
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Chicago, Illinois, Trečiadienis, Gegužės (May) 29d., 1948in.

draugas
Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija.
2334 So. Oaklcy Avi*., Chicago, Illinois 

Telefonas Canal 8010-8011.

Vienintelis tautines Ir tikybines rulntles 
lietuvių dienraštis pasaulyje.

I) R A U (i A S
Tlie l.ithuanlan Daily l'rlend 

Publislied by the l.ithuanlan Cathollc 
Press Soclety.

2331 So. Oaklcy Avė., ChHago, Illinois

The įuost influentlal liihuanian Daily 
in America.

No. 124

LAUKIAMA ANGLIAKASIU STREIKO BAIGIMO
AŠ BUVAU ŠIANDIEN LIETUVOJE!. . .

Kas Darosi Už 'Geležinės Uždangos? 
Pasakoja Ką Matė Okupuotoj Lietuvoj
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Retai kam pasiseka pra
lįsti pro tą “geležinę uždan
gą”, kuri šiandien apsupa 
visą Rusiją ir jos okupuotus 
kraštus. Tad kiekvienas nau
jai atvažiavęs iš ten žmo
gus, yra visų klausinėjamas 
ir atydžiai klausomasi jo pa
sakojimų.

Ši “geležinė uždanga” yra 
tiek stora, kad mes negalime 
išgirsti mūsų vargstančių 
brolių dejavimų ir verksmų 
ir kai kam atrodo, kad ten 
einasi viskas gerai...

Jokio ryšio su Lietuva, 
Laiškai ateina tokie “lie
sus” ir kartais vos vos te
galima suprasti ką siuntėjas 
norėjo pasakyti tose keliose 
eilutėse.

Kitas pasakys, bet juk iš 
Rusijos ateina laikraščiai, 
Juk radijas kalba. Taip, bet 
kieno tie laikraščiai ir radi
jas? Visa. tai yra .komunis
tų rankose ir juose terašo
ma tik panegirikos komunis
tų. partijai, per radiją tik ir 
tekalbama apie darbininkų 
“atsidavimą” Stalinui. Nes 
tiek spaudoje ir radijo dirba 
ne laisvi žurnalistai, bet val- 
stybėg tarnautojai, patikimi 
komunistų partijai žmonės, 
kurie laikosi Maskvos diri
guojamos muzikos tono.

Šiandien aš noriu leisti 
pasipasakoti prancūzui Jean 
M., kuri nesenai lankėsi Bal
tijos kraštuose važiuodamas 
iš Rusijos. Lietuvą jis pa
žįsta dar iš prieškarinių lai
kų, nes ten jis keletą metų 
gyveno, turėjo pažįstamų ir 
mylėjo net vieną lietuvaitę. 
Jo papasakoti įspūdžiai nė
ra nei kiek perdėti, nes jis 
visa tai savo akimis matė, 
arba savo ausimis girdėjo iš 
lietuvių patrijotų lūpų.

Lietuvių Trėmimas į 
Sibirą, Tebetęsiamas 

Lietuva šiandien pergyve
na. sunkiausį savo istorijo-

Price 3 centą

lė” namą po namo, ūkę po 
ūkio. Nuo jo niekas neišsi
suko.

Tautininkų rūmuose atsi
sėdo komunistų organizaci
jos, saugumo rūmuose sėdi 
rusų policija, gi Duonelai
čio gatvėje policijos rezer
vo namų rūsiuose laikomi
suimtieji, kurie laukia arba ' y**a artimas giminaitis!
sušaudymo arba kelionės į 
Sibirą.

Kas, savaitę dideli trans
portai suimtųjų buvo siun
čiami per Vilnių į Rusijos 
gilumą. Pradžioje komunis
tai sakė, kad juos siunčia 
ten pakeitimui tų, kurie bu
vo išvežti pirmaisiais me-

ja reikalinga darbininkų.
Į Rusiją eidavo traukiniai 

pilni žmonių, bet iš Rusijos 
ateidavo tušti. Niekas dar 
nesulaukė grįžtančių iš Si- 

| biro.
Kriminalistai Komunistų 

Partijos Viršūnėse
Šiandien Lietuvoje tėra tik 

viena partija, kuri yra visa
galinti, tai komunistai. Jon 
susispietę visokie karjeris
tai, kriminalistai ir dūšios 
pardavėjai, kurie nebijo iš
duoti savo motinos ar tėvo. 
Jų tikslas yra užimti geres
nes vietas, greičiau praturtė
ti. O kad tą tikslą pasiekus, 
kad įtikus Maskvai, jie ne
siskaito su priemonėmis, iš
duoda savo geriausius drau
gus, tik tam, kad gavus pa
gyrimą, kad jie esą geri ko
munistai.

Šimtai jaunų studentų, 
valdininkų ir kunigų, kurie 
pareiškė mažiausį nenorą 
bendradarbiauti su vyriausy
be, pakliuvo į kalėjimą. Daug 
iš jų buvo sušaudyta.

Toks žmonių persekioji
mas paveikė ir tuos, kurie 
per pirmąją bolševikų oku
paciją dėjosi komunistais. 
Šiandien jis pereina į opozi
ciją, nes jie nusivylė rusų 
duotais pažadais. Lietuva 
neturi laisvės, o yra tik pap- 

je perijodą. Net kryžeivių rasta Maskvos provincija, 
deginama ir totorių perse-. j°s satraPM valdoma, 
klojama ji niekad tiek ne- Pasakoja, kad net pats Pa
dejavo, kiek šiandien po nusivylęs, nes mato,
“išlaivinimo. ” kad labai pigiai pardavęs 

Lietuvą maskoliams. Bet 
šiandien jis nieko negalįs pa
daryti, taip kaip savo laiku 

! prancūzų Petain nieko nega- ami ją nuo viso pasa.u įo pagjprįgginĮį vokiečiams.

Išlaisvindama Lietuvą, 
rusai nuleido ant jos sienų 
“geležinę uždangą,” izoliuo-

ir tuojau pat ėmėsi už “va
lymo. ” Lietuviams pasida
rė pavojinga palaikyti san
tykius su vakarais. Užteko 
mažiausio įtarimo, mažiau
sio įskundimo, kad tuojau 
būtum apkaltintas kaip 
bendraująs su svetima ka
pitalistine valstybe ir pa
kliūtum į deportuojamų Si
biran sąrašus.

Po “išlaisvinimo” pirmai
siais mėnesiais tikras tero
ras siautė visoje Lietuvoje. 
Komunistai, slaptoji policija
ir NKVD sistematiškai “va-1 sytas kraujas... Jis rusams partizanas pasakoja...”)

Arabai Kaltina Žydus
Pasiruošimu Kovoms
JERUZALE, geg. 28. — 

Arabų aukštasis komitetas, 
kaltindamas žydus ginklų 
šmugeliavimu, prašė Pales
tinos komisijonieriaus Sir 
Alan Cunningham pansikin- 
ti žydų agentūrą, oficialią 
žydų nacionalistų organiza
ciją. Arabai sako žydų va
dai remia žydų karinį są- 

i judį ir padeda neteisėtai 
imigracijai.

Rusams Lietuvos pasiprie
šinimas yra tikras šašas, ku
rį jiems niekad nepasiseks 
užgydyti. Jiems niežti ir vi
są laiką jį krapšto, bet to
kiu būdu žaizda negija ir 
kraujas bėga ir bėga.

Kasdien vis nauji suėmi
mai, naujos deportacijos,

tais, kad Sibiro kasyklose nauJi sušaudymai, verčia lie- 
darbas nesustotų, nes Rusi- tuvius daugiau kaip niekad

vienybėje kovoti prieš oku
pantus, prieš parsidavėlius, 
su viltimi, kad kada nors 
ateityj Lietuva bus dar lais
va ir nepriklausoma.

Lietuvos ekonomiška pa
dėtis yra sunki. Vokiečiai 
atsitraukdami viską naiki
no, ardė ir vežė į Vokieti
ją. šiandien Lietuva turi 
labai silpną geležinkelio 
tinklą, trūksta vagonų, gar
vežių, tiltai neastatyti, vie
šieji pastatai sugriauti. Nu- 
teriotas ūkis negali dar ir 
dėlto atsigauti, nes ūkiai y- 
ra išdraskyti, išparceliuoti 
ir valstiečiai turi dar duoti 
didelę duc.klę Maskvai. 
Trūksta maisto, trūksta ku
ro ir rūbų. Ligos plečiasi iš 
kiemo į kiemą ir mirtingu
mo skaičius niekad nebuvo 
taip didelis Lietuvoj, kaip 
po šio “išvadavimo.”

Mokiniai pradžioje buvo 
varomi prie viešųjų darbų, 
tašyti plytas, grįsti kelius, 
kasti ravus, nešioti rąstus... 
Šiauliuose gimnazistai pa
tys atsiremontavo savo mo
kyklą, gi Panevėžy net pra
džios mokyklos mokiniai 
buvo verčiami prie fizinių 
darbų.

Prieš karą veik kiekvie
name miestelyje buvo gydy
tojas ir vaistinė, šiandien 
tenka važiuoti į apskrities | 
miestą ar didesnį valsčiaus į 
miestelį. Bet ir ten vaisti
nėse nerandama to, ko ieš
koma. Vaistininkai skun
džiasi, kad trūksta medika
mentų :

—Anksčiau mes gaudavo
me iš Vakarų Europos: 
Prancūzijos, Šveicarijos ar 
Vokietijos, šiandien vienin
telis mums vaistų pristaty
tojas pasiliko tik Rusija. 
Bet kadangi jai pačiai trūk
sta vaistų, tai mums nie
ko nesiunčia. Mes esame 
vietoje priversti gaminti vi
sokius ‘erzacus,” kurie at
stotų prieškarinius vaistus. 
Bet tokie vaistai mažai gy
do. Vyt. Arūnas

(Penktadienio DRAUGE 
skaitysite tęsinį “Lietuvas

Ir vienas ir kitas buvo tik 
iškabos, priedanga paslėpti 
tikrajai okupacijai.

Rsai Negali Užgniaužti 
Lietuvių Pasipriešinimo 
Lietuvą šiandien valdo 

daugiau Sniečkus su Gedvilą 
negu Paleckis. Tie du yra 
tikrieji išdavikai, nes jie są
moningai prekiauja lietuvių 
krauju. Bet ar jiems tai 
svarbu. Gedvilą nors yra tik
ras žemaitis, bet tai gal da
ro iš kvailumo, tuo tarpu 
Sniečkaus gyslose teka mai-

M-

TELEGRAMAI REMIA TRUMANO NUSISTATYMĄ

Baltųjų Rūmų sekretoriai Jeanne Leggete, Myrtle Berg- 
heim ir Eban Ayers, iš kairės į dešinę, žiūri į krūvą maž
daug 7 tūkstančių telegramų pasiųstų Prez. Trumanui dėl 
jo nusistatymo link anti-streikų įstatymo. Prezidento 
spaudos sekr. Ross sakė didžiuma telegramų remia Pre
zidento nusistatymą. (Acme Telephoto.)

JT
PAVIENIAI 'DRAUGO' NUMERIAI KAINUOS 4c

Dienraščio DRAUGO skaitytojai žino ir supranta, 
kad viskas, inimant ir spaudos reikmenis, taip pa
brango, kad nenorėdama laikraštį mažinti ar supras
tinti, DRAUGO administracija, yra priversta ieškoti 
priemonių išlaidas padengti. Tuo būdu, nors ir neno
rėdama, hdministracijla nutarė pakelti pavienių 
DRAUGO numerių kainą iš 3 centų iki 4 centų. Šiuo 
pranešama jog nuo birželio 1 d. skaitytojams per
kantiems dienraštį DRAUGĄ stotyse, kioskose ir prie 
bažnyčių, pavienis egzempliorius kainuos 4 centus. 
Prenumeratoriams kaina kol kas pasilieka ta pati.

Glass, 88, Senato 
Dekanas, Pasimirė

VVASHINGTON, geg. 28. 
— Šen. Carter Glass iš Vir
ginijos, ilgametis kongreso 
narys, “tėvas Federal Re- 
serve sistemos” ir buvęs iž
do sekretorius, mirė anks
ti šį rytą po širdies atakos. 
Pastaruoju laiku Glass buvo 
taip sunegalėjęs jog jis ne
buvo pasirodęs senate nuo 
1942 m. birželio mėnesio.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Popiežius Pijus XII kalbėjo į Amerikos negrų laikraš

čių leidėjus ir ragino juos per savo spaudą ugdyti tarp
ia,*unę meilę, be kurios negali būti tikros taikos.

