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KOMUNISTAI VĖL PRAKIŠO PRANCŪZIJOJE
KAS DABOSI UŽ GELEKINES UŽDANGOS’?

NKVD Dar lebesiaučia Lietuvoje... 
Maskoliaus Batas Tebemindo Kraštą

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Paryžiuje Pranešimas).

— Aš jaučiausi patekęs 
tarp automatų, bet ne tarp 
gyvų žmonių — pastebi Jean 
M. apie savo pažintį su kau
niškiais.'

Gyventojai yra taip išgaz- 
dinti ir išterorizuoti, kad bi
jo net savo artimam drau
gui atviriau ką pasisakyti. 
Mokyklose vaikai auklėjami 
komunistiškoje dvasioje, kad 
užaugę jie būtų marksizmo 
vergais ir “nesigėdintų” iš
duoti savo tėvą, motiną, bro
lį, jei šie kritikuos sovietiš
ką valdžią. Sėkla jau pra
dėjo nešti vaisių ir jei per 
pirmąją okupaciją nebuvo 
tiek da.ug išdavimų, tai šian
dien tas yra labai plačia
me maštabe.

Kad geriau galima būtų 
kontroliuoti miestelio ar kai
mo gyventojus, kiekviename 
name yra paskiriamas “pa
tikėtinis/’ kuris yra komu
nistų partijos narys ir jis 
pranešinėja centrui apie vi
sokius pasikeitimus tame na
me ar ūkyje, apie naujai at
vykstančius, apie tai kaip 
gyventojai praleidžia laiką, 
ką jie dirba, ką kalba ir t.t.

To negana, žmonės yra 
verčiami prievarta lankyti 
komunistų mitingus ir klau
sytis agitatorių kalbų. Toks 
priverstinas mitingų lanky
mas žmonėms labai buvo į- 
kyrėjęs žiemos metu prieš 
rinkimus, nes tada beveik 
kas trečią dieną jie turėda
vo vakare susirinkti mokyk
los salėn ar dirbtuvės patal- 
posna, kad išklausius kokio 
nors vos nusišluosčiusio nuo j 
lūpų pieną jaunuolio kalbos.

Patys Komunistai Jau 
Nusivylė

Toks persekiojimas, toks 
tempas, kad visur reikia 
skubėti, spaustis, kad dau
giau padaryti, tuo tarpu, kai 
ekonomiškai kz ■'štas nei kiek 
nežengia pirmyn, smarkų 
nusivylimą iššaukė ir komu
nistų tarpe. Jie pamatė, kad 
komunizmas yra vienas da
lykas, o stalinizmas ir jo 
visos klikos diktatūra yra 
kitas dalykas. Tad tokie at
skalūnai tuojau buvo ap
šaukti trockistais, patraku
siais šunimis, reakcijonie- 
riais, fašistų agentais. Pra
sidėjo suėmimai pačių ko
munistų tarpe.

NKVD Būriai Stovi 
Visuose Miestuose

Visoj Lietuvoj dar tebe
stovi raudonarmiečių kariuo 
menė, kuri tvirtinama dau
giau pajūryje ir Klaipėdoje, 
gi krašto viduje pakeičiama 
NKVD “tarnautojais”. Tai 
nėra kokie lietuviai tarnau
tojai. Yra keletas tik, kurie 
tarnauja kaip vertėjai ar 
žvalgais, bet didžiuma yra 
“burliokai.” Gerai ginkluoti,

aprengti ir maitinami, šie 
NKVD agentai ištisas die
nas nieko neveikia, lošia 
kortomis, girtuokliauja arba 
užsiima įvairiomis “rekvizi
cijomis.”

Anksčiau jų būriai stovė
jo kiekviename miestelyje ir 
net kaime, bet centras įsi
tikino, kad taip išsklaidyti 
jie niekad negalės pasiprie
šinti partizanams, kurie yra 
skaitlingesni. Tokiu būdu da
bar NKVD rezervai stovi di
desniuose miestuose ar aps
kričių centruose ir iš ten, 
reikalui esant, automobiliais 
ar arkliais vyksta į, įvykio 
vietą.

Ar yra lietuvių kariuome
nės vienetai? Taip, bet tik 
popieriuje. Rusai ima jaunus 
vyrus ir siunčia į Rusiją, 
aiškindami, kad apmokymo 
centrai esą Rusijos gilumo
je, ten jie galėsią geriau pa
žinti karo mokslą. Bet kas 
su jais atsitinka, ar jie žy
giuoja su šautuvu ant pe
ties, ar su iešmu laužo an
glis kasykloje, niekas neži
no. Gi rusų kareiviai vis dar 
tebemindo lietuvišką žemelę.

Visi Verčiami Eiti J 
Viešuosius Darbus

Nežiūrint kokia profesija 
užsiimtum, visi yra verčia
mi tam tikrą valandų skai
čių atidirbti veltui valstybei 
viešuose darbuose.

— Prieš karą to nebuvo, o 
dabar turime dirbti kaip ver
gai ir neturime laiko net at
sikvėpti, — sako kauniškiai.

Žiemos metu visus “nepa- 
tikimesnius ” siųsdavo prie 
naujai tiesiamos autostra
dos. Nemažai jų sušalo ir 
mirė, nes buvo apgyvendin
ti barakuose ir silpnai ap
rengtuose rūbuose turėdavo 
skaldyti akmenis prie plen
to. Komunistams negaila jei 
tokie žmonės mirs. Tuo 
jiems geriau, nes mažiau 
liks reakcionierių, mažiau 
liks lietuvių ir į jų vietas 
galės atsiųsti kokius mon
golus a,r totorius.

Jean M. pažino Kaune vie
ną savo draugą, kuris anks
čiau mokytojavo, begrin- 
Sžiant gatvę. Kiti dirba prie 
fabrikų atstatymo, prie til
tų statymo ar kitokių vie
šų darbų.

Paleckio v&ldžia aiškinasi, 
kad ji turinti taip daryti 
dėl to, kad trūksta darbinin
kų, trūksta gyventojų, nes 
daug lietuvių neaori grįžti 
atgal.

Tegul pirma grąžina iš 
Sibiro, tegul rusai apleidžia 
Lietuvą, tada ir kiti nebijos 
grįžti ir stvertis už darbo, 
kad atstačius Lietuvą.
Ne Visur Skamba. Bažnyčių 

Varpai
Uždrausti žmonėms eiti į 

bažnyčią, to dar komunistų 
vadai nepajėgė, nes lietuviai 
yra per daug dideli katali-

ITALIJOS BALSUOTOJAI NUL EMS KARALIAUS LIKIMĄ

Balsuotojai stumiasi pro policiją, kad įei įi į balsavimo vietą Romoje. Nuo 24 iki 28 
milijonų balsuotojų dalyvavo 573 steigiamojo seimo atstovų rinkimuose ir plebiscite 
dėl monarchijos ar respublikos. (Acme Tele photo, per radiją. Fotografo Leo Stoecker 
nuotrauka-)

Eisenhower Reikalauja Stiprios U. S. 
Kariuomenės Dėl Taikos ir Apsaugos
“Jungtinės Amerikos Val

stybės negali būti laisvės 
u ž t a r ė j a.- ir demokratijos 
ramstis jei ji stovės prieš 
pasaulį be jėgos ir plika.” 
Tuo pareiškimu armijos vir
šininkas gen. Dwight D. Ei- 
senhower išleido raginimą 
pratęsti vyrų ėmimo aktą.

Kalbėdamas atsargos ka
rininkų sąjungos 20-me me
tiniame suvažiavime Con- 
gress viešbutyje, Eisenho- 
wer sakė kalbos apie “sekan
tį karą” yra “piktos,” ir 
pareiškė, kad Amerika turi 
atitinkamai saugoti save iki 
Jungtinės Tautos taps “iš-

bandyta; ir veikianti įstaiga, 
galinti užtikrinti tarptautinę 
apsaugą. ”

Taika. Priklauso Nuo
- Amerikos 

“Mes turime giliau supras 
ti jog pasaulio taikos pa
laikymas didelėje dalyje pri
klausys nuo Amerikos jėgos 
ir jos sugebėjimo vykdyti 
tarptautinius pas i ž a d ė j i- 
mus,” generolas sakė.

“Galutinė taika, patenki
nanti kiekvieną tautą, dar 
nėra surašyta. Mūsų pajėga 
neturi kito tikslo ka.»p tik 
užtikrinti jog tos sutartys 
bus surašytos pagal tuos 
principus’ už kuriuos dau
giau negu 300,000 amerikie-

Trečias Pasikėsinimas
Prieš Gen. MacArthur
SAN FRANCISCO, birž. 3. 

— ABC korespondentas Lar- 
ry Tighe pranešė iš Tokijos, 
kad amerikiečiai gavo žinią 
apie pasikėsinimą prieš gen. 
MacArthur gyvybę, jam be
važiuojant tarpe Amerikos 
ambasados ir savo štabo. 
Buvo pastatyta apie 100 
daugiau japonų policininkų, 
ginkluotų U. S. karių dali
nys ir daug karinės polici
jos, bet neįvyko nieko nepa
prasto.

Mirė M. Kalinin, Buvęs 
Rusijos Prezidentas

Kitas Smūgis Francijos Komunistams; 
Italijoje Abi Pusės Tikisi Laimėjimo
PARYŽIUS, birž. 3. — i užsienių reikalų ministras

Prancūzijos balsuotojai va- Georgės Bidault, MRP na-
kar dieną sudavė kitą smū
gį, komunistams, paduodami 
didžiumą balsų už populia- 
ristų respublikonų kandida
tus į steigiamąjį seimą. Di
plomatiniai rateliai paskai
tė rinkimų davinius kaipo 
gal svarbiausią pokarinį nu
galėjimą kairiųjų.

MRP kandidatai laimėjo 
158 iš 586 vietų, arba 14 
daugiau negu turėjo pirmiau. 
Komunistai laimėjo 146 vie
tas, bet neteko vietos kaipo 
vadovaujančioji partija. So
cialistai gi, laimėjo 115 vie
tų, tuo būdu neteko 15. 

Paruoš Konstituciją 
Neoficialūs daviniai davė 

didžiosioms partijoms: MRP 
— 5,491,180 balsų; komu
nistams — 5,136,334; socia
listams — 4,165,813. Infor
muoti sluoksniai sakė MRP 
laimėjimas gal reikš,

rys, užims socialisto Felix 
Gcuin vietą kaipo preziden
tas.

Kiti mano gen. De Gaulle 
gali būti kviestas vadovauti 
vyriausybei. Obzervatorįai 
sutinka, tačiau, jog vėl bus 
sudaryta koalicinė vyriausy
bė iš MRP, socialistų ir ko
munistų.

ROMA, birž. 3. — Abieji, 
monarchistai ir respubliko
nai, pranašavo pergalę šian
dien, Italijai baigiant ple
biscitą, kuris nustatys ar 
kraštas pasiliks monarchija 
ar taps respublika. Oficia
lus nuosprendis nebus žino
mas iki birželio 7 d.

Aukštas monarchistas spė 
jo jog karalius Umberto 
gaus bent 60 nuošimčių visų 
balsų “jeigu balsavimas bus

kad ■ tvarkingas. ”

Pasaulinė Unijų Organizacija Sako 
Gelbės CIO Jūreivių Unijų Streike-

kai, kad nusileistų tokiam 
įsakymui. Už tai jie visur 
kur tik gali, veda prieštiky- 
bines agitacijas.
Daug gražių bažnyčių prieš 

karą puošė Lietuvos hori
zontus. Šiandien nedaug jų 
pasiliko stovėti. Didelis skai 
čius liko sugriauta ir dabar 
iš tų plytų stato namus.

