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Žmogžudystes Laiku, Komunistai Šaukė 
Tegyvuoja Tito', Nešė Raudoną Vėliavą 

Rašo Vyt. Arūnas 

PARYŽIUS.—Niekad žmo-1 ta laisve, kurią skelbia ko-
nija da r to nematė, kad to- munistai. Ar tokie dalykai 

. kiame civilizuotame krašte 
kaip Jugoslavija, būtų grie
biamasi tokių žiaurių prie-

yra kada atsitikę Anglijoje 
ir Amerikoje? Ne. Tas gali 
įvykti tik pas laukinius žmo 

monių, kurių dabar nebevar- I nes, kurie neturi jokių įsta 
toja net Pacifiko vandenyno ! tymų ir Stalino globojamuo 
žmogėdros. 

Paskutiniu laiku jau i r 
ta ip išsiplėtęs dvasiškių per
sekiojimas Jugoslavijoje, at
rodo, perėjo visas ribas ir 
štai kada slovėnų vyskupas 
mgr. Ukmar, lydimas kuni
go Buselitch, Pisino semina
rijos vice-direktoriaus, at
vyko j Lanische parapiją, 
kad suteikus vaikam sutvir
tinimo sakramentą, banda 
kaimiečių, nešina raudoną 
vėliavą ir ginkluota kirviais, 
dalgiais, šakėmis ir iešmais, 
įsiveržė į bažnyčią, šaukda
ma "Tegyvuoja Ti to ," ir 
puolė mušti dvasiškius, kad 
šie buvo priversti pasislėpti 
klebonijoje. 

se kirs tuose. 
Tito pats dabar pamate, 

kad jo klusnūs pavaldiniai 
per daug toli nuėjo su dva
siškių persekiojimą ir, kaip 
jugoslavų spauda praneša, j 
sąryšy su mgr. Ukmar i r 
kun. Basilitch nužudymu, 
suimta 33 asmenys, kurie 
bus perduoti liaudies tribu
nolui... Aišku, dėl pasaulio 
akių duos jiems nedidelę 
bausmę. 

Protestą Del Reido 
VVASHINGTON, rūgs. 2. 

—Amerika pareiškė Rusijai, 
kad ji nelauks sovietų suti
kimo pavartoti padidintą 
produkciją vakarinėj Vokie
tijoj a ts ta tymui Europos, 
tuo palengvinant finansinę 
naštą šiam kraštui. Valsty
bės departamentas paaiški
no tai rusų ambasadai įteik
toje notoje, kuria atmesta 
Rusijos protestas prieš bri-
tų-amerikiečių nutarimą pa
kelti produkcijos aukštį sa
vo zonose Vokietijoje iki 
1936 metų lygio. 

Prez. Trumanas Perspėjo Rusiją, Kad 
Amerika su Draugais Palaikys Taiką 
Prižadėjo Amerika Pasiliks Pajėginga, 

Gelbės Visus Reikalinguosius 

QUITANDINHA, Brazili- kad įgyvendinti taiką ir sta-
ja, rūgs. 2.—Netiesioginia- bilizaciją pasaulyje, 
ne bet aiškiai suprantama- Į , 

Paul Mantz, iš Hollyvvood, Cal., savo P-51 lėktuve po 
nusileidimo Clevelande po to, kai laimėjo Benex transkon-
tinento lėktuvų lenktynes antrais metais iš eilės. Mantz 
greičio vidurklis iš Van Nuys, Cal., į Clevelandą buvo 
460.23 mylios per valandą. (Acme Telephoto) 

Sukilėliai Ekvadore 
Artėja Prie Sostinėj 

QUlTO, rufts. 2.—Guaya 
quil, didžiausias miestas ir 
svarbiausias uostas Ekva
dore, šiandien raportavo, 
jog kariuomenės garnizonas 
ten užbaigė savo sukilimą 

me perspėjime Rusijai, Prez. 
Trumanas šiandien s a k ė 
Amerika kar tu su jos drau
gais palaikys taiką prieši
nantis jėgai su jėga jeigu 
tai būtų reikalinga. Ameri-
'ca, jis sakė, neturi noro ko
joti , bet tas neturi būti pa
skaitomas '"kvietimu kitiem 
'aisvai daryti ką nori su 
tarptautinės taikos pagrin
dais." 

Prezidente:; kalbėjo pas
kutinėje sesijoje Tarp-Ame-
rikų Saugumo konferenci-

Pan-Amerikų proble
mos bus sutiktos ' 'didžiau
sia geru tikėjimu ir padidin
tu smarkumu." 

Delegatai sukėlė tokias 
ovacijas Prez. Trumanui po 
jo kalbos, kad jis turėjo dar 
kartą sugrįžti ant estrados. 

Jr 
Ar Sovietai Tokie Švarūs, 
Kad Gali Kaltinti Airius? 

Prieš kiek laiko Rusija 
padarė pastabą dėl Airijos 
respublikos priėmimo į ŲN, 
neva, kad ši r e s p u b l i k a 

Bet Tito pavaldiniai nesu- į esanti nedemokratiška ir 
stojo ir apgulę klebonijos | laike karo ėjusi išvien su 
namus, jėga paėmė abu dva
siškius, išsitraukę laukan, 
visos minios akyvaizdoie 
juos išrengė ir pradėjo muš
ti. Mgr. Ukmarui buvo kir
viu perkirs tas galvos kau-

vokiečiais. 

Į tai Airijos respublikos 
prezidentas de Valerą atkir
to šiais žodžiais: 

"Sovietų pareiškimas, kad 
šas ir pilvas subadytas pei- Airija laike karo reiškė 
liU smūgiais, gi kunigui B u - l ' a š i a i ' simpatiją, yra netei-
selitchui, komunistai nupio- j singas. Airijos tau ta yra 
ve galvą su mėsininko peiliu i demokratiška i r visad ne-
ir iškėlė šalia raudonos vė
liavos, rėkdami "Tito, T i to ! " 

Šitas komunistų žygis y ra 

kentė diktatūros. Bet aš tu
riu pastebėti, kad Sovietų 
Rusija stojo karan tik tada, 

visai nesuprantamas, nes į kai ji buvo Vokietijos už-
kaip Triesto arkivyskupas į pulta, o iki to laiko ji buvo 
mgr. Santin praneša, mgr. j jos sąjungininke, susirišusi 
Ukmar i r kun. Buselitch Į prekybos sutart imi, kurią 
skaitėsi dideliais jugoslavų Į pasirašė prieš pat karą. 
patr i iotais ir jie buvo iš tų į Tarp kitko Vokietijos a taka 
pirmųjų, kurie pasirašė ant prieį Lenkiją buvo paruošta 
peticijos, kad ši prie Triesto I rusų-vokiečių pakto, kuri 
esanti teritorija būtų pris- 1939 metais rugpiūčio mėn. 
k i r ta prie Jugoslavijos. [23 dieną Molotovas su Rib-

Patarnavimas atl iktas ir 
štai kaip dabar Tito atsimo-

bentropu pasirašė Maskvoje, 
š i ta sąjunga tada davė Vo

ką savo lojaliems pavaldi- kietijai laisvas rankas. Ru- i 
niams! f>si* interpretacija dėl kvali-I 

I r tai nepirmas įvykis pa- Akacijos reikalingumo įeiti ' 
sitaiko. kad dvasiškiai yra 
komunistų apipuolami. Prieš 
porą savaičių Gorizio arki-

i UN yra keista. Jei Sovietu 
Rusija, kuri užpuolė Suomi
ją, Lenkiją, Estija, Latviją 

vyskupas Mgr. Margotti, t u o ! i r I-teta-vą g**1 būti skaito-
laiku, kai j is lanke vieną 
parapiją, buvo komunistų 
užpultas ir smarkiai apmuš
tas . Gi orieš porą dienu Vo-
dize miške ras tas biauriai 
sužalotas nužudvtojo Golaz-
zo klebono Kristiano kūnas. 

ma trekinga tauta , tai kaip 
tokia t au ta kaip Airija, kuri 
visad griežtai laikėsi neu
tralumo ir vykdė Tautų Są
jungos nario prievoles, ne
galėti? būti ver ta U N na
riu?" i k 

Draugo' Piknikas Šauniai Pavyko 
Pirmoji Premija, Naujas Pontiac 

Nukeliavo į Michael, Illinois 
CHlCAGO, rūgs. 2.—Labor Day, rūgs. 1 d. buvo 

užrekorduotas dar vienas istorinių dienraščio DRAU
GO piknikų. Ne tik suplaukė rekordinė minia Vytau
to parkan, ta ip kad nebuvo galima sutalpyti didelį 
skaičių automobilių, bet ir oro pranešėjas maty t bu
vo pasikvietęs ekstra talkos, kad dieną išlaikius (gied
rią ir patogią. Kuomet gretimoje apielinkėje pylė 
lietus, pikniko darže, nors perkūnas pagrūmojo ir 
dangus gerokai apsiniaukė, bet atrodė, kad kas nors 
padangėj ta ip gražiai praskirs tė lietaus debesis, kad 
pikniko apylinkė liko sausa ir beveik nepaliesta. 

PREMIJOS 

Pikniko metu dalinamos premijos teko sekantiems 
asmenims: I-a premija, naujas 1947 Pontiac automo
bilis teko Dolores Zuppreck (nr. E 1088) iš Michael, 
Illinois; 2-ą premiją, Deluxe Maytag Washing Ma-
chine, gavo B. Kallen (nr. P 2225), 5734 S. Talman 
Ave., Chicago; 3-ą premiją, Special Thor Mangle, ga
vo H. Bradley, 1515 E. 64 St. Chicago (nr. F 3197); 
4-ą premiją, $50 cash pinigais, gavo Mary Savitsky, 
(nr. O 411), 1213 VVashington St., Hoboken, N. J.; 
5-ą premiją, $15 cash, gavo Violet Aperavich, (nr. B 
5281), 1517 N. 35 Ave., Meirose Park, 111.; 6-ą premi
ją, $15 cash, gavo Mrs. Michulonis (nr. T 2536) 212 
S. Chestnut St., Shenandoah, Pa. 

A. TOLIS KALBA 

Piknike buvo maty t žmonių iš 111., Mich., Wis., Ohio, 
Ind., Pa. ir kitų tolimesnių vietų. 

Labai didelio įspūdžio suvažiavusiems padarė MIR
TIES KOLONOS autorius, nesenai Amerikon atvykęs 
p. Antanas Tolis, kuris t rumpai prabilo į minią.. Per
bėgo sunkias dabartines gyvenimo sąlygas Lietuvoje, 
guriai dar greit ateisianti šviesesnė diena. Pikniko 
r ^ t u p. Tolis davė autografijų pirkusiems jo para-
rytą knygą MIRTIES KOLONA. 

Plačiau apie pikniką r?.3ite DRAUGE sekančiomis 
dienomis. 

: ^ 

„ „ , , , , !jos, kuri šiandien f D pietų prieš pulk. Carlos Mamche- ^ J.^ x . <<r).^ . " H 

no ir sutiko pripažinti jo 
rėžimą. 

Kitur Ekvadore, tačiau, 
revoliucija raportuota išsi-
plėtojanti, i r sukilėliai kon
centruoja lėktuvus, tankus 
ir šarvuočius nuvertimui 
Mancheno rėžimo. Vėliausi 
raportai sakė sukilėlių dali
niai kaujasi su Mancheno 
kariuomenės vienetais ir da-
*ivarė iki kelių nryBU; nuo 
Quito. 

pasirašė "Rio de Janeiro su-

Amerikai Nereikėjo 
Kariauti — Hooveris 

VVASHINGTON, rūgs. 2. 
—Pasikalbėjime atspausdin
tame American žurnale, bu
vęs Prez. Herbert Hooveris 
sakė jo manymu nebuvo 
reikalinga J.A. Valstybėms 

t a r t į " jungiančią vakarų j kariauti antrame pasauli-

"Mes randame eilę tautų 
tebeprie vartau j amų tok i o s 
svetimos dominaciios, kokią 
kovojome nugalėti. Dauge- l 

lia likusių tautų Europoje ir 
Azijoje tebegyvena ginkluo
tos agresijos šešėlyje..." 

Palestinos Padalinimas 

niame kare, ir ' 'mes niekuo
met nebūtume buvę japonų 
užpulti jei nebūtume davę 
jiems provokacijos." 

