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RUSAI BANDO PAGAMINTI ATOMINE BOMBA 
* 1 , . h , . 

Graikija Neužbaigia su Sukilėliais; 
U.S. Saugumas Pastatytas Ant Kortos 

("Draugo'* specialaus korespondento Paryžiuje pranešima*) 

Maskvos konferencija pra- |pajėgia gintis nuo mažiau-
sidėjo stipriai audringoje šios agresijos. Jei graikų ka-
atmosferoje. I r ši atmosfe- , riuomene būtų perorgani-
ra nepaeina grynai nuo nuo- į zuota, anglai galėtų tada 
monių skirtumo Vokietijos į visai pasitraukti iš Graiki-
ar Austrijos klausiniuose, jos. DarbieČių partijos "su-
bet iš ,daug toliau, nuo Du- jkilėliai" visą laiką puola 

Attlee vyriausybę, kam ši% 

išlaikanti tenai savo kariuo
menę, štai dėl ko anglai at 

LIUDIJO KOMUNISfįj DRAUDIMO REIKALU 

no j aus ir Egėjos jūros. 
Skaitytojui jau žinomi 

Vengrijos Įvykiai, kur ko
munistai stengiasi išstumti j sisako nuo savo misijos gin-
mažažemių partiją iš vai- jti Graikiją ir siūlo perimti 
džios, panaudodami pačius 
šlikšeiausiu? būdus. Dabar 
jie daro didelius spaudimus 
į Turkiją ir Graikiją. 

Turkai Uždare Bulgaru 
Sieną 

Prieš savaitę turkų vy- Į t ų R u s i j a j e i m e k o i r n e s a 
riausybė davė įsakymą už- : k o > t a i ^ tykoja Graikiją 
daryti turkų-bulgarų sieną. j k a i p katinas pelę. Sovietų 
Šitas įsakymas buvo pasira- [ n o r a s y r a ryjversti karalių 
sytas pąrišy su sovietų ka- i r pastatyti Atėnuose komu-
riuomenės judėjimu Turki- ,nij3tinę vyriausybę. Ar jų 
jos pasieny. Oficialiai buvo į ̂ ^ jšaipjidyg? j f i jue-
duotas kietas paaiškinimas, k a s g r a b a m s nepadės, tai 
kad Ui padaryta kovai ^ąu [taip> j - , tokiu hMu k e h a s 
kontrabanda. Bet kaip ten ; k u r i g e i n a per viduržemio 
nebūtų, Turkija nesnaudžia j f i r % į I n d i j ą , b a t u a n g l a m s 

*r D u d i jperkirstas. Tad visai pilnai 
Visi prisimena, kad ko- | g a l ima suprasti anglų neri-

munistams nepasisekus pa- m a s t j 
daryti Thrace perversmą " . .. . _ . 
v. . , . . Amerika tai supranta, kad 
sioi srity buvo įvestas karo ;. . .. . 

. . , v jei anglams pasitraukus ji 
stovis ir ta proga buvo už- | . . . ." 

* , inejsikis, tai jį pavojingą pa
darytos visos marksistines i ,_; . . 

Pabėgęs Vokietis Mokslininkas Sako 
Rusai 'Prakaituoja Diena ir Nakti' 

N E U S T A D T Vokietija, Uralu." 
kovo 25.—Vokietis atomų " Jie duoda didelius namus 
mokslininkas, kuris sakėsi Į ir tiek tarnų, kiek reikia, 
nesenai pabėgęs iš Rusijos j Jei nori cigarečių, gauni 
valdžios laboratorijos Mas
kvoje, šiandien pareiškė, jog 

tiek, kiek gali surūkyti. Jei 
nori liuksusinio maisto, gau-

Rusija yra "labai a r t i " prie [ni. Bet esi sugautas auksi-
atominės bombos išvystymo, nėję klėtkoje. Negali išeiti 
Pakeldamas uždangą nuo j iš Rusijos, nes rusai turi po-
tai, ką jis pavadino Rusijos j šakį, 'Tie, kurie daug žino, 
' ' visuotinų'' pastangų pri- yra mūsų draugai, bet tie, 

dalyką į savo rankas Ame
rikai. 

Ar Amerika pasiųs tenai 
savo kareivius, tai kitas rei
kalas. Dabar svarbiausiai 
reikia gelbėti Graikiją nuo - - ( 
subolševikinimo, nes Sovie- .' , U o tyrimo komitetui pradėjus išklausymą byliaus uždraudimui komunistų partijos čia j 

- i parodomi VVashingtone su ats. J. Parnell Thomas (R., N.J.), komiteto pirmininku. Iš 
kairės į dešine, puL, John Thomas Taylor; atstov. Thomas; James O'Neill, ir James 
Green, Legijonieriai yra nariai legijono a merikonizmo komisijos. (Acme Telephoto). 

lygti ar gal pralenkti j kurie žino per daug, yra 
Amerikos didelę paslaptį, mūsų priešai'." 
fizicistas sakė: 

Trys Amerikos Legijono atstovai buvo pirmieji liudininkai atstovų rriešvalstvbi-
« • • . . : i . . _ ' ! _ " _ . — ; _ _ • i , J * # _ - • » • , . . . _ _ * 

organizacijos. 
Bet to neužtenka, kad bū

ti saugiems. Turkai yra įsi
tikinę, kad artimiausioje 

dėtį pastatytų kartu ir Tur
kiją, kuri pe r metus laiko 
pasidarytų sovietų satelitu. 

U.S. Saugumas Pastatytas 
Ant Kortos 

Gelzkeliedu Unijos 
Reikalauja Pakėlimo 

unijų šiandien patiekė rei-
|kaJavimus geležinkeliečiams 
pakelti jų algas 20 centų va-

ateity Dardanėlių klausimas 
vėl bus iš naujo iškeltaq ir I Pagelbėti Graikijai yra ne 
jie nori išvengti pasilikti Ivien tik žmoniškumo reika-
vieni akis \. akį su sovietais. 18°, bet kartu ir tarptamti-
Štai kod!l šiandien turkai jnio saugumo. Nereikia už-
skuba užmegsti draugiškus miršti kiek šis kraštas ko-
santykius su arabų valsty- I vojo prieš vokiečius ir ita-
bėmia ir kreipiasi į anglo- lus, kad išsaugojus nepri-
saksus pagalbos, prašydami klausomybę ir laisvę. Tad 
sr.teikti kreditų, kad galėtų nereiktų leisti, kad dabar ši 
sustiprinti savo sienas nuc laisvė ir nepriklausomybe 
sovie*ų agresijos. 

Marshall Prašo Vokietijos Taikos 
Balso Visoms Sąjungininku Šalims 

MASKVA, kovo 25.—U.S. Įk^. Prancūzijos ministr. Bi-
valstybės sekr. Marshall Šį dault parėmė Amerikos nuo-
vakarą ragino keturių did- įmonę, bet Anglijos Bevinas 
žiųjų ministrų konferenciją priešinosi jai, o Molotovas 
leisti visoms tautoms pas- sakė jis turi a r svarstyti ;Tas pakėlimas reikalauja 
kelbusioms karą prieš Vo- j Marshall pasiūlyi.,.;. |mas 1,200,000 unijų narių, 
kieti ją dalyvauti galutinia- A ... x . ' . . 

_7xi -x xi • • Ti Anglijos užsienių sekr. 
me taikos išaiškinime. Jįsi 0 . . , .T , « . , . 4 . •%«, .. T Bevinas vakp* naktį kalbe-padare tą rekomendaciją mi- ; . « . . . _ ~ . _ . 

. ____. josi su Stalinu. Tuo būdu 
nistrams svarstant proeėdu- * . , , , 

_r . . i _. * v*** valstybes sekr. Mar-
rą Vokietijos taikos konfe- , ,, • • . _- « 

ahąllas dar nesimatė su Ru
sijos diktatorium. 

"Iš to, ką aš mačiau, aš 
tikiu Rusija turės bdmbą 
panašią į Amerikos j per 
tris iki penkis metus ." Anot 
jo, Rusijos pastangos kon
troliuoti atominę jėgą yra 
"neatlaidžios," ir "jos mok
slininkai prakaituoja krau
ju dieną ir naktį." 

Visaip Vilioja Vokiečių 
Mokslininkus 

Sako Išras Paslaptį 
Pasak vokiečio, rusai ieš

ko daugiau mokslininkui vi
sose Vokietijos zonose, ini-
mant amerikiečių, "rusų ka
rininkų ir vokiečių sugrąžin
tų įtikinti buvusius kolegas 
jog rojus laukia jų." Nepa
prasti cyclotronai ir kitos 
mašinerijos reikalingos iš
bandymams buvo iškelti iš 
rusų zonos Vokietijoje į Ru-

Informantas sakė jis su- isM^-
grįię* į Vokietiją "rizikuo- Tarpe kitkp, jis sakė mal 

ST. LOUIS, Mo., kovo 25. d a m a s savo gyvybę,'1 ir pa* |daug 12,000 inžinierių ir ka 
— Septyniolika gelžkeliecių r e i š k ^ jis viliasi greitu laiku j gėjų, rusų ir vokiečių, ieško 

vykti į Ameriką. Jis sakėsi U 'pįtchblende" — uraniumo 
dirbęs Ruaijoje daug mene- ! šaltinio — didžiausioje slap-

landai, nuo balandžio 25 d. 

rencijai. 
Marshallas taip pat ragi

no, kad po taikos konferen
cijos ministrai paruoštų ga
lutiną sutartį Vokietijai, ir 
naująja konstitucija leistų 
vokiečiams atsakyti už vis-

visai kitaip atsiliepia kiti 
sluoksniai, kurie nustebinti, 
kad bent vieną kartą prezi
dentas Trumanas gerai pa-

Sovietai Pratiesė Jie 

U.S. Bando* Baigti 
Telefonistu Gine? 

VVASHINGTON, kovo 25 
—Darbo sekr. pavaduotojas 

siu, ir buvęs vienas kelių 
mokslininkų sugrąžintų po 
sargyba tikslu prikalbinti 
kitus mokslininkus, bet jis 
pabėgęs '*dėl to, kad aš ne
norėjau Rusijoje dirbti ato
minės energijos problemo
mis »» 

Reikalaudamas, kad jis 
nebūtų išvardintas, vokietis 

Gibson išskrido į New Yor- | profesorius sakė kai kuruos 
ką tartis ,sra Bell System vir- i Rusijos atominių studijų 
šininkais, nustatyti kokie |"paslaptys" yra: "Bent 200 

j ADleiS D3iren UoSta l v a l d ž i o s ž v S i a i S*11 D u t i i m a , vokiečių mokslininkų ir tech 
VVASHINGTON kovo 25 l m i žvengti gręsiančio tele-;nikų, tame tarpe kai kurie 

- V a l s t y b ė * departamentas f o m * darbininkų streiko ba- j žymiausių Vokietijos fizi-
pranešė, jog Rusija pasakė l a n d ž i o ^ T e l e f o n i s t u uni 
Amerikai ji yra pasiruošusi ' 

Graikai Negali Užbaigti 
su Sukilėliai-* 

Panašūs rūpesčiai yra už
gulę ir anglų vyriausybės 
pečius. Bijodami, kad pava-

kalbėjo ir pasakė rusams 
būtų užgniaužta, užkrau- i tiesą. 
nant jai naują sovietišką 
okupaciją. 

Štai kodėl taip įvykiams 
dėstantis, prezidentas Tru
manas neišvyko į Antilų sa
las, kaip buvo žadėjęs, bet 

imtis "atitinkamų žygių" iš
pildymui sutarties perduoti 
Kinijai kontrolę Dairen uo
sto, Mandžiurijoje. Sovietų 
pranešimas buvo atsakymas 

Nepasakydamas j o k i o s e Amerikos, notą Maskvai ir 
tautos vardą, Trumanaaaiš- |Nankingui, kurioje pare^kš-
kiai kaltino sovietus nusi- |t* ****** J°S "nepatenkinanti 
žengusius Jaltos susitari- ;P a det is" Dairene bus sku-

j cistų, dirba Rusijos vyriau
sybei beveik rojuje." Jie 
gauna viską reikalingą stu-

tybėje rusų okupuotoje Vo
kietijoje. "Jei jie pabėga ir 
yra sugaunami — jie yra 
nubaudžiami rusišku būdu." 

Vokiečiai moksli n i n k a i, 
anot jo, yra suorganizuoti į 
kolektyvus, kurių kiekvienas 
turi savo projektą. Jie apsi
keičia paskaitomis ir pasa
ko vienas kitam ka*s daroma. 
"Tai yra panaši mozaikai. 
Kas nors renka visas infor
macijas ir deda kiekvieną 
akmenėlį, į formą. 

"Iš pasivariusio darbo ir 
iš to ką aš esu matęs ir gir
dėjęs, aš spėju, jog Rusija į 
tris iki penkis metus mokės 
kaip pagaminti atominę AMITE, La., kovo 25. 

Tūkstančiai galionų pieno Įdijoms — ir su jais elgiama- bombą." 
buvo ginkluotų vyrų paimti j si taip pat, jei negeriau, ne-
ir išpilti šiandien. Gaujos gu su rusais fizicistais. 4<Jie ! , . , ' 
sustabdė šešis pieno sunkve- dirba Maskvoje, pietų Rusi- \JfB6n ISCJO P l i e S 
žirnius ir pieną išpylė. !jos dykumose, ir Sibire, už 

mui, kur Rooseveltas, Stali-

s ^ r T n e i š s ^ s ^ jpaskutTnl momentą susilaikė | ^ J ^ ' / J ^ ? ^ J ^ 1 * ' 

biai išaiškinta. 

akcija, jie dabar stengiasi 
sunaikinti sukilėlių lizdus. 
Kai kuriose vietose jiems 
pasisekė išvalyti kaimus nuo 
sukilėlių, taip pat suimta 
nemaža asmenų, kurie rėmė 
ar prijautė sukilėliams. 