Didelis skaičius kunigų li
ko suimta ir sušaudyta ar 
ištremta Sibiran. Didelis jų 
skaičius dabar tęsia Lietu
vos vadavimą su partizanais 
slapstydamiesi miškuose.

Bet malda nenutrūko žmo
nių lūpose ir ten kur yra 
bažnyčia ar koplytėlė, kur 
yra dar kunigas, šventadie
niais žmonės susirenka ir 
gieda psalmes. Pamaldos pa
liktos laisvos, tik “cenzūruo
jamas” pamokslas, kad be 
evangelijos žodžių, kunigas 
daugiau nieko nepasakytų. 
Už vieną žodį tuoj gręsia ka
lėjimas.

Tačiau tas nebaido ir bū
na atsitikimų, kad vienur ar 
kitur tokie suėmimai įvyks
ta, tiesiog skandalingai, iš
vedant kunigą iš bažnyčios 
apeiginiuose rūbuose į ka
lėjimą... Vyt. Arūnas

(Ryt DRAUGE skaitysite 
tęsinį “Liaudies Tribunolas 
Teisia.”).

LONDONAS, birž. 3. —
Michael I. Kalinirt, buvęs

. , . , Rusijos prezidentas, mirė
C1H paaukojo savo gyvybes.’ j šiandien po sunklo3 ligos.

Kalinin buvo sovietų prezi
dentas iki kovo mėnesio.Anglijoje Išsivysto 

Krizis Dėl Franco

WASHINGTON, birž. 3. 
— CIO jūreivių ir laivų; kro
vėjų unijos sakė gavo tei
giamą atsakymą iš World 
Federation of Trade Unions 
į jų prašymą atsisakyti dirb- 

j ti ant laivų, kurių įgulos bū
tų kareiviai ar U. S. jūrei
viai, jeigu įvyks numatytas 
maritime unijų narių strei
kas.

CIO unijų vadai Curran 
ir Bridges, išleisdami pra
šymą, vėl kritikavo Prez. 
Trumaną už jo pareiškimą, 
kad jeigu jūreiviai sustrei- 

! kuos, jis paves laivų opera-

vimą valdžios kariuomenei, 
laivynui ir pakraščių sar
gybai, bet neleis sustabdyti 
laivų judėjimo.

Šiandien .vėl užvesti pasi
kalbėjimai tarpe laivų savi
ninkų ir unijų atstovų. Va
kar dieną unija išdėstė savo 
planą 40 valandų darbo sa
vaitei, kurį laivų bendrovės 
buvo atmetusios kaipo ne
galima įvykdyti.

Vėliausių Žinių Santrauka
— Senatas vakar svarstė vyrų ėmimo kariuomenėn ak

to pratęsimą,, turėdamas galvoje nerimą ir betvarkę pa
saulyje ir reikalingumą Amerikai pasilikti galinga.

— Prez. Trr,manas pranešė, kad Eduard Stettinius at-

LONDONAS, birž. 3. —
Atrodo jog Anglijoje išsi
vysto krizis dėl krašto už
sienio politikos, ir dėl gin
čo ryšium su nutraukimu
santykių su Franco valdžia »i»tatydinimas iš UN apsaugos tarybos delegato vietos, 
Ispanijoje užsienių sekr. Be- nuoširdaus prašymo, buvo priimtas.

— žemės ūkio departamentas pranešė jog valdžia iš 
savo išteklių paskolins kviečių tiems malūnams, kurie dėl 
kviečių stokos turėtų užsidaryti.

— Apie 76,000 kietos anglies kasėjų laukia naujos dar
bo sutarties. John L. Lewis vakar derėjosi su, tų kasyklų 
savininkais New Yorke, bet nieko nereportavo.

— P-80 dujų varomas lėktuvas padarė rekordinį 462 
mylių per valandą greitumo skridimą iš Dayton, Ohio į 
St. Louis, Mo. ir atgal per 1 valandą ir 20 minučių.

vin gali netekti savo vietos.
Spėjama visas reikalas iš

kils aikštėn darbiečių par
tijos metinėj konferencijoj 
birželio 10 d. Kiek žinoma, 
partija nori atsiskirti nuo
Ispanijos, o Bevin tam prie
šinasi. Jeigu jam nepavyks 
kritikuotojus numalšinti, spė 
jama jis bus prašomas atsi
statydinti.

Mihailovič Teisimas 
Prasidės Birželio 10

BELGRADAS, birž. 3. — 
Gen. Draja Mihailovič, jugo
slavų četnikų vadas ir 23 jo 
padėjėjai bus teisiami už 
krašto išdavystę birž. 10 d. 
Tarpe Tito apkaltintųjų ir 
teisiamųjų asmenų yra Con-

Sako Pratęs Streiką
TORONTO, Kanada, birž. 

3. — Atrodė jog bandymas 
užbaigti Canadian Seamen’s 
Union (AFL) streiką savai
tės gale nepavyko, ir Kana
dai gręsė praplėtimas strei
ko į abu pakraščius. Iki šiol 
streikas paveikė vien tik Di
džiųjų Ežerų plaukiojimą.

Pennsylvania Polvinis
Užliejo Kelis Miestus

PHILADELPHIA, birž. 3. 
!— Vanduo iš išsiliejusių u- 
pių šiandien pradėjo atslūg
ti po to kai paderė daug 
nuostolių keliose Pennsylva- 
nijos dalyse. Bent trys as
menys buvo užmušti.

Po 20 valandų nepersto- 
— Valdžios pareigūnai Turkijoje sakė žemė.} drebėjimas i jančio lietaus Schuylkill upė

ištikęs dalis Rytų Turkijos penktadieny užmušė bent 600 
asmenų. Namai buvo išgriauti ištisuose kaimuose.

— Kongreso nariai priešingi streikų kontrolės byli:’.1! 
pakvietė keturis unijos viršininkus pasisakyti prieš aktą. 
Atstovui rūmai anksčiau pravedė tą Trumano bylių.

— Kinijos komunistai sakė užėmė keturis valdžios lai
komus miestus ir davė suprasti, kad jie daugiau nebepa,- 
si t rauk s, nežiūrint krizio Mandžūrijos civiliam kare.

— Rinkimuose vakar dieną Chicagoje dalyvavo tik ma
žas skaičius balsuotojų ir mayoro Kelly bonų išleidimo 
rėmėjai tikisi $185,000,000 bonų išleidimas bus užgirtas.

— Japonai karo kriminalistai laimėjo 10 dienų atidė-stantine Fotič, buvęs Jugo
slavijos ambasadorius Ame- jimą jv teisimo prtadžiai. U. S. armijos advokatai paskirti 
rikoje. juos ginti pasitraukė iš bylos.

ir jos šakos išsiliejo ir van
duo apsėmė kai kuriuos 
miestus.

KALENDORIUS
Birželio 4 d.: Šv. Pranciš

kus; senovės: Biržis ir Ven- 
drė.

Birželio 5 d.: Šv. Bonifa
cas; senovės: Kantautas ir 
Meletė.

ORAS
Giedra ir šilčiau dienos 

metu. Vakare vėsu. Saulė 
i teka, 5:18, leidžiasi, 8:20.
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Iš Retai Girdimo 
Kampelio

Oglesby, Ilh — Gegužės 
19 d. Šv. Konstantino baž
nyčioje. Peoria vyskupas J. 
H. Schlarman, D.D., suteikė 
55 sieloms sutvirtinimo sa
kramentą. Te.me skaičiuje 
randasi vos 6 lietuviškos pa
vardės. Tas jau aiškiai ro
do, kad Oglesby lietuviu 
skaičius žymiai mažėja.

*
Atsilankymas vyskupo į 

Šv. Konstantino be.žnyčią 
tikrai istorinis įvykis. Nuo 
pastatymo minėtos bažny
čios nėra joj vyskupas bu
vęs ir sutvirtinimo sakra
mentą teikęs. Tikrenybėje ir

dėsnius mipstus, kur yra 
daugiau progų prasimušti į 

I geresnę ateitį ? Dzūkas

Nauji Lietuviški 
leidiniai

New York (LAIC) — Pas- į 
kutiniu laikotarpiu išvietin- j 
tieji lietuviai išspausdino' 
nemažai knygų, vaikams: j 
skaitymų knygelė “Balsai”, 
L. Žitkevičiaus eilėraščiai 
“ Nemunėlio šnekos”, kalėdi
nių eilėraščių rinkinys “Dė
kite žvakutes”, Vyties Ne
munėlio eilėraščiai “Tėvų 
nameliai eilėraščiai rinki
nys “Žiemos naktis”, J. Kuz
micko eilėraščiai “Vieversė
lis”, “Katinėlio ūsai“ ir sce-

reikalo nebuvo, kadangi per!nos vaizdelis "Kalėdų sene-
daug metų vien tiktai lietu- 1 lis”. Turint sunkumų su
viai tą bažnyčią lankė, to- ! spaustuvėmis veikalai dau- 
dė1 p-našiuose atsitikimuo-j Siausia sPauadlnti rotatonu’ 
se lietuviai vykdavo į Spring ,mE , _
Va'ley. Dabar jau, kuomet' YPac rūpinamasi vadove-
lietuviai ir slavokai išvien liais- Jau atspausdinti iro- 

tatoriumi) Pr. Razmino “Lielanko, padėtis visai pasikei
tė. Dabar iš buvusios gry
nai lietuviškos misijos, su
sidarė beveik tarptautinė 
misija. Gal, už kiek laiko sla- 
vokų parapija liks. Tuomet

tuvių kalbos sintaksė” ir J. 
Kuzmickio' “Lietuvių tauto
sakos” dalis. J. Kuzmickis 
pradėjo rašyti dailiosios li
teratūros vadovėlį, o A. Sa-

Oglesby bus dvi parapijos, mušis - lietuvių kalbos gra- 
* matiką.

Laikas žmonių gyvenimo Vokietijoje lietuviai pra- 
aplinkybes labai greitai pa- dajo spausdinti juokų laik- 
keiči?. Dar prieš 40 metų. ra-*i
Oglesby ir Jonesville, maž- 
da’jg, buvo apie 250 lietu-

Išvietintoji kultuvė’ 
Jungtinėse Amerikos, Val

stybėse neseniai iš spaudos
viškų šeimynų. Bet jau šian- iš6J° kun- J Kidyko velk3" 
dien gal, dar apie 28 šeimy- las aPie 'v>'kils Fatimoje.
nas galima būtų surasti? Ir p.rof; K-. Pakštas baiSia 
iš likusiųjų kai kurie po ruošti Mažoji Lietuva . 
svetimas “ganyklas” klajo- Tuo bus pradėta spausdin- 
ja ti Baltrušaičio lietuviškoji

poezija (apie 200 pusi.). 
Likusieji lietuviai ir s,a- SPauds4 atiduodamas naujas 

vokai nuo seniai pageidau- Aiscio rinkinys “Hemu- 
ja naujos bažnyčios, nes se- no 1 Sefiys •
noji, medinė bažnyčia, lyg .
ir baigia savo dienas atgy- 'Lietuvos Generalinio
venti. Norintieji naujos baž- y i j u 
nyčios buvo labai patenkin- KOllSUldtO NfiW YOFKG 
ti vyskupo atsilankymu, nes ry j . .
vyskupas viešai pareiškė są-! rČHGSKOlftl ASfTISnySZ 
vo leidimą statyti naują baž
nyčią. Bet pažymėjo, kad eilį-‘k,rnaitien6 (Mus,cikait^ 
skolintais pinigais nepa^ar^ Andraiėienė (Valausknitė) A- 
tina naujos bažnyčios pra- dėlė.
dėti. Dabar aišku, jeigu žmo c,h^dri,aIj1Karloni“tč) Ieva>
nes nori naujos bažnyčios, ( Arminas Alijošius, gvv. Chi- 
reikės ir pasiaukojimo daug cago, i;i. 
įdėti; vien troškimais nebus Ašmontai, Pranas ir Leonas, 
gnlima bažnyčios pastatyti. Ve.
Tas bus labai sunku, nes 
Oglesby beveik visuomet es
ti daugiau blogų laikų, negu 
kitur. Mat, Oglesby vien tik
tai dvi cemento dirbtuvės.
Darbas jose nėra švelnus, 
todėl jaunieji keliauja į di-

i)
romka, kil. iš Kuršėnlu.

