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LAUKIA O.P.A. PRATESIMO NUOSPRENDŽIO
Ar Armijos Judėjimas Jugoslavijos 

Pasieny Yra Sovietų Grasinimas?
("Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).

Kuo toliau, tuo aiškiau ma 
tosi rusų groboniški norai 
Europoje. Maskvos politika 
yra a.iški: drumsti vandenį, 
delsti ir grąsinti sąjunginin
kams, naujomis agresijomis.

Šį kartą Molotovas labai 
susiįdomėjo Italijos vidaus 
įvykiais. Kodėl? Rusams la
bai svarbu, kad Italija pas
kelbta respublika, kadangi 
jiems bus daug lengviau ita
lus “pertempti” ant savo 
kurpalio ir išmesti anglo
saksus, per duris.

Tokiu būdu Italijos klau
simas konferencijoje vėl pa
sidaro opus ir ministrai jau 
trečiame posėdyje nieko ge
ro nenutarė. Jie “vaikšto“ 
aplink ir nežino už kurio 
kampo reikalinga imtis.

Nepasisekimas Neišven
giamas

Viso pasaulio spauda la
bai pesimistiškai žiūri į 
konferencijos darbus ir nie
kas netiki, kad galėtų įvyk
ti susitarimas tarp rusų ir 
anglo-sa.ksų. Anglų laikraš
čiai iš anksto pranašauja, 
kad konferencija baigsis ne- 
susitarimu ir vienintelė dar 
tėra viltis, tai sušaukti ru
denį Jungtinių Tautų Orgar 
nizacijos sesiją, kuri gal ga
lėtų imtis svarstyti tuos pa
čius klausimus, dėl kurių 
dabar ministrai negali susi
tarti.

Ir vis dėl to, amerikiečiai 
pradžioje šios konferencijos 
norėjo su rusais nuoširdžiai 
pasikalbėti, šiam reikalui, 
buvo iškeltas Rusijai pasko
los suteikimo klausimas. 
Tuo laiku, kai amerikiečių 
delegacija atskrido į Pary
žių, Washingtonas pranešė 
Maskvai, kad amerikiečiai 
pasiruošę tartis dėl paskolos 
sąlygų- Tuo klausimu pasi
tarimai prasidės liepos 15 d., 
bet šio tarimosi rezultatai 
daug priklausys ir nuo to, 
kaip elgsis Molotovas Pary
žiuje.
Rusijos Kariuomenė Jugos

lavijos Pasieny 
Tuo laiku, kai Paryžiuje

prasidėjo konferencija, ru
sai pradėjo savo kariuome
nės pergrupavimą Pietų Eu
ropoje. Įvairios kariuomenės 
dalys, kurių didžiuma suda
ro šarvuotos divizijos ir 
sunkioji artilerija, sutrau
kiamos prie Jugoslavijos 
pasienio.

Šita. žinia buvo oficialių 
įstaigų patvirtinta. Bet nei 
amerikiečiai, nei anglai ne
mano šį dalyką skaityti 
rimtu. Jie mano, kad tai yra 
rusų žaidimas, kad palaikius 
Titą dėl Triesto reikalavimo 
ir daugiau pridarius ore e- 
lektros...

Rusai visaip stengiasi, kad 
taikos sutarčių projektai ne
būtų atiduoti spręsti Jung

tinių Tautų organizacijai, 
nes tada jie turėtų mažiau 
pasisekimo. Maskva galėtų 
surinkti tik 12 balsų, tuo 
tarpu kai anglo-saksai gali 
tikėtis mažiausiai trisde
šimt balsų.

Tad iš Maskvos tono at
rodo, kad rusai mano nusi
leisti Triesto klausime, kad 
jis būtų paverstas tarptau
tiniu miestu, vietoj to kad 
atidavus Jugoslavijai. Bet 
vo principo dėl Dunojaus 
už tai jie tvirtai laikosi sa- 
ba.seino, kuris, jų išvedžioji
mu, tegalėtų būti naudoja
mas tik Rusijos ir tų kraš
tų. per kuriuos teka Duno
jus.

Prancūzija Pergyvena 
Vyriausybės Krizį 

Kada Paryžiuje svarstomi 
tokie svarbas pasauliniai 
klausimai, patys prancūzai 
pergyvena vyriausybės kri
zį. Jau savaitė, kaip prez. 
Gouin atsistatydino, bet 
nauja, vyriausybė nesudary
ta. Populiarinis Respubliko
nų Sąjūdis, kuris daugiau
siai surinko balsų šiuose 
rinkimuose, ėmėsi iniciaty
vos sudaryti vyriausybę ir į 
prezidentus išrinko dabarti
nį užsienių reikalų ministrą 
Bidault. Tam smarkiai prie
šinosi komunistai, kurie at
sisakė įeiti į vyriausybę, bet 
vėliau nusileido.

Socialistai sutinka įeiti 
vyriausybėn, bet atsisakė, 

j kad jų partijos žmogus bū
tų vyriausybės priešakyje. 
Esant tokiems sunkumams 

Populariniui Respublikonų 
Sąjūdžiui teks bandyti suda- 1 
ryti vyriausybę su radika
lais. Bet kaip į tai reaguos 
komunistai? Jau dabar jie 
iškėlė algų pakėlimo klau
simą ir jei tik jie neįeis į 
vyriausybę,
me krašte streiką

De Gaulle Grįžta į 
Politinį Gyvenimą 

Štai tokiems įvykiams
vykstant, pasirodo vėl iš 
naujo De Gaulle vardas, ku
rio populiarumas šiuo metu 
Prancūzijoje dar • didesnis 
negu buvo anksčiau.

Per iškilmes Bayeux 
mieste generolas De Gaulle 
pasakė kalbą, kurioj paaiš
kino savo pasitraukimo iš 
vyriausybės priežastį, parti
jų varžybų kenksmingumą, 
tautai gresiantį pavojų, kad 
viena partija, gali paimti 
krašte diktatūrą ir nušvietė 
kokia turėtų būti Prancū
zijos prezidento rolė.

Prancūzai pažino tą balsą, 
kuris per Londono radiją 
žadino tautą ir vedė į išsi
laisvinimą iš po vokiečių o- 
kupacijos. Šiandien, kada

Sovietai Uždaro Savo 
Konsulatą U. S. Zonoje
SEOUL, Korėja, birž. 22.— 
Pirmą kartą per dešimts 
mėnesių, sovietų vėliava šį 
rytą nepasirodė virš sovie
tų konsulato šiame mieste. 
Sovietų, generalinis konsulas 
Andrei Polianski ir jo šta
bas ruošėsi išvykti ryt ry
tą į Pyongyc.ng, sovietų 
okupacijos zonos sostinę.

Atsakant į Amerikos rei
kalavimą, kad Polianski 
sustabdytų savo konsulari- 
nę veiklą jei sovietai neleis 
Amerikai įsteigti konsulatą 
Pyongyange, rusai geriau 
uždaro savo konsulatą ir iš
sinešdina.

Popiežius: Pasaulis 
Stovi Kryžkelėje

LONDONAS, birž. 22. — 
Vatikano radijas citavo Po
piežiaus Pijaus žodžius, sa
kant pasaulis buvo “įtrauk
tas į arogantiško, aistringo 
materijalizmo sūkurį”, ir 
dabar stovi “kryžkelėje“.

Šv. Tėvas pareiškė būriui 
profesorių ir studentų iš 
prancūzų katalikų Chateau- 
briand instituto Romoje: 
“Ant jūsų remiasi viltis, 
ka.d ateitis bus ramesnė ne
gu buvo praeitis”.

Kinijoje Neįleidžia
U. S. Taikos Komandų
NANKING, birž. 22. —

Kinijos taikos, komitetas iš 
trijų asmenų suėjo šiandien 
pesimistiškoje nuotaikoje,

SEPTYNI ŽUVO, SPROGIME VIEŠBUTY

Policija ieško sužeistų asmenų skiepo koridoriuose 17 
aukščių Baker viešbučio Dalias, Texas, po to kai sprogi
mas sunaikino sienas ir paleido amonijos dujas per apa
tinius aukščius. Septyni asmenys, didžiumoje darbinin
kai, buvo užmušti, ir daug kitų buvo sužeisti stiklų ir nuo 
dujų apalpo. (Acme Telephoto).

Sutinka Dėl Taikos Konferencijos; 
Ministrai Susitars Arba Greit Išsiskirs
PARYŽIUS, bitž. 22. — 

Iki šiol dramatiškiausioje 
sesijoje, Amerika šiandien

dien įsakė savo delegacijai 
įteikti užsienių ministrų kon 
ferencijai notą “apgailestau-

Jaimėjo Rusijos sutikimą jant, kad iki šiol neišklausy-
baigti nevykstančią užsienių 
ministrų konferenciją iki 
penktadienio, kad duoti pro
gos apsvarstyti sušaukimą 
21 tautos taikos konferenci
jos liepos 15 d.

U. S. valstybės sekr. Byr- 
nes atsiekė tai reikalauda
mas, kad ministrai greitai

kuriai nepadėjo nė pratęsi- susitartų, arba pripažintų 
ma.g Mandžurijos paliaubų jog konferencija nepavyko, 
iki birž. 30. Tikimasi ko- Kuomet jis pasiūlė sušaukti

kuriame gen. 
neitralus na

gai susitars dėl kai

mitetas —
Marshall yra 
rys -
kurių punktų, bet Kinijos
valdžios ir komunistų nepa- 

paskelbs visa- sitikėjimas neduoda, vilties 
jog būtų galima užbaigti 
Kinijos civilinį karą.

taikos konferenciją liepos 
15 d., Molotovas nurodė, kad 
jis sutiks.

Bymes tuomet reikalavo, 
kad ministrai posėdžiautų 
iki liepos vidurio, kad pada- 

1 rius pradžią sutarčių su Vo-

Komisija Užgiria Akto Rūbežiavimus; 
Sueis Šiandie Galutiniam Sprendimui

savusi 9 prieš 1 priimti ko
misijos raportą pavesti Is
panijos klausimą bendram 
Jungtinių Tautų suėjimui, 
Rusija uždėjo veto ant bylos 
ir dabar lieka vien tik Len
kijos rezoliucija nutrauki
mui ryšių su Ispanija.

Lenkijos atstovas Lange 
sakė jis reikalaus balsavimo 
dėl jo rezoliucijos, kad “isto
riškai užrekorduoti’ ’ narius. 
Amerikos ir Anglijos delega
cijų nariai sakė jie balsuos 
prieš tokį pasiūlymą, užtik
rinant jo atmetimą.

WASHINGTON, birž. 22.
— Senato-atstovų komisija 
paruošianti OPA pratęsimo 
aktą šiandien nubalsavo rei
kalauti kainų kontrolės nu
ėmimo kuomet tik dalykų 
gamyba prilygs tų dalykų 
reikalavimui. Susitarta taip 
pat baigti OPA nuostatą, 
kad gamintojai pals.ikytų 
bendrą kainų liniją, kaip 
prieš kontrolės įvedimą.

Komisija raportavo jog 
šie keturi punktai dar nėra 
išaiškinti:

Akto pratęsimo laikas.
Atstovų rūmai nubalsavo 
devynis mėnesius, o senatas 
vienus metus.

Bijo Išsibaigimo
Senato priedai nukelią

kainų kontrolę nuo mėsos, ! _ Ku K1ux Klan viršinin- 
paukštienos, pieno produktų,! kas dr. Samuel Green šį va-

Klan Užginčija, Kad 
Grasinęs Gubernatoriui

ATLANTA, Ga., birž. 22.

tabako ir aliejaus produktų.
Sudarymo dekontrolizaci- 

jos tarybos, ir didumą bei il
gumą subsidijų maisto pro
duktams. Komisija skuba sa
vo svarstymą ir tikisi pir-

karą karštai užginčijo ra
portą, kad baltai apsigaubę 
klansmonai suokalbiavo 
prieš arba grąsino užmušti 
gubernatorių Ellis Arnall. 

Arnall vakar pranešė apie
madieny, padaryti galutiną grąsinimą. Jis sakė dviejų 
nuosprendį), kadangi kainų savanorių vardai turėjo būti 
kontrolė išsibaigs birželio 30 ištraukti iš kepurės. Anot
d., jeigu nebus pratęsta. Arnall, FBI painformavo jį 

apie sąmokslą.

ta Italijos nuomonė koloni
jų reikalu”. Nota prašė mi
nistrus išklausyti Italijos 
bylą “pirm negu bus pada
rytas nutarimas dėl koloni
jų."

