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Kels Amžių Vyrų Karinei Tarnybai Iki 20
Lietuvos Ūkininką Padėtis Kritiška, 

o su Pramone Nėra Nei Kiek Geriau

SVARSTO ATOMŲ JĖGOS REIKALU PARKE Atstovą Rūmai Nubalsavo Pravesti 
5 Mėnesio Atostogas Vyrą Ėmime

(“Draugo” Specialaus Korespon
dento Europoje Pranešimas).

(Čia seka tolimesnė Me
čio Gedvilos, okupuotos Lie
tuvos “ministerio pirminin
ko” kalba sakyta aukščiau
sios tarybos suėjime Mas
kvoje.)

—Per naująjį penkmetį 
ypatingai daug dėmesio bus 
kreipiama į žemės ūkį,, nes 
šiandien Lietuvos ūkis yra 
labai blogoj padėty, kaip 
dar niekad nebuvo,. Karas 
sunaikino 400 tūkstančių 
raguotų galvijų, 220 tūks

tančių arklių ir 760 tūks
tančių kiaulių. Penkmečio 
planas, kuris baigiasi 1950 
metais, numato padidinti 
raguotų galvijų skaičių iki 
1 milijono 55 tūkstančių, 
kiaulių iki 1 milijono 100 
tūkstančių ir avių iki 630 
tūkstančių. Apdirbamosios 
žemės plotą padidinti 2,5 
milijono ha., suteikiant 
daugiau pagalbos naujakū- 
riams, įsteigiant naujas 
traktoristų stotis ir išple
čiant žemės ūkio įrankių 
gąmybą. Pirmas trasų fab
rikas būsiąs užbaigtas sta
tyti 1948 metais.

Iš 75 tūkstančių nauja
kurių, kuriems buvo išda
linta virš 600 tūkstančių 
ha. žemės, mažai kurie iš 
jų įsitaisė, kad galėtų savo 
jėgomis įdirbti žemę. Dau
gelis iš jų neturi nei įran
kių, neturi nei galvijų, ma
žai teturi net ir namų.

Visi ‘Pagerinimai’ Tik 
Ateityje

—Šalia žemės ūkio, — to
liau Gedvilą aiškina,—penk
mečio plano užduotis yra 
pastatyti lygiame aukštyje 
pramonę. Iki penkmečio pa
baigos maisto gamyba ga
lės viršyti prieškarinę du 
kartus, cukraus gamyba iš
augs iki 25 tūkstančių tonų, 
žuvų gamyba irgi galės pra
lenkti. Tekstilės ir batų pra
monė pralenks pusantro kar
to 1939 metų gamybą. Dur
pių gamyba bus išvystyta 
ikį 822 tūkstančių tonų.

Bet visa tai ateityje. O 
ateityje gali būti ir visokie 
“gal.” Gi šiandien pramonė 
yra visai nusmukusi Lietu
voje. Trūksta mašinų, trūk
sta žaliavos, trūksta ir spe
cialistų.

Nori Išauginti Naujus 
Inteligentus

—Per karą didelis skai
čius inteligentų išnyko. Da
bar Lietuvai reikalingi kad
rai ir nauji darbo inteligen
tai, kuriuos Lietuvos mo
kykla stengiasi paruošti. 
Plečiamas teatrų tinklas. 

I Vietoj prieš karą buvusių 
keturių teatrų, šiandien yra 
11. Mokyklų tinklas taip 
pat plečiamas.

vo darbą. )
Vilniuje Nėra Autobusų , 
Pats Gedvilą pripažįsta,

kad Vilnius gal bus vienin
telė Europoje sostinė, ku
ri neturi jokio vidaus su
sisiekimo. Prieš karą Kau
ne ir Vilniuje vaikščiojo 
miesto savivaldybės auto
busai, dabar jų nėra ir tiek 
kauniškiai ar vilniečiai turi 
pėsčiomis eiti į darbą.

Įvedimui šiuose miestuo
se autobusų susisiekimui, 
Gedvilą prašo 10 milijonų 
rublių pašalpos.

Ir 50 Milijonų Elektros 
Stočiai

Šiuo metu Lietuvoje vei
kia apie 40 elektros stočių, 
kurios bendrai pagamina 16 
tūkstančių kilovatų elekt
ros energijos. Toks elektros 
trūkumas neleidžia išsivys
tyti pramonę. Tad norima 
pradėti tęsti statymą Tur
niškių elektros stoties ant 
Neries upės, kurios statyba 
buvo pertraukta 1940 m.

Bet tam reikia pinigo ir 
Gedvilą vėl prašo 50 mili
jonų rublių.

Savo kalbos pradžioje jis 
pasakė, kad dabar Lietuva 
galėsianti gyventi be pa
šalpų ir paskolų, bet matyt, 
be to negalės išsiversti. 

Paleckis Išrinktas į 
Prezidiumą

Suvažiavę Maskvon Lietu
vos “atstojai,” kurie turė
jo “laimėr” būti išrinkti į 
vykdomuosius komitetus.

Lietuvos ‘ ‘prezidentas ” 
Justas paleckis išrinktas 
aukščiausiosios tarybos vi
cepirmininku. Latvijos 
“respublikos” buvo išrink
tas Augustas Kirchešteinas 
ir nuo Estijos Johanesas 
Varesas.

Be fo, Paleckis dar įeina 
į redpkeinę komisiją konsti
tucijos pataisymams bei pa
pildymams daryti.

Antanas Sniečkus, depu
tatas nuo Kauno apygardos, 
išrūktas užsienių reikalų 
komisijon; Mečys Gedvilas, 
deputatas nuo Telšių apy
gardos, išrinktas biudžeti
nėn komisijon, ir Vladas 
Niunka, deputatas nuo Uk
mergės apygardos, įstaty
mų projektų komisijon.

Į tautybių tarybos įsta
tymų projektų komisiją iš
rinktas Kazys Preikšas, de
putatas nuo Telšių apygar
dos ir biudžetinėn komisi
jon Petras Kareckas, depu
tatas nuo Vilniaus apygar
dos. Vyt. Arūnas

Sakoma Du Graikijos 
Valdininkai Rezignuos

LONDONAS, bal. 13. — 
Raportuota jog Sophocles 
Venizelos ir Panayotis Ka- 
nellopoulos, centrinio bloko 
vadai, paskelbė savo nuta-

Gedvila prašo Rusijos su- rimą atsistatydinti iš nau- 
teikti Lietuvos Mokslo Aka-! josios Graikijos valdžios, 
demijai 10 milijonų rublių, i kurioje jie yra ministrai be 
kad ji galėtų išvystyti sa-1 portfelių ir vice premjerai.

Ant ąžuolinio suolo New Yorko Central parke aptariamos mintys, kurios gali vie
ną dieną nustatyti U. S. atominės energijos politiką Jungtinėse Tautose. Tas suolas 
yra vienintelė Bernardo M. Barucho “raštinė.” Baruch, vidury, kalba su Franklin 
D. Roosevelt Jr., mirusio prezidento sūnumi, kairėje, ir Morris V. Rosenbloon, bu
vusiu laivyno leitenantu, apie veteranų problemas. Baruch yra U. S. delegatas Jungti- 
nių Tautų atominės energijos komitete. (Acme Telephotoj

Raportuota Pasiruošiama Pasirašyti Spellman Sako Rusai 
Naują Paliaubą Sutarti Mandžurijoje

CHUNGKING, bal. 13- , vyriausybės atrodo iSaiškin- RoX'“katalTu
Šį vakarą raportuota, kad tas ir patikim)'šaltiniai sa- i, • • +-i • +• •• onricšinfn, J Sa_ kumSai ir tikintieji Rytųpriešingų kiniečių vadai su- I kė bendroji komisija ryt ar 
tinka paskelbti paliaubas pirmadieny išleis komuni-
Mandžurijos civiliniam ka
re, ir derėtis dėl kautynių 
sustabdymo paliekant ka
riuomenes ten kur jos da
bar stovi.

Tuo tarpu raportai sako 
nacionalistų ir komunistų 
daliniai aštriai kaujasi pie
tuose nuo Changchun. Jei
gu nebus greit susitarta, at-
rodo, jog kiniečiai komunis- j rymo naujos vyriausybės 
tai užims Changchun, Man- Korėjai, 
džurijos sostinę kuomet ru- 

! sai išeis bal. 15 d.
Stiprina. Savo Jėgas 
Raportuota, jog nyeste 

jau randasi 10,000 komu
nistų karių, ir kitį tūkstan
čiai žygiuoja Changchuno 
link. Nacionalistai kariai 
pasiųsti iš Mukdeno užimti 
Changchuną buvo komunis
tų sustabdyti 100 mylių pie
tuose nuo sostinės.

Pro-Rusai Kovoja Su 
Dešiniaisiais Irane

TEHRANAS, bal. 13. — 
Raportai iš šiaurės ir iš pie
tų šiandien sakė susirėmi
mai tarpe kairiųjų Tudeh 
partijos narių ir dešiniųjų 
plečiasi. Didžiausias susikir
timas įvyko senajam Isfa- 
han mieste, Irano pieteent- 
riniame pramonės centre.

Kitos kautynės raportuo
tos šiaurinėse Guilan, Ma- 
zanderan ir Khorassan pro
vincijose, kur Tudeh gru
pės sako “reakcionieriai” 
juos atakuoja.

Raportuoja U. S.-Rusų 
Susitarimą Dėl Korėjos

SEOUL, Korėja, bal. 13.- 
Amerikiečių-rusų nesutiki
mas dėl Korėjos laikinos

katą
Buvo sužinota, jog rusų 

delegacija matomai atsime
tė nuo savo teigimo, kad 
politinės partijos priešingos 
alijantų globojimui Korėjos 
turi būti draudžiamos nuo 
vietų vyriausybėje kaipo 
“anti-demokratai.” Manoma 
greit bus einama prie suda

Sako Pearl Harbor 
Tyrimas Nebaigtas

VVASHINGTON, bal. 13. 
— . Republikonai senatoriai 
Pearl Harbor nelaimės tyri
mo komisijoje sakė tyrinė
jimas dar nebaigtas, nors 
komisija nutraukė liudinin
kų išklausymus, ir nesima
to prospektų tų sesijų ati

darymui iš naujo.
Pavieniai senatoriai pa

reiškia nuomones dėl jų 
pastebėtų trūkumų apklau
sinėjime liudininkų.

Vėliausių Žinių Santrauka
— UN apsaugos taryba šiandien svarstys Ispanijos pa

kvietimą vykti į Ispaniją tirti Lenkijos skundą.
—Buvęs nacių apsaugos policijos viršininkas Kalten- 

brunne pripažino, kad jis buvo nuolat informuojamas 
apie Hitlerio planus nudėjimui žydų ir kitų savo priešų.

—Irano ambasadorius Ala sakė jo valdžia, nė kiek ne
pakeitė nusistatymo reikalauti, kad Irano skundas prieš 
Rusiją nebūtų išimtas iš UN apsaugos tarybos dienot
varkės.

—Autoritetingi Ų. S. sluoksniai sakė susektas vokie
čių komunistų sąmokslas nusavinti ir, nacionalizuoti vi
sas vokiečių nuosavybes rusų okupacijos zonoje.

—Herbert Hooveriui besilankant Vokietijoje, U. S. vir
šininkai išdėstė (jam maisto trūkumo reikalą, nurodyda
mi, kad dabartiniais kiekiais negalima išmaitinti vokiečių.

—Amerikiečiai Sanghajuje jau kuris laikas gaudo ir 
suiminėja nacius viršininkus atvykusius Kinijon.

• - f

Europoje “pasidarė vergais 
ir kankiniais” po sovietų 
jungu, ir jų padėtis yra pa
naši “katakombų persekio
jamiems krikščionims.”

Kardinolas kalbėjo ryti
nių ir vakarinių katalikų 
bažnyčių suvienijimo sukak
ties minėjime.

Maištininkai Vienoje 
Užmušė Jauną Žydą

VIENA, bal. 13. — Pir
mose anti-žydiškose riaušė
se po paliaubų, 16 metų žy
das pabėgėlis iš Vengrijos 
buvo šį vakarą užmuštas, o 
kiti žydai buvo sumušti ir 
įkalinti.

Maištynėg tarpe civilių ir 
tremtinių iš išvietintų as
menų stovyklos prasidėjo 
po to kai šimtai žydų mar
ša vo į Vienos policijos sto
tį ir apmėtė ją akmenimis, 
reikalaudami dviejų anks
čiau suareštuotų jaunuolių 
paliuosavimo.

ORAS
Apsiniaukus. Vėsu.

VVASHINGTON, bal. 13. • 
— Atstovų rūmai šiandien 
nežiūrėjo Prez. Trumano, 
militarinių ir savų vadų 
reikalavimo, ir nubalsavo 
pravesti bent penkių mėne
sių “atostogas” vyrų ėmi
me, ir paliuosavimą jaunes
nių negu 20 metų amžiaus.

