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SIJA PRADĖS AGRESINĮ KARĄ? — TRYS ĮRODYMAI, 
KAD BOLŠEVIKŲ SISTEMA BANKRŪTIJA. 

Radikalai Išgelbėjo MolotOYdS Nori ToklOS Santvarkos, 
Prancūzijos Kabinetą 

Lietuviškas Nuoširdumas užsirašyti žodis į žodį. 
Kas turėjo progos lan- ~~ K a i P S e r a i jaučiatės, 

kytis p. Grinių namuose j P ° n e Rezidente. 
Kaune, pripažins, kad tai 
labai simpatinga šeima. 

Ta pati lietuviško nuo
širdumo šilima buvo jaučia
ma nuvykus į 3424 W. 67 
str., Chicagoje kur pas sa
vo brolį Antaną, apsigyveno 
buvęs Lietuvos prezidentas. 

Nuvykęs anksti radau vi
sus bepusryčiaujančius ir... 
nelikau pasyvus prie vaišin
go stalo. 

Lietuvių nelaimes atjau
čianti Griniene, buvusiojo 

— Skųstis negaliu. Jau
čiuosi gerai. Buvo trumpa 
ligelė, bet tai buvo pavasa
rine influenca. Dabar svei-

lijos pasiuntinybę Berne ir 
britų konsulatus kituose 
miestuose, kaipo apsaugą 
prieš žydų teroristų užpuo
limus 

— .graikų kultūra pirmavo 
prieš persų. 

Taigi, pirmas Rusijos 
silpnumis — nepasirengi-

kas. Aplinkuma patinka, m a s a n t r 8 g _ t a dispersija, 
ypač mane džiugina, kad A- , išsibarstymas į visas puses, 
menkos vadovaujantieji Į Trečia, pati bolševikų sis-
sluoksniai užjaučia Lietuvos į tema atrodo bebankrutijan-
reikalams ir išsklaido kai- į t i . Socializmas Rusijoje ne-
kunųi lietuvių liūdną nuotai- j įvykdytas. Pirmas tos kryp-
ką. Mūsų viltys j nepri
klausomybę auga iš to. 

— Prez. Trumanas, kongre
so akstinamos, šiandien iš
leido įsakymą valdžios biu
rų ir agentūra viršininkams 
atleisti komunistus, bendra
keleivius ir i visus raudonu
kus iš valdiškų darbų. Atsa
komybė uždėta biurų virsi- ! k a l a i " n u t a r § p į ^ ū 
ninkams ir įsakyta ištirti | p 3 n k i s n a r i u s k a b i n e t e 

kiekvieną esantį ir būsimą A n k s č i a u > k o r m i n i s t a i p r a 

nešė laikysią savo penkis 
portfelius valdžioje, bst taip 
pat laikysis nutarimo susi
laikyti nuo balsavimo mili-

PARYŽIUS, kovo 22. — 
Premjero Paul Ramadiei 
kabinetas, sukrėstas didžiau 
šios krizes, buvo šį vakarą 
išgelbėtas nuo žlugimo ko
munistų kompromiso ir ra
dikalų partijos, pasukimu. 
Nepatenkinti komunistų nu
sistatymui prieš karo Indo
kinijoje finansavimą, radi-

savo 

Kokia Buvo Prieš Hitlerio Laikus 
MASKVA, kovo 23. — įrodymų, veikimo ar priežiū-

"Keturių Didžiųjų" užsienių ros tos laikinos vyriausy-
ministrai šiandien nesusi
rinko, padarydami dviejų 
dienų pertrauką, kurios me
tu jie galės laisvai apsvars
tyti su savo patarėjais Ru
sijos reikalavimą sudaryti 
centralizuotą Vokietijos "de 
mokratinę respubliką,'' pa
grįstą prieš-hitlerine Wei- tybių seimai turėtų vokiečių 

bes veiklos. 

Rusijos Programas 

Rusijos planas numatė 
dviejų' rūmų legislatūrą ir 
seimo išrinkta prezidentą. 
Seimo nariai būtų išrenka
mi slaptu balsavimu. Vals-

yaldžios samdinį 
Einant tuo įsakymu, na

rystė organizacijoje norin
čiai nuversti valdžią sudaro 
pagrindą atleidimui arba 
atsakymui darbo. Generali
niam prokurorui įsakyta su-

ties teoretikų (Kautskis) | d a r y t i s ą r a š ą ^ p r i e š v a l . 
reikalavimas — didelė ea- <a*.„u;„< ^ ™ „ ; . « « ^ „ ;„ «~; 
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mar6 konstitucija, ir užtik
rinančią žodžio, tikybos ir 
susirinkimo laisvę Anglija 
i r P r a n c ū z i j a t u o j a t a k a v o 
tą planą. 

užgirtas konstitucijas ir 
tam tikrą laipsnį; autonomi
jos. 

A m e r i k a i r A n g l i j a r ė m e 
valstybių federaciją. Nors 
britų planas centrinei vy-

Turėjome progos pa- — Europos politinė atei-
žinti simpatingą kunigą č., įtis daugiausia priklauso nuo 
jis jau atvykęs į šią šalį. Ar i keturių faktorių (veiksnių): 

pergyveno krizę. Kitos šalys 
per dešimtį metų atsigriebė, 
o Rusija nė per 30 metų ne
atsigriebia, tas rodo, kad 
ne žmonės kalti, o pati sis-

nebūtų galima jam kur su-(vienas, tai nuo Sovietų Są 
rasti vietą? Kunigas gali jungos' agresijos galingu 
daug gražaus padaryti, jei njft. An££ą», juio išbridimo temą^JTet 1950 metais, pa
nori, įg chaoso Vokietijos. Dabar ! gal paskutinę rusų "piatilek 

žiupsnelis Atsiminimų J i e dezorientuoti, kariškai tą" tik tiek tenumatoma pa
siekti, kad žmogus gaus vie
ną porą batų dvejiems me
tams ir dvi poras kojinių 
(pagal pranešimą anglų lai
kraščio Economist). 

Antra Kautskio tezė — 
darbininkų susipratimas —* 
taipgi nėra Rusijoje pasiek
tas. Man teko susitikti su 
rusų belaisviais, darbinin
kais. Pas juos labai mažai 

Apie Rusiją ir Karo 
Galimumus. 

sugniuždyti, tai alkanas 
Bepasakodama savo įspū- c h a o s a s > K a i p v i e n a s m a n o 

džius iš ištrėmimo ponia pn- d r a u g a s s a k § > y ^ tem g e r a s 

simine: išsireiškimas Biblijoje: že-
— Kurį laiką gyvenome |mė buvo chaose. 

Bavarijoje. Vieną dieną tu- (Čia prezidentas hebrajų 
rėjau progos stebėti, kaip kalba pacitava Šv. Rašto į-
bavarės, tautiniais drabu- žangą). 
žiais pasidabinusios, puošė Trečias faktorius — tai 
bažnyčią. Kaimelis mažas, Anglija, o svarbiausias — 
o įstengė visą bažnytėlę iš Amerika, 
lauko apstatyti gėlėmis. Ir 
tą atliko su tokiu kūdikišku 
džiaugsmu, užmiršdamos, 
rodos; badą, bombardavi- I Ar manytumėte, kad 
mus. Taip ir pamaniau — sovietai gali daryti aktyvią 
laimingi žmonės, kurie turi ; agresiją, 
bažnyčią ir prie jos prisi- i — Man atrodo, kad bolše-
rišę. Bažnyčią aš atskiriu vikai agresiniam karui ne-
nuo, kunigų. Yra kunigui, ku- pasirengę. Iki pasigamins 
riuos aš myliu, ir kurių ne, atominę bombą ar tinkamą 
bet Bažnyčią aš vertinu. Yra ekvivalentą, tai nekariaus. 
žmonių, kurie neturi patrau- Jie perdaug yra nusilpę eko-
kimo prie Bažnyčios, bet nomiškai, ir kaip sako, — iš 
jiems sunkiau, nes tie, ku- i žmonių išėję trūksta inte-
rie turi tikėjimą lengviau ligentijos — gaudo inžinie-
gali pakelti ir žemės nelai- rius vokiečius ir kitus. Ži-
mę". Inoma, jeigu jie gautų pasko-

Pažymėtina, kad ponia lą 10 miliardų, kaip jie no-
Grinienė, nors dar tik nese- Iri, jeigu jiems duotų repa-
niai atvykusi į šį kraštą, jau racijas pirmoj eilėj, kaip 

KARINIS STOVIS 
PIETŲ GRAIKIJOJE 

ATfiNAI, kovo 22. < — 
Graikijos valdžia ' šiandien 
įsakė karinį stovį visoje 
Laconia profektūroje, pieti
nėje Graikijos dalyje, pasė
koje įtempimo kilusio po 32 
komunistų nudėjimo penkta
dienyje, kalėjime Gythion 
mieste. . Taip pat nutarta 
imtis žygių prieš tos srities 
civilius ir militarinius vir
šininkus, traukti atsakomy
bėn tuos, kurie kalti už nu
žudymą, ir išvalyti ginkluo-

tarinioji kreditų Indokinijai 
reikalu. Seimas tuomet pra- | Prancūzijos užsienių min. rįausybei buvo kur kas stip-
vedė^ kreditus 411 balsų j Bidault, įbaugintas stiprios r e Snis , jis planavo griežtus 
prieš 0. Balsavimas tuo ] vokiečių centralinės valdžios v e t o stabdžius per valstybių 
pat skaitėsi p a r e i š k i m u ^ pavojaus, pareiškė: "Cen- j s eįmus. Anglija taip pat 

tralizuota Vokietija visuo- j p a d a r ė netikėtą pataikavi-
met buvo agresyvinė Vokie- j m ą Prancūzijai, kad paten-
tija." Bidault pareiškė, kad k m U g p a s tarosios reikalavi-
Prancūzijos žmonės niekuo- m u s Vokietijos anglių, 
met nesutiks su Vokietijos ] 
valdžios 'centralizavimu. 

sitikėjimo valdžia. 

darė kaimyniniai kaimiečiai, \\QĮ\ 2 6 C . PakėlifTlO 
atkeršydami už dešiniųjų 
būrio vado nužudymą. 

patriotizmo kartą vienam (tas gaujas iš tos prefektū-
sakau: "Vokietį reikia su- ros. 
mušti", o rusas atsiliepia: Puolimą ant kalėjimo pa-
" O kam? Jis iki Penuos 
nenueis, o aš iš Permos". 
Jie tik prievarta eina ka
riauti. Tai lygiai, kaip per-
sų-Darijaus kariuomenėje— 
iš paskum pulkų ėjo būriai 
su botagais. Jei kas bėga, 
tą pliekė.... 

Bolševizmo Dorovė 

Priminta Kinijai 
Išlyginti Sąskaitą 

VVASHINGTON, kovo 22. 
— Ryšium su Lend-lease or
ganizuotos veiklos užbaigi
mu, pranešta jog valdžia 
pasiuntė Kinijai priminimą 
jog reikia atsiskaityti už 
daugiau negu bilijono dole
rių vertės reikmenų. Kinijos 
sąskaita yra viena keturių 
užsilikusių. 

Didžiausioji sąskaita yra 
Rusijos, siekianti apie 11.2 

Amerikiečiai Nori M ^ V ^ VflJŲ 
Paaiškinimo P N C Š 

Valstybės sekr Marshatl, j LOUISVILLE, Ky, kovo 
tačiau, gan optimistiškai 22. — Pradėdamas vajų 
pareiškė, jog yra "daug ko i prieš "kairiųjų įtaką" CIO 
bendro" tarpe visų keturių "automobilių darbininkų uni-
planų, pasiūlytų užsienių joje, prez. Walter P. Reu-
ministrų konferencijoje. A- jther šiandien pareikalavo 
merikietis kalbėtojas vėliau prašalinimą Irving Richte-

rio iš unijos atstovo vietos 

Trečią (Kautskio tezė) — 
turėtų būti aukšta darbinin-

Matė 'Gen Markos* 
SALONIKA, Graikija, ko

vo 22. - r Alexei Grauer, 
vienas lenkų atstovų UN ko
misijoje, sugrjižo čia šian
dien ir sakė jis turėjęs pa
sikalbėjimą su "gen. Mar
kos ," graikų partizanų va-

sake didžiausias klausimas 
yra tas, ar Rusija nori duo- Washingtone. Richter turė-

bili jonus dolerių. Rusija ig- t i d a u g i a u politinės galios i j imu "palinkimų į kairę" 
noruoja pakartotinus kvie- | c e n t r i n e i vyriausybei negu politikoje 
mus tart is dėl atsiskaity- | p a s k i r o m s valstybėms. 
mo. Kitos dvi yra Olandijos _ .. .v, , . , r\ . . • r\ • v -ir Norvegijos, kurios busj. Rus,lja ™v*™*™ kiek ] Potvims Pralaužė 

.. , ^ -xi • jos planas sektų Weimaro Į , 
greau lai-ku itiygmto.. | įo n s^ i t u c i j ą kuri dav6 daug Užtvankas Anglijoje 

įgalios centraliniam rėžimui. \ LONDONAS, kovo 22. — 
Amerikietis kalbėtojas sakė ; Patvinusios upės šį vakarą 
reikia daugiau paaiškinimo, j pralaužė sutvirtintas už-IS jl irfaCe Lin6SJ i r sovietų planas bus atmes- tvankas ir padarė labai di-

AFL transporto darbinin- l t a s Jei & a l i a n e b u s Palieka- delius nuostolius 25,000 ak-
kų unija šeštadieny patiekė ! m a paskirų valstybių ran- rų plote Norfolke. Karei-

kose. ,'viai, vokiečiai karo belais
viai ir ūkininkai tuoj šoko 
prie darbo sutaisyti pralauž-

kų dorovė, atjautimas ave- du, i r parvežęs iš jo 200 
timo nelaimėje. Šitą, tūks- puslapių memorandumą pa-

duodančią jo nuomonę dėl 
pasienio padėties. 

suspėjo išsiųsti keliolika 
siuntinių nelaimingiems be
namiams lietuviams Vokie
tijoje. 

Su TrečiuoHi Lietuvos 
Prezidentu 

Ilgesnį pasikalbėjimą tu
rėjome su prezidentu pw Dr. 

jie nori, tai jie gal pasida
rytų pavojingais puolikais. 