2 US Laivai Prisidėjo 
Prie Trieste 'Laivyno'

TRIESTE, birž. 22. — Du 
Amerikos naikintuvai šian
dien prisidėjo prie penkių 
britų karo laivų, Trieste uos
te. Manoma tas pasirodymas 
laivyno jėgos yra surištas su 
Keturių Didžiųjų konferen
cija Paryžiuje, kur bus nūs-

kietija ir Austrija reikalu. Pastas likimas Trieste uos-
Daugiau šalto vandens 

užpylė raportas iš Chang- 
chun sakantis amerikiečių j ti du posėdžius, 
dalinys taikos vykdymo šta
bas buvo 'neįleistas į astuo
nias komunistų laikomas 
sritis Mandžurijoje.

Ministra.i priėmė Byrnes’o 
pasiūlymą pirmadieny laiky-

Italiia Protestuoja 
ROMA, birž. 22. — Nau

joji Italijos respublika šian-

Arabų Vadas Nori Susisieki Su Muffi 
Žydų Požemis Pasmerkė Mutti Mirčiai

ARABU VADAS BANDO , mitetui.
JERUZALE, birž. 22. — Sakyta taipgi jog wafdis-

Vienas keturįų narių naujo- j tų partija reikalauja, kad 
jo Palestinos arabų vyriau-1 mufti turėtų pilną laisvę 

Egipte, kad jis galėtų “at
likti savo tautinę užduotį 
Palestinai”.

siojo komiteto šiandien iš
vyko į Cairo, raportuojamai 
tikslu susisiektu su didžiuo
ju mufti Egipte. Pasak gan
dų, mufti gali būti prašo- 

Prancūzija atsistojo kryžke- mas va^ovaut’ arabų žo
lėje, nežinodama kur eiti,
minia sveikina praeinantį 
De Gaulle, šaukdama: “De 
Gaulle prie valdžios!”, “Te
gyvuoja De Gaulle!”.

Kai kurie pranašauja, kad

Pasmerkė Mirčiai

LONDONAS, birž. 22. — 
Daily Herald šiandien rašė, 
kad Haganah, žydų požemi
nė organizacija Palestinoje, 
pasmerkė Jeruzalės mufti

De Gaulle grįšiąs įi vyriau
sybę, ne dabar, bet rudenį, 
kai būsianti priimta kons
titucija ir išrinkta pastovi i mirčiai, jei jis papultų į jų 
vyriausybė. Vyt. Arūnai , rankas.

to, į kurį Jugoslavija ir Ita
lija reiškia pretenzijas

Mato Mėsos Trūkumą . . .... .. ...
BenllkiLieDos3d.!J“n5\Mlta0,« 

su Nacių GelbejimuEkonomijos stabilizatorius 
Bowles savo savaitinėje ra
dijo kalboje pranašavo, ka.d 
po liepos 1 d. krautuvėse at- 

, siras daugiau mėsos.
! Chicagos skerdyklų virši- 
I ninkai, tačiau, pareiškė jog 
šeimininkės beveik negaus 
jokios mėsos iki liepos 3 d. 
Anot jų, galvijų siuntimas 
iš ūkių į skerdyklas yra pa
siekęs žemiausią laipsnį is
torijoje.

Prėz. Trumanas Svarsto 
Byliu Prieš Raketierius
WASHINGTON, birž. 22. 

— Raportuota jog Prez. 
Trumanas dar nėra nutaręs 
ką daryti su Hobbs “anti- 
ra.ketierių” byliu, nors dau
gelis jo pažįstamų mano lis 
leis jam tapti įstatymu. Ki
ti spėja Prezidentas nepra
leis bylių be CIO unijos siū
lomų priedų.

KALENDORIUS
Birželio 24 d.: Šv. Jonas 

Krikštytojas; senovės: Ku- 
polis ir Budvtė.

Birželio 25 d.: šv. Vilhel
mas; senovės Mantminag ir 
Baniutė.

ORAS
Giedra, šilta ir trošku. Po 
pietų ar vakare lietus su 
griaustiniu, vėsiau. Sa-ulė 

įteka 5:17; leidžiasi, 8:29.

Lenkija Vėl Iškels 
Ispanijos Reikale

NEW YORKAS birž. 22.

BELGRADAS, birž. 22. — 
Serbų savanorių korpuso 
kemandierius Kosta Music- 
ki šiandien pareiškė teismui, 
kad jo korpusas kovojo ša
lia vokiečių prieš Tito parti
zanus, ir kad vienu laiku jis 
buvo pavestas po gen. Draja 
Mihailovičiaus komanda.

Musicki liudijo jog kor
pusas buvęs vokiečių apgin
kluotas, bet teigė, kad jis 
pats esąs nekaltas.
— Prez. Trumanas turi pa
daryti nuosprendį dėl se
kančio v?ldžios žygio Allis- 
Chalmers streike, autorite- 

— Raportuota jog Lenkija tingas sluoksnis šiandien
paruošis. kokį nors pasiū- pareiškė. Suprasta jog dar- 
lymą palaikymui Ispanijos bo departamentas nebeturi 
klausimo UN apsaugos tary- vilties išgauti išsiderėtą 
bos dienotvarkėje. Taryba taiką tame ginče ir reko- 
vėl susirinks pirmadienio menduoja valdžiai paimti 
popiety. Nors ji buvo nubal-1 sustreikuotus fabrikus.

Vėliausių Žinių Santrauka
— Didelis žemės drebėjimas supurtė vakarinę U. S. 

pakrantę. Drebėjimas ypatingai jaustas Seattle, Tašoma 
ir Olympia miestuose. Pirmieji daviniai neminėjo aukų.

— Du U. S. kariniai policininkai buvo pašauti Vie
noje, kuomet bandė sustabdyti keturis rusus pavogtame 
U. S. džype. Vakar dieną U. S. policija pašovė rusą kareivį.

—žydai teroristai Palestinoje paleido dui iš penkių 
pagrobtų bi'itųi karininkų. Spėjama, kad labai greitai bus
paleisti ir kiti žydui laikomieji karininkai.

— Valstybės sekr. Byrnes šeštadieny telefonu iš Pa
ryžiaus kalbėjo su Prez. Trumanu, manoma išdavimui ra
porto apie užsienių ministrų konferencijos eigą.

— Bolševikų laikraščiai Maskvoje gyrėsi, kad Rusi
ja vienų viena supliekusi Hitlerio kariuomenes, ir sakė U. 
S. “neišgąsdins Rusijos su atomine bomba".

— Indėnų vadas Jawahai5al Nehru, paleistas iš ka
lėjimo, lėktuvu nuvyko j New Delhi, kur visos Indijos kon
greso partija svarsto britų planą nepriklansomyl>ei.
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MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS
Parapijinės Mokyklos
Mokslo Metų Užbai
gimo programa

Scranton, Pa. — Birželio 
9-tą, North Scranton Junior 
High School salėje, įvyko 
Šv. Juozapo parapijinės mo
kyklos mokinių mokslo me
tų užbaigimo programa. Su
vaidintas labai gražus, pa
čių seserų-mokytojų paruoš
tas, dviejų veiksmų, penkių 
scenų veikalas, “Mažam Kai
me Kaimužėly”.

Visas veikalas persunktas 
linksmumu. Vaikučiai, nušvi 
tusiais veideliais dainavo: 
‘‘Šėriau žirgelį”, “Eikim se
sės į darželį”, “Skambink, 
muzikante”, “Supinsiu dai
nužę”, “Šalę kelio vieškelė
lio”, “Vai, pasakyk mer
gyt”, “Sakė žmc.nės taip”, 
“Du broliukai”, “Eikim bro
leliai namo, namo”. Šoko 
“Kalvelį”, “Kepurinę”, “Ku
bilą”, “Čigonėlį”, “Dzingiliu- 
kus” ir polkas. Ypač gyvai 
pašoko berniukai su lazdo
mis šokį “Mikitą”.

Veikalas tikrai vaizduoja 
linksmą Lietuves praeities 
kaimo gyvenimą. Tų kaimie
čių gyvenimą, kurių, carų 
priespaudos laikais, kryžius 
buvo vienintelė viltis ir su
raminimas, o daina ir šokis 
— širdies paguoda..

Per visą vaidinimą šo
kiams ir dainoms akompa-

1 Eleanora, Toth Vilma, Vil
kas Ona, Webber Laurina, 
Aniška Jeronimas, Atkočiū
nas Jonas, Bakšis Pranas, 
Bennett Juozas, Gvasdaus- 
kas Jonas, Jakes Robertas, 
Lennox Pilypas, Leškauskas 
Pranas, Molnar Pranas, Pet
kevičius Danielius, Pakols- 
ky Leonardas, Sakowicz VIa 
das, Skaisgiraitis Pranas, 
Skwish Vladas, Sližis Juo
zas, Šumbris Antanas, Vai
cekauskas Juozas, Zaremba 
Jurgis, Žvirblis Juozas.

*
Jau puskapis metų pras

linko į( praeitį, kai čia gy
vuoja Šv. Juozapo parapiji
nė mokykla. Tad Šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijos 
seselės j^u auklėja šioj pa
rapijoj antrą generaciją. 
Naujųjų laikų vaidelutės-se- 
selės-mokytojos dabar kurs
to 300 vaikučių širdelėse re
liginę ir tautinę ugnelę. Pa
sitikėkime, kad kol gyvuos 
lietuviška mokykla, tol lie
tuviuose pasilaikys ir tau- 
tinė-lietuvybės dvasia. O kad 
taip yra ir bus, tai tą vaiz
džiai parodo ir čia aprašy-

DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO. IULINOIS

PERMOKĖTA UŽ ŠI^ GI V AT^-SM AUGLĮ

Ši nuotrauka parodo tai, kas vakar buvo rašyta, tai yra Brookfield žvėryno virši
ninkas matucj:. 12-kos pėdų smauglį Diablo. Jis pirktas New Yorke ir pardavėjas sakė, 
uad yra 20 pėdų ilgio. Jei pasirodys trumpesnis, tai žadėjo nuo kiekvienos pėdos grą
žinti po $20. Už smauglį užmokėta $450. (Acme-Draugas telephoto)

visą kambarį ilgio lenta, ku
rioj nupiešta įvairių rasių 
vaikučiai. Matosi gražių gam 
tos vaizdų, Šv. Juozapo baž
nyčia ir mokykla. Tą darbą 
atliko viena seselė artistė- 
piešėja.

v

Kita maloni ir ypač sese
ris džiuginanti žinia, tai nu
pirkimas naujo seserims na
mo, kuris randasi šalę mo
kyklos. Namas, kai tik iš 
jo dabartiniai įnamiai išsi-

7“*^ kraustys bus remontuoja-toii vaikučių programa- Vi-1 . ’ . • .mas ir, tikimasi, da.r šiemet

Dabar lauksime kitos pa
rapijinės mokyklos vaikučių 
programos. Gerai Putirskas 
sakė: “Jei nori pamatyti
gražų vaidinimą—atvažiuok 
į Scrantus”. A. iš D.

' SKAITYKITE “DRAUGĄ’

20.000 lenkų
galės įvažiuoti

Londonas. — Buenos Ai
res spauda praneša, kad

konferencijoje, kad 20,00n 
lenkų galės įvažiuoti ir apl 
sigyventi Argentinoje. Svar
biausia įvažiavimo sąlyga 
tai tinkamas sveikatos sto
vis. Be to, pirmenybę turės

Argentinos užsienio reikalų žemdirbiai ir amatininkai, 
•ministeris pranešė spaudos —1--------

t et. — tAKds 5557.

DR. FRANK C. KWIMN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
OFISO VALANDOS:

Nuo I Iki 4 pp. Ir 7 Iki 8:88 rak.

sa programa išpildyta vien 
tik lietuviškai. O vaikučių 
kalba—gryna, be “žydavi- 
mų”, tarsi jie tik vakar at
vežti iš Lietuvos, ar kur 
nors iš Europos koncentra
cijos stovyklų.