Galutinas balsavimas dėl 
karinės prievolės akto pra
tęsimo buvo atidėtas iki 
pirmadienio. Trijų balsų 
laimėjimu, 156 prieš 153, 
rūmai patvirtino ankstyves
ni žygį, kuomet laikinai už- 
gyrė ėmimo nutraukimą nuo 
gegužės 15 iki spalių 15.

Lėktuvas Nukrito Su 
2 Vyrais, Abudu Žuvo
Armijos fotografijos la

kūnas, vežąs savo švogerį 
pamandravojimui virš jų 
namų, šeštadieny pradėjo 
lėktuvu daryti visokių “špo
sų,” kol besukant ratą lėk
tuvas sumušė garažą užpa
kaly 2209 Kilpatrick av., ir 
įkritęs į kiemą sprogo ir 
padegė du namus.

Abu vyrukai žuvo ant vie
tos. Vairutojas buvo lt. Ar- 
thur Robitshek Jr., 22, 4440 
J)eming pi., o pasažieras 
buvo Alfred Schultz, 26, to 
paties adreso.

Lenkai Amerikos Zonoj 
Atsisako Grįžt Lenkijon

, FRANKFURTAS, bal. 13. 
— Amerikos militarinės vai-, 
džios kampanija prikalbinti 

į išvietintus lenkus grįžti į 
Lenkiją davė labai mažus 
rezultatus, AMF oficialai 
prisipažino.

Pirmose 11 vajaus dieno
se tik 6,430 lenkų priėmė 
repatrijavimą, nors buvo 
pasiruošta išsiųsti po 7,200 
kasdieną. Okupuotos Vokie
tijos išvietintų asmenų sto
vyklose liko suvirš 165,000 
lenkų.

Surado Senai Skendusį
Laivą Su 30 Milijonu
MIAMI, bal. 13. — Irwin 

A. Williamson, atsižymėjęs 
povandeninis nardytojas, 
sakė jis surado senai nus
kendusį Ispanijos laivą San
ta Rosa, kuris neva vežęs 
$30,000,000 vertės iš azte- 
kų pavogto aukso.

Laivas buvo rastas 146 
pėdų gilumos vandeny tar
pe Key West ir Kubos, bet 
nebuvo galima į jį įeiti, ka
dangi medinis laivas, gulė
jęs jurų dugne nuo 1520 
metų, sutrupa į dulkes.
i/ j u — i:—KALENDORIUS 
Kdrd. Mooney Ligoninėj Balandžio 15 d.: Sv. Teo-

DETROITAS, bal. 13. — doras ir Sv. Anastazu jus; 
Edward Kardinolas Moo- senovės: Vilnius ir Vaido- 
ney, 63, “ramiai ilsisi” tė.
šiandien po to kai buvo iš- Balandžio 16 d.: Sv. Bc- 
tzktas nedidelės širdies ata- nediktas; senovės: Giedrius 

į kos. Padėjėjai sakė Kardi- į ir Sirvydas.

Atidėjimas rado ast. Short 
(Rep., Mo.) pasiruošusį duo
ti įnešimą bylių pavesti at
gal militarinei komisijai, 
kas reikštų jo žuvimą, šiuo 
reikalu bus balsuojama pir
madieny.

Ats. Vinson padarė ėmi
mo nutraukimo pasiūlymą, 
kurio rėmėjai užginčija, kad 
jie tuo būdu “numeta visą 
reikalą” į Prezidento ran
kas, teigdami jog duodant 
savanoriams dabar svarsto
mus algų pakėlimus, nebe
reikės Prez. Trumanui iš 
naujo įsakyti jaunų vyrų 
ėmimą.

{Cukraus Darbininkai
Atšaukė Savo Streiką
VVASHINGTON, bal. 14. 

— Cukraus darbininkai gaus 
15c pakėlimą. Nestreikuos.

VVASHINGTON, bal. 14. 
— Derybos gręsiančio Ry
tų cukraus fabrikų strei
ko reikalu buvo anksti šį 
rytą atidėtos iki 12:30 vai. 
dieną be jokio oficialaus 
pranešimo.

Edgar L. Warren, vyriau
sias tarpininkas sušaukęs 
konferenciją išvengimui 
streiko nustatyto vidurnak
čiui, sakė tik, kad derybos 
“gerai vyksta.”

Kasyklų Savininkai
Sako Jie Nori Derėtis
VVASHINGTON, baL 13. 

— Minkštos anglies kasyk
lų savininkai šį vakarą pa
reiškė, kad jie “tebenori su
eiti su United Mine Wor- 
kers derėtis dėl sutarties” 
baigimui 13 dienų senumo 
angliakasių streiko.

Pasitarimai nutrūko tre
čiadieny, kuomet John L. 
Lewis išlydėjo savo unijos 
delegaciją iš derybų. Nuo to 
laiko darbo departamentas 
be pasisekimo bando suves
ti abį puses derėtis dėl gin
čytinų dalykų.

Vokietijoje Sudaužyta
Jaunu Teroristu Gauja

HANOVER, Vokietija, 
bal. 13. — Britų militari
nės valdžios oficialai sakė 
antinaciška gauja jaunų 
vokiečių, sudaryta 1933 m. 
“kovoti už laisvą Vokieti
ją,” kurie po karo pabai
gos terorizavo Lenkus ir ki
tus tremtinius, buvo visiš
kai sudaužyta.

Gaujos vadas August Ko- 
ebnick, 22, nuteistas su ke
liais savo sėbrais kalėti.
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Ką Rašo Pabėgėliai

Gavę Amerikiečių Aukotus Rūbus
0H10 LIETUVIŲ ŽINIOS

Cleveland
DAUGELIO AKYSE SUŽIBO AŠAROS, KAD GA- LRKSA visų keturių kuo-1 
LEJO NUMESTI SKARMALUS. pų “card party”, baland. 6 į

sėkmingai prisideda prie lie-! d., Šv. Jurgio parapijos sa-j 
tuvių tautos palaikymo šiuo lėj, pavyko, ners žmonių ga 
sunkiausiuoju jos gyvenimo Įėjo būti daugiau. Ne?_ rei

IŠ BRITŲ ZONOS:
Ištrauka iš laiško, rašyto

Britų zonoje, sausio mėne
sio pabaigoje:

•‘Materialinės paramos e- 
same labai reikalingi. Žinia, 
kad Vokietiją, pasiekė pir
mieji Amerikos lietuvių siun 
tiniai, visus lietuvius labai 
džiugina. O labiausiai džiu 

mus

metu.
Suvažiavimo Prezidiumas: 

Prof. Vaclovas Biržiška. Na
riai: Juozas Mikuckis, Ste- 

i pas Zaborskas. Sekretoriai: 
Gražina Tulauskaitė, Balys 

I Gražulis.L ★eina mus tai ta moralinė 
parama, kurią mes gauname TREMTINIŲ VARDŲ
iš brolių amerikiečių”. -, Nese“ai » Švedijos atyy- 

Į kęs į Jungt. Amerikos Val-
IŠ AUSTRIJOS: stybes studentas Jupgis Sa-

‘ ‘Prie kiekvienos progos 
priminkite Amerikos lietu- 
viams, kad jie mūsų neuž-1 Pleiske•: .
mirštu, o mes būsime jiems Ta Pr°Sa as nonų išreikš
dėkingi” ' U vlsų tremtinili vardu Pa'

6 ' * J dėką ir už materialinę pa-
IŠ BELGIJOS- I galbą, gaunamą iš Jūsų, ku-

“Čia Belgijoje mūsų visų! P X™ labaį ra‘“inga_ 
gyvenimas pilkas ir vieno- “ū . t
das. Visą laiką gyvename r^^ta}_va\8^a™aal_n_0 
gandais, ką kiti pasako...

‘‘Dabar mūsų akys atsi 
vėrė. Pamatėm, kaip pašau
lis rūpinasi lietuviais ir kiek' kisi- kad lūs lr ateityje ne- 
Amerikos lietuviai padeda 
vargstantiems”.

vaitis, kovo 10 d., kalbėda
mas Chicagoje, tarp kitko

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
VALDYBOS SVEIKI
NIMAS BALF’UI

Kovo mėn. iš Tubingeno 
gautas šitoks laiškas:

“BALF’ui, Jungt. Ameri
kos Valstybės.

‘ ‘Turime garbės persiųsti 
Tamstom Lietuvių Rašytojų 
Tremtinių suvažiavimo nu
tarimą, padarytą š. m. sau
sio 25-26 d. Tubingene. Nu
tarimo turinys tokis:

★

IŠ DANIJOS:
Neseniai Daniją pasiekė 

BALF siųstos drabužių siun
tos, kurios jau dabar dali
namos Danijbje esantiems 
lietuviams.

dovanoti rūbai, maisto 
dūktai, vaistai sumažino 

i jau ne vieno tremtinio var- 
i gą, ir nė vienas tremtinis 
1 to nepamirš. Tremtiniai ti
kisi
atsisakysite padėti”.

★

NESITIKĖJO TOKIŲ 
GERŲ RŪBŲ

“Vasario 25 d. Danijoje 
buvo gauta lietuviams trem
tiniams iš Amerikos lietu
vių prisiųsti rūbai. Atida 
rius pirmą siuntinį — nu
stebome, nes tokių gerų ir 
tinkamų vartojimui rūbų ne
sitikėjome.

“Kai kurių prisiųstų rū
bų kišeniuose randama įdė
tų guzikų, adatų, muilo ir 
kitų pirmo reikalingumo 
daiktų.

“Visa tai rodo, kad bro
liai amerikiečiai šią rink
liavą pravedė su nepaprastu 
kruopštumu bei dosnumu ir 
kad su paaukotais rūbais 
jie skyrė mums ir didelę da-

kalas svarbus, t. y. prisiren
gimas prie Susivienymo 54- 
to seimo, kuris Įvyks liepos 
mėn.

Ieškomi laišku iš Lietu
vos Ivanauskai, Pranas ir 
Augustas. Gimę Seiliūnuose, 
Alytaus apskr. Gali atsi
šaukti į “Draugo” red.

*
ALT mėn. susirinkime nu

tarta rengti metinį išvažia
vimą naujos parapijos sode, 
birželio 9 d. Prašoma kitų 
draugijų tai įsidėmėti.

¥
Liūdnas apsireiškimas vie 

tiniams: iškriko Kat. Mot. 
choras. Gaila, kad taip įvy
ko. Ištikrųjų, didelė spraga 
pasidarė mūsų meno dirvoj. 
Ir dar kaip tyčia, liepos 22 
d. miestas rengiasi prie di
delio apvaikščiojimo 150 me 
tų sukakties nuo įsikūrimo; 
dalyvaus prezidentas Harry 
S. Truman, Connecticut gu
bernatorius ir visokiausi 
chorai.

Mene neturėtų būti poli
tikos. Patartina moterims 
vėl susiburti lietuviškai dai
nai liepos 22 d. Būtų puiku!

*
Mirė Magdaliena Mitchell 

(Mičiuiienė), gyv. adresu 
1343 E. 81 St. M. D.

gėlių tarpe buvo labai opus, 
dabar gi, reikia manyti, kad 
jis bent dalinai bus išspręs
tas.

Nevedęs kareivis 
įsūnijo vaikę

Iš visų Vienuos, Austrijoj, 
vaikų, laimingiausias yra 
tas, kurį įsūnijo Amerikos 
kareivis sgt. A. Gullcck, iš 
Elmonte, Calif.

Benanų vaiką kareivis ra
do beveik mirštanti iš bado. 
Paėmė su savim, maitiro, 
pamilo ir per okupacinę A- 
merikos valdžią vaiką įsū
nijo, paliko jo tėvu Austri
jos įstatymai leidž a vaiką 
turėti ir nevedusiam pilno 
amžiaus.

Dabar tėvas Gullock su sū
num grįšta į Ameriką.

Didžiausia Lietuvių
Jewelry Krautuvė

Parduodame laikrodžius iatx 
rodėllus, auksinius ir dvimanti 
nlUB žiedus rašomas plunksna-

* r jvainuB kitus 
auksinius ir si
dabrinius daiktus 
už Jums Prieina
mas Kalnas!

Bfc U), turime 
didelį ir gerą pa
sirinkimą Muzik- 
ališkų instrumen
tų, Muzikos Kny
gų. Stygų, Re
kordų ir kitų Mu 

'zikalių daiktų

Taipgi taisome laikrodžiui u 
laikrodėlius, žiedus, Plunksnas 
ir muzikalius inuirumentus

JOHN A. KASS
WATCHMAKER 

JEWELRV — MUSIC

4216 ARCHER AVENUE
Pitone: LAFAYETTE 8617

Tel. YARds 5557.