Bolševikų Sistema 
Bankrutuoja 

Sovietai, arba geriau sa
kant maskolių tauta (kaipo 
pagrindas, kuriam tarnauja 
visi kiti iš to konglomerato 

Kaziu Griniumi. Teko stebė- — tautų mišinio) — kurios 
tis, kad jisai, nors jau be
einąs aštuoniasdešimta pir
mus metus, gali pasidžiaug-

yra nemažiau kaip šimtas 
milijonų, yra dabar disper
sijos stovyje, panašiai, kaip 

ti puikią atmintimi, gyva j Aleksandro Didžiojo Armi-
orientacija, galvosenos švie- | ja Persijoje, tik su tuo skir-
žumu ir lakumu. I klausi- tumu, kad rusų kultūra yra 
mus atsakinėjo kaip dik- žemesnė už vakarų Europos 
tuodamas, kad buvo galima [kultūrą, o prie Aleksandro 

- I i I 

tančiais metų nusistovėjusią 
tradiciją Leninas (žiūr. jo 
knygutę "Detskije bolezni 
komunizmą") ir Stalinas y-
ra sąmoningai panaikinę. 
Pirma buvo visų tikybų už
dėta pareiga artimą atjaus
ti, dabar bolševizme to nėra, 
nėra taipgi nė gyvybės bran 
ginimo. Reikšminga, kad 
Vokietijoje didžiausis plė-
šykavimas, vagiliavimas bu
vo atliekamas rusų. 

Man rodos, bolševikams 
padėjo ir Leonas Tolstojus, 
kurs skelbė rfesipriešinti jė
ga piktam. Tas sužlugdė ru* to sostinę... Jie sakė su k i le
sų inteligentijos atsparumą, liai apginkluoja visus svei-

Chicago Surface Lines ben
drovei 26 centų valandai al
gų pakėlimą ir viršlaikį už 
visą sekmadienių ir švenčių 
darbą. Unija atstovauja 
maždaug 11,000 vairuotojų, 
konduktorių ir autobusų vai 
ruotojų. 

Bendrovė sako tas kainuo
tų $12,000,000 mettams. 

Paragvajaus 
Maršuos į Sostinę 

RIO DE JANEIRO, Bra
zilija, kovo 22. — Du bra-
ziliečiai laikraštininkai, ku
rie nuskrido į Concepcion, 
sukilėlių tvirtovę Paragva
juje, šiandien raportavo, jog 
miestas perpildytas sukilė
lių kareiviais "matomai pas-

Vėliausių Žinių Sant rauka 
— Allis-Chalmers 11 mėnesių streikas baigtas. UAW 

priėmė pasiūlymą grįžti f darbą nieko nelaimėjusi. 
— Neoficialūs raportai iš Graikijos sako U. N. komi

tetas raportuos, jog partizanams teikiama pagalba iš kai
myninių valstybių yra svarbi karo priežastis. 

— U. N. saugumo taryba šiandien pradės svarstyti 
įvairius pasiūlytus planus nusiginklavimui pasaulyje. 

— Vanduo iš Yellmvstone upės užlieįjo Yellowstone 
klonį North Dakota ir Montana valstybėse. 

Marshallas savo patiek
tam popieriuje pasiūlė per
organizuoti Vokietiją į 10 Į tą spragą. ' • 
iki 18 valstybių, kurioms, j 
pačioje pradžioje v^do- |Truman Pasirašė OTC 
vautų laikina vynausybe su- •, a B v 
daryta iš tų valstybių virsi į U lba iaMI^ D\H. 3 0 Cl. 
ninku. Alijantų kontrolės j WASHINGTON, kovo 22. 
taryba susilaikytų nuo nu- _ p r e z . Trumanas šiandien 

pasirašė bylių, kuriuo OPA 
veikla bus užbaigta birželio 
30 d., bet ragino kongresą 
pavesti nuomų ir cukraus 
kontrolę kitoms agentūroms. 

KALENDORIUS 
KALENDORIUS 

Kovo 23 d.: šv. Viktorijo
nas i t Šv. Bonaventūras, 
senovės: Jūreivis ir Vis-

Pasidarė iš jųj kaip paku
los, jokio atsparumo: paim-

(Nukelta į 6-tą pusi.) 

manta. 
— Raportai iš Danijos ir Lenkijos sakė pavasariniai Kovo 24 d.: Šv Gabrielius 

kutiniame pasiruošime žy- potvinlai padarė labai didelius nuostolius.' 
giavimui į Asunnion," kraš- Į — Vakar naktį turėjęs įvykti gumos darbininkų strei-! v a r djs ir Glandė. 

kas atšauktas. Unija susitarė su "Keturiais Didžiausiais" 
gumo fabrikais, ir gaus 11 centų valandai pakėlimą. 

— Balsavimas telefono darbininkų tarpe nurodo jog 
jie 15 prieš 1 reikalauja streiko pravedimo. Valdžia to
liau deda pastangų išvengti visuotino streiko. 

kus vyrus, šiaurės Paragva
juje ir veža juos į pietus ko
vai su valdžios kariuomene. 

Arkangelas; senovės: Toli-

ORAS 
Apsiniaukus ir veaiau. 

Saulė teka 5:50; leidžiasi 
6:06. 

. . 
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Švenčių Metu Tremtinių Vaikučiai 
Laukia BALF'o Dovaneliu 

Artinasi Velykų šventes, sirodyti, ką jis gali ir moka 
Visi jų laukia, bet daugiau- Vienas, dėstydamas lūpytes, 
sia jų laukia mažieji vaiku- kartojo mintyse neseniai ie
čiai. Amerikoje vaikai bus mokta naują eilėraštį, kitas 

ŠVENČIŲ METŲ B A L F A S APLANKO 
VAIKUČIU* PARYŽIUJE 

tėvų ir artimų apdovanoti, 
aprengti, pavaišinti įvai
riais skanėsiais. Tuo tarpu 
lietuvių tremtinių vaikai 
karo nuvargintoje Europo
je tik gali tikėtis ir svajo
ti apie tokius skanėsius, ko
kius kadaise švenčių proga 
gaudavo savo tėvynėje. 
Tuos vaikučius BALF'as, 
su Amerikos lietuvių pagel-
ba stengiasi švenčių metų, 
nors kukliai, bet kiek ge
riau aprūpinti tais mažais ir 
menkučiais skanėsiais, kurie 

spaudė po pažasčia smuiką 
ar kišenėje lamdė armoni-
kutj. 

Šventė prasidėjo. Vaikai 
vienas po kito, vienaf drąsiu 
žingsniu, kitas mamos pas
tūmėtas žengė į kambario 
vidurį ir, viso būrio plojimo 
lydimi, kiekvienas rodė savo 
sugebėjimus. Gražu buvo 
klausytis, kaip vaikučiai, kar 
todami mūsų poetų žodžius, 
drąsiai šaukė atvaduosią 
Lietuvą. Liūdna darėsi, iš 
jų nekaltų lūpų girdint sun-

berniuko ar mergaitės gyve- kaus tremtinių gyvenamo 
nime turi didelės reikšmės, skurdą ir aimanas. 

Štai, pavyzdžiui, kaip Ka-I Kad ir bežaisdami, kad ir 
ledų Senelis — BALF'as ap- ratelį bešokdami, vaikučiai 

• 

lankė Paryžius lietuvius vai
kučius pereitais metais: 

Artinosi visų vaikų lau
kiamos Kalėdos. Paskutines 
savaites vaikučiai bent tri
gubai geresni ir paklusnes
ni pasidarė: visi buvo savo 
viltis sudėję į Kalėdų Senelį 
ir labai bijojo savo negražiu 
elgesiu ar nepaklusnumu 
mamai jį užrūstinti. 

Mamoms gi — kiti rūpes
čiai: kaip paruošti Kalėdų 
šventes, jei indauja tuščia, 
kuo pralinksminti vaikučius, 
kaip palepinti juos vaikelio 
Jėzaus užgimimo dieną. 

Mamoms į pagelbą laiku 
atėjo geradaris BALF'as 
Gruodžio 22 dienai buvo su
šauktos tremtinių vaikučių 
motinos ir aprūpintos papil
domu maistu vaikučii; kalė
diniam stalui. 67 į Prancū
ziją karo atblokšti vaikučiai 
gavo po 1 dėžę alyvos, po 
vieną dėžutę žuvų konservų, 
1 dėžutę konservuotų dešre
lių, 1 dėžutę mėsos, 1 dėžutę 
kompoto ir po 30 dėžučių 
specialaus maisto vaikams. 
Motinoms kaip akmuo nuo 
širdies nukrito: jų vaikai 
galės sotūs ir laimingi švęsti 
šventes. 

Taip lauktos Kalėdos pa
galiau atėjo ir į Paryžių. 
Pirmąją švenčių dieną, pa
valgę skanius BALF'o pas* 
tangomis pagerintus pietus, 
visi vaikai susirinko pas p. 
p. Baekius. kurių bute jų 
laukė Kalėdų eglutė ir apie 
ją surengta vaikų šventė. 

Drebančiomis širdelėmis 
rinkosi vaikučiai į "balių": 
Kalėdių Senelis, tą jie tikrai 
žinojo, turėjo juos čionai 
aplankyti ir paskutinės sa
vaitės geru elgesiu jie; visų 
metų prasikaltimus mane su 
kaupu išpdrkę. Ne dėl to dre
bėjo jųi širdutės, ne: prieš 
Kalėdų Seneliui pasirodant, 

nuolat dairėsi į duris, pro 
kurias, jie manė, turėjo pa
sirodyti Kalėdų Senelis. 

Ir štai, pagaliau, jisai. 
Kiekvienas vaikas pažįsta 
jo milžinišką žilą barzdą, 
jo ilgą raudoną apsiaustą, 
o ypač — tą didžiulį pilną 
dovanų maišą, kurį jis sun
kiai velka ant savo pečių. 
Bet koks gi ten užrašas ant 
jo krūtinės. Tai, turbūt, to 
senelio pavardė. Ana, tai 
senelis BALF'as, tai jis 
šiandien neša vaikučiams 
dovanas*. 

Mirtina tyla kambaryje. 
Vaikučiai spaudžiasi, kiek 
galėdami, prie Senelio, no
rėdami nepraleisti nei vieno 
žodžio iš jo kalbos. 

O jisai pasakoja atkelia
vęs iš už jūrų marių, iš to
limos Amerikos. Dgai jis 
ieškojo vaikučių Lietuvoje: 
vienų Žagarėje, kitų Prie
nuose, trečių Dubingiuose, guomet! 
bet niekur jų neradęs. Pa- Į 
vargęs Senelis BALFAS, 
lietuviukų beieškodamas, ir 
atsisėdęs ant akmens, ėmęs 
melsti Dievą, kad tasai pa
dėtų jam surasti vaikučius, 
nekaltai išblaškytus po visą 
pasaulį. Dievui pagailę ir 
vaikučių ir Senelio BALF'o, 
ir atsiuntęs jis jam perkūno 
ratus, su kuriais senelis per 
vieną akimirką atsidūręs 
Paryžiuie, šiame didžiuliame 
/aikų būry. 

Vaikai godžiai klausėsi 
Senelio BALF'o kalbos. Jie 
gailėjosi jo pavargusio, ir 
suprato, koks geras turi bū* 
ti Senelis BALF'as, kad lei
džiasi į tokią kelionę, norė
damas juos apdovanoti. Ta 
eiau visų akys buvo nukreip
tos į tą didelį maišą, kurį 
pagaliau senelis nusiėmė 
nuo savo pečių ir atsirišo. 

Iš maišo pasipylė dovanos; 
kiekvienam vaikui gražus 

iš Vokietijos 
Kovo 14 d. j New Yorką 

atplaukusiu laivu SS Marine 
Flasher iš Bremerhaven, 

kas, o jame — nedrąsu net: kįyULn \L I iot i iv in 
pasižiūrėti, — piUa visko ) AIYyRU 10 LICIUVIU 
ko tik vaikutis galėjo lauk
ti ir svajoti: lėlytės, kaspi
nėliai, spalvoti pieštukai, 
sagtukai — visko vistiek 
išvardinti negalėsi, nei vi
siems vaikams išrodyt! ne
galėsi. 

Senelis BALFAS, apdova
nojęs vaikučius, liko vienas 
prie eglutės. Vaikučiai džiau
gėsi dovanėlėmis, iš džiaugs
mo net užmirkdami senelį, 
o seneliui smagu buvo širdy
je, matant vaikučių džiaug
smą. 

Ir dabar, nors jau ku
ris laikas praėjo po Kalėdų 
švenčių, vaikučiai nepamirš
ta Kalėdų Senelio ir dažnai 
kartoja: "Ačiū, Seneli BAL 
F AI, kad mus aplankiai su 
tokiom gražiom dovanėlėm" 
Tačiau dar dažniau jie klau
sinėja savo namų: "Mama, 
pasakyk, ar Senelis BALFAS 
ir per ateinančias šventes 
mus aplankys, ar nepamirš 
jis mūsų, netekusių tėvy
nės?" 

Atsakykime tiems ir ki
tiems tremtinių vaikučiams, 
kad BALFAS juos aplankys 
ne tik per Kalėdų šventes 
ne tik per Velykas, bet vi-

nes: 4 Ridge Street, New 
Haven, Conn. 

Petras Vičius, J. A. V. pi
lietis, apsistojo pas gimines: 
6631 So. Maplewood a ve., 
Chicago 29, 111. 

Ieva Juodgudienė, J. A. V. 
pilietė, laikinai apsistojo 
pas gimines: 467 E. 8th St., 
So. Boston, Mass. 

Kazys Pilelis, aštuonerių 
metų našlaitis, kurį laikinai 
paėmė globon U. S. Commit-
tee for European Children. 

Atvykusius pasitiko gimi
nės, draugai ir Lietuvos 
Gen. Kons. New Yorke At-
tache A. Simutis, kuris pa
dėjo su formalumais. 