—Potviniai trijose rytinėse valstybėse pridaro labai 
daug nuostolių. Bent šeši asmenys prigėrė.

—NBC radijo pranešimas sakė Krug ir Levvis nesusita
rė anglies stoiko baigimui, ir kad jie vėl sueis dar vie
nam pasitarimui vakare

—Romos laikraštis Espresso, pranešdamas apie trans
porto lėktuvo pavogimą iš Milano aerodromo, minėjo, kad 
jis gal buvo vartojamas nuvežti Mussolinio palaikus Ispa
nijon.

—Londone gautas Stokholmo raportas sakė pietinės 
Švedijos gyventojai matė dvi skrendančias V bombas.

—U. S. karininkas sakė dėl nesusitarimo dėl koordinaci
jos komiteto metamas planas komisijai ištirti nusiginkla
vimą visose keturiose Vokietijos okupacijos zonose.

—Didžiosios unijos, įpykusios ant valdžios, davė supras
ti, kad jos gali perkelti savo politinę paramą iš Trumano 
į kitus kandidatus, kaip VVaHace ar Pepper.

—Amerikos vaidininkai paneigė rusų užsienio min. Mo
lotovo teigimą, kad britų-amerikiečių blokas varė ofen- 
syvą prieš sovietų sąjungą Paryžiaus konferencijoje.

Streikuoja Rochestery 
Nežiūrint Susitarimo

ROCHESTER, N. Y., geg.
28. — Nežiūrint susitarimo 
tarpe unijos, miesto ir vals
tybės viršininkų, organizuo
ti darbininkai šiandien sius-! mui 
tabdė šio miesto viešąjį 
transportą “masinei demon
stracijai” kylančiai iš gin
čo dėl viešųjų patarnavimų 
departamento darbininkų 
suorganizavimo.

Kaina 3 centai

Lewis ir Krug Matėsi su Prezidentu;
Spėjama Praneš Apie Streiko Galą
VVASHINGTON, geg. 28. — UMW prez. John L. Levvis 

ir vidaus reikalų sekr. Krug šį vakarą kartu nuėjo pas 
Prez. Trumaną. Levvis su šypsena atsakė reporteriui, kati 
jie “turi laukti”, kuomet buvo paklaustas ar tai reiškia 
jog bus oficialiai pranešta apie minkštos anglies streiko 
baigimą.

VVASHINGTON, geg. 28. — Oficialūs sluoksniai reiškė 
didelę viltį, jog laitai greitu laiku bus pranešta apie minkš
tos anglies kasėjų streiko užbaigimą. Jie darė tokias išva
das iš fakto, kad valdžios ir unijos advokatai suėjo su
rašyti naujos darbo sutarties sąlygas.

Levvis nukreipė visus reporterių klausimus i vidaus rei
kalų sekretorių Krug, bet neatrodė nusiminęs po šešių ir 
pusę valandų tarimosi su Krug ir kitais valdininkais.

SPĖJAMA GAUS GERBŪVIO FONDĄ
Visokie spėliojimai daromi apie susitarimo sąlygas. Ma

noma angliakasiams bus duodama bent 18% centų valan
dai algų pakėlimas, nes didesnis pakėlimas susidurtų su 
valdžios linija algų-kainų stabilizavimui. Manoma taip 
pat jog Krug praneša kasyklų savininkams apie vykstan
čias derybas.

Valdžia veikiausiai prisileis prie gerbūvio fondo įsteigi
mo, ne Levviso reikalautoj 70 milijonų dolerių metams su
moje, bet apie $25,000,000 sumoje ir ne vien unijos žinioj, 
bet bent trijų organų žinioje.

Republikonai Veikia Dėl Didelių Potviniu 
Išvien Prieš Draudimą Tūkstančiai Benamių
VVASHINGTON, geg. 28. 

— Šen. Vandenberg iš Mich. 
šiandien sušaukė senato re- 
publifconų konferenciją, ma
tomai norėdamas suvienyti 
opoziciją Prez. Trumano 
prašymui galios paimti ka
riuomenėn tuos darbininkus, 
kurie streikuoja valdžios pa
imtose įmonėse. Šen. Taft. 
iš Ohio sakė eilė priedų bus 
patiekta konferencijai.

Lenkų Vadas Perspėja VVASHINGTON, geg. 28. 
— Prezidento spaudos sekr.

Priešintis Bolševikams Ross šiandien sakė preą.
Trumanas nežinojo priešLenkų kariuomenės vadas 

gen. Stanislaw Kvvasnievvs- 
ki, kalbėdamas American 
Relief for Poland valdybos 
įvesdinime, sakė jeigu pa
saulis nesipriešins “Rusijos 
imperialistiniam palinki- 

jis. bus raudonos ka
ro mašinos pavergtas. Ge
nerolas sakė Europos taika 
būtų geriau aptarnauta 
valstybių federacija, pana
šiai kaip Jungtinės Ameri
kos Valstybės.

Girai Grasina Karu 
Nuversti France

NEW YORKAS, geg. 28.- 
UN apss.ugos tarybos komi
sija tirianti Ispanijos klau
simą šiandien svarstė Ispa
nijos respublikonų primini
mą, jog jie ir .neišvardinti 
alijantai gal bandysią jėga 
nuversti Franco rėžimą jei
gu Jungtinės Tautos neims 
žygių prieš Franco, kaipo 
pavojų pasaulio taikai.

Turi Teisę Studijuoti
Madridas, geg. 28. — Is

panija šiandien pareiškė, 
kad ji turi pilną teisę vesti 
atominės jėgos studijas ir 
dėlto nemato priežasties 
leisti UN komisijai nagrinė
ti tų studijų darymą Ispa
nijoje, nors jokių bandymų 
dabar nedaro.

Vol. XXX

HARRISBURG, Pa., geg. 
28. — Susąuehanna upei 
toliau kylant, išsiliejęs van
duo padarė tūkstančius as
menų benamiais, pridarė 
milijoninius nuostolius, ir 
užmušė bent du vyrus ir 
vieną vaikutį.

Užginčija Prezidentas 
Žinojo Streiko Baigimų

laiką jog geležinkeliečių 
streikas buvo baigtas. Tai 
buvo atsakymas senatoriaus 
Morse užmetimui, kad Pre
zidentas žinojęs apie strei
ko baigimą keturias valan
das pirm negu jis kalbėjo į 
kongresą.

DĖMESIO!
Mirusiųjų Atminimo 
Dienoje ketvirtadienv, 
geg. 30 d. DRAUGAS 
neišeis ir raštinė bus 
uždaryta visą dieną. 
Penktadieny raštinė bus 
atidara visą dieną.

ADMINISTRACIJA

KALENDORIUS

Gegužės 29 d.: Šv. Marija 
Magdalena iš Paceos; seno
vės: Didonis ir Viksvė.

Gegužės 30 d.: DANGUN 
ŽENGIMAS — ŠEŠTINĖS, 
Mirusiųjų Atminimas, Šv. 
Feliksas; senovės: Galvainis 
ir Imante.

Gegužės 31 d.: šv. Anelė 
ir šv. Petronėlė; senovės: 
Gintautas ir Agelė.

ORAS
Ūkanota ir šilta. Vakare bus 
lietaus. Saulė teka, 5:21; lei
džiasi, 8:16.
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IS DETROITO LIETUVI) GYVENIMO PHILA. ŽINIOS
‘I am an American i PRISIMINUSParinka minej0

r (lUGna Day”. Iškilmės buvo sujung-
Už pavykusį koncertą, A- tos ekskursija, autobusų į

merikos Lietuvių Balso Ra- Lansing, Michigan valstijos
dio valdyba taria padėkos sostinę, 
žodį. visiems, kurie tik prisi- Nufotografuota viso 200 
dėjo prie koncerto ir to va- narių-moterų, kurios dalyva- 
karo pasisekimo. Pirmiau- vo ekskursijoj ant City Hali
šiai — Balso Ra,dio Chorui, 
kuris taip gražiai lietuviš
kas dainas dainavo; J. Va- 
lukui už vadovavimą; E. 
Dailydaitei už akompana.vi- 
mą; A. Joy, A. Balukoniui, 
J. Valukui už solo, lošėjams 
“Daina be galo”; dirbusioms 
virtuvėje: P. Medonienei, O. 
Voveraitienei ir choristėms; 
prie baro: Voveraičiui, Juod
valkiui, Rinkūnui, Gužaus- j 
kui, Šnirui; pardavinėjime 
bilietų B. Walls; atėmime 
prie durų Požeraičiui, Kli- 
mauskui, Kukli; “Check 
room” Tarnui su sūnumi.

Bandzienė' komisijoj nebu
vo, bet matydama stoką dar
bininkų, padėjo pardavinėti 
bilietus prie baro.

H. Kapriui, V. Petrikui, 
A. Kakanauskui už rinkimą 
skelbimų programai. A. Ka- 
kanauskas be to daug padė
jo prie baro; biznieriams, ku 
rie dvigubai rėmė prisidėda
mi ir dalyvaudami parengi
me. Taipgi visiems daly
viams.

Amerikos Lietuvių Balso 
Radio pirmininkas —

Charles J. Walls

I Am An American Day
Gegužės 19 d. Detroite bu

vo Pilietybės Diena.
Gegužės 18, Citizenship 

Schocl Association, High
land Park, iškilmingai pa-

laiptų, Highland Parke.
Nuvykus į Lansing, ten 

vėl ant sostinės rūmų laip
tų nusifotografuota,. Po to 
dalyvės apžiūrėjo žymesnes 
vietas, aplankė oficialius na
mus.

House of Representatives 
buvo surengta programa. La 
bai maloniai priėmė viešnias 
ir kiekviena asmeniai buvo 
pasveikinta.

Narė Ona C. Aksomaitie- 
nė, valdybos Kviečiama^ kal
bėjo programoj. Ji paaiški
no ir apie lietuvių tautą ir 
kaip dabar lietuviai kovoja 
už Lietuvos nepriklausomy
bę.

Visi buvo labai susidomė
ję žiniomis apie lietuvius.

Iškilmės ir ekskursija į 
Lansing plačiai buvo gar
sintos anglų spaudoj ir per 
visas Detroito radijo stotis.

0. Aksomaitienė sako, jog 
akivaizdoje šių dienų pasau
linių įvykių, kiekvieno lietu
vio pareiga budėti, veikti ir 
ugdyti viltį, kad Lietuva 
taps išlaisvinta. Taipgi kiek
viena proga aiškinti svetim
taučiams apie lietuvius ir jų 
tautą; rašyti į anglų laik
raščius apie lietuvius, pla
čiai garsinti savo kilmę. Im
kime pavyzdį iš lenkų. Jie 
ne tik save garsinasi, bet ir 
savinasi lietuvių didvyrius.

Detroito žiedas

NETVARKĄ
Keli vietos viengenčiai ge

gužės 12 d. buvo nuvykę į 
Nevvarką, į Stukų tea su
ruoštą koncertą motinoms 
pagerbti. Gi jaunutis garbės 
kapitonas Tadas Kuligovskis 
ten vyko su vienu vietinių 
mokyklų principalu, Mr. Ho- 
ward P. Wea veru. Koncer
tas, įkainuojant jį visą iš
vien, pavyko puikiausiai, pa
girtinai.

Mūsiškis jaunas smuiko- 
rius smuiką pagrojo ir pa
sakė lietuviškai atitinkamą 
pra.kalbėlę. Ten, kaip išsi-

Iš Tėvynės Išblokštieji Aukštas mirtingumas 
Šaukiasi Mūsų 
Pagalbos

i Daugelis gabių lietuvių 
1 šiandien yra karo išblokšti 
į svetimas Europos žemes. 
Daugelis jų išvargę privers
tinuose darbuose, koncentra 
cijos stovyklose, bet ir iš- 
aisvinti pasilieka neramūs 

dėl savo miglotos ateities. 
O tai vis mūsų inteligenti-! 
jos žiedas, vertas didelio 
mūsų dėmesio.

Dauguma jų norėtų atva
žiuoti į Ameriką, kurioje y- 
ra įsikūrusi didžioji lietu
viškos išeivijos dalis. Deja,

reiškė jo palydovas, “he tik maža dalis turi giminių,

Berlin — Prof. Paul Voge- 
ler, miesto sveikatos komi- 

J sionierius, praneša apie pasi
baisėtinai didelį berlyniečių 
mirtingumą. Pavyzdžiui, pra
eitų metų gruodžio mėn. gi
mimų buvo 1,763, o mirimų 
net 12,600.

