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KARALIUS PAULIUS NORI GRAIKU VIENYBĖS 
'Paraližas' Apėmė 4-is Didžiuosius; 

Rusai Nori Pasilaikyti Austru Turtus 
("Draugo** specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas) 

Vienas kino reporteris, įtrijos klausime, bet ir "dar-
stebėdamas "Keturius Did- bų suderinimo komitete," 
žiuosius" pasakė, kad tai kuris niekaip nesugeba pa
būtų pats geriausias scena- tiekti raportą "Keturiems 
rijus amerikiečių kino akto- Didiesiems." 
riams Marx Brothers, pa- Tokiu būdu kiekvienas iš 
vaizduoti ministrus susivš- "Didžiųjų" pradeda neri-
lusius chewing-gumu su vi- [ m a u t į įr ruoštis grįžti j na-
sais ekspertais ir popieriais m u s visi klausimai norima 
krūvoje. perduoti ministrų pavaduo-

Ir iš tiesų, konferencija j tojams, !r?d j j e galėtų dar 
yra tokiame chaose, kad ne-j keletą mėnesių "pažaisti".. 

POTVINIAI GRASINA NORTH DAKOTAI 

žinoma, kaip ji išsinarplios. 
Rusams Gaila Skirtis su 

^ Austrų Turtais 

Kokias Valstybes Kviesti f 

Princas Buvo Skubiai Prisiekdintas 
Po Brolio Jurgio Staigios Mirties 

ATĖNAI, bal. 1.—Graikijos karalius Paulius kalbėjo 
per radijo į savo žmones, sakydamas dabar vyksta kova 
už gyvybę ir laisvę* ir tik vienybėje tebus galima nuga
lėti visas kliūtis. 

ATfiNAI, bal. 1.—Graiki- tingai mėgstąs laivininkys-
jos princas Paulius buvo tę ir skraidymą, tačiau tar-
šiandien prisiekdintas nau- navęs savo laiku kaipo val-
juoju Graikijos karalium, stybės vyras ir militarinis 
Prisiekdinimo ceremonijose komandierius. Vienu ,laiku 
dalyvavo tik keli šeimos na- buvęs komandierius Graiki-
riai. Einant Graikijos įista- jos laivyne, jis karo metu 
tymais, Paulius tapo krašto tarnavo kaipo majoras ge-
karaliumi nuo to laiko kaip nerolas Graikijos kariuome-
karalius Jurgis mirė. nėję, daugiausiai Pietų Af • 

Pastaromis dienomis skun- rikoje ir Egipte. 

Paskutiniame seanse bu- bes kviesti į taikos konfe-
vo stengiamasi išnagrinėti reneiją ir į "informacijos 
"vokiečių tur tų" Austrijoje komitetą." Sovietų ir anglo-
klausimą, bet pasirodo, kad saksų nuomonės čia yra la-
sovietų teze yra labai skir- bai skirtingos. Anglo-saksai 
tinga prancūzų tezei, kurią n 0 r i , kad į "informacijos 
palaiko Bevinas ir Marshal- komitetą'' būtų įsileistos vi
las. Pagal prancūzus, rusai S O s valstybės, kurios buvo 
neturi jokios teisės pašilai- paskelbusios Vokietijai ka-
kyti visus turtas, kuriuos rą, gi rusai laikosi tos nuo-

Nortnern Pacific traukinys važiuoja smėlio maišų apsaugotais bsgiais tarpe Bis 

„esusTarTa k o k i a " Z£y- J T ^ ^ t f S j " 1 ? ^ ^ / ^ v" ™ ^ f " * * M i s S O u r i d ^ d a a n * i n a *°ctoris Atėjus pergalei. Paulius 
sritį didžiausiu potvimu istorijoje. Visi žemesnių plotų gyventojai jau , gėlimo, karalius Jurgis H ' s u g r į ( Z 0 į Graikiją. Kaipo 

(Acme.Telephoto.) netikėtai mirė šiandien, kri- krašto princas regentas, jis 
tingame jo krašto istorijos 

- U.N. komi-

buvo evakuoti. 

naciai pasisavino užgrobę 
Austriją. 

monės, kad galima įsileisti 
tik tas valstybes, kurios 

Svarstant šį klausimą, į j tikrai kariavo su Vokietija. 

Kanadoj Džiaugiamasi Truman Prašo Nuomų Reikalauja Paskelbti l a i k o t ™ e 

•# • II I - " i/ i - f \ • •# * tetui tiriant Graikijos skun-
KomunistŲ Nugalėjimu Kontroles Pratesimo Komunisty Sąrašus ^ prie* tn8 kaimynus -
OTTAVVA, bal. 1.— Anti- VVASHINGTON, bal. 1.— VVASHINGTON, bal. 1.— Albaniią, Jugoslaviją irBul-

komunisto Maurice Hart t Prez. Trumanas šiandien Sen. Ferguson (R., Mich.) gariją — ir Amerikai svars-
laimėjimas vietos parlamen- prašė kongresą pratęsti nuo reikalavo, kad vyriausias tant teikimą didelės pasko-
te rinkimuose Montreale va- mų kontrolę vieniems me- prokuroras Clark paskelbtų l o s ir militarinės pagalbos 
kar buvo šiandien išgirtas tams po dabartinės birž. 30 ištisą sąrašą komunistų kovoti komunizmą Graiki-

šaukė plebiscitą, kurio pa
sėkoje jo bevaikis brolis bu
vo šauktas atgal užimti 
Graikijos sostą. 

kaipo žygis užblokaduoti, d. išsibaigiaio datos. Šaky- fronto organizacijų 
Kanados vardo pažeminimą damas jis nesipriešina kon* Ats. Thomas (R., N. J.) 

Maskvą buvo atvykęs Aus- Tačiau galimas dalykas, kad tarptautiniuose reikaluose. Į trolės pervedimui statybos atstovų priešvals t y b i n ė s 
trijos užsienių reikalų min i - į g e n . Marshallas sutiks su j Liberalų partija dabar vai- | administratoriui, Preziden- veiklos tyrimo komiteto pir- * " , -
stras Gruberis, ir jis stengė- j rusų teze, sąlyginiai, jei į d<> 1 2 6 ^ ^ s parlamente tas sakė krašte tebėra "kri- m i n inkas , iš savo pusės rei- ! ( L ° n d o n e ; kairieji graikai 

„ - Je> . J * *v~;As n o „i«^^o h-;+^~>c *ixi ..-x.. ..„.-. L . . ' _ _ . . . sake karaliaus mirtis ne-

joje. 
Komunistai Sako Tas 

Nepakeis Padėtie-* 

Nenumato Pakeitimo 
U.S. Paramos Plane 

VVASHINGTON, bal. 1.— 
Graikijos karaliaus Jurgio 
mirti? šiandien iššaukė kon
greso perspėjimus Graikijos 
žmonėms saugotis prieš ko
munistų bandymą pasigrob

si pasirodyti labai simpatis- | taikos konferenciją bus pa- P r i e š 1 1 9 v i* 0 1 R a kitomr tiškas gyvenamų vietų trū- kalavo, kad Clark užvestų S a ^ § k a r a l i a u<=| m i r t i s ne~ ti krašto valdymą. Tik keli 
ku rusams. Po pasikalbėji- kviesto, visos Vokietijai pa- Partijoms. kūmas." b y l ą p r i e š Amerikos komu- !? l k * J M ? Vj_;2im° b e n t ! kongreso nariai spėjo, kad 

Prezidento prašymas bu- nistų partiją už tai kad ji S1U° padėties draiki- i karaliaus mirtis žymiai pa-
vo patiektas kongresui at- nesilaikė įstatymo reikalau- i o j e ' n e b e n t P r e Z ' T r u m a n a s veiks Prez. Trumano $400,-
stovų bankininkavimo komi- j a n č į 0 užsiregistruoti kaipo ' P a J ? m a u d o s š i a P r o * a Pa" 

mo su Molotovu, jis atrodė Į skelbusios karą valstybės 
labai optimistas, bet kai j iš kitos pusės, atrodo, kad 
klausimas buvo padėtas ant | ministrai ir jų pavaduotojai 
konferencijos stalo, pasiro- į nei kiek nesiskubina pagrei-
do, kad negalima buvo pri-1 tinti konferencijos darbus, 
eiti prie jokio susitarimo, j Sovietų spauda visą laiką 

Bidault pasiūlė, kad są- j nesigaili prancūzams pane-
jungininkai savo zonose ga- jgįrikos žodžių. Tiek "Prav-
li užvaldyti tik tokį turtą, Idoj" ar "Izvestijoj ' ' dažnai 
kuris tikrai vokiečiams pri- galima skaityti tokias f ra-
klausė dar prieš Austrijos z e s : "Prancūzų ir sovietų 
užėmimą, bet ne tą, kurį vė- j atstovai dar kartą buvovie-
liau naciai visokiais suktais ; n o s nuomonės...," "Višins* 
būdais .įsigijo, ir kuris šian- kis palaiko prancūzų tezę." 
dien skaitosi "vokiečių tur-
įu » Rusai Gali Važinėti Jei 

Neturi Utėlių 
—Prancūzija gal daugiau 

kaip kitos valstybės gali rei-

Pienininkai Nutarė 
• l \ m I * — «~"« j a u n u u^siregisLruuii Kai|K, 
! Per Bl'Okadą tetui laikinai nubalsavus s v e t imos valstybes agentas daryti pakeitimą režime 

) 
000,000 paramos planui su
stiprinti Graikiją ir Turkiją 

NEW ORLEANS, La., bal. pravesti 10 nuošimčių pakė
limą nuomų lubose, ir nu
imti visas valdžios kontro
les nuo namų statybos ir 

kalauti reparacijų, bet su 
Pasinaudodami konferen

cijos "pertrauka," užsienio 

1.—Visų dėmesys Louisiana 
pieno streike šiandien persi
kėlė į Magnolia, Miss., kur 
pienininkai nutarė - važiuoti j statybos medžiagų, 
per streikuojančių ūkininkų 
blokadą. Apie 400 Mississip-
pi pienininkų vakar nutarė 
vežti pieną per Floridos pa
rapijas, kur ūkininkai su
stabdo sunkvežimius i r t r au 
kinius, kad neleisti prista
tyti pieną į New Orleans. 

Louisiana pieno ūkių sa
vininkai streikuoja aštuo-

Gub. Green Priėmė 
Medill Rezignaciją 

CENTRALIA, 111., bal. 1. 
—Gub. Green šiandien au
tomobiliu atvažiavo į šį ka
syklos nelaimės miestą ir 
tuoj pranešė priėmęs vals
tybės kasyklų direktoriaus 

Komunistai Pradėjo 
Ofensyvą Kinijoje 

NANKING, bal. 1. — Ki- : sg stephia, gimusi 1938 lap 
kričio mėn.; princas Kons 

Naujasis karalius yra 45 j p r i e š komunistus 
i metų amžiaus. Jo žmona yra 
princesė Frederiką Louise, 
Brunswicko kunigai k š č i o 
duktė. Jų vaikai yra prince 

niečiai komunistai pradėjo 
netikėtą ofensyvą šiaurės 
Kinijoje, kurioje pasistū
mėjo iki 16 mylių nuo Kai-
feng, Honan provincijos so
stinės. Laikraštis Hsin Min 
Pao rašė, kad 50,000 komu
nistų jėgai besiveržiant iš 
šiaurės, apie 120,000 kitų 
susikoncentravo 45 mylias 

sąlyga, kad jos būtų m o k a - i ž u r n a l i s t a i s t e n S i a s i v i z i " nias dienas prieš New Or- 'Robert M. Medill atsistaty- | pietuose nuo miesto ir iš 
mos vokiečių turtu, o ne a u - * t u o t i M a s k v o s priemiesčius, jieans pieninių kainų suma- idinimą. Priežastis priėmimo b a n d o v a l d ž i o s kariuomenės 
~- r ų . kurie visai panašiai atrodo žhiimą. Kaina už aukščiau- sakyta "tarnybos gerovė." apsigynimą 

Molotovas tvirtai laikosi s 
strų 

į Maksimo Gorkio aprašo
mus padugnius. 

Normaliai Maskva gali 
savo nuomonės, kad visos 
vokiečių nuosavybės Austri
joje turi pereiti rusų glo- sutalpinti tik 3 milijonus 
bon, visai nežiūrint į šių gyventojų, tačiau dabar joje 
turtų kilmę ir įsigijimo bū- ? y v e n a n e t 8 milijonai, tad 
d a galima suprasti kaip visur 

žmonės gyvena susikimšę. 
'Keturi' žada Skirstytis A r t i a t a i > a d v o k a t a i , rUyto-
Paskutiniom dienom pas- j jai ir mokslininkai gyvena 

klido gandai, kad ministrai !po penkis ir daugiau viena-
dar šią savaitę žada apleis- me kambary. Pasirodo, kad 
ti Maskvą, bet kiek tame Rusijoje nedaug tėra tokių 
tiesos sunku pasakyti, nes 'rašytojų kaip Uja Ehren-
dar tarp 8 ir 10 balandžio burgąs, kuris vienas su žmo-
yra numatyti oficialūs prie- na užima trijų kambarių 
miniai prancūzų, anglų ir j butą. 
amerikiečių ambasadose. 

tantas, gimęs 1940 birželio 
mėn.; ir princesė Irena, gi
musi Capetowne 1942m. ge
gužės mėnesyje. 

