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SOVIETAI TEBETĘSIA SUKČIAVIMĄ; 
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Komunistai Iš Atentato Prieš Togliatti 
Pasidarė Progą Sukelti tlaliją 

. 
RAŠO VYT. ARŪNAS 

— — _ _ 

—Tai jūs, o ne mes, esate atsakingi ūž Berlyno įvy
kius, rusai atsake į sąjungininkų notas. — Mes šiame 
reikale ne kiek neesame kalti. Pagaliau, ši problema ne
turi jokio intereso ir kalbėkime pirma visos Vokietijos 
klausimu, imdami pagrindan Varšuvos konferencijos pa
siūlymus... 

Nelaukdami, kol Washing 
tonas, Londonas ir Pary
žius išsivers iš rusų kalbos 
gautąją notą, rusai kaip vi
sada prasilenkdami su dip
lomatiškomis taisyklėmis, 
per Maskvos radiją paskel
bė jo turinį. Kaip ir buvo 
galima lankti, rusai stengė
si Berlyno klausimą apeiti 
ir siūle kalbėtis visos Vo
kietijos klausimu. Jie pri
meta sąjungininkams atsa
komybe dėl dabartines pa
dėties Berlyne, kad ji buvu
si pačių anglų, amerikiečių 
ir prancūzų išprovokuota, 
įvedant naują pinigų refor
mą ir tuo stengiantis pada
linti Vokietiją. Savo notoje 
rusai pastebi, kad jei sąjun
gininkai pasitrauks, tai vo
kiečiai Berlyne badu ne
mirs, nes rusų vyriausybe 
aprūpins juos maistu. 
Paliekamos Praviros Durys 

sidėjęs Italijoje chaosas, po 
atentato prieš Togliatti, ga
li rimtai sukrėsti visą Eu
ropą. 

Ką Neatsargus Žeistas 
Gali Padaryti 

Vienas neatsargus fana
tiko žestas šukele visą Ita-

• i 

• APKALTINO U.S. KOMUNISTŲ VIRŠININKUS 

:-:«X;:-*-7*.<'V-'---r-x_-:'::-.-r:yr-'^-*.:-:>r-x?f 3!-Ą-«!*K»$: 

TAIKOS ŠANSAI GERI : TRUMAN; 
PASITARĖ SU CLAY IR MARSHALL 

Apsistojo Kalbos Apie Alijantų 
Laužimąsi Per Sovietų Blokadą 

VVASHINGTON, liepos 22. — Prez. Trumanas šiandien 
pareiškė, jis manas, jog šansai įgyvendinti taiką pasau
lyje yra labai geri.Jis pilnai parėmė valstybes sekr. Mar-
shallo pareiškimą, kad Amerika mano išnaudoti kiek
vieną diplomatinę priemonę, kad išgauti taikingą išaiški
nimą Berlyno krizes. 

Krašto viršininkas taip 
pat pareiškė spaudos konfe
rencijai, jis mano vėliau 
šiandien tartis su gen. Lu-
cius. D. Clay, am~rik;eč:ų 
komanderių Vokietijoje, ir 
su Marshallu. 

\< mint"; Berlyno Krizes 

Rusai Pagrobė 2 
U. S. Policininkus 

BERLYNAS, liepos 22.— 
U. S. provost maršalo šta
bas šiandien pranešė, kad 
sovietų kariai suareštavo 
amerikiečių policininkų pat-

Prezidentas sake, jis savo į rulį. Liudininkas raportavo, 
Specialė grand džiūre apkaltino dvyliką vyriausvi U. S. komunistų partijos vadų suo- įkalboje kongresui ateinan-į kad ''apsistumdymas" tarpe 

Ii ją ant kojų ir nuo to 30 , kalbiavimu jėga nuversti Amerikos valdžią, ir FBI suareštavo šešis jų partijos būs- jčią savaitę nekalbės apie amerikiečių ir rusų įvyko 
neprotingo žesto gali pasi- tinėje New Yorko mieste. Kiti buvo suimti Chicagoje, Clevelande ir Detroite. Pirmieji | krizę Berlyne ar lutus už-

suimtieji buvo (iš kairės į dešinę, viršuje); Benjamin J. Davis; VVilliam Z. Foster, ir | s įenių reikalus. Paklaustas., 
Eugene Dennis. (Apačioj) John Williamson; Henry VVinston, ir Jacob A. Stachel. I ką j į s mano apie padėtį Ber 

'Maršandažui' 
Sąjungininkai, kaip prie

žastį, kad vokiečiai nekęs
tų, badą, reikalavo nuimti 
bloką, gi rusai apsiima pa
tys juos maitinti, bet reika
lauja, kad sąjungininkai iš
sikraustytų lauk iš miesto. 
Kas belieka daryti? 

Dabarp sąjungininkai gali 
panaudoti lėktuvus, kad pri
stačius maistą į Berlyną, 
bet taip ilgai daryti nega
lės ir vieną dieną turės e-
vakuoti Berlyną, arba pra
siskinti sau kelią per kori
dorių. Pirmuoju atveju są
jungininkų prestižas vokie
čių akyse kristų ir visa Vo
kietija pasvirtų į sovietų 
pusę, gi antruoju atveju vi
sa vakarų Europa pastato
ma prieš sovietų represijas. 

keisti visos Italijos likimas. 
Kiek šis fanatikas studen
tas Antonio Pallante neap
kęstų italųj komunistų vadą 
Togliatti, tačiau bandyda
mas nužudyti yra nedova
notinas, nesi sukelia kompli
kacijų ir duoda komunis
tams progą išplėsti propa
gandą ir po savo raudona 
vėliava suburti žmones tro
kštančius civilinio karo. 

Komunistai moka išnau
doti mirusius propagandai. 
Visa laimė, kad Togliatti, 
gavęs tris kulipkas, po ope
racijos gerai jaučiasi ir svei 
ksta. Jei jis būtų miręs, tai 
komunistams būtų buvusi 
geresnė proga sukelti civi
linį karą. 

Ar Einama Prie Civilinio 
Karo? 

Vietoj kad sunaikinęs ko
munizmą, Pallante su save 
atentatu prisidėjo prie jo iš
siplėtimo. Tuo po atetanto, 
kada jis paleido tris šūvius 
į Togliatti, šiam išeinant iš 
parlamento rūmų, kurių du 
pakliuvo į krūtinę ir vienas 
į ausį, jis bandė pabėgti, 
bet vienas šoferis jį pasivi
jęs suėmė ir policijai pavy
ko išgelbėti nuo minios lin-
čo. Tardomas prisipažino, 
kadi jis nebuvęs inspiruotas 

Jei Įteka tik jėga prasUkin- i ' o k l o s P a r ^ ° * tet. v e l k e 
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stumiamas; negalėjęs 
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mo reikia gerai pagalvoti, 1 1 ^ ~ f k ' Torfiatti kaio 
nes jo pasekmes galės bū- J ??*ę \ , a a 1fP£™. / i p 

J italas dalyvautų Kominfor-
mo posėdžiuose ir skaitė 
Togliatti atsakomingu už 
mirtį tų italų (čia jis pa
brėžė žodi italų, kuriuos 
nereikia suprasti kaip fašis
tais), kurie buvo nužudyti 
tuoj po Italija išlaisvini
mo. / 

Jaunuoliai Skuba 
Stoti Kariuomenėn 

Kariuomenės raštinės bu
vo užverstos 18 metų, jau
nuolių prašymų įstoti į ka
riuomenę, po to, kai Select-
ive Service direktorius maj. 
gen. Lewis B. Her&hey da
vė 19 iki 26* metų jaunuo
liams iki spalių 1 d., kol bus 
pradėtas vyrų ėmimas ka
rinei tarnybai 

Hershey sakė j i s remia 
25 metų amžiaus vyrų) ėmi
mą pirmiausia, bet, kad tas 
dar nebuvo galutinai nutar
ta. Jis pareiškė ,nebus nuo
sprendžio tuo reikalu iki 
ateinančios savaitės, ar 
šaukti vyrus jų eilės nume
rių traukimu ar pagal am
žius. 

-

Siunčia Reikmenis 
Lėktuvams 

13 Centu Pakėlimas 
Prašalino Ford Streiką 

DETROIT, liepos 22. — 
Po beveik 22 valandų kon
ferencijos, Ford Motor Co. 
ir CIO-UAYV unija susitarė 
dėl 13 centų valandai algų 
pakėlimo, ir tuo prašalino 
streiko grėsmę. Unija taip 
pat laimėjo kai kuriuos ki
tus pagerinimus, kas reiš
kia apie 3 ir pusę iki 4 cen
tų valandai daugiau. 

UAW spėjo, kad algų pa
kėlimas kainuos Ford bend
rovei $32,000,000 metams. 
Ford bendrovė nedarė jokio 
spėjimo apie tai. : 

Naujoji sutartis išsibai
gia liepos 15 d., 1949 me
tais. 

• • n 
Šeimininkės Neperka, 
Nukerta Mėsos Kainas 

Keturios didžiausios mais 
to krautuvių bendrovės va
kar sakė šeimininkių atsi
sakymą mokėti aukštas kai 
nas yra priežastis nutarimo 

Bandys Diplomatija 
Pralaužti Blokada 

BANDYS Diplomatija pra 
BERLYNAS, liepos 22.— 

Kalbos ape siuntimą gink
luoto dalinio per rusų blo
kadą aplink Berlyną beveik 
baigėsi čia vakar naktį ir 
atrodė, vakarų sąjunginin
kai nusprendė vartotį diplo-

lyne, jis iš pradžių atsisa
kė komentuoti. 

Vėliau gi, reporteris pri
minė jam, kad jis kartas 
nuo karto pareikšdavo sa
vo nuomonę apie pasaulinės 

pirm suareštavimo. 
Rusų karininkas sakė, 

amerikiečiai yra laikomi ap-
tardymui. Patruliuodami, jie 
drauge su vokiečių policinin 
ku pervažiavo per sovietų 
zonos rubežių. Vokiečiai, 
kurie matė incidentą, sakė, 

taikos prospektus ir paklau , policininkai bandė sugrįžti į 
sė, "Ką jūs manote apie pa- ] U. S. rajoną, kuomet rusai 
šaulio taikos 
bar?" 

šansus da-

žimui blokados. 
Britų valdininkai Londo

ne raportavo paruošimą 

Išklausė Clay Raporto 

juos sustabdė. 
U. S. Kariai į pagalbą 
U. S. maršalo štabas pra-

matines priemones 'pralau- <-., Prezidentas tuoj atsakė-^ j*ė rusų komanda*tf*rą a t i r 
jis manąs, jog šansai pašau- Į ti reikalą ir tuoj sugrąžinti 
linei taikai yra geri, ir greit amerikiečius į jų zoną. So-
pridūrė, jis manąs, kad tie vietų centrinis štabas ra-

naujos vakarų valstybių no- j šansai yra labai geri. Tru- j p o r t a v o > n i e k o pegirdėjęs 
tos protestuojančos Berly
no bloką davimą ir jos pa
siuntimą Washingtonui. 

Iškels tremtinius 
U. S. B-29 lėktuvai vakar 

bombardavo apleistąją vo
kiečių Helgoland salos tvir
tovę vakar. Tą taikinį po 

manas pareiškė, jis pilnai 
sutinka su Marshallo vakar 
padarytu pareiškimu. 

Vėliau po pietų šiandien, 
Prez Trumanas ir jo pata
rėjai per valandą ir 15 mi
nučių išklausė gen. Clay ra
portą apie padėtį Berlyne. 
Po konferencijos, Preziden-

a-
pie pradingusius vyrus ar 
apie tokį, areštą. 

Liudininkai sakė, kad ke
li sunkvežimiai U. S. karių 
vėliau atvyko prie Telow 
kanalo tilto, kur amerikie-
čių-sovietų zonos Berlyne 
jungiasi, spėjama tam, kad 

ti labai sunkios. 
Jei VVashingtonas skaito, 

kad "keturių" konferencija 
nebeturėtų prasmės, anglai 
joje įžiūri tik "šaltą" toną, 
tai Londone susirinkę am
basadoriai Massdgli, Doug-
las ir Strang priėjo išva
dos, kad nėra kitokio išė
jimo, kaip bandyti "maršan 
dauti". 

Jei rusai norėjo bliufuo-
dami sužinoti kokia bus są
jungininkų reakcija, tai jie 
dar turi užtenkamai laiko 
šią įtemptą padėti pašalin
ti: užtenka jiems tik pra
nešti, kad geležinkeliai su
tvarkyti ir susisiekimas at
statomas, kaip viskas tuo
jau susinormalizuotų ir ta
da galima būtų p?reiti prie 
derybų. Bet šiandien nėra 
jokio ženklo, kad tas iš ru
sų pusės įvyka 

Neužtenka jau ir taip rū
pesčių su Berlynu, kaip pra-

Šis atentatas prieš Togli
atti italų komunistams da
vė geriausią progą suorga
nizuoti revoliuciją. Pralai
mėję rinkimus, italai komu
nistai buvo netekę Stalino 
malonės, tad dabar stengia
si iki maksimumo išnaudo
ti padėtį. Tuoj po atentato, 
mieste kilo sąmyšis. 