Rašytojas Sidney Shalett 
sakė 73 metų amžiaus vals
tybes vyras taip pat pasa
kęs jam, kad Rusijos dikta
torius Stalinas padarys t i r p Gelbės Reikalinguosius 

Rusija buvo perspėta, kad į tautines sutar t is "su pilna 
U.S. tebelaikosi pavo pir- [žinia, kad jos niekam never-
miau pareikštų idėjų ir ne- j t o s >ei J o s n e i š e i n a 1° n a u " 
stovi viena savo pasižadėji- dai." 
me jas atsiekti. Prezidentas I H o o v e r i s pareiškė, kad jo 

Iššauk* Kara-Arahai P a s a k § A m e r * u d i P ioma- n u o m o n e iei Amerika nebū-
ujotiro įvarą «.wuii t a m s č . a k a d u g i š d i r b o j t ų kariavusi ji būtų galėju-

keturių punktų politiką, ku- j s i a n t s t a l ° Padėti savo kar-
rią ji pasiryžusi sekti : į d a s u ekonominiais ištek-
pasauli atsi t ikus karui. P o - i l i a i s nepaliestais ir padarę 
nas 

JERUZALE, rūgs. 2. — 
Palestinos arabų vyriausias 
komitetas šiandien perspė
jo, kad by koks bandymą.* 
išnešti U.N. komisijos reko
mendaciją padalinti Šventą
ją Žemę tarpe žydų ir arabų 
"padegs Palestiną ir arabų | p ^ u j į ' ^ p ^ T " , " -
Rytus . " Arabų pareiškimas 
reikalavo visai sustabdyti 
žydų imigraciją ir įsteigti 
nepriklausomą arabų Pales
tiną. 

žmonišką taiką kuomet lai-Trumanas pareiškė: 
"Amerika dalyvavo paskuti- | k a s t a m a t e i t ų 

niame kare giliu įsitikinimu, 

CALCUTTA, Indija, rūgs. 
Policija sakė apie 50 as-

kad atidarome kelią j laisvą j I UfKlja KatlllKaVG 

i t kartų nusivyl imą* ^ I U . S . ^ I D O S S m a i l į 
ANKARA, rūgs. 2.—Tur-

1. U.S toliau "parūpins , k i i o g a e i m a s r a t i £ j k a v 0 s u . 
ekonomine" pagalbą tiems, Į ^ k u r i a e i n a n t A m e r i k a 

kurie yra pasiruošę padėti , p a d g s -p.jrkm m į i i t ar in ia i 
sau ir vienas ki tam." 

2. U.S. prisilaikys Jungti-
ir ekonominiai. Užsienių mi
nistras Hansan Saka sakė 

menu žuvo riaušęse ir apie ' n i ų T a u t ų č a r t e r i<> ir "ne- j sutart ies jokiu būdu nepa-
371 buvo sužeistas. 
stą, kur moslemu-indusn ' s i ž a d g i 1 'mų. ' 
kautynės vakar vėl privedė ; 3. U.S. pasiliks pajėginga, 

leis kitiem užmiršti savo pa- lies Turkijos suverenumo ir 
"nėra reikalo bijoti," kad 
šalpos programas pažeis 
Turkiios teises, kaip kalba
ma " t am tikruose sluoks
niuose. 

Pagaliau tenka dar pažv- j ig tiesų keistas šis rusų 
ni komunistų būrys įsiveržė puolimas prieš Airiją. Juo 
mėti, kad praėjusi šeštadie- tolyn juo labiau Stalinas 
į Pinauente bažnyčia šauk
dami "Tegyvuoja T i to" ir 
akmenimis apmėtė mišias 
l a k a n t i kunigą. 

Ką dėl to " tovar išč ius" 

eina keistyn. Nieko nuosta
baus, juk jis sensta. . . 

Tito gali pasakyt i? Kur yra 6:18; leidžiasi 7:22. 

• ^ . ^ ^ • ^ ^ • ^ ^ • ^ • o * m***^^«^^*š**t*0' ' »*^»»» 

ORAS 
Giedra ir šilta. Saulė teka 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 3 d.: Sv. Bronis-

lava, Šv. Izabelė ir Sv. Se-
rapija; senovės: Jaugailis ir 
Mirga. 

Rugsėjo 4 d.: šv. Rozali
j a ; senovės: Rimantas ir 
Gir*nas. 

Sako U.S. Laiko Rusa 
MASKVA, rūgs. 2.—Tass 

raportas šiandien sakė ame
rikiečiai laiko sovietų kari
ninką,, tūlą majorą Pulaski, 
J9,u du mėnesiai savo zonoje 
Korėjoje. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Du sprogimai sukrėtė šiaurės Tel Avivą, Pfc.!es<tinoje. 

Spėjama tai įvyko požemio ginklų fabrike. 
—Traukiniam susidūrus Dugald, Man., Kanadoje, 23 

lavonai buvo išimti iš vagjonų, 14 yra dingę ir 19 buvo su 
žeisti. Spėjama pradingusieji bus rasti negyvi. 

—Bankai visame krašte pranešė, kad veteranai skubėjo 
iškeisti savo terminai leave bonus vakar diena. 

—Pulk. Carlos Mancheno asmeniškai vadovauja savo 
kariuomenei jos kovoje su sukilėliais karininkais. 

—Raportuota, jog Graikijos kariuomenė užmišė 52vpar-
tizanus kautynėse su jais Ailid kalno viršūnėse. 

—Gen. MacArthur paskyrė Wm. Sebald diplomatiniu 
patarėju vieton a-a. George Atcheson Jr., ir ragino ali-
jantų valstybes paruošti taikos sutart i Japonijai. 

—Anglijos amatninkų unijos vakar priėmė principą 
paskirstyti darbininkus, tuo paleidžiant dali laisvių. 

—Rusų komandierius Vengrijoje pasišaukė 17 sočiai- j 20 centu b*t 
demokratų vadų, kurie buvo grasinę viešai paskelbti pro- j s t o i k e t*i r*>rArft\. To* ^ra 
fesrns prieš komunistu metodus sekmadienio rinkimuose. Woiaq n ^ č H m a s duota* 

—Raportuota Amerika ragina Angliją neatimti savo uniio* nariams per truputį 

Milijonas Gelžkeliečių 
Gaus Mau Pakėlimus 
Miliionas U.S. geležinke

li"- darbininkų vakar laimė-
io 151/? centu valandai algų 
nnkėlimą. Nutarimą padarė 
šeši n asmenų arbitraciios 
taryba po šešių savaičių 
s v a ^ t y m o . ir jis buvo pas
kub ta q Morrison vi^Sbntvie. 
Pakėlimus gaus visi darbi
ninkai nA^irba prie trauki

na ikštinėiimo. 
Jnilos buvo reikalavusios 

v AW.inkeliai 

n i t i 

kariuomenės iš Graikijos, bent šiuo laiku. daugiau negu metus laiko. 
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SVEIKATA... 
X 

B R A N G U S TURTAS 
R a i o D R. B A C K U S 
4 2 0 4 Archer A v e a u e , Chicago 

AMERIKIEČIAI NUGALĖTOJAI 

VfcŽIO LIGOS AMŽIUS i na mint i s , j o g tai gal i būti 
~ , . ,_ v. I v iduriuose všž io pradžia. Ga 
Sulaukęs 45 metų amžiaus I , ,•. . . - \ - A , lop, jisai netenka apetito, žmogus privalo budėti, kad . . . , . v . f . -v kūno svoris greit krinta ze-

neisimestų kur nors vezys. , -J-j- , -
, . , i, -v. !myn, oda pasidaro gelsva, 
Visi žino, ka'd nuo vezio ' •, • u;u„r ^o 

i darosi silpna ir skilvy ne
miršta zmcnec; dažniausia CTu„„^0 i \z*\ 

pakenčiamai skauda. ' Kai 
tarpe 45 ir 65 metų am- ^ | s i . 
žiaus. Labai retas atsitiki- ^ ^ ^ b ū n a p e r v § l u 

mas, kad kas nors gautu ^ ^ o p e r a c i j a n e i v a i s . 
vėžj prieš 45 metus. ; ^ ž m o g a U s n e g a l į i š g e l b g _ 

Pažinti \ėžj kuo anksčiau • ̂  
vra beeralo svarbu. Vienin- ' v. , , _ 
J 6 „ . . v A Vis privalo zmoti, kad ve-
tėlis būdas išgelbėti znTo- I . .. _ . . „. , 
LCIIS uu« t, ž i o ^ n e r a r e t e n y b e Kiek-
gaus gyvybę yra pasalini 

^::-?:>4 

mas vėžio skaudulio kol jis 
nėra įsigalėjęs. Kai vėžys 
įsigali, tuomet jau mažai y-
ra vilties. Tuomet jau ten
ka skausmuose laukti mir-

gregacija įsteigta 1918 me
tais. Sesuo M. Skolastika 
atvyko į Ameriką 1937 me-

j tais. Ji dirbo Marianapoly 
ir šiuo laiku Hinsdale, 111. 

Po labai gražių rekolek
cijų, kurias vedė kun. J. Bo
re vi čius, S.i., ir kuriose tu
rėjo laimės dalyvauti dau
guma kongregacijos seserų, 
sesuo M. Skolastika iškil
mingai atnaujino savo au
t ą — vienuoliškuosius įža
dus. Apeigoms vadovavo 
kun. dr. K. Rėklaitis, MIC, 
geras seseles prietelius iš 
pirmųjų jos vienuoliško gy
venimo dienų. Koresp. 

'Str., Chicago, 111. Užsisaky
mai iš chicagiečių priima
mi ir telefonu: PULlman 
3658 ir VVATerfall 4423. 

"Naujoji Aušra" metams 
kainuoja $2.00 <čia ir Ka
nadoje), kitur $2.50. 

Įvairu-Įdomu 
Auatoriaus teisės (copy-

right) galioja 28 metus ir 
gali būti atnaujintos vėl to-

i kiam metų skaičiui. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1446 S©. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

Pirmoji Auka "N. A." ; D R . J. M O C K U S 

Šiomis dienomis baigėsi teniso turnamentas, kuriame 
dalyvavo žymiausi Amerikos ir Australijos tenisistai. 
Davis Cup — tarptautinę teniso pirmenybes dovaną — 
laimėjo amerikietis Ted Schroeder (kairėje). Dešinėj aus-

amžio žmones privalo bent tralas Jack Bromwich. (Acme-Draugas telephoto) 

vienas devintas žmogus, su-
! laukęs 45 metų amžiaus, ga
li gauti, ir mirti, nuo vėžio. 
Reikia tokiems būdeti. Pus-

ties. 
keturis sykius per metus ei
ti pas savo daktarą, kad 

Jei vėžys atsiranda ant patikrintų sveikatą. Ir jei 
kūno paviršiaus, nesunku y-1 daktaras pastebės, kad at-
ra jis pastebėti. Atsiradus j s į r a n c i a vėžio pradai, nedel-
ant krūtinės, ant lūpos, ant siant*reikia daryti tai, ką 
liežuvio, ar kur kitur ko-, daktaras įsakys. Pašalinąs 
kiam nors guzeiiui, ar skau- Vežio užuomazgą laiku, žmo-
duliui, ar nepaprastai atro- g u s turi progos ilgiau pa-
dantį pletmą, reikią nedel- Į gyventi, 
siant eiti pas daktarą. Į J o k i a l i g a n e ats iranda be 

Bet kuomet vėžys prasi- priežasties. Ir vėžys be prie-
deda viduriuose, žmogui sun žasčių neatsiranda. Dauge-
ku numanyti. Pr a d ž i o j e, lis vėžio ligos priežasčių me-
simptomai yra neaiškūs, nes dicinos mokslui jau yrą ži-
bloga savijauta tarpais už- noma. Ir reikia vengti vis-
eina ir vėl praeina. Kai skil- ko, kas sukelia vėžį. Apie 
vis nesuvirškina maistą iri tai bus sekančiame straips-
gesai išpučia vidurius, žmo- į n v J e -
gus pamano, jog suvalgė Jie- j Daktaro atsakymai 
tikusį maistą ir tiek. Ve- į klausimus 
liau toks skilvio nevirškini- j 

ŽINIOS IS NAUJOS ANGLIJOS 
Žinios !š 
Putaam, Conn, 

Lawrence, Mass. — Kun. 
Pranciškus Juras, žinomas 
Amerikos veikėjas, daugelio 
kultūrinių įstaigų pirminin
kas, šiomis dienomis įteikė 
iliustruotam kultūros žur
nalui pirmąją auką $100.00. 

'* Naujoji Aušra" pirma
jam savo aukotojui reiškia 
nuoširdžiausią padėką. 

"Naująją Aušrą" galima 

DANTISTAS 
7550 So. Halsted S t 

Tel. HUDson 2096 
I OFISO VALANDOS: 
! Pirmad., Antrad., Ketvirtad. ir Pen-
1 ktad. nuo 10 ryto iki 8 vak. Trečiad. 
uždaryta. Seštad. nuo 10 ryto iki 4 pp. 

mas pasikartoja vis daž- Atsakymas O. G, — Yra 
, w , : nemažai žmonių, kad nega

niau ir dažniau, paskui prie-, . . J?. ^ 
h valgyti kiaušinių. Reiškia, 
jie yra alergiški, jų kūnas 
nesuvirškina, arba tiesiog 

širdį pradeda lyg skaudėti, 
kartais darosi ledaka ir nu-
sivemia. Juo toliau delsia, 
juo aršiau žmogui darosi. 
Rankos pradeda tirpti, są
nariai dilgčioja, liežuvis pa 

nepakenčia sakomo maisto. 
Gaila, tamstos alergija yra 
nepagydoma. Iki šiol išgy-

, .. f venai nevalgydama kiauši-
sidaro pasiupęs ir skaudus.' . 
, r , , tl ' nių, gyvent galėsi ir toliau. 
Vargšas mano, kad ruma- to 

tizmas" jj pradeda kamuo-' Atsakymas J. J. — At-
ti ir geria.visokius humfcu- krankštimas skreplių su 
kus. Jam nei į galvą neatei- j kraujais nevisada reiškia 

FOR THATHOME 
AIX YOVOt OWN 

Toa'll N««* *t«M*Y t- — — 

•t ihcj'vt tcftttttulitin n # | 
payfloefif flficoM*. Auy coovgnicot įmouoc opcaš 

yoar tosand trrings moconot tt dlit AaooMtiotL l h ^ 
will tbow jo* bam much yom oeed « 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION * 

JOS. M. MOZERIS. See'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CAWJl>IET 4118 

SAVE WITH A PURPCSt -SAVE ON A PLAK 

ATVYKO RAŠYTOJAS 
KUN. ST. B€DAVAS 
Į Nekalto Prasidėjimo vie 

nuolyną atvyko kurį laiką 
pasilsėti rašytojas kun. St. 
Būdavas. Jis yra neseniai 
atvykęs iš Vokietijos. 

