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IŠMETĖ KOMUNISTUS IŠ PRANCŪZUOS VALDŽIOS
Visi Tremtiniai Protestavo Prieš 

Neteisybe, Padarytą Jų Tėvynėms
(Mūsų Specialaus Korespondento) 

Kovo 9 d. visose lietuvių-1 pai. 
tremtinių kolonijose, visose1 
Vokietijos okupacinėse zono 
se, buvo suruošta tremtinių 
susikaupimo ir protesto die
na. Lietuvius parėmė latviai 
ir estai, o taip pat rusai 
emigrantai. Iš ryto tremti
niai gausiai susirinko baž
nyčiose pasimelsti, Aukš-

Šventojo Tėvo Vainikavimo i 
Sukaktis

Popiežiaus Pijaus XII vai
nikavimo 8 metų sukaktis j 
buvo iškilmingai atšvęsta 
visose lietuvių kolonijose. 
Tą dieną visose parapijose i 
buvo melstasi už šventąjį

čiausiojo Pagalbos papra- i Tėvą, kuris yra daug gera | 
syti. Kai žmonės mažuosius J padaręs mūsų Tėvynei ir j

kuris šiuo metu labai sielo
jasi lietuvių tremtinių rei
kalais, remdamas, juos ma
terialiai ir moraliai.

Eilėje kolonijų buvo su
ruošti iškilmingi minėjimai

VĖJAS SUDAUŽĖ DAUG LĖKŠČIŲ

Viesulas praūžęs per Paris miestą, Ten i., buvo it “bulius lėkščių krautuvėje” 
kuomet jis pataikė į ceramiko bendrovės fabriką ir jį sunaikino. Nuotrauka parodo 
likusius griuvėsius ir šipulius. (Acme TelephotoĮ

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
PROTESTAS D. P. REIKALU

apleidžia, vis daugiau ir 
daugiau pasikliaunama Die
vu, kuris tik vienas šiuo. me
tu tegali išgelbėti mūsų 
žmones iš nelaimės.

Tą dieną . prie virtuvių
stovyklose nebuvo eilių,!— Akademijos šventojo Tė- 
kai-p kad paprastai. Tremti- vo garbei, 
niai badavo. Badavo tie Gyvuok, šventasis Tėve, 
žmonės, kurie kiekvieną die- j ilgiausius metus ir melsk
ną ir šiaip jau nevalgo pa-'pas Dievą mūsų tėvynei lai- Balandžio 29 d Amerikos ,icija atima f  gr,-.žtanči.u 
Rankamai. Daugelyje stovy-j s v e s !-T o k i ir panašus bu-'Lietuv-ų Tarybog vykdoma. ' bel.aisvių u. S. karo

Numalšino Maišiynes

klų badavimas buvo labai vo tos dienos minėjimo šū-

Prem. Ramadier Padarė Nutarimą
Po To, Kai Komunistai Išėjo Prieš Ji

PARYŽIUS, geg. 4. — ! nebus komunistų atstovų, jų
‘ Prancūzijos seimas šiandien1 vadovybė premjero asmeny- 
davė didžiumą balsų už pa- je šiandien padarė- lemiamą 

j sitikėiimą socialisto prem- , nuosprendi ir atėmė portfe- 
jero Paul Ramadier vyriau-; liu& iš komunistų kabineto 

i sybe. Kaip buvo žadėję, ko* j narių. Tas buvo padaryta, 
munistai nariai kaip vienas po to, kai komunistai bal- 
nedavė pasitikėjimo balsą. t savo prieš valdžios norimą

Tuo būdu likp daryti tik , darbininkų algų: pakėlimą, 
vienas dviejų dalykų: atsis-( Stebėtojai įskaito šiame 
tatydinti Ramadier valdžiai, istoriškame įvykyje pirmą 
ar išmesti penkis komunis-1 pasėką naujosios Amerikos 
tus kabineto narius, kurie linijos komunistų ir komu- 
vakar pasisakė neišeis iš nizmo link.
valdžios savanoriai.

Lemianti.? Nuosprendis
Krizė tik prasideda, nes 

Prancūzijoje tebėra pavojus
Nors socialistaai nuo pat i revoliucijos., kuri gali kilti 

karo pabaigos sakė jie ne- iš .kairiųjų arba iš dešiniųjų 
dalyvaus valdžioje, kurioje sukurstymo.

Ksriuontsnės Ka!ėjimeValinąj Sako Amerika ir Rusija
Turi Kooperuoti, Kad Išvengti Karo

514 Balti Maištavo Prieš 
Juodžiu;

FORT LEA’rrENIYORTH
WASHINGTON, geg. 3.— Irikoje; ji yra apsaugoma 

Į nė šiandien numalšino rasi- i Diktatorius Stalinas pareis-I dviejų; okeanų. Šiaurėje ir 
i nes riaušes baudžiamuose J kė Harold E. Stassenui, jog pietuose yra silpni kraštai, 
barakuose, kuriose vienas: skirtingos Rusijos ir Ame-
kalinys buvo užmuštas ir | rikos ekonominės sistemos- 
penki .sargybiniai ir šeši ka-: gali taikingai sugyventi jeį- 

gūnams ALT priminė kadIliniai buv0 sužeisti, kuomet gu yra noro bendradarbiau- 
kiekvienas sugrįžęs Pabal-i514 baltll kalini1 buv° Pri’ i tk Ji“ Pridūr« tai. kad Ru- 
čio valstybių pilietis pirmonIversti Pasiduoti po 19 va-.sija  “nori bendradarbiauti” 
eilėn yra kelias savaites ilandų maištavimo. Anks-iir “nemano’.’ vesti karo 

doje pasirodė gen. Lucius I tardomas iš jo viskas ati- “ au’ ^13 negrų kalinių prieš J. A. Valstybes. . . .  . . .
D. Clay pranešimas, kuria- mama o vėliau jis yra siun-;kitoje kalėjimo dalyje pasi-| Stassen, buvęs Minnesota šiaurė.'. Palestinoj^ BU 

A ' I  f  . me jis ragina išvietintuo- čiamaš j -necialiai paruoš-1 dav® P° nakties ir n^o  mm-! gubernatorius ir republiko- I zydw kalimų pabėgo. Britai
tautos dėl jas ištikusios ne- nediktas XV paskelbė visam, . .v . . . , . f v F r štavimo i nas asnirantas i kandidatus' keliu valandų sake daugi • a j . • i *». • . . . i x  n  » v • u t  • x sius grįžti i sovietų okupuo- tas prievartos darbo stovy- bLdVim°. į n a s  asD irant.as j K a n u m a iu s  v i ®laimes. Atvirkščiai, visi • tą katalikų pasauliui Lletu’ t,JS kraštus siūlydamas kie- klas ' Y | Riaušės kilo dėl baltųjų | i, prezidentus, ši vakarą pas- to sugavę, o kitų ieško. Vle-
dieną susikaupė ir pasiryžo, Jvių dieną." Tą dieną, viso pa- kvienam erjžtančiai_ Do tria , ' . I nepasitenkinimo už tai. kad kelbė. su Stalino sutikimu, . nas žydas • rastas negyva®,
kiek tik jėgos- leis, ’---- Ai —*’*“ v~-—- v—-  — 1 ’ s 4 p  . . i ^=1 — . .. . .

gerai pravestas: visu 100**. 
Vadinasi, nė vienas baltų 
tautybės asmuo nepaėmė 
jam skirto maisto.

Stovyklose, kur tik gyve
na baltų tautos, iškilo vėlia
vos gedulo ženklan pusiau 
stiebo. •

Netrukdė Ba’tam's 
Protestą

Reikšti

Vienok ne liūdėjo baltų

kiai.
Prašo Paskelbti Lietuvių 

Dieną Pasaulyje
Mes gerai dar atsimena

me Didįjį karą. Ir ano ka
ro metu Lietuva 
trypta, sunaikinta, suvargin 
ta, nors ir ne tiek daug 
žmonių ištremta ir nužudy
ta; kiek dabar.

Tuometinis Popiežius Be

sis komitetas pasiuntė vai-Į vadovybės duotus jiems dra ( _̂aS? 
stybės sekretoriui Marsbal- bužius, o gen. Clay mano. 
lui ir karo sekretoriui Pat- kad ta pati policija iš pap-1 
tersonui protestą dėl pasku- rastų išvietintųjų neatim-1 
tiniu metu pradėtų vartoti sianti kariško maisto. Atsa-
moralinių spaudimo priemo-

, įnių prieš išvietintus asme-buvo su-Į . 51 _T •ms, DP, U. S. zonose Euro
poje.

Prieš porą savaičių spau-

komingiems valdžios parei-

geg. 3. — Kariuome-

Kanada, ir  Meksika, tad 
jums nereikia jų  bijoti.”

60 Žydu Pabėgo iš 
Palestinos Kalėjimo

JERUZALĖ, geg. 4. — 
Po didelio sprogimo kalėii-

. , . „  k0VOti : ^ UU° haŽT ° S! . bUVOr meVf c k j S  m S ^ S  f? * -  Pin^  P r i b u v o  priversti valgyti kartu užrašus 80 minučių pasikal-, . JERUZALE gęg 3 _
uz laisvas tėvynės. Buvo pa- dziamasi, Popiežiaus hep,- I |simo ALT nurodė, kad ų s |SlU negrais, ir muštynės iš-,bėjimo turėto su juo Krem-! „ 7  %...«
sakyta daug kalbų ir gražiųjmu, už nelaimingą pasauly-1  ........... ........  o D | r . |  „  LO _  Ervs nesfral, llule ual. „ u ,

dien užpuolė septynis Tel 
Avivo aštuonių kino teatrų 
ir privertė prožektorių val
dytojus groti; jų plokšteles 
atsišaukiant į žydų jauni
mą ‘ ‘savanoriai stoti į Ir- 
gun. Jūsų kraštas pavoju- 
je.”

i Be to eautas pulk C B pa Ŝ ma^a*’ tUr tenu‘ kilo po to kai trys negrai iliuje bal. 9 d. 
žodžių apie Baltijos paverg- je Lietuvą. Viso pasaulio L ' ' simano apie komunizmą, jei- kalini n i m audvnėip  užmini?
tų tautų vienybę. Visur lie- katalikai prašė Aukščiau- . ; ’ . gu pasakoja kad komuniz- baltą vyrą ousirars i/u  AtomųAukščiau-
tuviai, latviai ir. ertai, pasi-! šioj o Pagalbos šiam nelai- 
žadėjo vieni kitiems padėti, mingam kraštui. Ir išprašė:

Įnių reikalus Italijoj, prane- 
jšimo nuorašas, kuriame jis mo nereikia bijoti. Kai ku- Kontrolės

būti vieningiems, nes nelai- įvairiuose katalikiškuose |Pa âr â tremtiniams neklau
mė visų trijų tautų didelė ir j kraštuose buvo surinkta ne- syti “tuščių plepalų” apie

1 |rie lietuviai gal ir negalėtų i jį) NllSilTlinilSi i TarPe kitko. Džiugašvili- 
’ išaiškinti pulkininkui komu-j l -< D i\ p -v. | Stalin sakė nežiūrint “dide-

nizmo, bet kiekvienas jų ži- LlCtll D. P. uNZIlTIU I lių skirtumų’’ dėl atominės* I k omu n i zm Ai riGtLikGti ir qbendra. maža piniginių bei daiktinių! . i no, kad 1940-41 metais Lie-1 FRANKFURTAS, Vokie- I jėgos kontrolės, galutinai
— Ir mes su jumis, ir mes (aukų lietuviams. Kunigai1 apie omunis ų perse j^uv ,̂ okupavę rusai suėmė ir ti j a. SeS- 3. — Amerikos mi- Į bus susitarta ir jos varto-

žjaučiame jus, ir mes pa- |per pamokslus išaiškino vi- i klojimus, grįžti į savo gim
tuosius kraštus ir padėti at- į Rusiją išsiuntė 12,000 lie- litarinės valdžios viršinin- j jima« karo tikslams būsiąs

Įšime jumą laisvę išsikoyo- so pasaulio katalikams šioj 1 ttl' i tuvių, kad tuo pačiu laiko-Į kai šiandien sakė jie yra'uždraustas. Jis taip pat sa-
■— kalbėjo senieji- rusų (krašto nelaimę. Ir tie, kurie 1S I ̂ arP̂ u žmonių okupantų nusiminę dėl jų vaiaus re-lkė,. kad trūkumas maisto ir,

migrantai,'.: kuriuos ištiko idar nežinojo, kas yra ta Lie- 
zprieš 30 metų. baisus liki- tuva, tą  dieną gavo patirti. Į

ūkį. Komunistinė krašto 
valdžia esanti nepakanka

mas, kokį dabar buri pergy-l Vatikano paskirto tauti- |m,as Pa&rin^as negrįžti na- 
venti lietuviai. nio delegato Kanauninko mo' net a^®J°Ja» _ar ^au_