Bet visa bėda, kad Grai
kija karo išvarginta, yra 
neturtinga ir nepajėgia ap-
mundiruoti savo kariuomenę 
moderniškais ginklais. Nese
nai Londonas kreipėsi į 
Ameriką, prašydamas sutei
kti Graikijai kreditų, kad ji 
galėtų perorganizuoti ir ap
ginkluoti savo armiją, kuri 
dabar yra visai silpna ir ne-

VVashingtone, nes nebūnant 
gen. Marshallui, j is pats tu
rėjo imtis sprendimo. 

Visas reikalas liečia nei 
daugiau nei mažiau, kaip 
suteikti finansinę pagalbą 
Graikijai ir Turkijai. Prezi
dento Trumano kalba, kurią 
jis pasakė kongrese, prašy
damas paskirii abiem kraš
tam kreditų, Furopoj sukėlė 
plačių diskusijų. 

Sovietų spauda vadina ją 
provakuojančia ir visų kraš
tų komunistai, diriguojami 
nematomo Maskvos dirigen
to pučia vienon dūdon, ko-
liodami prezidentą. Tačiau 

įsižadėję leisti kiekvienai Eu
ropos tautai laisvai išsirink
ti savo vyriausybę. 

—Amerikos saugumas pa
statytas ant kortos!—parei
škė prezidentas. — Ir visa 
Amerikos užsienio politika 
priklausys nuo to kokį spren 
dimą kongresas priims. 

Savo kalboj jis aiškiai pri
metė kaltę komunistams. 
Veikti reikia greitai ir ne
galima pasitikėti U.N. a r 
kitokiomis komisijomis šiuo 
metu. Jei Amerika šią le
miamą valandą neįsikiš, ga- j 

Sovietai Nusileido 
Del Austrijos Pakto 

MASKVA, kovo 25.—Stai
gus nusileidimas rusų opo
zicijos šiandien leido užsie
niu' ministrų pavaduotojams 
susitarti del kelių svarbių 
Austrijos taikos sutarties 
punktų. Kitiems deputatams 
stebintis, rusų atstovas Gu-
sev padarė eilę nuolaidų, 
tuomet pasiūlė planą išaiš
kinimui Austrijos išvietintų 
asmenų problemos. 

Sovietų žygio pasėkoje, 
lės būti sunkios pasekmės j deputatai sutiko leisti Aus-
tiek vakarams, tiek: rytams, jtrijai turėti 53,000 vyrų ka-

Vyt. Arūnas į riuomene. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Pirmasis U.N. komisijos raportas sako Graikijos par

tizanai gauna paramą iš Bulgariljos ir Jugoslavijos. 
—Gen. Eisenhower pareiškė jog nė vienas kraštas da

bar nepradėtų tyčia karo, bet jis gali iš neapdairumo kil
ti, ir gal net kurioje mažoje šalyje, įveliant didžiąsias. 

—Olandiečių komisija ir indodesiečių respublikos atsto
vai pasirašė sutartį baigimui sukilimo Javoje. 

—Minėdamas vienų metų U.N. suk akt j , Prez. Trumanas 
sakė Amerika visuose savo veiksmuose nori pastiprinti 
Jungtines Tautas. Jis sakė U.S. pa ritiki U.N. ateitimi. 

—U.S. ambasadorius Lane atsistatydino, kad, galėtųi 
laisvai kalbėti ir rašyti apie Lenkijos tragediją. 

—Grupe senatorių pasiūlė bylių įsteigimui penkių vyrų 
komisijos kontroliuoti atominę jėgą. Tuo norima baigti 
užsitęsusį ir dar vykstantį ginčą dėl Lillienthal. 

—No. 5 angliui kasykloje netoli Centralia. Iii., įvyko 
sprogimas. Raportuota 100 kasėjų sugauta požemyje. 

—U.S. laivas St. Lawrence, vežąs 6,500 tonų bulvių į 
Jugoslaviją, sumušė miną ir skęsta prie Dalmatijos. ORAS 

—Senatas užgyrė Amerikos prisidėjimą prie tarptauti- Giedra ir šaltoka. Saulė 
nes organizacijos, kuri rūpinsis tremtinių reikalu. 

Komunistu Draudimą 
VVASHINGTON, kovo 25. 

—AFL prez. VVilliam Green 
šiandien pareiškė atstovų 
rūmų priešvalstybinei veik
a i tirti komitetui, kad už
draudimas komunistų parti
jos padėtų išplėsti komuniz
mą. Jo teigimu, siūlomasis 
draudimas tik suvarytų ko
munistus į požemį ir atida-
rvtų duris "baidyklių ieško
jimui," kuriame nukentėtų 
ir nekalti žmonės. 

KALENDORIUS 
Kovo 26 d.: Šv. Liudgeras: 

senovės: Dorulis ir Gėla. 
Kovo 27 d.: Šv. Jonas Da

maskietis ; senovės: Meldu-
tis ir Bore j a. 

I I • • • _ . 

(teka 5:45; leidžiasi 6:10. 
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Trečiadienis, Eovo 26, 1947 

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS 
saujas DP Vardas - [ Trumpos Žinios \l 
"Delayed PHgrims" lowell, Mass. 

Dr. William S. Bernard,, Paskutiniu laiku mūsų ko-
Citizens Committee for Dis-j lonijoj atsitiko labai dauge-
pteeed Perseas ekzek»tyvish Ua vagysčių ir plėšikavimų, 
direktorius š. m. kovo 21 d. net žmogžudysčių^ Net apy-

VĖL JWJIDA. MAŠIN 0 3 , KCJAI TftINKSI 

fnteraatiotiar' Institute of 
Boston metiniame susirinki-

linkės miesteliai pradijo va
dinti Lowellį M Mažoji Cnt-

Dr. Walter i . Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

M CANal 7829 
Vai.: — Kasdien l t Ud I I ; 1 Iki I : T 
iki 9. fieetad. 10 ryto lkl f vak. Sek-
madlenj f f CB 1 1 Tre&ad. uždaryta 

, ^^^ 

me — vakamneie skaitė cago". J^rtminthhi apylinkes 
paskaitą "DP ancf U. & fm-, lietuviams*, kad Mtų atsar-
migration Policy". Atsto-lgūs. ! 

vaudamas komitetą, kurin į- * 
eina nartais k*t*ffikt|, pi& Praeitą sdunacfcett? m?6sr 
tėstonų, žydų", veterariį cfar- Sv. Ji****tf p#ra#jo} fvyko 
ho ir kt. organizacijos jis 'l "eentinis kermošius" suda-
taoai vaizdžiai mpk& PP [ 'y**** **** d*%*» *«*sl* b a ž 

padėt;, ir organizacijos tiks-! nytefe ir kleboniją. Tik iš 
lą išrūpinti kad jie btittjĮ į- j v***? c ė n t ^ S*Htft S1^110 Pa
leisti i I V. po 400,000 į me- no $48S.Ž0, tai yra labai 
tus, kadangi tarp 1930 ir ^ > g P*»ig^, ** visa garbe 
1*16 vietoj 2,614,273 gale-! tenka n*Ss$ parapijos Retu-
iUšių įvažiuoti, tik 600,000 viams, knr jie visuomet pa-
atvyko del karo ir kt. prie- sizymi duosntaatr kaip P * . s u k u r t t ^ v o organiz.aelją, i dr. Kazimierą Urbonavičių i f**i, minėjimo iškilmę kur-
zaščlų. Atslfiepdamas ^ ' l ^ j * 0 8 l ^ J Ž j f ^ ™ ™f i M e s *™ime v*r$ 140 JauftųjraŠo "Padange* Aras", tai kas padidintų ir pagražintų! 

fŠei tuo parodytų, kad mes, 
Bettrviai, mokame pagerbti 
tuos, kario pagarbos yra už
sipelnę uolia darbuote labui 
mus tautos, kaip ir brangios 
tevytfes, Lietuvos. O kartu 
taipogi ir labui šio krašto - -
Amerikos. K V. 

M M M i ^ l i i l L — 

Am«**ftos Sarfe&ninfcis timfe istorijoj ilgSa aslas sveikas yra teves ARis-C&almers 
dirbtuvėje, flfitoraufcee, Wis. Nuotraukoj mato*ft f§ $21 &ė&ų streiko darbininkas grįž
tant | darbą. (Acme-Draugaa teiephoto) 

Dr. F. C Winskunas 
-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Jei.: PROspert 6446 
Rez. Tel.: HEMIock 8150 

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

T^ėcYacfierilafs pagal sutartį. 

naa iiini--ir t-*m « i K U t a « M B b ^ > -MM 

Žiai apie lietuvius ir kitus' kaiuose. Ypatingai yta de-
jis baigt įdomią kalbą ra- j kln.gas tai parapijos k į b o - ; T; * j ; u y ^ ~ 
gindamas visas organizaci-1 »as, ktfn. F. Strakauskas, 
jas rašyti kongresai ir pa- j knrio triūsa* nenuėjo frf nie

ką!. 

vyrų, karie galėtų prigulti Jonas Kmitas, t y. feaa. dr. 
K. Urbonavičius — rt džiaugs 

Vadindamas DP — "Delayed 
Pilgrims" vardu. 

Vakarienėje dalyvavo ne
maža rinktines Bostono vi-
guomenčs, eile svethmį val
stybių konsulų, tarp jtį Lie
tuvoj garbes konstrias adv. 
AM. Snallna *o |k>nia, ^ y -
ftesM red. Mis» PhylKs Grfen 
cfal, Namakštiene, inž. kpt. 
Labanauskas* ir kt. 

Teko nugirsti, kad vieti
nis BALF skyrius ffcngias 
pakviesti lietuvius filminin-
kus P. Motuzus, kad paro
dytų paveikslus iš Lietuvos. 
Tai yrs !ab»i gera mintis 
Mes turėtumėm tik marteria 
hn€a if moralines naudos. 
Reikėtų tą darbą pradėti 
skubiai kol ateis nauji su-

Bostono International tns- manymai ir darbai, nes mes 
titutas turi virš 1000 narių:! ti rime surinkti nemaža pi-

sių karininkų, kurie galėtų 
vadovauti. Tai, jarani vyrai, 
pagal^ofeite. 

a» 

Trigutaf " I 6 - I « 
Vasafc" 

Šįmet Vasario lS-tą mes, 

ir yra plačiai žinomas apy
linkėje. Lietuviai gražiai pa-

nlgų tam reikalui. 

sirode" prieš mėnesf In^tita- Paskutiniu laiku L0wefti5 
to s^araoetame "Mardi Gras'V lietuviai nusiuntė* afhfervftua j Tačiau, kaip paaiškėja, 

mo, ašarų, laimės it aukso 
— Amerikos šaf| pasiekė 
vasario 16-tą, 190# m. ' O 
Jonas Kmitas, kaipo ir Ba
sanavičius, yra mūsų istori
nė asmenybė. 

Todet, mzN&ot dvigubą "16-
tą Vasarį", privalėtumėm 
švęsti — trigubą. Tas būtų 

lietuviai, kur tik galėjome. * k u r " k a s svarbesniu min§-
tėn minėjome 20-tą sukaktį | J i m u ' * » vienkart ir paget-
paskelbimo akto Lietuvos b i n a ū T°> K u F i s *% P4111" 3 ^ 
Nepriklausomybės; kartu if v r a užaipelnęf... 
Ž^-tą sukaktį mirties Lietu- švenčiant dvigubą "16-tą 
vos patrijarko, dr. Jono Ba- i Vasarį'' Philadelphijoje sve-
sanavičiaus; trumpai pasą- taines estradlą paošė ir dr, 
kius: * 'Dvigubą 16-tą Vasa- j Basanavičiaus atv a i z d a s. 
rį". 

M. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS JB CHIRURGAS 

#729 So. Ashland A ve. 
C^tro* luboki 

Ofteo TelefoBas: YARds 0564 
Jėi neatsiliepia saukite— 

Res. 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. 

Ka» gi kenktų, jei ją k*rttf 
puošta ir Kmrto ir jei apie 

f 

teisių, £>P problemomis, ra
šymas kongreso nariams, 
Lietuvos kultūrinių turtų po 
puliarizavimas, įtraukiant į 
t% darbą ir naujai atvyku
sius, turėtų įeiti į kiekvie
nos jaunesniųjų-amerik. kaU-
bą geriau vartojančių — gru 
pių programą. G. 

Piktais žmonas atveria 
burną ir uždaro akis. 

gfris dokumentas* At^je gali
te gauti informacijti' ^as A. 
Raudeliūną arba pas V^t 
Ramanauskai. # 

Paskutiniu l&ikra lenkų kil
mės veteranai, kurie kovojo 
2-ram pasauliniam kare, su
kūrė savo organizaciją. Ar 
nebūtų reikalas dėl mūsų 
jaunimo tuo susirūpinti if 

r *— lgr i 3£ l l • • 

' 
Stacijos ir Graudus Verksmai , . 
Sv. # u o ^ o NoVenB 
S v. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena 
No vena prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbos. 

• ' ŠV. Onos Xo\ena 
Novena \ dr. Antaną 

\ 

KNYGŲ PASIŪLYMAS: 
GAVĖNIAI 

• • ^ • «* • • • • • • • • • • ltc 

BE 

Št. Judo Tade jaus Novena 15c. 
Novena tfi Mefss Sleaistykloje 20ci 
Introniaacija Sv. Jėzaus Širdie* .- < .80c. 
Sveika Marija — Petrausko — Geg. m ? n . . . . . . . . . . . . . . .^5c 

Reik prisiųsti ir už persiuntimą. 
Galima pašto ženklais užmokėti. 