DR. FRANK C. KWINN
(Kvečinskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 471 h Street

OFISO VALANDOS:

Nuo Z iki 4 pp. lr 7 iki 8:>0 rak.

Vedbeko stovyklos gyven- lį sftvo širdies.
tojaj šią paramą jau sulau
kė ir siunčia nuoširdžiausią 
padėką Amerikos lietuviams 
ir BALF ui.

★
BALF’UI

“Lietuvių Rašytojų Trem
tinių Vokietijoje suvažiavi
mas, įvykęs sausio 25-26 d 
1946 m. Tubingene, sveikina 
BALF'ą ir dėkoja Jam už 
medžiaginę bei dvasinę lietu
vių tremtinių paramą, kun

‘‘Daugeliui gavusių rūbus 
sužibo akyse ašaros, nes 
štai, pagaliau ir jie galės nu
mesti savo skarmalus ir da
bar galės, kaip žmonės pasi
rodyti už stovyklos ribų.

“Lietuviai Danijoje Ame
rikos lietuviams nuoširdžiai 
dėkoja už drabužius ir kitą 
pagalbą’ »

★
Iki šiol aprangos klausi

mas Danijos lietuvių pabė-

Tel. VIR 0980 (office ir Namu.)

Dr. Waller J. Kirstuk
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) *

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

Tel.: Cicero 1484

Dr. S. R. Palutsis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

3H

DB. VAITUSH. OPT.

akių {tempimą, kuria 
galvos skaudėjimo, 

svaigimo, aklų aptemimo, nervuo- 
tusao, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregya- 
t*. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma- 

klaidas. Specialė styda
i mokyklos vaikus.
akys stMalaonioa

▼ALANUOS-. aao 14 ryto Iki I ».
pagal Kitarų.

Daugely atsitikimų skys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma.
4712 South Ashland Avė. 

Telefonas YARDS 1378

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Jaunuoliai, kurie nepriimami J 

karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų nerege jimo — (color 
M tarine—), kreipkitės prkA- •* - -- » -*-*

Nevartok 'Svaigalų'
Debpagelbos nuo “Nugarskau- 

smų”, “Rheumatipmo” ir 
“Muskulų Skausmų”.

. Vartokite . . . 
HEALTH RESOK’l M1NEUAL

BATH DRUSKĄ
1 maišu kas užtenka 10 

maudymams.
KAINA TIKTAI — $1.00 

Prašykite jos viettnfij vaistinėj, 
o Jeigu jūsų vaistininkas neturi, 
siųskite savo užsakvmus su pi
nigais tiesiog ( —

Bath Products Co«
Laboratories — Chlrago, UI.
SouthsaidleČĮai, kreipkitės į 8HIM- 
KUS DRUdS. 3301 8. Halsted 8t.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR

IN STATE OF INDIANA 
dome Gaila ln Indiana—

Phone WENtworth 2527 

PHYSIO THERAPY

936 West 63rd St.
HOURS: Daily «—» P. M 
Saturdays 9 A. M. to • P. M.

- «
Tikslu. Tyrimas Contact Stiklai
O -tkoptlc Gydymas Stiklus Atniiujintim

DR. WALTER J. SWIATEK 
OPTEMETRISTAS 

2201 WEST CERMAK RD.
(Vlrfl Metropolitan State Bankos)

Tel: — CANAL 7329
Vai.: — Kasdien — 10 Iki 12, 1 iki 5, 7 
Iki 9 — šeštad. — 10 ryte iki 6 vak. Sek- 
mad. — 10 iki pietų. — Trečiad. uždaryta.

~DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAM IR CHIKLKGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-troe tuboe)

Ofltrn Teleiooun. v.ARda (>»&* 
Jei neatsiliepia šaukite—
Res. Tek: MIDway 28H6

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

DR. J. W. KADZEWICK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6254 S. Ashland Avė.,
ROOM 6

Ofisu Tel.: GROvehDl 5213 
Res. Tel.: PROspect 9473 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak.: lr 

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. — HEMlock 5524
(Dieną arba Naktį)

Dr. Constance O'Britis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

2408 West 63rd Street
▼AL: nuo 7 Iki 9 kas vakaras. 

Dienomis tik pagal sutartį.

DR. V, P. SLEPIKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

• • •
68(3 W. Cermak Road 

BERWfN, ILLINOIS

Mes Pagelbesime Jums Pabūdavoti 
Nusipirkti Arba Pataisyti Namą 

Lengvais Išmokėjimais

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

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

UNIVERSAL
Savings and Loan Association

1739 SOUTH HALSTED STREET

I

JOS. F. BUDRIK
RAKANDŲ LR JEWELRY 

KRAUTUVE
3241 So. Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS
Tel. CALumet 7287

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 
Waterproof Laikrodėlių ir .t L 
Šiuos dalykus galite įsigyti ant

LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ 
PROGRAMŲ VALANDOS:

Ofiso Tel. — Bervvyn 8828 

Rez. Tel. — Lafayette 6151

Jeigu neatsiliepiama — 
Šaukite: Berwyn 6200 

VALANDOS:
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

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

DR. JOHN 6. MULAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Neseniai Sugrįžęs iš Tarnybos

. PRANEŠA

Atidarymą Naujo 
į Ofiso
5720 W. Cermak Rd.

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

Jeigu Neatsiliepia — 
Šaukite: BERWYN 6200

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

Raštinė atdara nuo 9:30 vai. ryto iki 6:30 vai. vakaro, 
šeštadienį iki 2-ros valandos po pietų.

3$

BUDRIKO LEIDŽIAMOS RADIO 
WCFL 1000 k. Nedėlios vak. 9:30 
WHFC 1460 k. Ketverge vak. 7:00

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS!

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

37 METAI PATYRIMO 
prlrinktuM- akinių, kurie prašaltu® 

visą akių įtempimą.

Dr. John J. Smelana 
Dr. J. J. Smelana, Jr.

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue

Kampas 18-tos
Telefonas: CASALi 0323, Cbieago 

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

Trečiad. ir šeštad. 3:30 a. m. 
iki 7:00 p. m.

SKELBKITES “DRAUGE’

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel..........VIRginia 1886

DR. AL. RACKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3213 

Rez. Tel. REPubUc 0064

Jeigu Neatsiliepiama— 
šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

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

Sekmadieniais pagal sutartį.

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 

Res. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 S. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir Šeštadieniais 
Valandos: 3—8 popiet.

Tel.: GROvehill 4020 
(Ofiso h* Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd.

(Dargis Vaistinės Name) 
OFISO VALANDOS:

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

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

Dr. Peter I. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6166 So. Kedzie Avenue
VALANDOS: nuo 1-4 lr 7-9 kasdien 

išskiriant trečiad. ir sekmad.

SKAITYKITE “DRAUGĄ’

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Te!. OANal 6122

DR. BIE2IS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPubllo 7868

TeL CANal 0267
Res. TeL: PROspect 6660

DR. P. Z. ZALA10RIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vaL vakare.

Rse. 6068 So. Talman Avė.

Bea. TeL GROvefalU 0617 
Otflee TeL HEKlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4646 So. Ashland Avenue

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1980

PLATINKITE KATALIKŲ 
DIENRAŠTI

TAPCni-f
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 

RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11. 1933

WHFC - ICOkilocycIes
SEKMADIENIAIS — nuo 1-mos. 

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

valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS — Penkta

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

Telefonas — GROvehill 2242

Tel. YARds 8146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO
744 West 85th Street 

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

TeL YARds 2246

DR. C, VEZELIS
DANTISTAS

4646 So. Ashland Avenue 
arti 47th Street 

VaL: nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Šventadieniais—11-12. Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Tel. YARds 6921
Rea.: KENwood 5107.

DR. A. J. BERTASH
GIMDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30 
756 West 35th Street

Dėkite pastangas, kad Lie
tuva atgautų nepriklausomy
bę.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue 
VALYNDOS: nuo 2—4 Ir 6—8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 Namo Tal i PFT.I.Bf AN SSTT
Žmogus be tikėjimo, kaip 
urklvs be žaboklių.

Tel. — LAFAYETTE 3650

DR. V. E. SIEDLINSKI
DANTNTAę

4113 ARCHER AVENUE
(kampas Francisco Avė.) 

CHICAGO 32, ILL.

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

West Town Bldg.
2400 West Madison Street 
Ofiso'Tel.: SEEley 7330
Res. Tel.: BRUnswick 0697

VALANDOS:
Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakareUZSISAKYKTT “DRAUGĄ”



i l i fcrtv DrENRA^TIS DUAUGAS, CTTTCAGO, ILLINOIS

HELP WANTED
“D K A U G O” 

DARBŲ SKYRIUS

“DRAUGAS” nELP WANTED 
A D V ERTI si N O 1)E l’ARTMEN T 

127 No. Dearboin Street 
Tel. RANdolpli 0188-0189

HELP WANTED — VARAI

RANKOMIS IŠPIAUSTYTOJtTI _ 
siūlom pastovų dirbu ištisai metus 
geram vyrui. Raftyklte — I.ORENZ 
\VOOD OARVING < O, 3201 Oak 
Gimė, Dalins. Tėvas.

KREKIŲ KEPYKLOJE .
REIKIA

ROLLER VYRŲ
Prie

DOUGII BRAKE MAŠINOS
Pastovus darbas, gera mokestis. 

Atsišaukite

1326 S. JEFFERSON AVĖ.

HELP AVANTED — 'MOTERYS

PATYRUSIŲ MERGINŲ prie cus- 
tom made Lempoms Apderigalų. Ge
ra mokestis, malonios darbo sąlygos. 
•— RAI.L-MESKO. 740 N. Rush.

GIRL OR W0MAN
For general light housework in 
fine apartment home. Own room 
if desired. 1>4 days off weekly. 
very good pay, meals. No children 
two people in famiiy.

Telephone up to 12 noon only.

BITTERSVVEET 3322

HELP AV.ANTEJ) — VYRAI

Abelnų Darbininkų
MODERNIŠKOJE 

Gerai Tvarkomo j Dirbtuvėje 
Siūloma Sekantieji

PATOGUMAI 
LIGONINĖN P.RIEZII 1{\
LIGOJE P.AftELPA 
PENSU V
CAEETERI.IA
NUOLAIDOS PRIVILEGIJOS 
t.ERVS ATOSTOGŲ l’LEN AS 
75c | A'al. Laikinis Pakėlimus

ATSIŠAUKITE

Valentine Laboratories
_______ 3501 W. 471 h ST.________

DIENOMIS VALYTOJŲ 
6 DIENOS I S A V.

5:30 RYTO IKI 2:80 PI’. 
ATSIŠAUKITE "tam AI KŠTE 

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

HELP WANTED — MOTERYS

RADIO COIL WINDERS, 
SANDERS, SOLDERERS, 

ASSEMBLERS 
Aukščiausia mokestis 
228 N. CLINTON ST. 

FRANKLIN 2488 
(MHvvankee Avė. karas iki durių.)

MIRGA - MARGA B ROCKFORD, ILl.
Balandžio 7 d. Lietuvių visam jaunimui duoda pa- 

Piliečių Klubas savo susi- vyzdį.
rinkime nutarė rengti pik
niką ir sykiu pagerbti nau
jus narius, kuriuos Kaz. 
Ivanauskas prirašė, būtent 
net 42. Klubas sveikina nau
ją organizatorių už nepa
prastą darbavimąsi klubo 
naudai, nes tiek narių pri
rašė per trumpą laiką.

Balandžio 6 d. Juozas ir 
Antanina Blaškiai sulaukė 
savo sūnų Antaną grįžusi 
iš kariuomenės ir marčią. 
Kariuomenėj Antanas išbu
vo arti keturių metų. daly
vavo kautynėse Vokietijoj. 
Dabar garbingai paliuosuo- 
tas. Sulaukę tokių svečių 
Blaškiai iškėlė jiems kara
lišką puotą, į kurią sukvie
tė visus gimines ir pažįsta
mus.

Makauskai džiaugias, kad 
taverno biznis jiems eina 
gerai. Tai tikra lietuviška 
užeiga. Galima gauti lietu
viško užkandžio ir patirti 
greitą ir mandagų patar
navimą. Jų draugas Jonas 
Milašis žada ir tavernui dnr. 
“Draugą” užprenumeruoti, 
nes persikels ten gyventi. 
Dabar remontuojama kam
bariai.

Girdėti, kad po Velykų 
Rockforde bus daug vestu
vių. Daugelis motinų džiaug
sis turėdamos gražias mar
čias arba žentus. Jonas Zu- 
binas su Cleva, Balčytis ir 

j Jonas Geležnikas s j Anna 
Balčytis tikrai sumainys 
žiedus.

