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Kokį Žaidimą Veda Anglija? Sovietai 
Niekad Nepajėgs Konkuruoti U. S. 

Rašo 'Draugo' Bendradarbis Vyt. Arūnas 

Sunku dar yra suprasti neįtikėtina, nes kaip kalba-
tikrąją padėtį; tarp derybų ma diplomatiniuose sluoks-
kurias Londonas veda su niuose, anglai ne tik, kad 
Maskva ir finansinių naši- pasiliks su Amerika, bet 
tarimų, kuriuos jis tebete- j dar užleidžia jiems savo ba-
sia su Washingtonu. zes Viduržemio jūroje ir ža-

Anglų ir prancūzu kairio- da perduoti Amerikai dviem 
ji spauda daro didelį triuk- ar trims metams Suezo ka-
šmą apie neva ši ivvkstan- nalo ginimą 

Kun. Antanas Briška 
Sugrįžo iš Romo*; 

Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos klebonas kun# Anta
nas Briška penktadienio 
naktį TWA lėktuvu sugrį
žo Chicagon iš Romos. Rau
donos ir baltos rožes iš Lie
tuvių Kolegijos daržo Ro
moje, kurias kunigas Briš
ka su savim atsivežė, tebe
buvo šviežios lyg ką tik 
nuskintos. 

Chicagos aerodrome kle-

AKLIEJI PIKIETUOJA VALSTYBĖS GINĖJA 

šiems laikraščiams, Angli-
Civilinio Karo? M I C ' a t s t o v a u j ą s Marijonų 

Provincijolą, Lietuvos kon-
ja esanti pasiruošusi susi- ' Po ilgo važinėjimo Grai- s,uias p e t r a s Daužvardis ir 
gretinti su Sovietu Rusija ir | kijoje ir kituose Balkanų žmona, kunigai Paškauskas, 
pasakyti Amerikai- .kraštuose, UN Graikijos H gai.linakas, švarlis ir Stan-

-—Pasilaikykit savo do!e- vykiams tirti komisija pa- kevičius, parapijos komite-
rius. Mes bandysime patvn galiau susirinko Ženevoje,! t o narįa^ įr Stasys Pieža ir 
išsikrapštyt kitokiu būdu kad išdėsčius raportus ir žmona, kurių dukreles Joa-
iš šios nadėties. priėmus bendrą nutarimą. nSL i r Bernadeta įteikė kun. 

I r iie kalba, kad platus T o k i u b ū d u Graikijos B r i ž k a i dovanėlę, 
prekybinis susitarimas ruo- klausimas vėl iškyla į tarp- K u n B r i š k a p a r V ežė apaš-

Raportuoja Vokiečiu Kariai Latvijoj; 
Rusai Kas Naktį Atima iš Jų Šautuvus 

BERLYNAS, geg. 24. —Tlaivo, kurį britai sugavo 
Anot Chicago Tribūne gau- j Palestinos vandenyse va-

šiamas tarp Anglijos ir So- tautinę areną 

tų raportų, batalijonas vo
kiečių rusų kariuomenės 
uniformose buvo atvežtas į 
Latvijos kariuomenės pos
tą Cėsis mieste. Žinios gau
tos iš požemio šaltinių. Cė
sis, kurio tikras vardas y-
ra VVenden, randasi šiaur
ryčiuose nuo Rygos, Pabal-
čio teritorijoje, kurią Sta
linas užgrobė pasėkoje sa
vo 1939 metų susitarimo su 
Hitleriu pasidalinti Europą, 
ir dabar randasi už geleži
nės uždangos. 

Kiek čia žinoma, tai yra 
pirmas raportas apie būvu 
sių vokiečių kareivių pas
kyrimą karinėms užduotims 

Dėl to, kad jis užvedė bylą panaikinti Illinois I i :du3t- i k u r n 0 r s r U S U i m P e r i J°3 e -
tališką palaiminimą savo j ries for the Blind čarterį, keturi nariai tos sąjungos ak- Anksčiau gauta daug ra

portų apie tai, kad vokie-

kar, buvo šiandien kitu lai
vu išvežti į: sulaikymo sto
vyklas Cipruso saloje. Žy
dai išbuvo tame laive apie 
dvi savaites. Didžiuma jų 
buvo iš Lenkijos, Rumuni-
;Os ir Vengrijos. 

Britų pranešimas sakė 
kiti bėglių bandė išsilaužti 
iš spygliuotos vielos užt
varo, bet kareiviai atsuko į 
iuos vandenį. Tas laivas 
buvo 32-sis pasiekti Pales
tiną per paskutinius kelis 
nėnesius. 

Partizanai Graikijoje 
Užmušė Du Britus 

ATĖNAI, geg. 24. — Bri
tų ambasada šiandien pra
nešė, kad partizanai ketvir-vietų Rusijos, pagal kur. Sovietų delegacija visą parapijonams. Nors tai bu-1 liems darbininkams pikietuoja Chicago raštinę valstv-

rusai duos anglams javų, kaltę s.o karo non su-i v o p i r m a k e l i o n e lėktuvu, bės gynėjo George Barrett. (Acme Telephoto) &M p r l i m a k ° m U n i z m ą ' k a d I'adienv užmušė du hritu k , 
1 išvengti priverstino darbo ' ų 

nori su- ; v o p į r ma kelionė lėktuvu, bės gynėjo George Barrett 
medžio ir kitokių žaliavų, versti graikų vyriausybei, klebonas spfcė jam paliko | 
kurias iki šiam laikui Anę- kad ji esanti "fašistinė", ir [tuo būdu keliauti. 
lija pirkosi Amerikoje. Gi kad jos kaimynai nei kiek 
mainais anglai duos rusams neesą pridėję pirštų prie šio ; p ; a , . g z c I#zl CUnfA 
įvairius techniškus gami- civilinio karo. Bet visai ki- i KICIUJCJ f VI J I U U I C 
nius, ta rp kurių minimi ir taip dalyką randa anglų-
reakciniai lėktuvai. amerikiečių atstovai, kurie 

pripažįsta, kad Albanija, Rusai Negalės Atlaikyti 
U. S. Konkurencijos Bulgarija ir ypač Jugosla-

Lenkas Pasikorė Prezidentas Praleido 
Vieton Grįžti Namo Diena <u Motinr 

kur nors Rusijoje. 
Neturi Kulkosvaidžių 

Sakyta batalijonas Cesise 

Įreivius, užpuldami britų mi
si ios sunkvežimį ir automo
bilį 40 mylių nuo Bulgari
jos rubežiaus. Keturi kiti 

» « « — \nAlW,* NORWICH An-liia geg G I * A N D V I E W . Mo., geg. susideda" iš trijų pusininkų britai buvo'suimti bet ra-t e n t n n e j e Indijoje NOR™?z ^ " ™ £%-•&. - prez. T™***, « « . puikų ir vieno susisiekimo p° r t u o t a i* v****-
i — ^ ^ ' K a a J l s D 1J°" J- i -ri A- . . Viešosios tvarkos min 

vija yra daug prisidėjusios | dentai buvo raportuoti šian d a l i n y j e ^ W r e n t h a m , ^ . ^ f ^ ^ n i a J d o - Apsiėmė Urnauti J ^ J ? \^^Z S buvo" 
Dabar užsidarant UNR « £ šio" sukilimo paaštrini-1idien apylinkių maištynėms netoli 'čia, fcandien pasiko- ^ u j a n č i ų žmonių susirin- dabar gyvena Maskvos prie- į £ £ ~ " T T " ^ . ^ 

RA'i, Amerika yra susirupi- m o , kad jos veik atvirai pa- siaubiant skefs centrine In- j * žinodamas kas jo l a u - k ° .*™ namuko laukdami miestyje. Pulkininkai ^ ^ f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 
nusi išlaikyti savo rinkas, iaiko separatistinius make- diją iš Bombajaus per In- kia bolševikų dominuojamo- z l l " u ' * v | r i kulkosvaidžių ar kitų di-. monarchistiis faitatiiii 
kad kuo daugiau pardavus doniečių sąjūdžius, kad sa- dore iki Calcutta. Calcutto- j , Lenkijoje, nusižudėlis ! Prezidentas išėjo keliom. dėlių ginklų. Lavinimas liberalus — * 
prekių į užsienj,, ir kad iš- v o teritorijoje išlaiko kariš- !je bent keturi asmenys bu- paliko laiškai kuriame ra- m i n u ^ ™ ir pranešė repor-, vykdomas šautuvais, bet ' > » 
v^npnio ekonomiškos krizės Iv* . « ~ w ^ m « ctnvvklaa k u ' v o užmušti ir 24 sužeisti. I i * « A Ž n n r ^ i ^ , «r**ti TOM ' t e n a m » k a d J° m o t i n a mie-.kas vakarą jie yra suren-j^__„_,_._ , J• A . ~ v . \ vengus ekonomiškos krizės ko apmokymo stovyklas, ku 
viduje. 

še: *'Aš norėčiau gręžti pas 
riose graikų pabėgėliai ap- Bombajuje, 35 valandų ! s a vo sūnų ir gimines, bet g a ' b e t k u o m e t atsibunda ji kami ir užrakinami. 

Sovietai turi didelius kie- mokomi karišku mankštų ir draudimas buvo uždė tąs ias nenoriu žūti Rusijos ka- n o r i n t i s U 3 U 0 kalbėti, ir Vokiečiams draudžiama 
kius medžio, kuris esąs kaip vėliau grąžinami į s<ukilėlių kuomet maištavimas iškilo 
tik reikalingas Anglijai ir j eiles, kad jie duoda prieg- vėl po šešių savaičių pert-
ši iki šiam laikui pirkdavo- laudą savo teritorijoje be- raukos. Septyni asmenys, jų 
si Amerikoie, labai brangiai sislapstantiems ginkluo- I tarpe dvi moterys, buvo už-
už jį mokėdama. Iš kitos tiems sukilėliams, kad juos J mušti kuomet 40 sikų apsi-

Įėjime." 

Texas Gubernatorius 

Graikiją, bet taip pat prieš 
Angbją ir Ameriką. 

pusės sovietai reikalingi remia ginklais ir municija 
elektriškų aparatų, kuriuos ir, kad iš savo pusės daž-
Anglija gamina ir neturi nai padaro nusižengimų pa-
kur parduoti. Štai čia ir ky- sieny, peržengdami į graikų 
la prekybinis pasikeitimas, pusę. 

Neesant tokiam sutari-
mui, prancūzų atstovas pa-

Tas visai natūralu. Bet Lon
donas jį žada išnaudoti 
naujos paskolos užtrauki-

ginklavusių bombomis ir 
mažais ginklais užpuolė 
moslemų kaimą Punjabe. 

mui VVashingtone. 
—Po viso to, jei jūs sta

tysite sąlygas, kurios mums 
bus nepriimtinos, tai mes 

siūlė raportus perduoti UN 

nepatvirtino nei dementavo, 
sakydama, kad nebūtų ko 
stebėtis, jei toks faktas bū
tų įvykęs, nes Žukovas jau 
nuo pereitų metų pabaigos 
esąs Stalino nemalonėje. 

Bet vėliau paaiškėjo, kad 
ši žinia liečia kitą karinin
ką generolą Žukovą, bulga-

kad jis nori tuomet prie jos nakties metu išeiti iš sto-
būti. , i j vykios, ir jų postą saugo 

Oficialus gydytojo rapor- j susisiekimo grupė, kurios 
tas sakė senukė Trumanie-, didžiuma yra veteranai 19-

B " V i ' U / II " ! n § < f l a i k o s i ' " n o r s P i rmesni i45 kovos prieš vokiečių ka- ! BELGRADAS, geg. 24.— 
PneSinaSI WaiiaCUI raportai sakė ji nuolat ei-|riuomenę ties Oder upe. Albanų žinių agentūra šian-

Albanija Apkaltina 
Graikus Užpuolimu 

OKLAHOMA CITY, geg. na silpnyn. 

saugumo komisijai. 
Ar tai būtų veltui pra

leistas laikas? Negalima to 
pasakyti, nes komisijos va-

sfusiveršime diržą dar per žinejimas po Balkanus dali-
vieną skilutę ir apseisime n a i sukliudė sukilėlių remi- j rų kilmės, bendrapavardį 
be jūsų... ' mą ir šie, matydami, kad!su maršalu Žukovu 

Bet kiekvienam diržo ver- palengva nustoja rėmėjų, 
: žimui yra riba i r galima neberanda reikalo toliau ko 

būtų paklausti anglų, kąjie Voti* ir masiniai pasiduoda 
gali gauti iš rusų, jei jie pa- vyriausybei, 
tys badauja ir nepajėgia iš- Gal tuo ir pasibaigs visas 
maitinti savo gyventojų, konfliktas! 
Visi gerai žinome, kad per-i 

* A u*. -—- - » Žukovas Nuteistas 15 Metu 
eitų metų derlius Ukrainoje ##

 wmm "* 
Kalėjimo? 

buvo visai blogas. Okupuo
tuose kraštuose gyvento
jai badauja, tad galima pa 

Aną dieną visą pasaulį 
nustebino Frankforto radi-

klausti iš kur rusai suras j j 0 stoties pranešimas, kad 
pas save javų eksportui į sovietų armijos herojus 
Angliją? Būtų absurdiška • maršalas Žukovas, kuris 
galvoti, kad Sovietų Rusi-į raudonosios armijos prieša-
ja galėtų konkuruoti Ame- ky įžengė į Berlyną už ruo-
rikai, tuo labiau, kad ji pa- š i m ą g ą mokslą prieš Sovie-
ti prašo paskolos Ameriko- tų Rusiją, nuteistas 15 me-