DRAUGAS 
2334 S. Oakley A ve. , 

Chicago 8, Ulinoi* 
i r - - . > - • -• " • „ - . • * į * ' 

r A - ^ I i I I I r \ i — i i n ; l l f c a i 
1 I • • • I • • 

• • 

i»fc<t—14. 

baliuje sa ItaSkiet^s šokėjų pabėgėliams, kad gafetą at- J tikrenybėje, meš privalėjo- I jį būtų šiek-tiek papasakota, 
grupe didžiausiame miesto vykti f Ameriką. Tai yrg Ia- m e M įneti "Trigubą 16-tą Aaip kad pasakojama ir a-
bctelyje, d»fyvauj«« virš bai gražus darbas, nes mūsų Vasarį", kadangi, kaip savo pie Basanavičių? Tas ne tik 
2,000 žmonių. lietuviai labai sunkiose saly-1 puikiame eflgrašty apie k>m.; kad nieko nekenktų, bet, at-

InsUtuto pakviestu pra- %<** %T**™. Pažymėtina, 
eitą sekmadienį inŽ. Laba- > d m e s tlrimf *** **** 
nauskas, skaitė paskaitą j Ja u nT Metuvtų, kurte norėtų 
^Lithuanian Culture". Pas -kvykt i . Tat, Uetuvi jei ga-
kaita buvo paįvairinta Su-iK «teft į t>. t. K. Vytauto 
sio Kontauto, vyčių kuopos! ^ b ą , kur gausi visas i»-
pirmiHinko ir jo draugų, et-j formacijas, kaip galėtum pa-
Gl sudainuotomis dainomiB. &»** s a^> b r f T * "f 

Supažindinimas amerikie- I**8"118. Mea padarysim ]ums 
5ių visuomenės su L i e t t t v o s ' ^ « v t t u » tf k t t « rtik^i-

f» 
SPAUDOS VAJUS -f 

• 

i 
i! 

Būtinai Užsisakykite ir PJatmkitt 
Amerikos Lietuviu labiausia* skaitomą- mfnesirti, rettgfN, pat

riotini ir gausiai paveiksluotą taikrattį 

"ŠV. PRAlVCršKAUS VARPELI" 
LEIDŽIA 

Lretuvos Prafn*6i8^dn«f 
MfOUNf ST FKANCI9 0RŽ€NE, MAIN6 

"Varpelyje"' 
Spausdinami ^raaūa aprašymai, pavyadžfai fip trUrtip! stf«ft>Me-
liai įvairiais* klausimais. Talpinamos naujausios Žinios iŠ Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituoste kraštuose. Aprašomos Lie-

J. R1MDZUS, D. C. 
LICENSĖD CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 

PHYSIO THEBAPY 

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

8aturdaya 10 A. M. to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena porą akių, gauname gy
venimui. Saugrokite jas, leisdami 
išegzarąinuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią reg€Jlmo mokslas 
gali sutelkti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akmių, kurie prašaAna 

visą akiu Įtempimą. 

Dr. John J. Smetona 
Dr. J. J. Smetona, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

- Kampas lb-tos gat. 
Telefonas CAJVAJL ą523, Gbicaco 

OFISO VAULNDOŠ: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:90 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
SeŠtad. 9:t9 a. m. Iki 6:OŠ p. m. 

• 

TeL GBO. 1800 (Ofl*» ir 

Dr. Walter J. Kirsfuk 
) 

liai įvairiais* klausimais. Talpinamos naujausios Žinios iŠ Kata 
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Apnaše 
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje h* ištrėmime. 

"Varpelio* 
Kaina metams — $2.00. 

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražy, spalvuotą, 
Sienini Kalendbrhi. 

PLATINTOJAI, Surinkę tris rf*uja# ^ a r p e K o " p>eiftmiera*as, 
ketvirtą prenumeratą g^auna veltui. Platintoju pavarde* bus 
skelbiamos "Varpelyje." 

KIEKVIENOJE AlvTERlKOS L IĖTUVf6 >ClMOJE 
T E S K A ^ i A LIETUVIUKAS 

i4VARPiLlSM 

Kreipkitės adresu: 
FrtANCISCAN» FAtrtCrT* 

Wdunf St^rarncis Greeno, Maine i 
• • '^E-

i 

• 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
JtuTipcTcefl rucopertyvo 

Patarnavimo Mg 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. Z5th S t 

Oląąro, n i 

•MAJ. DARBAJ OARAJITDOTAJ 

Talaom Visų Išdlrbysčlą 
Tlsoklua Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam 18 nsmų Ir piistatom 

PARDUODAME; NAUJUS 

Offa. Tel VIE. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
UGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad, ir Sekm. tik susitarus. 

. 
turime Radtfa 1 scaką Ir 
ies«MS laukti 4f l frsą. 

Taipgi Pasirinkimas Tillsmat« 
Mnalkoe Rekordą. 

Nosį pirkit* Ir JartlasllKi so 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. JLAFayette 3210 
Bei. Tel. REPubiic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo l—a vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai vakare, 

trečiadienio vakarais ir taipgf 

PHYSICIAN 
(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS: 1 — 4 popiet, f:Sf — 
• :»• vakarais Ti^dlad. pa«al mitam 
. i i . - ^ •* •" 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SUBGEON 

8757 S. Westem Ave. 
Ofiso Tel.: HEMIock 5849 
Rez. TeL: HJEMloclr 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 

ĵAnrtmia Buo 2 iki 4 po piet, 
7—4) vakare. 

DR. P . ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 40th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniai 

ir nJpltfiidMrtali 
VAK: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M 
8147 8. Balete* S t , Chieago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: S—8 popieL 
TeL: GROvekill 4020 

(Ofiso Ir Rezidencijos) 

Dr. Aiexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weet Marąuette Rd. 

^Dargia Vaistinės Name) 
OFISO TALAJTDOS 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

i 
TELEFONUOKITB: 

CICERO s u s 
Atdara YsAarsJs lkl ! : • » Tai. 

S] 

32 mtd 

8TASY8 LITWINA» SAHOf 
" h A t t A D T a l Oeriaoeias Laikae Pirkti 

U / \ D / \ r V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAUS 
B£WM£N1^% — tffcfcAS PAJSlKINRfitfA^: 

Stepams Rettetteįiys — fnsulootę. Plytę išvaizdom Sidlnga 
S" t5ffW "" 5 a r * TT *^*«m^s Materfolo — Maliavos — 
Tarfl»l6 — iMamefro - - efefeahile NatflKttis *ei ia^no 
(HSi«iwa/e — Pfefeterto — Cemento — Srnsa — Visokio* 
RAšiea loMiUacijos Mateiioh) — Šturmo Lango — fcom-
Moacr>>9 l)nro — vYiAftoaM — Pbistef Dosnii — Vams-
dA§ IT Baag Kitsj Dalyke. 

• * 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI) 

S1A»Y» LITWINAS# Pre* 
CARR MOODY LtJMBER CO. 

S089 S. HAL8TED ST. TEL. VICTORY 12VZ 
VALANDOS: Nuo S-to» vaA ryto iM «-tos vai. vak. 

Dr. Vhcenf L lopei 
I)«NTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos —' Telepnone — 
Pagal sntarti. GROvekill 7313 

TeL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTO/AS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

8241 W e s t 66th P laee 
TeL REPobUo 7868 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
IteSM. Uit. CANart 7S19. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-ItAY EXAMINATI0NS 
2260 West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kandfeii - - 1-4; 7-V; Trečiad. tr 

sefitad. nuo 1-4; Sekmad. — -
pagal sutartį. 

TeL CANal 6257 
Rez. TeL: PROspeet 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare. 

Re*. 6958 So. Talman Ave. 
Bes. TeL GROvehili 0917 
Offioe TeL HEMtoek 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Roa<? 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 Ud 4 ir nuo 7 iki d vakare. 
Trečiad. ir Nedetiomia sositarus. 

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

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

Sekmad., Trečiad. ir Seetad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspeet 1830 

Ofiso TeL \TRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8844 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

4157 Archer Aveme 

—^— 

DR. A. 
r&VSICiAH A 
fUimTVIfl QYl>YTOJAfl) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kaadien nuo 1-4 p.p. ir 7:It-» Tuk. 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Tredlad. ir Sekmad. ušdaryta. 

Ofiso TeL — PROspeet S8SS 
1«L — W # į n i a S4at 

a* 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

Vai.: 11—12; 2—4; k 6;50—8:Š0 trečiadieniais pagal sutarti. 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 — • • . . . . f 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West town State Bank Bldg. 

2400 We»t Madisft* Street 
Ofiso TeL: S£EIey 7386 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki a vakarą 

šventadieniais: 11—12. 
• — 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

19758 So. Michigan Avenne 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—»8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1198 
Namu TeL; PULLMAN 8277 

: ' . " • ŠS» ' ~ -
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CLASSIPIED ADS 
. . . •> * . » - 1 — 

f s »o<x>oooooooooooooooo^oo^6o 
"D R A FOO-

DARBU SKYRIUS 
•oooooooooooooooooooooooo^ 

•TOTIAFOAS" HETiP WANTEI> 
ADVERTlsmO DEPARTMENT 

137 No. D«krhom S t r ^ t 
Tel. RAVilolph &48»-»4£» 

HELP WANTED — VYRAI 
Į*^**^^<*>^*»-^>'*- — ^ * • * ^- ̂ -^- ^ - ^ S*^^^»0*S»^ l'^*Np>sE*^iWl^ 

MOLDKRIU 
Bench ir Maehine 

Paeeidauiami vyrai su patyrimu 
ab'šiuose sritvse. 

Matykite Mr. H. M. Kroger 
N A T O V U , BF!A1RIVG<? ^TVTCIOV 
AMERICAN BRAKE SHOE Co. 

5331 W. 6Gth ST. 
Arti Airport'o 

STIPRAUS Jauno VYRO 
Dirbti Receivine room'e ir oadeti 
Stock room'e Gera mokestis. 

MATYKITE MR. STASKO 

M. BORN & CO. 
1060 W. Adams St. 

DŽENITORirs — pageidaujamus su 
I>atyrimu. 4 4 vai. I mva'**1, vn ka
rais, pensijos, sistema *185 on i 
m£no*i. — OVK PARK HIOH 
SCHOOL Tol. VTLLAGE 6900. 

HELP WANTED — MOTERY8 

OPERATORKŲ 
Siuvimas orie sheer creoe ir vel
vetinių suknelių. 5 dienos j sa
vaite. Gera mokestis. Darbas yra 
nuolatai. Malonios darbo sąly
gos. Apdrauda. Atostogos. Maty
kite Mrs. Stevens. 

Estelle Dress Co. 

HEl.P WANTEI> — MOTERYS 

KASDIENINIAI RŪPESČIAI STOVYKLOJE 

AR IEŠKOTE GEROS 
PfcDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANUOJ 
HAJNDASI DARBŲ 

_ 

1410 W. JACKSON 
(Apatinis Aukštas) 

HtlMl 

PATYRUSI MOTERIS 
PRIE PRITAIKYMO IR 
PERTAISYMO DARBŲ 

Piukioie moterims soecialtv Sa-
poje. Turi mokėti anglų kalbą. 

Gera mokestis. 
Puikios Darbo Sąlygos. 

MATYKITE MISS PARTLOW 
19 E. JACKSON 

TEL. — WABASH 5200 

F I N C H L E Y 
• • 

FOLDERS — FINISHERS 
$33 J savaite *arantuota pradedant 
Geros darbininkės ga'i u*8idirb* nuo 
80c iki $1 i vai. pradedant. Repu-
liaris ps kėlimas. Lengvas darbas 
prie kūdikiu, drabužėliu. Nčra sun
kiu bundeltu. Apmokami poll«io lai
kotarpiai, atostogos ir Šventes Oe.-
ra transportacija Lake St. "L". TSi-
ston. Lake ir Milwaukee Ave. j&t-
vekarais iki duriu. 

J E R R A R D 
Antrame Aukst^ 

544 W. LAKE STREET 
Tel. — RAN'dolph 7338 

VYRAI IR MOTERYS 

DĖMESIO ! 
DARBININKŲ REIKIA 
V A I K I N Ų V I R S 18 M E T Ų 
DIRBTI SHIPPIKG ROd.M 
MERGINŲ IR MOTERIŲ 

VIRŠ 18 METŲ 
DIRBTI ASSEMBLY ROOM 

Nereikia dirbti šeštad.ir sekmad. 
40 vai. j savaitę. 

Šventes ir atostogos. 
LENGVI DARBAI LEMPŲ 
ASSEMBLY DIRBTUVĖJE 

Atsišaukite nuo 8 ryto iki 1 p.p. 
Matykite Mr. Scherer. 

U N I V E R S A L 
ELECTRIC LOG CO. 
733 S. Halsted Street 

HAYmarket 7374 

DŽ6NITORKŲ 
UŽDARBIS 72 H c f VAI*. PRADŽIAI 

11 H* t VAI/. PO 3 M#LY. 
t a f c č | VAI*. PO 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAI*, t B:SO VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS , 

STREET PLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

Cia vaizduojamas lietuvių stovyklos britų zonoje admi
nistracijos posėdis, kuriame dalyvauja ir valdžios atsto* 
vas. Toki posėdžiai įvyksta dažnai. Juose aptariami sto
vyklos gyventojų reikalai, kasdieniniai rūpesčiai ir įvai
rios problemos. Tokius komitetus sudaro patys lietuviai 
tremtiniai — stovyklos gyventojai. Čia nustatoma Ame
rikos lietuvių prisiųstos pašalpos padalinimo tvarka if|"* lietuviai ir už Lietuvą 
būdas ir aptariami ateities šalpos reikalingumas ir kiti n e t i k Pasisakome bet už ją 
reikalai. Siųskite savo aukas šiuo adresu: United Lithua-
nian Relief Fund of America, 19 West 44th St., New York 
18, N. Y. 