L. G. K. 

Iš Afrikos pranešama. 
kad pastaruoju laiku Alge-
ria kraštą buvo užpuolę są
rančiai. Vietomig tų vabz-

Dr. VValter J. Swiafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Tai.: — Kasdien l t Iki 11; 1 11d I: 1 
iki 9. ssfttad. 10 ryto lkl • rak. Sek. 
madienj ! • Iki U . Trečiad. uždaryta. 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 
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DR: VAITUSH, OPTf 
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Vokietijos, tarpe kitų trem- džių buvo kaip juodžiausias 
tinių atvyko ir šešiolika lie- debesis keturių mylių ilgu-
tuvių: 0 

Albina Abradtyte apsistojo 
pas seserį p. Albiną Kirtie-
nę, 139 Park- Street, Bris-
tol, Conn. 

Rūta Ditrichaitė apsigy
vens New Yorko apylinkėje, 
nes nežino giminių Jungt. 
Amer. Valst. adresų. 

Algirdas ir Ringaile Gus
taičiai apsigyveno: 265 
Wythe A ve., Brooklyn, N. Y. 

Juozas Kazlauskas, J. A. 
V. pilietis, apsistojo pas gi
mines: 901 Bank Street, 
VVaterbury, Conn. 

Broliai Zigmas ir Kazys 
Lakačauskai, i , A. V. pilie
čiai, apsistojo pas gimines: 
425 Keap Street, Brooklyn, 
N. Y. 

Jonas Mickevičius, J. A. 
V. pilietis, laikinai apsisto
jo: 32 Dominic Street, New 
York, Į*. Y.' 

Marė Misiukaiti, J. A. V. 
piliete, laikinai apsistojo 
pas pažįstamus Brooklyn, N. 
Y., apylinkėje, o toliau vyks 
pas gimines: 31 Linden St., 
Moundville, W. V. 

Valerija Petkevičienė su 
sūnum Petru, J. A. V. pil., 
apsistojo pas gimines: 264 
Ma^ygold Street, Munhall, 
e* 

Prana s Sitavičius, J. A. V. 
pilietis, apsistojo pas gimi
nes: 21 Austin Street, Brldg-
eport 4, Conn. 

Vineas J. Pilka*, J. A. y . 
pilietis, apsistojo pas gimi-

Maa© 23 metą praktikavimas 
Jflsq garantavimas 

Palengvina akių įtempimą, kurie 
eeti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma
giausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami J 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiima išgydyti. 

į Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

kaip pirma. 
4712 South Ashland A ve. 

Telefonas Y AKI) S 1373 
TAJLANDOS: nuo 19 ryto Iki I T. 

vak. Sftkmad. pasai sutarti 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 
Bes. Tel.: MIDway 2880 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną pora aklu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
iaegzaminuotl Jas moderniškiausių 
metodu, kuria reaejimo mokslas 
guli sutelkti. 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

wia% Akių Įtempime. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lfe-tos gau 
Telefonas CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:tt a. m. Iki C:00 p. m, 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd Street 
HOURS: Daily 6 to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

i ^ 

v* * 
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kiekvienas vaikas turėjo pa- gėlėmis išmargintas maišiu-

3S 
KNYGŲ PASIŪLYMAS: 

GAVĖNIAI • • # 

Stacijos ir Grandus Verksmai 10c 
8v. Juozapo Novena , 10c 
Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena 10c 
N mena prie Dievo Biotine* Nuol. Pagelbos 10c 
šv. Onos Novena „ 15c 
Novena į 8v. Antaną 15c. 
Šv. Judo Tade jaus Novena , 15c 
Novena už Sielas Skaistykloje 20c 
Introaizaefja Šv. Jėzaus Širdies 30c 
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn 35c 

* 

Beik prisiųsti ir už persiuntimą. 
Galima pašto ženklais užmokėti. 

DRAUGAS 
2334 S. Ookley Ave. r 

8, Illinois 

B£ 

Skelbiame Jums Naują Patarnavimai 

ARCHER AVE. FEED STORE 
6268 Archer Avenue, Chicago 

Phones. STAntey 8611 ar PORtsmouth 8151 " 

Scratch Feed $ 4 . 3 5 E * S M a s h • 

Viščiukų Starter $ 4 . 9 5 šiaudai $1 JQ už bale'ą 

PRISTATYMAS KASDIEN DYKAI 
Pas mus randasi pilnas pasirinkimas pašaro ir 

įvairių reikmenų paukščiams ir gyvuliams. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
fi244 W. M t n S t 

m 
VUUJ DAUBAI OARAjrrUOTAl 

T&laom Vien Udlrbys&o. 
Tteoktae Modeliu* 

DYKAI A P K A I N A VTMAS 
11 u r n ų Ir prlstatom 

NAUJUS 
RADIOS 

Mm tarime Kadtfe | stok* Iv 
Huną neretkea laukti otti JOBO. 

Taipgi Paalrlnklmaa Villauslu 
MuHkoe Rekordu 

N u*d ptrki te ir 

Ofta. TeL VIB. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

4204 Archer Avenue 

LIGONIUS PRIIMA: 
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

Rez. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2S68 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 0 vaL vakare, 
Trsčiadlanlo vakaraji Ir taipgi 

Bakmadiettiaii pagal sutarti. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namu.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSIC1AN and SURGBOI 

(lietuvis Gydytojas) 

3925 VVest 59th Street 
VALANDOS: I — 4 popiet, f : I t — 
I i i vakarais. Trečiad. pasai atitarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2824 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
dienomas nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare, 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir PAnlrtjulfoniftfa 
VAL.: 10-12 ryto; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet, 
TeL: GROvehill 4020 

(Ofiso Ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Ed. 

iDargis Vaistines Name) 
OFISO ViOJJfI>OS: 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TELEFONUOKITE: 
CHOKRO 411S 

AUULT* Vakarais uu f •• irat 

Dr. Vincenf E. Zopel 
DENTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutartį. GROvehill 7313 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 VVest 66th Place 
Tel. REPublic 7868 

STASYS LITWINAS SAKO: 
• 

'TIARAD T a i Geriausias Laikas Pirkti ur\or\i\ — VISOKIOS RrrsiFs NAMAMS 
REIKMENIS t * 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
OERAS PASIRINKIMAS: 

3E T̂ ^ 

Stogams Reikmenys — Insuluota Plyta išvaizdos Sldings 
- - Laagu — Doru — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
VaraMto — Enanelio — Oeležmkj Namams Reikmenq 
(Hardware *- Plslsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rnfties InsuHacijos Materiolo — štormo Langu Koss-

srirD.1!^; y$T ~ " ^ ** - v"^ 
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAĄLAS DYKAI l 

S T A S Y S U T W I N Ą S > P r e s . 

CAHR MOODY LUMBER CO. 
303d S. HALSTED ST. JEI* VICTOBY 127^ 

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak. 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resid. tel. OANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. b* 

Seštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutarti. 

TeL CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. 2. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6609 S. Arteslan Ave, 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

DR. A. JENKINS 
PHYSIGLAar A BURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir ?:«•-» ' 

šeštadieniais nuo 2-4 popiet. 
Trečiad. ir Sekmad. usdaryta. 

Ofiso Tel. — PROspect S&S8 
1©L — VTKjrlnl* S491 

Tel. YARds 3146 

DR. Y. A , ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO -
744 VVest S5th Street 

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:90—S:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

, Šventadieniais: 11—12. 

Res. 6958 So. Talinas Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Ko*? 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YARds 4787 
Nam« Tel. PROspect 1980 
"• • • . 

Ofiso TeL YTRginia 0086 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

DR, L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1198 
Namu TeL: PULLMAN 8271 

Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 F. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid. M.D. 
GYDYTOJAS D3 OHUiURGAS 
vVest Town State Bank Bldg. 

2400 VVest Madison S t r e e t 
Ofiso TeL: SEEley 7SS0 
Basto. TeL: RRUnswick 0807 

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

'- » - M- J re=*« 
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S «D R A U G O " 
DARBŲ SKYRIUS 

fOOOOOOOOOOOOOOOOO€k>0000004 

"DRAUGAS** HELP WANTED 
ADVKRTTSINO DEPARTMENT 

117 No. Dearboro Street 
Tel. RANdolph *4*8-t4*t 

HELP* WANTED — VYRAI 

PAPRASTAS DARBININKAS (25 iki 
35 m.) reikalingas prie troku kro
vimo ir vidui darbu. — I i AK ES IDE 
PLUMBING COM 85S W. Iiake St. 

DŽENITORIUS 
Patyręs dirbti ligoninėje, nevedęs, 
blaivus, Lietuvis pageidaujamas, 
mažiau kaip 45 metų senumo, ge
ra mokestis, valgis ir užlaikymas. 

KREIPKIS PRIE MR. FTTCH 
SOUTH SHORE 0810 

VVAREHOUSE VYRO 
Pastovaus, 38* vai. j savaitę. 

Geros darbo sąlygos. 
Apmokamos atostogos. 

ARMSTRONG CORK CO. 
1500 S. VVestern CANai 2660 

SIUVIMO OPERATORIUS 
IR PADĖJĖJAS 

Patyrusių prie awningrs. Pastovus 
darbas ir ffera mokestis. 

COSMO AWNING CO. 
25S5 N. Sonthport Ave, 

BITtersweet 0436 

«»a»»a<>#>##io>»<<#aaa»oa#>a#i»»»»»<i»0^i»»##i 
HELP WANTED — MOTERYS 

HELP WANTED — MOTERYS 

Escelfent Posftion 
Open For — 

S T E N O G R A P H E R 
General office work. 

Will consider beginner. 
Very good starting salary. 

On Near North Side. 
5 H day — 40 hour week. 

PHONE — SUPERIOR 6888 

REIKIA MOTERIŲ 
Loop SaLdahiiy Dirbtuvėje 

Paityrimo jokio nereikia. 
Gera užmokestis. 

GOLD CANDY CO. 
210 W. Madison 

REIKIA MOTERIŲ 
SKIRSTYTI SKUDURIUS 

Puiki mokestis. 
Geros darbo sąlygos. 

CELOTEX CORPORATION 
2534 W. Huron St . 

REAL ESTATE 

PARDAVIMFI ŪKIS — 140 akarų. 
Indianos valstybėje. Naujas namas 
ir kiti pastatai : 40 myliu nuo Chi-
cagos. Dėl platesniu informacijų, 

saukite — PULLMAN S074. 

Paims našlaičius 
New York* — Billy Rose, 

Broadway teartalas, ir jo 
žmona planuoja adoptuoti 
25 našlaičius iš Europos. 

Tuos našlaičius jis pasi
rinks iš tremtinių: tarpo ir 
išaugins savo ūkyje, kurį jis 
turi Mount Kisco, N. Y. Sa
vo vaikų jie neturi. 

AR IEŠKOTE GEROS 
PfcDfiS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— DffiO-

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H c į VAL. PRADŽIAI 

11H c | VAL. PO S MfiN. 
S2%c į VAL. PO 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:S© VAK. IKI 12 NAKTĮ 
i 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 

809 W. WASHINGTON ST. 

Tremtinių karo metu 

Gyvenimas Tarp Lavonų 
TRUMPAS APIBŪDINIMAS VOKIETIJOS KONCEN

TRACIJOS LAGERIŲ IR KALINIŲ GYVENIMO 
JUOSE. 

EXPERIENCED 

S O L D E R E R S 
AND 

W I R E R S 
LIKĘ TO WORK IN 

THE FRIENDLY ATMOSPHERE 
OF 

M O T O R O L A 
THE BEST RADIO PLACE 

IN TOWN 

EXPERIENCED RATE, 94 c. 
AUTOMATIC INCREASES TO 

$ 1 . 0 4 
WE TRAIN 

INEXPERIENCED GIRLS 

STARTING RATE, 88 c. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

n$i^viMAr~ 
Yra dar tik 20 kopijų 

"Sparnuoti Lietuviai"1 

D A R I U S IR GIRĖNAS 
Knyga kietais viršeliais ap

daryta, gausiai paveiksluota, 
turi 384 pusi. Pirmiems užsi-
sakusiems dar teks. Nelaukit. 

KAINA — $1.75 
(su persiuntimu) 

DRAUGAS 
2334 S. OAKLEY AVE. 

Chicago 8, Illinois 

Atsiųskite man kopiją (ų) 

Sparnuoti Lietuviai. Jdedu $ 

Vardas 
i Adresas 

Draudžia vedybas ! Miestą* 
Maskva. — Bolševikų 

aukščiausios tarybos laik- j w w ^ ^ ^ ^ w w w w w v w w 
rastis paskelbė tos tarybos MA^AJ KOPIJŲ TELIKO 
prezidiumo įsakymą, kuriuo 
yra uždraudžiamos vedybos i- #* f* 
tarp Rusijos (sovietų sąjun- | ^Ą £ L E S S 
gos) piliečių ir užsieniečių. 

| | | LITHUANIA 
- £ * * L Paras« OWEN J. C. NOREM 

žemilaplai, paveikslai. S00 pusi. 

KAINA: $2.00 

Užsakymus siųskite J — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

ChJcago 8, niinofa 

Mes juose būdami daugiau 
nieko kito nematėm, kaip tik 
keletą spygliuotų ir elektri
zuotų vielų tvorų; o už jų su 
didžiausiais prožektoriais 
aukštus bokštelius, kuriuo
se sėdėjo sargybiniai pasi
puošę kaukuolėmis, "S. S." 
ženklais ir atsukę į mūsų 
blokus kulkos vamzdžius. O 
už kokių 300-400 met. būde
les, jose buvo ginkluoti sar
gybiniai šautuvais, granato
mis ir kai kurie su dresi
ruotais Šunimis. 

Gross Rosen kone. lageris 
atrodė, kaip koks miestelis, 
kuriame buvo apie 80,000 
tūkstančių gyvų lavonų, ku
rie atrodė, kaip mumijos 
arba skeletai. (Aš dažniau
siai būdavau sutinęs) Kre
matoriumas panašus buvo į 
fabriką, kuriame sudeginda
vo iš bado mirusius, nuo smū 
gių žuvusius, iš po kartuvių 
ir pakaruoklius (kurie pats 
pasikardavo). Kiek aš žinau 
tame krematoriume sude
gino ir 5 lietuvius, iš kurių 
išnešant iš bloko ir krema
toriumo vienas atrodė dar 
su gyvybės žymėmis. Savai
tėje du tris vakarus prie 
kremateriumo stovėdiavo 
virtinės sunkvežimių su at
vežtais lavonais iš kitų 
kone. lag. ir kalėjimų, ma
tyt, kuriuose nebuvo "Anci-
kristaus pečiaus." (Ta pa
baisa buvo priešais mūsų 
bloką Nr. 22.-A.). 

