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SOVIETAI PRISIRENGIA PASAULI UŽVALDYTI 
'Trejuke7 Jau Žaidžia Taikos Žaidimą; 
Ko Galima Laukti iš Jų Konferencijos? 

Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt Arūnas 

POTVYNIAI MISSISSIPPI KLONY DAR NEPRAĖJĘ 
^^ff^^^Kj 

Ko galima laukti iš "Tri
jų '" konferencijos ? Tai 
klausia šiandien visas pa
saulis, nes visi žino, kad jei 
ji nepasisektų, tai didžiau
sias nepasisekimas užgriū
tų ant visų pečių. 

Įdomu būtų žinoti, a r 
Maskva, sutikdama dalyvau
ti šioje "Trijų" konferen
cijoje, parode tikrą; aavo 
nuoširdumą, ar tik norą 
prieiti prie amerikiečių pi
nigų pasidalinimo, kad iš
traukus sau ir savo sateli
tams didesnę sumą. Bet jei 
to norės, tai turės pakeisti 
ir savo politiką. 

Lemiamas Žaidimas 
"Trijų" konferencijoje 

Bevinas, Bidault ir Moloto
vas žaidžia paskutini, kar-

bus visai kitaip padaryta. 
Daugiau kaip du šimtai 

amerikiečių armijos, laivy
no ir aviacijos specialistų 
paruošė raportą iš 400 pus
lapių, kur jie išdėsto savo 
tezes karo kilimo atveju. 
Amerikiečių strategai visai 
nemano panaudoti atominės 
bombos, kuri būtų baisi, 
bet neišrištų konflikto. Jie 
skaito kad devyniosdešimto-
sios Europos yra neapgina
ma nuo kilsiančios iš rytų 
atakos ir kad Afrika skaity
sis dar kartą kaip karo ope
racijų pradžios baze prieš 
Europą. 

Lenkija Irgi Nori 
Dalyvauti. . 

Būti kurios nor s rytų Eu
ropos valstybės užsienių 

Bullitt Nurodo Sovietu Siekimus; 
Karas Galimas 1948 - Eisenhower 

d 
Išsiliejusios Des Moines ir Raccoon upes vietomis dar teblaiko užliejusios didelius 

plotus žemės. Des Moines, Ia., elektros tiekimo stotis šioje vietoj visiškai apsemta. 
Tokio potvynio nėra buvę per pastaruosius 44 metus. (Acme-Drauga8 telephoto) 

tą taikos žaidimą. Gen. Mar- reikalų ministru nėra sun-
shallo mestas pasiūlymas :ku. Jam nereikia laužyti 
dabar įgauna visai naują j galvos sunkiomig problemo-

> 

formą ir verčia Sovietų Ru
siją išlįsti iš to paslaptin
gumo, kuriame ji slepiasi. 
Rusai turės aiškiai pasirin
kti karą ar taiką. 

Iki šiam laikui jokių ge
rų norų nebuvo parodyta iš 
sovietų pusės. Priešingai, 
centrinėje ir rytų Europoje 
jie plėtė savo akciją. 

Dar yra viena galimybė, 
į kurią daugelis diplomatų 
deda nemažai vilčių, tai pa
sirodymas Kremliuje Mais-
kio figūros. Šis diplomatas, 
ilgą laiką buvęs sovietų 
ambasadoriumi Londone, 
dabar pasidarė tikruoju 
Stahno patarėju ir, atrodo, 
kad jo idėja, artimiau ben
dradarbiauti su vakarais, 
Kremliuje randa vis dau
giau šalininkų. 

Jei Kremlius pasirodys grado, satelių spauda pa-
nuoširdus, tai "Trijų" kon- keitė toną. 
ferencija pasiseks. Jei ne, A r m d ? 
tai bus prieita prie visiško 
nepasisekimo, kuris ilgam Lenkijos ambasadorius 
laikui užkirstų kelią priei- Washingtone oficialiai pra-

mis. Jam nereikalinga būti 
prityrusiu diplomatu. Ne
reikia ieškoti jokių pozici
jų. Visa ta i jo neliečia. Vie
nintelis jo vaidmuo, tai lau
kti įsakymų. Ir tuos įsaky
mus duoda Kremlius. 

Kada iki šeštadienio visas 
pasaulis galvojo, kad sovie
tai neprisidės prie gen. Mar-
shallo plano, rytų Europos 
valstybių spauda, diriguoja
ma Kremliaus lazdos, tegie-
dojo vieną refreną: 

—Nepasiduokime po do
lerio valdžia. Mes turime 
kovoti už tautų laisve prieš 
kapitalą... 

Bet staiga Kremliaus di
rigentas pakeitė lazdelės ju
desius. I r taip pat staiga 
nuo Varšuvos iki Budapeš
to ir nuo Budapešto iki Biel-. 

ti prie susitarimo. 
Jei Konferencija nepasiseks 

Kas bus jei konferencija 
nepasiseks! Ar kils tada ka
ras? Niekas apie jį negal
voja. Bet jau dabar yra pa
ruoštas planas, kuris yra 
toks: 

Pirmoj eilėj bus pakvies
ta posėdžiauti į UN visos 
šalys, neišskiriant nei nu
galėtos Vokietijos ir fran-
kistinės Ispanijos. 

Po to, bus pasiūlyta tarp
tautinė kontrolė visai karo 
industrijai, su kuo, be abe
jo, rusai niekad nesutiks ir 
tokiu būdu jie bus išstumti 
iš rato, kaip Hitleris savo 
laiku buvo išstojęs iš Tautų 
Sąjungos. Bet Hitlerio veik
smai tada nesusilaukė jokių 
sankcijų. Tačiau šį kartą 

nešė, kad jo kraštas norė
tų prisidėti prie gen. Mar-
shallo plano. 

—Mums labai reikalinga 
jūsų pagalba, šį rudenį mes 
truksime mažiausiai 200 
tūkstančių tonų grūdų... 

Jei Ukraina dar neatsakė, 
tai ilgai laukti nereikės. 
Dabar po Lenkijos, galime 
būti tikri, kad ir kiti sovie
tų satelitai pradės veržtis 
prie vežimo... I r tai vyks 
greičiau, negu buvo laukia
ma... nes sovietai nutarė ne
vilkinti dalyko. 

Bet kad satelitai perdaug 
nesusižavėtų Amerikos pa
galba, sovietai pradėjo va
ryti propagandą, kad ameri
kiečiai remia Europą tik dėl 
to, kad išgelbėjus savo kraš
tą nuo infliacijos, nes jie 
turi visko per daug prisiga-

Molotovas Pavėlavo 
I Trijy Konferenciją 

PARYŽIUS, birž. 28. — 
Pilnu portfeliu iki paskuti
nės minutės instrukcijų iš 
Maskvos, Molotovas pasivė
lavo į konferenciją "Trijų" 
kuri tęsės kokias tris valan
das. Kokie buvo jo žodžiai 
Britų Bevinui ir Prancūzų 
Bidault paaiškės tik po ke
lių dienų, nes veikia griežta 
prancūzų cenzūra. 

Iš Prancūzų delegacijos 
šaltinių paaiškėja, kad kon
ferencijoje jau pešasi, pesi
mizmas vyrauja. Manoma, 
kad Rusai taiko lėtai užs
maugti Marshallo pieną 
Amerikos pagelbai Europai, 
jei Europiečiai tarp savęs 
bendradarbiaus. Neišvardin
tas delegatas sakė, kad Ru
sai vėl iškelia senus klausi
mus dėl kurių nebuvo susi
tar ta Maskvoje. 

Manoma, kad konferenci
ja bus ilgoka, ir kad jos 
sėkmingumas bus labai abe
jotinas dėl Kremliaus užsis
pyrimų. 

Anti-Fasistu Komitetas Apkaltintas; 
"Sijos" Raudonus Kongreso Knygyne 

Komunistai Vartoja 
Nuodingas Dujas 

WASHlNGTON, birž. 28. 
— Laukiama, kad Kinijos 
valdžia sugriūtų. Komunis
tų spaudimas įtemptas ir 
priede raudonųjų kariuome
nė pradėjo vartoti nuodin
gas dujas. 

VVASHINGTON, birž. 28. 
— Federalis teismas po va
landos svarstymo apkaltino 
Anti-Fasistu Tremtinių Ko
miteto 16 narių už Kongre
so paniekinimą. Ne-ameri-
koniškos veiklos tyrinėjimo 
komitetas kongreso rūmuo
se prašė Anti-Fašistų, kad 
perduotų savo knygas per
žiūrėjimui. Jie atsisakė 
klausyti Kongreso. 

FBI ir Kongreso komite
tas pavadino šį anti-fašistų 
komitetą komunistų fronto 
organizaciją. 

Popiežius Suteikė 
Peronui Augsią Ordiną 

ROMA, birž. 28. — Po
piežius Pijus XII suteikė 
Argentinos prezidentui Ju-
an Peronui Pijaus IX Did
žiojo Kryžiaus Ordiną. Me
dalis buvo pasiųstas Argen
tinos atstovybei perdavimui 
Peronui, kurio žmona buvo 
vakar Popiežiaus priimta 
audiencijon. 

VVASHINGTON, birž. 28. 
— Ir Kongreso Knygynui, 
žinomam kaipo "raudonųjų 
rojus," bus daromas rau
donųjų sijojimas 60 dienų 
bėgyje. Užsibaigus OPA, 
daugelis raudonųjų prisipla
kė prie Kongreso Knygyno 
kur gavo darbo. Neužilgo 
bus tyrinėjami, sijojami ir 
komunistų laikraščiai, ' įs
kaitant ir komunistų lei
džiamus laikraščius lietuvių 
kalboje. 

VVASHINGTON, birž. 28. 
— Kai Sovietų valdžia iš
metė Vengrijos valdžios mi-
nisterį ir pradėjo naikinti 
paskutinius demokratijos 
pėdsakus, nereikėjo niekam 
stebėtis anot VVilliam Bul
litt, buvusio Maskvai pa
siuntinio, nes jau per ilgus 
metus ryškiai matosi Sovie
tų tikslas pavergti visą pa
saulį. Nors Sovietų genera
linis štabas maino savo stra 
tegiją ir taktiką pasaulį už
valdyti, jo siekimas nesi-
maino, pasilieka tas pats. 

Šiuo laiku Rusija nedrįs
ta stoti karan su Amerika, 
nes ši turi atominę bombą. 
Amerikos oro jėgos dar stip
resnės už Rusų. Sovietai 
laukdami dienos kuomet 
jausis stipresni, tvirtina 
savo kariškas potzicijas, 
greitai gamina daugiau lėk
tuvų ir kitų karo pabūklų ir 
pasaulį aprėpiančiu bandy
mu stengiasi paimti kont 

nizmą vesti streikus ir vyk
dyti sabotažą; 

9. Palikti Amerikiečius 
nežinioje, kad Sovietai gra
sina jų gyvybes ir laisves. 

Pasaulinis Komunizmas? 

Ar tai U. N. salėse, ar 
vargstančioje Europoje, ar 
badaujančioje Kinijoje, Ko
munistai bando sugriauti 
visas ne-komunistines val
džias greičiau negu Ameri
ka gali jas pastiprinti. So
vietai tikisi, kad visuotinas 
pasaulinis vargas ves prie 
pasaulinio komunizmo. 

Dabar jau vyksta prisiren 
gimo žygiai žūtbūtiniam pa
saulinio komunizmo jėgų 
užpuolimui ant Amerikos. 

Karas Galimas 1948 

VVASHINGTON, birž. 28. 
— Gen. Eisenhov/er pasakė 
Kongresui, kad Karo Depar
tamentas neišskiria visiško 
karo galimumo kitais 1948 

minę. Ir ne Amerika gelbsti 
Europą suteikdama jai pa
ramą, bet Europa gelbsti 
Ameriką nuo krizio, priim
dama jos prekes... 

Kitaip sakant jokios pa
dėkos. Sovietai nori įrody
ti, kad Amerika taip ir tu
rinti daryti. Toliau jie pa
brėžia, kad tikruoju dar
bininkų rojumi pasilieka 
Sovietų Rusija ir į ją vieną 
teturi būti atkreiptas sate
litų žvilgsnis. 

Kaltas — Salį Išdavė 
BOSTON, birž. 28. — 

Douglas Chandler, buvęs 
Amerikos rašytojas, buvo 
rastas kaltu savo šalies iš
davimu. Jis buvo parsida
vęs Naciams radio propa
gandistas. Sunkiausia baus
mė mirtis, o mažiausia 5 
metus kalėti ir $10,000 bau
smė. 