\ REIKIA

JAUNŲ MERGINŲ
Lengviems Dirbtuvės Darbams

Patyrimo nereikia. Malonios dar
bo sąlygos. Lengvas darbas, 70 c. 
į vai. Laikas ir pusė už viršlaikį.

Spear Novelty Co.
212 S. Market

MOTERYS
UŽDIRBSITE •

$28.60 į Sav. Pradedant 
Lengvi Dirbtuvės Darbai

48 VAL. Į SAV. 
APMOKAMOS ŠVENTES 

Ir apmokamos atostogos po 
vienų metų su mumis

ATSIŠAUKITE

MIDLAND MFG. CO.
3955 S. Lowe Avė.

Zigmontas ir Juzefą Pa- 
tapavičiai taipgi džiaugias, 
kad ir jų sūnus Juozas gar
bingai paliuosuotas iš ka
riuomenės, gi Albertas, pa
viešėjęs 30 dienų, vėl išvyks 
į tarnybą laivyne.

PATYRUSIŲ MOTERŲ
Skirstyti skudurius. Pastovūs darbai, 
gera mokestis. Pašaukit arba atei
kit prie darbo.

AIIVANCE IRON & METAI? 
SALVAGE CO.
1144 S. Fairfield

KEDzie 4608

Abelnų Darbininkių
MODERNIŠKOJE 

Gerai Tvarkomoj Dirbtuvėje 
Siūloma. Sekantieji 

Patogumai
LIGONIN ĖS PRI EŽĮ 1 RA 

LIGOJE I’AsELI’A 
PENSIJA 

CAFETERMA
M'OLUIIOS PRIVILEGIJOS 

GERAS ATOSTOGŲ l’LEN AK 
70c Į VAL. PO MENO MĖNESIO 

ATSIŠAUKITE

Valentine Laboratories
3501 W. 47th ST.

Ištremtųjų Lietuvių Spau
dos Fondui aukojo po dole
rį sekantieji: M. Kliknienė, 
A. Maldonis, D. Varašis, A. 
Lukošienė, J. Sadauskis, P. 
Misiūnienė, o po 50c: O. Na
vickienė.

Ella

Balandžio 26 d. auksinį' 
jubiliejų minės šeštokai. Ne
žiūrint tokio amžiaus, jubi
liatai dar gerai atrodo. Ju
biliejaus proga sūnūs, duk
terys ir žentaį žada tėvams 
užprenumeruoti “Draugą”. 
Tikrai bus graži senukams 
atmintis. Korespondentas

REIKIA
Valymui Moteris

5:30 V AK. KII 1:30 RYTO 
Priskaitant .pietų laiką. Laikas ir 
pusė už kiek viršlaikio. 71 c. į vai. 
pradinė rata. Apmokamos atosto
gos.

Standard Oil Co.

910
ROOM 502 

S. MICHIGAN

G I R L S
Al Kinds 

Of Factory Work 
Available

PLEASE COME IN.

2235 S. WESTERN
OR CALL

CANAL 2349

VALYMUI MOTERŲ 
Dieną arba Naktį Darbas

4 Iki 7 vai. kasdien 
7tam Aukšle

Samdymo Ofisas 
CHAS. A. STEVENS & CO.

19 N. State St.

VYRAI IR MOTERYS

REIKIA
JAUNO VYRO AR MOTERS

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK 

1900 BLUE ISLAND AVĖ.

PRANEŠIMAS

NORI RENDUOTI
REIKIA 4. S ar 6 kambarių apšil
dyto buto Brighton, Gage ar Ma.r- 
quette Park apylinkėje. Jauna pora 
ir 2 metų berniukas. DRAUGAS, 
Box 72(1.

DU JAUNI Žmones nori 4 kamba
rių, pečiais šildomų, butų. DRAU-

| GAS, Box 721.

RENDUO.IA8I

PLATINKITE “DRAUGĄ”

RENDro.TASI — furnišuotas kamba- 
I ris, šviesus, su visais parankuntais. 
švariam vyrui, pigiai. — 708 W.
35th St., antros lubos. Tel. — YAR- 
ds 0479,

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDES
• RUM’O

GIN 
VYNO

• KORDIALŲ
• KRUPNIKO 

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

y ■'

NATHAN 
KANTER 

“Lietu vlftkna 
Žydukas”

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LIQUOR
STORE

3529 So. Halsted Si. 
Phone: YARDS 6054

Lietuvos Generalinio 
Konsulato New Yorke 
Paieškomi Asmenys:

Abmitis Juozus, iš Balsiųjų 
km., šunsklų vai., Mnrijumpolės 
upskr.

Adomaičio Prano, “iminės pra- i 
šomi atsiliepi).

Albavičieuė Antosė, nuo Seiri- i 
jų-

Ašakavirius Gružė, gyv. \Yor- J 
eesler, Mass.

Ažukas Albinas, studijavęs Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne, gyv. Čikagoje.

Badauskienė ( ?)-čenurnaitė A- 
gotsi, sesuo Juozo, iš Šermukšnių- 
Pušaloto.

Baležentis .Tonas, gyv. Brook
lyne.

Bandža Juozas, iš Gaisrių km., 
Sintautų vai.

Bendu-Draugelytė Adelė, duk
tė Vinco ir Uršulės, gyv. Flori
doje.

Bielskienė-Kent raitė Veronika 
ir jos vyras Petras gyv. Brook
lyne ar Philadelpbijoje.

Bleizgienė .Marė, gyv. Mąhanov 
City, Pa.

Boltz Erdmann, kilęs šieškran- 
tėje, Šilutės ap.

Bush Aitam, gyv. netoli įsus 
Angeles. Calif.

Bush Constant ir duktė Ani- 
ta, gyv. \Yorcester, Mass.

Čepurnaitė (Badauskienė?) A- 
gota, .Juozo sesuo, iš Šermukšnini, 
Pušaloto.

l)ambrauskienė»Abraitytė ()na 
iš Balsupių km., Šunskų valse., 
Marijampolės ap.

Dauparas Kazimieras, iš Dau
norų km., Meškuičių vai., Šiau- 
lilų apskr.

Draugelis Pranas, sūnus Vinco 
ir Uršulės, gyv. Brooklyne.

Eidukevičienė-Kavaliauskaitė i )- 
na, duktė Jono. iš Ožkabalių km.. 
Bartininkų vai., Vilkaviškio ap.

Gasparavičius Karolis, iš Bau 
norų km., Meškuičių v., Šiaulių 
ap., gyv. Philadelpbijoje.

Gudas Jonas.
Gurinąs Antanas, iš Pamnrkės 

km., .Nevarėnų vai., Telšių ap.
Gylienė-Kiškūnaitė Rožė, Mac 

tyno Gylio našlė, spėjama gyve
nusi Brooklyne.

Indrikienė-Gurinait? Ona, ’š 
Pamaukęs km., Nevarėnų valse..

Nauja Draugija nuo gegužės 6 d. britų šei
mininkės, kurioms bus rei- 

Omaha, N’ebr. — South kalinga namuose tarnaitė, 
Omahos žmones sutvėrė nau- galės paduoti vyriausybei
ja draugiją ir pavadino ją: 
“South Omaha’s People’s 
Council”. ši draugija vieniją 
visas kitas draugijas, kad 
iš vien būtų galima veikti 
mūsų miesto gerovei. Kovo 
31 dieną lietuviai labai 
skaitlingai dalyvavo ir be
veik kiekviena draugija bu
vo atstovaujama.
PAMINĖJO 35 METUS

Rožančavos Draugija la
bai gražiai paminėjo 35 me
tų sukaktuves kovo 31 die
ną. Per pirmas šv. Mišias 
visos narės ėjo bendrai prie 
šv. Komunijos ir kun. Juo
zas Jasevičius pasakė pritai
kintą pamokslą. Jis nuošir
džiai linkėjo draugystei pa
sisekimo ateityje.
KAREIVIAI PERKA 
NAMUS

Kai kurie kareiviai su
grįžę namo, perka sau na
mus netoli mūsų bažnyčios. 
Papirko sau namą S. Politi
ka, Juozas Kansleris, Juo
zas Zakaras ir kiti. Jauni
kaičiai labai gerai daro, kad 
apsigyvena prie mūsų lietu
viškos įstaigos.
MIKE SAN FRANCISCO, 
PALAIDOTA PAS MUS

Kovo 31 d. Chase žuvo 
San Francisco mieste auto- 
mobiliaus nelaimėje. Kadan
gi gyvendama Omahoje ji 
priklausė prie mūsų bažny
čioje, buvo jos didelė rėmė
ja, jos palaikai buvo atlydė
ti į Omaha ir palaidoti iš 
mūsų bažnyčioje. Paliko nu
liūdime vyrą ir keturis vai
kus. Jauniausias vos 5 metų.

Vietinis.

prašymą, kad jų galėtų par
sitraukti iš kitų kraštų, iš
ėmus Vokietiją.

ATYDA
Taisome

REFRIGERATORIUS
SKALBIAMAS MAŠINAS IR 

DULKIŲ VALYTUVUS —
Visokios Išdirbystės 

Didelius ir Mažus

DARBAS GVARANTUOTAS

SCIENTIFIC 
REFRIGERATION 

6528 S. Ashland Avė.
GRO. 1983 — TRI. 0073

RENDUOJAME GRINDŲ 
TRINIMO MAŠINAS —

TIKTAI

$150
Į DIENĄ.

Epidemija moterų 
laive

Šuva, Fiji. — Sustojus 
laivui, kuriuo vyksta Ameri
kon kareivių žmonos iš Aus
tralijos ir Naujosios Zelan-

a rO

Makauskienė
numeravo “Draugą” savo Į dij°s« 600 moterų ir 200 vai- 
tėvams Juozui ir Marijonai ^ų buvo sulaikytos laive 
Parochka, kurie gyvena ū- Įnuo išleidimo į kraštą pa- 
kyje Minnesota valstybėje. maLymui salos dėlto, kad 
Matome, kaip duktė myli sa- serga tymais (measles) ir 
vo tėvus ir nori atsilyginti ! vėjarauplėmis (chickenpox). 
jiems už pavyzdingą išauk- ____
įėjimą. Dabar ji Rockforde

uzpre- Mes E'-iimc AGENTAI Dėl 
BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, talpai —
MARTIN SENOUR MALIAVŲ 

IR VARNIŠŲ, Ir — 
REM-TONE VALSPAR.

Jūsų Radio Sugedęs!
Kreipkitės Eksnertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Cicero, III.

* * *

VISAS DARBAS GARANTUOTAS
Talsom Visų Išdlrbysčių 

Visokius Modelius

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam iš namų ir pristatom 

PARDUODAM NAUJUS RADIOS 
Taipgi Pasirinkimas VSliauslų 

Muzikori Rekordų.

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki 9:00 vai.

Praneš liūdnų
V W ■žinių

Turime Gražų Pasirinkimą, 
19l()ni. SIENINĖS POPIEROS 

Duodame 20% N uolaidą!Telšių ap.
Ipolitienė ( ?)-Vilčiauskaitė, spė I 

jama gyvenanti Čikagoje.
Išganaitienė-Keturakytė Yero- j 

nika ir jos šeima, gyv. AVilkes- 
Barre, Pa.

Jakniūnas Tgnas, jo žmona Ka- 
ralė Matulevičiūtė ir jų sūnus I 
gydytojas Albertas.

Jankauskas Andrius iš Dar- i 
deda ' -ližių km., Valkininkų vai., Tra-1 

1 klų ap.. gyv. Philadelpbijoje. 
t Jukštaitės, Pranutė ir Vineutė, ; 
į ištekėjusių pavardės nežinomos, j 
gyvenusios Amsterdam. N. Y.

Juškaitė Ona, anksčiau gyve
nusi Glastonburv.

Knlkauskas, Pranas ir Juzė. 
nuo Seirijų.

Kasaeavage Elizalteth, gyven. 
I’ennsylvani jos - vaisi.

Kiudula Pranas, sūnus Antano, 
iš Jaskaudžių km., Akmenės vai., 
Mažeikiai ap.

Klikna Vincent, inžinierius, la
kūnas. buvęs Ifonolulti. ITatvaii.

Kačinskienė Salomėja, gyven. 
Elizalmtliport, N. J.

Importuos
tarnaites

Raud.Portsmouth, Ohio. —
Kryžiaus viršininkai 
pastangų susisiekti su vieno 
Amerikos kareivio iš Ports
mouth miestelio žmona, pa
siruošusia išvykti į Ameri
ką, ir pranešti jai liūdną ži
nią, kad jos vyras Charles 
Skaggs žuvo automobilio 
nelaimėje.