Atšaukė Savo Brolį 

Užmušė 8 Prancūzjos 
Karininkus Kolonijoje 
PARYŽIUS, bal. 1.—Eilė 

gyventojų sukilimų Mada
gaskaro saloje, prancūzų 
kolonijoje prie Afrikos pa
krantės, buvo šiandien ra
portuota kainavusi 20 gyvy
bių, tame tarpe ir aštuonių 

šios rūšies r ;eną buvo nu
mušta iš $5.75 iki $5.20 už 
šimtą, svarų. 

Bet atrodo, kad visą kon-
Pirmas vaizdas kuris kren 

ta svetimšaliui į akis, tai 
ferenciją apėmė t ikras pa- j kad gyventojai yra labai 
raližas, nes derybos sustojo blogai apsirengę, batai su-
"mirties taške" ne tik Aus-'plyšę, veidai išblyškę. Prie-

Medill šiandien atsakė 
valstybes kasyklų inspekto- Vėliausių Žinių Santrauka 
riui Driscoll O Scanlan. sa- ,r,....„.,„ T1.Yt į „ . . , , . . 

• ' —Keturių didžiųjų užsienių ministrų taryba vakar lai-
y amas ^ ; kė trumpą uždarą posėdį, kuriame dalyvavo vien tik užmiesty galima dažnai maty- nelaimingąją Nr. 5 kasyklą i . 

Prancūzijos kariuo m e n ė s 
Naujasis karalius, kaip ir ! karininkų. Prancūzų spau-

jo miręs brolis, neturi nė | d o s pranešimu, 18 madagas-
kiek graikiško kraujo. Jis jkariečių suareštuoti, 
yra aukštesnis ir tamsesnis ] 

Vokiečiai Angliakasiai 
Laikė Bado Paradą 

ESSEN, Vokietija, bal. 1. 
—Daugiau negu 38,000 an
gliakasių šiandien apleido 
darbą ir paradavo Dortmun-

už a.a. karalių Jurgį. Pau
lius yra sportininkas, ypa-

ti "talkučkėse" keičiant api- : uždaryti, jei ji nebuvusi 
plyšusį paltą ar batus į duo- s a u g į . Driscoll buvo užda-
ną ar bulves. Tokiame " tur - j r ę g t ą kasyklą, bet Medill 
guje' ' gabalėlis muilo kai- j p a n a i k ino jo įsakymą ir lie-
nuoja 8 doleriai, morkų ^ a - pė j a r Q atidaryti, 
ras 7 doleriai, o cukraus 
stiklinė 15 dolerių. 

Kitas charakteringas da
lykas, tai kada rusai nori 
keliauti geležinkeliais, turi 
pirma pereiti per dezinfek
cijos kamerą ir bilietas par
duodamas tik tada, kada 
pristatomas pažymėjimas, 
jog keleivis neturi utėlių ir 
jo rūbai dezenfikuoti... 

dienių ministrai ir po du ar tris jų vertėjų, patarėjų. 
—Maskvos radijas paneigė Kuomintang spaudos rapor- » , ' .. . v tt. 

i- J w> i i • i.« TV • , . v. I demonstruoti pnes Katas-
tus, kad Rusija atsisako perleisti Dairen kiniečiams. :, f.v, „ . . . -, 

j tronsKą maisto trukumą 
—U.N. atomines energijos komitetas padalino savo R u h r s r i t y ; j e T a r p e k i t k o 

darbus tarpe komisijų po keturių valandų ginčo, kuriame k a g - j a i r e i k a į a v o t u o j g u d a ; 
Rusija ir Lenkija atsisakė balsuoti kaip darbą padalinti. r y t i c e n t r a i į n e Vokietijos 

KALENDORIUS — S e n - B y r d ( D - Va.) siūlė Graiki ja gelbėjimo planą , ^ y r i a u s y b e i r s e i m ą < 
Balandžio 2 d • Šv Pran- patiekti UNai; jei Rusija uždės veto, jis sako reikia per- j 

organizuoti Jungtines Tautas, šį kartą be Rusijos. PpKPPirl NPDrlIikti 
—Sen. Connally (D., Tex.) artimi draugai sako jis prie- ^ A N F R A N C I S C 0 b a l j 

ciškus Paul.; senovės: Jo-
gaubis ir Elona. 

Balandžio 3 d.: Šv. Rich
ardas; senovės: Vytenis ir 
Rimtaute. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus. Tru 

pūtį šalčiau. Saulė teka 
Vyt. Arūnas i 5:34; leidžiasi 6:16. 

šinsis sen. Vandenbergo (R., Mich.) pasiūlymui duoti 
UNai teise uždėti veto ant U.S. pagalbos Graikijai.. 

—Ford Motor Co, pranešė numušanti kainą už de Iuxe 
šešių cilinderių trijų pasažierių automobilius. 

—Angliakasiams vakar pradėjus šešių dienų liūdesio 
laikotarpį, UMW apskrities 6 prezidentas įsakė nariams milžiniškų atsiliepimų visur 
po sekmadienio grįžti vien tik į saugias kasyklas. Azijoje." 

į— Gen. Hodge, Amerikos 
karini'; jėgų komandierius 
Korėjoje, šiandien sakė atė
mimas amerikiečių kariuo
menės iš Korėjos "turėtų 
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS ČIA M O K O S I . M A Ž U Č I A I T R E M T I N I A I 

BALF Pagelbėjo 
Tūkstančiams Lietuviu 

Kovo 25 d. suėjo lygiai 
treji metai, kai Amerikos 
lietuvių organizuota visuo-

vių tremtiniu šaipos atrama 
yra lietuviai amerikiečiai, j 
fcuriuos yra nukreiptos trem 
tinių rankos, akys ir širdys 

Vienas lietuvių tremtinių 
atsakingas asmuo iš ameri
kiečių zonos Vokietijoje taip mene sukūrė Bendrąjį Ame 

rikos Lietuvių šalpos Pon- P»™ s k« B A L F vadovybe,: 
i « r l A « / « , + ^ Be Amerikos lietuvių to dą, plačiau žinomą, sutrum

pintu vardu — BALF. 
BALF įsteigtas 1944 m. 

kovo 25 d. Chicagoje, kai 
pasaulinio karo gaisras te-
beliepsnojo visu baisumu, 
kai tūkstančiai Amerikos ka 
rių kovojo kautynių laukuo
se už laisvę visam pasauliui, 
kai tūkstančių tūkstančius 
Uetuvių karo fronto ugnis 
blaške po nežinomus žemes 
t>!otus, besistengiant jiems 
^riarteti prie Vakarų Demo
kratijų — laisvę nesančių 
armijų. 

BALF vadovybe iš pirmų 
dienų visu pasiryžimu ėmė
si žygių telkti ko didžiausią 
paramą, ieškodama nuo ka
ro nukentėjusiems lietu
viams draugų visose srity
se — ir valdžios įstaigose, 
ir šalpos organizacijose, ir 
r»laČioje visuomenėje. Di 
džiausiąs laimėjimas buvo į-
tĖ jungimą s į didžiulę Natio
nal War Fnnd šalpos šeimą. 
National War Fund vadovy-
iJe labai palankiai žiūrėjo į 

limesnės pagelbos išsiversti 
negalėsime ir jei toji pagel-
ba būtų nutraukti, ypač 
skandžiai atjaustų tai naš
laičiai, invalidai, l i g o n y s, 
moksleiviai. 

"Tremtiniai giliu dėkingu 
mu supranta užjūrio brolių 
aukų rinkimo sunkumą, bet 
kiekvienas priimdamas au
ką, būtų žymiai laiminges
nis, jei vietoje auką priimti, 
1 am būtų sudarytos sąlygos 
užsidirbti ir jis pats mieliau 
aukotų, o ne šelpiamas bū
tų." 

Dabar vyksta BALF va
jus. Kad tremtiniams reika
linga parama šiemet nebū-

Tfėmtmių stovyklos turi vaikučių darželius ir pradines 
mokyklas. Tiems mažiem? vaikučiams reikia specialaus 
maisto, pieno Vitaminų, saldumynų, drabužėlių, batelių %T 
kitų daiktų. Daugelis tų vaikučių karo nuvarginti, serga 
džiova ir kitomis ligomis; jiems reikia priežiūros, vaistų, 
maisto, žaislų. Tėvų meiles nepakanka jų gyvybei ir svei
katai palaikyti. Jie laukia Amerikos lietuvių pagelbos. 
Aukas siųskite: United Lithuanian Relief Fund of Ame
rica, 19 West 44th St., New York 18, N. Y. 

• • • 
Kultūrinio Darželio "card 

paiLy" kovo 22, Lietuvių sa
lėje, buvo puiki ir sėkmin
ga. Ši draugija kadaise bu
vo plačiai veikianti. Dabar 

(Tęsinys 3 pusi.). 

i i i • i « 

OHIO LIETUVIŲ ŽINIOS 
-

Cleveland 
šv. Jurgio parapijoj svar* 

tų žymiai mažesnė, nei per-! bus įvykis: lietuvių kataii-
nai, reikia būtinai sukeltiĮkų spaudos vajus, kurį pa

skelbė svečias kun. dr. A. 
G. Rakauską?, "Liet. Žinių" 
red. Tojo vajaus priešakyje 
stovi klebonas kun. V. Vil-
kutaitis. 

Pasekmės pasirodė pui
kios. Nes :'L. Ž.' per vieną 
dieną užprenumeruota virš 
30. 

• • * 

525,000 dolerių. Pradžia pa
daryta graži, bet iki kvotos 

j* pasiekimo — dar ilgas ke
lias. Todėl nuoširdžiai kvie
čiame ir prašome visus lie
tuvius amerikiečius pasku
binti savo dovanas. Čia tin
ka posakis, kft'5 greit duoda 
dvigubai duoda, mio karo nukentėjusių šel-

pimo reikalą ir. kiek pajė-j Atsiminkim vargstančiu, ^ j f B A L p 
guma, leido, skyrė šalpos .beve.k jokio sv.esesmo ryto- ' susirinkime, šv. 

jaus nematančius lietuvius sumas. 
BALF parama pasiekė lie-' tremtinius, senelius, ligonis 

tuvius tremtinius, išblašky- ir paliegėlius. Aukokime per 
tus įvairiose šalyse, visais BALF skyrių*, per parapi-
ptieinamais keliais ir bū- jas, organizacijas, laikraš-
dlais. Toji parama pinigais, Į čius arba tiesiai BALF cent-
vaistais. mediciniškais ins- rui. Visus čekius ar pinigi-
trumentais, drabužiais, mais nes perlaidas rašykite Uni
tu, apavu ir kitokiomis reik- ted Lithuanian Relief Fund 
menimis plaukė didelėmis of America vardu (19 tVest 
siuntomis Vokietijon, Aus- 44 «* * ^<*rk 18, N. Y.) 
trijon, Italijon, Šveicarijon, BALF Valdyba. 
Prancūzijon, Belgijon, Dani- -
jon, Švedijon, Liuksembur-
£an, Ispanijon, Portugalijon 
ir Pietų Amerikon. Buvo mė
ginta pasiekti tiesiogiai ir 
pačią Lietuvą, bet pirmieji 
Siuntiniai nedavė pageidau
jamų vaisių: nebuvo gauta 
jokių žinių, kas priėmė BA 
LF drabužių ir vaistų siun
tas, kas jas dalino ir kas . 
gavo. 

Minint trejų metų veiklos 
Sukaktį, džiuni pažymėti, 
kad BALF pašalpos, vieno
kiu ar kitokiu būdu, teko 
daugiau kaip 60,000 lietuvių 
tremtinių. 

Jurgio mokyklos kambaryje, 
iš skaitytų laiškų paaiškėjo, 
jog Tarybos centras dėkoja 
už tūkstantinę, kurią gavo 
iš mūsų; taipgi Našlaičių 
Fondas už $148.46; ir BALF 
už $150, kuriuos gavo iš mū
sų skyr. vėliausiu laiku. Pa
sirodo, kad nor? maža grū-
oelė, bet neapsakomai veik
ai, ypač Lietuvos laisvę va
duoti ir alkaną papenėti. 

Šia proga visiems: komi-
lijoms ir rėmėjams taria a-
čiū ALT valdyba. 

• • • 
BALF vėliausia auka nuo 

LRKSA 50 kp. $10 mums 
priduota per A. Daminaitį. 
Kaip valdybai, taip ir na
riams nuoširdus ačiū. 

