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BEVIN SAKO RUSIJA VISAME KLIUDO TAIKAI
KAS DAROSI UŽ GELEŽINES UŽDANGOS ?

Liaudies Tribunolas Teisia? Grįžę 
Iš Vokietijos Uždaromi i Stovyklas

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

tuvių irgi pateko tokion sto- 
vyklon, kol paaiškės jų po
litinis nusistatymas, nes 
“naujieji šeimininkai” ne
gali dovanoti tiems lietu
viams, kurie bėgo nuo “iš
vaduotojų” į Vokietiją.
Kaip Liaudies Tribunolas 

Teisia?
Nereikia būti dideliam 

“nusikaltėliui,” kad atsi
dūrus prieš liaudies tribu
nolo stalą.

Jean M. matė' kaip vienas 
ūkininkas nuo Janavos, už 
tai kad laiku neatidavė grū
dų valdžiai, buvo nubaus
tas per dvi minutes dviem 
metais kalėjimu ir dešimt 
tūkstančių rublių pabaudos, 
kurių neesant nutarta kon
fiskuoti jo ūkį...

Kitas kauniški prekybi
ninkas, namų navininkas 
Žaliajame kalne, nubaustas

—Man teko visai pripuo
lamai dalyvauti tokiame 
liaudies tribunole teismo 
sprendime, — pasakė man 
Jean M. — Aš visai nežino
jau, kad tai teismas ir ma
niau, kad žmonės susirinko 
mitingui...

Iš viso Lietuvoje mažai 
tėra teismų ir stengiasi vi
sad susitvarkyti “šeimyniš
ku” būdu, kad net ir šuo ne- 
suloja. Atvažiuoja NKVD 
mašina, paima kaimietį ir 
išsiveža. Praeina mėnesiai, 
niekas nežino kur jis buvo 
nuvežtas ir koks jam teis
mo sprendimas buvo pada
rytas. Liudininkų neieško.
Užtenka paprasčiausio ano
niminio laiško ar viešo įs

kundimo, kad išpiltų šaltas 
prakaitas NKVD tardymo penkiais metais kalėjimo,
kambary.

Kokias kankinimo priemo
nes vartoja NKVD, manau 
nereikia ir sakyti, daug kas 
iš mūsų ant savo kailio pa
tyrė, o kas nepajuto, tai 
žino iš draugų pasakojimų. 
Jei hitlerininkai sugebėjo 
sukurti siaubo stovyklas, 
kuriose mirtis viešpatauda.- 
vo, tai bolševikai yra nei 
kiek neblogesni mokiniai. 
Jie galėtų net pačius geriau 
sius nacių budelius išmoky
ti naujų “numerių,” kada 
kankinamasis nebeištveria 
ir prisipažįsta. išdaviku, 
tautos priešu ir reikalauja 
sau mirties bausmės...

Pas rusus irgi yra “mir
ties stovyklos, ” tik apie jas 
mažai kas rašo, nes labai 
mažai kas iš jų išeina gy
vas.

Stovyklų Gyventojai 
Pakeisti Lietuviais 

Vokiečiai karo metu Lie
tuvoje buvo įsteigę nema
žai stovyklų kuriose laiky
davo žydus, šiandien šių 
stovyklų gyventojai pakeis
ti lietuviais. Didžiumoj tai 
žmonės priklausę tautinin
kams, liaudininkams ar kri
kščionims demokratams, ku
rie nenorėjo nulenkti galvą 
bolševikų rėžimui. Jie ap
gyvendinti stovyklų bara
kuose be jokio teismo spren 
dimo, vien administratyvi- 
niai nubausti neribotam lai
kui.

Suimtieji siunčiami prie 
viešųjų darbų. Kaune dide
lė dalis dirba Palemono fab
rike prie molio vežimo ve
žimėliais; Marijampolėj, ne
galėdami surasti durpių ka
sykloms savanorių, panau
dojo šias “neapmokamas” 
jėgas, kitur prie tiltų staty
bos ar panašiai. Maistas to
kiose stovyklose blogas. 
Gauna keletą šimtų gramų 
juodos duonos, sriubos ir 
kokios nors “buzos”... 

Didelė dalis grįžusių iš

konfiskuojant visą jo turtą, 
už tai, kad per vokiečių oku
paciją “palaikė” ekonomiš
kus santykius su vokiečiais.

Dviem mėnesiais kalėjimo 
nubaustas vienas Metalo 
fabriko darbininkas, kuris 
po darbo nenorėjo pasilikti 
suruoštame mitinge.

Ir visa eilė kitokių “by
lų” per dieną išsprendžiama 
be skaičiaus.

Virš teisėjų stalo, kuris 
apdengtas raudona stalden
gte, pakabintas Stalino por 
tretas “maršalo” uniformo
je. Kartais dar pakabina 
Lenino paveikslą, bet ne vi-. 
sur. Laike “posėdžių” salė’ 
visad būna pilna žmonių, ku 1 
rie kartais ateina įdomumo 
dėliai pažiopsoti, arba iš
šaukti kaip kaltinamieji

NAUJAS GEYSERIS PRASIMUŠĖ PER BETONĄ

Žiūrėtojas stebi Yellowstone parko geyse rį, kuris prasimušė per betoną automobilių 
statymo aikštėje. Geyseris, kuris išmeta vandenį, garą ir dumblą dvidešimt pėdų į 
otų,, nuo jo atsiradimo geg. 22 d. padidėjo iki 14 pėdų rato ir padarė didelė žemių 
kaupą.

Katalikai Lydi Italijos Rinkimuose; l6irdi Ti,° Mobilizuoja 

Atrodo Jog Monarchistai Pralaimės
ROMA, birž. 4. — Kata

likiškoji krikščionių demo
kratų partija šiandien pa
sistūmėjo pirmyn Italijos 
balsavimo daviniuose. Romo
je krikščionys demokratai 
gavo žymią didžiumą balsų 
ir 10 vietų steigiąmąje sei
me.

Respublikonams vis tebe
laikant pirmenybę, atrodo 
jog karaliaus Humberto II 
likimas priklausys nuo galu
tinių davinių dėl monarchi
jos referendumo. Didžiausi'

monarchistų balsų skaičiai 
paėjo iš pietinės Italijos.

Suskaitė 11,000,600 Balsų 
Suskaičius beveik 11,000,-

000 balsų pranešta toks pa
skirstymas : krikščionys de
mokratai — 3,798,264, socia
listai — 2,708,079; komunis
tai — 2,551,123; Orlando 
koalacininkai — 495,478;
respublikonai — 454,246;
Ulomo Qualanque — 432,- 
243; monarchistų-liberalų 
blokas — 158,647; akcijonie- 
riai — 151,007.

Byrnes Skris Paryžiun į Vadina Ispaniją Raktu 
Naujai Konferencijai i Atomų Jėgos Kontrolei

WASHINGTON, birž. 4.~ 
Valstybės sekr. Byrnes sa
kė jis turi paruošęs projek- 

Provincijoje teisėjais yra' tą sutarties su Austrija, ir 
paskirti patys blogiausi ele- jį patieks naujam keturių 
mentai, dažnai be jokio didžiųjų užsienių ministrų 
mokslo, vien tik dėl to, kad suvažiavimui, kuris prasi-
geras komunistas. Ta.r p jų 
yra nemaža tokių, kurie 
prieš karą ne vieną kartą 
buvo bausti už vagystes, ne
padorų elgesį ir panašiai. 
Šiandien šie “teisėjai” yra 
dideli provincijos viešpačiai. 
Žmonių Moralė Yra Kritusi

Pirmas dalykas kas kren
ta ii akis Lietuvoj, tai savo
tiškas gyvenimo pasikeiti
mas. Visi gyvena su šia 
diena, nesirūpina dėl savo 
ateities. Kam? Ar tam sta
tyti namus, kad rytoj juos 
atimtų? Ar tam dirbti ūky
je, sodinti sodą, kad rytoj 
iš jo išvarytų?

Darbininkai, nežiūrint vi
sokių pažadų ir garbės dip
lomų, visai neskuba prie 
darbo, mokyklose mokslo 
programa visai perorgani
zuota, pritaikinta prie Mas
kvos, religijos mokslas iš
brauktas iš pamokų skai
čiaus, kapelionai pašalinti iš 
mokyklų.

šeimyninis gyvenimas pa-
Vokietijos (rusų zonos) lie- krikęa. Daug šeimų skiria-

dės birželio 15 d. Byrnes 
sakė jis nematąs priežas
ties kam konferencija turė
tų būti atidėta, ir jis skris 
iš Washingtono birželio 13 
dieną.

Užsieniu Sekretorius Sakė Rusai 
Nori Įvesti Komunizmą Pasaulyje

LONDONAS, birž. 4. — 
Užsienių reikalų sekr. Be- 
vin šiandien pareiškė par
lamentui jog pastovi taika 
Europoje gali būti užtikrin
ta “tiktai jeigu Rusija lais
vai įeis” į Europos sutar
čių sudarymą. Bet, jis sa
kė, “visuose rusų raštuose 
ir kalbose” eina mintis, kad 
“vien rusų metodai atsto
vauja. demokratiją o tam 
tikros kitos sistemos yra 
arba fašistinės arba slaptai 
fašistinės.”

“Tai yra viena didžiausių 
kliūčių taikai,” Bevin pa
reiškė savo kalboje, kuria 
pradėta debatai užsienių rei 
kalais. Primindamas sovietų 
•užsienių min. Molotovo kal- 

. . ,bą, kurioje jis sakė britų-
cme e ep oto.) amerįkiečių blokas priešina- 

----------------------- . si rusams. Bevin sakė:

tovo nusistatymu, kad kuo-
Jugoslavų Kariuomenę'met patiekiamas jam nePa-
LONDONAS, birž. 4. —

Londono Daily Mail kores
pondentas Romoje sa.kė jis
sužinojęs iš “patikimų šal
tinių” Italijos sostinėje, jog 
Belgrado laikraščiai atspau
sdino pranešimą apie bend
rą mobilizaciją Jugoslavijo
je. Pranešimas sakė “nėra 
a.išku” kas ištikrųjų dedasi 
Jugoslavijoje.

Marshall Tarėsi Su
Chiang'u Dėl Taikos

NANKING, birž. 4. — 
Gen. George C. Marshall tu
rėjo šiandien sueiti su gen.

apie Amerikos pasiuntinio 
NEW YORKAS, birž. 4.- naują taikos planą Mandžu- 

Jungtinių Tautų komisija riJai- Konferencija laikyta 
tirianti Ispaniją šiandien tuo metu, kada nauji komu-
pareiškė, kad neįleidimas 
Ispanijos įi UN “padaro ne
galimu tikrai efektyvią sis- 
tęmą ” tarptautinės kontro
lės atominei jėgai.

Ji rekomendavo teigiamai 
svarstyti Ispanijos prašymą 
įstoti į Jungtines Tautas, 
jeigu laisvai išrinkta Ispa
nijos vyriausybė užims ge- 
nera.lissimo Franco rėžimo

ningai išekzaminuota.”
Anglija Nenori Sovietų 

Santvarkos
Reikalaudamas, kad Rusi

ja pakeltų “geležinę uždan
gą“ nuo Rytų Europos, Be
vin sakė atrodo rusai dip
lomatai turi galvoje jog Ru
sijos. saugumas gali būti iš
laikytas tik po to, kai kiek
vienas pasaulio kraštas pri
ims sovietų santvarką.

“Aš galiu kalbėti už Did
žiosios Britanijos ir britų 
bendruomenės darbininkus, 
kuomet sakau jog mes ne
tikime, kad sovietų sistema 
atstovautų darbininkų inte
resus, kaip tai daro mūsų 
demokratinio parlamento 
santvarka. ’ ’

Bevin tuomet perspėjo 
parlamentą. “Jeigu nenori
me totalitarinio kaip, tu-

“Aš nepatenkintas Molo- i rime turėti totalitarinę tai-

tinkamas pasiūlymas, jis

ką.”
Tarpe kitko, Bevin pareiš

kė nustebimą dėl rusų nu-
lyg primeta, kad jam dik- sistatymo dėl Trieste ir sa- 
tuojama. Mes niekam nedik- ' kė Anglija niekuomet neuž- 
tuojame, bet prašome, kad girs pervedimą to svarbaus 
mūsų nuomonė būtų sąmo- uosto Jugoslavijai.