Šį kartą italai rimtai išsi
gando, nes komunistui aky
se spindi įsiutimas ir noras 
lieti kraują... 

Dienraštis "Draugas" yra 
geriausias tavo patarėjas vi
suose klausimuose. 

SALINA, Kan., liepos 22. 
— 301-jo bombardavimo da
linio viršininkas pulk. Les-
lie G. Mulzer pavadino 240 
geležinkelių: vagonų prikro-
vimą karinėm reikmenim j į į į į į į y "kai kurių mėsų 
siuntimui Anglijon ' 'norma- Į kainas nuo 4 iki 6 centų sva 
liu reikmenų patarnavimu" . r u į Sviestas, taip pat ne-
U. S. aviacijos jėgos dali- perkamas, nukrito nuo 4 iki 
niams vykdantiems "eilinę 5 centų svarui, 
lavybos misiją" ten. 

Anot pulkininko, reikme-

karo keliais atvejais "bom- jto^sekr. Ross sakė, niekas | i š l a i s v i n t i amerikiečius. Sa-
.bardavo" britų ir amerikie-1n e b u v o aptarta, o susinn-
j čiu lėktuvai"! ikusieji tik išklausė Clay ra-

Trečia graži diena iš eilės 
leido amerikiečiams prista
tyti 1,558 tonus reikmenų į 
Berlyną 271 skridimu, o 
britai atliko 202 skridimus. 

Pradedant ateinančią sa
vaitę, U.S. transporto lėk
tuvai evakuos 5,000 tremti-
niyj iš Berlyno į stovyklas 
Amerikos zonoje. IRO atsto 

portą. 

Tito ligoje Kalboje 
Atkirto Kominformui 

kyta, vokiečiai perspėjo 
amerikiečius prieš perėjimą 
per tiltą į sovietų zoną, pa
sakė ką jie matę incidento, 
ir amerikiečiai nuvažiavo. 

Jewel Food Stores, Great ' yf8, »• F i s h b e j n _ s a k \ d § 1 

Rusu Lėktuvas Skrido 
Arti Britu Lėktuvo 

Atlantic and Pacific Tea 
nys bus geležinkeliu veža- I Copj National Tea Co., ir 
mos į New Yorką, iš kur 
kariuomenės transporto lai
vai veš jas į Angliją. 

Kroger Consumer Stores 
pranašavo, kad maisto kai
nos kris ateinančią savaitę. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Misteriškas' mažas lėktuvas vakar numetė naminę 

bombą ant pievos prie UNos romų. Sprogimas išgązdino 
UNos tarnautojus, bet nepadarė jokių nuostoliui 

—Suomijos premjeras Pekkala vakar atsistatydino, bet 
Prez. Paasikivi prašė valdžią pasilikti iki bus sudaryta 
nauja vyriausybė. Priežastis dar nepaskelbta. 

—Gen. Clay šį vakarą skris atgal į Berlyną. 
—Konservatyvas Andre Marie, gavęs Prancūzijos Prez. 

Auriolio pakvietimą, bandė sudaryti naują valdžią. 
—Prez. Trumano spaudos sekr. Ross sakė, "jokios iš

vados neturi būti daromos iš gen. Clay raportąvimo.'* 
—Vokiečio politiniai vadai vakar sutiko priimti atsa

komybę už naująją vyriausybę Vakarui Vokietijoje. 
—5 Trieste komunistu vadai buvo išvaryti. 
—Jungtines Tantos užginčijo raportą, kad komunistų 

šnipai veikia Amerikoje kaipo UNos tarnautojai. 
—Staigūs potviniai pridarė daug nuostolių! Lancaster, 

Ohio, bet miesto gyventojai išliko gyvi ir sveiki. , 
—Mėsa vakar vėl atpigo Chicagos skerdyklose. 

blokados pasidarė perbran-
gu aprūpinti tremtinius — 
didžiuma kurių yra iš FO-
vietų pavergtos Rytų Euro
pos — kuriems būdavo im
portuojama apie 1,000 tonų 
maisto mėnesiui. 

BELGRADAS, Jugoslavi
ja, liepos 22. — Jugoslavų 
komunistų partijos kongre
sas šiandien vėl susirinko, Į BERLYNAS, liepos 22.— 
išklausyti vidaus reikalų 'Anglijos karinė valdžia šian 
min. Rankovič, kuris kalbė- dien teigė, kad du sovietų 

1 

6 Žuvo Lėktuve 
LONDONAS, liepos 22. — 

Anglijos aviacijos ministe
rija sakė, Olandijos laivyno 
lėktuvas nukrito ir sudužo 
Škotijoje, ir kad visi šeši 
keleiviai buvę užmušti. 

Apsimoka Skelbtis 'Drauge' 

KALENDORIUS ' 
Liepos 23d.: Šv. Apolina

ras; senovės: Tartvilas ir 
Kinte. 

Liepos 24d.: Šv. Kristina; 
senovės: Seigis ir Irta. 

jo apie partijos organizaci
ją. Rankovič yra UDBA 
(jugoslavų Gestapo) virši
ninkas. Belgrado spaudi be 
veik visiškai pavesta Tito 
kalbos atspaudinimui. 

Kalbėdamas aštuonias va 
landas, Tito vakar pareiškė 
savo ištikimybę Maskvai, 
bet nurodė, k£u" viskas <*ar 
nėra tvarkoje, nes kirto ko
minformui ir primetė " jam 
kaltinimą, kad jis bandęs 
sukurstyti civilinį karą Ju
goslavijoje, ko p?sekoje, jis 
(Tito) buvęs priversta^ "iš
valyti anti-partiečius," ku
rių du, buvęs finansų mi
nistras Sraten Zuiovič ir 
buvęs lenevce industriio3 
min. Andriia Hebrang bu
vo "išvalyti.', 

kariniai lėktuvai "skrido tie 
siog į York trapsportą," 
pasisukdami tik iš 100 jar
dų atstumos. 

Britų primestas kaltini
mas priminė panašų inci
dentą praeitą balandžio mė
nesį. Sovietų kovos lėktu
vas skrido arti York trans
porto* nusileidžiančio čia, ir 
visi 15 asmenų abiejuose 
lėktuvuose buvo užmušti. 

ORAS 
Giedra ir maloni. Saulė 

teka 5:36; ledižiasi 8:18. (gą arba jos narių vadus. 

Arabai Suvaržo 
Savo Laikraščius 

BEIRUT, Lebanas, liepos 
22. — Laikraščiams buvo 
šiandien uždrausta spaus
dinti žinias neigiamai ap
rašančias arabų lygą. Tas į-
sakymas apima skirtumus 
lygos narių, atsistatydinimą 
arabų valstybių ministrų, ir 
komentarų įžeidžiančių ly-

N 
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CLEVELAND'O LIETUVIŲ ŽINIOS 
Kultūriniu Darželiu 

Metinis Minėjimas 

lyviu bii/o gera nuotaika. P. 
J. Žiūris yra geras patrijo
tas, jau išpildęs 50 afideivi-

: tų D. P. ir paaukojęs apie 
Liepos 25 d. iškilmingai i keturis tūkstančius pinigais 

bus minima tautų kultūrinių | pasiuntimui maisto, 
darželių metinės. Geistina, kad Gna Shulcie-

Programa prasidės 2 vai. ne, milijoninio biznio savi-

SAVANORIAII AMERIKOS KARIUOMENĘ 

ninkė pasektų P. J. Žiūrį 
afideivitais ir aukomis. Juk 
tai kilnus darbas, o gerada
rių vardai lietuvių istorijoje 

popiet, slovakų darželio es
tradoj. Programoj dalyvaus 
visos tautos. Lietuvių jau
nimo grupe pašoks tautiškų ! 
šokių. Programos bus visai j pasiliks amžinai. 
trumpos — po 5 ar 7 minu- j 
tes. ) Rože ir Frank Sankalai 

Lietuvių kultūrinio darže-1 ruošia 30 metų vedybinio gy 
lio pirm. Jonas Brazauskas venimo sukakties minėjimą, 
perstatys lietuvius šokėjus. tik gaila, kad daugelis, gavę 

DR. E. MARKŪNAS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

6859 So. Westeni Ave. 

jų kviestųsi į Ameriką. To
kių tremtinių propaganda 
daugiau amerikiečius paveik 
sianti. Jie savo akimis ma
tys tą ir kalbės apie tą trem
tinį ne vien teoretiškai, bet 
praktiškai juos pažindami. 

Aktingai patys g y v a u k i - Q R f Q WINSKUNAS 
te B ALF vajuose tremti
niams gelbėti ir kitus ragin
kite gelbėti žūstančią lietu
vių tautą. 

Valandos: nuo 7 iki 9 vak. kasdien. 
Trečiadienį popiet pagal susitarimą. 
Ofiso telefonas: AVALbrook 6K.*>9. 
I{ ( 7 . telcfonasi \Y L:\lworth 456H 

Po programos visi susi- j kvietimus, negales dalyvau-. r 6 . . _- -. , . , -J 14.- • • rk-2»*ii« Vyriausybei paskelbus aatas ėmimo kariuomenėn jaunuolių nuo 18 iki 25 metų, tuks-rinks i savo tautos darže- ti del Kultūrinių Darželių L / . . .. * Jy . -^ , . J r o. . J . . ; " \ T .v,., . * v. *«, taneiai jaunuolių visame krašte savanoriai registruojasi j, kariuomenę. Savanoriai ga-
pasirinkti trumpesni tarnybos laika Ši nuotrauka gauta iš New York. 

pe vaisins tautiškais valgiais j Sankalai svetingi žmones.! J *• (Acme telephoto) 
ir gėrimais, šiltame ore la-
bai pravartu šaltas lemona-
das, kurio lietuves užtekti
nai turės. Todėl lietuviai pra 

Clevelande lankėsi -\ dalyvavo ir Keletas senų Cle-, kursiją Chicagon į "Drau- j vo dešimt katalikiškųjų laik-toia Ale Arbačiauskiene s u / , . , . . a * , •' . v. veland veikėjų. Svarstyta 
vyru inžinierium pas savo 

šomi nepamiršti savo darže- Į dėdę Fel. Sklerį ir kaimynus 
lio. F. ir S. Mudrauskus. Svečiai 

būdai ir galimybes bendro 
veikimo tremtinių su čia ap
sigyvenusiais lietuviais. Iš
kelta daug jvairių sumany
mų. 

g o " Labor Day pikniką. M. 
Drosutis ir Ant. Buknis, 
Spaudos Draugijos nariai, 
jau pasižadėjo vairuoti savo 
automobilius. Manome, kad 
ekskursiją sudarys apie de-

Lietuvių kultūrinio darže- vaišir.goje Mudrauskų seimo 
lio estradoj bus tautiškų dai [ j e paviešėjo ir pasidalino 
nų ir šokių. Kurios moterų skaudžiais praeities atsimi-, 
turi tautiškus kostiumus,! nimais. A. Arbačiauskienė y-! Pasirodo, kad lietuv:ų ire- f2tkas' a r . Augiau automo 
prašomos tą dieną jais pasi-. ra gyva liudininkė S. Mud-1 mtinių tarpe yra žmonių, ku- į „ ^ „ f j į j f 1 ' ^ ^ J J ^ } ^ 
puošti. I rauskienės šeimos išnaikini- j pinų energijos 

! mo per pirmą bolševikų o- i 
Draugo' ' Korespondentų 

Klubas, bet ir Clevelando 
"Draugo" ir kitų katalikiš
kųjų laikraščių bendradar-Liepos 10 d. mūsų veikėjai kupaciją. Nuo to laiko S. j Aušriečių pikniko aprašy 

Barbora Jackienė ištekėjo Mudrauskienė per g y v e n o \ me įsiskverbė klaida Nepa-1 u—* 
už Antano Basevičiaus. Šv. daug skaudžių valandų, nes i minėta 0. Raimondienė, kuri i S S SU 3 a i S l r V \ S V i v e l " 
Jurgio bažnyčioj kun. B. Iva neturėjo tiesioginio susisie-j daug prisidėjo aukomis prie ! J U ' c r £ a m z u o t a i dalyvaus 
nauskas jiems sumainė žie- kimo ir aiškių žinių apie sa- j pikniko pasisekimo. 

vųjų likimą. 

t * 

dus. 
Vestuvių puota buvo jau-j 

navedžio namuose. Jaunave-! Jonas Noreika, "Dainos 
džiai buvo apdovanoti gra- j choro narys, leidžia atosto-
žiomis dovanomis savųjų ir! gas su savo giminaičiais Ni-
draugų. : agara Falls ir Canada. 

