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NIEKADA NEPALEIS VETO GALIOS: RUSIJA
Prancūzai Degino Komunistų Raštus; 

'Thorez Prie Stulpo!' Rėkia Paryžiuj
(“Draugo” Specialaus Korespon

dento Paryžiuje Pranešimas).
9

Atrodo, kad Prancūzija 
atsibudo iš to hipnotizinio 
miego, kurin ją buvo pagul- 
džiusi komunistų partija. 
Kuo tolyn, tuo labiau žmo
nės supranta, kad jie klydo 
komunistais, kurie tarnauja 
svetimos valstybės labui ir 
jei jie paimtų valdžią į savo 
rankas, gyvenimas šimterio
pai pablogėtų..

Prieš šešis metus gen. De 
Gaulle per Londono radiją 
kvietė prancūzus nenustoti 
kovojus, vyti laukan oku
pantus. Tada komunistai 
buvo geruoju su vokiečiais, 
nes Stalinas buvo Hitlerio 
draugu. Prancūzų komunistų 
partija pasmerkė šį De Gau
lle atsišaukimą, pritardama 
jo nuteisimui mirties baus
me. Bet kada Stalinas susi
pyko su vokiečiais, prancū
zų komunistai pasidarė pat
riotais ir iš savo pusės ra
gino mušti vokiečius.

Dabar, kada visa Prancū
zija šventė šio De Gaulle iš
leisto atsišaukimo sukaktu
ves, komunistai tylėjo. Jų 
ministrai nedalyvavo karino 
menės parade, jų laikraščiai 
stengėsi kuo mažiausiai pa
minėti tą šventę.

Už tai tikrieji prancūzai 
visai kitaip reagavo. Jie pa
matė, kiek jiems brangus 
yra De Gaulle ir kiek jie nu
stojo, kad jo nėra vyriausy
bės priešaky.

Prieškomunistinės
Manifestacijos

Visą laiką per iškilmes 
minia rėkė “Tegyvuoja De 
Gaulle!”, “De Gaulle prie 
valdžios!” arba “Thorez prie 
stulpo!” Tuo tarpu laikina
sis prezidentas Gouin nesu
silaukė jokių ovacijų. -

Vakare, nežiūrint kad po
licijai stengėsi sklaidyti ma
nifestantus, nekuriuose Pa
ryžiaus kvartaluose jie su
sigrupavę iki kelių šimtų ar 

‘ tūkstanties asmenų ėjo gat
vėmis nešini tautinę vėliavą 
ir šaukdami “De Gaulle prie
valdžios ”

Viename kvartale, mani
festantai užpuolė komunistų 
partijos būstinę, išdaužė 
langus, duris, ir sumetę į 
vidurįi gatvės būstinėj rastą 
komunistų propagandinę li
teratūrą padegė, šaukdami 
“Dezertyrą Thorezą prie 
stulpo!”

Įsikišus policijai, keletą 
asmenų buvo užmuštų ir su
žeistų. Da.ug suimta.

Tai pirma vieša manifes
tacija, kada minia nebijo 
parodyti savo antisimpatiją 
komunistams.

Bevinas Susikerta su 
Molotovu

Negeriau dalykai vyksta 
ir “Keturių” konferencijoje. 
Per pirmuosius posėdžius 
buvusi “nuoširdi” nuotaika 
staiga apsiniaukė debesimis. 
Reikalaudamas, kad italų

pramonė dirbtų rusams, kaip 
atsilygindama už padarytus 
karo nuostolius, Molotovas 
pareiškė Bevinui:

—Tik jūs vienas iš visų. 
esate priešingas tam, kad 
italai mokėtų reparacijas 
rusams.

Anglai galvoja visai lo
giškai. Jei visa italų pramo
nės gamyba bus nukreipta į 
vieną kraštą kaip Rusiją, 
tai Italijos ekonominis gy
venimas niekad negalės atsi
stoti ant kojų.

Jau vien tas, kad Moloto
vas pareikalavo įrašyti į 
dienotvarkę busimosios Ita
lijos vidaus politinės » san
tvarkos klausimą, iškelia 
problemą, ar rusai turi ko-

Mihailovičius Sako 
Partizanai Parduoti

BELGRADAS, birž. 24 — 
Gen. Draja Mihailovič, tei
siamas už krašto išdavystę 
ir koliaboraciją su priešu, 
šiandien apkaltino pirmąjį 
prokuroro liudininką pardar 
vimu suimtų partizanų vo
kiečiams.

Liudininkas, četnikas var
du Yovan Skavovič, liudijo, 
kad čePnikų vadas 1941 m. 
įsakęs jam atiduoti 365 su
imtus partizanus vokie
čiams.. Draja tuomet sušu
ko: “Tu juos neatidavei. Tu 
juos pardavei!”

Smerkia Tito
HENDERSON, Nev.,birž. 

24.—Ruth Mitchell, sesuo 
a.a. gen. William Mitchell ir 
partizanė kovotoja po jugo
slavų gen. Dra.ja Mihailovi- 
čiu, šiandien atakavo “tei-

kią teisę domėtis, kokia vai- singumo išjuokimą dabar
džia yra kitame krašte.

Rusai kaltina amerikie
čius ir anglus, kad jie su
laužę Potsdamo konferenci
jos sutartį, gi Washingto- 
nas ir Londonas kaltina 
Maskvą, kad rusai neišpildė 
šios sutarties ekonominius 
punktus.

Tokiu būdu konferencijoje 
pradedama žaibuoti...

Ar Molotovas Pasitrauks 
Iš Ministrų?

Eina. gandai, kad Moloto
vas būsiąs pakeistas Litvi- 
novu, kuris esąs sukalbames 
nis ir lankstesnis, diploma
tas, negu Molotovas.

vykdomą Belgrade.” P-lė 
Mitchell sakė “yra didelė 
garbė būti to šelmio Tito 
pavadinta išdavike. Jei kuo
met buvo išdavikas serbų, 
tai yra Tito. Net dabar jis 
laiko galią vartodamas įžy
miuosius kroatus ustashi, 
žudikų organizaciją, kurią 
išlavino Mussolinis.”

Vinson Prisiekdintas
Vyriausiuoju Teisėju

WASH1NGTON, birž. 24. 
—Prez. Trumanas šiandien 
sakė tautos gerbimas krašto 
teismų bus padidintas Fred 
M. Vinson tapimu Amerikos

Rusai ieško būdų perskir- vyriausiuoju teisėju. Ceremo
ti anglus su amerikiečiais.
Jie pataikauja. Amerikai ir 
puola Angliją. Paskutinieji 
įvykiai Palestinoje irgi su
kėlė pas amerikiečius nepa
sitenkinimą anglais, kurie 
kaltina Beviną vedimu anti
semitiškos politikos.

Matomai, rusai nori pasi
rodyti amerikiečiams, kad 
jie yra pilni gerų norų, kad 
jie nuolaidūs ir nekalti kaip 
avinėliai, kad jų rankos šva
rios ir jie nieko netrokšta, 
kaip broliškos draugystės...
Gal jiems tokiu būdu ir pa
siseks apmuilinti akis.

Bet visas geras rusų “no
ras” paaiškės svarstant Vo
kietijos klausimą. Byrnes 
siūlo atitraukti okupacinę 
kariuomenę iš Vokietijos ir 
Austrijos, bet su sąlyga, kad 
visi keturi: amerikiečiai, an- 
glai, rusai ir prancūzai tą 
padarytų.

Iš kitos pusės, Amerikai 
yra svarbu savo pašonėje
turėti stiprią Angliją, ypač _ ... .. ...
dabar, kada Peronas organi- Šiandien valde
zuoja Jungtines Pietų Ame- nauia koalicine vyriausybe, 
rikos valstybes su Argenti-1 kuriai vadovauja Prez. Geo- 
na priešaky, Anglija Ameri- r^es Kidault. Didžiuma vietų

nijoje Baltuose Rūmuose šį 
rytą, Vinson buvo prisiek
dintas 13-ju vyriausiu tei
sėju. Ceremonijoje dalyva
vo Prez. Trumanas, kolegos 
teisėjai, kabineto nariai, at
stovai ir senatoriai bei kraš
to militariniai vadai.

Ekskomunikavo Raud. 
Laikraščių Darbininkus

ROMA, birž. 24.—Italijos 
žinių agentūra Ansa šian
dien sa.kė Gorizijos arkivys
kupas Carlo Margotti eks
komunikavo keturių, komu
nistinių laikraščių darbinin
kus Trieste srityje už tai, 
kad jie varė kampaniją prieš 
bažnyčią. Įsakymas palietė 
du italų ir du jugoslavų 
laikraščius.

7 Komunistai Naujoje 
Prancūzijos Valdžioje
PARYŽIUS, birž. 24. —

RODO PREZIDENTUI, KAIP MESTI PADKAVAS
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kai būtų savotišku “kamš
čiu,” jeigu kartais vieną 
dieną rus8.i pamėgintų už
pulti Ameriką.

Vyt. Arūnas.

ORAS
Ūkanota, šilta ir trošku. 

Gali būti lietaus su griaus
tiniu. Saulė teka, 5:18; lei
džiasi, 8:30.

teko jo MRPartijos nariams, 
gi komunistams duota sep
tynios vietos, o socialis
tams šešios.

Teigia U. S. Nori Užvaldyti Pasauli,
Bet Rusija Niekuomet To Neprileis

WASHINGTON, birž. 24.—žymus U.S. valdininkas, iš
girdęs apie Rusijos nusistatymą dėl veto teisės, pareiškė, 
“Atrodo rusai geriau palaikytų atominę bombą gyva, ne
gu veto teisę negyvą.”

MASKVA, birž. 24.. — 
Kremliaus organas Pravda 
šiandien pareiškė, kad Rusi
ja niekuomet nepaleis savo 
veto galios jokiame atomų 
kontrolės plane, ir sakė A- 
merikos pasiūlymas tų gin
klų kontrolei “atspindi aiškų 
siekimą valdyti pasaulį.”

Ilgame straipsnyje pas
merkiant Bernard M. Ba- 
ruch pasiūlymą UN apsau
gos tarybai, Pravda sakė 
“mūsų laikais toks siekimas

Prez. Trumanas, centre, ir admirolus ( hester Nimitz gulina pusi- negali pasisekti,” ir išgyrė 
mokyti kaip mesti padkavas iš Jimmy Risk, pasaulio čempijono pak- Rusijos pasiūlymą, reika-
kavfij metiko. Risk davė jiems demonstraciją prie prezidentūros. i laujantį atominių bombų

(Acme Telephoto.) j gamybOs ir vartojimo drau

Eisenhower: Rusai Pasilaikė Paslaptis 
Iki Paskutiniųjų Dienų Karo Europoj

KALENDORIUS
Birželio 25 d.: 8v. VUhelr 

mas; senovės: Mantminas ir 
Baniutė.

Birželio 26 d.: Šv. Jonas 
ir ftv. Povilas Kent.; seno
vės: Jaunius ir Viltautė.

WASHINGTON, birž. 24. 
—Gen. Dwight D. Eisenho
vver savo galutiniam rapor
te kaipo vyriausias alijantų 
komąndierius Europoje liu
dijo, kad Rusija nepranešė 
jam savo strategijos planą 
iki keturis mėnesius pirm 
karo su Vokietija užbaigimo. 
Generolo suvėluotas rapor
tas apėmė lemiančiuosius 11 
mėnesių nuo invazijos Nor
mandijoje iki Vokietijos pa
sidavimo. Tik mažos dalelės 
buvo saugumo sumetimais 
nepaskelbtos.

Apart bendros veiklos, 
Eisenhower teigė, kad per
galės priežastis buvo alijan
tų galia ir “dvasios nepa- 
laužiamumas,” bei Hitlerio 
ir feldmaršalo von Rund- 
stedt klaidos.

3 Lemiančios Kovos
Ei8enhower nuomone, trys 

! kovos buvo lemiančios Euro
pos išlaisvinime: kova Nor
mandijos pakraščiuose; ko
va Falaise kišenėje, kur prie 
šais parodė “mirtingą palin
kimą stovėti ir kovoti kuo
met karo logika reikalavo 
strateginio pasitraukimo’ ’; 
kovas vakaruose nuo Reino 
1945 m. vasario ir kovo mė
nesiuose.

Generolas sakė Stalinas 
sutiko priimti alijantų at
stovą tik Prez. Rooseveltui 
to prašius, ir po to kai Ei- 
senhower išdėstė padėtį šta
bų viršininkams.