Reikia pasidžiaugti, kad Felikso Kapočiaus, rūpesčiu vytintųjų galėtų jam
amerikiečių okupacinės įs-(Vokietijoje, jau paruoštas IPasa^ ^ ’ .^a® r̂ra.^omun ẑ‘ 
/taigos ir jų garbingoji ka-1 prašymas Šventajam Tėvui imas’ kurio jis bijo. Taip 
ro vadovybė netrukdė baltų!Pijui XII, kad jis artimiau- £en- Clay, taip ir pulk. Fin- 
itautoms reikšti protestą siu laiku tokią dieną pas- dlay Pranešimai nesuderina- 
)rieš didelę neteisybę. Ne- Ikelbtų ir šiuo metru. Kaipjmi su skelbta valdžios poli- 
uvo sukliudyti mitingai ir (žinome, šiuo reikalu pas Šv, t^ a tremtinlU atžvilgiu, 

lemonsttracijos, o taip pat (Tėvą jau kreipėsi Amerikos? Sugrįžusius Siunčia. Į Darbo 
plbos ir minėjimai šiuo lietuviai kunigai. Stovyklas

; Prašyme išdėstyta lietu-

Raportuoja Riaušes 
Kinijoje už Ryžius

ŠANCHAJUS, sreg. 3. —

,buvo nužudyti pačioje Lie-1 patrijuoti 500,000 išvietintų medžiagų “yra tragedija” , 
tuvoje ir kad vieną savaitę Į asmenų tebesančių ameri- 1 šių dienų Europoje, 
prieš karo pradžią sovietų kiečių zonoje Vokietijoje, j Diktatorius taipgi pareis-, 
policija suėmė ir išvežė Ru- Tik 4,345 priėmė pasiūlymą i kė, jog pravardžiavimas apie eilę didelių
sijos gilumon 48,000 lietu- , grįžti į tėvynes per pirmas vartojimas propagandos ne-lma^^yni1̂  ryžius Hang- 
vių. Šių faktų žinojimas dvi vajaus savaites, arba ves prie bendradabiavimo, 
vertė tremtinius bėgti iš sa- 116,589 nuo sausio 1 d. “Dalykai nėra prasti Ame- 
vo tėvynės ir dėl tų sovie- ~
tų valdžios persekiojimų jie Vėliausių Žinių Santrauka
i r  r ia n n r  n p n n n  p 'n y ti < <-

Įikąlu.
, Vokeiči ai ir kiti svetim- 
ąučiai gavo patirti tą  dieną 
Idielę mūsų tautos nelaimę, 
>es šiuo reikalu buvo išli- 
/nta eilė atsišaukimų. Džiu 
,u, kad ir vokiečių dvasinė

vių tautos kančia šiuo metui Sav° laiške .Amerikos Lie- 
ir primenamas jos gilus ti- tuvi,l Taryba nurodė, kad 
liejimas į vienintelę pagal- !&en- Clay pasiūlymas duoti 
bą, kurią jai gali suteikti grįžtantiems maisto davi-
tik Aukščiausias.

Parašai po prašymu viso-
nius yra tuščias. Sovietų po-

ir dabar nenori grįžti.

Vykdomasis Komitetas 
prašė J.A.V.. valdžią sustab
dyti tokius tremtinių užgau
liojimus ir žiūrėti, kad su 
jai.s būtų elgiamasi žmoniš
kiau

chow mieste, kartu su ast
ronomiška pakilimu kainų 
už .kiniečių paprasčiausią 
maistą šiandien perviršijo 
žinias apie nesibaigiančioje 
civilinėje kovoje. Anot ra
portų, daugiau negu 300 ry
žių krautuvių buvo apiplėš-

KALENDORIUS
--------------------------- - -- | Gegužės 5 d.: Šv. PijuG

įriaasybė parėmė lietuvių (se stovyklose jau surinkti. (000,000 katalikų vieną die-(popiežius; senovės: Neris ir 
stangas, kai kuriose vie-.Jų bus tūkstančiai. Visa ta i'ną  gaus išgirsti per šv. Tė-1Girgžduta.
ê pamaldas atlaikė ir pri

t
kinbus pamokslus pasakė 

patys Vokietijos vysku-.

įrašyta į gražią .knygą, kurilvą apie Lietuvos nelaimes: Gegužės 6 d.: Šv. Jonas
bus įteikta Popiežiui. ir iš visų kontinentų pasiųs apašt. aliejuje virini.; seno-

Reikia manyti, kad 350,- J jie maldas, Aukščiausiam. |vės: Baltuolis ir Sauvartė. Į remiančios žydų dalyvavimo reikalavimą.

—Illinois telefonistų unija nerodo linkimo priimti ben 
drovės pasiūlymą, tad, nesimato streiko užbaigimo. Wa 
shingtone tebevyksta derybos bendro streiko baigimui.

—Keli šimtai graikų partizanų iš Jugoslavijos atakavo tame mieste, 113 mylių 
graikų kaimus šiaurėje nuo Salonikos miesto. , pietvakariuose nuo Šangha-

—Parvykęs j IVashingtoną iš Matskvos, U. S. ambasa- iaus- Vėlesnios žinios sakė 
dorius Smith sakė “ būtii bloga jei Amerika sustotų da-| karinis stovis buvo paskelb- 
vusi radijo transliacijas iš Amerikos į Rusiją? ’ tas mieste ir  valdžia palei-

—Anglijos ministras pirmininkas Attlee ragino sočia-!^° didelius kiekius ryžių į 
listus pasiruošti naujiems darbams ateityje. | ^ ^ ą j ą  rinką bandant su-

—Kinijos komunistai sakė U. S. marinų lėktuvai bom- maz*nti kainas. 
bardavo keturis kiniečių miestus, matomai atkeršyti už ORAS
komunistų puolimą ginklo sandėlio, užmušant 5 marinus.1 Dalinai apsiniaukus ir  vė-

—Lenkijos ir Rusijos delegacijos UN sesijoje pasisakė su. Saulė teka 5:44; leidžia-
|si 7:53.



2 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Pirmadienis, geg. 5 3.t 11147

Sesuo ir piratas

Buvo smarki, bet trumpa kova laive
SESUO TERESE PAVEIKĖ Į PLĖŠIKŲ VADĄ, KURIS 

ĮSAKE GRĄŽINTI ATIMTUS BATUS KELEIVIAMS
žintų keleiviams atimtus 
daiktus.

★ ★ ★
Pagaliau laivas pasiekė 

krantą. Keleiviai buvo išlai
pinti ant kranto ir buvo į- 
sakyta jiems keliauti. Sesuo 
Teresė vėl priėjo prie piratų 
vado ir  kalbėjo:

— Mes negalime eiti basi 
per šaltį ir lietų. Mes krisi- 
me ir mirsime.”

Šį.kartą piratui vadas kal
bėjo sau; Jis įsakė grąžinti 
batus keleiviams. Paskui jis 
atsigręžė į seserį Teresę ir 
tarė: “prašau eiti iš čia ko- 
greičiausiai, arba mums nie
ko neliks iš grobio”.

Plauke laivas iš Macao į 
Wūchową. Ir staiga laivą 
•užpuolė piratai (jūrų plėši
kai). Laive buvo dvi kinie- 
tės Maryknoll misijos sese
rys vienuolės iš Wuchow.

★ ★ ★
Kova buvo trumpa, bet 

smarki. Piratai perbloškė 
kareivius ir marinus. Jie 50 
keleivių) pastatė į eilę prie 
sienos.

Sesuo Teresė drąsiai priė- 
jo prie piratų vado, ir jam 
pasakė kas ji esanti ir įspė
jo, jei kas negero atsitiktų 
jai ar jos draugei, Dievas 
nubaus jį  ir  visą jo būrį.
Piratas pažiūrėjo, pamąstė 
ir liepė savo draugams ne-
liesti seserų, nes jos atlieka JggĮfg 
labdaringus darbus Kinijoje. •

Piratai “darbavos” prie I, Yokkaichi, Japonija, 
kitų keleivių, atimdami iš jų Kai kunigas Edmond Ryan, 
pinigus, brangakmenius, pal- Maryknoll misijonierius iš 
tug ir batus Dorchester, Mass., buvo pas-

Sesuo Teresė nedavė ra - ikirtas i Sį miestą, jis tikėjos 
mybės piratams, priminė turėti «««»» sunkenybių, 
jiems jų  blogą elgesį. Jinai H  bu™ P™ ** kuluf s 
kalbėjo jiems, kad jie grą- at7 kJ s « Yokkaieh! miestą.

Tačiau, kai jis atvyko į si 
miestą, jis buvo pasveikin
tas mayro ir miestiečių. Jie 
jam pasakė, jog jie pažįsta 
kunigus. Jie yra matę Bing 
Crosby veikale Golng My 
Way ir Gregory Peck veikale 
Keys of the Kingdom.

Kiekvienas yra labiau lin
kęs ieškoti to, ką pametė, 
negu įgyti tai, ko jam stin
ga.

A. A. 
BARBORA

MARCINKIENE

byv.j raiba P a rk ; Illinois.

M irė  G eg. 2d., 1947m ., s u 
lau k u s  pusės am žiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vi
duk lės parapijos.

P kliko  dideliam e na liūdim  e: 
brolį Šimoni} G in ta rą  ir-jo  žm o
ną. i r  šeimą.; 2 seseris M arijoną 
Motilcaitifenę, i r  P ran c išk ą  StuJ- 
įiinienę i r  jų  šeim as ir  .k itas  
gim ines, 'draiugus ir  pdžįpta- 
m us. •

K ū n as  paša rvo tas  . M ažeika ir 
E vans  koplyčioje; 3319 S. Li- 
tu a n ic a  Avė. Laidotuvės įvyks 
an trad ien į, Geg. 6d. I š  koply
čios 8 vai. ry to  bus a tly d ė ta  į 
šv . Jurgio p a ra p . . bažnyčią, ku  • 
riojė įvyks gedulingos p a m a l
dos už velionės sielą. Po  pa 
m aldų  bus nu lydėta  ( Švento 
K azim iero  kapines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
gim ines, d rau g u s  ir  pažįstam us 
da lyvau ti šiose laidotuvėse.

N uliūdę : B rolis, Seserys ir 
visos- kitos Gimines. *

Laid; dlrekt.: M ažeika ir 
Evans, tel. YA Rds 1138 -  39.

Japonė atsivertė Į 
kataliku tikėjimą

Prieš

KAI NESIKRAUSTO, NAMĄ GRIAUNA Katalikai laikosi I Padėk vargstančiam
Rusų bolševikai persekio

ja  Katalikų Bažnyčią visuo
se kraštuose, kuriuos tik jie 
okupuoja.

Bolševikai smarkiai veda 
Katalikų Bažnyčios perse
kiojimą Lenkijos Galicijoje, 
bet katalikai stipriai laikosi 
savo tikėjimo. Iš 2,700 Ga
licijos lfenkų kunigų tik 42 

i prisijungė prie Schizmatikų 
(klaidžiatikių) bažnyčių, 

I kurias remia sovietai. Bol
ševikai palaiko klaidžiati- 
kiuš, kad pakenkti katali
kams.

Padėk savo vargstančiam 
broliui tremtiniui. Prisidėk 
darbu Lietuvių Šalpos Fon
do vajuje. Pasižadėjimai 
darbui priimami BALF sky
rių valdybų ir Vajaus Ko
mi te to raštinėje 840 West 
33rd St., Telef. Yards 4789.

!Dr. Walter J. Swiafek
OPTEMETRISTAS

2201 VV. CERMAK ROAD
(V irš  M e tro p o lita n  S ta te  B a n k ) 

T el CANal 7329 
V ai.: —  K a sd ie n  13 Ik i 12 ; 1 Iki K; T 
ik i 9. š e š ta d . 10 ry to  ik i  < v ak . Sek
m ad ien į 10 ik i  12. T reč la d . užd ary ta .

Viši geros širdies
[ GELBĖKIME TREMTI
NIUS LIETUVIUS, VARGS 
TANKIUS EUROPOJE.

Viši geros širdies lietu
viai prisidėkite savanorišku

Mrs. Munro su sūnumi apžiūri savo namus LeClaire, darbu vykstančiame Ben- 
Iowa, kuriuos savininkas Harold Olsen pradėjo griauti I dfranie Amerikos Lietuvių 
kuomet nuomininkė atsisakė išsikraustyti, jam paprašius. I Šalpos Fondo vajuje.

(Acme-Drauga,s Telephoto) Registruokitės pašaukda- 
'mi Vajaus Komitetą telef. 
Yards 4789; 840 W. 33 Si 
arba pas BALF skyriuose ar 
per savo organizacijų val
dybas.

Mussolini sūnus Argentinoje
Bhenos Aires. — Vittorici.l Jis dabar neturįs pinigų ir 

Mussolini, Italijos buvusio ieško darbo; jauna Musso- 
duces sūnus, dabar randasi linio žmona Orsola, kuri yra 
Argentinoje. Jis ten nuvyko gimusi Buenos Aires, dabar 
prieš mėnesį. Su juo vieno 1 gyvena Milane su dviem jų 
laikraščio. korespondentas vaikais. Jis rūpinasi, kad
turėjo pasikalbėjimą.

