton! UNO spintoje giliai yra paslėpti sovietų ran
komis pasmaugti trys lavonai! Apie juos stengiamasi 
nieko nekalbėti, kad nesukėlus naujo konflikto.

“Ar šiandien visos tautos neturi teisę laisvai gyven
ti ir apsispręsti? Tad, kaip suprasti, kad trys demo
kratiškos valstybės yra visai ištrintos iš Europos že
mėlapio?

“Lietuva, Latvija ir Estija “Keturių Didžiųjų” aky
se lyg. visai neegzistuoja. Jos buvo nužudytos sovie- 

I  tiškus imperijos, kaip 18 amžiuje caro imperija buvo 
I nužudžiusi Lenkiją. Sovietai nei kiek neparaudonavo 

ir nežiūrėjo jokių diplomatijos taisyklių, kad prisijun
gus šias tris valstybes. Stalinui vien užteko Hitlerio

I  sutikimo.
“Bet dabar, ar tas nusikaltimas bus užmirštas? Ar 

• bus užmirštas-tautų čarteris, kuris savo laiku iškil- 
I  mingai buvo paskelbtas ir tiek žmonių dėl jo praliejo 
I  kraują” .

Tiesa, žvelgiant į Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
ateitį, yra neaiškumų ir netikrumų. Bet nedera įpulti 
beviltiškuman ir rankas nuleisti. Reikia dirbti ir ko- 

I  voti, kovoti ir dirbti. Mus prie to skatina ir duoda vil
čių tas faktas, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė, 
kurios balsas taikos konferencijose yra didžiausias ir 

I svariausias, Baltijos valstybių aneksijos nėra pripa-
" žinusios.

★
Liepos 27-fa Diena

Liepos mėn. 28 d. sueina 25 metai nuo tos dienos, 
I  kurioje Amerika pripažino Lietuvą suverenine valstybe 

— pilnateisiu tautų šeimos nariu. Šita diena yra ne
paprastai svarbi Lietuvos istorijoje. Jos reikšmė ypa- 

. tingai yra svarbi dabar, kuomet Lietuva yra rusų oku
puota ir smaugiama — kuomet yra dedamos pastan
gos Lietuvą nuteisinti ir vėl Rusijos provincija pada
ryti.

Šią dieną — Lietuvos Nepriklausomybės pripažini
mo dieną — reikėtų kuo iškilmingiausiai ir kuo stip
riausiai paminėti. Paminėjimus reikėtų ruošti liepos 
27 d. — sekmadienyje. Tą dieną visuose parengimuose: 
specialiuose ir paprastuose reikėtų priimti ir pasiųsti 
Prezidentui padėkos telegramas, prašant jį stipriau 
užstoti ir ginti Lietuvos nepriklausomybę — nieku 
nenusikaltusios valstybės laisvę ir suverenines teises.

Liepos 27 dienos parengimus ir susirinkimus: pikni
kus ir kitokius sąskridžius reikėtų pavadinti Lietuvos 
Nepriklausomybės parengimais, pavyzdžiui: Lietuvos 
Nepriklausomybės piknikas ruošiamas Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto Draugijos; Lietuvos Nepri
klausomybės susirinkimas šaukiamas D. L. K. Kęstu
čio Draugijos, ir t.t. ir t.t.

Į didesnius parengimus reikėtų kviesti kongresmo- 
nus, gubernatorius, majorus ir kitus įžymius žmones. 
Parengimai turėtų būti garsinami ir rezoliucijos bei 
kalbos skelbiamos ne tik lietuviškoje, bet ir angliškoje 
spaudoje.

Parengimų pelnas ar bent jo dalis turėtų, tekti ko
vojančioms už Lietuvos laisvę organizacijoms.

Visi, bet kokio parengimo (liepos 27 d.) rengėjai, 
pasvarstykite aukščiau paliestas mintis ir išnaudokite 
jas kilniam tikslui. A. Lietuvis
★
Ispanijos valdytojas Franco vis dar tikisi užmegsti 

artimesnius santykius su vakarų demokratijomis. Jis 
siunčia buvusį užsienių reikalų ministerį į Vašingtoną 
ir kitas sostines.
★
Jei prisiusi vieną dolerį, tai netrukus gausi knygą 

“Mirties Kolona”, kurioj Antanas Tolis vaizdžiai ap
rašo savo skaudžius pergyvenimus bolševikų vergijoje 
ir  kelionėje... į mirtį.

Britanijos vyriausybė pažadėjo Ceylonui suteikti do
minijos teises tada, kai jo naujoji vyriausybė bus inau
guruota.

Kas Darytina Tremtinių Įkurdinimui
Rašo R. Skipitis 

SKUBUS IR SVARBUS REIKALAS
Tremtinių įkurdinimu pirmiausia turėtų rūpintis ka

riavusios valstybės, nes tremtiniai yra karo ir okupa
cijų aukos. Pasaulio valstybių dauguma teisingai žiūri 
į tremtinius. Todėl tarptautinė organizacija UNRRA 
dvejus metus tremtinius maitino ir kitaip jiems gel
bėjo, o dabar tą darbą ruošiasi perimti kita tarptau
tinė organizacija IRO. Didžiosios Vakarų demokratijos 
pirmosios ištiesė pągelbos ranką tremtiniams kaip tik 
okupavo Vakarų Europą. Reikia manyti, kad' jos pa
gelbės jiems ir pastoviau įsikurti, nes tokioj būklėj, 
kokioj yra tremtiniai dabar, ilgiau palikti negali, o 
Europos grąžinimas į normalų gyvenimą dar gali už
trukti bent keletą metų. Pasitikėdami didžiosiomis de
mokratijomis mes patys irgi turime aktingai daly
vauti tremtinių įkurdinime kaip organizuotos tautos 
dalis,.

