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META VISA NESUSITARIMO KALTE RUSIJAI
Amerikos Planas Teikti Pagalbą 

Pas Graikus Sukelia Entuziazmą
(“D raugo” Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešim as) 

Jei Gromiko protestas, | jiems yra palankus.
Graikijoje Gyvenimaskurį jis pareiškė saugumo 

komisijoje prieš Amerikos 
iniciatyvą pagelbėti Graiki
jai, diplomatiniuose sluoks
niuose sukėlė didelį susido
mėjimą, tai priešingai, grai
kų spaudoje buvo tik visai

Atgimsta

Dabar Graikijoje viešpa
tauja neapsakomai didelis 
entuziazmas, nes su Ameri
kos. pagalba kraštas tikisi 

trumpai paminėta. Graikija I atsistatyti ir prisikelti iš 
skaito, kad Gromiko tezė vargo. Biržoje vertybės po- 

• siūlanti Trumanui atsisaky- pierių kaina pakilo, Į auk- 
ti nuo savo sumanymo UN įso vertė krito. Gr# »Į.i, ku- 

•JiA,naudai, yra daugiau negu 
platoniškas noras.

Senatorius Vandenbergas 
aiškiai pasakė, kad Ameri
ka neatsisakys nuo tos mi
sijos, kol UN sugebės pati 
suteikti pagalbą Graikijai, 
kokią šiandien nori duoti 
Amerika. Nebent jei UN 
balsų dauguma pasipriešin-

rie buvo pasilikę'J4^yw'nti 
užsieny ir bijojo grįžti į „e- 
vjmę, dabar matydami, kad 
politiškas- gyvenimas stabi
lizuojasi, grįžta į namus.

Kiek liūdesnė žinia buvo 
graikams tai jų karaliaus 
Jurgio II mirtis. Bet Povi
las I, naujasis Graikijos ka
ralius yra dar labiau liau-

tų ir  atimtų prezidentui I di«  mylimas ir yra labai 
Trumanui teisę taip pasielg- P°Pulia™s teuto3e- 
ti. . Kova Prieš Partizanus

Graikija Nesitikėjo Tokios Į Belaukdama kariškų 
•Greitos Pagalbos—

Šiandien Graikijoje visi 
laukia su nekantrumu at*- 
vykstant amerikiečius eko
nomistus, finansininkus ir 
kariškius, kurie turi atsi
vežti su savimi 250 milijonų 
dolerių ir kurių pusė bus 
paskirta graikų kariuome
nės apmundiravimui, o kitą 
pusė viešiesiems darbams, 
kad tokiu būdu būtut paskel
bta kova bedarbei ir vargin
gumui, į kurį komunistai

struktorių, graikų armija 
daro dideles pastangas, kad 
atmušus “ partizanus,” ku
rie kasdien jjsiveržia į Grai
k iją  per albanų, jugoslavų 
ar bulgarui sieną. Paskuti- 
niom dienom ypač skaitlingi 
mūšiai vyksta šiaurinėje 
provincijoje.

Iš dvylikos kraštų Balka
nuose, visi per šį karą nete
ko nepriklausomybės, išsky
rus vieną Graikiją, kuri po 
keturių metų rezistencijos

GERIAUSl JAUNI ORATORIAI ŠIOJE VALSTYBĖJE

Čia matosi po kelių kontestų likę keturi kalbėtojai, kurie buvo teisėjų parinkti 
geriausieji šios valstybės jauni oratoriai. • Tų metinių kontestų tema yra amerikoniz- 
mas—parenkant kalbėti apie kokį nors žymų amerikietį ir jo nuveiktus darbus šiam 
kraštui. (Acme Telephoto)

Kongresas Nori Pasmerkti Wallace'ą; rekordą 
Pabrėžta Jis Neatstovauja Krašto ne" *0“ . <-•

Reynolds “Bombshell’ ’ nu-
NEW YOBKAS, bal. 15— Henry A. Wallace iš Londo- siIeido gia šį vakarą, 

no per, radiją paaiškino amerikiečiams, kad jis turi teisę 
kalbėti Anglijoje, kaip Churchillis kalbėjo Amerikoje.

Marshallas Atmetė Molotovo Planą; 
Sovietai Nenori Amerikos Europoje
MASKVA, bal. 15.—Valstybės sekr. Marshallas šį va

karą turėjo pusantros valandos pasikalbėjimą, su Stalinu. 
1 Nepasakyta, tačiau, apie ką jie kalbėjo.

MASKVA, bal. 15.—Ketu
ri Didieji šį vakarą negalė
jo susitarti dėl siūlomos ke
turių valstybių! nepuolimo 
sutarties nukreiptos prieš 
Vokietiją, ir valstybės sek
retorius Marshallas kaltino 
Rusiją -už nepasisekimą, pa
vartodamas labai griežtą 
toną.

liotinių apsvarstyti tokios 
sutarties smulkmenas.

MASKVA, bal. 15.- U.S.

EDMONTON, Kanada, bal. šią sutarti pavesti įgalioti- 
115.—Milton Reynolds grei- niamg svarstyti, tuo pagrin-

Popiežius Gyrė U.S. 
Pastangas Taikai

ROMA, bal. 15. — Popie
žius Pijus XII šiandien pa
siuntė Prez. Trumanui spe
cialų pasveikinimą pagi- 
iant Amerikos pastangas 

sudaryti teisingą pasaulinę 
taiką. Šv. Tėvas sake pa-

valstybės sekr. Marshallas Į&aulis žiūri į Ameriką dėl 
šiandien atmete kaipo n e ! valstybės ir laisvių išvar- 
vietoje padarytą sovietų Į dįntų Atlanto čarteryje. 
ministro Molotovo pasiūly-1 Popiežiaus Pijaus pasta- 
mą priedo prie Amerikos Į fcOs buvo padarytos pareiš- 
pasiūlytos Keturių Didžiųjų Įkime U.S. kongreso delega- 
sutarties Vokietijos nugin- J cijai, kuriai vadovauja šen. 
klavimui. .Barkley (D., Ky.), kuomet

Marshallas pareikal a v o, ‘ atvyko čia iš Cairo, Egip- 
kad Molotovas pasakytų ar
sovietų delegacija apsiima

WASHINGTON, bal. 15.1. Veterans of Foreign Wars I tasis lėktuvas šiandien iš- du, kuriuo jis buvo Ameri- 
—Senato demokratų politi- komandierius Louis E. Starr
kos komitetas šiandien svar 
stė žygį užrekorduoti kon
greso pasmerkimą Henry 
Wallaco užsipuolimų ant 
U.S. programo padėti Grai
kijai ir Turkijai. Po uždaro 
posėdžio, nariai raportavo, 
jog nepadarytas galutinas 
nutarimas.

■sugebėjo dar išsaugoti savo' Ragina Atšaukti Jo Pasą 
nepriklausomybę, bet už taideda daug vilčių.

Pats laimingiausias iš i pasidarė mirtinu priešu So- 
graikų šiandien laikomas vietų Rusijos, kurios siekiai 
užsienio reikalu ministrą".; yra tokie pat kaip ir III

Tarpe kitko, Prezidento

šiandien įteikė Prez. Truma
nui laišką prašant atšaukti 
Wallaco pasą, kas priverstų 
jį sugrįžti namo.

Atstovų komitetas užsie
nio reikalams, tebesvarsty- 
damas, bylių padėjimui Grai 
kijai ir Turkijai, šiandien 
užgyrė Vandenbergo priedą 
duodantį Jungtinėms Tau
toms apribotą galią sustab
dyti siūlomą $400,000,000

to.

Eisler Paleistas Po 
$20,000 Kaucija

skrido iš čia į New Yorką, I kos pasiūlytas, priminda- j . .. ’. a ‘
paskutiniai daliai kelionės mas, kad britų sekr. Bevi- | ar
aplink pasaulį. Nors jis ne-inas ir prancūzų ministras |re^_  A . ?_ter. Sian. ien_n^* 
padarys pranašauto 55 va- Bidault vakar principe suti-
landų rekordo skridimui ap- ko su tokia sutartimi ir pa
link pasaulį. skyrimu atstovų jos svars-

--------- “ tymui.
Trumanas Nori Naujo Į Nori išstumti a^

Iš Europos
Raportuota jog Marshallo |dant išvažiuoti 1945 metais, 

—Prez. Trumanas pasiuntė ! patarėjai labai įdomaujasi;0 antrą už atsisakymą po 
kongresui pranešimą, kuria- | diplomatiniu raportu iš Ro- i priesaika liudyti atstovui

įstatymo Ginklams
WASHINGTON, bal. 15.

statė $20,000 kauciją Ger- 
hart Eisler’iui, pavadintam 
Nr. 1 komunistu šiame kra
šte, kol jis pasirodys Wash- 
ingtone atsakyti į du fede- 
raliniug kaltinimus, pirmą 
už žinių falsifikavimą ban-

Tsaldaris, kuriam graikai 
yra labai dėkingi, neg skai
to, kad dalinai dėka jo jie 
susilaukė iš Amerikos pa
galbos. Dar pereitais me
tais, nuvykęs į New Yorką, 
Tsaldaris išdėstė preziden
tui Trumanui kritišką Grai
kijos padėtį, kad be ameri
kiečių įsikišimo Graikijos 
ir Turkijos griuvimas neiš
vengiamas, o paskui sektų 
ir Italijos. Tada Trumanas 
nieko neatsakė, b e t . prašė 
duoti jam laiko pagalvoti. 
Susišaukęs pas save ben
dradarbius, gerai pažįstan
čius Graikijos ir Turkijos 
klausimus, jis išdėstė reika
lą ir pasirodo, jo bendradar
biai buvo panašios nuomo
nės kaip ir Tsaldaris, kad 
Graikijos ir Turkijos pate
kimas Maskvos įtakon, tu - ' 
retų smarkių pasekmių ir  į

Ross atsakė į reporterių 
klausimus apie Wallace, sa- 

įkydamas buvęs vice prezi- 
Tos neapykantos priešas- dentas fialba kaipo “ priva

ris yra paprasta: Graikija | tug pilietis” ir kad nebuvo 
yra paskutinė kliūtis sovie- imama “oficialian dėmesin” 
tų veržimuisi į Viduržemio j0 sakomos kalbos, 
jūrą. Dėl tos pačios prie- Į- - ■ ■ ' ——

Reicho.

spaudos sekr. Charles G. programą. Senatas anksčiau lme Praš® pakeisti šio kraš- i mos, kuriame cituojama ko- rūmų kofniteto posėdyje.

zasties ją puolė vokiečiai, o , .v. .. x , . buvusios pagrobtos is namųI šiandien ji susilaukia tokio 1
(puolimo iš sovietų, nes ji 
blokuoja sovietams kelią į
Egėjos ir Viduržemio jūras.

Komuntetų Teroristai 
Siaučia

Kokia yra žiauri sovietiš
kų partizanų kova prieš 
Graikijos gyventojus gali
ma pamatyti iš šių pavyz
džių. Šią žiemą prie Skra 
miestelio buvo išžudyti visi 
gyventojai. Prieš tris savai
tes Konstancijoje “partiza
nai” išžudė 27 šeimas, nu
kankindami net dvi nėščias 
moteris. Vienas vargšas

Italijos bei Prancūzijos liki- graikas buv0 priversetas 
mą. Tokiu būdu prezidento j du litnls benzino jr
nutarimas buvo priimtas. Įpajskisii, praplovus jam bur- šakotų tiesą.

ir jų išniekinti lavonai buvo 
rasti už miesto.

Štai kokiais “žygdarbiais” 
yra garsūs Marcos “parti
zanai,” su kuriuo UN atsto
vai norėjo susitikti. Per vie
nus metus Graikijoje buvo 
2000 kautynių, išžudyta virš 
2000 asmenų ir dvigubai 
tiek sužeista.

Saugumo komisijos nariai 
kurie paskutiniuoju metu 
važinėjo Balkanuose, užre
gistravo visus šiuos nusi
kaltimus, nors sovietų at
stovai dėjo visas pastangas 
kad suparaližavus vedamą 
anketą, bet per daug buvo 
gyvų liudininkų, kad nupa-

užgyrė tą priedą.
Ats. Eaton (R., N.J.), ko

miteto pirmininkas, sakė 
komitetas neminėjo Wal- 
lace, ir pridūrė, “Jei Walla- 
cas nepadaro didesnio įspū
džio į britų visuomenę negu 
į šį .komitetą, jis gali par- 
| važiuoti.”

munistų laikraščio pasaky
mas, kad Keturių Didžiųjų I 
sutartis leistų Amerikai da- 

nedraugingoms t  a u t  o m s. Ilyvauti Europos reikaluose 
Prezidentas sakė jis turįs |per ateinančius 40 ar 50 me- Kardinolas Eugene Tisse- 
turėti laisvę veikti “prisi- I tų. Sakoma tas, raportuota j ran  ̂ ls rancuzijos yra. _au 
laikant savo pozicijos Jung- ĮMarshallui kaipo ženklas, Į k?a“ at \ M ^ ag^!,.B ° 
tinėse Tautose.” |kad Rusija nori išstumti I

to neutraliteto įstatymą,
' kad leisti valdžią uždėti 
draudimą ant ginklų siuntų

Prancūzų Kardinolas 
Aplankys Chicagą

Taoiau graikai niekad ne
sitikėjo, kad prezidentas 
Trumanas imtųši taip grei
tai ir energingai už veiks
mo, kuris visais atžvilgiais

sto pabaigoje. Kaipo Kardi-
1 nolo Stritch svečias, prancū
zų Kardinolas padarys eilę 

Aukšti amerikiečiai in- viešų pasirodymų, pradėda- 
formantai privačiai teigia, j^ g  kalba Rosary kolegijo-

Ameriką iš Europos.Prezidentas nurodė, kad
I dabartiniuoju įstatymu A- 
tmerika turi pagerbti visų
1 kraštų prašymus ginklų, jog Molotovas nenori Ketu- ije bal. 30 d.

i -  t « i i 1 ■ !amunicUos ar kitų karo pa- Iriųi Didžiųjų nusiginklavimo I ----
Pssmcrkė Tiso Mirti buklų; nebent tai būtų su- sutarties pagal buvusio vai

Čekoslovakų Teismas

BRATISLAVA, Čekoslo
vakija, bal. 15.—Buvęs pre
zidentas nacių sukurtos Slo
vakijos respublikos Josef 
Tiso buvo šiandien slovakų 
nacionalinio teismo pasmer
ktas pakarti. Tiso, kuris bu
vo teisiamas drauge su 
dviem savo rėžimo draugais 
už krašto išdavystę, buvo Į

HAIFA, Palestina, bal.
tarties sulaužymas. “Toks Istybės sekr. Byrneso pasiū-įl5.—Maždaug 2,700 neteisė- 
įstatymo dėsnys nebeatitin- lyto plano, nežiūrint Mar- tų žydtį imigrantų, šaukda- 
ka šio krašto pasižadeji- Įshailo pasakymo, kad jis da- mi “Šalin su Bevino val- 
mams ir reikalavimams,” t bar prašo tik susitarimo Idžia,” buvo šiandien išlaip- 
Trumano pareiškimas sakė. I principe ir paskyrimo įga- dinti po britų jūreivių prie- 
--------------------------------------------------------------------------- ! žiūra iš garlaivio Guardian,

Vėliausių Žinių Santrauka c 5 į jU°S 1
—Didysis laivas Qveen Elizabeth po 26 valandų nuva-' 

žiavo nuo povandeninio smėlio kalno ir nuplaukė į South- Į KALENDORIUS 
Balandžio 16 d.: Šv. Be

kaitinamas padėjimu vokie- | —Darbo sekretorius Schwellenbaeh vakar vakarą pra- Įn°diktas; senovės: Giedrius
nešė, kad telefonų bendrovė ir telefonistų unijos atmetė r r  Sirvydas.

i ampton uostą. Pirmas apžiūrėjimas nerodė žaizdų.