Moteris kanibalistė
Tokyo. — Karo okupacinis 

! teismas nubaudė 14 metų 
sunkiųjų darbų kalėjiman už 
kanibalizmą. Įrodyta, kad ji 
nužudė savo 16-kos metų 
dukterį, sukapojo ir valgy
dino vyrą ir dvi kitas duk- 

j teris. Ji sakė, kad tai ož
kos mėsa

*5,

PASKOLOS ANT MORGIČIŲ - 4%
BE KOM1SINO

Turtas Virš $17,500,000. — Atsargos Fondas Virš $1,300,000.

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF CHICAGO

UNDER U. S. GOVERNMENT SUPERVISION

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

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

C.

i London. — Associated Ži- 
; nių agentūra praneša, kad

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of 
Lithuania,

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

I-V

MAROUETTE 
PAINT & HARDWARE

2547 West 63rd Street 
Tel.: — HEMlock 8262

STASYS LITWINAS SAKO:

“DABAR -
REIKMENIS’

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — InsulnotŲ Plytų Išvaizdos Sldings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 

Rūšies Insnliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
STASYS LITVVINAS, Vedėjas

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

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

MŪSŲ BENDROVĖ 
VETERANŲ

SKIRIA $1,000,000.00 
PASKOLOMS!

fiią pinigų sumą KEISTUTO TAUPYMO BENDRO
VĖ 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 G. I. Btll of Rights patvarkymus.

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

VISI VETERANAI YRA KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI PASITARIMUII

KEISTUTO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
Tel. - CALumet 4118 3238 S. Halsted St., Chicaąo 8. III.

JOS. M. MOZERIS, SEC’Y
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois
Published Daily, except Sundays,

by the
LITHUANIAN CATHOLIC PRESS SOCIETY 
A member of the Cathįolic Press Association 

$6.00 per year outside of Chicago; $7.60 per year in Chicago &
Cicero; 3c per copy.

Advertising in “Draugas” brings best results.

DRAUGAS
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.

Prenumeratos kaina Chicagoje ir Cicero—paštu:
Metams ................... $7.00
Pusei metų ..............................................................  4.00
Trims mėnesiams .................................................................... 2.00
Dviem mėnesiams ................................................................. . 1.50
Vienam mėnesiui ................................................................... .75

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

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
•

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

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

Lietuviška Knyga Vėl Atgimsta
KRYŽIAUS KELIAI

Lietuviškos knygos kelias nužymėtas skaudžiais dys 
liais. Lietuviška knyga, lietuviškas spausdintas žodis, 
kaip ir lietuvio tautinė sąmonė, siekimas laisvės, daug 
kartų ir įvairiausiais būdais buvo slopinama. Lietuviš
ka knyga daugiau sunkių, negu šviesių dienų išgyveno. 
Ji buvo draudžiama, plėšoma, deginama, niekinama. 
Prieš pirmąjį pasaulinį karą, caristinės Rusijos pries
paudos metu, apie pusę šimtmečio tęsėsi lietuviškos 
knygos persekiojimas. Buvo uždrausta jai pasirodyti. 
Lietuvis savo žemėje negalėjo skaityti lietuviško žo
džio. Lietuviško spausdinto žodžio pirmieji skleidėjai 
buvo gaudomi, vedami į kalėjimus, tremiami į Sibirą. 
Daug daug lietuviškos knygos pirmūnų pasirinko trem
tinio dalią ir kapą Sibiro krašte. Bet lietuviška knyga 
nemirė, savo gyvastį išsaugojo. Pačiais sunkiausiais 
laikais švytavo “Aušra’’, skambėjo “Varpas“, žmonė
se plito maldaknygės. Ir nelygios kovos nugalėtoju 
išėjo ne kietaširdis caro žandaras, bet varge užsigrū
dinusi lietuviškoji knyga. Lietuviams gimtosios spau
dos draudimas buvo nuimtas. Knygnešių svajonė iš
sipildė.
AUGO, BUJOJO, BRENDO

Atėjo 1918 metai. Lietuva atgavo nepriklausomybę. 
Lietuvos vardas vėl suskambėjo laisvų tautų tarpe. 
Lietuviškoji knyga pasijuto pilnateisė savame krašte. 
Ji sparčiai augo, bujojo, brendo. Šalę Maironio, Vaiž
ganto, Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Raganos, V. Krėvė- 
Mickevičiaus, Adomo Jakšto ir kitų rašytojų, subren
dusių jau iki nepriklausomybės atgavimo, atsirado Pu
tinas Faustas Kirša, Balys Sruoga, Petras Vaičiūnas, 
Kazys Binkis, Juozas Grušas, Bernardas Brazdžionis, 
Jonas Kuosa-Aleksandriškis, Antanas Vaičiulaitis ir vi
sa eilė kitų rašytojų, kuriais didžiavosi lietuviškoji “Svetima Duona”, iliustruota dail. V. Rato-Rataiskio, 
knyga ir jos skaitytojai. Lietuvių poezija iškilo iki ir dail- Telestoro Valiaus knyga — medžio raižinių
pasigerėjimo ir pasididžiavimo verto lygio. Po Bemar- iliustracijos. Įvado žodį parašė ir T. Valiaus kūrybą
do Brazdžionio ir Jono Kuosos Aleksandiškio poezija apibudino vienas vokiečių dailininkas, prof. Bertoldas,
su meile pasirašytų pirmaeiliai anglų ar prancūzų po- nacių laikais buvęs kalinys. Pradžios mokykloms ir
etai. Jei gali, tikrai džiaugiasi mirusis Maironis, tau- gimnazijoms jau išspausdinta ar spausdinama visa eilė vas užsimerkė... Sudėjo ran
tos atgimimo dainius, kad jo “Pavasario Balsų” fone vadovėlių. Dar prieš Kalėdas pasirodys Bernardo Braz- kas, kaip maldai, ir kuždė-

džionio poezijos knyga “Lietuva mano šiaurės pa
švaistė“ ir vaikams to paties B. Brazdžionio Vytės 
Nemunėlio slapyvardžiu pasirašytas eilėraščių rinkinys 
“Tėvų nameliai”. Tuojau po Naujų Metų ruošiamasi 
išleisti lietuvių tremtinių rašytojų naujausios litera
tūros almanachą, pavadintą “Metų” vardu. Draminėje 
literatūroje Petras Babickas parašė scenos vaizdelį 
“Gintaro Krašto pasaka“, Petras Kesiūnas dramą iš 
lietuvių pabėgėlių gyvenimo ir teatralas Antanas Škė
ma pjesę “Lageryje“. Rašytojas J. Švaistas-Balčiūnas 
parašė romaną “Autovežimiai suburzgė“, kur vaizduo
jamas lietuvių trėmimas į Sibirą 1941 m. birželio 14- 
15 dd. Baigia rašyti romaną “Saulėtas rytas”. Rašy

išaugo tokia stipri lietuvių poetų karta. Putino “Alto
rių šešėly”, V. Krėvės “Skerdžius”, J. Grušo “Sunki 
ranka ir gausi kitų rašytojų beletristika buvo dar
nus ir vis turtėjantis lietuvių grožinės literatūros tę
sinys, kurią, dar Lietuvai laisvės neturint, pradėjo 
Vincas Pietaris “Algimantu”, Lazdynų Pelėda “Klai
da”, Dr. Vincas Kudirka, Jonas Biliūnas, Žemaitė ir 
kiti ano meto rašytojai savo raštais.

BOLŠEVIKAI LIETUVIŠKOS KNYGOS NAIKINTOJAI

būk

1939 metais Europa vertė naują likiminįi lapą. Ilgai 
niršusi. nerimusi, ilgai grūmojusi kitiems ir sau, se
noji Europos žemė nebemokėjo toliau gyventi nepas-

jo: “Elena, Lenočka, 
laiminga, brangioji!...’’

Greit ir Vytautas nustojo 
visa jaųtę3... Ūmai jam pa
sidarė gera gera... Apleido 
anksčiau jį kankinę pajau
timai... Akyse — didžiuliai 
gyvenimo ratai siaurėjo, 
siaurėjo. Iš karto lėtai slink 
darni vienas paskui kitą, 
paskui vis greičiau ir grei
čiau traukėsi ;• daiktą... iš
nyko visa, kas žibėjo ir vi
liojo... Išnyko viltys, meilė, 
neapykanta... Tik kažkokį 
dangiški varpeliai skambėjo 
nežemiškais balsais... Pasi
darė lengva lengva. Greit ir 
paskutinis ratas visai susi
traukė. ir liko tik mažytis, 
tamsus taškas...

kendusi jaunų žmonių kraujo jūroje. Kaip jau ne kartą, toja Karolė Pažėraitė parašė romaną “Liktūnas“. Pa- 
skaudžiausių įvykių istorijoje Lietuvai teko sunkiau* rašė naujus eilėraščių rinkinius Faustas Kirša, Leo- 
sia dalis. Bolševikinis okupantas, pirmasis įkėlęs try- nardas Žitkevičius, Juozas Krūminas ir kiti. Žurnalis- 
piančią koją j gražią Lietuvos žemę, pirmasis su lau- tas Jonas Grigolaitis. buvęs Klaipėdos skyriaus Lietu- 
kinišku pasitenkinimu pradėjo naikinimo darbą. Kaip vos Telegramų Agentūros “Elta ’ redaktorius, lietuvių 
prieš septyniasdešimts metų caro žandaras, taip 1939 tremtinių spaudoje spausdina savo atsiminimus apie 
m. raudonasis okupantas pirmoje eilėje pasiryžo su- keturių metų pergyvenimus Vokietijos koncentracijos 
naikinti lietuvišką knygą, lietuvio dvasinį turtą. Liki- stovyklose. Žurnalistas H. Blazas parašė atsiminimus iš 
mas pasikartojo. Lietuviška knyga vėl buvo plėšoma, Stutthofo koncentracijos stovyklos “Rudosios mirties 
metama ant laužo, o lietuvis rašytojas užkaltuose va- stovyklos” vardu. St, Devenis

— Sustokit! — riktelėjo 
atvykęs vyresnysis, liaudies 
komisaras: — Juozanavi-
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gonuose tremiamas į Sibirą, kaip buvo tremiami jo 
tėvų tėvai, knygnešiai. Net iš privačių asmenų daug 
lietuviški) knygų buvo atimta ir sunaikinta. Knygų 
vitrinose, kur per dvidešimts metų praeivis gėrėjosi 
vis brandesnių lietuviško žodžio lobynu, dabar besi- 
matė Stalino, Lenino, Markso ir kitų lietuviams vi
siškai svetimų, nereikalingų žmonių ir pavergėjų pa
veikslai, ar kūju ir pjautuvu pažymėta propagandinė 
komunistinė knygos ubagystė.

Ir visa tai buvo daroma “kultūros’’ vardu. Tos 
“kultūros“, kuri buvo atnešta smurtu, pulkais tankų, 
pavergimu ir laisvo gyvenimo atėmimu.
NEGERESNI IR NACIAI

Bolševikų okupaciją pakeitė vokiečių nacinė okupa
cija, bet lietuviškos knygos vargai nesumažėjo. Kur 
anksčiau ištisus metus stovėjo Stalino veidas, ten 
dabar atsirado Hitleris. Vieną pavergėją pakeitė kitas 
pavergėjas, o darbai liko tie patys. Kūju ir pjautuvu 
paženklintos knygpalaikės išnyko, bet jų vietoj atsi
rado “svastikos literatūra“. O lietuviškai knygai vie
tos. nebuvo ir nebuvo, ir lietuviui rašytojui kryžiaus 
keliai nesibaigė. Pirmasis okupantas jį trėmė į rytus, 
į Sibirą, kur šaltis ir badas, o antrasis — vakarus, kur 
baisiosios koncentracijos stovyklos, krematorijumaį ir 
tas pats badas. Ir vokiškasis okupantas viską darė 
‘ kultūros’’ vardu, lygiai taip pat atneštos smuifltu, 
tankais, pavergimu ir laisvės naikinimu.

1944 m. vasarą nacinę okupaciją vėl pakeitė bolše
vikinė okupacija. Hitlerio ir jo svastikos vietoje vėl 
atsirado Stalinas ir kūjis ou pjautuvu, šį kartą ant 
laužo degė beveik išimtinai tik “svastikos literatūra“, 
nes lietuviškąją knygą per keturis okupacijos metus 
bendromis jėgomis abu pavergėjai jau buvo spėję iš
naikinti. •

Lietuviai rašytojai, gerai pažindami abu okupantus, 
matydami artėjantį karo galą, Vokietijos žlugimą ir 
naudodamiesi prasidėjusia suirute, kaip paprasti dar
bininkai traukė į vakarus. Ne pas vokiečius, bet nuo 
naujos vergijos į tolimus vakarus, į laisvę, kur už 
Rheino vis smarkiau ir smarkiau gaudė vakarinių są
jungininkų patrankos ir švito Europai naujo gyveninio 
diena. Taip amerikiečių, anglų ir prancūzų valdomose 
Vokietijos srityse atsirado nemažas ir pajėgus Lietu
vos rašytojų būrelis.
, Lietuvoje palikę rašytojai vargsta tą patį vargą. Lie
tuviškos knygos vargai dar didesni. Jai užginta pasi
rodyti. O ta knyga, kuri pasirodo, ji teturį tik lietu
višką vardą ir lietuviškas raides. Ji turi tarnauti ne 
savo kraštui, ne vergiją vargstančiam savam broliui, 
bet svetimąjam užgrobikui ir jo piktom užmačiom. 
Daugumas palikusių rašytojų kantriai tyli ir giliai 
slepia kenčiančios tautos skundą ir lietuviškos knygos 
raudą.