Kinai Komunistai Nori 
U.S. Pagalbos Baigimo

NANKING, birž. 24. — 
Kinijos komunistų partijos 
vadas Mao Tse-tuhg šian
dien reikalavo, kad Amerika 
sustabdytų “ginkluotą įsiki
šimą į Kinijos politiką.” Jis 
sakė jo partija griežtai prie
šinga tęsimui militarinės pa
galbos, ir kad U.S. militari- 
nė patariamoji misija buvo

pagrindinė priežastis iškili
mo ir didėjimo civilinio karo 
Kinijoje.

Pareiškimas sekė penkių 
valandų riaušes, ryšium su 
atvykimu astuonių žymių 
kiniečių taikos delegacijos 
Nankingo geležinkelio stoty
je, kuomet apie 28 asmenys 
buvo sužeisti. Komunistai 
sako riaušių priežastimi bu
vo valdžios slaptoji policija.

Indija Atmetė Britu 
Pasiūlymą Valdymui

NEW DELHI, Dirž. 24.— 
Indijos kongreso partijos 
vyriausias komitetas šian
dien atmetė Anglijos val
džios misijos planą laikinai 
tarybai valdyti kraštą Indi
jai pereinant į visišką ne
priklausomybę. Jaunieji val
dininkai matomai sutiko su 
Mohandas Gandhi teigimu, 
kad musulmonas narys kon
greso partijos turi būti na
riu tarybos.

Raportai iš Maduros, Pie
tų Indijos, kalbėjo apie riau
šes, kuriose septyni asmenys 
žuvo ir keliolika buvo su
žeista.

dimo.
Neatspaudė Barucli 

Pasiūlymo

Rusijos pasiūlymas buvo 
ištisai išspausdintas Rusijos 
sp2.udoje. Barucho planas 
niekuomet nebuvo pilnai at
spausdintas sovietų spaudoj.

Pravda taip pat užsipuolė 
ant keturių U.S. atstovų, 
kurie savo raporte valdžiai 
pasmerkė rusų elgesį oku
puotuose kraštuose, ir reika
lavo, kad Amerika nedarytų 
daugiau nusileidimų Rusi
jai, ir pavadino juos 
pančiais keliautojais.”

dėl Italijos-Prancūzijos pa
sienio problemos.

Aps. Taryba Atmetė 
Rezoliuciją Dėl Franco
NĖW YORKAS, birž. 24. 

—Jungtinių Tautų apsaugos 
taryba šiandien atmetė Len
kijos delegato Lange rezo
liuciją, kuria jis vėl reika
lavo, kad visos Jungtinės 
Tautos tuoj nutrauktų visus 
santykius su Franco valdo
ma Ispanija. Sovietų delega
tas Gromyko parėmė Lange 
rezoliuciją, bet balsavime 
taryba paneigė pasiūlymą. 
Tuo būdu, reikalas lieka ne
išaiškintas.

Gromyko praeitą savaitę 
uždėjo Rusijos veto ant ta- 

1 rybos pasiūlymo pavesti 
Franco Ispanijos reikalą 
bendram Jungtinių Tautų su 
važiavimui rudenyje, teig
damas jog tas reikalas turi 
būti pačios apsaugos tary
bos išaiškintas, ir tai stip
riai.

‘ple-

Ministrai Atmetė
Austrijos Pretenzijas

PARYŽIUS, birž. 24. — 
Amerikietis informantas sai
ke užsienių ministrų konfe
rencija šiandien atmetė Au
strijos reikalavimą atimti 
dalį Pietų Tirolio iš Italijos, 
bet negalėjo susitarti dėl 
Italijos-Prancūzijos pasienio 
klausimo. Austrijos preten
zijos būtų davusios naujai 
respublikai kontrolę strate
ginio Pusterthal geležinke
lio.

Šios dienos agendoje taip 
pat buvo Italijos laivyno da
linių pertekliaus dispozicija. 
Ministrai susirinko antram 

j posėdžiui toliau išsikalbėti

Vakar Nakti laukias 
Nutarimas Dėl OPA

WASHINGTON, birž. 24. 
—Kongreso specialės OPA 
komisijos nariai, ruošdamie
si vėl sueiti šįi vakarą, nega
lėjo susitarti dėl to ar pra- 

; tęsti k2,inų kontrolę ant svar 
biųjų maistų po šios savai
tės galo ar ne. Manoma jų 
nutarimas dėl kainų kontro
lės akto pratęsimo bus pa
darytas pirm 9 vai. vakaro.

Septyni atstovai komisi
jos nariai atsisakė priimti 
senato priedą užbaigiantį 
kainų kontrolę ant galvijų, 
mėsos, paukštienos, kiauši
nių ir pieno produktų birže
lio 30 d. Jeigu bus komisijos 

, susitarta šį vakarą, bylius 
bus svarstomas atstovų'rū- 

I muose ryt dieną ir senate 
trečiadieny.

Vėliausių Žinių Santrauka
—Anglijos vidaus reikalų ministerijos įsakymu, polici

ja suėmė EarI Brovvder, nuverstąjį U.S. komunistų vadą, 
jam begrįžtant iš Maskvos į Ameriką.

—Angliakasiai Illinois, Kenfcucky ir Pennsylvania vals
tybėse sako jie streikuos jeigu negaus mėsos.

—Rusų pašautieji U.S. kareiviai pasveiko. Rusų autori
tetai Vienoje sutiko susekti kaltininkus ir išduoti juos 
amerikiečių teismui, ir padėti reikalo ištyrime.

—Militarinis lenkų teismas Baltstogėje nuteisė Wlady- 
slaw Zagorski, lenkų liaudininkų partijos rajono vadą, 
mirčiai už suokalbiavimą prieš dabartinį rėžimą.

—žydų požeminė organizacija Irgun Zvai Leumi ne
klausė Hagana organizacijos įsakymo iki pirmadienio pa
leisti tris laikomus britus karininkus, ir toliau laikė juos.

—Galutinės atominės bombos išbandymo pratybos Bi
kini a tol y buvo atlaikytos. Bandymo viršininkas adm. 
Blandy sakė viliasi jog atominės bombos išbandymas at
einančią savaitę bus toks pat vykęs kaip pratybose.

Angliakasiai Sako: “Nėra 
Maisto, Nebus Anglies”

PITTSBURGH, birž. 24.— 
Vakarų Pennsylvanijos mink 

,štos anglies kasėjai šiandien 
i davė valdžios kasyklų ad- 
l ministratoriui suprasti, ka.d 
• jie neateis į darbą jei nebus 
i panaikintas mėsos, duonos 
, ir miltų trūkumas. Kiti an
gliakasiai sakė jie nėra tu
rėję mėsos per beveik dvi 
savaites, ir skundėsi, kad 
jie negalįt atlikti darbą ant 
“bado dieto.”

AREQUIPA, birž. 24.—Du 
boliviečiai tremtiniai sakė 
“nesuskaitomi” skaičiai as
menų dalyvavusių nevyku
siam sukilime La Paže lie
pos 13 d. buvo “sušaudyti be 
teismo,” ir “likviduoti ligo
ninėse.”
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Keturių Profesorių Studija Apie Meną 
Ir Religiją

Amerikoj išspausdinta kny
ga buvo giesmių rinkinys, 
išleistas Harvardo kolegijos ' 
spaustuvės.

Viena populiari daina pa-
, x . .lenkė visus amerikiečius kar

j kant religijos gyvumo, «*-1 toti Diev0 vard, dainu0. 
i kiai įskelti giedojimą, nes ką janį..
žodis paaiškina, tą prie jo prajse th(= Lord and
pridėtoj, muzika pagyvina. pas3 the ammuniUoa (Gar.

Ui+.v PASAULIO GARSE- bink Viešpatį ir perduok
Kalbėdamas apie architek- NYBI^j BAlSAS ginklus).

turą kitES profesorius K. J. ~ ... . . ,
Conant primena: Prof. Smith iškelia grego- . a ’ knygoje

— Senojoje (Romos) im- rianiško giedojimo vertę, ra a’ ,a Grigelis e gia- 
perijoje krikščionybė buvo kur “muzika pralaužia
vienintelė vertybė, kuri dar džių pančius, kur vienuoliai pa y a uievo. 
buvo gyva ir augo; nuosek- j žaidžia gaidomis, kaip vai-; JEI IR NE TA PATI
liai _ jos statyba buvo vie- kai savo žaisleliais, kur vie- MOTINA, TAI LOPŠYS
nintėlė gyva statyba. ton daug žodžių girdisi gau- — BENDRAS

Tas daug keliavęs, daug • sūs jausmai,“ išreikšti mu-
tyrinėjęs mokslininkas pa- zikos tonais, kaip kad šv. 
brėžiai: Augustinas sako:

— (Viduramžio) vienuoly- — Tas, kuris džiūga.una, 
nekalba žodžių, o tik išduo
da džiaugsmingus, garsus be 
žodžių, nes dvasia praranda 
save džiaugsme, reiškia jį 
visomis jėgomis, bet neran
da žodinių apibrėžimų savo 
sielos pakilimui nusakyti.“

— Motina Bažnyčia, — 
skelbia prof. Smith, — šian
dien yra gyva giedoriais

Jis atkreipia dėmesį įi gar 
šiųjų kūrėjų ryšį su religi
ja.

Handel komponuodamas 
i savo “Aleliuja”, prasitarė:

—- Man atrodė, kad aš ma
tau visą Dangų prieš save 
ir patį Dievą.

Haydnas savo dėkingumą 
reiškė:

— Visagalis Dievas, ku
riam aš dėkoju už visas ne
suskaitomas malones, davė 

Didelis muzikos specialis- Į man tokį lengvumą muziko- 
tas prof. dr. H. A. Smith at- je, kad būdamas šešerių me- 
kreipia dėmesį, kad yra apie tų aš kaip vyras stovėjau 
pusė milijono įvairių religi- I bažnyčios chore, giedodamas 
nių giesmių. Jis rašo, ypač į Mišias.

(Tęsinys)
VIENUOLYNŲ GLŪ
DUMOJ IŠSAUGOTOS 
MENO VERTYBES

nuošė mokslas ir menas ra
do prieglaudą artėjant seno
sios civilizacijos žlugimui.

Jis yra ypatingas gerbė
jas viduramžio katedrų:

— Jos duoda tokius švie
sos efektus, (įspūdžius), per
spektyvą, spalvą, akustiką 
(atskambį), kad sunku tą 
būtų pralenkti. Pasiekta to
bulumo, kurs savo didingu
mu žmogui užima kvapą. Tas 
pasiekta dėka tobulo inžinie- 
riško darbo gotikos stiliuje 
(statybos būde), dėka gau
namo nuostabiai tinkamo 
akmens, dėka to, kad mūri
ninkai ir skulptoriai turėjo 
beveik neįtikėtinus sugebėji
mus ir įgudimą.
MUZIKA — BAŽNY
ČIOS DUKTĖ

Bethovenas kalbėjo:
— Dievas žvelgia į mano

turėdamas galvoj viduram
žius: «.

— Muziks, yra bažnyčios 
duktė ir dėl savo egzisten- meile žmonių ir prielanku- 
cijos (buvimo) ji turi būti i mo jausmas ten gyvena..”

širdį, ją ištiria ir žino, kadlnyci0Je- _

Dar vienas profesorius ir 
rašytojas dr. F. Eastman 
minėtoje knygoje iškelia ry
šį tarp religijos ir drami
nių veikalų. Jis tvirtina, kad 
religija ir drama jei ir nėra 
gimusios iš tos pačios mo
tinos, tai bent gi dalinosi 
tuo pačiu lopšiu. Tam pa
tvirtinti profesorius prime
na. senovės Graikiją.

Tačiau iš visų meno rūšių 
— drama, teatras dabar gal 

j labiausiai nutolę nuo reli
gijos. Kaip dr. H. E. Fosdick 
tvirtina: drama, kuri prasi
dėjo ka.ip Bažnyčios vaikas, 
išaugo į sūnų palaidūną. Ta
čiau dabar ima atsirasti nau 
ja dramatistų karta, kurie 
į sceną stengiasi įvesti gi
lesnę gyvenimo prasmę. To
kiais yra: E. O’Neill, Pa. 
Barry, P. Green, S. Kinsley, 
S. Behrman, R. Shenvood, 
M. Connelly, Th. Wilder ir 
kiti.