Kiekvieną dieną miestas 
netenka 350 gyventojų, sako 
prof. Vogeler.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

68C3 W. Ceriuak Road 
HKKWY.V ILLINOIS

stole the shovv...” visus su
žavėjo.

Nevvarke jam tenykštis A- 
merikos Veteranų Legiono 
skyrius įteikė ir puikų at
minčiai medalį už tai, kad 
Philadelphijoje, taip vadina
mame “Corner of Freedom” 
savo smuika.vimu, dainomis 
ir prakalbėlėmis bei kartu 
ir savo malonumu padėjo iš
parduoti Amerikos Karo Pa
skolos bonų daugiau kaip 
už vienuolika milijonų dole
rių. Už šį anksčiau tas Ve
teranų Legijonas malonėjo 
suteikti ir garbės kapitono 
laipsnį. Gi mūs kardinolas, 
D. Dougherty už tą jo veik
lą malonėjo praminti net 
čempijonu bonų pardavinėji
mo srityje. XX.

kurie jiems parūpintų “af- 
fidavitus”. Jaučiame, kad A- 
merikoje yra nemažai geros 
širdies lietuvių, kurie norė
tų jiems pagelbėti sutikda
mi pasirašyti “affida.vitus’ 
ir tiems, su kuriais jie nėra 
sujungti giminystės ryšiais, 
bet kurių gailisi kaip gabių, 
daug iškentėjusių lietuvių.

Tie geraširdžiai, kurie bū
tų pasiryžę pagelbėti tiems 
nalaimingiesiems išblokš
tiems iš tėvynės lietuviams 
atvykti į Ameriką, maloniai 
prašomi atsiųsti savo adre
sus šio laikraščio redakcijai, 
o redakcija pasistengs jų 
gerus pasiryžimus perduoti 
tiems lietuviams Europoje, 
kurie jau kreipėsi ieškoda
mi pagalbos.

Ofiso Tel. — Berwyn 8823 
Rot. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiamu —
Šaukite: Berwyn 6200 

—————— —«
VALANDOS:

Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 
ir Penktadieniais — 

auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
Šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

Švedai šelpia 
kaimynus

Pyragas 50 melu

PiTTSBURGH'O LIETUVIŲ ŽINIOS
Nuoširdi Padėka

Nuoširdžiai dėkoju gerb. 
Motinai M. Dovydai ir vi-’ 
soms Šv. Pranciškaus sesu
tėms už surengimą 25 me
tų kunigystės jubiliejaus iš
kilmių vienuolyne, gegužės 
20 dieną. Koplytėlė buvo la
bai gražiai papuošta, o aka- 
demikių choras labai gražiai 
giedojo per šv. Mišias. Už 
tai esu labai dėkingas.

cen, iš Canonsburg, ir kun. 
J. Zewe, naujam klebonui ir 
artimam kaimynui. Dėkoju 
kun. E. Pauly, vyskupo sek
retoriui ir kancleriui, kurs 
pasakė pamokslą.

Ačiū Ed. Schultz, kuris 
per pietus, vedė programą.

Savo broliui Kazimierui ir 
jo žmonai už atsilankymą ir 
dovanas.

Svečiams: kun. P. Česnai, 
iš Mahanoy City; kun. M.

Ankstyvas valandas pra
leidžiu ten, kur jas praleisti 
dera; jei namie, tai ne miege 
ar poilsyje, bet darbe. —

Milton.

Žmonėms pajėgos netrūk
sta; jiems trūksta valios. 
V. Hugo.

Washing!one Įšventins
Domininkon3.s Alfonsas 

Gailevičius, studijuojąs Wa- 
shington, D. C. gaus kuni
gystės šventimus birž. 6 d., 
o pirmąsias šv. Mišias lai
kys birželio 9 d. 11:30 vai. 
Šv. Pan. Nekalto Prasidėji
mo bažnyčioje, Cambridge, 
Mass.

BE

Akademijos kaf et e r i j a Daumantui, iš Gira.rdville.J 
(valgykla) buvo išpuošta pa.l Pa.; kun. dr. V. J. Martuse- 
mėmis ir sidabru. Ne tik vičiui, iš Philadelphia, Pa.; 
man buvo malonu, bet ir vi- ir kun. Ig. F. Valančiūnui, 
si giminės ir svečiai jautė- iš Philadelphia.
si patenkinti. Be to, ir pie- čikagietėms: Katauskie-į 
tūs buvo gardžiai pataisyti. į nei, Mariukei ir S. Jurgaitei.

*

NORIU PIRKTI 
U2 CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEH
(Alešauskas)
Dėl Susitarimo Šauk:

Republic 6051
Visiems, kurie tarnavo šv. 

Mišioms: kun. K. Skripkui, 
pusbroliui, ig Binghamton, 
N. Y., kun. M. Rubicki, iš 
Clerton Pa., kun. Ed. Isto-

Visiems Pittsburgh kuni
gams, pažįstamiems ir gera
dariams už gausias aukas, 
maldas, sveikinimus.

Kun. J. V. Skripkus

fe

Jr

10,000 BONKŲ
DEGTINES
3RANDES
RŪMO

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
RANTF.R"I.btovUka.
ŽydukiM”

St«ckholm. — Švedų vy
riausybė yra paskyrus 400,- 
000 tonų grūdų badaujan
tiems. Daugiausiai yra ga
vus Suomija ir Norvegija. 
Ve*. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO T ALANUOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:10 rak.

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:30 — 
8:30 vakarais. Trečiad. pagal sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kamp. 15th St. ir 49th Ct.
Cicero, Illinois

OFISO VALANDOS:
Kasdien uo 2-4 pp. Ir 6-8 vak.

šeštadieniais nuo 2-4 pp. » 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta.

Tikslus Tyrimas 
Ortlioptle Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujinam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Tiri Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 5. 7 
Iki 8 — SeStad. — 10 lyte iki 6 vak. Sek
mai — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

3sa

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Turtas Virt $17,500,006. — Atsargos Fondas Virt $1300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

IJNDEK U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKIKYVICH, Prea. and Mgr.

%

Office hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wedncsdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

! Edina, Mo. — Mr. and
Mrs. George Geuss, minęda- 
mi 50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį, svečiams da
vė paragauti pyrago, kuris 
buvo iškeptas jų vestu
vėms.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Calla ta Indiana—

Phone WENtworth 2521

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
HOUR8: Daily 4—8 r M. 

Saturdaye 9 a. M. to 8 P. M.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAM

<729 So. Ashland Avė. 
(2-troe iutw»M

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia laukite—

Ros. TeL: MUtaray 2880

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

Bukit Malonu 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą aklų gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 BUSTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių įtempimų.

Dr. John J. Smetana 
Dr. J. J. Smetana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avehue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0528, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kaskien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiad. Ir šeštad. 9:30 a. m. 
Iki 7:09 p. m.

G

SKELBKITES “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso TeL .... VTRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LATayette 3210 

Rot. TeL REPubUe 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: 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
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6440 

Res. TeL: HEMiock 3150
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
Trečiadieni ala pagal sutarti.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė., 
ROOM 6.

Ofiso Tel.: GROvehfll 5213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.; Ir

Trečiadieniais sutartį.

Tel. <— HEMiock 5524 

(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O’Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL.: nuo 7 Iki • kaa vakaru.. 

Dlenoml. tik pagal sutarti.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nesentai Sugrįžęs Ii Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
’ Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Ofiso Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BKRtVYN 6200 

VALANDOS:

Kasdien: 2-4 pp.; 7-9 vak. 
Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
Vai.: 10-12 ryte, 2-6, 7-9 P. M. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GKOvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 2 iki 4pp^ ir 6 iki 8 v. 
(Trečiad., ir Šeštad., pagal sutarti)

Tel. Hemlock 8700. Rez. Pro. 6080 
Jei neatsiliepia, šauk SEEley 0434

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ttJL66 so. Kedzle Avenue
.. i., n i n»H: nuo 2-4 lr 7-9 <a«ai.u 

išskiriant trečiad. Ir akmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uidarytas. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPublic 7868

TeL CANal 0257

Kot. TeL: PROspect ttttOJ

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 

VALANDOS: U v. ryto iki 3p.p.

6 Iki 9 vaL vakaro.

Tel. YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

Dr. Vincent E. Zopel
LIETUVIS DANTISTAS

1930 W. llltli St.
Tel. H1LLTOP (>»»» 
YaUudos yd»al sutaną.

Km. 6968 So. Talman Ava.
Bes. TuL GROvehiU 0617 
Offiea TaL HEMiock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomia 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 šeštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Office TeL YARds 4787 
Namą Tel. PROspect 1936

Ofiso TeL VIRginia 0036
Rcddencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR C1URURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

20758 So. Michigan Avenue 
YAL.YNDOS: nuo 2-4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Mama Tel.j PTU.I.M4N 82T7

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS 

Wcst Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Rea. Tel.: BRUnswick 0597

I VALANDOS:
' Nuo 1 iki 3 popiet; b du 8 v.-tkma
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HELP WANTED

i

DTFNR’ABTTS DRAUGAS, CWrCA736, JTONOIS
n

I “D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S HEI,P WANTED — MOTERYS

Padėtis Lenkijoje

Kaip lenkai žiūri i okupantus
"DRAUGAS” HELP WA\TTD 

ADVERTISINO DEPARTMENT
127 No. Ttonrhom Street 
Tel. RANtlolpli VIMS-U18V

HELP WANTED — VYRAI

RISI IT PLOVĖJŲ 
VIRTUVĖJE VYRU

Ijoop Lanko- cai'rtcr joje. Gera mo
kestis, trtimpos valuiulos. Pastovu
mas. dienomis. Sekmad. ir šventad., 
nereikia dirbiI. Apninkamos atosto
gos. Atsišaukite.
PERSO YN EI, DEPT. Snl FL.

164 W. .1 \CKSON BLVD.

M O L R E R I V 
Beneh ir Sąueezer

TAIPGI PADĖJĖJO 
ALUMIM M 1OI NDRfJF.

ATSIŠAUKITE 

CAST PRODUCTS CO.
301G W. MEDILL

REIKIA
PORTERIO

Rel West Side 

Išdirbinio Kompanijos 

PAŠTO VOS DARBAI

ATSIŠAUKITE

A. STEIN SC CO
1143 W. CONGRESS

AMERICAN 
C AN

C O M P A N Y
REIKIA

AUTOMATIC 
DIE SETTERS

TURI BOT PATYRĘ PRTE MAC- 
DONALD & CANCO AUTOMATIŠKU 

STRTP PEED PRESU
Pastovūs Darbai 

6033 S. VVESTERN AVĖ.

MERGINU
KARIO

ŠVIESUS, ŠVARUS IR 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas 

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

PADĖTIS LENKIJOJE
Stockholm (LAIC) — Vie

nas švedas, statybos maiste- 
ris, ankščiau turėjęs Sovie- 

Į tams didelių simpatijų, tris
mėnesius dirbęs prie monta-j .
vimo švedų valdžios Lenkijai n’e^° konkretesnio negalėjo 
dovanos - didelės ligoninės pasakyti. Jo sutikti lietuviai 
vaikams džiovininkams Čt- ^uvo Lenkijoj nuo 1944 m. 
wocze, netoli Warszawos, i rU(^ens- Visur visi kalba, kad 
praeitą savaitę grįžo į i Lietuvoj tas pat kaip Len- 
Stockholmą ir pasakoja. įkijoj ir kaip visur kitur, kur 

tik bolševikų įsiviešpatauta.

Jas restoranų savininkai 
siunčia lenkų iždui. Tą viską 
turi apmokėti valdžia, neiš
skiriant ir karininkų mote
rų.

Apie Lietuvą niekas jam

Ieško kilo tokio 
deimonto

Johannesburg, Afrika. — 
1905 m. vienoj čia deimantų 
kasykloj rasta ddižiausias 
pasauly deimontas sveriąs 
pusantro svaro. Nuo 1932 m. 
kasykla buvo uždaryta. Da-

Lenkijos nuostoliai
švietimo srity

Krakov. — Karo ir okupa- j 
ei jų metas Lenkijai padarė , 
milžiniškų nuostolių švieti-, 
mo srityje. Apskaitoma, kad, 
vien tik aukštesnių ir aukš-, 
tųjų mokyklų visam krašte

bar atidaryta ir daugelis tu- sugriauta, sunaikinta, arba
ri vilties rasti 
nūs turto.

žemėj milio-

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

PATAISYKIT SAVO NAMO I

I

Motorola
GALVIN MFG. CORP.

4545 Augusta Blvd.
1000 North, arti Cicero Avenue 
Darbinink&ms galima pirkti radio 

su nuolaida.