ŽYMIOS MOTERŲ 
VEIKĖJOS 

E. Paurazienė, A. Kase-
vičienė ir Kasevičiūtė po 
Moterų Sąjungos s e i m o , 
Hartforde, aplankė Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Vienuo
lyną. Viešnios džiaugėsi lie- | 
tuvišku kryžiumi ir mūsų« 
lietuviškų vienuolynų gražia Į 
veikla bei jų įstaigomis. 

ČIKAGIETĖS VIEŠĖJO 
NEKALTO PRASIDĖ
JIMO VIENUOLYNE 

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų Gildos veikėjos iš Chi
cago, 111.: S. Balsiūtė, S. 

džiova. Gali būti ir kitos 
! priežastys. Kla įsyk savo 
daktaro, o ne žmonių pasą- . 
kojimų. f 

"- lt>M 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

EB ODOS IŠBĖRIMAMS 
i 

K«nčianttejl nuo seaų. atdarų 
ir skaudžių žaiidų, žino kaip lun
k o rr» ramiai pasMėtl, Ir kaip 
nakties metu negal ima gerai iial-
mlegot. Kuomet 
žaisdos pradeda 
nležt Ir skaudė
t i — užtepkite 
LEOULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
sea'4, atdarų Ir 
«kaudilų ia l sdų 

Ja atgatTinan-
člos Ir skausmą 
prašalinančios 1-
patyoes HUteika 
Jami t inkamą 
nakties polis} Ir 
pagelbgs tSgrdyt 
venas, atda
ras Ir skau-

5 dilaa sals-
daa Tartoklte Jį Irgi skaudlems 
ludegtmaaojft. *ą*»ų tr sutrūkitn u 

orasalinimul. Ir kad palengvinti 
°!>«v<lasts niežėjimą. Atvedina va-
Hnamą atlil«te's Foot degimą Ir 
niežą jlmą, sustabdo jo plėtimąsi 
ulatko nuo odos nudiiflvlmo Ir 

nvtrfikrcuo tarp nirštų; geras Ir 
MŪSOS, trūkstančios odos nležSjl-

1-nul, nuo darbo išbėrimams ir kl , 
j o m i odos negal ima Ii lauko pa- ; 

Laurinaitė, T. Atroškienė, 
Grėbliūnienė ir P. Tubutis 
lankėsi Nekalto Prasidėjimo 
Vienuolyne. Ir viešedamos 
bei atostogaudamos jos ne
pamiršta G i l d o s reikalų. 
Rugpiūčio 24 d. S. Balsiūtė 
fr S. Laurynaitė dalyvavo 
Manchester, Conn., Nekalto | 
Prasidėjimo Seserų Gildos j 
steigiamajam sasirinkime. | 
S. Balsiūtė pasveikino nau-1 
jai įsteigtą skyrių čikagie-
čių vardu ir davė daug prak 
tiškų patarimų apie veiki
mą. Manchester, Conn. Ne
kalto Prasidėjimo Seserij 
Gildos skyrius dėkingas vieš 
nioms. 

S. Balsiūtė, lankydama sa 
vo gimines Waterbury, Con-; 
neetieut, atlankė ir Naujo-! 
šios Anglijos Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Gildo* cen
tre pirmininkę M. Karinaus-
kienę. v 

GILIAI PRASMINGOS 
IŠKILMĖS 

Sesuo Marija Skolastika 
(Elzbieta Pijipavičiūtė) rug 
piūčio 15 dieną paminėjo 
savo vienuoliško gyvenimo 
25 metų jubiliejų. Ji pirmuo- j 
sius įžadus padarė 1922 me-1 
tais Lietuvoj, Marijampolėj. | 
Ji yra viena ;pirmųjų šios I 
kongregacijos* seserų. Kon- > 

užsisakyti adresu: ''Naujo
ji Aušras", 10729 So. State 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THEBAPY 

036 VVest 63rd Street 
HOURS — Daily 6 to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
OrthonHp Ovdvmaa Btlklus AtnauJĮng 

Dr. Wdter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 ^ . CERMAK ROAD 
( T i r i Metropolitan State B a n k ) 

Tel. YIRginia 8592 
Vai.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 7 
iki 9. ^eštad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madienį 10 iki 12. Trečiad. uždaryta. 

Off. tel. ORO. 5677. Rez. FRO. 1474 
Jei neasiliepia, šauk V1N 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4729 So. Ashland A ve. 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite— 
Res. Tel.: MIDvvay 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. 

Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetana, Jr 
OPTOMETEISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta 
Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 

iki 6 P.M. 

Akiu Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. 

Ofiso tel. VIRginia 7819 
Ręski. Tel. CANal 7819 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEOIV 

X-RAY EXAMINATIOtyb 
2200 West Cermak Eoad 

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

Šešta d. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutarti. 

LEGULO OINTMENT parsiduo
da po $1.25 ir po $3.50. 

Siųskite JOsų Mooey Orderi tie-
;«tog J — 

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

CICERO 50. ILLINOIS 

: * S % : 

; 

ks m 

Ofiso Tel. YIRginia 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. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

Dr. f. C. Winskunas 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PROspect §446 
Ros. TeL: HEMlock 8150 

VALANDOS: 
Nuo ? iki 4 popiet; 6 ik i8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutartį 

DR. G. SERNER 
LIETUVT8 AKIU GYDYTOJAS 

Suvirs 25 metų patyrimo. 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akiniua. 

Kreivas Akįs 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34 th Street 
VALANDOS: nuo 10 iki 4 ir 6 iki 8. 

Nedėlioj pagal sutartj. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

dienių vakarus. 
Ofiso TeL GROvehill 521S 

Rez. TeL HILltop 2626 

DR. A. JENKINS 
FHYKIOIAII M SURGSON 

(LIETUVOS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:30-9 vak. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Oi'iMO Tel. — PROspert S8S8 
Ros. Tol. — VIRginia 24^1 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namu) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

{Lietuvis Gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet, 6:89— 

8:80 vakarai*. Trečiad. pagal Autartl 

DR. PETER I. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westem A ve. 
Telefonai * 
Ofiso—HĖMlock 5849 
Rezid.—HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni Ir šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
disnomis nuo 2 iki 4 po piet, 

1—% Takam. 

TeL: GROvehiU 4020 
(Pfise Ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

(t)argis Vaistinės Name) 
O F I 8 0 VALAJS1K>S: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

*+0*0+0l0a0+0O000*00000Ąl0m0004060& 

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
Charttrtd ontf Sopervijed by the United Stot#s Govtmmtnt 

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, fLLHsfOTS 
PHONEi VIRflinia 77*7 JOHN J. KAZANAUSKA5, Pr.i. 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 
yra uždarytas. 

REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

TeL REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. I ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 66(^ S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryt© iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Res. 6958 So. T aiman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir • Nedeliomis susitarus. 

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 Sėsta*. 
Vakarais—tik pagal autartį. 

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice l imited to Obstetrlc« 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTJ 

T e l e f o n a i 
Ofiso HEBL 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, Šaukit MID. 0001 

Dr. A, Mont vid, AID, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 78S0 
Resiz. Tei.: RRUnswick 0697 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

' surinko mokinių sąsiuvinius, i beįmanydamas laviruoti, kad 
Atsivertė vieną, kitą, per- nereiktų spiauti savo tau-

Po svietą pasidairius 
Socializmas yra išgalvotas 

žydų, ale Anglijos socialis
tai nenori klausyti žydo pa
siūlymo, kad išeiti iš dabar
tines krizes. Antai, vienas 
žydas iš Baltimore, Md., pa
siuntė Anglijos ministrui 
pirmininkui Attlee tokią te
legramą : 

' 'Gera žmona yra kaip 
stiprus kr ienas: vyras gi
ria ją su ašaromis akyse". 

Na, jeigu jau vyrui pri-
seina su ašaromis savo žmo
ną girti , tai t ikrai j am na
muose "gerai" dedasi. 

Toj pačioj gazietoj taipgi 
sakoma: Vyras slaptybėje 
turi viską laikyti, nieko sa
vo bobai nesakyti. Nes jei 
boba vyro slaptybę sužinos, 
tai ją del viso vieto iš-4 Anglijai reikalinga mais- j d u o g » * * Į į* 

tas rūbai, pinigai. Žydams i ^ ' ^ b r a v o tam, kas to-

žiūrejo klaidas. Staiga vie-
CLASSIFIED "HELP WANTED" ADS 

tai j veidą. Šitai, pastebėjo 
no mokinio sąsiuvinyje pa-, komparti ja ir nutarė jį su* 
stebėjo kelis rašalo kliaksus. ' likviduoti. 

— Kam tuos "žydus" čia j Pasišaukė kartą jį pats 
tepi?! — perspėjo mokyto-j kompartijos generalinis sek-
jas, nes tokiu vardu papras-; retorius ir sako: 
tai buvo vadinami rašalo — £, tavorščiau! Kokių 
kliaksai niekų prasimanei? Matyt, 

Mokiniai žydukai už tai n o r i S a u t i k u l k { * * k a k t ^ ! 

įskundė mokytoją komparti
jai. Nepraėjo pora dienų, ir 

* "D R A U G O" * 
D A R B Ų S K Y R I U S 

•DRAITGAS" H E L P WAXTKD 
AOVERTISINO DEPARTMENT 

127 No. Dearborn StrtH't 
Te!. RANdolph 0488-9489 

— Nieko 'aš nežinau! — 
teisinosi mokytojas. — Pa-

Visi skelbimai Siame skyriuje, kur 
apleista miesto vardas, reikia supras
ti, kad yra nuo firmų Chioago.įe. 

H E L P WANTED — VTRAT 

vieną naktj išsikvietė jį N K ^ k y k i t , jei ką žinote! 
^ j . — Gerai, tavorsciau, pa-

- D r a u g a s ž i n o k , kad j a u l s a k y s i u ' b e t nemanyk, k a d 
praėjo fašistiniai laikai, ka- v i s k a s t a i P i r P r a e i s ! 

reikalinga Palestina. Tad 
parduokite Palestiną žy

dą galėjai užgaiulioti hebre-
jus ! — sušuko tardytojas . 

— Aš nieko neužgaulio
jau! — teisinosi mokytojas. 
— Pas mus nuo seniai ra
šalo dėmės sąsiuvinyje "žy
da i s " vadina. 

— Aš dar kartą įspėju! _, 

- šai
pėsi plačiame fotelyje besi-
rangąs sekretorius. — O 
kas, a r ne tu valgykloje agi
tavai darbo žmones prieš so
vietų valdžią? Girdi, aš de-

ODŲ DARBININKŲ 
PATYRUSIŲ VYRŲ 

Mažoj Dirbtuvėj 
Darbas reikalauja padirbti ir pa
taisyti visų rūšių odų maišukn ir 
dėžes. Pastovus darbas. Geros 

darbo sąlygos. 

MAX BEHNKE 
705 NO. CICERO 

K E F t l O 

H E L P WANTED — VYKA1 

V Y R Ų V 

ŠVIESŪS, SVARtlS FABRIKO 
DARBAI. PASTOVUMAS. 

Proąa dėl viršlaikio, g-aunant virft-
lajkj ir pusę. 5 ar 6 dUny pasi
rinkimas. Pi-pmijos del nakties dar
bo. Kreipkitės prio direktoriaus. 

Coca Coli Bottlinci Co. 
6410 W. FULLERTON 

4357 N. RAVENSWOOD 
Mums taipgi reikia s»nsnin pa
rankiu vyrų d«'l mūsų bakst}, taisy
mo departamento, kuris randasi: 

6410 W. FULLERTON 

kį priklodą išmįslijo. 

„ ^ . , i • j draugą! - - karščiavosi enka-
dams. Sukelsiu pinigus per Išėjus meškerioti kiekvie-1 ^ . ^ ^ _ ^ ^ 
9 0 d i e n l " - n * s . meškeriotojas trokšte, . . ^ ^ n e ^ g r e i t p a 

šimts kar tų buvau Maskvo- I F»uona' i r banfukgms
f; P a

a
s t o J" l

s . n ^ , l " 
^ ! bas. Geros algos. Geros valandos. 

j e , m a Ž i a U , k a i p t e n Ž m a n ė S i ( } e r a tranaportactfa su Aurora ir El-
, I &in l i n i-Ja a r 1>USŲ linijomis. Kreipkis: (Nukelta į 5 pusi.) 

i r 
t rokšta, kad ant jo meške- matysi saules šviesą! 