Mes darysime viską, kas ge
ra Tėvynei, kas tinka lais
vam kraštui. 

Mes turime rūpintis ir sa 
vo pabėgėliais. Visi kit 
tremtiniai yra globojami, 
bet mes be globos, esą bu 
vome Vokietijos piliečiai. 
Vienok anglai ir amerikie
čiai ir šiandie nepripažįsta 
K l a i p š d o s kramto aneks i jo s . 

Tai kodėl mes Vokietijos pi
liečiai? Kiti turi giminių ii 
užtarėja Amerikoje, mes gi 
nieko. Mes galime šauktis 
tik į savo tautos brolius ir 
prašyti pagelbos. Jokių dra
bužių mes negavome, todėl 
esame nudriskę. Maisto nie
kas mums nesiunčia. Stovyk 
lose nepriima, vienok esa-

Bolševikų "Rojuje" Tikra Vergija 
APIE 20 MILIJONE ŽMONIŲ RANDASI PRIVERSTI
NO DARBO VERGŲ STOVYKLOSE. APIE TAI PRA
NEŠA DIT BUVĘ KOMUNISTŲ KOMINTERNO AGEN
TAI. 
Du buvę komunistų Ko- STALINAS BANDYS 

minterno agentai rašo kny- Į „ N - r a ^ j o n e s " __ a u t o . 
gą, kuri bus pavadinta: "Pa- lH a i (^ | l r i e t u r i s J a p y v a r d ę 
t e r n f o r World Revolut iorr y p s i l o n ) pare iškė , — " j o g 
(Pasaulinės revoliucijos nuo s t a l i n a s b a n d y s t u o s ž m o . 
braižos). Jie tvirtina, jog 
raudonieji rusai nuo 14 iki 
20 milijonų žmonių laiko 
prie priverstinų darbų kaipo 
vergus. ' 
KIEK PAGROBĖ? 

nes draftuoti kaipo naujus 
vergus." 

Rašytojai, kurie buvo per 
25 metas kaipo kominterno 
agentai, teigia į&g patekti 
I vergų stovyklas šiaurinėje 

Knygos autoriai pareiškė, Rusijoje ir šiaurės rytų Si-

EXPERIENCED 

S O L D E R E R S 
AND 

W I R E R S 
LJKE TO WORK IN 

THE FRIENDLY ATMOSPHERE 
OP 

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

IV TOWN 
i 

EXPfcRIENCED RATE, 94 c 
AUTOMATIC INCREASES TO 

$ 1 . 0 4 
WE TRAIN 

INEXPERIENCED GIRLS 

STARTING RATE, 83 c. 

4645 W. AUGUSTA BLVD. 

MA20SI0S LIETUVOS BROLIAI LIETUVIAI 
ŠAUKIASI PAGELBOS 

Mažoji Lietuva išbuvo vo-, Klaipėdos Burmistras. Nuo 
kiečių vergystėje beveik 700 1939 m. iki karas baigėsi iš-
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IŠPARDAVIMAS 
Yra dar tik 20 kopijų 

Sparnuoti Lietuviai"! 
DARIUS IR GIRĖNAS 
Knyga kietais viršeliais ap

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

KAINA — $1.75 
(su persiuntimu) 

DRAUGAS 
2334 S. OAKLEY AVE. 

Chicago 8, Illinois 

Atsiųskite man kopiją, (u) 
Sparnuoti Lietuviai. Jdedu % 

Vardas 

1Adresas 
Miestas 
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MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

metų. Kažin ar kuri kita 
tauta per tiek laiko būtų iš
laikiusi savo gimtą kalbą ir 
visą tautini charakteri, kaip 
išlaikė šie mūsų broliai. 
Nors šiandie, Europoje žmo
nės gyvena dideliame sumi
šime, daugiausia tarp vokie
čių tautos žmonių, bet Maž. 
Lietuvos lietuviai nors ir iš 
DP stovyklų išmesti vis tiek 
glaudžiasi prie lietuvių ir sa
vo vaikučius mokina lietu
vių kalbos. 

Jie, ne tik susipratę lietu
viai, bet stipriai kovoja už 
Lietuvos reikalus ir griež
tai reikalauja, kad abi Lie
tuvos, kurios per tiek amžių 
buvo atskirtos, dabar v«i tenka u f i m t i š i o g g a r b m g 0 8 
būtų sujungtos ir laisvos 
Tam reikalui neseniai įstei
gė Maž. Lietuvos Tarybą, 
kuri glaudžiai dirba su Vli-
ku ir kurio* pirmininkas yra 
Erdmonas Simonaitis. Simo
naitis buvo Klaipėdos kraš
to sukilėlių vadas, pirmasis 
Direktor i j o s Pirmininkas, 

ir jos laisvę kovojame ir ko
vosime. 

Vardan visų, vardan ne
laimingų vargšų, kurie be 

į tėvynės ir pastogės, kurie 
gyvena vištydėse ar kiauly-
dėse, labai nuoširdžiai pra
šau sušelpkite juos ir atsiųs
kite jiems, kas Jums atlie
kamo. Su maistu mums irgi 
labai blogai einasi. Yra daug 
visai pasilpusių, sergančių, 
našlių ir našlaičių. Visi rei
kalingi labai skubios pagel
bos. 

Tikime, kad mūs šauks
mas nebus tuščias ir bro
liai lietuviai suprasite, kad 
mes tikrai sunkioje gyveni
mo valandoje šaukiamės pa
gelbos". 

Priede prideda visą sąra 
šą asmenų, kuriems pagal 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
manymą reikalinga skubi pa 
gelba. Visi išvardinti sąra
še buvo tikri kankiniai 

Tarybos pirmininko E. Si
monaičio adresas: Detmold 
(21a), Meiersfelderstr. 45 

Tarybos pirmininko vietą, bei Letmathe, British Zone. 

buvo garsiojo Dachau kon
centracijos lageryje. 

E. Simonaitis rašo: "Rei
kia dėti visas pastangas, 
kad likusi Maž. Lietuva- su 
Karaliaučiumi patektų į tik
ro šeimininko rankas. Dėl to, 
mes to krašto gyventojai, tu
rime susiorganizuoti ir rei
kalauti teisingumo ir lais
vė* mūsų kraštui. Mūsų Ta
ryba gins lietuvių teises, jos 
teritorijos reikalus ir reika
laus susijungimo su Lietu
va. Gal niekada gyvenime 
šis reikalavimas taip stip
riai nepasireiškė kaip dabar. 
Man nors ir iškankintam ir 
pasimetusiam nuo šeimos, 

jog nuo karo pradžios iki 
dabar Sovietų Sąjunga yra 
prisijungusi, pavergusi tie
sioginiai 25 milijonus žmo
nių iš Estijos, Lietuvos, Lat 
vijos, rytinės Lenkijos ir Be
sarabijos. 

Vienas milijonas Europo
je ir panašus skaičius Man-
džūrijoje, vidujinėje Mongo
lijoje ir šiaurinėje Kinijoje 
pateko netiesioginiai į So
vietų Sąjungos kontrolę. 

biri joje yra tas pat kaip bū
ti pasmerktam mirti. 

Yra ten stovyklų, kurios 
randasi geresnio klimato vie 
tose, ten gyvybė išlaikoma 
mėnesius ir kelis metus. 

Rusijoje daug žmonių ken
čia. Ten daug kenčia ir lie
tuvių, kurie buvo ištremti 
1941 metais ir dabar tre
miami kaipo vergai j vergų 
darbo stovyklas. 
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Baltijos Tremtiniai 
Gaus U.S. Prieglaudą 

MTAMI, Fla., kovo 24. -r 
Devyniolika vyrų iš 48 pa-
baltiečių tremtinių, kurie 
trim mažais laiveliais plau
kė 6,000 myliųj iš Švedijos 
praeitą rudeni, ieškodami 
prieglaudos Amerikoje be 
atitinkamų vizų, ateinančią 
savaitę gaus nuolatines vi
zas. Tremtiniai dabar yra 
Bahamas saloje, kur Valde-
mar Kalpus, jų kalbėtojas, 
padare šį pranešimą. 

Vyrai gaus vizas, o jų 
žmonos ir vaikučiai bus įlei
sti jų priežiūron. 

T I M E L E S S 
lįL LITHUANIA 
- * ^ - ParaSS OWBN J. C. NOREM 

žemėlapiai, paveikslai. 300 pusi 
KAINA: $2410 

Ufeakynra* siuskite į — 

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

Chicago 8, IUinofa 

Pieasa send me postpald 
copies of your book — TIMELESS 
LTTHUANIA. Enclosed you will 
flnd $ 
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JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
i iri $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 

Elektrikiniai dulkių valytuvai, 
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 
9 vai.- vak. % 

Budriko leidžiamos Radlo valan-
landos kas sekmadienį, is \VCFL 
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landą, vak., o ketvlrtad. vak. iŠ 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Ulinois 
TEL, CALUMET 7287 

•J 
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ITIARCUTI^ 
VTENINTeiJS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.. 

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

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas; < 

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

. . . , M I "B ' 
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\9 IEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
, P JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
B. JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS | 

yP^IYIEIRSAL 
Savings and LoagJlssociatioo' 

1739 So. Halsted St TeL CANal 8500 
JBsq indelių marumui apdrausti per Federal Savfnfi and Loam 

Insuranc* 
i per r « 
Corporai tlon. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto Iki I vakaro. Ketvirtadieniais nuo • 
ryto iki I vakaro. ioitadU leniaJs nuo • ryto W& 1 po p***. 
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WESTW00D LIOUOR STORE 
2441 West 69th Street 

— — * • 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome j narnos: 

Geriausio rušio aln 

bateliais, dėžėmis Ir 

statinėtais. 

• • y 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect . 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o a ' l l N e e d M o n e y rorth«Dowo 

Many tmbirious couples are savin g here to become 
ruture home-owners, soon as they've accumulated che 
down payment needed Any convenient amount opens 
yonr insured savings accounc at this Assodation. The. 
charr will show you hov much yoa oeed m 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4 l l 8 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

s = i\ 

file:///VCFL


DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, EHETNOIS 
u • 

Trečiadienis, kovo 26, 1647 
• r B B S 
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D R A U G A S 

Bnt&ral as Second-Class Matter March I I . UH at Chicafo. Illlnoto. 
Under the Act of Mareli 8, I tTt . 

Published daily, «ccept Sundays, 
by the 

UUuuuiJan OathoHo Presą Sodety. 
Member of tbe Catholic Preaa Ass'n 
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$€.00 p«r ycar outsidė of Chicago; 
lt.*© »•«• y®" ta Clxica«o * Cicero; 

4 oanta per oopy-

Prenumeratos karna Cnicagojo Ir 
Cfceroje per pasta: 

Metama % 

Pusei Metų 4.00 

Junfft. Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metama $«00 
Pu*M Metu 

Metama , . . 
Keto 

I 5* 

$800 
i.Bt 

Ptnlru- reilrta «H*i Palto Moti* 
Orderiu su užsakymai* 

Skelbimų kainbė bua priaidneiamoa 
tuojau* gavua prašymą. 

SKBI^KITftS DIEN. "DRAUGE" 

Mrmsteriui Povilui Žadeikiui 60 Mėfu 
LIETUVAI DIRBA IŠ PAT JAUNŲ MENŲ 
Pulk. Povilui Žadeikiui, Lietuvos ministrui Vašing

tone šiandien sueina 60 metų amžiaus. 
Gerbiamas Sukaktuvininkas lietuvių tautos gyveni

me kovose d§4 lietuvbs Nepriklausomybės, steigime 
valstybinio aparato ir valstybes nepriklausomo gyve
nimo metu yra suvaidinęs stambi* ir garbingą vaid
menį. 

Iš pat jaunų dienų jis jau dirbo ir sielojosi savo my
limos tėvynes likimu. Pirmojo karo metu ir tuoj po 
karo jis jau visa pilnuma dirba drauge su kitais, kad 
Lietuva galėtų išvysti šviesesnį laisves rytojų, tiesa, 
priverstas tarnauti Rusijos caro armijoj karininku ir 
dalyvauti įvairiuose karo fronto mūšiuose, nedaug te
turėjo laiko ir galimumų tiesioginiu būdu rūpintis sa
vuoju kraštu. Tačiau ir mūšių laukuose bevargstant 
jame brendo mintis, kad po karo ir Lietuva, kaip ir 
kitos mažesnės tautos, turės pareikalauti savo teisių 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 
VALSTYBES STEIGIMO DA*fttJOSE 

Kai susidarė Lietuvių} Taryba, Povilą žadeikį jau 
matome dirbant Petrograde (dabar Leningradas) lai
kinuoju Lietuvos tarybos atstovybes reikalų vedėju 
1918 m. Ir kai grįžo į Lietuvį ttioj įsikinkę į krašto 
gynimo darbą, įstodama* J Lfctuvos kariuomenę ir į 
valstybinio aparato steigimo darbą. 

Pirmą kartą su Amerikos lietuviais į kontaktą Suėjo 
1919 m., kai atvyko į Ameriką, kaipo Finansinės Lietu
vos Misijos vice pirmininkas. Drauge su Jonu Vileišiu 
ir kun. J. Žilium (abu jau mirę) čia lietuvių tarpe iš
pardavė Lietuvos Laisvas •Paskolos lakštų už du mili
jonus dolerių. Nors tam darbui daug gelbėjo Amerikos 
lietuvių organizacijos ir jų lyderiai, bet vadovybė ir 
darbo atsakomybė buvo uždėta ant Finansinės Misijos 
pečių. 