Dr. Eastman studijoje yra 
labai įdomių punktų dvasi
ninkams apie priemones, 
kaip iš dramos ir teatro pa
žangos galima įnešti gyvu
mo ir įtakos į pamaldas Baž-

sįgimimo reiškinius dabar
ties mene. Kaip prof. Bailey 
rašo — dabarties mene mė
giamiausiu vaizduoti daly
ku yra “bananai ir trikam
piai, ar trikampiai be bana
nų, arba — vienaakės ar tri
akės moterys garinio volko 
suplotos ir pakabintos iš
džiūti...“ Tai dekadentizmas 
— išsigimęs, laikinis menas, 
kuris vieną dieną pasirodo, 
kitą miršta. Tikrojo meno 
esmė gilesnė. Kaip Tolsto
jus kad sako:

— Tikrasis meno pasky
rimas yra iš proto tikrovės 
perkelti į jausmo tikrovę, 
tą tiesą, kad žmogaus gero
vė glūdi susivienijime — gy
venant ir dirbant drauge.“

Aukščiau gi minėtoji ke
turių profesorių parašytoji 
studija apie meną dar kar
tą įrodo, kad Goethė buvo 
teisingai pasakęs:

— Menas yra. paremtas

stipriu religiniu jausmu —' 
giliu ir galingu rimtumu, 
štai dėl ko menas taip links
ta bendrauti su religija.

Tą patį, gal tik dar iškal- 
bingesniais žodžiais yra pa
sakęs V. Cousin:

— Menas nėra nei religi
ja, nei dorovė, bet visgi ji
sai, kaip ir šios abi, mus 
neša artyn prie Begalinio, 
kurio vieną apraišką menas 
mums atskleidžia. Dievas y- 
ra viso grožio, visos tiesos, 
visos religijos ir visos doro
vės šaltinis. Todėl a.ukščiau
sis meno kūrinis savotišku

būdu mums atskleidžia Be
galimojo pajautimą.”

Dr. J. Prunskis

Kiekvieno žmogaus gyve
nimo užduotis gema kartu 
su juo. — Lowell.

TM. — YARds 5557.

DR. FRANK C. KWIHN
(Kvečinskas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street

OFISO VALANT) OB:

Nuo 8 Iki 4 pp. Ir 7 Iki >:>• vak.

Pažymėtina, kad šioj stu
dijoj kreivomis žiūrima į iš-

dėkinga ją priglaudusiems 
vienuolynams, koplyčioms, 
katedroms, — turi būti dė
kinga toms nemirštamoms

J. S. Bach skelbė:
— Vienintelis muzikos 

tikslas turi būti niekas ki
tas. kaip garbė Dievui ir

temoms iš Šventojo Rašto, 1 maloni rekreacija (atsigai- 
o dėl savo pažangos muzika, 'vinimas).
kaip dailiųjų garsų (tonų) 
kalba, turi būti dėkinga, baž
nytiniams pareigūnams ir 
pasauliečiams ją pamėgu-

ISTORIJOS ŽODIS

Pabrėždamas religijos ir 
muzikos ryšį Amerikoje,

siems refektoriuose (valgo- prof. Smith primena., kad A-
muosiuose) ir vienuolynuose, 
o taipgi misijonierių piligri
miškame kelyje.”

Profesorius kartoja Šlejer-

merikos istorija juk ir pra
sideda “Salve Regina” gies- 

i me, kurią užtraukė Kolum
bas su savo įgula išlipę į

maeherio žodžius, kad ieš- San Salvador salą. Pirmoji

K

Milionai už karolius
Paris. — Iš varžytinių čia f 

buvo parduoti mirusios Mme 
Dubernet Douine perliniai 
karoliai. Aukščiausias “bid” 
buvo 7.600,000 frankų ($63,- 
840).

Kodėl Pasilikti 
Sergančiu?

IŠGYDYMOS. SU PENICILLIN 
CNKSTŲ, PŪSLES, SOClALES

LIGOS PASEKMINGAI
Mes Jau pagelbėjome tflkatančtama 
kurie kentėjo dėl NERVIŠKUMO, OD
OS, KRAUJO. LIAUKŲ, IR PRIVATI
NIŲ I.IOŲ Gydome Alaplnlmo kanale 
eunegalavlmue, nutekėjimus, pertankų 
vertimą tuštinti pOslų, nuolatini kėllmą- 
el nakčia 1S lovon
FIZINE m FLCOROSKOPIŠRA 
X-RAY EGZAMINACIJA 
MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
HGTDOMA MUSŲ SAUGIU MBTODU 

BE OPERACIJOS 
B B SKAUSMO

x BE PIOVIMO, BB DEGINIMO, 
Didžiumoje atvėjų palengvina nuo I

Iki ii dienų laikotarpyje.
Gydymo kaltai prieinami kiekvienam

darbininkui.
PITENKINIMAS GARANTUOJAMAS 

KIEKVIENAM KURĮ PAIMAM GYDYTI 
DIRBANČIŲJŲ PATARNAVIMUI 

ATVIRA VAKARAIS

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening
202 SOUTH STATE STREET

Kampan Adami—šeJJame Aukite
VAb.: knadlrn nuo 9 ryto Iki 8 vaknrc 

Sekmadieniais uždaryta.

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ IR JEYVELRY 

KRAUTUVE

3241 So. Halsted Street
CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALomet 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.

Mūsų Jewelry skyriuje rasite 
Auksinių, Žiedų su Deimantais, 
Auksinių Plunksnų, Rankinių 
Waierproof Laikrodėlių ir .t t. 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
VVCFL, 1000 k. Nedėlios vak. 9:80 
WHFC 14R0 k Ketverto vak. 7:00

Jūsų Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, IIL
VISAS DARBAS GARANTUOTAS

Taigom Visų ISdlrbyačių 
Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVTMAS
Paimam iš namų Ir prlstatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Racijų į stakt} Ir 
Jums nereikės laukti dėl Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas vėliausių
Muzikių Rekordų 

Nusipirkite Ir Pasiimkite su Savim

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais iki 9:00 vai.

I. RIMDZUS. D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home Gaila ln Indiana—

Phoae WENtworth 2527

PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd St. 
HOUR8: Daily I—S P M. 
Baturdays S A M. to 8 P. M.

Bukit Malonus 
SAVO AKIMS!

Tik vienų porų akių gauname gy 
venlmul. Saugokite jas, leisdami 
Išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kurių regėjimo mokslas 
gali suteikti.

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą aklų (tempimų.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASAL 0523, Cliieugo

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

Trečiad. Ir šeštad. 9:80 a. m. 
Iki 7:00 p. m.

Lietuviai daktarai
Otlso T«l. .... VIKginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

Mes Fagelbėsime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais 

U2 INDELIUS MOKAME 3%
INDELIAI APDRAUSTI IKI $5,000.00 PER

PER FEDERAL SAVINGS A LOAN INSURANCE CORP. 
WASHUJGTON, D. C.

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

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

šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

Tel. VIR 0980 (Office Ir Namo.)

Dr. Waller J. Kirsfuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas)

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

Tel.: Cicero 1484

Dl S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

OFISO VALANDOS 1 
Kasdien uo 8-4 pp. Ir B-8 vak. 

Šeštadieniais nuo 8-4 pp. 
Trečiad. Ir Sekmad. uždaryta.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marųuette Rd.
Ofiso TeL: PROspect 6440 
Bes. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutarti.

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.

Tlkehifl Tyrime. 
Ortlioptte Gydyme.

Contnet Stiklei 
Stiklą. Atnaujlnam

ATYDA!
Taisome

REFRI6ERAT0RIUS
SKALBIAMAS MASINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS — 
Visokios Išdirbystės 
Didelius ir Mažus

DARBASGVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

5306 S. Ashland Avė.
Tel. GROvehill 7570 

jGROvehill 1983 - TRIangle 0073

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(▼Iri Metropolitan State Banko.)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kaadlen — 10 iki 18, 1 11d t, 7 
Iki • — šeltad. — 10 ryte Iki < vak. Sek
mai. — 10 Iki pietų. — Trečtad. nldaryta.

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bes. TeL REPubllc 0054 

Jeigu Neatsiliepiama— 
Saukite: KEDsle 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4720 So. Ashland Avė. 
(2-troe lubos)

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia laukite—
Bes. TeL: MDw»y 2880

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

3S

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS f 
2423 West Marųuette Rd.

(Dargia Vaistinės Name)
OFISO VALANDOS:

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

Atidarė Ofisų —

DR. M. P. KLORIS
DANTISTAS 

1821 So. Halsted St.
Tel. — IIAYmarket 6034 

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

Trečiadieniais pagal sutarti

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 
Sekmad., Trečiad. Ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uidarytaa. 
REZIDENCIJA

8241 West 66th Place 
TeL REPubllc 7868

Ree. 6958 So. Talinas Avė.
Ree. TeL GROveklU 9617 
Offioe TeL HEMloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
OFISO VALANDOS:

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

TsL OANal 6257

- NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alelauskas)
Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051

-f ■

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6254 8. Ashland AveM
ROOM B.

Ofiso Tel.: GROvehffl 5218 
Res. Tek: PROspect 9475 

VALANDOS:
Nuo S Iki 4 popiet; 7 Utį B vale.: Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

TeL : PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki S p.p.

6 Iki 9 vaL vakare.

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
464fi 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 PROspect 1930

DR. JOHN G. MILLA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrius Ii Tarnybee 

PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
Oiiso

5720 W. Cermak Rd.
CICERO, ILLINOIS

Oflao Tel.: CICERO 8650 
Rez. Tel.: CICERO 5891 

Jeigu Neatsiliepia — 
Saukite: BERVVYN 6200 

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

TeL YARds 8146

DR. V. A. SIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 35th Street

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

šventadieniais—11-12.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTISTAS

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

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

ftlilton.

Ofiso TeL VIKginia 0036
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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 
VALANDOS: nuo 2—4 Ir 6—8

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Ntmo T«L: PII1.I.MAM *Yn

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

VVest Town Bldg.
2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SEEIey 7330
Ree. TeL: BRUnswlck 0597 

VALANDOS:
N>’0 1 iki 3 popiet; b iki S vaiuue
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HELP WANTED
DncrTRABTIS

‘D R A U G O" 
DARBŲ SKYRIUSD a

“DRAUGAS” HELP WA\TED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearboin Street 
Tel. RANdolph »488-#48»

HELP WANTED — VYRAI

VYRŲ

PATYRIMO NEREIKIA 
PASTOVŪS DARBAI 
MAINANTI ŠIFTAI

GERA PRADINĖ RATA

CHICAGO VITREOUS 
ENAMEL PRODUCTS CO.

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

HELP VVANTED — MOTERYS

SOLDERERS
REIKIA MOTERŲ 

KAD IŠMOKTŲ
SOLDERING AMATĄ ,

ŠVARUS PASTOVUS DARBAS

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

GUDRIOS MERGINOS 
MĖGSTA DIRBTI DĖL

MOTOROLA

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

Bale D B. MACKUS
At«m,

BLACKSMITH

FINISHERS

SU PATYRIMU 
PRIE

MOTOR TRUCK 
BODIES

i JACOB PRESS SONS

3320 S. Normai

TAI GERIAUSIA 

R A D I 0 
VIETA MIESTE

Jos Pradeda Nuo 83c 
Su Patyrimu 94c. ,

Automatiškas Pakėlimas Iki

REIKIA
PORTERIO

.’astovus darbas. Priduokit gerus 
iūdijimus.

HANAN & SON 
36 N. Michigan

REIKIA PORTERIO
?rie visokių įvairių valymo darbų 
'Jorthwest side banke. Gera mo- 
įsetis, pastovumas.

ŠAUKITE MRS. CHADWIN .
BRUNSWICK 6800

HELP WANTED — MOTERYS

$1.(11

4545 W. AUGUSTA BLVD.

VYRAI IR MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

DEL’

DŽE N110RKŲ
UŽDARBIS 72% I VAU. PRADŽIA* 

77% J VAU. PO S MfcN.
82% J VAU. PO 6 M£N.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISUOSE MIESTO KRAŠTUOSE 

VAU:—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 W. Van Buren

REIKIA MERGINŲ
-«engviems dirbtuvės darbams. — 
dalomos darbo sąlygos.

Atsišaukite:
CHILDREN’S PRESS, INC. 

Throop & Monroe St.

REAL ESTATE

RRVGHTON PAKE — 7 kanth. me
džio cottage, 30 pėdų tuščias lotas, 
Rpeclalė kaina — *3»5O. B R. PIET- 
KIEWICZ. 2555 W. 47tli 8T.

Nieko negalima žmogui, 
kurs moka norėti, Mirabeau.

BURLINGTON RAILROAD 
REIKALAUJA

LAUNDRY MANGLE 
OPERATORIŲ 

PATYRUSIŲ AR NE 

ATSIŠAUKITE

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

VYRO KLIMAKTERIJA
Vyras sulaukęs pusamžio, 

privalo būti pasiruošęs per
gyvenimui taip vadinamo 
“audringo gyvenimo laiko
tarpio”. Jei bus pasiruošęs, 
jei žinos kas jo gyvenimui 
atslenka, ir jei žinos ką rei
kia ir ko nereikia tuomet 
daryti, — tai bus jam leng
viau, ir jo šeimynai geriau, 
ir visuomenei naudingiau.