< je... tų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tad tikėti į visus tuos gan- Tuoj po šios žinios pas-

dus, kad Anglija keisianti ikelbimo, biivo atsiklausta 
savo užsienio politiką ir siu- dėl tikrumo Tasso agentū-

t sidėsianti su sovietais yra ra Londone, bet ji žinią nei 

Apsuoe 200 Marinu 
ŠANGHAJUS, geg, 24.— 

H. Jester šį vakarą pareis- KOMUniStai 16061911(0 
kė, ' 'gal yra atitinkama vie
ta Henry VVallacui ir jo pa
taikavimo sekėjams, bet aš 
sakau, kad tai nėra demok
ratų partijoje. '>' Tarpe kit
ko, gubernatorius sakė 
' 'VTallacas davė mums mai-

Prancūzija 'Užsaldo' 
idien sakė jog premjeras 
Enver Hoxha kablegrama 
pasiuntęs UN sekretoriatui 

Elektros Darbininkusprotestą * £« *££ 1 § k t u ; 
vai getg, 21 d. skridę virs 

PARYŽIJS, geg. 25. — Albanijos ir iš kulkosvai-
Raportuota, iog 200 U. S. j Prancūzijos vyriausybe 

jdžių apšaudę kaimus ir pie-
marinų iš pionierių pulko! Šiandien padarė rekviziciją m e n i s u ž m u š d a m i 7 0 m e t ų 
1-os marinų divizijos tebė- v i s i* darbininkų prancūzų 

amžiaus vyrą ir 17 amžiaus 
ra komunistų apsupti Chin-; degančių dujų ir elektros I m e r g a i t C ) s u ž e i d ž i a n t k e i i a s 

,wangtao uoste, 120 mylių į i e S 0 S pramonėse, kad k o - | m o t e r i 8 i r -ų v a i f c l 6 i U f l i r 
šytos veisles kukurūzus, | š i a , j r v a k a r i u o s e n u o Tjent- ! v o t i d a r b o sulėtėjimą ir tuo ; u ž m u š d a m i g y v u l i ų . 
maišytos veisles vištas, i r , s . n V ė l i a u s i e 1 . r a p o r t a . s a ;sutikti 85,000 darbininkų; . 
dabar maišytos veislės p o - ; k g p a d § t i s ^ fiek p a l e n g . | streiką protestuoti valdžios r U - I / - I U - A M I U A 
liUkierių." i h * w » i I i l t 3 i . d Aftfckii. =v.i.!atsisakymą pakelti algas 15 | JCII. r i t l \7lEdf HJJOipU, 

, 

Vėliausių Žinių San t rauka 
—Japonijos premjeras Tetsu Katayama pasitaręs su 

gen. MacArthur pradėjo konferencijas valdžios sudary
mui. 

vėjo,' bet kad didelis skai
čius komunistų kareivių t e - ; n u o š l m č l l J -

y • V • 

belaiko ratą septynias my
lias nuo uosto. 

Anglies kasyklų savininkai numato $1 tonui kainų 
Spėjama, Kad Negras 

Nugabentas Ligoninėn 

pakėlimą jei Lewiso unija.laimes nauJK* reikalavimus, j Pa I togO NUO LinČaVimO t i n k a m o s k* ro> elektros ir 

Premjeras Ramadier va- ___. r,.-,.,..^,-^-- « . . . , . VVASHINGTON, geg. 24. kar pasirašė aktą, kuris _ IT>- *« !^ X, . . . . . v. ,. T. . —Sen. McKellar (D., Tenn.) 
jsi^gahojo šiandien. Jis taip L, „. ^ 

,- .w , . . šiandien buvo nugabentas i pat svarstė iššaukimą k a - i _ A , , , , , , , ? ,-v... . . .. iBethesda (Md.) laivyno h-
riuomenes užtikrinimui ati- . , .. , 

joninę po to kai ris apalpo 
Lewis-savininkų derybos vel prasidės ryt dieną. 

—Henry A. Wallace sake jis apsiimtų vadovauti tre
čiai partijai "jedgu tas padėtų taikos rei.kalui,,, nors 
jis nežino ar tas yra. šiuo metu reikalinga. 

—Arabai vel grasina boikotuoti UN tyrimą Palesti
noje protestui prieš žydų DP stovyklų nagrinėjimą Eu
ropoje. 

—Pradingęs Filipinų Prez. Rox*3 lėktuvas buvo ras
tas šiaurinėj Mindanaoje. Nesimatė jokių gyvybes žymių. 

—Telefonistų unijos viršininkai nubalsavo prisidėti 
prie CIO. Nariai dabar turi tą nutarimą užgirtL 

—200 U. S. marinų buvo greitai bet saugiai iškelti iš 
Chinwangtao uosto, į kurį komunistai veržiasi 

V-. . ] "T~ savo raštinėje. Senatorius 
dujų gamybos, atsižvelgiant , _„ J ;. 

J A C K S 0 N ' N - C - ^ - 2 4 i ; trečiadieny U ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ Policija šiandien sakė. JCT i ką. Darbininkai teigia jie sio 29 d. Ligoninė sakė jis 

&J^££&?*?%- !̂ ri mT^ pSūtoį j n e s u r k i a i sen?a' negras, matydamas žiaurią nes pakėlė elektros gamybą 
mirtį .K. baltodžių pagrobė-1 5 0 ftuošimčių v i r š 1 9 3 8 m e . 
ių rankose, iš desperaeros u^ ^1^10 
paspruko ir pabėgo, kul- j ' 
koms zvimbiant pro galvą. 1 _ 

Negras Godwin Bush bu -j PaSfUntė 1 ,457 ŽydUS 
vo suareštuotas už tarjamą ! ' 
•užpuolimą ant baltos mo 
terš, ir trys baltodžiai vy-

1 Stovyklas Cipruse I s į j į 
JERUZALE, geg. 24. — 

KALENDORIUS 
Gegužės 26 d.: Šv. Pily-

pas Neri; senovės,: ALGI-
1 MANTAS ir Malonė. 
j Gegužės 27 d.: Šv. Beda 
Garbingasis,- senovės: Vyr-

ORAS 
A m .. .„ . . . s . . v . . , . , , , r a i Pnevarta j[ paėmė iš Būrys 1,457 žydų, kurie Dalinai apsiniaukus ir šil-

- ^ e r i k o s - R u s i j c ^ konferencija Korėjos l a i sve rei- j kalėjimo. Anksčiau buvo bandė įeiti į Palestiną iš čiau. Saule teka 5-23- lei-
kalu šeštadieny atidėjo savo m ^ r t ą iki šiandien. jieškota jo lavono. |bėglių laivo Bruma, italų džiasi 8:13. " ' 

^•H 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TmNOIS Pirmadienis, gėg. 28, JS4? 

ŽINIOS KUO PACffIKO KRANTŲ 
Prelatą i . Maciejauskorias laik§ kun J JimvWiUB 

Laidotuvės 
kun. TamulU ir kun. J. Ku
činskas. 

Angeles, CaKf — Be- V a k * r e bavo kalbamas ro-
veik 11 savaičių sunkios ir *»**i» f i kurį susirinko dau 
ilgpa jaraayfiana ligos, Kris !***>* ž m o n i u ' k u n i ^ i r v i e 

nuo Ii ų. Pamaldas vedė kun. 
J. Jusevicins. 

Dangun 2teaginxo Vigi-
lijoj Šv. Kazimiero parapi
joj IStbonijoį mirė prelatas PREL. KRUSA3 Y ADO 
Julius Maciejatrskas, T§ m. 
amžiaus, Los Angeles lietu-

VAVJA PAMALDOMS 

Gegužes 17 d. skirta lai-
*ą p^apijo. JrttJrtJM ir ^ ^ K a d i l i e t u v i ų 
pirmasi* jo« klebonas. u - x. ' L. *»i 

J bažnyčia buvo per maža, tai 
Ši skaudi žinia žaibo grti-; Lo s Angeles vyskupas lai-

tumu pasklido po visą Los iotuvėms davė katedrą. Žmo 
Angeles miestą. Visi trys di- irų minios lydimi, 8:30 vai. 
dreji vietos laikraščiai įde- velionies palaikai buvo per-
jo veKomes plačius gyveni-, vežti į katedrą. Čia gedulo 
mo aprašymus ir fotografi- pamaldas laike prel. M. Kru 

šakojo didelius velionies nuo 
pelnus Bažnyčiai ir sielų ga 
nytoįavimo darbe. 

KAPUOSE 

Po pamardų kūnas buvt 
lydimas į Los Angeles Kal
varijos kapines. Miesto gat
vėmis nusitęsė daugiau,- kai 
šimtas automobilių. Čia grav 

kžioje vietoje, šalia kitų ku
nigų, rado ir prelatas laiki
ną poilsio vietą. Velionis 
prieš mirtį prašė, kad, at
gavus Lietuvai nepriklauso
mybę, jo palaikai būtų per
vežti į Lietuvą ir palaidoti 
šalia jo paties pastatytos 
bažnyčios, Švėkšnoje. 

PAMOKSLAS IR KAJLBO& 
Prie kapo paskutinį atsi

sveikinimo žodį tarė kun. J. 

sinio testamento niekad ne
pamirš. Visi pasiryžę, leisk 
galima, greičičau pastatyti' 
Dievo namo* ir tuo Wdu į-
amiinti velionies. atminimą 
Los Angeles lietuvių istori-

Po to kalbėjo- prof. K. 
Pakštas. Jisai iįkelš velio
nies didelius darbus mūsų 
pabėgėlių labui. Dėka jo, 
Los Angeles lietuvių koloni
ja pabėgėlių šelpime visoje 
Amerikoje atsistojo trečioje 
vietoje. Velionis išrūpino a-
pie $10,000* lietuviams pa
bėgėliams kunigams stipen
dijų. Daugeliui velionis iš
rūpino "affidavit of sup-
port", pasiusta šimtai asme
ninių maisto ir drabužių pa-
kietėlių, atsakyta tūkstan^ 
čiai patarimų ir suraminimo 
laiškų. Velionis šventai ti 

BAŽNYČIOJ PASKU
TINĮ KART Ą. 

jas. Ypač jautriai šią žinią šas, asistuojant fcun. J. Ju- j Kučinskas, dabartinis Los ^ 
išgyveno lietuviai, dėl kurių • sevičiui ir kun. Čižauskui iš | Angeles Šv. Kazimiero pa- f C * ^ ^ ^ prisikėlimą, 
prelatas dirbo ari neapsako- I Meksikos. Pamaldose daly- \ rapijos klebonas ir velionies ^ ^ ^ ^ r a g m d a v o d i r b . 
ma meile ir pasiaukojimu. Ivavo J. E. vyskupas Man- j testamento vykdytojas. Pa-

ning, Los Angeles arkivys- mokslininkas nupasakojo vi-
kupo pagelbininkas, daug *ą velionies gyvenimą, jo na 
kunigų, vienuolių, seselės 1 /eiktua darbus ir didelį pa-

Gegužes 16 d.t palaikai ! i e t u v a i t ė g , lietuvis kun. Jo- siaukojimą artimo labui, jo 
buvo pervežti į Šv. Kazimie- Q a i t i g a A r i z o n o g i r p i l n a heroiaką d a r b ą , steigiant 
ro parapijos bažnyčią ir čia k a t e d r a imDni^ P e r pamal- ^os Angeles lietuvių para-
pašarvoti. Būriai žmonių be d a g g i e d o j 0 gv> Juozapo vie- Į pij%. &* velionis perėjo žmo 
pertraukos ėjo lankyti i r n u o l y n o t § v ų pranciškonų 1 ?aus jėgas viršijančias kal-
melstis. Vakare buvo kalba- G h o r a s Angl i ja i pamokslą varijas, tačiau viskas buvo 
mas rožančius. Pamaldas at- p a a a k ė k u n Barbarich, O.F. 
liko. kun. J. Kučinskas ir pa- M lietuviškai - kun. J. 
sake pamokslą. Jusevičius. didelis velionies 

Ant rytojaus egzekvijos ir draugas ir gerbėjas. Abu 
:rejos gedulo šv. Mišios, ku- kalbėtojai iškalbingai papą-

Gerų ir Tvirtų Si$klyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I 1 

Mūsų ilgų metų, patyri
mas rakandų išdirbime 
feyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

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

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

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS 
U I LARAI PRIKEPAMAS KAINAS I 

nugalėta, įkurta lietuvių pa
rapija ir nusipirkta bažny
čiai patalpos, kur ir dabar 
gražiai garbinamas Dievas 
ir skleidžiamas mūsų paverg 
tosios Tėvynės Lietuvos var 
das. 

Prelatas užgeso prie at
verstos naujų planų ir dar
bų knygos. Jisai sielojosi ii 
rinko* aukas naujai bažny
čiai statyti, nes dabartinė 

j pasidarė per maža Los An-
1 gėles lietuviams. Tam savo 

sumanymui įvykclyti b u. v o 
jau gavęs ir vietos arkivys
kupo sutikimą, bet negailes
tingoji mirtis to judraus se
nelio gyvybę pakirpo ir ji
sai nuėjo į anapus gyventi... 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Ptrkėfe Išgarsins Mm. — 
M a Progos Paklauskite Jų. 