Jūreivių Unija Mažina Reikalavimus; 
Laivynas Jau Mobilizuoja Savanorius
WASHINGTON, birž. 4.— jog Prezidentas nenutarė ką 

CIO National Maritime ura-1 daryti, tad mes norime jam
jos prez. Joseph Curran 
šiandien davė suprasti, jog 
unija padaro šiokias tokias 
koncesijas gręsiančio jūrei
vių streiko išvengimui, bet 
atsisakė smulkiau paaiškin-

Chiang Kai-shek pasitarti i
Laivynui mobilizuojant 

savanorius vairuoti preki-

nistų laimėjimai Pietų Man- 
džurijoje gręsia valdžios su- 
sikiekimo linijoms einan
čioms į ginčytiną teritoriją.

Vakar Turkijos Raudo
nasis Kryžius sakė penkta
dienio žemės drebėjimo a,u-

nius laivus jei būtų reika
linga., Curran sakė kompro
misinis 42 valandų darbo 
savaitės pasiūlymas “yra 
mūsų vėliausias bet ne pas
kutinis pasiūlymas. ’ ’ 

Valdžia Remia NMU

duoti tuojau žinoti kokią jis 
paramą turi pirm negu jis 
padarys nutarimą.”

Argentina Įvesdino 
Prezidentą Peron

BUENOS AIRES, birž 4. 
— Įvesdindama 59 metų 
amžiaus Juan Domingo Pe
ron kaipo savo 29-jį prezi
dentą, Argentina šiandien 
grįžo į konstitucinę santvar 
ką. Perono inauguracija bai
gė eilę militarinių valdžių,

. . ... ... kurios valdė Argentiną nuo
Unija originaliai reikalą- miUtarin6g revoijUcijos tris

vo 40 valandų darbo savai
tės vieton dabartinės 56 va- metus atgal.

kų skaičius rytinėje Turki-j landų, ir reikalavo, kad kie- ' . .
joje gali pasiekti tūkstan- Įkvienas laivas vežtų 10 pa- Z’/2 MlIlJOliai JdpOIlŲ
čius. Vėliausi spėjimai, pa
siremiant raportais iš dar 
neatkastų griuvėsių, sakė 
1,339 asmenys žuvo.

si, daug gyvena tik susidė
ję, visai nemanydami susi- vįetą
tuokti. Bandidizmas yra la- ___
bai didelis. Naktimis labai %/ — ■• • - • /• t
pavojinga vaikščioti, bet Vėliausių Žinių Santrauka
kartais ir į gyvenamus na* —pusės raportavo progresą derybose dėl naujos 
mus apsilanko svečiai. sutarties tarpe kietos anglies kasyklų Ir kasėjų.
Tarp tokių svečių Pasi- —Anglijos jūreivių unija sakė ji negavo U. S. unijų
raudonarmiečių6 kurie ^nori Vad° Pra*ymo Paremti U. S. laivų streiką. Paryžiaus 
lengvu būdu praturtėti, bet I ,aiv* Pasižadėjo nedirbti sustreikuotų laivų,
apie tai vietos spauda nie- —Valdžia teigia, jog iki liepos mėnesio bus daugiau 
kad nerašo ir stengiasi vi- ir tuo pat daugiau duonos. Kepyklų atstovai
sad skandalą nuslopinti. sako nė valdžios paskolinimas kviečių reikalui nepadės.

—Amerika grąžino strateginį Azoro karo meto aerc.- 
Kiek geriau yra išsilaikęs ^romą Portugalijai, pasilikdama sau perskridimo teisę

kaimas. Ten ūkininkai visad . . , o. ... , . bent 18 menesių.ilgiau pasilieka konservato
riais ir nepasiduoda “nau- —Šen. Wherry (R., Nep.) pasiūlė priedą drafto akto
joms madoms.” Vyt. Arūnas Pratęsimui, draudiant imti garbingai palinosuotus ant- 

--------  rojo Pasaulinio Karo veteranus. Senatas užgyrė 18 ir 19
(Netrukus skaitysite tę

sinį “Partizanai Klausia, 
Ar Greit Bus karas?”)

metų vyrų ėmimą.

gelbininkų darbininkų. Nau- i n 7
juoju pasilūlymu pagelbinių rratiinyo KUSŲ ZOlIOje 
jūreivių skaičius numažin- TOKYO, birž. 4. — Ali- 
tas iki 8. jantų štabas sakė kas pasi-

Valdžios t2.rpininkai dar- darė 2,500,000 japonų spė- 
buojasi už NMU reikalavi- j amai buvusių rusų okupuo-
mus, vildamiesi jog tas nus
tatytų tvarką šešioms ki
toms unijoms dayvaujan- 
jančioms streiko sąludyje.

toje teritorijoje karo pa
baigoje tebėra misterija. 
Štabas sakė negauta jokių 
žinių iš rusų, kiniečių ar 
kitų šaltinių apie tuos ja
ponus, kurie neva buvo Man- 
džurijoje, iš kur rusai nese
nai pasitraukė...  ■— ■■ ■' ■■■■■■■ ' i™——————>

KALENDORIUS 
Birželio 5 d.: Šv. Bonifa

cas; senovės: Kantautas ir 
Meletė.

Birželio 6 d.: Šv. Norber-

Case Byliaus Priešai
Pasirašo Po Peticija
WASHINGTON, birž. 4.- 

Kongreso nariai priešingi 
Case darbo ginčų sprendi
mo byliui šiandien sakė jie
turi beveik 100 atstovų pa- I . - m ._ .... 7 , tas; senovės: Tauras ir Bi-rasus po peticija raginant 1
Prez. Tnumaną uždėti veto 
ant ginčytino įstatymo. Ats.

jolė.
ORAS

—Laivyno ligoninė Washingtone raportavo, jog Šen. I Savage (D., Wash.) sakė Giedra, šilčiau. Saulė te- 
i John Bankhead (D. Ala.) padėtis pablogėjo. į “mes buvom painformuoti ka, 5:17; leidžiasi, 8:22.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Prof. Al. Senn Sukaktis

(Petronėlės Antanaitienės 
kalba per radiją iš stoties 
WHAT, Philadelphia, Pa.)

Mūsų draugas, -profesorius 
Alfredas Senn, šiomis dieno
mis mini svarbias savo gy
venimo įvykio sukaktuves. 
Gegužės 25-tą dieną suėjo 
lygiai 25 metai nuo jo dak
tarato, tai yra nuo tos die
nos kada Friburgo Univer
sitetas jam suteikė filosofi
jos daktaro laipsnį.

Buvo tai 1921 metų gegu
žės 25-tą dieną, Šveicarijos 
Friburge. Tuo laiku Fribur
ge ėjo mokslus gana didelis

Prof. A. Senn

Nuo Mohilevoužbaigimą karas sutrukdė.
Daugelis amerikiečių pasige
rėjo jo knygele parašyta an-, AtvaŽilin IA Ipčknti glų kalba The Lithuanian IC irt 0.1
Langar.ge”, kurioj lietuvių ^įslO UdUVOn 
kalba' yra vaizdžiai ir pui
kiai charakterizuojama. Pas 
butiniam savo atspausdin
tam veik"’

Vakarų Europa (LAIC) — 
TT:r3 Lietuvoje padėtis ne- 
pavydė'in". to nepaisant ji 
yra geresnė nei Rusijoje, kur

e jis aprašo įvai
rias lietuvių tarmes, kur vėl 
visokia tautosakos medžią- bolševikai šeimininkauja dar
ga sunaudota. Veikalas pa-j nu° seniau- Pasitvirtina, kad 
vadintas ••Litliumiiau Ui-..- mot<!ry» nu° Smolensko, Mo- 
lectology". Prof. Sennas y-
ra parašęs ir daug kitų vei
kalų, knygų ir straipsnių
neliečiančių lietuvių. Iš vi
so apie 50, o gal ir daugiau. 
Jų čia neminėsim. Pridšsim 
tiktai, kad dabar prof. Sen
n'as ruošia spaudai istorinę 
lietuvių kalbos, gramatiką ir 
etimologinį žodyną. Rank
raščius šitiems milžiniš
kiems veikalams jis tikisi

būrys lietuvių studentų at- kur dėstė lotynų kalbą. U - 
vykusių ar tai iš Lietuvos, niversitete jis dėstė iš p-a- 
ar iš Amerikos. Su ta grupe džių graikų kalbą, o pankui , užbaigti per kokius dvejus 
lietuvių 1 veikėjų Daktaras buvo išrinktas Lyginamosios metus.
Senn’as susipažino jau 18- Kalbotyros Katedros vedėju, 
tais metais, dar tebebūdar Tose pareigose jis dėstė vi- 
mas studentu. Čia reikia pri- sokias kalbas, tarp kitų ir 
minti, kad prof. Sennas ki- sanskritų.

Tačiau jis nesitenkino vien 
tiktai mokytojavimu ir aka
deminių dalykų dėstymu, bet 
jis nuo pac pradžių užsiė
mė ir moksliniu tyrimu. Toj

limo yra šveicarietis, o ne 
lietuvis. Jis gimė 1899 me
tais kovo 19-tą dieną.

Užaugo jis laisvę mylin
čioj Šveicarijoj, turtingose
tradicijose, trokšdamas pa.ts , vietoj baoūdamas, jis susi- 
ištobulėti ir kitiems padėti pažino iš pirmų šaltinių su 
išsitobulinti. Savo jauną en- J literatūrine lietuvių kūryba, 
tuziazmą jis pašventė lietu- Ir ga’-ima dabar drąsiai pa- 
vių tautai, kurią jis laikė sakyti, kad nėra. kito nelie- 
vertinga pasiekti tą pačią tūr io, kuris būtų geriau su

su

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034 

OFISO VALANDOS:
9-12; 1-5; 7-9 

Trečiadieniais uždaryta.

Klevo ir kitų Baltgudijos i 
vietų su maišais vyksta į i 
Lietuvą, čia vienokiais ar 
kitokiais būdais prisirenka 
maisto ir vėl gręžta atgal.

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

c -• «•

68(13 VV. Cermak Road 
BKBW¥N, 1UJHOIK

Ofiso Tol. — Berwyn 8823 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiauw — 
Saukite: Berwyn 6200

VALANDOS:

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

auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popieti

rel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWIHN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 West 471 h Street 

OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 PP Ir 1 Iki »:«» vak.

J. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
iome Colis In Indlaaa—

WENtworth 2527

PHYS1O THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOUR8: DaUy •—» P. M.
Haturdays • X. M. to • P. M.

Būkit Malonu
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lfiegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kūną regėjimo mokslas 
gali sutelkti

37 ME'lAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akių Įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveuue

Kampas 18-tos
Telefonas: LASAI. 0523, Chicago

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

Trečiad. ir šeštad. 9:30 a. m. 
iki 7:08 p. m.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

Dabar aš manau kad rei- i 
ketų žodį kitą pasakyti apie 
Daktaro Senn’o šeimyninį 
gyvenimą. Prof. Sennas ga
vęs daktaro laipsnį ir nuva
žiavęs į Lietuvą, sutiko lie
tuvaitę, Mariją Vedlugaitę, 
kurią jis netrukus vedė. Į 
Ameriką jie atvyko 1930 
metais.. Senn’ai augina dvi 
dukreles, Mariją ir Elfrydą 
ir sūnų Alfredą. Jau astuo
ni metai, kai Senn'ai atvyko 
į Philadelphiją ir dabar gy
vena savo nuosavam name, 
207 Cynwyd Road, Bala-Cyn- 
wyd, ir jau 8 metai, kaip 
prof. Senn'as dėsto Pennsyl-

BRON1SLOVAS
PALAK AIl'IS

Gyveno 4 741 S. Marshalfiel 
Avė. (

Mirė Birž., 3 d., 1946
5:50 vai., sJlaukęs 20 m., 
žialus.

Gimęs Chicago, III.
Paliko dide.ia.me nuliūdime: 

motinėlę Kazimiera ir tėvą Ig
nacą; 3 brolius Ignacą, Juoza- 
rą ir Kasper; 3 seseris Helen 
Yorkinan jos vyrą Walter, 
Anna Zimit jos vyrą Frank ir 
Maiy Palukaitis; 9 sesers vai
kus; dėdę Kazimierą ir daug 
kit.ų. giminių, draugų ir pažįs
tamu.