B. Jackienė yra BALF 38- į — Bijūnas 
to skyriaus pirm., ALT nut. 

S S r S J K * 142tr" A P S I D A I R I U S 

Atsiprašau. 

Ilgiausių metų jaunave- Juozas Šukys, 57 metų am 
džiams. žiaus, staiga mirė liepos 9 

I d. Palaidotas liepos 13 d., 
LRKSA 142-tros kuopos Kalvarijos kapuose. Pamal-

susirinkimas įvyko liepos 15 dos už velionio sielą įvyko 
d., Šv. Jurgio parap. mokyk- N. P. Šv. M. parapijos baž-
loj. Išduotas raportas iš sei- i nyčioje. 
^ ^ S S L * ! * ^ ^ ! Velionis buvo kilęs iš Pa-

ne vėžio apskr., suostų para-

Lietuviškos dainos yra 
malonios kiekvienam lietu
viui ir jos taip sakant labai 
limpa prie širdies. Del ko 
tad labiau nesusidomėti lie
tuviškąja daina ir nepasikal
bėti svarbiu klausimu, tai 
yra teikimu didesnės para-

"Draugo" Labor Day pikni
ke ir, daugelis1' tiki, vienam 
jų teks grįžti nauju automo
biliu. 

Nutarta kreiptis į abiejų 
lietuvių, parapijų klebonus, 
kad paskelbtų ' 'Draugo" 
skaitytojų vajų ir ruošiamą
ją ekskursiją į "Draugo" 

raščių korespondentų. 

rikBlus Tyrimas. Contact Stiklai. 
Orthoptic Gydymas. Stiklus*AtnauJinu 

Dr. Walter J. Swiafek 
OPTOMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
Virš Metropolitan State Bank) 

Tel.: VIRginia 6592 
VAL.: kasdien 10 iki 12 1 iki 6; 
7 iki 9.'seštad. H> ryto "iki 6 vak. 
Sekma d. 10 iki 12. Trečiad. uždaryta 

I » • • • IL^ • 

Dr. L E. Makar 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S o . Parne l l 
Tel.: PULLMAN 8277 

VALANDOS: Dagai susitarimą. 

GYDkTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Kd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HKMlock 5150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį 

I J. RIMDZUS, D. C. 
L I C E N S E D CHIROPRACTOR 

I N S T A T E OF I N D I A N A 
Home Calls in Indiana 

Pbone BIShop 5833 
PHYSIO T H E R A P Y 

2828 So. Christiana Avenue 
HOURS — Daily € to i P. M. 
S a t u r d a y n 10 A_ M. t o B P . M. 

Pageidauja Tvarkingų 
Seimu Emigracijai j J V 
Katalikų imigracijos įstai

gos pasiųsti atstovai Euro
poje lankosi tremtinių sto
vyklose ir pataria didžiosios 
imigracijos pačioje pradžio
je siųsti į Ameriką pačius 
pavyzdingiausius, padoriau
sius žmones, tvarkingas šei
mas, kad nepažinę tremtinių 
amerikiečiai, ko daugiausia 

Dr. R. P. Lutkus 
LIETUVIS REGISTRUOTAS 

OPTOMETRISTAS 
| I B ^ AkiŲ Egzaminavimas 
{ j įSp? Akiniu Pritaikvma? ir 
^&r Lensų Pataisymas. 
7054 SO. VVESTEKN A V h N L E 

Telefonas VVALbrook 4353. 

Dr. E. W. Ovitsky 
M . D . ] REGISTRUOTAS OPTOMETRISTAS 

4740 S. Ashland Ave . 
Patikrinamos akys—Hemai priren
kami, Akiniai puikiausiai pritaiko

mi—Sudužę stiklui atstatomi. 
Tel. Y A R D S 7396 

j VALANDOS: 10 iki 8 

Labor Day pikniką. 
Tškpl t n v i ^ Ai \ P i r inm i ii i 
įsKeua visa eiie Įdomių •,ValamJdte. 40-12. L-4/15U9, skiriant 

m o s L i e t u v i ų R a d l O P u s v a - I k l a U S i m U ' J U t a r p e v i e n a a i i trečiadienio. šeštadienį 1 0 - 3 . 
landžiui, kurį, girdime k a s ' ^ u b i ų , būtent dar šįmet su- ' 
sekmadienį, 9:30 vai. ryto. i ! u o s t i S P a u d ° s Draugijos 
Parama tam, žinoma, dau-1 s e i m y n i n i išvažiavimą, 
giausiai tufetų paeiti iš biz-' Sekantis draugijos susi-
nierių, nes skelbimai, ypa-! rinkimas įvyks rugpiūčio 27 
tingai per radio, naudingi, d. 

Dr. Constance O'Britis 
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

2408 VV e s t 63rd S t r e e t 
VAJU: nuo 7 iki 9 kas vakaras, 

a r b a 
telefonuokite dėl sutarties: 

. HEMLOCK 5524 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 West Cermak Road 

Ofiso valandos: Kasdien nuo 1 — 5 
išskyrus trečiadienius. 

Tel. VIRginia 6776 
Vakarais Pagal Sutarties. 
Rezidencija: Matteson, 111. 

Tel. Chicago Heights 9»5-Y1 

kįenė ir valdybos narys Venc 
lovas reiškė pasitenkinimo 
seimu ir parengimais. 

Po seimo Česniene buvo 
užsukus į Kanadą. 

pijos, Drabūnų km. 

bet kokios rūšies biznieriui. 
Bet reikia taipgi nepamirš
ti, kad jei mes savo biznie
rių neremsime, tuomet ir jie 
nepalaikys lietuvių radio. 
Turi būti, kaip anoje lietu-

Šiame susirinkime dalyva-

silankęs svečias P. Neįma
nąs. 

Pvt. William Malone (Mei-
.lūno), kuris per karą nuo 

f m rtlltrMymt^ BIJO l l r ž a i z d ^ m i r § P r a n c ū z i j 0 j f p a - v i ų patarlėje: Ranka ranką 
laikai buvo parvežti į Cleve- mazgoja. 
land ir iš Šv. Jurgio bažny- j Clevelando lietuviai, susi-

n T " ". ! čios palaidoti Kalvarijos ka- i domėkime čia paliestu klau-
Jau 3 mėnesiai, kaip ser- T>1 . ._ , . . - . • i_-i- - - . . 

7 7 , , ; .. r ^ .Jpuose. Liko liūdesyje tėvai, simu ir bukime remeiais -t 
era Antanas Manleika. uuli; , . u ,. j . . ,. . .į. * 
6 . 5 *-»"«*o ( penki broliai ir trys seserys.; vieni radio pusvalandžio, ki-
miesto ligoninėj. Linkime \ r r J \^ f. . . 
greit pasveikti. F. Baranausko, v i e t o s 

,„ , , ALJ veikėjo bute, įvyko lietuvių 
Trumbule Ohio, mažame . f. . ' i . . * 
x i u « ^ c, w** , tremtinių pobūvis, kuriame 

ūkininkų miestely, pas Joną 
ir Salomėją Sajavičius vie- " 
sėjo svečiai iš Detroit, Mich., i 
Justinas Stankus su žmona' 
ir dukterim. 

ti — savo biznierių. 

Spaudos Draugijos susi
rinkime nutarta ruošti eks-

) 

Liepos 11 d. Šv. Jurgio 
parap. piknikas buvo vienas 
didžiausių ir linksmiausių. 
Kitas piknikas bus rugpiū
čio 22 d., paprastoj vietoj. 

— Koresp. 

laste ho 

Šiomis dienomis baigė me
dicinos mokslą Ber. Povilio
nis ir jau praktikuoja* Cha-
rity ligoninėj. 

Dr. Ber. Povilionis yra sū
nus buvusių vyčių veikėjų 
Kastės ir Jono Povilionių. 

Linkime jaunam daktarui 
pasisekimo ir neužmiršti lie
tuviškos kilmės. 

Jaunieji Valai jau grįžo iš 
atostogų, kurias pora savai
čių praleido Conn. ir New 
York vai. pas pažįstamus. 

SLA 14-toji kuopa turėjo 
šeimyninį'išvažiavimą liepos 
18 d., P. J. Žiūrio sodyboje. 
Kaip šeimininkų, taip ir da- [ 

j Šaukite LAF. 3138 — for 
THERMOSTATICALLY CONTROLLED 

10 W C0ST HE AT 
AVAILABLI FOR IMMEDIATI INSTALIATIONI 
Medais fer homt i , opartmcnft, commtrcla) 
•nd indottrial bulldings. 

FRES 
HEATINO 
SU R V i Y 

f •• th* WlnU*r 
d t m o n i l r a t l o n 
k#for» yog bay. 

W I N K L E R 
S T O K E R S 

Look at these featuresi % 
Fully automatic transmission, guaran. 
teed 3 years—extra power drive—nO 
•hear pin — automatic air governor — 
heatproof burner atsembly—aitra baavy 
coiutruction. 

C O M P L E T E 
N A M Ų Š I L D Y M O 

R E I K M E N Ų 
Įrengimas ir Patarnavimas 

GARINIAMS PEČIAMS. 

&<**. 0U-1&* šUuuy 3i**u6*t 1t&*A»r 
86 prool • 65% grain neutnl spirits, Copr. 194S, Schenley Distillers Corp., N. Y. C. 

Gudrūs žmones daugiau 
žiūri į Naują 

VtfINKLER LP* 
*"•''—'• OIL BURNER 

SAVE 25% 
ORMOREOFQJLJ 

EXTRA SCECIAL 
1—Naujag 20 svarų HOMART 
STOKERIS $98.00 
Išmainomas į Automatic Wink-
ler Stokerį. Apšildo 5 kamb. 
Naujas 6 cubic pėdų PHILCO 
Elektrinis Refrigeratorius 
Complete $218.00 

JŲ NEDAUG TfiRA. IR 
JIE GREITAI IŠEIS. 

ARCHER STOKER 
t* SALES & SERVICE CO. 

Lietuviška įstaiga 

4101 Archer Ave. 

Emerg.: Tel. KEDzie 2868 

Dr. Enrily Vi Krukas 
GYDjYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave. 
CHICAGO, ILLINOIS 

Tel. LAFAYETTE 3210 
Vai.: .p^rm- antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6 — 9 vak., ponlct ir šeit, 12—2:30 

6234 Archer Road 
ARGO, ILLINOIS 

Tel. StTMMlT 1580 
Vai.: pirm., antrad. ir ketv. 3-5 v.v. 

trečiad., - penkt. h* £ešLad. 3-8 v.v. 

CHARLES P. KAL 
, , LIICTUVIS APVOKATAS 

6322 So. Wentern A\e. 
Tel. A*rosi>c»ct 1012 — #721* 

Vai.: Pirmad., Antrad., Kotvirtad. 
10 iki 8:00 

Trečiad., Penktad.. šeštad. 
10 iki 3:00 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2421 \Vest 63rd Street 
VALANDOS; Susitarius — nuo 1:00 
iki 4:00 ir nuo 7:00 Iki 9:00 vaka
ro, išskiriant Trečiadieniu ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROveniU 5218 

Re*. TeL HILltop 2626 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN A SURGEON 
(UETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:I0-t •**. 

Šeštadieniais nuo 2-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Ofiso Tel. — PltOspect S8»8 
Rea. Tel. — VIRginia 2421 

aaaa^Maj^aaia^aMaMMaBaaaaMaj«aMamMa»aaiaaaii»aMaaaa-.aa».»aaaaM — n • » n i — a — — — • — a a ^ 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS: 2—4 popiet, 6:30— 

8:30 vakarais. Trečiad. pa#al sutarti 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(Antras aukštas) 
Ofiso Telefonas: YARds 0554 

Jei neatsiliepia saukite-^ 
R M . 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. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ooi^t, Cicero 
Antrad., Ketvirtad. ir Penktad. 

V A U : 10-12 rv+e: 2-6, 7-9 P. U . 
3147 S. Halsted St,, Chicago 

/ 
Pirmad, Trečiad. ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474 

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskiriant t-ečiad. ir sekmad. 
^štadieniais tiktai nuo 2-4 popiet 

Ofiso Tel. VIRilinia 1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave, 
Telefonai: 
Ofiso — HEMlock SM» 
Kez. — HLMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šešta
dienį pagal susitarimą; kitomis die

nomis nuo 2 iki 4 popiet, 
7—S vakare. 

Ofiso tel. GROveniU 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Abander j . Javois 
(JOVAI&AS) 

GYDYTOJAS K CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Ed. 