Pabėgimas buvo neįmano
mas, o jei kas ir bandydavo 
pabėgti ar pabėgdavo, tai 
mums visiems reikėdavo vi
są parą šaltyje ir per lietų 
nevalgiusiems, išrikiuotiems 
aikštėj estovėti. O kai su

muš surikiuodavo į tam tik
rą aikštę žiūrėti ceramoni-
jų. Kad visi gerai matytų 
kartuvės buvo įrengtos kak 
ne. Prieš kariant per garsia 
kalbius pasakydavo septy
niomis kalbomis kalbą: kas 
jis toks, kiek metų, už ką 
kariamas ir t. t. Pakartąjį 
vėjas, kaip kokį skarmalą 
visą parą blaškydavo. Po to 
krematoriumas paversdavo 
pelenais ir dūmais. 

"links, tinks" (kaire...) Pro 
tribūną mums reikėdavo 
praeiti gražiai išsilygiavu-
siems, po kojai, kojoms tvir
čiau suduodant į grindinį, 
nusiėmus kepures, prispau
dus rankas prie šlaunų ir at
sukus galvas į tą pusę kur 
"viešpačiai" stovi. Klumpių 
tauškėjimo garsas toks bū
davo didelis, kad net orkes
tro nebūdavo girdėti, kuris 
šeštadieniais ir sekmadie
niais, praeinant pro tribūną, 
grodavo įvairaus maršus. 
Per 2-3 savaites tas visas ri
kiuotes ir gimnastikas taip 
išmokydavo, kad jokią ka
ro mokyklą baigę to nepa
darytų. 

gulti nakties, "poilsiui", tai plentu; batais pasisiubuoda-
net šiurpas pakrato ir či-1 mi per galvas ir šonus. Po 
goniškas prakaitas išpila, o tokių guldymų, kitas lieka 
ypatingai kalinius naujokus, j amžinai paguldytas. Koks-gi 
nes dėl vietos stokos keletą 
savaičių reikalinga gulėti 
ant grindų. Suguldydavo 
taip, kad uodas snapo ne-
įkištų. Taip guldant keletą 
kartų trenkia į grindis, į sie
ną ir ant gulinčiųjų meta; 
miegoti tenka įkišus petį tarp 
gulinčių, nes visas negali 

gulėjimas galėjo būti?... Lo
vos 3-4 aukštų, kuriose tu
rėjo gulėti po 2-3 kalinius 
lovoj, o "ligoninėse" po 2 
lovoj, bet į ligoninę pakliūti 
sunku buvo, nes reikėdavo 
turėti 39 laipsnius temperai 
turos, o mirdavo nei^36~ne-
turėdami. JeigtiL mirdavo 

įtilpti; tada išsigimėliai pra- naktį, tai iki ryto reikėdavo 
deda vaikščioti, kaip kokiu Į (Nukelta 4*pusl.) 

J K 

Sekmadieniais dirbdavom, 
Darbas buvo labai sun- tik iki pietų. (Nedarbo die-

kus, nes reikėdavo dirbti nos buvo 1-ma dieną Kalėdų, 
prie įvairių statybos darbų Nauji Metai, Velykų 1-ma 
arba miške kelmus rauti. Ne- dieną ir kai kurios valstybi-
šant cementą, akmenis, ge- nes šventės). Po pietų skai-
ležinius balkius cementinius | tės "laisvalaikis' \ bet pailse-
stulpus parpuoli, kaip Kris- Į ti negalėjai, nes reikėdavo 
tus po kryžium, bet turi aku- šiuos asmeninius darbus at-
biai atsikelti ir padedant ne
laimės draugams užsidėti 
naštą. Jei griūvant žemėn 
cemento maišas 30 100 kg. 
suplyšta ir pasipila, tuoj pri 
bėga sargybiniai ir prižiūrė
tojai, kurie be jokio pasigai
lėjimo pradeda lazdomis 
mušti ir spardyti; visuomet 
taikos įspirti į tarpkojį, kai 
susirieti ir užsidedi rankas 
tuomet duoda smūgį į prie
širdį. Kitas krinta amžinai 
ir daugiau nebeatsikelia. 

Mus varant į darbą ir 
griebiant nuo plento kopūsto 
lapą ar cigaretės nuorūką 
sargybiniai pradėdavo žiau
riausiai mušti šautuvų buo
žėmis ir lazdomis. "Wald 
Komando" — mūsų grupę 
(10 kalinių) į mišką vary 
davo gerai ginkluoti šautu
vais, lazdomis ir lengvu kul 

likti: barzdą skustis, "kry
žius" galvoje išskusti, 
(skusdavo kirpėjai su labai 
neaištriais skustuvais) nau
jus numerius prisisiūti, ku
rie per savaitę prie nešvarių 
darbų suplyšta arba neaiš
kūs pasidaro; kurie nešiojo 
civilinius rūbus, švarkų nu
garose ir kepurėse raudo
nais dažais kryžius išma-
liavoti, o kelnėse generoliš
kus lampasus. Šiek tiek ma
žiau darbo turėjo kaliniai, 
kurie nešiojo dryžuotą arba 
maišytą uniformą, nes ne
reikėjo maliavoti kryžių ir 
lampasų. O po tų darbų — 
parazistų "medžioklė". Kele
tą minučių duoda pačiam 
išlsiieškoti, o vėliau stoją 
tautybėmis į eiles. (Lietuviai 
buvo priskirti prie rusų, o 
vėliau lietuviai ir vokiečiai 

kosvaidžiu 7 sargybiniai. j prie čekoslavakų, nes lietu-
Grįžus i)š darbo reikėdavo»vių ir vokiečių tame lagery-

švariai nusiplauti klumpes, 
kad nebūtų purvo, bet toks 

, būdavo trumpas terminas, 
Raudavo, tai atveždavo i tą L , , .. l„x*n„^ n_;A;+; 
6 .. . ' . . . . if- kad kitas nespėdavo prieiti 
patj lageri, i š kurio pabėgo 
ir pakardavo. Vedant karti 
apvilkdavo tam tikra unifor
ma (šviesiai rudos spalvos 
su daugybe raudonų kryže
lių). Vesdavo karti vienas 
esmanas ("S. S" karys) ir 
vienas iš kalinių paskirtas 
budelis, kuris už tai kone. 
lag. turėjo gerą gyvenimą. 
Prieš atliekant ekzekuciją 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEYVELRY 

Sunaikins patranką 
Sunaikins patranki 

Berilu. — Britai praneša, 
kad didžiausia pasaulio pa
tranka bus sunaikinta sekan
čią savaitę Krupp fabrike 
Essen'e, kur ji buvo paga
minta. 

Patrankos vamzdis yra 
133 pėdų ilgio, o jos kalib
ras — virš 31 inčo. 

Tokiu patrankų iš viso 
buvo pagaminta tik trys. 
Jos buvo skirtos rusų fron
tui. Ji sveria 130 tomų ir ga
li iššauti septynių tonų šovi
nį 33 mylias. 

MALDOJ PRISIMINK LIETUVĄ 

Plsaa* send me postpald 
copies of your book — TTMELESS 
LfTffUANIA. Enclosed you wttl 
flad $ 

Name 

Addreas 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $45000. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamžinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėles. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budrlko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadienį, iš WCFL 
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landa vak.. o ketvirtad. vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. Halsted St. 

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

net prie vandens arba ir j 
prausyklą įeiti, nes prausy
kla buvo nedidelė, o kalinių 
daug. Įeinant į bloką, kurio 
klumpės buyo nešvarios, tuoj 
išsigimėliai — sadistai pra
dėdavo spardyti ir guminė
mis lazdomis mušti, kur ne
papuolė kiekvienam. Suėjus 
į baraką labai skubiai reik
davo nusirėdyti rūbus iki 
pusės dr bėgte bėgti praus
tis... į prausyklą ir atgaL 

Iš darbo grįždavo įvairios 
komandos kartu kolonomis, 
kurios eidavo pro centri
nius vartus ir tribūną. Tarp 
vartų ir tribūnoje stovėdavo 
aukštesni "S. S." pareigūnai, 
kurie žiūrėdavo į savo au-

je ne pardaugiausiai buvo). 
Po to eini po vieną prie 
"revizoriaus"; vienas iš jų 
šviečia su daugybe žvakių 
lempa — antras su kokia tai 
smarkiai kaitinančia lempa 
per siūles vadžioja, — o 
dar kitas užrašo kalinio nu
merį, kad galėtų patikrinti 
ar visi per kantrolę perėjo. 
(Numeris atstoja pavardę ir 
vardą, nes lagery pavardė
mis niekas nevadina ir ne
šaukia; ten žmogus neskai
tomas žmogum, bet kokiu 
tai daiktu, kad išsigimėliai 
— sadistai žiauriausiais bū
dais kankindami turėtų sau 
malonumą). Už vieno "kiš
kio" atradimą gauna 25 
"bananus" (guminė lazda 
60-70 cm ilgio). Vienas už 
gula ant galvos — kitas ant 
kojų, o budelis, tik "vaiši-

kas, kaip į kokį paradą ir Ina" (kerta). 
kaip šunes skalydavo: j Kaip jau laikas ateina 

P JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
P JEIGU NORIT! PASIDĖTI TAUPINIMU1 
9 JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS | 

UIMIVERSAI, 
Savings and LoanJVssociation 

1739 So. Halsted St ' TeL CANai 8500 
Jnsų indelių MOfumnl apdrausti per Federal lavinu and Loan 

Insurance Corporation. 
Atdara kasdien ano • ryto iki f vakaro. Ketvlrtadieniais no© • 

irto Ui • vakar*. Mtadianiali m» • ryto Od 1 po piet% 

ĖSL 

* 

mARCUTIJ^ 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo K iki 8 v. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

==3ffl 

-3x 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

. * 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome | namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, (tezėmis Ir 

statinėmis. 

• • rV 
ŠIMKŪNAS 

Savininkas 
Telefonas PROspect 5951 

WATCH SAVINGS 6 I0W! 
• l t I I 20 

Vr*. Yrt. Yr«. Yf«. 
S 9 M 
10 M . 
25 mo. 
M M . 

$300 
000 

1600 

3000 

$600 
1200 

3000 

6000 

3900 

1800 

4500 

9000 

$1200 

2400 

6000 
12000 FOR THAT HOME 

ALL YOUR OWN 

• ' • • • '" 
r 

' » * 

You'l l Need M o 
Many tmbitious couples are saving here to become 
future home-owners, soon as thefve aceumuiated die 
down payment needed. . Any convenient amount opens 
your insured savings account at diis Assodatioo. Tht 
charr wili sbow you how much you oeed co sava. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

> 

— 

SAVE VVITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN 

• 

• - - • -
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D R A U G A S 
1H1 UTHtJANIAN DAILY FMENfc 

Eatered as Second-Class Matter March 81, 1911 at Chic 
Udder the Act of March S, 1879. 

Published dally, Mtcept Sundays, 
by the 

LithimnUn CathoHc Presą Sodety. 
Member of tbe Catholic Presą Ass'n 

Subscrtption Rates: 
l f .00 per year outside of Chlc&go: 
$7.»o per year i n Chicaro A Cicero; 

4 Ęmta per oopy. 

Prenumeratos kaina Ohlcagoje Ir 
Oioeroje per pastą: 

Metams $T.©0 
Pusei Metų 400 

Junirt. Valstybėse, bet i 
Metams 
Pusei Metu . . . • 

trisieniuose 
Metams • 
Pusei Metu . * 
Pinigus reikia siųsti 1 

Orderiu su uiaak 

Skelbimų kainos bus ] 
tuojaus, gavus pfa 

SKELBKITfiS DIEN. 

AP2VALGJ 
__- . —— • • • 

Tremtiniu Žurnalas 
šiomis dienomis gavome Salzburge lietuvių 

leidžiamo žurnalo "Tėvynėn" 4-tąjį numerį, 
didoko formato, 34 puslapių, skiriamas lietuv 
rai, menui ir literatūrai. Jame randame žymes 
tuvių rašytojų ir poetų kūrinių. 

Kadangi "Tėvynėn" 4-tasis numeris išleist 
rio 16-tai atminti, todėl dr. V. A. Dambrava 
jame straipsnyje tarp kitko sako: 

"Dvidelimt dvejus metus džiūgavom ir verk 
vėje. Džiūgavom nė nepastebėdami, kad už 
šalna nori pakąsti visa savo gyvybe besiveržia 
pūrą. Ir vėl liejosi kraujas, tremtiniai alpo, 1 
mi saujoj suspaustą tėviškės žemę, o HkuSie; 
arba slėpėsi, bėgdami nuo mirties. 

"Šiandien svetur minime dvidešimts devinl 
tuvos Nepriklausomybės sukaktj... Mes, lietu 
rie anų laikų Didžiojoj Kunigaikštijoj tautų ta 
glaudėme ir nuo pavojų gynėme, likome kl; 
svetur iešką maisto ir prieglaudos... 

"Šiais metais Vasario 16 Ūkime Teisingu* 
yra daug daugiau paties Kūrėjo, kaip išvarg 
šaulio politikų rankose. Tikime stebuklu, kaip 
tados mūsų tėvų tėvai tikėjo ir sulaukė. Šianc 
giame visas savo mintis į vttną didžiulį, galit 
kimą — Tėvynėn. Mes alkstame savo krašto! 

Gražus vedamasis straipsnis baigiamas vilt 
Lietuva ir vėl prisikels laisvam ir demokratir 
venimui. 

VLIK'o Atstovai Londone 
Škotijos lietuvių laikraštis "Išeivių Draugs 

neša, kad šių metų kovo 2 d. lietuvius, aplankė 
kalbą pasakė kun. Mykolas Krupavičius, V y 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas. S' 
silankymas šiaip įvertinamas: 

"Kun. Krupavičius kalbėtojas — burtininkas, 
čių, jo žodžių klausai, kaip maloniai ausį gucK 
muzikos. Ir auga kas tai žmogaus viduj — no 
giau dirbti tėvynei, daugiau aukotis, būti dorei 
resniu Lietuvos vaiku." 