• • • 
M. Valeikiene, veikėja auš 

riečių tarpe, yra susirgusi. 
Gydosi namie. Mat, nei Flo
ridos saulė jai nepagelbėjo. 

• • • 
Jonas Židonis, "Draugo" 

ir "L. ž." skaitytojas, taip
gi sirguliuoja. Jau pora at
vejų buvo-ligoninėje. Dabar 
gydosi namie. 

Visiems linkime greit pa
sveikti. 

Veik niekas neatsimena 
tokio keisto ir nepastovaus 
oro, kaip dar čia kad yra. 
Ypač pastaromis dienomis 
tokios vėtros ir pūgos, kad 
suparaližavo transportaciją 
ir daugybę nelaimių sudarė 
gatvėse su automobiliais ir 
panašiai. Užtat ir ligų ne
apsakomas pasireiškimas. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kredpkltdfl Ekspertyvo 

Patarnavimo Pilt 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

OM«* m. 
TT»A* DARBA* OARAlfTDOTAtf 

TM*om Tisu ttdlrby*«y 
TUokte* lfodeliu. 

DYKAI APKATNAVIMAS 
i i namų Ir pristatom 

PARDUODAMI HAUJUB 
RAMOS 

Met tarime Radiją J stak* Ir 
laukti <MI tūaų-

Taipgi Pasirinkimą* VSllauslu. 
Ruslkot Rekordų 

HotfpiTkfto Ir PaaUMhHe m tarini 

TELETONTJOKITE: 
CICERO 4118 

Atdara Takarau iki »:•• vai. 

DRAUGE rnclte visas vė
liausias žinias. 

Ofiso teL MONroe 0570. 
Resid. tel. CANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečlad. ir 

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

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock S150 

VALANDOS: 
Nuo ? iki 4 popiet; 6 ik i8 vak.;ir 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

. 
• 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTIST 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4729 S o . A s h l a n d A ve, 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 

Rea. Tel.: MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

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

Dr. Walfer J. Svviafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. C E R M A K R O A D 
(Virš Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kasdien l t Iki 12; 1 Iki I: 7 
iki 9. Seštad. 10 ryto lkl I vak. Sek
madienį 1* Iki 11. Trečlad. uždaryta 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jaa moderniškiausių 
metodu* kuria regėjimo makalas 
gali suteikti. ^ - r -

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių., kurie prašalina 

vftsa akių Įtempimą, 

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

OFTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kftmpaa lh-toe gat. 
Telefonas CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:11 a. m. lkl 6:00 p. m. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namu.) 

Dr. Walter J. Kirsfuk 

DR. A. JENKINS 
PETYS1GIAN A BURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO f AJuANDOb. 
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir 7:S*-t va*. 

šeštadieniais nuo. 1-4 popiet. 
Trečlad. Ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso Tel. — PRO<pec* S8SS 

I 

= 

—. 

TOVYN OF LAKE UTILITIES 
• 

"Mes Parduodame Tiktai Geriausius*' 

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų 
'CUSTOM BUILT' SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ — 
8U DEŠIMTS (10) M£T\J GARANTIJA. 

Skalbimui Mašinos 
šaldytuvai 
Gitenms šalčio — Dideli 'Air 

, Conditloners* 
20 Iki 50 Vedų Komerciniai 

šaldytuvai 

Televizijos Aparatai 
Visokiausi Namams Rakandai 
Kaurai \t Visokiu lšdirbysriu 

šildymui ir Kepimui Pečio 
F. M. Fonografai h* taipgi 

Visoki Elektros Reikmenys 

i 

KREIPKIMĖS PAS MUS SU VIRŠMINĖTAIS REIKALAIS 

TOVVN OF LAKE UTILITIES 
1800 W. 47 th St. (kampas Wood St.) 

Telefonas *— LAFayette 7771 
r = 

J 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

m STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
FHYSIO THERAPY 

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

Eaturdays 10 A. H. to 8 P. M. 
^ • • • ^ ™ 

Ofis . TeL VDEL 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Treciad. ir Sekm. tik susitarus. 

PHYSICIAN and SURGBOH 
(Lietuvis Gydytojas) 

8 9 2 5 W e s t 5 9 t h S t r e e t 
TAULEIDOI: I — 4 popiet, t :M — 
I I I TaJtarals. Traclad, pa«al sutarti 

r 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Rez. TeL REPubUc 0034 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. >piet u. popa* 

ir nuo 6 iki 9 v s l vakare. 
Trečiadienio vakarai- Ir taipgi 

luiiiisiHtfilsbi pagal sutarti 

DR, PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SŲRGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANTX)S: Trečiadienį ir fies-
tadien] pagal susitarimą; kitomis 
diflnnmia nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-G, 7-9 P. M. 
8147 S. H&lftted St . , Ch icago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

TeL: GROvebill 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 YVest Marąuette Rd. 

iDargis Vaistines Name) 
OFISO VALAJrbOS--

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

f i n i M II - • ' • i 

& = = 

Lietuviams tremtiii i a m s 
Dašaipos pinigais duota 348,-
000 dolerių r maisto, vaistų 
ir kitų reikmenų pirkta ir 
išsiųsta už 260,000 dolerių; 
r«rjdovanotų daiktų drabu
žiais, apavu, maistu, knygo
mis, vaikučių žaislais ir ki
tomis reikmenimis surinkta 
ir išsiųsta už 1,260,000 do
lerių. Iš viso, suteiktos pini
gais ir daiktais pašalpos ver
te siekia arti dviejų milijo
nų dolerių. 

National W<ir F*und jau 
nustojo veikęs. Šiandien BA 
LF lietuvių tremtinių gero
vei ieško paramos visur, kur 
tik jos galima gauti. Šiuo 
metu yra vedama labai daug 
vajų įvairiems užsienio pa
šalpos fondams paremti, to-
del BALF nelengva įeiti į 
platesnę Amerikos visuome
nę. Pirmoji ir didžioji Hetu-

SPAUDOS VAJUS 
—. «*p 

Būtinai Užsisakykite ir Platinkite 
Amerikos Lietuviu labiausiai skaitomą mėnesinį, religinį, pat-

riotmj ir gausiai paveiksluotą lafkraštį 

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELJ" 
LEID2TA 

Lietuvos Pranciškonai 
MOUNT ST. FRANCIS GREENE, MAINE 

i.»f 

• 

• 

i 
i 

A m* 

"Varpelyje' 
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime. 

"Varpelio"? 
Kaina metams — $2.00. 

Visi "Varpelio" Skaitytojai sauna kasmet gratų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių. 

PLATINTOJAI , Stirmkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvfrtą prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelfrurmof "Varpelyje." 

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA LIETUVIŠKAS 

"VARPEUS" 
Kreipkitės adresu: 

FRANCISČAN FATHERS 
ii 

Mount St. Francis Greene, Maine A 

> 

» JEIGU NORITE PASKOLOS AMT NAMO 
P JEIGU NORITE PASIDĖTI IAUPINIMU1 
P JEIGU NORITE GAUTI %% — KREIPKITĖS | 

Savings and 
1739 So. Halsted St 

SAL i 
"(TeL CANal 8500 

Ilgų tn«lla ttafttimrt špdraosti pet FederaJ Išvinfi mi 
Inturanea CorpormUon. -

&>5&^&&LTšri Ketvlrtadlenlaif nuo I 
ryto MX v pi*% 

UL CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIKUBGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
Tel. REPubUc 7868 

• • ~ " ~ ^ — — — — — ^ ^ — — ~ - ^ — — ^ ^ ^ — ^ — 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 
6 iki 9 vaL vakare. 

3S . • • - — 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
OYDYTQJAS IR CHIRURGAS 

IR AKTNIUS PRITAIKO 
7 4 4 W e s t 85 th S t r e e t 

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

Šventadieniais: 11—12. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Rea. TeL GROvehill 0617 
OffJce TeL HEMlock 4848 

DR. J. J . SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Boa<? 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Treciad. ir Nedėliomis susitarus. 

DR. STR1K0L1S 
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 
Namu TeL PROspect 1930 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1198 
Namu TeL: PULLMAN 8277 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, MD. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 W e s t Madison S t r e e t 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Reslz. TeL: BRUnswick 0597 

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

. 
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CLASSIFIED ADS 
oooooooooooooooooooooooooo 

s? s "DRAUGO" 
DARBŲ 8KYRIUS 

KHX>0<XJOOOOOOOO<XK>0000000<X 
"DRAUGAS'* HELP WANTED 

ADVKRTISIXG DEPARTMFA"T 
127 Na, Dearbom Street 
Tel. RANilolph 9488-9489 

HELP WAyTED — VYRAI 

S A R G A S 

Pastovus Darbas 
56 vai. į savaitę 

S T R E E T E R AMET CO. 
4101 N. Ravenswood 

ASSEMBLERS 
Reikia 

Atsišauki te i 

S T R E E T E R AMET CO. 
4101 N. Ravenswood 

V Y R Ų 
PATYRUSIŲ 

Išmokti 
Aluminum 

Casting Trimming 
Atsišauki te t a r p 8:00 ry to 
i r 4:30 vai. p.p., P i rmad. 

Išt isai Penktad. 
ŠEŠTAD. IKI 12 VAL. PIETŲ 

Advance Aluminum 
Castings Corp. 
2742 W. 36th Place 

REIKIA 
S DIŠIŲ PLOVĖJŲ 

IR PORTERIO 
Geros darbo sąlygos. 

Gera mokestis. 
VTLEA RESTAURANT 
6658 S. Western Ave. 

Polishers ir Buffers 
Naktiniam šiftui. 

10% Bonų dirbant naktimis. 

Bendrų Dirbtuves 
Darbininkų 
Naktiniam Šiftui. 

10% Bonų dirbant naktimis. 

Maintenance Vyro 
Dieniniam Šiftui. 

NICRO STEEL 
PRODUCTS, INC. 

3534 No. Spaulding 

REIKIA 

SHEARMAN 
Diamond Scrap Yards 

415 Market Street 
Waukegan, Illinois 

PORTERIŲ 
Nuo 4 p.p. iki 12:30 vidurnaktį. 

85c i vai. ir viršlaikis. 
CHICAGO ROTOPRLNT CO. 

4601 \V Belmont 

BOY 
19 to 22 yrs. 

OFFICE WORK 
G A R D E N CITY 

S A N D & F U E L CO. 
2600 So. Eleanore Street 

Rojalistai Niekina 
Franco Pasiūlymą 

PARYŽIUS, bal. 1.—Pran 
cūzų agentūros pranešimu, 
Ispanijos monarchis tų ra te 
liai čia sake " n e vienas mo-
narchis tas nebus a p g a u t a s " 
gen. Franco vaka r padary tu 
pasiūlymu a t s t a ty t i monar
chiją Ispanijoje. Kiti roja
listai buvo cituoti kaip saką 
Franco žygis ' ' y r a paskuti
nis Franco režimo manev
r a s dedant pastangų išsilai
kyt i , ' ' i r faktinai y r a '• ata
ka an t paties monarchijos 
pr incipo. n 

HFXP WANTED — MOTERYS 

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 PTiACE 

IN TO\VN 

EXPERJENCED RATE, 94 c. 
AUTOMATIC INCREASES TO 

$ 1 . 0 4 
WE TRAIN 

INEXPERIENCED GIRLS 

STARTING RATE, 83 c. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Graike Pasakoja Apie Savo Tėvynę 
— PASIKALBĖJIMAS SU VASSIA NICOLAKAKI. — 
JI SUPRANTA LIETUVIŠKAI IR YRA SUDARIUSI 
PROJEKTĄ KAUNO MIESTO IŠPLANAVIMUI. — JOS 
TftVAS MIRĖ IŠ BADO GRAIKIJOJE. — KODĖL DA
BAR VYKSTA CIVILINIS KARAS GRAIKŲ ŽEMĖJE. 
— IŠ KUR TEN ATSIRADO KOMUNISTAI. — AR 
GRAIKIJA ĮŽIEBS PASAULINIO KARO GAISRĄ? 

SVAJONIŲ ŠALIS | žemes ūkis, o taipgi preky
ba — amatai . Žeme nėra 
derlinga, daug kalnų, šiek 
tiek miškų. Yra ežerų ir ma
žų upių ?— k raš tas labai 
gražus. Augina vynuoges, 
tabaką, daug alyvų aliejaus, 

KOMUNISTŲ LABAI 
NEKENČIAMAS 

Graikija išt isais šimtme
čiais yra buvusi vienu iš su
sidomėjimo centrų istori
kams, įkvėpimo šaltiniu po
etams, puikių formų pavyz
džiu menininkams ir archi-

. . - , - J daugelis užsiima žvejone, tekstams, pirmines demokra % , . • _ . . , « 'nes Graikija is trijų pusių 
yra apsupta jūros. 