OFISO VALANDOS 
Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadieniais Ir šeštadieniais 

pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

' Akis 
Egzaminuoja 

Akinius 
Pritaiko 

Dr. J. J. Smetona, Jr, 
OPTOMETRISTAS' 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALAYDOS: 
Pirmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 Iki 12—1:30 
iki 8:30 

Trečiadieniais uždaryta 
šeštadieniais 9:30 iki 12 —. 1:30 

iki • P. M. 
Akių Specialistas 

Laikomas Pasitarimui 
CANal 0523 Platt Bldg. 

TeL VIRginia 658S 

DR. BIEZI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1-1 popiet Ir 7-8 v. vak. 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 
yra uždarytas, 

REZIDENCIJA 
3241 W e s t 6 6 t h P laoe 

Tel. REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Rea. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS D. CHIRURGAS 

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

6 iki 0 vai. vakare. 

Dr. Walter M. Eisią 
( B I S I N A S ) 

6155 S. Eedzie Ave. 
Praotice limited to Obstetrics 

and Gynecology 
VALANDOS TIK PAGAL SŲTARTJ 

T e l e f o n a i 
Ofiso HEM. 8700^ Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, šaukit MID. 0001 

Rea. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GKOvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Eoad 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 ki 9 vakare. 
Trečiad. ir Kcdėl iomis muaitarum 

Dr. Strikol 
GYDYTOJAS IR CUOILUGAS 

4645 S. Ashland Ave., Chicago 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 ir 6-8; ~treč., šeštad. Ir 
Sekm. tik pagal sutartį 

Ofiso Telefonas: YAltds 4787 
Karnų Telefonas: PROspect 1930 
Jei neatsakys viršmineti telefonai 

šaukit: MlDway 0001 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEIey 7SS0 
Resis. TeL: RRUnswick 0597 

VALANDOS: 
Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare. 

Remkite Katalikišką Spaudą 

Perskaitę Dienr. "Draugą", Duokite Jį Kitiems! 

\ 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. 
K i"- I C B 

ILLINOIS 
= n SESE 

KAS GIRDĖT KITUOSE MIESTUOSE Ginkluoti NKVD Kareiviai Tupi 
Kun. Prof. Simono 

Rskausko Jubiliejus 
VVAUKEGAN, 111. — Sek

madienį Jiepos men. 25 d. šv. 
Baltramiejaus parap. bažny
čioj 10 vai. rytą kun. Simo-
r?<s Rakauskas, benediktinas 
vienuolis, atnašaus iškilmin
gas šv. Mišias, su asista, sa
vo 25 metų kuirgystšs su
kakčiai paminėti. Iškilmėse 
dalyvaus kun. J. Čužauskas, 
Šv. Baltramiejaus parap. kle 
bcnas, jo asistentas kun. A. j 
Valančius ir daug jubiliato, 

rr 

I 

Liaudies Seimo" Prezidiumo Stalu 
Rašo "Draugo" Korespondentas Vokietijoje 

ST. DEVENIS 

Kun. S. Rakauskas, O.S.B. 
i 

jęs Benediktinų ordinan, jis 
išėjo aukštuosius mokslus ir 

draugų kunigų. 
Jubiliatas džiaugiasi, kad 

jo kunigystės sidabrinio Ju
biliejaus sulaukė jo mylimas 
tėvelis, (jau 84 metų amž.), 
kuris dalyvaus iškilmėse. Da j 1923 m. liepos 22 d. Peoria, 
lyvaus ir daug jo giminių,' m„ vyskupo E. M. Dunn bu-
kurių tarpe bus: jubiliato Į v o šventintas kunigu. Pirt 
seselė sesuo Anna Marija, I mąsias šv. Mišias atlaikė 
kazimierietė, brolis, kuris I gv. Baltramiejaus bažnyčioj, 
gyvena vVaukegane su savo I Waukegane. ' 
šeima ir tėvu ir kitos sese-j j u b i i i a t a s visą savo laiką 
rys specialiai atvykusios j pašvenčia mokslui. Veik vi-
iškilmes iš Kalifornijos. 

Kun. Simonas yra mūsų 
mieste augęs ir pradžios 
mokslus čia išėjęs. Jis yra 
trečias iš septynių Rakaus
kų vaikų. Motinėlė pasimirė 
prieš keletą metų. Jo sesuo 
Marijona, operos artistė, y-
ra pasilikusi pavergtoje Lie
tuvoje. 

Kun. Simonas Rakauskas 

są laiką profesoriavo St. Be 
de Kolegijoj, Peru, 111. Jis 
yra anglų kalbos ir dramos 
profesorium, dekanu. Savo 
mokslo šakai yra gerai pri
sirengęs ir jau turi daug rei
kalingo patyrimo. 

Linkėtina jubiliatui kun. 
S. Rakauskui pasisekimo ir 
toliau darbuotis švietimo sri 

yra ar tik ne pirmas iš lie- j tyje ir laimingai sulaukti 
tuvių amerikiečių jaunuolių,, auksinio kunigystės jubilie-
įstojusių į vienuolyną. Įsto-1 jaus. 

BALTIMORE, MD., ŽINYNAS 
TRUMPOS ŽINIOS 

"3 * *» 
Reiškiame užuojautą Apo-

linario Naoaravičiaus šeimai 
ių tėvelio ligoje. Ligonis ran 
dasi Franklin Sąuare ligo
ninėje sunkioje padėtyje. 
2mona ir sūnus budi be per-
stojimo. Kun. dr. Mendelis 
suteikė ligoniui paskutinius 
Bažnyčios sakram e n t u s. 
Duok Dieve ligoniui kantry
bės jo kentėjimuose. 

Liepos 18 d. parapijos cho
ras, vadovybėj pirmininko 
Jurgio Galkausko ir vargo
nininkės Mrs. F r a n c e s 
Brown, turėjo metinį išva
žiavimą ant Geleženės "šo-
ro". Diena buvo graži ir vi
si choro nariai gerai pasi
linksmino. 

Liepos 23 d. palaidota iš 
mūsų bažnyčios italė, žmona 
Rosaria D'Anna. Kadangi ji 
buvo krikštyta ir priėmė šv. 
Komuniją mūsų bažnyčioje, 
kuomet ji dar buvo Tėvų Re-
demptoristų globojama, tad 
norėjo būti ir palaidota iš 
mūsų bažnyčios. Prie didžio
jo altoriaus šv. Mišios buvo 
su asista, o du kunigai laikė 
šv. Mišias prie šoninių alto
rių. 

Liepos 22 d. suėjo 5 me
tai nuo mirties a. a. kun. 
Juozapo Lietuvniko. Atgie
dota egzekvijos ir atlaikyta 
iškilmingos gedulo šv. Mi
šios už sielą Baltimorės lie
tuvių dvasios vado per 49 
metus. Lai jis ilsisi Viešpa
ties ramybėje! 

Baltimorėje lankėsi kun. 
Juozas Gaudinskas, Šv. Jė
zaus Širdies, New Philadel-i 
phia, Pa., lietuvių parapijos j 
pirmasis padėjėjas. Buvo 
apsistojęs Šv. Alfonso par. 
klebonijoj. Viešėjo pas An
taną Sakalauską Westporte 
ir Riklickų šeimoj. Jam teko 
proga pirmadienį, net du 
kartus: 1:10 vai. ir 4:30 vai. 
po pietų, vadovauti Stebuk
lingo Medalikėlio no venos 
pamaldoms. 

Gauta žinia, kad kun. Du-
binskas atostogauja pajūry
je arti New Yorko, o kun. 
Jonas Mendelis lanko pieti
nę Amerikos dalį. Dabartiniu 
laiku randasi pas vienuolius 
Trapistus Gethsemani, Ken-
tucky. Ten ilsisi ir dvasiniai 
save gaivina. 

Kitą savaitę mūsų bažny
čioje bus minimos pirmos 
metinės sukaktuvės kanoni
zacijos šv. Kotrynos Labou-
re, kuriai Marija pavedė mi
siją praplatinti jos medalį. 
Kotryna Labourė buvo Mei
lės Kongregacijos Seserų vie 
skelbta šventąja 1947 m., lie-
kusi 70 metų amžiaus. Pa
skelbta šventąja lą47 m., lie 
pos 27 d. Kun. dr. Mendelis 
turi dvi šventosios relikvi
jas, kurios bus sveikinamos 
kitą pirmadienį ir antradie
nį po visų novenos p**maldų. 

Sveikiname Leonardą Pau 
žą. Girdėjome, kad Dievas 
apdovanojo jį ir jo žmoną 
sūneliu. Leonardo mamytė 
džiaugiasi sulaukusi antro 
anūko, krikštynos įvyks sek
madienį, rugp. 1 d. 

Lietuves okupaniai ru s a i 
teigia,kad Lietuva rusiškos 
vergijos pančius užsi d ė j o 
laisva valia ir į Sovietų Są 
jungą įsijungė savo noru, 
vadinamajam "liaudies s 21-
mui" 1940 metų liepos 21-
22 d. tuo reikalu padarius 
nutarimą. Ano meto gyvieji 
liudininkai, smv lkmer iškai 
matę "liaudies seimo" eigą, 
parodo, kad viskas buvo pa 
daryta teroru. Nors "liau
dies seimo" narius okupin-
tai ir laikė patikimais žmo
nėmis, nes jie visi okupan
tų buvo parinkti, bet Lietu
vos pavergimo "aktui" su
daryti nepasitikėta nė savo 
pakalikais: prie jų buvo pa
statyti NKVD agentai. 

Jonas Stonys, pirmosios 
sovietų okupacijos metu bu 
vęs Kauno radijo vyr. pra
nešėjas ,padarė tokį pareiš
kimą, jį patvirtindamas sa
vo parašu: 

180 rusųj kareivių: 
"liaudies seimo" posėdyje 

"Kokioje dvasioje v y k o 
ano meto garsūs "liaudies 
seimo" nutarimai, aš, kaipo 
vienas artimiausių, "liaudies 
seimo" posėdžio eigos liu
dininkų, čia norių pa
žymėti: man buvo pave
sta pravesti "liaudies sei
mo" posėdžio radijo tran
sliaciją ir aš turėjau visiš
ką laisvę kalbėtis su vyriau 
sia "seimo" rinkimų komi
sija, iš Maskvos atsiųstais 
bei vietos komunistai parti
jos pareigūnais, bolševikų 
sudarytos "liaudies vyriau
sybės" nariais, "seimo" de
putatais, turėjau teisę lan
kytis posėdžio patai p o s e, 
stebėti paruošiamuosius dar 
bus, užeidinėti į Valstybės 
Teatro (minimasis posėdis 
v y k o V . T e a t r e ) u ž k u l i s į , 
kuriame buvo prisiglaudęs 
sekretoriatas. 

"1940 m. liepos 21 d. prieš 
"liaudies seimo" posėdžio 
pradžią, į Valstybės Teatro 
scenos užkulisį buvo atves-
stas raudonosios arm i j o s 
180 žmonių dalinys, kuris 
užėmė sargybos postus. Ka
riai buvo v ginkluoti lauko 
kautynių ginklais. Sargy
bos postai (vietos) b u v o 
slepiami. Sargybiniai slėpė
si už scenos užkulisyje sto
vinčių dekoracijų, šviesos 
rampų, užuolaidų, gėlių. Po 
seimo prezidiumui skirtais 
stalais taip pat buvo sugul
dyti sargybiniai ir prideng
ti grindis siekančiomis stal
tiesėmis Sargybinių gink
lai buvo paruošti v e i k s 
mui. " i 

Rusas sustabdė radijo 
transliaciją 

Prieš posėdį bent -kelias 
dienas buvo garsiai šaukia-
ma, kad "istoriškasis "liau
dies seimo" posėdis b u s ; 
transliuojamas per radiją. 
Tačfcu posėdžiui prasidėjus 
radijas nebuvo įjungtas ir 
net nebuvo pranešta, kodėl 
transliacija atšaukta. Jonas 
Stonys t u o reikalu sako: 
"Nors 'liaudies s3imo' po
sėdžio eigą vyriausiosios 
'liaudies seimo' rinkimų ko
misijos buvo nutarta trans
liuoti per radiją, bet vie
nam NKVD majorui rusui 
užprotestavus * transliac i j a 
prieš pat posėdžio pradžią 
buvo atšaukta. Leista kai; 

kurias pozedžio v ieas įra
šyti į radijo plokšteles. Ra
dijo transliacijos bijota, kad 
neįvyktųi kekių nesusiprati
mų, kas neigiamai paveiktų 
nuotaikas ir iš anksto p įro
dytu didžiąią pavergėjų ap-
gr ulę ir melagystę. 