RAŠYTOJŲ KŪRYBA IŠTRĖMIME

Tik toli toli nuo Lietuvos, vakarinėje Vokietijoje, 
kur lietuvius tremtinius globoja amerikiečiai, anglai ir 
prancūzai, kur su gegužės žiedais baigėsi vergija ir 
baimė ir prasidėjo naujas gyvenimas, prasideda lietu
viškos knygos atgimimas. Tenai, kur vokiečių mitolo
giškasis Rheinas, kur per kalnuotąją Bavariją ramiai 
Mainas vingiuojasi, kur soduos paskendusioj Švabijoj 
garsaus vokiečių poeto Uhlando poetingasis Necktaras 
teka, lietuvis rašytojas be baimės kuria. Nors gyve
nimo sąlygos ir ne lengvos, bet laisva dvasia ir lais
vas žodis vis galingiau ir galingiau lietuviškos knygos 
puslapiuose prabyla. Lapkričio mėn. pradžioje pasiro
dė poeto Kazimiero Bradūno naujausios poezijos knyga
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čiau! Kaip jūs drįstate be 
tarybų žinios šaudyti šito
kias minias?

— Drauge komisare! — 
sušuko vienas iš pasmerk
tųjų, pamatęs komisaro žmo 
niškumo jausmus: — Jūs tik 
pasižiūrėkite, kas yra pats 
Juozanavičius. Jis buvo ma
no žinioje. Jo vardą rasite 
Petrapilio ochrankoje... — 
norėjo dar kažką sakyti, bet 
Juozanavičius šovė jam sta
čiai į širdį, ir karininkas nu
krito. Mirdamas ištarė: “už
mušė jis savo tėvą”...

6.
Maskva tebebuvo karo mū

0 i c

(Tęsinys)
Vytautas pabaigė. Laišką 

pastūmė į šalį, o pats užsi
kniaubė ant stalo sudėjęs 
rankas. Dvi ašaros užkrito 
ant laiško ir paliko ten žy
mes.

Taip išrymojo, baisaus 
nujautimo kankinamas, Vy
tautas visą ilgą naktį. Kan
kinosi ir kiti. Ir ne tik tie, 
kurie dabar čia uždaryti lau
kia savo paskutinės valan
dos. Pusė Rusijos dejavo, 
aimanavo tą baisią naktį! 
Ir daugelį dar naktų.

Lauke biauri vėlyvo ru
dens dargana. Liūdnas ru
dens vėjas kaukė staugė pa
langėse. Į gretimo namo 
skardinį stogą barškino vė
jo nešiojamas lietus, vis 
naujom ašarom aplaistyda- 
mas kalėjimo langų stiklus...

Išaušo rytas — baisus 
kruvinas rytas. Prasidėjo 
paskutinė daugybės žmonių 
gyvenimo diena.

Į kalėjimą įėjo būrys stip
riai ginkluotų raudonarmie
čių ir sukomandavo eiti 
“prie sienos’’.

Šiurpus, klaikus pasidarė 
vaizdas, kai išrikiavo nelai
minguosius į eilę.

Kiti laukė eilės krūvoj. 
Tai žmonės, jau ketvirti me
tai lieja kraują už savo tė
vynę. Nė vienas ten nepa
rodė nei baimės, nei minkš- 
tabūdiškumo. Dabar! Dabar 
jie visai ne tie žmonės! Da
bar jie baisiai norėjo gy
venti, taip baisiai norėjo su
grįžti pas savo brangiuosius 
likusius žmones... Drebėjo 
prieš atlėksiantį šovini; dre
bėjo prieš mirtį. Pasidarė 
tokie menki. Tik kai kurie 
spiovė savo budeliams į vei
dą, jų už tai mušami. Buvo 
ir tekių, kurie šypsojosi, žiū
rėdami į atstatytus į jį šau
tuvų builius...

Komanda. Paskui — šū
viai, ir iš eilės pradėjo kris
ti karininkai...

Jau eilė ir Vytauto naujų 
pažįstamų generolo Vatma- 
no ir jo žmonos draugės vy
ro. Už jų stovėjo Vytautas.

Šaudytojai sustojo pri
mušti šautuvus. Senas ge
nerolas nugriuvo pats ir iš
sitiesė ant žemės: Jo sena, 
mūšių išvarginta, širdis ne
išlaikė šito reginio ir bai
saus laukimo...

Jo žentas grovas Anenko-

šių lauku. Nuolat traškėjo 
šūviai, nuolat dunksėjo pa
trankos, nuolat sproginėjo 
bombos, ir byrėjo namų lan
gai,ir žuvo žmonės, netyčia 
praeiną pro langą.

Baltieji tebesilaikė, bet 
jau tik Kremlyje, iš visų šo
nų apsupti. Laikytis jie tu
rėjo ligi galo, nes tarėjo ži
nių, kad paimtuosius, net 
mūšiuose nedalyvavusius, 
karininkus bolševikai vis 
tiek sušaudo. Silpnesnės dva 
sios rado būdą gelbėtis: iš
lindo pro kanalizacijos vamz 
džius ir paspruko.

Bolševikai juo toliau, juo 
labiau įsismagino šaudyti ir 
terorizuoti.

Marytė vis tebebuvo viena 
su savo kūdikėliu. Tarnaitė 
neatėjo, nes vis dar nebu
vo galima. Dar daug kartų 
ją kratė. Daug kartų suver
tė jos butą stačia galva ir 
nuolat klausinėjo vyro,

(Bus daugiau)

“JIS JAU PRISIKĖLĘS“ 
DALYVAUKITE 

GIEDOTŲ SV. MIŠIŲ 
IŠKILMINGOJE 

NOVENOJE
Pradedant ketvirtad. Bal. 25 d.
Ši VELYKŲ Novena prasideda 
Ketvirtadienį, po Velykų Sek
madienio ir baigsis Gegužės 3 
d. šiuo laiku sekant iškilmingą 
Prisikėlimą, Kristus pasirodė 
daugelyje vietų, prirodant, kad 
Jis yra šaltinis visos dvasinės 
šviesos, tikėjimo ir gausingų ma
lonių.

šiuo laiku maldos tų kurie pri
siartins prie Jo Palaimintos Moti
nos prie “Snieginės Švenč. Pane
lės jų maldos tikrai bus išklau
sytos ir daug malonių bus tiems 
suteikta kurie prisiartins prie 
Marijos nusižeminę ir su tikru
maldavimu. Prie šventovės Snieginės šv. Panos

Išpildykite blanką ir pasiųskite į Šventovę šiandien

1 Prašymai: 13 ’
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Mot. Są-gos 20 kp. 
Nutarimai Ir Darbai

Brighton Park. — Susi
rinkimo eigoje iš apskrities 
susirinkimo pranešimus pa
tiekė J. Kilkus. Pasirodo,

Vilties" sukaktuvės i Žinios Iš ARD 
8-to SkyriausGegužės mėn. š. m., 

tis” pradės ketvirtus 
egzistencijos metus. Ta pro-

Padėka Nauja Harvester
“Vil-
savoAteitininkai "Busy"

Bal. 7 d. įvyko Ateitinin- ga gegužinė “Viltieg” laida i 8 sk 3ūsįrinkimas įvyko ba 
kų Draugoves susirinkimas, išeis padidinta su daugeliu landžio 7 d 0. Vilimienė iš- 
kuris buvo skaitlingas. Da- įdomių straipsnių ir dar ne- dav6 rtą is skyriaus me. 
lyvavo nemažai ir narių eks paskelbtų atvaizlų. Kaip tik tinfe vajaus vakarien8s Pa.
kareivių. dabar prieš akis turime ba-

Cicero. — Keletas mėnesių dirbtuvė 
atgal, prisėjo pasiduoti ope-

650,000 pakeitimui ir įrengi
mui Curtis-Wright dirbtu
vės, Louisville, Ky., kurią 
perima iš vyriausyoės. Nau- 

Harvester i joj dirbtuvėj bus gaminamiInternationalMarąuette Park. — ARD racijai ir išgulėti virš mė
nesio ligoninėj. Dabar esu 
namie ir, ačiū Dievui, jau
čiuosi stipresnė ir einu ge
ryn kasdien.

Nuoširdžiai dėkoju kun. 
Ig. Albavičiui, kun. Ed. Ab
romavičiui už lankymą ligo
ninėj ir namie, aprūpinimą 
šv. sakramentais; Good She-

Co. planuoja paskirti $10,-1 maži ūkiams traktoriai.

sekmės buvo labai gražios.
Be nuolatinio pirmininko landzio men. laidų. Leidinys Vakarienė davė pelno $582.- 

apskrities pirmoji ruošta i ir raštininko, draugovėje y- , išaugo į 12 puslapių smul- j 13 jr . na
pramoga gerai pasisekė; U- ra paprotis, kad kiekvieną . kaus šrifto sąsiuvinį su sko-« rjaj Viso vakaro pelnas su
ko gražaus pelno.

Taipgi apskritis nusitarė, 
kaip kas met, švęstį Moti
nos Dieną. Visos kuopos 
bendrai išklausys šv. Mišių 
ir priims šv. Komuniją ge
gužės 5 d. Kurioj bažnyčioj 
tai įvyks, vėliau bus pa
skelbta.

Mūsų parapijos vakarienė 
įvyks atvelykio sekmadienį. 
Kuopa nutarė dalyvauti ir 
prisidėti su dovana.

Skaitytas laiškas, kviečią 
į Seserų Gildos seimą. Iš
rinkta atstovės: Stirbienė,

susirinkimą veda vis kitas ningomis vinjietemis, ir • __ . .. .
pirmininkas ir raštininkas toatvaizdais. Atsimenant, _ _

kad pirmieji Vilties numeŠį susirinkimą vedė ekska- 
reivis J. Paškauskas, rašti
ninkavo jo žmona Antanina 

Šokėjų grupė gan “busy”. 
Gegužės 3 d. Folks Festivaly 
Orchestra Hali reprezentuos 
lietuvius išpildydami tauti
nius šokius. Gegužės 23-24- 
25 dienomis Clevelande di
deliame tautų festivaly taif 
pat reprezentuos mūsų tau 
tą pademonstruodami jos 
meną — tautinius šokius 

International Hali (Chica-

$1,082.13. Taipgi tą vakarą
riai buvo mimeografuojami. į įsirašė 36 naujos narės.
iš to galima spręsti per tuos ' Skyrlus rengiasi prie kito i seselėms iš Putnam, Conn, 
3 metus redaktoriaus nueitą' Paren8ira_° <bunra party) i už šv. Mišių aukas ir mal-

Vabalienės namuose, 7252 S. das; taipgi visai mūsų gi- 
Talman Avė., bal. 28 d. Ko- minei, draugams ir pažįsta- 
misija O. Radzukinas, V. ši-i miems, Nekalto Prasidėjimo 
mkienė, A. Panaitienė ir ki- f Seselių Gildai, Motinos So
fos jau gamina dovanas ir ! pūlingos Dr-jai, Šakių Aps

tą, skoningai parinktą įvai- platina bilietus. Taipgi vi- į kričio Klubui už lankymą 
riaspalvę mozaiką, kur ir sos narės pasiėmė bilietų ligoninėj, namuose, šv. Mi- 
labiausiai estetiniai išpai- platinti, ne3 pelnas šio pa- J šių aukas ir dovanas. Ačiū 
kintas žmogus gali sau susi- rengimo bus pasveikinimui Mrs. Marcella Pauga, kuri 
rasti peno. , ARD seimo geg. 26 d. Rast. mane prižiūrėjo parvežtą iš

kelią bei padarytą pažangą. 
Tas pats galioja ir leidinio 
turiniui. Nuo pripuolamai 
parinktų nuotrupų, turinys 
išsivystė į gerai subalansuo-

Turinys parenkamas suŠirvinskienė, Kilkienė ir pa- go University) yra pakvies- aiškįa folklorine tendencija,
skirta aukų $5.

Kuopa užprašė šv. Mišias
8 vai. Verbų sekmadienį. Vi
sos narės prašomos daly
vauti ir bendrai eiti prie 
šv. Komunijos. Susirinkti 
reikia kiek anksčiau į, mo
kyklos kambarį, kad visos 
sykiu sueitumėm į bažnyčią.