čiams suorganizavime at
skiros slovakų valstybės.

U.S. 3-ji armija suėmė bu
vusį kunigą 1945 m. gegu
žės mėnesy ir perdavė jį če
kams teisti. Katalikų baž
nyčia buvo atleidusi jį dš

Veltui sovietai norėjo su
keisti roles ir primesti kai- 

mingasis, užsidegus benzi-1 tinimą Graikijai. Amerikos 
nui, sprogo. Tą pačią dieną [įsikišimas neleido jiems to kunigiškų pareigų už jo po- 
vieno deputato 3 dukterys I padaryti. Vyt. Arūnas 'litinę veiklą.

ną su durtuvu, buvęs padeg
tas žmonos akyse. Nelai-

jo pasiūlymą pavesti algų ginčą arbitracijai.
—Pittsburgh Pirates beisbolo komanda pirmame sezo

no žaidime supliekė Chicago Cubs tymą, 1 prieš 0.
—Ats. Rivers (D., N.C.) patiekė kongresui bylių pabar

ti ir atšaukti Wallacą už išėjimą prieš valdžią.

Balandžio 17 d.; 
cetas Popiežius; 
Tarbus i r  Vore.

Šv. Ani- 
senovės:

ORAS
Apsiniaukus, lietinga. Bus 

—Atstovi) rūmai vakar pradėjo debatus dėl darbo ko-[vėsiau. Saulė teka 5:10; 
miteto užgirto byliaus sudraudimui darbo unijų. I leidžiasi 6:33.
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Lietuvių Tautos Naikinimas
IŠ LIETUVOS POGRINDŽIO LAIKRAŠČIO IR LAIŠKO 

Teise gyventi krauju- iš-.VD įstaigoms *r tarnauto-
perkama. Provokacijos, su
ėmimai, kalėjimas, tremtis, 
prievartos darbo stovyklos 
— nepertraukiama kančių 
grandis, kuri grąso kiekvie
nam lietuviui, neišsižadėju-
siam tėvų žemės. Nuo 1944i mūs, skaičiai ukrainiečiu,, to-
m. spalio iki 1946 m. lap-1 torių, gruzinų, rusų ir k t
kričio men. lietuvių išvežta tautybių.
į Sibirą ligi 100,000. 1944 »  x ,4 , . . . . „ Pastarajame penkmečio

Pl“ e numatyta Vorkutos bolševikus, žuvo. 9,000, šiaip). , .  TT i . . .  , . .’ OA™  I kasyklas ir  Uralo pramonęišžudyta apie 20,000. ._ ,. , ...._  _ . « ... plėsti. Šiems darbams ątlik-
Trėmimas Sibiran yra nuo ;., .. . ti reikalingi milijonai nau-latims. Suimtieji padedami I . ,. . . . .  J1! vergų, kurių prievartiniokalėjimuose. Kalimai iš ma- . . - , .J darbo sovietinėse stovyklose

žęsniųjų, telkiami centriniuot 
se, o. ypač Vilniuje, žinoma
me Lukiškių ir kituose ka
lėjimuose. Ten laikoma ligi
12,000 kalinių. Kas mėnuo į Darbo sąlygos pasibaisėti- 
po 2,500 išvežama Sibiran. Į nos Kasyklų įrengimai pa-
Transporto sąlygos nęgeres- j prasčiausi. Čia nėra priemo-| ginimas mokamas pagali sta- , liu. To tikslo; siekia gyvuliš- 
nės uz buvusias 1941 m. • nį^ dirbančiųjų gyvybei ir chanoviečių nuostatus. Dau- kais būdais. - *

Kovojančių už Lietuvos iš- ĮUi sveikatai apsaugoti. Jo^giau darbd nudirbus, atitin- Tokios pragariškos prie-, 
laisvinimą duomenimis-, kąį kioję vergų sistemoje žmo- (karnas maisto kiekis duoda- Į m<)nęS tegali būti naudoj a- 
mėnuo išvežama iš Vilniaus 8US nebuvo taip mažai ver- maą ir sumokamai atlygini- mOg sovietuose. Gyvuliš- 
kalė jimų 2,500, Kauno —- tinamas, kaip Vorkutoje. Šu- mas. Silpnesnieji-, negalintys i jQausjaįs būdais siekia gy- 
500, Šiaulių ir Panevėžio ka-1 liniuo.se darbininkai neretai atlikti mažiausios, darbo n.or I ventojų? 0 ypač vergų prie- 
lėjimų — 300. .užtrokšta ar užgriaunami. Į-Į mos, gauna tik 300 gr. du.o- augliaus. O esami vyrai nai-

Į rengimų netobulumas, ne- nos> Darbo nustatytą 'kiekį, j kįnaTT1, Prieštarybės viešpa-
Eiekvienas suimtasis tą r - ! vi žmoniškos d a rb o -  sąlygos, atlikę, gauna 600 gr. duor.j.į.auja bolševikiniame rojuje,

domas. Tardymo ilgumas tre$daJį, dirbanfiilljų palaido.
kankinimas pareina nuo su- ja  —  į ;  ’ m e t a i ' E e i.
ėmimo motyvų, žiauriausiai . .. ... i. ,Kk  . . . ,y. . kalinga papildyti ten esan-kankina pogrindžio spaudos c: . , i-* ? . , /. cius vergus nauju trečdaliu,organizatorius., demokrati-
nio sąjūdžio atstovus, rėmė
jus, o ypač lietuvius parti
zanus. Galima suprasti, ko- Į 
dėl partizanai gyvi nepasi-
duoda bolševikams į rankas.
Dažniausia jie bombomis nu- I Gyvenimo sąlygos nępa- 
sižudo. Kalėjimuose ilgiau 6 prastai sunkios. Nešvarą ne- 
mėn. nelaikomi. Moterys,^e-. ' įsivaizduojama. Maisto trūk- 
nįąį siunčiami į Kazachsta-. I sta. Štai. dvi pagrindinės, prie 
ną. Vyrai atsiduria Vorku-. ( žastys to. milžiniško mirtin- 
tpje. Kalėjimai perkimšti. I gųoio- Vandens nepaprastas 
Kambariuose, kuriuose nor- nepriteklius. Todėl kįekvie-
mąliai laikyta 4 kaliniai, da
bar sėdi 12 kalinių; Kalinių 
maitinimas negeresnis už pįv 
mojo bolševikmečio, bet ge-. 
reęnia už vokietmečio, nes 
kartą savaitėje giminės ga
li atnešti maisto ir rūkalų. 
VORKUTOS PRAGARE

Šis vardas žinomas visuo
se Sovietuose. Tai 4,000 kv. 
km. anglimis turtingas plo
tas,; pradėtas naudoti praė
jusio karo metu. ši vietovė 
y®a artim oji Arktikoje, t. 
y. fečioros ir Usos upių san
takoje, netoli didžiųjų tund
rų, kurios, įsiremta Beręnto, 
jūroje. Toje milžiniškoje sri
tyje, kurioje ištisus, mene-, 
siųs saulė neužteka, amžini 
šaltį vėjai kaukia, anksčiau į 
buvo negyvenamoji sritis. 
Vorkutos niūrus kaimelis a-1 
nuomet buvo atkirstas nuo | 
plataus pasaulio. Geležinke
lis nepasiekiamas. Toji srir 
tis vadinama Komi respųb- 
]£ka. Karo metų, kai iš Eu- Į 
ropos perkeltą pramonė į A-1 
■zįją, čia aptikti milžiniški 
plotai turtingi anglim- ir ži-. 
balų. /įmirkusios žemės.. Ten 
nusiųsta; šimtai tūkstančių 

’ kalinių kasyklpme įrengti ir 
eeležįnkejių linijoms nuties
ti. Tuos darbus dirbant ąu-1 
šalo 250,000 kalinįų,, bet ka
syklos įrengtos, o geležinke
lio. linijos, nutiestos. Euro
poje tokios anglių kasyklos 
nežinomos, nęs. ten yra tik

Thįs. wiJI be. yoūr lu.eky bĮousęr=r 
em brolder three hapi>y b.ueblrds 
aoroKS the froųt- and w ear lt bappily 
a l l  S u m in e i- !  P atte rn  47U1 ineiudc-s • 
a  second versiori U'ith. koy-hole įieelt.

This pattern . easy to ūse. slinple | 
to  sevv, is tęętęd fo r fit. Ineludes, 
com plete illustrated  in.c.truėtioiw.

Fattorn 476t in sizes i į ,  1-J, 1 1
—  - o  . . . . . .  18. 20; 40. Size 16, 1* y d ą  30,-in.
primityvūs, 36. Šuliniai, kurių-Į Embroideny' ti-anst-er included.

A T i  Scnd T W E \T Y -F IV .E  centą in 12 dabar kasama. Aplink I coins for tins p a ttern  to 

pristatyta, gausybė Iū&jiį ir  “ y.oru.ePų: I
keletas geresnių patalpų į

jams. Prie kiekvieno šulinio 
gyvena ir dirba 40,00.0 ver
gų. Anksčiau ten būva 1, 5 
mil. mirštančių sielų, kurių 
terpe 100,,QOQ( lietuvių, 60,- 
000 latvių, 50,000 estų, žy-

dirba ligi 18 milijonų.
ŽMONIŲ NAIKINIMO 
MAŠINA

Mirę nepalaidojami, bet. gy
vieji, kablius, pažandėse įka- 

:bįnę, nuvelka už lūšnų vil
kams ir kitiems žvėrims po* 
sisotinti.

nam asmeniui parai duoda
ma 1,5. litro gerti, virti- ir 
skalbti. Tokiose sąlygose ne
gali būti kalbos apie nusi- 
prausimą ar skalbimą. Išti
sais metais dėvėdami vati
nukus, dirba, gyvena ir su
grūstai miega ant sukaltu 
narų.

Maistas ir tariamas atly-

--m

NEW YORK KOVOJA SU EPIDEMIJA

New York šiomis dienomig pasireiškė rauplių (smallpox) epidemija. Sveikatos 
Departamento įsakymu, kiekvienas vaikas turi būti. įčįępytaą. Gydytojai tuo tikslu 
lanko gyvenamuosius namus.. (Acme-Praugaą tęlęphoto)

nos, nedaug kruopų; riebalų i vergij^ siaučia, o užgrobtos 
ir mažą atlyginimą pinigais. I tautos naikinamos, kad ne-
Mazįąusio.. darbo kiekio ne
atlikę įnirštą;, badu.

Sovietai žmonių sugyveni
mo srityje ,yra žymiai pra
lenkę nącionąĮsocialistūs. Bpl 
šeVikinio rojaus kūrėjai su
sirūpinę gyventojų prieaug-

turėtų progos kveptelti ir už 
taiką kovoti. G. Kymantas

Philadeipliia, Ęa. — Teko 
Sužinoti, kad mūsų čia esa-

r
■ • SPAUDOS VAJUS

Būtinai Užsisakykite i-r Platinkite
■- Arriėrf.kos Liettivių - labiausiai skaitom ą mžnesinį, religinį, pąt- 

riotrriį ir gausią) paveiksluotą laikraštį

’ “ŠV.. PRANCIŠKAUS VARPELĮ”
‘ LEIDŽTA

Lietuvos Pranciškonai 
MOUNT ST. FRANCIS G RĖENE, MAINE

“Varpelyje”
Spausdinam i g ražūs aprašym ai, pavyzdžiai i r  trum pi stra ipsne
liai {.vairiais klausiniais.' Talpinam os naujausios žinios iš Kata,- 
likų gyvenimo A m erikoje i r  kituose kraštuose. Aprašomos. Lie
tuvių kančios kom unistų okupuotoje Lietuvoje i r  .ištrėm im e,

" “ Varpelio”
Kaina m etam s — $2.00.

Visi' “ Varpelio” : Skaity to ja i gauną kasm et flratų, spalvuotą, 
SibpinJ Kale.ndųriŲ.

'Varpelio’' p renum eratas, 
Platintojų pavardės bus

L.

PLA TIN TO JA I, Surinkę tr is  naujas 
ke tv irtą  prenum eratą gauna veltui, 
skelbiam os “Varpelyje.”

K.'I.EKVI,ENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIM OJE 
TESKAMBA. LIETUVIŠKAS 

“VARPELIS”
i K reipkitės adresu:

• FRįANGIŠČAN FATŲERS 
Mount St. F rancis Greene, Mainę

Gerų ar Tvirtų Seklyčioms Setų 
I Š D I R B Ė J A I

Mūsų ilgų metų patyri
mas. rakandų įšdirbime 
lgyj° nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą.

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nuplaksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
172 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus.
Prie Progos Paklauskite Jų.

Ardier Avenue M t u r e  Co.
PABLOB SUITE IfiDIRBRJAl —

4140 Archer Avė. Chicaųo 32. IH.
Telefonas — LAEayette 3516 

Savininkas — JOBj KA^TK—KA^TK a TT1S

Koncertas

mas jaunąs smuikininkas, 
garbės, kapitonas, Tadas Ku- 
lįgovskis, balandžio 27 d. vėl. 
smuikuos Stuko Lietuviškos 
Rądįo Valandos- koncerte. 
Newark, N. J.