Atstovų kalbos parašytas 
sovietų pasiuntinybėj 

t 
1 'Kiekvienam seimo at

stovui jau iš anksto skirta 
pasakyti kalba buvo para
šyta sovietų pasiuntinybėj 
ir patikrinta sovietų pasdun 
tinio Lietuvoje Poziniako-
vo. Kalbėtojus skyrė sovie-
vietų pasiuntinybė. Paskir
tieji kalbėti atstovai kal
bas gavo tik atvykę į posė
dį. Jie jas turėjo perskai
tyti savo vardu. 

Prie kiekvieno atstovo 
sėdėjo NKVD agentas 

"Liaudies seimo'' atsto
vams užėmus vietas, prie 
kiekvieno atstovo buvo pri
skirtas stebėtojas — slapto 
šios sovietų policijos agen
tas, kuriam buvo pavesta 
žiūrėti, ar atstovas balsuo
ja (viskas buvo balsuojama 
rankos pakėlimu), klausyti, 
ką atstovas kalba su savo 
kaimynu, ir panašiai. Visa 
posėdžio e i g a , kalbėtojai, 
smulkiausios posėdžio eigos 
detalės iš anksto buv sužy
mėtos atskiruose prezidiu
mui skirtuose lapuose. Ats
tovui einant sakyti rusų pa
siuntinybės parašytą kalbą, 
prezidiumas k e l i s kartus 
klausdavo kalbėtojo pavar
dę, patikrindavo, ar tą kal
bėtoją rusų pasiuntinybė y-
ra įrašiusi į kalbėtojų skai
čių. Ko rusų pasiuntinybė 
nebuvo įrašiusi i r nebuvo 
davusi kalbos, tas kalbėti 
neturėjo teisės. 

Yla išlindo iš maišo 
<M Seimo" posėdžio metu 

sovietų; buvo numatytas kai 
beti atstovas Ročius. Jis tu
rėjo kalbėti valstybžs sant
varkos pakeitimo klausimu 
ir siūlyti įsijungti į Sovietų 
Sąjungą. Priėjęs prie prezi
diumo stalo kalbėti Ročius 
savo kišenėje nerado sovie
tų pasiuntinybes jam para
šytosios kalbos, kurią posė
džio metu buvo kažkur su
maišęs su kitais popieriais. 
Padėtį išgelbėto prezidiumo 
pirmininkas ,kurs davė kal
bos teksto nuorašą, nes so
vietų pasiuntinybe kiekvie
nai kalbai buvo padariusi 
po keletą nuoraša kadangi 
ji tikėjosi, kad dėl žioplu
mo vienas kitas atstovas 
duotą kalbą gali pamesti. 

Nutarimai b:ivo padaryti 
sovietų pasiuntinybėj 

Jonas Stonys iškelia bū
dingą sovietams d a l y k ą : 
"Vienas būdingesnių fak
tų iš ' 'liaudies seimo" po
sėdžio yra tas, kad "sei
mui" dar nepradėjus svar
styti darbotvarkės, aš ga
vau iš tuometinio radiofo
no direktoriaus '* liaudies 
seimo" atstovo J. Banaičio 
Kauno leidžiamo komunis
tų laikraščio "Tiesos" nu
merį, kuriame iš anksto, ne 
nelaukiant "liaudies seimo" 
suruošto vaidinimo pabai
gos, jau b u v o paskelbti 
"liaudiesi seimo" nutarimai 
SKELBKlTfiS "DRAUGE" 

— Lietuva skelbiama sava
noriškai įsijungianti į So
vietų Sąjungą. Pasibaigus 
seimo posėdžui aš turėjau 
iš šio "Tieses" numerio, per
skaityti 'per r diją visus 
Lietuvos valstybinę sant- j 
varką liečiančius seimo "nu
tarimus". Kai radofonodi-1 

rektoriui pareiškiau savo j 
suabejojimą, jog ka r t a i s į 
"liaudies seimas" gali ki
taip nutarti, negu "Tiesa" 
iš anksto parašė Bana'tis 
man atsakė' "Bolvevikai 
vietoje netūpčioja. 'Liaudies 
seimas" rėra Snrt noikro 
mėlis. Dideli dalykai spren
džiami greit ir be svyravi
mų. Nauja gadyne n e š a i 
naujus tempus." , 

Viskas vyko Maskvos 
kontrolėje; 

Kokioje Maskvos kontro
lėje ir teroro dvasioje vy
ko 1940 m. liepos 21 dieną 
"liaudies seimo" posėdis, 
Jonas Stonys dar ii kelia to
kį faktą: 

"Kai teisingumo ministe-
riui seimo atstovui Pakark-
liui reikėjo seime referuoti 
apie Lietuvos 'savanorišką' 
įsijungimą į Sovietų Sąjun
gą, seimo posėdis laiknai 
buvo pertrauktas, nes Pa-
karklio kalbos tekstas ne
buvo spėtas- atsiųsti iš Ma
skvos. Skubiai buvo teirau
jamasi aerodrome, ar nėra 
iš Maskvos atskridęs lėktu
vas ir ar neatvežė skubų pa 
kietą. Nes^aukus lėktuvo 
(tą dieną smarkiai lijo ir lė
ktuvas vėlinosi), Pakark-
lis, pasitaręs su sovietų pa
siuntiniu Pozdniakovu, ga
vo sutikimą savo kalbą pa
rkaityti iš nuorašo, b2 Ma
skvos peržiūrėjimo." 

Taip gyvieji liudininkai 
liudija apie "liaudies sei
mo" posėdį, kuris "nutarė" 
Lietuvą įjungti į Sovi:tų Są 
jungą. Ir sovietai ne ig3di-
na skelbti, jog viską lietu
viai padarė savanoriškai. 

CLASSIFIED ADS 
• " D R A U G O " - * 

D A R B Ų S K Y R I U S 

"DRAUGAS" H E L P WANTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 

127 No. Dearborn Street 
Tel. RANdolnh 9488-9489 

HELP WANTKD — VYRAI 

~AIMRlisiNGlMFN~ 
TO SOLICIT DISPLAY 

ADVERTISING 

Alert men needed. Accounts eover 
whole citv. We give promisitig 
leads. ^Aftractive terms. Full or 
pa r t t ime 

Apply: Box 115 
"DRAUGAS" 

2384 S. Oakley Ave. 
Chic&go 8, III. 

S K U B I A I R E I K A L I N G I 

CARPENTER'IAI 
ILGAS DARBAS TIK 

PRASIDEDA 
6125 W. 26th St. 

GEORGE A. F U L L E R CO. 

HELP \VA\TED VYR VI 

REIKALINGAS 
Reikalingas geras žmogus prie 
apžiūrėjimo namų. Darbo mokes
tis nuo $20 iki £60 p savai te . 
Arba paimsiu pusiiiink^. G«?rus 
užmokestis. 

Rašyki te "DRAUGAS" 
Box 212, 

23S4 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, 111 

Gorėdami ką nors pirkti, par
duoti, ianuomuoti, surast i , praneš-
i u i.i., paauiaudokite "Draugo" 
JLASS1KIED akynumi . Tūkstan
čiai akmenų, yra gavę rezutat i ts! 

K^ su tokiais draugais, 
geriau visai be drauprų. 

— Lietuvių patarle 

Broliškoji meile, tat malo
niausių draugų motina. 

Bu* U S Savi ngs Bonas 
REGULARLY 

Chiangas Lankėsi 
Puolamam Mieste 

NANKING, liepos 22. — 
Ciang Kai-shek š-andien ta
rėsi komunistų puolaman 
Taiyuan mieste api2 Shansi 
sostines apgynimą, ir tuo
met lėktuvų sugrįžo čia. O-
ficialus pranešimas apie 
Ciango kelionę lėktuvu ne
padavė jokių smulkmenų. 

Kiti valdžios šaltiniai sa
kė, valdžios lėktuvai ta pa
čia proga pristatė pastipri
nimų ir reikmenų garnizo
nui Taiyuane. 

'ii • 
vZs-. %y 

AskwhereyouWORK 
Ask where you BANK 

Katalikas turi aiškiai ži
noti, kad jo pareiga yra skai 
tyti katalikiškus laikraščius 
ir knygas. 

Tikrai būsi išmintingas, 
jei skaitysi dienr. " Draugą v. 

<p= 
IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 

SEKLYČIOMS SETŲ 
1 

Mūsų ilgę metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 

TV*i*r J»»n*« w patenkinimą. 
l« Mūsų Dirbtuves 

Turime dideij n pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIUMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant, Nupirksite Daug Pigiau i 

t j 

^ASA^TUOTATMEDŽIAGA re DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauski te Jų ! 

Archer Avenue Furniture Co. 
PAKLOK SETŲ IŠDIRBĖJAI 

4140 Archer Ave. Chicago 32, 111. 
Telefonas LAFayette 3516 

Savininkas J O E KAZIK—KAZĮ KAITI S 

SEND, Inc. 
304 West <>3rd Street 

CHICAGO 21. ILL. 
Tel. KNGLEIYOOD 5028 

SENI) PRIIMA 
MAISTO SI INTINU l ŽSAKV 
MUS I VISAS VOKIETIJOS IK 
M'STRIJOS ZONAS ANGLIJĄ, 
P R A N C Ū Z I J Ą , I T A L I J A . O L A N 
DIJA. BELGIJA. ŠVElCAJtUĄ. 
LINKIJA. ČEKOSLOVAKIJĄ, 

JUGOSLAVIJĄ. 
Marta siuntinėliai APDKAl STI 
draudimo firmose, pristat>mas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai grąžinami. Fa 
kelv dingęs siuntinvs pakeina-
mas ki»u. 

PRISTATYMO LAIKAS: X- 21 
DIENOS! J VISUS KRAšTl S* 

( .niausi eksportiniai pruduktai. 
Pristatymas vykdomas iš sandė-

lių Europoje. 

Siunėiant money order, čekį ar 
kt. mok. nriemonę, tiksliai nuto 
dykite gavėjo adresą ir užsako 
mu siuntinėlių tipo numerius 
Galima užsakyti keli pakietėliai 
lam pačiam gavėjui. 

2 sv. tauku, kiauliniu 
No. 1 2 s v.bekono 
<o nn ^ s v ' s a ' a m ' dešros 

o 2 sv. kenuotos jautienos 
1 sv. pieno miltelių. 
Z sv. bekono 
2 sv. kenuotos jautieno> 

No 2 2 sv. pietų Afrik. apeis. 
.-» 00 marmelado 
" 1 s v. eukraus 

1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado. blo< ks 

-g.50 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 s v. bekono 
2 sv. cukrau J 
2 sv. aukšė. rieb. sūno 
1 sv. kavos pupelių. 

\ 

STASYS IJTWINAS SAKO: 

"DABAR -rA1 GERIAUSIAS LAIKAS 
PIRKTI VISOKIOS RCSIES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytn-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —' 
Varn'šo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų-
HardVare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuli&cijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Waliboard — Plas ter Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasi te i rauki te! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

STASYS LITWINAS. Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8 0 3 9 S . H A L S T E D S T T E L . V I C T O R Y 1 2 7 2 

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ry to iki 6-tos vai. vak. 

No. 1 
<>;, 9 SVARAI ( I K R A I S 

4!»8 9 SV. KAVOS rupulių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
5 4 0 0 4,5 sv. kavos pup<|lių 

No. T 200 Cbesterfield eiąare* ių 
S 2 0 0 (Išskiriant V«ik. ir Italija » 

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati-
* 5 9 5 nėlė (Tik i Vokietijų» 

No. 3 10 sv. kvietimų miltų 
S2-85 4 une. kepimo miltelių 

KXTRA MEBALfl b SV.!!! 
% iv. kenuoto sviesto 

No. 10 ~ s v - bekono 
!._ „r- 2 sv. kiaulinių taukų 5 # J J 1 sv. šokolado, blocks 

1 sv. eukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

-

I 

IV 

r u nurodytose kainose įskatty-
1 s persiuntimo, draudimo ir ki 
1 :« išlaidos. 

\ • 1 . d t J ' i.< >>.« s M I d t . i u . 
r • • 1 • 15 t 11 ir 1 .1 v i e n i j 1 

<!<•! «htlt M I U Į u/».« 
N- : I d imi siandn n J>J 

I ir'misėm* dr^ucam 
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CiceroJe per paštą: 
Metanu $7.00 
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8KELBKITES DIEN. "DRAUGE** 

APŽVALGA 
Amerika Ir Rusija 

Užsieniu Šelpimo Problemos 
BENDROS PASTANGOS < 

Tremtinių problemos tebėra svarbios, aktualios. Šim
tai tūkstančių jų skursta Vokietijoj, Austrijoj, Italijoj 
ir kitur. Tiesa, yra rūpinamasi jų šalpa ir įkurdinimu 
(tam ir S. 2242 bilius U. S. kongrese pravestas) t tačiau 
faktas palieka faktu, kai tai daroma tik pripuolamai 
ir dėl to šimtai tūkstančių žmonių ilgai dar turės gy
venti vargingą tremtinių gyvenimą. 