Dukra

Trims atimta leidimai

ti išpildyti tautinių šokių 
programą. Ten eina moks
liškų knygų rinkimo vajus 
Lietuvos tremtiniams Euro
poje. Vajus vedamas pas 
tangomis ir rūpesčiu Sonjos 
Pipiraitės, kuri tame uni
versitete studijuoja.

kur tiek muzika, tiek šokiai 
randa sau tinkamos išraiš
kos. Negalima praeiti nepas
tebėjus ir paties redakto-1 
riaus ir leidėjo V. F. Belia- i 
jaus, dažnai parašomus' 
straipsnius. Visais atvejais

O. Radzukinas perskaitė laiš ligoninės ir dar vis prižiūri, 
ką su Šv. Velykų linkėjimais Visuomet būsiu dėkinga, 
nuo motinos Juozapos ir Šv. Mrs. Ona Antanaitis
Kazimiero seselių. Elsė

Vargšo Padėka
Širdingiausiai dėkoju vi

siems geradėjams, aukoto
jams už aukeles.

Šv. Velykų proga laimės
pherd vienuo>ja> Memphi^ Albavi4ius aukojo
Tenn.; Nekalto Prasi dėjimo Bkun Ed Abroma^

čius — $5.00; Valantino Die
noj gavau laišką, be pavar
dės su auka $1.00. Ir kiti 
smulkiais dažnai paaukoja.

Už visų gerą širdį, kol gy
vas būsiu, melsiu jums svei
katos ir gausių Dievo malo
nių.

Sveikinu Šv. Velykų pro
ga visus geradarius ir nuo
širdžiai prašau pagalbos — 
aukelės gydymuisi.

J. Lapinskas,
1314 So. 49th Ct. 
Cicero 50, III.5033 W. Roosevelt Rd.

puikus jo paskutinis straips- 
Bc minėtų darbų, draugo- Į nįs “Eastertide in Lithua- 

vė rengia vakarą priėmimui nia”, kur ryškiai ir sklan- 
savo narių karių grįžusių džiai aprašomi Velykiniai 
iš įvairių karo frontų. Va- papročiai Lietuvoje, 
karas įvyks gegužės 29 d. “Viltis“ išeina adreso 
gražioje draugovės nario , 1078 East 63rd Street, Chi-

PRADŽIOJE PAVASARIO
Laikas Aprūpinti Automobilius!

Atvežk i te Savo Automobiliu dėl pilno 
peržiūrėjimo ir patarnavimo priruošiant 
Vasaros Laikui pas mus.

Viktoras Yuknis -
Vienatinis Savininkas

MIDWEST SERVICE STATION
2355 S. Western Avė. Cor 23rd PI.

Phone: — CANal 3764
PHILIPS “66” PRODUCTS 

Greasing, Washing, Motor Oils, Range & Fuel Oils

Tikri draugai tik laimėje 
reikia užsiprašyti, kad atsi
lankytų; nelaimėje atsilan
ko nekviesti. — Teor^^fas.

Labai suklys tas, kurs sau 
draugo ieško puikiuose rū 
muose arba puotose. — Se- 
neca.

VINCENTAS ČEPONIS
Gyveno 2420 West 46th Place

Mirė Bal. 12 d., 1946, 10:45 
vai. vak., sulaukęs pusės atnž.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vi
diškių parap., Uzušulčs kaimo.

Amerikoje išgyveno 33 m. 
Paliko dideliame nuliūdime 

žmoną. Adelę (po pirmu vyru 
MeškienS, po tėvais Panavai- 
tė), podukrę Sofiją Oominco- 
viteh ir jos vyrą Charles, 2 
posūnius Simoną, jo žmoną 
Stella ir jų šeimą, ir Juozapą, 
pusbroli Kristopą Čeponį, jo 
žmoną Oną ir jų šeimą, ir 
daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamų.

Lietuvoje paliko* brolius ir 
seseris.

Kūnas pašarvotas John F. 
E-udeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį. 
Bal. 16 d., 1946 m. iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j Nekalto Prasid. švenč. 
Pan. Marijos parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. I’o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: žmona, I’adukrč, 
Posūniai, Pusbrolis ir kitos Gi
mines.

Laidotuvių Direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Dviems saliūnams ir vie
nam restoranui policijos vir
šininko įsakymu atimta lei- Į bus paskelbta vėliau dau
di-mai. Vienam saliūne rasta giau žinių. BUK “DRAUGO” DRAUGU
vogtų daiktų, kitas rastas Naujų šokių menedžerium PATARK SAVO KAIMY- 
nepaisąs uždarymo valandų, išrinktas Bruno Šatas. !NUI UŽSIPRENUMERUO

Antano Pūčio salėje, 2548 
W. 69 St. Apie šį vakarą

cago, 37, III. Metinė pre
numerata: $2.00.

o restorane 
gemblernė.

buvo įrengta Laisvutė TI “DRAUGĄ’

NULIŪDIMO
Krv

VALANDOJE

KREIPKITCS PRIE 
ANTHONY B.

UŽ $15,000.
$1 dovanų

Richard Hector, Loyola 
Akadtemy studentas, eida
mas į mokyklą rado voką su 
$15,025 vertės bonų. Pasiro
dę, poperas pametęs dantis
tas Jack Snyder. Radėjui 
jis davė dovanų $1.

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

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

Dauęelit LUtitmų yra pilKc 
patenkinti tau ia*n« 
kuriuo* me» padirbome jiemt.

B. A. LACHAWICZ 
ROSELANDE 

Laidotuvių Direktorius 
KOPLYČIA —

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

Kairėje matosi vienas iš 
daugelio mūsų atliktų darbų

Prie pirmos progos atvyldt 
| mūsų didįjį ofisą ir dirb
tuvę sekančių adresu:

VENETIAN MONUMENT COMPANY
627 NO. WESTERN AVĖ. TEL: SEKLE Y 6108

(Įstaiga randasi netoli Grand Avenue)

SENOMS, ATDAROMS, 

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

GARV. INDIANA LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGA
PRUZIN FUNERAL HOME
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja. 

PHONE: 9000. ADR.: 1117 ROOSEVELT ST.

PETKŲ
PIRKITE TIESIOG NUO — 

MR. NELSON 
— Savininko —

St. Casimir Monumenl 
Company

3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 335

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

patarnavlmae yra greitas, mandagus, Ir 

jftsą flnaaalikam atovtal prieinamas!

Kenčiantlejl nuo senu, atdarų 
Ir skaudžių žaisdų. žino kaip sun
ku yra ramiai sėdėti, ir kaip 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žalsdos pradeda 
niežti Ir skaudė
ti — užtapkite 
LEGULO Clnt- 
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tu 
aeoų, atdarų ir 
skaudžiu žaisdų.
Jo atgal Tirian
čios ir skausme 
prašalinančios y- 
patybšs sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsi ir 
pagelbės išgydyt

MAZEIKAEVANS
(EVANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
ATIDARĖ

ras ir akau 
džias žals 

das. Vartokite Jį irgi skaudiems 
nudegimams šąšų ir sutrūklmų 
prašallnlmui, Ir kad palengvinti 
Psorlasls niežėjimą. Atvėdlna va
dinamą Athlete’s Foot degimą ir 
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
nutrūkimo tarp pirštų; geras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui. nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms Iš lauko pu-

LBOULO OINTMENT parsi
duoda po *1.00, i.75, ir 8.00.

Btąsklte Jūsų Koney Orderi tie
siog 1:—

LEGULO
1941 No. Pulaski Rd.

Dept. D. Chicago 39, III.

Naują Koplyčią
Marquette Park

6845 S. Vfestern Avė. - Pro.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LUDOmVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANGE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermilage 
Avenue

Yards 1741-2

NARIAI:
O h I e a g o ■ 
Lietuvių 
Laidotnvlų 
Direktorių
Asociacijos

AMBULANGŲ 
Patarnan jam 
dienąirnaktį

Mes Turime 
Koplyčias 

Visame 
Mieste.

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

P. J. RIDIKAS
33S4 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

THephone YARds 1419

I. J.
1646 WEST 46th St.

ZOLP
Phone YARds 0781

MAŽEIKA - ir - EVANAUSKAS

ANTRA

Koplyčia kaip ir buvus

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

4330-34 S. California 
. Avenue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visos© 
Chicagos Dalys©

Radio Programai WGES 
(1390 k.)

Pirmadieniais ir Ketvirtai. 

8 vai. vak.

3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARds 1138-39 
PRO. 0099

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

Phones CANal 2515 
COMmodore 5765 

PULlman 1270

L. L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. PLLlroan 9061

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phone YARdg 4908
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Kokias pareigas eina

Komunistų mokytojai Lietuvoje
NE V AIKUS MOKINA, BET PRIŽIŪRI, KAI) VALSTIE

ČIAI ATIDUOTŲ PYLIAVAS.
Visam pasaulyj nėra to

kios sistemos, kad mokyklų 
mokytojai eitų žiūrėti, ar 
vyriausybės mokesčiai yra 
sumokėti. Bet nelaimingoj 
Lietuvoj šiandie tokia sis
tema gyvuoja dargi net aš
tresne forma. Per Stalino 
koštuvą perkošti Lietuvos 
mokytojai dabar ne tik pri
žiūri, kad valstiečiai atiduo
tų Sov. Rusijai grūdų py
liavas, bet mokykloje, vieto
je mokslo, daug laiko pa
švenčia vaikus sąmonindami 
apie “reikalą laiku atiduoti 
Sov. Rusijai pyliavas”.
IR INSPEKTORIUS 
VALDŽIOS AGENTAS

Kaip pavyzdys, Tauragės

apskr. liaudies švietimo in
spektorius Paulauskas, be- 
inspektuodamas mokyklas, 
aktyviai prisidedąs prie pa
ruošų (pyliavų) propogan- 
dos. Laukuvos progimnazi
jos direktorius Kelpša ir 
mokytojai, lanką valstiečių 
susirinkimus, ragina iš 
anksto nugabenti privalo
mas duokles, ir taip pana
šiai. Kaip žinome, Lietuvos 
ūkininkai turi privalomai 
gabenti okupantams grū
dus, pieną, mėsą, bulves, ir 
t. t.

Atėmus Ukrainos aruodus, 
okupuotuosius kraštus, di
džioji, “galingoji” komunistų 
tėvynė badu numirtų.

BRITŲ MOTERŲ KATALIKIŲ DELEGACIJA

Medžiotojų ir žuvautojo milionai
Washington, D. C. — Vy

riausybė paskelbė, kad iki 
birželio 30 dienos, praeitų 
metų, visose 48-se valstybė
se išduota 8,190,901 leidi
mai medžioti. Už tuos leidi
mus surinkta $15,512,252.

Per tą patį laiką visose 
valstybėse išduota 7,505,258 
leidimai žuvauti ir už juos 
susirinkta $13,575,152.

Pajamų atžvilgiu pirmoje

vietoje stovi Pennsylvania 
valstybė, kuri surinko $1,- 
348,841 Antroj vietoj Michi- 
gan — $1,198,437. Toliau ei
na: South Dakota $1,087,122; 
California $913,307; New 
York $854,827; Ohio $669,- 
256; Wisconsin $617,857; 
Washington $511,268; Colo- 
rado $510,888; Illinois $473,- 
339.

/ mus

Vienos karvės penki lėliukai
PREKYBOS BUTAS PIRMĄ SYK PARODE GYVENTO

JAMS. TELIUKAMS DUOTI VARDAI: UNITED 
STATES RUSSIA, ENGLAND, CHINA IR FRANCE

Fairbury, Nebr. — Šio 
miestelio gyventojai turėjo 
progos pirmą syk pamatyti 
išstatytus parodai penkis te- 
liukus, kuriuos prieš keturis 
mėnesius atvedė karvė, ti
piškoj Nebraska valstybės 
farmerių gyvulių parodoj. 
Šviesą išvydę lėliukai svėrė 
po 200 svarų kiekvienas, o 
dabar jau sveria po 1,000 s va 
rų. Prekybos Buto suruoš
tam parade teliukai pro pa
rodos aikštę buvo vežami 
papuošti tam tikrais kaspi
nais ir uždengti gūniomis, 
ant kurių buvo išrašyti jų 
vardai: United States, Rus- 
sia, England, China ir 
France.
PRIŽIŪRĖJO
VETERINORIUS

Lapkričio 20, 1945, netoli 
nuo Fairbury miestelio far- 
merio Leo Schmold karvei 
atvedus penkis teliukus, 
juos prižiūrėti pakviestas

veterinorius dr. L. J. Smith. 
Karvei ir teliukams buvo 
pastatytas tam tikras tvar
tas su elektros šiluma, bė
gančiu vandeniu ir atskira 
kiekvienam vieta. Maistas 
jiems duotas taipat specia
lus, paruoštas su reikalin
gais vitaminiais.