Pasiliekančiais Vakarų Europoj tremtiniais teks rū
pintis mūsų (Lietuvos) valstybės atstovybėms bei kon
sulatams, tebeveikiantiems Vakarų Europoje, o taipogi 
mūsų tremtinių vadovybei. Kaip jau esu rašęs, mūsų 
tremtinių ketvirtadalis (apie 20 tūkstančių) galėtų pa
silikti Europoje, Kaip ten juos geriau įkurdinti ir kaip 
globoti, — geriau žinos ten pasilikusieji, todėl čia 
apie tai ir nekalbėsiu. Tačiau dėl tremtinių Įkurdini
mo ne Europos šalyse tenka pasisakyti keliais klau
simais.
TINKAMIAUSI KRAŠTAI

Kurios šalys geriausia tinka laikinam tremtinių: įsi
kūrimui? Tas klausimas nėra tuščias, nes blogas ša
lies pasirinkimas gali dar labiau nuvarginti ir taip 
išvargusius tremtinius, gali jų daugelis žūti neišlai
kydami klimatinių, maisto, darbo ir kitų gyvenimo są
lygų. Be to, mūsų autoritetingi žmonės yra pareiškę 
šiuo klausimu visokių nuomonių ir todėl mūsų tremti
niai vis dar neturi vieno kurio nusistatymo į kurią šalį 
vykti laikinam įsikūrimui. Geografijos profesorius K. • 
Pakštas yra siūlęs Tanganyiką Afrikoje ir minėjęs 
Paragvajų P. Amerikoje. Kitas profesorius piršo Nau
jąją Zelandiją, Australiją ir net Hebridų salas Tylia
jame Vandenyne. Dar vienas piršo Abisiniją, o kitas 
— Pietų Afriką. Mano nuomone, nė į vieną čia sumi
nėtų šalių nevertėtų mūsų tremtiniams vykti štai ko
dėl: -Lietuvos prijungimo prie Sovietų Rusijos didžio
sios Vakarų demokratijos nėra pripažinusios ir nėra 
nė mažiausio pagrindo manyti, kad pripažintų ateity. 
Nusileidimų laikotarpis sovietams jau praėjo.

AR BUS IŠVENGTA KONFLIKTO?
Pasaulis kristalizuojasi į dvi nelygias grupes: anglo

saksų ir jų talkininkų iš vienos pusės ir Sovietų Rusi
jos ir jos pavergtų kraštų — iš kitos. Keturios penk
tosios dalys eina su didžiosiomis demokratijomis ir tik 
viena penktoji žmonijos dalis yra priversta palaikyti 
Sovietų Rusiją. Tos dvi grupės kasdieną vis labiau 
viena prieš kitą šiaušiasi ir vieną sykį turės susikirsti. 
Galėtų susikirtimo išvengti tik tuo atveju, jei Sovietų 
Rusija atsisakytų nuo užgrobimų politikos, laikytųsi 
tarptautinės teisės nuostatų ir pildytų duotus pasiža
dėjimus. Bet nė vienas tarptautinę politiką sekąs ir 
bent kiek pažįstąs bolševikišką galvojimą žmogus ne
gali tikėti, kad Sovietų Rusija atsisakytų nuo savo 
nusistatymo, taip sakant, nuo savo prigimties. Kaip 
negalima tikėti, kad vilkas nustos piovęs avis, taip 
neįtikėtina, kad' Sovietų Rusija susilaikytų nuo užgro
bimų svetimų žemių ir nuo pavergimų svetimų tautų. 
Taigi, konfliktas neišvengiamas. O kas, konflikto, at
veju, laimės — nesunku įspėti: keturi penktadaliai lais
vų žmonių lengvai apsidirbs su vienu žmonijos penk-. 
tadaliu vergų. O tada visi tremtiniai galėsime grįžti 
į laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Todėl turime rinktis 
tas šalis, iš kur lengviausia galėtume grįžti namo.

Juk iš Naujosios Zelandijos, Australijos ar Hebridų 
salų būtų perdaug toli grįžti namo. O primityviuose 
kraštuose, kaip Abisinija, Tanganyika ar Paragvajus, 
mūsų tremtiniai per kelis metus nė įsikurti nespėtų. 
Be to, tose šalyse mūsų žmonių dauguma negalėtų iš
laikyti visiškai primityvaus gyvenimo sąlygų ir tų 
kraštų, gamtos teikiamų sunkumų. Pietų Afrikoje bent 
kiek didesnės lietuvių kolonijos nėra. Laikinai įsikurti 
geriausia yra ten, kur jau mūsų tautiečių kolonijos 
yra. Todėl pirmoje vietoje reikia statyti Jungtines A- 
merikos Valstijas ir Kanadą. Jei ne Europos kraštams 
.tenkančioji mūsų: tremtinių dalis nebūtų sutalpinta 
Jung. Amer. Valstijose ir Kanadoj, tai likučiui reikėtų 
ieškoti prieglaudos P. Amerikoj: Brazilijoj, Argentinoj, 
Urugvajuj, nes šiose šalyse jaru gyvena apie 50 tūks
tančių mūsų tautiečių.
KIENO PIRMOJI PAREIGA?

Mūsų tremtinių įkurdinimu abiejose Amerikose pir- 
mon galvon turėtų rūpintis Lietuvos atstovybės bei 
konsulatai,. nes tremtiniai tebėra Lietuvos piliečiai. Bet 
toms mūsų valstybės įstaigoms būtų persunku viską

(Nukelta į 6 pusi.)

Rašo Tadaušas Dūdelė
Kai Paleckis, Stalino ma

lone, tapo Lietuvos “prezi
dentu”, jis pradėjo siųsti 
delegacijas į Maskvą, kad 

. jos ten Stalinui asmeniškai 
padėkotų. Sudarė vieną de
legaciją ir iš trijų gyvulė
lių: pas vieną “buožę” at
rado žvilgantį juodbėrį, iš 
kitos “buožės” paėmė pie
ningą: žalmargę, (o senam 
malūne atrado nuskurusį, 
sulysusį asilėlį. Palaimino 
juos Paleckis ir išsiuntė
Stalinui nusilenkti.

Nepraėjo nė dvi savaitės, 
ogi parbėga juodbėris, gai
liai žvengdamas. Šonai įkri
tę, nugara botagais sukapo
tą.

— Kas gi tau yra, mano 
drauge? — klausia Paleckis.

— Geriau nė neklausk! — 
atsakė dar drebėdamas Iš 
baimės juodbėris.

— Vos tik aš patekau į 
Maskvą, tuoj mane apstojo 
bent šimtas komisarų ir pra 
dėjo per dienas ir naktis 
manim jodinėti ir. važinėti, 
kad’ aš vos galo negavau. O

' ‘ėsti nė šiaudų nedavė.
Ir nubėgo juodbėris į tan

kius krūmus pasislėpti, kad 
komisarai jo vėl nepagautų, 
nes tų komisarų jau ir Lie
tuvoje buvo atsiradę.

Kitą dieną, liežuvį žeme 
vilkdama, parbėga namo ir 
žalmargė. Tešmuo subliuš
kęs, šonkauliai atsikišę, ra
gai nulaužyti, uodega nu
traukta. Ir  tą  Paleckis 'klau
sia, kas gi jai vargšei atsi
tiko.

— Apsaugok Viešpatie 
Aukščiausias! — g a i l i a i  
verkdama, ėmė skųstis žal
margė. — Vos tik patekau 
aš į  tą  Maskvą, tuoj apspi
to mane komisarai ir ėmė 
iš visų pusių melžti. Melž- 
davo kasdien po septynis 
kartus, o šieno nė kuokšte- 
lės nedavė. Beveik galą ga
vau, tačiau dar spėjau iš tų 
bestijų nagų ištrūkti.