Visi puikiai suprantam, kad tremtinių problema ge
riausiai ir laimingiausiai išsiristų, jei jų kraštai, iš ku
rių jie buvo i I tremti, būtų greičiau išlaisvinti iš komu
nistines vergijos. Bet, anot Maironio, "kol saule pa
tekės, rasa ir akis išes". 

Įvairios užsieniams šelpti organizacijos Amerikoje 
(jų tarpe ir BALF), gavusios valdžios pritarimą, su
darė bendrą, organizaciją "American Overseas Aid", 
k u r i t u r ė j o v e i k t i t a i p , k a i p k a r o m e t u v e i k ė N a t i o n a l 
War Fund. Ji turėjo gražiausių užsimojimų kiek galint 
daugiau paramos sukelti tremtiniams šelpti. Tam tiks
lui ji skelbė vajų ir tai plačiu mastu. Jin įjungė United 
Nations Appeal for Children ir International Childrens 
Emergency Fund. 

Prie šio svarbaus darbo ir BALrF buvo prisidėjęs. 
Siekta sukelti šešiasdešimt milijonų dolerių. 

NEPASISEKIMO PRIEŽASTIS 
Bet is Overseas Aid. spaudos ir paties BALF šaltinių 

sužinome, kad tasai svarbus vajus visiškai nepavyko. 
Sakoma, kad vargu ir vajaus leias padengs. Ir šis nepa
sisekimas, aišku, atsiliepia į BALF ir į kitų šalpos or
ganizacijų veikimą. Skaudžiausiai, žinoma, atsilieps į 
pačius tremtinius. 

Gal prie šio vajaus nebuvo tinkamai prisirengta, gal 
neįtraukta pačioji visuomene ir tos organizacijos, ku
rių talka, paprastai, tokiems darbams yra reikalinga? 

Bet, atrodo, kad ir prie didžiausių pastangų vajus 
daug geriau pavykti negalėjo, nes to priežastys yra 
grynai psichologines. • 

Kai susitarta del gen. Marshallo plano, kai jisai už-
girtaa ir pradėtas vykdyti į gyvenimą, žmones pradėjo 
galvoti, kad tuo ir tremtinių ir vaikų šalpos problemos 
automatiškai išsisprendžia. 

Tačiau taip nėra. Tremtinių šelpimo problemos toli 
gražu gen. Marshallo planu neišsisprendžia. 

MARSHALLO FLANAS IR ŠALPA 
Pirmoje vietoje Europos Atstatymo Programa (Mar

shallo planas) nors ir pristatys Europai maisto produk
tų, bet ji visų reikalavimai nepadengs. Ji nedaug teatsi-

žveiga į tremtinių reikalavimus. Pagaliau, ims nemažai 
laiko, kol platesniu mastu programa pradės veikti. Be 
to, toji programa yra labiau taikoma, kad ekonominį 
Europos gyvenimą atstatyti, bet ne šelpimui. 

Atsižvelgiant į tą visa, mes, lietuviai amerikiečiai, 
kitos tautinės grupes ir, apskritai, amerikiečiai neįsi-
kalbekime sau, kad tremtinių ir iš viso nuo karo nu
kentėjusių žmonių šelfimo gadynė jau yra užsibaigusi. 
Anaiptol. Privatinio šelpimo reikalas tebėra aktualus 
ir jis dar ilgoką laiką tokiu bus. 

Todėl, tikrai gaila būtų, jei American Overseas Aid 
turėtų likviduoti ir skaudu būtų, jei jau nebebūtų da-

/ romą naujų pastangų kitą vajų skelbti, į jį įtraukti vi
sas galimas jėgas ir žiūrėti, kad jis praeitų su pasi
sekimu. 

LIETUVIAI IR BALF 

KODĖL RUSAI VERŽIASI I V \ K A R U S ? 
Hr 'The Chicago Tribūne" praėjusį ketvirtadienį įdėjo 

spalvuotą žemėlapį ir prie jo tokią antraštę: "Kodėl 
Rusija eina į Vakarus vieton į Rytus" . 

Kad atsakyti į tą klausimą, duodama keletas statis
tinių žinių ir daroma palyginimų. 

Žiūrint į žemėlapį, nesunku įsivaizduoti, kodėl rusai 
veržiasi į Vakarus (į Vakarų Europą, bet ne į rytinę 
Aziją). 

Sibiras yra didelis kraštas, bet miškai, balos, šaltas 
klimatas pačių rusų ten netraukia. Jau nuo 1'8-tojo 
amžiaus rusai atsukę savo veidą Vakarų link, nors 
Sibiras buvo eksplioruotas ir pasisavintas. 
* "The Chicago Tribūne" teigia, kad Rusija nėra taip 
jau tinkamas kraštas žemės ūkiui palyginti su tuo, 
kiek daug žmonių ji turi maitinti. Pagal 1947 m. pa
duotą statistiką, ariamos žemės Rusija teturėjusi 301,-
462,000 akrų. Šiaurės Amerika tokios žemės turi 708,-
644,000 akrų. Iš jų 530,131,000 akrai priklauso Jungti
nėms Valstybėms. 

Apskaičiuota, kad pernai Rusija turėjo 211,384,985 
gyventojus 8,473,444 kvadratinių; mailių plote. Į tą plo
tą įskaičiuojama ir tos teritorijos* kurias rusai pasi
grobė po antrojo pasaulio karo. 

Darant palyginimą su Rusijos gyventojų skaičium ir 
žemes plotu, Jungtinės Valstybės turi 3,022,387 kva
dratines mailias žemės plotą ir jame gyvena 142,000,000 
žmonės. Visa Šiaurės Amerika, turėdama tik truputį 
daugiau žemės (8,664,840 kvadratinių mailių), turi 180,-
000,000 g y v e n t o j ų . 

S U S I S I E K I M O P R I E M O N I Ų P A L Y G I N I M A S 

Rusija, neturėdama tokios kanalų sistemos, kokią 
turi Vakarų Europa ir kuri tik kelias dideles upes te
gali naudoti navigacijai, apie 83 procentus visų savo 
prekių turi pervežti geležinkeliais. Ir reikia neužmiršti 
to fakto, kad Rusija teturi tik 57,000 mailių geležinke
lių, kuomet Jungtinės Valstybės jų turi 226,000 mailių. 
Taip pat pažymėtina, kad Jungtinių Valstybių rytų ir 
vakarų krantai yra sujungti su visa eile geležinkelių 
linijų, kuomet Rusija teturi tik vieną transkontinentinę 
liniją. Amerikos geležinkelių yra tiek daug, kad karo 
metu juos bombarduojant, būtų negalima jais susisie
kimą suparaližuoti, bet Rusija jų tiek nedaug teturi, kad 
jie greit galėtų būti visai subombarduoti. 

Ir geografiniu atžvilgiu, kaip teigia Tribūne, šiaurės 
Amerika yra geresnėj pozicijoj negu Rusija. Ežerai 
(Great Lakęs) (Juoda galimumus pigiai transportacijai 
tarp rytų ir vidurvakarių. Chicagoje susijungia St. 
Lawrence vandenų sistema su Mįssissippi sistema. Ru
sija tokių susisiekimo priemonių neturi. 

Tokius tai palyginimus Chicago Tribūne daro tarp 
Amerikos ir Rusijos žemės plotų, gyventojų ir susisie
kimo atžvilgiu. 

. 

St. Bedė Kolegij? Prisimenant 
Benediktino kun. Simono Rakausko minimas kunigys

tės jubiliejus, lietuviuose sukelia tam tikrų atsiminimų. 
Jubiliatas yra ilgamečiu profesorium St. Bedė College, 

Peru, 111. Prieš porą dešimtų metų tą kolegiją lanky
davo pusėtinai didelis lietuvių būrys, nes lietuviams 
studentams ten buvo rodoma daug palankumo. Jie tu
rėjo reguliarias lietuvių kalbos, lietuvių istorijos, lite
ratūros etc. klases. Jie turėjo savo knygyną, lietuvių 
draugijėles. Iš jų tarpo išaugo nemažai sąmoningų, stip
rių veikėjų religinėj ir tautinėj dirvoj. 

Berods ir dabar dar yra lankančių; St. Bedė kolegiją 
lietuvių, tačiau paskiro sąjūdžio jų tarpe nebėra. Mat, 
kiti laikai, kiti žmonės. Tačiau lietuviai — kun. S. Ra
kauskas ir dar kitas kunigas (taip pat iš Waukegan) 
toj kolegijoj svarbų vaidmenį, vaidina. Geriausio jiems 
pasisekimo kilniame švietimo ir katalikiškojo auklė
jimo darbe! 

\ 

Kanadiečiai Įsijudina 

Kadangi t remtinu tarpe Europoj yra ir lietuvių de
šimtimis tūkstančių, twiel natūralu, kad jie mums, A-
merikos lietuviams, pirmoje eilėje turi rūpėti. Jei iš 
AOA nieko neišėjo, jei BALF iš ten žadėtos dalies ne
galės gauti, tai žiūrėkime, kad Bendro Amerikos Lie
tuviu !&ftlpo* Fondo veikla padidėtų, kad mūsų visuo
mene butų dosnesnė tikrai svarbiam reikalui — trem
tiniu šelpimui. Mūsų visuomenes pareiga stipriai sto- _ ,. . . . , - . 
veti BALF užnugaryje, kad jo vedami maisto, drapanų KeiKIŲ VISieiTIS jKdltytl 
(«• kai bus paskelbta pinigų) vajai būtų sėkmingai pra
vesti. 

Peržiūrėję Kanados lietuvių laikraštį " Nepriklauso
ma Lietuva" (jo 13 nr.), pastebime, kad mūsų broliai 
kanadiečiai vis stipriau susiorganizuoja l ir platesniu 
mastu pradeda veikti ir religinėj ir tautinėj diryoj. Stip
rėja jų veikla ir kovoje dėl Lietuvos išlaisvinimo. Jų 
eiles papildo ir veiklą labiau įjudina atvykusieji iš Eu
ropos tremtiniai. 

Gerai visi įsidėmėkime, kad tremtiniams šelpti lai
kas dar nėra praėjęs. Nors dviejų metų bėgyje Ameri
kos krantus ir pasieks keliolika tūkstančių lietuvių 
tremtinių ir čia jie bus įkurdinti, tačiau pati didžioji 
jų dalis pasiliks ilgesniam laikui skursti ir vargti trem
tyje. Jais rūpintis yra šventa mūsų pareiga. 

Geležinkelių paroda Chicagoj turtinga eksponatais ir 
idzni. Verta ją atlankyti. 

"Vyties" Nr. 7 (liepos mėn. laida) išėjo turiningas, 
įvairus ir gražus. Jį redaguoja rašytojas Antanas Vai
čiulaitis, Scrantono universiteto profesorius. Šį žurna
lą turėtų skaityti ne tik L. Vyčių organizacijos nariai, 
bet visi, kas mėgsta pasiskaityti gerų raštų ir sekti 
mūsų organizuotojo jaunimo sąjūdį. 

• 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos, kaip praneša jos lei

džiamas laikraštis "Darbininkas", seimas šiemet įvyks 
rugsėjo 19 ir 20 dienomis, Šv. Jurgio lietuvių parapijoj, 
Nonvood, Mass. 

T A R K A I N I U K A I 
Rašo Nolečhj Vidikas 

Zdrastvui, tovarišč! 
Nesidyvikite, tavorščiai, 

kad ruskai pasveikinu. Bol
ševikams gerą darau, juos 
ruskai kalbėt pratinu... Juk 
neužilgo Dėdė Šamas visus 
Maskvos agentus išdumpins 
į jų "rojų". Ar ne tiesą sa
kau, tovarišč Rojau? 

Džiaukitės, raudonbuožes 
literadurniai, kad pateksite 
greit į savo svajotą *'rojų"!... 
Nepykite, nes jum tik gerą 
darau ir gero vėlinu... 

• * • 
"Vilnies'' kanceliarkoje 

tupintysis antisemitas bei 
semitizmo bandūrščikas ven
gia nagrinėti tūlus raudon-
semitiškus gešeftus... 

Na, prisipažink, tovarišč 
raudonantisemite, kas tau 
užmokėjo už tą antisemitiš
ką straipsnį, kuris anądien 
tilpo "Vilny", kuriam šlykš
čiai išpeizojai Izraelio val
stybes prezidentą?... A?... 