Programa to. koncerto, 
kaip matoSį bus. labai puiki. 
Be dainų, bus sulošta ir ko
medija: “Nesipriešink”. Kor 
certas prasidės 3:30 valan
dą popiet, Lietuvių Šv. Jur-. 
gio parapijos salėj, 180 New- 
York Avė. .
IŠ NELIETUVIŲ 
SPAUDOS

Ukrainįęcių laikraščiuose: 
‘(Amerikoje ir °$1*'  che’ ’ 
pirmųjų dienų balandžio lai
dose tilpo vyskupo Teofilio.

JOS F. BUDRIK, Ine.
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
DR JEWELRY

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.

TELEYISION setai, po $275. 
ir aukščiau.
Elėktrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai' šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrildniai pe
čiai, aliejiniai, pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės.

Krautuvė atdara kiekvieną 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vai.’ vak.

Budriko leidžiamos Radio vaian- 
laudos kas sekmadienį, iš W CFL 
(1000 kil.) ra,dio stoties. 9:30 va
landą vak.. o ketvirta d1, vak. iš 
WHPG (1450 kil.). 7 vai, vakaro.

J05 F. BUDRIK, Ine.
3241 S. Holsted S t

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237

Dr. Vincent E. Zopel
DENTIST

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephouę —• 
Pagal sutarti. GROvehill 7313

Dfc A, J E « S
PHYSICIAN A SŲRGHON 
^LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS:
K asdien nuo l-.< p.p. Ir 7:89-9 vak  

Seštadienlaifl nuo 1-4 popiet 
Trečl&d. lrr Bpkmad. uždaryto,

Ofiso TėL — PBOepeot 88W 
Ir/, -> VBRfinU

(Matulionio-atvaizdas ir pra
nešimas, kad jis ir vėl yra 
įpuolęs į nagus Kremliaus 
kranklių-“enkavedistų’
[ O lenkų “Gwiazdoje” , ba
landžio 10 d. tilpo eilėraštė
lis pagarbai Lietuvos minis
tro Povilo žadeikio, jo 60 
metų amžiaus sukakties pro 
ga. XX

Ofiso tel. MONroe 0570.
Rcsld. tel. OANąl 7819.

Dr, Kazimieras E. Fifz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMJNATIONS 
2200 VVest Cermak Road

VALANDOS:
K asdien ' —  1-4; " 7-9; Trefiiad. Ir 

SeStad. nuo. 1-4; Sekmad. —-
pa sral sutarti.____________

DR, CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR  CHIRDRGAS 
4729 So. Ashland Avė. 

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia šaukite—
Bes. Tel.: BHDway 2880

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

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24 '  W. Marąuette Rd.
I O Tęl.: PROspect 6446 

k ez . Tel.: HEMlock 3150

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 ik i8 vak .?ir 

Trečiadieniais pagal su tartį.

J. RIMDZVS, D. C.
LICĘNSED CHCROPRACTOR 

IN' STATE OF INDIANA
Home calls įn  Indiana

Pilone W entworth 2527
PHYSIO THERAPY 

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

Baturdays 10 A. 1£. to  8 P. M.

Ofta. Tel. . . . . .  - . . .  VDR. 1886

DR. AL, RAČKUS
GYDYTOJA^ TR 0HIRUR&A8 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA: 
i Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL

Trąč-isd ir . SU»krn- tik . R usiton is.

DR. EMILY Vi KRUKAS
GYDYTOJAS; IR CHIRURGAS 

4146 Archer Aveuue
Ofiso Tęl. LAFąyętte 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite:. KEDziė 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6. iW. 9 vaL vakare.
Trečia4ienio vakarai! fe taipgi

Sekmadieniais pacal ButaztL

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANal 6122

DR. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868

T ęl CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR, P. Z. ZALAtORIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

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

6  iki 9 vai. vakare.

TeL YARds 3140

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHBRURGĄS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest 35th Street

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

Šventadieniais: 11—12.

PB, I, Ę, MĄKĄR
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

16758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 ir  6—8 

Ofise Tel.: PULLMAN 1198
TaL. Pm.r.'MAN 0271

i Dr. Walfer J. 5wiafek
OPTEMETRISTAS

Į 2201 ty* CERMAK ROAD
(V irš  M etropo litan  S ta te  Bank) 

TeL CANaJ 7329
▼ai.: —  Kasdien 19 Iki 12; 1 Iki I; ?

I Iki 9. Seštad. 10 ryto iki t  vak. Sek- 
madien} l t  Iki 12. Trečląd. uždaryta.

J

Būkit M alonūs 
SAVO AKIMS!

T ik v ieną p o rą  ak ly  gaunam e gy
venim ui. Saugok ite  jas, leisdami 
išegzam inuoti ja s  m oderniškiausių 
m etodu, k u r ią  regėjim o m okslas 
ga li su telk ti.

37 METAI PATYRIMO  
pririnkime akinių, kurie, prašalina 

visą aidų lteinpfop<fr

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kam pas lb -to s gat. 
Telefonas OANAL 0523, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
K asdien  9:30 a . m . ik i 8:30 p. m.

T rečiadienia is u ždary ta  
Šeštad. 9:89 a. m . ik i 6:09 p. m.

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namų.)

Dr. Walter J Kirstuk
PHYSlGlAa aun bURGJBOM 

.(Liecuvia Gydytojas/
3925 West 59Ch Street

V A L a N D U M :. « —  .«  p o p ie t ,  • : « • -  —  
vakarais. Tračiao, pagal sutarti.

DR. PETER T. BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. SVestem Avę,
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Rez. TdL: HEMlock 2324

VALANDOS: Trečiadienį ir  Šeš
tadienį pagal susitarimą'; kitomis 
dienomis nuo 2  iki 4  po piet, 

7—9 vakare.

DR, P. AIKOČIONAS
DANTISTAS

1446. So. 49th Court, Cicero 
AntradieiųWB, Ketvirtadieniais 

ir  Penktadieniais
VAL.: 10>12 ry te ; 2-6, 7-9 P. M. 
3147 S. Halsted ŠL, Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir  šeštadieniais 

V aia n o o s: 3— M popiet.
TeL: GROvehill 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Aieiander J. Javois
(JPVĄISĄS>

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

ID argis Vaistinės Name) 
ofiso VAJLAJipąa; 

Kasdien nuo 1 iki 4 vai,, p.p. fe 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal su ta rtį.

Bes. 6958 So. Talman Avė.
Res. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Bozu?

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

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

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

Sekmad., Trečiad. i r  Šeatad. 
Vakarais—tik  pagal su tartį.

Office Tel. YARds 4787 
Namų TeL PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0.036 
Rezidencijos Tek: 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, M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
W est Town S tate Bank Bldg.

2400 VVest Madison Street
Ofiso Tel.: SĘEley 7330 
Rėsiz. TeL: BRUnswick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 y ak u

liniuo.se


Trečiadienis, bal. tį* 194? DIENRAŠTIS DRAUGAS, OTICAGO, TTTTNOIS

CLASSIFIED ADS

S
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o  

“D B A U G O” 
DARBŲ SKYRIUS

(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC4 

‘"DRAUGAS” H E L P  W A N TED  
ADY ER TIS1N G  D E PA R T M E N T

127 N o. D carb om  S treet  
T el. R A N d olp h  9488-9489

H E L P  W A N T E D  —  V Y R A I

MŪRININKŲ 
Prie Fire Brick. 

Pastovumas. Atsišaukite į —  
INDEPENDENT 

CONSTRUCTION CO.
1249 N. CLARK

BENDRI DIRBTUVĖS 
DARBAI ATDARI

Mažiausia rata 
$1.08^2 į valandą

Gamybos, warehousėje ir 

valymo darbai.

18 — 45 METŲ AMŽIAUS

Mažiausio ūgio 5 pėdų ir 5 coliu.

svorio —  150 svarų. 

Griežtas sveikatos patikrinimas.

Lever Brothers 
Company

1271 INDIANAPOLIS BLVD. 

H am m on d , In d .

H E I/P  W ANTED —  MOTERYS

STENOGRAPHER
Opportunity to work into 

secretarial position
5 DAY, 40 HOUR WEEK 

Apply
PERSONNEL DEPT.

THE BRUNSWICK- 
BALKE-COLLENDER CO.

623 S. 1VABASH -

PAIEŠKOJIM AS

TE5KAU savo d u k te rs  —-  BRONĖS 
MUCKUTJ5S, g jv . Chicago, III. B ū
siu dėkingas tam , k u ris  p raneš jos 
adresą . —  IGNAS MUOKUS. 289 
F ro n t St., B rooklyn 1, N. Y.

PaieSkau JUOZO BOČIUNO. kriau- 
Ciaus. (b ro lis y ra  d ak taras) ir  G er
trū d o s  K irklinienSs (B altriišaitS) k u 
rio s  vyras y ra  tram vajų  m p.tormonus. 
J ie  paeina iš šakių , M elžtu kaimo. 
JO S E F  ULINSKI, A gular 5j i ,  apart. 
15, H avana, Cubn.

Komunistai Sako Jie 
Paleido 2 Amerikiečius

NANKING, Kiniją, bal. 
14.—Čia girdėtas nepilnas 
kiniečių komunistų praneši
mas sake maj. Robert Riggs 
iš Evnaston, III., ‘ir kapt. 
John W. Collins iš Chicagos 
gal buvo išlydėti iš komu
nistų teritorijos, nors U.S. 
ambasada sakė ji dar nėra 
girdėjusi iš suimtųjų mili- 
tarinių atašė.

Riggs ir Collins buvo ko
munistų pagrobti beveik du 
mėnesius atgal bestebėdami 
militariniug veiksmus šiau
rėje nuo Changchun.

De Gaulle Sudaro 
Politinę Partiją

PARYŽIUS, bal. 15. — 
Gen. Charles de Gaulle šian
dien sugrįžo į politinę areną 
kaipo vadas aktyvios kam
panijos prieš ketvirtos res
publikos šešių mėnesių se
numo konstituciją. Jis va
kar paskelbė sudarymą 
1 ‘Prancūzijos žmonių sam
būrio” po jo paties vado
vybe.

Jo  atsišaukimas buvo tai
komas į Prancūzijos nepri
klausomus balsuotojus ir 
sekėjus liuosai susijungusių 
partijų. De Gaulle nepava
dino RFP politine partija.

H E L P  WANTF.D M OTERYS

Graphotype Operator
Experience not necessary 

if able to* type

WILL TRAIN
5  DAY, 40 HOUR WEEK 

Apply
PERSONNEL DEPT.

THE BRUNSWICK-
BALKE-COLLENDER CO. 

623 S. YVABASH

T H E  B E S T  R A D IO  P L A C B  I N  T O W N

1 0 0  G I R L S
POR

WIRING— SOLDERING

WITH E N P E R IE N G E , 94c 

A U T O M A TIC  IN C R E A S E S  TO

$ 1 .0 4
W E  T R A I N  I N E X P E R I E N C E D  G IR L S .

O T A R T IN G  R A T E  83c.

MOTOROLA
4645 W . AUGUSTA BLVD.

STENOGRAPHER
May be a beginner.
In engineering office.

Good salary.
Meals fumished. Apply -

INDUSTRIAL ERECTORS, 
1316 W. Cermak Rd.

Ine.

T Y P I S T S
$40.50 PER WEEK
Holidays and vacątions paid. 
Permanent. Pleasant working 
conditions.

National Carloading
Corporation

411 W. Kinzie

F IL E  S O R T E R S
$34.56 PER WEEK
Holidays and vacations paid. 
Permanent. Pleasant working 
conditions.

National Carloading
Corporation

411 W. KINZIE
Jis sakė tik, kad organiza
cijos tikslas esąs ugdyti 
“mūsų žmonių vienybę ban
dant atnaujinti ir pertvar
kyti valstybę.”

Eisler apkaltintas
VVashington. — Gerhart 

Eisler, komunistų bosas, ap
kaltintas paso klastojimu ir 
netikrų duomenų apie save 
suteikimu, kai jis norėjo iš
vykti iš Amerikos 1945 me
tais.

Tas komunistas, Vokieti
jos žydas, nelegaliai atvyko 
į Jungtines Valstybes 1933 
m. ir 1935 m. kaipo komu
nistų internacionalo atsto
vas.

Už tą nusikaltimą Eisler 
gali būti nubaustas dešimti
mi mėtų kalėjimo ir $10,- 
000 pinigine bausme. Tačiau 
prieš jį iškelti ir kiti kalti
nimai: vengimas mokėti pa
jamų mokesčius, netikra 
priesaika ir sąmokslo orga
nizavimas prieš vyraiusybę.

Savo darbams pateisinti 
rią priežastj.

Niekados netikėk draugui, 
kurs apleidžia nelaimėje.

Pavyzdingas lietuvis kata
likas “Draugą” ne tik skai
to, bet ir platina.

60 ir 25
KĄ PAREIŠKĖ ŽYMUS CHICAGOS KLEBONAS VI
SUOMENINIAIS KLAUSIMAIS IR LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO REIKALU. BALAN
DŽIO 17 D. SUEINA JAM 60 METŲ, O BIRŽELIO 10 
D. BUS 25 METAI KUNIGYSTĖS.

Aukščiausiojo teismo tei
sėjas Oliver W. Holmes jau 
buvo pasiekęs 92 metų am
žiaus, bet vis. dar dirbo įstai 
goję. Popiečiais jisai mėg
davo išeiti pasivaikščioti su 
draugu. Vieną kartą jie- 
dviems bežygiuojant pro ša
lį praėjo jauna mergaitė. 
Holmes pažiūrėjo net atsi
gręždamas ir pratarė:

— Kažinką duočiau, kad 
dabar galėčiau būti tik 70 
metų amžiaus...
DIDELI DARBAI

Mūsų malonusis Chicagos 
Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas kun. Anicetas Linkus 
daug laimingesnis. Jis ba
landžio 17 d. sulaukia tik 
60 metų, o jo energija ir gy
vumas kaip 40 metų pačia
me stiprume vyro. Gali pa
sidžiaugti: šv. Kryžiaus pa
rapijoje per penketą metų 
jo rūpesčiu išmokėta apie 
130,000 dolerių parapijos 
skolos ir pravedęs salės, baž
nyčios ir kitus remontus 
kaštavusius kitą tiek. Da
bar vykdomas klebonijos re
montas ir jau suplanuota
naujo seserų namo statyba i Bede kolegijoje dėstyti lie- 
yra labai platus užsimoji- tuvių kalbą, už ta t tenai ga-
mas.