Teliukai. nieku neypatin- 
gesni už kiekvieną paprastą, 
sutraukia miestelin vizitorių 
ne vien iš visos Amerikos, 
bet ir užsienio.

Kad vokiečiai
Bebadautu

Apie vienas milionas tonų 
i maisto šiomis dienomis gau
ta Vokietijoj, britų zonoj 
vokiečiams maitinti. Duona, 
grūdai, bulvės ir daržovęs 
atgabentos iš Amerikos, Did. 
Britanijos ir Kanados, o žu
vis nupirkta iš Norvegijos.

Amerikoj šiuo metu vieši delegacija Britų Katalikių 
Moterų Lygos, kuri rūpinas šelpimu nukentėjusių nuo 
karo. Tuo reikalu jos padarė platų pranešimą Katalikų; 
Gerovės Konferencijai. Nuotraukoj kun. L. Lauerman,' 
direktorius Nacionalinės Katalikų Socialinės Tarnybos, 
mokyklos, Washingtone, ir britų delegacija: Lady Gerai-f 
dine Rendel ir Ruth Craven. (NC-Draugas)

VAIRIOS
DOMIOS ŽINIOS

Sutinusiomis kojomis, 
be dantų

New York LAIC/ — Ka
dangi dabar į Sibirą gabe
nami nauji tremtinių-vokie- 
čių, ukrainiečių, lenkų ir ki
tų tautų kontingentai, tai 
kaikuriuos darbui nebetinka- 

įmus 1941 m. iš Lietuvos iš- 
vežtuosius žmones pradėjo 
iš stovyklų išleidinėti. Vie
nok, grįžti į Lietuvą jiems 
neleidžia Gavome žinių, kad 
kaikurie iš tremtinių gavo 
susitikti su savo šeimomis, 
gyvenusiomis taipgi ištrėmi
me. Gyvais likę tremtiniai, 

Inuo nepakenčiamų gyvenimo 
! sąlygų — sutinusiomis kojo
mis ir rankomis, nors ir jau
ni būdami, bet su iškritusiais 
dantimis.

Gembleriai pa
vojingi taikai

New York, N. Y. — Poli
cija suėmė keturis vyrus, ku
rie prie pat United Nation 
Organization pasirinktos vie 
tos Flushing’e kauliukais lo
šė iš pinigų.

Magistratas, padaręs 
jiems pastabą, kad “Gembli- 
nimu galite jūs trukdyti pa
saulio taikai”, visus paleido.

Mirė Kerenskienė
San Francisou, Calif. — 

Australijos radio paskelbė, 
kad Brisbane mirė žmona A. 
Kerenskio, kuris po revoliu
cijos 1917 m. buvo pirmas 
Rusijos premieras.

Automobiliam?
APDRAUDA

Pradedant nuo
<94 Ifl METAMS

#500.00 GYD™°
POLISAS

#4.00 METAMS

NAMINIU
Rakandu

APDRAUDA
*1000.00 P0LISAS

Trims metams 
Pradedant nuo

$5.00
J. A. Shnlir.lstras

NOTARY PUBLIC ★ MONEY ORDERS

SHULMISTRAS
4004 SOUTH ARCHER AVENUE

NORIU PIRKTI 
UŽ CASH:

Namus
Farmas

Automobilius

AL. C. ALLEN
(Alešauskas)

Dėl Susitarimo Sauk:

Republic 6051
TEL.LAFAYETTE 6300 CHICAGO 32, ILL.

Įgyvendinkite Lietuvišką Patarlę:- 
"SAVAS PAS SAVĄ"

Tiesiog Joms 
Ifi Mūsų Dirbtuvės

Pirkite Ten, Kur Gausite 
Pilną Patenkinimą ir 
Puikiausius Rakandas

Už Prieinamas Kainas!

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furniture Co.
— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

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

Savininkas — JOE KAZIK—KAZTKAITIS

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.

—.—★-------
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

L

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

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

statinėmis.

★ ★ ★

Telefonas PROspect 5951

Sov Rusijai 27 
milionai

Maskva. — Elliot W. 
Shirk, Amerikos Raud. Kry
žiaus Sov. Rusijoj veikimo 
direktorius, praneša, kad 
iki pabaigos šių metų Sov. 
Rusija bus gavus vaistų ir į- 
vairių karo meto ir pokari
nių reikmenų už 27 milionus 
dolerių.

Įdomu būtų žinoti, kiek už 
kiek milionų, arba tegu bus 
ir tūkstančųi, dolerių tų vai
stų ir reikmenų pasiųs Lie
tuvai ir kitiems okupuotiems 
kraštas, kuriuos ji apiplėšė 
ir sugriovė?

Iš šnipų bylos
Ottawa, Canada. — Sov. 

Rusijos šnipų byloje Emma 
Voikin, buvusi klerkas paša
linių reikalų ministerijoj, 
nubausta į kalėjimą dviem 
ir pusei metų. Prieš teisėjui 
paskelbsiant bausmę, jai 
duota paskutinis žodis. Ji 
prisipažino suteikus slaptų 
informacijų Sov. Rusijos 
ambasadai. Sako, tuo norėju
si padėti Rusijai nemany
dama pažeisti Kanados. Ji 
jautusi, kad tame buvo vil
ties biedniems žmonėms ko
munistų pasaulyje.

Bendros kalbos 
problema

Hartford, Conn. — Mrs. 
E. Roosevelt kalbėdama čia 
vienam susirinkime pažymė
jo, kaip Jungtinių Tautų Or
ganizacijoj sunku yra diplo
matams ir delegatams dėl 
nemokėjimo kalbų. Ji sako, 
kad tuo klausimu rimtai 
svarstoma ne apie dirbtiną 
Esperanto kalbą, bet apie į- 
vedimą į visų tautų mokyk
las anglų, prancūzų, ar kitą 
kurią kalbą.

Ceverykas - nesaugus 
bankas

Philadelphia, Pa. — Wil- 
liam Solomon, 53 metų, ne
tikėjo bankais Jis visas sa
vo sutaupąs — $4,000 laikė 
čeveryke. Kaip nors vagys 
sužinojo ir įsibriovę į jo a- 
partment’ą pavogė pinigus, 
o banką išmetė lauk.

Šeimininkei ma
tant apiplėšė 
namus
Katherine Mackowski, gyv. 

818 N. Sangamon, sėdėdama 
kėdėj matė, kaip įėjęs jos 
namą plėšikas viską išvertė 
ir pagrobė radęs dėžėj su
taupą virš $200. Pagelbos 
šauktis ji negalėjo, nes su- 
paralyžuota. Išgirdęs, kad 
pareina jos 11 metų duktė, 
plėšikas pabėgo.

Veterano ženkle
lis kainavo $100

Kaip pavojinga yra imper- 
sonuoti karo veteraną, ir ne
šioti revolverį galės paliu
dyti D L. Belcher, 10827 
Hoxie Avė. Federalis teis
mas jį nubaudė $100.

Vinis išgelbėjo
Trijų metų vaikutis. E. 

Tierderman, 924 Hudson 
Avė., šiandie gyvas ačiū su
rūdijusiai viniai. Jis su vy- 

I resne sesute eidamas Chica- 
j go upės krantu neteko lyg
svaros krito į vandenį. Jo 
drabužiai užsikabino už su- 

j rūdijusios vinies medyje 
krantui sustiprinti ir iška- 

j bėjo iki atvyko pagelba.

Sudege anglynė
Gaisras sunaikino angly- 

nę, priklausančią Consu- 
mers Co., prie Ravenswood 
ir Grace gatvių. Nuostolių 
padaryta už $15,000.

Kitoje vietoje, taip No. 
Side, gaisras sunaikino šal
dytuvų dirbtuvę, kur nuosto
lių padaryta už $10,000.

Gatavi Velykoms
New Ulm, Minn. — Vienoj 

farmoj antis iki šiol dėjusi 
baltus kiaušinius, šiomis 
dienomis pradėjo dėti žalius.

Rojaus neteko
Miss. Joyce Kline, iš Au

rora, vieną dieną p3siliuosa- 
vo, kad atvykti Chicagon į 
vieną krautuvę, kurioj buvo 
užsiregistravus porai nylon..

Džiaugsmu trykšdama ji 
grįžo namo. Vakare ji suma
nė išsimaudyti. Kurdama pe
čiuką vandeniui sušildyti pa
kuroms ji paėmė pundelį po- 
peros. Išsimaudžius ji norė
jo pasigrožėti naujomis ny
lon Kur nylon? Kur nylon? 
Staiga ji atsiminė, kad pe
čiuką pakūrė pundeliu pope- 
ros, kur buvo įvyniota ny- 
lons.SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Jauki ir Maloni Vieta Pasivaišinti —

Ern
COCKTAIL LOUNGE IR RESTORANAS 

3105-07 West 63rd Street
TELEFONAS — REPUBLIC 0415

BROII.ED RTEAKS IR CHOPS MCSŲ RPECIAIjYBft 
Ravloll — Spaghetti — Vištiena Ir Žuvien Valgiai 
E. J. STATKUS Ir B. AMBROSE, Savininkai

X V. Balanda, V. Juode
lis ir B. Nenartonis išrinkti 
Federacijos Chicago apskri
ties atstovais į ARD sei
mą, kuris bus gegužės 6 d. 
Paskirta ir aukų $10.

X J. Barkauskas su žmo
na, gyv. 2540 West 45 Place, 
vyksta į Arizona valstybę, 
kur žada apsigyventi Glen- 
dale mieste.

X B. ir O. Ogentų, gyv. 
adresu 5648 S. Justine St., 
sūnus (augintinis) Petras 
pašauktas į Dėdės Šamo ka- 

l rinę tarnybą. Dabar randa
si Rockman, Ark.

X Kun. D. Mozeris, iš Šv. 
Vardo katedros, pasiliuosa- 
vęs nuo raštinės pareigų 
dviems savaitėms, išvyko 
poilsio į Hot Springs. Sykiu 
išsivežė ir savo mamytę, ži
nomą veikėją TT. Marijonų 
Bendradarbių ir kitose drau 
gijose.

X O. Vilimienė, iš Mar- 
ąuette Park, buvo išvykus 
automobiliu į Virginia val
stybę su savo sūnum leite
nantu Antanu (IT. S. Navy) 
ir marčia Lorraine, kurie 
buvo atvykę į Chicago trum
pam paviešėjimui

X Marijonos Paukštienės, 
žinomos Moterų Sąjungos 
veikėjos, sūnus Jonas buvo 
iš kariuomenės parvykęs na
mo porai dienų poilsio. Jo
nas yra stalo teniso eksper
tas.

X Agronome S. Šagamo- 
gienė po atostogų Floridoj, 
grįžo nuo saulutės spindu
lių paraudusi. Sako, turė
jusi malonius laikus. Tik 
apgailestauja, kad neturėjo 
laiko ilgiau ten pabūti.

X Vytautas Belą jus rū
pestingai mokina Ateitinin
kų Draugovės šokių baletą, 
kad galėtų sėkmingai repre
zentuoti lietuvių tautą, Tau
tų Festivaly Cleveland. O. 
Festivalis įvyks 23-25 dieno
mis, Public Sąuare salėje, 
Clevelande. Vyksta gražus 
būrys šokėjų.

X Petronėlė Staražinskai
tė, iš Bridgeport, gavo laiš
ką iš Lietuvos nuo savo se
sers, kad jinai paguldyta į 
lovą baisios paralyžiaus li
gos, ir visi kiti giminės iš
mirę, prašo nesirūpinti jos 
likimu. P. Staražinskaitė y- 
ra uoli rėmėja visų katali
kiškų organizacijų darbų ir 
nuolatinė dienr. “Draugo” ir 
“Laivo” skaitytoja.

X Jonas ir Kazimiera Po- 
remskiai, iš Brighton Park 
kolonijos labai džiaugiasi, 
kad abu sūnūs grįžo sveiki 
iš karo pavojų. Ksaveras 
jau vedė melroseparkietę E- 
leną Žemaitytę, jo brolis 
Raimondas taip pat žada ne
apsileisti ir po Velykų su
kurti šeimą.

X Lietuvių Tautinio Mu
ziejaus komisija (Enčeris, 
Cibulskis, Jodelis) Federa
cijos Chicago apskrities su
sirinkime pranešė, kad iki 
šiol tiek jau turi pririnkę 
istorinės medžiagos, kad bū
tų reikalingas atskiras kam
barys. Reikalinga taip pat 
“show case”. Jei kas turi 
nenaudojamų, prašome pa
dovanoti pašaukiant telefo
nu Enčerį: Laf. 2973,