VALYMUI MOTERIŲ 
LOOP BANKOJE

Darbas naktimis, gera mokestis, 
šventad. ir atostogos apmokamos. 
Nereikia šveisti ar mapuoti. Pasto
vumas. Atsišaukite.

PERSONNEL DEIT. Snl EI,.
164 W. JACKSON BLVD.

“Lenkijoj pagijau, — sa
ko jis, Lenkija nepriklauso
ma tik popieriuje. Viską 
tvarko ir viską ką tik mato 
ir kas tik patinka pasiima 
rusai. Žmones sulaiko gat
vėse, provincijoj, pakeliui, 
iškrato ir ką tik suranda 
naudingesnio paima sau. Ru
sai kareiviai bei NKGBistai 
vaikščioja apsikarstę laikro
džiais po tris po keturius ir 
pirštus apnarstę žiedais (ku
rie užlenda). Kiekviena ge
resnė patalpa rusų rankose. 
Bijau, kad ir švedų vyriau
sybės dovanota vaikų ligo
ninė atsidurs ten pat, kai bus 
įrengta.

Jis pasakoja, kad į resto
ranus užėję rusai karininkai 
užima tuos stalus, kurie 
jiems patinka, nuvarydami 
visus, net jei tai būtų ir auk
šti lenkai-valdininkai. Sąs
kaitų karininkai nemoka.

Daugumą žmonių yra ap
ėmusi apatija. Ta apatija 
slegia kaip gripas ir pačius 
lenkus darbininkus. Niekas 
nesijaučia tikras išėjęs gat
vėn, vakarais visi namie sė
di, tamsoje ir užsidarę lan
gines. Susišaudymai tai nak
ties melodija.

Lenkai dega prieš rusus 
didžiausios neapykantos ug
nimi. Nekenčia jų dar dau
giau, kaip prieš metus vokie
čių. Kikevienas, išimčių ne
sutikau, gyvena viltimi, kad 
netrukus galės rusams atsi
keršyti. Visi laukia kaip iš
ganymo stebuklų ir tiki ste
buklais. Jei netikėtų, nebūt 
prasmės gyventi. Ką mačiau 
ir pergyvenau, jaučiu ir aš 
dabar tą pat, ką jaučia kiek
vienas Lenkijos lenkas, — 
sako 40 metų švedas vyras, 
trikšdamas neapykantos ug
nimi.

Špokas Petras, iš T’titiJžių, gy
veno Salisbury, III.

Stanevičius Petras, iš Tania 
ges ap., gyvena t'hieagoje.

i^tapulionis Vy1autas-.)onas. iš 
Marijampolės. 1939 m. rūdiny at
vyko i Amerika.

Stangus Martynas, gimęs apie 
1895 Ramygaloje. 1934 m. būvi 

[ Lietuvoj.
Agota, gvvena

jų turto išvesta už 100 mi- 
lionų dol. Be to 6,000 moks
lo vyrų vietoj žuvo, arba iš
gabenta į koncentracijos 
stovyklas.

STOGĄ ir 
MŪRINIUS

UŽDEKIT
SIDINGIS

I; t I.R 2nd VIRĖJOS reikalingos va
sariniam rezoite. kambaris, valgis ir 
alga. Referentes. Mrs. KOTORYNB- 
KA„ E1)GEWATER BE ACH HOTKL, 
Tivin I.akes, Wise. tel. AVilmot 744.

HELP WANTF,D — MOTERYS

CAFETERIJOJ PADĖJĖJA
Moteris bendriems darbams.

Patyrimo nereikia. Vai.: 
8:30 ryto iki 3:00 pp.

A. STEIN & CO. 
1143 W. Congress

REIKIA RISIU PLOVĖJA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJA

VALGYKLOJE TARNAITĖ
Privatinėje mokykloje. Telefonnokite, 
ooUect — laike Eorest 2274 ar rašy
kite MISS BENNETT,
FRHRY HALI, I.AKK FORKST, ILK

REIKIA -
PUIKIOMS SUKNELĖMS 

RANKIABAIGIŲ
Ir taipgi Plnkers. Gera mokestis. 
Darbas nuolatiniai.

MOUNTAIN HOME 
SPORTSWEAR

223 W. Jaekson Blvd.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS lR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL

D ŽENITORK U
UŽDARBIS 72’Ą f VAL. PRADŽIA, 

71 I VAL. PO 3 MP.N.
82(4 I VAL. PO 6 MĖ.N.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAUTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISA8 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

809 W. WASHINGTON ST.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VYRAI IR MOTERYS

REIKIĄ

JAUNŲ VYRU 
IR MOTERŲ

IŠMOKIT SPRINGSV AMATA 

Malonios darbo sąlygos, greitas 
Įsidirbimas. Atsišaukite:

MAJOR SPRING & 
MFG. CO.

438 W. 38th St.

Wa.shington, geg. 24. — 
Amerika pranešė Tolimų 
Rytų komisijai, kad ji vilia
si pasiųsti 141,500 tonų jar 
vų ir miltų Japonijai gegu
žės mėnesyje, kad padėti ge
nerolui MacArthur kovoti 
prieš ligą ir nerimą japonų 
tarpe.

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Lietuvos Konsulato 
Chicagoj Paieškojimai

Ligiarkienė-Biekšaitė Polia, du
ktė Tamošiaus, iš Trakų ap.

Lukošienė-Gurauskaitė Ona, iš 
Mažeikių ap., gvvena t'hieagoje.

Lukotvsky, Pranas ir Bronė. 
Gyvena Aurora, 111.

Mališauskaitė Albina, pavardė 
po vyru nežinoma, iš Alytaus ap. 
Turi užeigą.

Marcinkevičienė, gyvena t'hiea
goje.

Martusevičienė-uehaviėiūtė Sa
lomėja, duktė Adomo, Amerikoje 
vadinamo “Sehmidt,” ir jos duk
terys Marija ir Elena.

Metus-Daukšienė Ona, gyveno 
Pottsville, Pa.

Mikuėauskas Stanislovas, gyve
na (’hieagoje.

Mišeikaitė Ona, iš Tauragės ap., 
gyvena (’hieagoje.

Murzienė-Ulėinaitė Barbora, gy
veno Philadelphijoje.

(Narutavičius Stanislovas, gyve
na <’hieagoje.

Noreikai, Aleksandras ir Ste
ponas, «iš Šilalių parap.

Paliukienė-Ulcinaitė Elzbieta, 
gyveno Philalelphijoje.

Paulauskienė Johana, iš Tau
ragės ap., gyvena t'hieagoje.

Povilaičiai, Jonas ir Kazimie
ras, gyvena Philadelphijoje.

A poloni

Kazys ir Jonas, 
Panevėžio, gyv.

Minus 
<’biea-

gy-

Kas stoja į kovą su savo 
silpnybėmis, visuomet lai
mi.

RENDUOJAME~ GRINDŲ i
TRINIMO MAŠINAS —

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJA.MIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir —
KKM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
1946m. SIENINĖS POPIEROS

Duodame 20% Nuolaidą!

TIKTAI

$150
I DIENĄ.

MAROUETTE 
PAINI & HARDWARE

2547 West 63rd Street
Tel.: — HEMlock 8262

Praneelevieiūtė Paliona, iš Bir
žų ap., gyvena C’hieagoje.

Pulokas Edvardas, iš Ukmer
gės, gyvenęs Brooklvne.

Raudoniai, Petras ir Stanislo
vas, iš Tauragės aps.

Raudonis Jonas arba jo šeima, 
iš Žasinjų, gyvena (’hieagoje.

Raudonius .Kazimieras, iš Tau
ragės aps.

Rocienė-KrauJedienė Ona, Šen 
kytč arba Timpaitė, iš Tauragės 
aps., gyveno (’hieagoje.

Sačauskienė-Balčaitė Juzefą, iš 
Tauragės ap., gyv. (’hieagoje.

Salduka it ienė-Vizgirdaitė Petro
nė, gyveno Detroite.

Savickas Jonas, sūnus Jono, iš 
Raseinių, gyv. Philadelphijoje. .

Sehultz-Pūdymaitė Emilija, iš 
Marijampolės. Gyveno ūkyje.

Šepikai, Petras ir Jonas, iš 
Tauragės ap., gyveno Frankfil- 
de(?).

Šepikas Pranas iš Tauragės ap., 
gyvena (’hieagoje.

Serevieius Juozas, gyvena t'hi
eagoje.

Šetkus Stanislovas, arba jo šei
ma. Gyvena (’hieagoje.

Simanavičius Antanas, sūnus 
Stanislovo, iš Vilkaviškio apskr., 
gyvena St. Louis, Mo.

Šmigelskienė Magdė, gyvena 
Clevelande.

Spilingis Vladas, gydytojas ir 
Spilingienė Marė, gyvena f'am- 
bola, Pa.

Steponą it ienė 
(’hieagoje.

St razdienė-Va ičiūna iiiI •i ja.
Šukys 

Stasio, i 
goję.

Suopiai, Pranas ir Juozas, 
veno Waterbury, Conn.

Tomaitis Adolfas, iš Marijam
polės, dirbo siuvykloje Ne\v Yor- 
ke.

Vaitekūnai, iš Kėdainių.
,Vidžienė arba jos šeima.
Zaleskis -Juozas, gyvena llarri- 

son, N. J.
Žalnieraitis Antanas gyvena 

(’hieagoje.
Zaranka Fabijonas, sūnus Jur

gio, iš Utenos, gyveno Boslone.
Zavaekis Antanas, gyveno Chi 

vagoje.
Zdanis Justinas, iš Šiaulių, gy

vena (’hieagoje.
Žekevičius Kazys, gyvena Chi- 

eagoje. .
Žiauberytė Ona. iš Radviliškio.
Žilis Motiejus, gyvena (’hieagoj.
Žutautas Bronislavas, gyvena 

(’hieagoje.
Žymantas f'ipras, iš Skaudvilės 

vai., Tauragės aps.

Consulate of Lithuania 
30 North La Šalie St. 
Chicago 2t Illinois

Meilė ir bučkis 
’tongresui

Tokyo, Japonija. — Ame
rikos kariuomenėj prasidė
jo kampanija apipilti U. S. 
Kongresą meile ir bučkiais 
dėl pratęsimo drafto. Kiek
viena kareivio telegrama 
kongresui, kuri bus pažymė
ta No. 43, reikš — meilę ir 
bučkį

ROT,L ROOE1NG —

#0 lb. — 2ml Roll .... $1.60
Brlck Siding i- Roll ........... $2.15
Heavy Brlck Siding ............. $6.85

Ketvirtaine pėda.
TURIM PILNA PASIRINKIMĄ 

Al

rūšies stakn — Lentų Ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Briek popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
'Mes turim gerą lietuvi karpenterj

AI,BERT LUMBER & SUPPLY
COMPANY j

3800 SO. WF,STERN AVĖ.
Tel. LAFAYETTE $101 I

EARGUTU
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nno 7 iki 8 vai. vak.
MARGUČIO Ofiso Adresas:
6755 So. Western Avė., Chicago, III.

Telefonas — GROvehili 2242

KVIEČIAME^
| KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
ŽINIŲ 

PRANEŠIMŲ

Mes Pagelbėsime Jums Pabudavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti NamąA

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
INDĖLIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINOS & LOAN INSURANCE CORP. 
WASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro. 

Šeštadienį iki 2-ro$ valandos po pietų.

+

Didžiausia Lietuviu
Jewe!ry Krautuvė

Parduodame laikrodžius, laik 
jrodėlius, auksinius ir deimantl- 
į nlus žiedus, rašomas plunksnas |

1 r įvairius kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas i

Be to, turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik
ai iš k ų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų, Stygų, Re
kordų ir kitų Mu
zikalių daiktų.

Taipgi taisome laikrodžius ir 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas, 
ir muzikalius instrumentus..

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRY — MUŠIU

4216 ARCHER AVENUE
Phone: LAFAYETTE 8611

Įgyvendinkite Lietuviškų Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!

DABAR tai laikas pagrąžinti savo namus 8u geriausios 
rūšies RAKANDAIS. Mes turime didelį pasirinkimą, mūsų 
pačių išdirbimo, visokios rūšies klasiškų ir moderniškų 
rakandų. Pasinaudokite proga!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE ISDIRBĖ.IAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

Šią pinigų sumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO
VĖ yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartinĮ savo namą be ilgo atidėliojimo ir be 
išlaidų, pagal O. I. Bill of Rlghts patvarkymus.

Šios bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavimą.