Tik tada, kai mokytojas 
Ši žinute gazietose, 

"Drauge", tilpo rugpiūčio 7 Į * į s i k a b i n t ų dideltė W _ ^ ^ 
d. Iki šiol Anglijos socialia-Į B e t P a s i t a i °» a * ® ! pasižadėjo pasitaisyti, jis bu 
tai jau galėjo padaryti dyla j ž u v i s P a d a r o d a u S i a u b l e " ' V o paleistas namo 
su žydais. Ale ne Užuot p r i - ' d i e s> n e * u n a u d o s : i r d a u " 
ėmus žydo pasiūlymą, jie &** nuliūdimo, negu džiaugs 
vėl Washingtone kapitalis- j m o -
tui Dėdei Šamui krokody- ! š t a i < ^ ^ I s l a n d ' N - Y " 
liaus ašaras lieja prašyda- j žuvautojai turėjo tok} ats i-

MOKYTOJAS KALTAS, 
NES KOMPARTIJA 
NORI MUŠTI 

mi visokios pagalbos ir leng-j tikim^- ^ ™ meškeres už-
vatos. 

Socializmas balšaviz-

sikabino aštuonių šimtų sva 
rų žuvis ir, kol žvejai ją su-

ir Daisaviz-i v a M § . MyeU . y i l k o > s u l a u _ 
mas be kapitalistų, kaip šuo ~ meškerių i r s u d r a s k ė tink 
be blusų, negali apseiti. j l ų u ž ^ ^ š i m t u s d o l e r i ų 

Ot, tau i r norėt pagaut Vienoj gazietoj radau pa 
r a šy ta : didelę žuvį. 

IŠ TREMTINIŲ GYVENIMO 
Lietuviškoji Vargo 
Mokykla 

į Kauno našlaičių mokykloje 
mokėsi jauna mergaitė, ku
riai labiau rūpėjo šokiai, ki
nas, dažai, negu mokslas. 
Pasimokiusi dvejus metus, 
už nedrausmingumą ir ne
pažangumą moksle buvo iš 
mokyklos pašalinta. Ji grį
žo j gimtinį kaimą ir uždar
biavo patarnaudama žmo
nėms. 

Bolševikmečio l a i k u tą 
mergaitę paskyrė vienos gim 
nazijos mokytoja. Ji dėstė 
kūno kultūrą i r darbelius. 

Visas pasaulis žino, kad 
mokykla turi nepaprastos į-
takos vaikams ir jaunimui. 
Dėl to stengiamasi t inkamai 
parengti mokytojus, kad jie 
būtų dori, sąžiningi, parei
gingi, geri savo tėvynės vai
kai. Vienas blogas mokyto
jas gali sugadinti šimtus jau 
nimo, ir jau niekas jo pra
gaištingo darbo nepataisys. 

Nepriklausomoje Lietuvo
je mokyklos pasiekė aukšto j Pamokų metu pasakojo apie 
lygio: auklėjimas vyko pa- j šokius, filmas, juokėsi iš ti-
tenkinančiai, lavinimas —! kėjimo, r a g i n o mergaites 

Visi žino ' 'Vilko ir ėriu
k o " pasakėčią, kurią para
šė dr. V. Kudirka. Vilkas 
užpuola ėriuką ir j į visaip 
kaltina. Kai šis vargšelis mė 
gina gintis, vilkas sušunka: 

— Ar dar netylėsi? 
Nubodo man klausyt ta

vęs! 
Jau kal tas tu dėl to, 
kad mane valgyt spiria! 
Ir, pagavęs ėriuką danti

mis, nusineša pietums į tam 
sią girią. 

Teisingai parašė dr. V. Ku 
dirka: "Prieš tvirtą silpnam 
visur visad kaltu būt skir
ta !" 

Vienoje gimnazijoje ra
miai dirbo t ikras lietuvis mo 
kytojas. J is stengėsi kaip 

PASIKLAUSYKITE 
Visų Mėgiamiausias 

Budriko Radio 
Programas 

Srkmari. WCFL Stotos 9:30 v. 
Ketvirtai!. \VHFC Stoties 

7:00 v. v. 

BUDRIKO KRAUTUVĖJE visuo
met rasite geriausios kokybes RA
KANDUS, RADIOS ir JEVVELRY, 
prieinamiausiomis kainomis ir 
visuomet mandagų patarnavimą. 
Atsilankykite. 
VISI DEPARTMENTAI 

PATALPINTI VIENAME 
^AI/TAME NAME 

Krautuvg a tdara kiekvieną dieną. 
Vasaros metu a tdara vakarais 
Pirmad. ir Ketvirtad. iki 9 vai. 
vakare. 

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

Chicago 8, 111. 
Tel. CALumet 7237 

BLUEBIRD PASTRY SHOP 
143 No. York St. — Klmliiirst. III. 

ELMHURST 2080 

MŪRININKŲ 
ALGOT B. LARSON INC. 

TEL. KEDZIE 1620 
išaukite SKOKIE 415 po 6-tOH vaL 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street, Chicago 

galime sakyti, gerai. Turė
jome apačiai žmonių, baigiu-

laisvai gyventi. 
Deja, jos karjera baigėsi, 

sių lietuviškas aukštąsias j kai raudonieji turėjo apleis-
mokyklas, ir jie visa ener- j ti Lietuvą. Dabar, be abejo, 
gija vare kultūrinio darbo 
barus. 

Vaizdas pasikeitė 1940 m. 
rudenį, kai komunistai sten
gėsi padorius, tikinčius mo

ji vėl "moko" vaikus kurioje 
nors mokykloje. 

Vienos mergaičių mokyk
los mokytoja buvo paskir ta 
papras ta provincijos siuvėja. 

kytojus atleisti arba sukis-j J i gyveno gražiausioje Kau
ti į užkampius, o jų vieton, no gatvėje, kasdien lanke 
skyrė įvairius nemokšas, bet i kavines, barus, o i mokyklą 
už t a t paklusnius partijos I ateidavo užsimiegojusi, bet 

raudonai nudažytomis lūpo
mis. 

nurodymams. 

BUVO IR TOKIŲ 
MOKYTOJŲ 

Sena lietuvių patarle sa
ko: aklas aklą netoli tenu-
ves. Tą patį pabrėžia ir šv. 
Raš tas . 

Deja, komunistams atrodo 
išmintingiausia, kai moki
niai pavedami nemokšų glo
bai. Jei toks nemokša sava
rankiškai negalvoja, jei ak
lai kar toja kompartijos pa
mokslus, jei pašiepia tikėji 
mą, — jis t inka būti "vis-
kuo" , taigi, net direktorių 
mi. 

Ramiais laikais vienoje 

Mergaites pasakojo, kad 
ši "mokyto ja" pati nieko 
nemokėjo ir klausė jų, kaip 
tą ar kitą darbą atlikti. Ta
čiau iš mokyklos niekas ne
galėjo jos pašalinti, nes ji 
buvo gera komisaro L. Gi
ros pažįstama. 

MATEMATIKĄ TARDfi 
UŽ "ŽYDUS" 

Vienoje gimnazijoje mate
matiką dėstė r imtas ir pa
dorus vyras. Jį paskyrė tik 
del to, kad labai stigo ma
tematikos žinovų. 

Kartą mokytojas klasėje 

V Y R Ų 

Operuoti tu r ro t lathe ir drill pre
sų pirmam ir an t ram šiftams. Ge
ros aligos. Pastovumas. Kreipkis: 

H E I N - W E R N E R CORP. 
Waukesha, Wisconsin 

Reikalinga Vyrų 
Pagelbininkų 

Turi Būti 18 Metu Amžiaus 
Arba Daugiau. 

DIRBTI 
PLATING DEPARTMENTE 

45 Valandų Savaitė 
v Kreipkitės j — 

SHEPHARD PLATING CO. 
330 Wisconsin Ave. 

Kacine, Wisconsin 

JAUNŲ VYRŲ 
Bendriem Fabriko Darbam 

Patyr imo Nereikia 
Nuolatinis Metinis Darbas 
Geros Algos Pradedant 

Pakėlimas Po 2-jų Savaičių 
Apmokėtos Atostogos ir šventes? 

DONKER PRODUCTS 
126 No. Union Avenue 

STALIORIŲ 
Patyrusiųjų 

Custom ir Specialisku Užsakymu 

50 Valandų j Savaitę. 
Atostogos ir šventes Apmokėtos. 

KREIPKITĖS į — 

818 Evergreen Ave. 
MĖSININKO REIKIA 

Patyrusio padarymui fabricated 
/iešbučio ir restoranų mėsos da-
ims, stripping beef loins ir t.t. 

GREAT WESTERN B E E F CO. 
4044 S. I l a l^ed — YARds 3790 

2 MOLDERIŲ 
Patyrusių 

Non-Ferrous Metalais 
Geros Algos Mokamos. 

Pastovus Darbas. 

L.C. Thomsen & Son 
1303 43rd Street 

KENOSHA, WISCONSIN 

SOLDERERIŲ IR 
DARBININKŲ 

Patyrimo nereikia. 
Darbas dienomis ir naktimis. 

Geros darbo sąlygos. 
P E R F E X CORPORATION 

.r>00 W. OKKAHOM.V MII.VVUKEE 

GENERAL 
WAREHOUSE WORK 

ORDER PICKING & 
PACKING 

GENERAL 
OFFICE WORKERS 

Steady Employment 
5 days per week 

AMERICAN THREAD CO 
111 No. Canal St. 

MŪRININKŲ 
STONE MASONS 

Aukščiausios algos. Pastovumas. 
Šiaurių ir šiaurvakarių apylinkėj. 

JORGENSEN & THORGUSON 
5440 W. CORNELIA, PK.Vsaoola 18:i2 

KARPENTERIU 
REIKIA 

Pradedam 2-troj pietų dalyj dar
bus. 83rd. ir lOSth Gatvės, 3400 

| į vakarus. 
COATH & GOSS 

Tel.: ESTEBROOK 1171 

TROKIJ D R I V E R I I J 
MUISTO. 28m. am/ , a r daugiau. 

Hl(iH\V.\Y, :{(>iu. aniž. a r daugiau. 
'Pik patyrusic-ji kreinkite.s. 

Reikalinga A-l Paliudijimų. 
FRED OLSON & SON 

MOTOR SERVICE CO. 
505 S. 5tln AVE. — MILWAIKEK 

KARPENTERIU 
2 Gerų Finisliorių 

Vienas bus foremanas., Algos boriiii 
grerani darbui. Daug- vidaus darbo 

| per vis žiemą. 
ROBERT IFOAG CO 

I 7«1 No. Watrr Street — >Iilwaukee 
Tel.: DALY &S56 

HIT.P WANTED MOTKRYS 

VYRAI I R MOTERYS 

40 DARBININKŲ 
RINKTI 

DIDELIUS CIBULIUS 

Telefonuokit: Jurkson 7026 
RACINE, WISCONSIN 

MERGINŲ 
Dienomis ir Naktimis 

Nesunkūs Fabriko Darbai 
Geros Al^os Pradedant 

Restoranas Fabrike 
KREIPKITĖS DABAR 

AMERICAN DECAL CO. 
4334 West 5th Avenue 

MERGINŲ 
Reikia Bendram Skalbimo Darbui. 

Atlyginimas apie $35.00 j sav. 
Patyr imo nereikia. 

NORTH AVENUE LAUNDRY 
1624 E. North Ave—Milwaukee 

X "Mirties Kolona", įdo
mi knyga, jau išėjo iš spau
dos. Galite gauti " Draugo' 
administracijoje. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

H E L P WANTED — MOTERYS 

Immedia'e openlnęs for 
STĄ^T NURSES (REG.) 

$180 monthly. Laundry, all mfals, al-
tornate 3 shifts. Pleasant working 
cx>nditiona. Write for details to: 
NEW COMMUNITY HOSPIT.AL 

Rochelle, IJlinoi> • 
Inquiries promptly •ckDOWledS»d 

MERGINU iR MOTERŲ 
18 - 45 metų amž. 15 žmonių rei
kia. Alga pradedant su bona ;s. 
Pastovumas. Jeigu nepatyrę ši
tiems darbams, mes išmokinsime: 

DRABl 'Ž i r PROKTKIMO 
O P E R A T O R E ' 

DRV CI.FANINCi PAGF.LBIMNKį 
TOPPF.RS 

IJNING F*ROSl.\rO OPERATORIŲ 
SILKV F I M S H E R S 

Gera* str^Hkanj ir biisy sujune-i-
ina.s. Air cooled darbo są yg~>a. Res
toranas ir pailsėjimo laikotarpiai. 