— Tai Tamsta pakelsite 
parapijos nuosavybę iki mi
lijono?

— Be abejonės, bet aš pi
nigų nuo žmonių neprašau 
ir niekada apie tą neragi
nu, — atsiliepia kun. A. Lin
kus.
GIMĖ PARYŽIUJE

Įdomus jo gyvenimo ke
lias — kaip jisai liko vienu 
iš garsesniųjų Chicagos kle
bonų:

Gimęs 1887 m. bal. 17 d. 
Paryžiuje (ne Prancūzijoje, 
o Subačiaus priemiestyje, 
ten pat,-kur ir solistė Jonus- 
kaitė).

Brolis buvo zakristijonu, 
visa šeima turėdavo ryšį su 
knygnešiais.

— Atsimenu, laikydavome 
stoge sukišę, kad nesugautų. 
Taip pat kai mokinausi slap
toj lietuviškoj mokykloje, 
vienas iš mokinių žiūrėdavo, 
kad kas nereikalingas neuž
eitų. Pavojuj esant — spruk 
davome per langus. Tėvas 
ruošėsi leisti į mokyklą, bet 
mirė, taip ir pasiliko, — pa
sakojo 33.VO atsiminimus ku-

Jūsų Radio Sugedęs?
Krdpkitča Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th St

Claoro. u i
▼UAB D AR BA S GARAJVTOOTA8

TaJoom V isu U dlrbysfilą  
▼lookltu M odeliu i

DYKAI APKAINAVIMAB
Paimam D namą Ir pristatėm

PA R DU O D A M E NAU JU S  
RADIOB

Mea tarim e R adiją  I ataka Ir 
įn m i nereik to  la n k ti AU Jfisą ._  

Taipgi P asir inkim as ▼ •liausią  
Mnalkoa R ekordą. 

N nalpirklte Ir PaHtInrtrIte aa  S artai

TELEFO NUOKITE : 
OICJKRO 4118

Atdara Vakarais Iki 8:99 vai.

nigas Linkus.
Tėvui mirus ūkis teko iš

nuomoti.
šešiolikos metų jaunas A- 

nicetas pasiryžo vykti į A- 
meriką. Atvažiavus — nei 
draugų, nei pažįstamų.

— Važiavome dviejuose, 
kitas vyresnis ir jis kalbė
jo: “Tu valke, ką tu veiksi 
Amerikoje, žolę ėsi patvory 
ir verksi”... Pasisekė gauti 
darbą prie siuvėjų su ketu
riais doleriais atlyginimo sa
vaitėje, o toliau uždirbdavau 
iki 24 dolerių per savaitę. 
Pasiunčiau namo kiek pini
gų ir pats susitaupiau apie 
200 dolerių, — pasakoja sa
vo prisiminimus kun. Lin
kus,.
RAŠĖ EILĖRAŠČIUS

Tada sustiprėjo jame no
ras mokytis, kad anglų kal
bos pramokus pasiektų' ge
resnį darbą. Iš pradžių sto
jo į mokyklą Valparaiso, In
diana. Po poros metų pristi-. 
go lėšų; Apleido ir pradėjo 
dirbti inspektoriumi gazo 
kompanijoje. Tik pradėjus 
darbą gavo pakvietimą St.

.vo nemokamai pragyvenimą 
ir mokslą 
aktyvus lietuvių moksleivių 
sąjūdyje. Kai *1912 m. buvo 
išleistas jaunųjų studijozų

J
T O W N  O F  L A K E  U T IL IT IE S

“Mes Parduodame Tiktai Geriausius” 

Pilnas Pasirinkim as Namų Reikmenų
‘CUSTOM BUILT’ SEKLYČIOMS w ŠĖTAI PADAROMI 

PAGAL JOSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ —
; SU DEŠIMTS ( 1 0 ) METŲ GARANTIJA.

Skalbimai Mašinos 
šaldytuvai '
Gilaums Šalčio — Dideli ‘Air 

Conditioners*
20 iki 50 Pėdų Komerciniai 

Šaldytuvai

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRŠ MINĖTAIS REIKALAIS

T O W N  O F  L A K E  U T IL IT IE S
1800 W. 47th St. (kampas Wood St.) 

Telefonas — LAFayette 7771

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th S tree t 

——★-----
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

T elefonas PROspect 5951

(laikraštis “Moksleivis” , ja
me tilpo ir stud. A. Linkaus 
eilėraštis apie “Moksleivį” :

Pirmutiniai mano žodžiai 
Sveikos sesės, sveiki bro

liai!

Jei matysiu kas svyruoja, 
Ar paklydęs kur dejuoja; 
Jį tvirtybe paramstysiu; 
Neik, kur klaida, jam sa

kysiu. Kas Netinka Spaudai

Drąsiai žengsiu — nebijo
siu!

Ką užmojau, nenustosiu. 
Kas užpulti panorėtų — 
Jo galybė sudrebėtų.

Vėliau stud. A. Linkaus 
eilėraščių yra tilpę “Drau
ge”, “Tėvynėj” , “ Mokslei- 
vy-Giedroj”, “Moterų Dir
voj”, “Vyty”.

f Daugiau bus)

Prancūzijos sostinė Paris 
nori šįmet prisivilioti daug 
turistų, šiomis dienomis pa
skelbė, kad 29,000 viešbu
čiuose kambarių laukia tu
ristų. Vyriausybė nustatė se
kančias kainas: $6.50 už vie
ną kambarį, $10 • už dviejų 
lovų su maudyne ir $20 už 
trijų lovų su maudyne.

Ir maži prieteliai gali di* 
džiai patarnauti-

R E U M A T I Š K I
S K A U S M A I

Deksnio G alin g a  Mostis, sudaryta  
iš daug sk irtin g ą  elem entu, tu ri sa-' 
yyje galingą šilimą.- Šildydam a ga
lingai, iš tą rp in 's  B eum atiškus skaus
mus, ranku ; ko ją  skaudSjiiną i r  t i r 
pimą, 'dlegiius, šaltį. Daugeliui žmo: 
irių’ pagelbėjo , i r  ta m s ta i  pagelbės. 
Nelauk ilgiau^ be t' .tuojau  įsigyk •—

l a i k a  h l iv n  DĖKEN'S OINTMĖNT, a rb a  rašy- v i s ą  la iK iĮ  u u v u ^ kit6 } dlrbtuVę/ .R a in a  2-ož. $1.60;
4-oz. $2.00. E k s tra  didelė dėže —  
16. ošę. $5.00. ‘ ;

dekeW’S * ointment 
P . O. R os 960 . Newark, N. J .
MAAAAMAAi.

Televizijos Aparatai
Visokiausi Namams Rakandai
Kaurai ir Visokių Išdirbysčių 

Sūdymui i r . Kepimui Pečių
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visokį. Elektros Reikmenys

★ ★ ★ 
pristatome į namus: 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis ir

statinėmis.

★ ★

£

Kiek mūs tarpe y r’ tuštybių, 
Kas galėtų- apsakyti.
Kodėl žmogus lyg prispirtas, 
Ko nenori tu r’ skaityti.

Imi laikraštį į ranką, 
Žinių ieškai ir šnipauji, 
Bet turi perlipt per viršų. 
Kuo visai neįdomauji.

Čia varduvės kur įvyko, 
Surpraizparė čia turėt, 
Dovanų gražių prisiųsta 
Ir daug laimės palinkėta. 

Ponai, ponios ir panelės 
Suknias kokias jos dėvėjo. 
Kaip iš toli jie pribuvo, 
Net ir antrašus padėjo. 

Kokį kugelįj padarė,
Kas ji buvo ta kepėja. 
Kokią sriubą pagamino 
Pagarsėjusi virėja.

Toliau seka dekavonė 
Kiekvienam už pribuvimą. 
Vėl litanija kartojas 
Už pyragų atnešimą.

Kam čia svarbu tie pragai,
Į Brangią spaudą kam truk

dyti,
Juk ypatiškas dalykas 
Svęčiui dėkui pasakyti.

O jei kartais netikėtai 
Kokia klaida kad įvyksta, 
Tai rašytojai karščiuojas, 
Šokinėja, draskos, pyksta. 

Anksti rytą telefonas

STASYS LITYVINAS SAKO:
"R  AR A D Tai Geriausias Laikas Pirkti L /M U /A lv  “  v i s o k i a s  i?fr&rir.s v a m a m c

REIKMENIS”.
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

GERAS PASIRINKIMAS:
Stogams Reikmenys — Insnlnotu Plytą I9valzdos SIdings 
— Langą — Durų — Tvoroms Materlolo —  Maliavos — 
Varnislo Enamello — Geležlnią Namams Relkmeną 
(Hardtrare — Plelsterlo — Cemento — Srutų —  Visokios 
Rusles Insuliacijos Materlolo — šturmo L a n g ų __ Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board —  
dzių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, PreS.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1Ž72 

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

SS M . S300 $600 $900 $1200

10 a a . no 1200 1800 2400
29 a a . 1600 3000 4500 6000
10  a a . 3000 6000 9000 12000

"Hoa la r a la e *  FaM  m

FOR THAT HOME 
ALL YOUR O W N

Y o o ’ l l  N e e J  M o n e y  »»  tba D«wa

Many ambidoua couples are nving hece'te become 
future home-owners, soon aa <he/ve accumulaced the! 
down paymeot needed. . Any conveoient amount opeoa 
your insured savings accounc at dus Aasodadoo. The. 
charr v ili  shov you bov  tsnch yoa need «e asvfe.

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South H alsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A PURPOSE -  SAVE ON A PLAN

Į redakciją nukūrė,
Aš Marė, ne Marijona,
Kas tą  uodegą pridūrė.

Tad redaktorius vėl mąsto/
Atitaisymas reik dėti,
Kad patenkyt jų  didybę
Ir ramybę sau turėti. 

Taigi, mieli atsiminkim, 
Paklausykim patarimo. 
Smulkiai panų negarsinkim, 
Įsigykim supratimo.

Žaibas
★ ★ ★

Staiga susirgo mano kai
mynas Maikis Pražiodinąs. 
Žmona pašaukė daktarą. Dak 
tarui atvykus, Maikis pra
dėjo labai nerimti. Daktaras 
ramina ir klausia, kame prie 
žastis to-nerimo. Maikis sa
ko:

— Dalykas, kurio aš la
biausiai bijau, yra tas, kad 
nebūčiau gyvas palaidotas.

— Nusiramink, nesibijok, 
—- atsakė jam daktaras.
Jei aš tamstą gydysiu, to 
neatsitiks. Mano pacientai 
visuomet esti laidojami mi
rę. I ': U

★ ★ ★
Palaimintas žmogus, ku

ris pažino išmintį, ir  kiek
vienas, kuris ją  palaiko. Sa
liamonas.
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SK E L B K IT fiS  DČEN. “ DRAUGE”

Kas Laimi Maskvos Konferencijoje?
Jau daugiau kaip menuo, kai Maskvos ministerių 

konferencija pyksta. Atrodo, jog Sovietų Rusija tak
tinę pergalę turi. Didžioji komUnizmo imperija nieko 
neprarado. George C. Marshall, Jungtinių Amerikos 
Valstybių sekretorius, ir Bevin, britų užsienių reikalų 
ministeris, kai kuriomis progomis buvo susinervinę. 
O Molotovas, sovietų užsienio reikalų ministeris, visai 
mažai ir čia ką teprarado.

Molotovas pasiūlė plebiscitą, kad vokiečių tauta nu
tartų  ką jie nori; a r federuotos ar centralizuotos jung
tinės Vokietijos, gerai žinodamas, jog Marshall, Bevin 
ir prancūzų užsienio reikalų ministeris George Bidault 
bus priešingi tokiam pasiūlymui. Molotovas tokiu savo 
siūlymu nori vokiečiuose gauti prielankumą.

Taip pat, bent Vieną kartą, Molotovas pasiūlė ką 
. tai tokio, kas tikrai buvo i ‘demokratiška” . Tačiau iš 

Vakarų žiūrėjimo punkto, sovietų užsienių reikalų mi
nisteris privertė vakarinius sąjungininkus į nedemo
kratišką opoziciją^ Ir čia Molotovas atrodys kai kieno 
akyse, jog jis esąs “tikras demokratas” . O jam visai 
nerūpi Vokietijoje demokratiškas apsisprendimas, o tik 
yra noras meškerioti žuvis drumstame vandenyje. So
vietų Rusijos komunistai suktumu ir gudrumu nori
laimėti laiką savo reikalams.
★

Stalinas Atsisakė Nuimti Cenzūrą
Stassen, respublikonų kandidatas į prezidentus, tu

rėjo pasikalbėjimą su raudonu diktatoriumi Stalinu. 
Jų pasikalbėjimas tęsės 100 minučių. Ir Stalinas pa
reiškęs S tas senui, jog nėra galimybės Rusijoje nuimti 
cenzūrą ir  ten cenzūra žinioms, siunčiamoms užsienin, 
pasiliks ir  toliau.

Stalinas pasakė Stassenui, kad Rusija ir Vakarai 
turėtų rasti būdą ‘ ‘sėdėti kartu” , ir spaudos santykiai 
turėtų pagerėti, — Stassen pranešė. Tačiau jis nurodė, 
jog buvo bandyta praeityje nuimti cenzūrą, bet nepa
vyko ir  pareiškė, jog nėra vilties, kad būtų vėl ban
doma pašalinti cenzūra.
“ BŪTŲ SUNKU MŪSŲ KRAŠTE APSEITI BE 
CENZŪROS”, — PAREIŠKĖ STALINAS

Stassen kalbėjos su Stalinu cenzūros • klausimu. Ta
čiau Stalinas nurodė, kad užsienio korespondentai pras
to  tikėjimo.

Stalinas nurodė, jog 1945 rudenį cenzūra buvo nu
imta, bet vėl teko grąžinti. Ir  Stalinas papasakojo to
kią istoriją: “Aš buvau išvykęs ir jie pradėjo rašyti, 
kad Molotovas privertė mane išvykti, ir paskui buvo 
rašoma, kad aš sugrįžęs jį išvijau.’’

Stalinas pasakęs, jog šios istorijos nupiešė sovietų 
valdžią kai tam  tikros rūšies zoologijos sodą. Ir  girdi 
žmones supyko ir vėl jie grąžino cenzūrą.