Ir žalmargė pasislėpė krū
muose.

O asilo Paleckis nesulau
kia. Už poros mėnesių siun
čia jam telegramą. Ir asilas 
Paleckiui atsako:

“Namo nebegrįšiu, nes m& 
ne Stalinas padarė dar di
desniu komisaru už tave”.

★ ★ ★
Namų savininkas norėjo 

išgauti nuomą iš vieno nuo
mininko, kuris buvo meni
ninkas. Kelias minutes klau
sęsis namų savininko pri
kaišiojimų, menininkas pa
galiau tarė:

— Klausyk, dar tu man 
turėtum primokėti, kad aš 
čia gyvenu. Kai aš numir
siu, žmonės, eidami pro ta
vo namą, visuomet žvilgters 
su pagarba į jį ir tars: “štai 
namas, kur didysis meninin- 
kas Jokūbas N. gyveno”. I

— Jiems nereikės taip il
gai laukti, — tarė šeiminin
kas. — Jeigu šiandien vaka
re nesumokėsi man nuomos, 
jie galės tai sakyti jau ry
toj.

... ' ' 1
T. ANGELAITIS

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

■ i
(Tęsinys)

Vienas jų kažkokiu būdu yra parašęs laišką jau po 
suėmimo. Teko man tas laiškelis skaityti. Žmogus 
džiaugiasi galįs pakentėti už bažnyčios reikalus. Ta
čiau gaila tiek nekaltų aukų. Taip ir pas mus — aš 
manau, geriau tegu ima kleboniją, bet žmonės tepa
lieka nepaliesti.

— Aš pasiryžus, tegu mane ima į kalėjimą. Visada 
aukosiuos už parapijos gerovę. O už Bažnyčią net gy
vybės nepagailėčiau, — karštai įtikinėjo Elzbieta.

— Taip tai taip. Bet į kalėjimą pakliūva tėvai, šei
mų galvos. Varge palieka našlės su mažais vaikais. 
Per didelės aukos. O jei komisarijatas būtinai užsimes, 
kleboniją vistiek paims. Jei ne prievarta — iškraUs- 
tymu, tai mokesčius vis didins. Jau ir dabar mokes
čiai per dideli. Ar negeriau, kad kunigai gyvens kitur. 
Tada sumažės parapijos išlaidos. Tik bažnyčią stengki- 
mės visomis jėgomis išlaikyti. O kleboniją šį kartą 
leiskim...

— Vis dėlto klebonėlis turėtumei kitaip kalbėti, — 
tarė Mikalina.

— O gal gerbiamas klebonas geriau žinote, — pa
galiau tarė Elzbieta. — Jei taip, tai sakyk, klebonėli, 
kur ką reikia nešti, nuo ko pirma pradėti. Mes imsi
mės darbo. - ' » 1 3

— Kol kas nežinia, kur gyvensim. Darysim šitaip: 
knygas nešim į zakristiją, o daiktus į bažnyčios po
žemį. Jei gausim butą, tai daiktus persinešim.

Prasidėjo darbas. Knygos keliavo į zakristiją, daik
tai į  požemį. Elzbieta ir Mikalina ir pačios sušilusios 
dirbo, ir kitoms darbą nurodinėjo. Daug darbininkų, 
gera tvarka — greitas darbas. Apie dešimtą valandą 
klebono ir kunigų kambariai buvo iškraustyti. Liko 
nepaliestas tik Tado kambarys. Jau keletą kartų Elz
bieta klausė:

— Kunigėli, ar jau kraustyti?
— Dar ne, — juokais atsakinėjo Tadas, — suspė

sim. Turim daug laiko.
— Ar jau? — vėl klausė Elzbieta.
— Dar ne, — tas pats buvo atsakymas.
— Tai gal manote nesijudinti? Už dviejų Valandų 

jau baigias laikas.
— O, tai dar daug laiko, — atsako kunigas it, pa

ėmęs skrybėlę, išeina.
— Žinai ką, Onut, — taria Elzbieta. — Kažin ką 

kunigas Tadas sugalvojo? Vis juokus krečia. Ateis tie 
bedieviai ir užims daiktus kambaryje.

— Kiek ten tų  daiktų, — atsako Ona.
—O vis dėlto yra lova, knygos. Aš manau, mes po 

truputį pradėkim. Kambario nelieskim. Bet štai durų 
užraktėlį nuimkim.

Netrukus grįžta kunigas Tadas su vaikų būreliu. 
Žiūri: Elzbieta ir Onutė krapšto duryse užraktėlį.

— O jūs ką dabar čia darote? Ar plėšimu užsiimate?
— Atsiprašom, kunigėli, — tarė nuraudus Onutė. — 

Darbo pristigom. Viskas iškraustyta, o kunigo kam
barys dar nepradėtas. Nutarėm nors užraktą nuimti.

— Negalima. Kaip gi •paliksim duris be užrakto? Juk 
negražu. Toje vietoje bus skylė.

— Nieko, kunigėli. Jei mes to užrakto dabar nėpa- tf 
imsim, tai paskui, kai iš čia kelsis nauji šeimininkai, 
tai tikrai jie pasiims. Ana išsikėlė iš Baltuškos namų, 
viską nulupinėjo: durų rankenas, elektros laidus, vi
sus sraigtelius, viską.

— Na, kaip ten bebūtų, bet liaukitės. Palikit užrak
tą ir gana. Nors tas užraktas ir ne klebonijos, aš pats 
jį įtaisiau, bet nepritinka nuplėšti.

Nepatenkintos darbininkės pradėjo įsukiiiėti tai, kas 
jau buvo atsukta.

— O dabar, — tarė Tadas, — jau laikas ir man 
kraustytis. Beliko tik viena valanda. Vaikai neš ktiy- 
gas, o jūs, jei galite, — kreipėsi į Elzbietą ir Oilą, — 
pagelbėkite išardyti ir pernešti lovą. Nešim į bažny
čios požemį. •

Vėl prasidėjo darbas. Kunigas tvarkė, nurodinėjo, 
skirstė darbą.

— Onut, — kalbėjo Elzbieta, nešdama pagalves, — 
aš stebiuos. Tokia nelaimė, o mūsų kunigai nė truputį 
nenusimena, juokauja, net dainuoja. Ar negirdėjai, kaip 
kunigas Tadas užtraukė “Mano širdelė jau markat- 
nuoja”. Daina būtų graudi, bet juokais sudainuota.