Nuomos Cia Kils 15% 
Tūkstančiai Čikagos nuo

mininkai sulaukė persergėji
mų, kad iki antradienio jie 
turi sutikti ant nuomų pa
kėlimo 15%, kitaip esantieji 
susitarimai dėl nuomos gali 
būti atmesti ir panaikinti. 

Rytoj užsibaigia laikinas 
federalis OPA įstatymas, ir 
jeigu Prez. Trumanas Wa-
shingtone nepasirašytų pra
tęsimo biliaus, visos nuomų 
kontrolės baigsis. Jeigu jis 
nepasirašytų, manoma, kad 
esamos paskirų valstybių 
sudarytos kontrolės perims 
OPA darbą. 

rolę strategiškų rajonų iš j metais. Kalbėdamas Senato 
apropriacijos komitetui, jis 
pabrėžė, kad Amerikos ka
riuomenė jau tapo antraei
le, kad Rusijos stovi pirmoj 
vietoj. Eisenhower nurodė 
jog Amerikos kariuomenė 
daugumoj sudaryta iš nepa
tyrusių savanorių, kurie 
randasi išskirstyti po visą 
pasaulį. 

Jo buvo pasiūlyta, kad 
Kongresas sugrąžintų pra
matytą pinigų sumą kariuo
menės didinimui, ir taippat 
oro jėgų išvystymui. Jo nuo 
mone būsimas karas bus ve
damas jau žinomais ele
mentais, ne kokiais naujai 
išrastais pabūklais. 

ORAS 
Gieo'ra ir vėsiau. Saulė 

teka 5:19; leidžiasi 8:30. 

KALENDORIUS 
Birželio 30 d.: Sv. Povi

las, Apaštalas; senovės: 
Tautginas ir Uogelė. 

Trys Nauji Šventieji 
ROMA, birž. 28. — Aš

tuoniolika kardinolų, dau
gybė arkivyskupų ir vysku
pų ir tūkstantinė minia pri
sigrūdo į Šv. Petro Bazili
ką laike pakėlimo į šven
tuosius trijų naujų šventų
jų. Popiežius Pijus XH ka
nonizavo John de Britto, 
Portugalą misijonierių ir du 
Italus Bernadine Realini ir 
Guiseppe Cafasso. 

kurių galėtų Ameriką pulti. 
Sovietų Siekimai 

Bullitt nurodo dabarti
nius Sovietų pasaulinės po
litikos siekimus. Jie yra: 

1. Sustiprinti savo pozici
ją užgrobtose vietose, ku
rias pasisavino nuo rugpiū-
čio 1939 m., ir gyventojus 
paimti į karo potencijalą; 

2. Visiškai pavergti Če
koslovakiją, Suomiją ir Au
striją, kurios dar ne pilnai 
pavergtos; t 

3. Komunistų partijų pen
ktos kolonos veikla užimti 
Prancūziją ir Italiją; 

4. Taip suspausti Greki-
ją, Turkiią ir Iraną, kad 
šios sugriūtų negalėdamos 
ilgai panešti gynimosi naš
tą; 

5. Nuolatiniu karu ir vi
dujiniu neramumu sudaryti 
, J .v, ,.,.v, , . trijos jau atjautė anglies 

ekonomišką ir politišką kri- , _J
f
 J J . • 

„. .. . , trukumą. Anglies kasyklos 
zę Kinijoje ir tuomi palen 

AngliiĮ-Plieno Krizėj 
Milijonas Jau Be Darbo 

PITTSBURGH, birž. 28.— 
Su anglim susijusios indus-

VVINONA LAKE, Ind., 
birž. 28. — Claude VVatson, 
buvęs Prohibicijos Partijos 

Liepos 1 d.: Brangiausio-J kandidatas į prezidentus 19-

gvinti visos Kinijos užgro
bimą per iKiniečių raudoną
ją kariuomenę; 

6. Užimti Indo-Kinijos 
kontrolę remdami komunis
tus užėmusius vadovybę In-
do-Kiniečių nepriklausomy
bės sąjūdžiuose; 

7. Padidinti Komunistų 
kontrolę Pietų Amerikos 
darbo unijose ir, kur gali
ma, įvesdinti komunistų do
minuojamas valdžias šiame 
kontinente, kaipo bazes iš 
kur galutinai pulti Ameri
ką; 

8. Padidinti Komunistų 

užsidarė angliakasiams išė
jus 10 dienų atostogoms. 
Jau dabar nebedirba pusė 
milijono angliakasių. Val
džia spėja, kad anglies at
sargos randasi tik vienam 
mėnesiui. 

Plieno fabrikai be anglies 
negali dirbti ir daugelis at
leidžia savo darbininkus. Iš 
viso koks milijonas darbi
ninkų randasi be darbo. 

Iki liepos 8 d., kasyklos 
turi susitarti su unijomis 
dėl naujų kontraktų. Jeigu 
tai neįvyks, tai bus ne tiek 
streikas, kiek bedarbis, nes 
valdžia jau perduoda kasy-

kontrolę Amerikos darbo u- klas privačioms kompani-
nijose, kad streikais galėtų 
pakenkti Amerikos pagelbą 
demokratiškoms šalims at-
sispiriančios Sovietų spau-

joms. Federalės valdžios at
stovai abejoja ar kontrak
tas bus iki tam laikui suda
rytas ir perspėja, kad il-

jo V. Jėzaus Kraujo švente; 44 m., vėl išrinktas kandi-'dimams, ir kad ateityje tu- gesnis kasyklų uždarymas 
senovės: GendMtis ir Liepa, duoti 1948 m. rinkimuose, retų pilniai prirengtą meka- paliks 2 milijonu be darbo. 
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2INI0SIS NAUJOS ANGLIJOS 
Nedidelė Kolonija 
Bet Darbinga 

GERIAU PAVĖLUOTAI, NEGU VISAI NIEKO 

Sekančios moterys ir mer
ginos, ir vyrai darbavos, 
kaipo aukų rinkėjai : A. Ru
činskiene, J. Varenauskas, 

Lowell, Mass. — Nors Lo- J. Balkus, O. Saulinienė, E. 
well lietuvių kolonija nėra Paulauskiene, A. Ramenec-
didelė, nes gyvena tik a p i e k i e n e , M. Rudis, E. KarnUiu-
tūks tan t i s lietuvių, bet kada j te, E. Vilkišiutė, R. Stani-
pasi ryžta atl ikti kokį nors! lonis, O. Raumilienė, A. 
darbą Lietuvos labui, tai at-: Dravinskaite, J. Kavaliaus-
lieka šimtu nuošimčiu. j kaitė, E. Mikšienė, M. Bia-

Pr ieš kiek laiko čia buvo z o n i s , M. Malay, R. Vilki-
Amerdkos Lietuvių Tarybos siute, K. Žukauskaitė, P. 
vajus. Sur inkta apie $2,000. Stepanauskas, J. Varanaus-
Šiame ALT vajuje m ū s ko- kas, P. Narankevičiene, A. 
lonija aukų surinkime tarpe Tutkiene, J. Balkis, M. Ra-
visų Mass. valst. lietuvių ko- ] manauskiene, E. Tamasaus-
lonijų atsistojo antroje vie-jkai te , A^ Vilkišius Jr . , ^A. 
to j . 

Pavyzdys kitiems lietuvių 
kolonijoms, ne tik aplink K r i a u č i u n a s o . Kasparą-1 Vid^rvakarinėse valstybėse dėl 'didelių lietų šįmet ke
rnus, bet ir toliau nuo mus. i .v . . ' . . QO 1 . • .. .A . . , _, x . _. * , „ 

viciute, J. Čepaitis, A. kanu- homis savaitėmis buvo pavėluota pavasario sėja. Neiiu-

Voveris, B. Čepaitis, P. Za 
pniskaitė, O. Lebedndkaitė, 
P. Voveris, V. Masilionytė,' 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

Palengvina akių {tempimą, kuria 
eiti priežastimi galvot skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-

, tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama 1 mokyklos vaikus. 

Kai prasidėjo BALF va-
kienė, Pe t ras Saulinas, P. 
Vilkišius, M. Didikiutė, P 

rint, kad aplinkui dar telkšo vanduo, bet ūkininkas nau-
j jausios konstrukcijos sėjama mašina apsėja sausesnes 

jus, tai mūs kolonija taipgi Slivauskaitė E Baumilaitė d -. n u o t n m k a J š W į g ^ ^ 
stojo i darbą kuogreiciau- I r A. Raudehnaite. 
šiai. I r šiandie gali pasi-1 Vietinis Lovvellio B. A- L 
džiaugti to darbo vaisiais, F . skyrius ta r ia nuoširdžiai Cnfjfin VdlfCV 
Per Tag Day, kuri jvyko bir-j a č iū visiems darbuotojams ,„V ? * . . 
želio 21 d., sur inkta $1,100 ^ tiek daug darbo įdėj :mą. |llROIS ZlfliOS 
i r gau ta nuo vietinių biznie- Kiek turė ta '*Tag Day" La-i 
rių aukų apie $1,700. Dar ne w e l l io mieste, mes, lietuviai Liepos 17 a. sueina 50 mc 
visi pinigai surinkti . Mano- daugiausiai surinkome. Pri- tų, kaip pas ta ty ta mūsų šv. 
me, kad su visais pasieksi- mintina, kad D. L. D. Vytau- Onos parapijos bažnyčia, nes 
me $2,000 sumą. Reikia pa- t 0 Klubas paskirę A. L. F. kertinis akmuo liudija, kad i Control, Inc., kompanijos 
žymėti, kad prie pas tarojo $100.00. J i nėra pirmutinė ir "budavota 17 d. liepos 1897 ] darbininkai pradėjo atosto-
darbo daug prisidėjo čia gi- nebus paskutinė. | H L » (,gas su mokama alga. Ta 

liks Peoria vyskupas Joseph 
Schlannan, D.D. Visa tai 
praneša '*Register'\ Peoria 
diecezijos laikraštis. 

» • 
Birželio 21 d.Samsel Time 

AKYS ATITAISOMOS 
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius i i priežas
ties spalvų neregėjimo — (eolor 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigesnes 

kaip pirma, 

4712 S o u t h A s h l a n d A ve . 
Telefonas YARDS 1873 

TAXJJIIX)8: nuo IS ryto lkl t • . 
Beknuul. pagal *utart4. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-© P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet. 

DR. J. MOCKUS 

mmoio00*00*+000+0o*000i0<0+i+m0*m* 

mę ir augę lietuviai. Nema-į Lowellio s k y r i a i valdyba F u n d a t o r i u .- ^ ^ V is i i P"** paėmė vakacija* ir 
žas nuopelnas yra jiems, i sudaro sekantieji asmenys: .v J J * tos kompanijos "foreman" 
kad tiek daug aukų surink- j g arbės pirm. kun. F. Stra- l s m i r e ' ka* k u r * gyvi nepn- ^ ^ 3 T « ? - » « m ^ . 

Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Ortboptic Gydymas, Btlklus Atnaujinu 

Dr. VValfer J. 5wiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CEKMAR BOAD 
( T i r i Metropolitan State B a n k ) 

TeL OANal 7329 
Vai.: — Kasdien I I lkl I I ; 1 Iki i ; 1 

| Iki t . fteitad. IV i r t o l k l • vak. Sek
madieni M lkl I I . T r e « a d . uždaryta 

ta. 
Jeronimas "Ray" Pilipaitis. 
Su žmona aplankys Yellows-

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 9677. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant ketvirtad ir sekinad. 
Šeštadieniais t iktai nuo 2-4 popiet 

1 CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland Ave. 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MID\vay 2880 

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

DR. G. 5ERNER 
LIETUVIS AKUJ GYDYTOJAS 

16 l i e t ų Patyrimą* 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VALJLNI)08: nuo 10 lkl 4 Ir • iki 8 

N»<1«llnl oacraJ sutart i 

Dr. F. C Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 0 W. M a r ą u e t t e Rd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Bes. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadieniu ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehffl 5213 

Rez. Tel. HILltop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHYbIGLAJi * BURGEON 

(LIETUTIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALAhTDOS: 
Kasdien a u o 1-4 p.p. Ir T: l«- t 

Šeštadieniai* muo 1-4 popiet. 
Trečiad. Ir l e k m a d . uždaryta. 