RAUDONIEJI METRO-

WANTED 
GIRLS - WOMEN 

Packing 
BORDEN'S 

Ice Creara 

72 to 80 cents per hour, and 
time and one-half over 40 hrs. 

Steady Work 
See Mr. Phelps 
or Mr. Posey 

tijos žiburiu valstybinin
kams, o dabar tuo kraš tu 
ima domėtis s t rategai , ir vi
si, kurie tur i pridėję pirštą POLITO VALDOMOJ 
prie pasaulinio gyvenimo {GRAIKIJOJ 
pulso, baimingai klausdami; __ T u r b ū t t ikintis kraš-
— ar tik Graikija nebus nau j t a s k a d i l g ą l a i k ą b u v o v a l . 

čių Dėdei Šamui. 
Jau seniai mes visi žino

jome, kad Dėde Šamas per 
| ilgą, laiką žartavojo su vie-
Įna kvaraba. Jis mane, kad 
j jis toks dar ctipras, kad ta 

Edgar J. Hoover, direkto- j kvaraba jo neapims. Bet a 
rius FBI, kuris žymiuosius P * m § i r J a u S v o l t i * š a u k i a ' 

jojo karo židiniu? 
Ką tuo klausimu mano 

patys graikai J 
Chicagoje turėjau progos 

susipažinti su inteligentiška 
graike, architekte Vassia 
Nicolakaki. 

ŽMONES IR KRAŠTAS 

— Pasakyki te mums ką 
daugiau apie Graikijos šalį, 
žmones, — paklausiau jos 
vieną popiete. 

— Graikijoje y ra dabar 
2235 W. VAN BUREN ST. ;apie septynis milijonus gy 

ventojų. Karo metu žuvo a 

domas vyskupo? 
4 

— Kai karo metu kara
lius su vyriausybe pasitrau
kė į Egiptą, kraštą valdyti 
buvo pakviestas graikų-or-
todoksų bažnyčios galva — 
metropoli ta 's Damask inos . 
Graikai y ra prisirišę prie 
savo religijos, ypač kaimų 
gyventojai. Tačiau metropo
litas turėjo ir sunkumų: 
kraš tas daug kentėjo, skur
das, badas. Tuo pasinaudo
jo komunistai. Jie pradėjo, 

komunistus, ir jų pakalikus, 
žino, kaip savo penkis ran
kos pirštus. Ši nuotrauka 
padaryta , kai Priešameriko-
niškai Veiklai Tirt i Komite
to posėdyje jis liudija apie 
komunistų veikimą nugriau
ti dabart inę Amerikos Jung
tinių Valstybių vyriausybę 
ir VVashingtone pasodinti 
gengsterį Staliną. (Acme-
Draugas telephoto) 

(Madride praneš ta jog 
seimas beveik vienbalsiai; n įu daugiausia nuo bado 
užgirs Franco planą padą- s Gyventojai — graikai , tik 
ryt i Ispaniją monarchija po I šiaurinėje dalyje yra kiek 
16 metų laikotarpio, i r nu 

, nigų iš užsienio ir daiktinę 
u. J~ i paramą, skirstyt i palankes

niems žmonėms, didindami 
savo šalininkų skaičių, ku-

s t a ty s procedūrą parinki
mui sekančio valdytojo—ar 
ta i būtų karal ius ar regen
tas . ) 

Pagyrūnas i r melagis yra 
viens an t ram lygūs. 

rie likę komunistų simpati-
g rų r j sps-_ 4 ' . kais, pasidarė paklusnesni 

bal mažai. Užsiėmimas — i , , . . . . . 
; Maskvos '.sakymams, kaip 

kijoje dabar? 
— Atsakymas aiškus: vosf 

tik Graikija buvo išlaisvin- (tarai siūlo šį i r tą, bet tik
ta iš nacių okupacijos, tuo- Iros liekarstos ir nenurodo, 

gaudami stambias sumas pi | j a u komunistai, kurie jau j Tikra liekarsta prieš kva-
anksčiau slapta buvo susi- rabą komunizmą yra tos 
organizavę, pradėjo civilinį |kvarabos mikrobų deporta-
karą, siekdami to paties, icija į Stalino karaliją, į So-
kaip ir visur komunistai, j vietų Rusiją. Trebavokim, 
kad Graikija būtų susovie- I reikalaukim, prašykim, kad 
tinta, kad ji būtų "didžio- <Washingtona& išleistų zoko-
sios Sovietų Sąjungos (Ru- >ną, kad visi komunistai, vi-

Episfolija Trečia 5 7 ? " * * , tpa8irašys tei 

r j * . . . w v «. y i g l komunistai, visi jų ga-
Profesoriau, prašau bal- z i e t ų skaitytojai, visi komu-

so. Visam svietui noriu ap- n i s t ų draugijų nariai, visi 
znaimyti, kad einu į pama- j biznieriai i r profesionalai, 

kurie garsinasi komunistų 
gazietose, tegu bus surink
ti, į Alaską nugabenti, o ten 
jiems ant nugarų tebūna už
kabinti parašiutai ir po to 
tebūna jie susodinti į erši-
pus. Tie eršipai, nuskridę į 
Sibirą, tegu ten ir išberia 
Stalino garbintojus. 

Kas dėtųsi, jei toks zoko-
nas VVashingtone būtų pra
dėtas svars tyt i ? Tūkstan
čiai komunistų padarytų tą, 
ką padare Louis Budenz. J ie 
mestų komunizmą ir bėgtų 
į bažnyčias tokiais skaičiais, 
kad bažnyčių durys ja i s už-
springtų. 

Taigi, profesoriau, judin-
kim Washingtoną, kad tokį 
zokoną išleistų. ^ 

Dėde Karavojus 

Šaukia ratavokit . Vieni ir 
kiti šoko ratavoti . Aš ma
tau, kad tikros liekarstos 
neatitaiko. O aš žinau to
kią liekarsta, kuri t ikrai pa-
mačytų. Tai, profesoriau, 
teikis leisti apie tą mano 
liekarsta svietui pasakyti . 

Kvaraba, su kuria Dėde 
Šamas perdaug žartavojo, y-
ra komunizmas. Ta kvaraba 
nori Dėdę Šamą į grabą pa
guldyti. Dėde Šamas jau 
mato, kad taip gali būti. To
dėl šaukiasi daktarų. Dak-

savos vyriausybės. sijos) dalimi." Jie netgi pa-

Dekingumas ir godumas 
drauge nevaikščioja. 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

C l e V e l a n d — A r manytumėte, kad t laiko reikalavimą, kad Ma 
(Atkelta iš 2 pusi.) t o k i l * d a b a r d a u S Graikijb- [kedonija būtų atskel ta nuo 

tik prisimenama. Jo atsimi-j Je •' i Graikijos ir padalinta —i 
nimui bei padabinimui bu- — Ne. Kada buvo baisa- \ Jugoslavijai ir Bulgarijai, 
vo sodinami medeliai ir t. p. ! vimai (o jie buvo t ikrai j _ Ar manote, kad graikų 
Čia y ra vieta, kuria lietuviai j laisvi), didele dauguma, be- komunistams ateina pagel-
tur i pasididžiuoti. Šiame va- rods ar t i 90 nuoš. pasisakė j D a iš Bulgarijos ir Jugosla-
kare didžiausį duosnumą pa- už grįžimą karal iaus; komu-
rodė Jonas Ja rus , paaukoda
mas laimėjimui dideliausį 
kumpį. Jį laimėjo kat . spau
dos veikėja ir bendradarbė 
Barbora Yatskienė. M. D. 

Nauja Lietuvos Is tori ja 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

Para §6 
KUN. TOMAS CHASE (Čižauskas) 

Išleido Strafford House, Inc. 
Žemėlapiai, kronologija, S90 pusi. 

KAINA: $3.50 
Užsakymus siųskite | — 

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

Chicago 8, Illinois 
Please send me postpaid 
copies of your book THE STORY O* 
UTHTJANIA. Enclosed you wttl 
ftnd $ 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR J E W E L R Y 

Name ., 
Addrese 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450 00. 

TELEVIŠION 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, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9. vai. vak. 

Budriko 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. vaJ<aVo. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

nistai, gi, kaip žinome, bal
savo prieš karaliaus grįži
mą. 
KODĖL CIVILINIS 
KARAS GRAIKIJOJE 

— Pasakykite, iš kur tie 
neramumai, sukilimai Grai-

yijos, o tuo pačiu — netie
sioginiai ir iš Rusijos? 

(Daugiau bus) 

Perskai tę "Draugą" , duo
kite jį jūsų giminėms, drau
gams a r pažįstamiems. 

si komunistų gazietų skai
tytojai, visi jų organizacijų 
nariai, visi biznieriai, kurie 
komunistų gazietose garsi
nasi, būtų deportuojami pas 
Staliną. Kaip tik tą zokoną 

Mansfield, 111., gyventoja 
Mrs. Leota Warren f pusiau 
paralyžuota ka ro metu daug 
laiškų paraše savo apylin
kes kareiviams. Dabar grį
žę iš kariuomenes kareiviai 
sušaukė susirinkimą i r nu
tarė įtaisyti jai modernišką 
ir vieną patogiausių toj li
goj -lovų. Tuo būdu karei
viai panorėjo jai atsidėkoti. 

Žmogus, kurs apkalba sa
vo artimą, pina kilpas pa t s 
sau. 
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WATCH SAVINGS G10WI 1 
• M M JH 

Yr». Yi*. V« . Yr*. 

» ~ 

19 me. 

29 m*. 
U M . 

$300 

600 

1500 

3000 

$600 

1200 

3000 

6000 

$900 

1800 

4500 

9000 

$1200 

2400 

6000 

12000 

V I M I t i n l i n i " • » • • • ••vtp^i 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Toa'U NceJ Money >ortt>4> **$m NpMto 
Many tmbiriouj couplcs tre saving here f© becomo 
future home-owners, sooo u me/ve iccumulated me 
down payment needed. . A07 convenient unount openj 
your insured savings account at mis Assodadoa. Tha 
chart will &how yoo how much you aeed 9© 

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 

WESTW00D LI0U0R 
2441 West 69th Street 

— * — * : ' • ' • : ' 

O I D E U 8 PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome | namus: 

Geriausių rūšių &lq 
» 

buteliais, AHemtotr 

statinėmla. 

• • * 

^ , 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

l Telefonas PROspect 5951 
S 

esE 

^S^ 3 

l̂ARCllTIJ, 
VTENINTSLIS AMERIKOS LIETUVTŲ KASDEENIN1B 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC - 1 6 1 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

Iki 2-ros valandos popie t — 
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 — GROvehill 2242 
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Eaiered as Second-Class Matter March II , 191S at Cblcago, Illinois. 
Under the Act o f March S, 187». 

f\ Pubhshed daily. except Sundayg, 
by the 

Uthuanian C»thoHc Press Socirty. 
M ember of the Catholic Preas Asafn 

M. 00 per y ©ar outside of Chicago: 
IT.eo per year tn Chicago * Cicero; 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina Cbicagoje ir 
Ciceroje per paitą: 

Metama $700 
Pusei Metų 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagojo; 
Metama .• $1.00 
Pusei Metu • • • » • • • • • • • •.»_«.•• l .o i 

Uiaieniuoae: 
Metams H<>« 
Puaei Meta • «.SI 
Pinigo* reikia siųsti Palto Money 

Orderiu ag niaakymaia 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBlUTfiS DIEN. "DRAUGE" 

Kaip Stiprus Yra Rusijos Komunizmas? 
SL SKURDINA ŽMONIŲ GYVENIME 
Graikijos ir Turkijos klausimas yra tiek svarbus, 

kiek ir pati ''keturių didžiųjų" konferencija Maskvoje. 
Jis rišasi su komunistų agresijos sustabdymu ir pačiu 
svarbiuoju taikos atsteigimo klausimu. 

Tačiau su tuo ir daugiau dalykų yra surišta. 
Daug, kas šiandien klausia, jei šiandien nepavyktų 

sulaikyti Rusijos imperializmo ir jei ji pasigrobtų visa 
tai, ką pasigrobti siekia, ar ji pajėgtų tas visas teri
torijas kontroliuoti ir išlaikyti? 

Kaip stipri yra Rusija? Tas klausimas liečia ne tik 
miiitarinį, bet ir ekonominį pajėgumą. 

Kolumnistas VVilliam F. McDermott teigia, kad ma
žuma gali pajėgti užmesti kraštui komunizmą, bet ne
gali priversti jį (komunizmą] pamėgti. 