"Ateitis" veikia

atvykti į

Ofiso te l. M ONroe 0370.
Resld. tel. CANal 7819.

Dr. Kazimieras E. Fitz
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 VVest Cermak Road 

VALANDOS:
K asd ien  —  1-4; 7-9; T rečlad . Ir

Šeštad. n u o  1 -4; Sekm ad. —  
nagai su tar ti.

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

(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas; YABds 0554 

Jei neatsiliepia Saukite—
Bes. Tel.; MIDway 2880

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

Būkit M alonūs 
SAVO AKIMSI

T ik  v ie n ą  p o rą  a k iu  g a u n a m e  gy 
ven im u i. S a u g o k ite  Jas, le isdam i 
iše g z a m in u o ti ja s  m o d e rn išk ia u s ių  
m e to d u , k u r ią  reg ė jim o  m o k slas  
ga li su te lk ti.

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime a k in ių , kurie, prašalina 

visą aklų įtempi*11̂

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-tos gat. 
Telefonas CANAL 0523, Chicago 

O FISO  V A LA N D O S: 
K a sd ie n  9:30 a . m . ik i  8 :30  p . m .

T reč ia d ie n ia is  u ž d a ry ta  
š e š ta d . 9:1© a . m . ik i  6:0© p. m .

Gasp,e, Quebec. - 
į keletą metų japonė mergai
tė atsivertė į katalikų tikė
jimą, ir vėliau įstojo Kris- | 
taus Karaliaus Seserų Vie- 

I nuolyną. Ji jau padarė pro
fesiją. Pirma japonė mer- 

įgaitė įstojo į Kanados vie- 
nuolyną. Manoma, jog ji bus 
.siunčiama į Japoniją misijų 
I darbui.

Sparnas - milijonas
Bismarck, N. Dali. — 

Prie Šv. Aleksiejaus ligoni
nės bus pristatytas naujas 
ligoninės sparnas, kuris kaš
tuos milijoną dolerių. Tai 
bus graži ligoninė. J

Nesikelk į puikybę ką 
nors laimėjęs, nes gali ne
tikėtai nupulti.

Tas, kas nei šioks nei 
toks, negali turėti draugų.

PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus

Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus 
namus—naują automobilį—dėl apsaugos 
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings_& 
Loan Insurance Corporation. PRADEK 
TAUPYTI DABAR. . .

MUTUAL FEDERAL SAVINOS
and Loan Association
Under U. S. Government Supervision 

2200 W: CĖRMAK ROAD CHICAGO 8, DLL; 
John J: Kazanauskas, Pres: and Mgr:

jo šeima galėtų 
Argentiną.

Vittorio Mussolini atvyko 
slapta į Argentiną, buvo už- 

Chicago. — Ateitininkų j siauginęs barzdą, kad nepa-
šokėjų grupė “Ateitis” pra- žintų kiti, o dabar jau ją nu
eitą sekmadienį dalyvavo siskūto.
Lietuvių Universiteto klubo Į Jis ’d'abar rūpinasi; kad 
parengime, kurio pelnas pas- galėtų teisėtai Argentinoje 
kirtaš tremtinių naudai. At- gyventi. Sakosi, jog su “po- 
eitininkai jau kelintas ka r- ' litika” nieko bendro neturįs, 
tas, kai prisideda prie trem
tinių šelpimo, ir ateitinin
kai gražiai šokiais ir daino
mis garsina Letuvog vardą 
ir kitataučių tarpe.

Gegužės 10 dieną ateiti
ninkai vėl šoks tautinius šo
kius Chicagos universitete, 
kai bus tautų didelis pasi
rodymas. Šį parengimą ruo
šia šokių mokytojas ir 
“Vilties” redaktorius Belia- 
jus,

Sekite šios grupės prane
šimus kas ketvirtadienį.

DR. VAITUSH. OPT.
LIETUVIS

DR. G. SERMER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 M etų P a ty rim as

Tel: Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 ik i 4 Ir 6 ik i 8 

NedSlioj pagal su tartį..

T ikslus ty rim as C on tact Stiklai
O rth o p tic  Gydym as. S tik lu s Atnaujinu*

Mano 22 mėtų praktikavimas 
jūsų garantavimas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuos 
tumo, skaudamą akių karštį; ati
taiso trumparegystę ir toliregys- 
tę. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas au elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama į mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS

Jaunuoliai, kurie nepriimami į 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manęs. 
Apsiimu išgydyti;
Daugely atsitikimų akys atitaiso 

. mos be akinių. Kainos pigesnės
kžlp pirma.

4712 South Ashland Avė.
Telefonas YABDS 1378

1 VALANDOS; nuo 1© ryto iki 8 v; 
vak. Sekmad. pagal sutartį.

^T O W N  O f iLAK E UTILITIES^

“Mes Parduodame Tiktai Geriausius”

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų
‘CUSTOM BUILT’ SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ —
SU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA.

Skalbimui Mašinos
Šaldytuvai
Gilaums Šalčio 

Conditioners’
20 iki 50 Pėdų 

Šaldytuvai

Dideli ‘Air

Komerciniai

Televiajos Aparatai
Visokiausi Namams Rakandai
Kaurai ir Visokių Išdirbysčlų 

Šildymui ir Kepimui Pečių
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visokį Elektros Reikmenys

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRŠMINETAIS REIKALAIS

TO W N  OF LAKE UTILITIES
1800 W. 47th St. (kampas Wood ŠL)

Telefonas —  LAFayette 7771

Jūsiį Radio Sugedęs?
Kreipki tėa Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 VV. 25th St 

gimto. ni
▼UAB DARBAI GARANTUOTAS 

Talaom Tisų IMlrbysčlų
Vlsoklua Modeliai

DYKAI APKAINAVIMAS
Paimam SS namų Ir prlstatom

PARDUODAMU NAUJUS 
RADIOS

Mes tarime Radiju J stabe Ir 
• juras nereikės laukti <M1 Jūsų. 

Taipgi Pasirinkimas Vėliausiu 
Muaikos Rekordų, 

rkfie

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Rez. Tel.: HEMlock 3150
VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 
T reč iad ien ia is  p ag a l su ta r tį.

J. RIMDZUS, D. C.
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home calls įn Indiana

Phone Wentworth 2527
PHYS1O TUERAPY 

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

B aturdays TO A. M. to  8 P . M.

Nuslpirl Ir Pasiimkite m  Savlna

TELEFONUOKITE: 
CICERO 4118

Atdara Vakarais Iki vai.

JOS E. SUDRIK, Ine.
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
DR JEWELRY

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.

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

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

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

B udriko  le idžiam os R adio  valan- 
land 'os. k a s  sekm adienį, iš WCFL 
(1000 k il.j rad io  stoties, 9:30 va
landų.. vak., o  k e tv irta d . vak . iš 
WHFC (1450 k il.)  7 vai. vakaro .

JOS F. BUDRIK, Ine.
3241 S. Halsled S t

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237

DR. A. JENKINS

Ofte. TeL . . . . . . . . . .  VIB. 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

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

DR. EMILY V. KRUKA5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bez. TeL BEPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—8 vai. popiet 

ir nuo 6 U  0 vai vakare. 
TrečiadįoBiO yakaraia Ir taipgi 

Rakmartlaalal* pagal safeati.

PHYSICIAN A SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 3-4 p.p; Ir 7:S©-9 v&k 

Šeštadieniais nuo 3-4 popiet. 
Trečiad: ir Sekmad. uždaryta.

Ofiso TeL —  PR O spect S8S8
K m . —  V IR d n la  M3«

Tel GBO. 1800 (Ofiso ir  namą.),

Dr. W alter J. Kirsfuk
PHYSICIAN and  SURGEON 

.(Lietuvis G ydytojas)

3925 West 59c h Street 
▼ALANDOI: 1 —  4 popiet, 8:3© — 
8:8© vakarais Tračiad. pagal sutarti.

DR. PETER T. BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON

8757 S. W estern Avė.
Ofiso Tel.: HEMlock 5849 
Bez. Tel.: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomią 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9. vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicero**
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Pftn lrfcMjie.nift.ia
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
3147 S. Halsted St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais

V&ianoos: 3—8 popiet,

TeL: GBOvehlU 4020 
.(Ofiso ir Rezidencijos)

Dr. Aiexander J. Javois*
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 VVest Marųuette Rd.

£Dargis Vaistinės Name), 
o n a o  ▼▲LAMDOBl

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. įr.
7 iki 9 vak. Trečlad, pagal sutartį,

AMERIKOS LIETUVIŲ. DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

Tel CANal 6122

DR. B1EŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
Tel. BEPublic 7868

TeL CANal 0257
Bez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vai. vakare.

Tel YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 VVest S5th Street

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

Šventadieniais: 11—12.

Bes. 6958 So. Talinan Avė.
Res. Tel. GROvebiU 0617 
Office Tek HEMlock 4848

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 West Marąuette Road

OFISO VALANDOS;
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vi 
Trečiad. ir Nedėliomis susit

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

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 v a i va 

Sekmad., Trečiad. ir šeštad.
Vakarais—tik  pagal sutartį, ' 

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel PROspect 1930

Ofiso T el VIRginia 0036 
Rezidencijos T el: BEVerly 8

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHlRURf

4157. Archer A vena
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P 

Trečiadieniais pagal sutartį

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso T el: PULLMAN 1193 
Namų Teki PULLMAN 8277

Dr. A. Montvict M.
GYDYTOJAS IR CHIRURG 
West Town State Bank Bld

2400 VVest Madison S i
Ofiso T el: SEEley 7330 
Resdz. Tėl.: BRUnswick 0-

VALANDOS: ' j
Nuo 1 Dd S fiofiieti fl Ud 8 ’

1
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C L A S S IF IE D  ADS
★ “D R A U G O” *  

D A R B Ų  S K Y R I U S

“DRAUGAS” H E I/P  WANTED  
ADVERTTSING DEPARTM ENT  

127 No. D earltom  Street 
Tel. RANdolph 0488-9489

H E L P \YANT1'I> —  MOTERYS

DŽENITORKOS REIK IA  
M atykite Mr. Ha<l. 

MID-CITY NATTONAIi BANK  
SOI \V e>t M sulison

T Y P I S T 
5 davs — 37-* hours

PACKARD MOTOR CAR CO. 
2420 S. Michigan 

Mr. Wcber — CAL 7400

WANTED
ELECTROMATIC-TYPIST 

Experienced 
5 Day Week

GRINNELL CO.
4425 S. Wcstern Blvd.

Nauja Lietuvos Istorija

T H E  S T O R Y  O F  
L I T H U A N I A

ParašS
KUN. TOMAS CHASE (čižauskas) 

Išleido S traffo rd  House, Inu. 
Žem ėlapiai, kronologlja, 390 pusi. 

KAINA: $3.50

Užsakymus siųskite J — < 
D R A U G A S

2334 S. Oakley Avė. 
Chicago 8, Ulinoia

Please  send m e , po stp a id . . . . . . . .  .
copies o f yo u r book T H E  STORY 017 
LITHUANIA. Enclosed you wlh 
find  ................

Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b?

UN Gavo Raportą Apie
Pasaulinę Kariuomenę
Didžiausia Opozicija Kyla. 

Iš Rusijos

LAKE SUCCESS, N. Y., 
geg. 3. — Pirmasis rapor
tas iš Penkių Didžiųjų mi- 
litarinių štabų komiteto 
UNoje parode, jog Rusija 
priešinasi daugiau negu 
trečdaliui 41 bendro princi
po nustatyto pasaulines po
licijos organizavimui. Did
žiausi punktai dėl kurių ne-1 
susitarta yra:

Bazės -— Rusija sako UN į 
čarterįs nieko nesako apie i 
bazių teikimų UN jėgai; I

UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 
Tėvų Marijonų Ruošiamą Žurnalą Anglų Kalboje

THE M ARIAN"!
PRENUMERATA — $1.00 METAMS

Žurnalas bus mėnesinis.
Kaina — $1.00 metams. 

t Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje.
Pirmas Žurnalo numeris pasirodys kaip tik 

turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių.

LAIVAS
2334 So. Oakley Avenue 
Chicago 8, Illinois 
Brangūs Tėveliai Marijonai;

Šiuomi prisiun&ū prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir 
meldžiu siųsti jį vieniems metams, šiuomi prisiimčiu mokestį 
55 anksto vieną dolerį — $1.00.
KAM SIŲSTI ŽURNALĄ.
VARDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANTRAŠAS . . . . . . . . . . . . . . . .
Miestas . . . . . . . . . . . .  Valstybė ( )

Postai Zon©

B B

HELP WANTED — VYRAI

AUTO MEKANIKO 
TUNE-UP IR IGNITION VYRO
Gera mokestis ir bonai. Pastovus 
ištisai metus darbas.

FIRESTONE STORES 
1818 E. 71st St. Tel. BŪT 1227

VYRŲ REIKIA
Išmokti

COIL SPRING ASSEMBLTNG 
Patyrinu) nereikia.

Gera mokestis laike mokinimo.

B A N N E R 
BED CO.