Odas TeL — PROepeot S8S8 
1«L — f l S f i n i a U i t 

Atiku rinkimo dienai va- kas. vice-pirm. J. Kasparavi- Spalių 12 d. bu s auksinio, 
.vavo'kleb. kun. P. V. Stra-|čius, iid. S. Kundrotas, « t jubiliejaus paminėjimo i š k i l - I - • • 

kauskas ir BALF gyriaus rast. V. Ramanauskas, fin. mės ir dinnavonės, kyrią at- f w r > W J ^ u n g . i ; ~ ™ * 
žymias vakarų vietas. Atos-

daug dalyvavo iš jaunimo. rektoriai K. Bandziavičius ir, ^ ^ ^ ._. ^ ^ į togos f ™ ^ * Į g j ^ 
valdyba. Nors aukų rinkime rast. P. Saulinas, board di-

bet ir mūs s e n e l e ji darbes, Krauciunas. 
kiek tik kuris galėjo. V. RamanauskavS. bininkų atostogos. 

n * 

deda prie Lietuvos išlaisvi
nimo su šimtu dolerių, 

KANADOS LIETUVIU GYVENIMAS ^ £ = ^ B ^ B 
A.ilrn* l io l l IMJ PiAlkAl J u r č i a i ' T o r 0 n t c > U n t r U k a r" A u k o s t u 0J b u s ******* i AUKOS LieiUYdl Uei in; ! t u ) j ^ p i r M Motejūnai, [ centrą. 

Toronto. Canada. — To- Toronto (antru kartu) $2;; Amerikos Lietuvių Tary-
ronto ir apylinkės lietuviai shiff $1; V. Folertas, Toron- b o s Vajus Lietuvai išlaisvin-
einamam ALT vajui $250,- to $2; B. Simonaitiene, To- ti tęsiasi. Tautiečiai, kurie 
000 kvotai sukelti Lietuvos remto $2; L. Zižiene, Toron-
išlaisvinimui žymiu įnašu to $2; A. Jarč ius Jr., To-
prisidėjo lapkričio 23-čią d., r o n t o $1 ; Baikauskai, Toron norėtų prisidėti labai pračo-

miteto vardu širdingai ačiū! 

į Granvilfe, 111 

Birželio 18 d. savo name 
mirė lietuvių bičiulis ir ge-

neprisidėjo su auka, bet d a r | r o s š i r d i e s d r - R o b e r t M i t " 
m i tenberger, 67 m. 

Būkime Lietuvos išlaisvi
nimo dalyviais. Aukokime 

1946 metais, ir minėdami to (antru kartu) $3; Kate-
Vasario 16-tąją šiais metais, liene, Glinko, Ont. $2; J. 

Buvo tautiečių, kurie nei Garee (iš provincijos) $2; kiek kas galime, 
vienose nei kitose prakalbo- Grubevičiene, Toronto $5. 
se negalėjo dalyvauti: kiti | p e r I n d r e l i e n e a u k o 

J. N., ALT skyr. sekr. 

neturėjo progos stambesnę 
sumą paaukoti, todėl žemiau 
seka naujų aukotojų sąra
šas. 

Per Antaną Čirūną auko
jo: Gindrinienė, Stsafford-
ville, Ont. $1; K. ir E. Dar
giai, Toronto (antru kartu) 

jo: Ona Miliene, Toronto $5; 
Olė Bugailiškiene, Cape-
town, Ont. (antra kartu) $5; 
J. ir O. Mačys, Toronto $10. 

Per J. Novogrodską auko
jo: P. M. J., Toronto $5. 

Viso aukų nuo Vasario 16 
$10; Vedeckis, Toronto $1; d. iki birželio mėnesio gau-
A. Žekonis,* Toronto $10; K i t a $88.00. Bendras Toronto 
ir O. Narušiai, Toronto (ant Lietuvių Draugijų Komite-
ru kartu) $3; Černiauskai, tas nutarė trūkstamą dalį 
Toronto (antru kartu) $8; pridėti iš $15. Tuo būdu To-

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDftS 
B U M O 

GIN 
VYJfO 
KOBD1AL.Ų 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIAL£MIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 

N A r H A N 
K A M W t 

"I irtu?!%•*« 
Sydt ikt ia" 

L I Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

Visi departamentsi patsipistl 
viename baltame aame 

1947 metų Radios, nuo $20.00 

TELEVIŠION 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, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budrttio leidžiamos Radlo ra lan-
tandos kas sekmadieni, iš WCFL 
<10+* kH.) radto aiatirm, 1:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. Iš 
WMFC <145« kil .) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 72S7 

Labai iškilus Ulinois upė, 
siekia Rock Island geležin
kelį. 

j » * 

Šiuora sykiu palankus o-
ras, kad pabaigti sodinti kor 
nus. Oras dabar malonus, 
kaip Lietuvoje. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. L J. Smetana, Jr 
OPTOMETBISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 
TALANDOS: 

Pfrmad., Antrad., Ketvirtad., 
Penktad. 9:30 iki 12—1:90 

iki 8:30 
Trečiadieaiais Uždaryta 

šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 
ik i 6 P .M. 

Akių Specialistas 
ra ikomas Pasitarimui 

€ANal 0523 Platt Bldg. 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resld. tel. OANal 78 IS. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Cermak Koad 

• • L A N D O S : 
Kasdien — 1-4: 7-0; Trečiad. k 

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

Ofiso Tel. VIRginia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Areher Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2.00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

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

8:30 vakarais. Trečiad. pagal BUtartJ 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

J. RIMDZUa D. a 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
i n Indiana 

Phone Wentworth 2577 
PHYSIO THERAPY 

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

I I i . M. to I P. M. 

( 

DR. EM1LY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Areher Avenue • 
O f i s o Te l . L A F a v e t t e 3 2 1 0 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2S68 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais •pagal sutartį. 

VALANDOS: Trečiadieni ir 
tądien j pagal susitarimą; kitomia 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—* vakare. 

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS DR CHIRURGAS 
2423 West Marąnette Rd. 

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
r 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 
vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 VVest 66th Plaoe 

Tel. REPublic 7868 

Res. 6958 So. Taliną n Ave, 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marquette Road 
OFISO VALANDOS: 

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

EITĖM | 

I 

t 

t IHOV MORTTl FABKOLOt ANT NAKO 
p narna MORTTM FAIIDWI TAUPINHIITI 
• mav NOKTTI OACTI t% — n u r u T 

UlMIVECSAĮį 
Savings anlloaiTAssūciatioū 
1739 So. Halsted SI. TeL HA Y 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., šestad. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

# 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Miehigan Avenue 
Ofiso TeL: PULLMAN 1198 
Namu Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

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 sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1930 

Dr. Wa!ter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice l imited to Obstetrics 

and Gynecologry 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTĮ 

T e l e f o n a i 
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI t* 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—£:3Q P. M. 

Trečiadieniais Dagai sutartį. 

i 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYD1TOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bld ;̂. ,* 

2400 VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Reste. Td.: BRUnswick 05»7 ^ 

VALANDOS: Jei neatsiliepia, saukit MID. oooi iNuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 
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Vokiečiu Reparacijos Ir Tremtiniai 
Rašo Kun. Dr. J. B. Končius 

(Pabaiga) 
TURĖS PRISILAIKYTI 
SUTARTIES 

Intergovernmental Comm. 
on Refugees direktorius tu
ri būti atsakingas penkioms 
valdžioms. Jis turės prisi
laikyti sutarties, kurios tu
rinys yra prancūzų vyriau
sybes persiunčiamas jam vi
sų signatarų vardu. Ši ga
lutine sutartis buvo pasira
šyta 1946 m. birželio 14 d. 
Paryžiuje. Jungtinių Ameri
kos Valstybių vardu pasira
šė Elli Ginzberg, Čekoslova
kijos vardu — D. Klvana, 
Prancūzijos vardu — Phi-
lippe Perier, Didžiosios Bri 

ma galinčių pasinaudoti tei
se asmenų.v yra žydai." 

NEBUVO APKLAUSTI 

Klausiu. Kas tuos statis
tikos davinius surinko? Kiek 
man žinoma, ne žydai trem
tiniai niekad nebuvo apklaus 
ti, kiek ir kokio jie turto 
raustojo nacių agresijos me
tu ir kokia tų nuostolių ver
te? Tiesa, žydų tremtiniai ir 
pabėgėliai labai gerai orga
nizuoti. Jie turi dideles pi
nigų sumas savo reikalams, 
savo veikimui, ir jie lengvai 
gali pareikšti savo nuosto
lius ir reikalavimus. Toks 
nusistatymas yra neteisin
gas 80-čiai nuošimčių ne-

tanijos ir šiaurines Afrikos | repatrijuojamiesiems nežy-
vardu — Douglas Mackillop, d a m g tremtiniams, kurie y-
ir Jugoslavijos — M. D. Jak- ra užmiršti ir neteisėtai ko-
s i c- munistų propagandos įtakoj 

Galutinos instrukcijos, at- esančių UNRRA agentų per
statyti ir apgyvendinti ne-' sekiojami. Atkreipiu Jungti-
repatrijuojamiems tremti- nių Valstybių vyriausybes 
niams, nukentėjusiems nuo 
vokiečių karo veiksmų, duo
tos Intergovernmental Com-
mittee on Refugees 1947 m. 
sausio 1 d. Šiose smulkme
niškose instrukcijose pasa
kyta, kad apgyvendinti vie
nam suaugusiam žmogui lei
džiama išleisti $1,000, o vai
kams — iki 12 m. amžiaus 
$2,500. Pareiškiami šie trem 
tiniams reikalavimai: kelio
nėms išlaidos, pasas, vizos 
ir kiti dokumentai, bagažo 
pervežimas, smulkios išlai
dos kelionei, nuvykus ke
lioms dienomis pragyvenimo 
išlaidos ir tolimesnė kelio
nė. Apgyvendinimo išlaidos 
apima kalbos ir verslo mo
kymąsi, net ir trumpalaikes 
paskolas, gydytojams ir dan 
tistams išlaidas, užpirkimui 
baldų, įrankių bei įrengimų. 

AGRESIJOS AUKOS i 

dėmesį į reikalą persvars
tyti asignuotų Intergovern
mental Comm. on Refugees 
sumų; iš Vokietijos ne pini
ginių ir be įpėdinių fondų 
užsieny, paskirstymą—trem
tiniams gelbėti. 

Mes, lenkų, lietuvių, lat 

Lietuviškos Knygos 
Klubas 

Kunigų Marijonų Semina
rijoje įsikūrė " Lietuviškos 
Knygos Klubas". Jis nori 
tarpininkauti lietuviškos kny
gos Mylėtojams ir lietuviš
kos knygos Rašytojams. Klu 
bas imasi leisti geras lietu
viškas knygas. Jis nori pir
mais veikimo metais duoti 
klubo nariams, knygų Ėmė
jams, apie 1,000 puslapių 
spaudos knygų. Tai sudarys 
dvi, trys ar net keturios kny 
gos. Klubo nariai jas gaus 
už $10.00; apmokės kiekvie 
ną knygą, ją gavę, atskirai, 
jei knyga patiks. Klubas no
ri gauti du tūkstančiu kny
gų Ėmėjų ir didis kultūrinis 
knygų leidimo darbas išsi
spręs. Iki šiol labai mažai 
išleidžiama lietuviškų knygų 
Amerikoje. O kiekviena kny 
ga, ypač gi gera, yra stam
bus kultūrinis įnašas. 

Kas norėtų gauti ateityje 
4'Liet. Knygos Klubo'' lei
džiamas knygas, tegul pra
neša Klubo Vedėjui adresu: 
Rev. C. A. Matulaitis, MIC, 
Marian Hills Seminary, Hins 
dale, 111. 

Kun. K.A. Matulaitis, MIC. 
• 

" D r a u g o " birže l io 17 d. 
(141) numeryje recenzuo 

vių, estų ir ukrainiečių kil- j jant mano paskaitą "Komu-
mės amerikiečiai kariavome nizmas-Antikristo religija", 
šiame baisiame antrame pa- j matyt, per neapsižiūrėjimą 
sauliniame kare už teisingu- rašoma: "Įrodinėjimas Šta
mo principus: demokratiją Į liną esant tuo tikruoju An-
ir visų pavergtųjų tautų 
laisvę, neatsižvelgdami jų 
religijos, bei kilmės. Mūsų 
nusistatymas yra: visi turi 
būti lygiai pripažinti, vi
siems tremtiniams privalo 
būti duodama lygi pagelbos 
dalis — visiems nukentėju
siems nuo nacių agresijos 

Atvyko 28 Tremtiniai 
Apolonija Augustinavičie-

nė su sūnum apsistojo pas 
vyro gimines: 3438 So. We-
nonah Dr., Berwyn, 111. Au-
gustinavičienė yra pasižymė
jusi Vilniaus operos solistė. 