Šią mokyklą lanko ne vien 
lietuvių, bet ir kitataučių

seselės galės į jį persikelti. 
Džiugu, kad klebonas prela
tas J. V. Miliauskas ir pa
rapijiečiai taip gražiai įver
tina. sunkų seselių-mokytojų 
darbą.

•f

navo muz. A. Bulevičius. vaikai. Tą galima pastebėti 
Grojo du vaikinukai koncer- įr įg abiturientų pavardžių, 
tinomis ir buvo vartojama jįe ne tik mokyklą lanko, 
graži rekordinė gramafono bet mokosi lietuvių kalbos 
muzika- į ir dalyvauja scenoje.' Teko

Programa baigta Lietuvos patirti, kad viena airė mer- 
himnu. j gaitė iš lietuvių kalbos yra

Publikos buvo pilna, labai gavusi 85 nuos. pažymį, 
erdvi, salė. Galėjo būti apie j Ogi kaip su lietuviais? 
1,000. Sakoma, kad pirmą Tiesa, mokyklą lanko apie 
sykį mokyklos istorijoj į 300 vaikučių. Bet parapijai 
vaikučių pramogą susirinko priklauso virš 1000 šeimų,

DR. V. P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

* • •
68C3 W. Cermak Road 

BERWTS, ILLIIOIS

Jūsų Raišio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St.

Cicero, 1)1.
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Talsom Visi; Išdlrbysčių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Tai mani iš namų ir pristatom

PARDI OD \MF, NAUJUS 
numos

Mes turime Kaulių Į s taki}. Ir 
Jums nereikės laukti dėl jūsų.

Taipgi Pasirinkimas Vėliausių 
Muzikos Rekordų

Nusipirkite ir Pasiimkite su Savim

TĖLEFONUOK1TE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

tokia, gausinga publika.
*

Tą pačią dieną, ryte, po 
9 vai. šv. Mišių pats klebo
nas prelatas J. V. Miliaus
kas bažnyčioje išdalino dip
lomus šiems abiturientams:
Blackledge Ona, Busas Mgr 
rijona, Cawley Julijona, Ja
nuškevičius Priscilla, Jet- 
kauskas Agnietė, Kazokas
Marijona, Kuretsky Elzbie-į šių, ką bile mokykla šiame 
ta, Miller Ma,ryclare, Mus- ; mieste turi. Kambarį puo- 
kett Laurina, Navaganskis; šia graži, aukšta, veik per

tad gal tik trečdalis šeimų 
savo vaikus siunčia į savą 
mokyklą. Kodėl? Nejaugi du 
trečdaliu parapijiečių dar ne
pajėgia suprasti savos mo
kyklos įtakos ir reikšmės?...

Teko aplankyti mokyklą s 
ir matyti naują kambarį, 
kur bug vaikų darželis. Sa
koma, bus vienas iš gražiau-

3KĮ

Ofiso Tel. — Berwyn 8828 
Rez. Tel. — Lafayette 5151 

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

ir Penktadieniais — 
auo 2 iki 4 pp., ir 7 iki 9 vak. 
šeštadieniais: nuo 2 iki 4 popiet

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Italai sportauja
Roma. — Aliantų milita- 

rė vyriausybė davė leidimą 
Italijos dviratninkams su- į 
ruošti lenktynes aplink visą j 
kraštą, kurio kelio ilgis 2,-! 
000 mylių. Į lenktynes už
siregistravo 80 dviratninkų.

Gelbėkime Lietuvą, Tėvy
nę nuo pražūties!

Tel. VIR 0980 (offlce Ir Namu.)

Dr. Walter J. Kirsfuk
PHYSICLAN and SURGEON

(Lietuvis Gydytojas)

4003 S. Archer Avė.
VALANDOS; 2— 4 popiet, 6:80 — 
8:80 vakarais. Trečiad. pasai sutarti.

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palulsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

šeštadieniais nuo 2-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.

, Tik-lns Tyrimas Contact stikle
Ortkoptte Gydymas Stiklus Atnaujinai

DR. WALTER J. SVVIATEK
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA 
Home Calls In Indiana—

Pitone WENtworth 252" 

PHYSIO THERAPY

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

Baturdays » A 11. to 8 P. M.

Būkit Malonus • 
SAVO AKIMS!

Tik vieną porą akių gauname gy 
venlmui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalinai

visą aklų įtempimą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Aveuuei

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 032S, Chicago 

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

Trečiad. ir Šeštad. 8:30 a. m.
Iki 7:08 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE'

LIETUVIAI DAKTARAI

(Viri Metropolitan etate Banko.)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 iki 1S, 1 iki 6, 7 
iki 8 — Seitad. — 10 iA# iki 6 rak. 8ek- 
mad. — 10 iki pietą. — Trečiad. uždaryta.

ATYD A!
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

GROvehill 1983 - TRIangle 007.3

Mano 22 metų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
..tkreipiama į mokyklos vaikus.

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami į 

karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YARDS 1373

VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutartį.

K

DR. CHARLES 5EGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troa lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia laukite—

Ree. TeL: MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:

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

Ofiso TeL .... VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspeet 6446 

Res. TeL: HEMlock 3150 
VALANDOS:

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

DR. EMILY V. KRUKAŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3219 

Re*. Tel. REPubUc 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. Ualsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javoi:
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

Atidarė Ofisą — "

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — HAYmarket 6031 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM E.

Ofiso Tel.: GROvehill 5213 
Res. Tel.: PROspeet 9475

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

TsL OANal 6122

DR. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmad., Trečiad. ir Seitadienlo 

vakarais ofisas uždarytas.

REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tek REPubUc 7868

Mes Pagelbėsime lums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namg 

Lengvais Išmokėjimais

UŽ INDELIUS MOKAME 3%
•

INDP.LIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER
PER FEDERAL SAVINGS & LOAN INSURANCE CORP. 

VVASHINGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN 
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

Tel. — HEMlock 6524 
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 VVest 63rd Street
▼AL.: nuo T Iki • kaa vakaras. 

Dienomis tik pagal sutarti

TeL OANal 6257

Bes. TsL: PROspeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezldericlja: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: U v. ryto iki 3p.p.

8 Iki 9 vai. vakare.

fe fe 3BS

DR. JOHN G. MILLAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Neseniai Sugrįžęs II Tarnybos 

PRANEŠA

Atidarymg Naujo 
Oiiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šadldte: BERVVYN 6200 

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

TeL YARds 8146

DR. V. A. 51MKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

Vai.: 11-12; 2-4; Ir 6:30-8:30
Pirmadieniais—2-4 ir 6:30-8:30 

Šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

4143 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 
CHICAGO 32, ILL.

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

Milton.

Res. 6958 So. Talmaa Ava.
Res. TsL GROvehill 9617 
Offlce TeL HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road’
OFISO VALANDOS:

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

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
vakarais—tik pagal sutartį 

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspeet 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Retldeocijos Tel.: BEVerly 8244\

1 DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8

Ofiso Tel.: PULIA1AN 1198 
\»mn Tel.! PITLLMAN MTl

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

VVest Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEley 7330
Ke«. TeL: BRUuswick 0597 

VALANDOS:
Nuo 1 Uū 3 popiet ; b Pu 3 ysIuub
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HELP WANTED

“D R A U G O” 
gjg DARBŲ SKYRIUS S HELP WANTED — MOTERYS

“DRAUGAS” HELP WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dcarborn Street 
Tel. RANdolph 9488-0488

HELP WANTED — VYRAI

PORTERIO
Darbas naktimis. Pastovus. Malonios 
darbo sąlygos. 4S vai., j savaitę, lai
kas ir pusė virš 40 vai. Turi būti at- 
sakomingas ir priduoti liudijimus.

A N X FOSTER 
434 S. WABA£H 5tli PI.

SOLDERERS
REIKIA MOTERŲ 

KAD IŠMOKTŲ
SOLDERING AMATĄ ,

ŠVARUS PASTOVUS DARBAS

H. C. EVANS & CO.
1528 W. ADAMS

Keturių Profesorių Studija Apie Meną 
Ir Religiją

— 25,000 M. PRIEŠ KRISTŲ IŠDROŽTOJI MOTERS 
FIGŪRA. — MINTYS APIE ARCHITEKTŪRĄ, TAPY
BĄ, MUZIKĄ IR TEATRĄ. — PUSE MILIJONO GIES
MIŲ. — GARSIEJI MUZIKAI APIE SAVO ĮKVĖPIMO 
ŠALTINIUS. — AMERIKOS ISTORIJA PRASIDĖJO 
GIESME. — PIRMOJI AMERIKOJ IŠLEISTA KNYGA.
— APIE BANANUS IR TRIKAMPIUS BEI ‘ SUPLO
TAS MOTERIS.”

VYRŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVŪS DARBAI 
MAINANTI ŠIFTAI

GERA PRADINE RATA

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

1401-47 S. 55th Court 
Cicero, UI.

GRINDERS
PRIE SNAGGING CASTINGS

SANDERS
MALIAVOS DEPT.

PATYRIMO NEREIKIA
$50 Į SAV. PRADEDANT 

50 VAL. Į SAVAITĘ
DARBAS DIENOMIS 

Jums patiks dirbti mūsų moder
niškoje dirbtuvėje

VANDERCOOK & SONS
900 N. Kil pat riek

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DEL

MOTOROLA

TAI GERIAUSIA 

R A D I O
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. 

Automatiškas Pakėlimas Iki

51.01
HELP WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

DEL’

DŽ ENITORKŲ
UŽDARBIS 72% Į VAL. PRADŽIA* 

77% Į VAL. PO S MP.N.
82% Į VAL. PO « MfiN.

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. 
REIKIA

PATYRUSIŲ
POLISHERS IR 

BUFFERS
Piecework

Geros Darbo Sąlygos

FRIGID FLUID CO.
2425 VV. Van Buren 

RE AL ĖST ATE

4545 W. AUGUSTA BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA 
PATYRUSIŲ

Assemblers
Connectors ir

Lathe Operatorų
Gera mokestis, dykai apdrauda, 
atostogos, poilsio laikotarpai. 
Švarios ir malonios aplinkybės.

GENERAL ARMATURE CORP. 

6341 S. HARPER

Butterfield 2122
BURLINGTON RAILROAD 

REIKALAUJA

LAUNDRY MANGLE 
OPERATORIŲ 

PATYRUSIŲ AR NE 

ATSIŠAUKITE

433 W. HARRISON ST.
Samdymo Ofisas — 2nd Fl.

SIUVIMO MAŠINŲ OPERATORIŲ
Patyrusių prie single needle, double 
needle, merrow ir zig-zag. 70c j vai. 
ir piecework. Pastovūs darbai. 

AMERICAN CANVAS CO.

4704 S. Halsted St.

NAUJA LAIKRAŠČIŲ 
POLITIKA: MAŽIAU 
POLITIKOS

Menas yra sielos kalba 
j kitą sielą; vartojamoji 
medžiaga yra tik kelias 
ryšiui palaikyti.

H. Grimm

Pastaraisiais laikais ma
žai teišleidžiant lietuviškų; 
knygų, laikraščiai darosi be
veik vienintelė lietuviška “li
teratūra”. Karo metu ir po
karinio įtempimo laikotarpiu 
mūsų visas dėmesis buvo su
telktas į tarptautinius įvy
kius, dėl to nenuostabu, kad 
net ir dabar iš to įsismagi- 
nimo beveik visos laikraščių 
skiltys, išskyrus tik vietines 
žinias, daugumoj paskirtos 
politikai. Tas reikalinga, bet 
lygiai neturime užmiršti nė 
kitų vertybių, kaip pavyz
džiui religija, mokslas, me
nas. Visame gyvenime nori
mai pravesti “ reconversion”
— atgrįžimas į normalią pa
dėtį, tas atgrįžimas mūsų 
spaudoje bus įvykdytas ša
lia politikos skiriant atitin
kamą dėmesį ir kitoms ver
tybėms.
BETYRINĖJANT 
SENIENAS

Šiuo kartu norisi atkreip
ti dėmesį į vieną karo metu 
išleistąją knygą “The Arts 
and Religion” (išleido The 
MacMillan Company, New 
York, pusi. 180, kaina $2.50).