Balulis Vincas ir Balalytč
Ieva, gyv. Brooklyn, N. Y.

Ba lt u ta it ienė M ari joną. 
Baranauskienė Magdalena, gyv.

Chicago, III.
Berauskaitė Valerija, kil. iš

Vyžuonių.
Bisus Juozas.

Dirkis Paul, gvv. Philade.phia,
Pa.

Biodaekienė Ieva, gyv. .Je'vett 
City. Conn.

Kubelis Jonas, gvv. Chicago 
III.

Budginas Charley.
Bundonienė (Stačioku it ė) Pra

nė, kil. iš Šilavoto.
Chepauskas Antanas, gyv Chi

cago, 111.
t niautas Pian.s, kil. iš P'un- 

! gės.
Černiauskas Jonas, gvv Chi

cago. III.
Čiurlionytė Stefanija.

Degelienė (Radzevičiūtė) Katrė 
gyv. Tamnųua, Pa.

Dambrauskas ir Stefa ir Ona 
Dambrauskaitės.

Dauderis Povilas, ki'.. nuo Ku
piškio.

Daugėla Stanislovas, gyv, Chi
cago, III.

Dėdinas Antanas ir Dėdinas 
Stasys, kil. iš Sintautų.

Drigotienė (Simona viėiūtė) Pra 
nciška, gyv. Chicago, III.

Kranks (Tonkūnaitė) Ona, kil. 
iš Joniškėlio.

Galinis Pranas, gvv. Chicago. 
III.

Gataveckienė (Sprindžiukaitė) 
Alena, kil. iš Kuršėnų.

Gelažienė (Daniūnaitė) Kazi
miera, gyv. Brook.yn, N. Y.

Gellauskienė (Buinickaitė) Zo
fija.

Genaueiai, Pranas ir Juozas.
Giruekas (Girueky), gyv. Ru

čine, Wis.
Grebliūnas Ignas, gyv. Cleve

land.
Greičius Toni, Račkausko švo- 

geris, kil. iš Tauragės aps.
Greivienė (Moekaitė) Ieva, gyv 

Chicago, III.
Jankauskas Jonas, sūn. Igno, 

kil. iš Krakių vai., Pajeslio pa r. 
Deveikiškių km.

Jaras John ir Jaras Stanley, 
gyv. Cleveland.

Jegelevieius (Jegelevicz) Simo
nas, gyv. AVestfield, Mass.

Jege.evieiūtė Vladislava, kil. >š 
(Nemunaičio, gyv. Pittsburgh, Pa.

Juralevieius Bernasius, kil. iš 
Merkinės.

Juralevieiūtė Geltruse, kil. iš 
Merkinės.

Jurkštaitė Julė. kil. iš Šimonių.
Kanopa Mnteušas, kil. iš Juo

dupės.
Karakeviėienė (Balalytč) Ieva 

ir Jonas Karakevieius, gyv. Broo- 
klyne.

Karlonas Ignas.
Katel’S Jonas, kil. nuo Kupiš

kio.
Kazakevičius Jonas, gyv. Broo

klyn, N. Y.
Kazlauskas Stasys, gyv. New 

York.
Kie’.a Andrius, gyv. Bostone.
Kiesyliai, Bolius ir Kazys, gyv. 

j Chicago, III.
Kmieliauskai, Motiejus, Juozas 

ir Ant inas, kil. iš Beržininkų vai.
Krutuliai. Jonas. Jurgis ir Mo

tiejus. kil. iš Balbieriškiu valse
Kylienė Elena, kil. iš Šimonių, 

gyv. Rumford.
Laučienė Juzė. kil. iš Šimordų, 

gyv. Lewiston.
Leikauskas Juozas.
Lenką Juozas, gyven. Boaton, 

j Mass.
Lininka Pranas ir Lininkienė 

(Grėbliūnaitė) .Viktorija, gyven. 
Pittsburgh, Pa.

Lut Joseph, gvv. Detroite.
Malinauskas Juozas.
Markūnaitė, kil. iš Pakruojaus. 

i vai.
Matiukas Dominir.kas, kil. iš 

Dusetų vals.
Ieškomieji ar apie juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliepti:
ConsuJate General of 

Lithuania
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y.

Kaip Mes 
Gausime 
Muilo Šia

Tamsta Gali 
Padėt Gaut 

Daugiau Muito.
Tik Taupyk

Daugiau
Panaudotų

Riebalų!

Ot, mama, dabar daug 
lengviau — ir neuž
miršk, mes gaunam 4c 
už kiekvieną svarą!

Kur yra riebalų - 
ten yra muilo

VIS PRISTATYKITE PA
NAUDOTUS RIEBALUS 
IR PADEKITE GAMINT 

DAUGIAU MUILO.

Atidarė Ofisą —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6034 

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

Trečiadieniais uždaryta.

DR. V. P. SLEPIKA?
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• 4 •
«8«3 W. Cermak Road

BKRWYN, tLLIUOIS

Tel. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWIHN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1661 Weat 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:80 rak.

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 

Rea. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Saukite: Berwyn 6200

VALANDOS:

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

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

I. RIMDZUS, D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Tome Calls ta Indiana—

Pbone WENtworth 2527

PHYSIO THTCRAPY

936 West 63rd St.
HOURS: Daily 4—1 P. M. 
Baturdays » A. M. to 8 P. lt.

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

87 MSI AI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visų aklų įtempimų.

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

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland A v e n u e

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAIj 0523, Chicago 

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

Trečiad. ir Seštad. 9:30 a. m.
iki 7:00 p. m.

SKELBKITfiS “DRAUGE’

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namo.)

Dr. Walter J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4. popiet, 6:30 — 
8:80 vakarais. Trefilad. 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 4-8 vak. 

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. ir Sekinad. uždaryta.

Tiksint* Tyrimas 
Orthoptlc Gydymas

Contact Stiklai 
Stiklus Atnaujlnam

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Virt Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329

Vai.: — Kasdien — 10 iki II. 1 Iki 5, 7 
iki # — fteitad. — 10 lyte Iki 6 vak. Sek
mad. — 10 Iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia Saukite—

Res. TeL: MlDway 2880 

OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12
vai. popiet ir nuo 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

vaL ryto, nuo 2 iki 4 
įuo 7 iki 8:30 vai. vak.

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6264 S. Ashland Avė.,
ROOM A

Ofiso f ei.: GROvehm 5213 

Res. Tel.: PROspect 9475 
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.; Ir 
Trečiadieniais pagal sutarti.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Tel.......... VlRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4204 Archer Avenne
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS K CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6440 
Res. Tek: HEMlock 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayetto 3210 

Bet Tel. REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 

Saukite: KEDzle 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.

Tek: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Rd.

(Dargia 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 

6155 So. Kedzle Avenne 
VALANDOS: nuo 8-4 Ir 7-8 kasdien

Išskiriant trečiad. Ir Mkmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANal 8122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. Ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uidarytas.

RE23DENCUA 
3241 West 66th Place 

TeL REPnblle 7888

Rsa A958 So. Talman Ava.
Rea. Tai. GROvehill 0617 
Offlce T«L HEMlook 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marųnette Itoad
OFISO VALANDOS:

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

TeL CANal 92ffJ 
Tet:

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alesauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

TeL — HEMtock 55Ž4 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 6Srd Street

PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6606 S. Artesian Avė. 

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

6 iki 9 vaL vakare.

▼AL.: nuo 7 iki • 
Dienomis tik pagal

vakaras.
su tarti.

DR. JOHN G. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nesentai Sugrįžęs Ii Tarnybon 

PRANEŠA

Atidarymq Naujo 
Ofiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
6a«ktt«: BERWYN 6200 

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

TeL YARds 8146

DR. V. A. 5IMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

VaL: 11-12; 2-4; ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:32 

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. lllth St.

TCI. HILLTOP 00110
VaIhmIom itagal sutarti.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON
4645 So. Ashland Avenne

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 
Namu TeL PROspect 193U

Ofiso TeL VlRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

1 DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CIURURUAS

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namo Tai.t PTTT.I.MAN

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

West Town Bldg.
2»00 West Madison Street 
Oriso Tek: SEEley 7330 
Res. Tel.: BRUnstvIck 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare

SKAITYKITE “DRAUGĄ” Lietuva turi vėi būti Nepriklausoma Valstybe!

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS i D. - VYTAUTO PARKE - 6 DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI
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Antradienis, birž. 4 d., 1948

HELP WANTED
nnnNRASTTs draugas, chtcago, ttljnots n

“D R A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS S

HELP W.\NTED — MOTERYS

“DRAUGAS" HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarbom Street 
Tel. RANdolph 0I88-UI8U

HELP WANTF.D — VYRAI

FOUNDRftS VYRŲ

Molderių 
Core Makers 

Ir Papr. Darbininkų
MODERNIŠKA FOUNDRE

Puikios darbo sąlygos. Uždarbis 
virš ratos.

100
MERGINŲ

R A D I O

ŠVIESUS, SVARUS IR 
LENGVAS DARBAS 

PASTOVŪS DARBAI 

Trumpas 4 Sav. Pamokos Laikas

71c — 76c
Patyrusios Merginos Pradeda nuo 

83 CENTŲ
Automatiškas Pakėlimas iki

HILLS McCANNA CO. 9 4 C E N T Ų
3025 N. VVESTERN AVĖ.

REIKIA
PATYRUSIŲ

KETTLE 
PICKLE IR

ACID VYRŲ
Hot dip galvanizing dirbtuvėje. 
Pastovūs darbas, aukščiausią mo
kestis.

DELTA
Star Electric Co.
2400 W. FULTON ST.

G RIN DE RS

Prie Snagging Castings 
Diena ir Naktį šiftams

DRILL PRESS OPERATORIŲ 
NAKTINIUI ŠIFTUI

MIELINO MACH. OPERATORĘ
DIENINIUI ŠIFTUI

50 vai., j savaitę. Daliai moderniška ! 
dirbtuvė.

VANDERCOOK <f SONS 
900 N. Kilpatrick

FREIOHT HANDLERS
Popietiniui ir vidurnakčio Šiftui. 
881/, e. j vai. — 92% e. j vai., po 
Liepos 1 d. Laikas ir pusė virš 40 
vai. Atsišaukite.

UNIVERSAL CARLOADING CO. 
120 E. South Water St.

REIKIA DIŠIU PLOVĖJA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJA

VALGYKLOJE TARNAITE
Privatinėje mokykloje. Tek'foniiokite. 
eollect — Lako Forest 2274 ar rašy
kite MISS ELEANOR BENNF.TT. 
FRKRY 1IAT.T, I.AKK FOKKST, IIX.

Wirers - Solderers 
Assemblers

MOTERIŲ IR MERGINŲ 
18 METŲ IR SUVIRS

Su ar be patyrimu
šiems

Lengviems Švariems Darbams
Mokant

GERĄ PRADINĘ RATĄ 
Dirbant

40 VAI,. Į SAVAITĘ
SU

APMOKAMOMS ATOSTOGOMS 
ir

NEREIKIA DIRBTI NAKTIMIS
ATSIŠAUKITE J

MTJSITRON
223 W. F.rle St. (5th Fl.)