Sofija Avižieniene su duk
terimis Teresa, Nijole ir Vi
oleta apsistojo: 1109 Port-
land Ave., Rochester, N. Y. 

Juozas Gražulis, J. A. V 
pilietis su žmona ir dukrele 
išvyko pas gimines: 7785 
Navy Ave., Detroit, Mich. 

Stasys ir Prakseda Jaku
čiai su sūnum ir dukra ap
sistojo pas gimines: 753 E. 
7th Str., S. Boston, Mass. 

Izabela Juciene apsistojo: 
6957 S. Artesian Ave., Chi-
cago, Iii. 

truks ir ką savo vietoje pa
liks, vargiai kas iš gyvųjų 
galėtų pasakyti." 

Dėkodamas už palankumą 
ir reikšdamas prieteliškos 
pagarbos 

Jūsų K, Čibiras 

Bronius ir Vera Juškai su 
sūnum Algirdu laikinai ap
sistojo: 221 Bond St , Eliza-
beth, N. J. 

Stanislava Karalienė ap
sistojo pas pažįstamus: 1230 
Park Ave., New York, N.Y. 

Martynas Kuršailtis apsi
stojo: 927 Roslyn Rd., Gross 
Point Woods, Mich. 

Pranciškus !r Aida Neį
manai su vaikučiais Rože, 
ir Teodoru apsistojo: 17819 
Horland St., Cleveland, O. 

Adolfas Šalkauskas apsi
stojo: 1369 E. 65 St., Cleve
land, Ohio. 

Viktoras Šimaitis apsisto
jo: 5235 Keder Ave., Chica
go, UI. 

Vytautas Tamošaitis ap 
sistojo: 86 Webster Street, 
Brockton, Mass. 

Kostas Dimr apsistojo. 
674—49 St., Brooklyn, N. Y. 

Elena Kiaurakytė 14 me
tų našlaitė, laikinai pasiėmė 
globoti U. S. Committee for 
the Europscn Children. 
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"DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearbom Street 
TeL RANdolph 9488-9489 

• » » • » » • » » • < > — ^ \ 

HELP WANTED — VYRAI 

PORTERIO REIKIA 
VALYMUI 

PASTOVUS DARBAS 
40 VAL. | SAVAITE 

TELEFONAS 
VVABASH 3497 

HELP WANTED — MOTERYS 

MOTERIS 
Paruošti lengfvus užkandžius mažam 
ofiso Stabui. Moderniška virtuvė. 
Apie 4 vai. j dieną reikia dirbti. 5 
dienas į savaitę. Patogi vieta šeimi
ninkei ieškant ekstra darbo. North 
west aidėję. 

TEL.—ARMITAGE 1636 

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

PLATINKITE "DRAUGĄ*' 

HELP WANTED — MOTERY8 

DŽENITORKŲ~' 
PASTOVUMAS, TRUMPŲ 

VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM 
MODERNIŠKAM NAME 

• LABAI AUKŠTOS RATOS 
72 %c J valandą pradedant 
77 %c t valanda po 3 mėnesių 
82ttc J valandą po 6 mėnesių 

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

IR ŠVENTES 
• UNIFORMOS DUODAMOS 

IR IŠVALOMOS VELTUI 
• DAUG DARBININKĖMS 

NAUDŲ TEIKIAMA 
Visaip bandysime paskirti prie darbo 
arčiausiai jūsų namų. 

Atvykite ir matykite 
Miss Allan 

Moterių Samdymo Ofisan 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

309 W. WASHINGTON ST. 

tikristu etc". 
Savo brošiūroje nieko pa

našaus neįrodinejau. Atvirkš 
čiai, jo s 39 puslapyje tuo 
klausimu priėjau tokios iš
vados: "Vargiai tikslu būtų 
manyti, kad asmeninis Anti
kristas žmonijoje jau yra ir 
kad pergyvename pačias tam 

neatsižvelgiant, ar jie pra- šiaušias krikščionybės šute-
testonai, žydai, katalikai, ar 
visai netikinti. 

mas. Kaip prieš Kristaus gi" 
mimą turėjo būti parengta 
dirva Jo atėjimui ir Jo E-

Nerepatrijuojamieji ne žy, . • . . ' , _ . vangelijai, taip ir prieš An
dai tremtiniai ar išvietintie- j Benfrūl , m a n t ' k « * ™ n a s tikristo pasirodymą reika-
ji asmenys šiuo laiku gyve-; a m e

(
r i k » e t , l s . nuo kiekvieno l i n g a s j a m k e l io paruošimas, 

„ ą Vokietijoj ir Austrijoj, s l m ^ ° e n « ^ a Ūkta. k a a g a ą i l g a i trūkti. Mums 
sudaro apie 80 procentu, a J P° $ 1 5 ° " m e t U S P ^ ' k ^ betgi atrodo, kad demonis-

bažnyčių, ir įvairių gerovės 
organizacijų, skelbia Twen-

pie 18 procentų yra žydų 
Ne žydai tremtiniai, kaip ir 
žydai, yra naciškosios Vo- tieth Century Fund 
kieti jos agresijos aukos; jie 
nustojo visų savo turtų, ku
rie iš jų atimti ar karo veiks 
mu sunaikinti. Aš asmeniš-
kai kalbėjausi surūkstan
čiais tremtinių savo kelio
nėse belankydamas išvietin-
tųjų asmenų stovyklas Vo
kietijoje 1946 m. Kalbėjau
si su lietuviais, latviais, es
tais, lenkais ir ukrainiečiais 
tremtiniais, ir patyriau, kad 
jie neteko viso savo turto, 
visų savo taupmenų. Daugu
ma jų buvo vokiečių prie
varta išsdųsti darbams į 
koncentracijos stovyklas. Jų 
tarpe sutikau vyrų, moterų, 
jaunikaičių, margaičių ir ku
nigų. 

Atradau ir patyriau, kad 
jų pergyventos kančios ir 
nuostoliai, padaryti vokie
čių, yra ne mažesni už žydų. 
1946 m. sausio 14 ir birželio 
14 dd. pasirašyta Paryžiuje 
Alijantų sutartis, yra netei
singa, nerepatrijuojamiems 
ne žydų kilmės tremtiniams. 
1946 m. birželio 14 d. Pary
žiaus sutartis sako: 

"Kadangi visi esamieji sta 
tiafikos daviniai, neabejoja
mai, rodo, kad didelė didžiu-

koji bolševizmo sistema ši
tą paskirtį ir atlieka. Ilges
nį, ar trumpesnį laiką J; 

VATU SAVINOS 6I0W! 
i n n n yn. fn, Vn, Vn* 

• a*. 
n m* 
• •*, 
Ma*. 
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1MM FOR THAT HOM1 
ALL YOUR OWN 

You'll Need Money *~***** 
tmbitions coopics wtt Mvlog best • 

fatore hofne-owoen, soda as thefvc aocnmulaced dtt 
«Jowa payment oeeded.. Aay convenient amounr OPOM 
joat insured savings moanm «t dlis Assodsrioo. \tbm 

will 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

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

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

2202 WEST CEBMAK ROAD CHICAGO 8, ILL. 
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr. 

HELP WANTED — VYRAI 

GOOD OPPORTUNITY IN OHIO FOR 

GLASS M A N 
TO CUT AND INSTALL AUTOMOBILE GLASS 

TOP WAGES — STEADY VVORK 
EXCELLENT WORKING CX>NDITIONS 

Contact or urite immediately to — 
SOUTH BROADWAY AUTO PARTS CO. 

603 So. Broadway — Dayton, Ohio 
. Inquiries promptly acknowledged 

WESTWOO0 LlQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

GRANITO KALĖJO REIKIA 
Atsakomingo. Air hammer, lay-out ir abelnas akmens 

kalimo darbas. 
Nepaprasta proga tinkamam vyrui. 

Gyvenimui vieta randasi. 
r 

O L S O N M E M O R I A L S 
1111 E. Cass St. Joliet, III. 

&l 

i 

I^1ARCUTIJ, 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. llcL, 1938. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mot 

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

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

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GBOvehill 2242 

=F 

/ 

& 

^ 

DIDEUS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINfiS, 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 

UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 
Tėvų Marijonų Ruošiamą Žurnalą Anglų Kalboje 

"THE MARIAN"! 
PRENUMERATA — $1.00 METAMS 

Žurnalas bus mėnesinis. 
Kaina — $1.00 metams. 
Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje. 
Pirmas Žurnalo numeris pasirodys kaip tik 

turėsime pagrindini prenumeratų skaičių. 

LAIVAS 
2334 So. Oakley Avenne 
Chicago 8, Illinois 
Brangus Tėveliai Marijonai: 

šiuomi prisiun&u prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir 
meldžiu siusti jį vieniems metams. Siuomi prisiunčiu mokesti 
iš anksto vieną dolerį — $1.00. 
KAM SIŲSTI ŽURNALĄ. 
VARDAS • 

^ s 

l 
ANTRAŠAS 
Miestas . . . . Valstybe ( ) 

Postai Zone 



\ 

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHTCAno TLLJNOT* 
1 

į-

«»• i 

-

D R A U G A S 
THE UTHUAN1AN DAILY FRUTND 

Pirmadienis, bisž. 30, 1$47 «_ 

•ntered M 8econd-Clasa Matter March M, 191C at Chlca«ro. Illinois. 
Under the Act of Mareli 1. 1879. 

Publtsbed dally, ezoept Svndays, 
by the 

Llthuanian Oathollo Ttmm Society. 
Member of the Catholic Preee Astfa 

Babacrtptlon Batai: 
II.Of per year outslde of Chica«o: 
|T.t« per year ln Chicajo * Cicere; 

4 eente per eopy. 

Prenumeratos kaina Chlcagoje b 

Metama - $7.99 
Pusei Metų -. 4.09 

junge Valstybėse, bet ne CbJcagoJe: 
Metams . « « . , 9900 

1 5 1 

1 

* • • *<ki4« . ••• • • • « » • •-» # 8 . 1 \ 
4.19 

r ia lam reikia 4ųfltl Palto Money 
Orderiu «u uisakymals. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojau*, g&vua prašymą. 

gKfiJLBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Tremtiniu Šelpimo Reikalai 
RYTOJAUS RINKLIAVOS PROGA 
Rytoj Chicagoj ir Ciceroj bus daroma rinkliava — 

Tag Day Lietuvos tremtiniams šelpti. Tą didįjį ir kil
nųjį darbą vykdo Bendro Amerikos Lietuvių Fondo va
jaus komitetas, kuris yra suorganizavęs gana gausų 
lietuvaičių rinkėjų būrį. Jos pasiskirstys po įvairias 
miesto dalis ir prašys r>**aeivių aukos tremtiniams. 

Kurios lietuvaites šiam darbui dar neužsiregistravo 
ir kurios gali bent pusdienį paaukoti savo nelaimin
gųjų brolių ir seserų gelbėjimui nuo bado ir skurdo, 
dar šiandien galite užsiregistruoti. Nepasigailėsite ke-
letos valandų krikščioniškosios artimo meiles darbui. 

Kad ryt dienos rinkliava būtų sėkminga, kiekvienas 
iš mūsų galime ir privalome prisidėti. Vieni dėkimės 
savo aukomis, kiti — darbu. Pagelbėkime rinkėjoms, 
pagelbėkime kolonijų komitetams. 
DIDIS IR SVARBUS REIKALAS 

Užsimodami vienu ar kitu būdu padėti sėkmingai 
pravesti rytojaus rinkliavą, žinokime gerai, kad vien 
tik įvairiuose Europos kraštuose yra 80,000 lietuvių 
tremtinių, neturinčių tinkamos pastogės, drabužių ir 
maisto. Skurdas jau nemažai iš jų į kapus nuvarė, daug 
jų džiova ir kitomis ligomis apsargdino. Juos kankina 
ir medžiaginis ir dvasinis skurdas. Juos vargina ir ne
žinojimas, ką ryt diena jiems neša. 