— Ir man neaišku. Reikia verkti, o jie juokauja, ,
— Gaigalas, sužinojęs, kad kunigai gero ūpo, pasa

kė: “Jeigu kunigai nenusimena, tai viskas bus gerai. 
Mūsų kunigai —* tai mūsų laimė.” O gal ir teisybę jis 
pasakė.

Perkėlimo darbas buvo greit baigtas. Kunigas išda
lino darbininkams po paveikslėlį su atitinkamu, užra
šu. Buvo pažymėta diena ir  valanda, kada iškrausty- 
mas įvyko.

(Bus daugiau) _ ___
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Visi 1 Talką BALF-ui Mokyklos Užbaigimas

Liepos 1 d. lietuvių, apgy
ventose Chicągos miesto da
lyse ir visame Cicero mies
te įvyksta “Tag Day”.

Jei lietuvių tautos trage  ̂
diją ir tremtinių vargus su
pranta ir įvertina aukšti A- 
merikos dvasiškiai ir val
džios pareigūnai, tai mūsų 
šventa pareiga savo darbu 
ir aukomis įrodyti ištikimy
bę demokratijai ir išlaikyti 
tradicinį amerikiečių gailes
tingumą vargstančiam. Toks 
momentas jau yra atėjęs, tai 
lietuvių “Tag Day” Chica- 
goje tremtinių reikalams.

Chicago lietuvės moterys 
ir mergaitės pašvęskite vie
ną dieną su aukų dėžutėmis 
pavaikščioti savo kolonijoje 
per liepos 1 d. “Tag Day”.

Savanorės rinkėjos lau
kiamos užsiregistravimui se
kančiose lietuvių kolonijų 
vietose:

1. Brighton Park, J. En- 
cheris, 4401 S. Mozart St. 
Tel. LAF. 2973.

2. West Sid.e: Petras Ci
bulskis, 2136 W. 23rd Place, 
telef. CAN. 8185; ‘ ‘Drau
gas*’, 2334 S. Oakley Avė., 
telef. CAN. 8010.

3. North Side: BALF sky
riaus pirmininkė V. Daugir
dienė, 1644 Wabansia Avė., 
telef. BRU. 2591.

4. Marąuette Pk: a)“Mar 
gutis”, 6755 S. Western Av., 
telef. GRO 2242; BALF sk. 
sekr. Ona Malakauskienė, 
7121 S. Washtenaw Avė., te
lefonas HEM 7098; c) Ceci
lija Stasiūnienė, 6207 South 
Richmond St., tel. REP 6824.

Town of Lake: Bronė Pi- 
variūnienė, 4622 S. Marsh- 
field Avė., tel. Yards 3599.

6. 18-ta kolonija: Veroni
ka Galnaitė, 717 W. 18th St., 
tel. CAN 1504; “Naujienos”, 
1739 S. Halsted St., telef. 
CAN 8500.

7. Roseland: BALF skyr. 
pirm. Antanas Narbutas, 
1033 W. 103 St., CED 6383; 
Petras Niedvaras, 109 West

8. Bridgeport: Alex Bud- 
ris, 939 W. 33rd St., Yards 
6934; “Sandaroje”, 840 W. 
33rd St., Yards 4789.

Visais BALF vajaus ir 
“Tag Day” reikalais kreip
kitės į  Vajaus Komiteto r aš 
tinę, 840 W. 33rd St., tele- 
109th St., COModore 0407. 
fonas Yards 4789.

Bronius Budginas,
BALF Vajaus vedėjas

Bridgeport. — Šv. Jurgio 
parap. mokyklą šiemet bai
gė 10 mergaičių ir 12 ber
niukų. Mokslo metų užbaiga 
tuvių programa buvo ypa
tingai gražiai atlikta. Pra 
dėta Amerikos himnu, toliau 
sekė vaidinimas “Mažam kai 
me kaimužėly” — vaidini
mas, kuriame dalyvavo visų 
skyrių mokiniai, išpildyda
rni net tokius gražius lietu
viškus šokius, kaip Kalve
lis, Kepurinė, Kubilas. Sce
noje besirodantieji ‘grybai’, 
“rasos lašeliai”, ‘baidyklės’, 
“velniukai”, “raganos”, “ak 
robatai” — visų susidomėji
mą sukėlė ir visi džiaugėsi 
i gražia, lietuviška programa. 
Skambėjo net tokie garsai, 
j kaip J. Karoso “Moksleivių 
i maršas”. Baigusiųjų vardu 
1 atsisveikinimo žodį; pasakė 
i J. šainauskaitė, laimėjusi 
stipendiją į Šv. Kazimiero 
akademiją. Jo Malonybė pre
latas M. L. Krušas ragino, 
kad baigusieji ir tolimesnį 
savo auklėjimą tęstų kata
likiškose mokyklose ir kad 
tikėjimas, Bažnyčia visada 
jiems būtų arti širdies. Dip1- 
lomus išdalino prel. M. Kru
šas, pagelbstint kun. F. Lu
košiui. Iškilmės baigtos Lie
tuvos himnu.

Lietuviai esame labai dė
kingi seselėms, kurios taip 
gražiai auklėja ir moko mū
sų jaunuosius lietuviškų mo
kyklų lankytojus.

*
| Nežiūrint lietingo oro, šv. 
I Jurgio parapijoje surengtas 
karnivalas buvo sėkmingas 
— davė pelno virš 8,000 dol.

I ★

Šv. Jurgio par. klebonas 
prel. M. L. Krušas birželio 
16-18 d. atliko rekolekcijas 
Mundelein seminarijoje. Ku
nigas J. Grinius ir kun. A. 
Kiškūnas rekolekcijas atliko 
kiek anksčiau.

★
Bridgeportiečiai Basčiai, 

kurie turi puikią vasarvietę 
netoli Milwaukės ir kurių 
sūnus mokosi Šv. Jurgio pa
rap. mokykloje birž. 16 d. 
buvo pasikvietę seseles mo
kytojas vienos dienos atos
togoms, kur surengė gra
žias vaišes.

— Birželio 17 d. parapi
jos kunigai buvo išvežę j 
Michigan City vaikučius, 
tarnaujančius Mišioms. J. P.

Dovanos Svečiams ! E K S T R A !
ARD piknike, liepos 6 d., 

nei cento už jas nereikės mo
kėti. Bus tai “gate prizes”.

Gražį kėdė (chair) — au
ka Dale Furn. Co.

Brangus “hand bag” — 
— auka Goldberg and Co.

“Coffee maker’’ ir “mir- 
ror” —- auka Town of Lake 
Utilities.

“End table” — auka Roo- 
sevelt Furn. Co.

Gražus paveikslas — au
ka Peoples Frn. Co.