Toliau tame pačiame* "Iš. Drauge" praneša 
kun. M. Krupavičius, V. Sidzikauskas ir M. Av 
visai netikėtai atvyko Londonan vasario 22 d. 
Kun. Krupavičius padaręs didelį džiaugsmą 
lietuviams vasario 23 d. pasakydamas jų bažn; 
mokslą. Kovo 2 d. V. Sidzikauskas Londono li< 
padaręs išsamų pranešimą. 

VLIK'o atstovai, spėjame, lankėsi ne tik t* 
Anglijos lietuvius aplankyti, bet ir kitais s 
Lietuvos laisvinimo ir tremtinių reikalais. 

Vyskupas P. Būčys Londone 
J. E. vysk. Petras Būčys, Tėvų Marijonų vii 

vyriausias vadas, kaip praneša "Iš. t*r.", lank 
done ir ten išbus iki balandžio 15 d. Garbinga 
čias vesiąs Londono ir apylinkių lietuviams m 

Reikia tik stebėtis, kad J. E. vysk. Būčys, n 
to fakto, jog jau eina 74-tuosius metus, tačiau 
kiai pajėgia eiti savo tiesiogines parei,gas, ku; 
sunkios ir atsakomingos, ir dar turi jėgų ir e 
važinėti į tolimesnius kraštus su misijomis ir 
lijos reikalais. 

Lietuvių tremtinių akademinis jaunimas Vak 
ropoję leidžia žurnalą "Šviesą", kurio šių met 
numeris pašvęstas Lietuvos Nepriklausomybės 
bimo sukakčiai paminėti, šiame numeryje dedai 
rimtų straipsnių, patriotinių eilėraščių ir liniųi i 
lus einančio lietuvių jaunimo gyvenimo. 

Didžiosios Britanijos užsienių reikalų mlnist 
vin vyriškai padarė išskaičiuodamas visas tas 
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k 
tremtinių 
Žurnalas 

vių kultū-
sniųjų lie
tas Vasa-
i vedama-

kėm Lais-
durų vėl 

antį pum-
bučiuoda-
>ji kovojo 

itąją Lie-
iviai, ku-
aUtas pri-
lajokliais. 

nU, kuris 
cusių pa-
p kad ki-
dien jun-
ngą troš-

timi, kad 
niam gy-

a s " pra-
i ir jiems 
rriausiojo 
Jvečio at-

. Jo min-
džiančios 
jras dau-
>sniu, ge-

ama, kad 
detėnaitė 
. vakare. 
Londono 

tyčioj pa-
etuviams 

:am, kad 
svarbiais 

enuolijos 
cosi Lon-
asis Sve-
lisijas. 
įepaisant 
dar pui* 

irios yra 
energijos 
I* vienuo-

frarų Eu-
tų 1-mas 
3 paskel-
m a daug 
iš moks-

teris fce-
sutartis 

Kaip Aš Jaučiuosi 
Kataliku: Budenza: 

— NUIMA EKSfcOfl 
ŽINTIES. — PIRMA 
JO SIŲSTUVAS* — 
KOMUNIJOS PO... : 
"JAUČIAUSI LYG I 

KOMUNISTŲ REDAK 
MIŠIŲ 

Padaręs pasiryžimą 
palaipsniui pildyti Bai 

— Mano krikščionis 
liariai klausant Mišių, -
p. 332). Aš, būdavo, sė 
atsimindamas, k$d aš 
damas, kad tikras nu 
neatneša tiek įkvėpimo 
Ir aš turėjau taip stij 
rlstrj&j, pilnai būti viei 
(p. 333). 

BUDENZO ŽMONA 

Ir jo žmona, Marga 
vusi betikybinj išauklė 

— Vienai dieną, 1944 
me parduotuves Bronx 
tume į Šv. Juozapo ba 
buklas", kaip mes tą v; 
garėta vienu sykiu paj 
tijoje ir suprato katali 
Kai mes išėjome, ji m; 
nos ji drauge su maniu 
ledų Mišių ji pratarė: 
širdis buvo pilna džiau 

Dabar Budenzas ėme 
buvusieji draugai perą 
šiasi komunistus palikę 
kad jo laiškai sekami, , 
pusės: "buvo klausimas 
mes aiškiai jautėme kc 
(p. 333). 

LĖKTUVU SKUBĖJO 

1945 m. rugpiūčio m 
Sheen. Su juo jie susi 
Marijos Gimimo švent 
būtyje. Iš karto jie sus 
į Katalikų Bažnyčią, 
(žmonai) ir dukterims 
latas Fulton Sheen ėm 
gumų, kad jeigu jam 
tomis, jisai lėktuvu gr 
gijos pamokas. 

1945 m. spalių mėn. 
katedroje įvyko priėnui 
trys jų dukterys, užde j 
atliko tikėjimo išpažini 

— Išsiblaškę žiūrovą 
Budenzas (p. 347), — ^ 
ma ekskomunika (išsk 
užtrukusi tris dešimtm 
svoris buvo nuimtas, ir 
gumas" (p. 347*. 

IŠPAŽINTIS 
Dabar Budenzas ir ] 

zint j : 
— Palaiminimas ir Di 

gi mano gailesys, besi 
ašaras man iš akių. N 
savo praeities ir draug 
— prisipažįsta Budenza 
tarė man: "Kai išėjai 
pajutau tavo kentėjimų 
vai atkirstas nuo tikėjii 
mis sudrėkintame veide 

PAREIŠKIMAS 8PAU1 
Kaip pats Budenzas 

išėjo Viešumon: 
— Kad vadovaujanti] 

vo tai laikoma ypating 
aš vardan mūsų šeim< 
skaitomas per radiją. 1 
"Su dideliu džiaugsmu J 
vo malonės aš pilnai su 
talikų Bažnyčią. Mano 
kiekviename tos dvasir 
trys dukterys liko kata 

"Prie to laimingo žii 
jimas. Nuo pat Šv. Pet 
šviesą žmonijai, ir, než 
kusių blaškymų, savo t 

Katalikybės balsas j 
sos laimėjimą. Privileg 
aukštos vertės; po ilge 

š Komunisto Likęs 

U N I K 4 . — PO NAUJOS IŠPA-
ŠIS PAREIŠKIMAS PER RADI-
KAIP JAUTĖSI PRIĖJĘS PRIE 
0 METŲ PERTRAUKOS. — 
ATRŪKĘS Iš KALĖJIMO!" 

POftlUS PRADEDA KLAUSYTI 

ikti kataliku, Budenzas pradėjo 
nyčios praktikas: 
tieji pasiryžimai stiprėjo regu-
- rašo jisai ("This is my story", 
3žiu Apreiškimo bažnyčios gale, 
JSU lyg tas muitininkas, mąety-
rtankumas man padės... Niekas 
ir džiaugsmo, kaip Mišių auka... 
rų troškimą vėl priimti Eucha-
ybėje su Kristumi ir Bažnyčia 

ita, kuri universitete buvo ga-
imą, ėmė domėtis religija, 
m. spalių mėn., kai mes lankė-

allėje, ji pasiūlė, kad mes užei-
myčią. Tenai tai ir įvyko "ste-
diname: mūsų maldų metu Mar-
įto Dievybės tikrumą Eucharis-
IU bažnyčių skirtumą nuo kitų. 
n pasakė apie tą. Nuo tos die-
. ėjo į Mišias ir po 1944 m. Ka-
'Norėčiau būti katalike". Mano 
[smo, ir ji tą žinojo (p. 333). 

u atsargumo priemonių, kad jo 
iksti nepastebėtų, jog jis ruo-
\ pereiti j, katalikybę. Jis žinojo, 
o pasikalbėjimai taipgi. Iš kitos 
ar mus bepriims Bažnyčia, nes 

kius įžeidimus buvome padarę" 

>UOTI TIKYBOS PAMOKAS 

inesyje jie parašė laišką msgr. 
iko tų pat metų rugsėjo 7 d., 
hs išvakarėse, Roosevelto vieš-
itarė, kad turi galutinai pereiti 
Pirma reikėjo dar Margaritai 
išeiti tikybos apmokymą. Pre-
isi to darbo su tokiu rūpestin-
ekdavo išvykti kur su paskai-
Ždavo į New Yorką duoti reh-

L0 d. 7 vai. vakare sv. Patriko 
10 apeigos. Budenzas, žmona ir 
) ranką ant Evangelijų knygos, 
ną. 
i ir tylūs maldininkai, — rašo 
argiai ar jautė, kad čia nuima-
/rimo nuo Bažnyčios bausme), 
>čius... Nuo mūsų sielų sunkus 
grįžo į širdis ramybė ir dėkin-

largarita (žmona) atliko išpa-

JVO įvykdytas atleidimas, o taip-
naišąs su džiaugsmu, išspaudė 
ekada aš taip nesigailėjau dėl 
) nejaučiau tokio palengvinimo, 
3. — Vėliau tą naktį Margarita 
iš klausyklos, »aš pirmą kartą 
gilumą, jaustą dėl to, kad bu-

io; tą aš išskaičiau tavo ašaro-
" (P. 349). 

AI 
pastebi, jo atsivertimas greit 

komunistas liko kataliku, bu-
. naujiena, ir pareiškimas, kurį 
s padariau, buvo pakartotinai 
as pareiškimas taip skambėjo: 
š noriu pranešti, kad dėka Die-
jrįžau į savo tėvų tikėjimą, Ka-
smoha, kuri buvo mano draugė 
šs kelionės žingsnyje, ir mano 
ike'mis drauge su manimi. 
gsnio mane vedė protas ir tikė-
o iki t i jaus XII popiežiai nešė 
ūrint visų istorijos eigoje įvy-
[ dievišką misijai tęsia toliau, 
ra vadovas kelyje į tikros tie-
ja grįžti prie sakramentų yra 
3 kelionės tai yra tikras grįži-

DSOLKOia 

Bronė Našlaite 

NKVD SPA 
ŠIURPUS LIETUVAITĖS 

BOLŠEVIKŲ KAI 

(Tęsinys 

— Pas tave jis negalėjo ir t 
artimiausia giminė, ir čia pirir; 
kimą susektų, ieškotų. Pas mu 
jaus, nes apie savo planus, išsl 
niekam nepasakojo, apart to, 
ir vėl sugrįžo į Lietuvą... Mud 
pavojingos, juk tu žinai, kad i 
visais savo siųstuvais, laikrašt 
vosi mūsų' slėptuvėje. Be to, ir 
ko nežino apie mūsų santykiu 
— Jtfa, o jeigu jį kas sučiuptų 
tiek iš jų nagų išsisuktų, nes 
baigia ji savo pasakojimą. 

Į mokyklą sugrįžtu džiūgaud 
pasidalinu su drauge mokytoja 
paslapčių saugotoja. Nors ir 
laptis, bet Vyto atneštos žinios 
ras, negaliu slėpti nuo savo gei 

— Bet žinai, jeigu susektų 
į didelį pavojų... Aš bijau dėl 

— Bet aš dabar nieko nebet 
nesių bolševikų pas mus nebeb 
sunku. — Didelio daikto, jei i 
žinaht, jog tų driskių dienos ba 
nebūtų baisus, — ir priduriu: 
rujų gresia koks nors pavojus 
šakoju jai savo anksčiau apra 

Antrojo aukšto didžiojoje m 
ta "Internacionalo" garsai, pra 
sų klausytojų vakaras. Mokyto, 
nusiskubina dalyvauti program 
tininkai, kiti — dirigentai, rėži 
sumo ar baimės..; Mokjttdos pu 
baryje, liekame tik mudvi su 
mt>s užbaigti drugeliams sparn< 
aplanko mokyklos sargas, dic 
A. V., dar vakar padėjęs mudv 
ties paveikslų, per klaidą ar n 
sių, kai vakar rytą į sandėlį 
buvo išplėšę iš ršmų visus čh 
veikslus, visiškai juos suplėšydi 
jomis. Bet Lietuvos Vytis nuo 
nepražūsta! Ateis valanda, kadz 
Taip pat mokyklos sargo A. V 
tos žemėje kelios trispalvės v 
mai valandai išmušus, suplevės 
gų, skelbdamos laisvės sugrįžin 

Darbas baigtas. Mudvi, nė n 
žiuojame namo. Su nerimu ftar 
jis neateina. Neatėjo nė pas Si 
šiškas lenko smalsumas ir jo ii 
mų sukelia Vyto įtarimą,. Todė 
kalais. 