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 
ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St, Chicago 8, III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
-mi
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DRAUGAS

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 
1834 South Oakley Avė. Chicago, mhiob

Published Daily, except Sundays, 
by the

LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Catholic Press Associatioa 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
ISeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chieagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................. .............................................................. .. $7.00
Pusei metų ............................................................................ 4.00
Trims mėnesiams ................................................... *............... 2.00
Dviem mėnesiams .............................. .....................................
Vienam mėnesiui ........... ...................................................... .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chieagoje:
Metams .............................     $6.00
Pusei metų ............................................................................ 3.50
Trims mėnesiams...........................  1.75
Dviem mėnesiams ................................................................ 1.25
Vienam mėnesiui ................................................................ .75

Užsieniuose:
Metams ...................................................   $8.00
Pusei metų .....................................................  4.50
Trims mėnesiams ................................................................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžiname, jei neprašo
ma tai padaryti Ir neprislunčiama tam tikslui paSto ženklų. Redakcija 
pasilaiko sau teisę taisyti ir trumpinti visus prisiųstus raitus ir ypač 
korespondencijas sulig savo nuožiūros. Korespondentų 'prašome rašyti 
trumpai Ir aiškiai (jei galima, rašomaja. mašinėle), paliekant didelius 
tarpus pataisymui, ir vengiant polemikos ar asmenlškumč- Pasenusios 
korespondencijos laikraštin nededamos.

Entered as second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Mirusiųjų Atminimas
Graži yra tradicija Amerikoj skirti vieną dieną me

tuose mirusių atminčiai pagerbti ir jų kapams papuošti.
Gegužės 30 d. (Decoration Day) originaliai buvo skir

ta žuvusiųjų U. S. karių kapams papuošti, tačiau ilgai
niui įėjo paprotin visų mirusiųjų atmintį pagerbti.

Chicagos lietuviai katalikai tikrai gražų paprotį įgy
vendino, kas met suruošiant iškilmingas pamaldas Šv. 
Kazimiero kapinėse. Reikia manyti, kad rytoj toms pa
maldoms susirinks keliolika tūkstančių žmonių.

Būdami savo krašto geri patriotai, neužmirškime 
savo maldose tų, kurie bekovodami ir pirmo ir antro 
pasaulio karo metu dėl mūsų) laisvės ir nepriklauso
mybės, savo galvas paguldė. Tokių yra šimtai tūks
tančių. Nemažas jų skaičius ir Šv. Kazimiero kapinėse 
yra palaidota. Aplankykime jų kapus.

Neužmirškime tų savo kraujo brolių, kurie krito ko
vose dėl mūsų tėvų krašto teisių į laisvą ir nepriklau
somą gyvenimą. Neužmirškime ir tų, kurie ištremti iš 
savo tėvynės žuvo tolimuose kraštuose, Sibiro tundrom 
se ir nėra kas jų kapus aplankytų.

Tebūnie mumyse gyva atmintis visų tų, kurie gy
vųjų tarpe būdami buvo mums brangūs ir ypač tų, ku
rie savo didžiausias pastangas ir net brangiausią savo 
turtą — gyvybę aukojo, kad mums užtikrinti laisvę 
ir gerovę.

Kini. Jonas Balkūnas
Šiandien kun. Jonas Balkūnas, V. J. Atsimainymo lie

tuvių parapijos, Maspeth, N. Y., klebonas, mini 20 me
tų kunigystės sukaktį. Ta proga jo vadovaujamos pa
rapijos žmonės ir New Yorko apylinkių lietuviai vei
kėjai pagerbia jį atitinkamomis pramogomis rytoj, ku
riose dalyvaus ir J. E. vysk. P. Būčys, MIC.

Kun. Jonas Balkūnas, kunigaudamas per dvidešimtį 
metų, įrodė, kad jis yra ne tik uolus, geras kunigas, 
ne tik sumanus ir apsukrus klebonas, bet ir didis mū
sų visuomenės veikėjas ir vadas. Jis daug dirba visose 
mūsų centralinėse organizacijose: daug iniciatyvos pa
rodė vadovaudamas Kunigų Vienybei (kaipo buvęs jos 
pirmininkas ir sekretorius); yra nuoširdus ir veiklus 
ALRKF centro valdybos narys; nemažai rūpinasi ir 
mūsų fraternaline organizacija — LRKSA; daug jėgų 
yra įdėjęs į> įsteigimą ir palaikymą lietuvių katalikų 
savaitraščio “Amerika”; daug yra dirbęs, kad suor
ganizuoti ir palaikyti besimokinantį lietuvių katalikų 
jaunimą ir rėmęs visus kitus mūsų visuomenės reika
lus ir darbus.

Lietuvių tautos kovose dėl atsteigimo Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės kun. Jonas sumaniai ir ener
gingai darbuojasi. Dar karo metu, būdamas Kunigų 
Vienybės valdybos nariu, labai nuoširdžiai rūpinosi nuo 
karo nukentėjusių lietuvių šelpimu. Jo daug pastangų 
padėta, kad išrūpinti iš Amerikos Vyskupų Šalpos Ko
misijos pašalpą Lietuvai. Tos pastangos nebuvo tuš
čios: jos davė Lietuvos žmonėms stiprią paramą. Kun. 
Jonas yra ir BALF vice pirmininkas. Be to, jisai yra 
ALT narys ir WorkTs Bill of Rights organizacijos vice 
pirmininkas.

Gerb. Sukaktuvininkas yra ir gabus rašytojas. Ben
dradarbiauja visiems mūsų laikraščiams.

Ilgiausių metų!

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Už Agitavimą Streikuoti Rusijoje Baudžia 
Mirtimi kumpai

— APIE TĄ PRANEŠA BUVĘS AUKŠTAS SSSR 
TARNAUTOJAS V. KRAVČENKO. — “PASIRENKU 
PAVOJUS LAISVĖJE, O NE PATOGUMUS VER
GIJOJE. — AR TIKRAI PANAIKINTAS KOMIN-
TERNAS? — MASKVA TEBEDIRIGUOJA VISŲ ŠA- Tdrkdillillkdi 
LIŲ KOMUNISTUS. — SPAUSDINIŲ SANDELIAI 
MASKVOJE, SKIRTI PROPAGANDAI PASAULYJE.
— RUSIJA SLAPTA RUOŠIA ČEKISTUS VISAM 
PASAULIUI. — SSSR RENGIASI KARUI.

Rašo dr. J. Prauskis
8 MĖNESIUS DIRBTI UŽ GERESNĘ SUKNELĘ

Kai V. Kravčenko drauge su kitais rusais, paskirtais 
užsienio tarnybai, pasiekė Amerikos krantus, kai Van- 
couvero uoste atrado, kad čia esama gražių moteriškų 
suknelių už $14.98, visi, ypač važiavusios moterys, bu
vo labai nustebę. Rusijoje už tokią suknelę būtų rei
kėję mokėti 2 ar 3 tūkstančiai rublių, arba. 8-10 mėne- 
sių alga...
RUSAI WASHINGTONE

Nors gyvendami demokratinės šalies sostinėje, rusai 
tarnautojai buvo griežtoje savųjų priežiūroje. Jeigu 
jiems pasitaikė susipažinti su amerikiečiu, jie tuojau 
turėjo atraportuoti apie naujojo pažįstamo pažiūras, 
jo nuomonę apie sovietus ir t.t.

Kiekvieną jų gaunamą laišką cenzūruodavo, nors jis 
jau buvo išcenzūruotas išsiunčiant iš Rusijos.

Visi jie buvo verčiami šnipinėti. Apie tai V. Krav
čenko savo knygoje “I chose freedom” rašo:

— Koks bebūtų specialus sovietų ūkinio atstovo dar
bas, svarbiausioji pusė jo pareigų yra surinkti visus 
galimus duomenis apie Amerikos firmas, technikinius 
laimėjimus, karines paslaptis ir mokslinę pažangą.”

Pažinęs Sovietų Rusijos gyvenimą ir stebėdamas A- 
merikos sąlygas, Kravčenko prieina išvados:

— Amerikoje darbininkai yra daug daugiau kontro
liuojanti jėga, darbo unijos čia turi daug didesnės įta
kos, čia yra tikresnių kooperatyvinių farmų ir čia yra 
daug daugiau asmeniškos laisvės, negu Sovietų Rusijoj 
žmonės gali svajoti susilaukti.”
SOVIETŲ PROPAGANDA IR KELIAUTOJAI PO SSSR

Kravčenko juokiasi iš kai kurių Rusijos lankytojų, 
kurie propagandos suvedžioti nesugeba įžvelgti tikrojo 
gyvenimo sovietuose. Pavyzdžiui jis rašo:

— Negalėjau tikėti savo ausimis, kad demokratinės 
vyriausybės vice-prezidentas (A. Wallace) girtų taip 
vadinamą “ūkinę demokratiją” Stalino policinėje val
stybėje.”

Kiekvienoj sovietų dirbtuvėj — agentai slaptojo ir 
specialaus departamento, darbo unijos yra valstybės 
kontroliuojamos, nebuvimas tikrų kolektyvinių darbo 
sutarčių, mirties bausmė už agitavimą streikuoti, dar
bo sistema kurioj atlyginama pagal nudirbtą kiekį (piece 
work), darbo pasai, įstatymai už pavėlavimą ilgesnį 
kaip 20 minučių baudžiantieji badavimu ir priverstinu 
darbu — argi tų faktų Wallace nežinojo, ar kokiu suk
tu protavimu tikrai juos galėjo pavadinti “ūkine de
mokratija?” — rašo Kravčenko.
KRAVCENKO BUVO MASKVOJ, KAIP LANKĖSI 
WILLKIE

Apie WendeU Willkie knygą “One World” Kravčen
ko rašo:

— Tuo metu, kai jisai lankėsi Rusijoje, aš dirbau 
Sovnarkome (aukštose pareigose sovietų liaudies komi
sariate) ir aš žinau, kad nebuvo apleista, nė vieno pro
pagandinio žingsnio, kad tik padarius jam reikiamą 
įspūdį. Viskas buvo iš anksto sutvarkyta... Dabar aš 
esu nustebintas ir išgązdintas mūsų planų pasisekimu. 
Aš stebiuosi, kaip gali žmogus taip gudriai būti ap
gautas taip trumpu laiku. Skaitydamas jo parašytus žo
džius apie Rusiją aš gavau įspūdžio, lyg jis čia aprai- 
šinėtų kraštą, kuriame aš nesu buvęs, kraštą esantį 
kur nors kitoje mėnulio pusėje. Knyga buvo tikras to- 
talistinės (diktatūrinės) .propagandos laimėjimas.”
“STALINAS IŠŽUDĖ SOVIETŲ VALSTYBES 
KŪRĖJUS”

Kravčenko taip atkreipia dėmesį į klaidas Davies 
knygoje “Mission to Moscow”, kurią jis vadina dau
giau absurdiška (paika), kaip bloga; joje nežinojimas 
maišosi su teisingai suminimais faktais.

— Stalinas išžudė sovietų valstybės kūrėjus ir tas 
kriminalas buvo tik maža dalis didžiajame kraujo pra
liejime, kuriame žuvo šimtai tūkstančių vyrų ir mo
terų, — rašo Kravčenko, kai jis prisimena pagal Davies 
knygą Wamer Brothers padarytąją filmą, kurioje tų 
nelaimingųjų žudymas parodomas lyg tai būtų par 
prastas “penktosios kolumnos” likvidavimas.

(Daugiau bus)

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!
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Žengiant Į Naująją Epochą

Rašo NoJėčių Vidikas

Čikagiškiai “laisvamaniai” 
smarkiai susirūpino, kad jų 
“Tautiškas” kapines maskol- 
bemiai sutrepnijo. Mat ten 
palaidojo lietuviškų bolševi
kų vaduką su visokiais bol
ševikiškais spyčiais. Bet kai 
paskui maskolberniai įšmu- 
geliavo ten paminklą su so
vietiška emblema (kūju ir 
pjautuvu), — tai jau per
daug. Tai tik pradžia. Ir kai 
maskolberniai visiškai užval 
dys tas ‘Tautiškas’ kapines, 
tai gal atsirasti ir net toks 
užrašas: “Za otea. Staliną i 
za Stalinskuju vieru”...