Motorola
GALVIN MFG. CORP. 

4545 Augusta Blvd.

1000 North, arti Cicero Avenue
Darbininkėms galima pirkti radio 

su nuolaida.

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL

DŽENITORKŲ
UŽDARBIS 72% J VAL. PRADŽIA* 

77% I VAL. PO 3 MftN.
82% Į VAL. PO « MftN,

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 DARBU 
NAKTINIAM ŠIFTE

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

ATSIŠAIKITE

Eureka Food Co
3635 S. IRON ST. 

YARds 8855

Platinimas katalikiškos 
spaudos yra dalis Katalikiš
kos Akcjios.

FARGUTIT
VTENTNTELTS AMERIKOS LTETUVTŲ KASDIENINIS 

RADIO LATKRA8TIS. — ĮSTEIGTAS BAL 11. 1933

WH FC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos 

iki 2-roa valandos popiet. '
KITOMIS DIENOMIS — nno 9:30 

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242

KVIEČIAME’
KLAUSYTIS

MUZIKO8
DAINŲ
8INIŲ

PRANEŠIMŲ

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D B. BACKUI 
4X04 Archer Avelio*, Chlcage

<)<Zr>{X=X>C=XX

“COD LIVER OIL ’ ETŲ.

Seniau žmonės labai daug 
suvartodavo žuvies kepenų 
taukų. Europoje tai buvo ži
nomas kaip “Ribotranas”, o 
anglai vadina “Cod Liver 
Oil". Norvegija padarydavo 
milijonus dolerių pelno iš 
‘‘Cod Liver Oil" industrijos.

Laikai mainosi, medicina 
progresuoja, žmonės gyvena 
kitaip ir jų skonis yra išle
pintas. Senoviškas Ribotra- 
nas dvokdavo pasmirdusią, 
žuvia, o žmonės gerdavo jį 
šaukštais, gerdavo gokčio- 
dami, — vis tai dėl sveika
tos. Seniau žmonės manyda
vo, kad juo priklesni vais
tai, tuo geriau “mačydavo”. 
O dabar moderniškose labo
ratorijose žuvies kepenų tau 
kai yra išvalomi, sukoncen
truojami, žuvinis dvokėsis 
pašalinamas, fortifikuojami, 
— ir žmonės juos geria ne 
šaukštais, o trk po kelis la
šus.

Buvo laikai, kad žmonės 
vartodavo Ribotraną nuo 
džiovos, nuo susnos, nuo ma
žakraujystės ir nuo kitokių 
ligų. Dar ir dabar yra to
kių, kurie taip mano. Dau
geliui pagelbėjo, bet dauge
liui ir pakenkė.

Pats svarbiausias vaistas 
yra ne žuvies kepenų rieba
luose, bet juose esančiame 
Vitamine D. Tasai vitami
nas teikia kūnui galimumą 
normaliai sunaudoti calciju- 
mą ir fosforą. Be Vitamino 
D, kūnas nepajėgia asimi
liuoti calcijumą ir fosforą, 
kurie yra reikalingi kaulų 
augimui.

Kai pristinga, augančiam 
vaikui Vitamino D, tai jo 
kaulai pasidaro minkšti, jis 
išpamsta, nyksta, — gauna 
ligą vadinamą Rickets. Jei 
gavęs tą ligą nėra tinkamai 
gydomas, tai jei kartais už
auga klišas ir be geros svei
katos.

Augančiam vaikui Vitami
nas D yra reikalinga.g ir 
naudingas. Bet tai turi būt 
duodamas su saiku, tik tiek 
kiek daktaras pataria, o ne 
daugiau. Perdaug to vitami
no, gali pakenkti. Klaidą 
daro tos motinos, kurios 
nuolat ir perdaug duoda sa
vo vaikams “Haliver Oil” 
lašų, ar kitokius su Vitami

nu D lašus be daktaro ži
nios. Tuomet vaikas gali ne
tekti apetito, jo viduriukai 
gali pasidaryti perliuosi; 
nuo to kartais kūdikis gau
na konvulsijas ir miršta. 
Taigi perdideles Vitamino D 
dozos, veikia, lygiai kaip 
nuodai.

Ypatingai suaugusieji pri
valo būti atsargūs ir per
daug nevartoti Cod Liver 
Oil ar kokių lašų su Vita
minu D. Suaugusiųjų kau
lai jau ir taip yra. trapūs, o 
jei dar labiau jie kalcifikuo- 
sis, tai bus dar trapesni. 
Tuomet nuo menkiausio stuk 
telėjimo kaulas gali sprog
ti lyg stiklas. Be daktaro 
patarimo neprivalote varto
ti Vitamin D.

Jau yra ištirta ir dakta
rams žinoma, kad perdide- 
lis Vitamino D vartojimas 
gali iššaukti tokius simpto
mus: netekimas apetito, daž 
na.s vėmimas, viduriuose 
“krempsai’’ ir prasiskiedi- 
mai, troškulys, galvos svai
gulys, ausyse zvimbimas, ne
tekimas svorio, inkstų de
generacija ir mirties.

Hypervitaminozas nuo per 
didelio vartojimo Vitamino 
D žalingai veikia į visą sis
temą. Tuomet kūne įvyksta, 
hypercalcemija. Kraujagys
lės sukietėja (arterisclero- 
sis), ir tokios padėties pa
sekmės yra gan blogos, žmo
gus negali ilgai gyventi. Be 
to, ir inkstams, bloga, ir šir
džiai negerai; ir plaučiams, 
ir bronchams, ir kepenims 
ir viduriams negerai.

Jei kas manote, kad Cod 
Liver Oil ir Vitamino D kon
centratai nekenkia, nėra nuo 
dai, galite vartoti daug ir 
kiek norite, — klystate! At
sargiai su vitominomanija, 
jei norite sveiki būti ir il
gai gyventi. •

Spring Valley,
Illinois Žinios

Gegužės 26 — 28 dieno
mis Šv. Onos bažnyčioje bu
vo 40 vs.’andų šv. Sakra
mento adoracijos atlaidai. 
Tikintieji skaitlingai ėjo iš
pažinties ir prie šv. Komu
nijos.

Pamokslus sakė ir tvarką 
vedė misijonierius kun. Jo
nas Kidykas. Per tas tris die 
nas buvom kata,Ūkiškoje ir 
lietuviš,koje dvasioje. Garbė 
kun. Kidykui!

★
Darbai eina gerai. Į dar

bus priima vien tik moteris 
ne jaunesnes 16 metų. Vy
rams lyg sako: būkit namie. 
Pas mus kas stebėtina,, kad 
niekur nestreikuoja kaip 
pav., Detroit, Cleveland, Chi 
cago.

★
Krautuvėse negalima mė

sos gauti. Kai kas sako, kad, 
nuėmus OPA mėsos kainos 
kontrolę, už svarą mėsos 
reiktų net $2 mokėti. Tuo
met mėsos bus, nes, kurie 
nedirba ir pinigų neturi ne
galės nei mėsos valgyti.

★
Lietuviškas veikimas silp

nas. Seni lietuviai be ener
gijos. Būtų labai pageidau
jama, kad koks nors kalbė
tojas a.tsilankytų pas mus. 
Visas veikimas SLRKA ir 
SLA kuopose.

★
Laiškų iš Lietuvos negau

nam. Nieko negalima suži
noti apie brangų kraštą Lie
tuvą. A. P.

Iškilmingas kunigo Lai gyvuoja dučė 
susitikas

Rosslare Harbor, Airija. 
— Ne tik miestelio vyriau
sybė, bet visi gyventojai ruo
šias nepaprastam pasitiki- 
mui kun. Flanagan, kuris jau 
40 metų kai nebuvo parvy
kęs namo.

Kun. Flanagan Amerikoj 
išgarsėjo nusikaltusio jauni
mo auklėjimu, įsteigdamas 
Boy’s Town, Nebraska val
stybėje.

K

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

PATAISYKIT SAVO NAMO į 
STOGĄ ir UŽDEKIT i 

MCRINIUS SIDINGUS

Nors fašistų dučės Musso- 
lini jau nebėra gyvųjų tar
pe, bet Italijoj fašizmas da 
gyvas, šiomis dienomis Mi
lano Duomo aikštėje prožek
toriais buvo nušviesta toks 

’ pranešimas:
“Trečias numeris Lotta 

Fascista (požemio fašistų 
laikraštis) tik ką išėjo. Skai
tykit. Fašizmas da nemiręs. 
Ilgai gyvuok II Duče".

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

3S

Mes Pagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namg 

Lengvais Išmokėjimais 

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
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
Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakarą 

šeštadienį iki 2-roa valandos po pietų.

Įgyvendinkite Lietuviškg Patarlę 
"SAVAS PAS SAVĄ"

TlesIogJųms 
Iš Mū< Imtu

Pirkite Ten, Kar Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus

Už Prieinamas Kainas!
tuvės

I

3sa

%

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150l
I DIEN4-

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir —
KEM-TONE VAL8PAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
1»4«m. SIENINES POPIF.ROS

Duodame 20% Nuolaidą!

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

j 2547 West 63rd Street 
i J Tel.: — HEMIoek 8262

Daktaro atsakomai j 
klausinius

Atsakymas B. J. — Ne
tiesa., dar nėra išrasta spe
cifinių vaistų dėl džiovos. 
Tamstog minimi vaistai yra 
humbukas, ir jie džiovos ne
išgydo.

Atsakymas U. R. — Jei 
tamstai apendiksas buvo trū 
kęs, tai tik džiaugkis kad 
išlikai gyvas. Kartais pasi
taiko, kad po tokio įvykio 
ir po operacijos viduriuose 
atsiranda sukibimų (adhe- 
sions). Tokie atsitikimai y- 
ra neišvengtini. Jei tamsta 
pasiduotum antru sykiu o- 
peracijai, kad paliuosuoti 
“adhesions”, tai nei joks 
chirurgas negali užtikrinti, 
kad “adhesions’’ vėl nepa
sikartos.

Prievarta maitinami
Sandstone, Minn. — Fede- 

raliam kalėjime čia paskel
bė bado streiką septyni jau
nuoliai, peržengę drafto įs
tatymą. Po 17-kos dienų ba
davimo, kalėjimo personalas 
prievarta įteikė jiems skys
tojo maisto. Visi sako ba
dauja, kad laimėti visuome
nės simpatiją ir prezidento 
dovanojimą jų nusižengimo.

Kam sunkenybės atima 
norą, tas mažai tenuveiks —
J. Hiiter.

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų PlrkSjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jųl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PAKLOK SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS

ROT,L ROOFING —
90 lh. — 2nd Roll .... Sl.flO
Brlck Siding — Roll •......... $2.15
Heavy Itrick Siding ............ $0.05

KetvirtalnS pėda.
TURIM PILNA PASIRINKIMU 

A-l
rūšies stako — Lentų Ir Namams 

Mntoriolo.

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

3800 SO. U'ESTERN AVĖ. 
Tel. LAFAYETTE 2101

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

nnnmmnKH1
šią pinigų sumą, KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 

VP. 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 
lfilaidų, pagal O. I. Bill of Rights 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
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$6.00 per year outside of Chicago; $7.00 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brlngs best results.

DRAUGAS
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
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Dviem mėnesiams .............................. ............................. . ..\1.50
Vienam mėnesiui ............ ................................... .. ..................' .75

Jungtinėse Valstybėse, ne Chicagoje:
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
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Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negražiname, Jei neprašo
ma tai padaryti Ir neprisiunCiama 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 
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Entered aa second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, HL 
Under the Act of March 3, 1879.