Vilnonė kaldra — auka 
Archer Big Store.
Tas dovanas surinko darbš

čios pikniko rengimo komi
sijos narės Marytė Stankiū- 
tė ir Juli.a Urba.'

. N.

Vėl Ištiesė Ranką
Birželio 15 d. Zarasiškių 

Klubas turėjo pusmetini su
sirinkimą, kuriame vienbal
siai nutarė paaukoti dviems 
zarasiečiams ištrėmime Vo
kietijoj po $10, kad pasiun- 
įtus maisto pakietėlius per 
į CARE; nupirkta serija ti- 
I .kietų; už $10 ALT rengiamo 
pikniko, birželio 29 d.; nu
pirkta serija tikietų už $5 
Šv. Kazimiero Seserų nau
jos akademijos fondo.

Sų. pradžia šių metų klu- 
Ibas paaukojo $150 tėvynės 
ir lietuvių reikalams.

Zarasiškių Klubas rengia 
[pikniką birželio 29 d., Dan. 
įSmith patalpose.

Zarasiečių parengimai vi
sados įdomūs, skaitlingi, pu- 
jblika. Todėl ir šį sykį tiki- 
įmės susilaukti ne vien zara
siečių, bet daug ir kitų vie
tų  lietuvių. Rengimo komi
sijos nariai: Mykolas Sho- 
tas, Ona Užundienig ir Teo
filis Mačys, stropiai rengias, 
kad visus patenkinti.

Labai gaila, kad piknikas 
supuolė tą  pačią 'dieną su 
ALT pikniku. Tas nebuvo 
daroma, kad pakenkus, bet 
kad nebuvo kitokios išeities.

Vajasiškietis

Sovietai Protestuoja 
Puolimą Korėjoje

SEOUL, Korėja, birž. 24. 
—-Aukštas sovietų valdinin
kas šiandien protestavo, kad. 
automobiliai vežą sovietų 
valdininkus buvo. apmėtyti 
akmenimis “reakcioni e r i ų  
teroristų” vakar dienos de
monstracijoje prieš globos 
įsteigimą krašte.

r  KAPŲ PAM INKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

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

P am in k lu s  pristatome į visas kapines arti ar toli.

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir  KAMENSKY eksper- 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

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

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

3938 W. l l l th  STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo šv. Kazimiero kap. vartų.

Brighton Park. — “Tag 
Day” moterų ir mergaičių 
susirinkimas rytoj, trečia
dienį, birželio 25 d., L. Vy
čių salėj, 2453 W. 47th St., | 
8 vai. Visos geros širdies 
moterys ir mergaitės kvie
čiamos dalyvauti ir atsives
ti savo drauges, nes mums 
reikia tarpe 2 ir 3 šimtų 
moterų, kad aprūpinus visas 
dirbtuves, krautuves ir di
džiuosius skersgatvius. Šį 
vakarą gausite ženklelius, j 
dėžutes bei nurodymus k u r ! 
ir  kaip dirbti.

BALF valdyba,
J. K. Encheris, pirm.

“BINGO” IR VAIŠĖS
Marquette Bark. — lota 

Beta Phi Sorority kviečia 
vietinius ir svečius iš toliau 
atsilankyti į pirmutinį “Bin
go Party” salėje adresu 660i 
S. Western Avė., pirmadienį, 
birž. 30 d., 7:30 vai. Pelnas 
skiriamas labdarių naudai. 
Vieta 6601 S. Western Avė. •

Atvykę nesigailėsite, nes1 
bus labai gražių dovanų ir 
dar pavaišinsim gerai.

IBPS.

Town of Lake. Birže
lio 24 d., 7:30 vai. parapijos I 
svetainėj įvyks svarbus BA

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

BOSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI:

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

LF 9 skyriaus susirinkimas. 
Turime tinkamai prisiruoš
ti prie “ Tag Day”, kuri į- 
vyks liepos 1 d. Nuoširdžiai 
kviečiam visi atsilankyti, y- 
pač moterys ir mergaitės.

Valdyba

Trijų Metų Mirties 
Sukaktuvės

A- A.
JONAS. DAUNORAS

J a u  s u k a k o  t r y s  m e ta i, k a i 
t r a g iš k a i  m irė  m ūsų, m y lim a s  
sūmus.

N e te k o m e  savo  m y lim o  B i r 
že lio  25d., 1944m .

N o rs  la ik a s  tę s ia s i, b e t  m es 
jo  n ie k a d o s  n e g a lė s im e  u ž m irš 
ti .  L a i  g a i le s tin g a s is  D ie v a s  s u 
te ik ia  ja m  am žinų, a tils į.

M es, a tm in d a m i jo  liū d n ą  
p ra s iša lin im ą . iš  m ū sų  ta rp o , 
u ž p ra š ė m e  g e d u lin g a s  šv. M i
š ia s  B irž . 26d., 1947m ., N e k a lto  _  . 
P ra s id ė j im o  P a n e lė s  š v e n č ia u -  ■ 
sio s  p a ra p . bažnyčio je , 8 -tą  v ai. 
ry te .

K v ieč iam e  v is u s  g in ti nes, k a i
m ynus, d ra u g u s  i r  p a ž įs ta m u s  
d a ly v a u ti tos© p a m a ld o se  i r  su  
m u m is  k a r tu  p a s im e ls ti u ž  a.a. 
Jo n o  D a u n o ro  sie lą .

N u liū d ę:—  T ėvai, B ro lis  ir 
visos k ilo s  G im inės.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
SB ODOS IŠBĖRIMAMS

K enčian tleji - n uo  sen ų , atdaru  
ir skaudžių  žaizdų, žino  k a ip  sun 
ku yra  ram iai pasidėti. Ir kaip  
nakties m etu  n ega lim a  gera i iš s i
m iegot. K u om et
žaizdos pradeda  
u ležt ir  skau d ė
ti —  užtep k ite  
L E G U L O  O in t-  
m ent p a len gv i
n im ui skausm o  
Ir n iežėjim o tų  
penų, a td arų  ir  
skaudžių žaizdų.
Jo a tga iv in an 
čios ir skau sm ą  
prašalinančios y- 
p atybės su te ik s  
Jum s tin k am ą  
n ak ties p oilsį ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, a td a 
ras ir  sk au 
džias ža ls-
das. V artok ite JĮ Irgi skau d lem s  
nudegim am s, fiąšų Ir sutrūkim ų  
prašalln lm ul, Ir kad pa len gv in ti 
P soriasls n iežėjim ą. A tvėd in a  va 
dinam ą A th lete’s  F oo t d eg im ą ir 
aiežSjlm ą, sustab d o Jo plėtim ąsi,- 
m laiko nuo od os n udžiūvlm o ir 
nutrūkimo tarp  pirštų; geras  Ir 
sausos, trū k stan čios odos n iežėji
mui,' nuo darbo išb ėrim am s ir  k i
rams od os n ega lėm s iš  lauko pu-

LEGULO OIN TM EN T parsiduo
to  po |1 .SB ir  po $S.5ė.