Mes, Amerikos lietuviai, šiandien esame vieninteliai, 
iš kurių jie tikisi sulaukti pašalpos. BALF jau kelinti 
metai darbuojasi, kad kiek galint didesnę pagelbą 
tremtiniams suteikti. Kol dar veikė National War Fund 
ir kol BALF buvo jo nariu, tremtinių šalpa ėjo pla
tesniu mastu. Nuo šių metų pradžios mūsų fondas iš
imtinai savo pastangomis šelpimo darbą turi dirbti. 
Todėl lietuvių visuomenė vieningai turi stovėti fondo 
užpakalyje ir teikti jam visokeriopą paramą. 

Juo daugiau ir nuoširdžiau rytoj padirbėsime, juo 
labiau sustiprinsime BALF ir per jį palengvinsime 
skaudų Lietuvos tremtinių būvį. 

• 
Užgiria Gen. Marshallo Planą 

Vatikano dienraštis 'Osservatore Romano'' aiškiai 
pasisakė už Jungtinių Valstybių sekretoriaus gen. Mar
shallo planą Europos rekonstrukcijai. 

Laikraštis pasisako prieš karą, kaipo priemonę tarp
tautiniams nesusipratimams lyginti. ''Mes tikime į 
Marshallo planus, į konstruktyvų žmonijos solidaru
mą" — rašo "Osservatore Romano". Gen. Marshallo 
planas tikrai esąs geras, išganingas, nes "broliškumas 
nugali, kuomet egoizmas nužudo". 

Tame pačiame straipsnyje to dienraščio redaktorius 
griežtai pasmerkia komunizmą, kuris siekia savo tiks
lų prievarta, ginklu, sėdamas žmonių tarpe skausmus, 
skurdą ir nešdamas mirtį. 

Kerėjos Apiplėšimas 
Jungtinių Valstybių valdžios pareigūnai yra rimtai 

susirūpinę konfidencialiniais pranešimais apie tai, kaip 
sovietai apiplėšia šiaurinę Korėjos dalį. 

Pranešama, kad visas Korėjos sovietinės zonos eko
nominis gyvenimas yra kontroliuojamas komunistų. 
Tas kraštas esąs taip išnaudojamas, kaip yra išnau
dojama Vengrija ir Rumunija. Daug gamtos turtų iš
gabenama į Rusiją. Ir šiaip jau apiplėšimas visokių 
įmonių ir privatinių žmonių eina plačiu mastu. 

Tos visos žinios bus rimta kliūtimi Amerikos-Rusi-
jos susitarimui ir užtemdys Korėjos galimumus į lais
vę ir nepriklausomybę. 

• 
6er*i Atsake 

Kai kurių protestantų organizacijų vadai nei iš šio 
nei iš to užatakavo Katalikų Bažnyčią. Tokioms ata
koms nebuvo nei reikalo nei pagrindo. Jiems tikrai 
gerą atsakymą gyvu žodžiu ir raštu davė New Yorko 
arkivyskupas J. Em. Kardinolas Francis Spellman 

KeiK Petras Gašlūnai, Šv. Mykolo par. klebonas, 
praėjusį menes] minėjo 20 metų. kmugystės sukaktuves. 

Laisvamanė Rašytoja Apie Savo Kelią į 
Katalikybę 

— Be tikėjimo i Dievą susvyruoja doroves pagrin
dai, tvirtina Klara Luce. — Freudo seksualizmas, 
modernioji psichoanalyzė ir rašytojos palinkimai į 
marksizmą. — Jos ilgesys ir atradimas. 

- 4 -
TRUPUTĖULS GYVENIMO FILOSOFIJOS 

Pasipasakodama savo sielos paslaptis, kurios ją at
vedė į Katalikų Bažnyčią, rašytoja Klara Luce prisi
pažįsta, kada ji buvo liberalė, taip sakant "laisvų pa
žiūrų". 

Tačiau, kada ji pradėjo gilintis į svarbiuosius gyve
nimo klausimus, ji ryškiai pajuto, kad atmetus tikė
jimą i Dievą* pati dorovė nustoja tikrojo pagrindo: 

— Liberalizmas mums leidžia, tikrumoj — net gi 
reikalauja: būti patiems vieninteliais sprendėjais apie 
mūsų veiksmų: dorovingumą. Tikrovėje gi — kai libe
ralizmas, atmesdamas Dievą, paneigia Absoliutų Gėrį 
ir Absoliutų Dorovingumą, niekas nebegali būti laiko
ma galutinai moralu, ar nemoralu. Jei tau patinka ar 
jei tau tas patogu, tu laikaisi paskutinės dorovingumo 
(moralės) mados. Tos gi "mados" liberalų pasaulyje 
išugdomos ar sunaikinamos laikantis kentėjimo-malo-
numo metodo: kas malonu tau ar tavo artimui, tas 
dorovinga. Kas atneša kentėjimą tau ar tavo kaimy
nui, tas nedora. Tačiau, nelaimei, visas dalykas tik 
įneša sąmyšį į jūsų gyvenimą* į gyvenimą artimo ir 
visos visuomenes. Vieno asmens, ar grupės ar netgi 
tautos malonumai, ir dėlto — jų dorovingumas dažnai 
pasirodė kaip tik besąs toksai dalykas, kurs sudarė 
kančią artimui ir buvo nedorovingas. Dar daugiau 
jūsų pačių malonumas (gėris) dažnai sekančią dieną 
pasirodė pavirtęs kančia (blogiu). Ir taip visuomene — 
ir pavieniai asmenys joje — nuolat pasiliko reikalingi 
išsigelbėjimo iš nedorovingų padarinių jų pačių (pa
siskelbto) neklaidingumo ir (pasisavinto) sprendimo 
apie dorovę (lyg jie būtų dievai)." 

Tie visi svarstymai rašytoją Klarą Luce privedė prie 
įsitikinimo, kad be religijos dorovė netenka pagrindo, 
kad tik tikėjimas atskleidžia gyvenimo prasmę: 

— Ta Gyvenimo Duona, kurios visi žmonės ieško, 
negali būti iškepta be tikėjimo dieviškųjų mielių", 
FREUDAS IR PSICHOANAUSTAI 

Nors jos sieloje jau buvo pradėjusi brėkšti tikrojo 
tikėjimo, aušra, bet ji dar pasiliko blaškytis tai palink-
dama prie moderniojo Freudo mokslo, tai bandydama 
pasinaudoti aukščiausia mokslo patirtimi dvasios klau
simuose, kurią skelbiasi turį psichoanalistai. Tačiau, 
jos patyrimas buvo liūdnas: 

— Kai aš išėjau iš analisto ofiso, mano širdis nebu
vo nei kiek lengvesnė (kišenė tai palengvėjo)". 

Besvarstant giliau garsiojo Freudo mokslą, jai pasi
darė jo pažiūros priklios, nes jos net aukščiausius, ty
riausius sielos polinkius bando aiškinti risdamos su 
seksuališkumu. i 

MARKSO SKAITYTOJA IR HUMANITARISTfi 

Beskaitydama Marksą ji labai buvo palinkus į ko
munizmą, bet Stalino-Hitlerio sutartis ją privertė pa
galvoti, o bolševikų tironiški darbai Europoje ją ga
lutinai atgrasė nuo komunizmo taip, kad ji dabar yra 
net žinoma kaip viena iš stipriausių kovotojų prieš 
raudonąją diktatūrą. 

Nusivylusi visa eile moderniųjų nukrypimų, rašyto
ja Klara Luce paliuko į humanitarizmą: 

— Jei mane kas būtų paklausęs — kas aš esu, tai 
yra, į ką aš tikiu, keletą mėnesių prieš savo atsiverti
mą aš būčiau atsakiusi: ''Aš esu humanitarizmo, žmo
giškumo atstovė", — rašo apie save Klara Luce ir to
liau pabrėžia: 

— Bet humanitarizmas, kaipo priimtinas tikėjimas, 
buvo sugniuždytas dieną, kada ant Hirosimos krito 
bomba. Man ta bomba buvo aiškiausis įrodymas, kad 
žmogus savomis pastangomis negali pilnai savęs, išto
bulinti, jis teprieina prie savęs išnaikinimo..." 

Ji pajuto, kad artimą pilnai tegalima mylėti kaip 
brolį tik jeigu tikima, kad žmonės yra to paties bendro 
Dangiškojo Tėvo vaikai. Dabar rašytoja ėmė ilgėtis: 

— O, kur rasti kunigų, kurių tikėjimas taip šviesiai 
degtų jų širdyse, kad jie šauktų: ''Dievas yra meile 
ir Jėzus yra mūsų Išganytojas ir prieš tą tiesą nesvar
bu — ar pasaulis plečiasi ar traukiasi, ar atomas su
skaldytas, ar ne. Atominės energijos panaudojimas vi
siškai priklausys nuo to ar žmogus garbins Meilės 
Dievą.." 

— Ir tokius kunigus aš dabar labai dažnai ėmiau 
atrasti Katalikų Bažnyčioje, — sakosi rašytoja Luce 

BT. J. Prunski-
• 
Chicagos lietuviai katalikai susilaukė dar vienos šau

nios ir reikalingos įstaigos — senelių prieglaudos, ku
rios pašventinimas įvyksta liepos 4 d. Tai Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos darbštumo ir lietuvių katalikų 
visuomenės duosnumo vaisius. 

# 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdele 

Angliškas "V" skyrius 
baisiai pyksta, kad Chicagos 
meras Kennelly leido pada
ryti miesto gatvėse viešą 
rinkliavą lietuvių tremtinių 
šelpimo reikalams. Ir "V" 
sušunka didžiu balsu (kurį 
maža kas išgirs), kad nebū
tų duodamas nė vienas cen
tas tremtinių šelpimui. Gir
di, iš surinktų sumų "nė vie
nas dešimtukas nebus pasiųs 
tas lietuviams Lietuvoje". 

wĘ W "W 

Tuo klausimu jau daug 
kartų buvo kalbėta, tačiau 
ir vėl reikia išsitarti. Ku
riems galams Lietuvai pa
rama, jei jūs patys, bolševi-
kėliai, skelbiate, kad Lietu
voje gyvenimas žydi ir bu
joja, kad Lietuvos žmonėms 
nieko netrūksta? Juk jūs 
turėjote savo fondą ir rin
kote paramą Lietuvai, bet 
prieš keletą mėnesių juk pa
skelbėte atsišaukimą "Ne
siųskite Lietuvos pagelbai 
drabužių ir čeverykų". Taip 
pat ir žmonės iš Lietuvos 
laiškuose ne tik kad nepra
šo paramos, bet net maldau* 
ja, kad nieko jiems nesiųstu-
me. O pasiųsti mūsų siunti
nėliai grįžta, rusų apvogti, 
atgal. 

• • • 
Tremtiniai iš Europos tuo 

tarpu rašo, kad kasdien vis 
didesnis badas jiems žiūri į 
akis. Džiova siaučia. Žmonės 
net ir lengvą darbą dirbda
mi nusilpę apalpsta. Jie šau
kiasi pagalbos. Amerikos lie
tuviai, kurie atjaučia varg
stančius, daro viską, kad tik 
išgelbėjus lietuvių tremtinių 
sveikatą ir gyvybę. Ir darys 
viską iki tol, kol dviejų di
džiausių pasaulio istorijoje 
nusikaltėlių — galvariezų, 
Stalino ir Hitlerio, aukoms 
nebus grąžintos žmogaus tei 
sės. 

• • • 
Mes taip pat žinome, kad 

pasakos apie u laimingą" gy
venimą bolševikų žiauriai 
niokojamoje Lietuvoje yra 
šlykštus melas, skleidžiamas 
gaujos niekšingų melagių, 
Judo grašiais apmokamų. 
Lietuvos žmonėms taip pat 
reikalinga pacalba. Bet mes 
esame bejėgiai, kad galėtu
me ją suteikti. Stalino gai-
variezai jos neįleidžia. O tų 
galvariezų šelpti mes neno
rime. Tegu tik bus atidary
tas kelias į Lietuvą, tegu iš 
Lietuvos bus išvyti burlio
kai, ir mes, kurie mylime Lie 
tuvą, nepagailėsime jai au
kų, daiktinių ir piniginių au
kų. Mes tada milijonus Lie
tuvai pasiųsime pavieniui ir 
organizuotai. 

• • * 
Iš L. Prūseikos, kuris sa

vo tikros sesers, esančios 
vienoje tremtinių stovyklo
je Vokietijoj, išsižadėjo, ir 
panašaus plauko žmonių BA 
LF-as nieko nesitiki. Bet y-
ra tūkstančiai lietuvių ir 
nelietuvių Chicagoje, kurie 
atjaučia tremtinių vargą ir 
gausiai jiems aukos, kaip iki 
šiol aukojo. 