1919 m. paskutinėje dalyje p. Žadeikis buvo Lietu
vos apsaugos minislerls. 

1922 m. jisai atstovavo krašto apsaugos ministeriją 
derybose su Vokietija. 

1923 m. buvo paskirtas Ltefruvos karines misijos na
riu Prancūzijai. 
KONSULO I* PASIUNTINIO I ^ t f t H M * 

1923 m. gruodžio 1 d. gerb. Sukaktuvininkas paskir
tas įsteigti Lietuvos konsulatą Chieagoje. šiame poste 
išbuvo iki 1928 m. vasario 1 d., kurioj p. Žadeikis bu
vo perkeltas generaliniu Lietuvos konsulu j ftev? Yorką. 

1935 m. liepos men. Sukaktuvininkas Lietuvos vy
riausybės pakeltas Nepaprastu Pasiuntiniu ir Įgaliotu 
Ministeriu Vašingtone. Šias garbingas pareigas jiš ligi 
pat šiol tebeina. 

Ministerio-atstovo pareigos ir normaliais Taikais yra 
sunkios, atsakomihgos. Jis visuomet akylai turi budėti, 
kas kur darosi ir teikti informacijas savo vyriausybei. 
Min. p. Žadeikių! teko tartis dėl keletos sutarčių tarp 
Lietuvos ir Jungtinių Valstybių ir jas valstybes varau 
pasirašyti. Karo metu ir dabar p. Ministro pareigos 
yra keleriopai pasunkėjusios, nes tdji valstybė, kurią 
jis teisėtai tebeatstovauja, yra žiaurių priešų okupuota. 

GltlEŽTAS STOVĖJIMAS UŽ MfeTUVOS TEISES 
Kai 1$40 m. birželio 15 d. Rusija įsiveržė Lietuvon, 

suardė jos valstybinį aparatą, pastatė savo kvizlingus 
ir reikalavo iš visų Lietuvos pasiuntinių juos (kvizlin-
gus) pripažinti i¥, žinoma, pervesti pasiuntinybės oku
pantams, p. Žadeikis buvo Vienas iš pirmųjų pasiunti
nių!, kuris griežtai pasmerkė Maskvos agresija ir smur
tą. Ačiū šitokiam Pasiuntinio nusistatymui ir garsia
jam Sumner VVelles pareiškimui (1940 m. liepos mėn.) 
Lietuvos Pasiuntinybe Vašingtone ir šiandien tebėra 
pripažinta teisėta. 

Min. P. Žadeikis ir raštu (rAėhesihiu Fasiūnftnybės 
biuleteniu) ir gyvu žodžiu sistematihgai ir rimtai gina 
savo atstovaujamos Lietuvos šventas teises į laisv^ 
ir nepriklausomą gyvenimą. 

Stipriam MetuViui, gimusiam 1887 m. kovo 26 d. šven
toj Žemaitijoj, palinkėsime sveikatos, ištvermingumo 
ir energijos dirbti ir kovoti, kad ne ti į k* toHau Rusi
jos aneksija nebūt pripažinta, bet kad greitu laiku Lie
tuva būtų atsteigta laisva, nepriklausoma ir demokra
tinė valstybe. 

rt Slapty" Sutarčių Tekstus Paskelbus 
KAS tfAUJt) .fUOSfi PAAISKftlt)? 

Valstybės departamentas, pagaliau, paskelbė Tehera
no, Jaltos ir Potsdamo ("trijų didžiųjų") konferencijų 
sutarčių tekstus. Tai padaryta po to, kai U. S. kon
greso nariai ir. visuomenės opinija to pareikalavo. 

Gerai, kad buvo reikalauta ir gerai, kad su1 
tekstai jau paskelbti. Juk negražu, kai įtarinėjama, 
jbg demokratijos praktikuoja slaptą diplomatiją. 

Tačiau iš tų ^slaptų" tekstų nedaug kas naujo be-
paaiški. Visiems jau buvo žinoma, kaip buvo sutarta 
dėl Vokietijos ir Austrijos okupacijos metodų; visiems 
žinoma, kad pusė Lenkijos sutikta atiduoti Rusijai; 
kad Jugoslavija pavesta Rusijos kontrolei ir kad Ru
sijos pastatytas diktatorius Jugoslavijai naudojo net 
Amerikos medžiaginę paramą kovai prieš patriotinę 
t6 krašto visuomenę. Buvo žinoma ir tai, kaip prez. 
RooseveltaS buvo susitaręs su Stalinu ir Churchilliu 
dėl Kinijos, Korėjos, Kurilų salų ir t.t. Tiesa, yra vie
nas, kitas dalykas, apie kurį ir nežinota. Jie daugiau
siai liečia karo strategiką. Jose paaiškki, kodėl ant
rasis frontas Europoje buvo pradėtas ne iš- Balkanų 
bet Prancūzijos. 

DIDELĖS NUOLAIDOS STALINUI 
Paskelbti viešai sutarčių tekstai vieną teigimą žy

miai sustiprina — visose "trijų didžiųjų" konferenci
jose padaryta nedovanotinų ir talkai kenksmingų nuo
laidų Stalinui, kuris jomis besinaudodamas daug blo
go padarė, daug nekalto žmonių kraujo praliejo, tal
kos atstatymo darbą ir sutrukdė ir sukomplikavo. 
KĄ REIŠKIA TYLA API« PABALTI? 

Daug kartų spaudoj, per radiją ir kitokiais būdais 
buvo tvirtinimų, kad ar tai Teherano, Jaltos ar Pots
damo konferencijoj Baltijos valstybių klausimas bu
vęs išspręstas Sovietų Rusijos naudai. Vadinas jos bu
vusios parduotos. Tačiau " slaptųjų sutarčių'' tekstuo
se nė vienu žodžiu nėra užsiminama apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją. Atrodytų, kad jų ateities klausimas tose 
konferencijose visai nebuvo liestas. Ir jei Vašingtonas 
ir šiandien tebesilaiko to nusistatymo Baltijos valsty
bių atžvilgiu, kokį pareiškė Sumner Welles 1940 me
tais, tai reiškia, kad jų klausimas tebėra atviras. 

Bet, ką reiškia tyla, ką reiškia visiškas " užmirši
mas ' Baltijos valstybių tarptautinėse konferencijose, 
mes neapsiimame spręsti. Viena tik žinom, kad jei toji 
tyla ir toliau viešpataus, tai bus pačių lietuvių svarbi 
pareiga ją nutraukti, tinkamu laiku ir tinkamoj vie
toj pasiūlant jį svarstyti, nes jei dar ilgiau reikės 
toms tautoms nešti kruviną bolševikų jungą, jos visai 
gali būti sunaikintos. Vienu žodžiu, mes turėsime sta
tyti reikalavimus, kad ne vien tik žodžiais, bet ir ati
tinkamais žygiais būtų stovima už Lietuvos ir kitų 
Baltijos valstybių laisvę ir nepriklausomybę 

• 
Herbert Hoover buvusis U. S. prezidentas, propa

guoja, kad, norint praktišku būdu padėti Europai, tuo
jau reikia imtis priemonių atkurti Vokietijos pramonę 
ir prekybą. 

# 
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Kaip Aš Jaučiuosi Is Komunisto Likęs 
Kataliku: Budenzas 
MATERIALIZMO BANKROTAS 

Dar kartą suglausdamas priežastis, kurios jį vėl at
vedė prie Viešpaties altorių, Budenzas taria (p. 352): 

— Materializmo bankrotas palenkė mane apleisti ko
munizmą; bet ftfevo malonė išgydė paralyžių valios, 
kuri atidėliojo grįžimo aktą (p. 352). 

Dabar pora didelių laikraščių pasiūlė pereiti dirbti 
įų redakcijose, bet jis jautė pareigą dirbti katalikų įstai
goms ir liko katalikų universitetų profesoriumi ir apie 
naują patyrimą taip atsiliepia: 

— Notre Dame, 6 dabar Fordham universitete, kuris 
yra jėzuitų globoje, aš dar kartą turėjau progos pa
žinti, kokį begalinį visūartieninį darbą atlieka Katalikų 
Bažnyčios vienuolynai" (p. 351). 
ATEIKITE PRIE MANpU 

Drauge dabar jisai su skaidriu pirmos komunijos 
vaiko nuoširdumu džiaugiasi ta atrasta šilima prie 
Viešpaties altorių, tardamas (p. 357): ą 

— Tik ateikite su manimi ar su bet kuriuo kitu ka
taliku aplankyti Šv. Sakramentą, ir jūs pajusite, kad 
aš kalbu tiesą. Ten, bažnyčios tyloje, siela sveikina Jo 
palaimas. Iš tabernakulio plaukia ramybė, kurią ma
tome išrašytą katalikų veiduose, iš čia plaukia įkvėpi
mas prielankiai elgtis su savo artimu, čia stiprėja kil
numas tikėjimo, kurs asmenf daro pilnutiniu žmogumi. 
Ten yra tikėjimo ir dievotumo atmosferos grožis, prie 
Tikrai Esančiojo, ką net daugelis nekatalikų pastebi; 
tai paslaptis, kuri sužiba jų sąmonėje. Ten yra dra-
matiškiausis pavaizdavimas to saldaus kvietimo: "A-
teikite prie manęs visi kurie vargstate ir esate ap
sunkinti, aš Jus atgaivinsiu," Dr. J, Prauskis 

.• • 
• • - -

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Kai buvo pasikėsinta trem 
tinius prievarta pergabenti 
į anglių kasyklas Anglijoj 
ir Belgijoj, iš kur dėl nepa
kenčiamų darbo sąlygų išbė
giojo vietiniai darbininkai, 
"V" labai apsidžiaugė. Net 
redakcinį straipsnį tam rei
kalui paskyrė. Girdi, "tai 
mums patinka". "Tegti jie 
paprakaituoja demokratijos 
labui' \ 

Savaime aišku, kad jums 
tai patinka. O gal ir nevi
siškai. Jums, žinoma, geriau 
patiktų, jei tremtinius su
gaudytų "saulės' Stalino 
enkavedistiniai gončiai ir 
sugrūstų į anglių kasyklas 
Varkutoj ir kitur "papra
kaituoti" jo "demokratijos' 
labui... Nesulauksite to ta
čiau ! 

* * * 

Rašydamas apie puikią 
knygą "Katalikiškoji Lietu
va", "V" redaktorius paste
bi, kad ji "yra nieko bendro 
neturinti su Lietuvos isto
rija". Girdi, "tarybiniai is
torikai duos mums tikr4 
Lietuvos istoriją". 

Taigi, jau davė. Iš tos 
"istorijos' • sužinome, kad 
Kęstutis, Vytautas buvo 
banditų vadai, o daugiausia 
Lietuvai nusipelnę asmenys 
yra caras Jonas Žiaurusis, 
carienė Kotryna II, Murav
jovas Korikas ir, žinoma, 
skaisčiausia saulė, vadų va
das Stalinas. Jau ir "Lais
vė" savo apglūšusius skai
tytojus taip "šviečia.'' 

• • • 
" V prieš kiek laiko įdė

jo laišką iš Prancūzijos. Tą 
laišką gavęs A. Bimba, kurį 
jam parašęs tūlas Petras 
Survila. Tas Survila išvy
kęs j Prancūziją prieš karą. 
A. Bimba <iaro tokią pasta
bą: "Petras Survila nepri
klauso bėglių saikai. Jis 
priešingas, kad būtų šelpia
mi tie 'dangiški paukščiai', 
kurie nenori dirbti." 

Patariu tavorščiui feimbai 
parašyti tam P. Survilai laiš 
ką ir paraginti jį grįžti kuO 
greičiau į "išvaduotą'1 Lie
tuvą socializmo budavoti. 
Jis, tas Survila, ragina trem 
tinius grįžti Lietuvon, bet 
pats sėdi Prancūzijoj ir nė 
neužsimena apie grįžimą. Jis 
mielai taptų "Dievo Paukš
teliu", bet tie nepriima į sa 
vo tarpą bolševikiškos var
nos. 

• • # 
Nors vienoj vietoj ir ta

daušas Dūdelė sutinka su 
"V". Apie partizanus *V" 
sako: "...partizanais vadin
davo geriausius savo tėvy
nės patriotus, žmones, kurie, 
negailėdami savo spėkų, net 
gyvybės, visais būdai3 vê  
dė kovą su įsiveržusiais ki
tos šalies grobikai s". 

Tai kodėl gi į'm, raudo
nieji bukapročiai. čia pat 
lietuvius partizanus, kovo
jančius su flMveržusiafs bol
ševikiškais rusais, vadinate 
banditais ? 

(Nukelta į 5 pusi,). 

Brone Našlaitė 

NKVD SPĄSTUOSE 
ftIURPCS UETUVAI*iS PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 
(Tęsinys) 

Naktį triukšmirigas skambutis pažadina mane iš mie
go. Guku ir nesikeliu. Skambutis vis čirškia ir čirškia 
be paliovos. Staigi mintis: "Gal Vytas" prikelia mane 
iš lovos. Priėjusi prie lango, pamatau mėnulio šviesoje 
stovinčius J. Ch., man įtartiną lenkų karininką, ir Mag-
dutę G., Vyto sužadėtines seserį. Man atrakinus duris, 
Magdutė labai susijaudinusi prašnabžda: 

— Šį vakarą grįžtant mums su Aldona iš gegužės 
pirmosios paminėjimo, mūšų gatvėje lauke automobi
lis. Mums pro šalį einant, iš automobilio išlipo keletas 
vyrų, suėmė Aldoną ir nusivežė į NKVD... Tur būt, dėl 
Vyto! Slėpkis, kad ir tavęs nesuimtų! 