Stassen prie progos prisiminė apie respublikonus, kai 
kalbėjos su Stalinu. Stassen pasakė, jog Stalinas nu
sijuokė ir  atsakęs: “Mes nematome didelio skirtumo 
tarp  respublikonų ir  demokratų.”

Stassen pareiškė, -kad pasikalbėjimo metu jiedu dau
giausia lietė ūkio reikalus.
★

Naujose Pareigose
Martin H. Kennely, naujai išrinktas Chicagos mfa- 

yoras, balandžio 15 dieną, pradėjo eiti Chicagos ma- 
yčro pareigas.

Mayoras Martin H. Kennelly turi planą kaip page
rinti Chicagos miestą. Geriausio pasisekimo jo dar
bams!

Buvęs Chicagos, mayoras Kelly turi didelių nuopelnų 
miesto tvarkyme. Taigi jam tenka padėka už nuveik
tus darbus!
★

Naujas Policijos Vadas
Albert H. Johnson, 45 metų, buvęs Chicagos FBI vir

šininkas, buvo paskirtas Cook kauntės .plačių kelių po
licijos vadu. Jis šias pareigas šiandie, trečiadienį, prade
da eiti, atsisakius nuo šių pareigų Leroy M. Steffens’ui.

Cook kauntės naujas policijos Vadas tūri daug nuo
pelnų viešame gyvenime.

Naujam vadui linkime /geriausio pasisekimo naujose 
-pareigose!

Prieš -kiek laiko iš Jungtinių Amerikos Valstybių 
Henry Wallace, buvęs vice-prezidentas, ir  -prezidento 
Trumano kabineto buvęs komercijos ministeris, nuvy
ko į ‘Europą, kur jis ją bando “apšviesti” . Jis gana 
smarkiai puolė Anglijoje Prezidentą Trumaną ir naują 
Amerikos užsienio politiką.

Wallace aną dieną pasakė kalbą per britų valdžios 
kontroliuojamą BBC (British Broadcasting Corpora
tion) radio. Kai kurie BBC pareigūnai pasakė, jog ma
žiausia '15,000,000 britų imperijos ir kolonijų asmenų 
girdėjo Wallace kalbą.
NUVAŽIAVO NUO “KOTO”

Wallace važiavo į Europą, sustojo Londone ir  jau 
ten nuvažiavo nuo “ koto”. Juk kažkaip keista, kad 
amerikietis, ir dar buvęs Amerikos vice-prezidentas ir 
buvęs komercijos sekretorius užsienyje pradėjo ata
kuoti savo kraštą ir  prezidentą Trumaną. Jo elgesys 
mažina Amerikos prestižą užsienyje. Ir  dar tenka pa
sakyti, jog jo elgesys užsienyje gerokai patarnauja 
Sovietų Rusijos komunizmui, ypač šiuo metu, kai tokie 
jautrūs yra santykiai tarp Jungtinių Amerikos Val
stybių ir  Sovietų Rusijos.

Jei Wallace būtų kalbėjęs šiame krašte, tai kitas 
•būtų klausimas, bet kai jis nuvyko į Londoną, ir ten 
pamazgas ėmė pilti ant Amerikos, tai jau perdaug yra 
•rimtas dalykas. Jei toks Wal-lace nežino ką kalbėti ir 
kaip- kalbėti užsienyje, tai geriau sėdėtų namie ir čia 
•turėtų (pasimokyti kalbos taktikos pas išmintingus vy
rus, tik žinoma ne pas raudonuosius, kurie Maskvai 
tarnauja.
AR GALITE ĮSIVAIZDUOTI

Jei rusas bolševikas atvyktų į kokį kraštą -iš Rusijos 
i r  pradėtų ten vanoti Staliną ir jo valdžią, ir paskui 
jis grįžtų į Rusiją, ar jūs galite įsivaizduoti kokią 
.pirtį paruoštų jam Stalino slaptoji policija? Greitai 
gautų Toks rusas "bilietą pas Abraomą?’

Henry Wallace jau nebe pirmą kartą išsišoksta. Rei
kia manyti, kad kai jis grįš į Ameriką, gaus išmin
tingą pamoką.

Rep. J. Parnell Thomas, prieš amerikoniškai veiklai 
tirti parlamento komiteto vedėjas, Henry Wallace' pa
vadino “Rudolph Hess” tarptautiniame komunistų są
jūdyje.
★

Lietuvos Atstovo Sukaktuvės
Įgaliotas Ministeris P. žadeikis, Lietuvos Atstovas 

Wakhitfgtone, t ik  tuomet patyręs, kad praeitą kovo 
mėnesį jam suėję 60 metų amžiaus, kaip pradėjęs gauti, 
sveikinimus ir linkėjimus. “Kas čia tokio — pasakė 
Ministeris šios žinutės rašėjui — nebent tai tik primi
nimas, kad iki T00 metų beliko mažiau nei pusė am
žiaus.”
DAUG SVEIKINIMŲ

O sveikinimų atėjo kaip -iš Čia pat, taip ir iš tolimes
niųjų Amerikos miestų, iš Europos, Pietų Amerikos, 
Kanados ir net iš -Kinijos lietuvių; pasveikinimų laiš
kais ir telegramomis buvo nuo lietuvių ir nelietuvių; 
nuo bendradarbių, pažįstamų ir nepažįstamų. Buvo 
sveikinimai ir  iš tremtinių Europoje tik ne iš tų, kurie 
yra už -Sovietijos geležinės tvoros.

Sveikinimuose pareikšta linkėjimų sveikatos ir il
giausių metų, linkėjimų budėti Lietuvos reikalų sargy
boje, siekti Amerikos tautos ryžtingesnio susirūpini
mo Lietuvos laisvės byla, stiprinti lietuvių siekimų 
vieningumą Tėvynės laisvinimo pastangose, linkėjimų 
sugrįžti į išlaisvintą Lietuvą. Žemiau seka tekstai dvie
jų tipingiausių linkėjimų:
TEGYVUOJA LAISVA LIETUVA

Amerikos lietuvio: “Jūsų daugelio metų garbingas 
darbas lietuvių tautai tegu būna apvainikuotas. Jūsų ir 
visos tautos troškimų išsipildymu. Tegyvuoja laisva 
Lietuva!”

Sveikinimas iš tremtinių Europoje skamba taip: “Po
ne Ministre, Jūsų 60 metų sukaktuvių proga prašome 
priimti mūsų nuoširdžiausius sveikinimus. Džiaugda
miesi Jūsų sukaktuvėmis siunčiame Tamstai mūsų lin
kėjimus geriausios sveikatos ir pasisekimo darbe, kurį 
šiandie tenka Tamstai atlikti, taip atsakomingose pa
reigose ir sunkiose sąlygose, budint mūsų tautos, ir val
stybės reikalų sargyboje. Šiuo metu kada mūsų visos 
tautos viltys yra nukreiptos į  vakarus, Jūsų darbai ir 
žygiai- yra sekami su didžiausiu dėmesiu bei simpatija.

Linkėdami -ilgiausių metų ir nepalaužiamos ištver
mės, prašom priimti mūsų giliausios pagarbos žodžius.”

Lietuvos atstovas dėkingas už sveikinimus ir  linkė
jimus pareiškė:

dabar vaišėms nelaikąs;
Lietuvos laisvės varpas 
simboliškai mums tebeskamba 
ir kviečia kiekvieną į darbą 
nustumti tirono raudonojo naštą 
ir atsteigti mūs’ mylimą kraštą.

Jš Šen Bei Ten
Rašo Tadeušas Dūdelė

“ V” bal. 3 d. atspausdino 
raportą iš “tarybinės” Lie
tuvos, kiek ten išleista lite
ratūros, kiek ten eina laik
raščių bei žurnalų. Žinoma, 
tame raporte nepamiršta pri 
dėti, kad Lietuvoje niekad 
nebuvo leidžiama tiek daug 
knygų ir laikraščių, kiek d& 
bar.

★ ★

Labai nemėgstu tuščių kai 
bų, todėl iš karto eikim prie 
faktų. Tame raporte pasa
kyta, kad šiuo metu Lietu
voje eina septyni laikraš
čiai, taikomi visam kraštui: 
Tiesa, Valstiečių: Laikraštis, 
-Komjaunimo Tiesa, 'Lietu
vos Pionierius, Literatūra 
ir  Menas, Eltos foto laikraš
tis, Lietuvos geležinkelietis.

Paskui eina laikraštukai 
apskrities miestuose, taiko
mi tik siaurai apylinkei, jų. 
išeina '28. Visų pavadinimų 
neverta minėti. Paminėsime 
tik keletą, kad pamatytu
me, kas tai per laikraščiai: 
Bolševikiniu Keliu (Kaišia
doryse)., Stalino Kėliu (Ku
piškyje), Stalinietis (Rasei
niuose), Raudonoji Vėliava 
(Šiauliuose), Lenino Keliu 
(Utenoje) ir 1.1. .

Leidžiama keletas žurna
lų. Jų turinys irgi aiškėja iš 
pavadinimų: Komunistas, A- 
gitatoriaus Bloknotas, Tary
binė Mokykla, Jaunimo Gre
tos ir Pergalė.

★ W ★

Tai ir viskas. Tiesa, dar 
kareiviams leidžiamas laik
raštukas. Iš viso 41 perio
dinis leidinys. Laikraščių tu 
rinys aiškus — -pult Stalinui 
ant kelių. Išvaizda — po du 
mažu lapeliu i r  atspausdinti 
tokiam popieriuj, į kokį Lie
tuvos miestelio žydas silkes 
gėdindavosi Vynioti. Sako, 
kad ta “spauda” turi 623,- 
000 skaitytojų. Gali būti, 
nes kaip -gi laikraščio neuž
sisakysi, jei atėjęs komjau
nuolis agitatorius, kuris ka/r 
tu yra ir NKVD agentas, į- 

sako?
★ ★ *

Skaudu darosi, pagalvo
jus, kas iš laisvos Lietuvos 
spaudos beliko. Prieš pat ka
rą, 1939 m., Lietuvoje ėjo 
apie 270 įvairių laikraščių. 
I r  ne tokių, kaip tre bolše
vikiški lapeliai, bet tokie, ku 
rie daugeliui amerikoniškų 
laikraščių sarmatą padary
tų. Prisiminime dienraščius 
“XX Amžius ”, “Lietuvos Ži
nios”, “Lietuvos Aidas” ‘Va 
karai’ ir daugybę kitų. Pri
siminkime žurnalus ‘ ‘Židi
nys”, “Naujoji Romuva” , 
“ Kultūra”, “Vairas” ir t.t. 
Prisim i n k i m e “Trimitą” , 
“Karį” , “Skautų Aidą” . Pri 
siminkime moksleivių! laik-. 
raščius “Ateitis” , “Ateities 
Spinduliai”, “Mokslo Die
nos”., “Jaunoji Lietuva” ir 
t.t. O kur kaimo savaitraš
čiai “Mūsų Laikraštis”, 
“ Mūsų Rytojus” , “ūkininko 
Patarėjas” , turėję 'bent po

(Nukelta į 5 pusi.)
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Bronė N ašlaitė

« K ¥ D  S P Ą S T U O S E
ŠIURPŪS LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE
K  —

(Tęsinys)

Apžiūrėjusi guolį ir pamačiusi, kad tai tik  nešvarių 
skudurų krūva, neišdrįsau nė an t viršaus antklodės 
atsigulti. Stipriai skauda koja. Sėdžiu ant grindų, -at
sirėmusi į stalą. Priešais mane stovi aukštas skardinis 
bosas, “kimėliu” vadinamas, į kurį kameros gyvento
jos iš eilės atlikinėja gamtos reikalus, tyčia ir  garsiai 
gadindamos orą ir viena kitą už negražų elgesį keik- 
damos. Biauresnio vaizdo nereikia. Ypač purto jų  spuo
gais išberti kūnai ir suplyšę baltiniai. Nusiminimas ap
gaubia mane. Užmerkiu akis. Jaučiu ne tik moralinį, 
bet ir fizinį pašibiaurėjimą ir  skausmą.

Besėdėdama užsnūstu ir  nė nepajuntu, kaip nuvirstu p 
į baisųjį guolį, iš kurio mane tepažadina skardus bal
sas:

— Moterys, į ruošą!
Visa kamera sujuda ir sudreba nuo skubaus klumpių 

triukšmo. Kelios moterys paima už “kimelio” ir  bėga 
pirma, barškindamos «juo į grindis, o paskui jas liku
sios. Erzinančiai skardus klumpių tarškėjimas ir  be- . 
sikeikiančių moterų stumdymasis nuaidi koridoriais. 
Gaunasi vaizdas zyliojančių su pakaklėj parištais barš
kučiais karvių ir  jas besivaikančių su mediniais kibi
rais milžejų. Iš lėto ir  tyliai einu paskui jas ir  galvo
ju, kokią ruošą teks mums dirbti. O aš neturiu nei 
klumpių, nei tinkamų rūbų.

Palipus į pirmą aukštą, mus uždaro nedideliame kam
baryje, kur randasi prausykla ir kiti “patogumai” . Sie
nose daugybė įrašų. Parašau ir aš pranešimą apie save 
su galvos segtuku. Kitos kalinės mane įspėja, kad kas 
nors manęs neišduotų prižiūrėtojams. Man tai naujie
na: nejaugi ir kalinių tarpe yra išdavikų!

Po “ruošos” gaunama po didoką gabalą duonos ir 
bildėdamos vėl sugrįžtam į, kamerą. Neužilgo atneša 
kavos, po šaukštuką cukraus, o man naujus indus,: a- 
liumininį puoduką, bliūdelį ir šaukštą, kuriuos padeda 
ant “kimelio” dangčio. Kyla didžiausias pasipiktinimas 
tarp  kalinių ir užuojauta man dėl prižiūrėtojos tokio 
sąmoningo ar neapgalvoto elgesio, bet sykiu ir  pavy- -  
das dėl naujų indų: kitos turi tik senus, surūdijusius 
indus. Man pataria juos vistiek dezinfektuoti žaliuoju 
muilu, kuris duodamas tik ligoniams. Mūsų kameroj 
jo visa lėkštė guli ant stalo. Indus išplaunu paskui karš
ta -kava, kurios gauname tiek daug, kad jos likučiuose 
skalbiamos nosinės. <

Dienos šviesoje gaunasi kitas .įspūdis. Naktį mane 
išgąsdinusieji veidai įgauna kitas spalvas ir net grožį. 
Kaliniui tarpe yra visai jaunų merginų, patekusių už e- 
vagystes, kūdikių nužudymą, abortus, senesnių moterų 
už nepilnamečių dukterų pardavimą prostitucijai. Tarp 
jų  yra ir dvi žydės, įtartos apkrėtimu kitų. Viena iš 
jų  yra jauna, maloni žydaitė, mylinti lietuvį. Ją  vienas 
žydas įskundė, kad ji apkrėtusi jį venerine liga, bet, 
ištyrus kraują, ji šiandien išleidžiama į laisvę. Džiaugs
mas, bet kartu ir kerštas Įskundėjui žydui dega jos 
akyse. Ji prižada atsiųsti visai kamerai cigarečių, ku
rių čia labai pasigendama.