Fumiture Co. 

ti ir nenusiminti ir pats ti
kėjosi sugrįžti į Lietuvą 
sveikas ir tik tada pasimir-
ti. Reikia manyti, kad jc 
mirties žinia sukels bendra 
liūdesį viso pasaulio lietu
viuose, nes daugybė jo as
menyje neteko maitintojo, 
rūpestingo Tėvo ir gerada
rio. 1 * 

Dar žodį- tarė kun. J. Ta
mulis, konsulas dr. Bielskis, 
Lukšis ir A. Regis. 

j 

Laidojimo apeigas atliko 
prel. M. Krušas. Choras su 
giedojo Viešpaties Angelas 
Visa minia-gailiai verkė, ne
išskiriant nei vyrų. Dauge
lis suprato čia prie velionies 
kapo, ko jie neteko, kas lin
kėjo jiems gero ir troško 
jiems tik laimes... 

Visos laidojimo speigo? 
buvo nufilmuotos. 

Nuaidėjus Tautos himnui 
visa minia nenoriai skirstė 
si į namus, palikdama juo
doj ir svetimoi žemėj ilsėtis 
savo dvasiop Tėvą, Vadą ir 

Make maglc for your suit-^mako 
P&ttern 4574. Either way you sew it, 
with bow and peplum, or with sliek 
Itlps arnl capii sleeves, it's a spell-
blnder blouso. Better make both.' 

This pattern, eaey to use, siniplc 
to sew. is tested for fit. Inchides 
oomplete illustratod instructions. 

Pat tern 4574 in sizes 12, 14, 16, 
18, 20. Size 16 with b>w, ] % yds. 
39-in.; without bow. 1 5/8 yds. 

Send TWENTY-FTVE cents in 
colng for this pattern to 
Chicag-o Draugas Pat tern Dept., 
243 West 17th St., New York 11. 
N. Y. Pr in t plainly SIZE, NAME, 
ADDRK&S. STYLE NUJUJER. 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jūsų garantija. 

DR. J. MOCKUS 
DANTISTAS 

7550 So. Halsted St. 
Tel. HUDson 2096 

OFISO VALANDOS: 
10—12; 2—5; ir 6:30—8. 

Trečiad. ir šeštad. vak. uždaryta. 

Off. tel. GRO 5677. Rez. SEE 0434 
Jei neasiliepia, šauk VIN 3900 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-8 kasdien, 

išskiriant ketvirtad ir sekmad. 
Šeštadieniais t iktai *nuo 2-4 popiet 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 1 W e s t 63rd S t r e e t j 
VALANDOS: Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus. 

Ofiso Tel. GROvehill 5213 
Rez. Tel. HlLltop 2626 

DR. CHARLES SEGAL 
OYDlxxs*AS o£IRURGA8 

472d So. Ashland A ve. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YABds 0564 
Jei neatsiliepia saukite— 
lies. Tel : MlDway Z&SO 

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. 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone VVentvvorth 2527 
PHYSIO THURAPY 

936 West 63rd Street 
HOUHS: Daily • to 8 P. M. 

B&turdaya l t A. M. to 8 P. M. 

Tikslu* tyrimas Contact Stiklai 
Ortnoptlo Gydymaa, Stlklua Atnaujino' 

Dr. Walter 1. k i a t e k 
OPTEMETRISTAS 

2 2 0 1 W . C E R M A K B O A O 
( • I r i Metropolitan State Bank) 

TeL OANal 7329 
Vai.: — Kasdien l t 1M l t : 1 Iki I: T 
Iki t. Seštad. 10 ryto iki t vak. Sek
madieni l t iki 18. Trečiad. uždaryta. 

' • 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite i&&, leisdami 
lšegzaminuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kurią regėjimo mokslai 
gali suteikti. 

17 MKTAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą akiu Įtempime 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampeli lh-tos gat. 
Telefonas OANAL 0*18, Ohloago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Sedtad. 9:8t a m. Iki f:0t p. m. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. VYalfer J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOM 

.(Lietuvis Gydytojas) 

8 9 2 5 W e s t 59ch S t r e e t 
TAJLAMDOfl: 8 — 4 popiet, t :St — 
• : l t vakarais. Trečiad. pagal •atarti. 

^lengvina akių itempimą.kuris i ̂  I e L y ^ ^^ 
ti pidelastimi galvos skaudėjimo, _ . . -^ _ - w . , f 

avaigtmo, akių aptemimo, nervuo- \)D Al l / A l K l l 
tomo, skaudamą akių karštį, att- t • / I V « f U i « ^ « v l l W J 
taiso trumnaregystę ir toliregys- | 
te. Prirengia teisingai akinius. Vi- , 
suose atsitikimuose egzaminavimas I 
daromas su elektra parodančia ma- JLIGONIU3 PRIIMA: 

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

GYDYTOJAS Ett CHIEUEGAfi 
4204 Archer Avenue 

gausias klaidas. Spedalfi atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 
•ŠEIVOS AKYS ATITAISOMOS 

DR. EMILY Y. KRUKAS 

— P AKLO B SUITU IAD IBBfiJ AI — 
4140 Archer A ve- Chicago 3SL BL 

TMfifoimi — LAFt>yette S51A 
3a vminkas — JOsl KA2IK—KAZIKAJTI9 

B«t Los Angeles lietuviai, didelį patriotą. Ilsėkis ramy-
savo pirmojo klebono dva- beje. J. Padaubietk* 

2441 West 69th Street Chicago 

Jaunuoliai, kurie nepriimami | 
karo aviacijos akjyrius iš priežas- GYDYTOJAS IR CHIBURGAS 
ties spalvų neregSjimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manės. 

•# 

3 \ 

r mov VORITI PAJ COLOS jm WAMO 
9 moQ Moarn r AI DĖTI TAuroaMiJi 
9 mQV MOKITI QAl n 1% — 

UIMIVERSAL 
Savings amt Lt an Association 

1799 So. Halsted St TeL HAY 3317 
Jūsų indėlių saugumui apcauati per Federal Savings 

and Loan Insun.ace Corporation. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto i. d 6 vakaro, Ketvirtadieniais 

nuo 9 ryto iki 8 vak., šešts d. nuo 9 ryto iki 1 popietų. 

Apsiimu išgydyti 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnės 

kaip pirma. 

4112 South Ashland A ve. 
Telefonas TARUS 1373 

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Speciale nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms* ir panašiem* [vykiams. 
.Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 

AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas 
T E L E F O N A S — PBOSMBCT 5 9 5 1 

— A . 

TALAMDOS: ano l t ryto lkl 8 v. 
vak. Sekmad. pagal sutarti. 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Reeid. teL OANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SUROEOM 

X-RAY EXAMINATIONb 
Z20* West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kaadlen — 1-4; 7-9;. Trečiad. Ir 

8e*t*d. nuo 1-4; Sekmad. — 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

2430 W. Marąuette Rd. 
Ofiso TeL: PKOspect 6446 • 
Bes. TeL: HEBflock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN A BURGBON 
(UBTUVIS GYDYTOJAS) 
2000 W. S3rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 8-4 p.p ir 7:8t-8 vak. 

Šeštadieniais nuo 8-4 popiet 
Trečiad. Ir lekmad. uidaryta. 

- PBOspeoC 8888 

4146 Archer Avenue 
Ofieo TeL LAFayette 3210 

Bez. TeL KEPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KKDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—S vaL „opiet 

ir nuo 6 iki 0 TAL vakare. 
Trwiiadiemo yakarais ir iaipfi 

SekmedieBtela osjral entertL 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SUBGEON 

8757 8. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEADock 5840 
Bez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomia 
fttĮHVtmiff nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniaii 

[ fll* -*** PenWAdieniaifl 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
8147 8. Halsted St^ Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 

Valanoos: 3—£ pofifet, 
TeL: GBOvehlll 4020 

(Ofiso Ir Eezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIfiAS) 

GYDYTOJAS K CHIBUBGAS 
2423 We«t Marąuette Ed. 

IPargis Vaistinės Name), 
OFIAO ViJLAJBJDOli 

Kasdien nuo 1 iki 4 vaL p-p. U 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal •utartį, 

<+. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TeL OANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Ed. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

S241 VVest 66th Place 
TeL REPubllc 7868 

Rea. 6058 So. Talman Ave. 
lies. TeL GROvehill 0617 
Office Tel. HEABock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

S42I CTeat Marąue t t e Bosu) 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare, 
rrečiad. ir Nedeliomis susitarus. 

DR.G.5ERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

88 Metų Patyrimas 

TeL Yards 1829 
'Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted S t 

Kampas 34th Street 
VAIiANBOS: nuo 10 lkl 4 Ir 8 iki 8 

NedCUoJ pagal sutarti 

TeL CANal 0257 
ROK. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 8 2 1 So . H a l s t e d S t . 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 0 vaL vakare. 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 vYest 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VlRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVeriy 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL t PULLMAN 1193 
Narna laki EULLHAN 8222 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resia. TeL: BRUnswick 0597 

VALANDOS: 
1 U | Kooitt i fi ikj 8 lakATJ i*^> 

/ 
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D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" HITLP WANTE1> 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RAVdolph »488-»489 

HKLP WANTED — VYRAI 

DARBININKŲ REIKIA 
Structural Steel darbai 

Gera mokestis, užtenkamai 
viršlaikio. 

UNITED IRON & WIRE 
COMPANY 

3715 S. St. Louis Ave. 
MŪRININKŲ (3) 

Pastoviems ištisai metus 
darbams. Atsišaukite. 
DI BRITĄ & CO. 
1512 S. Springneld 

Crawford 8815 

00000000000000000000000000000000001 
HELP WANTED — VYRAI 

N H # « i » | # # m i f » # » < » — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

KRIAUČIUI 
Pastovus Darbas 

Gera Mokestis 
Geros Darbo Sąlygos 

Ats išauki te i 

J A C K • S 
MEN'S SHOP 

5815 W. Cermak Rd. 
CICERO, ILLINOIS 

Linkime Tamstoms ateinančias Velykų 
šventes švęsti Nepriklausomoj 

Lietuvoj... 

kų papročiu, ir nevisur bu
vo galdma gauti šventinto 
vandens, bet visose lietuviš
kose koplyčiose buvo sutar
tinai giedami "graudūs 
verksmai" apvaikščiojama 
"stacijos" ir siunčiama tūk
stančiai maldų Aukščiausia-

ŽINIOS 15 NAUJOS ANGLIJOS 
Naujosios Anglijos 
L. VYČIŲ Seimas 

imą lietuviais, o ypatingai L. 
i Vyčių organizacija, linkėda
mas, kad tokia uoli ir darbš-

Levviston, Maine. — Nau- ti tauta turi atgauti savo 
josios Anglijos Vyčiai kiek- i Nepriklausomybę, 
vienais metais vis kita vie-'! Sekmadieni pamaldos įvy-

V Y Ii Ų 
Kapinėse Darbams 

Pastovumas ir gera 
mokestis. 

Matykite Mr. MacKay, Supt. 
CHAPEL HILL GARDENS 

Roosevellt ir Butterfield Rds. 

LITHUANIA 

Nauja Lietuvos Istorija 
HBXP WANTED - MOTERYS . j J ^ g S T O R Y O F 

OPERATORIŲ 
Patyrusių 

PRIE RAYON APATINIŲ 
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ 

IMI ik i Mokesti* 
Malonios Darbo Sąlygos 

šilti Pietūs u i mažą kalną 
Dykai ligoninės apriramta 
GĖRĖKITĖS APSAUGA 
PASTOVAUS DARBO 
O'BRYAN BROS. 

4220 Belmont 

įam 
(Velykų šventes lietuvių tremtinių tarpe), - ' *%* , ! . , 
y J ** * "* — Dieve, gelbėk mūsų 

Aukščiau minėtais žo-l Tačiau lietuviams tremti- nelaimingą ir svetimųjų | tą pasirenka savo metiniams ko 30 valanda Iskilmineas 
džiais tą brangią Kristaus j niams, o ir visiems Lietuvo-! kankinamą Lietuvą, paša-! suvažiavimams. Šių metų giedotas šv. Mišias laike N. 
Atsikėlimo dieną lietuviai j je likusiems tautiečiams, ši Į link iš jos svetimus oku- j seimas j'vyko 18-19 d. gegu-! Ansrlijos Liet. Vvčiu dvasios 
sveikino vieni kitus visose diena dar neatėjo ir kažin pantus, sugrąžink brolius l^es, Lewiston, Maine. vadas kun. J .Tutkevičius. o 

tremtinius iš Sibiro ir iš j Dalyvaujant apie pusant- j pritaikinta iškilmėms pa-
kitų kontinentų namo, kad i rQ š i m t o j a u n i m 0 s e imas | mokslą oasake kun. Andrie-savose šventovėse savo i . . . . , . . .' 4.i,« • , m?\ir . . . . „ m , . prasidėjo bankietu tikrai (kus, O.F.M. 
gimtąja kalba Tave garbin- ! ^ J . ' 
tų, taip, kaip Tu įsakai į S a m t o s apdovanotoje vieto-
pats, Viešpatie!" — tokios jJe ~ rezorte apie 12 mylių 
veržėsi maldos visur ten, | nuo Levviston, — Poland 
kur daugiau ar mažiau lie
tuvių gyveno. Ir per Vely
kas to paties tebuvo pra
šyta. O tremtiniai žino, kad V Y C I U S 

stovyklose Vokietijoje ir iš ; ar greitai ateis. Ir ši Kris-
visos širdies troško savo' taus atsikėlimo šventė mū-
artimiesiems tos dienos, ka- j sų tautai atsikėlimo dar 
da galėsime visi, dabar iš- kol kas neatnešė. Tą dieną 
blaškyti p 0 visus pasaulio | mes tik mintimis persikė-
kraštus, susirinkti vėl leme į mūsų nelaimingą, 
draugėn, į medines Lietuvos svetimųjų teriojamą Lietu-
bažnytėles ir užtraukti vą, pas savo brolius Sibire 

'Linksma diena mums vargstančius ar pas save 
nušvito. artimuosius Amerikoje gy-

Visi troškom džiaugsmo 
šito..." 