Šiame veikale ketvertas 
specialistų nagrinėja santy
kį tarp meno ir religijos. Pir 
miausia iškeliama, kad me
nas yra beveik taip senas, 
kaip ir pati žmonija. Pavyz
džiui, Prancūzijoje yra rasta 
moters figūra iš dramblio 
kaulo, kuri, mokslininkų spė
jimu, esanti išdrožta 25,000 
metų prieš Kristų. Pietų Af
rikos, Sacharos, Libijos ty
ruose, Ispanijoje yra rastų 
piešinių ir raižinių uolose, 
kurių senumas gali būti — 
tarp 200,000 ir 2,000 metų 
prieš Kristų.

— Menas ir religija, — 
rašo prof. Bailey, — buvo
bendrininkais nuo pat pra- gai iškelia'religinės muzikos

tamsumoj gyveno nebe žmo
nių rankomis darytoji dievy
bė, gi toliau atėjo ir tos di
dingosios katedros, kurios y- 
ra taip vertinga priemonė ri
botajam žmogui jungtis su 
Neribotu Jėgos Šaltiniu.

Iš primityviškų tom-tom, 
kurių garsais dievukai buvo 
lydimi į aukojimų šventes, 
iš piemenų birbynių ir tiky
binių giesmių eisenose, atsi
rado Dovydo lyra, dangiš
kai lygus gregorianiškas gie
dojimas, daugiabalsiai Pales- 
trinos chorai, Bacho sukur
toji kančios muzika ir nuo-' 
lankūs himnai, giedami tūks
tančiuose provincijos bažny
čių. Iš dievo Dionizo religi
nių ceremonijų, kurias lydė
jo .šokiai, dainos ir primity
viški vaidinimai, išsivystė 
graikų tragedija, gi iš vėles
nio jų brolio — nuostabių 
viduramžio bažnyčios vaidi
nimų — išaugo garsiosios 
Elzbietos laikų (anglų) dra
mos ir dabartinė vaidyba su 
savo socialine kritika.”
APIE ARCHITEKTŪRĄ 
IR MUZIKĄ

Ypa t i n g a i architektūra 
(statyba) yra surišta su re
ligija. Pirmųjų meniškų ba.ž- j 
nytinių pastatų Mezopotami-; 
joje atrandame jau ketvir
tame tūkstantyje metų prieš 
Kristų.

— Religinė architektūra 
(statyba), — rašo prof. Bai
ley, — yra išraiška žmoni
jos veržimosi ir reikalo: rei
kalo — pagerbti atminimą 
dievų ir šventų žmonių, šven
tų vietų ir tiesų; reikalo — 
parūpinti būstinę, tikrą ar 
tik simbolinę, kuri būtų ver
ta dieviškos esybės, pakan
kamai didelę, kad galėtų su
talpinti bendruomenę ir pa
kankamai brangią, kad pasa
kytų, kaip branginama reli
gija.”

Autorius prisimena ir ta
pybą, tokį genialų darbą 
kaip Rafaelio Madonną (Die
vo Motiną) ir pabrėžia: — 
kad suprasti tokį piešinį, rei
kia: turėti religinį įsijautimą.

Prof. Bailey taip iškalbin-

Savu laiku H. Adams gra
žiai nupiešė viduramžio ka
tedrų statytojo jausmus:

— Stiklo dirbėjas jautėsi 
esąs Marijos tarnyboje; jis 
puošė jos kambarį jos pa
čios palociuje. Jis norėjo jai 
patikti... Jo atlyginimas bu
vo — sulaukti, kada jisai 
bus paaukštintas dekoruoti 
Dangaus Karalienės būstines 
Naujoje Jeruzalėje... Artis
tai stengėsi kuo geriausiai, 
ne kad patiktų grubioms spie į 
čio kaimiečių akims, ne kad 
įtiktų nerangiems baronams, 
o kad patenkintų Mariją, 
Dangaus Karalienę..., kurios 
absoliuti galia buvo beveik 
vienintelis sulaikytojas, ku
rį, pripažino ir imperatorius, 
ir popiežius, ir teatro juok
darys.” Dr. J. Priuiikis 

(Bus daugiau)

Adomas ir Ieva 
filmoj

Kino filmų gamintojas 
Leo McCarey praneša ieškąs 
dviejų nežinomų artistų ro
lėms jo suplanuotai filmai 
“Adomas ir Ieva”. Visi kiti 
artistai būsią įvairūs žvė
rys ir gyvuliai. Filmą bus 
pamatuota parašyta novele 
“Adomas ir Ieva Eden’o so
de” (Eden'as — žemės ro
jus).

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

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEWELRY 

KRAUTUVE

8241 So. Halsted Street
CHICAGO. ILLINOIS
Tel. CALumet 7237

Pas mus rasite didelį pasirin
kimą įvairių rakandų, kaip pa
vyzdžiui: Gasinių Pečių, Pečių 
su Gasu ir Anglimis kūrenimo 
ypatybėmis, ir daug kitų na
mams reikalingų reikmenų.

Mųsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waterproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

RENDUOJASI

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
ffHFC 1450 k. Ketverge vak. 7:00

BRIGHTON PAKE — 7 karuli. me
džio cottagc, 30 pėdų tuščias lotas, 
Spcclalė kaina — S3ft50. B. R. I’IET- 
KIFAVICZ, 2555 W. 47th ST.

IEŠKO ŽMOGAUS rcnduotl kambarį 
Ir prižiūrėti pečiuką. Atsišaukite iki 
10:30 ryto kasdien šeštadieniais visą 
dieną. — MRS. G. BENDŽIUNAS, 
0320 S. Roekwell St.

Šv. Petro Bazilikoje 
Bus Cabrini Stovyla

Astuoni laikos savo

*7$ >

"STALINO KVĖPAVIMAS"
(Tęsinys)

Nematomai šėtonas saugo
jo jį nuo fašistų kulkų ir 
mirtinų bombų smūgiu, o 
matomasai šėtonas, sėdįs 
Maskvoje, jo krūtinę papuo
šė dviem Raudonosios žvai
gždės ordenais.

Karui pasibaigus Ivan grį
žo į Maskvą ir buvo paskir
tas “Raudonosios Pažan
gos” laikraščio redaktorium. 
Čia Ivan’o rašytojiški ta
lentai sužvilgo deimantine 
šviesa. Jo karjeros laiptai 
atrodė viliojančiai žavūs, ir 
jis kopė jais su visa energi
ja, kol visai netikėtai pasly
do, suklupęs ant kvepalų 
bonkutės.

Buvo taip. Ivan turėjo 
moterį Ziną. Ne žmoną, bet 
taip sau moterį, kurią jis 
laikė sau būtina karjeros 
darymo dalimi. Kartą toji 
moteris pasigyrė pirkusi 
kvepalų. Ir ne tik pasigyrė, 
o sugriebusi borkutę paš
lakstė Ivan’o galvą ir dra
bužius. Nuo tų kvepalu apsi
suko Ivan’o galva ir jis, be
protiškai išvertęs akis, stai
ga suriko:

— Tai ką, po velnių! Tu 
mane krikštvji?!

— Ką tu kalbi? — staiga 
išsigando Zina ir atšoko.

— Kam tu mane krapyji 
kažkokiu skystimu, kuris 
dvokia krauju ir...

— Vania! Vania! Nutilk! 
Bijau tavęs tokio...

Ivan prišoko prie Zinos ir 
ištraukęs iš jos rankų bon- 
kutę kvepalų trenkė ją į 
kampą ir sudaužė į šipulius.

Zina, maldingai sudėjusi 
rankas, akimirka žiūrėjo į 
Ivan’ą, o paskum pradėjo 
verkti.

— Nutilk! Sušuko Ivan, 
—nebliauk! Tikras bolševi

kas niekuomet neverkia.
— Bet tikras bolševikas, 

— atsiliepė kukčiodama Zi
na, — niekuomet neniekina 
savo vado...

— Kokio vado?
— Mūsų tėvo, gimdytojo, 

genialaus maršalo Stalino.
— Tu iš proto išsikraus

tei! — ryktelėjo Ivan ir pa
juto, kad jam visos blusos 
iš baimės numirė. — Kada aš 
jį niekinau?

Zina užuot atsakius, nuėjo 
į kampą ir paėmusi šukę su 
atkarusiu popierėliu virpan
čiomis rankomis padavė tą 
popierėlį Ivan’ui. ‘‘Atem 
Stalins” paskaitė Ivan ir 
apalpo.

(Bus daugiau).

Žmogus, kurs ieško tik 
vieno daikto savo gyvenime, 
gali tikėtis, kad jį atras; gi 
kurs ieško kelių daiktų sy
kiu, renka aplink save vien 
tuščias viltis. — O. Meredith.

10,000
• DEGTINĖS
• 3RANDĖS
• RUM’O

BONKŲ
GIN
VYNO
KORDIALŲ

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

JVATHAN
KANTER

“LietuviškasŽydukas”

MONARCH

LIQUOR

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

VATIKANAS, birž. 22. — 
Katalikų sluoksniai sakė 16 
pėdų aukščio marmurinė 
statula Motinos Pranciškos 
Ksaveros Cabrini yra gami
nama ir bus pastatyta žy
mioje vietoje šv. Petro bazi
likoje bėgyje vienų metų. 
Motina Cabrini, pirmoji a- 
merikietė šventoji, bus for
maliai paskelbta šventąją 
liepos 7 d. Vatikane.

Nežiūrint mokyklų virši
ninko ir vieno Board of E- 
ducation nario atsistatydi- 

[2“ j nimo, kiti aštuoni, inimant 
ir patį bord’o prezidentą, 
James B. McCahey, pareiška 
nerezignuosią iš tarybos iki 
pats mayoras to nepareika
lausiąs.

Kuomi baigsis toji švieti
mo Taryboje kova, kol kas 
nepramatoma.

Tas, kurs dirba vieną dar
bą ir išnašiai, visomis pajė
gomis, nesutiks nepasiseki
mo.

džių.
Urvui sienose padarytieji 

meniški įraižai nebuvo tai 
paruošimas paveikslų paro
dai; tai buvo ritualiniai (a- 
peigoms skirti) raižiniai, ku
riais žmogus pareiškė vie
nokį, ar kitokįi ryšį su anuo 
pasauliu.
PAŽANGOS KELIU

— Religija yra verta mū
sų dėmesio, — rašo tas pats 
profesorius,, — ir menas yra 
jos išraiška.

Religijos įtakoje įvykusią 
pažangą profesorius taip pa
vaizduoja:

— Nuo magijos įkvėptojo 
bizono pavaizdavimo ilgai
niui prieita prie dievočiausių 
Fra Angelico piešinių. Iš Se
mitų “stovinčiųjų akmenų”, 
kurie buvo lyg simbolis juo
se gyvenančio derlingumo 
dievo Baalio, ilgainiui išau
go Saliamono bažnyčia, ku
rios storų sienų apgaubtoj

vertę:
— Bažnytinės muzikos gar 

sai iškelia sielą į dvasios 
aukštybes. Gal čia atmintis 
su emocija (jausmų pakili
mu) turi svarbiausios reikš
mės: atgaivinimas, to jau
natvės religinio atbudimo, 
priminimas pergy v e n i m ų 
krikšto, sutvirtinimo, — se
niai išsklaidytų draugų, — 
tėvų', kurie kitados čia mel
dėsi ir kurie dabar yra Dan
guje, — priminimas aukštų 
pasiryžimų jau užmirštų ar
ba plačių užsimojimų, kurie 
ilgainiui išblėso...
18 KUR JIE SĖMĖ • 
ĮKVĖPIMĄ

Prof. Bailey iškelia didelį 
katalikų Bažnyčios susido
mėjimą menu:

— Popiežių ir vyskupų va
dovybėje menas buvo palenk 
tas religijos tarnybai ir Baž
nyčios buvo naud o j a m a s 
kaip sėkmingiausia priemo
nė tikėjimo skleidime.

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

I

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
Vfi 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 G I. Blll of Rlghts patvarkymus.

Stos bendrovės vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale suteikti patarimus Ir patarnavl lą.

wmwwwwM
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3236 S. Halsted St., Chicago 8,111-

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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Kiiterod as seeoml-<’lass Matter Mttrch 
the Alt of .Mareli 3, 1879.

FublUhcd Daily excupt Sundays, 
bv tini LITUI \\1.\N CAT11O14G 
lŪtESS SOI IETY.