Ne vien tik moterys turi 
pergyventi “gyvenimo per
mainą”, bet vyrai irgi. Dau
gelis to nei nežino; daugelis 
mano jog tik moteriškėms 
yra lemta kentėti ir pergy
venti visokius kriziug bei 
kryželius. Jei atydžiai ste
bėsi žmonių gyvenimą, tai 
pamatysi, kad ne vien mo
terys bet ir vyrai “sublūs- 
ta” sulaukę pusamžio. Vie
ni mažiau, kiti daugiau “su- 
blūsta”. Pastebima, kad ta
me laikotarpyje pas žmones 
daugiausia įvyksta ergelių, 
divorsų, šeimyniškų trage
dijų, saužudysčių ir įvairių 
“kriminalų”.

IiTteligentiškas, apsišvie
tęs žmogus, pajutęs savyje 
kokius nors fizinius nenor
malumus, ar lytiškus sukri
kimus, ar dažnai pasireiš
kiančias audras savo cha- 
rakteryj, — tai jis tuomet 
nekaltina savo žmonos, nei 
savo šeimos, nei “prakeik
to” pasaulio. Jis žino, kad
čia kaltas yra jo paties bran syR*‘

ra” — melstis ir dirbti, jam 
yra naudingą. Med i c i n o s 
moksle tai vadinasi “psy- 
chotherapia”. Praslenka po
ra kritiškų metų laike tos 
audringos “gyvenimo per
mainos”, ir paskui gyveni
mas prablaivėja, viskas bū
na gražu ir ramu.

Blogiausia būna tiems, ku
rie yra tamsūs ir bedieviai. 
Tokiems kai prasideda “gy
venimo permaina”, gyveni
mas atrodo nepakenčiamas. 
Jie patampa labai nervuoti, 
ir pikti, ir nenaudus, ir nie
kur neranda suraminimo. 
Mėgina jie nuraminti tą sa
vo “širdies kirminą” su šnar 
psu, bet alkoholis nesustip
rina nei jų sveikatos nei pro
to. Jie pradeda neapkęsti 
žmonių, ir žmonės neapken
čia j-ųt Neapykantos, kerš
tavimo, durnavojimo tamsu
sis ratas taip ir sukasi. Jie 
yra tikrai nelaimingi. Jiems 
gyvenimas pasidaro bepras
mis ir tamsus, ir be jokios 
vilties. Ot tarpe tokių tai 
dažniausia ir įjvykstai divor- 
sai, “kriminalai”, saužudys- 
tės.

Nuo senatvės ir nuo mir
ties vaistų nėra. Bet nuo 
klimakteriško sudurnavoji- 
mo, vaistai yra.

Apie tai kokie simptomai 
pasireiškia pas vyrus laike 
“gyvenimo permainos” ir ką 
daryti, bus parašyta sekantį

REAU ESTATE

PIRKĖJAMS

ATYDA
Mūsų naujas BEUTUI sąrašas še

šiasdešimts (60) skirtingų nuosavy
bių No. 350 jalu atspausdintas. įį) 
VELTUI sąrašų. Chicagos ir apie- 
linkės bargenų. parodo adresus, kai
nas ir paaiškinimus apie nuosavy
bes. šis sąrašas jums tik paprašius. 
Pašaukite, rašykite arba atvykite j 
mūsų ofisą Ir sutaupysite sau DAUG 
laiko ir pinigų.

Bet kuris vienas vienas iš sep
tynių PATYRUSIU real estate par
davėjų maloniai parodys be jokios 
Jums obligacijos bet kurią nuosa
vybe kurią turime pardavimui ir 
patarnaus jums greitai, mandagiai ir 
inteligentiškai.

Mūsų draugai mumis išgarsina! Ge
riausias Išgarsinimas ką esame tu
rėję tai rekomendacijavieno kliento 
kitam. 31 metai kaip esame real 
estate bitnyje.

IOHN O. SYKORA 
Realtor

Gyvos Vielos Organizacija 
Vadovau jam greitam pardavime 
2411 S. 52nd Avė., Cicero

Tel. — Olympic 453

dusis amžius. Jis supranta 
jog čia yra kaltė įvykstan
čių permainų jo paties vidu
jinėse liaukose; jis numano, 
kad tos permainos liaukose 
veikia įj jo nervus, į jo svei
katą ir į jo galvoseną. Inte
ligentiškas žmogus turi ga
ną senso kreiptis tuomet pas 
daktarą. Ir daktaras jam pa
gelbsti. Daktaro duodami 
jam patarimai ir vaistai su
stiprina jo nervus, sunor- 
mUoja jo sveikatos stovį, su
balansuoja jo kraujuje rei
kalingus liaukinius hormo
nus. Tuomet jam yra leng
viau pergyventi “ audringą 
gyvenimo permainą”. Tuo
met jis gali dirbti ir elgtis 
normaliai, ir jaustis jog jis 
yra naudingas ir reikalin
gas savo šeimynai ir visuo
menei.

Ir tikinčiam žmogui yra 
lengviau pergyventi “audrin 
gą gyvenimo permainą”. Re
ligija suramina jį, teikia jam 
viltį, sulaiko jį nuo blogų 
veiksmų. Jei kuomet yra rei
kalinga žmogui moralės pa
ramos, tai tuomet kai su
laukia pusamžio ir įvyksta 
liaukose gonadiniai sukriki
mai. Tuomet “Orą et Labo-

Illinois gali palikti 

sausa
Illinois Liųuor Control 

Commi8sion šiomis dieno
mis baigė paruošti įdomų 
valstybės žemėlapį, kuriame 
parodoma, kiek yra “sausų
jų” vietų, tai yra kur pačių 
gyventojų balsavimu panai
kinta svaiginantieji, gėri
mai, ir kiek “Slapiųjų”, tai 
yra vietų, kur ledižiama 
pardavinėti svaig. gėrimai.

Pasirodo, kad kone pusė 
valstybės yra “sausa”. 926

valstybės vyriausybiniai vie
netai (govemmental unit) ir 
12 miestų, turinčių po 5,000 
gyventojų, yra “sausi”

Slėpė fajerworks
* •

Shawnee, Okla. — Du ma
ži vaikai slėpdami už savo 
namo garažo žemėje fajer- 
works, netikėtai užtiko bač
kutę pinigų.. Pranešus fede- 
raliams agentams sužinota, 
kad tie pinigai yra dalis 
$19,883 pavogtų. iš vieno 
Texas banko.

Budvytytė Adelė, duktė Domo, 
kil. iš Švėkšnos vai., Tauragės ap.

Bukauskienė-Budreckaitė Petro
nėlė, kil. ar turėjusi giminių Ra
seinių ap.

Bulovas Antanas ar Julė.
Butėnas ar Buteina, brolis Al

binos Butėnaitės-Vinelavienės.
Čekėnas Antanas ir Jurgis ir 

Čekėnaitė Angelė, gvv. New Yor- 
ko apylinkėje.

Čepas (Chappes) Kazys, kil. iš 
Bunėių km., Rozalimo vai., gyv. 
Pbiladelphi joje.

Čepukas Angelė, gyv. Čikagoje.
Češkevieius Vladas, kil. iš Pun

sko vai.
DilniekienS Anastazija, kil. ar 

turėjusi giminiu Vilkaviškio ap. 
duktė Aleksandro.

Dirgelienė Veronika, kil. iš 
Švėkšnos vai., Tauragės ap.

Dirsa William ir Kašte Dir- 
sienė-Videikytė, kil. Alytaus, ap., 
gyv. Bostone.

Draganauskis, Zofija.
Džiaugys Kazimieras ir Mar-

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas A. Y. — Nuo 
ko atsiranda ant kojų iš
pampusios gyslos, — klau
simas yra perplatus ir ne
įmanoma čia trumpai išaiš
kinti. Tas varikosines gys
las galima lengvai pagydy
ti įšvirkščiant į jas tam tik
rų vaistų. Tą galima padary
ti daktaro ofise ir ligoninėje 
gulėti nereikia.

s

"STALINO KVĖPAVIMAS"
(Tęsinys)

II
Daktaras liūdnai palinga

vo galva ir tarė budinčiai 
sesutei.

— Ramybės Ligonis rei- 
tynas ir Džiaugvtė, ištekėjusios I kalingas ramybės. Jokių kal- 
pavardė nežinoma, kilę iš Rau- bų. Jokių laikraščių. Fronto

Eitvydas didvYris’ nusipelnęs... Mat, 
kiek pervargo nuo pareigų. 
Savaitę pasilsėjęs bus svei
kas.

Daktaras išėjo. Jei jis bū
tų neišėjęs, Ivan jį būtų pa
siuntęs po velnių. Ivan taip 
buvo pritrenktas savo nusi
kaltimo, kad jeigu jis būtų 
turėjęs sielą, kokią turi 
krikščionys, ji būtų verkusi. 
Ivan’o akyse staiga iškilo 
visas jo 26 metų gyvenimas. 
Ypač pastarieji metai, nely
ginant spalvota filmą slinko 
jo pavargusioje suminėje, vi
liodama puikiais išgyvenimų 
vaizdais. Štai po atkaklių 
kautinių jie užima Baranovi
čius. (Atkakliomis kantinė
mis, pagal bolševikų termi
nologiją, laikomos tos. ku
rių metu iš priešo pusės pa
leidžiama ne mažiau kaip du 
šūviai). Miestelis atiduoda
mas raudonosios armijis di
dvyrių malonei. Ivan neatsi
lieka nuo draugų ir teikia 
malonę į dešinę ir į kairę: 
sušaudo 13 kapitalistų, iš
plėšia 4 laikrodžių parduo
tuves, pasiima 6 civilinius

donos vai., Raseinių ap
Eitvydas Antanas ir 

Juozas, lankėsi Lietuvoje. Tėvai 
kilę iš Švėkšnos vai., Tauragės 
ap.

Franekeviėiūtė Zofija, rodos 
Vasiliauskienė.

Gaidimauskas Kazys, kil. iš 
Čivonių km., Kupiškio vai.

Gerulis Augustinas, kil. iš Vil
kaviškio, gyv. Wanamie, Pa.

Ginkevičius ir jo duktė, vie
nuolė seselė Kristina, mokiusis 
Kauno universitete, gyv. Phila
delphijoje.

Gintautytė Ane, iš Naumiesčio.
Girdvainienė-Karpinskaitė Sta

nislava, kil. iš Miekiškių km., 
Tryškių vai., Kiaulių ap.

Girkantas Zofija.
Gudavičienė Ona, kil. iš Erž

vilko, Tauragės ap., gyv. New 
Yorke.

Indriulis (Andriulis) Leonas, 
kil. iš Blekonihj km., Linkuvos 
vai., Šiaulių ap., gyv. Philadel- 
phijoje.

Jakštas Jonas, kil. iš Pandėlio 
vai., Rokiškio ap., gvv. Čikagoje.

Jakštienė-Draugelienė Marcelė, 
iš Svediškių km.

Januševičius Leonas ir žmona 
Valerija, gyv. Čikagoje.

Jonikas Jonas, kil. iš Kubiliš- 
kių km., Nemakščių vai., Rasei- 
niių ap. ir jo seserys Rozalija ir 
Marijona, gyv. Paterson.

Jonuškevieienė-Mačiulytė Mari
jona, gyv. Philadelphijoje. 

i Juknevičius Florijonas, kil. Vei
sėjų vai., Seinų ap.

Juodienė-Barauskaitė Pranciška 
kil. iš Gruzdžių, Šiaulių ap.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania

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

DR. V. P. SLEPIKAS

kostiumus, išniekina 12 len
kaičių ir sudaužo restorane 
veidrodžius. Kada jie po per
galės slenka toliau, paaiš
kėja, kad jo draugas Volčok 
jį yra stachanoviškai pra
lenkęs, nes sušaudė 28 kapi
talistus, išplėšė 12 parduo
tuvių, išniekino 26 lenkaites 
ir iš 12 šuvių-aštuonius 
kartus pataikė į Kristaus 
kančią... Per tris dienas tiek 
žygių! Tai savotiškas pa
saulinis rekordas. Arba, a- 
not paties Volčok’o “Ne tai 
yra, sveika, kas sveika, bet 
tai sveika, kas ir nesveika, 
bet sveika, va, tai-sveika’ ”.

Toliau Stalin’o herojų per
galės kelias klostosi pagal 
penkerių metų planą. Ir Ivan 
sąžiningai vykdo raudonojo 
didvyrio pareigas: dalyvauja 
masiniame gyventojų trėmi
me iš Lietuvos (prakeikti 
kapitalistai!) šturmoja Klai
pėdą, terioja Prusus, Berlino 
griuvėsiuose pardavinėja sa
vo prakaitu įgytą auksą ir 
kitas brangenybes... Paga
liau jį demobilizuoja, nuveža 
Maskvon ir paskiria laik
raščio redaktorium. Bet štai 
visa tai eina velniop dėl 
kažkokio prakeikto kvepalų 
flakono.