KREIPKITĖS DABAR 

SOUTH SIDE LAUNDRY 
& DRY CLEANERS 

2121 S. Kinnickinnic 
M1LWAUKEE 

MOTOROLA 
The Best Radio Place 

IJ\ Town 

HAS OpENINOS 
IN THE 

Television Dept. 
FOR 

WIRERS 

SOLDERERS 
ASSEMBLERS 

Star t ing Rates 95c 
Automatic increases to 

$1.16 
MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

V E I K L I Ų 
MERGINŲ 

Smagūs Fabriko Darbai. Puikios 
Algos. 40 Vai. 5 ' Dienų Savaitė. 

Apmokėtos Atostogos, Ligoninės 
ir Grupės Apdrauda. 

MATYKITE MR. R I D D J E 

Seaman Paper Co. 
2241 SO. WABASH AVE. 

PRIŽIŪRĖTOJŲ 
Mažoj Mental Ligoninėje. 

Ne Suvirs 45 Metų Amžiaus. 
Netekėjusių ir Ištikimų. 
KREIPKITĖS ASMEMAKVI 

ARBA LAIŠKE. 
MISS AGNĖS TAYLOR, ' R . N . 

ROGERS MEMORIAL 
SANITARIUM 

ROUTE 4 
OCONOMOWOC, WISCONSIN 

MERGINŲ 
Cementuoti Rhinestones 

j Kostiumo Jewelry 

85c f VALANDA 
PRADINĖMS 

Su Greita Pažanga. 
Geresnės Algos Patyrusioms. 

AGNINI & SINGER 
656 NO. WESTERN AVE. 

Tel BRUnswick 0300 

VYRAI IR MOTERYS 

R E AL ESTATE 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 

Speeiale nuolaida organizacijų parengimams, 
vestuvėms ir panašiems įvykiams. 

Taipgi pris tatome j namus geriausios rūšies alų 
buteliais, d e ž t a i s ir statinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 
TELEFONAS — PROSPECT 5951 

'"* 

Tuojau užimtina« k a m p n i s mo
derniškas 6 kambarių mūrinis 
bungalow, art i 70th ir Western 
Ave. Štymo šiluma, s tokeiis , ga
ražus. Puikiausiame stovyj. 

CHAS. BAUMANN ft CO. 
3065 N. Lincoln Avenue 

TEL. LAKE VIE W 1318 

"Ką sau pasilaikai — ne
tenki; ką atiduodi — amži
nai bus tavo. 

Visam tam, kca daroma 
prievarta, t rūksta genijaus j 
* 
Maldoj prisimink Lietuvą. 

P A R D A V Ė J U ! 
Mums reikia šimtų jų. 

VYRŲ IR MOTERŲ 
PILNAM IR NEPILNAM DARBUI 

• NUOLATINIAI IR LAIKINIAI DARBAI 
4 GERIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
• PILNAS UŽSIĖMIMAS VISUOSE DEPARTAMENTUOSE 
• DAUG DARBININKAM NAUDOS 
• PROGŲ DfiL GERŲ ALGŲ 
• P R O G Ų D E L P A K Ė L I M O 
• SU AMERIKOS DIDŽIAUSIOM KRAUTUVIŲ GRUPftM 
• 40 VAL. 5 DIENŲ SAVAITE 
• SELMYNINES PIRKIMO NUOLAIDOS 

SU viena iš Amerikos grasiausių ir moderniškiausių 
departamentinių krautuvių 

Kreipkitės tuojau — 8-ame aukšte, ofise 

S E A R S 
2100 W. NORTH AVE — MILWAUKEE 

file:///VHFC
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FBLEND 

Bntered as Becond-Ciass Matter March tl. 1116 ftt ChlcafO. Illinois. 
Under tha Act of Mareli t, 18f». 

Publlshed dally, except Sundays, 
by the 

Uthiianlan Oatho&c Fress Soctety. 
Member of tha Catholio Prras AJS'S 

Bvbscrfptloa EUtest 
ft.Ot per year ouudde of CHlc**o; 
17 •• per year m ChlcaffO * Cicero; 

4 sents per eopj. 

Prenumeratos kaina Chlcagoje k 
Otceruje per p&>u»: 

Metama . . .„ , $T.M 
Pusei Metų • 4.0* 

iungt. Valstybėse, bet ne ChJcaffojej 
Metama ..... .»-« *••«••• $•••• 
Pusei Metu .-.••••:•-••*)••«••• •••• 

Catfentooms 
Metams ..,»•»••••-•••••*••»•• 18 •• 
Pusei Metų > • m r wr> i •.•• 

' ptaicoi reikia rfų— Palto »*<»•* 
Į Orderio su aimkyinaia. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojau*, gavus prašymą. 

dKBIJBKTraS DEEBN, "DRAUGK" 

Mokslo Mėty Pradžia 
Per gana ilgą laiką Chicagoje buvo keliama daug 

triukšmo valdžios užlaikomų mokyklų reikalu. Buvo 
aštriai kritikuojama mokyklų vadovybė ir jos sistema. 
Mes čia nesigilinsime į tai, ar tasai triukšmas turėjo 
pagrindo ar ne. Užteks konstatuoti faktą, kad toji va
dovybe yra pakeista veik iš pačių pagrindų. Tai savaime 
jau daug ką pasako. 

Reikia manyti, kad naujosios vadovybes užvedama 
sistema veiks geriau ir sklandžiau ir kad ji labiau at
sakys šių dienų švietimo reikalavimams. 

Bet. nepaisant kaip nebūtų reformuojamos viešosios 
mokyklos, jose visada pasiliks neužpildoma spraga. Jo
se nebus patie s pagrindinio dalyko — religinio auk
lėjimo, kuris šiandien taip labai yra reikalingas, kad 
užbėgti kelią jaunuolių tarpe plintantiems blogumams. 

Toji spraga valdžios užlaikomose mokyklose kata
likus ir verčia steigti ir užlaikyti savas, privatines ka
talikiškas mokyklas. Nors šis malonumas katalikams 
ir labai daug kainuoja, tačiau tos kainos nesigaili, nes 
jaunuolių ateičiai duoti gerą, tiesų pagrindą yra už 
viską brangesnis dalykas. 

Sąmoningas katalikas giliai vertina katalikiškos mo
kyklos reikšmę ir todėl mielai ir drąsiai leidžia jon 
savo vaikus. Jis yra tikras, kad nusistovėjusi katali
kiškos mokyklos sistema yra geriausia, kad dėl jos 
nebus triukšmo, nes su politika nė kiek nėra surišta, 
bet išimtinai su švietimo tikslu, siekiančiu jaunuoliams 
duoti jų gyvenimui reikalingą mokslą ir religinį, doro
vinį auklėjimą. 

Lietuviai katalikai leidžia savo vaikus į lietuvių ka
talikų mokyklas (žinoma, kur jos yra), nes jie nori, 
kad jų vaikai ir lietuviškai išmoktų ir su lietuvių tau
tos praeitimi ir dabartine jos padėtimi susipažintų. 

Mokslo metams prasidedant, mokyklų klausimą rim
tai ir nuodugniai svarstykime. 

Gen. MacArthur Ir Japonija 
Šiomis dienomis gen. MacArthur padarė svarbų pa

reiškimą Japonijos ateities reikalu. Jis pasakė, kad 
Japonija yra vienintelė vieta šiame sukrėstame pasau
lyje, kur, nepaisant sunkios ekonominės padėties, ma
žiausiai yra baimės, konfiuzijos ir neramumų. Taip 
esą dėl to, kad militarinės okupacijos politika esanti 
paremta labiau teise negu jėga. Lygiai tokioj toleran
cijos dvasioj ir taikos sutartis turėtų būti sudaryta. 
Po taikos sutarties pasirašymo Japonija neturinti pa
sidaryti našta kitai valstybei. 

Anot gen. MacArthur, Japonija nėra ekonominio su
smukimo pavojuje. Jei būsią duota jai proga gyventi 
lzisvėje ir taikoje su savo kaimynais, ji laikysis ir bus 
sustiprintas demokratinis sąjūdis, kuris pradėtas oku
pacijos metu. 

Generolas yra įsitikinęs, kad pasėtoji demokratijos 
sėkla Japonijoj gražiai augs. "Nes demokratija", kal
bėjo gen. MacArthur, "jei stipriai įleidžia šaknis į 
žmogaus širdjį niekuomet savanoriai nepasiduoda ki
tai žmogui žinomai konfliktuojančiai ideologijai. Jei 
laisvė ir viešoji moralybė neatneš tautinio stabiliteto, 
niekas kitas to nepadarys. ' ' 

Pasakyta teisingai. 
Japonija ligšiol sėkmingai pertvarkoma, nes okupa

cijos vadas gen. MacArthur išmintingai valdė nugalėtą 
tautą ir ji nebuvo suskaldyta į keturias zonas, kaip 
Europa. \ 

400 Seserų Kazimieriecių 
Kadangi praėjusį šeštadienį šv. Kazimiero Seserys 

minėjo savo įsisteigimo 40 metų sukaktį, ta proga mū
sų dienraštis Įdėjo trumpą vedamąjį straipsnelį, kuria
me buvo vienas netikslumas. Buvo parašyta, kad dabar 
Šv. Kazimiero Seserų kongregacijoj yra 240 nares-vie-
nuoles, bet turėjo būti virs 400. Vadinas, aplamai imant, 
ši kongregacija kiekvienais savo gyvavimo metais lai
mėjo po dešimt seselių-vienuolių: Tai buvo normalus 
kongregacijos augimas. • 

Ta pačia proga mes norime nuoširdžiai pasveikinti 
dvi iš trijų steigėjų (trečioji — Motina Marija mirė 

Svarbusis Reikalas 
IŠGIRSKIME BALS£, KYLANTI IŠ PUSTREČIO 
TŪKSTANČIO PELENAN SUDEGINTŲ LIETUVIŲ 

Amžius žydėjus, motina žeme, 
Priimk be graudžio, ką amžiai lemia... 
Kas tolio ieško, nors eina vienas, 
Meldžias už mūsų tėvų rugienas... 

/ Ištvėrus žiemą, ateis gegužė, 
Ir vėl šileliai suūš, kaip ūžė... 
Amžinas žiede, motina žeme, 

• Margą vainiką, tau amžiai lemia! 
J. Baltrušaitis 

• 

Su ilgesiu nekantriai laukiame kada Lietuvai ateis 
gegužė. Bet dabar: kančia ir pelenas akyse vaidenas. 
Tik paskaitykime tremties brolių pranešimą: 

— Netoli Veideno (Vokietijoje) yra buvusi Flossen-
burgo koncentracijos stovykla, kur vadinamame, Mir
ties sienyje buvo sudeginta 2,480 lietuvių... Žuvusiems 
lietuviams tautinio paminklo projektą paruošė dipl. 
arch. A. Tylius. Tai bus keturkampis pliko granito blo
kas, kurio viršūnėje, primeną vilniškius, bus trys kry
žiai, o apačioj didelėmis raidėmis įrašas: 

— Tėvynės garbę gindami 
Įrašėm savo mirtimi 
Žmonijai laisvės testamentą. 

Tų sudegintų pustrečio tūkstančio lietuvių pelenai 
tvirtu testamento baisa ir į mus šaukia ginti ir au
ginti Lietuvos garbę. Kasdieniam gyvenime ta mūsų 
patriotinė ugnis gali išsilieti trimis upėmis: 
I VARPELIS JAU KVIEČIA JAUNUOSIUS 

1. Jau skamba mokyklos varpelis ir iš kiekvienos 
lietuviškos šeimos mažieji tesilanko į lietuvišką mo
kyklą. 

2. Gal mūsų mokykjos, kaip ir visos kitos, ir turi 
trūkumų, bet jos yra savos. Svetimoj mokykloj vaikas 
negirdės apie knygnešių kančias, savanorių žygius, Vy
tauto garsą. Viešojoj mokykloj pirmą penktadienį nie
kas nesurinks mažųjų prie Dievo Stalo. 

3. Savo giminių, kaimynų vaikus paraginkime leisti 
į savas, lietuviškas mokyklas. Juk mūsų mokyklų rū
mų plytos senelių prakaitu sucementuotos. Jie nyko 
štokiardose, kaito plieno liejyklose, džiūvo tamsiuose 
kasyklų požemiuose ir pastatė būsimosioms kartoms 
mokyklas, palikdami tik vieną prašymą: Naudokitės. 
Jie gal lengviau atleistų, jei mes užmirštume jų ka
pus: ten yra tįk jų dulkės, čia gi—jų dvasia. 

4. Už darbo valandą mokykloje mūsų seserys gauna, 
maždaug, 23 centus. O vasaros metu — nieko negauna. 
Tai pats vargingiausias atlyginimas, kol^s tiktai yra 
Amerikoje. Iš to jos turi pavalgyti, apsirengti, knygas 
susipirkti, gydytojų išlaidas apmokėti, užmokėti už 
vasarą lankomus universitetų kursus ir t.t. 

Supraskime jų padėtį, lengvai ir duosniai mokslapi-
nigįi įneškime. 

II BtJK MODERNIUOJU KNYGNEŠIU 

1. Mes neturime nei milijoninių, nei tūkstantinių su
mų propagandai, kaip kad kominterno bernai. Taigi, 
perskaitęs lietuviško laikraščio nenumeski, o duoki tam, 
kuris neskaito. 