Jai išėjus, jos antklodė ir  pelų pagalvėlė atitenka 
man. Neužilgo mus išleidžia pasivaikščioti iš lentų 
sukaltoje būdoje, grįstoje žvyru, maišytu su juodže- 
miu, kuris išdžiūvęs kyla į orą ir  labai dulka. Šioje 
būdoje išdulkinu savo rūbus, o grįždama — žydaitės 
paliktąją antklodę. '

(Bus daugiau) 4
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CH1CAGOS LIETUVIU VEIKLA
Paskutinės Trys 
Gildos Pramogos

Jau einą, prie. pabaigos 
priešseiminiai Nekalto Pra
sidėjimo Seserų, Gildos pa
rengimai. D ar įvyks trijęse 1 
sekančiose kolonijpse:

Roseland — Nekalto Pra
sidėjimo, Seserų, Gildos na
rės: Stefanija Jurkienė, Ste
fanija Pivariūnieiiė i# jų. 
prieteliai tųręs “bingo par- 
ty ” šeštadienio vakare, ba
landžio 19 d., 7-tą valandą, 
Gailevičių namuose, 76 E. 
101-st Place.

Bridgeport —■; Gildos na
rės ir jų pagelbininkės ren-. 
gia “bingo party” balandžių, 
20 d:, lygiai 2 vaL popiet, pa
rapijos mokyklos salėj.

Town of Lake — Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Gildos 
narės ir rengimo kom isija! 
irgi; stropiai rengiąsi- prie 
“ byago pąrty” balandžio; 20 
d?, parapijos salėj, 7-lą vai., 
yakore.

Šiose visose trijose kolo
nijose rengėjos laukia visų 
su gražiomis dovanomis ir 
vaišėmis, kuriems tik -leis 
aplinkybės, malonėkite atsi
lankyti ir paremti jų ren-_ 
giamas pramogas, tikslas 
kilnus ir labdaringas, nes 
visąs š |ų  pramogų pelnau 
skiriamas Nekalto Prąąįdė-. 
jimo šeąerų Gįldęę seimui 
sveikiųtį, kuris įvyks, balan
džio 27 d'.,. Aušros Vąrtų, pa- 
rnpijpj, Węst §ide.. Nąrys

Iš Šen Bei Ten
(Ątkąlta iš 4  pusi.) 

100,000 skaitytojų kiekvie
nas?’

A- ★ ★
Užteką apie tai, Kįękvię- 

nas mątų, kad niekad Lie
tuvos spauda, ųebuvo taip 
nuskurdinta ir išniekintą, 
kaip dabar. Lietuvos spau
da, kaip ir- visas Lietuvos 
gyvenimas, dabar uždaryta 
į kalėjimą.

Tik asilas SU pusketvirtų. 
’ jardo ausimis gali kalbėti a- 
pie spąudps laisvę Lietuvo
je. Nurodykite, staŲnęąi, 
nors vieną laisvą laikraštį 
tarne sąraše,, tada aš jums 
pątikęsįu. Nurodykite bent 
vieną religini laikraštį, nors. 
vieną kultūrinį.

Didesnio spaudos išnieki-. 
nimo, koks dabar- yra Lie
tuvoje, jąu ųebegaįį bū£|.

"Ten Kvepia Berželiai"
Cicero. — Pavakariui atė

jus »iį gamtai pasipuošus 
ųąująls riįbąią, kvepia ir-ber 
želiai. Ypačiai Lietuvoje ne
apsakomai gražus pavasaris. 
Tik gąjlą, kad daug Lietu- 
vos vaikų, išbląškytį po aver 
timus krąštuą, n e g a l ė s  
džiąugtis grasiuoju metų ląin 
kotarpiu. Bet mes, gyvenda
mi laisvės šalyje, galime, 
juos suraminti ir- paguosti, 
aukodami BALĘ, kurig šel
pia. mūsų vargstapčiųs bro- 
lius, seseris.

Cicęjęieoiaį ąąyę dųęsnųųių 
stovi pįrmpj, vietoj; I pakyię 
timą Lietuvos išlaisvinimo 
reikalams, sudėjo daug au
kų. Dabar veli kviečiame at
silankyti L. G. Komiteto ir 
BALF rengiamą vakarą ba
landžio 20 d , šv. Antano 
parap, sąĮ&je. Pastangomis 
Giedros Oųdjąųskięųeę, Šv. 
Kąjzųnhero. akademikės atvai 
dins įdomų iš tremtinių gy
venimų veikalą qT?eu kvepią 
berželiai’’.

Nekartą gėrėjomės seselių 
artistiškais parengimais. Did 
miesty už tokį veikalą reikė
tų  sumokėti įžangos po. pora 
dolerių, ę čią įžangą tik 50c. 
§avo atsilankymu parodysi
me tikrą artimo ureUę, ues 
višaų, pelnąs eis pabėgėlių 
sušelpįmui, A. $•,

Tremtinių
Pageidavimai

icialus maistas mažiems, vai* 
ikams, kurių didelis nuošim- 
,tis jau dabar serga džiova.

Prieš kurį laiką iš Euro
pos gauti lietuvių tremtinių 
pągęidąvimąl ir prašymai, 
kuriuos BALF’as. su visų 
lietuvių šalpos darbui prita
riančių Amerikos lietuvių pa 
gęlbą, steigsią patenkinti.

Jie prašę: apie $50,000 ver 
tės įvairių vaistų; apie 20.- 
000 doį vertės. visokių me- 
dikalinių instrumentų ir įt
raukiu laboratorijoms, am
bulatorijoms ir- dantistams; 
b,000 vyriškų paltų.; 5,000 
Vyriškų siūtų (eilučių); 5,- 
000 porų, vyriškų, batų.

Iš įvairių zonų Vokieiijo- 
| ję. ir Austrijoj^ įietųviaį dau 
giausia nori ir prašo rieba
lų, saldyto koųdęnsuoto pie
no, męsįnių konservų, vita
minų, saldžių siropų ir mar- 
malado, kurie atstoja cuk
r ų  ir silkių.

Iš kitų produktų ir daiktų 
prašomą, siūlų, adatų ir ki
tų smulkmenų, bet daugiau
sia pasigendama vyriškų ir 
moteriškų viršutinių ir apa
tinių baltinių, paklodžių ir 
pagąlyėma užvalkalų. Taip 
pąt labai pageidaujamas spe

. Įvairu-ldomu
Mrs. Massimilliana A. Le

vus, buvusi Italijos grafiene, 
gyvenanti Chicagoj šiomis 
dienomis apdovanota Lais
vės medaliu už tai, kad ka
rę metų, ji suteikė pagelbos 
Amerikos lakūnams, kurie 
Ibųvo karo metu pašauti virš 
Italijos ir buvo priversti nu- 
Isijeisti už fronto.

★ ★ -A
Kino operatorius Charles 

'Forberg Chicagoj iškėlė by
lą vienam namų savininkui 
už išvarymą panaudojant 
klastą. Namo savininkas sa
kė, jog- jam reikalingas tas 
I butas, bet pasirodė priešin- 
'gąi. Forberg reikalauja $50,- 
000. " ‘s

★ .★ ★
Iš Berilą prr J amą, kad 

vienas komunistas, kuriam 
yra pavesta Socialist Unit 
partijos kontrolė Saksonijos 
distrikte, patrauktas į teis
mą už tai, kad savo automo-

bilium pavėžino priešingos 
Krikščionių Demokratų par
tijos narį.

Ar
Chicago per pastarąją ga

vėnią 418 porų buvo išsiėmę 
leidimus susituokimui po Ve
lykų.

Krug Kaltina Lewisg 
už Kasyklų Saugunri

-  -Vidaus reikalų sekr. J. A. t 
Krug šiandien pareiškė, jog 
John L. Lewiso unijos re
kordas dėl saugumo kasy
klose yrą vienas “beveik 
nuolatinio., apsileidimo. ” Jis 
pareiškė senato viešųjų že
mių komisijai, kad unija ne
pasinaudojo Krug -. Lewiso 
sutarties numatytų sudąry- 
mu kasyklų saugumo komi
tetų.

Komisija tiria Centralia 
(III.) kasyklos sprogimą 
praeitą mėnesį, kuris kaina
vo U I  gyvybių. Vidaus rei
kalų sekretorius, kuris val
džios vardu valdo valdžios 
paimtas .kasyklas,, tuo būdų, 
atkirto UMW prezidento, 

Įdarytam kaltinimui, kad. 
IKrug “nužudė” Centralia 
kasyklos aukas.

J,ŲO3AJ?ĄS, SIKEIKIS
Gyv.: 14JJ.6- N ę ę ta r  A vė., Ę . 

S t. L ou is, Illino is .

M irė  B a l. l<į,, Į947m ., 4:45, 
va), ryto —  St_ Maryte ligo- 
nįnė ję,

’Gji’nc Lietuvoje. K ilo  iš  
Telšių apskr., Lokės • parap., 
P ala ip ų  kaimo.

Paliko  dideliam e nuliūdime: 
žmoną. K azim ierą ;'"  3> "du k te ris .' 
M rs. Josep li S ta n k u s . ip  ĄĮrs, 
R oy M atlpck:. sūąų , Joną,; a l iu 
k ą  Joseph. M atlo ck ; b ro lį Ci- 
p r io n ą  S ireik į ( C h icago  je )  ir  
bro lio , d u k te r į  SeSuo-, M. Sim - 
p lic ia  (šv. K azim iero  v įenuo- 
lyne) ir". k ita s  g in jjnės. L ie tu 
vo je p aliko  b ro lį T arną.

Gedulingos šv. M išios, buvo. 
a t la ik y to s  tre č iąd ., B al. 2 d., 9 
vąl. ry to , N ekalto  Prasidėjim o 
Šv.enč. Pąnęlgs pąrap. bąžrjy-. 
čipje, E-.Siž. L ouis, III-., o. k ė t-  
v ir ta d įę ą į, g a l .  3d. iš K assly  
kop lyč ios 10:30 vąl. ry to . b u 
vo njįįjfdetąg.. į. M t. Gąrm.ęl k a 
pines.

Vejiopio _ šei/na. nuoširdžia i 
d ė k o ja  kun. kleb. A. Deksniųi 
už ' a tJa ik y m ą  įspūd ing i; p a - ' 
m a ldų ,; Šv. P rąj)ę iškąąs.A Seser 
l:ėms u ž  j ą  'm a ld as ', g rab n e - 
šiam s, gipyippms, d rą ų g ą m ą  ij- 
.k a im y n am s už pąsĮf.utjnj'’ pa- 
ta rn ay ifh ą , ip . U žuojautą.

Nuliūdę: Į^nipna, Dukterys, 
Sūųįpj, Anūkas fi; Gį?}),!,-nes.

A. ‘“ A. 
PRANCIŠKA 

ĘLAlfAKEVIČIENĖ 
(DQ. N orę iką it,ę )

Jjįjrė.; B al. 14d., 1047m., 3:00 
vak  popie t, s u la u k u s  70 m etų  
amžiaus.

Q im e. LifitĮUVOjc. • K ilo  iš 
R ase in ių  a p sk r., L a u k u v o s  p a 
rap ijo s , V an k ių  kąiino .

Ąm.er;įkpje_, išgyveno 50 m.
P a lik o  d id e liam e  nuliūdim e.- 

d u k te r į Josepk jb fi N n tting lia jp : 
a n ū k u s  J o a n ą  ir  K az im ierą ; 
brolvaikius Pi;ano išką i r  jos 
vyrą  P e trą  K an tu č ių s , A gnieš
k ą  Veliūs, Mildrėd i r  K az im ie
r ą  H irt; sesers  še im ą  O n ą  ir 
P e trą  P'relo, Aleksandrą, O ną 
i r  K ąz iip ie rą  Gąreu>up: ir- kibus. 
.G imines.

K ū n a s  p aša rv o ta s  A n t. M.
' Phillips koplyčio je , ^307 Se. 
L it.uąp icą  A,ve. ‘ L ą jd fituvės f- 
vykp ketvirtad., Bal. 17 d. Iš  
kop lyčios 8:00* vai. ry to  b us  a t 
ly d ė ta  j Šv. Ju rg io  p a r . bažny
čią, k u r io j įvyks, gedu lingos 
paniąJdps už vęljpnės. sielą. Po 
paių a ld ų , b u s  itulyflėta. į Šven
to  K az im iero  kap inės.

N uoširdžia i- kv ieč iam e v isus 
g im ines, d ra u g u s  i r  p až įs ta in u s  
d a ly v au ti š įpsė la ido tuvėse .

N uliūdę:—  Duk-tč, .Vnukni, 
Bi-olvaikui i r  visos Įeitos niūsii 
Gipiįnes.

L a id . d ire k t.: Anf. M. P h il
lips, te l. YARds 4908,

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

Kenčlantiojl nuo. senų, a tdarų  
ir skaudžių žaizdų, žino kaip  sun
ku y ra  ra in ia i pąsBdėtl, i r  kaip 
nakties, m etu  negalim a gerai iSsi- 
mlegot. K uom et
žaizdos pradedą 
nležt i r  skaūd6r 
ti  ”—  užtepkite 
L E G Ų L O  O in t- 

'  m ent palengvi
nim ui skausm o 
ir  niežėjimo tų  
senų, a td a rų  ir. 
skaudžių žaizdų.

AGNIEŠKA URBONIENĖ 
(po tėyaįs Daujotaitė)

Gyv.: 4612 So. W ashtenaw ; 
Ayenuę, Chicago, Illino is .

M irė  B al. J 4d., 1947m ,, 11 
v ai. ry to , s u lą u k u s  pusės am 
žiaus.

G im ė L ie tuvo je . K ilo  iš 
T a u rag ės  ap sk r.. U pynos p a 
rap ijo s , Kliuk-ų. kaim o.