Prancūzijos Rinkimu Daviniai
N*ors galutinų d3.vinių iš Prancūzijos rinkimų j parla

mentą šiuos žodžius rašant dar nepaduota, tačiau jau 
galima numanyti, kad Populiarusis Respublikonų Są
jūdis (Populiar Republican Movement) laimėjo daugiam 
atstovų už komunistų partiją. Pirmuose po karo rin-

* kimuose daugiausiai atstovų buvo gavę komunistai.
Atrodo, kad populiaristai, jei jiems pavyks susiblo

kuoti su dešiniosioms partijoms a.r socialdemokratais, 
galės sudaryti vyriausybę, paruošti ir pravesti demo
kratinę valstybės konstituciją, bet ne tokią, kokią bu
vo priėmę kairieji ir kurią atmetė Prancūzijos pilie
čiai geroka balsų dauguma. Kairiųjų, kuriems vado
vavo komunistai, konstitucija siekė privesti kraštą 
prie diktatūros.

Nelengva, tiesa, populiaristams bus pravesti savo 
programą, bet esame tikri, kad prancūzų tautoje jie 
turės pritarimo ir paramos. Jei būtų leista komunis
tams sauvaliauti, tauta patektų į Maskvos žnyples ir 
netektų viso to, ką ji ligšiol brangino — keturių laisvių.

★
Ir Italijos Žmonės Balsavo

Praėjusį sekmadienį ir pirmadienį ir Italijoj buvo 
rinkimai.' ši tauta neturėjo laisvų rinkimų nuo pat 
fašizmo įsigalėjimo pradžios, būtent per su virš 24 me
tus.

Šiuose balsavimuose Italijos gyventojai turėjo pasi
sakyti už ką jie stovi: monarchiją (karalių) ar res
publiką. Tai labai svarbus klausimas. Už kurį daugu
ma pasisakė tuo tarpu fla.r nėra žinių, tačiau, gauna
mais pranešimais, kelios dešimtys to krašto piliečių 
pareiškė savo valią laisvu, slaptu ir demokratiniu bal
savimu.

Taigi, matot, vakarų demokratijų įtakoj esančios tau
tos praveda laisvus rinkimus, turi teisę pasisakyti dėl 
savo krašto santvarkos ir ateities, bet Sovietų Rusijos 
diktatorius su savo įtakoje esančiomis tautomis (tei
singiau — pavergtomis) elgiasi visai kitaip. Jis arba 
draudžia rinkimus arba stengiasi pravesti tokius, ko
kius turi Sovietų Rusijoj. Stalino rinkimų metodai: tik 
vienas komunistų partijos kandidatų sąrašas ir tik tiek 
kandidatų, kiek yra reikalinga išrinkti.

'A
Ir Ten Bolševikai Trukdo

Jungtinės Valstybės savo laiku pasiuntė Kinijon ge
nerolą Marshall, kaipo ambasadorių, manydamos,' kad 
jam pavyks taip tarpininkauti tarp kovojančių tarp 
savęs partijų, jog bus išvengta naujas civilinis karas 
tame krašte. Į Maskvą pasiųstas kitas gabus genero
las (W. B. Smith), kad į Rusiją paveikti ir prieiti prie 
bendro nusistatymo Kinijos ir kitais klausimais. Bet 
kol kas dar nėra ryškių ženklų, kad Kinijos vidaus 
politinė būklė būtų bent kiek pagerėjusi. Kai kurie po
litikai pastebi, kad ji eina blogyn. Taip yra dėl to, kad 
Sovietų Rusija visokiomis jai prieinamomis priemonė
mis sėja revoliucijos sėklas.

Maskva keliais atvejais yra pareiškusi, kad ji no
gėtų matyti Kiniją vieninga. To paties nori ir Jung
tinės Valstybės. Tačiau tarp rusų ir amerikiečių norų 
ir pageidavimų yra didelis skirtumas. Jungtinės Val
stybės nuoširdžiai to nori ir siekia, kuomet Rusija vie
ną sako, o kitą daro. Ji meluoja.

Rusai bolševikai Kinijoj, kaip ir visur kitur, daro 
didžiausius trukdymus taikai ir žmonių gerovei.

Penkeri Metai Vergijos Darbuose Rusijoje
Keliasdešimts tūkstančių lietuvių, ištremtų į tolimas 

rytinės Rusijos žemes, sunkų darbą bedirbdami, jau 
penkeri metai kaip vergauja. Kokiose sąlygose jie gy
vena galima spręsti iš tų žinių, kurias patiekia rusų 
inžinierius, buvęs raudonosios armijos politrukas ir 
kapitonas Viktoras Kravčenko, kurs,, nutraukęs ryšius 
su Maskvos diktatoriumi, parašė labai įdomią knygą 
“I Chose Freedom”. Bekeliaujant po įvairias Rusijos 
vietas, jam teko matyti ir vergovėje laikomus lietu
vius. Raudonojo rėžimo vergų stovyklas jis matė dau
gelyje vietų ir apie jas rašo: dauguma atrodo mirti
nai išvargę ir, beklampodami purvu, vos pavelka kojas. 
Daugely vietų jiems tenka, dirbti iki kelių vandenyje. 
Ten juos apgula spiečiai uodų nuo kurių ir apsiginti 
neįmanoma. Atrodė lyg Dantės aprašytojo pragaro sce
nos, rašo Kr&včenko. Jų daugumai tenka eiti po šešias- 
septynias mylias į darbą ir atgal, vadinasi, be dešim
ties ar daugiau sunkaus darbo valandų, jie po trejetą 
valandų dar turi pėsčiomis eiti, ir tik nedaugelis turi 
batus tiems priverstiniems žygiams atlikti. Nepageidau
jamų elementų trėmimas į pageidaujamas priverstino 
darbo vietas, Sovietų Rusijoje plačiai vartojamas ir 
tenai vartojamos net tortūros ir inkvizicijos liudija 
Kravčenko.

NKVD kolonijose Uralo kalnuose tie rėžimo vergai 
verčiami dirbti lauke, nepaprastų šalčių nepaisant, ne
žiūrint, kad jie turėjo nušalusias, gangrenos apimtas 
kūno dalis. •

Dauguma, jų apgyvendinti sausakimša, nešildytuose 
barakuose. Jie laikomi pusalkiu. Į tas stovyklas atvy
kus, nuo areštuotųjų atimamos knygos, paišeliai, popie
rius, laiškai ir t.t. Su namiškiais jiems susižinoti, žino
ma., draudžiama. Barakų viršininkais dažnai skiriami 
kriminalistai, nes jie esą griežčiau ir noriau pildo jiems 
pavestus įsakymus, gi visos stovyklos viršininku ne
retai skiriamas už kokį nusikaltimą nuteistas komu
nistas. Pagrindinis kaltinamųjų maistas — duona., ku
rios jie gauna nuo 11 iki 30 uncijų į( dieną (priklauso 
nuo to, kur jie yra ir kaip jiems sekasi išpildyti darbo 
normas).

Visų drabužiai susinešioję, o vieton batų daugelis avi 
kokias nagines arba tiesiog kojas apsivynioję skarma
lais. Mirtingumas jų tarpe yra toks didelis, kad kai 
kuriose stovyklose iš kalinių yra sudarytos specialios 
laidotojų brigados, kurių pareiga, dirbant 12-14 darbo 
valandų, užkasinėti mirusiuosius.

Kravčenko, kurs karo metu buvo atsakingas ginkla
vimosi pareigūnas Maskvoje, o vėliau buvo paskirtas 
ginklų užpirkimo komisijos nariu Jung. Valstijose, tvir
tina, kad karo metu Rusijoje, kaip ir Vokietijoje, gink
lų pramonė, svarbiausia, rėmėsi vergų darbu. Ginkla
vimosi komisariatas sa.vo fabrikuose naudojo daugiau- 
ūa tremtinius, areštuotuosius, belaisvius. Kad apsau
gojus nuo oro puolimų, kai kurie fabrikai buvo įrengti 
po žeme, be minimalių ventiliacijos įrengimų..Tose vie
tose “baisenybės buvo šėtoniškai paaugusios. Areštuo
tųjų veidai — liguistai pageltę ir be kraujo, atrodė lyg 
baisios pomirtinės kaukės. Tai buvo vaikščiojantieji la
vonai, beviltiškai užnuodyti chemikalais...

Kra.včenčo žiūrėjo į tų nelaimingųjų eiles enkavedistų 
(bolševikų policijos) varomus. Viena iš tų nelaimin
gųjų iš pervargimo, čia pat beeidama, sukrito. Du sar
gybiniai ją nutempė į šalį...

Šitokiose sąlygose laikoma nemaža ir lietuvių be kal
tės ir teismo išvežtų. Kodėl jie negrąžinami į sa.vo tėvų 
žemę ?

Savo pramonės srityje sovietai skelbia didelius laimė
jimus. Vienok jie nutyli, kad tas atsiekta per upes 
kraujo ir milijonus lavonų.

★
Pagerbkime Lietuvos Kankiniu Atmintį

Šią vasarą sueis penkerj metai, nuo tų pasibaisėtinų 
dienų, kai bolševikai Lietuvoje išžudė šimtus žmonių, 
o dešimtis tūkstančių išvežė į Sibirą. Didžiausios sker
dynės vyko ties Telšiais, Rainių miškely ir netoli Kau
no — Pravieniškių stovykloje. Rainių miškelyje 1941 
m. birželio 24 dieną žuvo 76 žmonėls, jų tarpe mokslei
viai, ūkininkai, smulkūs prekybininkai, darbininkai, šau
liai, pavasarininkai, jaunalietuviai ir t.t. Buvo tai dau
gumoj politiniai kaliniai, kurie nusikalto nepritarę Sta
lino rėžimui, iškeldami tautinę vėliavą ir t. p. Atkasus 
jų lavonus, buvo konstatuota sulaužyti kaulai, išbady
tos akys, sumaišyti smegenys, durtuvu išmaišytos gerk
lės ir t.t. Liepos 1 d. visi jie buvo iškilmingai palaidoti 
Telšių kapinėse.

1941 m. birželio 26 d. apie 400 Lietuvos ūkininkų 
buvo išžudyta Pravieniškių Priverčiamo Darbo Stovyk
loje. Jie ten buvo daugumoje uždaryti už nesumokėtus 
mokesčius, nedateklius pristatant pyliavas ir kitokius 
smulkius “nusikaltimus'’. Išvedus į kalėjimo kiemą, 
juos pradėta šaudyti. Vieni-kiti kruvinomis rankomis 
dar kabinosi į, spygliuotas tvoros vielas, ir dar kartą 
šaunami, smukdavo žemyn. Gyvais pasilikusiems pri
baigti, į sužeistųjų krūvas buvo metamos granatos.

Kruvinos egzekucijos vyko daugelyje Lietuvos mies
tų. Nužudytųjų tarpe buvo ir 15 kunigų. Ypač žiauriai

buvo nužudyti Būdavonėg miške kun. dr. Dabrila, kun. 
V. Balsys ir kun. J. Petriką.

Šiemet sueina taipgi penkeri metai nuo tos baisios 
1941 m. birželio 14 nakties kada Kaune, ir kitose Lie
tuvos vietose buvo suareštuota su viršum 35,000 Lie
tuvos vyrų, moterų, senelių ir vaikų. Gyvuliniuose vago
nuose užkalti, be reikiamo maisto, be gėrimo, trokšda
mi nuo tvankumo jie buvo išvežti į Sibirą, Kazakstaną 
ir kitus tolimos Rusijos plotus. Daug jų jau žuvo, kiti 
su sutinusiomis kojomis ir rankomis, su iškritusiais 
dantimis dar tebekenčia ir tik, palyginti, nedidelė trem
tinių dalis naudojasi kiek geresne, dalia.