Kūnas pašarvotas John F. 
EuaeiKio koplyčioje — 4605 S. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks šeštad. — 
Birž., 8 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kturioje 
įvyks gedulingas pama'dos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kaz miero ka
pines.

m.,am-

Tel. VIR 0980 (offlee ir Namą.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4008 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2 — 4 popiet, 6:30 — 
8:80 vakarais. Trečlad. pagal BUtartį.

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel. .... VIBginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

politinę laisvę ir nepriklau- .sinažinęs su visomis lietu- 
somybę, kurią jis džiaugėsi, v’ų problemomis, jų kalba, 
savo tėvynėj Šveicarijoj. Jis, literatūra, istorija ir viso-
susipažino su Šveicarijos be- šiomis kitomis mokslo ša-1 vanijos Universitete Phila- 
tuviais per savo draugą Juo-į komis, kiek jos liečia Lietu- delphijoj. 
zą Eretą, kuris taip pat — į yą.
Šveicarijos kilmės, vėliau lo- Anksti jis pradėjo siste- 
šė svarbią rolę Lietuvos kul- matiškai rinkti visokią me- 
tūriniam gyvenime. Gavęs džiagą tautosakos ir ka.lbo- 
daktaro laipsnį jaunas d3.k- tyros reikalams. Anksti pra
tarąs Alfredas Senn’as ga- dėjo ir spausdinti straips- į dU, k^rie vietinei žydų bend- f ™t

Lis klausimais. Dau-1 ruomenei pasakojo liūdnų ^.'^ASJE GRINDŲ

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečlad. ir Sektnad. uždaryta.

Contact Stiklai 
Stiklus Atnuujlnaui

Londonas (LAIC)—Mums 
praneša, kad Anglijoje yra 
atvažiavusių iš Dancigo žy-

VO pakvietimą važiuoti į, Lie- nįUg tais klausimais. Dau , 
tuvąi, kad užimtų ten atsa- > g u m 3, jo straipsnių iš pir-1 fai^tų apie padėtį bolševikų 
komingą vietą. mųjų dešimts metų yra at- j okupuotose žemėse.

Taigi, 25 metai atgal, bir- i spausdinta. įvairiuose Lietu-1
želio mėnesį, daktaras Šen- vos žurnaluose, ypač Huma- 
n ’as pirmą kartą išvydo Lie- i nitarinių Mokslų Fakulteto 
tuvą. Lietuvoj jis pirmus leidiniuose. Kad jam ir ju- 
metus ištarnavo Užsienių moro netrūko ir kad gusi- 
Reikalų Ministerijoj, kaipo pažino su tikruoju naminiu 
Eltos vice-direktorius. 22- j lietuvių gyvenimu, galima 
ais metais jis perėjo į Šv. matyti iš įvairių spausdin- 
Kazimiero Draugijos knygy- į tų darbų. Kitą kartą rašė a- 
ną, kur ėjo knygyno vedėjo pie lietuvių bažnytinės ir 
pareigas. 22-trų metų rude- tautines šventes; apie žolių 
nį daktaras Senn’as buvo palaiminimą bažnyčiose, ir 
priimtas į besikuriantį Lie- taip panašiai. Jo lietuvių 
tuvos Universitetą privat- kalbos gramatika, kuri bu- 
docentu, o paskui docentu, vo išleista 29-tais meta.is 
Tuo pat laiku jis buvo pa- yra vartojama viso pasau- 
kviestas į direktorius Pava- lio universitetuose, kur tik 
sarininkų suaugusiems gim- lyginamoji kalbotyra yra 
nazijos. Keletą metų, šalia dėstoma. Plačiai pagarsėjęs 
šių pareigų, jis dar moky- yra. taip pat jo didysis lie
toj a.vo Aušros gimnazijoj tuvių kalbos žodynas, kurio

Jūsų Radio Sugedęs'
Kreijkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 VV. 25th St.

Cicero, III.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talaom Visų Išdirbysčtų 
Visokius Modelius

DYKAI A PKAIN AVIMAS
Paimam iš namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
KADIOS

Mes turime Radijų į stabą ir 
jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 

Muzikus Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

10,000 BONKŲ
• DEGTINES •
• 3KANDĖS •
• BUMO •

GI N
VYNO
KORD1AJLŲ

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose la’dotLuvėse.

Nul ūdę; Tėveliai. Broliai, 
Seserys, žentai, Dėtie ir Kitos 
Giminės.

Baidot., direkt., John F. 
deikis. Tel. YARds 1741.

Eu-

TRINIMO MAŠINAS

TIKTAI

*150-
Į DIEN^.

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, ir —
REM-TONE VALSPAR.

Tikslui) Tyrimas 
Ortkoptlo Gydymas

DR. VVALTEK J. SVVIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 VVEST CERMAK RD.
(Virt Metropolitan etate Bankoa)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 12, 1 iki 6. 7 
iki # — šettad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 iki pietą. — Trečlad. atdaryta.

DR. CHARLES 5ECAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei Beatsiliepia šaukite—

Ree. Tel.: MlDway 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.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6448 

Bes. Tel.: HEMloclt 8150 

VALANDOS:

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

DR?emily v. krukas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. Tel. BEPublle 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. 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.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS; 

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

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

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6155 So. Aedzie Avenue .
VALANDOS: nuo 1-4 Ir 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir s.kmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Turime Gražų Pasirinkimą 
lBifini. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuofaidąt

MARŪUETTE .
1PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MATHAN
KANTER

“Lietuviškas
f.ydukas”

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

NORIU PIRKTI 
UŽ GASH:

Namus
Farmas

Automobilius

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

Republic 6051
tfe 39

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM S.

Ofiso Tel.: GROvehffl 6213 
Res. Tel.: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo S iki 4 popiet: 7 iki 8 vak.: ir 

Trečiadieniais pscal sutartį.

TeL OANal <122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURUAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

ir.ir.miw ofisas uidarytaa. 

REZIDENCIJA

3241 West 66th Place 
TeL REPubilc 7868

Rwl 6958 So. Taiman Avė.
Rea. Tel. GROvehill 9617 
Offiee TeL HUDock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare 
Trečiad. ir Nedėliomis suaitarua

Tel. — HEMock 5524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Briiis
G Y D YTOJ A IR CHIRURGĄ 

2408 West 68rd Street
▼AL.: nuo T Iki • kas

Dienomis tik pagal sutarti.

M. OANal «W7
ltea. M.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

| VALANDOS: U ▼. ryto iki 3p.p.

6 iki 0 vaL vakare.

DR. JOHN G. MILUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs ii Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymq Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERYVYN 6200 

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

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
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 

Sventadiehiais—11-12.

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 Seštad. 
vakarais—tik pagal sutartį

Offlee Tet YARds 4787 
Namų Tek PROgpect 193(1

Ofiso Tek VIBginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

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. lllth St.
Tel. HILLTOP oiiou

Vnl»n<l<is oaunl sutarti.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
VAL-YNDOS: nuo 2—4 ir 6—8 

Ofiso Tek: PULLMAN 1193
Namo Tol.j PITI.LMAN

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

West Town Bldg.
2400 West Madison Street
Ofiso Tel.: SEEiey 7330 
Ree. Tek: BKUnstvlck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 popiet.: 6 iki R vnltar.

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

LIET. VYČIU TRADICINĖ DIENA - LIEPOS 4 D. - VYTAUTO PARKE - i DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI



Ticciadleais tirž. 5 d., 1S40

HELP WANTED
“D R A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS
S

“DRAUGAS’’ ITELP 5VANTED 
A D V ERTI SI NO DE PAR TM F. N T 

127 No. Dfftrbom Street 
Tel. RANdolph U188-U189

HELP WANTED — VYRAI

O R I N I) E R S

Prie Snagging Castings 
Diena ir Naktį šiftams

DRILL PRESS OPERATORIŲ
NAKTINIUI ŠIFTUI

RO vai.. Į savaitę. kaliai moderniška 
dirbtuvė.

VANDERCOOK <f SONS 
900 N. Kilpatrick

FREIGHT HANDLERS
Popietiniai ir vidurnakčio šlftui. 
SS*/. e. j vai. —92 ty e. i vai. po 
Liepos 1 <1. laikas ir pusė virš 40 
vai. Atsišaukite.

UNIVERSAL CARLOADING CO. 
120 E. South Water St.

REIKIA RISIU PTiOVftJA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJA

VALGYKLOJE TARNAITE
Privatinėje mokykloje. Tclefoimokite, 
eollect — Tinke Forest 2274 ar rašy
kite MISS ELEANOR RF.NNETT. 
FRRRY 1IA1.I. l.AKK FOREST. II.T,.

Wirers - Solderers 
Assemblers

MGTERTTT IP MERGINŲ 
18 METU IR SUVIRS

Su ar be patyrimu
siems

Lengviems švariems Darbams
Mokant

GERĄ PRADINĘ RATĄ
Dirbant

40 V AL. I SAVAITĘ
Pll

APMOKAMOMS ATOSTOGOMS
ir

NEREIKIA DIRBTI NAKTIMIS 
ATSISUKITE J

MUSITRON
223 W. Erle St. (5th Fl.)

HELP WANTE0 — MOTERYS

MERGINU - MOTERIŲ
16 METU IR RTTVTRŠ 

Jokio patyrimo nereikia. Pasto
vus darbas, eera mokestis.

ARTfRAFT
VENETIAN BLINDS

1528 W. Armitage
(Kampas E'ston)

Sprotiimai Užmušė 9
Kyodo agentūrra praneša 

jog šiomis dienomis devyni 
asmenys buvo užmušti. 13 
buvo sužeisti ir 50 yra dinsre 
po parako sandėlio sprogi
mo netoli Fukuota, Kvu«hu 
saloje. Nepasakyta ar nelai
mėje buvo ir amerikiečių.

Tito Maskvoje Giria 
Rusu Teikiama Pagalba

MASKVA, birž. 4.—Pri
imtas Maskvoje kaip koks 
buržujų princas, Jugoslavi
jos prem. Tito savo kalbo
je sakė jo žmonės “j.sitikino 
per praeitus metus jog jie 
sovietų sąjungoje turi nuo
širdžią draugę, kuri nori 
padėti taikos meto atsista
tymui kaip ir kare.”

lll’.LP \\AVIFD MOTEIIYS

Ant Svetimo Triūso Komunistai 
Ponavoja

MERGINŲ
R A D I O

SVTESUS, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS

PASTOVŪS DARBAI 
Trumpas 4 Sav. Pamokus Laikas 

71c — 76c
MILLING MACU. OPERATORĖJ Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

DIENINIL'I ŠTFTUI
83 CENTŲ

Automatiškas Pakėlimas iki

94 CENTU

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

3000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKU
UŽDARIUS 72 Vž J V AL. PRADŽIA. 

77’<j J VAL. PO 3 MF.N.
82<<į į VAL. PO (1 Ml'N.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAL:—5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA

VYRŲ IR MOTERIŲ
DEL

DIRBTUVES DARBŲ 
NAKTINIAM ŠIFTE

3 pp. iki 31 vak., arba nuo
11 vak., iki 7 ryto. Gera mo
kestis. Laikas ir pusė už virš
laikį. malonios darbo sąlygos. 

ATSIŠAUKITE

Eureka Food Co.
3635 S. IKON ST. 

YARds 8855

Platinimus katalikiškos 
spaudos yra dalis Katalikiš
kos Akcjios.

(Laiškas iš Bavarijos)
Viena “Draugo“ skaityto- Meldžiuos už savo brangius 

i ja gavo žemiau dedamą laiš- geradarius ir ts.isau sveika 
ką: tą. Jei teks grįžti, vėl rei

“Brangios Kristuje- 
“šiandie pasitaikė proga

parašyti Tamstai kelis žo-. kus persiuntimas laiškų, 
džius, kad žinotumėt, mano | Tamsta žinai mano visus ge-
brangios geradarės, kas at
sitiko su manim.

“Dirbau, vargau, per nak
tis nemiegojau, bestatydamai 
tą šv. Elzbietos Kongrega
cijos ligoninę Švėkšnoje. Dar 
bas buvo baigiamas; dalis 
ligoninės buvo jau ant grei
tųjų įrengta; jau ir ligonių 
buvo patalpinta virš šimtas. 
Buvo atidarytas skyrius už
krečiamų ligų.