— Gelbėk Vytą!... Jeigu jis čia nakvoja tegu grei
čiau pasislepia. Jei išvažiavo į Vilnių, tuoj važiuok ir 
įspėk jį, — neramiai šnabžda man ir lenkas. 

Matau, kad lenkas nori sužinoti, kur yi*a Vytas, to
dėl stehgiuos juo kuo greičiau nusikratyti, bet jis ver
žiasi į viršų, į mano kambarį, kur mes galėsią gelbė
jimo planus aptarti. Aiškinu jam, kad nepatogu, pas 
mane nėra tvarkos, kad sesuo Birutė tik tyieš kelias 
valandas atvyko iš provincijos ir miega, todėl nenoriu 
jos prižadinti. Tai dar labiau jį sudomina, ir aš nė 
nepajuntu, kaip atsiduriame prie mano kambario durų. 
Cia jis be paliovos kalba, nurodinėdamas daugybę gel
bėjimosi planų ir vis įtartinai dairydamasis. Ir vis bū
tinai nori iškvosti, kur yra Vytas. Bet jam tai nesise
ka. Todėl jie pagaliau išeina. 

Jiems išėjus, žvilgteriu į tėvų portretą, kabantį di
džiuliuose rėmuose ant sienos, ir Vytauto fotografiją 
prisiglaudusią po stiklu portreto kamputyje. 

— Gaila, bet turiu jus išskirti! — pasakau sau, rū
pestingai paslepiu Vyto atvaizdą ir atsiguliu. Tačiau 
užmigti negaliu. Nemiega ir Birutė. 
1941 GEGUŽĖS 1 

Ketvirtą valandą ryto Bjrutė atsikelia ir išeina pas 
Magdutę. Iš užu gretimo namo kampo išslenka pilku 
apsiaustu žmogus ir seka ją, kol ji pranyksta mūsų 
geriausių draugių namely. Bet kas čia?! Pilnas kam
barys Civiliškai apsirengusiiį enkavedistų, kurie kažko 
ieško po spintas ir stalčius. Vienas? atidaręs jai duris, 
klausia: 

— Kas jūs tokia? Ko Jūs norite? 
— Nesvarbu kas aš! Ne pas jus atėjau, todėl neat

sakysiu, — susigriebusi atsako Birutė ir paaiškina: 
— Atėjau pas siuvėją suknelės pasiimti, jei jau 

tamstoms taip įdomu... 
— Jote dabar nėra, — griežtai atsako vienas. 
— Tai gal jos sesuo galės man paduoti f — akimis 

kreipdamos į suimtos Aldonos seserį. Magdutė susiori
entuoja, paima iš spintos medžiagos gabalą ir sako: 

— Kadangi ji studijuoja, todėl mažai turi laiko siu
vimui: suknelė dar nebaigta. Gal užeitumėt kitą sykį?... 

— Gerai, — sutinka Birutė ir eina dunį link. 
— thiok pašą ir pasilik čia! — sušunka vienas iš 

enkavedistų. 
— Neturiu, — sako ji. 
— Tai kas tu esi? 
— Mergaitė, — naiviai šypsosi ji. 
— Iš kur? 
— Iš provincijos. 
— Ko atvykai čia į Kauną? 
— Gegužės pirmosios iškilmių pasižiūrėti: čia, pa

sakoja, būsią gražiau, kaip provincijoj... 
— Sėsk ir pasilik čia! 
— Bet aš noriu namo, nes esu alkana! 
— Nieko, pakentėsi, — sako vienas vyras ir sodina 

ją prie kitų kambaryje esančių. Kiti tęsia kratą to
liau. Vienas enkavedistas piešia Birutės apsirengimą. 

Apie 3 valandą po piet leidžia jai pagaliau eiti. Jai 
išėjus, iš sodo vėl išslenka pilku apsiaustu vyras ir 
seka Ją. Dabar ji jau lino esanti sekama, todėl sten
giasi jį suklaidinti. Pasuka ne namo, bet priešinga 
kryptimi, ilgai stoviniuoja prie vitrinų ir įsimaišo į 
minią. Jos seklį ttio tarpu užkalbina vienas budintis 
milicininkas. Tuo pasinaudodama, Birutė visai išnyks
ta jam iš akių. 

Birutei išėjus, enkavedistai išsivežė Magdutę, bet pa
liko J. Čh., tą lenką, j 0 žmoną ir uošvę. 

• * • 
Birutei išėjus, kiek pasivariau lovoje, stengdamosi 

užmigti, bet dar labiau privargstu, todėl po keliolikos 
minučių atsikeliu ir, atsigaivinusi šaltu dušu, tvarkau 
kambarius. Prieškambaryje pasirodo mūsų nau£asįs 
gyventojas su keistąja viešnia ir klausia: 

-^ Kada šiandien Jūs išeisite iš namų? 
— Apie septintą, — atsakau, — o tesugrįšiu tik vė

lai vakare, jei nepasiseks išvengti budėjimo mokykloje, 
— meluoju jam, norėdama visą dieną pasilikti namie 
niekenp netrukdoma: jis, neturėdamas nuo durų rak
to, negali be manęs įeiti į butą. 

(Bos daugiau) 

.• 
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SEStABDARYBE CXXXXX) 
LIETU f lŲ ft.* LABDAHIŲ 8A<IUNOA 
ja*įmr*A& LUfKtTs, DVASI<*» VAlMa r* ttonriit 

4S0f So. Wo©d Street, Chicago, Illinol* 
4MM 

Jį Vato* UUforki 
Centro Susirinkimas 

Į Sv. Kryžiaus parap. sa
le, 8 vai. vakarą, šiandien 
renkasi uolieji labdariai & 
visų Labdarių Sąjungos kuo
pų, kad pasitarti svarbiais 
organizacijos reikalais. Sa
bą kuopų atstovų, supranta
ma, susirinkime bu$ visa 

Iš Labdarai Koopd 
Veikimo 

Kas buvo ir yra veikiama 
paskirose Labdarių Sąjun
gos kuopose, pa aiški centro 
susirinkimoMse. Praėjusiame 
susirinkime? l«*mx>s kaopos, 
veikiančios §v. Kryžiaus pa
rapijoj, atstovai raportavo 
g&vc sąjungai keletą garbes 
nariui, sumokėjusių senelių emutto valdyba, direktoriai, 

komisija ir visi tie, kuriems Į 
tĖpi it mūsų sąjunga Ir; ap
lamai, labdarybe. 

Susirinkime, be abejones, 
bus svarstomi patys aktua
lieji sąjungos reikalai. Pir
moje vietoje reiks nustatyti 
programą ir pasidalinti dar
bais Kap*? Puošimo (gegu-

Antroji kuopa, Cieera, at
vežė centro iždan 1290.00. 
U. ir K. Sriubai ir Rupšlaus-
kis įstoję garbei nariais. 

Penkta kuopa, šv. Jurgio 
par., jau įteikė $500.00 kam
bario įrengimui senelių prie
glaudoj. Be to, kuopa ren
giasi prie vakaro, kuris bufs 

BARBORA MASILIUtfAITĖ 
Gyveno 1610 So. 50th Court, Cicero, Illinois. 

Mirė Kovp 25d., 19>47nx, 2:30 vad. ryte, sulaukusi 50 m. 
amžiaus 

Gkn* Lietuvoje, Kilo iš Šiaulių apskr., Ktovainiu. parap, 
Spilgių kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus. 

Pafifto dšdelfeemfe nuliūdime: 2 seseris — Magdaleną Pa-
seckienę ir jos vyrą Silvestrą, ir Salomėją Masiliūnąite; 3 
pusbrolius- — Mykolą,Mašiiiūnį ir jo šeimą, Antaną Balčiūną 
ir įo Šeimą ir Juozą Balčiūną ir jo šeimą; taipgi daug kitų 
giminių, d*&ugų ir pažįstamų. Lietuvoje paliko brolį Juozą. 
ir jo šeimą ir 3 seserifc — Oną, Eleną ir Elzbietą. 

Priklausė prie Dievo Motinos Sopulingos divstes, Treti
ninkų, G'yvoflb Rožatlčiaus ir Apaštalystės Maldos drmigrjų. 

Kūnas pašarvotas namuose: 1610 S. 50th Court. Laido
tuvės-įvyks Kovo 28d. (penktadienį), d:00 va*, ryto iš namų 
j Sv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už veliones sielĄ. Po pamaldų bus nulydėta į Švento 
Kazimiero kapines, 

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

Nuliūdę: Seserys, Pusbroliai, švogeriai ir kitos Gimines 
Laidotuvių direktorius Anlt. B. Petkus, tel. Townhall 2109. 

(Gyiv.: 3040 S. TTnCon A ve.) 
Mir? Kovo 34(1., l$4?m. 7 

vai. vak., sulaukę^ pusta a*iž. 
Gim€ Lietuvoj. Kilo B l»a-

nevgžro apskr., Smilgių parap. 

Paliko dkk-liame nulHVttrtie: 
3 pusbrolius Mykolą Prartiaftką. 
ir jo seiTrtą, Sį&Aisiovą, ir Ka
zimierą Skestettius; 1 pussese
rę; draudę Karoliną škudtenę 
ir kitus grimines, draugus ir 
pažjstarrtus. 

Priklausė prie Simano Dau
kanto draugijos. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
EvaJis koplyek>j, 3319 S. %A-
tuanica Ave. Apie laidotuves 
bus Včliau pranešta. 

xuiiū<Te nok*:— Ftobronat, 
Pussesere, Draugė ir visos kf-
ios GMiln£s. 

T>a1<!x> tuvių direktoriai: Ma-
žeikr ir Evans, telefonas — 
YARds 1138-1139. 

Ž&s- toen. 3^-tai) diettai, kn- 'balandžio 15 £., Sv. Jurgio 
rfoj, kaip ir kasmet, fr šfe^ 
met bris rinkliava Šv. Kazi
miere kapinėje prieš fr hti-
ke gedulingų pamaldų. Tą 
pačią dieną bus ir cfkfysis-

par. S4l3j. 
Aštunta kuopa, Brighton 

Parke, savo parengimą turės 
balandžio 20 d. L. Vy&u; na
me. 

'tradicinis labdarį piknikas , j£ 22 kp., RockforrJ, IU., 
Vytauto parke, kuriam reiks? įgautas laiškas su' $500.00 
parūpinti daug gerų ir darbš* [vertes čekiu, kuris skiria-

Aukos Lietuvos 
KClKdldlIH 

Ivairis įvykiai 
<**tmmm*mm —— 

Leipcig, Vokietijoj, radio 
paskelbė, kad! į Weimar mie-

Pastarame Keistučio KhV j stą grąžinti karstai su palai-
bo susirinkime J. Kondroš- kais labiausiai vokiečių ger-

Gera Dm ana Draugui — 
DRAUGO Prenumerata. 
kalbėtoją ir jo priešą. So
kratas. 

dių darbininkų. 
t mas kambariui įrengti se

ka, kuris yra išrinktas rink
ti aukas Chicagos Lietuvilfc 
darybai Lietuvos išlaisvini
mui, padedamas K. Aleksiū-
BO, surinko $37.50. Sekantie
ji keistutiečiai aukojo po $2: 
J. Pociene, A. Svetikiene, D. 
K. M., J. Tamulonis. 

Kitas labai svarbus klau f«w^i prieglaudoj, 
amas. tai senelių prieglauJ 2^ kp., Marąnette Parke,! Aukotojuspo $1 pralel-
dos pašventinimas, k « i s l^res parengimą šeštadienio aziame. i^a. 

biamų poettj: Goethe ir 
Shiller. Per karą, artėjant 
rusams, vokiečiai bijodami 
kad komunistai pakaikų ne
išniekintų, karstus buvo iš
gabenę | nežinomą vietą. 

Apkalbėsimas suteršia ap-

bus liepos 4-tą dieną, šven
tinimo apeigas atliks pat 

vakarą po Vėtytų. 
Tmfp kitų <Š«Iyk ,̂ kun. A. 

m Jo Eminencija Kardino-: ^*nk«s |«r*ne««, tač prle-
Ids Samuel A Stritcn To- glaudos koplyčiai yra reifea-
del šiai istorinei iškilmei tu- hi%* ** s**1* K ^ k v « n a s 

Smulkiais suaukota $3.50. 
Klubo korespondente 

rime gerai pasiruošti. 
Tad, atsižvelgdami į šiuos 

visus mūsų sąjungos didžiuo 
sius reikalus, gausingai da
lyvaukime ši vakarą labda
rių susirinkime. 

fš Sen Bei Ten 
f AtkeUn iš 4 pust.* 

Lietuvos partizanai kovos, 
kol iš Lietuvos išsinešdins 
visi burliokai su kaimukais, 
kirgyzais, mongolais ir to
toriais, kol bus išvytas Mu
ravjovo Koriko į p č d i n l t f 
šderbakov sn visata jo "mt-
nisterlais^r Sdkdtcv, Ško^in, 
Zasypkin, Svisčiko* Jefi-
mov. Lubimeev it kt. 

Švėkšniškiu Dėmesiui 
firangūs švėkšniškiai A-

metikoje! Aš esu švekšniš-
lus įrengti savo vard^j ar sa- Į k U į n o r ^ a u s l l j u m i s s u . 

suoias kainuoja po* $60.00. 
Prašoma geradarių tuos smo 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

m 

vo artimųjų; atminčiai pa
gerbti. 

Pranešta ir tai, kad kol 
kas tik 37 kambariai prie
glaudoj tėra paimti įrengi
mui. Dabar yra laikas ir li
kusius paimti, kad Šioj įstai
goj savo4 vardą j imžinti. 

