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Muštynės Prancūzijos Parlamente 
Tarpe Komunistu, Socialistu Narių 

• -

Ar Premjeras Schumanas Sugebės 
Išgelbėti Savo Vyriausybę? 

TIK KARAS IŠVARYS IŠ BERLYNO: CLAY 
J ĖKTTJVAMS SUSIKŪLUS. DTT LAKŪNAI ŽUVO 

RAŠO VYT. ARŪNAS 

Jei pradžioje atrodė, kad Prancūzijos vyriausybės krize 
pašalinta ir Prancūzija išgydyta nuo šios "slogos," tai 
pasirodo, kad vėl atsirado šios ligos simptomų ir šiandien 
Prancūzijoj tik ir tekalbama apie Schumano kabineto 
krizę. 

Tiesa, Schumanas apturė
jo didelę pergalę virš komu
nistų ir gaullistų, kurie šį 
kartą lyg supuolamai jį puo-

. lė, bet vyriausybes krize 
taip ir liko nepašalinta. 

Visi sutinka, kad Bidault 
nebegali toliau pasilikti ka 
binete. Kad Prancūzija jei 
nori būti gerai atstovauja
ma tarptautinėje politikoje, 
turi pasieškoti kitą asmenį. 

Schumanas Kryžkelėje 
Iki šiam laikui Schumanas 

nebuvo linkęs daryti kabine
te pakeitimus ir sake, kad 
jis pats greičiau pasitrauk
siąs, jei kely sutiksiąs ne
peržengiamą kliūtį, negu ša
linti kokį ministrą. 

Pakeisti Bidault nėra leng 
va. Reikia kad jis pats su
tiktų, nes kitaip iššauks vi
so kabineto krizę. Pagaliau 
reikia surasti įpėdinį. Pla
čiai kalbama apie Rene Ma-

bes pasiaiškinimo. Jie apkal
tino vidaus reikalų ministrą 
Moch ir prefektą, kad poli
cijai buvo duotas įsakymas 
brutaliai elgtis su streiki
ninkais ir reikalavo tuojau 
pat atšaukti iš šio miesto 
policijos jėgas ir amnestuoti 
nubaustuosius streikininkus. 

Vidaus reikalų ministras 
Moch paaiškino*, kad Cler-
mont-Ferrand įvykiai grasi
no išsiplėsti po visą Prancū
ziją, tad reikėjo šiuos Pran
cūzijos ekonomijos sabotuo
tojus sudrausminti. 

Tarus jam šiuos žodžius, 
komunistai pradėjo kelti di
džiausi triukšmą, daužyda- VATIKANAS, birž. 24. — 
mi suolais ir rėkti: " Žmog- j Raportai pasiekę Vatikaną 
žudva! sninnsf n v ^ i S n o i šįan(jįen sakė, Kardinolas 

Komunistai iš Naujo Reikalauja 
Alijantu Pasitraukimo iš Berlyno 

Sovietai Sustabdė Elektros Tiekimą 
Vakaru Sritims Berlyne 

BERLYNAS, birž. 24.—Rusai šiandien tampriau su
spaudė Berlyną, Amerikos generolui Lucius D. Clay pa
reiškiant, kad rusai ' 'be karo negali išvaryti mus ' iš Vo
kietijos sostinės. į 

Amerikos karinis guber-! narys nepasirodė. Jis prane-
•latorius sake. vėliausi sovie- .* še esąs per daug užimtas, 

Griaučiai vieno dviejų laivyno lėktuvu, kurie susikūlė oiv virš Detroit, Mirh., rodomi priešaky keliu 
namų, kurie sudegė gaisre po lėktuvo išsprogimo atsimušus i žeme. Abiejų lėktuvu pilotai buv-o už
mušti, ir keli darbininkai fabrike, ant kurio antra.sis lėktuvas nukrito, buvo sužeisti. (Acijie) 

Kardinolas Nubaudė DEWEY LAIMĖJO REPUBLIKONŲ 
Vengrijos Valdininkus: .,A,.,u..... . „ , **.r*.*rl.,.., 

NOMINACIJA U.S. PREZIDENTUS 
žudys! šnipas! Dveselėna! 
Banditas!" . 

Bet Moch, nė kiek nesi
jaudindamas, paprašė, kad 

u veiksmai nurodo, kad jie 
<k bando padaryti galutina 
maudimą išvaryti mus u 
Berlyno." 

Rusai nutraukė elektros 
teikimą vakarų alijantu da
lims miesto ir sustabdė vi
sas maisto siuntas geležin
keliais einančiais iš vakarų 
Vokietijos. 

Kominformas Baigė 
Konferenciją 

Oficiali sovietų ir vokiečių 
komunistų spauda iš naujo 

r amerikiečių valdininkas 
pastebėjo: "Jis veikiausiai 
užimtas einant ir uždarinė-
jant elektros rjėgos linijas." 

Sako, U.S. Nevaldys 
Europos Šalių Pinigus 
WASHINGTON, birž. 24.— 

Valst. pasekr. Lovett prane
šė, kad U. S. greitu laiku 
užves pasikalbėjimus su An
glija. Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir Liuksemburgu— 
k 'Vakarų Sąjungos' valsty-

Josef Mindszenty, Vengrijos 
primatas, ekskomun i k a v o 
Vengrijos valdžios ir parla
mento narius, kurie birž. 16 
d. nacionalizavo Vengrijos 

šie įžeidimai būtų Įtraukti į 
stenogramą ir paskelbti 
"Vyriausybės Žiniose." Par- katalikų parapijinei mokyk 

yei į Ramadier, Paul Rey- lamento pirmininkas priža-jias. 
naud, Bliumą ir net galvoja- \ d § J° t a i padaryti ir perspė 
ma, kad pats Schumanas ga- 3° komunistus, kad nusira 
lėtų paimti užsienio reikalų j Tx}int\ n e s priešingu atveju 
ministro portfelį. 

Tačiau tą padarius, vy 
riausybės kabineto krizė ne 
būtų dar išspręsta. Lieka dar 

Kiti Kandidatai Atidavė Jam Balsus; 
Rinką Vice-Prezidenta Šiandien 

Levvisas Laimėjo $1 

reikalavo, kad vakarų ali- \ Dėm is apie Įgyvendinimą 
i j a n t a i išeitų iš miesto. Ber- I Vandenbergo r e z o l i u c i j o s , 
i lyno radijas paskelbė, kad ! k u r i d u o d a administracijai 
| vakarų dalys turi tikėtis ' g a l i ą p r a dė t i rajonines gy-
; elektros nutraukimo nakties n į m o s i sutartis ir tyliai duo-
metu, kas skaitomas perspe-' d a užtikrinimą karinės pa-

P H I L A D E ^PHIA, birž. 24. — Susirinkus konvencijos jimu del nutraukimo dieną g a ibos ii Amerikos. 
• salėje po peitraukos, kandidatai Taft, Stassen, VVarren, ir naktį, matomai tam, kad; Spaudos k o n f e r e n c i j o j e 
Baldwin ir Vįndenberg pasisakė už New Yorko gub, Tho- neleisti fabrikams užsidariu Lovett taip pat pareiškė, 
mas E. Dewey nominacija. Po to sekė/balso?aukis ir visos šiems dienos metu dirbti A m p r jk a niAlrnnmPt npmanč 

jis uždarysiąs posėdį, pažy 
mėdamas, kad jie patys at
sisako klausyti atsakymo į 
savo iškeltą klausimą. 'Didžiuma minkštų anglių u ž Stasseną. Kiti 'delegatai 

kitą* nemažiau svarbesnę i S a v o pranešime Moch iš- kasyklų savininkų šiandien ' Van<lenberg, VVarren, Bald-
' sutiko pasirašyti naują s u - i w i n ' M a cAr thur ir Reece 
tartį su John L. Lewisu, | p a s i d a l m o l i k u s i a i s balsais, 
kuria būtų duota angliaka- Dewey žymiai Pašoko 

delegacijos vienbalsiai pasisakė už Deivey nominaciją. 
Pirmame delegacijų balsa-

Amerika niekuomet nemanė 
naktimis. i užvaldyti britų svarą ar ki-

Varšuvoje, Rusijos ir sep- tų 1 6 Marshall plano kraštų 
• • m • a w * a 

problemą, neatidėliojant iš- \ d §stė , k a d streikininkai bu 
spręstL Tai yra, ekonomišką v ° & e r a i pasirudšę Clermont-
Prancūzijos padėtį. 

Pakėlimą Kasėjams 
; vime, Dewey gavo 434 bal- - karo ir dvi valstybės įneli- j tynių jos satelitų užsienių p įn igų dabar vykstančiose 

VVASHINGTON, birž. 2 4 . - i s u s P r i e š 2 2 4 u ž ^ a f t i r 1 5 7 ! m ^ Pa remė. New Yorko de- j komisarai baigė savo konfe- derybose. Jis sakė, derybose 
legacija sakė, nesipriešina: j renciją ir paskelbė, kad bus j daroma progreso, 
ir delegatai džiaugėsi gavę paruoštas pranešimas apie 

Ar Sulaikys Gyvenimo 
Brangumo Kilimą? 

Schumano vyriausybė bu
vo pasižadėjusi iki birželio 

kuoti fabrikus, kad būtų 
leista dirbti tiems kurie no
ri, nes jei esanti streiko lai
svė, taip pat yra ir darbo 

mėnesio sureguliuoti atlygi-1 laisvė, tai streikininkai su 

Ferrand konfliktui ir, kada 
vietos prefektas norėjo eva- siams $1 dienai algų pakėli-

nimą ir atpiginti pragyve
nimą. Bet iki šiam laikui 
nieko nebuvo padaryta ir 
darbininkų sluoksniuose, ko
munistams kurstant, prasi
deda bruzdėjimas. 

Finansų ministras Maye-
ris, kad išlyginus biudžetą, 
atsisako toliau daryti iš val
stybės kasos primokė j imus 
anglims, javams ir žibalui, 
kad tokiu būdu sutaupius 60 
milijardų frankų per metus. 
Bet jei vyriausybė už šias 
prekes neprimokės, reikės 
pakelti jų kainas ir nuo to 
pakils viso pragyvenimo 
brangumas. Tokiu atveju 
niekad nesibaigs lenktynės 
tarp algų kėlimo ir gyveni
mo brangumo. 

Mayeris grasina greičiau 
jis grąžinsiąs ministerio 
portfelį, negu sutiksiąs da-

kėlė smarkias muštynes ir 
reikėjo būtinai nusiųsti po
licijos paramos. Per susirė
mimą buvo sužeista 70 dar
bininkų, kurių 10 guli ligo
ninėje. Gi policijos pusėje 
buvo 275 sužeisti, iš kurių 
104 sunkiai. 113 policinin
kams yra išplikintos akys 
deginančia rūgštimi ir ype-
rito dujomis, kurias naudo
jo streikininkai. 

Tai pasakius, komunistai 
pradėjo rėkti, kad jis me
luojąs ir kad streikininkai 
nesužeidę policininkų. 

—Tai labai lengva sakyti 

Antrame balsavime 515 mas, ir padvigubintas mo- i A , - . , - , , 
ir^cf; • « • - * J m. delegatų atidavė balsus uz 
2 S . H S ą ' ? ° !Dewey, 274 už Taft 149 už 
būdu užtikrinta, įog nebus ' „ . , n - T> U • x. 
streiko liepos 1 d. f ? , s e n ' 1 9 u z J ^ T ' ^ a C ' 

M«„;*.„X *• •• i i i Arthur gavo 7, Vandenberg 
, i ^ a ^ ' ŝyklų t̂- (62 Warr

S
 57/Martin 10 £ 

stovai yra didžiumoje plieno j R 1 
bendrovių kasyklų žmonės.! e e ° e ' 
Tokios kasyklos yra anglia-! Pennsylva^ijcs gub. Duff 
kasių vadinamos k 'belaisvė-' tuomet davė įnešimą pada

ryti pertrauką iki 7:30 va-

atsikvėpti ir išeiti iš troš- nutarimus ryšium su vakarų l/flurp 3 Bll I0MJS 
kios salės. alijantu veiksmais vakarų U 1 1 I T , C J UIIIJUIUO 

Pertraukos metu kandida- Vokietijoje. Raportai sakė, ' I gi^ynĮM MaNIiamS 
tų rėmėjai ieškojo balsų ki- g a i į būti paskelbtas planas 
tų valstybių delegacijose. ; steigti atskirą valdžią rytų 

UAW Priėmė Algos 
Vokietijai. 

VVASHINGTON, birž. 24.— 
Prez. Trumanas šiandien pa
sirašė bilių numatantį išlei-

Grasina Atkeršijimu dimą $3,749,059,250 laivynui 
n , . . . .v , , . , Raportai iš prancūzų sri- i r marinų korpusui per vie-
P a k e l i m i IS HarVeSter ties, sakė elektros sustabdy- nus metus, pradedant liepos 

f ^ » » ^ H k r ^ ? kliudo vandens tiekimui ^ ^ ^ 
vester Co. ir CIO-UAVV va- ^ lėktuvnešį, kuris kain 
dovybes pranešimas sakė, ' R u s a l i r vokiečių Komu-
susitarta dėl 11 centų valan- nistai grasino berlyniečiams ^ i . uuu .uuu . 