Pirmos dienos ligoninės 
buvo gana sunkios, dėl įvai
rių trūkumų įrengimo užkre
čiamoms ligoms.

“Taip pat teko pirmoji lai
mė ir man: ir aš buvau už
sikrėtusi, sirgau ilgai. Man 
tas darė džiaugsmo; tikė
jaus, ka.d Dievas pašauks 
pas save. Pastačiau ligoninę 
ir pati būsiu auka.

“Pakilus iš ligos, toliau 
ligoninę tvarkiau, bet neil
gam, užėjo kita audra, daug

Melall Frank.
Meiliūnienė (Vaičiūnaitė) Tęva, 

gyv. Chicago, UI.
Mikalnis Jurgis, kil. iš ATit ra

gelių km.. Rokiškio aps.
Mikėnas Petras.
Mikniekas Juozas, kil. iš Lei

palingio.
Miliauskas Pranas, gyv. f'bi- 

eago, III
Misiūnienė (Garbauskaitė) Bar- 

ska.udesnė. Vienu momentu į borą. gyv. AVaterbury, Conn.
turėjom palikti taip brangų JuĮ'gls- . , .
. . j .Morkūnas Jonas, kil. iš Andrio-
darbą. niškio.

“Dabar nežinom, kas be- Navickas, kil. iš Šeduvos par., 
tvarko tą ligoninę. Atrodo, Gervelių km arliii jo vaikai.

kad karo nesugriauta, tik Norkus ,Tuozils, gvv. Phiiadel- 
joj šeimininkauja komunis- ! pliia, Pa.
£aj Ožbalis Juozas, gyv. Chicago,

“Dabar po taip skaudžių '"o^muskaitė Julija, kil. iš šan- 

pergyvenimų, kada likom be j ėjų.
tėvynės, ir be to darbo, ku- Bargotvskis Frankas, gyv. dū
riam tiek pasiaukojome, at- .'"j, -• •» •

. , . . J , Paminklu seimą, ku. is Klovai-sidaviau j, Dievo rankas. nįu

Mes Pogelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais
UŽ INDĖLIUS MOKAME 3% H

•
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.
BE

DTFNTIA^TO DRAUGAS, CTTTCABO, TTTTNOTS

kės iš naujo kurti, 
“Brangioji, dabar yra sun

radarius, prašau pasveikinti 
nuo ma.nęs Ad. Rimidaitę. 
Neturiu tikslių adresų, vis
kas žuvo.

Su gilia pagarba jus ger
bianti,

Sės. Bonita 
Mano adresas: Sekw. Bo

nita Žemgulytė, Ravensburg 
Allmands St., 17, Wurtten-
berg.

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys

Petkevičienė (Radzevičiūtė I So
fija ir jos vaikui Antanas, K ns- 
tiiiitinns ir Albertas Petkevičiui.

Petraitis Bronislovas, arba jo 
vaikai, gyv. Chicago, III.

1’ikl iižienė Barbora, kil. iš Že
maičiu Kalva rijos.

Pikiužieiiė (< iloilcnaitė) Tęva ir 
jos vaikai \ eronika ir Antanas, 
gyv. Chicago, III.

Poškus (Pusi ūkusį Tomas.
Požereekienč ( Daiiiiinaitė) Elz

bieta, gyv. Brooklyn, N. V.
Pūras Juozas.
Purauskaitė Julė, kil. iš Žem. 

Kalvarijos.
Rarikus-Kadzi tik i tins Laurynas, 

gyv. Chicago, III.
Račkauskas (Reekovski) Tony. 

sūnus Jono, gyv. Chicago. Tcnvn 
of Lake, vedęs lame Greičiūte.

Rosinienė (Ivaškevičiūtė) Vla
dislovą, gyv. Chicago, III.

Kuiųsicnė (Gečaitė) Antanina, 
kil. iš Balsių miestelio.

Rupeika Stasvs, gvv. Chicago, 
III.

Saikus Severas, gvv. Chicago, 
III.

Sajauka Vincas, gvv. Rrooklvn,
N. Y.

Sa k u rska i t ė Jlom icelė.
Saltonaitė Rožė, kil. iš Leipa

lingio.
Sapinskas Juozas.
Satkienė-Riinkienė. kil. iš Tra- 

kininkų km., Tauragės aps.
Siutvlas Vladas, kil. iš Žiogai- 

či|ų km., Taurag. Naumiesčio.
Slavinskai, Antaninos broliai, 

kil. iš Šeštokų vai.
Stiklius Jonas ir Stikliuyienė- 

Morkūnaitė 
goję.

Strazdas (Gutauskaitė) Stelbi, 
gvv. Lindenball (gal Linrien- 
hurstt), N. Y.

Suderis Jonas, kil. iš Luokės.
Sutkus ir Sutkytė Genė, gyv. 

Cleveland, Ohio.
Šapagaitės, Sofija ir Julija, 

gyv. Chicago, III.
Šapoka Jonas, kil. iš Leliūnų.
Šert vytis, kil. iš Švėkšnos.
Šidlauskas Pranas, gvv. Cliiea- 

go,_ 111.
Šipelis Jonas.
Šurnienė (Gulbinaitė) ir jos 

šeima, gyv. Chicago, III.
Tumienė (Bukauskaitė) Elena, 

gyv. Chicago, III.
Ungurys Juozas.
Urbšys Klemensas.
Urbutis-Bandzinas (Benzyn)

Antanas, sūn. Antano, kil. iš 
Gaurės vai. U

Vaitkūnienė (Žilinskaitė) Ma
rija, kil. iš Deltuvos vai.

Vaivadienė Bronė, gyv. Raeine, 
AVisc.

Valaitytė Milija, kil. iš Čekiš
kės valse.

Valantukevičius Dyvas ir Va- 
lantukevičius Stasys.

Valauskas Stasvs, gyv. Brook
lyn, N. Y.

Valeckis Jonas, kil. iš Daugi- 
iiškių.

Vaneius Juozas.
Varnas Alateušas, kil. iš Ra

mygalos vai.
Velienė (Genautytė) Marija, 

duktė Pranciškaus, kil. iš Telšių 
aps., Žarėnių vals.

Vileišis Kazimieras, gyv. Bos
tone.

Zaranka Aleksandras, gyven. 
Laivrence, Mass.

Zermantotvsky A’ineent.
Žežepitz (Žemontauskaitė) Ger

trūda.
Žebrauskai, Jurgis ir ATatilda, 

gyv. Cleveland, Ohio.
Žebrauskas Jurgis.
Želvys, gyv. Philalelpbijoje.
Želvys Feliksas, gĄ’v. Baltimore.
Žemaitis Juozas, gyv. Akron. 

Ohio.
Consulate General of 

Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

MŪSŲ BENDROVĖ SKIRIA $1,000,000.00 
VETERANŲ PASKOLOMS!

n

Vilkas Ir Balšavikai
Kai vilkas jau yr’ sotus,
Jis styrina į šalį,
Mėsos palikęs šmotus,
Kurių suėst nebgali.

Jam tuomet jau nerūpi, 
Kas gaus mėsos likutį. 
Ramiai pakrūmėj tupi, 
Laižydams sau snukutį.

O gengė raudonoji 
Niekuomet ji nėr’ soti.
Ten išgamos zylioja, 
Nutukę ir pilvoti, 

j Patenkyt jų gobšumą — 
Pasaulio neužtenka. 
Apimti jie godumo 
Vis tik pirmyn dar slenka. 

Iš pagrobtųjų vietų 
Nei pėdos nesitraukia,
Lyg jiems tai prigulėtų.

Mnrijoiiii, gyv. riko- j Pagriebt daugiau dar laukia.
Kur tik įkelia koją,
Su tiesa nesiskaito,
Kol viską išterioja, 
Sukrauna sau į skraitą. 

Ateis, tikėkim, diena,
Kils silpnas, grius tvirtuolis, 
Nebšvies jam mėnesiena. 
Sutiš, susmuks gobšuolis. 

Kils tautos nukankintos 
Ne mirti, bet gyventi, 
Plėšikų sunaikintos 
Pagrįš stiprybių semti.

Žaibas

Bolševikų “tatuška’’ Sta
linas išpradžių vadinosi “to- 
varišč”, paskui “mokyto

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas 1

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PlrkSjų Išgarsina Mos. — 

Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZĮ K—KAZTKAITI9

jas” (kodėl ne “profesor”?). 
paskui “voždžius”, paskui 
“saulė“, paskui “maršalas“, 
paskui “generalissimus“, 
paskui “brilijantissimus“, 
— o dabar jau jis vadinasi 
“ministrov premijer“,

Visas amžius neįstengs 
atlyginti veltui praleistos 
vienos minutės. — Senovės 
dainius.

PATAISYKIT SAVO NAMO 
STOGĄ ir UŽDEKIT 

MCRINIUS SIDINGUS

ROLL ROOFING —
#0 lb. — 2n<l Roll .... $1.6(1
Rrk k Siding — Roll ........... $2.15
H««vy Brk-k Siding ............. $6.95

Ketvirtaini* pėda.

TURIM PILNĄ PASIRINKIMĄ 
A-l

rūšies stako — Lentų Ir Namams 
Materiolo.

Kam reikalinga namą. taisyti. Mes 
dedam langus ir duris ir apkalam 
namus su Insul Brick popierių. 
Turim Visokios Maliavos Namams 
'Mes turim gerą. lietuvį karpenterį

ALBERT LUMBER & SUPPLY 
COMPANY

38(l() SO. AVESTF.RN A V E. 
Tel. LAPAYETTE 2161

UARCUTIT
VTENTNTflLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADT0 LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 1L 1033

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 — GFOvebUT 224?

KVIEČIAME,

KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINIŲ

PRANEŠIMŲ

Roofing - Siding
- (STOGŲ'DENGIMAS IR'ŠIENŲ 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 Tel. Olympic (Cicero) 1130

Šią pinigų sumą KETSTUTO TAUPYMO BENDRO
VE 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. BU1 of Rlghts patvarkymus.

Stos bendroves vedėjas. JUOZAS M. MOZERIS, yr* 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti 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
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2884 South Oakley Avė. Chicago, IUinols
Published Daily, except Sundays, 

by the
LITHUANIAN CATIIOLIO PRESS SOCIETY •
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago & 
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
■ Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje Ir Cicero—paštu:
Metams .............
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

$7.00

N
4.00
2.00
1.50
.75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chlcagoje:
Motama .................................................................................    $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

Dievas Lietuvos Neapleis
Rimtas ir populiarus New Yorke leidžiamas katalikų 

žurnalas “The Ca.tholic Mind” š. m. birželio mėnesio 
laidoje įdėjo gero lietuvių bičiulio kongresmano Daniel 
J. Flood kalbą apie Lietuvos žmonių teises į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Toji kalba buvo pasakyta 
New Yorke ALT skyriaus surengtame Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių paminėjime.

Mes nesistebime, jei šis žurnalas įdėjo kongr. D. Flood 
kalbą, nes toji kalba buvo labai rimta, perdėm krikš
čioniška ir teisingai nušviečianti dabartinę jos padėtį. 
Savo kalbą kongr. Flood užbaigė reikšmingais žodžiais: 
“Lietuva yra šalis, kuri savo pasitikėjimą sudėjo Die- 
vuje ir Dievas niekuomet jos neapleis.” .

★
Dr. Graičiūnas yra panašus mirusiam Rusijos “prezi

dentui” Kalininui ne tik savo išvaizda, het ir būdo sa<- 
vumais. Kaip Stalinas su Molotovu naudojo Kalininą 
savo kruvinai diktatūrai palaikyti, taip Andrulis, su 
Prūseika (lietuviški komunistiški diktatoriukai Chica
go j) stumdo ir naudoja dr. Graičiūną.

Religinė Padėtis Lietuvoje Sovietų Ir 
Vokiečių Okupacijoje

V. Rastenis “Perimti formuliannėn apy- 
skaiton” — reiškia užvesti 
apie asmenį bylą ir apsta
tyti jį šnipais, sekti kiek
vieną jo gyvenimo žingsnį 
ir iš tos medžiagos sudary
ti jam kaltinimą dėl “kontr-

kaip laisvė augti augalui, revoliucinio veikimo’’. Prak 
kuriam neduodama saulės tika parodė, kad kiekvienas 
šviesos, kuris nelaistomas tTEtoh “apyskaiton” paim-

Pinigus reikia siųsti pašto Money Orderiu su užsakymu. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. Komunistai Visad Tarnauja Maskvai...