• • • 
Jei tokio tipo raudonanti-

semitai, kaip kad "Vilnies" 
kanceliarkoje tupi, užvaldy
tų Palestiną, tai kas būtų?... 
Nagi būtų kaput Izraelio val
stybei, ir Palestinos dabar
tiniam prezidentui būtų ka
put... 

Tokie raudonantisemitai 
išnaikintų Haganą, jie ir Ir-
guną sulikviduotų, kiekvieną 
Izraelio patrijotą sulikviduo
tų, o tai sulyg "Vilnies" rau-
donantisemitiško banduršči-
ko galvosenos nebūtų anti
semitizmas. 

• • • 
Moskovskos "pažangos" 

prisikapstę pilnas makaules, 
gal "Vilnies" pisoriai išaiš
kintų sekančius gešeftus: 

1. Kodėl nieks iš sovietijou 
negali išvažiuoti, o tūkstan
čiai žydų išvažiavo? 

2. Kodėl jie spruko iš Ru
sijos? Ar tai dėl stalinsko 
semitizmo, ar dėl moskovs-
ko antisemitizmo?... 

3. Ir kodėl tie žydai kaip 
į dangų spraudžias tik į Pa
lestiną ir tik į kapitalističną 
Maskvos prakeiktą Ameriką, 
o niekur kitur? 

4. Ar "Vilnies' ' štabas ne
mano, jog tie iš Rusijos 
"displaced" žydai nėra sta-
linterno agentai ir šnipai? 

• • • 
Čia yra rimti klausimai, 

o ne baikos. 
I tuos klausimus tovarišč 

Bimba ir tovarišč Andrulis 
privalėtų ne mikmikiškai, 
bet rimtai atsakyti. Jei jūs 
dedatės esą antisemitizmo 
ekspertais, \ tai ' 'chodi siu-
da", atsakykite. O aš labai 
abajoju, ar jie ką išmano... 
Ar ne sveikiau būtų raudon-
buožėms apie antisemitizmą 
"maučat"? 

SfCURITV 
IOAN, 

( T ę s i n y s ) 
—Būtinai! Koks tas reikalas, kad būt inai ! 
—Paklauskit io. v 

—Paklausim, paklausim. Kur jis sustojo Marijampolėj ? 
—Nežinau. 
—.Juokų, draugas, nekrėsk. Mes ne juokaut atvažiavom! 
—Nežinau. Aš jį pakeliui paleidau. Susipykau su juo. Susigin

čijom. Aš jam ir pasakiau: " E i k sau ir kad daugiau negrįžtum i 
m^no namus". Taip. Rcakcijonierius jis. Nenorėjau savo ausimis 
tikėti. J am pasakiau ir kartoju ėia prie visu: jis man ne sūnus! 
Taip. Viena nuėjo i vienuolyną^ vadinasi, gyva supuvo, šitas~ir 
g i . . . Geriau be vaikų, negu toki. Ką Čia dailinti!—numojo jis 
ranka. 

Vyrukai nustebę pažvelgė į vienas kitą ir nusišypsojo. 
—Smarkus tas draugas Kreivėnas. Taip ir reikia. Nebijok, drau

ge, jis jau daugiau negrįš į šituos namus. 
Atsisveikindami visi trys iš eilės paspaudė Kreivėno ranką ir 

; išvažiavo. 
Kreivėnienė išbalusi stovėjo valgomajam. 
—Tu iš tikro susipykai ?—paklausė ji silpnu balsu. 
—Ne tavo dalykas. 
—Kur tavo protas ir širdis šitaip kalbėt! 
—Kas mano galvoj ir širdy—tu niekad' nesužinosi. Aš tau jau 

sakiau kartą. Eik gult. Nieko aš negirdžiu daugiau, tik tavo de
javimus. Tu tik dejuot, verkš lent . . . Nors kartą t u . . . 

—Sakyk, sakyk: "Nors kartą tu mi r tum!" 
—(N'ori ? Nori.' Ii pasakysiu. Žinoma, kad būtų g e r i a u . . . tau 

?irba m a n . . . notru toks <ryvonimas. Arba gyvent , arba mirt. K a f 
Turi dabar? 

Automobilio šviesos šokinėjo, svyravo tamsiuose laukuose, pasi
suko, ir šviesi juosta greit slinko į Marijampolės pusę. 

26. 
Lyja. Smulkus tas lietus, bet kieme balos. Vištos vaikščioja pa-

• sišiause, nuleidę uodegas. Tik antys linksmai šnekučiuojasi ir 
pliurškia po balą. Medžiai juodi, dangus murzinas. Šlapias vėjas 
bailiai cypia kluono plyšiuos. 

Švilpia vėjas, nuo stogų varva, o šuva tupi patvartėj ir dreba. 
Rato išrėžta vėže sruvena vanduo. Ir arklio pėdos pilnos van

denio.. Po bulvieną vaikščioja vieniša varna. 
Šlapia ir šalta. Mergų rankos pamėlynavę ir purvinos. Apsia

vę vilnonėmis kojinėmis ir Įsistojo j dideles klumpe, jos rauja 
cukrinius runkelius, liauja, peiliais nupjauja lapus, nukerta šak
nis ir meta į krūvas. Lapus sau, o runkelius sau. Per laukus atei
na ir Kazys su Motiejum. Pasižiūri i runkelių lauką, 'pasižiūri į 
dangų, nusikeikia ir griebia už runkelių lapų.* 

Dilba tylėdami. Petronė retkarčiais rankove nusibraukia nosį. 
Ka/.ys Slapias rankas nusišluosto į kelnes ir suka papirosą. Link
smai sukasi pilku . s laukuos tas melsvas dūmelis. 

Šalt.). Ju .ė ploja rankom, pučia jas. o Motiejus spiria koja j 
orą, ir storas purvo puspadis toli lekia per runkelių vagutes. 

Smagu tokiam drėgnam šalty rasti zuikio guoli. Žiūrėt i sugu
lėtą sausą žolę, žiūrėt į minkštą zuikio vilnos žiupsneli. Smagu 
žiūrėt į pempės plunksną, pamestą runkelių vagutėj. 

O lietus dulkia. Debesys lekia pažemėm. Ten toli toli laukai 
dingsta pilkoj migloj. TcM ten kyla balti dūmai ir žybčioja rau
dona ugnelė. Smagu žiūiet i tn ugnį, į tuos baltus dūmus. Jie ky-
la, kaip šiltas džiaugsima al.im šlapiam šalty, šitam purvinam 
darbe. 

Runkelių lapai girgžda, tyška vanduo nuo jų, byra drėgnos že
mės nuo jų ir krinta į klumpes. 

—Eikit pietų. 
Visi atsigręžė. Kreivėnas bakstelėjo lazda į lapų krūvą. J a u 

daugiau pusė runkelių nuimta. Lapų karvėms bus nemažai. Pui
kiai užaugo! Tik išvežt bus sunku per šitą upelį. 

(Bus daugiau) 
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Britų Socialistai Ilgisi Dievo 
Rašo DR. J. PRUNSKIS 

Vien krikščionybe yrą 
pakankamai dinamine 

Po nemažų pastangų, pa
sisekė gauti iš Londono 
vieną įdonuų^ leidinį: "In this 
faith we live" (šiuo tikėji
mu mes gyvename). Išleido 
Parlamentary Socialist Ch-
ristian Group, Cd J. Temple 
Ltd., 7 Noel str., W. 1, 
London, pusi. 20. 

Tai pareiškimas ,kurį pa
dare britui parlamente esan
tieji socialistai, kurie save 
laiko krikščionimis, iš viso 
77 žmonių parašai. Viso to 
sąjūdžio dvasia bene bus 
Stafford Cripps ,apie kurio 
ankstybesnę knygą — "To-
wards Christian Democra-

»» cy — jau mes raseme. 
Šio naujojo socialistų 

parlamentarų pareiškimo 
pradžioje Stafford Cripps 
rašo: 

rancija, kilusi iš bendro ti
kėjimo, kuris pasireiškia 
viltimi ir meile, yra ne silp
numo, o nuoširdumo ženk
las. — 

Įdomu, kad Anglijos dar-
biečiai savo ideologiją taip 
nusako: 

— Darbo Partija turi ge
rą pagrindą būti laikoma 
krikščioniškąja partija (p. 
3)... 

—Darbo Partijos gimimas 
tikrai rado įkvėpimo krikš
čionybėje (p. 4) . 

Ta britų darbiečkji grupe 
skelbiasi plačias socialines 
reformas daranti ne iš Mark 
so išmokusi, bet iš krikš
čionybės, iš Evangelijos. 

Taikos klausimu 

Jie turi gerų vilčių ir dėl 
taikos sukūrimo pasaulyje: 

— Tikėjimas į Dievo ge
rumą reikalauja tikėti, kad 
žmogus gali pasiekti kilnes
nį stovį negu k a i yra da
bartinis — besikartojančių 
masinio žudymo epidemijų. 
Jeigu tik žmogus to ieškos, 
yra kelias į taiką. Jau'vien 
supratimas, kad tas taip 
yra, sudaro pirmą svarbų 
žingsnį radimui išeities. — 

Viltis tauresnio rytojaus 
Jie džiaugiasi, kad Baž

nyčia ir tikėjimas yra dar 
išlikęs Rusijoje ir sovietų 
okupuotuose kraštuose: 

— Tų senui ir įtakingų 
Bažnyčių gyvavimas Rytų 
Europoje duoda pagrindą 
tikėtis, kad ilgainiui, paro
dant iš abiejų pusių gerą 
valią, skirtumai tarp Rytų 
ir Vakarų gali sumažėti. 
Tas duoda pagrindą, ant 
kurio bus galima pastatyti 

SEKMADIENIO NUOTYKIS 
Rašo ALEKSANDRAS GRIAUSMAS 

s i : 

Jausti savo dievišką 
pašaukimą 

Ir tolimesniame savo pa- Į t i l t a- s k e r s a i t o s P r a j o s , 
reiškime jie skiria svarbią j k u n d a b a r m u s s k i n a - — 

- Mūsų demokratijų ke- vietą Kristaus mokslui: I ** baigiamoji mintis'yra 
liai yra skaudžiai bandomi. — Jis mokino, kad tik-
prieš totalitarinius metodus roji asmens autonomija yra 
ir rezultatus. Jie išliks ne j pasiekiama visišku ir pilnu 
dėl savo medžiaginių tobu-j savęs atsidavimu Dievui, 
lumų ar ne dėl savo suge- j išsilaisvinus iš kūniškumo 
bėjimų tiekti greitus ir e-! kalėjimo... Ne koncentraci-
fektyvius ūkinius rėzulta- jos stovyklos ir ne likvida-
tus. Mūsų demokratijos jė- torių būriai yra laisvajam 
ga glūdi laisvės dvasioje žmogui sankcija, liepianti 

būti ištikimu bendruomenei, 
o supratimas savo dieviško 
tikslo ir idealo. — 

ir supratime vertingumo 
žmogiškojo individo, kurs į-
kvepia veikimą. Be šio sti
praus moralinio pagrindo', 
mano supratimu, demokra
tija negalės atsilaikyti, ir 

Minėtieji britų parlamen
to atstovai nori krikščiony-

— Nors dauguma šių die
nų žmonijos problemų yra 
ūkinės ir politinės rūšies, 
savo esmėje jos yra mora
linės problemos... Tikėdami 
į geresnio gyvenimo gali
mybes ir turėdami tikėjimą 
į Dievo norą, kad žmonės 
turi gyventi sutarime ir 
kilnume, mes žengsime į 
tauresnį rytojų. — 
Pamaldos ir krikščioniškos 

akcijos suvažiavimas 

Reikšminga, kad šiemet 
per Sekmines kai įvyko 

esąs, 
jisai buvo pradėtas pamal
domis, ir pats ministeris 

partijos narių pareiškimas, j j k r a t i j a > šiandieninių politi 
kuriame jie prisimena, kad nių i r i n d u s t r į j o s vadų už
k r i s t u s suglaustai nusako d a v i n y s y r a patikrinti pri-
Įstatymą kaip meilę Dievo | ̂ ^ š i o s krikščioniško-
ir meilę savo artimo". 