1941 BALANDŽIO 30 

Rytą, važiuodama į mokyklą 
buvusią Vyto šeimininkę, kuri m 

buso, šnabžda naujieną: 
— Vakar mano vyras buvo st 

jis sugrįžo iš Vokietijos. Mūsų 
žadėjo aplankyti. O buvom jul 
baimės jis įvarydavo mano vyr 
iš mūsų namo, savo kambaryje 

— Neužsigaukite, ponia, geri! 
neaplankė. Gal tuo pavojaus is 
čiau pykti ant jo, nes jis ir si 
Bet geriau tylėkim apie tai ir i 

Einame abi tylėdamos, nulei 
prieš pat vartus pastebime tilūs 
puoštus vėliavomis, o tarp jų tą 
kurį mudvi su mokytoja K. tai] 

— Visą kelią vien tik kaukuc 
tau, o čia, štai prie ano namo, 
deno, — pasibjaurėdama nusipi 
ną namą su dideliais vadų pave 

(Bus daugi* 

Komunizmas ir katalikybė yr 
radau, kad komunizmas siekia 
gaus dvasiai; komunizmas pa si I 
voj prieš religiją ir tiesą*' (p. 34 

Tą savo pareiškimą Budenzas 
— Tai buvo trumpas nusakym 

rių aš priėjau apleisdamas kan 
komunistų stovyklos. Ir kiek c 
gyvenimų slypi tuose žodžiuose' 

Pirma 

išgu 
i PERGYVENIMAI R ^ € 

.ĖJIMUOSE mirė 
ta į 

) Lavc 
ėję 

>ijojo užeiti, nes tu jam m a t ) 

Liausią, jei kas jo atvy- m a n 

s nėra jam jokio pavo- ig 
tyrus mane ir Magdutę, prad 
kad perbėgo per sieną puol 
vi su Magdute jam ne- j*)-
>a voj aus atvejais jis su P a l 

;ukais ir kitkuo slėpda- ? * 
.. , . . lavo: 

geriausieji draugai nie- • 
s, — įtikinėja ji mane. g u n j 
, tęsia ji toliau, — vis- m u g 

gerai apsiginklavęs, — netu 
žino, 
sio : 

ama ir savo džiaugsmu „giiu 
, K., kuri yra geriausia į a ( j e 

aš moku išlaikyti pas- voj a 
J, kad netrukus kils ka- mate 
riausios draugės. Aš p 
Vytą, tu irgi pakliūtum £yd3 
tave*! t u°3J 

d jau! Juk už poros mė- ^ 
us. Aš tikiu tuo! — su- m a ^ 
r į kalėjimą pakliūčiau: viem 
igiasi, ir kalėjimas man žemė 
— O gal man iš tik- rytą 
ar mirtis? — ir papą- Sa£ 

šytą sapną. £ulg« 
taipi 

okyklos salėje pasigirs- koki 
sideda suaugusiųjų kUr- Į 
jai, baigę didįgį plakatą, "pui 
oje: vieni kaipo paskai- v a i k ; 

sieriai, dar kiti iš smal- m u * 
srūsyje, valgyklos kam- v ° 

TJO 1 
mokytoja K., skubinda- %/ 
ilius. Retkarčiais mudvi a n t r j 
lelis mudviejų bičiulis, f į 0 ^ 
iem paslėpti keletą Vy- ti, 'p 
eapsižiūrėjimą užsiliku- centt 
įsibrovę komjaunuoliai to m 

i sukrautus Vyties pa- ti". 
imi ir sumindydami ko- &yti 
niekšų rankų taip greit a ? g l | 
L jis vėl bus gerbiamas! i 
. rūpesčiu buvo pasiėp- r i a i 

ėliavos, kurios, laukia- Tie 
uos virš mokyklos sto- — pe 
ią. leidę, nors eužėjusios į salę, išva- T * j, 
tiuose laukiu Vyto, bet k ą t 

avo sužadėtinę. Akiplė- niaus 
svykimas kažkur iš na- bandli 
L jis išvyksta savo rei- dyda: 

miną 
kit ii 
laisvė 

, sutinku mokytoją B., YrS 

an, vos išlipus iš auto- V:1^ 
zings 

įtikęs tavo brolį Vytą: ^ u ^ 
jis neaplankė ir nepri- gjaun 
k geri prieteliai. Kiek n o k ] 
ui savo transliacijomis Išven 
J... būti 
au, kad jis jūsų dabar .. ?7 

vengėte. Aš irgi ture- n e s r 
i manim dar nesimatė. k e j j r 

aikykim paslaptį! Mu 
tikusios galvas, ir tik kasdi 
ų mokyklos rūmus, pa- kelius 
bjaurųjį plakatą, prieš nežin; 

p protestavome. n e n^ 
•les ir kaukuoles tema- gauta 
jau7 ir giltinė pasivai- 4 ?l?r r 

„ 4. J J • K ū n o 
urto ji, rodydama vie- 4-^u 
l k s l a i s - žaizd< 
iu) kų gi 

do, n 
me n; 

a nesuderinami. Aš al> pakėl 
užkrauti t i nuriją žino- manei 
ieka nepaliaujamoj ko- bet v< 
19). N a ] 

būda\ 
taip apibudina: y a 

Las įsitikinimui, prie ku- lavom 
čių kelią, išeidamas iš tai ti 
laug mintijimo ir per- lius> 
' (p. 350). ™™< 

garet( 
Dr. J. Pruiiskič) 

Jyvenimas tarp 
lavonų 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
tlėti kartu su lavonais, 
e kai sukyla kaliniai, nu-
§lį nurengę nuogai išme-
prausyklą arba į išvietę, 

onus iš tų "lavoninių" at 
sanitarai išneša į kreu-

:oriumą deginimui kali
ns išėjus į darbą. 
944 m. pabaigoj ir 45 m. 
ižioj nuo išbadėjimo už-
lė dezenterija (kruvino-
Tuomet kaliniai kaip la-
rudenį krito, kur pa-

gm, ten matysi keletą 
>nų arba gulint su men-
iis gyvybės žymėmis. 
Jcu išgirsti ir jų vaitoji-
* — dejavimus, nes jie 
iri tiek jėgų../ ir be to, 
>, kad nieks į tai dėme-
neatkreips ir jokios pa-

>os nesuteiks. Tik laukia 
a baigsis kančios ir gal-
L, kad nepakliūti į kre-
joriumą dar su jausmais, 
pats to irgi bijoju... Nors 
ytoja s mirtį ri konstan-
|a... bet... paviršutiniškai 
•e to, nekiekvieną lavoną 
iūri. Daugiausiai lavonų 
;ydavom ryte. Tai žiūrėk 
loj, tai kitoj lovoj ir ant 
ės guli pastyrę. Vieną 
į žiūriu nelaimės drau-

(žydelis) šalia manęs 
^jęs nekelia, gale kojų 
>pat akis stulpu pastatęs 
ių 13 metų ruskelis. 
darbą vaikščiojam su 

nom" kelnėm, kaip maži 
cai, nes buvom be jaus-

O pagelbos jokios ne-
o. Tiesa, iškarto davė 
kelelą juodų piliulių į 
ią, o už keletą dienų kas 
•ą dieną po vieną. Po ku-
Laiko ir tas nustojo duo-
jareikšdami: "vaistų iš 
rinio sandėlio neprista-
e s keliai subombarduo-
Vėliau aš pradėjau val-

iš krosnies medines 
is, nes man patarė fran-
s kalinys — gydytojas; 
kurių man pradėjo vidu-
tvarkytis... 
ek mes buvom išbadėję 
eralkę, kad jei kas būtų 
i, tai būtumėm valgę, 

tas gyslas iš sudžiuvu-
lavonų šlaunų. Visą lai-
buvom keikiami blau
siais žodžiais, vadinami 
Hitais ir grasinančiai ro-
uni į krematoriumo ka-
[ šaukdavo: ^Nemany-
išeiti į laisvę — jūsų 
ė krematoriumas!" 
aednant pro "S. S." karį 
ilingą kepurę nusiimti 5 
mius prieš jį ir 3 praė-
užsidėti, rankom nemo-
)ti ir prispaudus prie 
ių. To nepadarius — ži-
kas laukia?... smūgiai... 
igti smūgių reikalinga 
akyliam. Iš kur gi tas 

urnas gali būti pas ka-
... Eini galvą nuleidęs, 
neturi tiek jėgų ją pa-
r žvalgytis... 
išti esu gavęs beveik 
ien — kitą dieną net po 
s kartus, dažniausiai 
lai nei už ką? Mano ku-
ėra vietos kur nebūtų 
as smūgis — mušdavo 
nepapuolė. Kad kuriose 

vietose dar ir dabar 
u skausmus, o kur buvo 
los — žymės. Žilų plau-
alvoje, taip pat atsira-
įes kai Breslovo kalėji-
Laktį (2 vai.) iš miego 
lė ir įsakė rengtis, mes 
im, kad veš sušaudyti, 
režė į kone. lagerį. 
Lktimis užmigti sunku 
vo, nes akyse stovėjo 
aidenos krematoriumas 
įai... o jei ir užmigdavai, 
ik ir sapnuoji numire-

kunigus, krematoriu-
duoną ir retkarčiais ei-

Zenonas Antanaitis 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Aukos ALT 

Marquette Park. — Sekan 
tieji aukojo Lietuvos reika-

kotojus, kurie per vieną ar 
kitą aukų rinkėją aukojo po 
$1 ir mažiau, dėl vietos, sto
kos ir daug redakcijoj turi-

lams per Am. Lietuvių T a - / m 0 B m e d ž i a g 0 8 > praleidome, 
rybos vietos skyriaus komi 
teto narius. 

Per Francis Mačiuką au
kojo po $10: A. Petkus, SLA 
260 kuopa, dr. A. Yuška ir 
Mr. and Mrs. Yanas. 

Po $5: J. Pulokas, Kati-
liavai, Senuliai, T. Aleksy
nas, J. Bukauskas. 

Po $2: K. Stalioraitis, S. 

Paukštis, Vera ir Antanas, 
žymūs Marąuettė Park vei
kėjai, uŽ8ipren. *'Draugą" 
metams. Antanas išgarsėjo 

Sekantis Vaizbos Buto na
rių susirinkimas įvyks kovo 
26 d., Darius-Girenas svetai
nėj. Šis susirinkimas bus 
vienas įdomiausių. Kalbėto-
jum bus pagarsėjęs Walter 
K. Greenebaum, buvęs pir 
mininku Chicago Jungtines 
Prekybos. Jo kalbos tema 
bus "Ką ateitis mums rodo". 
Nėra mažiausios abejones, 
kad iš jo kalbos visi galės 
daug sužinoti, pasimokinti. 

Uncle Sam Says 

ypatingai Knights of C o l u m ^ ^ ^ k i e k v i e n a m ^ 
bus Cardinal Mundelein kuo 
pos veikloj. 

nariui b ū t i n a i dalyvauti 
šiam susirinkime. Privalėtų 
į šį susirinkimą atsilankyti 
net ir tie nariai, kurie ma-Edvardaa P. Vish, šiomis 

dienomis užsipr. ''Draugą". _ . , , . , no iog jie jau viską zmo metams. Eddie yra vedęs , , \ J 6 J
 A .J * , _ , * . Perednis, V. Urbonas. 

Manjuette Park parapija, Pranckietytę . A i ^ a gra- f M o t e r y s t a * P a t k v i e č i a ' 
$306.62. 

Matas Zizas $50. 
K. Micka pridavė $15. 
Namų Savininkų Klubas 

$25. 
• 

Per Petronėlę Kairis au
kojo A. Skuzin $10. 

Po $5: A. Butkienė, M. 
Petrosevičia, P. Bredelis, C. 
Adomaitis, Mrs. Emma Po-
czulp, J. Kazil, T. Petrošie
nė, Chas ir J. Stankai, Fran
cis ir Petronėlė Kairiai, Ju-

žią šeimą ir yra naujas biz
nierius. Veikia Šv. Varcto 
Dr-joj, parap. parengimuose 
ir yra pavyzdingas katali
kas. Šiomis dienomis įsira
šė į K of C Cardinal Mun
delein kuopą. 

• 
Cardinal Mundelein kuopa 

(Knights of Columbus) ko
vo 16 d. turėjo įspūdingas 
iškilmes Gimimo Šv. Mari
jos bažnyčioje. Tą dieną 232 
vyrai ėjo prie šv. Komuni-

Iius ir Monika Barchas, A. j ^ įr vėliau Fr. Perez club 

mos atsilankyti, nes Greene
baum žada papasakoti tokių 
dalykų, kurie bug įdomūs ir 
moterims. W. B. Sebastian 

Iš Lietuviu Tautinio 
Muziejaus Veiklos 

Kovo 1 d. L. Vyčių name 
įvyko labai svarbus L. T. M. 
komisijos posėdis, kuriame 

{ 
> 

nu 
ROAD 

EUSECURITY 
THE STOPYOF 
THt SAVIM6S 

BOND 

: • . . 

-
Kr 

tiki 
John 0 Citizen 

and 

UncU Sam. 

1 

X 

How wotild yeu Mk« lo play thp 
lead in "The Roaa ta 9< curtt-"? 
YOM doit't bave to be a movie s ar 
to win tbis role. In r'act vou can be 
the big hcro right in your o*vn homr. 
The ąualificatŠMis are «<lr>-»p!*> b"t 
mighty: Buy U. 8. Savinas Bunds 
regularly. The contrp.ct is aU in 
your favor. Every S3 invr«tpd in 
Bonds vvill pay you M in 10 ' e r s . 
Can't you see yonr name in Ii "h s? 
Yonrs and Unc'e Sam's! What a 
team! "The Road to £e« urity"* is a 
sure flre hit frem the mopient you 
join the cast. Best of all. thr ohrers 
and applause for your pt»rforma-'ce 
L ome from the »n(i mp w!>ioh 
rounts most—your fanvl' 

U S. TrtusHtt t'eftiitmtnl 

Vajaus Vakarienė 

se. 
Tik vienas nesmagumas. 

Šiomis dienomis rėmėjų, 
kaip sakoma, pirmoji ranka 
darbe, tai yra Elzbieta Pau-
liene jau savaite kaip serga. 
Bet visų viltis, kad iki va
jaus vakarienės pasveiks. 

Vienutė1 

Pavyko 
Town of Lake.— ARD 1 

skyriaus vajaus vakare žmo 
nių buvo daug. Kun. J. Vyš
niauskas gerą kalbą pasakė 
ir vakarui vadovavo. Įdo 
miai kalbėjo kun. Urba ir 
J. Čepulienė. Dalį progra
mos išpildė mokyklos vai
kučiai. Komedija "Vagis" 
visus prijuokino. Vaidinime 
dalyvavo Sofija Jurgaitė, A. 
Rumšai te, L. Bučnaitė, Za-
buievičiūte 

Daugiausiai vakarui pasi
darbavo pirm. Bučnienė ir 
rast. S. Jurgaitė. Pastaroji 

Brlghton Park. ARD 6 tikrai pasišventusiai darba-
skyriaus vajaus vakarienė 
įvyks kovo 30 d., parapijos 

vos; ji ir komediją paruošė 
scenai. Rėmėja 

nutarta šiais 1947 metais į sa lgJ-
suruošti antrą "Pasaulio Lie 
tuvių Kultūros Parodą", ku 

Rengimo komisija ir sky
riaus narės rūpinas, kad va

ri įvyks nuo rugsėjo 21 iki karienė būtų šaunesnė, negu 
Andriulienė ($6), Irene Snu
kis, Wm. Clabalauskas. 

Po $2: Vitkauskai, J. Ci-
bauskas, V. Wichkust Anna 
Juscius, Kanauskienė, B. 
Gerlik, Luckus, Baranaus
kas, W. Jokras, Eva Plėnis, 
Mrs. P. Prekol, M. Taranda. 