A menibur of tlie Catholic Press 
Associalion.

SllbseriptlOll Kiltis;
$6.00 per year outslde of Chieatro: 
$7.00 per year Iii Chlcuffo «& Cice
ro; 4c. per copy.

31, 1916 at Chieago III. Under

.1 muitinėse \aistilicsc, ne Cllluitfoj,
Metalus ............................. . ... $6.00
Pusei meti} ...................... .... 3.50
Trims mCnesiums . . . . .... 1.75
Dviem mėnesiams .... .... 1.25
Vienam mC-neslul .... ...» .75

Užsieniuose:
. . . . $8.00

Pusei metų ..................... .... 4.50
Trims mėnesiams . ... . ... 2.50

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu su užsakymu.

Skelbimų kainos prisiunčiamos 
pareikalavus.

ITemimt ratos kaina Cliieagojc ii*
Cicero—l’ašl u.

Metams ..............................................$7.00
l’uscl Meti). ................................. 4.o0
Dviem mėnesiams .................. 3.56
Trims mėnesiams .................. 2.00
Vienam* mėnesiui .................. .75

APŽVALGA
Lenkijos Vyskupų Nusiskundimas

Lenkijos vyskupai paskelbė kolektyvų laišką, kuria
me atpasakoja skaudžią savo krašto būklę.

Visame krašte siaučia neramumai ir netikrumas. Gy
ventojų asmeninė laisvė suvaržyta. Žmohės žudomi be 
nusikaltimo, be tardymo, be teismo. “Daugybė asme
nų, neišima.nt moterų ir vaikų, ištisuose kaimuose yra 
tų nepadorių, Dievo pasmerktų, nemoralumų ir nele
galumų aukomis. Pažeidimai žmogaus prigimtos tei
sės, žmogaus garbės pažeminimas užgauna visos tau
tos sveikatingumą ir skaudžiai paliečia jos ateitį. Vys
kupai nurodo, kokia yra padėtis daugybėje Lenkijos 
kalėjimų.

“Įkalintųjų būklė yra labai rimta. Su jais žiauriai 
elgiamasi ir yra draudžiama rūpintis jų religiniais rei
kalais, nes ka.pelionai nėra prileidžiami prie įkalintųjų. 
Daug jų apleidžia pasaulį be sakramentų.”

Lenkijos vyskupai vis tik išdrįso bent dalinai nu
šviesti šiandieninę savo krašto būklę. Vakarų demo
kratijos dabar turėtų prižiūrėti, kad tie vyskupai “ne
išnyktų” iš Lenkijos, kaip yra atsitikę su kitais drą
siais vyrais, kurie išdrįso pasakyti tiesos žodį apie 
rusų bolševikų okupacijos žiaurumus.

SLA Bus Be Iždininko
SLA 44-tame seime, įvykusiame praėjusią savaitę, 

daug ginčitasi dėl dabar vedamo senųjų certifikatų per
rašymo ir kitų dalykų. Be to, dviem trečdaliais balsų 
valdyboje panaikinta iždininko vieta, kuri sujungta su 
sekretoriaus pareigomis. Iždininku yra čikagietis adv. 
K. Gugis, kuris tas pareigas eis tik iki kito seimo. Kad 
nesumažinti valdybos narių skaičiaus, nutarta rinkti 
du vice pirmininkus. Dėl tų permainų (kai kurie sako 
“revoliucijos") seime buvę pusėtinai karštų ginčų.

Pažymėtina, kad į seimą atvykęs Pennsylvanijos val
stybės apdraudos departamento aktuaras p. Levitą pa
tarė, kad SLA konversiją pravesti dar šiais metais. 
New Yorko steito apdraudos departamentas griežtai 
to reikalauja.

Taigi, SLA, kaip daug tos rūšies organizacijų, šiais 
laikais turi daug svarbių ir gerokai keblių problemų.

★
Didžiosios Britanijos Lietuvių Kongresas

Didžiosios Britanijos Lietuvių Taryba savo susirin
kime birželio 2 d., Londone, galutinai nutarė šaukti 
visos Didžiosios Britanijos Lietuvių Kongresą, kad tin
kamiau susiorganizuoti kovai dėl pavergtosios Lietu
vos žmonių teisių į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
Kongresas bus dvi dienas — š. m. liepos 13 ir 14 dieno
mis, žinoma, Londone.

D. Britanijos Lietuvių Taryba jau yra nuveikusi gra
žių ir naudingų darbų. Kongresas, be abejojimo, jos 
veiklą dar labiau sustiprins.

K
Rusijos Apetitai

Ar jūs girdėjote, kad Maskva atmeta Amerikos pro
jektą atominės bombos kontrolę tam tikromis sąly

gomis pavesti Jungtinių Tautų Organizacijai! Sovietų 
Rusija laiko save privilegijuotu kraštu ir griežtai rei
kalauja, kad viskas ko ji siekia ir nori būtų išpildyta. 
Ji S3.ko: ką norit darykit su kitais, bet jai atiduokit 
visas atominės energijos paslaptis. Tokia savo akiplė
šiška politika Maskva dar griežčiau nustatys prieš sa
ve Amerikos visuomenę.

★
“Juozas Stalinas arba kaip Kaukazo razbaininkas pa

sidarė Rusijc? diktatorium" — tokiu vardu J. Pilipaus- 
kas parašė knygą ir ją išleido “Keleivio" spaustuvė.

Jungi. Valstybių Užsienio Politika
Advokatas John Forster Dulles, tarptautinės teisės 

ekspertas ir gub. Dewey buvo numatytas Valst. De
partamento sekretorium, jei būtų laimėjęs rinkimus, 
pa.rašė magazine “Life” įdomų straipsnį apie Jungt. 
Amerikos Valstybių politiką Sovietų Rusijos atžvilgiu. 
Straipsnis ėjo per du numeriu “Life”, š. m, birželio 3 d. 
ir 10 d. Pirmame straipsnyje jis puikiai charakterizuo
ja Sovietų Rusijos užsienių politiką. Dulles tvirtina, 
kad Sov. Rusija siekia užvaldyti visą pasaulį paverg
tame savo valdžiai naujus kraštus visai arba juose 
pastatydama marionetines vyriausybes.

Dulles teisingai apibudina sovietų politikos agresiją. 
Jis tvirtina, kad Sov. Rusija siekia taikos visam pa
saulyje, bet pagal savo sąlygas, tai yra, kad visas pa
saulis priimtų komunistinę santvarką ir klausytų Mask
vos įsakymų.

Kitame straipsnyje š. m. birželio 10 d. Dulles kalba 
apie politiką, kurią turi vesti Jungt. Valstybės Sovietų 
Rusijos atžvilgiu. Jis daleidžia, kad jeigu Jungt. Val
stybės užims tvirtą ir griežtą padėtį prieš sovietus ir 
jei aiškiai ir kategoriškai pasakys, kad Amerika yra 
stipri ir galinga ir niekas jos negali nugalėti, ir kad 
niekad nenusileisime, kad kitos tautos būtų pavergtos, 
o lygiagrečiai leisime Rusijai gyventi su jos komunis
tine santvarka, tat tuomet ir sovietų vadai geruoju 
pakeis savo nusistatymą, atsisakys nuo agresyvinės po
litikos ir pradės bendradarbiauti su Amerika taikos 
labui. Tačiau jeigu gi nepajėgsime įtikinti sovietų va
dus, kad mūsų politikos reikalavimai yra teisingi, tuo
met nieko kito nebelieka: arba pasiduoti sovietams 
arba karas su sovietais.

Dulles toliau tvirtina, kad ateinančiuose metuose 
mes turime sukurti Amerikoje tokią gyvenimo formą, 
kuri įtikins sovietų vadus kad amerikonų laisvės meilė 
yra už viską stipresnė ir kad ji neleis sovietams siekti 
savo užsibrėžtų užmačių. Gal tuomet sovietų lyderiai 
pakeis savo taktiką ir politiką, gal tuomet išvengsime 
karo. Priešingu atveju, jei vesime su sovietais apeas- 
mento ir nusileidimų politiką, tai ji mus prives prie 
karo, tvirtina Dulles. Be to, Dulles įspėja, kad ameri
koniškas idealizmas, amerikonų laisvės meilė ir ameri
konų principai turi laimėti, ne vien armijai. Nes jeigu 
ir nugalėtume komunizmą ginklu, bet lygiagrečiai ne- 
pastatytume prieš komunizmą mūsų aiškią, teisingą ir 
kilnią ideologiją, paremtą teisingumu ir laisve visiems, 
tai tas komunizmas eis į pogrindį, kad vėliau atgimti 
kituose kraštuose kaip nauja ideologinės mirties forma.

Tikrai, Dulles teisingai ir logiškai protauja ir tenka 
su juo sutikti.

Jeigu Byrnes dabar 4-rių konferencijoje Paryžiuje 
laikysis Dulles’o minčių, galime būti tikri, kad teisin
gumas laimės. Bet mes esame iš viso įsitikinę, kad 
Byrnes’ui šios idėjos nėra svetimos ir kad jis esąs 
tokio pat nusistatymo. Linkėkime jam ištvermės.

Dr. V. J.
★

Streiku Politika
Prez. Trumano vidaus ir užsienio politika nėra tiesi 

ir tikra. Vieną kartą einama aukso vidurio keliu, kitą 
kartą į dešinę, trečią kartą į kairę.

Kai Trumanas kalbėdamas j kongresą laike geležin
keliečių streiko reikalavo leisti valdžiai pašaukti į karo 
tarnybą reikalingus žmones laike streiko, visiems at
rodė, kad tai griežtas pasukimas i dešinę tam kad nu
galėti galingus unijų vadus, kurie sutelkė savo unijų, 
kasose žymias pinigų sumas tam, kad kartais pakenktų 
bendriems krašto reikalams.

Bet neseniai prezidentas Trumanas vetavo Case Bill 
ir tuo būdu vėl pasuko į kairę. Šituo savo žygiu jis 
norėjo patarnauti demokratų partijai tam kad ji ne
nustotų, paramos kairiųjų unijų vadų, ypatingai CIO, 
ir kad nepralaimėtų būsimuose rinkimuose. Vadinant, 
partijos reikalai vėl atsistojo aukščiau bendrų krašto 
gerovės reikalų.

Be abejonės, prez. Trumanas vetuodamas Case Bill 
vėl atgavo radikalinių unijų elementų paramą, taip pat 
ir komunistuojančių elementų, kurie jau atvirai buvo 
pradėję jį kritikuoti spaudoje ir per radio. Bet tuo pa
čiu Trumanas nustos daug balsų iš vidutinio luomo žmo • 
nių, kurie buvo pritarę prezidentui už jo drąsią poli
tiką krašto gerovei.

Žinovai tvirtina, kad užvetavus Case Bill dabar tu
rėsime daugiau streikų ir vis naujų. Radikališkos uni
jos jausis arti prie valdžios, triūbys visiems, kad ir 
prezidentas turįs su jomis skaitytis ir t.t. Dabar kal
bama Washingtone, kad jeigu kils arsimoje ateity nauji 
streikai, tai atsakomybė už juos kris dalinai ir dėl ve
tavimo Case Bill, o taip pat ir kongresui teks atsako
mybė, kad pabojo to vetavimo. V. J.

★
“Vytėnų" draugovė Kopenhagoj, Danijoj, išleido lie

tuviams skautams gražų leidinį, pavadintą “Vyčiai".

Padėtis Lietuvoje 1945-1946 Metų 
Žiemos Gale

(Tęsinys)
VI. M. I. KALININO 
STRAIPSNIS APIE 
LIETUVIUS (♦)

Pavadintas “Lietuvių Tau
ta Naujuoju Keliu”, tilpęs 
Pravdoje, vėliau perspaus
dintas visuose Lietuvos laik
raščiuose. Straipsnis rašytas 
1945 metų rudenyje. Anot 
autoriaus, nėra kitos tokios 
tautos, kuri būtų taip pla
čiai po pasaulį išbarstyta 
kaip lietuvių tauta.

Toliau, Kalininas įrodinė
ja, kad lietuvių tauta niekad 
neturėjusi nepriklausomy
bės, kad prieškariniais lai
kais Lietuva, buvo vien Vo
kietijos tramplynas pulti So
vietų Sąjungai, kad ji buvo 
visiškoj vakarų kapitalistų 
priklausomybėje.