Metinėms atėjus, pagerbkime jų visų atmintį susi
rinkimuose, spaudoje, bažnyčiose. Labiausiai gi jų at
mintį pagerbsime tęsdami kovą dėl Lietuvos laisvės, 
dėl kurios jie žuvo, kentėjo ar tebekenčia.

turėjo būti išrinkti tik tie 
kandidatai, kurie komunis
tų partijos buvo pasiūlyti. 
Jeigu jų tarpe ir buvo ne 
komunistų, tai jie buvo pa
statyti į tokias sąlygas, kad 
jie savo valios vis vien ne
galėjo pareikšti, šitaip pa
rinktas, ne išrinktas, neva 
“seimas” gavo iš Maskvos 
įsakymą nubalsuoti rezoliu
ciją, kurioje turėjo būti pra
šoma priimti Lietuvą į So
vietų Sąjungą.

V. Rastenis

Religinė Padėtis Lietuvoje Sovietų Ir 
Vokiečių Okupacijoje

Neseniai mes turėjome 
progos pasikalbėti su asme
niu, kuris yra pergyvenęs 
vieną po kito du totalitari
nius rėžimus: Sovietų Ru
sijos ir nacių Vokietijos. 
Tai yra buvę viename iš 
Baltijos kraštų, būtent, Lie
tuvoje, kuri nuo 1940 metų 
birželio 15 dienos buvo už
imta sovietų, o nuo 1941 m. 
birželio pabaigos tapo už
imta vokiečių ir jų valdo
ma ligi 1944 metų vasaros. 
Čia perduodame, ką tas as
muo pasakojo apie religinę 
laisvę Lietuvoje tų dviejų 
rėžimų metu.

— Jūs gerai žinote, — sa
ko mūsų bendradarbis, — 
kad lygiai komunistų, lygiai 
nacių rėžimas oficialiai pri
pažįsta religijos laisvę. Bet 
taip pat gerai žinote, kad 
nei vienas nei kitas iš tų 
rėžimų niekad neslėpė savo 
antipatijos religijoms. Aš 
galiu papasakoti, kaip toji 
antipatija pasireiškė vyk
dant religijos laisvės prin
cipus praktikoje.

Visų pirma, kai 1940 me
tų birželio 15 d. Sovietų Są
junga, realizuodama savo 
slaptą susitarimą su naciš
ka Vokietija, okupavo Lie
tuvą ir kitas Baltijos val
stybes, oficialiai buvo skel
biama, kad Sovietų Sąjunga 
visai nemano įžeisti šių val
stybių nepriklausomybės ir 
nemano kištis į jų vidaus 
reikalus, ,o nori tiktai jas 
apsaugoti nuo pavojų ir pa
dėti joms nusikratyti nuo 
“Sovietų Sąjungai priešingų 
elementų”, t. y. padėti tiems 
kraštams sudaryti pas save 
tokias vyriausybes, kurios 
“garantuotų nuoširdų ben
dradarbiavimą su Sovietų 
Sąjunga savitarpinės pagal
bos pakto ribose”... Tačiau 
toji vyriausybės sudarymo 
pagalba pasireiškė tuo bū
du, kad Sovietų Sąjungos 
specialus atstovas Dekano
zovas ir pasiuntinys Lietu
vai Pozniakovas padiktavo 
Lietuvos vyriausybės sąsta
tą. Paskui buvo įsakyta vi
sose šiose valstybėse pada
ryti naujus rinkimus. Jie 
buvo suorganizuoti pana
šiai, kaip tai daroma ir So
vietų Sąjungoje. Komunistų 
Partija sudarė kandidatų 
sąrašus ir prisidengusi ‘Dar 
ho Sąjungos’ vardu juos pa
skelbė. Jokia kita partija ar 
organizacija kandidatų sta
tyti negalėjo, nes Maskvos 
delegatų sudarytoji vyriau
sybė, tų delegatų įsakymu, 
tuojau paskelbė visas lietu
vių organizacijas,, išskyrus 
komunistų partiją, uždary
tomis. Tuo būdu liko užda
rytos visos religinės orga
nizacijos. jų tarpe ir tikin
čiųjų piliečitj politiniai bei

kultūriniai susivienijimai. 
Kandidatų buvo pasiūlyta 
tik tiek, kiek reikia išrink
ti (apie 80), nei vienu ne 
daugiau. Ir buvo paskelbta, 
kad visi privalo už juos bal
suoti, nes kas nebalsuos, tas 
bus skaitomas liaudies prie
šu. O liaudies priešams bu
vo atvirai grasinama sunai
kinimu... Aišku, kad toks 
nebūtų balsavimas, vis vien

ATYDA!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 

Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 5. Ashland Avė.
Tel. GBOvehill 7570 

GROvehlll 1983 - TRlangle 0073

Amerikos Lietuvių Paminklas 
Šv. Antano Garbei!

Šv. Antano Vienuolyno ir Koplyčios 
Statybos Fondo Vajus.

Didėjant Lietuvos Pranciškonų skaičiui Amerikoje ir nebe
galint jų visų sutalpinti dabartiniame nedideliame vienuolyne 

Mount St. Francis, Greene, Maine,
Tėvai Pranciškonai STATYS DIDESNĮ

ŠV. ANTANO VIENUOLYNĄ IR KOPLYČIĄ!
Komunistams konfiskavus visus Pranciškonų 

vienuolynus Lietuvoje,
Naujasis Šv. Antano Vienuolynas,

liks vieninteliu pasaulyje Pranciškonų vienuolynu, kuriame 
apsigyvens po platųjį pasaulį karo išblaškytieji Lietuvos 
Pranciškonai ir į vienuolyną naujai įstojusieji Lietuviai 

Amerikiečiai.
PRIE PAMINKLINIO ŠV. ANTANO VIENUOLYNO 
STATYBOS NUOŠIRDŽIAI PRAŠOMI PRISIDĖTI

VISI AMERIKOS LIETUVIAI.
Už Kiekvieną, Kad Ir Mažiausią Auką 

Tėvai Pranciškonai Bus Amžinai Dėkingi!
Šv. Antano Vienuolyno Ir Koplyčios Statybos Fondan 

Priimami Ir Karo Bonai 
Neužmiršk šv. Antano Vienuolyno 

IR SAVO TESTAMENTE.
UŽ TAVO VĖLĘ

Pranciškonai nuolat melsis ir laikys Šv. Mišias!
LIETUVOS PRANCIŠKONAI 

Mount St. Francis Greene, Maine

BE

PASKOLOS DAROMOS

Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

INDER U. S. GOVERNMENT SI PERVISION

2202 W. Cermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. K AZAN AUŠRAS President & M&nager

Office hours: Daily 9 A. M.-5 P. M.; Thursdays 9 A. M.-7 P. M. 
Wedneaday 9 A. M. - 12 Noon



Antradienis, birž. 4 d., 1946 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Priešų Veikla

West Sidės Susirinkime, Chicagoje
BŪRYS ORGANIZUOTŲ AMERIKIEČIŲ PASISKEL
BĖ JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ IR JOS VADŲ 
IŠDAVIKAIS,

Gegužės 29 dienos vakare muni&tų vadinami savo kraš>- 
Temple' Judea, 1227 So. In- to išdavikais, nes rėmė* karą 
dependence, įvyko įdomus prieš Stalino draugus fašis- 
susirinkimas. Susirinkimo tus. Mūsų ‘‘progresyvūs de- 
šaukėjai: Jewish People’s mokratai tada gavo iš Sta- 
Fraternal Order, American lino įsakymą trukdyti Ame- 
Veterans Committee, Jewish rikos parauną karui prieš na- 
War Veterans, West Side cms streikais ir kitais gali- 
Clubs of American Youth mais būdais. Gi dabar tie 
for Democracy. Mollie Lie-1 “progresyvūs” amerikiečiai
ber, buvusi Amerikos jauni
mo atstovė pasaulio jauni
mo konferencijoje Londone, 
darė pranešimą iš konferen
cijos ir savo penkmėnesinės 
kelionės po Rusiją, Prancū
ziją, Čekoslovakiją ir Belgi
ją-

Susirinkimas buvo prade

nutyli apie rusų šešių mili
jonų armiją, apie karinį lar 
vinimą mažų vaikų mokyk
lose, apie rūsų kviečių lai
vus Prancūzijai ne žmoniš
kumo bet politiniais tiks
lais. Bet iš kitos pusės tie 
patys išdavikai rėkia ir mū
sų lėkštesniems politikams

, į ausis sėkmingai čiulba, kad 
tas Amerikos himnu, o o amerįjęįe^įanls nereikalingas 
sekė Amerikos Veteranų Ko- karinjs lavinimas kad lais.
miteto sekretoriaus Sidney 
Ordover kalba. Dabartinė A- 
merikos politika, anot jo, e- 
santi reakcijonierių ir nesa- 
varankių liberalų padaras, 
nes amerikiečių oficijalios 
delegacijos nebedievinančios 
Stalino ir šimtu procentų 
nebepatenkinančios rusų už
sienio politikos. Vienintelis 
tiesus kelias išrišti visus 
tautinius ir tarptautinius 
klausimus esąs vadinamųjų 
progresyvių amerikiečių ke
lias — daryti viską pagal 
Stalino nurodymus. Tas ke
lias buvęs prezidento Roose- 
velto kelias.

Mollie Lieber pašventė vi
są savo kalbą keikimui pre
zidento Trumano ir Ameri
kos demokratijos ir garbi
nimui Rusijos ir kitų kraš
tų komunistų. Valstybinė 
santvarka Rusijoje esanti 
kitokia, bet ji esanti daug 
geresnė už Jungtinių Val
stybių. Ji dar pabrėžė, kad 
tik Rytų Europa esanti tvar
koma pagal Atlanto Ča.rterį, 
gi Vakarų Europos valsty
bės esančios pavergtos.

Bet, Dieve gink, nepava
dink šiokių susirinkimo inL 
cijatorių komunistais, kaip 
vienas žilaplaukis senis su
sirinkime pabandė. Jie esą 
tiktai progresyvūs ir anti
fašistai demokratai.

Visi dar atsimename šio 
karo pradžią. Kai Stalinas 
flirtavo su Hitleriu, ameri
kiečiai demokratai buvo ko

tai reikalingoms reformoms 
ir taikai išrašomi tiktai Mas
kvoje ir Rusijos ambasadose. 
Besikeičianti istorija ir kul- 

| tūrinis progresas verčia mus 
visus daryti reformas, ver
čia mus eiti į kompromisus 

! tarptautiniuose santykiuose., 
Bet kompromisai turi būti 
abipusiai. Principinis nusi
statymas prieš tikrus fašis-1 
tus turi būti išlaikomas ne 
pagal dviveidiškus ir savi- i 
žudiškug amerikiečių išdavi-' 
kų ir Maskvos garbintojų į 
pavyzdžius, bet su kilniu ir J 
pastoviu nusistatymu ir ger- i 
biant nuoširdžių amerikie- i 
čių gražius užsimojimus bū
tinoms reformoms bei tobu
lesniam demokratiškam pro
gresui.

Baigiant tenka suminėti, 
kad mes galime pasimokyti 
ir iš čia minėtų amerikiečių 
išdavikų. Komunistai paro
do daugiau kūrybinės inici- 
jatyvos ir lankstumo orga
nizuotame veikime, moka 
gražiais šūkiais ir nekaltais 
vardais prisidengti savo vei
kimo dirvos plėtimui. Demo
kratiškieji demokratai daž
niausiai nieko neveikia savo 
principų plėtimui ir gilini
mui, arba veikia perdaug 
lokalizuotai ir izoliuotai. Pa-

Pranešimai
Brighton Park. — Moterų 

Są-gos 20 kuopos susirinki
mas įvyko antractienio va
karą, birželio 4 d., parapijos 
mokyklos kambary. Valdyba

Brighton Park. — Labai 
svarbus susirinkimas visų 
Brighton Park draugijų, vai 
dybų bei pavienių veikėjų 
įvyks trečiadienį, birž. 5 d., 
8 vai. vakare, parapijos sa
lėj, 4400 So. Fairfield. Rei
kalas labai svarbus, t. y. 
atitraukimo į Ameriką Lie
tuvos našlaičių iš Vokieti
jos. Bus perskaitytas laiš
kas iš U. L. R. F. Am. cent
ro.