A m erik o je  išgyveno 36- m e 
tus.

P a lik o  d id e liam e  nu liūd im e: 
sūnų  J u jia n  ii; m a rč ią  B erniee, 
3 d u k te r is  —  A gn iešk ą  W ieder 
i r  ž e n tą  G eorge. O ną S teffens 
ii- ž e n tą  C harles , i r  E le n ą ; S 
anūkius; sese rį G en ikę  B u k a u 
sk ien ę  i r  jo s  v y rą  A ntaną ir  
jų  še im ą  (VVaterbnry, Conn.); 
pussese rę  S o fiją  M iko la itieuę  
i r  jo s  še im ą ; i r  d a u g  k itų  g i
m in ių , d rau g ų  ir  p až įs tam ų . 
L ie tuvo je  p a liko  seserį Juzefą .

• V elionė buvo a r t im a  g im inė 
žuvusio la k ū n o  S tas io  G irėno.

P rik la lusė ''p rie  SLA. 122-tros. 
kuopos.

K ū n a s  p aša rv o ta s  J o h n  F . 
Ę ų d e ik io  kop lyčio je , 4330 So. 
C alifornia Avė.

L a id o tu v ė s  įvyks p en k tad ien į. 
B alandžio  18d. IŠ koplyč ios 8:3 > 
vai. ry to  b us a t ly d ė tą  į N e
k a lto  P ra s id ė jim o  švenčiausios 
P a n e lė s  M arijo s  parap. bažny
čią, k u rio je  įvyks gedu lingos 
p am ald o s  už velionės sielą . Po 
pam aldų b u s n u ly d ė tą  į šv. 
Kazimiero kapines.

N uoširdžia i kviečiarųe visus 
g im ines, d ra u g u s  ir  p až įs tam u s  
d a ly v au ti šiose la ido tuvėse .

N ulį ld ^ —: Sunkis, D uk te ry s , 
ž e n ta i, A nūka i, Sesuo,

P u sse se re  i r  k ito s  Glinįjįčs,
L a id o tų jų ,  4,i rė k to  riųs| —

J o h n  F . Ėu.deikiš, te i. ’S'ARds 
1741.

AIA
ANTANAS KRYŽIUS 

(KROSS)
G yv.: 4524 S. P a u lin a  SL, 

te l. Y A R ds 3686.
M irė  B al. 13d., 1947m .. 11 :-  

45 v ai. v ak ., sulaĮukęs 65 m.
G im ė L ie tuvo je . K ilo  iš  T e l

š ių  a p sk r., N e rin d a č ių  p a rap ., 
N o rk ių  ka im o . A m e rik o j išgy
v eno  "44 m etus.

P a lik o  d id e liąm e  nuliūdįme: 
m o te rį V ik to r i ją  (po  tėv a is  
M ą i- tiš ąu sk a itė ) ; sū n ų  S ta n is 
lo v ą  ir  jo  m o te r į Oną. ir, jų  
še im ą ; 2 d u k te r is  C lia rlo tte  
Pow ers i r  jo s  v y ią  C h a rle s  ir  
jų  šeim ą, i r  R o sa a e  Dųi-kin ir  
jo s  v y rą  E m m ę tt;  uošv ienę  
A nielia_ iM ū^iša.uskienę; 'švo- 

g e r k a s  S tan is lav ą  M estausk ie - 
n ę  i r  P ra n c iš k ą  P e tre ik is ; švo- 
gerį J u o z a p ą  M a r tiša u sk ą  ir  
d au g  k itų  g im in ių  ip  d rau g ų .

K ū n a s  pašaųvo taą  I. J . Zolp 
koplyčio j, 1614 W . 46 th  Š t. L a i
dotuvės.. įvyks  k e tv irta d ., B al. 
17d. I š  kop lyč ios 8:30 vai. ry 
to  bus. a tlydėtas į šv . l£ryžlaius 
p a r . bažnyčią, k u r io j įvylčj g e 
du lingos p am a ld o s  už velionio  
sie lą . P o  p am a ld ų  b u s  .nulydė
ta s  į šv . K az im iero  k ap ines .

N u oširdž ia i kv ieč iam e v isu s  
g im ines, d ra u g u s  i r  pažįstam us 
d a ly v au ti šiose la ido tuvėse .

N uliūdę:^-. M otcnsį Sūnus, 
D u k te ry s  ir \tsps k . ę įių in p s ,

L a id  .d ire k t.: I . J . Žolp, t e 
le fo n as  Y A R ds 0781.

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

ROSELANDĘ 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. MĮchigan Avė. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN, 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Y a r d s  1 7 4 1 -2

4330,34 S. California 
A venue 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse

Radia Programai WGEB 
<1390 k.)

D A B A R  K A S ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:15 Iki 9:30 v . ryte.

V eteranų Perlaidojim o R eikale
K r e ip k i p r i e  ANTANO B. PETKAUS, Laadotuvių Direk

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

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

P E T K U S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. W estern Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROVEHULL 0142

Mūsų patarnavimas yra  greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam- stoviui prieinam ąjį'

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patarna
vimas yra teikiaipas 
dieną ir naktį. Reį-. 
kale, saukite mus.

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Kosciando dalyse ir  
tuojau patamaujam.

A. A.
ANTANAS OBECŲNAS- .

Gyveno 5305 S. Newcastle Avė.—tek Borte. 3029-
Mirė Bal. 13’ d., 14)47' m., 8:/,?0. vąl. ryte.
Gimę Lietuvoje. Kilo iš Ąlytaus apskričio, Miroslavoa 

parapijos, Padžerminiškių kajmo.
Amerikoje išgyveno 58 niętįus.
Paliko didęliąjjae. nūliudimę seseris Liudviką Bernatavi- 

ęięųę ir ąvogerį K.ąUstą ir  jų šeimą, Rozaliją PeleękięnS iE 
jos šeimą (Pittsburgh, Pa.)-, 3 brojiius Prąnciskų ir jo šei
mą (Brooklyri, N; Y-., Ęąr|QU ir Vincentą ir jų  šeimas, 5 
pusbrolius. Alękęaųdrą, Tamošių ir ęįąnciškų Bazuųųs ir jų  
šeimas, Kazimierą ir Andriejų Kučinskus, ir daug kitų gi
minių, diĮąugų ir  pąąįstanių4 Lietuyoję paliko seserį Mari-

. . .  nn r.Kūnas pašarvotas John F. Ęųdeikio, koplyčioje,. 4330 S, 
Cali^br-nią Ąye.

Ląidotūyęs įyyks . ketvirtajd.—B al 17- d. iš koplyčios. 8;30 
vai. ryto bus atlydėtas į Nukalto Prasidėjimo Švdnč. Pane
lės Mčfcrijos pa^ap. bažnyčią^ kuriaje įvyks gedulingos pa- 
njaldoa už velionio sielą. Po panjaldų bus nulydėtas į  šv. 
Kazimiero kapines.

Nuošiųdaai. kviečiame, visus gimines, draugus ų  pažįsta- 
mus dalyvauti, šiose laidotųvesė.

Nuliūdę: Seserys, Svogeips, Broliai, Pusbroliai ir visi kiti

Laidotuvių dųek^rius, John F; Eudnikis, Tel. Yards.1741.

Jo  a tgaivinan
čios, ir, sk&umną 
prašalinančios y- 
pątybės suteiks 
Jum s tinkam ą 
nakties poilsį' ir  
pagelbės išgydyt 
senas, a td a 
rąs ir  skau
džias žaiz
das. V artokite Jį irgi skaudlems 
nudegimams, fiąšų l£  sutrūklm ų 
prąŠaliniznųl, ir kad pa,lengvinti 
PsojiasĮs niežėjimą; A tvedina va
dinam ą Ą thlete’s Koot degim ą ir 
n lež ljlm ą  sustabdo.. Jo plėtimąsi, 
sulaiko ' nuo odos nudžiOvlmo. ir 
■utrūklmo ta rp  p irštų: geras Ir 
sausos, trūkstančios odos nležėji- 
mul, nuo da rb o  Išbėrim am s i r  k i
tom s odos negalim a iš lauko pu-

LEGULO OINTMENT parsiduo
da. po t l . ą i  ir  po |3 .6 t.

Siųskite Jūsų Money O rderį tie- 
sio B j —

LEGŲLO, DEPT.-T-D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS

L IŪ D Ė S IO  V A L A N D O J  
Rakite

M A Ž E IK A I EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

5S45 So. Westem - ^319 lltoontco
PRO $pec»0099 YARds 1138-1139
Tiems fcnm gyvena kitose miesto dalyse gnmme koply5f atfiau jūsų manų

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 
— Bavininkc

SI. Casimir Monumenl 
Company

3914 West l l l th  SL
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Rusai 
Sustoja.

Telefonas: CEDĄRCREST 6 33  5

1646 WEST 46tfį ST.

IGNACAS J. ZOLP
Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MĮCHIGAN

Phones —r CANal 2515 
COM 57,65; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
3319 U JU A N IC A  AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. 1VĮICHĮGĄN AVĖ. Phone: PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LKUANICA AVĖ. Phoiis: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CAŲĮFORNIA AVĖ. P lpnę LAFayette 3572

”  POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST. 710 W. Į8jth STREET

Telephone: YARds 1419
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Kruvinas tremtiniu kelias
Kulkosvaidžiai, prožektoriai ant vagonų ir kraujas vi

duje. — Kelione per kepinančius tyrlaukius. — Sukniubęs 
19 metų bernaitis šautuvų buožėmis įmuštas į žemę. — 
Kelione Pečioros upe barkoje. — Rieškučiomis sėmė sriu
bą iš žavimi dvokiančių statinių. — Kabliais lavonus 
traukė iš laivo dugno.

(Iš knygos “THE DARK SIDE OF THE MOON”)
MOTERS ISTORIJA

— Kiekvieno tremtinių 
konvojaus paskutiniame va
gone visados buvo kulkos
vaidis; nakčia ant vagonų 
stogų buvo uždegami, pro
žektoriai, — taip aprašomas 
tas šiurpusis tremtinių ke
lias į Azijos gilumą neseniai 
išspausdintame rinkinyje 
tremtinių atsiminimų: “The 
Dark Side of the Moon”. čia 
randame d'aug' faktų, apie 
kuriuos pasaulis turi žino
ti. Štai ką rašo viena trem
tinė apie tą  baisią kelionę:

r— Į mūsų vagoną buvo į- 
kelta moteris, kuri atrodė 
mirštanti... Nakčia ji šaukė
si pagelbos.... Kai prasi
skverbė pirmieji aušros 
spinduliai, pamatėme, kad 
kraujo šaltiniai veržėsi jai 
iš burnos, apliedami arti jos 
buvusius vaikus, indą van
deniui, krepšius su maistu 
ir drabužių ryšulius, žmo
nės prašė sargybinių duoti 
jai truputį sūdyto vandens 
ar nors sniego, bet šie nė 
neklausė, ką jiems sakė. Net 
ir daktaro pašaukti nesuti
ko... Po keletos spazmų j i 1 pinais. Vienas devyniolikos

NEGALI IŠSISKIRTI SU BEISBOLU

Pagarsėjęs Amerikoj beisbolininkas “Babe’’ Ruth, po 
ligos silsisi- Floridoj. Nežiūrint, jog jau ilgas laikas, kaip 
yra išėjęs į poilsį, tačiau ir dabar beisbolas jam yra pir
moj vietoj. (Acme-Draugas telephoto)

mirė.... Jos lavonas ilgai gu
lėjo kraujuje iš jos pačios 
plaučių... (p. 74).

PER TYRLAUKIUS,
MIŠKUS IR PELKES '

Traukiniams nuėjus į pas
kutinę stotį, prasidėjo nau
jos tremtinių kančios: rei
kėjo pasiekti jų paskirties 
vietą.

— Daugelis . turėjo eiti 
pėsti per smėlio audras ir
tyrlaukius, kiti turėjo išsi- met iš kurio plau. ,
kirsti sau kelią per miskus. veržėsį krauj 
Kiti turėjo pereiti pelkes, j6goms parkri. '
kur jie miegojo drugiu ap
krėstose vietose, ėdami spie
čių uodų... Kas rytas lavo
nai buvo pakišami atavaruo
se po vandeniu. Tie, kurie 
nebeįstengė žygiuoti su kolo
na, buvo sargybinių nušau
nami, dažnai juos keletą 
šimtų metrų nutempus į ša
lį, jų rankoms ir veidui a- 
riant žemę. Vienuolikoje die
nų tokios kelionės tik tris 
kartus buvo duota duonos.
Nepridengtos rankos, kojos 
ir  krūtinės kepė saulėje. Kū
no mėsa kartais kabojo kas-

Pakeiskit tanka i traktoriui
Rusija ir jos užimtos šalys badauja, nes bolševikų 

i valdžiai nerūpi gyventojų gerovė, o -tik nuogas imperializ
mas, pridengtas “pasaulinės revoliucijos” vardu. — Pa
keiskite tankus į traktorius, ir visas vargas pasaulyje 
pranyks!

| Visi gerai žinome, kad) “Jugoslavija yra žemės 
Rusija ir jos užimtos šalys I ūkio kraštas. Prieš karą ji 
skursta .ir badauja. Visi ne tik sau pasigamindavo

n jeigu norite paskolos ant namo 
»  JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
»  JEIGU NORITE GAUTI 0% — KREIPKITĖS |

(JNIVERSAIL,
Sm'ib ini tajlssitliliii

1739 So. Halsted S t TeL CANal 8500
J8m  to dėlių «n<umnl apdrausti per Federal Savlnga and Loaa 

Insurance Corporation.

lyto iki I  vakare.
I ryto iki 0 i  
leitadieniaJa nuo 0 lyto  i b i  po ptofeą

iw®8
H

PLANINGAS TAUPYMAS)
MOKA GERUS DIVIDENDUS)
Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams taupytoja 
sudaryti atsargas—Įsigyti nuosavus namus—* 
naują automobilĮ—dėl apsaugos nuo nepermaJ 
tomų nelaimių. Kiekvieno tauplnlal apdraustą 
Iki 00,000 per Federal Savings and Loan Insua 
tanoe Coljk PRADEK TAUPYTI DABAR.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND

JLOAN ASSOCIATION 0F  CHICAGO
ttOt WS8T CERMAK RD. CHICAGO R ILU

JOKIT f. KAIANAUSKAR Fm, M i

X Domas ir Sofija Ado- 
| maičiai, neseniai atvykę iš 
1 Europos į Ameriką, dabar 
| apsistoję pas Antaniną Ne- 
nienę, Gar y, Ind., lankės 
“Draugo” redakcijoj balan
džio 14 d. Juos atlydėjo į re
dakciją jų  giminaitė Elena 
Ambrozaitis, iš Cicero.