2. Suradęs ką įdomaus, papasakoki, kitam pažymė
jęs iš kokio lietuviško laikraščio esi skaitęs. 

3. Savo vaikų paprašyki, kad jie skaitytų Jums iš 
lietuviško laikraščio, taip jie įpras ir patys skaityti. 

4. Švenčių, vardinių, gimtuvių ir kitomis progomis — 
labai gera dovana — užsakyti lietuvišką laikraštį. Kas 
savaitė ar kasdieną ateinantis laikraštis primins nuo
lat Jūsų gerumą. 

5. Jei sugebi rašyti, praneški laikraščiui įdomybes iš 
savo apylinkės lietuvių gyvenimo. Kai bus išspausdin
ta, paskaityki kaimynams. Tegu jie mato, kad laik
raštis jais domisi. 

III. LIETUVOS MEILE SUCEMENTUOTI 

1. Kaip krūvon sudėtos plytos išaugina mūrus, kaip 
sucementuoti žvirgždeliai padaro uolą, kaip sujungti 
lašeliai virsta veržliomis upėmis, tyvuliuojančiais eže
rais ir bekraštėmis jūromis, taip lietuvybės meile or-
ganizacijosna sujungti patrijotai bus pilioriais Lietu
vos laisvės rūmams išlaikyti. 

2. Liūdna bet tai tiesa: su mirtimi pasitrauksi iš 
lietuviškos draugijos. Ar jau radai, kas Jūsų vietą už
imtų, kad Jūsų kėdė susirinkimuose vėliau nebūtų tuš
čia? Žinau lietuvaičių, kurios liko rūpestingomis vei
kėjomis tik todėl, kad prieš mirtį motinos prašė" jų 
vietas organizacijoje užimti. 

3. Kokioje draugijoje bebūtumei, nepraleiski progos 
iškelti ir paremti Lietuvos reikalo. Dr J. Prauskis 

prieš keletą metų) — Motiną Immacuilatą ir Motiną Con-
ceptą* kurios ir šiandien tebesidžiaugia savo darbų vai
siais ir sėkmingai tebesidarbuoja Dievo garbei ir tau-, 
tos gerovei. Teduoda joms Dievas sveikatos sulaukti 
auksinio kongregacijos jubiliejaus. 

LIUDAS DOVYDĖNAS 

v T A R K A I N I U K A I 
Rašo Nolecių Vidikas 

• 

Maskolbernių gazietoje 
" V " Nr. 200 tūlas Jonas 
Juška, "festivališkos" biz-
nobrazijos apgaubtas, prašo 
chieagiečių raudonfašistų 
štai ko: "Bet, brangūs chi-
cagiečiai, ką. jūs nedarysit, 
kaip jūs nemanysit, būkit 
tokie geri ir,» susimildami, 
prisiųskit į mūsų festivalį 
jūsų puikiausias šokikes.... 
Pas mus Brooklyne tokių 
nėra. Ir jos pas mus tiks 
kaip cukrus į kavą". Cha, 
cha, cha! 

• • • 
Švakas diplomatas, tova-

rišč Juška, esi. Ar esi šliūr, 
kad Brooklyno lietuviški 
bimbak ratai neturi tokių 
"saldžių cukierkėlių", kaip 
kad chieagiečiai raudonfa-
šistai turi?... Be ,to, lyginti 
mergiotes šokikes prie "cuk
raus į kavą" gali tik koks 
gelt o n s n a p i s "lolly-pop" 
čiulpiks, o ne " Raudono Me
no" kavalierius... Rimtas 
raudonbulšis pasakytų ši
taip: "Jos tiks pas mus kaip 
machorkė Stalino pypkei"... 

Nejaugi aš turėčiau pamo
kinti, kaip raudonplimpiai 
privalėtų pakomplimentuoti 
savo prospektus į raudonas 
"zviozdkas"? 

• . • • 
Tas pats raudonplimpių 

"služka'' Jonas Juška sten
giasi "pašainyti šiūsus" ir 
Dan Ylai, "V" koresponden
tui, šitaip: "Jis yra talen
tuotas garsintojas ir apra-
šytojas visokių parengimų. 
Jam puikiai tas darbas se
kasi ir matyt, kad netingi 
dirbt"... x 

Na, jau na, tovarišč Juš
ka! Aš apie pereitą Litovs-
kų Bolševikų Meno Pestiva-
lį parašiau taip talentingai * 
ir taip rūpestingai, kad tū
liems raudonplimpiams net 
ašaros ištryško... o Bimbai 
kraujas užvirė. Jis taip su
sijaudino, kad net savo 
"Laisvėje" mano talentingą 
Tarkainiuką persispausdino. 
Tai faktas. 

• • • 
* Bolševikiško Meno Pesti-

valiui, aišku, suteiks daug 
"saldumo" ir tokios bolše-
vickos "eukerkėlės" kaip A-
gotėlė su Konstantinka... 
Manau "kad visi maskolber-

YRA DĖDE AMERIKOJE 
(Tęsinys) 

Rytojaus dieną Tomas pilstė žvyrą plačiuos baseino 
takuos, kaitri Bavarijos saulė degino nuogus pečius. 
Juodaplaukis, gražiai nuaugęs Amerikos karys pasi
statė ant tramplyno galo kėdę — paaukštinimą ir šo
ko į baseiną. Tramplyno išmesta kėdė nukrito pavymui 
kareivio ir tėškė į vandenį visai arti nušokusiojo gal
vos. Baseiną apsupę kariai juokėsi sruviu, vaikišku 
juoku. Netoli baseino, skroblų ir liepų miške, atsįliepė 
juokas popietes ramioje kaitroje, svaiginančioj žmogų 
ir gėlės žiedą. Tomui patiko *tas nerūpestingų, karą 
baigusių karių juokas, ir kažin kodėl jam graudu ra
dosi, tfokio juoko jis jau keleri metai negirdi, ir jis 

. pats nebegali taip kvatotis... Klausydamas karių kle
gesio, Tomas pasirėmė ant kastuvo, žiūrėdamas tolu
mon skrendančiu žvilgsniu. 

Tai pastebėjo darbą nurodąs seržantas Sidney, jau
nas šviesiaplaukis, gelsvus pusaulius pliaukšėdamas 
karklo vytinėle. Jis paklausė vokiškai: 

— Warum Sie, Tomas, so scheu?' 
Tomas atsakė, miela esą pasaulyje girdint besijuo

kiančius. Seržantas porą kartų pliaukštelėjo vytele į 
batą, bet po valandėlės jis atsistojo greta Tomo, vytele 
paliesdamas nuogą petį ir klausdamas, kodėl Tomas 
negrįžtąs į namus, kur gal dar skaidresniu juoku aidi 
po karo atstatomos sodybos, atkasami šuliniai. 

— Ten sėdi okupantas, — atsakė Tomas. 
— Ne, tai mūsų sąjungininkas, — atžėrė seržantas. 

— Taip gali kalbėti tik mūsų visų priešas. O ten ne 
priešas, ten demokratai. , 

— Kas Jums tai sakė, seržante? — ramiai paklausė 
Tomas. 

— Prezidentas Roozveltas. Jis nebūtų su nedemo-
kratais į jokį, karą keliavęs. O jeigu jums nepatinka 
dabartinė valdžia, tai jūs nusibalsuokit kitokią — ge
resnę valdžią, — labai paprastai, vis į pusaulį pliaukšė
damas, kalbėjo seržantas. 

— Ten yra viena partija, už ją tegalima balsuoti. 
O ta partija — valdžia. Ir vis ta pati, ji visada daro, 
ką nori, — aiškino Tomas. 

— Bet jūs įkurkit kitą partiją ir už ją balsuokit. 
— Neleidžiama kurti naują partiją. 
— Tai jūs paprašykit, kad leistų," o jeigu neleis — 

skųskitės policijai, — visai užtikrintai, su vaikišku 
tikrumu aiškino seržantas. 

— Ten valdžia, partija, teismas, policija yra viena 
ir ta pati valdžia, ten yra diktatūra, pone seržante. 
Reikia pamatyti, pagyventi, tada galima suprasti, kas 
yra mūsų tėvynės okupantai, — taip pat ramiai, kiek 
liūdnokai susirūpinusia balsu dėstė Tomas. Jam buvo 
nuostabu ir širdų — kas užbūrė šiuos puikius karius, 
kodėl jie taip keistai, neteisingai sprendžia apie rau
donuosius. 

Bet jie pietų metu ilgai ir atvirai kalbėjosi: seržan
tas susidomėjęs paklausė — ar turįs Tomas giminių 
Amerikoje. Juk Vokietijoje esą neįmanoma pasilikti, 
o jeigu negrįžti ir nenori grįžti į savo tėvynę, tai rei
kia kur nors dėtis. Kodėl nepabandyti į Ameriką! Ser
žantas davė popieriaus ir ragino būtinai parašyti, nes 
pats nueisiąs pas Tomo kaimyną Joną Baleišą ir pri-
versiąs atsakyti. Tomas pasisakė jau tris laiškus pa
rašęs, kaip ir jo bičiulis Jonas Baleiša, bet brooklynie-
tis Jonas Baleiša dar nieko neatsakęs. 

— Šiur, tai didelis galvijas. Palauk, aš jį prigriebsiu, 
tai negražu visai Amerikai, — juokavo seržantas, sta
čias žiūrėdamas į Tomą, pievutėje guobas pavėsyje 
ant pilvo gulintį ir rašantį kaimynui Jonui Baleišai 
laišką. 

Tomas, plačiai aprašęs darbą, bičiulio Jono gyveni
mą, didelį norą gauti kokią nors žinią iš užu marių, 
priminę neseniai girdėtą Amerikos karių juoką. 

(Bus daugiau) 

niai sutinka, kad be jų sun- bernių organai, "Laisvė" ir Į aiškintų, ką reiškia "LMS"? 
kiau yra sukti bolševicką "Vilnis", pagalios gal pa-j Tik nemuiluokit! 
"šaina katarinką". Kai nėr 
cukraus, gerai ir sacharin 
ka... Ar ne? 

• * • 
Mūsieji bolševikai bažy-

jasi, kad ne jie organizuoja 
Meno Pestivalį, o LMS. O 
ką reiškia tos trys raidės 
"LMS"? Vieni aiškina, kad 
"LMS" reiškia "Leninas-
Molotovas-Stahnas"..., Kiti 
sako, kad tai yra "Lenins-
ko Monkybiznio Sojuzas"... 
Treti — esą tai "Litovskų 
Ivtaskolbernių Smičiolai''. 

Niekur tikruose lietuvių 
laikraščiuose nesimato apie 
4 'LMS", — tiktai maskolber
nių gazietose. Taigi jmaskol-
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKU 
Žiupsneliai Iš 
Town of Lake 

Pranešimai 
Lietuviškoji Vargo 
Mokykla 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

t i? ! 

TIKRAI, MOKYTIS 

Lietuvos Vyčių seniorų j arkliena minta- . Jei jūs gax-
Klieriko Vincento Meške- mėnesinis susirinkimas i- binsite raudoną vėliavą, ir 

no naudai praeitą sekmadie- v y k s s į vakarą, rugsėjo 3 j jūs arklieną griausite... Už 
nį suruošta bingo. Pramogą <JM s vai., Lietuvos Vyčių šitokius žodžius tuojau rei-
suruošė Šv. Monikos Našlių s a i e j . Visi nariai prašomi ketų prie sienos pastatyti ii 
Dr-ja, prie kurios priklau- j atsilankyti. Yra visa eile | kaip didžiausią niekšą nude-
so ir klier. Vinco mamytė- S Varbių reikalų svarstymui, j t i ! 

J a , į kurią susirašė beveik* Taigi, ar šitokiose sąlygo-
vieni žydai. Mokytojai ga- ' se galima buvo ką nors dirb-
lejo tik pasiklausyti, kaip 
šie geltonsnapiai kritikavo 
jų darbą. Tas esąs * « * ^ l < į į į r ^ ~ į i į ^ 
ir liaudies priešas, anas — . 
per daug dvejetukų komjau- Vis dėlto anas komjaunuo 
nuoliams rašo, kitas — ne- l i s P&sake tikrą tiesą: mo-
mandagus, išdidus ir p. k i n i a i tarybinėj santvarkoj 

9 / ; n e t u r ė j o kada mokytis. 
Mokytojų posėdyje, kada 

\ 

našle. I Mūs veikėjai, norintieji įsi-
* rašyti L. Vyčių seniorų kuo-

Marytei Katauskaitei, ku- p o n > kviečiami taipgi atsi-
nigo P. Katausko sesutei, i a n kyt i . Valdyba 
padaryta operacija Billings , 
ligoninėj. Linkime greit su- cįcer©. __ Mot. Są-gos 2-
stipreti. ros kp. poseiminis susirin-

* . Ikimas įvyks rugsėjo 8 d., 
Parapijos paskutinis šių p a r a p s a l e je . Nares kvie-

Mokytojas nebuvo kaltas, 
tokiais niekais neužsiminė
jo, ir rimtai atsakė: 

— Man labai gaila, kad 
esu piktai provokuojamas. 
Nieko panašaus nesu kalbė
jęs. Pastatykit mane su ši
tais darbo žmonėmis akysta-
tai. Tegu į akis pasako, kad 

metų piknikas bus rugsėjo č i a m o s skaitlingai susirink- ^ — kalbėjau! 

buvo kalbama apie mokinių 
elgesį, būtinai dalyvaudavo 
ir komjaunimo sekretorius. 
Mokytojai žinojo, kad tai y-
ra NKVD ausys ir akys, del 

J to bijojo ką blogo pasakyti 
apie bet kur| mokinį, o ypač 
komjaunuolį. 