Idai algų pakėlimo 25,000:imantiems vakarų alijantu ~ Rrafllnu Da/tina 
t m Į darbininkų. A1,cų pakėlimas naujuosius pinigus ekonomi- UCII. DiaUICy MĮ |IIN 

Kaai-na KOngreSa i l i e i t , i galios nuo birž. 21 d. iniu atkeršijimu. Rusų dekre 
n c i- U f 1 i ' U n i J ' a nebereikalaus atos- tas padarė naujuosius pim-
DOStOfl j tOre KrailflIVę ' 3VarSfyfi NamŲ M a t y l l l togų pagerinimo ir 30 centų S^ neteisėtus ir įsake nau 

mis. 

kainuos 

Nutarė Uždaryti leną Išgąsdinti' Pasauli 
LOS ALAMOS. N.M.. birž. 

algų pakėlimo, ir pasidavė jus rusiškus pinigus visam 24.—Armijos štabo viršinin-
t n f r f Z S t ° r % f l r . T " 1 W A S H I N G T O N , birž. 2 4 . - ; bendrovės sąlygai, kad algos miestui. 'kas *en. Omar N. Bradley 
tus prekiavusi State ir Ma- AFL, CIO ir 24 kitos orga-, būtų "užšaldytos" vieniems Kuomet pinigų keitimas šiandien ragino Ameriką iš-
dison gatvių kampe, bus lie- nizacijos pranešė, jos tele- metams. prasidėjo vakarų Berlyne vystyti dar baisesnius gink-
pos ,31 d. uždaryta. Krautu-! grafavo republikonų partijos; Tuo tarpu, bendrovės dery- penktadieny, vokiečiai ilkei- lus, kaipo priemonę išvengti 
ves 17 aukštų namas buvo, viršininkams Philadelphijo-i bos su kita unija CIQ ūkių čią savo senuosius pinigus karo. "Mes galime toli nu-

l s u q e ^ l
 f

r a " t U V e S 1fk?f!" J'e' r a S i n a n t sušaukti speci-j mašinų darbininkų, nedavė turėjo duoti savo asmens j eiti, jei išvystysime ginklus, 
kitiems, kada jūsų pačių są- '.. raportuota, jog busi- alų kongreso posėdį svarsty- I jokių rezultatų Unijos su- liudijimą, kuris buvo pažy- j tokius baisius, kad neturėsi 
žinė yra nešvari, - atkirto mie^ nuomininkai jau ieško ti Taft-Ellender-Wagner nau I tartis išsibaigia pirmadi 
jiems Moch. 

Komunistai sukėlė trukš-
mą, pasigirdo įžeidimai, tai-
kintini ministrui ir kai kurie 
jų net prisiartino prie mini-

vietos ten. jų namų statybos bilių. 

listai ir MRP priešingi da-
mokėjimų sulaikymui. Čia ir 

Smarkus Incidentas 
Parlamente 

ryti primokėjimus. Gi sočia-1 stro. Tada socialistai, ginda
mi savo ministrą, puolė ko
munistus ir parlamento sa
lėje prasidėjo muštynės. At
stovai vienas kitam daužė 
galvas portfeliais, kumšti
mis, bylomis... Parlamento 
pirmininkas Herriot, neno
rėdamas, kad žurnalistai ir 
publika tai matytų, įsakė 
kuo greičiausiai evakuoti 
tribūną ir su sargų pagal
ba perskyręs besimušančius, 
paskelbė pertrauką, kad at
stovai galėtų "atšaldyti 

Paskutiniu laiku Prancū
zijos parlamentas kaž kaip 
ramiai dirbo ir nuolatiniai 
stebėtojai sakė, kad tas ne 
prieš gerą ir reikia laukti 
audros. 

Iš tiesų, ji kilo penktadie
nio vakare, kada komunistai 
iškėlė Clermont-Ferrand įvy
kius, reikalaudami vyriausy-- kraują. *t 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA dirbsime.' 

šsibaigia pirmadieny, metas, kad neleisti vel keis- j me juos vartoti ir tuo būdu 
birž. 28 d., ir jos viršininkai ti pinigus. Pasigriebdami tą, atitolinsime karą,' jis pa
sakė, "nebus sutarties, ne- sovietų valdomas radijas per reiškė. 

spėjo: "Kas tik priims tą Bradley pareiškė viltį, kad 
pažymėjimą bus atžymėtas . greitu laiku bus galima nu-
kaipo asmuo sulaužęs sovie- i kreipti atominės jėgos išvys
tų komandieriaus Sokolovs- | tymą į naudingumą žmoni-

U.S. valstybės depar tamentai vakar į r e i i k ė " k a d ! Allkll ftaiflIK DiHpia u * ^ V ' " " ^ ^ " t ^ ° M k a r i n i e m S t i k s l a m 8 ' i Berlvne darn v i Jk l i* i™ c i . J ^ ^ K S ^ J ? * flUKM 3KdlCIUS UIOejA bus išduoti jų pinigai esą 
HYDRO, Okla., birž. 24.— bankuose sovietų ^pnoje. 

- -U.S. tankai ir džypai patruliuoja gatves U.S. zonoje 
«erlyne, budėdami prieš komunistų sukurstytas riauj 
įtempimas didelis, Berlyne vyrauja karinė atmosfera ;as riaušes. Oklahomos Potvinio 
rusai Berlyne daro vienšališkus ir provokuojančius veiks
mus, sulaužydami visas sutartis miesto valdymui 

—Irgun Zvai Leumi atšaukė savo pripažinimą' Izraelio P o t v i n i o a u k l * skaičius Ok-
valdžios ir įsake savo vyrams išstoti iš Izraelio kariuome- l a h o m o j e ^ l a n d i e n pakilo iki 
nes. Naujai žyd,ų valstybei jau gresia krize. ! devynių, išėmus dar dviejų 

—Prez. Trumanas pasirašė vyrų ėmimo bilių, tačiau Prigėrusių automobilistų la-
• f u a m ! m n L <vmlS 1>.~.̂ 1 n . „ J X i . . x i i . n n JIS r n n i i o TZn + iiY>i Į r i t i o o m P T i v c 

Ragina Eiti Pas Juos 
KALENDORIUS 

Birželio 25 d.: Šv. Vilhel
mas; senovės: Mantminas ir 

Radijo ragino vakarų Ber- Baniutė. 
Birželio 26 d.: Šv. Jonas ir lyno gyventojus eiti į sovie-

—Dėl krizės kilusios Berlyne, Anglijos užsienio sekr. 
Bevinas nutraukė atostogas ir grįžo tartis su valdžia. 

—Anglijos ministras pirm. Attlee pranešė, kad dėl lai
vu krovėjui streiko, jis nebegalįs garantuoti teikimą 20 
centų savaitei mėsos davinį kiekvienam britui. 

vyrų ėmimas gali būti pradėtas tik po 90 dienų. jVonus. Keturi kiti asmenys I tų zoną įsigyti naujus rusų § v ftyrihg Kent.; senovės: 
—Išleistas atsišaukimas į 7 sovietų satelitus sugrąžinti v r a pradingę staigiame pot- i paženklintus pinigus, įslei- j a U n ius ir Viltautė. 

komunistų pagrobtus ir išvežtus graikų vaikučius. viny, kuris užliejo Hydro | džiamus šiandien, ir neziu-
miestą ir netolimą U.S. 66 ' rėti vakarų iškeitimo. ORAS 
plentą. Policija reiškia bai- j Berlyno keturių valstybių D a U r 5į a p s įniaukus, nebus 
mes dėl keleivių iš septynių komandantūros viešųjų dar- d i d e i č g atmainos temperatū-
automobilių paliktų pagal j bų komitetas nesusirinko \ ^^ protarpiais lietus Sau-
kelią, • | šiandien dėl to, kad sovietų j 1§ t e k a 5 : l g l e i d ž i a s i 8 : 3 0 # 



s DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGO, ILLINOIS 
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Penktadienis, birž. 25, 1948 
——-

15 CLEVELAND LIETUVIŲ VEIKIMO 
A T S I Š A U K I M A S SV. JURGIO PARAPIJA 

MIELI TAUTIEČIAI — 
AMERIKOS LIETUVIAI! 
Jūs jau gerai žinote Vo

kietijoj tebegyvenančių lie-
tuvių-tremtinių gyve n i m o 
sunkumus, šiuo noriu at
kreipti dėmesį į vieną trem
tinių profesijos grupę, bū
tent į lietuvius inžinierius. 
Vokietijoje jie dingsta kaip 
inžinieriai. Ten lietuvis inži
nierius darbo savo specialy
bėj negauna, techniškų kny
gų ar žurnalų visiškai nėra. 
O technikos mokslas spar
čiai žengia pirmyn. Del to 
kiekviena Vokietijoj praleis
ta diena lietuviui inžinieriui 
yra dvigubai nuostolinga, 
nes jis atsilieka nuo techniš
ko gyvenimo ir skursta ten 
be tikro, kūrybinio darbo. Į 
JAV patekęs kiekvienas lie
tuvis inžinierius gaus savo 
specialybes darbo. Jis ir jo 
šeima nebebus našta šalpos 
organizacijoms, jis užsidirbs 
sau pragyvenimą ir gaus čia 
gero patyrimo savo specia
lybėje. 

Jau keliasdešimt lietuvių 
inžinierių yra pasiekę JAV, 
ir kiekvienas tuojau gavo 
darbo, ne vienas neliko naš
ta savo globėjams — Ame
rikos lietuviams, ištiesu
siems pagalbos ranką afidei-
vitų pavidale. 

O Vokietijoj yra dar daug 
gabių, labai padorių lietuvių 
inžinierių, neturinčių čia gi
minių ir negaunančių afidei-
vitų. Be afideivitų durys į 
JAV uždaros. Ilgai dirbęs 
Lietuvoje kaip inžinierius ir 
profesoriavęs Vytauto Di
džiojo Universiteto Kaune 
Technologijos Fa k u 11 e t£, 
daug lietuvių inžinierių as
meniškai gerai pažįstu. Ga
liu užtikrinti, kad daug jų 
tikrai nebūtų našta tiems A-
merikos lietuviams, kurie 
pasiryžtų ištiesti vienam ant 
ram lietuviui inžinieriui pa
galbos ranką, sudarydami 
jiems afideivitus. Jei DP bi-
lius praeis, afideivitų klau
simas labai opus darosi. 

Del to kreipiuosi į mielus 
tautiečius, prašydamas pa
galbos lietuviams inžinie
riams. Kas sutiktumėt padė
ti, prašau parašyti man, o 
aš pranešiu Tamstoms smul
kiau apie tuos inžinierius, 
kuriuos gerai asmeniškai pa
žįstu ir dėl kurių galiu už
tikrinti, kad jie Tamstoms 
neliks skolingi. Kiek daug 
kainavo Lietuvai atsistaty
mas po ano karo dėl to, kad 
neturėjome gana savų gerai 
paruoštų inžinierių; kiek 
daug kainavo Lietuvai savų 
inžinierių paruošimas per 
tuos 30 metų. Neleiskime 
jiems pražūti be naujos Vo
kietijoje, kada jie čia atvy
kę gali sau tuoj pragyveni
mą uždirbti ir dar geriau 
pasiruošti mūsų krašto at
statymui, kai ateis laikas. 
Tuo labiau, kad ir JAV da
bar inžinierių labai reikalin
ga; užtenka pažiūrėti tik 
laikraščių skelbimus. Kas 
pasiryžęs padėti, prašom ra
šyti man nurodytu adresu 
tikslu galti pilnesnių žinių. 

— Pranas Drąsutis 
547 E. lOlst Street, 
Cleveland 8. Ohio 

Šv. Jurgio parapijos pik
nikas irgi jau čia pat, tai 
yra liepos 11 d., visiems ge
rai žinomoj ir mėgiamoj vie
toj, Twinsbury, O. Visiems 
reikėtų gerai įsidėmėti me
tinius šv. Jurgio par. pik
nikus, į kuriuos suvažiuoja 
didžiulės minios žmonių. Nu
važiavimas į pikniką leng
vas. 

— M. D. 

į nepriklausomą gyvenimą, I veikėjai: J. Kuzar, J. Sadaus, ir, kiek girdėt, nutarę savo 
kad teiktų pagalbos tremti- kas, J. Venclovas, Mary Trai r veikimą bendrinti su čia gy 
niams, gyvenantiems varge nauskas ir kt. sugeba gerai 
svetur, ir kad nuolatine sa- kuopos veikimą tvarkyti Ir 
vo pagalba laimintų mūs pa- jaunimą patraukti, 
rapiją toliau gražiai gyvuo
ti ir įvykdyti visus planuo
jamus darbus. — Klebonas 

Iš L. Vyčiai Veikimo 

A. 

ZINICS-ZINELES 

N.P.Š.P.M. PARAPIJA 
PARAPIJOS PIKNIKAS 
Mūsų parapijos pirmas ir 

didysis piknikas įvyks sek-
jmadienj, birželio 27 d., Joe 
'Norris Grove, Route 91. Tai 
i tik mylia nuo Route 6 su
kant į dešinę ir važiuojant į 
rytus. Route 6 galima rasti 
Euclid Av. važiuojant į ry
tus. 

Šis piknikas bus visų Cle
veland lietuvių dainų šven
tės festivalas, nes talentin
gi tremtiniai dainuos lietu
viškas . dainas, kurios buvo 
Lietuvoj dainuojamos prieš 
okupaciją. Be to, jie šoks 
tautinius šokius. Pradžia 
pikniko 12 vai. vidurdienio. 
Gros geras melodingas Mi-
chael's orkestras, bus įvai
rių laižybų ir dovanų. 

Visi į šį pikniką: parapi-
jonai ir geros valios cleve-
landiečiai! Jeigu lytų, tai 
piknikas bus parapijos sode. 

venančių lietuvių veikimu. 
Sveikintinas žygis. 