(Bus daugiau)

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

10,000 BONZŲ
DEGTINĖS
3RANDĖS
RUM’O

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ

Lietuvos Generalinio 

Konsulato New Yorke 

Paieškomi Asmenys
Andriuškienė-Stonaitė Valerija.
Anužaitė Marijona, iš Gargždų, 

Kretingos apskr.
Arlauskienė-Martinaitytė Ieva, 

duktė Jono, kil. iš Krekenavos 
vai., Panevėžio ap., gyv. Shenan- 
doah, Pa.

Armonas Petras, kil. iš Kupiš
kio parap., Panevėžio ap.

Balskienė-Timinsk.vtė Elzbieta.
Barauskaitė Nastazija, kil. iš 

Gruzdžių, Šiaulihi ap., ištekėju
sios pavardė nežinoma.

Barkauskas Vincas, sūn. Juozo, 
kil. iš Kapčiamiesčio, Seinų ap.

Baronas Marcelinas, gvv. Eli- 
zabeth, N. J.

Barželienė-Vaičninaitė Julė ir 
vyras Stanislovas Barželis, gyv. 
Bostone.

Beinorto, sūn. Motiejaus ir O- 
nos, kil. iš Pasaltionio, Tauragės 
ap.

Bendiskių šeima, gyv. Athol, 
Mass.

Biveinis Nikodemas, sūn. Jur
gio, kil. iš Zarasų ap., Salako 
vai., gyv. Hartford.

Boreiša Stasys, kil. iš Raudon
dvario vai., Kauno ap.

Borkowski Joseph, gyv. Phila
delphijoje.

Borkowski Vitold, gyv. Phila
delphijoje.

Borowska-Barkauskaitė Stefani
ja ir vaikai Boleslav ir Flioren- 
tina ir vyras Bronislav, gyv. Clif- 
ton.

Budreekas Jonas ir Budreekns 
Petras ir Budreekaitė Gertrūda, 
kilę ar turėję giminių Raseinių 
apskr.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
• • •

6863 VV. Cermak Road 
berwyn, munroio

Ofiso ToL — Berwyn 8828 
Roz. Tol. — 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

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH 

LIQUOR 

STORE

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

MATHAN
KANTER

“LietuviškasŽydukas“

MOŠŲ BENDROVĖ 

VETERANŲ
SKIRIA $1,000,000.00 

PASKOLOMS!

I

Šią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO- 
VR yra pasiryžusi išdalinti VISIEMS KARO VETE
RANAMS PASKOLOS būdu padėti Veteranams Įsigyti 
naują arba seną namą, statyti naują arba remontuo
ti dabartlnj savo namą be ilgo atidėliojimo Ir be 
Išlaidų, pagal O. I. BiU of Rigrhts patvarkymus.

Šios bendroves vedėjas, JUOZAS M. MOZERIS, yra 
pilnai patyręs Ir kvalifikuotas visiems Veteranams 
šiame reikale sutelkti patarimus ir patarnavl lą.

WWWKWKWH
VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUI

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

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y

t
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Prokuroras Prieš Komunizmą Ir Fašizmą
BIAURUS SĄMOKSLAS

Negalima praleisti nepastebėjus svarbios Jungtinių 
Valstybių prokuroro Tom C. Clark kalbos, kurią jis 
pasakė birželio 21' d. Chicagoje advokatų sąjungai.

Prokuroras (Attorney General) Clark pareiškė, kad 
komunistai ir fašistai darė suokalbius pakirsti vienin
gumą Jungtinėse Valstybėse, pasigrobiant į savo ran
kas darbininkų unijų valdybose aukščiausias vietas, 
ugdant streikus, drąsinant kelti nesa.ntaikas ir t.t. Anot 
jo, takiais savo žygiais komunistai ir fašistai jau pra
deda išsemti iki dugno Amerikos visuomenės kantrybę.

“Mes žinom”, kalbėjo p. Clark, “kad yra vykdoma tau
tinė ir tarptautinė konspiracija suskaldyti mūsų žmo
nes, diskredituoti mūsų institucijas ir pakirsti pagarbą 
mūsų vyriausybei. Kam užrišti savo akis aiškiems fak
tams? I

“Kai mes matome jų ironiškus melus skelbiant tą 
pačią dieną Londono ir New Yorko revoliucionieriškno- 
se laikraščiuose, mes negalime nesuprasti, kad ten yra 
giliai pakastas piktas suokalbis sugriauti mūsų vienin
gumą — vieningumą, be kurio nebūtų Jungtinių Val
stybių.’’
SKIRTUMO TARP KOMUNIZMO IR FAŠIZMO NĖRA

Prokuroras Clark nedaro jokio skirtumo tarp komu
nistų ir fašistų. Ir vieni ir antri naudoja “gudrius” 
metodus, kad pasiekti savo piktų tikslų.

“Nė vienas kraštas pasaulyje”, pastebėjo p. Clark, 
“nė viena vyriausybė negali ilgai atlaikyti tas piktas 
atakas. Aš jums sakau, kad jie veda teises įgyvendini
mo šiame krašte autoritetus prie kantrybės išsėmimo 
galo. Jie veda ir gerus amerikonus prie kantrybės iš
sėmimo galo.”
DEMOKRATŲ PARTIJA IR KOMUNISTAI

Taigi, iš šio p. Cla.rk pareiškimo yra aišku, kokio 
nusistatymo laikosi mūsų vyriausybė komunizmo at
žvilgiu.

Kadangi respublikonų spauda gana dažnai primeta 
demokratų partijai, kad ji turinti kažkokius santykius 
su komunistais ar komunistuojančiais, prokuroras Clark 
pasikalbėjime per radiją birželio 23 d. padarė šitokį 
pareiškimą:

“Demokratų partija yra griežtai prieš komunizmą, 
kaipo ideologiją Amerikai, taip kaip ir prieš fašizmą 
ar bet kitą kurią totalitarizmo formą.”

Tokie pareiškimai šiuo metu yra sveiki ir nepa
prastai naudingi. Plačioji visuomenė turi žinoti visų 
valdžios pareigūnų nusistatymą, kaip jie žiūri į tas 
visas šiandienines komunistų slaptas ir viešas pastan
gas sugriauti Amerikoje demokratinę santvarką ir vie
ton jos įsteigti kruviną komunistinę diktatūrą.

★
Atominės Bombos Kontrolė

Amerikos visuomenė buvo gerokai susirūpinusi p. Ba- 
rueh pasiūlytu planu atominės bombos kontrolei, nes 
atrodė, kad tiesioginiai ar netiesioginiai bus išduota 
to galingojo karo pabūklo paslaptis. Bet nusiraminta, 
kai Maskva tą planą atmetė, mat, jai atrodė, kad ne 
visos paslaptys patenka į jos rankas.

Jau buvo rašyta, kad Maskva pasiūlė savo planą ato
minės energijos kontrolei. Bet, aišku, nei Amerika, nei 
kitos šalys to jos plano nepriims. Pagaliau, kokią teisę 
turi Rusija ar kitas kraštas daryti planus svetimam 
turtui naudoti.

Visiems laba.i patiko generolo Eisenhovverio pareikš
tas nusistatymas — neišduoti jokių militarinių paslap
čių užsieniui tol, kol nebus surastas tinkamas ir saugus 
tų paslapčių kontrolei planas.

★
Mikolajczyko Padėtis Tragiška

I). Britanijoje papūtė kiti vėjai. Ka.rakteringas reiš
kinys yra faktas, kad Mikolajczykas, kuris buvo ligi

šiol “darling” britų viešosios opinijos, šiandien neten
ka savo šalininkų Anglijoje. Anglai vis labiau nusisu
ka nuo Mikolajczyko ir nenori remti jo sunkioje padė
tyje.

Iš vienos pusės tam dirba sovietų ir Varšuvos pro
paganda, kuri kaltina Mikola.jczyką, vadindama jį re- 
akcijonierium, Trojos arkliu, ir pan. Iš kitos pusės bri
tai ir patys nori pasiliuosuoti iš moralinių įsipareigo
jimų, duotų savo laiku Mikola.jczykui. “The Economist“ 
š. m. gegužės 25 d. patalpino straipsnį “Mikolajczyk’s 
Lošt Opportunity”. Tame straipsnyje tvirtinama, kad 
Mikolajczykas nesuprato “lenkų revoliucijos dvasios” 
ir dėl to atsidūrė išmestas iš lenkų visuomenės gyve
nimo. Ir keisti tie britai: pūsk į Maskvos dūdą ir būk 
komunistu, tuomet ir lenkų visuomenė tave mylės. Argi 
jie nežino, kad ta pati lenkų visuomenė baisiai neken
čia bolševikų okupantų. Tą neapykantą neseniai viešai 
pripažino ir “ministeris-pirmininkas” Osubka-Moravs- 
kis. *

Toliau “The Economist” tame pačiame straipsnyje 
pakartoja varšuviškos valdžios spaudos argumentus 
prieš Mikolajczyko partiją — Lenkų Liaudies Sąjūdį. 
Išvada tokia, kad Mikolajczykas apvylė britų opiniją, 
todėl ir neverta esą jo daugiau remti. Tokiu būdu ten
ka pripažinti, kad Mikolajczyko taikinimo politika su
silaukė bankroto ir tatai patvirtina patys britai. Štai 
kaip britai stumia sovietams į nasrus savo mylimąjį ir 
patikėtinį Mikolajczyką! O juk iš tikrųjų Mikolajczykas 
tebeturi 80-90 nuoš. lenkų tautos pasitikėjimą. Kodėl 
ligi šiol sudaromi laisvi rinkimai? O gi dėl to, kad 
juos laimės Mikolajczykas. Dabar kas laukia Mikolaj
czyką? Jįj, greičiausia, likviduos kaip tautos priešą ir 
jo partiją uždarys, o po to praves “laisvus” rinkimus, 
i • J Dr. V. J.

Padėtis Lietuvoje 1945-1946 Metų 
Žiemos Gale

(Tęsinys)
Kiek vėliau, rusai lenkų 

partizanus sukvietė susirink
ti Medininkuose (25 km. nuo 
Vilniaus Ašmenos linkme), 
kur žadėjo iš jų sudaryti at
skirą lenkų kariuomenės jun

judėti. Taip ir turi stovėti 
lengvai sulenktomis kojomis. 
Taip išlaiko, pusantros ir 
dvi paras.

Tardymo metu (tas kar
tais tęsiasi keletą savaičiųi) 
net maisto produktų suim- 

ginį, jį aprūpinti artilerija, tiems nevalia įteikti, 
ir, drauge, žygiuoti į vaka- Prie politinių bylų gynimo 
rus.

Medininkuose susirinko a- 
pie 13,000 partizanų (kiti iš
bėgiojo). Jie buvo rusų tan
kų apsupti, nuginkluoti ir iš
vežti į Kalugą miško dar
bams.

Dabartiniu metu Vilniaus 
krašte lenkų partizanų, iš 
viso, nėra. Mat, lenkams iš- 
sievakuavus, partizanai ne
teko atramos taškų.

Stipresni lenkų partizanų 
daliniai tebeveikia Augusta
vo miškuose, Baltstogės bei 
Gardino apylinkėse.
IX. RUSŲ PRIE
SPAUDOS APARATAS

tikinę, kad taip trukti ilgai 
negali, padėtis turi pasikeis
ti.

Iš viso, Lietuvoje daug a- 
šarų, nelaimių, baimės. Lai
mingų šeimų (kurių visi na
riai būtų namie) veik nėra. 
Ar tai išbėgo, ar išvežtas, 
ar miške, ar paimtas į rau
donąją armiją. Likę namiš
kiai dažnai nežino savųjų li
kimo. Apie išbėgusius į va
karus žinoma tik tiek, kad 
kurie išliko gyvi, gerai ap
rūpinti maistu ir nenuplyšę.

Grįžtantieji iš vakarų į
advokatai teismuose prilei
džiami. Nors tas praktiškos 
reikšmės neturi: sprendžia- Lietuvą nukreipiami į Gar- 
mąjį žodį turi rusų proku- dino “filtracijos punktą”, 
roras. Bendrai paėmus oku- Ten jie turi atlikti “išpažin- 
pantas suiminėja tautiniai tį” nuo pat gimimo dienos.

Kalbų Žinovai Gėrisi Lietuvių Kalba
Rašo: P. P. C.

KALBOS PAGRINDAI
Yra kita knyga apie pasaulio kalbas, kuri aukštai 

vertina lietuvių kalbą: “Foundations of Language”. Ją 
parašė Louis H. Gray, lingvistikos profesorius Colum- 
bia Universitete, New Yorke. Knygą išleido The Mac- 
Millan Co., New York, 1939 m.