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

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

Svarbus Postas

PRIEŠ PENKIS METUS STALINAS SIŪLĖ HITLE
RIUI KARIŠKĄ SĄJUNGĄ PRIEŠ ANGLO-SAK-
SUS, ŠIANDIEN JIEMS SIŪLO, BET PRIEŠ KĄ?
Šis karas mus daug išmokino, nes nuplėšė kai Ku

riems žmonėms nuo veido kaukes ir parodė jų tikrus 
siekimus. Vieni kovojo už tikrą laisvę ir demokratiją, 
kiti prisidengdami “demokratais ir svieto lygintojais” 
buvo aršesni už pačius nacius.

(Tęsinys)

RELIGINIŲ ĮSTAIGŲ 
LIKVIDAVIMAS

Bet jau ir prieš tai, kada 
formaliai Lietuva skaitėsi 
dar neprijungta prie Sovie
tų Sąjungos, kada pati So
vietų delegatų pastatytoji 
vyriausybė dar veikė rem
damosi nepriklausomos Lie
tuvos konstitucija, jau bu
vo gana aiškiai matyti, kaip 
bus žiūrima j visas konsti-

vandeniu, kuriam žemė ne- 
tręšiama, kuris išstatomas 
tik prieš jam kenksmingus 
vėjus ir šaltį... Augalas ne
nukertamas iš karto, šako

tas asmuo per kelis mėne
sius dažniausiai jau pakliū
va į kalėjimą, iŠ kurio išėji
mas yra tik vienas: jei ne

ma, kad jam paliekama pil- tiesiai į kitą pasaulį, tai į 
na laisvė gyventi ir augti, Sibiro darbo stovyklas 8 ar 
bet ar jis tokiose sąlygose 10 metų... Mat politinės po- 
gali išlikti ilgai gyvas? licijos užverbuotieji agen-
VYSKUPO PRAŠYMAS

Kai vienas Lietuvos vys

tai, noroms nenoroms, pri
valo apie jiems pavestą as
menį patiekti “kompromi
tuojančios” medžiagos, ki
taip jie patys gali būti ap-

Rašant šiuos žodžius, dar nebuvo žinoma, kas už
ims Edvvard R. Stettinius vietą, kaipo Amerikos vy
riausias atstovas prie Jungtinių Tautų Organizacijos. 
Stettinius, ks.ip žinoma, rezignavo ir nebesidavė Prezi
dento Trumano įkalbamas rezignaciją atsiimti.

Atsižvelgiant į tai, kokį vaidmenį) yra užsimojusi vai
dinti Jungtinių Tautų Organizacija ir į nepaprastai kom
plikuotą tarptautinės politikos būklę, Amerikos atsto
vo vieta prie JTO yra nepaprastai svarbi. Prezidentas, 
be abejonės, ieškos tai pozicijai užimti tokio asmens, 
kuris yra ne tik gerai žinantis šiandieninę tarptautinės 
politikos konjunktūrą, bet apsukrus diplomatas ir pa
jėgiąs atlaikyti Amerikos poziciją ir vesti pokarinį pa
saulį į pastovią ir teiąįųgą taiką.

Reikia pripažinti, kad p. Stettinius daug darbo, ener
gijos ir sveikatos įdėjo j JTO steigimą, į paruošimą 
jai statuto ir pirmuose tos tarptautinės taikos orga
nizacijos suvažiavimuose stengėsi pravesti tokį nusi
statymą, koks geriausiai galėtų patarnauti pasaulio 
taikai a.tsteigti. Tačiau jo pastangose dažnai būdavo 
jaučiama stoka diplomatinio patyrimo, stoka gilesnio 
pažinimo kai kurių didžiųjų tautų siekimų ir jų vadų 
psichologijos. Jo vedamo darbo linijoj pritrūkdavo rei
kalingo griežtumo.

Visi daba,r pastebi, kad JTO darbas neina sklandžiai 
ir vargiai eis sklandžiai, jei jos pagrinduose nebus pa
daryta rimtų pataisymų. Sakysime, jau stipriai pajusta, 
kad duota liberum veto teisė trukdo taikos atsteigimo 
darbą. Nors dėl to “veto” pačias valdžios viršūnes gal 
labiau reikia kaltinti, bet ne be to, kad ir pats p. Stet
tinius prie to nebūt prisidėjęs. Juk jis buvo ne tik 
San Francisco mieste įvykusioj tarptautinėj konferen
cijoj JTO steigti pirmininkas, bet ir Jungtinių Valsty
bių sekretorius. Taigi, tokioj pozicijoj būdamas jis ga
lėjo griežtai priešintis veto teisei ir pravesti tai, kas 
tikrai buvo reikalinga pastoviai ir teisingai taikai pla
nuoti.

★

Ir Jis Susitepė Žmonių Krauju
Šiomis dienomis mirė Michail Kalinin, buvęs Sovietų 

Rusijos “prezidentas” per 27 metus.
Sakoma, kad Kalinin iš visų komisarų turėjo dau

giausiai pasitikėjimo rusų liaudyje. Todėl abu piktieji 
diktatoriai — ir Leninas ir Stalinas jį naudojo savo 
įrankiu, versdami jį daug važinėti ir raminti nepaten
kintą, nusivylusią ir persekiojamą liaudį.

Kaipo “prezidentas” Kalinin neturėjo jokios jėgos 
ar net įtakos sovietinėj valdžios sistemoj. Ir supran
tama kodėl.

Nepaisant kokią paimsime diktatūrą — fašistinę, .na
cių ar komunistinę, visa valdžia yra sukoncentruota 
viename asmenyje — diktatoriuje. Totalitarinėje siste
moje prezidentai, ministeriai ar komisarai valdžioje 
neturi balso. Jie yra paprasti diktatoriaus pastumdė
liai. Tokiu pastumdėliu buvo ir Kalinin. Jis vykdė tai, 
ką vykdyti jam įsakė Stalinas. Prisidengdamas jo var
du, Stalinas daug skriaudų Rusijos žmonėms pridarė, 
milijonus jų į kalėjimus uždarė, milijonus į kapus ne- 
laiku nuvarė.

Tuo būdu ne vien tik Leninas ir Stalinas, bet ir Ka
linin yra susitepęs milijonų žmonių krauju, nes jis ne
išdrįso protestuoti, žmonių skerdynėms kelią pastoti, 
bet aklai pritarė visoms piktoms diktatorių užgaidoms.

Prieš mane guli senas 1939 metų laikraštis, kurios 
pirmame puslapy yra didelė fotografija: Stalinas spau
džia ranką Hitlerio ministrui Ribbentropui ir abu pa
tenkinti šypsosi. Ši nuotrauka padaryta dviejų tautų 
draugiškumo ir nepuolimo sutarties pasirašymo proga. 
Tą dieną Maskvos aerodrome raudonarmiečių! orkestras 
grojo nacių himną Ribbentropui išlipant iš lėktuvo.

Šiandien tas pats Ribbentropas sėdi Niurembergo 
kaltinamųjų suole ir Stalino prokuroras kaltina jį. 
DOKUMENTAS, KURIS RUSAMS NEPATINKA

Rusai stengėsi sunaikinti visus dokumentus, kurie 
juos inkriminavo draugystėje su naciais, bet ne viskas 
pakliuvo į jų rankas. Vienas iš tokių dokumentų, sen
sacingas savo turiniu, pakliuvo į amerikiečių rankas, 
kuris sąjungininkų tarpe sukėlė tikrą skandalą. Pra
džioje buvo stengiamasi nekelti šio dalyko viešumon, 
bet vienas kitas laikraštis vis vien nenutylėjo ir para
šė apie šią tikrąją Stalino su Hitleriu bičiulystę ir jų 
siekius.

Amerikiečiai norėjo šį, dokumentą perduoti Niurem
bergo teismui, kad būtų prijungtas prie bylos, bet so
vietų atstovas tam griežtai pasipriešino. Kodėl? Dėl to, 
kad tada reikėtų ir komunistus pasodinti į kaltinamųjų 
suolus...
* Apie ką kalba šis dokumentas ? Ogi apie tai, kad 1941 
metais birželio 21 dieną Molotovas, tas pats Molotovas, 
kuria šiandien spaudžia rankas Byrnes ir Bevinui, iš
lipo iš lėktuvo Berlyno aerodrome, kad pasiūlius nuo 
Stalino vardo Hitleriui karišką sąjungą (Full Milita- 
ry Alliance). Už tą sąjungą Molotovas reikalavo, kad 
kai kurios žemėis būtų prijungtos prie Rusijos, būtent: 
visiškas prijungimas prie Rusijos tos Lenkijos terito
rijos, kurią rusų kariuomenė buvo užėmusi užpuldama 
iš pasalų Lenkiją, inkorporavimas į sovietų sąjungą 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Korelijos, Besarabijos ir 
Bukovinos.

Tarp kitko, rusai reikalavo, kad po pergalės, kada 
vokiečiai sumuš anglo-saksus, jiems būtų atiduota Dar- 
danelių sąsiaurio kontrolė ir paliktos “laisvos rankoo” 
Persijoje, Irake ir Arabijoje, kad jie turėtų laisvą išė
jimą į Persijos įlanką.

Po ilgų pasitarimų Ribbentropas su Hitleriu priėjo 
išvados, kad rusų norai yra perdaug apetitiški ir su 
tuo niekad negalima, sutikti, nes turėdami tokias bazes, 
jie turės didelės įtakos į Centrinę ir Vakarų Europą. 
Be to, pasitikėti rusų žodžiu niekad negalima ir vokie
čiams vis vien tektų laikyti rusų pasieny didelį skaičių 
kariuomenės.

Molotovas gavęs tokius paaiškinimus, supykęs išskri
do į, Maskvą.
TĄ KĄ SIŪLĖ HITLERIUI, ŠIANDIEN SIŪLO 
ANGLO-SAKSAMS

Praėjo karas, šiandien rusai su panašiais pasiūly
mais kreipiasi į anglo-saksus. Tik šį kartą jie prašo 
dar daugiau. Ar anglai ir amerikiečiai bus tiek naivūs 
ir patikės Stalinu, kad jis neturi jokių užpakalinių min
čių? Jei žmogus, kuris vakar derėjosi su Hitleriu, šian
dien derasi su Bevinu ir Byrnes, kodėl negali rytoj de
rėtis net su pačiu kipšu? Tokiam žmogui garbės jaus
mas yra. svetimas ir visokie pasižadėjimai bei sutartys 
reiškia nedaugiau, kaip paprastas popieris.