Draugijų bei organizacijų 
me& turime pakankamai, tik 
reikia naujų jėgų jų palai
kymui. Kitas girtinas užsi-
brėžimas — tarpininkavimas 

P. P. Mulioliai, K. P. Štau-1 afideivitų padarymu kitiems 
pai, J. J. Brazauskai M. Mis tremtiniams atvykti. Daug 

Birželio 8 d. susirinkime i ciukienė, A. Šinkūnas va- Į yra žmonių, kurie galėtų ir 
priimti šie naujieji n a r i a l : | žmoja i Boston, Mass., daly-1 norėtų afideivrtus padaryti, 
Dorothy Susin, Joan Marie | v a u t i m ū s Susivienijimų sei ' - — • - ~ - ~ — "" 
Susin Mike Kubelevičius, I m u o s e -

Dr. L E. Makar 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. ParnelI 
Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: pagal susitarimą. 

bet neturi pakankamai su
pratimo. 

Richard Garuckas, Mary 
Shukaitis, Edv. T. AIexan-
der, Elen Slavickas, And. 
Kulbokas, And. Palzes, John 
Šeštokas, Alb. Vaikšnoras Ir 
R. Vidugiris. 

Anksčiau išgarsintas te
noras kartais išeina iš tak-

Moterų Aušros Vartų Dr-
gijos piknikas šalpos fondui 
gerai pavyko birželio 20 d. i to, net žemiau kritikos. Pa-
G. SaibeI sodan prisirinko! matęs nors ir padoriausias 
nemažai žmonių. Programa! moteris gražiai pališuotais 

N u t u U UųpM 25 d. arba1 Pasidėjo anksčiau, negu bu-i nagais, išsireiškia tokiais 
rugpiūčio 1 d. sukviesti Cle-, v o numatyta, nes choro mo- į žodžiais, kuriuos geda spau-
velande Ohio-Michigan rajo- s t o j a s K. štaupas turėjo ; doje minėti .Norisi paklaus-

anksčiau pikniką palikti, nes! ti: gal sveikas nori matyti 
skubėjo į SLA seimą Bos-1 nešvarias ir apsileidusias 
ton, Mass. Pirmiausiai cho- j moteris? Mes čia mėgstame 
ras' padainavo keletą liau- Į švarą, puošnumą. Jei kam 
dies dainų, vėliau buvo kita tas ir nepatinka, vis dėlto. 
programos dalis ir ant galo prašomas palikti moteris ra 
šokiai. Griežė A. Buknio or
kestras. 

Šį sekmadienį 8:30 vai. šv. 
Miliose bus parapijos vai
kučių pirmoji Komunija. 

Šį sekmadienį; taipgi yra 
Nesiliaujančios Pagalbos Šv. 

į Marijos šventė, mūs parapi
jos globėjos diena. Prašyki
te Jos, Dangiškosios Moti
nos, kad Ji teiktų pagalbos 
pavergtai Lietuvai atsikelti 

no Vyčių atstovų suvažiavi
mą. Tuo reikalu su Daytono 
vyčiais jau susirašinėjamą. 

Sudarytas sporto komite
t a s , kurin įeina: J. Venclo-
j vas, M. Susin, Algird S. Ša-
{mas, Marian Derenčius ir 
i Mary Shukaitis. Choro suor
ganizavimas yra pavestas 
komisijai, kurią sudaro Ma
ry Trainauskas, Jadzė Da
rnusis, Mike Kubelevičius ir 
John Kuncaitis. 

Sergančiųjų lankymui ir 
kitiems savitarpio solidaru-

• mo reikalams įsteigtas "Sun-
| shiiie Box", kurį tvarko Lil-
lian Tores, Helen Tores ir 
Nellie Mikelionis. Joms yra 

j ir uždavinių — aktyvi kuo-
| pos narė Mrs. Kuzar sunkiai 
serga, nutarta ją aplankyti. 

Liepos 18 d. kuopa orga
nizuoja išvažiavimą. 

Kuopos narių nuotaika la
bai gyva, veikimas vis da 

Namų Savininkų Vienybės 
pikniko rugp. 8 d. tikietai 
jau gatavi ir nemokamai 
skleidžiami. Kurie norite iš 
anksto įsigyti, kreipkitės į 
šiuos biznierius: P. Muliolį, 
K. Obelinį, "Dirvos" raštinę, 
I. Šamą, Gycevičių ir narius. 

mybėje. 
— Bijūnas 

Vis daugiau atvyksta tre
mtinių, kurie į mūsų veiki
mą įneša ir daugiau gyvu
mo. Su kai kuriais jų teko 
susipažinti. Labai mandagūs 
žmonės. 

Pažymėtinos šeimos: Dro-

HOTIL 

MA C AT A WA. MIC H. 
Cn l a k * Mlchlgon and l a k « M « a t a w o 
*«ar Hollond, M»tM««ii 

Accommodationt for 250 9u««tt. An roomi 
with runnlng wtt«r . . moit wlth prlvaU 
bathi; exceir*nt and unu*u*l rnimls. rtfreih-
m«nt deck: all land and water tporti. prlvat* 
beactm sn Lalu Mlehiflan and Laite Mara-
tawa: dancing. musicale* and concertt: or-
aanized aroqram ai enttrtalnmant: ortvate 
dockag* and laft anchoraoe . , entranre 
fr»m Laka micirtfan. ResaTvatlont now a c 
ravMd. Raflnad CUrntala John 8wHh Urh«*. 
Hgr Phoae Malfand MRI Mae*tawa. Mieli. 

f Annthmt tn* W«I<-'M»W>" tt**t*rt i 

BLANEY PARK 
Matt tvHtattSną r«*ort to th« * W - W » « t 

33.000 aerei of alayground. Aceommo. 
datlons (ar 200 i* ovarnmht cablnt 

tahjea . . hotat cottatm . . 
daluxa tuitat and apartmtnts . 
hoiitakeeoing cottagM. Most baautl. 
fui dlnlng room »n Upoer Mlchioan 
aarving *xr«Ueni meal* Cocktall Bar 

. modfrn «wtm nin* pt>f»1. 9-hDla 
eolf ' O ' . i a . i- l>h «hnffl»iioard 
arfchaf* f lshM. (controltod hnn»t«n 
n tha tai'). American Plan re<ort 

•frvlna a rafln«d crhmtara. 
Stanley B CampbMI. Mgr.. Blanay Fark. Mlcn 

f in„ihfi inv •«•*&«»•»»» W#-««»r< I sučių, Nasvyčių, Damušių, 
rosi įvairesnis ir įdomesnis.' Bartkūnų, Juozaičių ir kitų. i — 
Ir suprantama įgudę Vyčių Jie jau susibūrė į draugiją! £)R# E . M A R K Ū N A S 

! LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
^i! 6859 So. Western Ave. ^ 

MM 
SrOTRITYi 
UOAK 

/B 

LBUY B0NDS.T0M * 

Ankstyvoji paukštelė dan
telius krapšto, o vėlyvoji — 
akeles. 

— Lietuvių Priežodis 

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kcnčiantieji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių žuizdų. Žino kaip sun
ku yra ramiai pasSdSti, ir kaip 
nakties metu negal ima gerai Išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos Dradeda 
niežt w skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinanč i o s 
ypatybės sutelks 
Jums t inkamą 
nakties poils) ir 
pagelbės ISgy-
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite Jj irgi skau-
i i e m s nudegimams, Sąšų ir sutrū
nimų pi ašalinimui. ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą. At-
rfidina vadinamą Athiete's Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi> sulaiko nuo odos nu-
džiūvimo ir sutrūkimo tarp pirš-
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš-
bSrimams ir kitoms odos nega
lams i§ lauko pusee. 

Legulo Ointment yra parduoda 
mas po 75c. $1.25 ir $S.&0. Pirkite 
j \ va is t in ise Chlcagoj ir apielinkėj 
arba atsiųskite M o a e t Orderj J-

LEGULO, DEPT. D. 

Apsimoka Skelbtis 4Drauge' ^ 

4847 W. 14th S t r ^ t 

OCERO 50, ILLINOIS 

DIDELIS VARTOTŲ KARU 

i 

CLEARANCE SALE 
Nepaprastai Žemom Kainom! 
• Turime tuojaus padaryti vietos naujiems 
1949 automobiliams. Esami tat verčiami par
duoti pirmos rūšies vartotus 1948, 1947 ir 
1946 m. automobilius negirdėtai žemomis 
kainomis. 

• Užeikite pas SAFETY MOTORS pirm 
negu pirksite savo vartote karę. 

Safety Motors, Inc. 
Įgaliotas M ^ Pardavėjas 

2300 W. 63rd ST., GROVEHILL 6000 

^ 

] Valandos: nuo 7 iki 9 vak. kasdien. 
Trečiadieni popiot pkfeal susitarimą. 

. Ofiso te lefonas: TVALbrook 6859. 
I Rez . te lefonas; WEJ>itworth 4568 

Tikslus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. 5wiatek 
OPTOMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
Vlr8 Metropolitan State B a n k ) 

Tel.: VIRginia 6592 
VAL. : kasdien 10 iki 155 1 iki 5; 
7 iki 9. Šeštad. 10 ryto iki 6 vak. 
Sekmbd. 10 ikt 12. Trečiad. uždaryta 

Dr. E. W. Ovitsky 
REGISTRUOTAS O P T 0 3 I K T R 1 8 1 A 8 

4740 S. Ashland Ave. 
Patikrinamos akys—Kernai priren
kami, Akiniai puikiausiai pritaiko

mi—Sudužę stiklai atstatomi. 
Tel. 1AKDS 7396 

VALANDOS: 10 iki 8 

Dr. Consfance O'Britis 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 Wcst 63rd Street 

V AL.: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 
a r b a 

telefonuokite del sutarties: 
HEMLOCK 5524 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 West Cermak Road 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 1 — 5 
išskyrus trečiadienius. 

Tel. VIRginia 677« 
Vakarais Pagral Sutarties. 
Rezidencija: Matteson, 111. 

T*»l. Chicasro Heljclits 99&-Y1 

CHARLES P. KAL 
LIETUVIS ADVOKATAS 
6 3 2 2 S o . W e s t e r n A v e . 

Tel. Prospeet 1012 — 0721 
Vai.: Pirmad., Antrad., Kotvirtad. 

10 iki 8:00 
Trečiad., Penktdd.. šeštad. 

10 iki 3:00 

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant t-ečiad. ir sekma<1. 
Šeštadieniais t iktai nuo 2-4 popiet 

Ofise Tel. VIRffinia 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
UGONIUS PRIIMA: 

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

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neats i l iepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet. 

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

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS Oft CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite— 
Ri*. Tel.: BHDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
į Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
ISekimid. nuo 10 iki 12 vai, dieną. 

į DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1440 So. 4»th Cou:l, Cicero 
Antrad.. Ketvirtad. ir Penktad. 

VAI*.: 10-12 rv*e: 2-6. 7-9 P. M 
3147 S. Kalsted St., Chicago 

SKELBKITES "DRAUGE" 

J. RIMDZUS, D. C-
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls in Indiana 

Phone BlShop 5833 
PHYSK) THERAPY 

2828 So. Christiana Avenue 
H O U R S — Daily < to • P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 6 P. M. 

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. GROvenill 5213 

Rez. Tel. HlLltop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHYSIC1AN & S t R G E O N 
(LIETUVIS 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 

Ofiso Tel. — PROspee t S83S 
Kea. Tel. — VlRgtn la 2431 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso Ir namo) 

Dr. Walter J. Kirsfuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojaa) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet, € : 3 6 — 

8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
Telefonai: 
Ofiso — HEMloric 584f 
Rez . — HEMlock 2324 

. 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šešta
dienį pagal susitarimą; kitomis die

nomis nuo 2 iki 4 popiet. 
7—9 vakare. 

Ofiso tel. GROvehill 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Ed. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

Ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Jehn HanJky—Danilevičius* Safety Motors atstovas. Lietuviai 
atėję paprašykite pamatyti p. Banky, kuris ypatingu būdu 
Jums patarnaus ir parodys nepaprastų bargenų. 

= — Jt 

Pirmad , Trečiad. 
Valandos: *-

Akis 
Egzaminuoja 

ir 
—8 

Šeštadieniais 
popiat 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetona, Jr. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS; 
Pirniad., Antrad., Betvtrtad., 

Penktad. 0:36 iki 12—1:30 
iki 8:30 

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštadieniai* V:30 iki 13 — 1:30 

iki 6 P. M. 
Akių Specialistas 

Laikomas Pasitarimui 
CANai 0523 Flatt Bldg. 

TeL VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1-1 popiet ir 7-8 v. vak. 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 \Vest 66th Plaee 
TeL REPubUc 7868 

TeL CANai 0257 
Rez. Tel.: PROspeet 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 6p.p. 

6 iki 9 va i vakare. 

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

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice limited to Obstetrica 

and Gynecology 
VALJLNDOS TIK PAGAL SUTARTI 

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

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t., pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFTED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatua! 

«*• 

Rea. 6958 So. Talman Ave, 
Res. Tel. GROvehiU 0617 
Office TeL lIEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 ki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedėl iomis susitarus 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS I R C H 1 K I K G A S 

4645 S. Ashland Ave., Chicago 
OFISO VAI^ANDOS: 

Nuo 2-4 ir 6-8; treė., šeštad. 
Sekm. tik pagal sutarti 

Ofi>o Telefonas: Y A R d s 4787 
N a m ų Telefoną.*: PROspeet 1930 
Jei neatsakys viršmin€ti telefonai 

Saukit: M l D w a y 0001 

ir 

Dr. A. Montvid, MJ>» 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State B a n k Bldg*. 