* 

Per Pauliną Balčiūnas au
kojo : Kupiškėnų Kultūros 
Klubas $25. 

B. Grebliūnienė ir P. Bal
čiūnas po $10. 

Po $5: Chas A. Dargis J. 
Dulkinis, o K. Urnežis $2.50. 

house priėmė laipsnius, ši 27 d., L. Vyčių name, 2453 praėjusiais laikais. Rėmėjų 
kuopa nauja ir pranašauja- W. 47 St. Ši paroda bus la- kuklumas jau žinomas. Jos 
ma bus viena didžiausių. bai įdomi, nes, be tūkstan-

J. A. Skelly! čių, senų ir naujų, knygų, 
nesigarsina pažadais, tik at
silankę pamato, kiek surpry-

Kas Naujo 
Vaizbos Bute 

Metiniam Lietuvių Vaiz
bos Buto (Lithuanian Cham-
ber of Commerce of Ulinois) 
susirinkime Stanley B. Bal-
zekas, M. J. Mozeris, A. Va-
lonis, W. B. Sebastian ir K. 
J. Macke užgirti palaikyti 
savo senas direktoriui vietas 

Per Eva Dubakas aukojo: TTX . , , . . _ „. „ JI 
^ _ _ . „ v . . ; Užpildymui vietos vieno di 
Dubakai ir Mazomai no 

$10. 
Po $5: Wm. Pužas, S. Pi-

leckas, A. Rimidaitė. Valan-
tinai, S. Bugaaij (?) $4, b 
Trainavičiai $2. 

• 
Per Joną Andziulį aukojo: 
Jonas Andziulis $20. 
Po $5: Wm. Jucaitis, F. 

Valaitis. 
Po $3: A. Jusčius, K. Zan-

aytis. 
Po $2: G. Vainauskas, J. 

Smogiui s. 
Viso Marąuettė Park ALT j sirinkimus ir artimesniam 

skyrius iki šiol surinko au- į narių susipažinimui ruosda-
kų $2,209.12. I mis tinkamus pasilinksmi-

Frank Bakutis, sekr. I nimus. 
Nuo redakcijos. Visus au-' •"• 

rektoriaus, kuris negali su
sirinkimų lankyti, išrinktas 
adv. Albin Peters. 

Direk t o r i ų susirinkime, 
Vaizbos Buto prezidentu vėl 
išrinktas Stanley Balzekas, 
vice pirmininkais John W. 
Pachankis. Joseph M. Moze
ris ir A. J. Rudis, iždininku 
Anton J. Valonis, o raštinin
ku dr. K. Drangelis. Vadi-

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

laikraščių, žurnalų ir kitų j zų padaro savo parengimuo-
spausdinto lietuviško žodžio i • 
eksponatų dar bus viena 1 Skurdas ir perteklius yra 
lietuviška' knyga spausdin-'. ^ ^ a l t i m o šaltiniai. - Bo 
ta 1547 m., t. y. 400 metu I01118 S t n u p a s -
senumo. Be knygų, ir spaus-
dinių, dar bus rankdarbių 
paroda, k. t. audiniai, siuvi
niai, nėriniai, medžio sukti
niai, skulptūros ir graviros, 
medžio indai, kryžiai, kieli-
kai, šaukštai, stakles etc. 
Taipgi bus daug senienų re
tenybių iš pasaulio lietuvių 
gyvenimo: neegzistuojančių 
laikraščių komplektai ir mi
rusių draugijų šarpos, uni
formos, kardai, Lietuvos pas 
to ženklai etc. Jei kas turi 
senienų paaukoti L. T. Mu
ziejui, praneškite J. K. En-
cheriui, 4401 So. Mozart St., 
Laf. 2973. 

r Paraše 
KUN. TOMAS C ± ± A S E (Clžauskaa) 

Išleido Strafford House, I I K . 
žemėlapiai , kronolorija. S9o pusi. 

KAINA: $3.50 
Užsakymus siųskite | — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley A m 

Chicago 8, Illinois 

A. A. 
SUZANA SAVICKAS 

(po tėvais Jankauskaite) 
Gyv.: 1714 So. Union Av.v 
Mirė KCVTO 21d.. 194711'.., 7:-

30 vai. vak., su laukus puses 
inižiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
šiauiiu apskr., šakyny parapi-
>os. Amerikoje išgyveno 35 me
tus. 

Paliko didVliame nuliūdime: 
2 sūnus Krank ir marčia W -
zabeth, ir Julius ir marčią 
Kathryn ir JŲ Seimas; 2 duk-
ter.ia Josephine •.'ulloton ir 
Žentą John, ir Pauline Wxbal 
ir žtntą Joseph ir jų Šeimas ir 
kitas gimines. 

Priklausg pri«' Apaštalyst«>s 
Maldos, Tretininku ir Švontoa 
Onos draug-iju. 

Kūnas pašarvotas P. lUdi-
ko koplyčioje, 710 W. 18th 
St. l^aidotuv«s jvyks trečiadie
nį. Kovo 26d.. 1947m. Iš ko
plyčios 8:30 vai. ryto bns at
lydėta ) Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje )-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų L'»h 
nulydėta j Šv. Kazimiero ka
pines. 

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

.Nuliūdę:— Kūnai. Dukterys, 
Marčios, žentai ir vi.-os kitos 
Giminės. 

JLaid. direkt. P. J. Ridikas, 
tel. SEEley 5711. 

K a d a k i t i t a U S a k O , k a k S piease send me postpaid . 
nas, visa valdyba lieka se- ; t u ^ g e r a s pafiįklausk pats ;coples of yo»r book T H E STORY OF 
no ji ir galima tikf:is, jog u 
šiais metais Butas eis pir
myn laikydamas įdomius su-

savęs, ar tas yra tiesa. 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I 

= ^ 

Tiesiog lama 
0 M0*3 Dtrbt*»•• 

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
jgyjo MIO pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau! 

GABAimJOTA MEDZ1AG A IK DARBAS TEIKIAMA 
Vt LARAI PBHINAMAJi RAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėjų Mganina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PARLOR 8UITE IdDB»R)Al — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, I1L 
Teiefonss — BAFayettc 8516 

Savininkas — JOR fcAZIK—KAZEKATTIS 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS 2AIZDOMS 
IK ODOS BRJRMAM8 

Kenčlantleji nuo senų, atdarų 
ir skaudžių kaisdų, žino kaip sun
ku rra ramiai p a s i d ė t i Ir kaip 
nakt ies metu negal ima sera i iiei-
miegot . K u o m e t 
žaiadoe pradeda 
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite 

' L E G U L O Oint-
ment palengvi-
aimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
sen'j, atdarų Ir 
skaudžių žaisdų. 
Jo atgaivinan
čios Ir skaimma 
prašalinančios y-
patybea suteiks 
Jums t inkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau-

LJTMUANIA. 
find | . . . 

Name 
Addreaa . . . 

£ n c l o s e d you «rlU 

B. A. L A C H A V V I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez . t eL — C O M m o d o r e 5 7 6 6 

^ 

« a a Vartokite Jį Irgi skaudiems 
nudegimams, žąsų ir sutrūkimų 
prasalinimui. Ir kad palengvinti 
Psoriasis niežėjimą. Atvfidina va
dinamą Atklete's Foot degimą Ir 
aiežijlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo Ir 
futrūkimo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trūkstančios odos niežij i-
tnui, nuo darbo i šbėr imams ir ki
toms odos negalams Ii lauko pu-

«*w«* -
LIŪDESIO VALANDOJ 

šaukite 

MAŽEIKA* EV?VNS 
LA/DOIliVIŲ DIREKTORIAI 

6845 Sa VVestom AV% 
PROspect 0099 

3319 Uruanlco Ar*. 
YARds 1138-1139 

LEGULO OINTMENT parsiduo
da po $1.M Ir po »1.5#. 

Siųskite Jūsų Money Orderį Ue-
slog 1 -

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CIC£BO 50, ILLINOIS 

Tttam kam gyrens kum mimt» dalrst fMtstOM koplyfi* trflau jos? tufus 

m& 

. 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR NELSON 
-Savininke — 

St. Casimir Monument 

3914 West lllth 
Vienas Blokaa nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur BusaJ 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ K NAKT| 

4 6 0 5 - 0 7 1 Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 Se California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

D A B A R KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 8:15 iki 9:10 v. ryte. 

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

' to r lauš. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranu — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus h* suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO TĘĘP VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY R. 

PiETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Masu patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsy finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna-^ 
vimas yra teikiamas™ 
dieną Ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

w 
m i Mes turime koplyčias 

visose Chicagos ir 
K o s e i a n d o d a l y s e ir 
t u o j a u p a t a r n a u j a m . 

IGNACAS J. ZOLP 
0 

1646 VVEST 46tft ST. Phoae: YARds 0781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 2Srd PLACE 
10756 a MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MA2EIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. Pho-.es: YARDS 1188-39 
6845 S. WESTERN AVE. PROspect 0099 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUIiman »661 

ANTANAS M. PHII{UPS 
3307 S. LITUANICA AVE. j į g g Y A B d s 4 9 0 8 

JUUUS UULEVIČIUS 
4SI8 S. CAUFORNIA AVE. PhoBe LAFayette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 

http://Pho-.es
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MIAUOAB, CHTC5T50, >ftrmaetlenls, kovo 24a., IMTI 

Ar apsimoka šelpti rusus? 
APIE SIUNTINIUS Į OKUPUOTA LIETUVA 

Apie siuntinius į bolševi
kų okupuotą Lietuvą jau 
daug kalbėta ir rašyta. Ta
čiau Šis klausimas visus la
bai domina, nes juk ,beveik 
kiekvienas turi Lietuvoje gi
minių ar artimųjų, kuriuos 

še žmogus iš Lietuvos su 
prašymu: nesiųsk mums nie
ko, nesiųsk nei pi n i gi;. Saki
nys buvo laiško gale, tai gal 
cenzorius pražiopsojo. 

Aną dieną ' 'Kėleivyj" bu
vo žinia, kad sesuo iš Ame-

noretų sušelpti. Tačiau, de- j rikos pasiuntė giminėms du 
ja, negali. 

Dėl šio klausimo aktualu
mo dfuodame vieno žmogaus, 
suintusio siuntinius į Lietu
vą, nuomonę. A. Petroška 
"Naujienose" rašo: 

"Vienybės" vasario 21 d. 
laidoje K. Jurgelionis rašo 
striapsnį apie siuntinius į 
Lietuvą. Manytum tiesiog, 
kad Stalinas atsiuntė jam 
visą saują červoncų. Jurge
lionis aigkina, kad visi pri
valome siųsti pakietus savo 
broliams Lietuvoje, nepai
sant to, kad daug pakietų 
žūna kelyje. Jisai sako, kad 
jei keli i r žūna, tai vis vie
nas ar kitas pakietas pa
sieks adresatą. Sako jisai to
liau, kad Lietuvos žmonėms 
nereikia muitų mokėti. 

Jei muitų nėra, tai gal 
malonės man kas paaiškinti, 
kodėl mano du pakietai su
grįžo iš Lietuvos su ruskio 
antspaudu, kad niekas tų 

"nesiųsk nieko, nei pinigų". 
Caro laikais siuntėm pa

kietus į Lietuvą, paskui ir 
Smetonos, ir visi mūsų siun
tiniais džiaugdavosi. Jei da
bar žmonės su ašaromis ra-

pakietų "nepriėmė". Vieną j ša, prašydami jiems \iieko 
siunčiau vienam žmogui, ki-, nesiųsti, tai tur būt tenai 
tą kitam visai kitame kaime, | yra kas nors blogo. Visoj 

dolerius. Kai Lietuvoje iš
keitė juos į rublius, tai te
nai tegalėjo nusipirkti dė
žutę degtukų. 
KARVĖ UŽ SIUNTINĮ 

Kitą siuntė pakietą. Gimi
nės Lietuvoje turėjo par
duoti karvę, kad galėtų siun
tini atsiimti, o kai atsiėmė, 
tai niekas netiko. Batukai 
abu buvo vienos kojos, o ke
lios suknelės pasirodė per-
mažos. Paskui siuntėja gavo 
laišką iš Lietuvos, kuriame 
giminaitė verkdama prašo 
u daugiau nieko nesiųsti". 
Kai tą žinią perskaičiau, tai 
sakau, kad čia tur būt me
las. Bet paskui ir man pa
čiam atėjo laiškas, kurį jau 
paminėjau aukščiau, kad 

VAIRIO 
DOMIO 

J 2INIO 
Vaiką surado 

Vaikas, kurį buvo pagro
busi Theresa Jenkins, 18, 
pataisos namų slaugės nu
žudytoj a, atrastas Chjeagoje 
prie vienų namų durų. Mer
gina gi vis dar nesurasta. 

Brangus popierius 
Montrea], — International 

Paper Sales Co. pranešė, 
kad laikraštinis popierius 
vėl pabrangsta $6 tonai. 
Kaina pakeliama nuo balan
džio 1 d. Dabar laikraštinio 
popieriaus tona kainuoja 
$84. 

ir abu pakietai sugrįžo. 
Aš žinau, kad žinios apie 

muitus ir įvairius keblu-

Europoj trūksta maisto ir 
rūbų, ypač tose šalyse, ku
rias turi okupavę bolševikai. 

mus, kuriuos mūsų broliai | Taigi, jei net neturėtume ži-
Lietuvoje turi panešti, yra nių iš Lietuvos, kaip ten 
ne prasimanymas. Man atra- žmonės dabar gyvena, visgi J nesiųsti. Jei siuntinys pra

eina, tai savo giminėms mes 

galėtume teisingai spėti, kad 
jiems reikia pagelbos. Bet 
mums nereikia spėlioti. Mes 
žinom, kad ten balsus var
gas. Ir nežiūrint to vargo, 
patys mūsų broliai Lietuvo
je prašo jiems nieko nesiųs
ti. Tai ar reikia geresnių į-
rodymų, kad siųsdami mais
tą ir drabužį į Lietuvą mes 
jiems bėdą užkariam ant 
galvos, o ne gera padarom? 