T. ANGELAITIS 

^ 

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

^ 

(Tęsinys) 

11. Velykos Gegužyje 
Gegužės pirmosios dienos išvakarės. Visas miestas 

skendo raudonume: langai, namų fasadai, krautuvių 
durys buvo apkabinėta raudonom vėliavom. Languose 
vietoje prekių buvo įdėti raudoname fone sovietų vadų 
paveikslai. Turgaus aikštėje ant didžiulių stiebų pri-
taiįsyt^ £{arsiakalb&ai, viduryje pastatyta tribūna, o 
aplink visą aikštę kas dešimt metrų raudonos vėliavos.' 
Viskas parengta didžiulės šventės iškilmėms. Besilei
džiančios saulės raudonai padažytas dangus, rodos, 
patvirtino raudonai papuoštos žemės skelbiamą krau
ją ir ugnį. 

Šitą prieššventinį vakarą pro šventorių praėjo susi
mąstęs žmogus. Jo veide žymėjo liūdesys ir didis per
gyvenimas. Jis ėjo į kleboniją. Staiga sustojo. Atrodė, 
kad jis buvo ką užmiršęs, ar ką atsiminęs. 

— Atsiprašau, tamsta, — tarė praeinančiai mote
riškei, — o kur dabar gyvena kunigai? Rodos, nebe 
klebonijoj. 

— Jau senai nebe klebonijoj, — atsakė moterėlė. —^ 
Klebonijoj dabar štabas. Prie jos nebegalima nė pri
siartinti, sargybiniai neleidžia. O kokio kunigo tams
tai reikia? Jie gyvena išsimėtę, kiekvienas atskirai, — 
paaiškino moteris. 

— Aš nežinau kurio. Aš dėl laidotuvių. 
— A, tai klebono. Tai va, ten daktaro namuose. Į 

kiemą kai įeisit, tai po dešinei. Ant durų bus užrašyta, 
atrasit. 

— Dėkui. 
Žmogus atsirado prie naujos klebonijos durų. Gre

timai ant kitų durų buvo užrašyta: "Prityręs gydyto
jas, nervų ligų speciabstas. Priėmimo valandos: 11-12".-
O ant klebonijos durų tebuvo menkas popierėlis su už
rašu: "Klebonija". Reiškia, valandos nepaskirtos, ga
lima kreiptis bet kada. 

Paskaitęs abu užrašu, apsidairęs po darželį, žmogus 
paspaudė klebonijos durų skambutį. Greit prasidarė 
durys ir žmogus pamatė patįi kleboną. 

— Prašau, — maloniai tarė linktelėjęs galvą ir ran
kos mostu kviesdamas vidun klebonas, — prašau į vidų. 

Žmogus įėjo į mažą kambarėlį, kuriame stovėjo prie 
lango stalas ir dvi kėdės. Ant stalo tebuvo kelios di
delės knygos ir rašalinė su plunksna. 

— Prašau sėstis, — paprašė klebonas. 
— Vos suradau tamstas. Buvau į kleboniją beeinąs, 

bet prisiminiau, kad ten nebegyvenate. 
— Dabar šičia klebonija. Geri žmonės davė šitą bu

telį ir įsikraustėm. O kuo galėčiau .tamstai patarnauti? 
— Nelaimė man, — tarė žmogus, — mir§ sūnus. 

Atėjau dėl laidotuvių. 
— Atleiskite, pone, o kur jūs gyvenate? "Turiu pri

sipažinti, jog nepažįstu. 
— Taip, — nedrąsiai kalbėjo nepažįstamasis. — Baž

nyčion aš neinu, šią valandą aš negaliu nuslėpto, ką 
jaučiu ir kas aš esu. Aš netikintis. M a u namuose 
tamsta dar nesi buvęs. Mes dar niekuomet nebuvome < 
susitikę, nors jau penkti metai, kai gyvemi Vokiečių 
gatvėje. Dabar jaučiu, kad kažkas mane nubaudė. Gal 
tai toks likimas, o gal Dievas. Aš nežinau. Man tai 
vistiek. Bet valanda tikrai per daug,skaudi. 

— Kiek metų turėjo jūsų sūnus? 
— Penkis. 
— Koks jo vardas? i 

(Bus daugiau) 

i 

<? 
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų 

I Š D I R B Ė J A I 
Mūsų i Igų metų patyri-
mas rakandų išdirbiroe 
įgyje nuo pirkėjų pilaą 
patenkinimą. H MOsa Dirbtuve* *^ r v 

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirk si te Daug Pigia* I 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DAHBA8 TEIKIAMA 
VI LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TnksUnčial Pilnai Patenkint* Pirkėja Išganąs Maa, — 
Prie Progos Paklauskite Jo. 

-•* 

Archer Avenue Fumitare Co. 
— PARLOR SUITE U M R B V A I — 

4140 Archer Ave. Chicogo 32, DL 
Telefonas—LAFayette 3516 

Savininkas—JOE KAZ1K—KAZIKA1T1S 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Moterys - i Pagelba 
Tremtiniams! 
REIKALINGA DAUGIAU 
RINKĖJŲ DEL 'TAG DAY' 

Nemažai darbščių ir gai
lestingų moterų jau užsire
gistravo rinkliavai '' Tag 
Day", kuri įvyksta liepos 1 
d. (antradienį) Chicago ir 
Cicero miestuose, bet tai dar 
tik maža dalele to skaičiaus, 
kuris yra reikalingas pra
vesti rinkliavai. Miestų pa
reigūnai padare nepaprastai 
didelę malonę lietuvių trem
tiniams, leisdami pravesti 
rinkliavą. Dabar tik nuo 
mielaširdingų moterų ir mer 
gaičių priklauso šios "Tag 
Day" pasisekimas. 

IMinois valstybes BALF 
Vajaus Komitetas kviečia 
skaitlingiau registruotis rink 
liavai. Registruokitės ir pa
raginkite savo k a i m y n e s , ; 
kad tuoj praneštu savo su-1 
tikimą liepos 1 d., antradie
nį, pastovėti ant gatves kam! 
po savo kolonijoje. Kas ne
gali visą dieną pašvęsti šiam 
darbui, tas tegu pasižada 
bent kelioms valandoms iš 
ryto, per pietus arba vaka
re. 

Rinkliavai "Tag Day'' už
siregistruoti galima sekan
čiose vietose: 
1. Brighton Park: 

J Encheris, 4401 S. Mo-
zart St., telef. LAF 2973. 
2. West Side: 

Petras Cibulskis, 2136 W. 
23rd Place, teL CAN 8185; 
"Draugas", 2334 S. Oakley 
Ave., tel. CAN 8010. 
3. North Side: 

V. Daugirdienė, 1644 Wa-
bansia Ave., tel. BRU 2591. 
4. Marąuette Park: 

"Margutis", 6755 S. West-
ern Ave., tel. GRO 2242; O 
na Malakauskienė, 7121 So. 
Washtenaw Ave., tel. HEM 
7098; Cecilija Stasiūnienė, 
6207 S. Richmond St., telef. 
REP 6284. 
5. Town of Lake: 

Bronė Pivariūnienė, 4622 
5. Marshfield Ave., tel. YAR 
3599. 
6. 18-ta kolonija.: 

Veronika Galnaite, 717 W. 
18th St., telef. CAN 1504; 
"Naujienos", 1739 S. Hals-
ted St., tel. CAN 8500. 
7. Roseland: 

Petras Niedvaras, 109 W. 
109th St , tel. COM 0407; 
Vera Benedetto, 10804 Calu-
met Ave., COM 6499. 

& Bridgeport: 
Alex Budris, 939 W. 33rd 

St., tel. YAR 6934; "Sanda
ra", 840 W. 33rd St., telef. 
YAR 4789; A. M. Banis, 
3308 S. Lituanica Ave. 
9. Cicero: 

K. P. Deveikis, 1429 So. 
49th Ct, tel. Olimpic 4985. 
10. So, Chicago: 

Anastazija Snarskienė, 610 
E 88th St. tel. TRI 9291. 

Bronius- Budginas^ 

Žymi Geradarė 
A. LEŠČINSKIENE 

dą. 
Nors pastaruoju laiku ne-

Bridgeport. Antaninų perstipriausiai jautės svei-
vardinių proga, būrelis sve- katoje, bet prašoma Pran-
čių-veikėjų pasveikino Anta- cįgkonų kunigų, kad daly-
niną Leščinskienę ir palin- v a u t ų jauno kunigo pruni-
kėjo jai laimingos kelionės j cijose, išvyko į Pranciškonų 
į Teutopolis, 111., dalyvauti i vienuolyną, Greene, Me. Sy-
primicijose kun. Gedgaudo,! kju s U j a įSVyko ir J. Puke-
pranciškono, kuris birželio, i i e nė, kuri taipgi yra žymi 
24 d. buvo išvestas kunigu, darbuotoja ir geradarė sese-
ir kuriam savo lėšomis ji | rų Pranciškiečių bei TT. 
padėjo pasiekti pašaukimo Pranciškonų, 
tikslą. Lėšų davė dėlto, kad Laimingos kelionės. 

Žemaitijos Rože jis buvo našlaitis. 
Čia reikia pažymėti, kad 

A. Leščinskienė jau antrą, 
jaunuoli: išleidžia į kunigus, t K 5 R A ! 
Pirmasis yra TT. Dominin- W e s t g ^ _ A u š r Q s V a f _ 
konų Kongregacijos, j kuni-1 t ų p ^ ^ s a i § j e p i r m a . 
gus išėjęs Lietuvoj. Dabar ^ b i r ž ^ d 7 : 3 0 y a l 

jis gyvena Vokietijoj. 
A. Leščinskienė prisideda 

ir prie visų mūs kultūrinių 
ir švietimo darbų, juos pa
remdama stambia auka. Ji 

Nuoširdi Padėka 
West Sdde. — Kaip žino

me, kad Elzbieta Druktenie-
nė, adresu 2256 W. Cermak 
Rd., sunkiai serga daugiau 
kaip du metai. 

Tai begalo skaudi nelai
mė jos vyrui Ciprijonui ir 
dukrelei Marijonai. 

Beveik metus laiko ligonę 
prižiūrėjo Elzbieta Vienažin-
dienė, iš Brighton Park, kur 
turi įsigiję nuosavybę. 

Elzbietos Druktenienės vy 
ras, Ciprijonas Druktenis ir 
jų dukrelė Marijona nuošir
džiai dėkoja Elzbietai ir Sta
nislovui Vienažindžiams, už 
parodytą prielankumą ir 
nuoširdumą, ne s E. Viena-
žindienės pasitarnavimas da
vė progą jų dukrelei Mari
jonai tęsti mokslą šv. Kazi
miero Seserų Akademijoje. 

Prie progos, būtų gera, 
kad pažįstami ir draugai at
lankytų ir paguostų skau
džioje nelaimėje ištikusią 
šeimą ir ligonę. 

Taigi, malonūs prieteliai, 
Elzbieta ir Stanislovas Vie
nažindžiai, priimkite iš mū
sų nuoširdžiausią padėkos 

žodį už jūsų parodytą dėkin
gumą. Draugas 

TILLIE WAISIS (WKISS) 
(po tėvais Počiutlė) 

Gyv.: 5 944 So. Keeler Ave., 
tel. PORtsmouth 9456. 

Mirf> Birželio 28d., 1947m., 
8-tą, vai. vak., sulaukus 53 me
tu amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskr., Lukių parap., 
Andrėšiškių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 37 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrą, Juozapą; 2 sūnus — Jo-
seph ir John; dukterį Genevieve 
Grantham; brolį Stanislovą Po
cių ir jo žmona Juliją ir jų 
sūnti. Benediktą ir jo žmoną 
Catherine; ir oaug kitų gimi
nių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas bus pašarvotas pirma^ 
dienį, Birželio 30d., 5-tą. *val. 
popiet — Ant. B. Petkaus ko-* 
plyčioje, 6812 So. Western Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Liepos 2d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Gimi
mo švenčiausios Panelės Mari
jos parap. bažnyčią, kurioj į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bu? 
nulydėta į Šv. Kazimiero kapi
nės. 

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

Nuliūdę: Vyras, Kūnai. Duk
tė, BroPts ir kitos Gimines. 