♦ Vyt. Arūnas

tucijoje garantuotas lais- kūpąs kreipėsi į sovietų pa 
ves, jų tarpe ir į religijos siuntinį Pozdniakovą dėl ku 
laisvę. Lietuva, kaip domi- nigų seminarijos likimo, tai kaltinti, kad slepia nuo vy
ruojančiai katalikiška šalis, tas jam atsakė, kad be rei- resnybės kontrrevoliucionie- 
turėjo sudariusi su Vatika- kalo rūpinamasi: ligi klie- rių nusikaltimus... O apie 
nu konkordatą, ši sutartis, rikai baigsią mokslą, tai ku- savo pareigas sąžiningai ei- 
turinti galią, kaip ir kitos nigams Lietuvoje jau nebe- nantį kunigą agentui labai 
tarptautinės sutartys, tapo būsią ką veikti, kadangi jau lengva pranešti “kompromi
tuojami atšaukta paprastu nįeks nevaikščiosiąs į baž- tuojančios” medžiagos. Už- 
vidaus reikalų ministerio nyčias ir niekas nebenorė- tenka pasakyti, kad kuni- 
pranesimu "Vatikano Nunci— šią klausyti jų pamokslų... gus lankėsi pas parapijie- 
jui... Kaip to išvadią, tuojau v , čius namuose ir kalbėjo re-
sekė panaikinimas religijos Bažnyčios Lietuvoje per hginiais klausimais, kad ku- 
dėstymo visose mokyklose, tuos vienerius Sovietų rėži- nigas buvo sušaukęs į b.až- 
atleidimas visų tikybų ka- mo metus tikrai nebuvo už- nyčią būrelį vaikų, kuriuos 
pelionų iš kariuomenės, ka- darytos: jose buvo galima mokė tikybinių dalykų, kad 
Įėjimų ir 1.1. Teismuose tuo- laikyti pamaldas ir pi.|e- kunigas davė kam nors pas- 
jau tapo panaikinta religi- ciai galėdavo pamaldose da- kaityti religinio turinio kny 
nė priesaika. Kiek vėliau bu- lyvauti. Bet jeigu masėms gėlę ir viskas: toks kunigas 
vo konfiskuoti visi religinių tuo tarpu šioje srityje dar jau gali būti kiekvienu mo- 
bendruomenių nekilnojami nebuvo daroma kliūčių, tai mentu apkaltintas, kaip už
burtai, uždaryti visi vienuo- to negalima pasakyti apie siimąs aktyvia kontrrevoliu- 

tuos asmenis, kurie turėjo cine veikla, kadangi jis pa- 
kokias nors tarnybas vai- laiko masėse kontrrevohu- 
stybinėse ar ekonominėse į- cinius įsitikinimus, kadangi 
staigose. Atitinkami agen- j^ “veikia prieš antireligi- 
tai stebėdavo, kas lanko nės propagandos laisvę, ga- 
bažnyčią ir toliau vis didės- rantuotą konstitucijos.” O 
nis skaičius tarnautojų bu- anti-religinė propaganda per 

gos iš visų bibliotekų tapo vo šaukiami pas savo sovie- SpaU(ją, per susirinkimus, 
ne tik pašalintos, bet ir su- tiškus viršininkus arba net komunistų sukurtas jau- 
naikintos. Trys kunigų se- ir tiesiai į politinę policiją, 
minarijos tapo tuojau likvi- kur turėdavo aiškintis, ko
duotos, o ketvirtoji Kauno dėl jie eina į bažnyčią ir tuo 
seminarija iškraustyta, iš būdu duoda “blogą pavyz- 
patalpų atiduodant tas pa- dį” masėms, pasitarnauja *

lynai ir vienuoliai pašalinti 
iš vienuolynų patalpų. Visos 
religinio pobūdžio organiza
cijos tapo likviduotos, jų ne 
tik turtas, bet ir dokumen
tai paimti policijos žinion. 
Visos religinio turinio kny-

nimo organizacijas. 
(Bus daugiau)

talpas sovietų kariuomenei, “liaudies priešams. ...
Kitų patalpų nebuvo duota. jEI NE j RITĄ PASAULĮ, 
Seminarija tylomis per me- JAI Į SIBIRĄ... 
tus veikė, tačiau dėstymas
buvo atliekamas privačiuo
se butuose bei bažnyčių za-

Kiek vėliau, nuo rudens, 
jau buvo pradėta imtis ir 
tiesioginio spaudimo į dva- 
siškiją. 1940 m. spalių 2 d. 
instrukcijoje iš Maskvos at
siųstas politinės policijos 
viršininkas Gladkov (spėja-
ma, kad tai ne tikra pavari- ima su “religm.ų kultų dg oficialiai ta, sa.

išveš” garantijomis? At- ye vadino) UUneI
sakant j tą klausimą reikia ,icjjai „ imti fonnl,jlia. 
prisiminti, kad Lietuva, pa- Hn-n apygkaiton„ ku.
diktuotos sovietiskos kons- ni kaUukijsk organiza.

kristijose...
PRISMAUGTA TIKĖ
JIMO LAISVĖ

Kaip visa tai buvo deri
nama 
laisvės

titucijos 96 str. kalba ,ne 
tik apie religijų, bet ir apie 
antireliginės propagandos 
laisvę. Sovietų valdžia lai
kosi to principo, kad religi
ja yra žalingas dalykas ir 
todėl laiko reikalingu pro
teguoti ne religiją, o kovą 
su religija. Oportunistiniais 
sumetimais ji mano esant 
nepatogu oficialiai uždraus
ti religijos praktikavimą, 
bet ji mano, jog ji yra teisi, 
sudarydama visas sąlygas, 
palankias religijos išnyki
mui. Iš to išvada, kad rei
kia naikinti visas sąlygas, 
palankias religijos palaiky
mui. Religinės organizaci
jos, religinė spauda, religi
nis mokymas ir auklėjimas, 
naujų dvasininkų parengi
mas — visa tai religiją ga
li stiprinti, todėl laikoma 
tikslinga to neleisti. Tik an
tireliginės organizacijos, tik 
antireliginė spauda, tik an
tireliginis auklėjimas su
tampa su sovietinės valdžios 
tikslais, todėl tik juos lai
koma esant tikslinga rem
ti. Taigi religijos laisvė prak 
tiškai ten atrodo lygiai taip,

cijų bei brolijų vadovybių 
narius bei bažnyčių tarnau
tojus (vargonininkus, zakri
stijonus, varpininkus ir kt.).
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Trečiadienis, birž. 5 d., 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Su Pavasariu Atgimsta 
Ir Mūsų Jaunimas

Draugijų Aukos
Parodos Atgarsiai

Lietuvių Tautinio Muzie
jaus paroda pa.vyko. Paro
dą aplankė apie 1,000 žmo
nių, jų tarpe daug žymių 
visuomenės veikėjų, kaip tai 
kun. A. Briška, kun. S. Va- 
luckis, kun. J. Stankevičius, 
kun. V. Mikolaitis, kun. K. 
Barauskas, prof. V. Juodei
ka, kun. J. Prunskis, dr. Rač- 
kus, L. Šimutis, E. J. Kubai- 
tis, Ig. Sakalas, kun. Urbo
navičius, Šv. Kazimiero se
selės ir t.t.

Kai kurie išvardintų inte
ligentų ne tik parodą aplan 
kė, bet ir kalbas pasakė, 
gerų patarimų rengėjams 
davė.

Sekantieji stambesnes au 
kas aukojo muziejui: kun. 
A. Briška ne tik davė dykai

Kaip pavasaris atgimsta 
pilnu savo grožiu, taip ir 
jaunimas pradėjo atgimti sa 
vo gražia darbuote.

Gražiausia žmogaus am
žiaus dalis — jaunystė, pa
vasariškoji jaunystė.

Lietuvos Vyčiai naudoja 
tą savo pavasarišką jaunys
tę gražiems darbams.

L. V. kas met rengia tra
dicinį išvažiavimą — pikni
ką liepos 4 dieną. Rengiat ir 
šįmet, tik šįmet jis bus ke
leriopai linksmesnis.

Džiaugsmas, kad grįžo iš 
karo daug vyčių narių.

2. Kad realizavus dauge
lio metų svajonę — įsigyti 
nuosavą namą. Dėka draugo-

svetainę, bet dar gerą san- v®s (Seniorų) kuopai, mi
delį “Show cases” ir kitai į Pirkta graius ir erdvps na- 
medžiagai sukrauti ikį ki- mas centras.
tos parodos 1947 m. Žadėjo 3- Atgaivinta L. V. Chi- 
net visą svetainę muziejui Į ca6° Apskr. choras, kurį va- 
pavesti, kaip bus bažnyčia dovau3a energingas muzikas 
nauja pastatyta, o senoji pa
keista į svetainę. Be to, 
kun. A. Briška žadėjo paves 
ti muziejui ir sklypą žemės 
tarpe parap. salės ir Cali- 
fornia, apie 50x100 pėdų, 
kur bus galima įrengti lie
tuvišką darželį ir pastatyti 
lietuvišką kryžių, o, gal, ir 
dr. J. Basanavičiaus pamin
klą. California bulvaru tūks 
tančiai auto praūžia kasdie 
ną. Kiti aukotojai:

LRK Federacijos Chicago 
apskr. $25.

Juozo K. Enčerio šeima 
du “show cases” $25 vertės.
J. P. Yodikio šeima du *show 
cases’ $20 vertės, V. Yodelis 
$5, F. ir O. Vaičekauskai $2,
Mr. ir Mrs. J. C. Stewart $2.

Po $1: A. Arelienė, E. Ša
ulienė, A. Meistininkienė, O.
Vyšniauskienė, L. Bacevičie
nė, L šimutis, A. Mikaitis,
S. Gudonis, F. Nevedomskie- 
nė, P. Cibulskis, J. Jasper,
K. Zaromskis, J. K. Ehčeris,
E. Kass, K. Urnežas, K. Ta- 
lašienė, A. Paukštienė, F. Či- 
žauskas.

Dabar L. T. M. turtas su
sideda iš 6 “show cases’’ ver 
tės $100, eksponatai $1,000 
vertės ir “cash” $30.

Neužilgo bus L. T. M. rė
mėjų susirinkimas N. P. Š.

Leonardas Šimutis. Nors 
choras vos atgijęs, bet jau 
padarė milžinišką pažangą. 
Reikia tik, kad visuomenė 
jį remtų.

Gražiai praėjo choro de
biutas Chicago, tas pats bu
vo ir sekantį sekmadienį 
Milwaukee, Wis. Publikos 
prisirinko pilna svetainė.

Dabar lauksime liepos 4 
d., kai L. V. choras suskam
bės savo melodingais tonais 
po atviru dangum, Vytauto 
parke. Vytė-Senior

dalicija $3; Šv. Onos dr-ja ■ 18th Street: 
va? AVAniuim Apaat' Maldos dr-ja $12. i ARD 5 skyr. $25; Rožiųr

" ViS° ~ $29100' [Lelijų Klubas $5; ši. Anta-
MARIA MIOH SOHOOL —, North Side: ! no jr-ia $5- Šv Onos dr ia
SUDĖTOS ARD 27 SEIME . 3 <S,\' . ‘į
Town of Lake- i ARD 3 skyr. $25; Minis- $5; Apast Maldos dr‘3a $5;

ARD 1 skyrius $100.00; trantl* dr'Ja $2; Mokyklos Ministrantų dr-ja $5; Mokyk 
Kareivių Motinų Klubas $10; MerS- Sodalicija $2; Sv. Juo-
Neka.lto Pras. Mergaičių So- ^P°,df Ja $2, $31.00.
dalicija $5; Moterų Są-gos

los Sodalicija $3. Viso $53.
Brignton Park:

• 35 skyr. $5; Apašt. Maldos 
dr-ja $5; Moterų Są-gos 20 

! kp. $5; Mergaičių Sodalicija 
$3; Parapijos choras $3. Vi- 

i so — $351.00.
1 VVest Pūlinian:

ARD 7 skyr. $25; Minis-

trantų dr-ja $5; Apašt. Mal
dos dr-ja $5; Tretininkų dr- 
ja $5; Mokyklos Merg. So
dalicija $3. Viso — $43.00.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

21 kp. $5; Šv. Monikos Naš
lių Dr-ja $5. Viso $125.00. 
Bridgeport:

ARD 2 skyr. $237.00; Am
žinojo Rožančiaus dr-ja $10; 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja $6; 
Women’s Club $5; Ministra- 
ntų dr-ja $5; Mokyklos Mer
gaičių Sodalicija $5; Tėvų 
Marijonų 10 skyr. $5; šv. 
Petronėlės dr-ja $5; LRKSA 
15 kuopa $5; Mergaičių So-

P. klebonijoje. Diena bus pa
skelbta vėliau.

Bal. Kerėnas

REMKITE IR PLATINKITE 
KATALIKIŠKĄ SPAUDĄ

Birželio 6 d., 8 vai. L. Vy
čių Jaunimo Name, 2451 W. 
47 St. įvyksta svarbus L. i 
Vyčių Chicago apskrities su | 
sirinkimas. Daug svarbių1 
reikalų kas link rengiamo L. ' 
Vyčių dienos išvažiavimo Vy 
tauto parke, L. Vyčių nau
jai nupirkto namo, apskri
čio choro, sporto, ritualų ir 
t.t. laukia aptarimui. Tad 
kiekvienas atstovas iš kiek
vienos kuopos malonėkit da
lyvauti. Tai pirmas apskri
ties susirinkimas nuosavam 
name. Bus progos dar ne
mačiusiems to namo apžiū
rėti ir džiaugtis savo nuo
savybe.

V. Ed. Pavis, apskr. pirm.

B. A. L A C U A W I C Z 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Roseland:
ARD 4 skyr. $100; šv. O- 

nos dr-ja $16; Lietuvių Dem. 
Klubas $10; Labd. Są-gos 2 
kp. $5; Tretininkų dr-ja $5; 
Mokyklos Sodaiicija $2; Mi- 
nistrantų dr-ja $1. Viso — 
$139.00.