Šioji knyga gana tekniškai išdėsto savo medžiagą ir 
kartais sunkoka susigaudyti kalbamais reikalais. Pa
duodu keletą ištraukų, kurios liečia lietuvių kalbą. Reik 
pastebėti, kad šioje knygoje virš 60 vietų lietuvių kal
bos žodžiai yra vartojami palyginimams su kitomis kal
bomis ir virš 25-iose vietose autorius vartoja tekniškus 
lietuvių kalbos gramatinių dėsnių palyginimus su kito
mis kalbomis.
PASTOVI KALBA

Autorius aiškina, kad kalba., metų bėgyje, tampa ar 
tai painesnė ar paprastesnė. Žiūrint į lietuvių kalbą tuo 
atžvilgiu, galima sakyti, kad mūsų kalba, yra senesnė, 
negu homeriška graikų kalba. Taip, lingvistikos moks
le lietuvių kalba yra labai sena. ir svarbi.

Panašius dalykus rašo kiti autoriai apie mūsų kalbą.
Prof. Gray toliau aiškina., kad lietuvių kalba vis iš

laiko trejopą akcentą kaip vartojama graikų kalboje 
ir tuo atžvilgiu yra arčiau tikros indo-europejiškos kal
bos dėsnių negu pati Sanskrito kalba, kuri yra žinoma 
kaipo pagrindinė Europos kalba.
PAGRINDINĖ KALBA

Kalbų moksle yra dvi svarbios šakos morphologija ir 
phonologija.

Morphologija yra mokslas apie kalbų kilmę, veikimą 
inf lėkei jų, ir žodžių dalių išsivystymą. O phonologija. 
rūpinasi kalbų garsais ir jų vartojamai žodžiuose.

Tose kalbų mokslo šakose lietuvių kalba yra viena 
iš svarbiausių kalbų,
KALBOS SVARBUMAS

Autorius padaro kelias labai svarbias pastabas.
Prof. Gray sako, kad nieks negali sulaikyti kalbos 

plėtimąsi ar gyvavimui, jei žmonės turi tautišką susi
pratimą. Jei taip, tai lietuvių tautiškas susipratimas 
tikrai yra. gilus ir tvirtas, nes kalba yra išsilaikiusi 
taip ilgai ir taip grynai.

Pagal prof. Gray paduotą statistiką, matosi, kad pir
moji formali lietuvių kalbos gramatika, atsirado net 
1653 metais. Sakoma, kad tai buvo “Grammatica Litua- 
nica”, kurią parašė D. Klein, Koenigsberge.

NKVD, NKGB, pasienie
čiai (NKVD sudėtinė dalis). 
Šios instancijos, pagal Mask
vos direktyvas, tvarko visą 
Lietuvos politinį) ir visuome
ninį gyvenimą.

Saugumo eilėse dominuo
ja svetimtaučiai, daugiau
siai rusai. Lietuvių nedaug. 
Saugumo kariuomenė (NK 
VD daliniai) pasiskirsčiusi 
pagal didesnius centrus, mie
stus. Mažesniuose mieste
liuose, provincijoje, kur vei
kia partizanai, NKVD-čių, iš 
viso, nėra. Ten jie pasirodo 
pagal reikalą ir tik dides
niais būriais.

Suėmimų, tardymui ir kan
kinimų metodai panašūs 
kaip 1940-1941 metais. Tik 
dabar areštavimai praveda
mi sistematingiau.

Apytikriai žinoma, kad 
nuo rusų atėjimo (1944 m.) 
iki 1946 metų sausio vidurio 
(taigi, per 18 mėnesių) oku
pantas suėmė ir išvežė per 
50,000 lietuvių.

Suimtieji daugumoje veža
mi į šiaurines arktikog sri
tis (Komi, Archangelsk ir 
t.t.). Deportuotųjų gyveni
mo sąlygos nežmoniškos. De
portuotiems padėti iš Lietu
vos galima siuntinėti po 100 
rublių kas mėnesis. Siunti
niai priimami tik Maskvoje.

Masinių suėmimų okupan
tas dabar nepraktikuoja: a- 
reštai eina pavieniūi. Stam
besni suėmimai buvo 1945 
metų žiemą, kai gyvento
jams išdavinėjo sovietiškus 
pasus. Tuo laiku buvo bau
gu užeiti net pas pažįsta
mus, nes suimtojo asmens 
bute NKVD-čiai, kartais, 
laukdavo savaitėmis. Kiek
viename žingsnyje gatvėse 
tikrindavo dokumentus. Rei
kalaudavo trijų dalykų: pa
so, darbo pažymėjimo ir nuo 
kariuomenės atleidimo lifl- 
dymo. Įtartinus sulaikydavo 
ir nusivesdavo į tardymo 
punktus, kurių dabar ne
trūksta nei Vilniuje, nei 
Kaune.

Šalia skaitlingų kankini
mo metodų, sovietų tardy
tojai dabar praktikuoja vie
ną naują metodą: tai kan
kinimas dėžėje. Tardomasai 
uždaromas į specialiai pa
darytą dėžę. Dėžės dydis 
toks, kad uždarytas negali 
nei atsisėsti, nei į šonus pa-

susipratusį elementą, jaunes
niojo amžiaus vyrus, mote
ris ir inteligentus. Apie iš
bėgusius stengiamasi iš vi
so nekalbėti.

Chorai, per iškilmingus 
minėjimus, greta kitų Mask
vos patvirtintų dainelių, ver
čiami dainuoti:

“Negrįš ta diena kur pra
ėjo

Ir upės neplauks atgalios.
Išbėgo gauja prispaudėjų

*Iš tėviškės mūsų žalios...
Gyventojų nuotaikos: Lie

tuviai laukia, karo. Visi įsi-

Tikrovėje, tie žmonės, daž
niausiai, keliauja ne į Lie
tuvą, o į plačiąją Sovietų 
Sąjungą darbams.
X. RAUDONOJI ARMIJA, 
LIETUVIŠKI DALINIAI

Į Lietuvą atėjusi raudono
ji kariuomenė su gyvento
jais elgėsi kiek švelniau nei 
Rytprūsiuose ar Vokietijoje.

Masinio moterų išprievar
tavimo nebuvo. Buvo tik pa
vieniai atsitikimai.

Pirmų skaidinių kariai 
(Nukelta į 5 pusi.)

“ SUDARYKITE MILION^! ”

UŽDARBIAUKITE BESIMOKYDAMI 
AMATO AR PATYRIMO

A nnnD JOB FOR YOU

U. S. Army
JHDOSL THIS

FINE PROFESSION NQWl

166 W. Van Buren St. 
2001 Irving Park Blvd. 
6500 S. Racine Avenue

Puikią mokybą iš išlavinimą dau
giau kaip 200 amatų ir sugabu- 
mų teikia naujoji Reguliarė Ar
mija. Gera alga ir progos paauk
štinimui. Daugiau kaip trys ket- 
virtys miliono jau įstojo. SUDA
RYKITE MILIŪNĄ! Gaukite vi
sus faktus arčiausioj jums J. V. 
Armijos stovykloj ar Poste, ar 
J. V. Armijos Rekrutavimo Sto
tyje.

HE

Taupymas Visada Moka Gerus
DIVIDENDUS

Trys lietuvių kartos Sėkmingai taupo savo uždirbtus dolerius 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

ši bendrove per 41 mettis savo taupytoja uis išlinkėjo kiekvieną 
sutaupytą dolerĮ su gerais dividendais.

Kiekvieno mūsą taupytojo taupiniai yra apdrausti iki m..00, 
per Kedeni! Savings & Doan Insurance Corp., VVashington, D. C.

3®

Mutual Fedaral Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CNDER U, S. GOVERNMENT SUPERVISION 

2202 W. CERMAK ROAD Tel.: CANal 8887-8999
JOHN J. KAZANAUSKAS Presidcnt & Managcr 

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

į i !£■£„....8 . - JL

Automobiliams
APDRAUDA

Pradedant nuo

#24.10
#500.00 GYDYMO

POLISAS

$4.00 metams

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
’ 1000.00 rOL,SAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shulmlstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

TEL.:—LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

LIET. VYČIŲ TRADICINE DIENA - LIEPOS 1 D. - VYTAUTO PARKE - i DOVANOS 6 - PELNAS JAUNIMO NAMUI
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Antradienis, birž. 25, 1946

Padėtis Lietuvoje 
1945-1946 m.

(Atkelta iš 4 pusi.) 
daug kam atėmė laikrodžius,
žiedus, dviračius. pavyko. Visos bazaro įeigos J buvo kapelionas, paskirtas

Frontui kur-nors apsisto-jbus naudojamos įsigyjimui
jus, mobilizuodavo vyrus ir! būtinai reikalingo naujo ‘boi

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOI3

ŽINIOS IS GRANO RAPIDS, MICH
Bazaras pavyko. — Buvu- Muskegon. Pirmiau buvęs a- 

sis parapijos vasarinis me-Į sistentas kun. Herman Rū
tinis ba.zaras birželio 8 ir 9 (lenda, pastaruoju laiku p3.- 
dienomis visais atžvilgiais liuosuotas iš armijos, kur

moteris darbams prie aero
dromų a.r apkasams kasti. 
Dažnai būdavo galima atsi
pirkti už degtinę.

Vėliau buvo paskelbta mo
bilizacija 1926-1946 šarukl- 
mams. Nuo mobilizacijos bu 
vo atleidžiami: III, IV ir V 
kurso studentai, mokytojai, 
bažnyčių tarnai, artistai, an
samblių dalyviai-menininkai.

t

Ūkininkai slapstyda.vosi 
palei namus, į šaukimo punk 
tus nestodavo. NKVD dali
niai juos gaudydavo. Daug 
lietuvių patraukė į miškus. 
Sugautus rinkdavo Vilniuje 
bei Kaune, vėliau gabenda
vo į Rusiją apmokymui. Po 
trumpo apmokymo siųsdavo 
į frontą. Šalia rusiškųjų da
linių, per Lietuvą, vakarop, 
žygiavo “16-ji Lietuviška Di
vizija”. Jai stovint ties Šiau 
liais buvo kalbėta, apie gen. 
V. Karvelį. Bet vėliau, ties 
Klaipėda, jai vadovavo jau 
gen. A. Urbšas. Generolas 
V. Vitkauskas minimas dės
tant Maskvoje vienoje karo 
mokykloje.

1946 metais vasarą, 16-tai 
“Lietuviškai Divizijai” Vil
niuje buvo suruoštas iškil
mingas sutikimas. Daug ka
rininkų rusų, net leitenantų 
laipsnyje. J

II kurso studentus iš ar
mijos demobilizavo.

Rusų kariuomenės Vilniu
je ir Kaune neperdaugiausia, 
vien pravažiuojantieji ele-

lerio’ mokykloje, taipgi ap- 
taisymui šildymo sistemos 
kitose parapijos nuosavybė
se.

★
Parapijoj permaina. Pra

eitą savaitę mūsų parapiją 
ištiko nelinksma naujiena — 
vėl nauja, atmaina vikaro 
vietoje. Vos savaitė prieš tai 
4 jaunuoliai tapo ^šventinti 
į kunigus. Vyskupas Fran
cis J. Haas mūsų parapijos 
vikarą kun. B. Marčiulionį, 
perkėlė į Šv. Simono para
piją, Ludington, vikaru, o į 
jo vietą paskyrė kun. Wal- 
ter Jude, kuris buvo asisten
tu Šv. Marijos parapijoj,

tukų”. Kariuomenės karinin 
kai bei NKVD-čiai, privačio
se kalbose dažnai pasisako 
esą jiems sunkiau susitvar
kyti su anglais. Prancūzai, 
girdi, jau palinkę įt jų pusę, 
o amerikiečiai ir patys pas 
save praves reikalingas “re
formas’ ’.

Bendrai, rusų kariuomenė 
drausmingumu nepasižymi. 
Pasitaiko, kad koks girtas 
kareivis apstumdo karininką 
ir lieka nenubaustas. Karei
vių bei karininkų tarpe, po 
senovei, paplitęs koliojimą- 
sis turtingu rusiškų keiksmų 
repertuaru.

Dabartiniai Lietuvos did
vyriai: Leit. Bernotėnas (ne
priklausomybės laikais, be
rods, buvo kariuomenėj pus
karininkiu) ir partizanė Ma-

mentai. Kiek daugiau kariuc j rija Melnikaitė (besitrau- 
menės yra Klaipėdos krašte kiantieji vokiečiai prie Za-
(Šilutėje, Pagėgiuose, kur 
išliko daugiau pastatų), kur 
dažnai sutalpinamį poilsiui 
iš Vokietijos atitraukti da
liniai.