S iųskite jū sų  M oney Orderį t ie 
siog  t —

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

CICERO 50. ILLINOIS

PETER P. GURSKIS K S f f l
MŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED

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

lAfDOTUVlŲ DIREKTORIAI 
<845 Sa Wes»ant AMe. >3t9 LltveMce Av a

PROspect 0 0 9 9 ., YARds 1138-1139
o m  caiasto dalpas gumine kopt «rfiaa Jftsų nuaf

UŪDĖSIO VALANDOJMAŽEIKA • EVANS
PIRKITE TIESIOG NUO — 

MB. NELSON 
— Karininke —

St Casimir Monumenl 
Company

3914 West l l l t h  S t
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja. j

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3  5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
A venue 

Lafayetie 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicągos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

D A B A R  K A S ŠEŠTAD IENĮ, 
nuo 9:15 Iki 9:30 v. ryto.

V eteranų Perlaidojim o R eikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

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

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas 1

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ainbnlansn patarna-, 
virnas yra teikiamas j 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mos.

Mes tarime koplyčias 
visose Chicągos ir 
ltoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam.

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

Telephone: YARds 1419

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

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

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

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

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572
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Ar Užsiregistravai Rinkliavai?

Liepos 1 D., Reikalinga 1,080 Rinkėjų
Štai momentas Tau/ Chi

cago lietuvi, lietuve, kuris 
verčia Tave prisiminti savo 
jaunystę.

Prieš 30-50 metų bėgai 
nuo caro žiaurumo į Ameri
ką. Tavo gyvenimas Ameri
koje tada buvo sunkus ir 
skaudus. Dirbai sunkiausius 
darbus. Miegojai keturiese 
ar penkiese viename kamba
ryje. Iš širdies skausmo 
verkdavai naktimis ir die
nomis prie darbo. Tu tik 
sapne matei savo gimtąjį 
kampelį, Lietuvoje. Tau jos 
vanduo, oras, miškeliai ir 
purvini kaimo darbai atrodė 
tokie meilūs, švelnūs, malo
nūs, širdį veri antys. Tu lau
kei dienos ir valandos, kada 
vėl galėsi grįžti į sayo gim
tąjį lizdelį.

Šiandien nuo Stalino žiau
rumo išbėgo iš Lietuvos 80,- 
000 lietuvių. Ar Tu, brangus 
Chicago lietuvi, žinai, kad 
'fitte tūkstančiai tremtinių dar 

I žiauresnes dienas pergyve
na? Jei Tu prieš 30-50 metų 
vargdamas duonos kąsnį tu
rėjai, tai šiandien tremtiniai 
Europoje dėl bado ir skurdo

Į baigia ne laiku savo gyveni- 
|mą arba nueina į ligoninę. 
Ką jaučia tremtinė motina, 
kurios vaikučiai šaukiasi 
duonos kąsnio, o ji jos netu
ri?!

Atiduok šiems vaikučiams 
nuo savo gausaus stalo bent 
likučius. Ištiesk vargų ma
čiusią, bet gailestingą savo 
ranką tremtiniams, kurie 
dienas naktis verkia dėl pa
siilgimo savo tėvynės, dėl 
badlo skausmo, dėl baimės 
nepatekti Sibiran, dėl savo 
nelaimingo gyvenimo.

Tavo dalyvavimas liepos 
1 d. “Tag Day” nušluostys 
ašaras ne vienai motinai, tė
vui tremtiniui ar tremtinei.

Todėl nieko nelaukdama 
pranešk savo sutikimą daly- 
vauit “Tag Day’’, (kaip rin
kėja) sayo* kolonijos regis
tracijos punktui arba pa- 

jšauk telefonu B ALF Vajaus 
raštinę, Yards 4789, 840 W. 
33r d S t., (‘‘Sandara”).
B ALF vajaus raštinė yra 
atidara visą dieną ir vaka
rais.

Bronius B u d gi mis, 
BALF Vajaus Vedėjas

MOTERŲ GOLFININKIŲ ČEMPIONE

Louise Suggs (kairėje) iš 
Amerikos Jungt. Vakarinių 
jungos čempijonatą, (Acme

Greitu laiku

Visi Esate Kvieičami i Iškilmės...
Chicago. — Amerikon, 

Lietuvių Katalikų Labdariu 
Sąjungos Centre ir kuopose 
dabar yra labai didelis gy
vumas ir veiklumas, nes 
ruošiamosi prie didelių iš
kilmių.

Liepos 4 dieną bus pašven 
tinta naujai pastatyta sene
lių prieglaudą. Iškilmėse da
lyvaus kardinolas Stritch,

■kuris palaimins naują namą.
Taip pat prie iškilmių 

-uošiasi ir visos kitos orga- 
lizacijos.

Namas baigtas, bet yra 
'.kolų. Laukiame naujų gar
bės narių bei šiaip aukoto- 
TO-

Visi esate kviečiami į se
nelių prieglaudos atidarymą. 
Bus daug įvairenybių.

Meldės už Taiką ir Teisingumą
Ottawa, Op *. — Praeitą 

sekmadienį Marijos Kongre
se, Kanadoje, buvo didžiau
sios iškilmės. Apie 275,000 
asmenų klūpojo ir meldės už 
taiką ir socialinį teisingumą 
pasaulyje.

Nepaprastai1 buvo iškil
minga Švč. Sakramento pro
cesija. žmonės ėjo nešini 
rankose žvakes.

Kongrese dalyvavo taip

pat iš Afrikos vienuolynui 
atstovai.

Vidurnaktį buvo uždary
tas kongresas palaiminant 
Švč. Sakramentu.

Katalikai parodė šiame 
kongrese, kad jie nori, kad 
viešas iir privatus gyveni
mas būtų tvarkomas Kris
taus mokslo dėsniais. Kur 
Kristaus mokslas paneigia
mas, ten yra baisus ir žiau
rus gyvenimas.

Kai Susidaužė
Chicago. — Devyni asme- j 

nys buvo sužeisti, kai taxi 
cab susidaužė į Chicago Mo- i 
tor Coach kompanijos au
tobusą, 37toje gatvėje ir 
South Parkvvay.

8,000 Vyrų Dirbs
Berlynas. —, 8,000 vyrų 

dirbs Frankfurt miešto at
statyme. Frankfurt miestas 
yra kaipo ekonomijos sosti
nė anglui — amerikiečių zo
nų Vokietijoje.