ARD 6 skyr. $250; Jauna- 
mečių Rėmėjų 6 skyr. $25; 
Mokyklos Merg. Sodalicija 
$25; Ministrantų dr-ja $10; 
Tretininkų dr-ja $5; Federa
cijos 19 skyr. $5; Šv. Tere 
sės dr-ja $5; Labd. Są-gos 8 
kp. $5; TT. Marijonų Bendr.

%

MAZEIKAIVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

SENOMS. ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Keačlontlejl nuo senų, atdaru 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip šan
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai Usl-
mlegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
L.EGULO Olnt- 
tnent palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmų 
prajaunančios y- 
patybės sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi ir 
pagalbia išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau-

daa. Vartokite j} Irgi skaudlems 
nudegimams. šųšų ir sutrflklmų 
pražallnlmul. Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvgdlna va
dinamų AthleU’u Foot degimų Ir 
niežėjimų, sustabdo jo plgtlmųsl, 
sulaiko nuo odos sudžlflvtmo Ir 
sutrflklmo tarp ptržtų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms 11 lauko pu-

LBOULO OINTMBNT porui 
duoda po 11.00, 1.75, Ir 5.00.

■tuokite Jūrų Moaey Orderi tle- 
Mog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd. 

Bent. D Cblmtro SO. III-
Alba galima, gauti STEM PHAR- 
MACY. 4X47 W I4th St., Cice
ro 50, Illiuoia.

A. A.
ONA ZARUMBA

Gyveno 4410 S. Artesian Avė. 
— Tel. LAF. 0326.

Mirė Birž. 3 d., 1946 m. 9 
vai., ryte. sulaukus senatvės.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskričio, Luokės para
pijos, Gvitklų kaimo. Ameriko
je išgyveno 46 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Antanų marčių Louise ir 
šeimų; brolj Stanislovų jo žmo
nų Julia Pocius ir šeimų; sese- 
rj Tekle Vaisė jos vyrų Juoza
pų ir šeimų; 2 švogerkas Ur
šulę Žukauskienę ir VjJčlnskie- 
nę ir jų šeimas ir daJug kitų 
giminių, draugu Ir pažįstamų 
Amerikoj ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas J. Llulevl- 
čiaus kop.yčioje — 4348 South < 
California Avė.

Laidotuvės jvyks Ketvirtad., 
Birž., 6 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta j Nekalto Prasid., i 
šv. Pan„ Marijos parapijos 
bažnyčių, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir p:ižjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nullūaię Kūnus. Marti, Bro
lis, Sesuo, švtų^erkos ir kitos 
Giiuiniės.

Laidot., direkt., J. 
čius. Tel. LAF. 3572.

LKulicvi-

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NEI^SON 

— Savininko —

St. Casimir Monument 
Company

3914 W«st Ultb St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiaaiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Teleionas: CEDARCREST 6 3 3 5

A. A
JUOZAPAS VAZGARDAS

(Mirė Birž., 4 d. 1946 m., 
4:3(1 vai., ryte sulaukęs senat
vės.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
šiaiulių apskričio, Tryškių pa
rapijos, ir dvare. Amerikoje iš
gyveno 4 8 metus.

Paliko dideliame nluliūdime: 
4 dukteris Zofija Gudinskis, 
Domicėlę Stejskal. Petronėlę 
lankus ir žentų Jonų ir Vero
nikų Drajas; 3 sūnus William, 
Kazimierų ir Stanislovų; 6 
anūkus ir .2 pro-anūkus; 2 se
seris Joanų Norkienę ir Onų 
Paukštienę ir jų, šeimas; švo- 
gerkų Marijonų Brazas ir jos 
šeimų (Grand ltapids, Mich.) 
ir kitas gimines.

Priklausė prie Simano Dau
kanto, Keistučio Kliubo ir Chi- 
cagos Lietuvių draugijos.

Kūnas pašarvotas namuose 
— 3604 S. Wallace St. —YAK- 
ds 3188.

Laidotuvės jvyks šeštad. — 
Birž. 8 d., 1946 m.

Iš namų 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėtas j šv, J ui g.o pa- 
rarapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Duktė.ys. —Sūnūs 
žentas, Anūkai Ir Vruaiūikai, 
Seserys ir kitos, Gintiijės.

Laidot., direkt., Antanas M. 
Phillips. Tel. YAKds 4908.

JONAS RAKIS
Gyveno 322 5 S. Union Avė.
Mirė Birž., 4 d. 1946 m.,

5 vai., ryte sulaukęs 45 m., 
amžiaus.

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 
šakių, apskričio Naumiesčio 
parapijos, Biuckaimių kaimo.

Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nluliūdime: 

motinų Marijonų (po tėvais 
ltudzinskaitė) ir tėvų Juozapų; 
4 seseris Marijonų ir švogerį 
Chris Smlth, Veronikų ir švo
gerį Petrų Sauser, Anelę ir švo
gerį Bernard Thorton, Jievų ir 
švogerį Pranciškų, Geraci ir jų 
šeimas; tetų Petronėlę ir dėdę 
Vincentų Tamašauskus; 2 pus
brolius; 2 pusseseres; dėdę Ba- 
iickį ir jo šeimų ir kitas gimi
nes Amerikoj Anglijoj dėdę 
Jonų Kudzinskų jo šeimų ir 
kitas gimines.

Kūna» pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje — 3307 So. 
Litiuanica Avė.

Laidotuvės jvyks Penktad. — 
Birž. 7 d., 1946 m.

Iš koplyčios 8:00 vai., ryto, 
bus atlydėtas į šv. Jurgio pa- 
rarup.jos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kvit e ame vislus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

(Nuliūdę: Tėveliai, Seserys,
šlageriui, Tetų, Dėdes ir kitus 
Giminės.

Laidot., direkt., Antanas M. 
Phillips. Tel. YAKds 4908.

Naują Koplyčią

Marquette Park

6845 S. Westem Avė. - Pro. 0099
ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

3319 Lituanica Avė. - Yar. 1130-1139
Tiems, kurie gyvenate kitose miesto dalyse ir mies
to apylinkėse parūpinanti koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITBS PRIE 
ANTHONY B.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą
— Tai Padarysite Tiesioj j 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą

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

Daugtlit Lūtumiį ^ra piltu 
pattnkinti tau m»iw itdavraii 
kuriuo* mat padirbome jianu.

A. A.
ONA NARUSEVICIENĖ 
(po tėvais Pagareckaitė)
Gyveno 1444 S. 49th. Avė., 

Cicero, III.

Mirė Birž., 3 d., 1946 m.,
10:15 vai., vak., sulaukus pu
sės amžiaus.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskričio, Panevėžio 
parapijos. Amerikoje išgyveno 
45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Petrų; 2 sūnus Petrų ir 
marčių Onų, Beneventorų ir 
marčių Elenų; anūkų Beneven- 
tūrų; ir daug kitų giminių, 
draiugų ir pažįstamų Amerikoj 
ir Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas Antanas B. 
Petkaus koplyčioje — 1410 S. 
50th. Avc., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Penktad., 
Birž. 7 d., 1946.

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta j Šv. Antano pa
rapijos bažnyčių, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vidus 
gimines, draugus Ir pažstainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę; Vyras, Sūnūs, Mar
čios, Anūkas Ir filminės.............

laidot., direkt., Antanas B. 
Petkus. Tel. Tovvnhull 2109.

Kairėje matosi vienas h Į 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos »tvyldi| 

į mūsų didįjį ofisą ir dlrb 

tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
M7 NO. WE8TEBN AVĖ. TEL.: SEKLE Y 610: 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI:

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

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

patarnavimas yra preitas, mandagus, Ir 
jflsą flnansiikam stoviai prieinamas!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 

Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:
O h 1 e a g o s 

Lietuvių 
Laidota vių 
Direktorių 
Asociacijos

AMBULANGU 
Patarnanjam 
dienąirnaktį

Mes Tarime 
Koplyčias| 

Visame 
Mieste.

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

I. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

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

Telephone YARds 1419

I. I.
1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phone YAKds 0781

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

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099
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Dainos tikrovė:

Mūs lietuvaites, gabios mergaitės
NE TIK “KIEMELI ŠLUOJA, PUIKIAI DAINUOJA” 

BET IR ĮVAIRIAIS MUZIKOS INSTRUMENTAIS 
PUIKIAI GROJA.

Šv. Kazimiero Akademija, 
Chicagoj vėl iškėlė nepa
prastus mūs lietuvaičių ta
lentus muzikoj ir dainavime.

Praėjusią savaitę Chicago 
High School Music Associa- 
tion buvo suruošus konkursą 
muzikoj ir dainavime. Kon
kurse išėjo laimėtojomis se
kančios šv. Kazimiero Aka
demijos studentės, kurių tar
pe yra ir kelios svetimtau
tės.

Piano skyriuje Aukso Me
dalį laimėjo G. Aleksūnaitė; 
Sidabro Medalį: M. Babinai- 
tė, B. Dimford, R. DiVitor- 
rio, S. Johnson, B. Kamins
kaitė, S. Vertelkaitė.

Dainavimo skyriuje Aukso 
Medalį laimėjo Loretta Bra- 
zaitytė.

Instrumentų skyriuje Auk 
so Medalį laimėjo: smuiko 
solo M. Balandaitė, stygų 
boso solo L. Javraite, smuikų 
trio M. Balandaitė, L. Zai- 
lytė ir D. Radtke; Sidabro 
Medalį: stygų kvintetas L. 
Zailytė, D. Radtke, L. Lesti- 
na, E. TalkeVičiutė. S. Vens-

kiutė; dūdų kvartetas D. 
Vranak, M. Caveney, A. Be- 
naitytė, R. Hamill; french 
horn solo B. Jušenaitė, M. 
Bogan; trumpet solo D. 
Vranak; klarineto solo C. 
Eby; Bronzo Medalį: klari- 
netų kvartetas. C. Eby, H. 
Hunter, M. Gurrister, D. 
Lasko.

Išvijo komunistą
Toronto, Canada. — A. D. 

Adamson, Kanados Immi- 
gracijos Tarnybos viršinin
kas, praneša, kad William 
Z. Foster, komunistų parti
jos Amerikos Jungt. Vals
tybėse prezidentas, suimtas 
praeitą sekmadienį už nele
galų perėjimą U. S. ir Ka
nados ribų ir įsakyta išsi
kraustyti atgal. Uždėjęs 
$500 boną, paliuosuotas iš 
kalėjimo, jis vis tik buvo 
“ įsnikinęs ” į Labor-Progre- 
sive partijos konvenciją, kad 
pasakyti kalbą.

IR KARALIUS BALSUOJA Kad kiek • . ’ . *

Būtu išvogtas ir koronerio seifas
GERA KLERKO KLAUSA 

DAIKTUS.

Cook Apskrities Rūmuose, 
coronerio ofise, iš didelio 
seifo vos vos neišvogta bran
gūs jevvelry, pinigai, o, gal, 
net ir piktadarysčių rekor
dai. Tas neįvyko ačiū gerai 
naktinio klerko Jack Van 
Den Bossche, 2729 N. Tal- 
raan Avė., klausai. Telefo- 
nuodamas iš gretimo kamba
rio, sargas išgirdo koronerio 
ofise nepaprastą klektelėji- 
mą. Supratęs ką nors nege
rą, jis puolė į ofisą Plėšikas

APSAUGOJO BRANGIUS

i viską pametęs išbėgo. Seifas 
jau buvo atidarytas.

Detektyvams išegzamina- 
vus, ant seifo nerasta jokių 
piršto žymių. Vadinas, sei
fo atidarytojas darbavos su 
pirštinėmis.

Koroneris A. L. Brodie sa
ko, jog seifo atidarymas y- 
ra “inside job”. Seifo kom
binaciją žino tiktai trys as
menys.

Iki bus pakeista kombina
cija, seifui saugoti pastaty
tas sargas.

tJ,

/ mus

Seniau karaliai nei sapnuote nesapnavo, jog ateis lai
kai, kad ir jie turės balsuoti, kad pasisakytų, kokios val
džios formos nori. Tie laikai jau atėjo. Naujas Italijos 
karalius Umberto balsuoja Romoje, šie balsavimai paro
dys, kokia turi būt Italija: monarchinė ar demokratinė. 
(Acme-Dra.ugas telephoto)

Nors šventą dieną

Norėtų iš "svetimos palėpės" išlysti
PAVĖLUOTI, BET ĮDOMĖS VELYKINIAI ĮSPŪDŽIAI 

IŠ PABĖGĖLIŲ BEI TREMTINIŲ GYVENIMO 
BELGIJOJ.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
$24.10 MET'MS 

$500.00 ovdvmo 
POLISAS

$4.00 METAMs

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 P0USAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

WESTWOOD L10U0R STORE
2441 West 69th Street.