3622 So. 'Morgan St.

MEKANIKAS

Patyręs prie apžiūrėjimo 
mažų orlaivių.

Mr. Venzon IND. 7714

D A R B IN IN K Ų
44 VAL. Į SAVAITĘ

LAIKAS IR PUSĖ
UŽ VIRŠLAIKĮ

GERA MOKESTIS

MAX SCHL0SSBER6 

COMPANY
1115 WEST 48th STREET 

YARds 9176

PARDAVIMUI

P U IK I G R O SER N ft pardavim ui^ mi 
nam u. T urim e parduoti iš  p riežas
tie s  ligos. A tsišaukite adresu —  2053 
ĮVEST 23rd Street, CHICAGO.

i Amerika sako neverta suda 
ryti organą be užtikrintų 

' teisių bazėms. Pasitrauki- 
jmas — Rusija reikalauja, 
į kad visos UN jėgos būtų su- 
I grąžintos į savo teritorijas 
j nuo 30 iki 90 dienų po mi- 
|sijos užbaigimo; kiti sako 
tik reikia pasitraukti atgal 

jį “bendras vietoves.” Priši
ldė jimas — Rusai nori, kad 
kiekviena tauta prisidėtų 

| tokiu pat skaičių kareivių, 
laivų, lėktuvų, ir t. t., o kiti 

(sako tas turi priklausyti 
nuo jėgų, kuriomis paskiri 

I kraštai yra turtingi.

NEW DELHI, Indija, geg. 
3. — Indiečių darbiečių pa- 

! tarnavimo organizacijos va
dai šiandien išsitraukė iš 
All-India amatninkų unijos 
kongreso. Tas žygis pada- | 
rytas tikslu sulaužyti komu-1 
nistų vadovybę darbiečių u- 
nijose.

1

Kaip gyvena ir dirba lietuviai 
studentai Vokietijoje
(Mūsų specialaus korespondento)

Jūs, tu r būt, jau žinote, 
mieli “Draugo” skaitytojai. 
kad lietuvių studentų Vo
kietijos universitetuose yra 
netoli 2,000. Tai gražus 
skaičius. Tiek daug besimo
kančio jaunimo! Ir visi jie 
ruošiasi mūsų tautos atsta
tymo darbui. Nėra jų tarpe 
nė vieno, kuris norėtų sava
norišku būdu ieškoti sau 
laimės kitame krašte, kaip 
Lietuvoje. Visų jų jaunos 
širdys plaka Lietuva. Kiek
vieno ju aukščiausias tiks
las ir didžiausia svajonė,— 
tinkamai pasiruošus, sugrįž
t i^  mielą ir brangią Lietu
vos žemę. Tik savo tėvynėje 
jie nori pritaikyti svetur 
išmoktas žinias. Tik savo 
kraštui jie nori dirbti. Ir 
tik labai nepalankios politi
nės aplinkybės juos gali 
nublokšti toliau nuo gimto
sios, žemės ar net į .užjūrio 
šalis.

Daugelyje vietų, kur yra 
keliolika ar keliasdešimts 
studentui veikia jų organi
zacijos. Kai kurios jų kari
nės valdžios pripažintos ofi
cialiai kitoms leidžiama drau 
ge veikti tik kitų svetimša
lių organizacijų sudėtyje. 
Studentai turi ir  centrinę 
organizaciją — studentų at
stovybę, kuri veikia nors ir 
ne be trūkumų.

Balfo aukų dėka, dauge
lis studentų gauna nors ir 
mažas, vis dėlto jiems labai 
reikšmingas, pinigines pa
šalpas. Dažniausia jos sie
kia apie 75^^-100 vokiškų 
markių. Tai nėra labai daug, 
atsimenant, kad tik tiek 

I kaštuoja... juodoje biržoje 
pusė svaro sviesto arba pū
kelis amer. cigarečių.

Seniau daug geriau eko
nomiškai vertėsi Amer. zo
nos studentai, nes čia mai
tinimas buvo geriausias. Da
bar jis labai pablogėjo, ir 
net pasidarė kai kur bloges
nis, kaip' kitose zonose. “A- 
merikiečiai kaž kodėl nu- 
biednėjo... — sako studen
tai.

Dainty "p inny  frock” with eyė • 
le t beading and  candy-box bows, for 
your little  cherub! Sew several of 
Pattorn 4748 fo r p laytim e, and the  
puff-slęeve onc fo r Sunday Best. 
T h ėre 's  a  p an ty -p a tte rn  ineliuded.

This pa tte rn , easy to  ūse, sim ple 
to  sew, is tested  for fit. Includes 
com plėtė illu s tra te d  instructions.

P a tte rn  4748 in sizes 2, 4, 6, 8, 10, 
Size 6, ta k e s  1% yds. 35-ln.

Send TWENTY-FIVE cents in 
coįns/f-or th is  p a tte rn  to 
Chicago D raugas P a tte rn  Dept., 
243 W est 17th St., New Y ork  11, 
N. Y. P r in t  p la in ly  SIZE, NAME, 
ADDRESS, STYLE NUM BER.

Einant UNRRA Amer. 
zonos direktoriaus potvar
kiu iš kovo 4 dienos, visos 
studentams teikiamos privi
legijos: bendrabučiai, val
gyklos ir kt., turi būti likvi
duoti. Vadinasi, studentai 
paliekami ant vokiškų kor
telių. UNRRA taip pat ne
žada toliau mokėti už mok
slą universitetams. Taigi, 
studentai atsistoja prieš 
naujus didėlius sunkumus.

— Gyvena vokiečiai iš tų 
kortelių, galės išgyventi ir 
lietuviai! — pasakys gal 
dažnas amerikietis, perskai
tęs šią manoi gromatą.

Deja, taigi, kad ne.
Vokiečiai vis mat savame 

krašte. Gyventojai padeda 
saviems studentams, teikia 
paramą pinigais ir maistu. Ir 
butas lengviau vokiečiui pas 
vokietį susirasti, ir bulvių 
desėtkas svarų lengviau nu
sipirkti. Ir vokiečiui labda
ringos organizacijos jiems 
padeda. O kas padeda lietu
viams? — Niekas, be jūsų, 
mieli amerikiečiai.

Kultūrinėje srityje mūsų 
studentai daug padarė. Dar 
daugiau darbo jie padėjo 
susipažindinti svetimtaučius 
su mūsų nelaimingos tautos 
gyvenimu, jos istorija ir 
šiandieniniais" vargais. Vo
kiečių profesoriai ir visuo
mene šiandien jau žino, kas 
yra ta nelaiminga Lietuva.. 
Jie žino. ir kodėl mes ne

%

WESTWOOD LIOU0R STORE
2441 West 69th Street

DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS

★ ★ ★ 
pristatome ) namus; 

Geriausių rūšių alų 

bateliais, dėžėmis ir

statinėmis.

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas

Telefonas PROspect 5951

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.

H Dirbtuves
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

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

Archer Avenue Fumiture Co.
— PARLOR SUECE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 3 2 ,11L 
Telefonas — LAFayette 3536 

Savininkas — JOB EAZIK—KAZIKAITIS

grįžtame namo. Sueina stu
dentai ir su sąjungininkų 
pareigūnais. Ir juos tinka
mai apšviečia. Studentai or
ganizuoja lietuviškus meniš
kus pasirodymus, vakarus, 
spektaklius. Jucs lanko sve
timtaučiai studentai bei pro
fesoriai, ‘intelektualai. Jie 
vis daugiau pažįsta ir pa
milsta Lietuvą.

Atėjo kovo 10 diena. Visi 
lietuviai studentai iki vieno 
badavo. Ir šimtai tūkstan
čių Vokietijos universiteto 
studentų žinojo, dėlko lietu
viai badauja. Žinojo ir pa
saulinio mąsto profesoriai, 
išradėjai bei kitos mokslo 
garsenybės. Daugelyje vietų, 
kur tik išeina laikraščiai, 
studentų pastangomis buvo 
ten rašyta apie Lietuvą. Kai 
kur. jie informavo žinių a- 
gentūras ir alijantų kores
pondentus.

Šiuo metu mūsų! studen
tai kaip tik ruošiasi užmegz
ti glaudžius ryšius su užsie
nio studentų ; organizacijo
mis, joms iškelti lietuvių 
tautos sielvartus, vargus, 
nelaimes.

Studentai ideologiniu at
žvilgiu, nėra vieningi. Vieni 
jų yra, taip vadinami, deši- 
neiji, kiti kairieji, treti vi- 
’dlurio srovių žmonės, tačiau 
visur jie sutaria, kur spren
džiami mūsų tautos reikalai.

Daugiausia lietuvių stu- 
dentw yra Hamburgo DP 
universitete, net 440. Toliau 
seka:

Tubingenas — 246, Mun- 
cheno UNRRA universitete
— 213, Muncheno vok. uni-, 
versitete — 88, Frankfurte
— 132, Stuttgarte — 95,

★ ★ ★

Heidelberge — 79, Erlange- 
ne — 51, Darmstatte — 70. 
Dillingene — 60, Karlsruhe 
— 63, Freiburge — 54, Go- 
tingene — 53 ir t. t.

Reikia manyti, kad bro
liai Amerikos lietuviai neat
sisakys paremti per Balfą 
Vokietijoje bestudijuojan
čius lietuvius 'ir padės jiems 
visoms išgalėmis užba;gti jų 
užsibrėžtas studijas. Už tat 
mūsų miela tėvynė Lietuva 
bus ateityje jiems labai dė
kinga.

Br. Kviklys.

Žymus .vyras
White Plains, N. Y. — 

Dr. Robert F. Sheehan, ka
talikas, nervų specialistas 
gydytojas, nesenai mirė, tu
rėdamas 67 metus.

Dr. Sheehan praktikavo į 
New Yorke per 19 metų, ir I 
buvo daugelio ligoninių į-1 
vairiose valstijose patarėju.

STASYS LITWINAS SAKO:

11H  A D A D Tai Geriausias Laikas Pirkti 
U A D M K  — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS

REIKMENIS”. — —  GERAS PASBBINKIMASr
Stogams Reikmenys — Insoluotn Plytų išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos —  
Vamišio — Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Plelsterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuiiacljos Materlolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board —  Vamz
džių ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
3039 S. HALSTED ST.

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

1 0 , 0 0 0  B O N K Ų
•  DEGTINES 
© BRANDES 
© RUNTO

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

M O N A R C H  

L I Q U O R  
S T O R E

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO.
» JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMU1 
a JEIGU NORITE GAUTI S% — KREIPKITĖS |

LP̂ IVIERSAL
S ii i ic s  a i f  Loan A s s i i i i ln i

1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317
Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings 

and Loan Insurance Corporation.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais 
nuo 9 ryto iki 8 vak., šešltad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

Moslininkas
St. Louis. .— Kunigas 

James B. Macelwane, S. J., 
St. Louis universitete geofi
zikos ir technologijos moky
klos dekanas, prezidento 
Trumano buvo paskirtas 
Geofizikos mokslų komiteto 
nariu.

34 kunigai
Kardinolas Stritch gegužės 

3 dieną suteikė 34 jauniems 
vyrams kunigystės sakra
mentą. Jų  tarpe yra lietuvis 
kun. Marcinkus, iš Cicero, 
kuris pirmas šv. Mišias a t
našavo gegužės 4 dieną,. šv. 
Antano bažnyčioje.

Sutvirtins
Champaign, III. — Joseph 

H. Schlarman, Peoria vys
kupas, gegužės 14 dieną, su
teiks Sutvirtinimo Sakra
mentą universiteto studen
tams.

TEL. VICTORY 1272

•  GIN
•  VYNO
© KORDIALŲ
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Lietuvių Kalba Penn Universitete
Pranešama, kad Pennsylvanijos Universitetas, kuris 

yra Philadelphia, Pa.., mieste, Įsteigė naują departamen
tą — “Slavic and Baltic Studies”, prie kurio sudarė 
galimumus specializuotis lietuviu kalboje ir literatūroje.

Šio departamento vedėju yra prof. Alfredas Senn, 
buvęs Vytauto Didžiojo Universiteto profesorium Kau
ne per aštuonerius metus (1922 — 1930 m.). Todėl jis 
turėjo gerą progą susipažinti su Lietuvos kultūriniu 
gyvenimu.

Taip jau oficialiai yra pranešama, kad Pennsylvania 
Universitetas yra pakvietęs du žymius lietuvius moks
lininkus, buvusius Lietuvos universiteto profesorius, 
lietuvių kalbai ir literatūrai dėstyti. Jais yra: prof. 
Antanas Salys, lietuvių filologijos ir linguistikos profe
sorius humanitariniame fakultete; ir prof. Vincas Krė
vė-Mickevičius, žymus Lietuvos rašytojas, buvęs Lie
tuvos universiteto profesorius nuo 1922 m. ir per ilgą 
laiką buvęs to universiteto humanitarinio fakulteto de
kanu.

Šis departamentas teiks ir aukštus mokslo laipsnius 
— magistro ir daktarato.