Lald. direkt.: A. B. Petkus, 
tel. GROvehill 0142. 

m 

vakaro, šaukiamas svarbus 
susirinkimas mūsų kolonijos 
lietuvių motinų ir dukterų, 
kurios gali paaukoti dieną 
rinkliavai Chicagos gatvėse. 

yra žymiai parėmus seserų Sus-me bus išdalintos dė-
Kazimieriečių, Pranciškiečių, žutes, ženkleliai ir nurodyta 
Vargdienių, Marijonų, Pran-j gatvių vietos bei kur grą-
ciškonų ir k. kongregacijas, 
taipgi ir katalikiškąją spau-

žinti surinktas aukas. 
Petras Cibulskis 

Mokslininkas • • • 

New York. — Kun. Da
rniau Van den Eynde, garsus 
mokslininkas ir profesorius 
iš Belgijos, atvyks neužilgo 
į New Yorką. Jis kalbės 
svarbiais klausimais šv. JBo-
neventūros Kolegijoje, N. Y. 

Gaus $50,000 
Chicago. — Augustui 

Holish, 36 metų, buvo pas
kirta $50,000 atlyginimo už 
sužeidimą geležinkelyje. Jo 
cMuioji koja buvo sulaužy
ta. 

Kalbėjo... 
Ottawa. — Kardinolas 

Pierre Gerlier, Lyono arki
vyskupas, Prancūzija, kuris 
dalyvavo Marian Kongrese, 
birželio 28 dieną kalbėjo No
tre Dame Katedroje. 

Pasigailėjo 
Kimberley, Pietų Afrika.— 

Buvo rasta prie Delports 

Pagelbėkime ' 
Chicago. — Liepos 1 die

ną Chicagoje, lietuvių kolo
nijų gatvėse, įvyks rinklia
va. Ši rinkliava yra daroma 
pagelbėti lietuvius tremti
nius, esančius Europoje. 

Dabar vyksta BALF va
jus. Prisidėkime prie jo dar
bu ir auka. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyro 

Patarnavimo Prlt ' 

RADIO SERVICE CO. 
6844 W. ffith Bt 

ctany m. 
TIMAM DARBUI OAKAMTOOTAfl 

TaJsom Tiso IMlrbys&n 
Ylaokro* MadeOlua 

DYKAI APKAINAVIMAfl 
Paimam U narna tr prlatataa 

PARDUODAMI NAUJUS 
RADIOS 

Mm turime Radijo J ataka t* 
fanu nereikea laukti dfti jftau 

Taipgi PMlrtnkimaa Tiilansių 
lfuBlko* Rekordu 

.f oalp«rkJt« ir ranl l i t l i Į j wa larini 

T E L E F O N U O K I T B : 
Č I O B R O 4i i t 

atdara Vakarai* Iki • : • • vai. 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kančlantleji nuo sena, atdaru 
ir skaudžių fcalsdų, žino kaip «un 
<n yra ramiai pasidėti. Ir kaip 
nakties metu negalima garai liel 
miegot Kuomet 
talsdos pradeda 
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
sen'j. atdarų ir 
skaudžių žalsdų. 
l o atgulTlnan-
čios ir skausmą 
prašalinančios j -
patybes sutelks 
Jums t inkama 
nakties polis} Ir 
pagelbgs Išgydyt 
senaa atda
ras Ir skau-

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
ftez. teL — COMmodore 5765 

daa Vartokite Ji irgi skaudlems 
nudegimams, igsų Ir sutrukimų 
p rašalini m u i, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvfidina va
dinamą Athlets's Foot degimą Ir 
įtoiijtma, sustabdo Jo plėtimąsi, 
nilaiko nuo odos nudžiūTimo Ir 
<utrflklmo tarp piritų; geras Ir 
tausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir kt-
oms odos negalim* i i lauko pu-

LBGULO OINTMENT parslduo- \ 
la po $1.11 ir po SI.&*. 

Siųskite Jūsų Money Orderi tie-
X — 

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

CICERO 50. ILLINOIS 

Nepamiršk! 
Nepamiršk, kad liepos 4 

dieną bus iškilmingai pa-

PETER P. G U R S K I S J ^ESTORIUS 
MŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED 

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

Hope 86 karatų deimantas, šventinta ir atidaryta sene-
Ir šis deimantas buvo par- ( \kų prieglauda, 
duota už $60,000. Visi dalyvaukime! 

J JJJĮ 

Jr 
KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS 

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

Paminklus pristatome f visas kapines arti ar tolL 
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. 

BITT INandKAMENSKY 
Monument Works 

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

UGDĖSIO VALANDOJ 
Šamkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVig DitiKTOHAI 

m*3 So. W«Hma * * t 3 t t IMmmmAf mm* 
PRO$pect 0099 YARdt 1138-1139 

TIESIOG NITO 
L NELSON 

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Bloku nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sosto Ja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. CaUf ornia 
Avenue 

LcdaVette 0727 

'/.. v 

Koplyčios VELTUI Visos* 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS gEŠTADIENJ, 
nuo 9:15 lkl 8:30 T. ryta. 

Veteranų Perlaidojimo 
Kreipkitės pHe ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranę — jūsų mylimijų, 
bos parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkas atvyks 
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarims laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY R 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

MŪSŲ patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas 1 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei-j 
kale, šaukite mos. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos tr 
Koselaado dalyse ir 
tuojau 

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

Telephone: YARds 1419 

IGNACAS Ja ZOLP 
1646 WESX 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 
8319 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTEBN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0090 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULInum 9661 

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

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CA1JFORNIA AVE. Phoae LAFayette 3572 

?s 
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Visi Esate Kviečiami 

1 Seneliu Prieglaudos Atidarymą 
LIEPOS 4 DIENĄ LABDARIŲ trKYJE ĮVYKSTA DIDE
LĖS IŠKILMĖS. — BUS GRASU IR JAUKU. 

Chicago. — Liepos 4 dieną. Visi atsilankę į iškilmes 
Labdarių ūkyje — Holy | bus maloniai priimti. Svečių 

NAUJAS ĮSTATYMAS ILLINOJUJ 

Family Viloje, Orland Park, 
UI., bus dideles iškilmes, nes 
kardinolas Stritch pašven
tins naujai pastatytą sene-

priemimo komisiją sudaro 
šie asmenys: kun. A. Lin
kus, Frank Mastauskas, A. 
Oiis, J. Mackevičius, John 

Visi esate kviečiami į se-
I nelių prieglaudos atidarymo 
iškilmes. 

liams bei senukėms prie- Brenza, Balzekas, Judickas, 
glaudos namą. Pamaldos pra John Zuris, Joe Grish. 
sides 11 valandą ryte. 

Kun. A. Linkus, senelių 
prieglaudos statybos pirmi
ninkas ir labdarių centro iž
dininkas, tvarko pamaldas. 

Senelių prieglaudos ati
darymo iškilmes tvarfco adv. 
F. Mastauskas. 

Piknikas įvyksta po pa-

74 Metus... 
Mt. St. Joseph, O. — 

Sesuo Coaina mirė tureda-
maldų. Pikniko reikalus ve- m a g8 m e t u s # j į n a } vienuoly-
da Labdarių Centras vado- n e išgyveno apie 74 metus, 
vaujant S t Cibulskio i. 

Senelių prieglaudos vidų 
bus galima apžiūrėti po to, j 1 4 0 , 0 0 0 T § V U 
kai J. E. kardinolas Stritch 
po pamaldų pavalgys pietus. 

Atsilankę į iškilmes galės 

, 

gauti pietus, kuriuos paga
mins seserys Kazimerietės. 

Kiek Gavo n« 

Mexico City. — Meksikos 
prezidentui 140,000 tėvų į-
teikė prašymą, kad būtų ga
rantuota auklėjimo laisvė. 

VVashington. — Katalikų 

Atsilankė 
Chicago. — Kardinolas 

universitetas praeitais me- Mindszenty, iš Vengrijos, at-
t a i s gavo $950,000 vyskupi- vyko į Chicagą praeitą penk 
jų aukomis, dovanomis bei tadienį. Jis yra kardinolo 

Gubernatorius Green pasirašo legislatūros priimtą įsta
tymą, kuriuo bus pertvarkyti Valstybės kongresiniai dis-
triktai, ko nebuvo daroma nuo 1901 metų. (Acme-Drau-
gas telephoto) 

"Raudonas Berlynas" Nori Tikėjimo 
VOKIETIJOS KATALIKAI IR PROTESTANTAI SUSI
TARĖ BENDRUOSE DALYKOSE. VOKIEČIAI NENORI 
KOMUNIZMO. 

Cologne. — 2ymus žurna
listas Max Jordan rašo, kad 
buvo susitarta tarp kataMkų 
ir evangelikų Bažnyčios Vo-

Jis Rado Namą Draugų Širdyse... 
DRAUGAI PASTATĖ NAM4 SUŽEISTAM KARO VETE
RANUI IR JO ŽMONAL — REIKIA DŽIAUGTIS KAD 
YRA GEROS ŠIRDIES ŽMONIŲ. 

Gus Altenburg neteko ko- jiems nupirko sklypą ir pas-
jos kare, Luzon mūšyje, ir tatė naują namą. 
išnuomoto namo, kai jis bu- Gus ir Elena į naują namą 

palikimais. 

Pradės Vaju 
Quebec. — Rudenį prasi

dės vajus, kad sukelti $10,-
000,000 Lavai universiteto 
pagerinimui ir išvystymui. 
Vajus tęsis penkis metus. 

Stritch svečias. 

Senukė Žuvo 
Chicago. — Mrs. Elizabeth 

Shilvock, 76 metų, buvo 
staigiai užmušta, kai ją tra
kas sutrenkė. 

Nelaimė įvyko North ave. 
ir Mannheim rd. 

— 

Kai Nukrito 

2,000 Vyrų... 
Notre Dame, Ind. — 

Apie 2,000 vyrų iš visų vidu
rio vakarų dalių dalyvaus 
pasauliečių rekolekcijose 
Notre Dame universitete. 
Tai pirmos tokios rekolek
cijos čia įvyksta po karo. 

Rekolekcijos bus nuo rug-
piūčio 21 iki 24 dienos. 

Decatur, Hl. — Du vyrai 
buvo užmušti, kai lėktuvas 
nukrito į lauką, netoli Cisco. 

Kiek Kaštavo 
Shanghai — Birželio 26 

dieną 53,000 Kinijos dolerių 
kaštavo vieną Amerikos do
lerį. 

Gražu 
Montevideo. — Urgavi-

jaus, Brazilijos, Argentinos 
ir Čilės organizacijų atsto
vai buvo susirinkę Montevi
deo mieste. Delegatai tarės 
apie krikščionišką sąjūdį ir 
pagamino planus dėl ateinan 
čio kongreso. 

kietijoje veikti išvien ben
druose dalykuose. 

Susitarimą pasirašė kar
dinolas Joseph Frings, Co
logne arkivyskupas ir vys
kupas TheophHus Wurm, 
evangelikų bažnyčios tary
bos Vokietijoje prezidentas. 
Susitarimas liečia mokyklos 
problemas, šalpos reikalus, 
vokiečių karo belaisvių ge
rovę ir taip toliau. 

Krikščionių demokratų 
sąjunga, palaikoma protes
tantų ir katalikų, turi dau
guma balsų pietinėje Vokie
tijoje, įskaitant Bavariją. 

Tai rodo paskutinieji rinki
mai. 

Vokietijoje prancūzij zo-

vo parduotas. 
Bet jis rado namą draugų 

širdyse. 
Prieš šešis ir pusė metų 

Gus ir Elena apsivecfe ir nu
vyko gyventi į 126 Raymond 
ave., Baringtone, dviejų 
aukštų namą. 

Ten jie gyveno ir įsigijo 
draugų. Prasidėjo karas, 
Gus išvyko į Pacifiką ka
riauti. Kovos lauke jis nete
ko kojos. Trumpam laikui 
jis buvo parvykęs namo. 
Pastaruoju metu dar gydės 
Hine s ligoninėje. 

• • • 
Elena jį lankė ligoninėje, 

bet nesakė, kad jų nuomo
jamas namas jau parduotas. 
Bet Guso draugai apie tai 
žinojo. 

Elena ketvirtadienį nuvy
ko į ligoninę parvežti Gusą 
namo Jis galėjo vaikščioti 
nauja dirbtina koja, bet dar 
turėjo naudoti lazdą. 

Važiuojant namo Elena 

atsikels gyventi rugsėjo 1 
dieną. 

Vyksta Romon 
Rochester. — Kun. Joseph 

J. Sullivan, kuris grįžo iš 
užjūrio, tarnavęs kapelionu 
U. S. Armijos Oro Jėgose, 
greitai išvyksta į Romą. Jis 
ten dirbs kaipo NCWC News 
Service korespondentas. 