Stalino peniūkščiai yra 
pratę daryti švinstvas” 
tautiškose organizacijose, 
tai ką jiems reiškiai padaryti 
švinstvas” ir “tautiškose” 

kapinėse ?
★ ★ ★

Važiuojant iš Kauno lin
kui Raudondvario, kairioje 
Nevėžio pusėje, prie pat plen 
to randasi aptvertas medine 
tvora sklypas žemės. Žmo
gus nei nežinotum jog ten 
kapinės, jei nesirastų įdo
mūs vartai su dar įdomes
niu užrašu: “Etinės Kultū
ros Draugijos Kapinės”. Ten 
laidojami bezbožninkai. Vos 
tik keli kapai byloja, kad 
nedaug bezbožninkų Lietu
voje. Paminklų kaip ir nėra, 
betvarkė ryški, viskas ap
leista piktžolėm. Kasžin kaip 
peckelis Paleckis suklyktų 
ir kaip galvariezas Sniečkus 
sužviegtų, jei Lietuvoje par
tizanai prie vartų tokį už
rašą prikaltų: “Čia turi bū
ti palaidoti visi maskolber
niai ir bezbožninkai.’’

★ X *
Kaune dabar retkarčiais 

matosi šitokios laidotuvinės 
procesijos: Priešaky eina 
muzikantai su triūbomis ir 
triūbija gedulingus maršus. 
Paskui neša bent pora rau
donų kacapiškų vėliavų,. IJas 
k ui neša vainikus, dažniau
sia nupintus iš aglišakių ir 
aprištus raudonom stučkom. 
Paskui, porą arklių tempia 
laidotuvinę Ii veri ją su lavo
nu; arkliai apdengti juodo
mis gūnėmis, ant galvų už
mauti juodi maišai su raudo
nais kutosais. Paskui, eina 
glitos žmonių išsirikiavę po 
5 eilėmis (mat tai vis yra. 
kacapiška simbolika, — pia- 
tiūgolna zviezda, piatilietka 
etc.). Visi svirduliuoja tylė
dami, be kepurių, nesidairy
dami, rimtai, nuliūdusiais 
veidais.

Stengiasi, vargšai bolševi
kai, kiek galint iškilminges
nę procesiją padaryti ir į- 
spūdingesnes ceremonijas 
atlikti... Taigi čia sunku su
prasti, kodėl bolševikai be 
pompų ir be ceremonijų ne
gali apsieiti? Kam bezbož- 
ninkams to reikia,, jei jie į 
“zabobonus” netiki?

★ ★ ★
Ir Chicagos bolševikai be 

ceremonijų, arba kaip jie 
sako be “hokus-pokus” ne
apsieina. Štai kai žuvo jų 
“tovarišč” Abekas, tai jie 
tą savo bezbožninką pašar
vojo, nutaračkino į Lietuvių 
Auditoriją, apstatė jo lavo
ną visokiais vainikais. To 
negana, dar jie giedojo, spy-

(Tęsinys)
Kitas įžymusis rusų rašy

tojas Storastos, ilgą laiką 
studijavęs lietuvių liaudies 
muziką ir poeziją, yra para
šęs: “Lietuvių dainos odici- 
ja visuomet sukelia manyje 
ypatingą nuotaiką, kur yra 
kartu gili emocija, misteri
jos pajautimas ir visiškas 
pasidavimas kažin kokiam 
mistiškumui. Man teko kele
tą kartų girdėti liaudies dai
nos dainuojamos chorų se
nose lietuvių pilyse prie Ne
muno. Jie dainavo visiškai 
užsimiršę aplinkinį pasaulį. 
Pabaigę ilgai tylėjo tarsi

tėviškės pastogėje sura
mins, paguos. “Siuntė mane 
motinėle...”, “Oi, varge, var
ge...”, “Kas subatos vakarė
lį...” ir kitos dainos kasdien 
tejungia mus laisvųjų pa
dangių keliais. Dainuokime 
pavieniai ir organizuokime 
chorus, meno ansamblius. 
Primiršę mokinkimes.

Galimai gražiau išryškin
kime tautos charakterį bei 
interpretacijoje glūdinčius į- 
vairius niuansus, visiems at
skleisdami lietuvių, ilgais 
audrų ir kančios metais iš
saugotą savitą kūrybingu
mą. Per dainą labiau suartė-

nusknedę gilioje ekstazėje, sime su didingosios praeities 
Lietuviui liaudies daina nė- kuriančiąją dvasia ir sek- 
ra paprasta priemonė sujau- mingiau auklėsime bei ūgdy- 
dinti širdį. Ji yra jo dvasios, sime tėvynės meilę ateinan- 
jo sielos ir net jo gyvenimo čiose kartose. Kūrybingu
pilnas išreiškimas”.

Taip pat ir didieji poetai
kaip Goethe, Schilleris, Hu- 
go ir kiti labai buvo pamė
gę lietuvių dainas. Ir, tur 
būt, sunku būtų surasti 
žmogų pajėgiantį įsijausti 
menan, kuris nepamiltų mū
sų dainų. Tik, žinoma, mes 
jas privalome su dar giles
niu įsijautimu atkurti ir vi
siems suprantamai padai
nuoti. Tie pasaulinės kultū
ros vardo verti vyrai teisin
gai suprato Lietuvių tautos 
sielą, jos dainą ir tai drąsiai 
paskelbė pasauliui. Mes gi 
netinkamu savo dainų inter
pretavimu negalime jų kom
promituoti. Būkime savo 
tautos, mylimos tėvynės ir 
gražiai pražydusios savitos 
tautinės kultūros sargyboje.

Mielas poete, dainininke, 
kur tu nebūtum, Europoje, 
Amerikoje ar Sibiro tolumo
je, mylėdamas liaudies kū
rybą su siela dainuok ir 
skleisk išraišktąsias melodi
jas. vsiur ir visiems. Lietu
viškosios melodijos kaip 
saulės spinduliai, slaptingų
jų harmonijų lydimos, teat
lanko kiekvieno tauriojo šir
dį. Jos visus maloniai nu
teiks, o tau, nors ir iš už 
tūkstančių kilometrų, priar
tins gimtuosius Šešupės ar 
Nevėžio krantus, praties 
tėviškės laukų takus, kele
lius ir įves į žydinčius sesių 
darželius, kur nusiminusį

čius sakė, “priesaikas” da
rė. Tai vis savotiškos cere
monijos... o mūsieji bolševi
kai sako, kad jie yra ‘smart’ 
ir į, jokius “zabobonus” ne
tiki, į jokias ceremonijas ne
tiki, į nieką netiki. Matyt, 
kad mūsieji bolševikai net 
savo “tvirtiems” žodžiams 
netiki.

★ ★ ★
Bet jie štai į ką tiki: — 

tai iš lietuvių pinigus kau
linti, o paskui juos iškia.u- 
linti, lietuvybę purvynan su
trempti, Stalino vergijon 
tautą nutempti, — j tą tai 
mūsų maskolberniai tikrai 
tiki.

meno dainos atkūrimu rei
kiamoj aukštumoj atvaiz
duosime mūsų nepriklauso
mybės laikais atsiektą mu
zikos kultūros meninį lygį. 
Teskamba mūsoji daina vi
same pasaulyje ir težavis ja 
visi, kaip kadaise žavejos 
senųjų Nemuno pilių cho
rais. Daina teatskleidžia di
diesiems politikos vyrams, 
kad tik teisingumo ir meno 
pagrindais grįsta taika yra 
visų tautų trokštama ir te
gali būti pastovi. Prancūzų 
akademikas rašytojas Fran- 
cois de Mionandre, prieš šį 
karą žurnale “Neuvelles Lit- 
teraires’ irgi pastebėjo, 
jog lietuvių dainos rodan
čios, kad menas tikrai tai
kai ir tautoms susiartinti 
teigiamiau paveikia, nekaip 
bet kokios komercinės ir 
diplomatinės sutartys.

Žengdami į naująją epo
chą ir atkurdami Baltijos 
gintarais garsią Lietuvą, 
kūrybos pagrindan dėkime 
tautinius motyvus. Tūks
tantmetinė Lietuvių tautos 
kūrybinė dvasia origina
liausiai prakalba dainose. 
Tad, su daina kelkimės, kur
kime ir brangiąją tėvynės 
laisvę ir garbę sutikime.

Jonas Narkevičius

“a tyda
Taisome

REFRIGERATORIUS !
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

į 6528 S. Ashland Avė.
jGROt, GROvehilI 1983 - TRIangle 0073 ,

f

Roofing -i Siding
*~(ŠTOGŲ' DENGIMAS IR SIENŲ APKALIMAS)

MES PRISIRENGĘ 
PATARNAUTI!

KREIPKITĖS
ŠIANDIEN!

Kainos nebrangios ir darbas garantuotas
Medžiagos ir darbo apskaičiavimus gausite nemokamai. 
Dabar pats geriausias laikas atnaujinti jūsų namus!

KOSTAS LANKAUSKAS
1904 SO. CICERO, AVĖ Td. Olympic (Cicero) 1130
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ooooooT abdarybe oooooo
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

KUN. ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR IŽDININ.
4557 So. Wood Street, Chicago, Illino'm

— zion, N. N., D. Bruža.s, Mrs. 
Balchunas, N. Balis, S. Vili- 
movitz, Noserekienė, L. J. 
Ruzenecki, W. Ch. J. Valace,

Ryt
Labdarių Diena

Roselando Žinios
Roseland. — Labd. Są-gos 

2 kuopos vakarienė baland
is visų Chicagos ir pla- žio 28 d., parapijos svetai-

čiųjų apylinkių lietuvių pa
rapijų ir lietuviais apgyven- 
-tų vietų visi keliai rytoj

nėj pavyko. Tikslas vakarie
nės buvo sukelti, kiek gali
ma, daugiau pinigų užbaigi-

veda į Vytauto parką, kur mui senelių prieglaudos.
įvyks Lietuvių R. K. Labda
rių Sąjungos metinis pikni
kas. Kiekvienais metais gau
singos žmonių minios atsi
lanko į šį, pikniką, bet šie
met, tai yra — rytoj plūste 
užplūs gražųjį Vytauto par
ką. Taip pranašaujame dėl 
to, kad šiemet senelių prie
glaudos statyba eina prie 
pabaigos ir visuomenė, pri
jausdama ir pri tardama 
šiam darbui. Suvažiuos, kad 
jį paremti, nes parama yra 
reikalinga labiau negu bet 
kada pirmiau. Pikniko visas 
pelnas eis prieglaudos sta
tybai.

Žinodami, kad rytoj žmo
nių minios iš pat ankstyvo

Sumanytojai ir įvykdyto- 
ja.i vakarienės buvo Anelė 
ir Juozas Balukai ir Stanis
lava Kalnikienė. Jų pastan-

Kas, Kada Ir Kur 10 'šgefbėii iš ežero
Užvakar naktį jacktai 

Šiuomi pranešame, kad iš Diana” užplaukus ant vii-» 
J. Chaglis, A. Žitkevičius, J. priežasties blogo oro, Erž- nių užtvankos prie Oak St. į 
Pivariūnas, J. Šimkus, J. vilko Klubo piknikas, kuris maftdyniU, dešimts keleivių' 
Bražinskas, J. Zlibin, K. Ru- turėjo įvykti gegužės 19 d.,
binas, Y. Žilis, Torino Inu, neįvyko. Tas piknikas įvyks 
^r- ir Mrs. Muškit, J. Lakas, gegužės 30 d., Liberty Grove,

Willow Springs, III. Pradžia 
po visų kapinėse apeigų.

Kviečia Komisija

Teličėnienė, Juknienė, A. šil
kas 100 svarų mėsos.

Vak a r i e n ė da.vė pelno 
$456.68.

Buvęs vakarienėj

Padėkos Žodis
Ačiū visiems mūsų drau

gams, kurie atsilankė, ir ku
rie negalėjo atsilankyti ge-

, . j 1 gūžės 19 d., į Dariaus-Girė-gomis pakviestos j pagalbą ® nat-erbti mus mūsų
patyrusios šeimininkės: E. P
Genienė E. Batakienė, O. I 25tma « vedybinio gyvenimo 
Lubienėj E. Stakinienė, A. sukaktles proga ,r uz taip 
Urbonienė.

Choras, vadovystėj K. Sar
bonio ir Nasturtų choras iš
pildė programą. Po visam 
buvo šokiai.

Kelyje pas mamą mirė

buvo atsidūrę pavojuje. Pa
kraščių sargyba išgelbėjo. 
Viena moteris sužeista.

Dvynais pasižymėjus
seimą

Brisbane, Australija.
Kitty Grutzius, pusketvir-1Mrs- MarY Lee- 64 m- am' 

tų metų mergaitė, iš Chica- žiaus, Yra turėjus šešias po- 
go Heights, vykdama su sa
vo bobute, Catherine Tam- 
borini, į Chicago vidurmies- 
tį pas motiną, kuri ankščiau 
buvo atvykus pirkimo reika
lais, pakelyje apalpo ir mirė.
Sutartoje vietoj motina lauk-

gražias ir brangias dovanas, Į dama dukters, sulaukė liūd- 
kurių mes daug gavom. Mes ną žinią, 
niekad nemanėme kad tiek
daug turime draugų.