Viename posėdyje buvb 
nusiskųsta mokiniu už tin
giniavimą ir apsileidimą. Siū 

7 d., Vytauto parke. Prašo
me atvažiuoti piknikan ir 
su mumis pasisvečiuoti. , d a r y t a d a U g s v a r b į ų n u t a 

"? ] rimų, su kuriais narės tu 
Nekalto Pras. P. Šv. Mer-I 

Jiems buvo sugalvojama į-
vairių pramogų, minėjimų, 
demonstracijų ir k. 

Nebuvo tos savaitės, ka
da nesukakdavo kokia rau
dona metinė: Kirovo mirtis, 
Stalino vainikavimas, Leni
no mirtis, Revoliucijos die
na, gegužės pirmoji ir t.t. 

Dabar, kada raudonoji ar
mija giriasi viena sunaiki-

ti, bus išduotas raportas iš ; 

buvusio seimo, kuriame pa-1 — E, tavorščiau! — šau- nuolių atstovas ir ėmė mo
kė pro dantis sekretorius. — kyti mokytojus: 
Dar nežinai sovietų santvar \ _ D r a u g a i m o k y t o j a i ! Jūs 

gaičių Sodalicija rūgs. 21 d. 
ruošia busais ekskursiją į 
Šv. Kalnus — Holy Hill, 
Wis. Visi galės važiuoti. 

Omega 

ryta jam* sumažinti elgesio , n u t e i vokiečių didybę, be a-
pažymį. Tada šoko komjau-J **jo, yra dar daugiau minė

jimų. Juk tiek buvo mūšių, 
tiek bėgimų... 

Deja, niekas negali Lietu-
kos: akystatan mes žmonių į mažinti e l ^ s i o pažy- I ™je paminėti liūdnų trėmi-

č i a ~ s a v 9 gimtadienį šį. raė- į N K V D ištirti šį reikalą. Jei 

nesj. A. S. 

Dėmesio! Dėmesio! 
Marq„ette Park. - Rug- j P " * " ' . Beserų-mokytojų nau 

. . __ T> A T ^ K i dai.* Visos rėmėjos kviecia-
sejo 28 d. BALF 5 skyrius, \ 

.. . . . mos atsilankyti i parapnos 
parapijos svetainėje rengia- J * , j 

i v̂  A ~ -n
 s a l £ . tuojau po pamaldų, nepaprastą ir labai įdomią v ' J ^ F H 

Sus-me reikės pasitarti a-
pie ruošiamą išvažiavimą 

.pasirodys, kad es i kaltas, ži
nosi, kur meškos vaikus pe-

Bridgeport. — ARD 2 s k y j 1 1 - . 
rius turės susirinkimą rug- j jjMįm^ k a d tai buvo 1941 
sėjo 5 d., sykiu ir " p a n t r y ! m birželio pradžioje. Tuo

jau prasidėjo karas, ir mo
kytojui ilgai nereikėjo slaps 
tytis . Jis gi būtų buvęs tik
rai kaltas, nes kompartija 
ėsti norėjo. 

rime susipažinti. Taipgi bus 
pagerbtos narės, kurios šven ! nestatinėjam. A š įsakiau j~T ^ i 7 o 7 « 7 « ^ t ^ u J ™ * ™ r 6 ... kTTTirrv ;xa.i_Ai -. n._i_ T ^ Iml\ uoliausiam komj&mnuno 

organizacijos nariui! Ar jūs 
žinot, ką j i s veikia? Jis ne
turi kada miegoti, ne tik 
knygos j rankas paimti. 
Kiauras dienas važinėja į 
kaimus, agituodamas, kad 
ūkininkai javus atiduotų; 
vakarais lanko agitatorių 
kursus, dalyvauja posėdžiuo 
se, įvairiuose pasitarimuose. 
Jūs dirbkit kiek jis, tai mū
sų šalis bus pati laimingiau
sia! A š protestuoju prieš jo 
terorizavimą ir pasidarau 
atit inkamas išvadas. 

mo sukaktuvių. 

Jonas Gailius 

Buyl'.S.SavingšBo 
REGILARLY 

M-i 

KOMJAUNUOLIAI 
MOKĖ MOKYTOJUS 

pramogą. 
Visi, kas tik norite pama 

tyti ir prisiminti Nepriklau-! r u ^ 3 0 7 d. į Ryans VVoods 
mos Lietuvos gyvenimo lai-1 < ^ e t a N j J M seserų> Ar j ^ 
kotarpį, neseniai praūžusio g m i n o j naudai. į . oKas iš k n m i f l l ] n i m l i l l ' n - 7 f l p i 

karo siaubo veiksmus ir bu- ™ n ™ l a » d * ™<> Barkus | V ° k ° m J * ™ u ° ^ organizaci 
vusių Naujosios Europos k r a u t u v f t * > 33 St. 
"kūrėjų" paliktus pėdsakus, K a m troku nepatogu va-
ir š iaip visokių įdomybių — j ž i u o t i > & a l i lengvai atvykti 
prašom atsilankyti. 

Visa tai parodys lietuvis 
VVestern gatvėkariais. 

Skaitl ingas atsi lankymas 
veikėjas ir nepaprastas Lie- i l ietuvių priduos mums dau-
tuvos mylėtojas Anthony! g iau energijos darbuotis. 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

Žinoma, mokytojai negalė
jo nubausti mokinio, nes pa
tys bijojo savo mokinių. 

&*+****-

AskwhereyouWORK 
Ask where you BANK 

Rudis su kino filmą. Mr. An
thony Rudis už tai neima 
jokio atlyginimo, o visa tai 
aukoja lietuviams tremti
niams šelpti. 

Neužmirškite tos dienos 
ir visi kuo skaitlingiausiai 
dalyvaukite. Nepraleiskite 
retos progos. 

Įžanga tik 50 centų. 
B A L F 5 skyr. valdyba 

Valdyba 

Ar žinai, kad... 
Para6« 

KUN. TOMAS CHASE (Clžauskas) 
Išleido Btrafford House, Inu. 

žemėlapiai, kronologija, 880 pusi. 
•S.ftO 

Žemės kamuolyje yra du 
storiausi anglies sluogsniai. 
Vienas Fortūna kasyklose, 
netoli Cologne, Vokietijoj. I Užsakymus siųskite J — 
Sluogsni s yra 330 pėdų sto- \ D R A U G A S 
rūmo. Amerikoj storiausias 2334 S. Oakley Ave. 
s laogsnis yra Mammoth ka-1 Chicago 8, Illinois 
syklose, netoli Wilkes Barre, Į P l e a s e 8 e n d ^ voetpgiiįl Paraginkite savo kaimy 

nm ir pažįstamus, kad jie Pa. Sluogsnio storis nuo 60 
užsisakytų "Draugą". Į iki 80 pėdų. 

copies of your book THE STORT OB 
LITHUANIA. Enclosed you Wili 
find $ > < • • • • • 

f 
! Name .. 

: ^ I Address 

9 JBOO KOUTI r 
M I R I OAUTI 1* — 

UNIVORSAL 
Savings and Loaa'AssociatiGb 
1739 So. Halsted SL Tel.HAY3317 

Jtisų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savingi 
and Loan Insurance Corporation. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
ano 9 ryto iki 8 valu. Seitari. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

V ^ 

Tą girk, kurs geriems dar 
bams pasišvenčia, kurį geri 
myUf o blogi nekenčia. 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSCK 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Boml 
Basto ja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOS IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as

mens kapo —t tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklas pristatome i visas kapines arti ar toli 
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

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

Aplankykite mos ir pamatykite moša darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis. 

BITTINandKAMENSKY 
- i • • I I • 

Monument Works 

K 
3088 W. i l l f h S T R E E T — TeL BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve" nuo Bv. Kazimiero kap. vartų. J 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE D I E N 4 K NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 
4330-34 S. California 

Avenue 
Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WG£S 
(1390 k ) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 lkl 9:S0 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jum*. 
norint, kanai žuvusiu ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
i jftsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacl* 
jas. Sutelkiamas pilnas mtlitarinia laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

KUS 
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 

Masu patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1 

SEKANTIEJI YRA NARIAT CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambolaasa patarna- A i 
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

«± \ Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos Ii 
tCoselando dalyse Ir 
tuojau patarnaujant 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

LACHAWICZ ix SŪNAI 
8314 W. 28rd PLĄCE Phones — VIRginia 6672 
10766 S. MICH1GAN VIRginia 6673 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 & MIOHIGAN AVE. Phone: PUUman 9661 

ANTANAS M PHILLIPS 
3307 & UTUANICA AVE. Phons: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3672 

^ i 
» 
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DIKNRA&T& DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Trečiadienis, rūgs. 3, 1947 

220,000 Žmonių Darbo Šventėje 
Chicago. — §į»| metų iškilusias kainas ir tuo pa-

Darbo Dienos proga Soldier čiu visą pragyvenimą; 
Field susirinko apie 110,000 2. Stengtis, kad visi dar-
žmonių. Uždarius visus įėji- bininkai už atitinkamą at
muš, lauke susirinko dar lyginimą ištisus metus ga-
apie tiek pat žmonių. Ap- lėtų dirbti; 
skaičiuojama, kad iš visd 3. Plačiai išvystyti naujų 
viduje ir lauke prie Soldier namų statybą; 
Field buvo apie 220,000 4. Padidinti dabartinį 40 
žmonių. centų uždarbio minimumą; 

Svarbiausią kalbą pasakė «• Sustiprinti socialinės 
A. F. L. vadas William » P d ™ * » ' s t a t ^ u s \ ! v e" 
Green. Jis savo kalboje d a n t sveikatos apdraudą. 
kvietė visus dirbančius Žmo- j Susirinkusiems buvo per-
nes stengtis pašalinti iš skaityta prezidento Tmma-
kongreso tuos jo narius, no telegrama. Paskui kardi-
kurie balsavo už Taft-Hart- nolas Stritch atka bėjo in-
ley darbo įstatymą ir kitus vckaciją. Taip pat kalbėjo 
prieš darbo unijas nukieip- meras Kennelly. 
tus įstatymus. j A p i e 4 v a l v i r š s u s i r i n . 

Jis tačiau pabrėžė, kad kusių praskrido kapitonas 
pačių darbininkų % ir kartu VVilliam Odom tuo pačiu lėk 
viso krašto gerovei produk- tuvu, kuriuo jis šiais metais 
cija turi eiti visu smarku- du kartus apskrido aplink 
mu ir industrijos ratai suk- žemę. Po valandos jis pats 
t i s be žalingų pertraukų. Su pasirodė Soldier Field plat-
priešais reikia kovoti ne ža- formoje kartu su kitomis į-
lingais streikais, bet taikin- žymybėmis iš teatro ir fil-
gu ir demokratiniu būdu — mų pasaulio. 

LEGIONIERIAI PARODUOJA 

balsavimų metu. Programoj, nusitęsusioj 

Keliuose Nebuvo Daug Nelaimiu 
Chicago. — Užvakar die-

nog saulėtą popietę šimtai 
tūkstančių chicagiečių grįžo 
iš artimesnių ar tolimesnių 
vietų, praleidę Darco Die
nos savaitgalį. Nežiūrint di-; 
delio susigrūdimo kėlu ase, 
Cook apskrityje nuo penk
tadienio vakaro iki pirma
dienio vakaro susisiekimo 
nelaimėse žuvo tik k^tari 
žmonės. 

Visame krašte, išsiliejus į 
keliug 26 milijonams auto
mobilių, žuvo 248 žmonės. 
Kitokiose ne'aimė^e žuvo 
133 žmonės, iš kurių 68 pri
gėrė ir 65 žuvo įvairi zse ki
tose nelaimėse. 

Darbo Dienoje (plrmad e 
nį) ^Chicagoje susisiek m J 
nelaimėse buvo suž^Lti 44 
žmonės. 

Dvidešimt keturi buvo į 
sužeisti susidūrus dviem ' 
"L" vagonams prie Van 
Buren ir Canal st. stoties. 
Tačiau visi sužeistieji daug 
nenukentėjo. Tik keli buvo 
palikti ligoninėse. 

Kiek vėliau susidaužė du i 
Roosevelt rd. galvėkaria\ 
veža žmones iš Sold er Field. 
Vienam gatvėkariui laukiant 
šviesos signalo piie Michi-, 
gan ave., ant jo užvažiavo 
kitas gatvėkaris, ką tik 
pervažiavęs Illincis Centrai 
bėgius. Manoma, kid buvo 
sugedę to gatvėkario stab
džiai. Čia sužeista 20 žmo
nių, šeši turėjo būti nuga
benti į ligoninę automobi
liu, o kiti sužcisteji patys 
nuėjo perrišimui. 