Springs. 
VYSKUPAS PAGERBIA 

ParaSS , 
KUN. TOMAS CHASE (rtžauskaa) 

Išleido Strafford House, Inu 

visko, ko būtų dar trūkę. 
1939 metais Lietuvos eks
portas siekė 203,194,000 li
tų. 

Kraštą užėmus rusams, o 
vėliau vokiečiams, visos ši
tos gėrybės ir darbo vaisiai 
atiteko priešui. Vien tik per 
pirmuosius okupacinius me
tus vokiečiai prievarta "su
pirko" didžiulius maisto 

Žemėlapiai, kronologija, 190 puaL | p r o d u k t ų k i e k l U S UŽ 9 6 , 0 7 5 , -

T Y P I S T — B I L L E R 
Prefer tmeking1 or rail 
experience. CJ-ood salary. 

HIGHWAY MOTOR 
REVISION BLREAU 

3466 S. Halsted 
\ AKils 5100 

PRANEŠIMAS 

PERKI' SENUS IR NAUJUS LIE
TI'VOS Pašto Ženklelius ir Vokus. 
Esu štampų rinkt-jas. Kreipkitės j : 
D R ; WALTEK M. KIŠIS, ei.v> s<». 
Ktxlzle Ave.. Chicago 2 i , Illinois. 

KADI A: $3.50 

Užsakymus siųskite J — 
D R A U G A S 

2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 
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Address 

000 markių. (Lietuvos eks
portas 1939 m. siekė iki 
85,341,480 markių). 

Jeigu šias markes skai
tysime tikru pinigu, pagrį
stu auksu, kraštas yra tu-

« * • • • 

Lietuva - Vokiško Ostlando Dalis 

vo įvežta beveik nieko, o 
tik stengtasi kuo daugiau 
išgabenti. 

Vargas nugalėtiems! Lie
tuvis tikėjosi, kad jo karo 
nuostoliai šiame kare bus 
įvertinti ir kas kraštą su
griovė ir apiplėšė, privalės 
jį atstatyti. 

Prieš antrąjį Pasanilnj tą 100 metų pirmyn! Bet Lietuvos vardu taikos 
karą Lietuvos ūkis duodavo Elektrifikuoti kraštą, su- konferencijose šneka jos 

jungti plentais, nusausinti i priešai ir gautas gerybes su
peikęs, sukultūrinti dirvo- j naudoja ne Lietuvos krašto 

asmeniui nus, sumūrinti Lietuvą, pa-1 atstatymui, bet didesniam 
siekė apie 500 litų. Karo me-j versti ją u žydinčių sodų že- jo sunaikinimui, 
tu buvo vokiečių iščiulpia- me". 

Šiems žygiams jautėsi pri
augusi ir pajėgi. Krašte 
buvo darbščių darbo rankų, 
duones netrūko. Už krašte 

eksportui prekių už 203,-
194,000 litų. Tautos ūkio pa-

ma buvo gauti iš užsienio 

ma ne tik metų gamybos 
vaisiai, bet ir per eilę nepri
klausomo gyvenimo metų 
sukaupti rezervai. Nepap
rastu kruopštumu Lietuvos 
ūkis buvo alinamas ir ruo
šiama galutinė L'etuvos lici-
tacija. r *)' 

Po pirmojo Pasaulinio ka
ro Lietuva buvo visai sunio
kota, sugriauta, apiplėšta 
nualinta. Pirmieji nepriklau
somo gyvenimo metai bu
vo labai sunkūs. Krašte 
vyko karas. Plėšikaujančios 
bandos, vokiečių ir rusų ar
mijų likučiai, plėšė ir 
skriaudė beginklius gyven
tojus. Bolševikų armijos 
daliniai buvo įsiveržę į 
šiaurės ir vidurio Lietuvą. 
Želigvskio armija tvirtinosi 
rytų Lietuvoje. Iš tokios 
suirutės ir klampynės kraš 
tui tik pasišventusių sava
norių krauju ir nenuilsta
mu darbu pasiryžusių švie
suolių pavyko išsivaduoti. 
"Aušros", *'Varpo", "Tėvy
nės Sargo" pažadinta kėlėsi 
Lietuva savistoviam gyveni
mui, mokėsi suprasti laisvę, 
ją vertinti, ja naudotis. 

Per kariuomenę, per mo
kyklas stiprėjo tautiškai, 
lietuviškai, fiziškai, per ū-
kines organizacijas, kredito 
kooperatyvus ekonomiškai; 
per jaunimo organizacijas, 
bažnyčias religiniai ir mo
raliai. 

Per 22 nepriklausomo gy
venimo metus subrendo, au-
pfinrAiVi ir riK^ŠP î milt inis- ^^ TWENTY CENTS In colns 
stipreio ir ruošėsi miizinis for this pattern to Chicago DraoinUJ 
k a m ŽinerSniUi P a S U k t i L i e - Household Arts Dept, 259 W. 14 St. 

& r ~ * NAME. ADDRESS and PATTERS 
tUVOS lStOriJOS l a i k r o d ž i o r a - lNew York 11, N. T. Print plalnly 

pajėgiausius žmones, kurs
tydami lietuvį prieš lietuvį, 
slėgdami jo dvasią, ardy
dami šeimų ryšius, nuosa
vybės principus, atnešdami 

pagamintus produktus gali- kraštui badą, ligas ir juodą, tremtiniai leidžia savo trem 

venancius. 
Visais atžvilgiais buvo 

lietuviams Velykos nelinks
mos. Neaiški rytojaus diena 
neleido jiems užmiršti di
džiojo lietuvių tautos vargo, 
skurdo, nelaimės. Šių metų 
lietuvių Velykų stalas buvo 
labai menkas, gal menkiau
sias koks tik buvo per tre
jus gyvenimo Vokietijoje 
metus. Daugelis tremtinių 
vaikų neturėjo nė kiaušinio. 
Ištisos šeimos tegalėjo tik 
prisiminti kas tai yra mė
siški valgiai, nesgi tokių 
dalykų jie neturėjo. 

Mes, memingeniečiai lietu
viai, ypatingai buvome nu
skriausti. Šioje stvoykloje 
maistas yra nepaprastai 
blogas ir jo gaunamas labai 
mažas kiekis. Velykų šven
čių metu jis nebuvo padi
dintas. Taigi daugelis lietu
vi ig vaikščiojo alkani. 

— Ach, kur dingot jūs 
Lietuviškos rūkytos ir virtos 
dešros, lietuviški kumpiai, 
paršiukai, veršienos ar avie
nos kepti gabalai!?... Kieno-
gerkles beplauji tu, skanus 
ir stiprus lietuviškasis alu
ti? — Taip kalbėjo lietuviai 
vieni pas kitus į svečius su
ėję Velykų švenčių metu, 
savo vargus aprokuodami, 
apie ateinančio gyvenimo 
perspektyves bekalbėdami. 

Išalkusių tremtinių nesu
šildė nei vokiška saulutė, 
nei pagaliau jų šalti, nekū
renami kambariai, kuriuose 

maldos galybė didelė ir daž
nai stebukkis padaro. 

Portlando vyskupas pagel-

i 
SEIMO POSĖDŽIAI 

• 

Seimas prasidėio 2 vai. 
popiet DeWitt viešbučio sa-
lėie, Lewiston, Me. Po ra
ginančios Vyčius prie akty
vaus veikimo, kun. J. Jut-
kėvičiaus kalbos, priimta 

bininkas Daniel J. Feeney, I rezoliucija, kad Vyčiai pri-
Kristus kėlėsi, bet ar at- aUilankė į bankietą ir savo sidėįų prie paskatinimo Kon 

sikels pagaliau kada nors 
pasaulyje Teisingumas, ar 
turės jis jėgos įveikti blo
gybę ir grąžinti mūsų tau
tai tai, kas jai priklauso — 
laisvę ir nepriklausomybę? 
— Tokios tai buvo lietuvių 
mintys Velykų metu. 

Mes kviečiame apie tai 
pagalvoti ir Jus, mieli bro
liai Amerikos lietuviai. 

B. K. 

kalboje išreiškė pasigėrė ji- (Nukelta į 5 pusi.) 

4r 

Uncle Sam Says 

Small fllet oroehet pattern—makes 
anything from small mats to a 
dlnner-cloth. Perfect scarf for dress-
er or your between-meals table! 

It's easy to memorlze this deaigrn; 
all will admire the result! Pattern 
7476 has directions; charta 

OUT improved pattern — visual 
with easy-to-see charts and photos, 
am) complete directions — makes 
needlework easy 

beviltį vargą. 
A. Kutelius 

(Bus daugiau) 

ties dienas, 
Nors prietšl šventes mes 

nešventinome ugnies katali-

Automatic, regular bond buyins i* 
an all-American preseription foi 
freedom from vvorry whic h an3 
wage earner or professional man or 
woman—even the doctor himself— 
c-n rely on confidently. For pro
fessional people and the self-em 
ployed, the Bond - a - Month Plan, 
uhich is now available with the helr 
of America's bankers, is a simplf 
easy way to security. By buying i 
Series E Bond once a month at issur 
price of $37.50 you can aecumuiatf 
$4,998.00 in 10 ytars* time. 

U. f. Treasury Depaitmem 

JEIGU DAR NETURIT, TAI ĮSIGYKIt 
Vėliausią Anglišką-Lietuvišką 

Lietuvišką-Anglišką 

ŽODYNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY 
Kaina.. . . $6.00 

i 

Šis vėliausias žodynas yra labai praktiškas ne tik 
tiems, kurie pradeda mokintis Lietuvių kalbos, bet 
ir tiems, kurie nors ir moka, bet galėtų labiau pa
sitobulinti jos vartojimu ar tai kalboje ar rašyboje. 

Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:— 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
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WATCH SAVINGS GI0W! 
5 10 15 20 

Vn. Yra. Yra. Yra. | 

R « 
H M . 

• M J 

M M . 

$300 
600 

1900 
3000 

$600 
1200 
3000 
8000 
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1800 
4500 
0000 

$1200 
2400 
6000 

12000 FOR THAT HOME 
AIX YOUR OWN 

y p t t ' I l ; N e e 4 . M o n c y f T ^ r l h * OowiT>dyfft#iitj 

Many^ambitioas'couples'ire'saving here"t© l>e«>flie 
future home-owners, soon as theyVe accumulated the 
down payment needed. . Any convenient araount opens 
your insured savings aerount *t this Associadon. The 
charr will show you how much you oeed to savtf 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 
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SAVE VVITH A PURPOSE -SAVE ON A PLAN 
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JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR 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 mašinėles. 

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

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

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

I 

EE 3H 

mARGUTIJ" 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC - IttO kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mos 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehUl 2242 

^ B = T̂  

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
DEGTINfiS 
BRANDCS 
RŪMO 

GIN 
VYNO 

• KORDIALŲ 

^"NATHAN 
KASTER 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

MONARCH 
L I Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 "lietuviškas 

Žydukas" 
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SKBLRKITfiS DIEN. "DRAUGE* 

Korėjos Ateities Klausimas 
• 

-

^ 

Korėja yra tolimas kraštas, todėl jo ateities klausi
mas nėra populiariai žinomas. Tačiau Rusijos ir Ame
rikos politikai į jį daug dėmesio kreipia, nes jis yra 
svarbioj strateginėj pozicijoj. 

Korėja išlaisvinta iš japonų Amerikos karo jėgų 
dėka. Karo metu sąjungininkai nutarė jai duoti nepri
klausomybe. Amerikos politikai padarė klaidą sutikda
mi vieną Korėjos dalį pavesti Rusijos militarinei oku
pacijai. Dėl tos klaidos dabar kenčia korėjiečiai ir pati 
Amerika dėl to turi daug keblumų. 

Skelbiama, kad netrukus Seoule susirinks Jungtinių 
Valstybių ir Sovietų Rusijos bendroji komisija dar kar
tą mėginti susitarti Korėjos ateities klausimu. Šį kar
tą Molotovas jau truputį palankiau atsakė Jungtinių 
Valstybių sekretoriui gen. Marshall į kvietimą tartis. 
Jis net sutiko priimti kai kuriuos Amerikos pasiūly
mus kaipo derybų bazę. 

Panašus pasitarimas buvo lygiai prieš metus, bet 
jis išįro, nes Rusijos reikalavimai buvo tokie, kad jie 
jokiu būdu nebuvo galima priimti. Tarp tų reikalavimų 
buvo ir tai, kad panaikinti visas korėjiečių konservaty-
vines politines partijas. 