Susirinks • • • 

Frankfurt. — šiais metais 
vokiečių vyskupai turės me
tinę konferenciją Fuldoje 
rugpiūčio mėnesio paskuti
nę savaitę. 

noje krikščionys demokratai 
rinkimuose irgi užėmė pir-)Pasakė, kad namas parduo-
mą vietą. 

Dauguma vokiečių nori, 
kad jų mokyklose būtų 
krikščioniškos tradicijos. 
Net "raudono Berlyno" 85 
procentai tėvų praišo, kad 
mokyklose būtų dėstoma tfi-
kyba. 

Vokiečiai nenori komuniz
mo. Jie atmetė visus bandy
mus įsteigti totalitarinę 
valstybę pagal marksistinio 
socializmo dėsnius. Jie pa
laiko vidurio kelią einant 
prie atsistatymo. 

tas ir jie turi išsikelti rug 
sėjo 1 dieną. 

• 
Gus nieko nesakė, tik laz

dą stipriau paspaudė ran
kose. Paskui Elena atskleidė 
kitą paslaptį. Guso draugai 

Kalbėjos 

1 

Mera Namo 
Tokyo. — Imperatoriaus 

Hirchito giminaitė princesė 
Asako atidėjo savo/ve3^ąas 
su princu Narichitfa Shima-Įma Dr. Peurberton, parla-

Daktarai tarės 
Lisabonas. — Portugalijo

je įvyko trečias tarptautinis 
katalikų gydytojų kongre
sas, kuriame dalyvavo kata
likai ' daktarai iš įvairių 
kraštų. 

Apie 50 daktarų buvo at
vykusių iš Ispanijos. 20 dak
tarų delegacija, vadovauja-

Jie Kalba Apie 1972 Metus... 
KOMUNISTINE RUSIJA SMARKIAI GAMINA KARO 
LĖKTUVUS. — BOLŠEVIKAI TURI VOKIEČIŲ PAS
LAPTIS. ! # ?Ą $ ' 

Washington. — Jei Ame- nurodo, kad pasaulis gali 

Roma. — Senora Eva Pe-
ron, Argentinos prezidento 
žmona, atvyko lėktuvu iš 
Barcelonos, Ispanijos, ] Ro
mą. Jinai kalbėjos su popie
žiumi Pijum XII. 

žu, nes jinai negali rasti na
mo gyventi. 

mento nario, buvo atvykusi 
iš D. Britanijos. 

riką ištiks kitas Pearl Har-
bor 1972 metais, tai yra už 
25 metų, karas bus baigtas 
per tris valandas ir valsty
bė paliks bejėgė. 

Šią nuomonę pareiškė auk 
šti kariški taktikos ir mok 
slo žinovai, stebint pokarinį 
mokslą ir oro industrijos pa
stangas. 

• • * 
Jei karas kils už dvfejų ar 

trijų metui, Amerika turės 
pakilti į orą su tais pačiais 
ginklais, kuriuos naudojo 
praeitame kare. 

Po 1950 metų — trys me
tai nuo dabar, — expertai 

laukti progresyviai oro gin
klus augant daug baises
nius. 

Jie nurodė, kad mažiau 
kaip 900 B-29, lėktuvų, kiek
vienas nešąs vieną atominę 
bombą, galėjo sunaikinti 
visus didesnius japonų mies
tus per vieną užpuolimą. 

• • • 

Vokiečiai karo metu daug 
ką išrado. Ir komunistinė 
Rusija turi visa s jų paslap
tis. 

Radas Lavonas 
Atlanta. — Jaunos moters 

Auga Parapijos 
Chicagos arkivyskupijoje 

steigiama trys naujos para
pijos: Northfield, 111., Westr 
chester, UI., ir prie 66-toe 
gatvės ir Archer ave. 

Suvažiuos 
Paryžius. — Tarp liepos 

25 dienos ir rugpiūčio 20 
dienos katalikai studentai 
turės suvažiavimą. Tai bus 
tarptautinis katalikų suva
žiavimas. 

Už $60,000 
Chicago. — Teisėjas Vic-

tor A. Kula planavo Mrs. 
Catherine Bembenck, 24 me
tų, nuteisti kalėj i man už 

i mus 
X Jonas Phillip (Pilipaus 

kas), žinomas komercinis ar-
tistas-piešejas, šeima, Vin
cas šaulys, taipgi su šeima, 
išvyko trims savaitėms atos
togų. Visą laiką žada nesto
vėti vienoj vietoj, bet pada
ryti didelį kelio ratą, neap
lenkiant ir Kanados. 

X Town of Lake rinkėjų 
BALF rinkliavoje žiniai. Lie 
pos 1 d. visos moterys ir 
mergaitės, kurios užsiregis
travo rinkti tą dieną aukas, 
prašomos 6 vai. atvykti j 
B. Pivariūnienės namus, 4622 
So. Marshfield Ave. Iš čia 
po pusryčių visos bus išve
žiotos į numatytas vietas. 

X Kun. V. Mikolaltis, Ne
kalto Prasidėjimo Šv. Mari
jos parapijos vikaras, su sa
vo broliu Antanu ir seserim 
ir jos vyru<^etru Kilmitz 
atostogauja Wisconsin Delis 
ir kitose įdomiose apylinkės 
vietose. 

X A. Snarskienė, So. Chi
cago veikėja, gimimo dienos 
(birž. 24) proga buvo svei
kinama visog eilės draugių ir 
bičiulių, taipgi gausiai bu
vo apdovanota savo mamy
tės Mažeikienės ir sesutes 
Fendner, kurios gyvena Ka
lifornijoj. 

X Chicago Vyčiai labai su 
sirūpinę gavime butų nak-
v y n e i svečiams-sportinin-
kams, iš Dayton, O., ir De-

pasigėrimą. Bet jis pakeitė troit, Mich., kurie atvyks į 
nuomonę, kai jos 6 metų su-1 Chicago minkštosios bolės 
nus pareiškė, kad jo motina j rungtynėms su Chicago aps. 
ger air jis myli ją. 

Teisėjas Mrs. Bembenck 
paskyrė 6 mėnesių bandymą. 

lavonas buvo rastas troke. D į s p e n S C f 
Jos rankos buvo surištos ir 

Kardinolas Stritch liepos galva sudaužyta. Jinai buvo 
apie 30 metų amžiaus. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

4 dieną, penktadienį, leidžia 
valgyti su mėsa Chicagos 
arkivyskupijos nariams. 

rinktine, Vytauto parke, lie
pos 4 d. Kas iš brightonpar-
kiečių gali duoti butą dviem, 
trim dienom, prašomi pra
nešti K. Zaromskiui, 4531 S. 
Sacramento Ave. 

Atsivertė Žymi Protestante 
Charleston, S. Car. —Mrs. 

Nina L. Pfister, kuri paei
na iš Liuterio gimines, buvo 
uoli protestantė. Per daug 
metų jinai buvo kaipo Chris-
tian scientist ir kaipo pro
testantų "Full Gospel" vei
kėja. 

X Ant. Vaičius, Jr.f iš 
Brighton Park, prieš pora 
dienų sutiko didelę nelaimę: 
prie VVestern Ave. išlipus iš 
Roosevelt gatvėkario, ant jo 
užlėkė Veterans Taksi. Su
laužė koją ir sunkiai sužeidė 

nyčia. Jinai pradėjo gilintis) galvą. Pirmajai pagelbai bu-
į katalikų tikėjimo tiesas. 
Ji skaitė ir mokės. Per 18 
mėnesių Mrs. Pfister per
skaitė daugiau kaip 50 kny
gų katalikų Bažnyčios klau
simais. 

Mrs. Nina X. Pfister pri-
2inoma, kaip daugelis1 ėmė Krikšto Sakramentą ir 

S* 

P R A N E Š I M A S 
t 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION ir vėl 
nutarė išmokėti šėrininkams už paskutinius 6 mėnesius 3% 
nuošimčius ant Paid Up Share Savings, ir 2%jant visų kitų 
Share Savings. 

Pas mus kiekvieno nario indeliai yra apdrausti iki 
$5,000.00 per FEDERAL SAVINGS and LOAN INSUR
ANCE CORPORATION, Washington, D. C. Pas mus pini
gai visada buvo ir yra išmokami ant pareikalavimo. 
x. . M?*„ kviečiame tamstą pasidėti savo pinigus taupimui 
šioje mšiurmtoj, tvirtoj ir smarkiai augančioj finansinėj 
įstaigoje, kur visų indėliai yra po Valstijos, ir po Fede-
ralės Valdžios įstaigos priežiūra. 

Mūsų raštinė nuosavam name yra viena iš puikiausiai 
įrengtų, kur gausite malonų ir teisingą patarnavimą. 

Mes kviečiame ir tolimesnius Ameriloos Lietuvius 
siųsti taupimui pinigus per paštą į šią Bendrovę; kiek
vieno prisiųsti pinigai bus ūmiai ir teisingai pakvituoti. 

Chicago Savings and Lcan Association 
John Pakel, Pres. 

6234 So. Western Ave*, Chicago 36, Illinois 
Phone — GROvehill 7075 įstaigos Naujas Namas 

Sovietų Rusija labai stip- protestantų, taip ir ji buvo 
rinasi ore. 

Jie nurodej kad komunis
tine Rusija per metus pas
tato 100,000 karo lėktuvų, 
palyginant su Amerikos 1,-
500 oro jėgų produkcija lai
ke 1946-47 metų. 

Šias žinias pateikė Charles 
Finston, Chicago Herald 
American korespondentas. 

nusistačiusi prieš katalikus. 
Mrs. Pfister ieškojo pro

testantų tikėjime ramybes, 
bet jos nerado. Vėliau jinai 
susipažino su katalikų Baž- randa katalikų Bažnyčioje. 

voy nuvežtas į County Hos-
pital, o vėliau tėvų perkel
tas į Šv. Kryžiaus ligoninę. 

X Moterys ir mergaites! 
Ar jau užsiregistravot rin
kimui aukų BALF viešoje 
rinkliavoje — "Tag Day", 
kuri įvyks liepos 1 d.? Jei Pirmąją šv. Komuniją. Ji 

dabar yra uoli katalike ir | dar ne, tai šiandie, ar šį va-
radlo ramybę katalikų Baž
nyčioje. 

Kas ieško tiesos — ją 

Vištos Galva 
San Francisco. — Mrs. 

Frecterick Murphy, 24 metų, 
dvynukų motina, nušoko nuo 
Golden Gate tilto ir prigėrė. 

Dabok Vaiką 
Chicago. — Mrs. Valleta 

VVilmink, 25 metų, buvo nu
teista 90 dienų i pataisos na
mus už palikimą Union sto-

įP tyje jos 9 meaesijf kūdikio. 

*P 
STASYS LITWINAS 8AKO: 

"HADAD T a i Geriausias Laikas Pirkti 
U n D n I \ — VISOKIOS nftanra v AMAMS 

^1 

REIKMENIS". 
VISOKIOS RfršIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS? 
Stotams Reikmenys — Insnlnotp Plvtn išvaizdos Skllngs 
— Lango — I>aro — Tvoroms ftfaterlolo — Maliavos — 
Vandalo — Enamello — GeieSbihj Namams Reikmenų 
(Hardvrsre — Pleisterio — Cemento — Sratn — Visokios 
RflSies Insullacljos Materiolo — Šturmo T<angn — Kom
binacijos Durn — Wallboard — Plaster Boai-d — Varna-
dflq ir Dtog Kitę Dalytoj. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8039 & H A L S T E D S T . T E L . VICTORY 1 2 7 ) 

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

B B • • j . i ~ 

-

3S 

karą, užsiregistruok savo ko 
lonijoj BALF skyriaus val
dyboje. Juo daugiau bus rin
kėjų, tuo daugiau bus su
rinkta aukų. 

X Ik Pieža, Herald-Ameri
can korespondentas, Šiomis 
dienomis grįžo iš Kanados, 
kur buvo oficialiu korespon
dentu Marian kongrese. Štai, 
delko Stasio nematėm pas
taruose L. V. seniorų susi
rinkimuose ir parengimuose. 

X Leo. Petkus, kurs ku
nigystes pašaukimo siekia 

Mundelein Seminarijoj, par
vyko atostogų pas tėvus į 
Town of Lake. Petkai yra 
žymūs šv. Kryžiaus parapi
jos darbuotojai ir nuolati
niai "Draugo" skaitytojai. 

i 
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