X "Draugo' Labor Day 
piknikas, iš tikrųjų, buvo 
antspaudą ant visų piknikų 
Vytauto parke. Kad paten
kinus tūkstantines minias, 
pikniko talkininkai visą die
ną sušilę darbavos. Visi pa
rodė nepaprasto pasišventi
mo, kurį dienraščio vadovy
bė begalo vertina. 

X Draugo' Labor Day 
,n, 

Lėktuvų Lenktynės Pasibaigė 

A. F. L. šefas nubrėžė to- penkias valandas, buvo auto: p e r metinę nacionalinę konvenciją New Yorke Ameri-
kią penkių punktų progra- lenktynės, įvairūs aKrcbati-1 kos Legiono armija paroduoja žymiausia, labai išpuošta, 
mą sekantiems metams: kos aktai ir kitokics įdo- gatve 5th Avenue. (Acme-Draugas telephoto) 

1. Sumažinti nežmoniškai' mybės. 

Mokyklų Durys Vėl Atsidaro Traukinio Nelaimė ! Rekordinis Mėnuo 

Chirago. 
tai Chdcagos viešosiose mo
kyklose prasidėjo \akar. 
Ja s šiais metais lankys apie 
350,000 va kų. Prie jų dar 
prisideda 100,000 Cook aps
krities vaikų. 

Katalikiškosios mokyklos 
darbą pradeda šiandien. Į 
jas šiais metaig įstojo 210,-
000 vaikų. Į katalikiškąsias 
mokyklas šiais metais įsto
jo didžiausias mokinių skai
čius jų istorijoje. 

Kolegijos ir universitetai 

rudens semestrą pradeda 
šio mėnesio pabaigoj. 

Vestuvės ir Mirtis 
Cleveland. — Dominic 

Jannazo svečiai linksmai 
juokdavo jo vestuvėse, lauk 
darni atvykstant dar vieno 
žymau s svečio — jaunojo 
brolio Tony, kuris dalyvavo 
lėktuvų lenktynėse. 

Staiga juokas nutilo, nes 
buvo pranešta, kad brolis 
žuvo, nukritus jo lėktuvui. 

Dugald, Man. — Mažiau
sia 19 žmonių buvo užmuš
ta ir 15 sužeista, susidūrus 
dviem traukiniams šioje Ka
nados stotyje apie 20 mylių 
į rytus nuo VVinnipego. 

Visi žuvusieji važiavo 
specialiu atostoginiu trau
kiniu, kurio.vagonai daugu
moje buvo mediniai. Šioje 
stotyje tas traukinys atsi
trenkė į stovintį ekspresą. 
Traukinyje tuojau kilo gais
ras, kuris greitai iŠ3ip ėtė 
į visą traukinį' ir į stoties 
pastatus. Ekspreso keleiviai 
nenukentėjo, tik buvo su
trenkti. 

Chicago. — Šių metų rug-
piūčio mėnuo buvo rekordi
nis savo karščiais. Tai buvo 
karščiausias rugpiūtig Chi-
cagos istorijoje. Vidutinė 
mėnesio temperatūra buvo 
80.2 laipsnio, kai papras
tai rugpiūčio vidutinė tem
peratūra esti tik 71.6 laips
nio. 

Net 18 dienų buvo 90 ar 
daugiau laipsnių karščio. 
Keturias dienas iš eilės bu
vo virš 100 laipsnių karš
čio. 

r^ 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 

^ 

Mūsų ilgij inetij patyri
mas rakandų išdirbi m e 
fgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

O Mttsq DtrbtoTic 
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MCSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mos Perkant — Nupirksite Daus: Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMI 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

rūkstančiai Pilnai Patenkint? Pirkėjo lagaratna Mus — 
Pii* Progo* Paklauskite Ju 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas LAFayette 3516 

Savininkas JOE KAZIK - KAZIKAITIS 

Nušovė Žmoną 
Chicago. — Policininkas 

Frank Griswold, 39, pirma
dienį rytą nušovė savo žmo
ną, Agnės, 45, savo namuo
se 6643 S. Union ave. 

Žmona dirbo vienoje ta
vernoje. Sekmadienį ji ne- j 
parėjo namo iki 6 vai. ryto, 
nors turėjo pareiti 2 vai. 
Vyras norėjęs išgauti iš 
jos, kur ji buvusi, bet gin
klas "netyčia" išsišovęs ir 
užmušęs žmoną, gulinčią lo
voje. 

Vyras sako, kad jo žmona j 
labai daug gerdavo ir daž
nai vėlai namo pareidavo. 
Jis su ja dažnai, ginčydavo
si. Ginčai pasibaigė mirti
mi. 

Lietus Ant Baltiniu 
La Junta, O l o . — Lakū

nas W. J. Black sugalvojo 
padaryti lietų. Iškilęs savo 
lėktuvu iki 17,000 pėdų, jis 
pradėjo barstyti ledą į de
besis. Lietu s tikrai pradėjo 
lyti ir lijo apie 20 minučių 
vienos kvadratinės mylios 
plote. Tačiau kai jis išlipo 
iš savo lėktuvo, gavo nuo 
žmonos gerokai barti, nes 
jo padarytas lietus sulijo 
kieme padžiautus skalbinius. 

VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU KASDIENINI} 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS* BAL. 11d.. 1933 

WHFC -1450 kilocydes 
4EKMADUCN1AI8: n u o l i n o . 

Iki 2-ros valandas popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

valandos vakare. 
EXTKA PROGRAMAS: Penk 
tadienlaia nuo 7 iki 8 v. va U 

Klanaytl* 
HazJbo* 

Dainę 
l\n\ų h 

Pranešimą* 

MARGUČIO Ofiso Adresas 

6755 So, Western Ave., Chicago, fll 
Tafofonas — GROvehil! 2242 

Vėl ištekėjo 

^ = =s 
Jr 

TAUPYKIT LIETUVIŠKOJ ĮSTAIGOJ ^ 

& 

Gausite iki 3 ^ nuošimčiu ant 
savo taupomu pinigu (eurrent 
rate). Visi indeliai yra apdrau
sti iki $5,000 00. 

MCSU TURTAS SIEKIA 
ARTI $2,000,000.00 

Tolimesni Amerikos Lietuviai 
siųskite taupimui pinigus per 
paartą: mes ūmai ir teisingai 
pakvituosime. 

CHICAGO SAYINGS 
& Loan Association 

JOHN PAKEL, Pres. 
6234 So. Western Ave. 

Chicago 36, Illinois 
Telefonas GROvehHl 7575 įstaigos Naujas Namas 

Parsšiutisfas Žuvo 
Sandpoint, Idaho. — Tūk

stančiai žmonių, susirinku
siu į Darbo Dienos šventę, 
mate Diek Neu, 25, krintan
tį į ežerą iš 1,000 pėdų auk
štumos ir prigeriantį, kus-
met jo parašiutai neatsida-
re. Jis su kitais dviem pa-
rašiutistais šoko iš lėktuvo. 
Kiti du parašiutistai taip 
pat įkrito į ežerą, bet jie 
išsigebejo. 

Paryžius. — Doris Duke, 
kuri yra vadinama turtin
giausia pasaulio moterimi, 
ištekėjo už Porfiiro Rubiro-
sa, Dominikos respublikos 
garbės atstovo Paryžiuje. 

Ji buvo ištekėjusi 1935 m. 
už James H. R. Cromwell, 
buvusio Amerikos ministe-
rio Kanadai, bet 1943 su juo 
persiskyrė. Jos naujasis vy
ras buvo vedęs du kartus. 
Jo pirmoji žmona buvo Do
minikos prezidento duktė 
Flor de Oro Trujillo, o ant
roji Danielle Darrieux, žino
ma prancūzų; filmų artiste. 

Visas Priimti 

Užbaigs Tilta 
Chicago. — Naujasig Ca

nal st. tiltas per Chicago 
upes pietinę dalį (21 blokas 
nuo Madison st.) gali būti 

•atidarytas jau sausio 1 d. 
Naujasis tiltas kasdien 

turės per save perleisti apie 
38,000 automobilių, daugiau 
sia sunkvežimių'. Tai bus 
daugiausia komercinių auto-
vežimių naudojamas tiltas. 

Toledo, Ohio. — Kiekvie
na tauta, nežiūrint jos dy
džio ir vidujines santvar
kos, turi būti priimta į 
Jungtines Tautas, jeigu no
rima tą organizaciją pada
ryti tikrai pasauline orga
nizacija. Taip pareiškė Fa-
ris ei Khoury, UN Saugu
mo Tarybos prezidentas pra
ėjusį mėnesį. 

Jis, Syrijos delegatas, 
kalbėjo Amerikos syrų or
ganizacijos metiniam su
važiavime. 

10,000 
• DEGTINES 
• BRANDAS 
• RŪMO 

B O N K Ų 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

piknike mažesnes dovanas 
laimėjo Ch. Tamanauskas. 
Jr., iš West Side (didelį py
ragą), dovaną B. Daukšie
nės, iš Cicero; 20 svarų kum 
pis teko T. Stučinskienei iš 

Cicero. 
X DRAUGO Labor Day 

pikniko darbininkams yra 
ruošiama skanios vaišės, 

OleveHarad. — Sportin 
lėktuvų lenktynės, kuri 

j buvo pasiekta naujų rekor 
!dų, pasibaigė. Viena3 laku- lios į valandą. Šiose lenkty- IeJe; V l s l . *at, pikniko dar 
! nas jose žuvo, o keturi lek- nėse skrendama uždarame fcminkai bei talkininkai yra 
j tuvai buvo sunaikinti, bet! rate, todėl didelį greitį iš- nuoširdžiai kviečiami pribu-
| lakūnai išliko gyvi. j vystyti yra gana sunku ir t i apie 7 vai. vakare ir da-

Žuvo Tony Janazzo, 25, pavojinga. lyvauti vakarienėje. 
kurio lėktuvas nukrito ir su-1 Lenktynių žiūrėjo apie D r j a n a s žekas iš 
degė prie stulpo. i 71.000 žiūrove f Waukegan, su žmona ir sa-

vo tsvais nepraleidžia nei 
vieno "Draugo" pikniko. Va 
žiuodami visuomet atsiveža 
ir "Draugo' VVaakegan ko
respondentę M. Zaveskienę 
su šeima. Tekc- taipgi pik
nike sukelt vaukeganiečius 
veikėjus: I'araliūną ir Lit
viną. Be abejo, buvo ir dau
giau, tačiau didelėje minio
je sunku buvo pamatyti. 

X Juozas Cress, žymus 
Detroit lietuvių veikėjas, 
džiaugiasi susipažinęs su 
Antanu Toliu, kurio knygą 
'Mirties Kolona' labai sėk

mingai platina tarpe detro-
itiečių lietuvių. Vykdamas į 
'Draugo5' pikniką, j i s taip

gi atvežė pluoštą prenume
ratų ir tikietų pikniko pre
mijoms laimėti. Be to, sek
madienį dalyvavo Šv. Anta
no parapijos piknike. Jis bu
vo apsistojęs pas Česnavi-
čius, Aštuonioliktoj, * taipgi 
aplankė draugus-pažįstamus 
Šimulį, Sakalus ir kitus. 

X Walter Malinauskas su 
žmona, iš Detroit, praeitį 
savaitę viešėjo pas savo gi
mines, žinomus veikėjus ir 
geradarius Zubius West Pull 
mane ir nepraleido neatsi
lankę į ''Draugo" pikniką. 
Viešėdami čia sykiu dairosi 
vietos bizniui atidaryti. Ma
linauskai čia gimę ir augę, 
labai malonūs žmonės, taip
gi puikiai lietuviškai kalba 
.r dėlto pasisekimas jiems 
biznyje gali būti užtikrin
tas. Iš detroitiečių lietuvių 
piknike taipgi teko matyti 
Mr. ir Mrs. Kulbokus. 

X Pov. Petrenas, iš Rock 
ford, 111., piknike išsitarė, 
og žmogus galvoja vienaip, 

D dažnai ivyksta kitaip. Taip 
! buvo ir su rokf ordieiių lie-
I čuviu veikėjų sumanymu — 
-. org?." ' guotai busu atvažiuc 
t ti į ''Draugo" pikniką. Su
manymas neįvyko dėl to 
kad prieš Labor Day rok-
fordiečiai turėjo didelį pik
niką ir buvo pavargę. Tad 
tiktai P. Petrėnas atvyko. 
Piknike jį galėjai pro kitų 

I galvas matyti, nes tai vy
ras iš stuomens ir liemens. 

GIN 
VYNO 
KORDIAUJ 

• KRUPNIKO 
Buh Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

M O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

* *J? 

jiir^ * J A"r> -J 

DUODAME PAS
KOLAS UŽ ŽE
MIAUSI NUOŠIM
TI. 
Didžiausia ir s tp 
riaasia finansinė 
jstaga teikia t^ų-
pvtojams ekstra 
apsaugą. 
Turtas 18 milijonu 

doleriu 
Atsargos fondas 

virš $1,600,000.00 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION o( CHICAGO 

JUSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr. 
t 

4192 Archer Avenue Virginia 1141 
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