Anot jo, istorija aiškiausiai rodo, kad kur komuniz
mas įsigyveno, ten gyvenimo standardas nusmuko toli 
žemiau negu jis yra demokratiniuose kraštuose. 
BALTIJOS VALSTYBES STATOMOS PAVYZDŽIU 

Rašytojas VVilliam McDermott savo tvirtinimą, tarp 
kitko, vaizduoja Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių 
ekonominiu gyvenimu nepriklausomybes laikais. Jis ra
šo: \ 

"Prieš karą Baltijos valstybes gyveno žymiau aukš
tesniu generaliniu gyvenimo standardu negu kaimy
ninė Rusija. Skirtumas buvo toks aiškus, kad bet kas 
jį galėjo pastebėti taip greit, kaip greit pereidavo sie
ną tarp tų valstybių ir Rusijos. 

''Dabar Baltijos valstybės yra Rusijos pagrobtos ir 
jų ekonomika yra sukomunistinta tuo tikslu, kad jų 
gyvenimo standardą sulyginti su rusiškuoju ir net že
miau, nes, mat, jos buvo buržuaziniais kraštais ir ru
sai okupantai nesirūpina, jei jie bus ir blogesnėj būk
lėj už pačią Rusiją. 

"Bet ekonominis dėsnys nėra pats svarbiausias da
lykas. Tie Pabaltijo žmonės laisvės paragavo. Jie tu
rėjo stiprų patriotinį jausmą. 

LIETUVA PIRMOJI PASIPRIEŠINO HITLERIUI 
"Mažoji Lietuva pati pirmoji valstybe pasaulyje, ku

ri pasipriešino Hitleriui, ekonominiu atžvilgiu pakel
dama gana didelių nuostolių. Šis stiprus ir drąsus pat
riotizmas Lietuvoj ir kitose Baltijos valstybėse ir da
bar turbūt tebeegzistuoja." 

Rašytojas teisybę pasako ir vienu ir kitu atžvilgiu. 
Baltijos valstybės nepriklausomo gyvenimo laikotar

piu daug kuo pralenkė ne tik Rusiją, bet ir kitus savo 
kaimynus. Rusijos okupacija jas tuojau pavertė nelai
mingais ubagais ir, dar blogiau, kalėjimais. 

Tų tautų patriotizmo rusai okupantai nepajėgė ir 
nepajėgs nuslopinti. Visam civilizuotam pasauliui yra 
žinoma, kad ir lietuvių, ir latvių, ir estų tautos viso
mis galimomis priemonėmis kovoja už savo teises į 
laisvą, nepriklausomą ir demokratinį gyvenimą. 

KAIP STIPRUS KOMUNIZMAS KITUR? 

Toliau rašytojas McDermott kalba ir apie kitas 
Maskvos kontroliuojamas tautas. 

Jis pažymi, kad Lenkija, nors keliais atvejais buvo 
užpulta ir rusų ir vokiečių, tačiau ji niekuomet nebuvo 
nugalėta. Nepriklausomas Lenkijos simbolis tebėra gy
vas kiekvieno lenko širdyje. Jis teisingai teigia, kad 
Lenkija visuomet buvo stipriai nacionalistinė ir kata
likiška. 

Ir, apskritai, kaip rašo p. McDermott, visuose tuose 
kraštuose, kuriuos dabar dominuoja Sovietų Rusija," 
religija, patriotizmas, prisirišimas prie šeimyninio gy
venimo yra tiesiog nenugalimu dalyku. Savo krašto 
meilė yra perdaug įsigyvenusi tų žmonių širdyse, kad 
komunistai galėtų išrauti ją. 

RUSIJOS KOMUNIZMAS SUSMUKS 

"Jūs negalite sunaikinti religinį jausmą ar tautinį 
ištikimumą su kanuolėmis" — rašo p. McDermott. 
"Slaptoji policija ir šnipai yra bejėgiai sunaikinti tra
dicijas ir galvojimo būdą." 

Rašytojas nemano, kad komunizmas yra pakanka
mai stiprus ilgai išlaikyti pagrobtas teritorijas. Juo 
didesnį kaulą jis mėgins praryti, juo greičiau užsprings. 

Straipsnio pabaigoje pastebima, kad komunizmas vi
sur kitur daro šiokią tokią pažangą, bet tik ne Jung
tinėse Valstybėse. Jis, pagaliau, nežinąs nė vieno kraš
to pasaulyje, kur komunistinis režimas būtų {gyven
dintas daugumos žmonių valia. Ir Rusijoj ir visur ki
tur jfo pastatytas ir išsilaiko ginklo jėgos pagelba. 
Ir todėl, bet kokia valdžia ar sistema, kuri neturi dau
gumos žmonių pritarimo, yra pagrindiniai silpna ir 
sunaikinama. "Rusijos meška perdaug svorio ant savo 
pečių užsikrauna. Ji gali po juo susmukti." 

Ir, žinoma, susmuks. 

i 

Paremkime Kimųjį Darbą 
Bendras Amerikos Lietuvių Fondas didelį ir kilnų 

darbą dirba. Jo nariu turėtų būti kiekvienas sąmonin
gas lietuvis. Mes visi privalome jam dirbti ir aukoti. 
Ypač dabar, kai yra vedamas fondo vajus. 

Neužmirškime, kad yra apie šimtas tūkstančių mū
sų brolių lietuvių, kurie neturi pastovios pastogės ir 
užtikrinto duonos kąsnio. Jų dauguma remiasi Ame
rikos lietuvių pagelba, kurią mes turime suteiktiTN^ 

Neseniai ir Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII, kal
bėdamas savo karūnavimo sukaktį, pabrėžė nelaimin
gųjų/šelpimo svarbą. Tarp kitko pasakyta: "Šiandien 
pagrindinis Šventojo Sosto, vyskupų, katalikiškųjų ins
titucijų ir, apskritai, viso pasaulio katalikų tikslas yra 
eiti į pagelba tiems, kurie kenčia, juos aprengti, mai
tinti, duoti galimybę benamiams emigruoti į kitus 
kraštus, kur jų religinis įsitikinimas būtų gerbiamas 
ir nepersekiojamas, patenkinti jų socialinius būtinu
mus, kad jie galėtų pradėti garbingą gyvenimą, kas 
yra svarbiausias krikščioniškos šeimos ir vįsos žmo
nijos pagrindas." 

Tikintiesiems tai turi būti paskatinimu būti duos-
niais šiam tikslui. 

Kitų miestų lietuviai jau yra gerokai pasivarę pir
myn BALF vajuje. Chicaga yra gerokai nuo jų atsili
kusi. Bet, reikia tikėtis, įsijudins ir jai paskirtą dalį 
atliks. Girdėjome, kad specialiai susidaręs komitetas 
darbą jau pradeda. 

Graikijos Karaliui Mirus 
Vakar širdies sukrėtimu mirė Graikijos karalius 

Jurgis II, sulaukęs 56 metų amžiaus, kuris tik praėju
sių metų rugsėjo mėn. buvo sugrąžintas sostan. Tai 
įvyko tik po to, kai Graikijos gyventojų dauguma įvy
kusiuose rinkimuose pasisakė už monarchijos atstei-
gimą. 

Nepaisant to, monarchijos .priešai ligi pat šiol ne
nurimo ir dirbo prieš karalių, Daug, ypač komunistuo
jantis elementas, Maskvos agentų kurstomas, nepaisė 
nė to fakto, kad Graikijos rinkimus pripažino teisė
tais ir Jungtinės Valstybės ir Didžioji Britanija. 

Karaliaus grąžinimas sostan Maskvai davė daugiau 
galimumų per savo agentus dirbti viduje ir griauti 
teisėtai pastatytą valdžią. Ji galėjo panaudoti ne tik 
vietos komunistus, bet. ir kai kuriuos karaliaus prie
šus nekomunistus. 

Sovietų Rusija su tokiu įnirtimu dirbo už paėmimą 
Graikijos savo kontrolėn, kad net Jungtinės Valstybės 
matė reikalo įsikišti ir ginti ją nuo komunistų. 

Normaliniais laikais monarchinėse santvarkose sa
kydavo: mirė karalius, tegyvuoja karalius. Vadinas, 
mirusiojo karaliaus vietą automatiškai užimdavo jo 
įpėdininkas. Be abejojimo, taip yra ir Graikijoj. Ta
čiau ir sakyti, berods, nereikia, kad karaliaus Jurgio 
II-rojo mirtis komplikuotą Graikijos padėtį ir krizę 
dar labiau padidins, 

• 
Kas Valdo Amerikos Komunistus? 

Igor Gouzenko, buvusis Sovietų Rusijos ambasados 
Kanadoj pareigūnas ir savo laiku iš ten pasitraukęs 
ir pasmerkęs Stalino diktatūrą, rašo <kCosmopolitan" 
žurnalo šio mėnesio laidoje. 

Jis nurodo, kad tūlas Charles Dirba, bet ne Gerhardt 
Eisler yra vyriausias komunistų vadas Šiaurės Ame
rikoje. 

Anot jo, vyriausi komunistų vadai užsieny tik ke
liems asmenims tėra žinomi. Nedaug kas težino ir apie 
Dirbą, kuris čia turi nepaprastai didelę galią. Jis turįs 
galią išmesti iš komunistų partijos bet kurįj ameri
kietį komunistą. Jokia apeliacija jo dekreto pakeisti 
negali. 

Gouzenko teigia, kad komunistai stiprėja ir centra-
linėj ir pietinėj Amerikoj. Ir ten jie planuoja stiprinti 
savo penktąją koloną ir Šiaurės Amerikoj. Komunistų 
veikla, be jokios abejonės, esanti Maskvos finansuoja
ma. 

Argentinos diktatorius Peronas dabar esąs Stalino 
"draugas". Bet visai neseniai Maskva jį vadindavo fa
šistu ir atakuodavo. 

• 
Latvijos pasiuntinybės Vašingtone leidžiamo "Lat-

vian Information Bulletin" kovo mėnesio laida išėjo 
turininga ir įvairi. 

Konferencija Užsi
baigs nepasisekimu! 

Rašo Vyt. Arūnas 

Pirmasis veiksmas Mask
voje "Keturių Didžiųjų" kon 
ferencijos skaitomas kaip ir 
pasibaigusiu. Po penkiolikos 
dienų ginčų Bevinas, Mar-
shallas, Bidault ir Moloto
vas išnagrinėjo sąjunginin
kų kontrolės komisijos Ber
lyne raportą ir aptarė kai 
kuriuos bėgamuosius reika
lus. 

ANGLAI NtibARO 
NUSILEIDIMŲ 

Iš šios konferencijos pa
aiškėjo, kad Anglija yra 
tvirtai pasiryžusi laikytis 
savo pozicijos, ypač kiek tai 
liečia anglių klausimą ir 
Ruhro kraštą. Atvykdamas 
į Maskvą, Bevinas atsivežė 
labai griežtas instrukcijas iš 
savo vyriausybės, nesiduoti 
įvelamam »į naujas Vokieti
jos išlaidas. Jei anksčiau Vo
kietijos ekonomiškos vieny
bės tiek Londonas tiek Wash 
ingtonas vienodai pageida
vo, šiandien jis nenori. Pir
moj eilėj anglai nori pasi
laikyti Ruhro kraštą, paskui 
jie sutinka su amerikiečiais, 
kad sovietų padaryta žemės 
reforma rytų zonoje per tris 
metus niekuo negalės padė
ti vakarų zonoms. 

Gen. Marshallas nebeieš
kodamas susitarimo su ru
sais Tolimuose Rytuose, skai 
to, kad nėra reikalo daryti 
nusileidimų sovietams Vo
kietijoje ir daug geriau pa
dėtį palikti tokia, kokia ji 
yra dabar. Anglai yra pri
versti sekti Ameriką, kuri 
yra užtenkamai turtinga, 
kad galėtų pasirašyti viso
kias sutartis, net jei tas 
brangiai kainuoja, tuo tar
pu anglai tokių išlaidų ne
gali daryti. 

Iš viso šioj konferencijoje 
pastebimas anglų perėjimas 
iš turtingos imperinės val
stybės į vos pasiturinčią. 
NIEKAS NEBENORI 
EKONOMIŠKOS 
VIENYBĖS 

Jei Amerika atmetė sovie
tų pasiūlymą sukurti tvirtą 
Vokietijos valstybę, tai ne
bereikia jau laukti jokio su
sitarimo. Graikų krizis irgi 
turi tam tikros įtakos į kon
ferenciją. 

Šiandien jau nebestato
mas klausimas, kaip apsi
saugoti nuo vokiečių agre
sijos, bet kaip apsaugoti an-
glo-saksų bloką, kad Vokie
tija neprisidėtų prie Sovietų 
Rusijos. 

VVashingtonas nebepasiti-
ki rusais ir nedarys jokių 
nusileidimų, kas leistų su
kurti tvirtą ir vieningą Rei
chą, kuris vėliau pasidarytų 
sovietų sąjungininku. 

Tokiu būdu, Europoje nie
kas nebeslepia nuomonės, 
kad konferencija reikia iš 
anksto skaityti nepasiseku
sia. 

Jei rusai sutiks sušvelnin-

iNukelta į 5 pusi.). 