Nėra per daug vilties, kad ir šį kartą amerikiečiams 
pavyktų susitarti su rusais. Amerika nori suteikti Ko
rėjai pilną laisvę ir nepriklausomybę, kaip karo metu 
buvo žadėta ir susitarta, kuomet Rusija kalba tik apie 
globą. 

1945 m. Maskvoje Byrnes ir Bevin išgavo Molotovo 
sutikimą politiniai ir ekonominiai sujungti Korėjos zo
nas, o tik vėliau duoti jai nepriklausomybę. 

Tačiau praėjo virš dvidešimts mėnesių, bet rusai dar 
nė nepradėjo pildyti savo pažadėjimą. Vietoj to, rasai 
savo zoną perorganizuoja į sovietinę, totalitarinę pro
vinciją. 

Jungtinės Valstybės, aišku, negali prie to prileisti. 
Sekretorius Marshallas yra griežtai pasisakęs prieš to
kius Maskvos užsimojimus. Reikia manyti, kad jis vy
riškai ir laikysis to nusistatymo. 

Kur rusams pavyko savo koją įgelti, kur jiems bu
vo padaryta nuolaidų tarptautiniuose pasitarimuose, 
tais klausimais jie ne tik pasidaro nesukalbami, bet 
dar ir toliau lenda, kad patenkinti savo imperialistinį 
apetitą ir eiti arčiau prie viso pasaulio dominavimo. 

* 

Kova Su Komunizmu — Pirmoji Problema 
Amerikos Revoliucijos Dukterų vadovė, Mrs. Julių* 

Talmadge, spaudai davė svarbų pareiškimą, kuriame 
ji užakcentuoja pavojus Amerikai iš komunistų pusės. 
Anot jos, komunizmo pavojus šiandien darosi pirmąja 
Amerikos problema. Toji problema turi būti išspręsta, 
nes kitaip demokratijai bus padarytas galas. 

Komunizmas esąs pavojingas, nes jis veikia iš už 
''geležinės uždangos" ir slapta leidžia savo nuodus į 
Amerikos kūną. 

Ji siūlo išrauti komunizmą iš vyriausybės. Nė vie
nam komunistui neturi būti leista užimti valdžioje bet 
kokią vietą. Komunistų agitatoriams turi būti įrodyta, 
kad komunistams nėra vietos šio krašto darbininkų 
sąjūdyje. Reikia pašalinti komunistų vadus iš viešųjų 
mokyklų ir kolegijų. Reikia iškelti jų veiklą įvairiose 
organizacijose. Esą būtinai reikalinga pradėti rodyti 
Amerikos visuomenei koks yra skirtumas gyventi prie 
komunistinės santvarkos ir prie demokratijos. 

Į šiuos rimtus ir laiku daromus perspėjimus turėtų 
būti atkreipta kuo rimčiausio dėmesio. 

* 

Filmų Pramonė Ir Komunizmas 
Kongreso komisija priešamerikoniškai veiklai tirti 

ruošia platų raportą apie tai, kaip Amerikos filmų 
pramonė panaudojama komunistinei propagandai. Šis 
raportas būsiąs gana "ka r š t a s " . Būsią įrodyta, kaip 
filmomis siekiama pakirsti pasitikėjimą demokratine 
santvarka Amerikoje ir kaip buvo propaguojama so-
vietų sistema (ypač filmoje "Mission to MoscoW"). 
Net tokioje filmoje, kaip "The Best Years of Our 
Lives" kai kuriose scenose esą siekiama pažeisti pa
garba Amerikos sistemai, 

Komisija susekusi net tai, kad kai kurie filmuojami 

Socialistas Ragina Artėti Prie Krikščionybės 
Krikščionybės dėsnių būtinumas žmonių ateities lai
mei. — Būtų taika ir gerovė, jei pasaulis tvarkytus 
krikšconybes dėsniais. — Dvasininkui turi būti vy
resnieji broliai 

. 

GRĮŽIMAS PRIE KRIKŠČIONYBĖS — ŽMONIJOS 
LAIME 

Nors ir kaip daugelyje punktų mūsų pažiūros skir
tųsi nuo britų socialisto Stafford Cripps, kurs dabar 
yra prekybos ministeriu darbiecių vyriausybėje Lon
done, mes negalime praleisti negirdomis vieno jo ga
lingo šauksmo: 

— Artėkime prie krikščioniškosios demokratijos! 
Tam reikalui jis yra neseniai parašęs ištisą veikalą: 

"Tovvards Chrtstian DemOcracy" (Philosopfoical Libra-
ry, New York, 101 pusi., kaina $2.00). čia jis kalba 
labai aiškiai ir drąsiai: 

— Dabar mes kenčiame ne dėl technikinio progreso 
stokos, bet del to, kad mūsų medžiaginiai laimėjimai 
yra išsiveržę iš po moralinės kontroles... (p. 31). 

Mes gauname bet kokias sumas pinigų savo medžia
giniam progresui, ir čia visos tautos rungtyniauja, bet 
nesimato panašaus veržlumo ir pastangų įskiepyti į, 
mūsų politinį, socialinį (visuomeninį) ir ekonominį (ū-
kinį) gyvenimą tuos krikščionybės dėsnius, kurie, kaip 
mes tikime, yra būtinas pagrindas žmonijos ateities lai
mei (pusi. 32). 

žmonijos grįžime prie krikščionybės tasai britų kai
riųjų vadas mato ateities gerovės garantiją: 

— Nėra kito svarbesnio dalyko žmonijos ateičiai, kaip 
tas, kad mes visomis jėgomis stengtumėsi pasiekti, jog 
krikšecionybes dėsniai liktų pagrindu mūsų visiems po
litiniams veiksmams, kaip valstybes viduje, taip ir 
tarptautiniuose santykiuose (p. 34). 

BAŽNYČIOS REIKŠMĖ 

Šio tikslo siekiant jisai skiria, visų pirma, labai svar
bų vaidmenį Bažnyčiai: 

— Kaip krikščionys mes buvome paties Kristaus iš
mokinti, kad privalome jungti jėgas bendro tikslo siek
dami, ir Bažnyčia yra organizacija tam krikščioniškam 
bendradarbiavimui... Krikščionys, kaip ir kariai, negali 
sėkmingai kautis pavieniui, be tarpusavio bendradar
biavimo. Todėl ir mes esame reikalingi krikščioniško 
drausmingumo ir susiorganizavimo. 

Dvasinių jėgų bendravimas ir sutelkimas yra taip 
pat reikalingas, kaip ir bendros materialinės (medžia
ginės) pastangos, jei norime kad pasiektume savo tiks
lą — Dangaus Karalystę žemėje (p. 18). 

Bažnyčios vaidmenį jis iškelia dar drąsiau: 
— Mes esame įsitikinę, kad mūsų tikėjimas į Baž

nyčią... yra teisingas ir tikras. Mes esame tikri jos 
dieviška kilme ir žinome, kad jeigu pasaulis tvarkytus! 
pagal Kristaus mokslą, būtu garantuota taiki ir lai
minga ateitis viso pasauli:) tautoms. Tikėjimas yra 
tikrumo uola tarp visu netikrų ir besikeič&anoių atei
ties metų įvyk iu . Jei po paskutinio karo buvo kokių 
nepasisekimų, tai čia kaltė mūsų, ne Kristaus... (p. 23). 

DVASININKAI IR PASAULIEČIAI 
Išaukštinęs Bažnyčios misiją, Cripps pareiškia aukš

tą supratimą ir apie dvasininkų uždavinius: 
— Religiniai vadai ir mokytojai... yra žmonių san

tykių specialistai; jie turėtų būti vyresnieji. broRai šei
moje, kurios t&vu yra Dievas, — išlavinti ir išsimoks
linę dalykuose, liečiančiuose santykius tarp Dievo ir 
žmogaus (p. 32). 

Svarbiausis gi uždavinys gula ant visų krikščionių — 
atnaujinti pasaulį Kristuje ir Cripps rašo: 

— Mes neturime gėdytis ar eiti tik iki pusiaukelės 
savo įsitikinimuose, ar būti nedrąsus Kristaus dėsnių 
propagavime. Mes žinome Dievo tikslus, žinome iš lupių 
paties Kristaus, ir tų tikslų siekdami mes turime Žy
giuoti pirmyn, kad sukurtume Jo meilės ir laimės ka
ralyste, šiam mūsų neramiame ir tragiškame pasauly-
je". 

Tą misiją atliekant Cripps ragina prie krikščionių 
bendravimo, ragina "stiprintis prie dieviškos jėgos šal
tinių, iš kurių Kristus mus mokino semti savo įkvėji-
m4" (p. 21). Dr. J» Prunskis 

I Į I I - — — 

veikalai turi "komunistinę kilmę", reiškia — paga
minti specialiai komunistinei propagandai. 

Jei kongresui pavyks apvalyti filmų pramonę nuo 
komunistinio ir kitokio brudo, daug padarys demo
kratinei santvarkai apsaugoti. 

Tarp Vašingtono ir Londono vyriausybių eina pasi
tarimai dėl ekonominio ir politinio amerikiečių ir britų 
zonų (Vokietijoj ir Austrijoj) sujungimo. Pasitarimuo
se padaryta pažangos. 

Prez. Trumanas reikalauja kongreso pakelti darbi* 
ninku atlyginimo minimumą nuo 40 centų iki 65 centų 
į valandą. Bet abejojama, ar kongresas šį reikalą šie
met svarstys. 

r J 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Neseniai Lietuvoje mirė 
jaunas rašytojas Petras Cvir 
ka. Prieš kiek laiko mirė 
taip pat dar visai jauna po
etė Salomėja Neris (Bučie
nė), vėliau Liudas Gira. Ne
noromis ir vėl ateina į gal
vą sena istorijos tiesa, kad 
"išdavikus pats likimas bau 
džia". Tie trys rašytojai, iš
augę ir kūrybiniai subren
dę laisvos Lietuvos atmos
feroje, niekšingai nusigręžė 
nUo Lietuvos ir pradėjo gie
doti giesmes budeliams oku
pantams. Tačiau gal ir juo
se pabudo sąžinė, pradėjo 
graužti, kaip nepagydomas 
vėžys, ir be laiko nuvarė į 
kapus. 

• • • 
Kūrybiškai jie jau seniau 

buvo mirę. Viskas, ką jie 
vertingo sukūrė, buvo sukur
ta nepriklausomybės metais. 
Parsidavę bolševikams, nė 
vienas iš jų nesukūrė nieko 
vertingo. Kūryba galima tik 
laisvėje. Jie to nesuprato ir 
stojo į vergijos garbintojų 
eiles. Ta klaida jiems bran
giai kainavo: sutepė visiems 
laikams jų atminimą ir be 
laiko nuvarė į kapus. 

• • • 
"V" praneša, kad bolševi

kiškos Rusijos garbintojas 
H. VVallace studentų laikraš
čių redaktoriams pareiškęs, 
jog Sovietų Rusijoj "viešpa
tauja diktatūra". Tačiau, 
girdi, Rusijos gyventojai re
mia Savo valdžią. 

Tai nėra joks pateisinimas 
diktatūrai. Nereikia pamirš
ti, kad ir Vokietijos gyven
tojai rėmė savo diktatorių 
Hitlerį. Be gyventojų para
mos Hitleris nebūtų įgijęs 
tokios galybės ir užkariavęs 
beveik visos Europos. Taip 
pat ir italai rėmė Mussolinį. 

Kaip gi rusai nerems Sta
lino diktatūros, jei kiekvie
nam iš jų į nugarą įremtas 
enkavedisto naganas? 

• • • 
L Prūseika rašo, kad 

"vaistininkas Povilas Jatu
lis gavo gerą laišką iš Va
balninku". ' 'VVorcesterietė 
Vincenta Kiela gavo gerų 
laiškų nuo savo brolių iš 
Vilniaus". "Daug kas čia 
gauna gerų laiškų iš Lietu
vos' \ 

Gal Prūseika paaiškins, 
kas yra geras laiškas? Jei
gu žmonės gauna gerus laiš
kus, tai kiti, matyt, gauns 
ir blogus laiškus. 

Kai Lietuvoje viešpatavo 
"kruvinasis Smetona", mes 
negirdėjom kalbant apie ge
rus ir blogus laiškus. Taip 
pat nežinojom, kad laiškai 
gali būti cenzūruojami. Ne
buvom pratę, kad laiškas ke
lyje užtruktų 15 mėnesių ar 
daugiau. 

Dabar, kai Lietuvoj kara
liauja "išvaduotojas Stali
nas", atsirado geri ir blogi 
laiškai, atsirado cenzūra, 
pradėjo ateiti laiškai nuo gi
minių iš Sibiro. Prūseika ma
tyt tuos laiškus iš Sibiro lai
ko blogais laiškais. 