Ačiū šeimininkėms už pa
gaminimą vakarienės, Keis- 

Aukojo po $10: J. ir O. į tučio chorui už patarnavimą 
Razmus, H. Stemu, F. Siu-1 ir dainas, muzikantams už

palinksminimą svečių, o sū- a4aus prohibicijos
nums ir dukrelei už suren- j įab“r ^įninkąs 
girną pokylio ir sukvietimą i f“asmo nubaus- 
tokį didelį būrį mūsų drau- tas $2’500 uz nesllalk-vmJl 
gų-

Jtioz. ir Kotrina Misevičiai 
4024 S. Artesian Avė.

szas.
Po $5: P. P. Lobey, B. La- 

chawicz, Agnės Karalius, 
Nasturtų choras, N. N., L. 
Bukauskas, P. R. Wm. C.

ryto važiuos į Šv. Kazimie- į Pitts, J. Dombrauskas, B. 
ro kapines saviškių mirusių- i ir A. Yankauskas, L. Han- 
jų kapus aplankyti ir pa- ’ dorowez, dr. F. Makar, Carl- 
maldų išklausyti; prašome son Funeral Home, J. Em- 
savo automobilius pastaty- berg, J. K. Sharkey. 
ti (parkinti) Vytauto parke. Po $3: Panozzo Bros., A. 
Tas jums nieko nekainuos Belinis
ir automobilis bus saugioj 
vietoj.

Žmogus jaunas metais ga
li būti senas valandomis, jei
gu nepraleido laiko veltui —

PADĖKAVONE

A*t*A

ONA DEVEIKIENĖ

Terry Druggan 
nubaustas

Terry Druggan, karalius
laikais,

Midwest

lubų kainų parduodant mėsą 
praeitą metą.

Eisenhower—Laisvė 
Yra Jaunimo Akakomy

GETTYSBURG, Po., geg. 
27. — Kalbėdamas mokslo

Po $2; V. Gedminas, Ag
nės Coss, C. Jonick, D. Ju-

Primename ir tai kad prie Irutis’ Yunikene, Varelijunė, metų baigime Gettysburg 
era, p e N pįzaninto, Service Liąuer į kolegijoje, armijos virsinm- 

sakėkapinių ir kapinėse moterys 
ir mergaitės rinks aukas lie
tuvių senelių prieglaudai. 
Prašome neatsisakyti ir šiuo 
būdu prisidėti prie svarbaus 
darbo.

Norime priminti dar ir tai, 
kad labdarių pikniko komi
sijai pavyko gauti užtekti
nus kiekius mės^s ir kito
kių maisto produktų. Nieko 
nepritruks, Nepritruks ir gė 
rimų. Įvairios komisijos, su
darytos ne iš vienos bet ku
rios parapijos ar kuopos, 
bet iš visų, svečiams man
dagiai patarnaus, visus pa
vaišins, palinksmins. Jauni
mas galės visą pusdienį ir 
vakarą šokti, gerai orkest
rai grojant.

Tad, rytoj (Decoration 
Day) visi būkime Vytauto 
parke.

Valdyba ir Pikniko Kom.

Store, P .Valuit, B. Euce.
E. Bružienė $1.50.
Po $1: L. Yonaitis, M. Ru

binas, W. Latvėnas, E. A. 
Ronkovolis, G. Elizabete, A. 
Bakanienė, A. Czarnecki, J. 
Rudis, J. Noreika, O. Shuls- 
kienė, Kaklavičiai, H. Yuk- 
nis, J. Bees, B. Klevickienė, 
A. Wartl, A. Vasilevski, Ge
dminas, Draugelis, Abroma
vičienė, Pavilonienė, K. Cha- 
pa.s, A. Chutro, Daukšienė, 
Mrs. Klem, Burbulis, Kazuis, 
S. Druktenis, J. Druktenis, 
E. Gobis, O. Gudas, D. Dra.u- 
geiienė, M. Yundberg. A. 
Vaitkus, H. Kaminsky, J. 
Sudantas, J. Iorgine, P. Zi- 
lues, C. Haginskas, Mrs. Wi- 
liman, Mrs. Santoralerina, 
R. Stakėnas, A. Kudosius, 
Ch. Yaujonas, G. Contror, 
J. Zopper, S. Miknis, J. Ven-

kas gen. Eisenhovver 
“tvirta, galinga” Amerika 
turi stovėti prieš pasaulį 
kaipo “nenuvargstanti lais
vės rėmėja,” ir kad jauni
mui tenka atsakomybė “pa
didinti pasaulio žydėjimą 
laisvų žmonių naudai.”

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

B. A. LACHAWICZ! 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius
KOPLYČIA —

10756 So. Michigan Avė.
Tel. PUL. 1270 ar CAN. 2515 
Rez. tel.: COMmodore 5765

Mūsų motina, a. u. Ona De- 
veiktenę, apleido šį pasaulį 6:30 
vai., ryte Geg. 18 d., 1946 m., 
ir buvo palaidota 22 d. Geg. 
Šv. Kazimiero kapuose. Ilsėkis 
ramiai, brangioji sena močiiute, 
ir lauk mūsų.

Mes, jo» vaikai, — Viktorija, 
Petras, Antanas, ir Kazys ta
riame širdingiausia vieša padė
ka visiems laidotuvių daly
viams, geraširdžiams jos gimi
nėms ir draugams už jai suteik
ta paskutinį patarnavimų ir už 
mums išreikšta užuojauta tuoj 
juodoj valandoj. Ačiū už gė
lės; ačiū už šventų mišių au
kas; ačiū už gausiu atsilankymų, 
koplyčioje, už dalyvavimų baž
nyčioje, už nuvažiavimų į ka
pus jų laidojant. Tas didis atjau
timas lieka mums ant visados.

Ypatinga padėka tariame šv. 
Antano parapijos klebonui, ku
nigui Albavičiui, vikarams ku
nigui Gėčiui ir kunigui Gau- 
čiuii, ir vargonininkui Mondei- 
kai ųž malonu patarnavimų pa
maldų apeigose; laidotuvių di
rektoriui Antanui Petkui luž jo 
rūpestinga laidotuvių sutvarky
mų; valdybų nariams Chicagos 
dėtuvių, Lietuvos Kareiviu ir 
Apaštalystės Maldos Draugijų. 
Klovainiečių ir, Raludonos Ro
žės kliubų, ir Stephens Singers 
chorui; ir daugybei pavieniu už 
jų gėlių ir mišių aukas.

Jums visiems, kurie pagelbė- 
jote mums pergyventi tų sun
kų momentų lydint į amžinkstį 
savo sengalvėlę mottutę, mes ta
riame nuo širdies “Ačiū'.

Nuliūdę: Viktorija, Petras,
Antanas ir Kazys Devejkiai.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą. |

ras dvynų. Jos vyriausia 
duktė jau turi tris poras 
dvynų, kita duktė — dvi po
ras, o vienas sūnų — vieną j pasisekė. Foster.
porą. Mrs. M. Lee dabar turii __________
32 “grand-children”. I PLATINKITE “DRAUGĄ”

MAZEIKA'EVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marąuette Park

6845 S. Western Avė. - Pro.
ANTRA

9

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1138-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

NUUODIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

Cabrini Kanonizacija 
Įvyks Birželio 13 d.

Vatikano žinių agentūros ra
portu, Motinos Cabrini ka
nonizacija bus laikoma Ro
moje birž. 13 d. Originaliai 
nustatyta liepos 7 d. pusiau 
viešai konsistorijai.

Motina Cabrini, pirma 
U.S. pilietė būti kanonizuo
ta, didžiausia dalį savo dar
bų atliko Chicagoje.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi Į Mūsų Įstaigą'

Čia rasite suvirš 200 Puikių] 
paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

D angelu Lietum^ yru piltu 
patenkinti tau mene iedevrait 
kuriuo* tnee padirbome jiemt.

Kairėje matosi vienas if| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvytdi] 
| mūsų didįjį ofisą ir dlrb 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTEBN AVĖ. TEL.: SEELEV 81« | 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, IL
Telefonas — GROVEHILL 0142

lfflsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jfisų finansiškam stovini prieinamas!

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčiamieji nuo senų, atdarų 

ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda 
niežti ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi- 
ulmul skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybėe suteiks 
Jums tinkamų 
nakties poilsį ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda-
ras ir skau- 6/^ 
džlas tais- * 

daa. Vartokite Jį irgi skaudteme 
nudegimams, Sųšų Ir sutrflkimų 
prašalinimui, Ir kad palengvinti 
Psoriasls niežėjimų. Atvėdina va
dinama Athlete's Eoot degimų ir 
aležėjlmų, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiavimo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji- j 
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po tl.OO, 1.75, ir B.OO.

Siųskite Jūsų Money Orderi tie
siog l:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Dent. D. Chlcstro SO. III.
Al ba galima gauti 8TEM PHA ĮI
MA' Y. 4M7 W. 14th St.. Cice
ro 50, Illinois.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10 M,!TAMS 
$500.00 0YDYM0

POLISAS

$4.00 HETAMS

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’1000.00 polisas

Trims metams 
Pradedant nuo

#5.00
J. A. Shulmistras

NOTAItY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

į TEL.:—LAFAYETTE 6800 CHICAGO 82, ILL. J

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS ‘

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ •

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI:
O h 1 e a g o s 

Lietuvių 

L a i d o t o vių 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANCU 
Pfttarnanjam 
d i e n ą ir n a kt{

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5”

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

L L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARds 4908

I. LIULE VIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419___________

I. J. ZOLP
1646 WEST 46th St Phone YAKds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phoncs: YARds 1138-39 
I*RO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2314 ĮVEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270



DIENkABTIS DRATTRAS, CHICAGO, ICLTNCIS Trečiadienis, geg. 29, 1946

Didysis Piknikas Lietuvių Senelių Prieglaudos Naudai
VYTAUTO PARKE

Prie 115-tos Gatvės .............................................tarpe Pulaski Road ir Cicero Avė.

— Rengiamas —

| LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS!
I

Savo atsilankymu į pikniką padėsime užbaigti šią statomąją lietuvių senelių 
fiį prieglaudą! — Mirusių Atminimo Dieną vykstantieji rytą į Šv Kazimiero

kapines savo automobilius galėsite parkyti Vytauto Darže visiškai dykai.

ii)

Ketvirtai, (Mirusių Atminimo Dieną), Geg. 30,1946 į
Pradžia - 12-ta valandą: Įžangą - Dykai.

Piknike galėsite tikrai pasidžiaugti. Bus orkestrą šokiams, gėrimai, dainos,
šokiai ir visokie įvairumai visiems. Restorane valgių nepritrūks. Taigi, re- ifti
zervuokite šią dieną mūsų pinikui! t‘1*♦*

Nuoširdžiai kviečia visus, pi
PIKNIKO RENGIMO KOMISIJA. X 1

MISS ILLINOISKokią padėtį matė Europoj

Raud. Kryžiaus korespondentas
Vienas Amerikos Rau

donojo Kryžiaus korespon- 
tas aprašo bado padėtį 
Europoje. Jis tą padėtį 
matė ryšium su Amerikos 
Raud. Kryžiaus ir kitų šal
pos organizacijų teikiama 
pagelba Europai, einant 
prezidento Truman’o nus
tatyta šalpos programa.

'"ihhin wn

VISŲ SPALVŲ

$3-30

GAL.
GURIAUSIA 

Išorinė Maliava

Unitlzed Plaunamą, Sienoms Popiera 
numažinta kaina. Apkarpoma dykai.

SANITAS— Klijonkės (Oil Cloth), Vir
tuvėms ir Maudyklėms.

NORMAN BERLAND
NAUJOJ VIETOJ

3544-46 W. 26th ST.
Near Drake Ava.

Opposite Lurie Bros. Store 
Lawndale 0104

Mes Galim Rekomenduoti Atsakomin- 
gus Maliavotojus ir Popieruotojus.

, Vokietijoj ir Austrijoj gy
ventojų padėtis tikrai apgai- 

, lėtina. Mes čia, Amerikoj,
' sako korespondentas, suvar- 
: tojame 1.200 kaliorijų vai-, 
. gydami tik šaltakošę, sal
dainius ir kitokį užkandį 
tarpe valgomojo laiko. Bet, 
pavydžiui, Austrijoj tas reiš
kia kelias džiovintas pupas, 
šaukštelį taukų, 17 gramų 
kiaušinių pudros, svarą juo
dos duonos ir biskutį šutin
tos mėsos su daržovėmis, 
žmonės stengias praleisti 
dieną valgydami nebalansuo
tą maistą, kuris visai netu
ri kalcio riebalų.