Sekr. Ona Javsper 

Keturis sumušė 
Englewood policija ieško* 

dviejų banditų, kurie sumu
šė motiną, jos dvi dukteris 
ir sūnų. Banditai pabėgo su 
$3#>. Užpuolimas jpfko td-
pakalyje jų namo, 671 West 
63rd. 

si rašinėti. Bet kam, norin
čiam, aš galiu pranešti, kas 
iš Švėkšnos yra Vokietijoj ir 
ktfr gyvena. Aš pats esu Be
nediktas Mažutis iš Gedikų 
k. Švėkšnos valsč. 

• Su pagarba 
B. Mažutis 

Adresas: B. Mažutis 
13a Scheinfeld in Mfr. 
UNRRA Area 1042 
Deutschland. USA Zone 

Paraše 
KŪN. TOMAS CHASE (Cižauskas), 

Iftefdo StraffoiHl Hous«, Inc. 
žemėlapfal, kronologrija. Slo pusi. 

KADIA ; UM 
Užsakymus siųskite J — 

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

Chicago 8, Illinois 

&v€sdiį6» vyriausybe graži
no gyventojams racionavimą 
kavos, arbatos ir cocoa. 

• 
Meile atgija teisybėje. — 

Šv* Povilas, 
i i '••t . 

— 
3C • tnm* • = ' . = 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms S#tq 
I Š D I R B Ė J A I 

= * % 

Please send me postpaid 
copies of your boofc THE 8TORT oF 

R Ū S t Ū S ŽOdŽiai pUCia U g n į . Į U T H U A N I A . Encloaed f ou trlli 

kaip vejfrs. Stteele flnd f 

— - • * 

Mū«ų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirkhne 
igyjb nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

Tarime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados S&PLYČIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATT&m MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas 9ffts Perksttt •** BFapirksite Daug Pigiau! 

O A3ANJUOTA MED21AOA IR D KEBAS TEIKIAMA 
tm lAMĖi *KtiWAMAS EAmA8\ 

imsUMte Frinat rirte«ki^ Pirkiję Iš^rsiM Mas. •— 
pyto Ffogm* Paklauskite Jc. 

Archer Avemie Furniture Co. 
— VABMJOm Wlff i IdDtBBftJ Al - -

4140 Archer Ave. Chicago 32. I1L 
tdef(tiĖMš +- flATayette SSU -

Jtvf&udto — SCm lAzrK~«AZZKArnB 
^ : 3S • • s 

eta 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS | 

IR ODOS I&BfiRIMAMS 

Kramtantieji auo seno, i 
ir akatidHa laimių, tino kali 
kn yra raunat 
nahftai nrotu n 
mlefot. Kuomet 
Žaiados pradeda 
aiežt 1» akaud«-
ti — užtepkite 
LEQULO Oint-

f ment patengrvl-
Dimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
sen-j. atdaru ir 
skaudžių žaiadų. 

atfalTtnan-
os tf Bkaustna 

praaaliuančios y-
patybflfe sutelks 
Jumis tinkamą 
nakties poils} ir 
pagelbds išgydyt 
senas, atda-

Vakaa-

A. A. 
VINCENTAS SEREYKA 

(;yvono 11356 S. Troy 
Mlr€ kovo 24 d., 1947 m., 

4 vai. p. p., sulauKos pv«9ės 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo » Pa
nevėžio apskr. 

Amerikoje iSjoveno 4(t m. 
Paliko dideliame ntriiudime 

žmoną. trSulę (po tėvais Pu-
diaveli«>. 3 dtakteri>; Anketi
ne ir žentą. Algdrd Žukauskus, 
Sophie ir žentą, SylvAn Key-
nolde, Agnės Ir žentij. George 
Scott. sninų. Vlneent ir mar
čią Margaret. 2 anūkus, 4 
pusbrolius Juozapą, Antaną ir 
JOną Drasaičius ir Juozapą. 
Areškaj ir jų šeima*, brolie
nę Frances Ser*-ikienę. jos šei
mą ir k r* a* gimines. 

Kūnas b»uv pašarvotas 7 vai. 
vak. Bukausko koplv^ioje. — 
K'821 S. Mk-higan. 

Laidotuves jvyks šeštad. — 
kovo 29 d. 18 koplyčios 9:0$ 
vai. ryto bus atlydėtas i Visų 
Šventų parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyke gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vii*us 
gimines, draugus ir pažysta
mus dah'vauti laidotuvėse. 

Nul1ūdę: 
žmona. Dukterys Sūnus, 
žentai, Marti, .taukai ir kf-
t<»> Olniines. 

Laidotluvių direktorius L. 
Bukauskas, Tėl. Pull 9661. 

B. A. L A C H A W I C 2 
Laidotuvių Direktoriui* 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10750 So* Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. teL — COMmodore 8766 

o v 

'J'J-'j 
LIODĖSIO VALANDOJ 

šaukite 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

daa Vartokite Jį irgi skaudiems 
nudegimams, lašų ir sutrūktmų 
prašą linlmul, Ir kad palengvinti 
Psorlaals niežėjimą. Atvšdina va
dinama Atblete's Foot degimą ir 
alešijinia, sustabdo jo plėtimąsi, 

nuo odos cudliflvlmo ir 
lutrflkimo tarp piritų; geras ir 
sausss, trOkSCandtos odos niežeji-
cttui, nuo daroo išbėrimams ir ki-
fca^as odos negal#ma » lauko pu-

USGULO mmH&TT parsiduo
da po $1 25 ir po ft.Sf. 

Siųskite Jūsų Money OrdelrJ Uo
stos; J — 

LEGULO, DEPT^-D. 
4847 W. 14th mrmt 

CICEBO 59, HUENOIS 

6845 Sa W«flwa Ava. 
PROspect 0099 

d**T-

331f tltaoalea Ava. 
YARds 1138.1139 

' feoplfat sraut jas) stfnų 

'1&:i*W*& 

. a&is**^ 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
tfūft. NELSON 
- • a v t a t a J » -

Sf. Cssinilr Monuumt 

« M M . . 

;$m<* t*!^" 

3914 West lllth SL 
Vienas Bloką* nuo Kapinių 

Tiesiog Tea, Kor BosaJ 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 

• » * 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eadeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBILANC E DEEN ̂  IR NAKTĮ 
tmm +* 

4605-67 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 
- ^ 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 
M M i i ^ ^ M t a l i M M — 

RatBo Programai WGES 
am k.) 

DABAR KAS SEŠTADIENJ, 
nuo' »:16 iki 9:30 V. rtte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žovnshj ar mirusių veteraną — jflsn myHmajn, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jtosą namus b? sutelks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Sutelkiamas pilnas ndlitarins laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT a 

PETKŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
J<WŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Am balanso patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktf. Rei
kalą saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Koselaado dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 4Cftt 8T. Phow: VAKds 0781 

LACHAWICZ it ŠONAI 
2314 W. 23tč PLACE 
10756 S. M C M 6 A N 

Pnones — CANaJ 2515 
CO*f 5765; PUL 1^70 

MA2EIKA ir EVANS 
8319 LFTUAMICA AVE. 
6845 S. WEST1»N AVE. 

Phones: YARDS 113S-39 
PROspect 0*99 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 8. MlCHieAN ATE. Phoae: PUUman 9661 

.1 n yTTT~*' ' '' ** * " " * ** " * " . . . . . • - • - . . . , - - • -^ ai • — — — 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S» LiTUANiCA AVE. Ytomi YARds 4J08 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 & CALIFORNIA AVE. PPiotie LAFayette 

POVILAS J, RIDIKAS 
3354 S. UALSTED ST. 710 W. 18th STBtET 

Tėbphmm: YARds 1419 

t -
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Ištruko iš bolševikų peklos 

Komunistu budeliai nagus nupiešia 
žmogui, metaliniu bizūnu plaka. 
Nesenai j Ameriką atvyko žmogus, kuris mate ir per

gyveno komunistų žiaurumus. Jis tris mėnesius praleido 
komunistų slaptosios policijos kankinimo rusyse (skie
puose) Rygoje, Latvijoje. Kovo 24 dieną jis papasakojo 
apie savo pergyvenimus bolševikų pekloje. 

Rygoje komunistij slapto- muo) turėjo sedeti su iškes-
ji policija (NKVD) ypač tomis rankomis ir kojomis, 
mėgsta areštuotam žmogui kaip erelis iškėstais spar-
nutraukti pirštų nagus ir Į nais, o po to buvo elektriką 
plakti aukas su metaliniu bi-1 paleidžiama. Ir vel baisumas. 
znnu. Baisus vaizdas. Sar-1 Muskulai susitraukia ir di-
gai plaka žmogų taip, kad : džiausią kančia. "Aš negaliu 
net jo kraujas aptaško sar- apsakyti, tik galiu pasakyti, 
gus, ir jie su daržo laistoma kad tris ar keturios minutes 
žarna nusivalė kraują. atrodė man kaip trys ar ke-

TVeHa'dJ'enls, €ovo 2d, 1947 

TREMTINIAI LINKSMINASI Toliau ir Chicagoje 

(vairūs Gyvenimo Atsitikimai 
Ar balsuos? Ką tai reiškia 

La Cro&se, Wis. — Aną j Maskvos radio pranešė ko-
dieną miesto pareigūnai bu- vo 24 dieną, jog Sovietų Ru 

Lietuvių stovyklos gyventojai, kaip ir kiti žmones, ne 
visuomet skundžiasi ir liūdi; kai kada bent atvirame ore 
pasilinksmina, pašoka, pažaidžia ir nusiramina. Čia ma
tyt, kaip stovyklos kieme, tautiniais rūbais apsirengu
sios merginos šoka ratelį. Jiems reikalingas maistas, vais
tai, drabužiai, avaline ir kiti daiktai. Siųskite savo aukas 

Apie tai papasakojo lat- turi metai ,"—pareiškė Pur-[ BALF'ui šiuo adresu: United Lithuanian Relief Fund of 
vis, kuris atvyto j Detroit, vit apie kankinimo baisumą. America, 19 West 44th St , New York 18, N. Y. 
pas savo gimines. Jis yra j Paskutinis ' specialus kam 
pasiėmęs vardą Victor Pur-1 barys" buvo vieta, kur žmo-
vit, kad apsaugojus savo i nes buvo plakami su metalo 
šeimą Latvijoje, kuri dabar j bizūnais, 
pavergta Sovietų Rusijos. * Ir pagaliau/* — Purvit 

pasakė, — "jei iš žmogaus 
negali nieko išgauti, jie šau-

Purvit pirmą kartą pama-' na iš užpakalio j galvą", 
te komunistų slapta policiją, Apie tai rašo Chicago He-
(NKVD) birželio mėnesį, rald American, kovo 24, 
1940, kai komunistai okupa- 1947. 
vo Latviją. Ir jis pareiškė, 
jog komunistų slapta polici
ja atrodė mongolai. 

PAMATE MONGOLUS 

Maža duktė išgelbėjo motiną 
MERGYTĖ IŠGIRDO KRITIME VIRTUVĖJE. UŽSUKO 

GAZ£, IR PASKUI ŠAUKĖS PAGALBOS. 
| Lynbrook, N. Y. — Ketu- j "mano mamytė parkrito, 

rių metų mergytė išgelbėjol Mes reikalingi pagalbos''. 

vo gyvai susirūpinę. Jie rū
pinosi, kad miręs žmogus ne
būtų išrinktas į miesto ofi
są. 

Lamber Kaiser praeitą 
mėnesį neturėjo opozicjios 
prieš jo perrinkimą į miesto 
valdybą, bet prieš savaitę 
jis mirė. 

Miesto advokatas Freed 
Steele pareiškė, jog nėra 
teisiško pagrindo nuimti 
Kaiser vardą nuo balsavimo, 
nes balsavimo reikalai ga
lutinai sutvarkyta vasario 
20 dieną. 

sijos premieras Stalinas bu
vo padarytas Rumunjios 
garbės piliečiu". u 

333 nusižudė 
Vokiečių laikraštis Tagess-

piegel praneša, jog Berlyne 
333 gyventojų nusižudė sau
sio ir vasario mėnesį. 

Neteko dantų 
Baltimore. — Dolores Ham-

i mus 
X Kun. J. J. Jakaitis, M. 

I.C., vienas žymių pamoks
lininkų, praeitą pirmadienį 
pradėjo misijas Šv. Juozapo 
parapijos bažnyčioj, So. Chi 
cago. Nedidelė bažnyčia kas
dien rytais ir vakarais pilna 
žmonių. 

X Jonas Kaupas, sakor 
gyvenąs Cicero, prašomas 
atsiliepti į "Draugo" ofisą. 
Jam yra atėjęs laiškas nuo 
Jono Paliliūno, kurs šiuo mersla, kuri buvo gimusi su _ ,„ _ , . A . , . x . v , . r , ,. metu randasi Augsburgo dviem priešakiniais dantį-; . . . , , . » * . 
tremtinių stovykloj Vokie-

Moterų akys 
Purvit, jaunas laikrašti- New York. — Moterys ge-

ninkas ir teisių studentas, riau gali akimis, negu1 vyrai, 
pateko j bolševikų nagus f apskaičiuoti kiek dakitas 
lapkričio mėnesį, kai stu- j sveria, — pareiškė John 
dentų grupė išleido laikraš- ' Heinsohn, Brooklyn pieniškų 
tį, kuriame kritikavo ko-; daiktų savininkas. Buvo da-
munistus. Jis pareiškė, jog j rytas bandymas su sūrio ga-
komunistai pastatė rūsius balais. Per dieną dešimt as-
(skiepus), po vidaus reikale j menų bandė akimis atsverti 
ministerijos rūmais. Tie ru- sūrio svarą, ir tik dvi mote-
siai turėjo tris aukštus po j rys tiksliai akimis atsvėrė, 
žeme. Ten buvo celės tik i bet nė vienas vyras. 
vienam žmogui, ir celės nuo į 
keturių iki šešių, ir specia- i A* ^ l y 
lus kambariai. 
PADĖJO I "RCBINĘ" 

savo motinos gyvybę. Mrs. 
Marguerite Klopper, 26 me
tų, panoro be laiko atsiskir
ti iš šio pasaulio. 