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

•  GIN
•  VYNO
•  KORDIALŲ

•  KRUPNIKO
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O N  A R C H  
L IQ U O R  
STOREt

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Lithia Springs, Ga., laimėjusi
Valstybių Moterų Golfo Są-

-Draugas telephoto)

Greitu laiku popiežius 
Pijus XII asmeniškai pasi
rodys filmo j e “Karas Ka
rui”, kuri yra sukama kata
likų Filmos Centro, šventa
sis Tėvas filmos pabaigoje 
šešiomis kalbomis — itališ
kai, angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, ispaniškai ir por
tugališkai — kalbės į žmo
nes, ragindamas prie taikos. 
Tai bus pati pirmoji filmą, 
kurioje dalyvaus katalikų 
Bažnyčios Vyriausioji Gal-

40 Asmenų Sužeista
New York. — 40 asmenų 

buvo sužeista, 10 sunkiai, 
kai Fifth Avė. Coach kom
panijos autobuso padanga 
sprogo.

Nelaimė įvyko anit Queens- 
borough tilto.

Buvo Sustreikavę
Argentina. — Buenos Ai

res laikraščių išnešiotojai 
buvo sustreikavę praeitą 
sekmadienį, kai 40 iš jų bu
vo areštuota dėl laikraščių 
stoties deginimo. Ginčas kilo 
tarp laikraščių išnešiotojų 
ir žinių agentų dėl laikraš
čių išnešiotojų teisių paribio 
ti laikraščius gatvėse.

Linksma ir Liūdna
Washington. — 1946 me

tais buvo daugiau vedybų, 
bet taip pat ir divorsų, ne
gu seniau, — praneša Public 
Health Service.

Praeitais metais buvo 
daugiau, negu 2,300,000 ve- 
dybių ir 620,000 divorsaj.

Padarė Pažangų
Labai svarbius išradimus 

vokiečiai yra padarę pieno 
ir, apskritai, įvairaus mais
to užkonservavimo srityje. 
Todėl vokiečių povandeni- 

I niai laivai galėjo nuplaukti 
iki Ramiojo Vandenyno, ten 
operuoti du mėnesius ir grįž
ti atgal, niekur nepaimdami 
šviežio maisto.

Kai Nukrito
Chicago. — Mrs. Ruth H. 

Mussetter, 58 metų, buvo 
sužeista, kai namo fragmen
tas nukrito ant jos pečių. 
Nelaimė įvyko 6 N. Michi- 
gan avė.

Penkių Colių
Dės Moines, lovva. — 

Kai kuriose vietose lietus 
iškrito iki penkių colių, bir
želio 22 dieną po pietų.

j Iš Indijos Gyvenimo

45,000 Atvedė Į Katalikų Bažnyčią
JACOBITŲ (KLAIDINGO TIKĖJIMO) ARKIVYSKUPAS I

1IVANIOS TAPO KATALIKU PRIEŠ 17 METŲ. — JO IŠ- I
MINTINGAS PASIELGIMAS PATRAUKĖ Į KATALIKŲ
BAŽNYČIĄ DAUG KLAIDŽIATIKIŲ. I X Believe it, or not! Lie-

--------------------- (tuvis dailininkas V. Bara-
Indijos Jacobitų prelatas, j m. Syrijos jacobitai buvo su- nauskas yra autorius piešl- 

kuris pripažino prieš 17 me- j organizuoti Jacobus el-Bara- nio Amerikos Jungtinių Val-

Nutarė Paskelbti
Paskutiniame Popiežiaus, 

kardinolų ir vyskupų) kons> 
bume nutarta šventaisiais 
paskelbti tris prancūzus, 
žinomus prancūzų katalikų 
mistinėje literatūroje, — 
Louis Grignon de Montfort, 
Michel Ganicoit ir  Katherine 
Laboure.

DP Gamina Drabužius
Heidelberg. — Kaip pra

neša UNRRA-os vyr. vado
vybė, per pirmuosius tris šių 
metų mėnesius DP savo 
jėgomis yra pagaminę dau
giau kaip 30,000 vienetų 
vaikams drabužėlių. Darbas 
vyksta pagal UNRRA-os ir 
amų jos sudarytą projektą.

Tikrai Susipratę
Kauno, Lietuvoje, komu

nistinėje spaudoje nusis
kundžiama, kad kauniečiai 
darbininkai nestoja į komu
nistų partiją...

Darbininkai nestoja į ko
munistų partiją, nes jie ne
mėgsta komunizmo.

Kiek Turi Narių
Paryžius. — Generolo de 

Gaulle partijos narių skai
čius jau pasiekęs daugiau 
kaip 800,000 ir Vis nauji 
prašymai pateikiami. įstoti į 
šį sąjūdį.

Kai Užpuolė
Neapolis, Italija. — Kele

tas asmenų buvo sužeista, 
kai komunistai Neapolyje 
užpuolė krikščionių demo
kratų partijos namą.

tų popiežiaus autoritetą, at
vedė į katalikų Bažnyčią tris 
vyskupus, 50 kunigų ir  45,- 
000 pasauliečių žmonių, ku
rie buvo klaidoje.

Jis yra Mar Ivanios, Tri- 
vandrum arkivyskupas, Tra- 
vancore, Indijoje. Jis buvo 
sustojęs New Yorke pas 
kardinolą SpeUman vykstant 
dalyvauti Marian Kongrese, 
Kanadoje.
Sukėlė įspūdį...

Mar Ivanios atsivertimas į 
katalikų tikėjimą, 1930 me
tais, pasaulyje sukėlė didelį 
įspūdį, šventas Sostas pri
pažino jo Bažnyčios apeigas
ir įsteigė naują bažnytinę 
provinciją ir arkivyskupą 
Ivanios paskyrė kaipo ordi
naru. Tos apeigos yra žino
mos kaipo Malankara apei
gomis.