Taipgi visi BALF 6-to sky . 
riaus nariai kviečiami daly
vauti, nes reikės skirti di-1 
dėlę auką iš skyriaus, iždo1 
atitraukimui lietuvių našiai-, 
čių iš Europos.

Kviečia BALF sk. valdyba' 
J. K. Enčerls, pirm. I

Atvyko mokslininkė
Dr. Lise Meitner, 68 metų, 

pabėgusi iš Austrijos nuo 
nazių persekiojimo, atvyko į 
Chicago. Ji yra žinoma ato
mo mokslininkė, daug prisi
dėjus prie sukonstruktavimo 
atomo bombos•

Ateinantį ketvirtadienį 
Krikščionių ir Žydų Taryba 
iškels jai pagerbti bankietą 
ir įteiks citaciją.

Iš keršto padegė
Nantilus Apartment Hotel 

menedžeriui išmetus iš kam
bario vieną nuomininkę, už 
dešimts minutų viešbuty ki
lo gaisras. Pasirodė, kad iš

eidama iš kambario moteris 
sukrovė vienon vieton rakan
dus ir kitus daiktus ir juos 
padegė. Nuostolių viešbu
čiui padaryta už keletą šim
tų dol.

MAIEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Vfestern Avė. - Pro. 0099

vi rinkimai Vakarų Europos 
kraštuose esą leisti per ank
sti, kad Amerikos diploma
tai esą fašistai, nes nesu
tinka šimtu procentų su die
vaičio Stalino šventais ir ne
kaltais pasiūlymais.

Anot tų Stalino garbinto- brėStina, kad po minėto su
sirinkimo suniekintam pre
zidentui Trumanui ir sekre
toriui Byrnes buvo išsiųstos 
nekalto turinio telegramos.

Veteranas

jų, Amerikoje tik tuomet bū
sianti gera tvarka, kai pre
zidentas Trumanas visuose 
vidaus ir užsienio politikos 
reikaluose prašys patarimų 
Rusijos ambasadoje, kai sek
retorius Byrnes vykdys tik 
tai, ką jam Molotovas įsa
kys.

Būtų labai kvaila sakyti,
kad Amerikos santvarka y- . ,v., , , . , , i „j certas nuo pradžios pastara tobula ir be dėmių, kad r 1

Casino vardo vienas ge
riausių Chicago katalikų vy
rų choras birželio 9 d., Ci- 
vic Teatre duos koncertą. 
Tai bus pirmas choro kon-

A. A.

MATEUŠAS PALONIS
Gyveno 6838 So. Campbell Avė., tel. GROvehill 4261.
Mirė Birželio 2d., 1946m., 12:15 vai. ryte, sulaukęs pusės 

amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Upytės parap., 

Dubiškiių kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Anelę, dvi dukteris: 

Stella ir Bernice ir ženjtą Wilfred S. Phelps, pusseserj Gra
ciją Zalatoris, du pusbrolius: Apolinarą Grigą ir Ralph Ma
žeiką, švogerką Juzefiną Adashunas, švogerius: Juozapą And- 

nišiūną, Kazimierą Andrišiūną, Antaną Kurkuaitį ir Apoli
narą Kukuraitį, giminaičius Joną Juzėnas ir duktė Michaliną,
jų visų šeimas ir daug kitų giminių ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 S. Hals- 
ted St.

Laidotuvės įvyks trečiadieny, birž. 5 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo švenč. Panelės Marijos pa
rap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kizimiero kapines.»

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmoną, Dukterys, Žentas, Pusseserė, Pusbroliai, 
Švogerką, švogeriai ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius P. J. Ridikas, Tel. YARds 1419.

ANTRA
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.

NULIŪDIMO VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

Amerika negali nieko iš ki
tų pasimokyti. Bet lygiai 
kvaila būtų sutikti su ame
rikiečiais išdavikais ir ma
nyti, kad dangiškieji recep-

rojo karo.

B. A. LACdAWICZ 
roselande 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Končlantlejl nuo seną, atdarą

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, Ir kaip 
nakties metu negalima gerai 1681-
mlegot. Kuomėt 
žaizdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
praiallnanėtos y- 
patybžs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties polis) Ir 
pagalbia Iftgydyt 
sena* atda 
ras Ir skau 
džlas žals

daa. Vartokite j] Irgi skaudleme 
nudegimams. SąAų Ir sutrflklmų 
praftallnlmul. Ir kad palengvinti 
Psorlaals niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Atblete's Foot degimą Ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
sutrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos negalėms 1A lauko pu-

LEGULO OINTMENT parsi
duoda po 91.00, 1.75, ir t.OO.

■lųsklts Jūsų Mosey Orderi tl.- 
■log |:—

LEGULO
1941 No. Pulaflkl Rd. 

n*pt. n. Chleagn III.
Arba galima gauti STEM PHAH- 
MACY, 48 4 7 W. 14th St., Cice
ro 50, lilinou).

A. A.
ONA ZAREMBA

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

Mii6 Birž. 8 d., 1946 m, 9 
vai., ryte, sulaukus senatvės.

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

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Antanų, marčių Louise ir 
šeinių: brolį Stanislovų jo žmo
nų Julia Pocius ir Seimų: sese
rį Tekle Vaisė jos vyrų Juoza
pų ir šeimų: 2 švogerkas Ur
šulę Žukauskienę ir Vilčlnskie- 
nę ir jų šeimas ir dalug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų 
Amerikoj ii* Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas J. Llulevi- 
čiaus kop yčfoje — 4 348 South 
Callfornia Avė.

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

Iš koplyčios 8:30 vai., ryto, 
bus atlydėta J Nekalto Prastd., 
šv. Pan., Marijos parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Simne, 'Marti, Bro
lis, Sesuo, ftvogtrkos Ir Kitos 
Glniinįės.

Uald-ot., dlrekt., J. Likillevi- 
člus. Tel. LAF. 3572.

PAKITĘ TIESIOG NUO — 
MR. NEIJSON 

— Savininko —

$1. Casimir Monument 
Company

3914 West 1111h St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

A. A.
JUOZAPAS SWILA
Gyveno: 4 43 3 S. Wood St.
Mirė Birželio ld., 1946m., 3 

vai. ryte, sulaukęs pusės ainž.
Gimė Lietuvoje. Amerikoje 

išgyveno 37 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

žmonų Petronėlę, kun tebeguli 
So>uthtown ligoninėje neatgavus 
sųmonės po gaisro katostrofos 
namuose: dukterį Stella ir žen
tų Jo9eph Miller ir anūkę Ger- 
aldine; du posūnius — John 
Janis Ir Edmond Bluemond; Ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermltagė Avė. Laidotuvės į- 
vyks trečiad., Birželio 5d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus at
lydėtas j Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
I’o pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, Ibiktė, Po
sūniai, Žentas,, Anūkė ir kitos 
Giminės.

Laid. dlrekt.: John F. Eu
deikis, tel. YAHds 1741.

— Tai Padarysite Tiesiog 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą'

Čia rasite su virš 200 Puikių) j 
paminklų ir galėsite lengva 
išsirinkti tokį, kuris patiks.

Da«0«Zw Lūhtntų yra pilno 
patenkinti toit B*nn tedevraū 
kuriuo* mot padirbome jiomt.

Kairėje matosi vienas if | 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyldl | 

Į mūsų didįjį ofisą ir dlrb 

tuvę sekančių adresu:
VENETIAN MONUMENT COMPANY |
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 610: 

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mfaų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jflsų finansiškam stovini prieinamas I

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 WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais Ir Ketvirtad. 
8 vai. vak.

NARIAI:
O h I e a g o a 

L I e t n v I ų 

Laidotovlg 

Direktorių 

Asociacijos

AMBULANGU 
Pataraaujam 
dleaąlrnakt|

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mleite.

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
3301 8. LITUANICA AVĖ, Phone YARdg 4908

J. LIULEVIČIUS
43*8 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3512

P. J. RIDIKAS
3334 S. HALSTED 3T. 710 W. 18th STREET

Teiephone YARdg 1419

I. I. ZOLP
1646 WEST 48th St._________Phone YARds 0781

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

Phones: YARdg 1138-39 
PRO. 0099



n dtenragto draugas, chtcago, ttiinots

Kalėjimas ar rykštes?

Trys kareiviai pasirinko rykštes
POTVYNIS PENNSYLVANIA VAL.

I
Little Rock, Ark. — Trys 

kareiviai savanoriai pasirin
ko rykščių bausmę — po 20 
kiekvienam — vietoj trims 
metams kalėjimo už plėšika
vimą ir vagystės. Ir taip, 
Deputy Šerifas Pulaski aps
krities kalėjimo kieme kiek
vienam — Richard Kurman 
ir Philip Sudnick, iš Cleve-* 
land. O., ir Le Roy Kirby iš 
Spartansburgh, S. C., įkirto 
po 20 rykščių. Atlikus baus
mę, visi trys pareiškė:

“Fair enough. We had it 
coming”.

★

Nežiūrint pačių kareivių

pasirinkimo, tokia bausmė 
iššaukė ginčus tarpe įstatim- 
darių, nes tos rūšies baus
mė — perimas kailio — pik
tadariams Arkansas valsty
bės įstatymais draudžiama.

★

Kareiviams kailio perimo 
“egzekucijos” liudininkais 
buvo apie 20 asmenų, pas
kirtų apygardos teismo, kuo
met kareiviai iš Robinson 
stovyklos pasirinko 20 ryk
ščių, o ne trijų metų kalėji
mo bausmę.

Po nuplakimo visi trys ka
reiviai buvo perduoti milita- 
riams autoritetams.

200 ožkų, 200 kiaulių ir 4,ooo žurkių

U. S. Karo Laivynas veža j Bikini

. ■> ' *-•

...

Washington, D. C. — Pra
eitą sekmadienį iš San Fran- 
cisco uosto į Pacifiką iš
plaukė laivas su tokiu skai-

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Talsom Visų Išdlrbysčlų 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam Iš namų Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Kaulių f s ta ką Ir 
jums nereikės laukti dėl jūsų. 
Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim 
Taipgi Pasirinkimas VSliauslų 

Muzikua Rekordų

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

čium “pasažerų”: 200 ožkų, 
200 kiaulių ir 4,000 žiurkių. 
Šie gyvuliai vežami į Bikinį 
Atolių atomo bombos išban
dymui, kuris bus liepos 1, ar 
kurią kitą dieną.

I *
Karo Laivyno Departmen- 

tas praneša, kad visi tie gy
vuliai kaip kelyje, taip iki 
paskirtos dienos jiems žūti, 
bus labai gerai maitinami ir 
prižiūriami. Pavyzdžiui, 80 
tonų geriausių grūdų veža
ma kiaulėms ir žiurkėms, o 
geriausio šieno ožkoms šer
ti. Net paskirtas ypatingas 
veterinorius, kap. R. O. Wa- 
gers, iš Columbus, Ohio, sy
kiu vyksta su ta paskirta iš
bandymui gyvulių armada. 
Viena Kalifornijos Ožkų Au
ginimo Sąjunga buvo užpro
testavus prieš parinkimą ož
kų tam atomo bombos iš
bandymui, tačiau vyriausybė 

Į nekreipė į tai dėmesio.