Tuo tarpu, kaip dabar, lie
tuvių tauta, pati pasirinko 
sau kelią, patį teisingiausią, 
patį geriausį ir t.t.

♦) Buvęs Aukščiausiojo So 
vietų Sąjungos prezidiumo 
pirmininkas, neperseniai mi
ręs.
VII. KOVA UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ — POGRINDIS

Vokiečių okupacijos lai
kais pradėta kova už Lietu
vos laisvę tęsiama toliau. 
Gal pasikeitė asmeniškas po
grindžio sąstatas. Gi tiks
las liko tas pats: Laisva, Ne
priklausoma Lietuva.

Pogrindžio branduolį suda
ro vadinamieji žaliukai — 
partizanai. Dabartinieji Lie
tuvos okupantai-rusai ir jų 
administracinis aparatas 
juos vadina banditais arba 
vokiškai-lietuviškais fašis
tais.

žaliukų eiles sudaro neno- 
rintieji į raudonąją armiją 
stoti vyrai ir šiaip nepri
klausomybės trokštantieji 
patrijotai.

Jų skaičius, pavardės, va
dovybė ir t.t. laikomi pas
laptyje. Dažnai partizanas 
partizano pavardės nežino. 
Kiekvienas jų turi slapyvar- 
dę.

Stipresnės jėgos operuoja 
Alytaus, Panevėžio ir Zara<- 
sų rajonuose. Kitose Lietu
vos vietose veikia mažesnės 
grupės.

Pernai, t. y. 1945 m. ng- 
piūčio mėnesyje, Maskva pra 
vedė generalinį Lietuvos miš 
kų valymą. Jame dalyvavo 
specialūs kariuomenės bei 
NKVD daliniai. Valymo me
tu, Liudvinavo miestelyje 
(Marijampolės apskr.) gulė
jo 40 lavonų, Simne — 30, 
Vilkaviškyje — 25 ir t.t. 
Vis tai nukauti partizanai. 
Šiaurės Lietuvos miesteliuo
se irgi būda.vo priguldyta po 
20, 30, 40 lavonų. Žmonėms 
įbauginti, nukautų partiza
nų lavonai buvo suvežami į 
miestelius, ir ten, po dvi, 
tris paras, viešoje vietoje 
išlaikomi. Po miškų valymo, 
vieną sekmadienio ankstųjį 
rytą, visame Kaune, rusų 
kariuomenė bei NKVD da
rė butuose kratas. Ieškojo 
atbėgusių iš provincijos par
tizanų.

Prieš tą valymą, liepos m., 
Vilniuje, buvo sušauktas Lie 
tuvos inteligentų suvažiavi
mas. Jame dalyvavo 500 as
menų iš visų Lietuvos kam

pui. Valdžios atstovai įrodi
nėjo partizanų kenksmingu
mą. Suvažiavimo dalyviai, 
sugrįžę atgal, turėjo parti
zanams paaiškinti, kad jie 
liautųsi partizanavę, ir kad 
jei jie išeis iš miškų, jiems 
bus dovanota..

Bet tie visi aiškinimai, ra
ginimai, taip teigiamų išda
vų ir nedavė. Maskvos inten
cijų rimtumui įrodyti, Lie
tuvos partizanai pareikala
vo besąlyginio tremtinių iš 
Sibiro grąžinimo.
VIII. LENKŲ PARTI
ZANŲ LIKIMAS

Kaip žinoma, vokiečių o- 
kupacijos metu, Vilniaus 
krašte, gana plačiai veikė 
lenkų teritorinės kariuome
nės (PAK) daliniai. Protar
piais jie išplėšdavo gana e- 
nergingą partizaninę veiklą.

Raudonajai armijai 1944 
metais prisiartinus, lenkų 
partizanai ginkluotai išstojo 
prieš vokiečius. Jie kovėsi

su vokiečiais pačiame Vil
niuje (dėl to Vilnius taip 
smarkiai nukentėjo). Ru
sams Vilnių užėmus, lenkai, 
kaip raudonosios kariuome
nės kovos talkininkai, per 
pusantros paros mieste šei
mininkavo.

Per tą laiką suspėjo su
šaudyti apie 150 lietuvių. 
Daug lietuviškų butų apiplė
šė. Lenkišką vėliavą buvo 
iškabinę Gedimino kalne. 
(Štai ką apie tuos dalinius 
pasakė gegužės-birželio m. 
USA viešėjęs lenkų genero
las Bor-Komarowski: “Pa
vyzdžiui, 27-ta lenkų terito
rinė divizija didvyriškai ir 
garbingai kovėsi Volynėje, 
mūsų daliniai vedė pergalės 
mūšius už Vilnių, jį 1944 m. 
liepos mėn. užgrobdami, ko
vėsi Rytų Galicijoje, Lvove, 
taip pat Baltstogės ir Liub
lino apskrityse. Apie šiuos 
mūsų teritorinės kariuome
nės dalinių didvyriškus žy
gius sovietų propagandos 
arba visai buvo nutylėta, ar
ba kreditas už juos, kaip 
pav. Vilniaus a.tvejuje, ten
dencingai ir melagingai bu
vo atiduotas lietuviškiem^ 
partizanams...)
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PASKOLOS DAROMOS
Ant Pirmų Morgičių 

U2 4-TĄ NUOŠIMTĮ

3 E

Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

2202 W. Čermak Rd. - Tel. CAN 8887
JOHN J. KAZANAUSKAS President & Manager 

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

NAMINIU 
Rakandu 

APDRAUDA 
’1000.00 pousas

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00

Automobiliams 
APDRAUDA

Pradedant nuo

$24.10 METAMa
$500.00 o™™° 

rausąs
$4.00 METAMS

J. A. Shulmistras ,
NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE i

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL. j

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

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS 4 D. - VYTAUTO PARKE - 6 DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI
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Vaizdingos Ir Margos

Lietuviškos vestuvės pas amerikiečius
Lietuvaičių trejukė, pasi- sytojos simpatingai atsine- 

puošusi tautiniais rūbais, su šė į kalbą, 
pažindino amerikones sji j ★
Lietuvos istorija, muzika, ir Antroje programos dalyje 
tradicinėmis vestuvių apei- j buvo pateikta Lietuvos ves- 
gomis. Ta trejukė — Juzė (tuvinių apeigų apibudinir^as 
Daužvardienė, Lietuvos kon- Su pritaikintomis dainomis

Linksmos Ir Liūdnos 
Žinelės

Cicero. Plačiai žinomi

Dėdės Šamo aviacijos sky- tiko nelaimė: žmona mirė.

šulo žmona, dainininkė Ona 
Piežienė, ir pianistė Zita Si
mutienė, išpildė ilgoką lie
tuvišką programą žymiam 
Chicago Womans’ Club, ku
ris yra seniausias moterų 
klubas Chicagoje. Žymiau
sios chica.gietės, paeinančios 
iš senų, originalių Chicagos 
miesto steigėjų šeimų, ir 
šiaip inteligentės, sudaro 
klubo narių sąstatą. Klubas 
skaitomas vienas svarbiau
sių ir įtakingiausių Chica
gos apylinkėje. Jo susirin
kimai bei paskaitos ir prog
ramai laikomi Fine Arts 
Buildingo Curtiss Hali, pa- 
čiam vidurmiesty. Ten, tre
čiadienio ryte, birželio 19 d., 
Womans' Club narės girdė
jo skambias liaudies dainas 
ir klausėsi Lietuvos istori
jos bruožų.

Kalbėtoja J. Daužvardie
nė atidarė programą su san
trauka Lietuvos Istorijos, 
nuo senų laikų iki šiai die
nai, apibudinant svarbiau
sius periodus, ir dabartinę 
sunkią tautos būklę. Klau-

ir muzika. Kalbėtojos paaiš
kinimu, ta tema buvo pasi
rinkta atsižvelgiant į tai, 
kad birželis Amerikoje yra 
tradicinis vestuvių mėnuo, 
ir kad lietuviškose vestuvių 
apeigose randasi apsčiai me
džiagos iš lietuvių liaudies 
tradicijų, padavimų ir mu
zikos. Planingame perstaty
me, dainos ir muzika malo
niai jungėsi su naracija. J.
Daužvardienė atpas akojo 
vestuvių apeigas: piršlybas 
su ceremonijomis ir “oraci
jomis” ; didvakarį; mergva
karį su graudžiomis daino
mis ir linksmais šokiais; 
kraičio vežimą; jaunosios at- 
sideivėjimą; šliūbą; gaubtu- 
ves; svočios pietus su kar
vojumi; ir, pagaliau, piršlio 
teismą ir korimą. Atitinka
mose vietose, Piežienė, akom 
panuojant Simutienei, daina
vo tipingas liaudies dainas,' pač stebėjosi lietuvių kalbos 
pritinkančias vestuvių a.pei- grožiu ir muzikos jausmin-

stambūs biznieriai, savinin- i 
kai Grant-Works Coal Yard 
Bernadišiai rengia iškilmin
gas vestuves savo dukrelei 
Estelle, kuri apsives su Ri- 
chard A. Zelnys.

Moterystės sakra m e n t ą i 
priims Šv. Antano bažnyčioj 
birželio 30 d. per sumą, o 
vestuvių puota rengiama, pa
rapijos salėje; prasidės 4-tą 
vai. popiet.

Kadangi Bernadišiai gau-! 
šiai remia kilnius lietuvių 
tikslus, ir šiaip sukalbami 
žmonės, tad abejoti nerei-1 
kia, kad susilauks į savo dūk 
relės vestuves daug ir kil
nių svečių.

O apie vaišes tai jau ir 
kalbos nėra; svečiai bus pri
sotinti įvairiais skanėsiais, 
nes Bernadišienė tik ir klau
sinėja pas kaimynkas, kat
ros žino kokių nors prašmat
nybių. Gi Adomas Bernadi- 
šius, kaip ir visados, nepa
sigalės piniginės svečiams 
pavaišinti.

★

Kastas Talžunas, tarnavęs

riuje, leitenanto laipsniu, ke
liais atvejais metė bombas 
ant Vokietijos, jo lėktuvas 
buvo pašautas ir pats leng
vai sužeistss, vienok laimin
gai nusileido Belgijoj ir grį
žo pas tėvus sveikas.

Palaidota šv. Kazimiero ka.-
pjose.

G. Radomskis tarnauja 
Ciceros policijoj seržanto 
laipsniu.

★

šiomis, dienomis pasklido

A T Y D A !
Dėl informacijų kasltnk II Pasaulinio Karo Veteranų per

laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IK EVANS, Laidotin ių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-mo Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
G. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
iių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

Dabar ir jis rengias apsi- gandas, kad jaunuolis Kazys
vesti. Jo vestuvės įvyks a- 
pie pabaigą liepos mėnesio.

Jakštas kokiu tai būdu bu- i 
vo policijos pašautas. Ga.li- >

Tėvas džiaugias, kad susi- mas daiktas, kad per klai- 
la.uks jaunos marčios ir sū- dą, nes Kazys augdamas hu
nui nebūsią taip pavojinga, vo gana rimtas vaikas. Tar- 
kaip kad su lėktuvu. navo Dėdės Šamo kariuome-

★ nėj ir garbingai prieš kelis
Plačiai čia žinomą G. Ra- mėnesius paliuosuotas.

domskį šiomis dienomis iš-1 J. Tarulis

Kaip veikia sovielina- 
mas žemės ūkis

RENDUOJAME GRINDŲ * 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI
($150

J DIENĄ.

goms, kaip tai, “Bijūnėlis”, 
“Ar aš tau sese nesakiau”, 
“Saulelė raudona”, “Šių nak 
cely”, ir kitas. Piežienė dai
navo gražiai, vaizdžiai, tar
si atgyvendama kiekvienos 
dainos reikšmę ir jausmą. 
Sekant Piežienės interpreta
cijas, klausytojoms buvo 
lengva suprasti dainos turi
nį. Mergvakario šokių at
vaizdavimui, Simutienė pas
kambino piano solo, tris lie
tuviškus šokius — Jonkelį, 
Mikitą, ir Blezdingėlę. Klau
sytojos tiesiog žavėjosi.

gumu. Lietuvaitės tikrai gra 
žiai reprezentavo lietuvių 
tautą, ir atliko naudingą dar 
bą supažindindamos senas 
amerikietes su Lietuvos klau 
simu ir jos liaudies turtu.