T. ANGELAITIS 

I Š L I K O M G Y V I 
/ VAIZDAI IŠ BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS 

^ : 

(Tęsinys) 
— Tvarkoj. Nieko baisaus neoeliko. Sakyk, ar vyks

ti sekmadienį į primicijas? 
— Kol kas nežinau. Daug darbo namie. Dabar to

kie laikai. \ 
— Laikai tai įdomūs: seka, gaudo. 
— Laimingi esam, Vaclovai. Mus seka ir gaudo, o 

mes dar vis gyvenam ir dirbam. Kiti jau kalėjimuos. 
Žinai ką, Vaciau, kai aš pažiūriu į Vakarus, rodos ten 
dangus šviesesnis. Man atrodo, kad geriau ten. Vaka
ruose, laisvuose kraštuose, būti paprasčiausiu gatvės 
šlavėju, negu čia kiekviename žingsnyje nervuotis, sau
gotis. O kai rytą, saulei tekant, pažvelgiu į Rytus — 
rodos kraujas, ugnis kyla ir nori užlieti visą pasaulį. 

— Ar tu manai, kad ten, Vakaruose, tai kažinkas? 
— O vis dėlto, ką žinom apie pabėgusius, tai ten 

šimtus kartų geriau. 
— Ir ten Vokietijoj, šėtono karalystė plečiasi. Čia 

raudona, ten ruda. 
— O kaip tu manai, kur mūsų Albertas dabar ran-

iasi? 
— Kur?!... Įkliuvo. Bėgimo žygis į Vokietiją nepa

vyko. Matyt, kas išdavė. Albertas, tai Albertas, bet 
kad ir Juozas drauge. Įlindo visai be reikalo. Būtų čia 
dirbę, kovoję. Žūt, tai žūt, bet kovos lauke. O dabar!! 
Nei tėvai, nei pažįstami, niekas nė žodelio negali apie 
juos sužinoti. Dingo kaip į vandenį. 

Suskambo skambutis. 
— Tai, matyt, Jonas atvyko su vežiku. 
— Tai vykstu, — kėlėsi Vaclovas. 
— Laimės, Vaciau! 
Tadas norėjo dar kartą pasakyti, ar negeriau būtų 

buvę nevykti. Bet ką tai bepadės? Išleido Vacių, grį
žo kambarin ir, ėmęs pamokslų knygą, sėdos prie sta
lo. Nutarė įa laukt i , kol grįš Jonas, nuvežęs Vacių na
mo. 

— Čia stovėjo enkavedistų mašina, o čia gimnazis
tui čiupo už rankos, — važiuojant patyliai aiškino Jo
nui Vaclovas. 

— Ar šičia? Ir jūs dar ėjot iki tilto? — stebėjosi 
Jonas. 

— Šš. Kalbėkim visai patyliai. Juk dabar kiekvienas 
vežikas yra jų tarnas. Jie viską praneša NKVD. Dau
gelis iš jų yra tikri enkavedistai. Tai geriausia profe
sija šnipinėti. Jie daug ką išgirsta, daug pamato, su
žino. O žmonės nekreipia dėmesio, manydami, kad ve
žikas, botagu pliauškindamas, nieko nė negirdi. Net 
ir tada, kai į jį kreipies, jis nuduoda negirdįs. O kai 
smarkiau užklausi, tai neva lyg truputį, užgirdęs pa
sako: "Prašau". Jau aštuntas mėnuo turime bolševikų 
rojaus režimą. Metas šį tą pramokti. 

— Sakyk, Jonai, ar tiesa, kad pas tave užvakar kra
ta buvo? 

—Tai ką jie pas mane ras. Buvo atėję į mano kam
barį. Klausinėjo, rašėsi. 

— Ko jie norėjo? 
— Jie matė, kaip aš aną dieną gatvėj kalbėjaus su 

Baueriu, tuo vokiečiu, kuris didžia-jsią laikrodžių krau
tuvę turėjo. Krautuvė iš jo jau senai atimta. Bet jis, 
girdi, turi turėt dar brangenybių. Tų brangenybių pas 
mane ir ieškojo. 

— Ar rado? 
— Nieko. Nieko aš iš jo ir nebuvau paėmęs. Paauk

sintų ar pasidabrintų dalykų aš mėgėjas. Ne vieną 
bažnytinį indą aš esu nupirkęs. Aš ir dabar turiu vie
ną naują taurę, žadu padovanoti neturtingai Lukiškių 
bažnyčiai. Bet bolševikai atims viską. 

— Žinai, Jonai, jie priekabių ieško. Argi nežinai, jog 
daugelį varpininkų ir zakristininkų yra privertę sekti 
kunigus. Prigrasina, prikankina ir palenkia savo pu
sėn. 

— Su manim taip nebus. 
Taip patyliai šnekėdamiesi, baigė privažiuoti prie 

šventoriaus. 
— Labai ačiū. Prašau, — tarė pinigus duodamas 

Vaclovas. 
Tuo metu staiga iš po šventoriaus vartų stulpų iš

bėgo du vyrai ir prisistatė prie kunigo. 
— Draugas areštuotas! 
— Kaip tai?! čia gatvėj? Prašau į kleboniją, aš čia 

gyvenu, išsiaiškinsime. 
— Be kalbų! E, tu, — tarė enkavedistas Jonui, — 

pasivyk vežiką ir sugrąžink čia. 
Vežikas buvo jau keletą šimtų metrų pavažiavęs. 

Jonas vijosi vežiką. Atsigręžė: enkavedistai tempia 
kunigą į šoninę gatvelę. Jonas, palikęs vežiką, šauk
damas "palaukit", grįžo prie šventoriaus. Bet kunigo 
su piktadariais nebebuvo matyti. Greit šoka pro var
tus šventoriun ir į kleboniją. Ant šventoriaus sutiko 
patį kleboną, kuris, kaip ir kiekvieną vakarą, vaikš
čiojo, kalbėdamas rožančių. 

— Kanauninke, jūsų kunigą areštavo, — uždusęs 
dėstė Jonas. ^ Į f IJMftlP -
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Pirmadieni*, geg. 20, 1547 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
3C O E 

. 

i mus 
X Kun. J. Šaulinskas, Vi

sų Šventųjų parapijos kle
bonas, naujas Šv. Kazimie
ro Kapinių direktorių pirmi
ninkas, praneša, kad Kapų 
Lank ymo-Puošimo D i e n ą 
(Decoration Day) Šv. Kazi
miero kapuose pamaldos pra 
sides 10 vai. ryto. Prašo vi
są Chicago lietuvių dvasiš
ki ją, visus Chicago lietuvius 
vargonininkus ir visą tikin
čiąją mūs visuomenę daly
vauti tose pamaldose. 

X Vytautas Bacevičius, ži 
nomas lietuvių pianistas, 
kompozitorius, kurį ir Chi-

Naujosios Anglijos 
ziniofs 

(Atkelta iš 3 p.> 
greso ir Senato atstovų, kad 
butų priimtas įstatymas, 
HR 2910, kuris duotų gali
mybes atvažiuoti 400,060 as
menų iš Vakarų Europos, 
kurie paspruko nuo bolševi
kų teroro. 
SUSIDOMĖJIMAS 
SPORTU 

Seimas atkreipė didelį dė
mesį į sporto reikalus, kad 
galėtų sudominti jaunimą 
savo organizacija, ir pri1 

traukti daugiau narių. Nu
tarta Brocktone suruošti 
Sporto Dieną. Laikas bus 
pranešta vėliau. Atsisakius 
i* dvasios vado pareigų ilga
mečiam vadui kun. J. Jut-

gali būti pavyzdžiu ir ki
tiems skyriam* L. Vyčių, 
Lewistone pastangomis bu
vo priimtas Maine valstijo
je įstatymas, kuris leidžia 
išvietintiems asmenims ap
sigyventi Maine valstijoje. 

statė jaunuoliai — Jankaus
kas ir česniukas. Šią vasa
rą jie prižiūrės parapijos 
"bathing house". 

Šv. Pranciškaus parapija 
sulaukė naują vikarą asme-

SKATTYKITE "DRAUGĄ" 

g^ja turėjo sava ''pai^ty'" kevičiui, dvasios vadu išrink 
cago muzik, mylintieji V - ̂  M ^ N ^ ^ " ^ . ! ^ ^ : I ̂ ^ t ^ " - e ta l^ je . - Vyrų 
gird*. „uH. 27 4 bu»; J™ £&£*&£ E ^ t S " ^ M 
girdimas per radio is s to tas ^ ^ ^ ^ B r o c k t o n o

 k u ™ ^ ° - t u r e J ° &™* ^ 

Taigi labai gera pradžia bu- nyje kun. Petro šakalio. Jį 
vo padaryta L. Vyčių pas- Į atvežė kun. P. Juškaitis, kle 
tangomis, dabar tiktai lie- • bonas Nekilto Prasidėjimo 

parapijos, Cambridge, kurio 
j e naujai įšventintas kuni
gas užaugo ir laikė pirmą
sias šv. Mišias. Sekmadienį, 
gegužės 18 d., laikė sumą ir 
suteikė primicijų palaimini
mą. Parapijiečiai gailisi iš
leisdami tėvą F. Kenstavi-
čių ir džiaugiasi sulaukę 
naują Kristaus vynuogyne 
darbuotoją. 

Pasimirė a. a. Juozas Va
siliauskas ir palaidotas iš 
Šv. Pranciškaus bažnyčiįos 

gegužes 17 d. Aguonėlė 

ka, kad plati L. Vyčių orga
nizacija, visoje Amerikoje, 
paragintų savo valstijų kon-
gresmanus ir senatorius, kad 
jie priimtų skubiai įstaty
mą HR 2910, kuris leistų 
atvykti 4W),O0O i&vietintų 
asmenų iŠ Vakarų Europos 

AD 

Lawrence, Mass. 
Šeštadienį, gegužės 17 d., 

po pietų Šv. Kazimiero Dr-

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyro 

Patarnavimo Pili 

RADIO SERVICE CO. 
084* W. I5th S t 

Otoną, n i 
TISAI D A U B A S OARAJITUOTAS 

Ti l«om Tiaų IMlrbjadLų 
Ylsoktna Modelius 

DYKAI APKAINAVIMAfl 
P a i m a m U n a m u Ir p r M a t o a 

P A U D U O D A M B NAUJUS 
RADIOS 

M M tar ime B a d U * Į staka t# 
n e r e i k l i laukti OU Jttsu. 

Tmlpgl Pas ir inkimas T»llauslq 
Muntkoe Rekordų. 

Nusipirkite Ir 

TELEFONTJOKITE: 
OIOKBO 4118 

Atdara Vakarais lkl • : • • vai. 

WNYC New York , "Mo- -j-mM* 
. 7 . „ L. Vyčių skyriaus pirminiu 

dern Music Masters" prog
ramoje, nuo 5:00 iki 5:30 
popiet. Jis skambins sekan-

kas. 
Iždininku — Pranas Pini

gas, Ona Norkiūtė — sek-
ČIUB savo kurmius: Sonata * m i A . Henrikas Reid-
No. 2, Op. 37: a) Andante ^ ^ 
Maestoso — Aliegro Ener-
gico, b) Andante Tristame-
nte ir c) Aliegro Vivace; 
Prelude, Op. 40, No. 4; Po-
eme No. 5, Op. 42. Medita-
tion Op. 29; ir Etude No. 
4, Op. 43. 

X "Poppy Day*' -*- meti-

Užbaigus seimo posėdžius, 
visi dalyviai buvo pakviesti 
j Lietuvių salę — Šv. Bal
tramiejaus Dr-jos, kurioje 
Lewistono L. Vyčiai pavai
šino skania vakariene, ii 
kartu linksmindami šokių 
muzika. Taip kad buvo pa-

nė Amerikos Legiono rink- r sotinta ir kūnas ir dar kojos 
liava yra šiandie. Rinklia- galima buvo pamiklinti. 

kus ir padare šiek-tiek pel
no. 

* 

Šv. Vardo Draugijos dva
sios vadas, kun. Jonas Ber
natonis uoliai darbuojasi or
ganizuodamas vyrus važiuo
ti į šventąją valandą, kuru 
įvyks Brocktone birželio i 
d. Bušas jau vienas pilnas 
ir manoma sudaryti kitą. 

• 
Atšilant orui; iv "'Palan

goje" pradėjo reikštis gy
vumas. "Palangos" ir jo$» 

Tą girk, kurs geriems dar 
bams pasišvenčia, kurį geri 
myli, o blogi nekenčia. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

certo pradžia lygiai 8:15 v. 

X Šaskauskai, per eilę me 
tų turėję valgomųjų daiktų 
krautuvę prie 44 ir Maple< 
wood gatvių, šiomis dieno 
mis perleido į kitas rankas 
Naujas savininkas Danta y-
ra iš Marąuette Park. 

X Broliai Maseliūnai, s a 
vininkai valgomųjų daiktų 
krautuves, prie 16-tos ir S. 
50th A ve., gegužes 24 d. 
šauniu pobūviu paminėjo 
gimtadienius. 

Melagycte yra piur ' - \ dė
me žmoguje. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

koplyčios prižiūrėtojas P. 
voj dalyvauja ir abu lietu-1 Visą organizavimo darbą! Raznauskas ten yra pasi-
vių postai: Darius-Girėnas atliko L. Vyčių, Lewistono I statęs sau gražų vasarnami, 
ir Don Varnas. Pastarojo skyrius, kuris nors neseniai Pavandenyje parapijos na-
posto aukų rinkėjos bus ant I pradėjo aktyviai veikti, bet mėlio griūvantį pliažą at-
šių pietinių kampų: 69th ir | • 

caMornia. j Laikraštį toazi&joje 
X Alice Stephens Singers, RIO DE JANEIRO, geg. 

mergaičių choro, koncertas j 23.—Raportai šiandien sakė 
įvyksta šį vakarą, gegužės I grupe kariuomenės viršinin-
26 d., Orchestra Hali. Kon • i kų uždarė komunistų laik-
certe dalyvauja, kaipo so- raštį Bahia mieste, 
listė, ir Metropolitan operos 
žvaigždė Anna Kaskas. Kon 

A. A. 
M)\ \ s MAKAR 

Uyv. Brlghton Parke per 1 i 
metus . 