2400 West Mmdison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7SS0 
Reali. Tel.: BRUnswick 0507 

VALANDOS: 
Nuo 1 Iki 3 popiet: C iki S vakare. 

Ofise Tel. VIRginia 00S6 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenoe 
Ofiso vai .: 1—S ir 6—8:10 P. M. 

Šeštadieniais 1 iki 4:30 P. M. 
Trečiadieniais, pagral sutarti 
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IŠ GEN. ANDERS ATSIMINIMŲ (4) 

PIRMOSIOS DIENOS LAISVĖJE 
DŽIAUGIASI GAUSIOMIS DOVANOMIS 
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r-. Paleistas iš NKVD kaleji- sektų jį pro rakto skylutę, 
mo ir paskirtas besiformo- Dieną jis stebėdavo Mask-
jančios lenkų armijos vadu, vos gyvenimą iš balkono, ir 
gen. Anders savo atsimini- kas charakteringa jam pa-
muose pasakoja pirmuosius siroite, tai didelis lėtumas 
įspūdžius, kaip jis jautėsi vaikščiojančių žmonių, ku-
itejęs į laisvę. rių veiduose nesimatė šyp-
Kitą dieną, išėjus iš kalė- i senos, nes jokios k i t o s 

jimo. pas jį aprilankė siu- ; džiaugsmo išraiškos. Vaikai, 
vėjas, ir sovietai jam nupir- bėgiojo irgi liūdnais vei-
ko baltinius, reikal'ngus tu-Į dais. Su automobiliu jis bu-
aletui reikmenis. Palengva vo nuvažiavęs į pasilinksmi-
Anders atgavo savo pirmyk- nimo vietas, bet ir ten žmo-
štę išvaizdą. Jis pradėjo gau ; nes, kaip automatai, stovi-
ti laikraščius ir žurnalus, I niavo, neparodydami jokios 
tokiu būdu galėdamas susi- j iniciatyvos, jokio gyvumo, 
daryti vaizdą, kurion pusėn j jokio juokavimo. 
suka Rusijos politika.- B3- Visur matėsi išstatyti ~ \ ~ ~T~! 7^~~ Z~ 
vartydamas senesniuo s i u s \ Stalino ir kitų komunizmo m a s laisvėje, jis konstata- ^ o d ^ a i buvo 
laikraščius j i s pastebėjo, vadų portretai, lyg tuo bū- i v o 

k a d p e r sovietų-vokisčių tų norima įkalti žmonėms į 
draugystės laikotarpį sovie- ; galvas jų įdėjas. 
tai vengė vartoti žodi "hit-

C L A S S I F I E D ADS 

/ 

juos likviduodavo. Anders 
tvirtina, kad p?r pirmuosius 
karo metus nuo NKVD ran-
kcs žuvo tiek pat generolui • " D R A U G O " * ĮĮ!l-iiL^-AZ1^Ii 
ir aukštųjų sovietv- karinin
kų, kiek ir nuo vokiečių kul
kos. 

VYRAI 

D A R B Ų S K Y R I U S CLERK - TYPIST 
>v.v.v..'-v..'.v.•::,•;_,'.'.i, 

•DRAUGAS" HELP WANTED FULL TIME 
Raudonosios armijos va- ADVERTISING DEPARTMENT T R U C K L ! N E TRAINING 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

Lietuviai tremtiniai vaikai Hanau stovykloje Vokietijoje 
džiaugiasi gautomis iš Amerikos dovanomis. Šias dovanas 
per kun. Albiną Martišiūną jiems pasiuntė Indiana Har-
bor ir Gary parapijų lietuviai. 

dovy be suprato, kad reikia 
perorganizuoti vadovavimą. 
Jaunieji pracėjo reikalauti, 
kad būtų pašalinti senieji 
maršalai, kaip Vorršilovas 
ir Budiony, nes armija turi 
prisitaikinti moderniš k a m 
karui. Stalinas pats kreipė-

HHI.F WANTED — VYRAI 

ADVERTISING MEN 
TO SOLICIT DISPLAY 

ADVERTISING 

GOOD FUTURE FOR THE 
RIGHT MAN 
TOP WAGES 

lerininkas" ar "fašistas" ir 
visokiausiais būdais koliojo 

Draudžiama teirautis apie 
dingusius 

Angliją, Prancūziją ir Ame- Raudonoje armijoje trijų I viešų vietų. 
f* • V • V 

smarkiai 
paieškomi, kuriuos sunku 

Pasirodo, kad visi asme-1 buvo ir už didelę kainą nu-
nys, kurie buvo suimti, skai j sipirkti. 
tomi tautos priešais, jų var- { Vyriausybė teisinosi, k a i 
dai turi būti išbraukti i š ' visa industrija esanti nu-
knygų, laikraščių i r kitų | kreiptai krašto gynimo rei

kalams, tad liaudis* turi su
riką. Tuo laiku šie kraštai ! likviduota maršalų Tueha 
Rusijai buvo imperialistinės čevskio, Jegorovo ir Bliu 
valstybės. Bet nei vieno blo- cherio vietas buvo užėmę 
go žodžio apie Vck"etiją, ku nauji: šapošnikovas, Timo- Vakarus iš bolševikiško tas 
ris galėtų jai nepatikti. Taip \ šenko ir Kulik. Jų portretai ko. Dažniausiai jie prirasy 
pat nei žodžio apie Italiją ir irgi buvo visu r įkabint i ša- d a v o visokiausių melagys 
Japoniją. Priešingai, visi lai Ea Stalino i r Lenino.. Bet | čių, kad išgelbėtų savo gal 
kraščiai buvo pilni entuzia- vieną dieną Anders pašte-, vą. Sovietiškas režimas ne-
stiškų aprašvmų apie Rib- bėjo, kad Kūliko portretas 
bentropo priėmimą pas Sta- I dingo, ir jis paklausė pulk. 
liną, apie Molotovo • lanky- I Kondratik, kuris jį lydėjo, 

Sugrįžę iš užsienio misijų;, j silaikyti nuo pirkinių ir pa-
rusai buvo priverčiami ra- > laukti karo pabaigos, 
syti raportą, kaip jie matė į Bet belaukiant tos perga-

mąsi pas Hitlerį ir kad Sta- kas per priežastis šio stai-
pat asmeniškai buvo gaus dingimo, šis pažiūrėjo 

nustebęs ir paskui atsakė į-
spėjančiai: 

— Pas mus draudžiama 
statyti panašaus pobūdžio 
klausimus. Tai skaitoma nu
sikaltimu. Jis buvo ir dabar 
jo nėra! 

Ir nenorėdamas Anders 
prisiminė, ką jam pasako
davo celės draugai: Rusijo
je tūkstančiais dingsta žmo
nės-, ir niekas, bijodamas, 
kad jis pats nebūtų areš
tuotas, nedrįsta paklausti, 
kas atsitiko su jo giminai-

pasitikęs stoty japonų mi
nistrą Matsuaką. 

Tad galima jsivaizduoti, 
kad taip nuorientuotiems ru 
sams karas su Vokietija bu
vo didžiausias siurprizas. 
N u o t o s dienos Anglija, 
Prancūzija ir Amerika pasi
darė demokratiškais kraš
tais, o Vokietija buvo kolio-
jama kaip fašistinė ir hitle
riška valstybė. 

Turėdamas Įniko, Anders 
perskaitė nemažai Lenino ir 
Stalino parašyta knygų ir 

gali pakęsti, kad žmonės da
rytų sulyginimus ir išvadas. 

Maskva laike karo 

i — T 

priėjo išvados, kad visa, kas j C1U ar pažįstamu, užstoti už 
jų buvo formuluota, dalinai 
jau pasiekta. 

juos, jei jie dar yra gyvi. 
Bebūdamas kalėjime jis 

Žmonės Rusijoje nesišypso pastebėjo vieną dalyką, kad 
Pirmomis dienomis j i s ! dažnai knygų, kurias duo-

jautėsi lyg da r būtų kalė- d a v o paskaityti, autoriai bū-
jime ir jam atrodė lyg kas d a v o iškirpti. Dabar, būda-

Andersui teko būti kelių 
oro atakų liudininku. Vokie
čiai neatsiųsdavo di d e 1 i o 
skaičiaus bombonešių, o ru
sai turėjo stiprią priešlėk
tuvinę artileriją, kuri fan
tastiškai gerai gynė Mask
vą. Tam rusai turėjo rimtų 
priežasčių, nes Maskva yra 
nevien tik administracinis 
centras, bet taip pat svar
biausias geležinkelių maz
gas, telefono ir telegrafo 
centrinė. 

Jei prieisi karą Maskvoje 
buvo sunku su maistu, tai 
karo dienomis buvo dar sun 
kiau. Kariškiai ir aukštieji 
valdininkai turėjo visko, tuo 
tarpu liaudis skurdo ir ba
davo. 

Maskviečiai ieškojo nusi
pirkti tik maisto. Gal dar 
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lės, raudonoji armija nyko 
kaip sniegas pavasarį. Vo
kiečiai žygiavo pirmyn i r 
kasdien paimdavo did e 1 į 
skaičiui rusų belaisvių. V o 
rošilovas i r Budiony buvo 
atšaukti iš fronto. Jei tai 
būtų atsitikę su kitais, tai 
jie būtų seniai likviduoti, 
bet jų Stalinas nepalietė. 
Perdaug jie prisidėjo prie 
jo vardo išgarsinimo armi-
mijoje ir partijoje. 

Tačiau jų vardai pasiliks 
kruvinomis raidėmis įrašy
ti į žmonių atmintį. Kur be
stovėjo lenkų kareiviai, liau
dis pašnibždomis pasakoda
vo apie tas žmogžudystes, 
kurias papildė komunistai, 
Budiony, Vorošilovo, K o-
ganovičiaus i r kitų vado
vaujami, palikdami mieste
liuose didelius kapus, kur 
palaidoti tūkstančiai aukų. 

Bet kitiems karininkams 
Stalinas nebuvo nuolaidus ir 
po kiekvieno pralaimėjimo 

Šaukite LAF. 3138 — for 
THERMOSTATICALLY CONTROLLED 

LOW COST HEAT 
AVAILABLE FOR IMMEDIATE INSTALLATIONI 
Modeli fer homet, opartmtntt, commcrdat 
•nd induttrlal buildlngt. 

FR€€ 
HEATING 
SURVEY 

t— th« WlnWer 
dvmonstrat lon 
b«for« yoo buy. 

W I N K L E R 
S T O K E R S 

Look a t »he«e fea tures l 
Kuily automatic transmission, guaran-
te#d 3 years—extra power drive—no 
•hear pin — autoinatie air governor — 
hea t proof burner atsenibly—astrą hea vy 
cooatruction. 

C O M P L E T E 
N A M Ų Š I L D Y M O 

R E I K M E N Ų 
Įrengimas ir Patarnavimas 

GARINIAMS PEČIAMS. 

Gudrūs žmones daugiau 
žiūri į Naują 

WINKLER LP* 
*Low *r«iiwr* OIL BURNER 

SAVE 25% 
ORMOREOFQ|į l 

EKTRA SPECIAL 
1—Naujas 20 svarų HOMART 
STOKERIS $ 9 8 . 0 0 
Išmainomas j Automatic Wink-
ler Stokerį. Apšildo 5 kamb. 
Naujas 6 cubic pėdų PHILCO 
Elektrinis Refrigeratorius 
Complete $ 2 1 8 . 0 0 

JŲ NEDAUG TĖRA IR 
J I E GREITAI IŠEIS. 

ARCHER STOKER 
SALES & SERVICE CO. 

IJ e t ini sk a {staiga 

4101 Archer A ve. 

si į rusų kareiviuss iškelda- j A I e r t m e n n e e d e d . Accounts cover 
mas jų heroizmą ir patrio
tizmą, ir tokiu būdu iški
lo nauji karininkai, prasi
mušę į pirmąsias eiles savo 
gabumais ir sugebėjimais ve 
sti karą. Bet kada vokiečiai 
pradėjo trauktis ir pergale 
buvo jau užtikrinta, garsie- -Kodėl jūs norite Stali-
ji naujieji maršalai prade-į nui padėti kovoje prieš vo-
jo vienas po kito dingti ir j kiečius, kada mes tikimės, 
buvo pakeičiami senais at- ' k a ( j gįs karas padarys bal-

uliole city. We ftive promistng 
leads. Attrartive terms. Fuli or 
part time. 

Apply: Box 115 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

sidavusiais stalinistais 
Karo metu oficialiai Bu

diony ir Vorošilovui buvo 
pavesta už Uralo kalnų su 
organizuoti rezervinę armi- j ^ M ^ ) ' 
ją, bet tikrumoje tai bivo Į 
baudžiamosios ekspedicij o s ! cf 
organizavimas, nes prasidė
jo milžiniška deportacija iš 
pačios Rusijos į Sibirą. Ru
sų liaudis manė, k a i prasi
dėjęs karas nuvers sovietiš
ką režimą, tad kai kurie jų 
su simpatija sutiko vokiečių) 
armiją. 

Lenkų kariai dažnai buvo 
klausinėjami rusų. 

ševizmui galą? 
(Toliau skaitysite: KAIP 

STALINAS VALO" RU- THOMPSON MFG. CO. 
W. 45th PI. ir S. Paekers Ave. 

Bridgeways, Inc. 
3415 S. La Salle St. 

TEL. KENWOOD 4700 

REIKIA C Y U N D E R DIE 
CUTTING SET UP VYRO. 

KENMORE MFG. CO. 