Tikėjimas atgimė arkivys
kupui vadovuajant jo gimta
me krašte. Bažnyčios, mo
kyklos ir labdarybės įstaigos 
buvo įkurtos; planuojama 
turėti universitetą ir kolegi
ją.
Buvo pasmerkta

Jacobitų sekta yra viena
iš kebų monofizitų bažnyčių. 
Jų herezija buvo pasmerkta 
Kalcedonos Santaryboje, 451

dai šeštame amžiuje, ir pu-į stybių centui su Lincoln pro- 
siau nepriklausoma šaka filiu, o žymus dailininkas 
Malabare, Indijoje, buvo su- Vytautas-Kazimieras Jony- 
formuota 1653 metais. P r i e k y  kuris dabar gyvena 
šios grupės priklausė ir Mar tremtyje Vokietijoj, yra au- 
Ivarnus, su arkivyskupo torius piešinių naujiems Sa-

Mar reiškia vieš- ar jr  g acĮen (Vokietijos pro
vincijų) valstybių pašto ženk 

Mar Ivanios pametė klai- lams Atvykę į Filatelistu 
dingą tikėjimą ir tapo Kata- j raUgįjos pikniką birželio 29 
likų Bažnyčios nariu, ir.dla- K Spaičio darže, galės pa- 
bar yra katalikų Bažnyčios i ’ tuos Ž€nklug 
arkivyskupu. Jo drąsus ir iš
mintingas žingsnis daug x  Lietuvos Vyčių Name 
klaidžiatikių patraukė į Ka-.Komisija ateinantį šeštadie

nį birželio 28 d., daro talką 
kiemo tvoros remontui a t
likti. Kas nori prisidėti sa
vo darbu, prašomi susirink
ti 1 vai. popiet. Talkininkai 
prašomi atvykti darbiniuose 
drabužiuose ir atsinešti sa
vo įrankius — kirvį, piūklą. 

k

laipsniu, 
patį.

talikų Bažnyčią, kaip pra
džioje paminėjau.
Ką mokino...

Sena monofizitų erezija

esanti tik viena prigimtis, 
kad Jo žmogiškumas pas
kendo Jo Dieviškume, ir kad 
jo kūnas nebuvo tos sudė
ties (substancijos) kaip mū
sų. Katalikų mokslas yra 
toks: Jėzuje Kristuje yra j 
vienas Dieviškas Asmuo, bet 
dvi prigimtis, žmogiška ir 
dieviška.

Katalikų Bažnyčia leidžia 
įvairias apeigas, bet esmės 
dalykuose jokių nuolaidų ne
daro, nes Ji skelbia ir mo
kina tai, ką Jėzus Kristus 
pabko ir liepė skelbti įsteig
damas savo Bažnyčią.

Lipo i Medžius Potvyniui Kilus
Cambridge, Nebr. — Per 

24 valandas siautė lietus, 
vėjas itr potvynis. Sakoma, 
jog mažiausia 13 asmenų 
žuvo Nebraskoje potvyniui 
siaučiant. Potvynis kilo bir
želio 22 dieną.

Vanduo išsiliejo iš Medi- 
cines upės ir apsėmė Ne- 
braskos miesto pietų centri
nę dalį. Daugel gyventojų

potvynis užpuolė lovose.
Sakoma, kad potvynis pa

darė apie $500,000 nuosto- 
Ibų.

Laiveliai ir trokai buvo 
, naudojami gelbėti žmones, 
kurie buvo pabesti potvynio.

Kai kurie asmenys buvo 
įlipę į medžius ar namo 
aukštumas, kad apsisaugoti 

|nuo potvynio.

Audra Siautė
Norton, Kas. — Moteris | 

buvo užmušta ir trys kiti | 
asmenys buvo sužeisti, kai i 
kilo audra praeitą sekma-Į 
dienį. Audra sugriovė šešis 
ūkio namus Kansas kauntės j 
šiaurės vakaruose.

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

Tiesiog Jums 
H Uflsa DkbtnvBs

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nū0 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 IB DARBAS TEIKIAMA 
u z  Lakai prieinamas kainas!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintą Pirkėją Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Ją.

Archer Avenue Fumiture Co.
— PA BIG R  SUPTE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 32, III 
Telefonas—LAFayette 3516 

Savininkas—JOE KAZIK—KAZIKAITIS

=ž

kūjį ir

X Vakaras susipažinimui 
su lietuviais tremtiniai ap
sigyvenusiais Chicagoj, pra
eitą šeštadienį, Liet. Vyčių 
salėj buvo gražus nuotaikin
gas. Daugelis tremtinių pa
sižadėjo prisidėti prie vie
šojo mūs veikimo, kad to
kiu būdu išsklaidžius Ame
rikoj susidariusią nuomonę, 
jog tremtiniai, matę Lietu
vos tragediją ir patys ra
gavę didelio vargo, greit vis 
ką pamiršo ir nepaiso Lietu
vos likimo.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
piknikas buvo šilčiausias. 
Praeitas sekmadienis Chica
goj tikrai buvo šilčiausias, 
vasariškas ir dėlto tole'ikie- 
čių piknikan buvo suvažia
vę daug žmonių.

X Skaitymas gerų raštų 
palaiko dvasines galias. Skai 
tyk “Draugą”, visuomet bū
si d v a s i n i a i  užgrūdintas 
prieš piktą.

KAS DARYTINA TREMTINIŲ piURDINIMUI 
(Atkelta iš 4 pusi.)

padaryti be visuomenės, be mūsų kclenijog paramos. 
Jau eilę metų Amerikos betuvių organizuotoji, patrio
tiškoji visuomenė daug . dirba ir  nemažai aukoja pinigų 
Lietuvos išlaisvinimo reikalui ir  tremtinių pagelbai. 
Tam tikslui yra suorganizuota Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir  BALFas. Tos organizacijos turėbųi imtis ir  
tremtinių įkurdinimo ne tik Jung. Amer. Valstijose, bet 
Kanadoj ir (iei bus reikalo) P. Amerikoj, nes iš Euro
pos šį reikalą organizuoti būtų daug sunkiau.

Labai svarbu, kad' būtų priimtas bibus H. R. 2910, 
todėl gerai daro mūsų centrines organizacijos, kad pri
sideda prie jo pr a vedimo. Bet tai tik maža darbo dalis. 
Daug didesnis darbas bus parūpinti affidavitus, trans- 
portacijos išlaidas, pagelbėti gauti butus ir  įsikabinti 
į darbą. Reikėtų rimtai pagalvoti ir  apie tremtinių tau- 
tiniai-kultūrinių reikalų tenkinimą.

Apie tuos visus reikalus jau dabar laikas imti gal
voti ir tiems darbams ruoštis, nes ne tada laikas šunis 
lakyti, kada eini medžioti.

Kai dėl įkurdinimo Kanadoj ir P. Amerikoj, tai ne
delsiant turėtų būti ųžmegstas ankštas bendradarbia
vimas su Kanados, Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus betuvių kolonijomis ir ten veikiančiomis Lietuvos 
oficialiomis įstaigomis — atstovybe ir  konsulatais.

Iš Jungtinių Amerikos Valstijų betuvių kolonijos tū
rėtų gauti paramos, nes anos kolonijos ir  materialiai 
ir žmonėmis yra daug silpnesnės.

Darbo daug ir sunkumų bei kliūčių; bus nemažai, bet 
nieko nėra nenugalimo kur yra stiprus noras ir Metas 
pasiryžimas.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! I