Turint galvoj faktą, kad Europoje lietuvių mokslas 
yra sutrukdytas, Pennsylvanijos universitetas sudaro 
puikius galimumus lietuvių intelektualams ruoštis sa
vo pareigoms tautos, tarnyboje ateityje. Manoma, kad 
ta proga bus panaudota. Neužmirškim to, kad, jei tais 
sudaromais galimumais nepasinaudosime, jei per ma
žas skaičius studentų lankys naujai Įsteigtą departa
mentą, suprantama, jis turės užsidaryti. Tada ne tiek 
universitetui, kiek lietuviams būtų nuostolis. Mokslas 
prasidės šių metų rugsėjo mėnesį Norint gauti dau
giau informacijų, rašykite: Prof. Alfred Senn, Univer- 
sity of Pennsylvania, Philadelphia 4, Pa.

Į šį reikalą atkreipkime rimto dėmesio.
fe

Rusijos Imperializmo Penėtojai
Visuomenė vis tik gerokai pasipiktino valstybės de

partamento. pasiūlymu pasiųsti Rusijai dar daugiau’ 
Įvairių žibalo industrijai reikmenų. Piktinamasi dėl to, 
kad iš vienos pusės yra remiamos Graikija ir Turkija 
kovoje prieš komunizmą, o iš kitos — Rusijos komu
nizmas stiprinamas, lyg norint kad jis savo darbą dar 
labiau galėtų plėsti.

Vis tik tai nėra nuoseklu.
Karo metu Amerika davė Rusijai už vienuolika bili

jonų visokiausių reikmenų. Už tą jai padarytą gerą ji 
ne tik nerodo jokio dėkingumo, bet ir kalbėtis nenori 
dėl atsiskaitymo ir visas Amerikos pastangas taiką 
atstatyti trukdo.

Ir karui pasibaigus Rusija gavo daug dalykų iš Ame
rikos. Rodos, turėtų pakakti. Bet, mat, atsiranda tokių 
“geradarių” kurie Rusijos imperialistiškąją mešką tiek 
nori nupenėti, kad ji ir visai nebesuvaldoma pasidarytų.

fe

Ukrainiečiai Tremtiniai
Gauta žinių, kad Didžiosios Britanijos užsienių rei

kalų ministerija sutiko leisti sudaryti britų zonoje uk
rainiečių tautinį komitetą, kuris bus patariamojo po
būdžio prie karinės valdžios i r  vykdomojo -— savo tau
tiečių globos atžvilgiu. Komiteto veikla turinti būti 
apolitinė ir neperžengti zonos ribų. Tuo pačiu kartu 
ukrainiečiams duotas leidimas išleisti savo laikraštį.

Tuo būdu, kaip rašo “L. T. B.” Vyriausiojo Komi
teto Informacijos, ukrainiečiai gavo tas pačias teises, 
kurias britų zonoje turi ir Baltų Taryba.

Sovietų* agentams ypač yra skaudu, kad anglai ir 
su ukrainiečiais skaitosi ir jų teises pripažįsta. Mat, 
rusai prie ukrainiečių ir baltgudžių tremtinių daugiau
siai turi pretenzijų. Juos pirmiausiai norėtų sučiupti ir 
išsigabenti į  Rusiją, kad galėtų nubausti žiauriomis 
komunistinėmis bausmėmis.

★
Balandžio 22 d. mirė ekonomistas Petras Kregždė, 

kuris vos prieš pora savaičių atvyko pas gimines į A- 
meriką ir apsigyveno Hampton, L. I. Velionis gimė 
1894 ma . ____ ;_____

Aktualiausias Šių Dienų Klausimas
PASAULY TAIKOS NEBUS, KOL UN SPINTOJE
BUS TRYS LAVONAI!...
Didžiosios valstybės stengiasi “padovanoti” mums 

taiką. Bet kokią taiką? Sukurtą ‘‘nužudytų tautų” są- 
skaiton! UN spintoje giliai yra paslėpti sovietų ranko
mis pasmaugti trys lavonai! Apie juos, stengiamasi nie
ko nekalbėti, kad nesukėlus naujo konflikto.

Ar šiandien visos tautos neturi teisę laisvai gyventi 
ir apsispręsti? Tad, kaip suprasti, kad trys demokratiš
kos valstybės yra visai ištrintos iš Europos žemėlapio?

Lietuva, Latvija ir Estija “Keturių Didžiųjų” akyse 
lyg visai neegzistuoja. Jos buvo nužudytos sovietiškos 
imperijos, kaip XVHI amžiuje caro imperija buvo nu
žudžiusi Lenkiją. Sovietai nei kiek neparaudonavo ir 
nežiūrėjo jokių diplomatijos taisyklių, kad prisijungus 
šias tris valstybes. Stalinui vien užteko Hitlerio suti
kimo.

Bet dabar, ar tas nusikaltimas bus užmirštas ? Ar bus 
užmirštas tautų čarteris, kuris savo laiku iškilmingai 
buvo paskelbtas ir tiek žmonių dėl jo praliejo kraują. 
Palikti Europos kūne šias tris žaizdas negalima. Jei 
sovietai užkimšo burną šioms trims tautoms ir laiko 
jas po tiranija, tai dar nereiškia, kad Kremlius yra 
teisus.

To negana, Stalinas sau ramiai šluostosi lūpas, pra
rijęs šias tautas, ir tiesia rankas į, naujas, kad jas pa
liovus...

Ne, šį kartą reikia pasakyti stop, kad užtenka pasau
liui aukoti Maskvos slibinui aukų.
KAIP SUSTABDYTI RUSUS?

Amerika viena iš pirmųjų nutarė pasakyti, “stop” 
sovietų ekspansijai ir net priversti rusus pasitraukti Į 
savo senąsias pozicijas už Baltijos kraštų, Lenkijos, 
Rumunijos, Bulgarijos ir Suomijos.

Rusų ekspansija jau sustabdyta Irane ir Turkijoje. 
Bet jie vis dar neatsisako nuo noro peržengti jau ir 
taip praplėstas sienas ir reikalauja sau bazių Spitzber- 
gene. Jie stengiasi savo Įtaką išplėsti Į arabų kraštus, 
palaikydami kolonijose nacionalistinius sambūrius. Per 
komunistų partiją jie stengiasi paimti į rankas val
džią vakarų Europos kraštuose.

Šiandien rusai užima didžiąją dalį Vokietijos, jie 
drauge su sąjungininkais yra įsitaisę Austrijoje, neno
ri paleisti iš savo rankų Vengrijos ir tiesia pirštus į 
Graikiją.

Šitai sovietų ekspansijai Amerika priešinasi trimis 
būdais:

1. Stengdamosi sumažinti visuose kraštuose komu
nistų partijos įtaką;

2. Įsteigdama įvairiose pasaulio vietose kariškas ba
zes, pasiųsdama kariškas misijas ir apginkluodama kai 
kurias tautas, kad tuo davus joms galimybę ginti savo 
nepriklausomybę;

3. Suteikiant paskolas įvairiems kraštams, norima 
pakelti kraštą iš mizerijos, kad jis praturtėtų ir nepa
siduotų komunistų propagandai.
KOMUNIZMO NEPASISEKIMAS

Amerikoje jau kuris Laikas kaip vedama didelė “va
lymo” kampanija, kad pašalinus komunistus iš valdžios 
įstaigų. Kai kurie kongreso nariai net reikalavo, kad 
komunistų partija Amerikoje būtų uždaryta. Anglija 
imasi taip pat apsaugos priemonių prieš komunistus. 
“M.I.5” organizmas, kuriam pavesta krašto saugumas, 
reikalauja, kad iš laivyno ir kitų administracijos įstai
gų būtų pašalinti komunistai. Kanadoje po šnipinėjimo 
skandalo, kuriame Rusija buvo smarkiai sukompromi
tuota, buvo priimtos smarkios priemonės, kad panašūs 
dalykai nebepasikartotų.

Brazilijoje atidarytas didelis procesas, kuriame ko
munistai apkaltinti, kaip antibraziliška organizacija ir 
tarnaują svetimai valstybei. Prokuroras reikalavo, kad 
komunistų partija būtų uždaryta.

Egipte komunistai buvo išvyti. Turkijoje komunistų 
partija paskelbta nelegalia organizacija.
AMERIKA STIPRINA GYNIMOSI LINIJĄ

Tačiau Amerika laiko, kad viršuj išdėstytų priemo
nių kovai su komunizmu dar neužtenka. Karo atveju ji 
nori būti stipresnė už savo priešą ir Jcad galėtų jau 
pirmąjį, momentą suduoti jam smūgį, kad nereikėtų 
kaip per šį karą ilgai laukti, kad užkariavus bazes. 
Štai čia ir kyla Viduržemio, Tolimųjų Rytų ir Šiaurės 
Ašigalio bazių svarbumas.

Dabartiniu momentu amerikiečiai turi kariškas pa
jėgas Vokietijoje, Austrijoje, Korėjoje ir Japonfjoe. 
Kariškos misios yra įsteigtos Kanadoje, Pietų Ameri
koje, Anglijoje, Graikijoje, Turkijoje, Irane, Kinijo
je, Filipinuose ir Australijoje.

Kaip orines bazes Amerika turi Alaskoje, Naujoje 
Žemėje, Labradore, Grenlande, Panamoje, Anglijoje, Li
berijoje, Adene, Filipinuose ir Okinavoje. Gi laivyno 
bazės yra Atilų salose, Australijoje, Havajuose ir Aleu- 
tų salose.

(Nukelta į 5 pusi. Į

★ ★ ★
Ar žinai ką, tovarišč Bim

ba? Tu verčiau pranešk sa
vo kamarotui Justui Palec
kiui, kad jis daugiau nesi- 
kamufliažuotų po savo mon- 
kybizniškais straipsniais “J. 
Palemono” vardu.

Taipgi jam pranešk, kad 
ir be Paleckio hypokritiško 
kvietimo daug lietuvių su
grįš iš Amerikos bei kitų 
kraštų į Lietuvą... Ir gan 
greit sugrįš. Tik tegul jis 
neneša savo kudašių, kai jie 
sugrįjš.

Bus labai malonu su “J. 
Palemonu” pasimatyti... ir 
jam gražią “nektaizą” pa
dovanoti už išvežimą Sibi
ran virš šimto tūkstančių 
lietuvių...

1 A R K A IN IU K A I
Rašo Nolėčių Vidikas

Už jūrių-marių, už geleži
nės uždangos, tenai Lietu
voje ar yra bent vienas lie
tuvis, kurs patogiai gyvuoja 
ir mandravoja ir kai kada 
nusikvatoja?

Taip, yra. Jis vadinasi “J. 
Palemonas”. Kai jis siurb- 
telėja vieną vodkos “riumoč 
ką”, tai jaučiasi kaip Salia
monas... O kai išgeria pus
bonkį, tai jis jau “Napoleo
nas”. O kai gauna Moskovs- 
kos “očisčenos” gurkšnelį, 
tai tada jis vadinasi tautiš
ku vardu “Palemonas”.

★ ★ ★
Nepersenai tasai “J. Pale

monas” p r i s i u n t ė  savo 
straipsnį, pavadintą “Gimti- 
nė-Motutė”, brooklyniškei 
maskolbernių gažietai. Tą jo 
“Materinską Matušką” be
veik visi litovskų raudonfa- 
šistų paškudlapiai atspaus
dino. Ne tik pavožnioj vie
toj atspausdino, bet Bimba, 
Mizara bei kiti burlacki pi- 
soriai magaryčioms net sa
vo komentarščinas papeizo- 
jO; . ;

Taip, svarbus Maskvos 
‘rebiatuškoms’ tasai straips
nis, parašytas raudono “J. 
Palemono” ! Mat, jis kviečia 
pabėgusius, lietuvius grįžti į 
“Tarbų” Lietuvą ir įsijung
ti į kacapską jungą, kad 
jam būtų lengviau su pilnes
nėm tarbom nutempti “Tar
bų” Lietuvą į jo “matušką” 
Maskvą...

★ ★ ★
Litovskų raudonfašistų 

“ učitelius” Bimba puikiai 
pažįsta tą  “J. Palemoną”... 
Ir jo “dušką” pažįsta jis. 
Kur gi nepažins? Juk Bim
ba, kai anais metais buvojo 
“Tarbų” Lietuvoje, tai pas 
“Palemonus” gėrė, valgė ir 
nakvojo. Bimba su tuo “Pa
lemonu” net Maskvon nu- 
vandravojo...

Bimba pažįsta “J. Palemo
ną”, o aš tą  tautos judoškį 
dar geriau pažįstu. Jis nė
ra nei joks “Saliamonas”, 
nei “Napoleonas”, nei “ Pa
lemonas”, — o tiktai Justi
nas Paleckis, g 1 a) u n a s i s 
Maskvos agentas Lietuvoje.

Tak točno, tovarišč Bim
ba!

//-----------------------------------------
T. ANGELAITIS

X \ \  x
IŠ L IK O M G Y V I
VAIZDAI IŠ BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS

- ...  ■—*
(Tęsinys)

— Ne, vaikeliai. Važiuosiu! Jūs manęs nesuprantate. 
Mano motiniška širdis traukia. Turiu važiuoti.