832 W. Superior. Tel. Taylor 4191 

VYRAI IR MOTERYS 

TUOJAU REIKIA 

VYRŲ IR MOTERŲ 
PRIE 

BENDRŲ FABRIKOS 
DARBŲ 

48 VALANDŲ SAVAITE 
Pusantro algos virš 40 Valandų 
Apmokėtos atostogos ir šventes. 

Grupes apdraudimas. 

SEND, Inc. 
304 W e s t (>3rd S t r e e t 

CHICAGO 21. ILL. 
Tel. EXGLEWOOI> 5028 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SIUNTINIU UŽSAKY
MUS I VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ. ITALIJA, OLAN 
DIJA, BELGIJA, ŠVEICARIJĄ, 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA, 

JUGOSLAVIJĄ. 
Maisto siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinanti. Pa
kely dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. 

PRISTATYMO LAIKAS: K—21 
DIENOS! J VISUS KRAŠTI S! 

Geriausi eksportiniai produktai. 
Pristatymas vykdomas iš sandė

lių Europoje. 

Siunėiant money order, čeki ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai nuro
dykite gavėjo adresą ii užsako 
mu siuntinėlių tipo numerius 
Galima užsakyti keli pakielėliai 
tam pačiam gavėjui. 

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

; ^ 

Tiesiog Jums — 
Iš Mūsų Dirbtuvės, 

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

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MCSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA^MEDMAOA IR DARBAS TEIKIAMA" 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėju Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite «Ju! 

No. 1 
$g .00 

2 sv. taukų, kiaulinių. 
2 sv.bekono 
2 sv. salami dešros 
2 sv. kenuotos jautienos 
1 sv. pieno miltelių. 

No. 2 
S0.OU 

No. S 

No. i 
S2-S5 

2 sv. bekono 
2 sv. kenuotos jautienų-
2 sv. pietų Afrik. apeis. 

marmelado 
1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, bb eks 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. bekono 
2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč. r icb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

9 SVARAI ( I K R A I S 

Archer Avenue Furniture Co. 
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Savininkai JOH KAZJK - KAZTKATTia 

SS ^ 

MOKAME 3 % DIVIDENDU 
ANT PAID UP SAVINGS 

(Current Rate) 

Pasidėję pinigus šioje tvirtoj ištaigoj, 
visada gausite geresnį atlyginimą,. Visų 
indeliai apdrausti iki $5000.00. 

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų į 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsinešite mūsų raštinen taupimo knygutę. 

MŪSŲ TURTAS SIEKIA VIRS $2,250,000.00 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 SO. W E S T E R N A V E . — GKOVEHILL 7575 

John Pakel, Pres. 

<ĄM 9 SV. KAVOS ruiieluj 

No. 6 4,5 sv. cukraiiN 
5Ą.00 4,5 sv. kavos pupelių 

No. 7 200 Chesferfield cigarečių 
$2-0° 'Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv. sūdytų silkiy stati-
S5.95 nėle (Tik j Vokietiją > 

No. 9 10 sv. kvietinių miltų 
§2-85 4 une. kepimo miltelių 

EXTRA RILBALV « SV.!.'! 
2 sv. kenuoto sviesto 

No. 10 2 sv. bekono 
#— QI- 2 sv. kiaulinių taukų 
5 7 y a 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

10,000 B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDES 
RŪMO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

cii nurodytose kainose įskait> -
tos ppr5juntimi>, draud'mo ir ki-
ic< i^liidos. 

.%>skir.it tuti.nurs su tlraiici*)-
->'•>. kotttitctaiis ir i-avicniai^ .! 
;>:< iiinii^ drj didesiiiu uz>akvmų 

\« Jvhdaini šiandien pAstųskii< 
'4\ 1 tc'mioėnis. dr^us'am> MU;:-

• KRUPNIKO 
Rus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Nathan Kanter, ^Lietuviškas Žydukas', sav. 

* 

http://skir.it
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THE LTTHUANIAN DAILY FRIENO 

ESS4 S. Oakley Ave., Chicago 8, 111. Tel. VIRginia 6640-664J 

•ntered aa Becond-Class Matter March 31, 1-910 at Chicago, Illicola 
L'nder the Act o f Maruli S, 1879. 

Publlshed daliy, ercept Sundays, 
by the 

Lithitanian Oatholic Press Sodety. 
Member of the Catholic Press Ass'n 

SabscvIpttoB R a t u : 
16.09 per year outside of Chicago; 
17.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 centą per copy. 
Prenumeratos kaina Cbicagoje ii 

Ciceroje per paštą: 
Metama $7.00 
Pusei Metų 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne ChicagoJe: 
Metams * . . . . . $6.00 
Pusei Metų 1.56 

Užsieniuose: 
Metams $8.09 
Pusei Metu • 4.60 
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu s u užsakymais. 
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITES DIEN. "DRAUGE" 

Komunistai Vagia Vaikus 
TARP 8,000 IR 10,000 PAGROBTA VAIKŲ IR IŠGA

BENTA l SOVIETŲ SATELITINES VALSTYBES. 
KARALIENĖS KOMITETAS RŪPINASI APSAU

GOTI KITUS VAIKUS NUO PAGROBIMO. 
Graikijoje vykstantis civilinis karas tarp komunistų 

partizanų ir graikų vyriausybe kariškų jėgų kraštui 
neša didelius nuostolius, daro didelę žalą šeimos ir vi
suomenes gyvenimui. Bet čia kalte yra ne tų, kurie 
Graikiją nori apsaugoti nuo komunistinės vergijos, bet 
tų, kurie jai nori laisvę išplėšti ir padaryti Maskvos 
verge. 

čia noriu iškelti vieną civilinio karo tragišką reiš
kinį. Generolo Markos partizanų armija tarp 8,000 ir 
10,000 graikų vaikų pagrobė ir pasiuntė į kaimynines 
sovietų satelitines valstybes. 

Pasak, "The New York Times' korespondento C. L. 
Sulzbergerio pranešimo, tarp 2,500 ir 3,000 graikų vai
kų randasi trijose Čekoslovakijos kempėse (stovyklose). 
Viena vaikų grupė patalpinta buvusioje vokiečių kon
centracijos stovykloje Brno (Bruenn), ir graikų vy
riausybė bandė išgauti vaikų vardus. 

Vienai iš Čekoslovakijos stovyklų, kur pagrobti grai
kų vaikai patalpinti, vadovauja jaunas bulgaras komu
nistas, kuriam padeda trys mergaitės. Toje stovykloje 
graikų vaikams instrukcijos duodamos bulgarų kalba. 

Kiti pagrobti graikų vaikai nugabenti į Jugoslaviją, 
Bulgariją ir Albaniją. Ir sakoma, kad Jugoslavija turi 
daugiau kaip 3,000 graikų vaikų. 

NEIGIAMI ATSAKYMAI 

Graikų vyriausybė reikalavo, kad pagrobti graikų 
vaikai būtų grąžinti j tėvynę, bet iš pirmiau paminėtų 
kraštų, kur randasi graikų vaikai, gauta neigiami atsa
kymai. Bus bandoma išgauti vaikai per Jungtinių Tau
tų Organizaciją. 

Sovietų satelitinės valstybės atsakė, jog tie vaikai 
yra pabėgę iš Graikijos dėl monarchistimo-fašistinio te
roro. Ir vėl ta pati kalba. Kai sovietai veža ir tremia 
žmones iš Lietuvos, ar kitų jų pavergtų kraštų į Sibirą, 
tai bolševikai sako, jog jie savu noru ten važiuoja. 

Tų vaikų grobimas turi tiksią paruošti iš jų vėliau 
kovojančius komunistus, kad jie sugrįžę į savo kraštą 
skleistų svetimą ideologiją graikų tautai. Graikijoje ve
dama kova dėl vaikų grobimo. Yra susidaręs vaikams 
gelbėti komitetas, kuriam vadovauja karalienė Frederi
ką. Graikai dabar tūkstančius vaikų išgabena iš tų apy
linkių, kur siaučia Markos partizanai komunistai. Vai
kai apgyvendinami privačiuose namuose, kuriuos tvarko 
pagalbos komitetas. 

Vaikams šelpti ir pagelbėti yra sudarytas fondas. 
Jau dabar yra sukelta 29 bilijonai drachmų (apie $30,-
000,000). 

GLOBOJA NAŠLAIČIUS 
£:ą savaitę 15,000 vaikų bus patalpinta namuose, ku

riuos tvarko karalienės komitetas. Karalienės komite
tas globoja 5,000 našlaičių, kurie tokiais tapo dėl su j 

griautų šeimų civilinio karo metu. Kiti vaikai atgabe
nami į karalienės komiteto namus tėvams prašant, kad 
išvengti pagrobimo pavojaus, kurį vykdo komunistai 
partizanai. 

Karalienės komitetas finansuoja virtuves, ir maitina
ma apie 10,000 vaikų visame krašte. 

New York Times korespondentas praneša, kad kara
lienė Frederiką pareiškusi, jog yra dar 30,000 vaikų, 
kurie reikalingi komiteto globos. 

Graikai rūpinasi savo vaikais. Taip ir turi būti, nes 
tai tautos šviesi ateitis. 

Jie Neturi Širdies... 
Britų žurnalistas Frederic Voigt neseniai aplankė 

Graikijos kraštą ir ten patyrė sąlygas. Jis sako, jog 
nuo 1944 metų spalių mėnesio iki 1948 metų balandžio 
mėnesio raudonieji — komunistai nužudė 48,776 graikus. 

Komunistai išgriovė tūkstančius namų, išnaikino daug 
kaimų ir nuolat gąsdina i* terorizuoja gyventojus. Bai
siai didelį žiaurumą rodo komunistai. 

ir 

Nauja Mokslo Įstaiga 
Brazilijoje. Belo-Horizonte arkivyskupijoje, Minas Ge* 

rais valstijos sostinėje, steigiamas katalikiškas univer
sitetas. 

Brazilai gyvai susirūpinę kuo daugiausia turėti ka
talikišku, mokslo įstaigų. 

Susikirtimas Tarp Sąjungininku Ir RUSŲ 
Dar vokiečių pinigo reformos išvakarėse, sovietų oku

pacinės zonos viršininkas maršalas Sokolovski, sukvie
tęs pas save Berlyno savivaldybės atstovus komunistus, 
pasakė, jog Sovietų Rusija būtų palanki monetinei re
formai, jei ji būtų taikintina visai Vokietijai, nes da
lina ir nepilna reforma vienoje ar keliose zonose tik 
įneš Vokietijos skaldymą, kas esą priešinga pačių vo
kiečių ir taikingų Europos tautų norams. Sovietų ad
ministracija esanti pasiryžusi duoti visišką pagalbą to
kiai reformai, jei ji kiltų iš bendro visų "ketur ių" nu
tarimo. 

Taip kalbėdamas Sokolovskis norėjo pasiekti du tiks
lus. Apsukti galvas anglo-saksams, kad susilaikytų nuo 
reformos įgyvendinimo vakarų zonose, o jei šie įgy
vendins, tai apkaltinti juos, kad jie padarė monetinę 
reformą be rusų ir tuo suskaldė Vokietiją. 

Ir dabar tarp vakarinių sąjungininkų ir sovietų yra 
didelis įtempimas dėl naujai įvestos vokiečių monetos. 
Trys vakariniai sąjungininkai praeitą trečiadienį atme
tė sovietų įsakymą naudoti rusų įvestą pinigą visam 
Berlynui, ir pranešė, jog bus naudojama nauja vokiška 
markė, kurią įvedė vakarų sąjungininkai, miesto vaka
rų dalyse. 

ATVIRAI PANEIGĖ 
Pirmą kartą Berlyno istorijoje, trijų metų okupaci

jos laikotarpyje, viena sąjunginė jėga atvirai paneigė 
kitos įsakymą — patvarkymą. 

Komunistai sukėlė demonstracijas prie Berlyno mies
to salės. Apie 300 ar 500 demonstrantų sugužėjo į mies
to salę, kuri yra sovietų dalyje. O daugiau kaip 1,000 
kitų demonstrantų buvo lauke, kur agitatoriai drožė 
kalbas, ir kalbėtojai kaltino vakarų jėgas "skaldant Vo
kietiją' '. 

Demonstracijos privertė atidėti miesto tarybos posė
dį. Kai kurie socialistai kaltino komunistus dėl demon
stracijos sukėlimo, kad jie bijojo, kad miesto taryba, 
kur daugumą sudaro socialistai, užgirs vakarų jėgų vei
kimą. ^ 

Ko Gi Jie Ten Susirinko? 
Už šešių mylių nuo Varšuvos praeitą trečiadienį pra

sidėjo komunistų internacionalo atstovų konferencija. 
Į konferenciją atvyko Molotovas, užsienių komisaras. 
Su juo taip pat atvyko rusų komunistų vadų delega
cija, kuriai vadovauja Molotovas. 

Į komunistų internacionalo suvažiavimą taip pat at
vyko Jugoslavijos, Bulgarijos, Albanijos, Čekoslovaki
jos ir kitų sovietų rusų pavergtų kraštų kompartijos 
vadai. 

Komunistų suvažiavime taip pat dalyvauja Italijos 
komunistų partijos vadai. Italų delegacijai vadovauja 
Palmiro Togliatti. 

Kai kas mano, kad komunistų internacionalo konfe
rencija praneš apie susitarimą paskelbti atskirą vy
riausybę rytų Vokietijai. 

Taip pat tvirtinama, kad sovietų rusų ponai rengiasi 
prijungti rytų Vokietiją prie Sovietų Sąjungos. Jau 
dabar yra įtempimas tarp vakarų ir rytų. Jei bolševi
kai prijungtų rytų Vokįetiją prie Rusijos, suprantama, 
įtempimas dar labiau padidėtų. 