Tiek rusų kareiviai, tiek 
karininkai karo nenori. Bet 
iš kitos pusės, juos vilioja 
kitų valstybių turtai bei lais 
vas elgesys su moterimis. 
Progai pasitaikius ką-nors 
pavogti, jos niekuomet ne
praleido. Iš Vokietijos grįž
tantieji kariai ypatingai di
džiuojasi pasigrobę vaikų ve
žimėlį. Jų supratimu yra tai 
patogus lagaminas “ant ra-

rasų sušaudė).

rr ŠPOSŲ KARALIUS" IR JO ŠIMTAS "VELNIUKŲ" 
UŽKERĖS VYTAUTO PARKA LIEPOS 4 D. A T Y D A !

Kaip programos 
pranešė, L. Vyčių Dienoje, 
Vytauto parke, liepos 4 d., 
nebus laiko nuobodžiauti. Be

asistentu Šv. Andriejaus ka- i kitokių įvairenybių, įdomiau
tedron.

Linkim buvusiui vikarui 
kun. Marčiulioniui geriausio 
pasisekimo naujoj vietoj, o 
naujam vikarui kun. Walter 
Jude (Judis), to pat pas 
mus.

Farevvell, — Fr. Ben- and 
welcome. Fr. Jude!

sias bus “Šposų Karalius” 
ir jo šimtas “velniukų”. Jis 
atvyks specialiai iš tolimo 
krašto. Jis yra visai nauja 
“dvasia” ir mažai žinoma. 
Tik tiek žinoma,, kad kur 
pasirodo, ten štukų galybės.;

Nei vienas tą dieną Vy
tauto parke nebus apsnūdęs,

V. M. K. i arba rūstaus veido, nes “Špo 
sų Karalius” kaip tik tokių 
ieškos, kad užtaisius kokį 
šposą. Visi turės būti links
mi ir smagūs, kad neta.ptų 
vienu iš “nelaimingųjų”. Ne
manykite, kad bus kur pasi

Planuoja spaudos ir 
informacijų biuru

Vakarų Europa (LAIC) — 
Amerikiečių užimtoje zono
je, Hanau mieste, gegužės 
11-12 dienomis įvyko lietu
vių laikraštininkų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 41 
buvusios Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos nariai ir 54 spau
dos darbe pasireiškę laik
raštininkai. Pasitarimai pra
ėjo gražioje tolerancijos ir 
solidarumo nuotaikoje. Iš 
svarbesnių nutarimu pirmoj 
eilėj paminėtinas pasiryži
mas pagyventi spaudos ir 
informacijos darbą, organi
zuojant Spaudos ir Infor
macijų Biurą. Jo uždaviniai 
būtų: A) rinkimas ir pa
ruošimas informacijų iš Lie
tuvių tremtinių gyvenimo, 
darbų, laimėjimų ir vargų; 
B) rinkti žinias bei infor
macijas iš Lietuvių koloni
jų, kituose kraštuose; C) 
rinkti medžiagą, liečiančią 
Lietuvos bylą pasirodančią

Pikietus kainavo 
$1,000

Indianapolis, Ind. — Aukš
čiausias Valstybės Teismas 
patvirtino Warsaw, Ind., 
teismo nuosprendį, kad 
Charles Blue turi būti nu
baustas $1,000. Streiko me
tu jis pikietuodamas dirbtu
vę panaudojo jėgą, kad ne- 
praleidus pro pikieto liniją 
kito darbininko.

vedėjas slėpti. Nėra progos, nes jis 
landžios po visą daržą. 
Tiems kurių jis nepalies, bus 
gardaus juoko. Bet vargas 
jo pačiuptiems...

Tad, jei turite drąsos ir 
nesibijote šposo, būkite Vy
tauto parke, liepos 4 d.

Drąsuolis

pasaulio periodinės spaudos 
puslapiuose. Tam įgyvendin
ti dedamos pastangos suda
lyti korespondentų tinklą ir 
•šplėsti ryšį su įvairiomis 
lietuvių kolonijomis ir jų 
spauda. Suvažiavimo metu 
nutarta atgaivinti Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungą Į valdy
bą išrinkti: Dr J. Pajaujis
- pirmininkas, A. Merkelis 

pirmąsis vice-pirmininkas, J. 
Vaidelys — antras vice-pir- 
'eikalų vedėjas, K. Obele- 
nas — sekretoriui;, S. Urbo- į 
nas iždininkas, H. Blazas —' 
spaudos ir informacijos rei
kalų tvarkytojas, J. Cicėnas 
mininkas, A. Braziulis — I 
ir J. Kardelis — valdybos 
nariai.

A. A.
ONA PRAN EIKIS 

(po tėvais KiiAleikaite)

Gyveno 4444 S. Artetsian Avė.
Milė birželio 22 d., 4946, 4:00 

vai. po pietų, bulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje, Raseinių, 
ap._Ki-., šia.avos parap., wii- 
šeliSKrų kaime.

Amerikoje išgyveno 1S įn. 
i’aliko didtlaime nuiiūdimo 

vyrų, Marcelinus, pusbrolį Ta
mošių Ličkus ir jo šeimų, gi
minę Stanislovų LičkUs ir jo 
šeimų ir daug kitų giminių, 
draugų ir pažįstamų; o Lie
tuvoje dvi seser.s; Petronėlę 
Liutkus ir Marijonų Čepienę
ir jų šeimas ir dia brolius: 
Pranciškų ir Juozapų Kušlei- 
kius ir jų šeimas.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 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 nfulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Niillfiilę: Vyras, Pusbrolis 
ir Giminės.

laidotuvių direkt. John F. 
Eudeikis, Tel. YAKds 1741.

Pas Mus Sutaupysite Agentų Komisą.

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

— Tai Padarysite Tiesiog Į 
Kreipdamiesi į Mūsų Įstaigą’

*$150
| DIENĄ.

Z

Mes Esame AGENTAI Dėl 
BEN.IAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, taipgi —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNISŲ, Ir —
KEM-TONE VALSPAR.

A

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

Da«0«ta 
patenkinti 
kuriuo* mtg

Littunių yra pilna- Į 
tai* n«n« itdtvrait 

padirbome jiem*.

Kairėje matosi vienas iš|| 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvykti 
t mūsų didįjf ofisą ir dlrb-| 
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANYI
S17 NO. WE8TEBN AVĖ. TEL.: SEELEY 810j|]

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

Dėl informacijų kaslink II Pasaulinio Karo Veteranų per
laidojimo, kreipkitės prie MAŽEIKOS IK EVANS, Laidotuvių 
Direktorių. Stanley P. Mažeika yra I-mo Pasaulinio Karo vete
ranas ir narys Dariaus-Girėno American Legiono posto, o John 
0. Evans yra II-rojo Pasaulinio Karo veteranas ir narys Don 
Varnas posto. Veteranų perlaidojimo reikalais, kreipkitės prie 
šių veteranų. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

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 parūpinam koplyčias arčiau prie namų 
kiek galima.

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
' K " •TV

VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, IL
Telefonas — GROVEH1LL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus, Ir 

jftsų flnansttkam stoviui prieinamas t

| SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
Kenčlantlejl nuo aenij. atdarų 

ir skaudžių žaisdų, žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir *a‘P 
nakties metu negalima gerai Išsi
miegot. Kuomet
Žalsdos pradeda UTMf’OTS?
niežti Ir skaudė- __
tl — užtepkite 
LEGULO Olnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų Ir 
skaudžių žaisdų 
Jo atgaivinan
čio* Ir skausmų 
prašalinančios y- 
patybė. sutelks 
Jums tinkamų 
nakties poilsi Ir 
pagelbėa Išgydyt 

senas, atda
ras Ir skau
džias žals-

daa. Vartokite JI Irgi akaudlems 
nudegimams, igšų Ir sutrūktom 
prašallnlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimų. Atvėdlna va
dinama Athlete’s Foot degimų Ir 
aležėjlmg, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
sotrflklmo tarp pirštų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

M

LEGULO
duoda po 91.00, l.Tk, Ir

■lųsklts Jūsų Ifoaey Orderi tls- 
«lo« J:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

D. Chicago Sft. UI.
Arba galima, gauti STEM PHAR-
MACY, 4M7 W. 
ro 60. Ulinola.

14th St., Ctce-

Rado brangių 
senienų

Turime Gražų Pasirinkimą 
l«4«in. SIENINES POPIEROS 

Duodame 20% Nuolaidų!

London. — Vienas ūkinin
kas, beardamas lauką, išarė 
nepaprastų senienų — sida
brinių indų, peilių, šakučių 
ir t. t. Indai, manoma, pri
klauso Juliui Cezariui, Ro
mos imperatoriui, kuris 55 
m. prieš Kristaus gimimą 
buvo įsiveržęs į Angliją. 
Rasti daiktai perduoti britų 
muzejui.

SKELBKTTES “DRAUGE*

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.; — HEMlock 8262

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Savininko —

Si. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radio Programai WGE3 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 
8 vai. vak.

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

NARIAIS 

O h I o a g o ■ 

Lietuvių 

Laidotuvių 

Direktorių 

Aaoelaoljoe

AMBULANGŲ 
Patar naujam 
dienąir naktį

Mes Turime
Koplyčias

Visame
Mieste.

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6345 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YAItils 1138-39 
PRO. 0099

LACHAWICZ IR ŠONAI
2311 WEST 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVĖ.

Phones CANai 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

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

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

I. LIULEVIČIUS
t

4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAF. 3572

z P. J. RIDIKAS
8354 8. KALSTEI) ST. 710 W. 18th STKKET 
___________ Telephone YAKds 1419___________
“ I. I. ZOLP
1616 WEST 46th St Phone YAKds 11181

I
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Kaip įvyksta

Namuose didelės nelaimės
Roslyn, N. Y. — Šio 

miestelio vienoj šeimoj įvy
ko tokia nelaimė, kokia ga
li pasitaikyti ir visur kitur.

Eldron ir Roy French vie
ną vakarą, pagulę du vai
kus — Marion 3 m. ir Brock 
5 m., — išėjo į svečius. Pa
sijutę vieni namie vaikai 
pradėjo žaisti. Bežaidžiant 
Brock sumanė atsigulti į če
modaną, o jo sesytė norėjo 
jį paslėpti ir uždarė čemo
dano viršų. Pasigirdo klėk- 
telėjimas: dvi čemodano
spyruoklės (spring) auto
matiškai užsidarė.

Veltui mergaitė stengės 
čemodaną atidaryti, bet per 
silpni buvo jos piršteliai. 
Veltui čemodane jos broliu
kas verkė, bet pagelbos ne
buvo.

Už kiek laiko broliukas 
nutilo verkęs, o jo sesytė 
ramiai atsigulė ir užmigo.

★
Ant rytojaus miestelio 

policija jau buvo apieško
jus miestelį, kuomet par- 
vykę namo tėvai nerado sū
naus, o mergaitė ramiai sau 
miegojo. Tik kai, policija a- 
tėjo į namus ir mergaitė nu
budo, viskas paaiškėjo: se

Advokatu šeima
Boston, Mass. — Šiomis 

dienomis Boston University 
teisių fakultetą baigė Mar- 
garet Frances McGovern, 
šešta šeimoj išėjusi advo
katūros mokslus

Pradedant šiandie, pakelta 
lubų kainos cukrui. Krautu
vės už 100 svarų mokės 10 
centų daugiau. Suvartotojai 
mokės už svarą vieną penk- 
dalį cento daugiau, negu iki 
šiol.

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 Wesi 69th Street.

------ ★------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

PASKOLOS ANT MORGICIŲ — 4%
BE KOMISINO

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

STANDARD FEDERAL SAYINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

sytė parodė, kur randasi už
darytas jos broliukas.

Kai žaibo greitumu poli
cija ir tėvai puolė prie če
modano ir jį atidarė, vaikas 
jau buvo uždūsęs.

Kas Girdėt^ 

Chicagoje >

Kardinolas - Garbės 
Daktaras

Notre Dame Universitete, 
So. Bend, Ind., praeitą sek
madienį 102-se mokslo me
tų baigimo iškilmėse kardi
nolui Samuel A. Stritch su
teiktas Teisių Garbės Dak
taro laipsnis.

Apiplėšė oro iždą
Baniff Airways ofisan, 29 

E. Monroe St., įėjęs negras 
padavė iždininkei raštelį. 
Kadangi tuo metu ji tik vie
na buvo ofise, nieko kito ne
buvo daryti, kaip tik ati
duoti tuo metu buvusius re- 
gisteryj $300.

Išnešė pinigus 
ir kojines

Iš Philip Straus krautu
vės, 5000 Kenmore avė., va
gys išnešė $1,000 ir visas 
moteriškas nylon kojines.

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

statinėmis.