Svočia

pašarų nesirūpinama visiš
kai.

Zimariovai, šiškovai, Mo- 
lodeičikai taip ir nesugeba 

New York (LAIC) — Lie- susitvarkyti. Iš esmės, tiek
tuvos komunistų partijos MTS, tiek MANP buvo į- 
(bolševikų) centro komiteto steigti traktorių bei arklių 
organas “Valstiečių laikraš- stokai išrišti. Nedaug prie- 
tis”, Nr. 17 apie mašinų ir monių teturint, jas buvo 
traktorių stotis bei apie ark- mėginta centralizuoti. Vie- 
lių nuomavimo punktus ra- n°k> sovietinis ūkis ir čia 
šo: “Zarasų apskrityje vei- kvotimo neišlaikė. Užuot 
kia dvi MTS (Mototraktori- valstiečiams padėti, sovieti
nės) Stotys — Zarasuose ir mams administratoriams te- 
Dukšte. MTS ir MANP (Mo- ko kreiptis pas “buožes”, 
toarklinis nuomavimo punk- prašant jų arklius išmaitin
tas) dirba, tačiau, labai silp- Li
nai, neteikia valstiečiams ir L 7
naujakuriams reikiamos pa- luomas Virsiu, 
ramos. paqelbos
rektoriumi Molodeicik!) tri-Į
juose MANP laiko 25 ark- i Wm. L. Gloecking, namo 
bus. kurie visiškai netinka savininkas 632 West 47 St., 
darbui. Daugumas arklių ser gyvena baimėje ir šaukias 
ga niežais. Pašaro beveik miesto pagelbo3. Sale jo sto- 
visiškai nėra, o turimas su- vis namas pradėjo virsti ant
puvęs. Taip Dūkšto MTS šono- BTU dvie« Pastarų- 

v. . ..... ]ų savaičių namas net keeu-ruošiasi pavasario sėjai) Ar- rfa colius pavirtQ ,jnkui jo 
klius gydyti tenkinamasi namo. Sako, ankščiau, ar vė-
nereikšmnigais aktais, o liau, jis turi griūti.

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Nauja Koplyčia Marąuette Parke

6845 S. Western Avė. - Pro. 0099
Antra Koplyčia Senoje Vietoje:

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

f

Mes Esame AGENTAI Dėl 
HEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

III VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, ir —
REM-TONE VALSPAR.

Turime Gražų Pasirinkimą 
1046in. SIENINES POP1EROS 

Duodame 20% Nuolaidą!

MARŪUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — IIEMlock 8262

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

ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sudėti, ir kaip 
nakties metu negalima ceral llsl-
mlegot. Kuomet
žaizdos pradeda
niežti ir skaudė-
tl — užtepkite
LEGULO Olnt-
ment palengvi
nimui akaruamo
Ir niežėjimo tų
senų, atdarų ir
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios Ir skausmą 
prajaunančios y- 
patybžs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi Ir 
pagelbžs išgydyt 
senas, atda
ras ir skau
džias žalz- 

daa. Vartokite ji irgi ekaudiems 
nudegimams, ftąšų ir sutrūklmų 
praftallntmul, ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvedi na va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
•utrūklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms U lauko pu
sės.

LEGULO OINTMBNT parsi
duoda po et.O«, 1.76. ir t.OO.

■lųsklte Jūsų Moaey Orderi tie
siog J;—

LEGULO
1941 No. Pulaskl Kd. 

Dept. D Chicago Sft. III.
Arba galima gauti STEM PHAR- 
MACY, 4S47 W. 14th St., Cice
ro 50, Illinois.

Užbaigimui programos, 
Piežienė padainavo “Paukš- 
tute-La.kštute ’ . Tai daina, 
kurią jos vyras žurnalistas 
Stasys Pieža atrado New-, 
berry knygyno archyvuose,1 
Chicagoje. Publikai papasa
kota, kaip šią dainą rado, 
ir, kad su daina rišasi ne
vykęs romansas: lietuvių ra
šytojas A. Mickevičius, gy
vendamas Paryžiuje, įsimy
lėjo Suzanne Fenimore-Coo- 
per, dukterį žymaus ameri
kiečio autoriaus James Fe- 
nimore-Cooper. Išreiškimui 
savo meilės, Mickevičius jai 
padovanojo trijų lietuviškų 
dainų rinkinėlį, su atitinka
ma inskripcija. Suzanne, ta
čiau, nepamilo Mickevičių, ir 
ji grįžo Amerikon. Dainų 
rinkinys pateko į jos tėvo 
knygyną, ir, pagaliau atsi
rado Chicagos Newberry 
knygyne. Šis paaiškinimas 
suteikė dainai daugiau pi
kantiškumo.

★

Po programos, klubo na
rės reiškė padėką progra
mos pildytojom, ir daug tei
ravosi apie Lietuvą. Jos y-

A. A.
ONA PRANEIKIS 

(|w> tėvais Kušlrikuitč)

Gyveno 4444 S. Artesian Avė.
Mirė birželio 21 d., 194(1, 4 

vai. po pietų, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Raseinių 
apskr., šid.avos parap., 1MU- 
šeliškių kaime.

Amerikoje išgyveno 18 m. 
l’aliko didelaime nuliūdimo 

vyią Marcelinus, pu. brol) Ta
mošių Ličkus ir jo šeimų, gi
minę Stanislovų. Ličkus ir jo 
šeimą ir daug kuų giminių, 
draugų ir pažįstamų,; o Lie
tuvoje dvi seseris; Petronėlę 
Liutkus ir Marijonų Čepienę
ir jų šeimas ir diu brolius: 
Pranciškų ir Juozapų l^ušlei- 
kius ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio kaplyčioje, 4330 S. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 26 d. iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėta j Nekalto 
Prasidėjimo švenč. Panelės 
Marijos parap. bažnyčių, ku- 
roije įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nhilydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečaime visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę: Vyras, Pusbrolis 
ir Giminės.

Laidotuvių direkt. John F. 
Eudeikis. Tel. YAKds 1741.

B. A. LACdAVVICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —
9

St. Casimir Monument 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 35

1 Vt hm ' .11

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacijas. 
Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO

.■Kr,
' TV

VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.
— Tai Padarysite Tiesio? 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą!

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

yra ptZnot

pattnkinti tait tttne itdtvrair 

kuriuo? mtt padirbant jitmt.

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyldt 
{ mūsų didįjį ofisą Ir dirb
tuvę sekančių adreso:

VENETIAN MONUMENT COMPANYĮ
527 NO. WESTERN AVĖ. TEL.: SEELEY 610?|

(įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

k

i

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage 
Avenue

Yards 1741-2

4330*34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1300 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai 
8 vai. vak.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jūsų flnansiikam stovini prieinamas 1

NARIAI:
Ghloigoi 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
A ■ o e 1 a o i j o ■

AMBULANCU
Patarnanjam
dienąirnaktį

Mes Tarime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

Phones: YAKds 1138-39 
l’KO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PULlman 'JUCĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Pilone YAKds 4008

J. LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAI'. 3572

P. L RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 
___________ Telephone YARds 1419___________

I. I. ZOLP
1646 ĮVEST 46th St. Phone YAKds 0781
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O D1ENRABTIB DRAUGAS, CHTCAGO, ICCINOTS

Kaip Seniau, Taip Ir Dabar

Baisūs Komunistu Darbai Lietuvoj
Vienas Draugo skaityto

jas šiomis dienomis gavo 
laišką iš Vokietijos nuo sa
vo giminės, kuri per karą, 
traukiantis vokiečiams, bi
jodami iš naujo patekti ji ru
sų rankas, kaip ir tūkstan
čiai kitų, bėgo j vakarus. 
Laiške aprašo gyvenimą po 
komunistais per pirmą Lie
tuvos okupaciją.
TUOJAU VISKĄ 
UŽDRAUDĖ

‘‘Dabar parašysiu nors 
trumpai, kaip mes gyvenom 
po rusais”, rašoma laiške.

“Tik užėjus rusams į Lie
tuvą, tuojau uždraudė him
ną, tikybą, iš mokyklų išme
tė kryžius, kunigams buvo 
draudžiama, mokyti vaikus 
tikybos, milicija lankydavos 
į mokyklas ir klausinėdavo 
vaikų, ar nemokina ką nors 
apie Dievą. Visi vaikai bu
vo surašyti ir turėjo būti iš
vežti j Rusiją komunistiniam 
auklėjimui; jie būtų grįžę 
atitarnavę kariuomenėje. 
KAS GAVO ŽEMĖS

“Toliau prasidėjo žemės 
parceliacija. Iš didelių ūki
ninkų žemę atėmė ir davė 
bežemiams. Bet kas norėjo 
gauti žemės, tas turėjo įsi
rašyti į komunistų partiją. 
Pavasarį atėmė iš ūkininkų 
grūdus nepalikdami nei sek
ios, o laukai reikėjo apsėti. 
Kas neapsės, pareiškė, tas 
bus liaudies priešas, tam 
mirtis. Tad ūkininkai buvo

priversti sėklos pirktis rin
koj nežmoniškomis kaino
mis.
LIAUDIES “PRIEŠŲ’’ 
LIKVIDACIJA

To dar neužteko, komunis
tai nutarė visus liaudies prie 
šus sulikviduoti. Na, ir ku
rie jiems atrodė įtartini, pra 
dėjo areštuoti ir vežti. Ve
žimas buvo žiaurus. Atva.- 
žiuoja mašina naktį pilna 
ginkluotų karių, namus ap
supa ir liepia pasiruošti. Ži
noma, žmonės ima kas ge
riausia, bet kas iš to: vis 
tik jie būna apiplėšti ir grū
dami į prekinius vagonus. 
Vagonus užkaldavo ir stipri 
sargyba saugodavo, neleis
dama nieko prieiti, net van
dens paduoti. Nors žmonės 
mirė iš troškulio, bet į tai 
niekas nekreipė dėmesio; 
priešingai, jeigu kas šauk
davo vandens, į tą vagoną 
sargyba imdavo šaudyti. O 
tie liaudies priešai tai buvo 
mokytojai, inteligentai, ku
nigai ir stambūs ūkininkai. 

MIŠKUOSE NAKVODAVO

“Žmonės gyveno kaip ma
ro laikus: bijodavo naktį 
namuose būti, eidavo nak
voti į miškus ir kitur šiep
davos. Negana to pradėjo 
masiniai areštuoti, kišti į ,ka. 
Įėjimus ir šaudyti. Kaip pa- 

I vyzdį, gana gerai prisimenu 
kaip žiauriai nukankino Bu
davonės miške tris kunigus:

! Lankeliškių kleboną ir du iš

Apdegė parodos 
atmintis

Wooded Saloj, Jackson 
park’e, stovi grupė japoniš
ko stiliaus namelių. Taį at
mintis Columbian parodos 
1893 metais. Vienam jų ki
lo gaisras ir gerokai apga
dino stogą.

Šie nameliai yra kopija 
garsios Hooden šventyklos, 
netoli Tokyo. Medžiaga na
meliams buvo paruošta Ja
ponijoj ir atsiųsta į Colum
bian pasaulinę parodą. 1935 
metais visa ši namelių grupė 
buvo Viešųjų Darbų Admi
nistracijos atremontuota. 
Remontas kainavo $22,000.

Iki Pearl Harbor nameliai 
buvo japonų nuomojamį ar
batinei.

Gaisrams išvengti

Chicagoj prasidėjo areštai ir bausmės
Chicago rimtai pradėjo 

žiūrėti į tai, kad nepasikar
totų La Šalie viešbučio tra
gedija, pareikalavusi 61 ne
kaltą gyvybę.

Ugnegesių department’o 
inspektoriai, peržiūrėję iš 
naujo viešbučius, apartmen- 
tinius namus ir dirbtuves, 
perdavė teismui sąrašą savi
ninkų, kurie ikį šiol neišpil
dė jų reikalavimo, o teismas 
vienus nubaudė, gi kurie 
šaukiami neatvyko į teismą, 
tiems areštuoti išdavė va- 
rantus. Nubausti sekantieji:

Rosington Hotel, 2122-24 
Lincoln Avė. — $200.