----- ★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

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

statinėmis.

★ ★ ★

Velykų antrą dieną, iš vi
sos Belgjios lietuviai buvo 
sukviesti į Briuselį pamal
doms ir pasikalbėjimui. Visi 
džiaugėsi, galėdami sueiti, 
pasikalbėti, nes tas lietuvio 
būdui įgimta. Susirenka pir
mą kartą, nes anksčiau, dėl 
politinių momentų, nebuvo 
galima net drauge susirinkti.

★

Šv. Mišios. Gieda lietuviai 
lietuviškai. Ne vienam ašara 
nuriedėjo atsiminus, kad my
limoji Lietuva tokia nelai
minga. Mes čia benamiai 
vargšai — rūpesčių, nedatek- 
lių, nevilties prispausti ga
lim tik nuoširdžiai pasimels
ti už savo artimuosius — 
ten toli Lietuvoje.

*
Po pietų susirinkimas — 

pobūvis. Kun. Danauskas a- 
tidarydamas susirinkimą pri
minė, kad jis iki šiol dirbo 
vienas ir dabar norėtų kad 
būtų išrinktas komitetas, ku
ris galėtų padėti dirbant 
Belgijoje gyvenančių lietu
vių gerovei. Komitetas iš
rinktas. Išrinktojo komiteto 
pirmininkas visų vardu pa
dėkojo kun. Danauskui, ku
ris, kaip vienintelis senas 
lietuvis gyventojas Belgijo
je, žinodamas vietinę kalbą 
ir žmonių papročius, mums 
nepaprastai daug pagelbėjo.

Po oficialios dalies, lietu
viai atsiminė, kad šiandien 
dar Velykos. Belgijoje gyve
ną lietuviai neturtingi; sta
lo paruošto nebuvo, bet už
tat buvo išdainuotos lietu
viškos dainelės, kurios pri
minė dienas Lietuvoje. Visi 
džiaugėsi su paslėptu skaus
mu širdyje. Lietuviui daug 
nereikia. Čia sutiko draugus, 
išgirdo lietuvišką žodį. Ne 
visi suskubo išmokti vietinę 
kalbą, tad dauguma gyvena 
lyg miške — nei jų supran
ta, nei jie supranta.

*
Daug moralinės ir medžia

ginės paramos lietuviai gau
na iš užjūrio. Laikraščiai, 
laiškai, pinigai, rūbai — tai 
viskas iš mielų amerikiečių 
lietuvių. Juk po šio karo lie
tuviai neteko brangios tėvy
nės, tėvų, brolių, seserų, net 
vaikų ir visko. Jei ne viltis 
brolių amerikiečių pagalba, 
tad daugelis nepajėgtų atsi
spirti ir dorai savo gyve
nimą tvarkyti.

★

Lietuvių komitetas nutarė, 
kad šis subuvimas pirmuti
nis, bet ne paskutinis. Nu
matė išnuomoti patalpą, kur 
galėtų dažniau lietuviai su
sirinkti. Čia pat įrengti skai
tyklą, sudaryti chorą, rengti 
ekskursijas ir suėjimus.

Kas Girdėt*^ 

Chicagoje

K? balsavimai davė
Praėjusio pirmadienio bal

savimais didžiuma Chicago 
ir priemiesčių gyventojų pa
sisakė už naujus taksus, tai 
yra išleidimo šešerių miesto 
bonų $115,660,000 sumai pa
gerinimui vieškelių, gatvių ir 
užpakalinių gatvaičių, viešų
jų žaismaviečių, gatvių švie
sų, sudėjimui naujų van
dens nuovadų, papildymui 
miesto garažų ir dirbtuvių.

Vienas sumanymas tiktai 
nepraėjo, būtent pakelti al- 
dermonams algas nuo $5,000 
iki $7,500. Už algų pakėlimą 
balsavo 165,784, o prieš 175,- 
117.

Varžytinės už
bulius

Edellyn ūkyje, Lake Fo- 
rest, kuris priklauso vienam 
narių iš Wilson and Co. Pac- 
kers, įvyko varžytinės par
davimui visos eilės geriau
sios rūšies veislinių bulių. 
Milionierius W. F. Canles, 
kuris No. Carolina vai. turi 
milžinišką gyvulių ūkį, vie
ną geriausių bulių nupirko 
už $7,200. Kitas gyvulių au
gintojas iš No. Dakota nu
pirko bulių už $6,200.

Iškels centrą
Rotary organizacija šio

mis dienomis atlaikytame 
seime nutarė savo centrą iš 
Chicago iškelti į Denver, 
Colo., kur iš katalikų vysku
pijos nupirko plotą nevarto
jamos kapinėms žemės savo 
“headąuarters” pastatymui.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

r s

STASYS LITWINAS SAKO:

“DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

S£

Stogams Reikmenys — Insnlnotq Plyti, Išvaizdos Sidings 
— I-angij — Durį, — Tvoroms Matėriolo — Maliavos — 
VarnISIo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
' H»rdware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 
RfiSles Insnllaeijos Matėriolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dnrų — VVallhoard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TETKTAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

+------ — * 8 B =3A

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tortas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas VW 11300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. Tel. VIRginia 1141
JITSTIN MACKIEWICH, Pres. and Mgr.

0 A. M. toOffice hours daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: ' 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

-4>

Vėliavos diena
Springfield, III. — Guber

natorius Green išleido pro
klamacija, kuria birželio 14 
dieną skiria dieną mūs gar
bingai vėliavai pagerbti — 
Flag Day. Visų gyventojų 
prašo tą dieną iškelti vėlia
vas, o mokyklų ir organiza
cijų suruošti atatinkamas 
programas.

------------------ p
PRANEŠIMAS

Bridgeport. — Katalikų 
Federacijos 26 skyriaus su
sirinkimas įvyks Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambary, 
trečiadienį, birželio 5 d., 7:30 
vai. vak. Visi draugijų at- 
stovai-ės ir pavieniai geros 
valios katalikai malonėkite 
dalyvauti. Valdyba

Būsi ypatingas “Draugo” 
bičiulis, jei gausi naują pre
numeratorių.

Kardinolas kalbėjo 
veteranams

Arkivyskupijos Karo Ve
teranų Komiteto suruoštuose 
pietuose, Blackstone Hotel, 
kalbėjo kardinolas Samuel 
A. Stritch. Tarp kitko ragi
no liautis kalbėjus veteranų 
problemomis, nes tos prob
lemos yra abipusės, taippat 
ragino stengtis Ameriką da
ryti demokratiškesne pašali
nant savanaudiškumą iš vi
suomenės gyvenimo.

Chicago pasilikus
Aukų vajuje kovai su vė

žio liga Chicago toli pasili
kus nuo kitų didžiųjų mies
tų. Cook apskričiai kvota 
nustatyta $635,000, o surink
ta tiktai $104,797.

Įvairios—Įdomios

ŽINIOS• •

Bulvės degtinei
Washington, D. C. — Ag

rikultūros Departmentas 
skelbia, kad, esant stokai 
grūdų, bravorai pradės deg
tinę gaminti iš bulvių.

Senieji prisimena, kad 
prieš pirmąjį karą ir Lietu
voj kai kuriose vietose spi
ritas buvo gaminamas iš 
bulvių. Taigi, bulvinė degti
nės nebus jokia naujiena.

Bombas pavogė
BaltimOre, Mdi. — Kapų 

Lankymo Dieną čia pavogta 
trys orinės bombos atveštos 
kariuomenės paradui. Viena 
tų bombų sprogo Woodlawn 
dalyje ir dabar gyventojai 
bijo dėl kitų dviejų, kurios 
taippat gali sprogti.

Vos nepataikė ant 
miestelio

Sturgis, So. Dakota. — 
Gyventojai nustebo pajutę 
supurtinimą, po to radę sale 
miestelio didelę žemėje duo
bę. Geologai rado, kad toje 
vietoj nukrito meteoras — 
dangaus erdvių kūnas.

Dantys atauga
Haven, Kansas. — Prieš 

tris metus čia vienas gyven
tojų ištraukė paskutinį dan
tį ir susidėjo dirbtinus. Da
bar viršuje pradėjo ataugti 
tikrieji dantys.

Amerikos Raud. Kryžiaus 
misijos Lenkijon viršinin
kas praneša, kad dideli kie
kiai drabužių, kurie buvo 
paruošti karo belaisviams, 
dovanoti Lenkijai.

X Kun. Viktoras Girdžiu 
nas, pranciškonas, šį vaka
rą, 7:30 vai. birželio 5 d., 
Šv. Antano bažnyčioje, Ci
cero, pradeda noveną į šv. 
Antaną. Novena baigsis pa
rapijos globėjo šventėj, bir
želio 13-tą.

X John Rogallski, 42 me
tų amžiaus, Navy veteranas, 
pats nukrito, ar buvo kieno 
nustumtas po eleveiterio En- 
glevvood ratais 63rd St. sto
tyje.

X E. Paurazienė, iš De- 
troit, Mich., buvusi Moterų 
Sąjungos centro pirmininkė, 
s,u šeima “week-end” pra
leido Chicagoj pas savo se
serį gyv. Brighton Park.

X Jonas ir Teodora Baub
liai, seni Cicero biznieriai, 
šiomis dienomis minėjo 25 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jaunose dienose 
Baubkai buvo žinomi veikė
jai Lietuvos Vyčių ir kitose 
organizacijose. Sukakties 
bankietas buvo didelis. Daug
svečių buvo iš kitų mie^ų.

- '4MP
X Lietuvos Vyčių namas 

Chicago, 2451 West 47 St., 
tikrai daro gero įspūdžio. 
Kai bus pilnai įrengtas, jau
nimas turės ne tik puikų 
klūbruimį, bet ir sales drau
gijų susirinkimams, dainų, 
lošimo praktikoms ir t.t. 
Gale namo bus įtaisytas net 
darželis piknikams.

X Šv. Antano parapijos, 
Cicero, karnivalas praeitą 
antradienį baigės didžiausiu 
pasisekimu. Ir nenuostabu. 
Eilė vertingų dovanų viliojo 
visus savo laimę išbandyti. 
Klebonas džiaugias nepa
prastu parapijiečių duosnu- 
mu ir parapijos reikalų rė
mimu.

X Stasys Pieža, Chicago 
iHerald American korespon
dentas, ir žinomas Chicago 
lietuvių jaunimo tarpe vei
kėjas, vakar išvyko įi Dės 
Moines, Iowa, pasikalbėjimui 
su vyskupu Gerald Bergan, 
kuris jaučiama bus paskir
tas, arkivyskupu St. Louis, 
vieton mirusio kardinolo
Glennon.

X Adoric Akvvick, O.F.M., 
sūnus West Side biznierių 
Akwick, 2053 W. 23 St., bus 
įšvęstas kunigu birželio 20 
d., Šv. Pranciškaus iš Assisi 
bažnyčioje, Teutopolis, UI. 
Kunigystės sakramentą su
teiks Springfieldo vysk. J. 
A. Griffin. Jaunas kunigas 
primicijas laikys Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje, 
birželio 23 d., 9:30 vai. Po
piet, 12:30, parapijos salėj 

! bus bankietas primicijantui 
pagerbti.

X Lucillei Dagis ir Bruno
Skotui birželio 8 d., 10:30 
vai. ryto, šv. Onos bažny
čioj, prie 38 PI. ir California, 
bus surištos rankos ir su
mainyti žiedai. Abu jaunieji 
yra labai veiklūs lietuvių 
draugijose, ypatingai Lucille 
Keistučio Klube ir kitose 
draugijose jau kelinti metai 
eina sekretorės pareigas, y- 
ra to klubo choro organiza
torė, pirmininkė ir palaiky
toja. Priklauso taipgi ir L. 
V. 36 kuopai. Tikimasi, kad 
ir vedę nenutols nuo lietu
vių veikimo.
PLATINKITE “DRAUGĄ"