Brone Našlaitė 

NKVD SPĄSTUOSE 
ŠIURPŪS LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 

(Tęsinys) 

— Pas mus galima tarnauti ir neturint laiko, — aiš
kina tardytojas. — Mes didelių darbų nereikalaujam, 
bet už gerai atliktus puikiai atlyginanti... Jūs mums pra-
nešinėtumėt viską apie savo bendradarbius ir tuos, su 
kuriais jums tenka susitikti, — švelniai kalba tardy
tojas. 

— Tai neįmanoma! Juk jūs mane areštavote ir ne
tikite nė vienu mano žodžiu. Kaip gi jūs galėtumėt 
tikėti melagės pranešinėjimais? — apsimesdama pri-

• tarianti jų pasiūlymui, prieštarauju. 
— Kai mes tikrai įsitikinsim, jog nesimatei su Vytu, 

būsi laisva. Bet tik su viena sąlyga: turėsi pasirašyti, 
jog dirbsi mums. 

— Ne, gerbiamieji, kito darbo, apart mokyklinio, išė
jusi iš čia neprižadu dirbti, nors ir kažkokį atlyginimą 
siūlytumėt: man pakanka to, ką aš turiu! — atsakau 
jiems tvirtai. 

— Apie tai vėliau pakalbėsim... Dabar kitas pasiū
lymas: eik namo ir lauk! Kai atvyks Vytas pas tave, 
pranešk mums. Jei sužinosi, kad jis slapstosi, mes tau 
duosim gražų automobilį ir palydovų, su kuriais ga
lėsi važiuoti nors per visą Lietuvą ir sekti jį. Už tai, 
nors ir nemėgsti pinigų, bus tau gerai atlyginta, — 
kalba tardytojas, žiūrėdamas man į veidą. 

— To niekad nebus! — šaukiu aš piktai. — Kuo jūs 
mane laikote?! Kaip jūs drįstate man, jo seseriai, siū
lyti tokį niekšingą uždavinį?! Tai yra nežmoniška! 

— Gana! Matom, su kuo turim reikalą! — pertrau
kia mane tardytojas. — Tu irgi esi tikras liaudies prie
šas, jei nenori padėti mums suimti tą niekšą! 

Pagaliau, biauriai nusijuokęs, 'prie pat krūtinės pri
kišęs naganą, į ausis rėkia: 

— Pasirink gyvenimą ar mirtį! Jei dirbsi mums — 
gražus ir turtingas gyvenimas, o jei nedirbsi — po 24 
valandų būsi sušaudyta! 

— Kam dar tos 24 valandos? Sušaudykit mane tuo
jau! — savaime išsprunka man iš burnos žodžiai. 

— Suspėsim ir po 24 valandų. Mes norime, kad ap-
sisvarstytum, — pasako tardytojai ir išeina iš kam
bario. 

4'Puikus vaidinimas!'1 pamanau, laisvai atsisšsdama 
kėdėje ir apsidairydama po kambarį. Tuo pat metu 
atsidaro durys ir įeina du kareiviai su šautuvais, o 
palydovas ir vertėjas išeina. 

Po pusvalandžio sugrįžta žydas vertėjas su krūva 
popierių, išprašo sargybinius už durų ir sako: 

— Dabar aš būsiu jūsų tardytojas. 
— Ar dar nepakanka to, ką jūs žinote f Aš jau viską 

pasakiau ir nieko naujo nebežinau. 
— Dabar jūs pakartosite tai, ką pirmiau sakėte, o 

aš surašysiu, nes tardymas liko neužprotokoluotas. 
— O ką jūs rašėte savo bloknotuose? 
— Kai kurias smulkmenas ir svarbesnes pastabas... 

Jei įūs nemelavote, nebus sunku prisiminti, — ir pa
kviečia mane prie kito stalo, pasiūlydamas fotelį ir 
padėdamas nusivilkti apsiaustą. Man patogiau * atsisė
dus, jis atsisėda kitoje pusėje rašomojo stalo, prie
šais mane, ir atydžiai į mane pažiūrėjęs, sušnabžda: 

— Brone, Brone! 
Krūptelėjau: tik dabar prisiminiau, kad jo veidas 

kažkur matytas ir balsas girdėtas. Argi tai būtų jis, 
mano pažįstamas daktaras Š., su kuriuo trumpą laiką 
buvau gana artimai pažįstama? 

Jis klausinėja, rašo, o aš atsakinėju. Keblesniuose 
klausimuose padeda pats tinkamiau suformuluoti atsa
kymą. Protokolą baigęs, duoda man perskaityti ir pa
sirašyti. Jo rankraštis taip pat matytas. '-. 

— Jūs sutinkate su protokolu? — klausia jis. 
— Taip. 

— Dar trupučiukas darbo: surašykite savo autobio
grafiją, — sako jis man, pakišdamas popieriaus lapą. 

Rašau. Jis sėdi ir žiūri į mane, atsikelia, pavaikščioja 
po kambarį, vėl sugrįžta prie stalo. Nuduodu nieko ne
pastebinti. Į vieną puslapį surašiusi savo gyvenimą, pa
duodu jam lapą. Peržiūrėjęs jis sako: 

— Bet jūs nepaminėjot paties svarbiausio: savo pa
žįstamų ir draugų... 

— Neturiu draugų, o pažįstamus visus negi suminė
si, — išsisukinėju ir vis labiau įsitikinu, kad tai tik
rai daktaras Š., su kuriuo susipažinau K. miestelyje. 
Ilgai ta pažintis netruko, nes už manesio išvažiavau 
kitur. Jis man jautė simpatiją ir norėjo užmegsti arti
mesnę draugystę tada, bet paskui keletą metų nesi
matėme, ir aš jį buvau visai pamiršusi. 

Tuo tarpu atsidarė durys, o jose pasirodė piktasis 
tardytojas, kviesdamas jį kitur. 

— Aš dar nebaigiau tardymo čia ir dar ilgai užtruk
siu, — pamelavo vertėjas. 

Tardytojui išėjus, jis kreipėsi į mane: 
— Gal galiu jums kuo nors padėti? ; 

(Bus daugiau) 
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Lietuviško Pasaulio Naujienos 
Jo Eminencija Malino Ar-jjp. po politinių motyvų prie-

kivyskupas ir Belgijos Pri-; danga. 
matas. Kardinolas Joseph- j Tuose kraštuose, kur so-
Ernest Van Roey savo pas vietai yra primetę ir kur pa-
toraliniame laiške tikintie- laiko komunistišką valdžią, 
šiems iš š. m. vasario men. jiems atsidavusią, vfsiškai 
2 d. iškelia aikštėn bolševia- neteisėtą ir neatstovaujan-
mo veiklą Europoje ir ją &ą tautos valios, kaip pa
griežtai pasmerkia. Žemiau vyzdžiui Vengrijoje if Len-
paduodame (vertime) kele- rkijoje, padėtis, nors ir n§ra 
tą ištraukų iš to laiško: : desperatiška, bet yra pilna 

pavojų: tikybine laisve ten 
yra suvaržyta, jei ne už
drausta, pagrindines Bažny
čios teises yra nuolat nepri
pažįstamos ir laužomos. 

SUDEGĘS BANKAS 

"Mes šrjomi pasmerkiame 
prievartavimo ir t e r o r o 
veiksmus kurie taikomi prieš 
visa, kas katalikiška, ypa
tingai kai kuriuose Europos 
Rytų ar Pietų kraštuose. I 
Mirties tyla viešpatauja tuo 
se kraštuose, bet informaci-

Visuose Šiuose kraštuose, 
blogoji |taka, kuri inspiruo
ja ir vadovauja šiai mirti-

jos iš visiškai tikrų šaltinių ^ ^ rieš K a t a . 
• neleidžia abejoti dėl tragiš- • Bažnyčia, yra ta pati: 

kos padėties, kurioj y r * « t - L , ^ ^ R u g i j o s b o ] . 
sidurus. Katahkų Baznyc.a. | š e v i k i š k a s i s k o m l l n } z m a s . Ci 

Prijungtose prie Rusuos ^ ^ ^ l i s _ t ū k s 
Pabaltes valstybėse, Lietu-

giamų rezultatų. Maj. Rob-
ert Rigg iš Chicagos ir kapt. 
J. W. Coilins iš Evanston, 
111., buvo komunistų pagrob
ti kovo 1 d. šiaurėje nuo 
Charcgchun, Mandžiu r i j o s 
sostines. 

Amerikiečiai iki šiol nėra 
padarę tiesioginio kontakto 
ftu pagrobtaisiais karinin
kais. Komunistų militarinis 
•komandierius Chu Teh ank
sčiau buvo pažadėjęs, jog 
Rigg ir Coilins būsią nuvež
ti į Charbiną ir paleisti 
' 'kuomet laikas bus tam tin
kamas." 

voje, Latvijoje, ir Estijoje, 
vyskupai yra išvežti arba 
kalinami, kunigai išblaškyti, 
nužudyti, deportuoti arba 
medžiojami miškuose, viso
kia katalikiška akcija už
drausta, tūkstančiai katali
kų, ypač tų kurie priklausė 
vadovaujanči o s i o m g kla
sėms, sugaudyti ir išdepor-
tuoti 

tančiai autoritetingų balsų 
tą įrodo — stebi su liūdesiu 
ir su nusistebėjimu tokį re
liginės neapykantos siautė
jimą, kuris formaliai prieš
tarauja principams, pareikš
tiems u Atlanto Čarteryje" 
ir su pagrindiniais visos 
žmogiškos kultūros reikala
vimais. 

Chicago] gaisras ištiko Central National Bank. Bankas 

Wallace Kori Atiduoti 
Panamos Kanalą UN'ai 

NEW YORKAS, hal. 1.— 
Buvęs vice prez. VVallace, 
kalbėdamas progresyvių su
šauktam susirinkime, sake 

sudegė, bet apie vienas milijonas dolerių pinigų, sudėtų Amerikos planas p a d ė t i 
i nedegamąsias dėžes, išliko nepaliesti. Gaisras paaare 
nuostolių už ketvirtį milijono dolerių. (Acme-Draugas te-
lephoto) 

Padėka 
Cicero. — Nuoširdžiai dė

koju ARD 9-tam skyriai už 
paramą rengiant vajaus va-

vanas. Te Dievas visiems už 
'tai atlygina. 

Vincentas Paukštis 
2714 West 47th St. 

karienę kovo 2 d. seselių nau 
\*~ „s«s^rv,s« M,c„ <y{rrv I dai- Didžiai esu dėkinga mū-Mes gėrėjomės rusų gmK- . . ° 

Tokiais pat metodais ru- luotomis pajėgomis kai jos 
sai dabar stengiasi užgniauž 
ti ir sunaikinti visą katali
kišką gyvenimą Rytinėje U-
krainoje... 

Jugoslavijoje, nežiūrint o-
ficialių paneigimų, faktai į 

sų biznieriams, kurie ne tik 
herojiškai^ gy^ė savo tė^y- j M _ ^ \ ^ k o t ^ J ^ u ± i 

nę, kai jos suduodavo žiau
riam agresoriui vieną smū-

Įvairu-įdomu 

gį po kito, kai, triumfališkai 
bendradarbiaudamos su Va
karų Alijantais, jos kolabo-

rodo tikrovę, kad tikras ti- ravo iki galutino nacių Vo-
kybinis persekiojimas, dar-' kietijos sugniuždymo. Kodėl 
gi labai žiaurus, viešpatau-1 mes turime po šito matyti, j *mą programos J r kun B. 

New York miestas pradė-
parėmė mūsų reikalus; vie- i jo planuoti įsteigimą di-
ni aukodami valgius, kiti | džiausios visam pasaulyje 
suteikdami piniginę auką; urmo rinkos (wholesale mar 
klebonui kun. Ig. Albavičiui jket). 
už aukas, už svetainę, už pa-

Graikijai ir Turkijai "at
suks pasaulį prieš Ameri
ką " ir priartins pasaulį prie 
trečiojo karo. Tarpe kitko, 
jis siūlė Amerikai viską da
ryti per U.N., atiduodant jai 
ne vien atominės energijos 
kontrolę, bet taip pat Dar-
danelius ir net Panamos ka
nalą. 