Motina virtuvėje atsuko 
gazą ir laukė. Jos duktė Do-
rothy išgirdo trenksmą, kai 
moteris krito ant grindų. 
Maža mergytė tuojau pribė
go prie telefono ir šaukė po
liciją. 

fylrs. Klopper buvo rasta 
be sąmonės virtuvėje. Nors 
vrituvėje buvo gazų, bet pe
čiams visi gazai buvo už
sukti. 

"Tai aš padariau", — tarė 
Dorothy. "Aš užsukiau pe
čiaus gazą, mat labai smir
dėjo." 

Mažos mergytės šaltumas 

Už $5,000 
Chicago. — Iš Mrs. Charles 

S. Traefr buvo atimta už 
$5,000 brangakmenių ir $30. 
Apiplėšimas įvyko prie jos 
namo, 5555 Everett a ve. 

mis, praeitą pirmadienį jų 
neteko. Gydytojas ištraukė 
mergytei dantukus saugumo 
sumetimais. 

"Ponas policininke, pra- j ir sumanumas išgelbėjo mo-
šau", — Dorothy pasakė. — tinog gyvybę. 

Trys žuvo 
Sumter, S. C. — Aną die

ną Armijos lėktuvas sudu-
1 žo, 15 mylių šiaurėje nuo 
Camden. Nelaimėje tris as-
menys žuvo. 

7+w 

Netikėtai 
Chicago. — Michael Mi

las, 22 metų, šoferis, 2330 
W. 50th str., buvo netikėtai 
nušautas praeitą pirmadie- Cukraus stampa 53, ket-
nį, kai jis ir jo draugas Ro- virtoje racionavimo knyge-
bert Super žiūrinėjo revol 
verį taverne, 2023 W. 50th 
str. 

Cukrus 

Iš kur partizanai gavo ginklus? 

Hazard, Ky. — James Ba
ker kuris buvo 106 metų 

Ir Purvit buvo įblokštas į i p r a e i t ų m e t ų rugpiūčio mė- ginklų. Kur jie gavo? Gin 
vieną specialų kambarį, ku- n e s į ^ ^ g a v 0 n a m e Y e r 
ris atrodė kaip rūbinė, dvie- k e s K k o v o 2 3 d 1 9 4 7 
jų pėdų platumo ir trijų pė- Į 

LIETUVOS PARTIZANAI YRA {VAIRIAI APSIREN
GĘ). PARTIZANŲ SPAUDA IŠKELIA VISAS RAU
DONŲJŲ OKUPANTŲ BLOGYBES. 

Lieutvos partizanai turi Partizanai leidžia slaptus i j) 

Vėjas atnešė mirtį 
Nashville, Tenn. — Vėjas 

siautė 85 mylias per valan
dą Tennessee valstijoje, 
praeitą pirmadienį. Mažiau
sia du asmenys žuvo, 16 ve
teranų šeimų liko be namų. 
Vėjas padarė nuostolių su
sisiekimo srityje. 

lėie, dabar galiojanti pen
kiems svarbams cukraus, 
baieiasi kovo 31 d. vidur
naktį, ir kita stampa, toje 
pačioje knygelėje, gera de
šimčiai cukraus svarų jrauU, 
įsigralios balandžio 1 dieną, 
skiriama kenavimui ir šiaip 
vartojimui. 

tijoj. 
X Wm. Kvetkus, Lietuvių 

R. K. Susivienymo centro 
sekretorius, pabaigoj šios 
savaitės atvyksta į Chicago 
tos organizacijos reikalais 
Sekmadienį, kovo 30 d., Lie
tuvos Vyčių salėj, 2453 W. 
47 St., svečias dalyvaus LR 
KSA Chicago apskricies su
sirinkime ir darvs įdomius 
pranešimus. 

X J. Encheris, žymus 
Brighton Park veikėjas, y-
ra pirmininkas Lietuvių Tau 
tinio Muziejaus Komisijos 
(sekcija Federacijos Chica
go apskrities) ir labiausiai 
rūpinas ̂ būsimą ja lietuviškų 
senienų ir lietuvių knygos 
paroda. Ta paroda bus pa
minėta lietuviškos knygos 
400 metų sukaktis. Vagys išlaužė priešakines 

duris, ir iš Allan VVainer na
mo, 918 VVinona str., pavo- i X Justas Kudirka, Var
ge už $1,000 daiktų. Igonininkų Sąjungos centro 

_ „ j pirmininkas, ir varg. Nekal-

dų aukščio, ir ten buvo keis
tos lubos. 

Aukos, be kambario, nega
lėjo nei stovėti, nei sėdėti, 
turėjo tupėti kol paleisdavo. 

Purvit pareiškė, jog virš 
galvos buvo l,000-watt elek
tros šviesa. Ir šviesa visą 
laiką degė, kol jis ten buvo. ^-
Toji š v i e s a ke i s ta i ve ik ia . 
Akis nors ir primerki, bet NCDdSISBkČ 
vistiek viskas atrodė raudo
na. Šviesa Purvit sukėlė 
galvos skausmą, kad jis ne
galėjo nei galvoti. 
ELEKTRA SUKRĖTĖ 

Pakliuvo vyrukas 
Edward Roehl, 33 metų, 

kitaip vadinamas Douglas, 
Anglių kompanijos pareigū
nas, buvo aną dieną sulaiky
tas už daugpatyste (bigami-

Maxwell. Ind. — Larry 
Rogers, 9 metų, sušuko sa
vo sesutei, kad jis perbėgs 
per geležinkelio bėgius pir
miau, negu New York Cen-

Antrame "specialiame kam tral traukinys ateis. Jinai 
baryje" buvo suolas, kuria- bandė brolį sulaikyti, bet jis 
me auka (areštuotas as- bėgo, ir mirtį sutiko. 

klų partizanai pasirūpino 
patys. Tas padaryti buvo ne
sunku, ypač kad Lietuva bu
vo smarkių rusų-vokiečiu 
kovų arena 1941 ir 1944 me
tais. 1941 m. rusai bėgdami 
paliko nemažai ginklų, o 
1944 metais vokiečiai irgi 
bėgdami paliko. Po minėtų 
mūšių visi keliai, laukai ir 
m i š k a i b u v o nusė t i v i sokių 
rūšių ginklais. Čia matės 
masės tankų, sunkiųjų lau
ko patrankų, kulkosvaidžių, 
šautuvų, krūvos šovinių ir 
net revolverių. Kiekvienas 
galėjo pasirinkti ginklų, kiek 
tik norėjo. 
MATE DAUG KARŲ 

Lietuviai buvo matę daug 
karų, o šalia to, dar prieš 
karą visa tauta buvo gerai 
paruošta vartoti ginklą, jie 
brangino tas nieko nekai
nuojančias dovanas, nes ži 

laikraščius, politinius biule
tenius, kuriuos plačiai išpla
tina po visą Lietuvą. Jų lais
va spauda iškelia visas rau
donųjų okupantų blogybes, 
krašto fizinį, kultūrinį, mo
ralinį ir ekonominį naikini
mą, praneša apie okupantų 
vykdomus lietuvių suėmi
mus, nužudymus bei ištrėmi
mus iš Lietuvos į Rusiją. 

Slaptoj i s p a u d a drąs ina 
ne vien pačius kovotojus, bet 
palaiko viscs lietuvių tautos 
kovos <tvasdą ir įvaro rimtos 
baimės okupantams. 

• ^ 

Ar nekeista 
Miss Lois Sparks, 22 me

tų, 5316 Kimbark ave., nur-
sė, buvo apiplėšta dviejų 
jaunuolių, praeitą pirmadie
nį. Iš jos atėmė $6.00. 

Automobilis sustojo. Vie
nas jaunuolis iššoko iš au-

nojo, kad ginklai yra" laisvės ! tomobilio, ir privertė nursę 

<NI 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUSI 
Mūsų BendrovS gelbstl tfikstančiams taupytoją 
•ndarytl atsargu—{sljyU nuosavus namai 1 
naują automobili—dėl apsaugot nuo neperma* 
lomą nelaimių. Kiekvieno tauplnlal apdrausti 
Iki $5,00* per Federal Savlngs and Loan Insu« 
BUMO Corp* PRADĖK TAUPYTI DABAR.,; 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

JX)AH ASSOCUTIOM OF CHICAGO 
UOS WI8T CERMAK RD. CHICAGO % 

90HN J. KAZANAUSKAg, Pra*. and K*s 

laidas. 
Pirmieji orgaizavo ginklų 

rinkimą partizanai, nes jie is ;0+™i^o us«irt ,™.«i ™*; rankinuką ir .ją isstume js iš istorijos bėgio gerai pazi- • 

sėsti į jų automobilį. Pas
kui jaunuoliai važiavo i 
North Side, atėmė iš jos 

K 

IŠGIRSKITE... 

KONGRESO NARĮ ALVIN E. 

OKONSK! 
KOVOTOJĄ UŽ 

LAISVĄ LENKIJĄ 
IR KITAS UŽGROBTAS TAUTAS 

. Kalbės tema: 
"Ar Miesto Valdybos Politine Mašina 

Atsakinga Už Mūsų Užsienio Politiką?" 

Ke+virtad., Kovo (March) 27 d. 
8 VAL. VAK. 

FALCON'S AUDITORIJOJ, 
1812 SOUTH ASHLAND AVENUE 

KITI KALBĖTOJAI: Stanley R. PULASKI, kandidatas į City 
Treasurer; John Tauchen, Clerk of Frobate Court, ir Joseph 
Merensky, Dist, Att. 

DIDKI.fi GRASI PROGRAMA — 50 Brangiy Door Prizes. 
ĮĖJIMAS VELTUI. Ateikite su visa šeima. 

Reniną—21-mo W*rd'o Re^uliarė REPUBLIKONŲ ORGAN. 
John A. STANEK, Ward Commiteeman ?\ 

nojo vieną ir kitą okupantą, 
kurių įžengimas į Lietuvos 
žemes nieko gera nežadėjo. 
Prie surinktų ginklų krūvos 
partizanai prisiekė juos pa
naudoti Lietuvos laisvei ir 
Nepriklausomybei atstatyti. 

Ir dabar partizanai pa
naudoja minimus ginklus 
Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei atgauti. 

Partizanai apsirengę įvai
riai, daugiausia civiliškai. 
Jie rėdosi pagal reikalą. No
rėdami užsimaskuoti, nešioja 
civiliškus drabužius. 

Sakoma, jog partizanai tu
ri ir didesnį trumpų bangų 
radio siųstuvą, kuris kartais 
būna sugaunamas Europos 
kai kuriuose kraštuose. 

automobilio. 

Kai suriko 
Du banditai sumušė ir 

apipiešė Mrs. Violet Anužis, 
51 m., 671 W. 63 str., ir jos 
žentą Clifford LeVis, netoli 
jų namų,. Banditai pačiupo 
$300. Banditai pabėgo, kai 
Mrs. Anužis dvi dukterys su
riko. 

va . 

Du Chicagos jaunuoliai 
buvo sučiupti praeitą pirma
dienį po pietų, kai jie norėjo 
pabėgti jų vogtam automo
biliui susidaužius, Harlem ir 
North ave., River Forest. 

to Prasidėjimo Šv. Marijos 
parapijoj, ir Kastas Gaubis 
varg. Dievo Apvaizdos pa
rapijoj, ruošiamos Dainų 
Šventes tikietų platinime ir 
skelbimų programo? knygai 
rinkimu šiomis dienomis 
stovi pirmoje vietoj. Dainų 
Švente bus balandžio 27 d., 
Darius-Girenas salėj. 

X K. Toliunevieius, vienas 
tremtinių Vokietijoj, rašo 
redakcijai , kad g a u n a m ą j į 
"Draugą" perskaitęs per
siunčia kitam, o šis perskai
tęs dar kitam ir taip eina 
per rankas iki visiškai su
plyšta. Tas rodo, kaip lietu
viai tremtyje yra pasiilgę 
katalikiškos spaudos. Auko
kite "Draugo'' į|Steigtam Iš-
vietintųjų Lietuvių Spaudos 
Fondui, iš kurio užprenume
ruojamas dienraštis tremti
niams D. P. stovyklose Eu
ropoje. Aukokite kas kiek 
išgalite. 

1 0 , 0 0 0 B O N K Ų 
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• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
j i Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

I M O N A R C H 
i 

n A i-HA A 
KANTER 

"LietuvlSka* 
Žydukai" 

L I C U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

X Lietuvių tarpe Chica-
goj (ne tik Chicago j , bet ir 
visoj Amerikoj) pirmutine 
tos rūšies paroda yra ruo
šiama balandžio 12-13 die
nomis, Lietuvos Vyčių sale j . 
Tai bus Lietuvos pašto ženk 
lų paroda, kurioj dalyvaus 
žymiaAsi Amerikos lietuvių 
filatelistai. Paroda bus įdo
mi tuo, kad joj bus išstaty
ta ne tik visi Lietuvos paš
to ženklai, bet ir bolševikų 
ir nacių okupacijų ženklai, 
taipgi ženklai išvietintųįų 
lietuvių, išleisti įvairiose 
stovyklose, Vokietijoj. Paro
dą sudarys 137 rSmai, į ku
riuos bus sudėta arti 700 
albumų lakštų, o juose apie 
4,000 skirtingų ženklų. 

.- . . • 

http://DIDKI.fi