Mirė G<-g. 24d., 1947m., 7:-
20 vai. ryte, tmlaukca pusė* 

, amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo 16 

l'ajūr&i kaimo. Amerikoje iš
gyveno 55 'metus. 

Pal iko didel iame nuliūdime: 
žmoną Marijoną ( p f tėvais Lip-
sky tė ) ; 5 dukteris: Josephine 
Chaplick, Julia Makar, Anna 
Lazaiiakaa, Al ice Cook Ir Ber-
nice Lane; sūnų Edward; 4 žen
tus; marčią ir 7 anūkus. 

Priklausė prie St. Cyril Lod-
ge 65 Nekalto Prastd. parap. ir 
prie l J i K S A 160 kp. 

Kūnas pašarvotas Stransky 
I koplyčioje, 2010 W. 51st St. 

Laidotuvės jvyke trečiad., Geg. 
1 28d. Ii koplyčios 8:30 vai. ry

to bus atlydėtas j Nekalto Pra-
. sidėjimo P. šv. parap. bažny

čią, kairioj įvyks gedul ingos 
t pamaldos už velionio sielą. Po 

pamaldų bus nulydėta į Šv. 
| Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam.: visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę—: žmona , IJltikU'.rys, 
Į ir Kiuiu>. /Antai, .Marti. Anūkai. 

JLaid. direkt. • P. J. Stransky, 
tel. HEMloek 1880. 

i *& %$+'$' 
A- A. 

MORTA NARUŠEVIČIUS 
(pu tėvais Masiliūnaiuė) 

Uyv.: 4427 S. Wood St. 

Mirė Geg. 25d., 1947m„ 7 
vai. ryte, su laukus puses amž. 

Gimusi Lietuvėje. Amerikoj 
i šgyveno 40 metų. 

Pal iko didel iame nuliūdime: 
3 dukteris: ' Kmilia L:iehowlcz 
ir žentą Bruno. Stephanie Phil
lips ir žontą Stanley ir Cons-
taneo March ir žentą John; 2 
sūnus: VValter ir Stanley ir*' 
marčią Julia; 8 anūkus; brolį 
Ale* Masiliūną ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioj, 46<>5 So. 
HermititKV A v.-. Laidotuvės į-
vyks ketvirtad., Geg. 2 9d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bue at
lydėta į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje įvyks ge

dulingos pamaldos už vel ionės 
stelą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys n* žentai . 
Kūnus ir Marti. Anūkai. Bro
l is ir visos ki tos Gimines. 

Laid. direkt.: John F. Eu-
deikis, tel. YARds 1741. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

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

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
m ODOS IŠBĖRIMAMS 

K«nčiantiejl nuo seaų, atdari} 
LT skaudžių žalsdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėt i , Ir kaip 
nakties metu negal ima carai Ilsi 
miegot. K u o m e t 
talados pradeda 
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite 
LEOULO Oint. 
ment palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
asn'j, a tdaru ir 
skaudžiu žaisdų. 
Jo atgalTlnan-
dios Ir skausmą 
prašalinančios y-
patyoe*. sutelks 
Jums t inkamą 
nakties polis) ir 
pagelbės išgydyt 
senas, atda 
ras ir skau
džias 
l a a Vartokite J} irM skaudiems 
nudegimams, šašų Ir sutrūklmų 
prasallnlmul. ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. Atvedina va
dinamą Athlete'a Foot dec ima ir 

;> į le l i j imą, sustabdo Jo plėtimąsi, 
tulalko nuo odos c<ud£Qvlmo ir 

i; mtrflklmo tarp piratų; geras Ir 
tausos, trūkstančios odos nieže ji-
uul , nuo darbo išbėrimams Ir kl 
o m i odos negal ima U lauko pu- ! 

LBGULO OINTMENT parslduo- ! \ 
i l a po $1.11 ir po $8.61. 

Siųskite jnsų Money Orderj tie- ',', 
d o f 1 — 

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

CICERO 50. ILLINOIS 
i '^»^^S»>#>#^».#^»^^#«»^^#<»^»<^S»#^^^>»^^J 

PETER P. GURSKIS 
DIREKTORIUS 

MŪSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED 

659 W. 18th Street Tel. SEEley 5711 
iy2 bloko j rytus nuo Halsted. Pietų gatves pusėje. 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG rš DIRBTUVĖS 
= ^ 

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

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

paveikslų įstatymo — MTTIN Ir KAMENSKY eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimą. 

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

BITTIHarufKAMEKSKY 
Momiment VVorks 

3988 W. m * * STREET — Tel. BEVeriy 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Ž&. Kazimiero kap. vartųi 

SS 

UGDĖSIO VALANDOJ 
šaukite 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DftErrOft lAf 

Š9M3 S*. t e H e m Am> »3ft llt«oalc« A«%. 

PROspect 0 0 9 ^ , YARds 1138-1139 
&*•» •DB|N^5§ SCOMl J H H | 

PIRKITE TIESIOG NUO 
NEL80N 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bušai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DDBN4 IR NAKTĮ 

4605-07 l Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 Se California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE3 
(1390 k.) 

D A B A R KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryto. 

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

toriau*. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai ŽUVUSIŲ ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyk* 
i jnsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci-
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT B. 

PETKUS 
WWW 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th A ve., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western A ve., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas-! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Arobulansu patarna- M/i 
viinas yra teikiamas" 
dieną ir naktį. Kei-
kaie, šaukite mus. 

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos ir 
Koselando dalyse iv 
tuojau patarnaujamu 

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

Telephone: YARds 1419 

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

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. BIICHIGAN 

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 UTUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1139-39 
PROspect 0999 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Pfaone: PULlman 9961 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUANICA AVE. PhoEK YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 & CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

file:///VEST
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Tremtinys ir laiškas 

ar 

Atskirti nu0 sav^rŲ klose, turi gana daug laisvo 
laiko. Laisvalaikiu dar la-

Taikos metu giminaičiai | b i a u pajuntama skaudi gy-
pažįstami, gyvendami ; v e n i m o tikrove. Todėl trem-

tukstančių kilometrų nuoto-. t i n y s > rašydamas laiškus, 
lyje, pasidalindavo savo | n o r s trumpą valandėlę už-
džiaugsmais, rūpesčiais i r | m i r š t a skaudžią tikrovę ir 
vargais. Šiandien gi daugu- ! l y g . persikelia į geresnį gy-
ma mūsų tautiečių yra tar- v e n imą. O gautas laiškas su-
tum lapeliai, žvarbaus šiau- t e i k i a d i d e l e p a g l l o d ą . 
no atplėšti nuo šakelių ir . . . 

"Taigi virs 30 metų gyve-

NORI PATIKTI AMERIKOS VAIKINAMS 

nublokšti į tolimus ir sveti
mus kraštus. Daugelį jų šis 
vėjas subūrė į D. P. stovy
klas. Gyvendami skurdų sto
vyklų gyvenimą, nuolat sa
vo mintimis plaukia namo
pi, bet rašyti į ten nerašo. 
ne s tai nei rašančiam, nei i svajonėmis apipinta, daine-
laišką gavusiam nėra nau- ! 1 § m i s apdainuota, sapnuose 
dingą. Ir atsakymas nevisuo j mat<>ma' J" „ " • n o ?***** 
met gaunamas. Daugumas i 3e i k a s lsPle?*_?. £ J * * * 
Amerikos lietuvių, praūžus * v v e n t nenorėčiau . 

nu Amerikoje, bet čia gyve
nu tik kai miegu arba sku
biai ką nors dirbu. Šiaip 
jau, gavusi laisvesnę valan
dėlę, sav0 mintimis tuojau 
skrendu į Lietuvą. Ji mano 

šiai karo audrai, skubėjo 
rašyti, kad ką nors sužino
jus apie brangius asmenis 
pasilikusius Lietuvoje. Dau
gelis rašė jau po kelis laiš
kus, bet atsakymą ne kiek-

Chicago, UI.). 
Kaip iš Birutės šaltinio 

Birštone amžiais srovena gy 
iomasis vanduo, taip ir iš 
"iu eilučių išplaukia tyra ir 
virta tėvynes meilė, o ne-

Bolševikas tremtiniu stovykloje 

•/ 

Trys australietės, tarnautojos vienam prekimų laivų, 
atvykusios į Ameriką šypsos Amerikos vaikinams. Žino
ma, jos vėl su laivu išplaukė atgal. 

(Acme-Draugas telephoto) 

Mirties statistika 
Paryžius. — Prancūzijos 

karo veteranų ir karo aukų 
Danija. — Balandžio 14 d. i Apie didelį potvyni pernai i ministerija praneša, kad II 

"Ballonpark" stovykloje, ku
rioje gyvena lietuviai trem
tiniai, lankėsi rusų repatria-
cinė komisija. Komisija kal
bino visus grįžti namą 

Kartu su ta komisija buvo 
atvykęs ir vienas bolševikų 
karininkas, kuris kalbėjo 
lietuviškai, nors netvirtai. 
Jis buvo kapitono uniformo
je. Pasisakė esąs kapitonas 
Repšys. 

Į politiką neįsileisdamas, 
jis pasakojo, kad Lietuvoje 
dabar labai gerai: visas gy
venimas žydėte žydi. Esąs 
nepaprastas kultūrinis paki
limas 

pavasarį Kaune žinias pat
virtino. Vanduo buvęs paki
lęs 9 metrus, buvę net žu
vusių. Potvynio priežastis — 

Pasaulinio karo metu Pran
cūzija neteko 620,000 žmo
nių. 

Į tą skaičių įeina 92,233 

'\ Lietuvos" kariuomenei 
vadovauja gen. Karvelis ir 
gen. Urbšas. Su maistu Lie
tuvoje gerai, bet blogiau ne
gu Danijoje. 

Užsiminė jis ir apie žy
mesnius mūsų žmones. Gir-

Neries ledai pirma pajudėję | žuvusieji 1939-40 metų ko-
ir Nemuno-Neries santakoje i vose; 57,721 žuvęs 1940-45 
susigrūdę. Čia jis užsikirto j metų kovose; 24,440 prie-
nežinodamas vietovių) Kau- varta įjungti į vokiečių ar-
ne, ir turėjo truputį pagal- miją; 55,550 civilių, žuvusių 
voti, kol prisiminė Neries bombardavimuose; 30,000 
vardą... Pasidarė aišku, kad j vokiečių sušaudytų. Kur žu-
jis Lietuvą labai mažai pa- vo kiti, tikrai dar nenusta

tyta. Apie daugelį iš jų ne
turima jokių žinių. 

350 kiaušinių 

žįsta. 
Taip pat teigė, kad baltie-

čiai, "grąžinti" pernai iš 
Švedijos, esą laisvi. 

Pasakius, kad mes negali- W a s h i t o n _ A i k u l . 
me grjzti j tok} kraštą kur departamentas sako. 
nėra Tarptautinio Raudono- . , - e k a n č i a i s m e t a i a <skai-
jo^Kryziaus^^nera uzsieruo | ^ n u Q % ±) k į e k -

vienas iš 140,000,000 ameri-valstybių atstovų ir kitų 
kiekvienam civilizuotam, ^ t u r g s s u v a , ^ į 
krašte esanc.ų instancijų,; k i a u s i n i ų . 
kad jis norjs mus tik įsvi-

vienas gavo. štai ką rase Tailestinguos tremtinio gy-
Iietuviai amerikiečiai apie | ^enimo kryžkeliuos panašių 
savo bandymus ką nors su 
žinoti apie saviškius Lietu
voje. "Rašiau kelis laiškui 
į Lietuvą, bet nei jų (laiš
ku) atgal, nei nuo giminiu 
jokios žinios, jokio atsakv-
mo negaunu". (V. A. š.. 
Nantieocke, Pa.). "Mes ne
gauname jokiu žinių iš Lie
tuvos nuo giminių ar pažįs
tamu taip stipri teji geleži
nė uždanga, kad nieko neži
nai, kas už ios darosi". (A 
P., Kearny, X. J.). 

Laiškai suramina 
Visa tai verčia tremtini 

ieškoti naujų draugų. Todė] 

sten^amasi užmegsti ryšius 
su užjūrio brokais. Ka duo-

' aiškų rodyklės verčia ir 
silpniausią smarkiau žengti 
" priekį, paMekant kad ir kru 
unų kojtj pėdsakus. 

Laiškuos tremtinys išlieja 
^avo skausmus, vargus, o 
š anapus neramaus Atlanto 
atplaukia paguodos žodžiai. 
\ ė nepajunta šis nelaimin-
Tasis D. P., kuomet per jo 
nudžiūvusi skruostą nurieda 
•niaus dėkingumo ašara. 
"Būk ramus ir kantrus, už
tekės džiaugsmo saulute ir 
ums, kuri nudžiovins aša

kas nuo jūsų blakstienų". 
(J. R., Chicago, UI.). 

Reali pagelba 

čiams. "Dar aš noriu susira
šinėti su jaunomis mergai
tėmis, nes mes turim gražių 
drabužių — joms pasiųsim". 