PLATINKITE ''DRAUGĄ" 

skelbimus ir paraginimas: Išl Japonijos pranešama. 
kun. E. Abromavičiui už ve- k*d japonai airišėja. St. Pa-

Trumpai 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ti padėtį, Balkanuose, tai dar 
galima tikėtis, kad bus pa
ruošta taikos sutartis su 
Austrija, ko visi pageidau-

# ja, nes tada galima būtų 

kad Sovietų Rusija mažina 

trick dieną apie pusę tuzino 
Urbai už prakalbą" svetainė-! J ? ^ . , ^ ? ^ 1 * j S f ^ " 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan A ve. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

sodalietėms už patarna- tinį Militarį Trubunolą To-
savo vėliavų garbę savo ne- Je ; ^ ^ ^ »- *^~"T" kyo atvyko pasipuošę žaliais 
žmonišku traktavimu, kurį I v i m * P r i e s t a l u u v l s o m s se i", lapeliais, 
ji priverčia milijonus žmo- mininkėms, valgių gaminto- * 
nių kentėti už savo sąžinę i<>m8' svečiams ir visiems, Berlin'o gyventojų tarpe 
ir savo tikėjimą * Mes ma- k u r i e P r i s i dėjo; seselėms-mo pradėjo smarkiai plisti džio-
tome barbariškus nacional- [ j o j o m s už prirengimą pro l va Pirmomis kovo mėnesio, 

. ., -, \. • eramos S1^ nietu dienomis, uzragis-
socializmo metodus kurių• ^ į t r u o t a R

U
et 4 5 0 n a u j ų su

b
gir. 

mes nekentėme ir kuriuos 
mes smerkėme, tebeveikiant 

—— 

rr 

reikalauti kad rusai ati
trauktų savo kariuomenę i š ' šiandieną: arci jie yra ma 

žiau neapykantos verti ir 

tų, nes dabar, kada pasauhs 
padalintas į du blokus, daug 
geriau, kad rusai pasiliktų 
ant Elbės krantų, negu atei
tų iki Reino. 

Vengrijos ir Rumunijos. 
JOKIOS SUTARTIES 
SU VOKIETIJA 

Gi kas link Vokietijos, tai 
visi skaito, kad joks susita
rimas neįmanomas. Vakarų 
valstybės net pageidauja, 
kad toks susitarimas neįvyk D a u g linksmybes nereiš-

mažiau smerktini tik dėl to, 
kad jie yra komunistų nau
dojami? Pats faktas, kad 
tokie metodai yra naudoja
mi, yra pasityčiojimas is ci
vilizacijos. >> 

gimų. 

Nuoširdži?5 dėkoju dr. A. 
Jovaišui ir jo pagelbininkui 
dr. Budriui už sėkmingą o-
peraciją Šv. Kryžiaus ligo
ninėj ; ligoninės seselėms, 
slaugėms; kapelionui už dva 
sinę pagelbą; visiems lanky- į gen. Robert So ule šiandien 

Komunistai Kinijoje 
Laiko 2 Amerikečrus 
NANKING, bal. 1.—Ame

rikiečių militarinis atašė 

4 tojams už aplankymą ir do-

kia daug laimės, bet laimė, 
kuri greit išnyksta. 

E. Yottng 

S 
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 

I Š D I R B Ė J A I 
Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo 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! 

GASANfl/OTA MEDZ1AGA IB DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkinto Pirkėjų Išgarsina Mas. — 
Prie Progos Paklauskite Ja. 

Archer 

L 
— PABLOB SUITE ISDIRBfiJAI — 

4140 Archer A ve. Chicago 32, 111. 
Telefone — DAFayette $516 

Savininką* — JOB KAZIK—KAZKAITIS 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
m ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiantieji nuo senu, atdarų 
ir skaudžių žalsdų. žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti. Ir kaip 
nakties metu negalima serai lesi 
miegot. Kuomet 
žaisdoa pradeda 
nležt ir skaudė
ti — užtapkite 

| LEGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
sen-j, atdarų ir 
skaudžių Žaizdų. 

sake nuolatinis spaudimas j 
kiniečių komunistų vadus 
paleidimui dviejų amerikie
čių, suimtų vieną mėnesį 
atgal, iki šiol nedavė tei-

IŠPARDAVIMAS 
Yra dar tik 20 kopijų 

Sparnuoti Lietuviai" 
DARIUS 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. įdedu $ 
Vardas 
Adresas 
Miestas 

H » > 

JSE 

ttiv* 

Jo atf alTinan-
člos ir skausmą 
prašalinančios y-
patybfe sutelks 
Jums tinkama 
nakties potlsj ir 
pagelbds išgydyt 
senas, atda
ras ir skau-
dlias iala-
daa Vartokite JI Irgi skaudlems 
oudegimams, šašų Ir sutrūkimų 
prašalinimul, Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. Atvfidina va
dinamą Athlete's Foot degimą ir 
aiežfjlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir 
•utrūkimo tarp piritų; geras ir 
sausos, trūkstančios ojįos niežėji
mui, nuo darbo iSbėrimams ir ki
toms odos negalima ii lauko pu-

LIŪDESIO VALANDOJ 
š&uk.itt 

MAŽEIKA»EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

4845 Sa Wesfem Av^ 
PROspect 0099 
TMM knrit gyrens kuo** mie«» dt&r* gimime kopfyfif trOio jo*? tumę 

3319 Mt«a*te« Avą. 
YARds 1138-1139 

LEGUL.O OTNTUENT parsiduo
da PO $1.26 Ir po $i.5i. 

Siųskite jllsų Money Orderi tie
siog J — 

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

CICEB6 50, ILLINOIS 
' • • " • • ' •*" 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
HB. NELSON 

Sf. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienaa Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Basai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5 

— 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermilage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE8 
(1Z90 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:15 Iki 9:30 v. ryte. 

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTŲJŲ DIREKTORIUS 
* 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mošų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, gaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Koselando dalyse ir 
tuojau patarnaujant. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 \VEST 46th ST. Phooe: YARds 0781 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 VV. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

. _ 

MA2EIKA ir EVANS 
3319 LITUANICĄ AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MlCįrtGAN AVE. Phone: PUlAnan 9J61 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 Sfc LITŪAlrtCA AVĖ. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEV1CIUS 
4348 S. CALIlnoRNtA AVE. Phone LAFayette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 
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Ką papasakojo buvęs komunistas 
Kai socialistų kuopa- perėjo j komunistus. — Kaip 

pravesti revoliuciją Amerikoje. — Slaptoje komunistij mo
kykloje. — Išvaduoja areštuotus draugus. — Kaip plati
nau slaptus atsišaukimus. — Pirmas "saibotažo" darbas. 
— Devynių, lietuvių; kelione į Rusiją. — Vienas mirė badui, 
kiti išbėgo į Lietuvą. — Komunizmo mokytojas grįžo iš
sigydęs nuo raudonumo. — Apie amerikietį, kurs Rusijoj 
tėvui įtaise avių ūkį. 

Rašo Dr. J. PRUNSKIS~ 

DAR NEVEDĘ 

(Tęsinys) 
REVOLIUCIJOS 
BEKAUKIANT 

— Apie revoliuciją kalbė
davo tik komunistų susirin
kime, bet perspėdavo: 

— Dar nieko nedarykite, 
laikag neprinokęs. Kai ateis 
laikas, bus pranešta. 

Tačia-J buvome paruošti 

sų tėvyne. 
KELIONĖS f RUSIJA 

— Kai policija pradėjo 
komunistus areštuoti, jų 
skaičius pradėjo mažėti. Ta
čiau didžiausią smūgį ko
munistiniam judėjimui su
davė tie, kurie grįžo iš Ru
sijos. Mat, anuos areštuo
tuosius (nuo konvencijos 

vo noru j Rusiją 
tais kovo 21 d. išvažiavo 9 
lietuviai į Rusiją iš mūsų 
miesto. Geras komunistų 

kad, kai prasidės revoliuci- Chicagoje) teismas nuteisė 
ja, kiekvienas būtume savo j ištremti, o kiti išvažiavo sa 
vietoje ir su ginklu ai strei- v o n o r u i Rusm. 1921 me 
kais atliktume skirtą užda
vinį. 

Stipriai stengėsi nustaty-
U prieš katalikybę, nes ji tik * » • nuvykome J stot, jų 
temdina žmones ir api.emdy- j lslydeti. 
tus kapitalistai gali išnau- Į U ž kokių * " « mėnesių 
doti. Visas mūsų tikėjimas gavau iš Rusijos, iš paties 
buvo į Leniną. I Leningrado laišką nuo vieno 

Mums buvo įpumpuota, i š t u kvykusių. Jdsai rašė: 
kad darbdavis yra tavo prie- , ? B ? d u m i r s

A
t a m a n o

1
 v a i" 

šas. To paveiktas, aš vienu t
kai> z m o n a ' A m e r l k o J . k i a u " 

metu. dirbdamas Sears Roe- l ė s Se
v

r iau gyvena, kaap cia 
buck kompanijoje, aąraonin- m e s ' N e t u r i m e k o ^l^tl • 
gai sumėčiau, sumaišiau po- Skaičių nebeatsimenu, tik 
kelius, kad jie nueitų į ki- ' ž i n a u ' k a d už dienos uždar-
tas vietas. Mūsų "furmo- b* negalėjo nusipirkti svaro 

f f f\ -

nas" pamatė, kad mano da-

Wm. Roesch, pastarojo karo veteranas, pasitinka į New 
York atvykusią vokietaitę su jos kūdikiu, kurio jis yra 
tėvas. Kaip žinoma, Amerikos tuoj po karo kareiviams 
buvo draudžiama tuoktis su vokietėmis. Dabar, sako, jie 
susituoksią taip greit, kaip tik Amerikos įstatymais leis. 
(Acme-Draugas telephoto) 

tai parodė, kad buvo rašyta Į kalbinau juos, kad nesisku-
teisybė. Iš visų devynių iš- i bintų važiuoti į Rusiją, o jie 
vykusių į Rusiją lietuvių į sakė: 

Būčiau nužudęs ir savo vaikus" 
i 

NACIŲ BUDELIS PRISIPAŽĮSTA KLUSNIAI VYKDĘS 
PARTIJOS ĮSAKYMUS. — PAMATE, KAD KLYDO, BET 
JAU PER VĖLAI... 

duonos. Jis tik prašė: 
romą daug klaidų, padavė I "Broliai, gelbėkite! .»» 

komunistų aštuoni pabėgo į 
Lietuvą, o vienas mirė badu. 
Su juo buvo kitas draugas. 
Jis iš bado Rusijoj valgė ką 
nugriebęs: žiurkes, kates. 
Vieną kartą atėję bolševikai 
pas ūkininką, pas kurį jie 

— Ką, čia buržujai, o ten 
darbininkų "kliasa"... 

Tačiau neišbuvę nė metų, 
jie su pasibjaurėjimu pabėgo 
iš Rusijos, pravalgę viską, 
ką nusivežė. Ankstyvesnis 
laiškas ir pasikalbėjimas su 

Varšuva, Lenkija. — Ru-
dolf Hoęss, 47, buvęs gar
siosios Auschwitz, arba Os-
wiecim, koncentracijos sto
vyklos komendantas, teisia
mas už 4,000,000 žmonių iš
žudymą, spaudos atstovams 
pareiškė: 

"Jeigu man būtų buvę į-
sakyta nunuodjyti dujomis 
ir sudeginti mano žmoną ir 
penkis vaikus, aš būčiau tai 
padaręs. Žinoma, tada ir aš 
pats būčiau nusižudęs". 

Paklaustas, kodėl jis ne
pasekė Hitlerio pavyzdžiu, 
kuriam jis buvo toks ištiki
mas, ir nenusižudė karo pa
baigoj, Hoess, kuris toje 
mirties stovykloje nunuodijo 
dujomis 10,000 vaikui, pasa
kė: 

"Aš ir mano žmona galvom 
jome apie tai, bet mes ne
galėjome nužudyti mūsų ne
kaltų vaikų arba palikti juos 
pasaulyje be jokios globos". 

toliaji Hoess. 
Jis įstojo į nacių partiją 

1922 metais, išgirdės Hitle
rio kalbą Muencheno aludė
je. Nuo tada iki pat galo 
jis pilnai tikėjęs jo paža
dams ir pareiškimams. 
DIDELE KLAIDA 

"Po nacizmo žlugimo, kai 
aš aštuonis mėnesius gyve
nau laisvas, aš skaičiau lai
kraščius ir klausiau radio ir 
pirmą kartą supratau, kad 
visa mano idieologija buvo 
pastatyta ant visiškai klai
dingo pamato". 

"Ypatingai", pridėjo Hoess, 
"man pasidarė ailsiku, kad 
Vokietija buvo agresorius, o 
ne 'apsupta ir užpulta". 

Kai paskutinėmis naciz
mo dienomis jis išvyko iš 
degančio Berlyno ir traukė
si į vakarus, jis vis dar ti
kėjo, kaip beveik visi vo
kiečiai, Hitlerio ir Goebbelso 
pažadams, kad kažkoks ste-

"Aš prisipažįstu kaltas į buklingas ginklas išgelbės 
dėl visų tų beprasmiškų) | nacizmą, 
žmogžudysčių Auschwitz Šito Auschwitz budelio, 
koncentracijos stovykloj ir supratusio perdaug vėlai sa-
matau, kad mūsų ideologija i vo klaidą, laukia mirtis kar-
buvo klaidinga1', pareiškė tuvėse. 

i mus 

kitam darbininkui tokią po- j Nuostabu, kad šis laiškas j buvo, atėmė jo karvę, papjo- t u o buvusiu mano slaptos 
pierą su parašu ' serap prasmuko be cenzūros. Nuo į ve, o vidurius numetė ūki-1 komunistų mokyklos moky-
man" ir prilipino ant mano 
nugaros, bet daug darbo bu
vo, tai manęs neatleido. Pa
našiai ir kiti komunistai jau
tėsi darbdavio priešai ir 
kenkė, kaip galėjo. 

kitų nei nuo jo paties laiš
kų daugiau nebegavome. 