Motinos niekas neperkalbėjo. Viktoras palydėjo iki 
autobuso, atsisveikino ir išleido.

Dulkių debesyse paskendęs, rieda vieškeliu autobu
sas. Kelio priešakyje, prie Puodžių, kur kelias įeina 
į Vilniaus plentą, matosi dar tirštesni dulkių debesys. 
Autobusas toje vietoje sustoja. Keleiviai žiūri: bolševi
kų tankai slenka. Tankai apdulkėję, pilki, smarkiai 
terška. Kiekvienas tankas pažymėtas raudona penkia
kampe žvaigžde. Kai kuriuose matyt šoferių galvos. 
Kituose viršuj susėdę po keletą karių, kurie tokie pat 
pilki, dulkini, kaip ir jų mašinos. Autobuso keleiviai 
žiūri kaip sustingę. Visų keleivių veiduose m atyt nusi
minimas.

— Kas dabar bus? — klausia vienas kito. — Kaip 
gyvensim? O kad ir daug tų  mašinų!

Tik vienas keleivis autobuse gero ūpo. Tai siuvėjas 
žydas Iršė.

— Dabar tai prasidės gyvenimas, — aiškina Iršė. — 
Dabar bus laisvė ir lygybė. Urrah! — sušuko prava
žiuojančiam tankui.

Tanke sėdįs bolševikas pasižiūrėjo į autobusą ir  į 1 
Iršę. Sunku buvo suprasti, ar jis, patenkintas tu© pa
sveikinimu, ar ne.

Autobusas turėjo stovėti, kol pravažiavo visas dali
nys. Kai autobusas jau buvo pasirengęs važiuoti, už
važiavo naujas dalinys ir vėl -teko laukti. Taip auto
busas turėjo stovėti pusantros valandos. O kai pradė
jo važiuoti, tai greitai pasivijo paskutiniuosius tankus. 
Dulkių buvo tiek daug, kad autobusas turėjo vėl su
stoti. Bestovint vėl nauji daliniai užvažiavo.

— O gal ir be reikalo išvažiavau, — galvoja Povi- 
laitienė. — Dabar tiek vargo. Ką gero, dar ir  į pamal
das nebesuspėsiiu. O mieste taip pat nežinia kaip bus.

Autobusas miestą pasiekė tik apie dvyliktą valandą. 
Miesto gatvių grindinys dundėjo nuo tankų, dejavo, 
rodos, šaukte šaukė.

Iš autobusų stoties Povilaitienė, paklausiusi kelio, • 
pasuko tiesiai į, bažnyčią. Gatvėse maišėsi įvairių sku
binančių žmonių: vieni ėjo pažiūrėti tankų, kiti susi
rūpinę turtu, šeimomis, treti, matyt, iš bažnyčios bėgo, < 
nes buvo kaip tik po pamaldų. Povilaitienė ėjo tiesiai 
į prieš bažnyčią stovintį namą. Tai turinti būti klebo
nija. Ir neapsiriko. Įėjus į koridorių, prie durų pamatė 
visą eilę mygtukų.

— Čia tai ne mūsų parapijos klebonija, — galvoja 
Povilaitienė. — Toks aukštas mūras! Čia ir  kunigų, m a
tyt, daug gyvena. 7

Tuo metu koridoriuje pasimaišė kažkoks vyras.
— Atsiprašau, gal tamsta žinai, kur gyvena kunigas 

Povilaitis.
— Štai šitą skambutį paskambinkite, — paaiškino 

vyras.
Povilaitienė paskambino ir laukia. Netrukus durys 

sutreškėjo ir buvo atidarytos. Tarpduryje stovėjo mer
gaitė su baltu žiurstu.

— Pas ką? — paklausė mergaitė.
— Aš pas kunigą Tadą, — atsakė Povilaitienė.
— Pas kunigą Povilaitį?
— Taip.
— Palaukit, pažiūrėsiu. Prašau į raštinę.
— Aš noriu tiesiog pas jį, — kalbėjo Povilaitienė, — 

aš esu jo motina.
— Aš noriu tiesiog pas jį, — kalbėjo Povilaitienė, — 

aš esu jo motina.
— A, atsiprašau, mamyte I Aš nežinojau. Prašau 'čia, *

aš nuvesiu. w
Lipa Povilaitienė paskui mergaitę į antrą aukštą.

Prie didelių durų mergaitė sustojo ir pabeldė, Povi
laitienė užgirdo sūnaus balsą: “Prašau”. Mergaitė ati
daro duris ir motiną geidžia.

— Mama! Taip netikėtai! Tokiu metu! 'Ir kas galėjo 
pamanyti! — nustebęs sveikinosi kunigas. — Kaip gi 
atvykai? Juk dabar visi keliai užimti. Visur, kaip są
rančiai važiuoja bolševikų tankai. Ir  nieko nepranešė- 
te, kad atvyksi. Būčiau pasitikęs. Tai staigmena! Sės
kis, mama. štai čia sofoje. Kada išvažiavai? Tuoj pa- 
ruošim valgyti, juk išalkai. Pasisvečiuosi. Na, i r  kas 
galėjo tikėtis?

— Pasiryžau, nusprendžiau ir atvažiavau. Tėvas ir 
vaikai norėjo atkalbėti. O aš vistiek važiavau ir  tiek. 
Kelias pilnas tų, kaip jie vadinas?

— Tankų?
_  Tankų, tankų. Bet jie nieko nedaro. O mes §iaip 

taip atvykom. Kas gi čia mieste gero?
— Nieko, mama, — ir lyg debesėlis perslinko per 

kunigo veidą. Motina pastebėjo, bet nieko nesakė.
— Tai čia dviejuose kambariuose gyveni? — apžiū

rinėjo kambarius motina. #
Suskambo telefonas. ___. h j  ..
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Tremtinių Protesto Diena Hanau
Artėjant M a s k v k t ’nfe- |nės vėliavos ir tuo pačiu nu- 

rencijai, kiekvienas trem- leistos iki pusės stiebų. Vė- 
tinis jautė, kad ten ’ vieno- liavos praeiviui liudijo, kad 
kiu ar kitokiu būdu gali šios tautos šiandien gedi. 
būti paliestas ir Baltijos Tai ne liūdesio ženklai, o tik 
valstybių klausimas. šis protesto prieš jų tėvynių pa- 
svarbus istorinis įvykis ver- vergėjus. Vienuoliktą valan-
tė kiekvieną tų  kraštų bet 
kurioje pasaulio dalyje be
gyvenantį tautietį rimtai 
susirūpinti ir dėti visas ga
limas pastangas, kad Balti
jos kraštų likimas būtų 
(išspręstas,. vadovaujantis 
teisingumo principais.

Kada į Maskvą važiavo 
trijų  didžiųjų valstybių dele
gacijos, viso pasaulio lietu
viai, latviai, estai ir  ukrai
niečiai pasiryš’

dą visų tautybių koplyčiose 
įvyko maldos ir susikaupimo 
valandos. Lietuvių stovyklo
je jau prielš vienuoliktą va
landą jautėsi gyvas judėji
mas. Prie kiekvieno bloko 
rinkosi gyventojai. Rinkosi

testo tikslą.
Prieis 6,000 minią pirma

sis prabilo estų atstovas, 
vėliau latvių, lietuvių ir uk
rainiečių. Visų tautybių kal
bėję atstovai pareiškė, kad 
ši diena, prasidedant Mask
vos konferencijai, kurioje 
gali būti sprendžiamas ir 
Baltijos valstybių likimas, 
yra gilaus susimąstymo ir 
pasiryžimo diena. Tą dieną 
mes protestuojame prieš sa
vo tėvynės pavergėjus, ku
rie brutaliai naikina Balti
jos tautas. Reikalaujama su
grąžinti joms suverenines

senukės moterys ir seneliai, Į teises; Čia pat perskaitomi 
rinkosi jaunimas, rinkosi ir 
Maži vaikai. Tvarkingai ri
kiavosi į gretas ir prieš 
kiekvieno namo koloną buvo 

atkreipti nešamos tautinės vėliavos,
demokratiškojo pasaulio dė-I kurių dauguma buvo perriš- bės atstovo kalbos sugiedo 
mesį į busimuosius Maskvoje tos judais kaspinais. ti tautos himnai.

Darniomis gretomis žygia- Peticijas pasirašė kiekvie 
vo skautai, ateitininkai ir nos tautybės įgalotiniai.

memorandumai JAV, Angli
jos, Prancūzijos vadovaujan
tiems valstybės vyrams ir 
Šv. Tėvui suredaguotos pe
ticijos. Po kiekvienos taūty-

paSitarimus ir kreipėsi į va
dovaujančiuosius demokrati
nių valstybių vyrus, prasy-i yįsa jjanau lietuvių bendruo- | Po to tūkstantinės rietuvių 
darni nepripažinti jega jn“ .menė. E rdvi' stovyklos ko- i kolonijos minios organizuo- 
korporuot.ų Baltijos kraštų plyčia prisipildė> gi prie ai- tai palydėjo latvius ir estus 
Sovietų^ Sąjungai ir tom s|toriaus išsirikiavo virš dvi-|į jų stovyklas.
valstybėms grąžinti suvere- dešimt organizacinių ir  tau
nines teises.

Gi protesto ženklan Bal
tijos valstybių tremtiniai 
kovo mėn. 10 dieną paskelbė 
bado diena.

Ypatingai tenka pabrėžti 
šios protesto dienos iškil
mingumą Hanau tarptautinė
je stovykloje, kuri praėjo 
susikaupimo, solidarumo ir 
gilaus protesto ženkle.

Ankstyvą kovo 10 dienos 
rytą lietuvių, latvių, estų ir 

' ukrainiečių stovyklų sekto
riuose buvo pakeltos tauti-

tinių vėliavų;
Čia atlaikomos pamaldos 

ir pasakomas pamokslas. 
Pamaldų metu “Dainavos” 
choras jausmingai gieda gi
lia tėvynės meile persunktas 
giesmes, čia nuaidi giesmės 
garsai nuliūdusiai, kapais 
apsiklojusiai tėvynei, čia pra 
somą Aukščiausiąjį užtarti 
mūs šalį brangiausią. Pa
mokslo metu dar kartą prisi
menama šios dienos reikšmė, 
sudėtos mūsų tėvynės aukos 
už laisvę, nelemta tremtis ir 
tikslas, kurio kiekvienas lie
tuvis siekia. Pamaldų metu 
jaučiamas visų gilus dvasi
nis susikaupimas, gi iš tūk- 

(stančių pageltusių veidų at
sispindi gilus pasiryžimas ir 
tikrumas.

Tuojau po pamaldų visa

Protesto 'diena paliko gi
lų įspūdį kiekvienam iš 
tremtinių. Tą dieną visi nuo 
18 iki 60 metų amžiaus ba
davo, iš UNRRA maisto ne
ėmė ir susilaikė nuo bet ko
kio darbo.

Be to, tą dieną buvo dar 
kartą paryškintas nuoširdus 
ir gražus bendradarbiavimas 
bendro likimo tautų.

Vienoda* likimas riša šias 
tautas, todėl ir vienokiais 
būdais ir bendromis jėgomis 
tenka kovoti dėl savo gra
žesnės egzistencijos.

Kovo 10-ji diena broliškai 
sujungė visus tremtinius ir 
visų tautybių vienam tiks
lui — kovai su klasta, kovai 
dėl tautų laisvės.

Ši diena pasaulyje neliko 
be atgarsio, ir taurioji pa
saulio dalis supras, dėl ko

BALF Prakalbų 
'Atgarsiai

Marąuette Park. — Gra
žios pasekmės BALF 5 sky
riaus prakalbų, kurios buvo 
įbal. 20 d., parapijos svetai
nėje. Kadangi laikraščiai ne
talpina smulkesnių aukų, to
dėl čia skelbiu tik tų var
dus, kurie aukojo daugiau 
kaip vieną doleri.

$100 Mr. ir Mrs. A. Šim- 
| kūnas. Po $10: kun. J. Paš- 
kauskas ir J. Andziulis. Po 

į $5: I. ir I. Aldonis, J. Pup- 
lesis, B. Nenartonis, J. Sin
kus, M. Dargienė, M. Juo
zaitienė, Pr. Tverkus, Ona 
Jusčienė. Po $3: S. Vielis ir 
M. Žukauskas. Po $2: Ma
žonienė, B. Valančiūnas, K. 
Laurinavičius, Ona Šlapelis, 
E. švencickienė, U. Gudas, 
J. Jonikas, P. švadždys, J. 
Mickus, P. Žičkienė, M. Ged
vilas, J. Burba, V. Petrošius, 
V. Mickevičius, F. čižauškas, 
V. Micevičius. Po $1.50: D. 
Končius, J. Vortel.

Su smulkesnėmis aukomis 
viso surinkta $270.10, kurie 
buvo pasiųsti j  centrą.

Skyriaus vardu, noriu par 
i dėkoti visiems aukotojams 
ir kalbėtojams: kun. A. Sta
siui, A. Kairiui ir J. Stan
cikui taipgi radio valandos 
leidėjams S. Barčus ir Mar
gučiui, už pagarsinimą ir kl*  
bonui kun. J. Paškauskui, 
kuris daug prisidėjo prie šių 
prakalbų surengimo.