★ ★ ★

ChlcOflO gyventojus * i Primicijų atgarsiai

Baugina nepaprastos piktadarystės Nauji darbininkai Kristaus vynuogyne
Juo toliau,

Chicagoj pasigirsta tokių 
piktadarysčių, kokių iki šiol 
nebuvo girdėti.

Štai, naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį, du plėšikai, 
pasigrobę taksį, apiplėšę jo 
šoferį Andrew McGuire, 
6148 Kimbark, grąsindami 
revolveriais privertė jį va
žinėti gatvėmis iki prie 79 ir 
Ashland Avė. pamatė mergi
ną laukiančią gatvekario. 
Plėšikai šoferiui įsakė sus-

Trys čikagiečiai 
nuskendo

Šiltas praeitas sekmadie
nis pusę miesto gyventojų iš
viliojo į parkus ir maudy
nes. Ir trys negrįžo namo. 
Vienas jaunuolis nuskendo 
North Avė. maudynėse, ki
tas apleistame prūde prie 
112 ir Harlem Avė., o tre
čias Nippersink ežere.

Policininkė neteko 
uniformos

Mrs. Betty Klein, polici
ninkė Damen Avė. stoties, 
praeitą sekmadienį neteko 
uniformos, kuri jai kainuos 
$50, ir $50 pinigais. Prie 55 
gatvės ji pastačius automo
bilių nuėjo į ežerą pasimau
dyti. Sugrįžus rado automo
bilių apvogtą.

OPA Žinios

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Pirkite Ten, Knr Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandus 

Už Prieinamas Kainas!
H Mfl

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tflkatančiai Pilnai Patenkintų PirkiJų Išgarsina Mna. — 
Prie Progos PnUnaekMe dųt

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUPTE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZIKATHS

MARGUTI:/'
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAU 11. 1933

WHFC - 1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos, 

iki 2-ros valandos popiet.

KITOMIS DIENOMIS — nno 9:30 

valandos vakare.

EXTRA PROGRAMAS — Penktar 

dieniais nno 7 iki 8 vai. vale

MARGUČIO Ofiso Adresas:

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

tuo dažniau toti ir paklausti, ar ji neno- Į Praeitą sekmadienį dvie-nų Amerikoj provinciolo 
rinti paimti taksi. Nieko blo- 'jose Chicago lietuvių bažny-< kun. J. Jančiaus, Marijos
go nemanydama mergina su
tiko. Įlipus į taksi pasijuto 
patekus į niekšų rankas. Plė
šikai ją ne tik apiplėšė, bet 
išprievartavo ir paskui iš
metė iš taksį prie 91 ir Lowe 
Avė. Nelaimingoji paimta 
į Šv. Jurgio ligoninę.

Šoferis policijai pasakoja, 
kad plėšikai jo taksi “pasi- 
samdę” prie 63 ir Oakley 
gatvių.

Katalikai laimėjo Į
Balaban and Katz, paga

lios, nutraukė rodymą savo 
teatruose vakarinėje miesto 
dalyje filmą “The Outlavv”, 
kuri Padorumo Legiono pas
merkta bendrai visiems. 
Pradėjus šią filmą rodyti 
Marbro teatre. apielinkės 
parapijų katalikai išėjo pi- 
kietuoti teatro. Savaitę ken
tę teatro savininkai nutarė 
nutraukti filmos rodymą.

Tai ką reiškia organizuo
tas veikimas.

Medžioklė negrą 
distrikte

Policijos viršininkas pas
kyrė 12-ka negrų detektyvų 
atlikti medžioklę negru dis
trikte. Policijos raportai ro
do, kad 21 nuoš. žmogžudys
čių, 12.3 nuoš. apiplėšimų 
ir 24.9 nuoš. moterų išprie
vartavimų pastaruoju laiku 
yra atlikę negrai. Visas neg
rų distriktas, nuo 22 iki 67 
gatvės bus iššukuotas slap
tosios policijos, kuriai vado
vaus pasižymėjęs karo vete
ranas seržantas R. Hamess.

KVIEČIAME,
| KLAUSYTIS

MUZIKOS 
DAINŲ 
bintų

PRANEŠIMŲ

čiose pirmomis šv. Mišiomis i Kalnelių Seminarijos rekto- 
patapo naujais Kristaus riaus kun. J. Malinausko,
vynuogyno darbininkais: ku
nigas Odoric Akwick (Aka- 
vickas), OFM., ir kun. dr. 
A. G. Rakauskas.

Kun. Odoric Akwick pir
mose šv. Mišiose asist. kun. 
vienuoliai. Pamokslą pasakė 
Aušros Vartų parapijos vi
karas kun. Bulovas. Pirmą 
valandą, parapijos salėj su
ruoštas bankietas primicija- 
tui pagerbti. Bankiete daly
vavo daug parapijonų ir 
Akavickų draugų bei kostiu- 
merių.

* * ♦
Kun. dr. A. Rakausko pir

mose šv. Mišiose asistavo 
kleb. kun. J. Paškauskas, 
Šv. Kryžiaus ligoninės ka
pelionas kun. P. Juškevičius, 
tik ka iš Europos atvykęs 
kun. J. Klumbis. ir klierikai 
Tamulis ir A. Čenanis. Pa
mokslą imtą iš šventos 

evangelijos prilvginimo pa
sakė kun. Ign. Albavičius.* * *

Bankietas kun. dr. A. Ra
kauskui pagerbti įvyko 2 
vai. popiet, parapijos salėj. 
Kadangi naujas Kristaus 
vynuogyno darbininkas yra 
žinomas visoje Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenėj.
tad bankietas buvo didelis į L. šimutis, “Draugo” ats
ir jį sudarė didžiumoje Chi
cago lietuvių katalikų švie- 
sunija. Bankietan taippat 
atvyko J. E. vysk. P. Būčys, 
MIC., lydimas Tėvų Marijo-

įvairios ~ įdomios
ŽINIOS• • • •

Prisisteigė radio 
stočių

Rusijos komunistai savo 
zonoje šiomis dienomis ati
darė da vieną stotį — Pots- 
dam'e. Kitos komunistų ra
dio stotys yra: Berlin, Leip- 
zig, Dresden, Magdeburg, 
Weimar ir Šchvverin Iš visų 
stočių komunistai pila savo 
propagandą.

Žiurkės užpuolė ūki
Sacramento, Calif. — A- 

dolphe Bufe, vienas šios 
apielinkės ūkininkas turėjo 
sunkią kovą su užpuolusio-
mis jo ūkį žiurkėmis. Pade- i Draugija suvažiavime pri-
damas šunies, dviejų kačių, 
nuodų ir lazdos jis per vie
ną dieną nudėjo 820 žiurkes. 
Žiurkės ypatingai buvo už
puolusios vištas.

STASYS LITVVINAS SAKO:

"DABAR -
REIKMENIS”. -----

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotu Plytų Išvaizdos Shlings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnlšlo — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Plelsterlo — Cemento — Smtų — Visokios 

Rflšles Insnllacljos Materiolo — Šturmo T Angų — Kom
binacijos Darų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Dang Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITWINAS, Vedėjas

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

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

... . ............."S-— ' ■ ..... į-! —.......

Marianapolio Kolegijos di
rektoriaus kun. J. Vaško 
ir kitų. Dalyvavo taipgi visa 
eilė kitų Chicago lietuvių 
kunigų, kurių tarpe matėsi 
kun. J. Martis iš Gary. Ind., 
ir kun. P. Katauskas, iš Chi
cago Heights, III.

Per bankietą, kalbas pasa
kė: J. E. vysk. P. Būčys, 
MIC., Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis, kurs bankete 
dalyvavo su žmona, prof. V. 
Jodeika, kurs irgi bankiete 
dalyvavo su žmona. Kunigų 
vardu naują Kristaus tarną 
sveikino kun. M. Švarlis; 
žurnalistų vardu žurn. S. 
Pieža; daktarų vardu — dr. 
P. Atkočiūnas; profesionalų 
vardu — adv. K. Česnulis; 
moterų vardu — S. Sakalie- 
nė, “Moterų Dirvos” red.; 
organizacijų vardu 7. A. 
Mickeliunas. Be to, kalbėjo 
kun. J. Martis, kun. P. Ka
tauskas, klierikas Tamulis, 
ir kleb. kun. J. Paškauskas.

Ant galo perskaityta (tik
tai nuo ko) arti šimtas pri
siųstų sveikinimų iš visos 
Amerikos lietuvių kunigų, 
organizacijų ir pavienių as
menų.

Programos vedė jum buvo

redaktorius.. o bankieto me
nu paruošėja žinoma Mar
ąuette Park veikėja Jonai
tienė. Į stalus patarnavo 
parapijos sodalietė3.

Grįžta narsiausias 
regimentas

Roma. — Iš Leghorn (Li
vorno) išplaukė į Ameriką 
U. S. 422-ras infanterijos 
regimentas, kurį sudaro di
džiumoje Amerikoj gimusie
ji japonai. Karo metu šis 
regimentas Italijoj ir Pran
cūzijoj labiausiai yra pasi
žymėjęs ir daugiausiai nusi
pelnęs kąrišku dekoracijų. 
Grįžęs į Ameriką regimen
tas sustos Kilmer. N. J., 
stovykloj, o iš čia kariai bus 
paliuosuoti namo.

Prašo pasigailėti 
gyvulių

Copenhagen, Danija. — 
Danijos Gyvulių Globos

ėmė rezoliuciją ir pasiuntė 
prez. Truman. Rezoliucijoj 
prašoma nevartoti gyvulių 
atomo bombos išbandyme 
Bikini Salose.

3A

Antradienis, birž. 25, 1943

mus
X J. E. vysk. P. Būčys, 

MIC., dalyvavo kun. dr. A. 
G. Rakausko primicijų ban
kiete, praeitą sekmadienį, 
Gimimo Šv. Panos Marijos 
parapijos salėj, ir pasakė 
reikšmingą kalbą. Aukštą 
svečią į ba.nkietą atlydėjo 
Marijonų Amerikoj provin
cijos kun. J. Jančius, semi
narijos rektorius kun. J. Ma
linauskas, kolegijos rekto
rius kun. J. Vaškas ir kiti 
kunigai, gi primicijose baž
nyčioje dalyvavo kun. dr. K. 
Rėklaitis, MIC., Amerikos 
prov. vizitatorius.

X Kun. Jonas Danielevi- 
čius-Daniels, iš Gary, Ind., y- 
yra naujas Kristaus vynuo
gyno darbininkas. Kunigu į- 
švęstas Nek. Prasidėjimo Šv. 
Panos Marijos katedroje, Ft.

Kun. Danielevičius-Daniels
Wayne, Ind., o primicijas 
laikė savo parapijos Šv. Ka
zimiero bažnyčioje, birželio 
16 d.

X Kun. dr. J. Vaškas, M. 
I.C., kun. J. Kuprevičius, M. 
I.C., kun. J. Petrauskas, M. 
I.C., ir kun. A. Gurklys, M. 
I.C., iš Marianapolio Kole
gijos, Thompson, Conn., šiuo 
metu vieši Chicagoj. Pirmie
ji du yra atvykę dalyvauti 
Tėvų Marijonų vadovybės 
pasitarimuose, o pastarieji 
du — mokslo reikalais.

X Kun. A. Andriušis, M I. 
C., dirbęs Tėvų Marijonų mi
sijoj Pietų Amerikoj (Ar
gentinoj), nuo pat tos misi
jos įsteigimo, yra parvykęs 
į šiaurės Ameriką poilsio. 
Misijoj dabar darbuojas trys 
kunigai-marijonai: Vengras, 
Raitelis ir Saplys.

X Kostas Kybas, prieš a- 
pie mėnesį atvykęs Ameri
kon iš Švedijos, lankėsi mū
sų redakcijoj ir šį tą papa
sakojo iš savo pergyvenimų. 
Svečią atlydėjo žinoma mū
sų veikėja Ona Aleliūnienė. 
Jis čia buvo sustojęs pakely 
į Seattle, Wash., kur gyve
na jo dėdė.

X Pranas Razvadauskas, 
Lietuvos Vyčių Organizaci
jos centro pirmininkas, So. 
Boston, Mass., kiek teko gir
dėti, atvyksta į Chicago jau
nimo šventę, liepos 4-tą, Vy
tauto parke. Tikimės ir dau
giau svečių sulaukti į) tą vy
čių dieną.

X L. Vyčių 112 kuopa, iš 
Marąuette Park, ruošias šei
myniškam išvažiavimui į 
Sand Dunes, Ind., ateinantį 
sekmadienį. '

X A. Snarskiene, žinoma 
So. Chicago veikėja, vardi
nių proga (birželio 24 d.) 
susilaukė daug sveikinimų ir 
surpryzų.