Reikia manyti, kad šiame komunistų suvažiavime 
Maskvos ponai duos kompartijos vadams naujas instruk
cijas, kad visi žinotų naujai nustatytą liniją. 

Labai tenka apgailestauti, kad kitų kraštų komunis
tų vadai laikosi ne savo krašto reikalų linijos, bet Mask
vos padiktuotos linijos, kuri kitiems kraštams neša ne 
laisvę, bet pavergimą. Kada gi tie sūnūs palaidūnai 
susipras, kad jie bendraudami su Maskvos linija, iš
duoda savo krašto interesus. Kada?... 

Pasakė Reikšmingą Kalbą 
Herbert Hooveris, buvęs prezidentas, respublikonų 

konvencijoje, praeitą trečiadienį pasakė labai reikšmin
gą ir turiningą kalbą. 

Hooveris nevertė kaltės ant kitų, bet atvirai ir tie
siai pabrėžė faktą, kad šiandien bolševizmas sudaro di
džiausią pavoju visai žmonijai. 

Jei laiku nebus atkreiptas dėmesys ir nebus pavar
tota reikalingų priemonių, susidarys pavojus visai civi
lizacijai. 

Komunizmas kelia pavojų ne tik todėl, kad komu
nistai turi Rusijos valdžią, bet ir todėl, kad komunizmas 
griauna beveik kiekvienos valstybes pagrindus iš vidaus. 

Jis patiekė konvencijos dalyviams rinkti vadus, ku
rie yra išmintingi, toli pramatą ir sugebės kraštui nešti 
gerovę. 

Šiandien Amerikai reikia tokio vado, kuris ne tik 
įstengtų Ameriką apsaugoti nuo raudonojo tvano, bet 
kad ir kitur raudonasis teroras būtų pakeistas žmoniš
ku gyvenimu, kur galėtų žmogus kvėpuoti laisvės ir 
kūrybos oru. 

Kaip Atrodo Magino! Linija 
Prancfūzų inžinieriai apžiūrėję Maginot liniją prane

ša, kad 48 tvirtoves iš 52 svarbiųjų tvirtovių yra nesu
gadintos. Per trumpą laiką jos gali būti panaudotos 
svarbiems tikslams. 

Prancūzų vadai nori, kad Jungtinės Amerikos Valsty
bės pastudijuotų Maginot liniją ir prisidėtų prie linijos 
pagerinimo. Prancūzų kariški vadai mano, jog minima 
linija būtų gera apsauga prieš galima rusų užpuolimą. 

IS SEN BEI TEN 
Rašo Tadaušas Dūdele 

Danijos armijos apmoky
mo programoje įvestas reikš 
mingas pakeitimas. Anks
čiau danų kariai buvo mo
komi vokiečių kalbos, o nuo 
dabar mokysis rusų kalbos. 
Tai aiškiai parodo, kad Da
nija supranta, jog ateities 
kare Danijai reikės kariauti 
nebe prieš Vokietiją, bet 
prieš Rusiją. 

• • * 
Kuomet Senatas priėmė 

papildymą prie naujokų ėmi
mo įstatymo, numatantį, kad 
į Amerikos armiją gali būti 
priimta 25,000 svetimšalių, 
Jungtinių Valstybių armijos 
bazės Europoje buvo apgul
tos jaunų europiečių, kurie 
prašėsi priimami į Ameri
kos armiją. Tūkstančiai pa
bėgėlių (DP), italų, austrų, 
prancūzų ir net vokiečių pra
šėsi priimami į armiją. 

• • • 

Žinoma, nė vienas iš tų 
savanorių negalėjo būti pri
imtas, nes tas projektas im
ti svetimšalius dar nebuvo 
patvirtintas Atstovų Rūmų 
ir prezidento. Europos jauni 
vyrai tačiau nelabai supra
to Amerikos pareigūnų aiš
kinimus. Kuomet vienam len 
kui Londone buvo pasakyta, 
kad tą projektą Atstovų Rū
mai gali atmesti, jis, vis dar 
neprarasdamas vilties, pa
klausė : 

— Jeigu Atstovų Rūmai 
nutars neturėti armijos, tai 
gal aš galėčiau^ įstoti į Se
nato armiją? 

• * • 
Juokai juokais, bet Ame

rikos armija iš Europos jau
nimo tarpo gautų daugybę 
tikrai puikių karių, įsitiki
nusių komunizmo priešų. Jie 
taip pat būtų geri Amerikos 
piliečiai, įvertiną Amerikos 
demokratijos teikiamas lais
vas ir privilegijas. Reikalui 
esant, jie mokėtų jas ginti 
iki paskutinio kraujo lašo. 
Tuo tarpu amerikiečių tarpe 
atsiranda tokių "patrijotų", 
kurie drįsta raginti neklau
syti šaukimo į kariuomenę! 
Tai šlykščiausias savo kra&-
to išdavimas! 

• * * 

David Dubinsky, Interna
tional Ladies Garment Work 
ers Union prezidentas, pra
nešė, kad tos unijos valdyba 
nutarė "paskolinti" nauja
jai žydų valstybei Palesti
noje $1,000,000 iš tos unijos 
iždo. 

Tas nutarimas nieko ne
stebina prisimenant, kad D. 
Dubinsky yra žydas. Tik 
kaži, ar "paskolų" teikimas 
svetimoms valstybėms yra 
darbininkų unijos tikslas. 

• • • 

Pittsburghe Marshall John
son buvo nuteistas už va
gystę 18 mėnesių kalėti. Tei
sėjas, paskyręs jam bausmę, 
jį išbarė už žioplumą: nu
teistasis nusikaltimo vietoj 
paliko savo žmonos fotogra
fiją ir savo socialinės ap-
draudos kortelę. 

• • • 
W. Churehill vienoje kal

boje išsireiškė, kad socializ
mas yra "nepasisekimo f it 
losofija ir pavydo e vangeli-
ja \ 

(Tęsinys) 
Per pakylėjimą Petras pats nejuto, kaip atsiklaupė, pats ne

juto, kaip persižegnojo, o kada atsistojo, žvakių liepsna mirgėjo 
linksmai, saulės šviesa pavirto muzika. 

Petrui atrodė, kad krūtinėj lyg pražydo kažin kas. šiltas ir 
saldus. I r gražus, kaip tos jrėlės ant balto altoriaus. 

Po mišių jis klausėsi pamokslo, bet kunigo žodžių beveik negir
dėjo. Kunigas jam trukdė džiaugtis tuo iki šiol nepatirtu jaus
mu. Tuo, kas tai]) pražydo, kaip gėlės ant altoriaus. Pražvdo, ir 
jis nebe jis. Tai kažin kas kitas, pažįstamas, bet seniai matvtas 
Tas pats, kuriam motina sakydavo—Petriukas—paguldydavo lo
von, imdavo rankute ir peržegnodavo. 

23. 
Pirmadieni Petras, niekam nieko nesakęs, po pusryčių išėjo į 

(.•rūstus. Vežimų krauti jis nemokėjo. .Jam pasiūlė duot ant veži
mo, bet jis nesutiko—tegu merginų kuri. Laukuos joms bus leng
viau. ^ Daugiau vėjo. Jis liksia* kluone ir mesiąs vežimus. 

Vežimai svyruodami pamaži važiavo iš laukų. Vis didesnės pli
kės darėsi laukuos. 

Traškėjo šiaudai ant grendymo, kai vežimai Įvažiuodavo į kluo
ną. Žvirbliai pakreijrėj čirške nustebę ir išsigandę. 

Iki pietų suvežė daugiau kaip puse. 
Petras su Grūjstu ir Elziute pietus valgė seklyėioj. Valgyda

mas Grūstas vis susirūpinės žiūrėjo pro langą j vakarus. Ten mė
lynas dangus vis tamsėjo. Vienas kitas paklydęs debesukas uždeng
davo saulę, bet tuoj vėl nuslinkdavo i rytus. 

—Spėsim,—nusprendė senis. 
Tuo po pietų tuščias vežimas išlėkė iš kiemo. Linksmai tarškė

jo perdžiūvę lentukės ir žybčiojo nušveisti ratlankiai. 
(irūštas nuėjo i laukus, išvaikščiojo, suskaitė mandelius ir per

kėlė karves. » 
Apie pavakarius visas vakarų dangus jau buvo juodas. Lyg 

juodi dūmai sukosi ten. Jie plėtėsi, kilo vis aukštyn. Jau siekė 
Kreivėnų medžių viršūnes. Saulė pasislėpė. Pievos pasidarė tam
siai žalios, vanduo tvenkiny tamsiai mėlynas. 

Staiga smarkiai sulingavo Kreivėnų beržų viršūnės. Keliu lėkė 
dulkių juosta. .Sukdamiesi pakilo Į viršų šiaudai, o sodo medžiai 
pradėjo ošti ir blaškytis. Šakos daužėsi, krito obuoliai, o keli ža
li lapai, sukdamiesi ore, nulėkė i laukus. 

(Jrūštas rinko sode obuolius. J is žvilgtelėjo i dangų, paklausė 
vėjo dainos, pasiėmė pintinę ir išėjo iš sodo. 

Per kiemą bėgo Elziutė .Ji stabtelėjo, pasilenkė ir rankomis 
prie kojų prispaudė sijoną. 

'Daugiau trust 
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N IS CHICAGOS LIETUVIU KOLONIJŲ 
C I C E R O 

Ift MIESTELIO VYRIAU
SYBĖS SUSIRINKIMO 

Cicero miestelio vyriausy
bės susirinkimas įvyko bir
želio 21 d. Šis susirinkimas 
buvo jau ramus, nes saliū-
nai liko nuraminti. Saliūnai 
dabar Ciceroj turės būti už
daryti nuo 2 vai. ryto. Jei 
bus laikomasi to patvarky
mo, tai Cicero miestas at
gaus savo gerą vardą. Bend
rai, naujoji miesto vyriau
sybe pasiryžus pravest daug 
dalykų gyventojų gerovei. 

Šiame susirinkime buvo 
pora rezoliucijų apie patai
symą kai kurių gatvių. Re
zoliucijos priimtos. 

Šiame susirinkime daly
vavo daug ir lietuvių, o re
porterių buvo iš visų Chi-
cago laikraščių. 

Sekantis vyriausybes su
sirinkimas įvyks liepos 19 d. 

Lietuviams malonu yra da 
lyvauti vyriausybes susirin
kime, nes joj yra ir lietuvis 
J. F. Kimbark, kuris lietu
vius pasikviečia į savo ofi
są ir viską išpasakoja, iš
aiškina, priima įvairius skun 
dus ir t. p. 

Beje, J. F. Kimbarkas už
siprenumeravo '* Draugą". 

— A. Yalartčius 

gėrimo. Bus dovanų visiems, 
kurie tik m§gins laimę. 

Klebonas kun. Ant. Briška, 
vikarai: Stankevičius, Valuc 
kis ir Mikolaitis, ir parapi
jos komitetas kviečia visus 
iš visur suvažiuoti. Šis pik
nikas bus tikras "home com-
ing'' buvusių ir dabartinių 
;'ios kolonijos gyventojų. 

— Red Cherry 

ko kita proga pasitiks šv. 
Vardo Draugijos rinktinę. 

Katalikų karių veteranų 
seimas įvyko Morrison vieš
buty, Chicago. Šeimines pa
maldos įvyko Šv. Vardo ka
tedroj. 

— Korespondentas 

MAROUETTE PARK 
PARAPIJOS CHORO AIDAI 

Varg. A. Giedraitis prane
ša kad birželio 25 d., 8 vai., 
bus repeticijos seniorų cho
ro, muzikos kambaryje. Svar 
bu, kad tinkamai pasiruošus 
prie muzikalines programos 
spalių 24 d. <kDainuok, nepa
sensi" bus atvaidinta para
pijos salėje. Po repeticijos 
bus vaišes ir muzika. Kvie
čiami nauji nariai prisirašy
ti. 

JONINIU LAUŽAS 
Birželio 26 d., šeštadienio 

vakare, įdomiausia ir malo
niausia pasimatymo vieta 
seniems ir jauniems bus prie 
Joninių laužo. Vieta: Spai-
čio daržas, 8900 So. Archer 
a v. Pradžia 6 vai. Programa 
8 vai. Bus vaidinimas, dai
nos, muzika, komiški prane-

Šimai, ieškojimas žydinčio 
paparčio ir midaus išsigerti. 
Ruošia Lietuvių Studentų 
Klubas. Programoje daly
vauja naujai atvykę lietu
viai. . 

Bluebird autobusai išeina 
kas valandą iš 20 East Ran-
dolph st., Cermak Rd. ir Ci
cero av. kampo, 63 gatvės ir 
Cicero av. kampo. 

po senovei reikia nešti į na
mus, 4401 S. Mozart St., va
karais nuo 7 iki 9 vai. 

— J. K. Encheris, pirm. 

BRIGHTON PARK 
' HOlVfE COMING'' 

PIKNIKAS 
Birželio 27 d., Vytauto 

parkas skambės dainomis. 
Bus šokiai: polkos, "jitter-
bug" ir kt.; bus valgio ir 

B R I D G E P O R T 
LOŠIMAS ATIDĖTAS 

Pereitą sekmadienį turėjo 
įvykti beisbolo rungtynės 
tarpe šv. Vardo Draugijos 
ir Gold Star Post No. 1471 
rinktinių. 

Šv. Vardo Draugijos rink
tinė buvo pilnai pasirengus. 
Tik žvalgėsi, iš kur pasiro
dys C. W. V. Gold Star Pos
to rinktinė. 