Prie progos, kviečiu visus 
į BALF 5-to skyriaus mėne

sin į susirinkimą, kuris įvyks 
'pirmadienį, geg. 5 d., 8 vai. 
vak., parapijos svetainėje. Y- 
patingai kviečiami tie, ku

rie po karo yra atvykę iš 
Europos ir apsigyvenę mū- Į 
sų apylinkėje. F. čižauškas 
kvaišas, Galdikas, B. Galdi
kienė, O. Rozienė, K. Norei- 
kienė, A. Šliužas, Rimkus, 

i Zamaravičienė, Z. Gedvilas, 
Venskus, XX. Kiti aukojo 
po $1 ir smulkesniais. XX

A. A

FRANK BAGDONAS

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage 
Avenue

Yards 1741-2

Gyv.: S. P au lin a  St.
M irė Geg*. 3d., 1947m „ 7:49  

valan d ą vakare.

Gim ė C hicago, I llinois.

|  Paliko d ideliam e nuliūdim e: 
! m ylim ą žm oną S te lla  (p o  tė 

vais Y uclu s); 2 d uk ter is  E lv i-
; ną ir  D olores; seserį B er th a  ir 
j du švogerius Joseph  Y uclus ir 
I jo žm oną ir  jų  šeim ą, ir Krank 
I A lexander ir  jo žm oną M arle ir 
] jų. Šeimą; ir daug k itų  gim inių, 
I draugų ir  pažįstam ų.

K ūnas pašarvotas John F . 
j E u deik io  koplyčioje, 4605 So. 
1 H erm itage Avė. L aidotuvės į-  
Į vyks trečiad., Geg. 7d.. 1947. 
j Iš  koplyčios 8:30 ival. ryto bus 
1 atlyd ėtas į Šv. K ryžiaus par. 
? bažnyčią, kurioje Įvyks gedu

lingos pam aldos už velionio  
sielą. Po pam aldų bus n ulydė
to s  Į Šv. K azim iero kapines.

N uoširdžiai k vieč iam e visus 
gim ines, draugus ir pažįstam us 
dalyvauti š io se  laidotuvėse.

N uliūdę: žinom i, Dukterys; 
Sesuo, švogeria i ir  k . Gimines.

Laidotuvių direktorius: John  
F . Eudeikis,' tel: YAK ds 1741.

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

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

4330-34 S. California 
Avenuė 

Lafayette 0727

Koplyčios VELTUI Visose 
Chlcagos Dalyse

Radio Programai WGES 
<1390 k.)

D A B A R  K AS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:16 ik i 9:30 v. ryte.

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

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

NULIŪDIMO VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B.

PETKUS
SENOMS, ATDAROMS,

SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

K enčiantlejl nuo sen ų , atdarų  
ir  skaudžių žaizdų, 2in6 kaip  aun- 
ku yra ram iai p asid ėti, Ir kaip  
nakties m etu negalim a gerai lžat- 
m legot. K uom et
žaizdos pradeda  
n iežt ir  skaudė
t i  —  užtepkite 
LEGULO Oint- 
m ent palengvi
nim ui skausm o  
ir  niežėjim o tų  
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų.
Jo atgaivinan
čios ir skausm ą  
prašalinančios y- 
patybBs suteiks  
Jum s tinkamą, 
nakties. poilsĮ ir 
pagelbBs išgydyt 
senas, atda
ras ir  skau 
džias žaiz
das. V artok ite JĮ irgi skaudlem s  
nudegim am s, fiąšų Ir sutrūkim ų  
prašalinim ui, ir  kad palengvinti 
Psorlasls n iežėjim ą. A tvčdina va
dinam ą AtKlete’s  F oot degim ą ir 
aiežSjimą, sustabdo Jo p lėtim ąsi, 
sulaiko nuo odos sudžiūvim o ir 
lutrOklmo tarp  pirštų.; geras ir 
sausos, trūkstančios odos n iežėji
mui, nuo darbo išbėrim am s ir  k l
on is odos n ega lim a  iš  lauko pu- 
<iz.

LEGULO OINTMENT parsiduo
da po |1 .2 6  ir  po $3.6*.

S iųskite Jūsų Money OrderĮ tle- 
d og  Į —

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

CICERO 50, ILLINOIS

organizuota lietuvių bendruo i kiekvienas tremtinys kovoja 
■ menė atžygiavo i erdvią sto- įr dėl ko aukojasi pražilusi

senutė ir mažas kūdikis. 
Tikėkime, kad ir mūsų 

latviai, estai ir ukrainiečiai, tėvynei atneš tikrasis tei- 
Čia tribūnoje pusiau stiebų singumas laimės rytmetį, gi 
nuleistos plevėsavo greta vie- Į mūsų pradėtoji kova tėvynė- 
nana kitos visų minėtų vals- je pasilikusiems ir kenčia n- 
tybųi vėliavos ir transpa- tiems broliams duos naujų

vilčių vesti žūtbūtinę kovą 
iki visiško laimėjimo, iki 
laisvės rytmečio.

Jurgis šešupietis.

| vykios aikštę, kurioje jau 
1 laukė bendro ūkinio broliai

rentai, skelbią klastingą 
Maskvos-Berlyno 1939 metų 
susitarimą pagrobti Baltijos 
kraštus ir šios dienos pro-

Aktualiausias Klausimas
(Atkelta iš 4 pusi.)

PLŪGAI IR PATRANKO S

Wallače, važinėdamas po Europą, smarkiai kritikavo 
Washingtono vyriausybę, pabrėždamas, kad kovai su 
komunizmu reikia ne ginkluoti tautas, bet duoti joms 
plūgus ir pakelti ekonominį būvį. Prezidentas Truma- 
nas tą ir nori padaryti, suteikdamas paskolas nualin
tiems kraštams, kuriems gręsia komunizmo plėtojima
sis, bet šalia plūgų jis nori duoti ir patrankų, kad šie 
kraštai galėtų gintis nuo svetimos valstybės agresijos.

Tai gal bus geriausia idėja. V yt. A rūnas

K A P Ų  P A M IN K L A I  T I E S IO ©  IŠ  D IR B T U V E S

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuvės.

Pahiinkilus pristatome į visas kapines arti ar toli.
Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo —- BITTIN Ir KAMENSKY eksper- 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

B IT T l  N a n d K A M E N S K  Y
Monument Works

3938 W. l l l th  STREET — Tel. BEVcrly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kap. vartų.

A. A.
SEBA STIJO N AS M USKEVIČIUS

Gyv.: 645 W. 18th Street, tel. CANal 2594.
Mirė Geg. 2d., 1947ln., 12:15 vai. popiet, sulaukęs 73 m.
Gimė Lietuvoj — šakių apskr., Kaimelių par., Papiškės 

kaime. AAierikoj išgyveno 43 m., o paskiausia Blanford, Ind.
Palikjo dideliame nuliūdime: 2 dukteris Mary ir žentą 

Boleslovą Pužauskius; Sally ir žentą Rudolph Mrsich; sūnų 
Simoną ir marčią Ruth; 3 anūkus Raymond, Maryanne ir 

Jack; brolį Joną ir jo šeimą; gimines Kalinauskai (Detroit, 
Mich.), Homenko (Ganton, Ohio), Gidrickai (Clinton, Ind.)
ir jų šeimos ir kitos giminės.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioj, 710 W. 18tli 
St. Laidotuvės įvyks trečiad., Geg. 7d. Iš koplyčios 8:30 
valandą ryto bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po' pa
maldų bus nulydėtas į švento Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, Sūnus, Marti ir k. Giminės.
Laid. direktorius: P. J. Ridikas, tel. YARds 1419.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas — GROVEHILL 0142

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

IMS'

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patam a-, 
vilnas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Eei-J 
kale, saulute mus.

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

UODĖSIO VALANDOJ 
Šaukite

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST. Pilone: YARds 0781

MAZEIKA& EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

4845 Sol Westw» A'm. . 83.19 Lltuonleo A r* .
PROspecf 0099  YARds 1138-1139
T m m  kone gyvena tanm mie«» dafysa gamim t  koplySą arfiau jūsą namf

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

Phones —  CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
3319 LITUANICA AVĖ. 
6845 S. WESTERN AVĖ.

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 

— Bavlnlnke —

Sf. Casimir Monument 
Company

3914 West ll lth  S t
Vienas Blokas nuo Kapinių

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PULlinan 9661

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

JULIUS LIULEVICIŪS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572

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

Telephone: YARds 1419
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JURGIS BALTRUŠAITIS

Veik nepastebimai viena
me iš New Yorke išeinančių 
lietuvių kalba laikraščių bu
vo pranešta jog Jurgis Bal
trušaitis, lankęsis Amerikos 
universitetuose su paskaito
mis, šiomis dieniomis grįžta 
į Europą.
NETEKO GIRDĖTI

Iš šalies žiūrint ir mažai 
pažįstant Jurgi Baltrušaitį, 
atrodo taip paprasta ši lai
kraštyje tilpusi žinutė. Bet 
skaitytojui, kuris yra var- 
tęg jo mokslinius darbus, 
yra labai apgailėtina, kad 
mūsų kolonija, kuri skaito
si motina visų lietuvių ko
lonijų pasaulyje, į šias re
tas progas žiūri be atidos. '

Niekur negirdėjau, kad j 
būtų buvę susirūpinta Jur-I 
gio Baltrušaičio tinkamu1 
priėmimu bei supažindinimu 
su mūsų visuomene, suren
giant jo paskaitą ir mūsų 
Itautiečiams. O mes Chica- 

. goję turime ne tik kultūri 
nių bei kitokių organizacijų, 
bet ir aukštesniųjų lietuviš
kų mokyklų.
REIKĖTŲ ATITAISYTI 
KLAIDOS

Šitokias klaidas reikėtų 
su didele atida taisyti, ypač 

'dabar, kai visų mūsų tiks
las yra kovoti už mūsų

I krašto laisvę.
Stipriausias ginklas, kurį 

mes turime, yra kultūrinis 
darbas. Tik per jį mes ga
lime įeiti į kitų tautų ratą 
lygiais ir per jį mes galime 
reikalauti sau lygių teisių.
DIDŽIOJO POETO 
SŪNUS

Jurgis Baltrušaitis yra 
Sūnus mūsų didžiojo poeto 
Jurgio Baltrušaičio. Jauna
sis Jurgis Baltrušaitis yra, 
pasaulinio masto mokslinin
kas meno istorijos srityje. 
Ši didelė asmenybė sunkiau
siomis mūsų istorijos dieno
mis dirba nenuilstamai mo
kslo srityje, keldama visos 
žmonijos kultūrą ir tuo pa
čiu mūsų tautos vardą. Jo 
darbas primena pasauliui, 
jog mes dar egzistuojame.

Jo nepaprastas darbštų

Imas ir protas duoda mums 
visiems lietuviams vilčių 

j ir pasitikėjimo, jog jaunasis 
Jurgis Baltrušaitis įamžins 
Lietuvos vardą mokslo sri
tyje, lygiai kaip jo tėvas, a. 
a. Jurgis Baltrušaitis, lite
ratūros srityje.

Petras Kiaulėnas

Dabar, dabar
Dabar vyksta BALF va

jus Illinois Valstiios. Atei
kite į pagelba darbu ir au- 

jka. Paremkime savo darbu 
ir auka lietuvius tremti
nius esančius Europoje.

Džiugu girdėti
Tokyo mieste, Japonijos! 

sostinėje, veikia katalikų 
universitetas, kuriame yra I 
800 studentų, iš jų 100 ka
talikų. Iš 70 profesorių 18 
yra jėzuitai, ir 20 pasaulie
čiai katalikai.

Tame universitete yra dės
toma žurnalizmo ir sociali
niai mokslai. Ten taip pat 
yra kataketikos kursas mo
raliniai® ir dogmatiniais 
klausimais. Tame kurse yra 
apie 100 katekumenų.

Popežius Pijus XII pa
siuntė Japonijos katalikams 
palaiminimą.

Dideli planai
Madridas. — Ispanijoje 

planuojama statyti naujas 
seminarijas ir senas atnau
jinti.

Auklėjimo ministerija su
tiko, kad būtų suteikta 40,- 
000,000 pesetų (apie $3,- 
600,000) paskola bažnyčių 
statybai ar jų padidinimai 
ir taip pat vyskupijos ar 
misijų seminarijoms.

Neįmanomas svarbesnis 
darbas dvasinėje srityje; jei 
neturima gerų seminarijų, 
kur asmenys paruošiama 
apaštalavimo darbui.

Paskirtas
Prof. Alfred Carbcnell De 

Bali, paskirtas nauju Ura- 
g va jaus minis teriu prie Va
tikano.

F O R  T H A T  H O M E  
ALL Y O U R  O W N

Toit’l l  NeeH Moaejr Mr tfc* Oown Poymėot*
Many ambidoas couples are taving here t© becomt 
future home-owners, soon as they’ve accumulated che 
down payment needed. Any Convenient amount opens 
your insured savings account at this Assoaatioa. The 
charr will show you hov much yoa need t© tave.