Wisconsin Steel Works of 
the International Harvester

Co., 2701 E. 106 St. — $50.
Savininkas nuosavybės 

106-110 W. Lake St. — $100.
Boleslaw Mickievvicz, nuo- 

muojąs namus 119 E. 18 St., 
kuriame gyvena apie 600 ne
grų — $100.

Mid-West Feather Co., 
2917-19 S. La Šalie St., — 
$25.

Industrial Finishing Co., 
1162-66 W. Cermak Rd., — 
$25.

Policijai įsakyta suimti 
viršininką Alfred L. Milten- 
berg Co., kuris ne tik panei
gė ugnegesių inspektorių 
reikalavimus, bet ir paties 
teismo šaukimą pasiaiškinti.

Mergaites pagrobė 
mergaitę

Gary, Ind. — Miesto isto- 
• rijoj atsitiko negirdėtas da- 
■ lykas: dvi high school stu
dentės buvo pagrobusios 10 
metų Millie Jonės, 1733 Mar-' 
shall Avė. ir pareikalavu
sios nuo tėvų $25 jos išpir
kimui. Policija suėmė Dolo- 
res Delman ir Helen Racine, 
Tolleston High School stu
dentes.

Policija rado, kad abi 
mergaitės jau yra nepilna
mečių teismo rekorduose.

Pirmadienis, birž. 24 1946
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PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

Tratai Virt *17,500,000. — Ataugos Fondu VM *1300.000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

4192 Archer Avė. • Tel. VIRginia 1141
JUSTIN MACKEEWICH, Pres. and Mgr.

Office houra daily: 9 A. M. to 4 P. M. — Wednesdays: 9 A. M. to 
12 Noon. — Thursdaya 9 A. M. to 8 P. M.

WESTWOOD LIQUOR STORE
2441 West 69th Street.

------ ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

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

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

Gatvekarai viens 
ant kito

Prie State St. po geležin
kelio viaduktu vienas ant ki
to užvažiavo 63-rd St. gat
vekarai. Abu buvo pilni žmo
nių. Sužeista 16-ka — vieni 
lengviau., kiti sunkiau.

Vilkaviškio kunigus. Liejosi 
lietuvių kraujas upeliais. Vie 
nu žodžiu mūsų gražioji tė
vynė buvo virtusi pragaru. 
Jokiu būdu, brangus broli, 
viską laiške aprašyti nega
liu; tam viskam reikia išti
sa knyga parašyti.

“Bijodami pa-tekti vėl ru
sams į nagus, turėjom pa
likti savo gimtąją pastogę 
ir, kaip benamis šuo eiti ieš
koti vietos svetur.

Ir svečiai neat
sargūs

Tūkstančiai žmonių subė
go prie Morrison Hotel, tik 
už bloko nuo La Šalie Hotel, 
kuomet iššaukta ugnegesiai. 
Pasirodė gaisras buvo kilęs 
2l -mam aukšte nuo numes
to degančio cigareto.

Reiktų bausti ir svečius, 
kurie nesilaiko atsargumo ir 
išstato pavojun kitų gyvy
bes

Minėjo respublikos 
įsteigimą

Garibaldi American Fra- 
ternal Society Chicago sky
rių iniciatyva, praeitą sek
madienį, Amalgamated Hali 
Chicago italai paminėjo įs
teigimą respublikos Italijoj. 
Tarpe kalbėtojų, be organi
zacijos vadų, kalbėjo teisė
jas Quilici, kun. Paul Foli- 
no ir k. Chicago italų va
dai

Draugauk su “Draugu”.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Jums 

U Mflsą DlfbtnvRs

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas 

Už Prieinamas Kainas I

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tftkstančial Pilnai Patenkintą Pirkėją Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jąl

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKAITIS
J

Žudėsi finansų 
redaktorius

Maryland viešbutyje bandė 
nusižudyti leidėjas ir redak
torius žurnalo “Finance”. Iš
šokęs pro langą nuo 6-j o 
aukšto jis tik sunkiai susi
žeidė.

Jo žmona sako, jog jis nuo 
senai buvo susikrimtęs fi
nansiniais nepasisekimais.

Įvairios ~ Įdomios
^ŽINIOS

Paryžių blusos 
užpuolė

Blusos, ar kita kokia epi
demija užpuolė paryžiečius 
taip, kad jie negali iškęst 
nesikasę, nesikrapštę. Ka
sosi gatvėse, krapštosi sub- 
vėse, kasos krautuvėse, 
krapštosi teatruose. Vaidi
nant operą, sakoma, net vie
na artistė dainuodama kasė
si, krapštėsi. Audijencijoj 
didžiuma taipgi kasėsi, j 
krapštėsi.

Inteligentų
fabrikas

Lodzės mieste, Lenkijoj, 
yra įsteigta komunistų jau
nimui ‘inteligentų fabrikas”. 
To “fabriko” tikslas uagrei- 
tintu tempu pagaminti aka
deminį jaunimą. Šioje “mo
kykloje” jaunuoliai gali iš
eiti per 5 mėnesius visą gim
nazijos (high school) kursą.
Į šiuos kursus gali ‘stoti tik 
komunistų partijos nariai, 
nevyresni kaip 30 metų. Po 
penkių mėnesių šitokia “ a- j 
bituriientai” gali jau stoti į 
universitetą. Matome, so
vietu okupuotose žemė3 tem
pas baisiai greitas: nei A- 
m.erika nei jokia kita šalis 
negali susilyginti. Ir supran
tama dėl ko taip daroma. 
Ten yra begalinis trukumas 
’nteligentų, mokytų žmonių, 
kuriais komunistai galėtų 
pasitikėti. O senojo režimo 
inteligentai, nors jie būtų 
Ir labai kvalifikuoti, į darbą 
nepriimami. Mat, jie neko- 
munistai, “trefni”.

Tas pats tempas ir sovie
tų universitetuose. Prigami
nę greit visokių inžinierių ir 
specialistų, bet jų išsilavi
nimas yra kur kas menkes
nis, negu baigusio Ameriko
je high school.

Nėra žmogaus pasaulyje, 
kur neturėtų savyje gabumų 
gerą daryti. — Bulver.

Stačiatikiai smerkia unijotų
persekiojimus

Roma. — Vokietijoje Es- 
slingene an Nek.ar buvo ne
senai įvykęs stačiatikių uk
rainiečių vyskupų susirinki
mas (soboras). Tame susi
rinkime dalyvavo 4 arkivys
kupai ir 5 vyskupai. Jie vie
šai paskelbė sekantį savo 
nutarimą:

“Stačiatikių ukrainiečių 
vyskupų soboras su dideliu 
širdies skausmu patyrė, kad 
vakarinėje Ukrainoje sovie
tų valdžia persekioja unijo- 
tus graikij katalikus (unijo- 
tus), versdama juos pereiti 
į pravoslaviją.

“Turint galvoje, kad sta

čiatikių bažnyčia niekad ne
pritarė jėgai ir smurtui, var
tojamam atverčiant tikin
čiuosius (net ir Kristus ne 
vertė žmones, o juos kvietė), 
Ukrainos Vyskupų Soboras 
iškilmingai pasmerkia ne
krikščionišką sovietų val
džios darbą, padarytą politi
niais tikslais. Soboras iš
reiškia unijotams katali
kams graikų ritualo, kurie 
dabar kenčia persekiojimus, 
širdingą ir brolišką užuojau
tą ir kreipiasi į Dievą pra
šydamas , sutrumpinti jų 
kančias ir nukreipti nuo jų 
persekiojimus”.

(HARGUTkr
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRĄftTIS. — ĮSTEIGTAS BAU 11. 1833

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nno l-mog, 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

dieniais nuo 7 Iki 8 vaL vale
MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, III
Telefonas — GROvehlU 2242

KVIEČIAME,
| KLAUSYTIS

MUZIKOS
DAINŲ
ŽINTU

PRANEŠIMŲ

STASYS LITWINAS SAKO:
1 IR A R A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 

UMDMI\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS”. ------- GERAS PASIRINKIMAS:

Stogama Reikmenys — Inaulnotą Plytą Išvaizdos Sidings 
— Langą — Durą — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnišlo — Enamelio — Geležinlą Namams Reikmeną 
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Smtą — Visokios 

Rflšles Insnliacijos Materlolo — fttnrnao T Angą — Kom
binacijos Dnrą — VVallboard — Plaster Roard — Vamz
džių ir Daug Kitą Dalyką. ,

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Vedėjas

CARR MOODY LUMBER CO.
sęs# S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

X Centraliniam Chicago 
pašte, Canal ir Van Buren 
St., liepos 16 d. bus iš var
žytinių pardavimas įvairių 
daiktų, kurių adresatai per 
tam tikrą laiką neatsišaukė, 
ir kurių paštas negalėjo grą
žinti dėl nepadėto “return” 
adreso. Ka,s įdomauja tomis 
varžytinėmis, daiktus galės 
apžiūrėti pirmadienį, liepos 
15 d. Pasižymėkite datas: 
daiktai bus išstatyti apžiū
rėjimui liepos 15, o pardar 
vimas iš varžytinių bus lie
pos 16 ir 17 d.

X P. Zakaraitė, iš Brigh- 
ton Park, pasidarbavo ypa
tingu būdu Chicagos jauni
mui. Ji turėjo labai gražų 
pianą ir padovanojo naujam 
įsteigtam L. Vyčių namui, 
2451 W. 47th St. Tas pianas 
šiandie jau tame name ir 
L. Vyčių apskrities choras 
naudoja. P. Zakaraitė yra 
vytė ir Brighton Park para
pijos choro narė. Jonas Bra
zauskas, menedžerius namo, 
pargabeno pianą į vyčių na
mą.

X Antanas ir Barbora Ru- 
dakai, žinomi Brighton Park 
draugijų veikėja.i ir rėmėjai, 
šiomis dienomis gavo nuo 
Šv. Tėvo Pijaus XII šeimy
niškąjį palaiminimą. Ruda- 
kienė yra žymi veikėja šv. 
Kazimiero Akademijos rėmė 
jų tarpe, o Antanas pavyz
dingas Šv. Vardo ir kitų 
draugijų narys. Gyvena sa
vo gražiam name adresu 
4044 S. Rockwell St.

X Kun. J. V. Skripkaus,
Šv. Pranciškaus Seserų vie
nuolyno kapeliono, atvaiz
das, ryšium su jo kunigys
tės 25 metų jubiliejum, bu
vo įdėtas į katalikų savait- 
rs.štįf “The Register”. Nuo
trauka padaryta vienuolyno 
sode, kuriame, sakoma, ju
biliatas yra pasodinęs 14,000 
medelių. 500 vaisinių medžių 
aprūpina vienuolyną ir 300 
a.kademikių šviežiais vai
siais. Jubiliatas pavadintas 
“priest-Horticulturist” (ku- 
nigas-sodininkas).

X V. Čepelionytė, žinoma 
Šv. Jurgio parapijos, Detro- 
it, Mich., veikėja, atvykus į 
Lorraine Pieržinskaitės ves
tuves, pora dienų smagiai 
praleido pas savo dėdę Kar 
ralių, gyvenantį Town of 
Lake apylinkėj, ir, kiek bu
vo laiko, apžiūrėjo žymesnes • 
lietuvių vietas. Atlankė ir 
“Draugo” redakciją.

X Ona Aksomaitienė, dnr. 
“Draugo” atstovė ir kores
pondentė, iš Detroit, Mich., 
gavo žinią, jog jos giminai
tis kun. Kazimieras Senkus 
esąs tarp išvietintų lietuvių, 
kurie dabar randas Vokieti
joje. Jo adresas yra: Rev. 
C. Senkus, Regensburg, Rei- 
chester, 7 — Bayern, 13a, 
U. S. Zone, Deutschland, Ger 
many.

X Mrs. J. A. Shulmistras, 
žmona realesteitininko. iš
rinkta laikina pirmininke 
Don Varnas Post 986, Ame
rican Legion, moterų viene
to. Mrs. V. Šimėnas. 4400 
S. Wasbtenaw Avė., išrink
ta sekretore, o Mrs. J. Za- 
paltas ir Miss Kuzma — val
dybos narės.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’