O tie siuntiniai, kurie žū
na, kur jie nueina? Rusai 
juos pasiima. Tai dar vie
nas argumentas siuntiniams 

lietuviams, bet okupantams. 
Tai ir pats A. Bimba pripa
žino, tai paliudija žmonės, 
paskutiniu laiku atvažiavę 
tiesiai iš Lietuvos. 
UŽTRENKTOS DURYS 

Gal dar jausdami savyje 
nors lašelį sąžinės, komunis
tai paskelbė atsišaukimą: 
"Nebesiųskite Lietuvos Pa-
gelbai Drabužių ir Čevery-
kų". (2iūr. "Laisvė", š. m. 
kovo 3 d. ir to atsišaukimo 
dalies nuotrauką "Drauge" 
š. m. kovo 10 d.) Ką šis at
sišaukimas reiškia? Nieko 
kito daugiau, kaip tik pripa-

Sauleto Ryto Skonis 
padare Schenley Reserve Amerikos mėgiamiausią 

degtine. Gerėkis nepalyginama kokybe jo 
brangaus turinio, švelnu skoniu ir puikiu kvapsniu. 

SČHENLE 
Pre-W«r Quality 

4 / 5 OUART 

390 
PINT 
•2*> 

1/2 PINT 
»J25 

Z4K&ru£ed JtAlJ^U, 86proof. 6 5 % grain neutra! spiritą. 
Copr., 1947, Schenley Diatiller* Corp., N. Y. C 

vargą ir iškaščius atnešam, žinimą, kad bolševikai už-
Jei nepraeina — tai sušeJ- trenkia visas duris mūsų pa-
piam rusą, kuris Lietuvą te- S*1***1 saviškiams Lietuvoje, 
rioja. Ar mes privalom ru- Komunistai tame savo pra-
sams padėti Lietuvą naikin- nešime bando kvailai aiškin
ti ir tuos pačius Lietuvos 
gyventojus kankinti ? Siun
tinius siųsdami, mes tik 
padedam rusams Lietuvai 
naujus retežius užkarti. 

ti, kad Lietuvai pagelba ne
bereikalinga dėl to, kad Lie
tuva jau visiškai atsistatė. 

Nebandydami su jais daug 
ginčytis, paduodame ištrau-

Net ir "Laisve", ir ta pri-! ką iš "Vilnies" angliško 
sipažįsta apie muitus. Pir- skyriaus. Tas skyrius š. m. 
miau sake, kad visi siunti- kovo 21 d. laidoje duoda 
niai nueina be jokių suriku- i pranešimą iš Lietuvos ant
inų. Bet kai atėjo pluoštas rašte: "Baisus nuostoliai. 
nusiskundimų iš Lietuvos, Šimtai Lietuvos miestų iš-
tai ir Bimba turėjo pripa- j nyko nuo žemėlapio, kiti su-
žinti, kad tenai dideli mui- naikinti penklasdešimčia nuo 
tai. Sako, kad su laiku da- šimčių vokieeiiu nacių jsiver-
lykas susitvarkys. Gal susi-1 želių". 
tvarkys, gal ne, o tuo tarpu ' T o l i a u r a š o m a : "Vilkaviš-
Stalinas Lietuvos žmonėms į k i s š i a u l i a i , Raseiniai, Za-
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lupa devynias skūras už pa-
gelbą *š užsienio. Taip daly
kams stovint, yra beprotys
te apie siuntinius Lietuvai 
ir galvoti." 
NORĖJOM PADĖTI 

Su šio pasisakymo auto
riaus mintimis tikrai gali
ma sutikti, kadangi visos 
mūsų pastangos padėti nu-
terioti Lietuvai atsimušė į 
okupanto bolševiko aplink 
Lietuvą pastatytą geležinę 
sieną. Siuntė BALF didžiu
lį rūbų ir vaistų siuntinį 
nuteriotai Lietuvai dar 
1945 m. pradžioje, — jis 
dingo. Siuntėme tada pa

rašai ir šimtai kitų miestų 
ir kaimų pranyko nuo že
mėlapio. Vilnius, Marijam
pole, Ukmerge ir kiti mies
tai sunaikinti penkiasdešim-
čia nuošimčių. Penkiasde
šimt t rys tūkstančiai ūkio 
trobesių, 36 tūkstančiai gy
venamų namų bei 862 kultū
rines i r auklėjimo įstaigos 
buvo sunaikinta. Vokiečiai 
paskerdė arba išsigabeno į 
Vokietiją 620 tūkstančių 
gralvijų. 770 tūkstančių kiau
lių ir 220 tūkstančių arklių. 
Buvo išsprogdintos beveik 
visos elektros jėgaines". 

Ir dabar netikį stebuklais 
vieniui siuntinius savo gi- ? bolševikai mus nori įtikinti 
minėms, — jie grįžo, dažnai i stebuklu: per vienus metus, 
išvogti, su pastaba, kad! ad- j U ĝ grybai po lietaus, išdygo 

bet kokiai pagelbai., užčiau
pė teriojamiems lietuviams 
ir burnas, kad me s ju pagel
bos šauksmų negirdėtame. 

Padiekime Lietuvai nors 
tuo, kuo galime — kovokime 
del Jos laisves! Kai Azijos 
žmogžudžiai bus iš Lietuvos 
išvyti, tada mes ga'esime pa
gydyti, aprengti, pavalgydin
ti ir paguosti tų barbaru iš
kankintą mūsų senąją Moti
ną — Lietuvą! 

VIENAS PAVYZDYS 

Ką tik buvo užėjus į 
"Draugo" redakciją viena 
lietuve iš Cicero, kuri skun
dėsi tais pačiais vargais — 
negalima padėti žmonėms 
Lietuvoje. Ji, ta ciceriete, 
1946 m. balandžio 26 d. iš
siuntė į Lietuvą savo sese
riai siuntinį. Siuntinyje bu
vo vyriškų ir moteriškų rū
bų ir kitokių dalyku. Siun
tėja taip pat paraše savo 
giminėms laišką, kurį jdejo 
į siuntinį tarp rūbų. Įdėjo 
taip pat keletą lietuviškų 
laikraščių. 

Dabar, lygiai po vienuoli
kos mėnesių, siuntinys grįžo. 
Aplamdytas, sujauktas, ir 
apvogtas. Iš rūbų mažai 
kas paimta. Siuntinyje ta
čiau nebėra laiško, nebėra 
ne vieno "Laivo", "Margu
čio", "Vyties", "ŠKA Aidų", 

Draugo", "Naujienų" ir 
Pranešėjo' numerio, nebe

buvo knygutes "Dangiškas 
Dvaras'. Laiškas ir laikraš
čiai buvo įdomūs enkavedis
tams, Stalino žandarams. Iš 
siuntinio taip pat išimtas 
Jėzaus paveikslas. Pavogtos 
cigaretes, veidrodėlis, skus
tuvas (britva) ir vyriškas 
šalikas. Trūksta dar keletos 
smulkmenų. 

Toks atsitikimas jau ne 
pirmas. Jau daug ką iš mū
sų bolševikai apvogė. 

Jiems nepasisekė 
Circleville, Ohio. — Trys 

jauni banditai tupi čia kalė
jime ir labai parausta, kai 
prisimena, kaip jiems api
plėšimas nepasisekė. 

Du ilšJ tų banditų įėjo į 
banką New Holland, Ohio, p 
trečias lauke automobilyje. 
Vienas iš banditų išsitraukė 
revolverį ir pareiškė, kad 
tai yra apiplėšimas. Tačiau 
nelaime, revolverio cilinderis 
iškrito ir nudlribo ant grin
dų. Banko prezidentas, Geo
rge Kirk, pradėjo juoktis. 
Kasininkas irgį netvėrė juo
kais. Tada vienas banditas 
mėgino atimti iš kasininko 
laikrodį, bet ir tai jam ne
pavyko. Jo pastangos dar 
daugiau juokų šukele. Vi
siškai susigėdę banditai pa
bėgo, bet juos nusivijo ban
ko prezidentas. Po puses va
landos jie buvo sučiupti ki
tam miestelyje. Banditai y-
ra 17, 18 ir 25 metų am
žiaus. ! * Wl 
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Ona Aleliūniene, žino
ma Bridgeport lietuvių vei
kėja, užsidėjo pareigos pa
dėti, kiek galima, vienam 
karo metu pabėgusiam lie
tuviui studentui, kuris dide
liu noru ir ištvermingumu 
dabar studijuoja Romoj ir 
siekia kunigystes. Begalo 
džiaugias radęs Amerikoje 
antrą "motiną", nes savo 
tikros motinos, nei visos šei
mos, kuri pasiliko Lietuvoj, 
nežino likimo. Aleliūnai yra 
padėję ne vienam studentui. 
Tikrai gražios širdies žmo
nes. 

Klastoja pasus 
Abu apkaltinti Wash!ngton. — Priešame-

rikietiškos veiklos komitete 
Santa Ana. — Louise j liudijo Liston M. Oak ir Fred 

Overell, 17, ir jos sužadėti- j Beal, abu iš New Yorko ir 
nis, George Gollum, 21, for- j abu buvę komunistai. Jie 
maliai apkaltinti merginos | abu po priesaika pareiškė, 
tėvų nužudymu. kad Leon Josephson, žydas, 

Tėvai buvo nužudyti jų j gyvenantis New Yorke, yra 
jachtoje jau prieš savaitę. ] bolševikų šnipas ir pasų klas 
Jachta buvo išsprogdinta. Iš 
karto buvo galvojama, kad 
tėvai žuvo nuo sprogimo, bet 
vėliau paaiškėjo, kad jie bu
vo plaktuku užmušti, o jach
ta vėliau išsprogdinta, kad 
paslėpus nusikaltimo pėdsa
kus. Plaktuką policija atra
do jachtoje. 

Nužudytieji paliko apie 

totojas. Jie pareiškė, kad 
tas Josephson yra bolševi
kų slaptosios policijos na
rys. 

Beal pasakė, kad Joseph
son padirbo pasus septy
niems vyrams, kurie buvo 
kaltinami Gastonia, N. C, 
policijos šefo nužudymu 1929 

$600,000 "turto, tačiau duktė m. vieno tekstiles streiko me 
ir jos sužadėtinis tų pinigų tu. Su tais suklastotais pa-
greičiausia negaus, o pa- sais kaltinamieji išvyko į 
baigs savo gyvenimą kale- Rusiją, 
jime ar elektros kedeje. 

Žmones badauja 

n 

a 

Nusivylęs Rusija ir komu
nizmu, Beal grįžo į Ameriką, 
kur buvo nuteistas 20 metų 

WashingtoiL — Sava N. I kalėjimo, bet po keturių me-
Kasanovitch, Jugoslavijos I t u b u v o išleistas ir dabar 
ambasadorius, pareiškė, kad! dirba tekstilės fabrike New 
Jugoslavijoj dabar daug ma- \ Yorke. 
žiau maisto, negu 1944-45! 
metų! žiemą. 

Žmonės Jugoslavijoj gaur 
na tiek maisto, kad apsigin
tų nuo bado mirties. Amba
sadorius skundžiasi, kad iš 
kitur mažai pašalpos tegau
ta. 

Šiuo metu Amerika nenu-

Pasikalbėjimas su 
Dr. K. Griniumi 

(Tęsinys iš 1 pusi.) 
ti kariuomenėn neėmė šau
tuvo, kiti metė studijas — 

ramos. 

o m u m e t u i\iuci ii\<x inriiu- i 
mato duoti Jugoslavijai pa- Į S i r d i ' Paskaitai Tolstojų, su

pranti — kas gi iš to moks
lo. Bolševikai gi savuosius 
auklėjo tokioje dvasioje: 
kas tau dantį išraus, nunešk 
jo visą žiauną, kas tau akį 
nunešiu jam visą galvą. Ru
sų inteligentų pasyvumas, o 
bolševikų ryžtingas prievar
tos priemonių panaudojimas 
išvedė juos į valstybės vir-

Paskutinis žuvo 
Berlin. — Praėjusią sa

vaitę Berlyno zoologijos so
de padvėsė dramblys Šiam. 
Jis padvėsė nuo bado. Tai 
buvo paskutinis dramblys, 
pergyvenęs Berlyno bombar
davimus. Jei ne bombos, tai 
bada s ir jį pribaigė. jšūnes. 

resatas negali sumokėti 
500 ar 1,000 rublių muito už 
panešiotas kelnes ar marški
nius... 

SUŠELFE TIK RUSUS 
Susidariusią padėtį norėjo 

išnaudoti komunistai ir įs
teigė savo Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetą. Kai ku
rie žmonės, nerasdami kitos 
išeities, kaip sušelpti vargs
tančią Lietuvą, aukojo tam 
komitetui. Deja, jie visi 
skaudžiai apsivylė, nes jų 
suaukoti rūbai atiteko ne 

vietoj sugriautų miestų nau
ji miestai, išaugo iš nude
gintos žemės 53,000 ūkinių 
trobesių, iš dangaus nukrito 
36,000 gyvenamų namų, 
burtininko lazdelės mostelė
jimu atsistatė 862 sugriau
tos mokyklos ir kitos kultū
rines įstaigos, o 620,000 vo
kiečių surytų galvijų, 770,-
000 kiaulių ir 220,000 arklių 
ant bolševikų dar neiškirstų 
medžių šakų išaugo... 

Lietuvai pagelba būtinai 
reikalinga. Bet Azijos bandi
tai uždare į Lietuvą duris 
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SPECIALEMIS KAINOMIS 
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M O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
KANTHR 

"Lietuviška* 
ifrdnkaa" 

Phone: YARDS 6054 

Tačiau, iš kitos puses, tos 
bolševikų prievartos prie
mones silpnina tautą ir at
sigręžia prieš juos pačius. 

Rusų veržimasis į vaka
rus visada buvo. Pagal bar
barų polinkius jie vis ejo i 
kraštus, kur yra turtų, pa
siplėšti. Taip ir pasidarė 
plėšikaujanti tauta. Reikia 
manyti, kad tas plėšikavi
mas tik laikinas ir atsigręžta 
prieš juos pačius. Juk bol
ševikai, grįžtant kariams, 
atima jų išgrobtus laikro
džius ir t. t. Kareiviai niršta 
— kam mes kariavome, jei 
atima, ką laimėjome. Įtūži
mas prieš bolševizmo vadus 
didėja. 

Dr. J. Prauskis. 
(Bus daugiau) 
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