★

Prancūzijos žmonės taipgi 
badauja. Mėsos krautuvės 
uždarytos. Daržovės ir pauk
štiena mėsa nėra racionuo- 
jama, nes jų visiškai nėra. 
žmogus kasdien gali gauti 
tiktai mažą kepalą duonos. 
Jie dabar gauna tiktai ket
virtą dalį kiekį viso valgio, 
kiek suvalgydavo ankščiau. Į 
savaitę kiekvienas žmogus 
gauna svarą ir tris ketvirt- 
dalius mėsos su kaulu, bis
kutį cukraus ir ketvirtą da- 

j lį svaro kavos.

Western Conference Track 
and Field Championship 46- 
tam metiniam suvažiavime 
ši mergina Dorothy Bremer, 
išrinkta ‘‘Miss Illinois”.

BBE

PASKOLOS DAROMOS
I

Ant Pirmų Morgičių 

UŽ 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER C. S. GOVERNMENT SU PER VISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAI’SKAS President & Manager 

Office houre: Daily 9A. M.-5P. M.; Thursdays 9A. M.-7P. M. 
Wednesday 9 A. M. - 12 Noon

k——a ==h

.. i ' "
STASYS LITWINAS SAKO:
• IR A R A D „ Geriausias Laikas Pirkti 

U/AD/AlN VISOKIOS RCAIES NAMAMS

REIKMENIS”.
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotoj Plytoj Ifivalzdos Sldings 
— Langę — Dunj — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
Varnlėin — Rnamello — Geležinių Namams Reikmenų 

Hnrdware — Pleisterio —» Cemento — Srutų — Visokios 
RfiSies Insnliacijos Matėriolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitoj Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS IJTWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 7-tos vai. ryto iki 5:30 vai. popiet.
fe ?------ 4------------- 4------------

Šeimininkės, dėmesio

Sunku su pirkiniu? Žiūrėkit, kiek 
šis vyras turi pirkti

Bulvės ir kiti daiktai 
Kiekvienam žmogui paskirta 
po 12 svarų bulvių kas mė
nesį. Bet bulvių pradžioje 
šių metų tiek buvo mažai, 
kad daugelyje vietų gyvento
jai turėjo tais dvylika sva
ru gyventi net šešis, septy
nis, aštuonis mėnesius. Kiau
šiniai didžiausia prabanga, 
nes duodama tik du į mėne
sį kiekvienam žmogui. Rie
balai yra visiškai išnykę nuo 
sausio mėnesio.
Ūkininkų pristatomas mai

stas į miestus dažniausiai 
patenka į juodosios biržos 
(black market) rankas ir jį 
ne bet kas galį įpirkti.

*
Amerikos okupuotoj zo

noj, Vokietijoj, žmonės nors 
nebadauja, bet visuomet es
ti alkani. Dienos davinys iš 
1,275 kaliorijų negali palai
kyti žmogų atsparų įvai
rioms ligoms ir epidemijoms.

Mažinamas valgio 
davinys

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikos okupacinėj zonoj 
pradedant birželio 1 diena, 
visiems išvietintiems bus su
mažintas valgio davinys iki 
300 kalorijų.

šeimininkės, kurios skun
džiasi sunkumais gauti dėžę 
muilo skeveldrėlių (chips), 
steiko, arba sviesto svarą, ti
krai parodys užuojautą vy
rui šeimininkui — R. C. 
Kidd, Veteranų Administra
cijos maisto pirkimo direk
toriui, kuris turi pripirkti 
įvairių reikmenų karo inva
lidų ir sergančiųjų ligoni
nėms. Žemiau telpa pavyz
dys, kiek ir kokių dalykų 
jis kas mėnuo turi pripirk
ti:

511,555 svarus muilo mil
telių.

150,892 svarus oleomar- 
garine.

112,077 svarus krekėsų. 
20,800 galionų aliejaus

(salad oil).
717.500 svarų kavos.
4,054 svarus kornų skiau

telių (korn flakes).
6,912 svarus kokusinių rie

šutų (coconut).
164,920 svarus krakmolo.
381.500 svarų indams plau

ti mišinio (compound).
4,680,000 degtukų dėžučių. 
10,900 maišų miltų.
151,784 svarus mielių.
Ir t. t

Federalė Grand Jury įsakė 
Rossmore Sales, Ine., urmo 
kojinių pardavyklai, prista
tyti knygas peržiūrėjimui. 
Vietos krautuvninkai (retai- 
lers) iškėlė skundą surištą 
su black market’u.

Tuo pačiu metu vyriausy
bė daro investigaciją trijo
se nylon kojinių dirbtuvėse. 
Rytinėse valstybėse: Reams- 
town Hosiery Mills, Reams- 
town, Pa.; The Hosiery Sa
les Co., New York; ir Paul 
Svvedosh and Co., New York.

mus

Kas Girdėtoj 

Chicagoje >

Persvarstys Haupt

Mussolini rūmuose
va vaisiaučiat

Roma. — Puošnus, mar-

X Kun. Edmundo Budrec- 
kio, MIC., motina, brolis Her 
bert, teta, pusseserė Veroni
ka ir pusbrolis Ignas Štokas 
vakar lankės “Drauge”. Vi
si jie buvo atvažiavę į Ed
mundo kunigystės šventi
mus, kurie įvyko praeitą sek 
madienį, Quigley Prep. Se
minarijoj. Visi šiandie grįž
ta namo į Elizabeth, N. J., 
kur kun. Edmundas ateinan
tį sekmadienį laikys pirmas 
šv. Mišias ŠŠ. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje.

X Kun. Jurgis Malinaus- 
, kas, MIC., po šventimų, ku
rie įvyko praeitą sekmadie-

muro, bet nebaigtas įrengti nį, Quigley Prep. Seminari- 
Mussolini pavilionas, paroda joj, vyksta į Sugar Notch, 
fašistų triumfo, dabar pa- Pa.., kur ateinantį sekmadie- 
verstas didžiausiu čeverykų nį gg. Petro ir Pauliaus baž-

"Feras" tikrai 
pabrangs

Gatvekarių “ferui” pa
branginti padaryta da vie
nas žingsnis, būtent šeštojo 
Regiono Algų Pastovumo 
Bordui užgyrimas pakelti 
algas gatvekarių darbinin
kams, kurių skaičius siekia 
16,554. Laikinai “feras” bus 
pakeltas 1 centu, o pasto
viai, greičiausiai, 2 centais.

Nauja Cicero mokykla
Prie 36th ir 54th gatvių 

šiomis dienomis pradėta sta
tyti viešoji pradžios mokyk
la — Drexel Elementary 
School.

Mildred Burke’s, operato
rės dviejų realestate agen
tūrų, kuri kaltinama išvi- 
liojimų $100,000 iš namų 
pirkėjų, bylos svarstymas 
atidėtas iki birželio 27

WESTWOOD IIOUOR STORE
2441 West 69th Street.- - - ★- - -
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

★ ★ ★
Geriausių rūšių alų 
pristatome į namus: 
buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Kaip prisimename, 1942 
m. karo teismas įvykdė mir
ties bausmę Herbert’ui 
Haupt, vienam nazių šnipų, 
kurie slapta submarinu buvo 
atvykę į Amerkią. Už slėpi
mą šnipo ir sabotažą, jo tė
vas Hans Mak Haupt buvo 
iš pradžių nuteistas mirti, 
vėliau sprendimas pakeistas 
kalėjimu iki gyvos galvos, 
priedui $10,000.

Dabar U. S. Aukščiausias 
Teismas praneša jo bvlą iš 
naujo persvarstysiąs. Haupt 
sako, kad bausmė buvus ne
teisinga. Jo bylos džiūrė bu
vus karo įkarštyje.

Įvairios ~ Įdomios
ŽINIOS• • • •

[Duona keistai brangsta!
Washington, D. C. — Ag

rikultūros Department’as au 
torizavo visas krašto kepy
klas pradėt kepti duonos 
kepalėlius 10 nuošimčių ma
žesnius, negu iki šiol. Tokio 
didumo duonos kepalėliai pa
sirodys po birželio 1 dienos.

Duonos kepalėliai mažina
mi, bet kaina paliekama ta 
pati.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero. III.
VI8A8 DARBAS OARANTUOTA8

Talpiom Visų ISdlrbysčIų 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam IS namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RA mos

Mes turime Ilnalfų | stakų Ir 
jums nereikės laukti fiėl jūsų. 
Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Valiausių 

Mušiko. Rekordų

TEI.EFONUOKITE: 
CICERO 411S

Atdara Vakarais Iki 0:00 vai.

sandeliu Europoj. Lyg pasi
tyčiojimui, UNRRA į tą 
Mussolini pavilioną atgabeno 
900,000 porų kareiviškų če
verykų, kurie dabar šiaučių 
atrenkami poromis, taisomi 
ir parduodami civiliams ita
lams po septynis ir pusę cen
tų porą.

nyčioje laikys pirmąsias šv. 
Mišias.

X Rytoj ‘Decoration Day’ 
Visi keliai visus lietuvius ve
da į Šv. Kazimiero kapus šv. 
Mišiomis ir procesija atmin
ti amžinai ilsinčius ir lau
kiančius prisikelti Dievo 
Teismui. Po pamaldų Vytau
to parke piknikas Labd. Są
jungos. Pamaldos kapinėse 
prasidės 11 vai. ryto.

X Frank D. Gaushas, 4617

Ir Airija turi gelbėti
Rosslare Harbour, Airija.

Vienas airių ūkininkų laik
raštis reikalauja, kad ir ai
riai mažiau kiaušinių valgy- Homan Avė., Tilden Tech- 
tų, dvi pasninko dienas įves- Rical High School studentas- 
tų ir daugiau daržovių au
gintų, kad padėjus šelpti 
badaujančius Europoj.

Miltai geriau nei grūdai
Minneapolis, Minn. — Phi- 

llip W Pillsbury, preziden
tas Pillsbury malūno, ragina 
vyriausybę į užsienį badau
jantiems siųsti ne grūdus, 
bet jau gatavus miltus. Sa
ko, duoną iš miltų iškepti 
yra daug lengviau, negu iš 
grūdų, kuriuos pirma rei
kia sumalti. Amerikos ma
lūnai tuomet turėtų darbo.

Elgin'iečiai apaugs 
plaukais'

Elgin, III. — šio miestelio 
barberiai, priklausę Journey- 
man Barbers Union (A. F. 
of I.) išėjo į streiką reika
laudami trumpesnių darbo 
valandų ir pakėlimo algų.

Paminkliniai vargonai
Dunkeswell, Anglija. — šio 

miestelio bažnyčioj įdėti nau
ji vargonai atminimui 183 
Amerikos jūrininkų, kurie 
karo metu žuvo Dunkeswell 
Oro Stotyje.

London. — Pranešama, 
kad britai sutikę sumažinti 
Lenkijos paskolą nuo 600 
milionų iki 40 milionų dole
rių.

senior, yra vienas tarpe 54 
garbės studentų, kurie da
lyvauja Tribūno radio prog
ramoj “Citizens of Tomor- 
row”. Ateinantį penktadienį 
jie bus pagerbti Art Insti
tute. Kalbės pats gub. Green.

X $100 pinigais ir kitus 
vertingus daiktus Lietuvos 
Vyčių Chicago apskrities 
duos laimingiems Vytauto 
parke, liepos 4 d. Toms do
vanoms gauti reikia tik už 
dešimtuką tikietą nusipirk
ti. Tikietų yra. visose kolo
nijose.

X Šv. Kazimiero Akade
mijos abiturienčių iškilmin
gas aktas bus ketvirtadienį, 
birželio 6 d., 7:30 vai. vaka
re, akademijos auditorijoj. 
Baigiančioms akademiją di
plomus išdalins prelatas W. 
J. Donovan.

X John Mielinis, Lourdes 
High School studentas, yra 
vienas tarpe penkių tos mo
kyklos studentų, laimėjusių 
rašyboj garbingus požymius 
22-me metiniam Scholastic 
Magazine konteste.

X Lietuvių Vaizbos Bu
tas, po šaunaus savo bankie- 
to, dabar ilsis ir kvėpuoja 
pavasarišku oru.

X Rudauskai, savininkai 
Hollywood Inn, 2417 W. 43 
St. labai gražiai įrengė sa
vo vasarvietę Arlington 
Heights, III,