X “Kaminkrefis ir malū
nininkas ” — tai vardas gra
žios operetės, kurią galima 
bus pamatyti scenoj sekma
dienį, balandžio 20 d., Šv. 
Jurgio parapijos salėj. Ope
retę vaidins Šv. Jurgio pa
rapijos choras, v e d a m a s  
komp. A. Pociaus. Vaidini
mo pradžia 7:30 vai.

I X Cicero j “kvepia Lietu- 
| vos berželiai”, kitaip sakant, 
balandžio 20 d. bus nepa
prastas įvykis, šv. Antano 
parapijos salėj. Programą 
išpildys Šv. Kazimiero A* 
kademijos studentės. Be kit
ko, bus atvaidinta vaizdelis 
iš lietuvių tremtinių ir  pa
bėgėlių gyvenimo “Ten kve
pia berželiai” . Vakaras bus 
tikrai įdomus.

X Už Motinos Marijos 
Kaupaitės, šv. Kazimiero 
Kongregacijos įsteigėjos, šie 
lą pamaldos, minint septy
nių metų mirties sukaktį, į- 
vyks balandžio 17 d., Šv. Ka-

pakankamai maisto, bet ir 
eksportuodavo didelius kie
kius mėsos bei javų. Dabar, 
praėjus dviems metams nuo 
jos išlaisvinimo, ji prašo 
paramos maistu.

Viena iš dabartinio krizio 
Anglijoj priežasčių dėl vy
riškos darbo jėgos stokos 
yra tai, kad ji laiko milijo
ną vyrų prie ginklo.

Jugoslavija, kuri turi tik 
trečdalį Didžiosios Britani
jos gyventojų skaičiaus, lai
ko armiją iš 800,0000 vyrų. 
Užuot dirbę savo žemę, tie 
vyrai dirba požemyje Graiki
joj ir visuose Balkanuose.

Todėl yra stebėtina, kad 
Šiaurės Amerikos žmonės 
yra prašomi maitinti šią pa
saulinės revoliucijos jėgą, 
kuri vieną dieną gali paskelb 
ti mums karą.

Nė vieno bušelio javų ne-

taip pat gerai žinome, kad 
Rusija ir jog užimtos šalys 
turi derlingiausius Europo
je žemės plotus ir labai ma
žą gyventojų skaičių, paly
ginus su kitais kraštais. Ta
čiau tie kraštai, kurie netu
ri tiek derlingos žemės, kur 
gyventojai yra daugiau su
sigrūdę, gyvena daug geriau, 
negu Rusija. Kame paslap
tis?

Atsakymo reikia ieškoti 
valdžios sistemoje. Demo
kratiniam krašte valdžia 
tarnauja žmogui, nes ji yra 
jo išrinkta. Todėl tokios 
valdžios svarbiausias tikslas 
yra savo krašto žmonių ge
rovė. Diktatūrinė valdžia 
pati pasigrobia jėgą. Jai 
žmogus tetarnauja kaipo 
priemonė savo tikslams at
siekti. Su žmogaus gerove 
diktatūrinėj sistemoj visiš-

V A I R I O  
D O M I O  

Ž I N 1 O  

Nubausti Wallace
Washington. — Priešame- 

rikietiškai veikla itirti ko
mitetas sako, kad pagal Lo- 
gan aktą kiekvienas pilietis, 
kuris bendrauja su svetimo
mis vyriausybėmis ir kenkia 
Amerikos politikai, gali būti 
nubaustas $5,000 bauda ir 
trimis metais kalėjimo.. Tą 
bausmę siūloma pritaikyti 

upe jie buvo gabenami į šiau I Henry A. Wallace. Prieš jį 
rę: Kongrese pasigirsta labai
, -  Tik po 36 valandų po aštri« baI^  Ą ^JU  partijų 

to. kai buvome susodinti j žymiausi žmones Wallace el- 
laivą, davė mums mažas Sesm labai nepatenkinti. Sc- 
duonos porcijas ir  statines “atonus Coanally <Tex > 
sriubos. Statinės dvokė žilv i- zy n u a u s l a s . .demokratas uz- 
mi ir  buvo smėlėtos.' Visi in- siemų komisijpje, pareiškė, 
dai nuo mūsų bUVo atimti. ka^ .WaUace. aP
Sriuba reikėjo semti į kaušą J Sadetina
sugniaužtomis rankomis. Vie

to ir buvo taip žiauriai dau 
žytas šautuvų buožėmis, jog 
Į liudininkai tvirtina, kad jis 
“buvo tiesiog įmuštas į že
mę”. Mirusiųjų kūnai buvo 
metami į griovį ir tik plonu 
žolės sluoksniu pridengiami, 
(p. 79).
CHARKOVO KALĖJIME 
IR PEČIOROS BARKOJ

Kai kurie laikinai buvo 
uždaryti Charkovo kalėji
me. Geriamo vandens čia 
visada buvo desperatiškai 
mažai, o temperatūra siekė 
104 laipsnių. Vėliau Pečoros

na statinė buvo skirta 250 
tremtinių. Pusė tremtinių 
sriubos visai negavo. Nebu
vo vandens gėrimui, tuo la
biau nusiplovimui. Grupės 
po 2,200 — 2,400 tremtinių 
vis buvo naujai pakrauna
mos į barkas (kuriomis 
anksčiau anglis gabeno). 
Tremtiniai gulėjo visur ant 
grindų. Oras ėjo pro skylę 
viršuje, turinčią 3 kvadrati
nius jardus pločio... Mirtin
gumas buvo didelis. Lavonai 
buvo laidojami upės pakran
tėse, pirma nuo jų nuplė
šiant drabužuis ir išlupant 
brangesnes pliombas iš dan
tų.
PALAPINĖSE ŠALTYJE

Laivo • dugne, kur buvo 
tremtiniai, priaugo krūvos 
atmatų ir  išmatų, 
tuo nesirūpindami, 
laukines papūgas.

ir kad “Wallace, 
taip elgdamasis, nepasitar
nauja nei savo kraštui, nei 
sau pačiam”.

Atstovas Cox (Dem., Ga.): 
“Wallace kalbataip, lyg jis 
vyktų į Maskvą, nebenorė
damas sugrįžti”.

Atstovas Rivers (Dem., S. 
C.): “Prezidentas jam pasi
tarnautų, jei atšauktų jo. pa
są”.

Atstovas Keating (Rep., 
N. Y.): “Wallace susidarė 
sau nepavydėtiną palijo 
padėtį tarp patriotų ar bet 
kurios politinės partijos”.

Jai buvo pameluota
Pittsburgh. — Mokyklų 

valdyba atleido iš tarnybos 
Sample Junior- High School 
anglų kalbos mokytoją Lou- 
ella Jonės, 22, kuriai buvo 
pasakyta, kad mokiniai jos 
nemėgsta. Mokyklų valdyba 
jai tačiau pamelavo, nes dėl 

Po 33 dienų kelionės upė i jos atleidimo sustreikavo 
pasidarė netinkama plaukti Į 1^0 tos mokyklos mokinių, 
dėl ledų. Kiekviena tremti
nių grupė buvo pasiųsta į 
stovyklas, kur prieš'metus 
atvežtieji jau baigė išmirti.
Šalčio buvo 35 laipsniai Cel
sijaus žemiau nulio. Iš vie

Sargai,
šaudė

tremtinių po. 20 kelionės die 
nų tik 710 pasiliko gyvų; iš 
200 moterų tik 21 išliko gy
va. Sriubos ir grucės indai 
buvo nuleidžiami per denio 

nog grupės, susidedančios .iš- skylę iš viršaus, vėliau ka- 
800 žmonių, net 80 buvo taip
baisiai peršalę pirmoje ke
lionės dalyje, kad jiems rei
kėjo nupjauti pirštus ar net 
rankas ar kojas.

Kai kuriems teko apsi
gyventi palapinėse. Jie darė
si krosneles iš skardinių dė
žių. Viena palapinė buvo pa-

bliais ir virvėmis indai bu
vo iškeliami. Pirmą kartą 
nuleidus maistą nuo denio, 
iš apačios suriko, kad lavo
nai, ant tų  kablių užkabin
ti, būtų ištraukiami į viršų. 
Po kelių pirmųjų kelionės 
valandų buvo išsiųstas pir
mas numirėlis. Vėliau kas-

versta ligonine. Nebuvo iš dieną tais kabliais buvo iš-
ko padaryti tvarsčių, tetu
rėjo tik aspirino ir perman
ganato. Daug kraujo iščiulp
davo gausios utelės... Žemė 
buvo kieta ir baisiai buvo 
sunku kasti duobes laidotu
vėms.

Kitoje barkoje iš 1,400

keliama po dešimtį ar dau
giau lavonų, (p. 81).

Tai vis *‘staliniškosios 
kultūros” pavyzdžiai, kurių 
gėdintųsi net ir carist'inė 
Rusija.

Dr. J. Prauskis.

kai nesiskaitoma. Todėl ne-1 turi būti pasiųsta į Jugos-
nuostabu, kad diktatūriniuo
se kraštuose gyventojai 
skursta.
NEDUOT PAGELGOS!

Visa Europa šiandien 
prašo pagelbos iš Amerikos, 
bet ypač Rusijos kontro
liuojami kraštai. Dar visai 
neseniai Jugoslavija, kuri 
yra gavusi daugybę gėrybių 
iš Amerikos, vėl kreipėsi į 
Ameriką, prašydama grūdų, 
nes kitaip Jugoslavijai gre
siąs badas. Tai ta pati Ju
goslavija, kuri, atsidėkoda
ma už ankstyvesnę pagelbą, 
šaudė Amerikos lakūnus.

Labai įdomiai šiuo klau
simu pasisako vienas katali
kų savaitraščio “The Tab- 
let” skaitytojas. Jis rašo:

laviją, kol ji nedemobilizuos 
Į savo kariuomenės”.

To skaitytojo nuomonę 
būtų galima dar išplėsti: nė 
vieno bušelio javų, jokios ki
tos paramos raudonųjų kon
troliuojamam kraštui, kol 
iš ten nebus ištraukta rusų 
kariuomenė - ir  nedemobili
zuota sava kariuomenė! 
Vienintelė jėga, kuri gali 
grasinti'Rusijai, yra Ameri
ka. Tačiau Amerika iki šiol 
nėra užpuolusi nė vieno kraš 
to ir ateityje neužpuls. To
dėl Rusijai ir kitiems kraš-Į 
tams didelės armijos nerei-' 
kalingos. Paverskite tankus 
į traktorius, o tada nereikės 
prašyti pagelbos iš Ameri
kos, prieš kurią rengiamas 
karas.

Jis šešių metų, bet didvyris
JIS NORĖJO IŠGELBĖTI TRIJŲ METŲ MERGAITĘ Iš 

PO GATVĖKARIO RATŲ. — JIS ŽUVO UŽ KITĄ.
VVest Orange, N. J. — Jer- jaunas didvyris balandžio 

ry Nivols, 6 metų berniukas,j 10 dieną mirė, palikdamas 
buvo tikras didvyris. Jis gražų pasišventimo pavyzdį.
bandė išgelbėti trijų metų --------------- -------

»  p . U ždraus b u č iu o tis
ratų, bet jam nepasisekė. I 
Begelbėdamas mergaitę, jis 
neteko rankos, o vėliau ir 
gyvybės.

Jis pamatė, kad Kathleen 
Morris, 3 metų mergytė, eina 
gatvėkario bėgiais prieš 
ateinantį gatvėkarį. Jis sku
biai pribėgo prie j.os ir no
rėjo ją  nuo bėgių nutraukti, 
bet buvo parblokštas. Mer
gaitė buvo užmušta vietoje, 
o jos gelbėtojas sunkiai su
žeistas.

Balandžio 5 dieną jam bu
vo padaryta operacija, kad 
išgelbėjus jo gyvybę. Tačiau

Mexico City. — Civilinio 
oro susisiekimo departmen- 
tas planuoja uždrausti apsi
kabinimą ir pasibučiavimą 
tarp užsieniečių ir jų meksi
kiečių draugų centriniame 
Mexico City aerodrome.

Pavyzdį jie ima iš Londo
no aerodromo, kur tas drau
dimas jau įvestas. Galvoja
ma uždrausti dėl to, kad da
bar daugelis keleivių apsi
kabindami ir pasibučiuodami 
perduoda kontrabandines pre 
kės, kad nereikėtų mokėti 
muito.
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VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.

WHFC -  1450 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n n o l-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. W estern Avė.. Chicago, III.
Telefonas — GROvehiU 2242

MOTINA MARIJA
zimiero Seserų vienuolyne 
koplyčioje, 8:30 vai. ryto. 
Visi kviečiami dalyvauti.

X Kun. A. Briška jau bai
gia plaukti Atlantą. Įlipęs 
į laivą ir susitvarkęs jis pa
rašė tokį atviruką: “ Sveiki
nu visus. Dairaus aplink ir 
svajoju žiūrėdamas į žalsvą 
j vandenį, kad noroms neno- 
roms reiks, plaukti per tą  di
dėlę “balą”.

;X K. P., iš Brighton Park, 
žymi lietuvių veikėja, šiomis 
dienomis gavo laišką iš Vo
kietijos nuo pusbrolio, kuris 
pranešė jai labai skaudžių 
žinių, būtent, kad gražų jų 
ūkį dabar valdo driskiai 
(taip Lietuvoj vadina rusus, 
komunistų atgabentus į Lie
tuvą užimti lietuvių žemę), 
o visa šeima nežinia kur ■— 
gyvi ar jau nebegyvi.

X Kun. Stasys., vėliausiai 
atvykęs iš Europos ir laiki
nai apsistojęs Nekalto P ra
sidėjimo Šv. Marijos parapi
joj — kad padėti vietos ku
nigams parapijos darbuose, 
— girdėt, turės pirmą kalbų 
debiutą balandžio 20 d. BA 
LF skyriaus ruošiamose pra 
kalbose, Gimimo Šv. Mari
jos parapijos salėj. Įdomu 
bus pasiklausyti vėliausių 
žinių iš lietuvių tremtinių 
gyvenimo.

Skelbkis “Drauge”