Yra mūsų užjūrio brolių, 
kurie yra taip įsijautę į trem 
tinio gyvenimą, kad bet kur 
būdami visad juos prisime
na. "Siunčiu tau sveikini
mus is BALF konferencijos 
New Yorke. Nenusimink, nes 
Tėvynės laisvei ir jūsų ge
resniam rytojui mes čia su
sirinkome ir kovosime tol, 
kol nebus nuplėštas raudo
nasis šydas nuo mūsų pa
dangės ir Karo Muziejaus 
sodely nesuplevėsuos mūsų 
trispalvė". (V. T., Chicago, 
111.). 

VAIRIO 
DOMIO 

2INIO 
Nušovė šoferę 

lioti savo pasakomis ir "tė
veliui" Stalinui atiduoti, kad 

di, buvęs ministenis pirmi-1 nebūtume ' rusams repato-
ninkas VI. Mironas ramiai | gios deportacijos ir žudymų 
kunigaująs. Bu v. švietimo 
ministeris Bistras dirbąs 
Kaune. Bu v. Lietuvos prezi
dentas Dr. K. Gririus, buvęs 

1941 metais liudininkai, jis 
atsakė, kad mus norima 
grąžinti ne dėl tos priežas
ties. Jis pasakė, kad tų liu-

demokratiškiausias Lietuvos din inkų jau daug yra Ameri-
prezidentas, e s ą s išbe- Į koje ir kitur. Tokiu būdu 
gęs iš Lietuvos. Pradžioje jis! jis, galbūt nepagalvojęs, pri
tylėjęs, bet dabar, pasijutęs pažino, kad deportacijos bu

vo. 
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Prancūzai gina Lietuvos teises 

Ką gali jausti tremtinys, 
kuris nėra užmirštamas ir 

EE 

t 

3ffl 
STASYS LITWINAS SAKO: 
M n A D A D T a I Geriausia* Laikas Pirkti 

U A D A I v — VISOKIOS Kūdras NAMAMS 
REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogam* Reikmenys — Insnlnoto Plytu išvaizdos Sldbags 
— IAOSTO — Pnnj — Tvoroms Materialo — Maliavos — 
VarnWio — Fnaroelio — Geležinių Namams Reikmenų 
f H*.Hware — Pleisterio — Cemento — Srntn — Visokios 
ROšies Insullacijos Materfolo — Atnrmo TAneų — Kom-
htnarljos Durų — Wallhoard — Plaster Board — Vamz
džių ir Dsos: Kitų Dalykų. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS UTYVINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HAUSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

te i a * 

Arčiau susipažinusi is 
da tremtiniui toks susirasi- iaįškų su benamio dalia, ši 
nėjimas? g e r a m oteris ištiesia pagel- ^ Į į d a r b ą dirbančios mo-

Tremtiniai, gyveną stovy- bo s ranka ir kitiems tautie- j t e r s k u r į būdama kelių šim 
tų kilometrų nuotolyje nuo 
savo šeimos židinio, prisi
mena išblyškusį tremtinio 
vieda? Toks tremtinys tvir
tesni Dagrindą jaučia po sa
vo kojomis. 

Matom pasiaukojimą 
Daug mūsų užjūrio brolių 

dirba tremtinių šalpos dlar-
be, dar daugiau prie šio dar
bo prisideda, bet daugiausia 
yra aukotojų, kurie dažnai 
nežino, kam atiteko jų paau
koti firabuži ai ar šiaip koks 
daiktas. Kiekvienas tremti
nys supranta šio darbo svar 
bą ir jį dirbančių pasiauko
jimą. 

toliau, pradėjęs juodinti da 
bartinę Lietuvą. 

Forrest City, Ark. — čia 
sučiuptas negras, kuris pri
sipažino nužudęs Mrs. Ethel 
Ellis Boyd, 35, taksi vai
ruotoją šiame miestelyje. 

' Paryžius. — s. m. balan- "Revue Parlementaire y 
Suimtasis, Wilhe Lee ^žio mėn. 15 d. pasirodė j dėjo Vyriausiojo Lietuvos 

Duke, 35, nugabentas į kito tretysis numeris "Revue Išlaisvinimo Komiteto pir-
miesteho kalėjimą, kadangi Parlementaire", kurį reda-! mininko prof. M. Krupavi-
susirinkusi minia grasino ^ o j a Henry de Chambon. į čiaus straipsnį "Tremtiniu 
Jam- Ši s laikraštis sukėlė didelį j klausimas", o straipsnyje 

Suimtasis negras pasisa-1 susidomėjimą prancūzų ir | "Rusijos imperializmas" ir 
kė perpjovęs nužudytosios j kitų tautybių tarpe. Su di-1 * 'Politika" plačiai aprašo 
gerklę, sėdėdamas užpaka- i deliu pasitenkinimu sutiko Sovietų Sąjungos grobuoniš-

Jeigu kiekvienas suvalgys 
tik 349 kiaušinius, valdžia 
turės $5,000,000 nuostolių, 
jei norės išlaikyti kiaušinių 
kainas. 

Apskaičiuojama, kad se
kančias metais Amerikos 
vištos sudės 4,800,000.000 tu 
zinų kiaušinių. 

Pagrobė negrą 
Jackson, N. C. — Vienas 

jaunas negras, kuris buvo 
suimtas už pasikėsinimą iš
prievartauti baltą moterį, 
buvo pagrobtas iš daboklės 
ginkluoto baltųjų būrio, už
maskuotais veidais. Iki šiol 
jokių pėdsakų nerasta, kur 
tas negras padėtas ir kas 
buvo jo pagrobei ai. Mano
ma, kad negras buvo nulin-
čuotas. w " W f 

i 

Uncle Sam Says 
linėj sėdynėj, išmetęs ją! jį ir lietuviai, nes laikraštis 
pakeliui, nuvažiavęs pora gina pavergtųjų tautų tei-
mylių jos taksi ir palikęs, ses. 
Pūkui jis slapstėsi ryžių g i o l a i k r a S č j o a n t r a s i s 

numeris įdėjo išsamų straip 
snį "Už Baltijos tautų ne
priklausomybę", kuriame 
nušviečia lietuviu šiandieni
nes pastangas už savo tau
tos laisvę. ČJia aprašomi 
Vasario 16 dien. minėjimai 

Nori emigrantų 

auka yra davusi vaisių. 
"Aš gaunu nuo jūsų laišką 

ir man labai malonu žinoti, 
"Buvau pagerėjus kiek, * a d

u ^ b r o l i a į , V e t u v i a i 

Bfflibet štai gruodžio mėn. pir-1 Dabužius gauna. Tai mums 

Viena. — Brazilijos val
džios misija pasiekė Salz-
burgą. Misijos tikslas — 
parinkti 15,000 tremtinių, įvairiose valstybėse, 
norinčių emigruoti į pietinę 
Braziliją. 

kus veiksmus Lietuvos ir 
kitų tautų atžvilgiu. 

Laikraštis visais atžvil
giais įdomus ir rekomenduo
tinas kiekvienam lietuviui, 
mokančiam prancūziškai. 

Išeina kas dvi savaitės. 
Adresas: 28 rue de L'Entre-
pot, Paris 10. 

P. Bizaitis. 
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PLANINGAS TAUPYMAS 
Moka Gerus Dividendus 

Mūsų Bendrove 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 SAVINGS 
and Loan Association 
Under U. S. Government Supervision 

2202 WEST CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILL, 
John i: Kazanauskas, Pres. and Mgr. 

priduoda daugiau energijos 
dirbU." (A. B.; Detroit, 
Mieh). 

Džiaugsmas visiems 
Tremtinio gautas laiškas 

dažnai esti skaitomas ir ki
tų nelaimes draugų. Visi 
stengiasi pasidalinti džiaug
smais ir vargais. O jeigu I tuoja del Sovietų Sąiungos 

r ^ 

mą diena rengėm vakarą 
del BALF, į kur} dėjau ne
maža dlarbo. Tad tą dieną,, 
surinkus visas jėgas, ėjau į 
ta vakarą, kad baigus pra
dėtąjį dlarba. Taigi teko iš 
nauio nušalti ir vel atsi
gulti. Na, bet tiek to, čia 
tai maža beda". (E. S., Chi
cago, III.). 

Ši* pasiaukojimas tremti
nių labui yra naujas impul
sas, nors ir blogom sąlygom 
esant, rimčiau imtis darbo: 
mokslo ir pan. 

Aukos mus pasiekia 
"Daug jau buvo čia ren

kama del lietuvių ir nieka
dos neatsisakem, davėm ką 
galėjom, tik man rodosi, kad 
lietuviai, gyvenantieji ten, 
nieko nėra gavę, ba aš tuos 
laikraščius skaitau ir žiiū-
rau, bet nematau iš ten, kur 
jūs būnate". (V. A. Š., Nan
tieocke, Pa.). 

Kas abejojo, ar jų aukos 
pasiekia tikslą, gavę padė
kos laišką esti tikri, kad jo SKAITYKITE •'DRAUGĄ." i ^ 

Straipsnyje ' 'Maskvos 
konferencija" iškelia Lietu
vos ir kitų tautų pavergi
mo klausimą ir akivaizdžiai 
parodo Sovietų Sąjungos 
padarytas ir dar daromas 
neteisybes tų nelaimingų 
tautų atžvilgiu, o straipsny
je "Politika" daro teisingą 
prancūzų komunistams prie 
kaistą: "...mes jos (komu-

Smerkia Rusiją 
New York. — Gen. Mark 

W. Clark, buvęs okupacines 
kariuomenes Austrijoj vir
šininkas, pareiškė, kad jis 
nemato jokio pagrindo opti
mizmui del santykių tarj> 
Jungtinių Valstybių ir Ru
sijos. 

Clark, kuris dabar vado
vaus 6-tajai armijai, pas-

nistų partijos) klausiame, merkė Rusijos politiką Aus
trijoj ir pareiškė, kad pre
zidento Trumano programa 

kodėl ji nesiinteresuoja ne 
priklausomybe Europos tau 
tų, kurios jėga yra inkor- padėti Graikijai ir Iurkijai, 
poruotos į Sovietų Sąjungą, 
kaip kad Estija, Latvija, 
Lietuva, kodėl ji neprotes-

kas nors gauna siuntinėli, 
tuomet visi esantieji tremti
niai veržiasi prie jo, kaip 
vaikai prie tėvų nupirktos 
dovaneles, ne tiek sužinoti 
jo turini, kiek kartu pasi
džiaugti. Draugas tuo tarpu 
visus vaišina, o šie prašot 
perduoti anam užjūrio gera
dariui jų dėkingumą. 

Visokeriopa parama, plau
kianti iš mūsų užjūrio bro
lių mūsų benamių iždan, bus 
visuomet atitinkamai įver
tinta, o mūsų rėmėjai bus 
šaltiniu, iš kurio mes sem-
simes jėgų kovai del laisvos 
Lietuvos. 

J. B., Italija. 

teritorijų priaugimo Suomi
jos, Lenkijos, Vengri ios ir 
Rumunijos sąskaiton ?" 

Ali of us would likę to put dad on 
a pedestal on Father's Day to show 
him how we feel about him the year 
round. I likę to think of all Amer
ican fathers in the role of Minute 
Men, standing guard over the secur-
ity of their families. Certainly they 
could do no better than to assure the 
happiness of themselv.es and their 
homes than by buying United States 
Savings Bonds regularly. 

Two automatic bond bųying plans 
are available novv. If dad is on a 
payroll, the Payroll Savings Plan 
will assure him days of ease when 
he gets ready to retire. If dad is a 
professional man or self-employed, 
he can use his checking aecount to 
buy a bond a month. 

U. S. Treasury Dtpartment 
« w w w v * W 1 

kad sustabdžius komunizmo. v g K o n g r e s a s o r o b i u . 
plitimą, yra "žingsnis tei 
singa kryptimi". 

Jis manąs, kad tokia pa 
gelba bus suteikta ir Aus 
trijai. 

DABAR GALIMA GAUTI 
Groseriy ir Pieno Produktu 

A R C H E R F O O D M A R T 
410P/2 Archer Ave. - Tel. LAF. 3429 
ARCHER FOOD MART praneša atidarymą didelės Grosernes 
ir Pieno Produktų departmentų. Taipat kaip ir pirmiau — par
duodame ŠVIEŽIOS ŽUVIES. Žuvies galima gauti kasdien. 

JACK ROSENBERC, savininkas. Pirmiau savin'nkas Quality 
Food Store, 1632 West 47th Street. 

PRISTATOME UŽSAKYMUS Į NAMUS 
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rą bu^o įsteigęs 1870 me
tais, bet tiktai po dvide
šimts metų tas biuras buvo 
oficialiai pripažintas. 

• 
Jūrų bangžuves (whales) 

gyvena iki 500 metų. Ereliai 
— iki 200 metų, aligatoriai 
— iki 300 metų, drambliai 
— iki 100 metų. 

• 
Rankines granatos jau bu

vo naudojamos Amerikos re
voliucijos kare marinų kor
puse, kuriam vadovavo ge
nerolas John Paul Jonės. 

• • • 
Skaitymas knygų visados 

žmogui atneša daug naudos; 
sako jam tiesą be baimes ir 
parodo versmę laimes. \»v 

http://themselv.es