Su tuo laišku nuėjau į 

ninkui: 
Štai tau už karvę. 

Lietuvis buvęs komunis-
komunistų slaptą susirinki-1 t a s t a s žarnas žalias valgė, 
mą ir perskaičiau. Buvo bal- , 0 antrasis to negalėjo dary-
sų, kad j i s eina prieš darbi- į tį, jam vis bloga darėsi. 

Platinome komunistų lai- n į n k ų valdžią, virto buržu- ,Taip jisai ir mirė 
Kai perėjo tie pabėgėliai kraščius, prilipindaovme pla | j u n i | įr atsisakė jam duoti 

katus prie stulpų. Buvome \ pagalbą, 
išmokinti, kad raudonoji vė
liava tai mūsų — darbininkų 
vėliava, o Rusija — tai mū-

MIRŠ.TA IŠ BADO 
— Tačiau vėlyvesnieji fak-

toju, kurs po apsilankymo 
Rusijoj atsižadėjo komuniz
mo, atvėrė akis ir man pa
čiam. 

Kai sužinojau, kad komu
nistai ne taip daro, kaip jie 
mokina, kadi gyvenimas ko-
munizmo krašte toli gražu 

VAIRIO 
DOMIO 

2INIO 

STASYS LTFWINAS SAKO: 
I I DABAR -
REIKMENIS-. 

Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insataota Plyta išvaizdos Sidings 
— Lanero — Don* — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarnJSio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
RAftles Insaliacijos Materlolo — štormo Langu — Kom
binacijos Dura — WaUboard — Plaster Board — Varna-
džlu Ir Daug Kito Dalyką. 

AFROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINASf Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

iš Rusijos į Lietuvą, prade- ne toks, kaip jų laikrascmo-
jo laiškai ateiti į Ameriką, o j *e aprašoma, tada mačiau 
paskui kai kurie atvažiavo j komunistų partiją. Nebemo-
,ir patys. Jų žinios apie Ru- j kėjau nei mokesčio, nei į su-
siją, parašytos artimiau-! si rinkimus nejau. Beveik vi
siems draugams buvo kuo sa ta lietuvių kuopa iširo, 
blogiausios. į t i k l i k o keletas, iš vadovau-

n I jančiųi asmenų. 
LENINIZMO MOKYTOJAS 
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PLANINGAS TAUP 
MOKA GERUS DIVIDENDUSl 
Mfl«| BendrovS gelbstt tūkstančiams tanpytoj 
•udarytl ataugas Įsigyti nuosavus narni 
naują automobilį—dėl apsaugos nuo nepaima*] 
tomą nelaimių. Kiekviena taapinlal apdrausti 
Utį $5,000 per Federal Savings and Loan InsM 
ranos Corp, PRADfiK TAUPYTI D AB AR. J 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

JJOAN ASSOCIATIONi OP CHICAGO 
1201 WEST CEEMAK RD. CHICAGO M, ELI* 

IOHN 9. sUZANAUSKAS, fe** 

— Man pačiam teko išsi-
kalbėti su tuo slaptosios ko
munistų mokyklos mokyto
ju, kuris sugrįžo iš Rusijos, 
ten nė metų neišbuvęs. Jis 
buvo pabėgęs į Latviją. Jo 
paklausiau: 

— Albinai, ar taip yra, 
kaip mus mokinai? 

— Visai netaip! 
Jis nupasakojo, kad ko

misarai ten valdo. Ką ko
misaras pasakė, taip turi 
būti. Vienoj pusėj krūvos 
maisto pūsta, kitoj pusėj mi
nios badaujančių žmonių, o 
maisto nevalia paliesti, kol 
neateina įsakymas iš Mask
vos. Tuos dalykus jis pats 
mate. Mat, pirma Jis buvo 
Leningrade paskirtas moky
toju, bet kai pradėjo reikštis 
jo skirtingos pažiūros, jį 
atstatė nuo mokytojo pa
reigų. Tada jisai prisiglau
dė prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, kur j ! paskyrė iš
vežioti iš USA gaunamą 
maistą šelpiamiesiems. Taip 
bevažinėdamas po Leningra
dą, jis pamate, kaip baisus 
gyvenimas Rusijoj. Penkių 
mėnesių jam pakako įsitikin
ti, kad sovietuose gyventi 
neįmanoma. 

PATYRIMAS ATVERTĖ 
—Išvažiuojant lietuviams 

komunistams į Rusiją, mes, 
komunistai jų draugai, dar 
apdovanojome juo s pinigais, 
jie patys įsidėjo lagaminus 
drabužių. Taigi, išvažiavo .motina mirė. 
jie gana turtingi. Aš dar j 

— Kaip dabar Tamsta gal
vojate apie komunizmą 

— Išbuvimas keleris me
tus komunistų partijoj ats
kleidė man daug paslapeių. 
Komunistų siekimas dabar 
yra sulaužyti Ameriką. Jei 
tai pasisektų, jie įsistiprintų 
visame pasaulyje. Komunis
tų sistemoje su gyvastim 
nesiskaitoma. Šaudymas, tre 
mėmimas — be teismo. Ko
munizmas — bolševizmas 
tai diktatūrinė sistema. 
Darbniinkų žodis nieko ne
reiškia, i. 

Mano kaimynai turi savo 
tėvą Rusijoj. Vienu metu jie 
nusiuntė pinigų tėvui, kad 
nusipirktų avių ir užvestų 
avių ūkį. Tėvas nusipirko. 
Greitu laiku -priaugino iki 
šimtą Atėjo komisarai, tėvą 
sumušė, brolis pasipriešino, 
tai jį nušovė, o avis išsiva
rė. 

Visi žino, kad komuniz
mas — prievartos, diktatū
ros sistema, — baigė pasa
koti tas buvęs komunistas. 

Patvirtino įstatymą 
Augusta, Me. — Maine 

valstybė yra pirmoji, kuri 
patvirtino — ratifikavo 
Kongreso priimtą rezoliuci
ją, kuria siūlomas Konstitu
cijos papildymas, kad pre
zidentas gali būti išrinktas 
tik dviems terminams. 

Po trumpų dJebatų siūlo
mas Konstitucijos papildy
mas priimtas 82 balsais 
prieš 7. Prieš balsavusieji 
visi yra demokratai. 

Norėjo pažiūrėti... 
Šeštadienį buvo pašautas 

Eugene Garnett, 49, gyv. 
2307 S. Drake ave. Jis bu
vo pašautas jo vasariniam 
name prie Fox upės North 
Aurora. 

Užvakar suimtas Ray 
Glenn Stumbaugh, 16, tos IJ 
apylinkės gyventojas, kuris 
prisipažino pašovęs minėtą 
chieagietį, kadangi ' 'norėjo 

X Kun. dr. J. Prunskte, 
žinomas žurnalistas, kalbės 
Lietuvos Vyčių seniorų su
sirinkime trečiadienį, balan
džio 2 d., Lietuvos Vyčių sa
lėj. Paskaita apims aktua
liuosius šių dienų klausimus 

X A- Jocius, žinomas Bri-
ghton Park siuvėjas, 4557 
S. Talman Ave., šiuo metu 
serga, bet jo darbą taip pat 
gerai atlieka jo žmona Jad
vyga. 

X Elane Vengeliauskiene, 
Brighton Park biznierka, šio 
mis dienomis grįžo iš atos
togų po Kaliforniją. Kelione 
ir atostogomis labai pa ten * 
kinta. 

X Dr. J. A. Paukštys, dan 
tistas, yra kelioms dienoms 
išvykęs į Chicago. Šios sa
vaitės pabaigoje bet bus jau 
namie ir vėl po senovei pri
iminės pacientus. 

X J. Encheris, P. čižaus-
kas ir E. Kancevicius, LRK 
SA Chicago apskrities dar
buotojai, išrinkti komisijon 
pikniko, kurį apskritis pas
tarame susirinkime nutarė 
suruošti ateinančią vasarą 

X Sophie Barčus vadovau
jąs lietuvių skyrių* Raudo-
inojo Kryžiaus vajuje šio
mis dienomis išsiuntinėjo 
laiškus lietuvių draugijoms 
ir organizacijų kuopoms pra 
šylamas aukų. Čekius rei
kia rašyti American Red 

matyti ką nors mirštantį">Cross, o siųsti Mrs. Sophie 

Norėjo išgelbėti Jo nepaaukštins 
VVashington. — Preziden

tas Truman iš pasiūlytų i ™ 3 WLSZU*' JT^I*** v^* 
i v , . ; . . , • • V įname Nichols, o metų ber-

paaukstinti karininkų sąra-. . . ' . „„„^ *,„: 
šo išbraukė Lt. Col James m u k a s - P r a r a d ° s a V 0 k a d 

Pašautasis yra paralyžuo
tas kulkos, bet manoma, 
kad jis pagys. 

Vaikėzas pareiškė polici
jai, kad jis jautė traukimą 
ką nors nužudyti. Jis buvo 
pasirengęs nušauti dar du 
žmones, bet nebespėjo. 

West Orange, N. J. — Je-

Žuvo ugnyje 
Du vaikai sudegė mirti

nai, o jų tėvai smarkiai ap
degė, sprogus alyninei kros
niai jų traileryje, 1633 E. 
Cass st., East Joliet. 

Žuvo Julia, 8, ir Arthur 
Jr., 3, Arthur ir Margaret 
Capello vaikai, o tėvai nuga
benti į ligoninę. Vėliau ir 

A. Kilian vardą. Tas kari
ninkas yra įveltas į nešva
rią istoriją Lichfield kalėji
me. Tame kalėjime, kuriame 
buvo laikomi kariai, sar
gams buvo leidžiama mušti 
ir kitaip žiauriai elgtis su 
kariais. 

Nežiūrint į jo ištarnautą 
laiką, žiaurus karininkas ne
bus paaukštintas. 

riąją ranką, mėgindamas 
išgelbėti Kathl.eea Morris, 3 
metų mergaitę. Abu vaikai 
pateko po gatvėkariu. 

Kai vaikai buvo išimti iš 
po gatvėkario ratų, berniu
ko ranka dar tebelaikė ui 
mergaitė rankos. Tačiau 
o berniukas buvo nugaben-

Barcus, 3515 West £9 St., 
Chicago 29, 111., kad įtrauk
t ų į knygas lietuvių kredi
tui. 

X Wm. Kvetkų*, LRKSA 
Pildomojo Komiteto sekre
torius, atvykęs į Chicago, 
šiltai buvo priimtas Susivie-
nymo veikėjų. Sekmadienį 
pa apskrities susirinkimo 
svečią ir kitus vietos veikė
jus vaišino savo bute P. ir 
B. Čižauskai, Marąuette Par 
ke. 

X ''Lithuania" Philatelie 
Society buletino numeris 4-
tas, šiomis dienomis išėjęs 
yra gerokai padidintas ir 
įvairus. Be kitko įdėta visa 
eilė adresų išvietintųjų lie
tuvių Austrijoj ir Vokieti-

• • - u * i _„„rvs ioi kurie nori susirašinėti tas ligoninėn, bet jo gyvybe JUJ> * u . . . . . . . 
taip pat pavojuje. 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINES 
BRANDfiS 
RUM'O 

• GIN 
• VYNO KORDIALŲ 

i "• 

• KRUPNIKO 
• 

Bus Parduodama 

SPECIALĖMIS KAINOMIS 
' . • 

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L ICUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

NATHAN 
KAUTTER 

"Lietuviškas 
Žyduką*" 

su Amerikos lietuviais ir 
pasikeisti pašto ženklais. 
Biuletinas siuntinėjamas tik 
tai draugijos nariams. 

X Išvietintųjų Lietuvių 
Spaudos Fondas praneša, 
kad daugeliui išvietintųjų 
lietuvių stovykloms, įstai
goms ir pavieniams Euro
poj ir kituose kraštuose siun 
čiamo "Draugo" prenumera
tos šiomis dienomis baigia
si ir būtinai reikalinga jas 
atnaujinti. Ne tik pavieniai, 
bet draugijos, organizacijų 
skyriai, klubai prašomi pa
imti tą dalyką į dėmesį ir 
savo susirinkimuose pakal
bėti. Įvairiems reikalams 
draugijos surengia sėkmin
gas pramogas. Kodėl nesu
rengti pramogos tam fondui, 
iš kurio išvietintieji lietu
viai gauna dvasinės naudos. 