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

SAVE WITH A PURPOSE -  SAVE ON A PLAN

VIESULE DINGĘS KŪDIKIS RASTAS

Keturių, menesių kūdikis, Patsy Pollard, buvo savo tėvuko ir tetos rasta Oklahoma 
City ligoninėje po ilgo ieškojimo. Kūdikis prapuolė laike viesulo ištikusio Woodward, 
Okla. Tėvai žuvo toje nelaimėje. Slaugė yra J. Hubbard. (Acme-Draugas Telephoto)

ĮV A IR IO S
ĮD O M IO S

==isaS5

Pirma kartą
Washington. — Pirmą 

kartą amerikietis vadovaus 
tėvams augustini jonams.
Kun. Joseph A. Hickey, O. 
S. A., iš Villanova, Pa., buvo 
išrinktas Augustini jonų or- 
deno generolu bendrame su
važiavime, kuris įvyko Ro
moje, balandžio 26 dieną.

Kun. Hickey nuo 1940- 
1947 buvo katalikų univer
siteto Washingtone bažny
tinių teisių fakultete profe
soriumi.

Pripažįsta laisvę
Quito. — Ecuadoro kons

titucija pripažįsta religi
joms laisvę. Tėvams pripa
žįstama teisė auklėti vaikus 
tikėjimo ir doros dvasioje.

Suspendavo
Rio de Janeiro. — Brazi

lijos prezidentas Gaspar Du- 
tra, pajudėjo prieš komu
nizmą Brazilijoje, jis sus
pendavo komunistų jaunimo 
unijos veikimą, neg komu
nistai ardo gyvenimo pa
grindus.

Laisves medalis
Briusselis. — Dvylika Bel

gijos parapijos kunigų buvo 
tarp 200 belgų, kurie gavo 
“laisvės medalį” (medal of 
freedom). Adm. Aban G. 
Kirk, Jungtinių Amerikos 
valstybių ambasadorius Bel
gijai, įteikė laisvės medalius 
už jų pagelbą Amerikos ka
riams ir  lakūnams, kurie 
galėjo pabėgti į Angliją lai
ke vokiečių okupacijos Bel
gijoje.

"Po 36 metų"

Ar žinai, kad...

Pasižvalgius po platu pasauli
ČIA PADUODAME ĮVAIRIAS ŽINIAS IŠ KATALIKŲ 

GYVENIMO.

LABAI GERAI
Quito — Nauja Ecuadoro 

konstitucija turi įstatymus, 
kurie garantuoja katalikų 
Bažnyčiai laisvę.

★ ★ ★
GAMINAMA

Ogoja, Nigeria. — Gami
nama filmą, kuri parodys 
seserų vienuolių darbus, tai 
bus parodyta-l šv. Marijos 
misijonierių veikla. Filmos 
gamybą prižiūri motina Ma
ria Martin, įsteigėja ir se
serų vyresnioji. Ji lanko 
raupsuotus ‘ir ligonines Ogo
ja prefektūroje.?

★  ★  ' į f  

PAGERBĖ
Ottavva. — Du katalikai 

kapelionai kunigai, kurie 
tarnavo už jūrų, gavo iš 
Lordo Alexander, Tunis gu
bernatoriaus, Kanada, pa
sižymėjimo medalius už jų 
darbus karo metu.

SERGANTIEMS
Providence. —- Providence 

vyskupija nupirko žemės 
sklypą, kur bus statoma 
namas chroniškai sergan
tiems.

★ ★ ★
102 METŲ

Londonas. — Anglijos 
seniausias katalikas Austin 
Cook Smith, iš Earlsham, 
Norfolk, jau turi 102 metus 
amžiaus. Kai jis šventė šim
to mėtų sukaktį, vyskupas 
Leo Parker, iš Northampton, 
atnašavo šv. Mišias jo na
me.

★ ★ ★
KIENO DARBAS

Budapeštas, Vengrija. — 
Katalikų akcija buvo su
planavusi didelę procesiją 

I (eiseną) Budapešte, bet pas-

kutinę minutę buvo atšauk
ta, nes atsirado “ techniškų 
kliūčių”. Tai ponų komunis
tų darbas, kurie yra dideli 
meisteriai “techniškų kliū
čių”. Atšaukta procesija bu
vo atlikta šv. Stepono ka
tedroje.

''Motina 1947"
Stevens Point, Wisc. — 

Mrs. Augusta May Lindsay 
Van Hecke, nesenai gavusi 
iš popežiaus Pijaus XII me
dalį. Pro Ecclesia et Pont i- 
fice, buvo išrinkta Wiscon- 
sino “Motina 1947 m.”

Mrs. Van Hecke, 80 metų. 
yra motina 12 gyvenančių 
vaikų.

Montreal. — Kun. Omer 
Desrochers, C. S. C. išbuvo 
36 metus Indijoje kaipo mi
si j onierius. Jis po 36 metų 
grįžo į Kanadą. Jis į Bengal 
misijų darbui išvyko 1910 
metais.

Dešimt metų
Frankfurt. — Pfc. Daniel 

Walczak, iš Detroit. Mich., 
buvo nuteistas karo teismo 
dešimčiai metų kalėjiman už 
vokiečių mergaitės šovimą, 
vasario mėnesį, 1946.

Širdies jėga
Žmogaus širdis plaka ir  

Į plaka. Jei širdies plakimai 
j per dieną susikoncentruotų 
Į į didelę plakimo jėgą, ji ga
lėtų numesti vieną toną ge
ležies 120 pėdų į orą.

★
Tik 268 metai

Per pastaruosius keturis 
tūkstančius 268 metai buvo 
laisvi nuo karo..

★
Naujas vyskupas

Durban, Pietų Afrika. — 
Vyskupas D. E. Hurley, O. 
M. S., naujas Natai, pietų 
Afrikoje, apaštališkas vika
ras, buvo konsekruotas Em- 
manuel katedroje, Durbane. 
jis  turi tik. 31 metus am-, 
žiaus. Naujas vyskupas ku
nigu tapo mažiau kaip prieš 
aštuonis metus. Jis yra gi
męs- Cape Town, ir mokslus 
ėjo Airijoje ir Romoje.

★
Kada sutiko..

Vienas iš Whistlerio a t
mestų piešinių buvo priimta 
į meno galeriją, kai. jis su
tiko, kad paveikslas būtų 
pastatytas “ aukštyn kojo
mis” (ups'ide down).

★
10 milijonų

Dešimt milijonų svarų 
košernos mėsos, už tris m i-

X Lietuvių Filatelistų Dr- 
gija sparčiai auga. Pastara
me susirinkime įsteigta jau 
ir junior sekcija. Jaunų fila
telistų, žemiau 21 metų am
žiaus, aplikacijas turi pasi
rašyti jų tėvai, arba globė
jai. Jie dalyvauja bendruo- 

Ise susirinkimuose ir  gauna 
'įvairių patarimų pamokini
mų. Pastarame susirinkime 
priimtos aplikacijos keturių 

įaugusių narių ir  dviejų ju
nior. Susirinkimai begalo į- 
domūs.

X V. Jodelis, A. Petrulis, 
P. čižauskas, J. Brazauskas, 
K. Zaromski-3 ir Jack Juo
zaitis, pirmaeiliai Lietuvos 
Vyčių seniorų kuopos veikė
jai, pažadėjo talkos remon
tui' Vyčių name. Bus didina- 

p a  ir moderniškai įrengta 
virtuvė, sudėti nauji barai 
bufetui ir didelis “jardas” 
įrengtas vasariniams pobū
viams po žaliuojančiais me
džiais.

X Pfc. Teodoras Gečas, 
4204 Lab. Serv. Co. (Civ. 
Gd.) czo Lab. Supv. Co., A. 
P. O. 696, czo P. M. New 
York, N. Y., ieško savo krikš

Ii jonus dolerių vertės, vra I to tėvų Stanley Stanevicz ir 
pasiųsta Airijos vyriausybės Teklės Petkus. Jis b u v o  
į Europą išdalinti išvietin- krikštytas Šv. Jurgio para- 
tiems (displaced persona) 1912 metais.
žydams.

| X Svečio kortelę, su ku
ria galim,a dalyvauti “Kas 
subatos vakarėlį” pobūvyje,

Kauno kalėjimas yra sta- Ikpjriuos rengia Lietuvos Vy- 
tytas 1869 m Tada tokiose a  Namo Planavimo Komi. 
kamerose, kokioie dabar sė
di patriotai lietuviai, buvo

Tai progresas

Daug dalyvavo
Vatikanas. — Maria Go- 

retti, šių laikų kankinė už 
• skaistybę, buvo paskelbta 
j palaiminta. Beatifikacijos 
•iškilmėse,, kurios įvyko šv. 

I Petro Bazilikoje, dalyvavo 
daugiau kaip 40,000 žmonių, 
kiti tūkstančiai stovėjo prie 
šv. Petro bazilikos.

numatytos vienam žmogui. 
Po pirmoio Didžiojo karo 
tokioje kameroje sėdėdavo 
dangių daugiausia keturi 
žmonės. O bolševikai 1940 
metais i jas kišo net no aš
tuonis kontrrevoliucinieri.us. 
Taigi irgi bolševikų progre
sas.

Didele pažanga
Havana. — Jaunų katalikų 

darbininkų sąjūdis, kaipo 
jaunų katalikų vyrų federa
cijos, katalikų akcijos, dalis, 
daro didelę pažangą Kuboje, 
nors tik keli mėnesiai, kai 
pradėjo sąjūdį.

Spaudos galva
Budapeštas. — Arkivys-' 

kupa.s Julius Czapik, iš  Eger, i 
buvo išrinktas vengrų kata
likų rašytojų ir žurnalistui 
draugijos prezidentu.

Pašto ženklai
Praga. — čekų pa'šlto mi

nisterija, kuriai vadovauja 
Msgr. Francis Hala, ruošia 
naują išleidimą pašto ženk
lų, minint 950 metų sukak
tį nuo šv. Adalberto mir
ties. Šv. Adalbertas yra 
Čekoslovakijoj patronas.

Ministerija išleis trijų  rū
šių jubiliejaus ženklus, ku
rie rodys šv. Adalbertą su 
mitra ant galvos.

sija, galima dykai įsigyti 
nuo narių, šiuose pobūviuo
se netrūksta įvairumo seni-'*' 
mui ir jaunimui.

X Lietuvių Vaizbos Buto 
paskutinis susirinkimas bu
vo labai įdomus ir skaitlin
gas- žmonėmis. Įvezdinta ir 
naujų narių. Susirinkimas 
apart kitų dalykų, vienbal
siai užgyrė kongrese svars
tomą įstatymą apie įleidimą 
Amerikon jšvietintų ‘ Euro
pos žmonių. Susirinkime da
lyvavo ir Lietuvos konsulas 
Dr. P. Daūžvardis. Buto pir
mininku šiems metams vėl 
perrinktas p. Stanley Balze- 
kas.

3Hi

Kaip žiauru

X Audrey Klimas, duktė 
Ann and Klem Klimas, sa- 

Ivininkų taverno prie 71 ir 
S. Artesian gatvių, gegužės 

|1 d., iškilmingam “ gradua- 
tion” gavo .slaugės diplomą. 
Baigus slaugių mokslą ji ke
letą mėnesių praktikavo ka-

-  Dvidešimt k ių-veteranų liSonin^ ’ Hi- 
nes, III. Audrey yra anūkė 
senos West Side gyventojos 
Virbi ckienės.

IT1ARCUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. lld.,_1933.

WHFC -1150 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n u o  1-moa 

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. Westem Avė.,

Chicago. 
vienerių metų moteris, lau
kianti kūdikio, vyko į susi
rinkimą, ir pakelyje ją už
puolė koks tai vyras. Jis at
ėmė iš jos $25. Jis atstatė 
į ją ginklą. Apiplėšimas į- 
vyko tarp 61 ir 62 gatvės.

: :!£
Telefonas

Chicago, III.
GROvehill 2242

Dingo vaikas
Tunkhannock, Pa. — Dvie

jų metų vaikas dingo aną 
dieną miško apylinkėje. 
Lėktuvai padėjo ieškoti din
gusio vaiko. Motina bijo, 
kad vaikas nebūtų įkritęs į 
upę.

VISI PLATINKITE 
Visi platinkite “Draugą”;

nes yra įdomiausias dien- 
‘ rastis.

X BALF drabužių rink. 
liava neturi sustoti nei vie
noj lietuvių kolonijoj. Chi
cago apskrities drabužių pri
ėmimo sandėlis randasi ad
resu 4714 West 47 St., kur 
drabužius priima Mickūnie- 
nė. Jei kuriose kolonijose nė
ra stoties drabužiams priim
ti, galima atveži * apskri
ties sandėlį.

X Elenai Petrokaitei, ne
seniai atvykusiai iš Euro
pos, “Drauge” randasi laiš
kas. Prašoma atsiimti arba 
atsiųsti pašto ženklą nuro
dant adresą.1