Palaukus pusvalandį, teko 
sužinoti, kad birželio 19 d. 
baigėsi C. W. F. seimas; bai
gėsi šokiais gana vėlai, taip 
kad veteranai nebuvo pasi
rengę lošimui. Veteranai sa-

A. A. 
ANELft MIKALAIUNAS 
(po tėvais Faugautė) 

Gyveno 4227 S. Harlem Ave., 
Stiokney, III. 

Mirg birž. 22 d., 1948, 9 v. 
vak., siulaukusi pusamžio. Gi
mė Lietuvoje. Kilo iš Biržų 
apskr., Pasvalio parap.. Po
miškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 39 metus. 

PaHko dideliame . nuliūdime 
vyrą Jurgį; sūnų Juozapą; dvi 
dukteris: Kleną. Paice- ir Anelę 
Kerjci ir žentą F rank ; dvi a-
nūkes; Marjorie Martinek ir 
Jeanette Kerjci. Lietuvoje pa-
liiko seserj Veroniką Kloižie-
nę ir kitas gimines ir draugus. 

Kūnas pašarvotas Antano 
Petkaus kopnlyeioje, 1410 S. 
50th Ave., Ciceroje. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
birž. 26 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
v e A n č s sielą. 1*0 pamaldų 
b u ^ n u l y d č t a į Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
p i m i n p s , d r a u s t u s i r p a ž į s t a m u s 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę Vyras, Sūnus, Duk
terys, žentas. Anūkės ir ki tos 
Gimines. 

l a i d o t u v i ų d i r e k t . A n t a n a s 
Petkufc. Tel. To\vnhall 2109. 

BRIGHTON PARK 
BALF SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

BALF 6-jo skyriaus susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
birželio 25 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvos Vyčių salėj. Visi 
nariai ir norintieji prisidėti 
prie tremtinių šelpimo, kvie
čiami atsilankyti. Aukoja
mus drabužius tremtiniams 

Paieškojimas 
Ieškau savo brolio Petro 

Hubert, kuris seniau gyve
no New York valstijoje. Tu
riu svarbų reikalą su juo ap 
tarti. Ieškomasis arba apie 
jį žinantieji kreipkitės: 
Mr. St. Hubert, 1101 East 
Market Street, Mahanoy Ci
ty, Pa. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie Antano B. Petkaus, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusiųjų, ar mirusių veteranų—jūsų mylimų
jų, bus pavežti perlaidojimui. Tek pasaukite ir p. Petkus at
vyks j jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo infor
macijas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

Tas, kuris kalba tai, ko ki
tas nemėgsta, turi išklausy
ti ir to, ko pats nemėgsta. 

— Pyhtagoras 

Be mokslo, kaip be akių. 
— Lietuvių patarle 

* • * 

Keturių Metų Mirties 
Sukaktuves 

*&S,Z9*r> 
URŠULE ŽUKAUSKIS 

kuri mirė birželio 20 d. ir tapo palaidota birž. 23 d., o da
bar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir negalė
dama atidėkoti tiems, kurie sutekiė jai paskutinį patarna
vimą ir palydėjo ją į. tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš mū
sų tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveli?ms kun. kleb. 
A. Linkui., kuris atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą 
ir kun. Stasiui, kuris atsilankė į koplyčią, palydėjo j kapus 
ir pasakė pritaikintą pamokslą. Dėkojame visai giminei, 
draugams ir kaimynams. Dėkojame šv. Mišių ir gėlių au
kotojams. 

Dėkojame graboriui John F. Eudeikiui, kuris savo geru 
ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į amžinas-
tį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčiu. 

Dėkojame visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms. 

Nuliūdę lieka: Dukterys, Sūnūs* Marčios ir Žentai. 

JONAS DAUNORAS 
Jau sukr.ko .keturi motai, kai 

tragiškai niirč mūšy mylimas 
sūnus. 

Netekome savo mylimo Bir
želio 25 d., 1944 m. 

Nors Iai.kąs tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmir
šti. -Lai gailestingasis Dievas 
suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes, a tmindami jo liūdną, 
prasisalinimą. iš mūsų tarpo, 
užprašėme gedulingas šv. Mi
šias Birž. 26d., 1948m. Nekalto 
Prasidėjimo Panelės .švenčiau
sios parap. bažnyčioje, 8-ta 
vai. ryte. 

Kviečiame visus gimines, 
kaimynus, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir su mumis kartu pasi
melsti už a.a. Jono Daunoro 
sielą. Po pamaklg kviečiame 
j namus po num. 4401 S. Tfoy. 

Nt tMdę: Tėvai, Brolis ir vi
sos kitos Gimines. 

A. A. 

ANTANAS KINAS 
Gyveno 2557 YV. 69th St. Tel. Prospect 4363. 

Mirė birž. 22 d., 1948, 1:15 vai. p.p., sulaukęs pusės amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kiio iš Tauragės apskr., Pagramančio parap., 

Sungailiškių kaimo. 
Paliko dideliame nuliūdime žmoną Oną (po teivais Paul iukai te) : 

2 sunkis., Albert ir marčią Joan, Anthony ir marčią Agnės; 4 duk-
teres, Antoinette Slas ir žentą Frank, Arina Bagdonas ir žentą 
Theodore, Mary Žukas ir žentą Joseph ir Helen; lo anūku: 3 
brolius, Tadą ir jo žmoną Marijoną, Joną ir jo žmoną Evą ir 
August ir jo žmoną Berthą; 4 seseres, Oną Zemek, Mary Vish, 
L'rs*ula Pudge ir Stella Yanushka ir jų šeimas ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Antano B. Petkaus koplyčioje, 6812 South 
W e s t e r n A v e . 

Laidotuvės jvyks šeštad., birž. 26 d., 1948 m. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Gimimo Panelės Švč. parapijos bažny
čią, kkjrioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

N'uliūclc: žmona, Sūnūs, Dukterys, žentai , Marčios, Broliai, Se
serys ir Gimines. 

Laidotuvių direkt. Antanas B. Petkus. Tel. GHOhill 0142. 

KREIPKITĖS PRIE: 
A N T H O N Y B, 

PETKUS 
" " " " ^ A L D O T U V I I ^ ^ 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
, JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telofons GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

m PIRKITE TIESIOG NUO—j 
1 MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST 6 33 5 

'JlU 

s-* •"-ss^^^^S"" ' -^-Sį^M^SS"* '•^S^U^^St*' '-ZZZ 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
L a i d o t u v i ų Į s t a i g o s 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. - YARDS 1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 
Chicagos Miesto Dalyje. 

RADIO PROGRAMAI I Š STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles ) 

Leidžiama Kas Šeštadieni Nuo 9:15 Iki 9:30 Vai. Ryto. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So, VVestem Av* 3319 Lltuonlco Av*. 
PROspect 0099 YARds 1138-1139 
T I O M kuri* gyvo* kitos* miato daly* g»u*me fcopIy5f arSaa įbaų ">*»• 

Ambulansij pa tarna
vimas yra teikiamas 
d i e n ą - ir naktį Rei
kale, šaukite mus. 

Mes tarime koplyčias 
visose Chicagos f r 
Roseiando dalyse ir 
tuojau patarnaujame. 

* + 
KAZIMIERAS RIMKUS 

l l l t h Plaee. Tel. Pullman 8435. 
Mfre birž. 23 d., 1948. 10:45 vai. vakare, sulaukęs ptnsgs arnŽ. 
GlrmtC Lietuvoje. Kilo U &aulrų apskr., Laiokės parap. Žiemu-

vienų Dvaro. Amerikoje išgyveno 35 met/us. 
Paliko tttdeliame nuliūdime žmoną Mareijoną 0>o tėvais Zi-

kait£>, svogerką 'Magdaleną Sudantą. ir jos yvrą Antaną ir jų 
vaikus; Joną Sudantą. Jo žmoną Julijoną ir jų šeimą; Oną Bal-
Čikoniene ir jos vyrą Albertą Ir jų Seimą; Josepfrtfre Rttbtnienę 
ir jos vyrą l^eoną ir jų seimą; krikiflo dukterj Jane Sudantie-
ne: sesers sūnų, Juozapą AustJ ir Jo žmoną Charlotte; sesers duk
terj ir krikšto dukterį Bemioe Kelly ir jos šeimą ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos ir Lietuvos Rymo 
Katalikų Susivienijimo, Koselando Kuopos. 

Kfirnas pašarvotas Lachawiez koplyčioje, 10756 S. Michigan 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks pirrnad. birž. 28 d.. . 1948 m. Iš koplyčios 
8:36 vai. ryto bus atlydėtas į Visų Šventų parapijos bažnyčią, 
kurioje įfyks gedkrlingos pamaldos už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į šv. KazlmieTo kaptnes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona h* Gimines. 

Laidotuvių direkt. Lachawicz ir Sūnai. Tet. Pulman 1270 ir 
Tel. Virginia 6672. 

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

mens kapo — tiesiog i i šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklas pristatome | visas kapines arti ar toli 

Nuo akmens šliflkavimo iki raidžių Iškalimo ir 
paveikslų {statymo — BITTIN Ir KAJIENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mus Ir pamatykite m5sų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

B I T T I N a n d K A M E N S K Y 
• 

Monument Works 
3938 W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve" nuo Bv. Kazimiero kap. vartų. 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270 

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

IGNACAS J. ZOLP 
1646 W E S T 46th ST. Phone: YARds 0781 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 8. UTOANICA AVE. Phoae; VABda 4908 

IULIUS UULEVICIUS -
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFąyette 357! 

H 
-



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffICAGO. ILLINOIS 
= = 

Fenktadienis, birž. 25, 19*8 

Skautų Trisdešimtmečio Paroda 
Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 

ST. DEVENIS 

Prof. P. Leono mirties 
sukakties minėjimas 

Lietuvos Skautų Sąjunga jų skautų rėmėjų vieni mi-
šiais metais švenčia trisde- re, kiti išvežti okupantų į 
šimties metų gyvavimo su- ; Sibirą, dar kiti gyvena 
kaktį. šiuos sukaktuvinius Amerikoje, o dar kiti varg
inėtus tremtyje esantieji s ta tremtyje. 
Lietuvos skautai ruošiasi 
tinkamai atženklinti: bus 
išleista skautiškų leidinių, 
surengta visa eilė iš Lietu- j Lietuvių tremtinių spau-
vos skautų gyvenimo ir j da ir visa lietuviųj tremties 
veiklos parodų! ir panašiai, bendruomene iškilmingai 
Pirmoji skautiškoji parode- mini žinomojo Lietuvos 
le buvo surengta Sch\vab. teises profesoriaus Petro 
Gmuend lietuvių tremtinių , Leono 10 metų mirties su-
stovykloje. ši paroda, gra- kaktį. Prof. Petras Leonas 
žiai pavaizduojanti Lietu-1 mirė 1938 metais. Nepri-
vos skautų gyvenimą per 30 klausomoj Lietuvoj jis buvo 
metų, bus kilnojama po vi- Iministeriu ir seimo atsto-
sas didesnes lietuvių sto- Įvu, bendradarbiavo spau-
vyklas visose trijose Vo- doje, profesoriavo Vytauto 
kietijos zonose. Didžiojo Universitete Kau-

Parodą atidarė pirmosios j n e i r v e r t § s i advokatūra, 
skautų remejų draugijos Būdamas griežtų kairių-
viena iš steigėjų B. Grigai- jų pažiūrų žmogus, prof. 
tytė-Novickienė. Vykdoma- Petras Leonas mokėjo su-
sios Tarybos vardu žodį ta- prasti ir gerbti kitų religi-
re inž. Novickis. Parodos įnius įsitikinimus. Del to ne-
atidarymo proga jis pareis- nuostabu, kad jo 10 metų 
kė: "Apie skautus kalba jų mirties sukakties minėji-
darbai, todėl žodžių nerei- muose dalyvauja visokiau-

i mus 

LAISVĖS TRAUKINYS 

"LAISVES TRAUKINIO" SAVAITE IS V I S U R 

0 Kainos Kyla, Kyla... 
VVASHINGTON. — Nuo 

balandžio vidurio iki gegu
žes vidurio kainos visame 
krašte pakilo septyniom i 
dešimtojom nuošimčio. La- • 
biausiai pabrango maisto 
produktai — 1.4 nuošimčio. x K u n % R Klumbiui pa-

Palyginus su praėjusių daryta sėkminga nosies ope-
metų tuo pačiu laiku, kai- racija Šv. Kryžiaus ligonine 
nos pakilo maždaug 9.3 je. Operaciją atliko Dr. Zup-
nuošimčio. Palyginus su kus. 
1946 m birželio mėn., kai- > ; A l b | n a P o š k i e n 5 M o t e . 
nos pakilo 27.9 nuosimc.o, o S ą j u n g o s c e n t r o s e k r e t o . 
palyginus_ su 1939 nu rug- r § n d s k a i č i C h j 
pjucio men., kainos pakilo a t s t o v ų L R K g A s e i m e ku_ 
72.9 nuošimčio. r i s p r a s i d ė s b i r ž e i i o 2 7 d., 

Labiausiai pabrango mai- So. Boston, Mass. Ji bus at-
stas. Palyginus su 1939 m. stove iš 163-čios kuopos, Mar 
rugpjūčio men., maisto pro-! ąuette Park. LRKSA centro 
dūktai pabrango 125.5 nuo- sekretoriaus pranešimu, šį-
šimčio — daugiau n e g u m e t tos organizacijos seime 
dvigubai. bus viri šimtas atstovų. 