Marie Horn su trijų melų dukterim Collegeville mies
telyje prie savo namo laukia pagalbos. Rytinėj Pennsyl- 
vania vai. visos upės išsiliejo iš savo vagų dėl didelio 
pastaromis dienomis lietaus. (Acme-Draugas telephoto)

Kas Girdėt
Chicago j e

Jaunimas tuokias
Birželio mėnuo, kaip ži

nome, yra vedybų mėnuo. 
Leidimų davimo biuras skel
bia, kad pirma birželio die
na 406 poros išsiėmė leidi
mus tuoktis.

Tai bent palikimas
Gegužės 24 d. mirė turtin

ga Oak Park gyventoja Ella 
Adair. Testamentu Pirmai 
Presbiterionų sektos bažny
čiai paliko $35.000.

Vagie, kepurė dega! 
vagis capt...

Šiaurvakarinėj Chicago 
daly vienoj apiel. nuo kai ku
rio laiko prasidėjo dažni na
mų apiplėšimai. Policijai ne
įstengiant plėšiko suimti, 
apielinkės gyventojai pradė
jo daryti susirinkimus ir rei
kalauti didesnės apielinkei 
apsaugos ir kad būtų suim
tas piktadarys. Tuose susi
rinkimuose ypatingai labai 
veiklus ir iškalbus buvo Al- 
bert Linus DeMarios. Šian
die jis kalėjime. Policija jį 
suėmė ir turi įrodymų, kad 
jis bus tasai apielinkės plė
šikas.

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti. Mirabeau.

"Nevierniems" Tamošiams

Įdomi žinia apie mokyklas
Citizens Schoo’a C* nmit- 

tee, kuris yra Švietimo Bor
do žinioje, paskelbė įdomią 
statistiką iš viešųjų ir kata
likiškųjų mokyklų, ši statis
tika ne vienam ir lietuvių 
‘‘neviernam” Tamošiui paro
dys, kur link didžiuma gy
ventojų krypsta savo vaikų 
išmokslinimui, o bedievius 
gali net stabas ištikti. Juk 
jie visą laiką zaunija, kad 
katalikiškos mokyklos bai
gia savo dienas.

*
Citizens Schools Oommittee 

statistika rodo, kad Chicago 
gyventojų skaičius per pas
taruosius 25-kis metus paki
lo nuo 2,701,000 iki 3,594,- 
000, tuo tarpu vaikų skaičius 
viešose pradžios mokyklose 
žymiai nupuolė. Pavyzdžiui, 
didžiausias vaikų skaičius 
viešose pradžios mokyklose 
buvo 1932 m. būtent 488,- 
900, o pernai jau tik 358,- 
400.

Mažiauias skaičius vaikų 
pirmuose keturiuose sky
riuose buvo pernai, būtent 
114.400, kuomet 1900 m., kai 
Chicago turėjo vos 1,698,- 
000 gyventojų, vaikų tuose 
pačiuose skyriuose buvo
141.900, o 1924 m. net 182,- 
265.

Penktame, šeštame, sep
tintame ir aštuntame sky
riuose pernai vaikų skaičius 
buvo 97.796, mažiausias 
skaičius nuo 1913 m., kuo
met Chicago gyventojų turė
jo vos 2,185,000. Didžiausias 
tuose skyriuose vaikų skai
čius buvo 1928 m., būtent
160.900.

Tas pats ir su studentais

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

-------it------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

vidurinėse mokyklose (high 
schools). Nuo 1939 m., kuo
met vidurinėse mokyklose 
buvo didžiausias studentų 
skaičius, būtent 139,400, iki 
pernai nukrito 25 nuoš. Per
nai viešose high school’ėse 
buvo jau tik 104,632 studen
tai.

★
O kaipgi yra katalikiškose 

mokyklose. Pasiremdamas 
arkidiecezijos raportais, tas 
pats Citizens Sihools Com- 
mittee praneša, kad vaikų 
skaičius katalikiškose pra
džios mokyklose laipsniškai 
didėja. Pavyzdžiui, 1943 m. 
buvo 118,210, 1944 m. — 
119,230, o pernai jau 123,- 
350.

Tas pats ir vidurinėse mo
kyklose. 1943 m. buvo 26,- 
010, 1944 m. — 27,969, o per
nai jau 30,289.

★

Vaikų skaičiaus kritimą 
viešose mokyklose Citizens 
Schools Committee aiškina 
militare indukcija ir patrau
kimu prie darbų karo metu. 
Bet ta pati militarė indukci
ja lietė ir katalikus. Kodėl 
katalikiškose mokyklose vai
kų skaičius kilo, o viešose 
— krito?

Ne toji priežastis, ne. Ka
talikiškose mokyklose, kaip 

, visi žinome, greta mokslo ei- 
I na ir vaiko auklėjimas, ko 
nėra viešose mokyklose. Ži
nodami tai tėvai ir norėdami, 
kad jų vaikai išeitų į žmo
nes ne tik mokyti, bet ir iš
auklėti, siunčia juos į kata
likiškas mokyklas. Tik nesi
rūpiną savo vaikų ateitim 

' tėvai siunčia juos į viešąsias 
mokyklas.

Antradienis, birž. 4 d., 1946

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

statinėmis.

★ ★ ★
AL. ŠIMKŪNAS

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

STASYS LITWINAS SAKO:
11R A R A D Tad Geriausias Laikas Pirkti L/r\DAI\ — visokios rūšies namams
REIKMENIS’

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Inanlnotų Plytų Išvaizdos Sldlngs 
— I.angŲ — Dnrų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vamišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardvvare — Pleisterio — Cemento —- šratų — Visokios 

Rfišies Insnliaeljos Materiolo — Šturmo Langų <— Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

Be 33

< ■» t®’

PASKOLOS ANT MORGICIŲ - 4%
BE KOMISINO

Turtas Viri 117,500,000. — Atsargos Fondas Viri 11300,000

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

Office hours dali y: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdays 9 A. M. to 8 P. M.

Roofing - Siding
(STOGŲ 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 Tel. Olympic (Cicero) 1130

Įvairios Įdomios
ŽINIOS

266 švenčių aukų
United Press paskelbė, kad 

per keturias praėjusios sa
vaitės dienas: ketvirtadienį 
penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį visose Jungtinė
se Valstybėse ant kelių žu
vo 266 asmenys.

Grįš mėsos raciona
vimas?

Washington, D. C. — Vy
riausybės sluoksniuose stu
dijuojama galimumas grąžin 
ti mėsos racionavimą, nes 
Agrikultūros Department’as 
įspėjo, kad mėsos produkcija 
šįmet gali būti vienu bilio- 
nu svarų mažesnė, o da kitu 
bilionu sekančiais metais.

Jei bus grąžinta mėsos 
racionavimas, tai bus įvestas 
ne ankščiau ateinančio ru
dens, sako kaikurie vyriau
sybės spoksmenai.

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo
524.10 "ETAMS 

5500.00 OYD™°
POLISAS

54.00 męTAMS

Katalikas Japonijos 
kabinete

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad Japonijos vy
riausybės kabinete švietimo 
ministeriu paskirtas prof. 
Yoshio Tanaka, katalikas. 
Japonijos istorijoj pirmas 
atsitikimas, kad katalikas į- 
ditų į vyriausybę. Sakoma, 
kad ir dabartinio Japonijos 
premiero Yoshida’s šeimoj 
keletas narių yra katalikai.

Duonos truks iki 
1947 m.

Association of Operative 
Millers konvencija Chicagoj 
pramato, kad Jungt. Ameri
kos Valstybėse duonos bus 
mažai iki 1947 javų pjūties. 
Vyriausybei siunčiant dide
lius kiekius grūdų į badau
jančias šalis, 90 nuoš. malū
nų Amerikoj sustojo ir tūks
tančiai darbininkų neteko 
darbo, praneša konvencija.

Žmogaus būdas reiškia 
daugiau, negu jo karjera.

•A

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
•1000.00 PO,ISAS 

Trims metams 
Pradedant nuo

55.00
J. A. Shnlmistras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

X Visų Šventųjų bažny
čioje šį vakarą baigiasi 40 
vai. atlaidai. Suv a ž i u o j a 
daug svečių kunigų, taip pat 
varg. K. Sabonis yra pakvie
tęs lietuvius vargonininkus 
padėti chorui iškilmingus 
mišparus giedoti. Po visam 
parapijos salėj choristai su 
svečiais turės bendrą vaka
rienę.

X Šį vakarą Ciceroj bai
giasi didysis Šv. Antano pa
rapijos karnivalas ir sužino
jimas, ka.m teks šimtų dol. 
vertės dovanos — pečiai ir 
šaldytuvai ir k. Klebonas ir 
parapijos komitetas kviečia 
visus atsilankyti. Karnivalo 
užbaigimas, sako, tikrai bus 
didelis ir linksmas.

X Lietuvos Vyčių Seniorų 
! susirinkimas įvyksta šį va
karą naujose Chicago vyčių 
patalpose — Vyčių Centre, 
2451 West 47 St. Visi se- 
niorai ir norintieji prisidė
ti prie darbuotės palaikymui 
mūs jaunimo kviečiami at
silankyti 8 vai. vakare.

X J. Pumputienė prašo 
pataisyti įvykusią klaidą ži
nutėj apie ruošiamą bankie- 
tą birželio 9 d., Darius-Gi- 
rėnas salėj. Bankietas bus 
ne motinoms žuvusių karių 
pagerbti, bet “W e 1 c o m e 
Home” kareiviams. Įžanga 
jiems bus dykai. Kiekvienas 
kareivis galės atsivesti savo 
žmoną arba sužieduotinę.

X Pabėgėlis Petras Karo
blis rašo, kad Chicagoj gy
vena šie jo giminaičiai: An
tanas Virbickas, Barbora 
Domenaitė ir Povilas Dome
nas. Prašo jų atsiliepti šiuo 
adresu: 1221 G Camp, Block 
4, 1221 G DP Assembly Cen- 
ter, 800 Control Unit B. A. 
O. R., Lubeck, Germany, via 
Great Britain.

X Mykolas ir Bronislava 
Tarandai birželio 8 d., 9 vai. 
šv. Mišiomis Gimimo Šv. Pa
nos Marijos bažnyčioje mi
nės vedybinio gyvenimo 2b 
metų sukaktį,. Giminės ir 
draugai linki jubiliatams 
sveikiems eyventi dar ilgus 
metus

X L. šimutis, mūs dien
raščio redaktorius, “week- 
end” praleido Wilkes-Barre, 
Pa., kur įvyko priešseiminis 
LRKSA centro valdybos po
sėdis. Vakar jau buvo na,- 
mie, savo ofise. Be ruoši- 
mosi seimui, didžiausias šios 
organizacijos darbas yra — 
senosios A klasės nariui per
rašymas į naujus 3 nuoš. 
certifikatus, ką turi pada
ryti visos fratemalės orga
nizacijos Amerikoj.

X M. Driza, iš Grand Ra<- 
pids, Mich., praeitą savaitę 
viešėjo Chicagoj, Moterų Są
jungos centro valdybos su
sirinkimo proga. Ji yra tos 
organizacijos centro pirmi
ninkė. Tenka girdėti, kad 
Moterų Sąjunga pagrindiniai 
persitvarko, ypatingai kas 
liečia naują konstituciją ir 
leidimus organizacijai gy- 
vuot atskirose valstybėse. 
Tie reikalai iki šiol buvo ap
leisti. Naujoji centro valdy
ba deda didžiausių pastan
gų organizaciją įstatyti į 
tiesų kelią.

TEL.:—-LAFAYETTE 6300 CHICAGO 82, ILL. PLATINKITE “DRAUGĄ*