Traukinys Bus Chicagoje Liepos 5-9 d. 

kia". 
Sukaktuvinis skyrius vaiz 

duoja Lietuvos skautų is 
toriją. Pirmasis Lietuvos 

sių įsitikinimų lietuviai. 
Viename minėjime apie 
prof. Petro Leono gyveni
mą ir darbus kalbėjo kun. 

skautu "vienetas susidarė l P r o f ' Myk<>las Krupavičius. 
Vilniuje 1918 metų lapkri-1 Lietuvaite balerina šoka 
čio 1 d. Pirmasis Lietuvos 
skautų vadas buvo P. Jur
gelevičius, pirmasis globė
jas — prof. M. Biržiška, o 
pirmasis rėmėjas — kari-

Ispanijos teatruose 
Kauno Valstybinio Teat

ro baleto soliste Aldona 
Šlepetyte, kurį praėjusią 
žiemą iš Vokietijos nuvyko 

ninkas A Juozapavičius, į p ž i d i d e l i a m e 
garbingai žuvęs nepriklau- • H n i a m e k o n k u r a e l a i m g j o 
somybės kovose dėl Lietu- pirmą vietą į Basil vardo 
vos laisvės. 1919 m. skau- b a l e t g i u ( > m e t a ^ b a l e . 

. t a i susiorganizavo ir Kau-, t a s § o k a 
garsiausiuose Is-ne. Tais pačiais metais bu- panijos teatruose. Ispanijos 

vo įsteigta ir skautų rėmė_-: d a l i e t u v a i t ę b a l e r i 
jų draugija, kurią sudarė l a b a į j v e r t i n a i r ~ i r i a 
Dr. Alekna, M. Šleževičius, j 
kun. prof. Markelis, B. Gri-
gaitytė — Novickiene, J. 
Vileišis, S. Kairys, P. Jur
gelevičius, V. šembergas, S. 
Lozoraitis ir kiti. Iš pirmų-' SKELBKITES "DRAUGE" 

Jeigu ant žemes išnyktų 
artimo meile, čionai pasida
rytų ne gyvenimas, bet pra
garas. 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimų. 

MARGUTIS 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTI. — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d.f 1933 

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

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas: 

6755 So. Western A ve., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

22*2S*32*SS*: 

"Laisves Traukinys", ku- ris prasidės nuo Columibus 
ris vežioja po Ameriką ir j Drive ir Monroe St. ir žy-
rodo žmonėms brangiau
sius Amerikos laisves ir die-
mokratijos dokumentus, lie
pos men. 5-9 dd. bus Chi
cagoje. 

Traukinio atvykimo pro
ga rengiama "Laisves 
Traukinio" savaite. 

Birželio 26 d., šeštadieni, 
įvyks pamaldos UŽ laisvę 
žydų sinagogose. 

Birželio 27 d., sekmadie
nį, bus meldžiamasi už lais
vę bažnyčiose. 

Birželio 28 d. — Chica-
gos Diena ir Vyriausybes 
Diena. 

Birželio 29 d. — Naujųjų 
Piliečių Diena ir Amerikos 
Teisingumo Diena. 

Birželio 30 d. — Moterų 
Diena ir Pirklių Diena. 

Liepos 1 d. — Darbinin
kų ir Darbdavių Diena. 

Liepos 2 d. — Jaunimo 
Diena. 

Liepos 3 d. — Sporto 
Diena. 

Liepos 4 d. —Nepriklau
somybes ir Veteranų Diena. 

Vietiniai "Laisves Trau
kinio" komitetai pagal šią 
programą vykdys įvairias 
iškilmes. Iškilmės įvyks 
įvairiose miesto dalyse ir 
priemiesčiuose. 

Didžiausios iškilmes pra
sidės nuo liepos 2 d. — 
Jaunimo Dieną. Tą dieną 
bus rengiami jaunuolių pa
radai, kariuose dalyvaus 
berniukai ir mergaites nuo 
12 iki 18 metų amžiaus. 

Didžiausias jaunimo pa
radas tą dieną įvyks mies
to centre 2 vai. popiet, ku-

Respublikonų Seimas 
Perspėja Stalini Gaisras Konvencijoje 

X Stanley Barto, laidotu
vių direktorius, Grand Ra-
pids, Mich., praeitą trečia
dienį lėktuvu atskrido į Ci
cero, kad dalyvautų A. Mon-

PHILADELPHIA. — Ket 
PHILADELPHIA. — At- virtadienį tuoj po vidurnak 

giuos į Congress St. Plaza. j stovas Halleck (Indiana), čio respublikonų konvenci-j deikos"^ardTniu"paminėjime 
Cia įvyks Laisves prie- Atstovui Rūmų daugumos joje kilo gaisras: užsidegė k u r - s u r u o š ė Vardinių Klu-

saika. Laisves priesaiką pa- j vadas, sakydamas trečia- netoli kalbėtojo stovinti po- l ) a g gv e^į a s v r a lietuvis pa
darys ir kitose miesto da- dienio vakare respublikonų pienų- atmatų dėže nuo nu- triiotas ir nuolatinis "Drau-
lyse vykstančiųjų jaunimo seime (konvencijoje) vieną .mestos į ją neužgesintos c i - - g 0 „ skaitytojas, rėmėjas, 
paradų dalyviai bei žiūro- iš paskutinių programinių i garetes. | Mondeikos lydimas aplan-
vai. kalbų, kurią turės "išgirsti į k § « D r a u g ą » i r j s i g i j o t i k i e . 

Moterų) Dienos (birželio visas pasaulis, o Stalinas į y i i r U i i J į n n [ r a n k i n i u tų Labor Day pikniko. 
30 d.) svarbiausias įvykis įsidėmėti", perspėjo Rusiją nUMITOC JJU ir-MMIMU y * 
bus masinis susirinkimas ir Staliną. CLINTON, Tenn. - Stan- X Labdanų Sąjungos va-
vidurdienį prie State ir Ma-, " Respublikonų partija y- ford Leffew, 36, karo vete- sarnamiuose šiuo metu atos-
dison gatvių. ra taikos partija", pareiškė ranas, nesugyvendamas s u i togauja: M. Mikolaitiene, M. 

Darbininkų ir Darbdavių jis. "Mes nenorime karo.! savo brite žmona, nusižudė ~ a n ? z m " ; n e l r B- P r o ~ u £ a | " 
Dieną (liepos 1 d.) bus da- Mes karo neišprovokuosi- atsiguldamas po traukiniu.! tie™ ***£*> l R d > i r J- S a l " 

\ l 7 . • u #- m*» Pabėgus io žmonai nas kai-! n a i t e 1S Chicago. Visos la-
roma Laisves priesaika fa- me. r-aoegas jo žmonai pas Kai-. ^ ^ „ ^ n f ° nniicin ™* 
brikuose, įstaigose, krautu- "Bet mes pareiškiame..., | mynę, j i s ją irgi sekė, bet * a i P a * ™ m t ° s P°u"*° ™T 
vėse ir kitose darbovietėse, kad mes nepakęsime grasi-! kaimynės aklas brolis nore- Į £ • £ * " ° L ? e ^ ^ a m t o i e ^ 

nimų mūsų ateičiai arba j jo jam pastoti kelią. Įpykęs! r a m * a l ' S r a z l 0 J e gamtoje pra 
T •» iia fa alrUii ift mofn nu ! leisti atostogas, is anksto 

pasaulio saugumui . | 3*8 tą akląjį, i» metų, nu-
Kaip ir kiti kalbėtojai, \ šovė. Tada jis pabėgo. Ži 

Halleck kaltino Rooseveltąj nodamas, kad negalės iš 
ir Truman, ruž visas blogy-1 sisuieti nuo teismo ir baus- ^ f r t ' e fonu ^ m o n \ S 

M 1. 

Šios ceremonijos bus vyk
domos 11 vai. rytą. 

Sporto rungtynių žiūro
vai padarys Laisvės prie
saiką šeštadienį, liepos 3 d. 

Tūkstančiai įvairių karų 
veteranų kartu su kariuo
menės daliniais dalyvaus la
bai įdomiame parade Ve
teranų Dienoje, liepos 4 d. 
Paradas įvyks miesto cen
tre ic baigsis Soldiers' 
Field, kur Amerikos Legi- galėjusios priversti Rusiją 

užsirezervuokite vietą . pas 
prieglaudos kapelioną kun. 

bes, kurios kilo iš Jaltos, i mes, jis parašė laišką ir 
Teherano ir Potsdamo kon-1 paskui atsigulė po ateinan-
ferencijų. i čiu traukiniu. 

"Buvo laikas, kada mūsų i 
pagalba Rusijai reiškė jai g g j g j j j j MoksIdS -

X Bonnie Liakas, keturių 
metų amžiaus, duktė A. ir 
B. Liakų, savininkų Mid-
VVest Jewelry and Music 

jono kasmet rengiami fe
jerverkai užbaigs "Laisvės 
Traukinio" savaitę. 

Atvykusį į Chicagą "Lais 
vės Traukinį" pirmadienį, 
liepos 5 d., 9 vai. ryto pas
veikins meras Kennelly. 

Po to "Laisves Trauki
nys" galės būti lankomas 
kasdien nuo 10 vai. ry to iki A G a r r i s 2 3 , pareiškė po-

sudiaryti su patvarios tai
kos principais sutinkančias 
sutartis. Tuo tarpu demo
kratai stiprinę komunizmą 
pačioje Amerkioje ir užsie
niuose. 

gyvybę arba mirtį", pareis-! 

! ! : , i ! l i i u n ! t ^!LX a 1 ^! Atsargiau Važinėkite! ^ke
2
bTtą

WEs3thehr b £ 
Šiandien Chicagos viešo- School of Dancing rečitalyje 

šiose mokyklose baigiasi (recital), Lindblom High 
mokslas ir mokiniai palei- School Auditori joj /J i daly-
džiami atostogų. Gatvėse vavo ''Cradle Song" vaidini-
dienos metu, ypač šalutinė- me. Debiutas tikrai buvo gra 
se gatvėse, bus daug dau- žus. Liakų sūnus Antanas, 
giau vaikų, dažnai "bolę" Jr., mokosi akordionu groti 
žaidžiančių. Todėl visi auto- ir priklauso prie skautų. Kalbėjo su Lazda 

10 vai. vakaro niuo pirma
dienio iki penktadienio, lie
pos 9 d., imtinai. 

"Laisvės Traukinys" sto
vės prie Waldron Drive 
(16th St.) ir Outer Drive 
Burnham Parke. 

mobilių vairuotojai perspė- A_ fc ^ B r o w n > k u r i 
BALTIMORE. — Jesse jami atsargiau važinėti, nes, š i a n d i e d u l o p a m a l d u 

patys vaikai dažnai atsar 
gumą pamiršta. licijai, kad su žmona kal

bėtis neverta: geriau muš
ti ją. Tačiau kai j is pradėjo 
savo 18 metų) žmeną mušti 
su kėdės koja, jis gavo vie
nus metus kalėjimo. 

Tas, kurs negeidžia būti 
laimingesnių, yra vienas lai
mingiausių žmonių. 

— W. K. Algar 

STASYS LITWLNAS SAKO: 
f/r.DRBP T A I GERIAUSIAS LAIKAS 

Ur\Dl\L\ — p i R K T I VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotų Plytų«lšvsizdo8 Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
Hardtvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — YVaUboard — Plaster Boa r d — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HAI>*TED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

f = ^ 

Jos. F. Budrikp Inc. 
3241 S. Hafeted St Chicago 8,111. 

TELEFONAS — CALUMET 7237 
Didele rakandų krautuve, Radio ir Television Setų, 

Elektrinių Šaldytuvų, Skalbiamų ir Prosymo Mašinų, 
Dulkių Valytuvų, Jewelrv, Deimantinių 2iedų, Laik
rodėlių, Sidabro ir Auksinių Rašomų Plunksnų. 
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Krautuvė atdara Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarajs. 
Sekmadieniais — uždaryta. ' 

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 1000 kil., Sekmadieniais nuo 5:30 vai. po pietų. 
WAAF, 950 kil., kas rytą paprastom dienom nuo 8:30 vai. 

Šv. Antano bažnyčioje, bus 
išvežta į Denver, Colo., pa
laidoti, buvo žymi Cicero 
veikėja, "Draugo" parengi
mų nuolatinė talkininkė, am
žinoji narė ir veikėja Tėvų 
Marijonų, Jėzuitų, Pranciš
konų, taipgi seserų: Šv. Ka
zimiero, Šv. Pranciškaus ir 
Nekalto Prasidėjimo remejų 
draugijų. Savo parapijoj pri
klausė M. S. 48-os kp., Labd. 
Sąjungos kuopos ir visų bro
lijų-

X Petras Fabijonaitis šio
mis dienomis susižiedavo su 
Marijona Bartkiene, žmona 
mirusio žymaus Aušros Var
tų parapijos ir draugijų vei
kėjo A. Bartkaus. Šliūbas 
įvyks liepos 3 d., Aušros Var 
tų parapijos bažnyčioj. Po 
vestuvių jaunavedžiai žada 
vykti j Madison, Wis., pas
kui į Kenosha, Wis., pas gi
mines, o po to išvyks į Ka
liforniją, kur Fabijonaitis y-
ra įsikūręs pastovų gyveni
mą. P. Fabijonaitis seniau 
yra buvęs žymus Labd. Są
jungos veikėjas. Atvykęs į 
Chicago atostogų vienas, na
mo grįš jau dviese — su 
žmona. Laimės rimtai porai 

\ naujame gyvenime! 

m 

r 

RUOŠKITĖS VISI DALYVAUTI LIETUVOS VYČIŲ DIDŽIULIAME PIKNIKE VYTAUTO DARŽE, PIRMADIENI LIEPOS 5-la d. I 
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