Britij, darbiečiai apie 
gyvenimo tikslą 

Toliau jie pabrėžia, kad 
medžiaginės gėrybes, pini
gas teturi negatyvią vertę, 
tik pašalina vieną priežastį 

šios pasaulėžiūros kaip pa
grindo industriniam ir ko
merciniam bendravimui ir 
juo paremti ūkinį ir socia
linį planavimą... Viskas, ką 
mes šiame pasaulyje daro
me, neišskiriant nė mūsų 
darbo, kuriuo mes pelnome 

bes dėsniams rasti reikia-
aš giliausiai įsitikinęs, kad, m2^ pripažinimą nevien poli-
tik vien krikščionybė yra tiniame, bet ir ūkiniame gy- Į ^ b o T a r t i i r a kM*£ 
pakankamai didelė teikti v e n i m e J i e r a š o :

 D a r b o Pa r t lJ<* * * S * 
tą dinaminę jėgą, kuri gali 
duoti pastovumą ir sustip- ~ J e i S u P o h t i n ė d o 
rinti progresyvinę demo- k r a t i J a priimama kaip iš es- j pirmininkas Attlee, darbo 
kratiią i m ^ s krikščioniškas meto-Į partijos narys, anglikonų 

j das, tai nemažiau turi būti . bažnyčioje skaitė viešai 
Toliau seka darbiečių ( t a g p a t s i r a u ^ ^ demo- epistolą (apaštalui laiškai, 

Mišių maldų dalis). 
Šiemet balandžio mėne

sio 25 d. Londone įvyko 
"1948 metų krikščioniško
sios akcijos "suvažiavimas, 
siekiąs Vakarų Europos 
tautų vienybės, statant ją 
ant krikščionybės pagrindų. 
Prancūziją atstovavo MRP 
ir ministerių kabineto pir
mininkas Schumanas ir so
cialistas Ancfre Philip. Vo* 
kietiją atstovavo CDU 
(krikšč. dem. unijos) at
stovas Nordneim-VVestfale 
ministeris pirmininkas Ar-
nold ir socialdemokratas 
saksų švietimo ministeris 
Dr. Grimme. Angliją atsto
vaujantis Crtpp-s ragino 
krikščionis panaudoti savy
je glūdinčią jėgą taikos 
kūrimui. Tam krikščioniš-

nelarmmgumo, tikrąjį gi 
,„. ... . i„;W Q savo gyvenimą, yra dalis 

džiaugsmą, tikrąją laimę . &J ' ' 
žmogui atneša ne tas, ką̂  
žmogus turi, bet tas, kuo 
jis yra. 

Todėl, jie tvirtina, krikš
čioniškoji valstybė turi pa
rūpinti žmogui ir medžiagi
nį pagrindą, bet ne asme
ninių laisvių sąskaiton ar 
ne be bendradarbiavimo 

uždavinio atliekant 
Dievo nuskirtus tikslus. Vi
si mūsų veiksmai turi būti 
įkvėpti jausmo apie mūsų 
dievišką pašaukimą. — 

Medžiaginė kultūra ir 
dvasine jėga 

Toliau tie britų demokra
tijos" šulai apgailestauja, 

pačių žmonių, , k a d i d a b a r t i n i s gyvenimo Į Z " " ^ , * ^ ^ J Z Z * h 3 ^ t 
— Krikščionybe m o k i n a , , . , , n , n . 6 ; . w o

 k o s akcijos suvažiavimui 
t standarto pakilimas ir me- ______ „„aii****™*,. „v-r^.*** K. 

tie parlamento at- , . . . - J... .„ . . l"«vo sveikinimą atsiuntS ir 
— rašo 
stovai — » » u o.~ e-r""" menybių sumenkėjimą, ni 
mo tikslas yra savęs t o B u - ! h i l i z m o 

augimą kaip litera
tūroje, taip ir politikoje. Ir 

kad šio gyveni-! * * * £ *Z*1£Z** £ ! h t i t * ******* Sulas, mi-
nisteris pirmininkas Att-

linimas amžinam gyvenimui 

jie tvirtina: bendravime Dievuje. Dėl tos 
priežasties dvasinė ir pro
tinė asmenų laisvė yra es-
mingiausis politinis reika
las, nes tik tada žmogus 
gali pilnai naudotis savo 
dovanomis, kai jisai yra 
savo paties viešpats. — 

Darbiečiai ir krikščionybe 

Parlamento atstovai yra 
susirūpinę, »kad žmonių pa
jėgos būtų nukreiptos ne 
griovimui, o bendrai gero
vei, ir jie pabrėžia, kad ge- 77. , v . ' , * T * • * f 4r ~, * J ^ 3žn», žmonių išnaudojimas nausia atmosfera tam tarp
ti yra: 

— Tik gyvas jausmas 
žmonių brolybės, kaip kilu- Taipogi jie skelbia rasių 
sėų iš to paties Tėvo — Die
vo, gali nukreipti tas jėgas 
į konstruktyvinius (kūrybi
nius) tikslus. Bendra tole-1( lygūs) Kristuje. 

J 

— Demokratinis gyveni
mo būdas teišliks moder
niame pasaulyje tik jeigu 
jisai atras dvasinę jėgą, 
kuri jam teiks gyvastingu
mą ir atsigaivinimą. Tokia 
jėga tegali išplaukti tik iš 
atgimimo krikšči o n i š k o 
draugiškumo. — 

Parlamentarai išpažįsta 
net savo tikėjimą į nuodė
mę ir skelbia, kad, pavyz 

juodojoje rinkoje irgi yra 
įuodėmė (p. 9) . 

lygybę* primindami Kris
taus žodžius, kad nebus nei 
graiko, nei žydo... bet visi 

lee. Tos idėjos skleidžiasi 
plačiau. Pavyzdžiui, spauda 
neseniai pranešė, kad duktė 
belgų socialistų vado P. H. 
Spaak, Marija Spaak, 21 
metų amžiaus, priėmė pir
mąją komuniją ir sutvirti
nimo sakramentą. 

Įvykiai ir reiškiniai verti 
dėmesio. 

SECURITY 
BONDS 

Tai įvyko Vilniaus kraš
te vokiečių okupacijos me
tais. Buvo gražus birželio 
mėnesio sekmadienis. Atvy
kau pas savo gerą pžįata-
mą malūnininką, atvirai pa
sakius, naminio spirito pa
ragauti. Tas malūnininkas 
gamindavo tikrai skanų 
naminį spiritą ir, sumaišęs 
jį sm medumi, vaišindavo sa
vo svečius. Tą sekmadienį 
buvo jo vardo diena ir jis 
suruošė šiokį tokį baliuką. 

Kai žandai pradėjo raus
ti, o smilkiniai suktis, išėjo
me su malūnininku į kiemą 
tyru oru pakvėpuoti. Pas
kui mus išsėlino ir gražio* 
ji malūnininko žmona. 

—Na, Mariuk, negerai,— 
tarė malūnininkas: — sve
čius palikai vienus, o pati 
išėjai. 

—Noriu šiek tiek atvėsti. 
Visi girti. Niekas nebesvar
bu, — pasiteisino ji. 

—Petrai I Parodykim po
nui savo naują žirgą, — pa
siūlė ji, rodydama į mane. 
— Jis ganosi krūmuose vi
sai netoli nuo čia. 

—Bijau sovietiškų parti- j 
zanųf — garsiai juokdama
sis tarė malūnininkas. 

—Juokai juokais, bet jūs, 
čia gyvenate nuošalioje vie- j 
toje, todėl rusų partizanų 
atsilankymas nebūtų nau
jiena. 

—Valkiojasi jie čia aplin
kui, bet tuo tarpu mums 
žalos nedaro, — paaiškino 
malūnininkas. 

Po truputį slinkom į krū
mus, ieškodami naujai pirk
to žirgo, o tuo metu ponia 
papasakojo, kad prieš kelias 
daenas rusų partizanai pa
gavo du Švenčionių miesto 
gyventojus, einančius į Len
tupį, ir vien už tai, kad jie 
buvo kooperatyvo tarnau
tojai, gyviems išbadė akis, 
nupjovė nosis, ausis, šlau
nyse išpjovė ki&ienes. Pas
kui juos pakorė, po jų kojo
mis sukūrė laužus ir iki pu
sės sudegino. 

Buvome nuo malūno nu
tolę apie 500 pėdų. 

—štai j is! — tarė ponia, 
rodydama besiganantį krū
muose žirgą. 

—Rankas aukštyn!—stai
ga suriko iš krūmų išlin
dęs banditas ir atkišo į mus 
automatinį šautuvą. 

Visi trys krūptelėjom ir 
ne nepajutom, kad jau sto
vim su iškeltom rankom. 

—Tegyvuoja Stalinas! — 
šūktelėjo banditas. 

—Tegyvruoja . . . — vos su-
murmėjom numirėliii bal
sais. 

Iš krūmų išlindo dar pen
kiolika raudonųjų banditų. 
Tai buvo pabėgę iš Šven
čionių ghetto žydai ir pa
rašiutais numesti rusai. 

—Tai k ą, nelaimingieji 
kapitalistai, — paniekinan
čiai kalbėjo banditų vadas, 
stambus rusas, — patys 
kaip kiaulės ryjat spiritą, 
o mes čia vargstam miškuo
se, kovodami u ž žmonijos 
gerovę! 

—Atleiskit, gerbiam i e j i 
draugai'! Prašaus pas mus į 
valde*. Alučio užteks. Labai 
prašau...—pakvietė malūni
ninko žmona. 

—Šiandien mano vardo 
diena. Prašau užeiti, — dre
bančiu balsu paprašė ir ma-
lūnininkas. 

—Labai malonu, gerbia
mieji fašistai, bet toliau ma 
lūnininko vardo dieną švę

sime pas mus. Čia pat krū
muose, — juokdamasis kal
bėjo raudonųjų banditui va
das. 

—Nuleiskit rankas ir sė
skit! — įsakė vadas. 

Sėsdamas laukiau kulip-
kos į pakaušį. Tačiau ap
link mus susėdo raudonieji, 
mums nieko nedarydami. 

—Kas juos pažįsta?—pa
klausė vadas. 

—Ui, draugas vade, mes 
visi žydai pažįstam poną ma
lūnininke ir jo gražią pa
čią. Jis mums daug miltų 
parūpindavo ir atveždavo į 
ghetto. Jo pati irgi labai ge
ra ponia. Visi mes ją mylė 
jom. Ui, bet to velnio mes 
nepažįstam, — rodydamas 
į mane, kalbėjo vienas žy
das.—Ui, anas gali būti vo
kiečių šnipas. 

—Malūnininkas mane pa
žįsta, — tariau neklausia
mas. 

—Jums visiems yra gerai 
žinoma, koks aš žmogus. 
Ką tik dabar tą natį pa
tvirtino ir draugas Mauša 
Leibovičius. Pas mane vo
kiečių šnipams nebuvo ir nė
ra vietos, o jis yra mano 
draugas, — rodydamas į 
mane, aiškino malūnininkas. 

—Na, viskas tvarKOJ, — 
tarė jų vadas. — Švęsime 
toliau! 

Jis išsitraukė iš kišenės 
Stalino konstituciją, ją skai
tė ir mums aiškino. Bandi-
tai plojo. Plojom ir mes. 

Kai Stalino konstitucija 
buvo perskaityta, vadas su
šuko: 

—Draugai, dabar neškit 
samagoną! 

Keli banditai liko sargy
boje, o kiti nuėjo į malūną, 
išvaikė malūnininko svečius 
ir atgabeno į krūmus visus 
jo gėrimus ir užkandžius. 

—Tu, Leibovičiau, dabar 
gerk su tais kapitalistais, o 
aš pavaišinsiu ponią, — įsa
kė banditų vadas. — Prašau 
su manim, gerbiamoji ponia, 
—• pakvietė stambusis ru
sas. 

Malūnininko žmona neno
rėjo eiti, bet stambusis ru
sas pagriebė ją už rankos ir 
nusitempė toliau į krūmus. 

Mums buvo įsakyta stik
linėmis gerti samagoną ir 
šaukti: 'Tegyvuoja Stali
nas! Tegyvuoja komparti
ja!" 

Kai nuo samagono beveik 
netekau sąmones, atsimenu, 
kad susukau: "Tegyvuoja 
Trockis!" 

—Ui, Trockis* buvo tik
riausias komunistas, .— su
šnabždėjo vienas žydas man 
į ausį. 

Netoli nuo mūsų girdėjosi 
malūnininko žmonos balsas: 

—Aš negiliu... sergu... e-
su nėščia... 

—Kas ten darosi su ma
no žmona? — susirūpino ma 
lūnininkas. 

—Ui, kas tavo, tai ir mū
sų'! Ir mum* patinka mote
rys! Mes kovojam už visą 
svietą! — • aiškino g i r t a s 
Leibovičius. 

Kuriam laikui praslinkus, 
sugrjžo raudonųjų vadas, o 
į krūmus pradėjo eiti kiti 
raudonieji banditai, o mes 
toliau turėjome gerti sama
goną. 

Kai visa tai ban: itams 
nusibodo, jų vadas srišuko: 

—O dabar fašistai turi 
mun» padainuoti. Tu pir
mas dainuok! — su pistole-
JR39S 
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kad Dėdė Šamas suėmė dvy
liką balšavikų vadų, kurie 
jau buvo išfigeriavę Stalino 
saulę ant tankų čia atvežti, 
lietuviškų balšavikų štabas 
pasiuntė vyriausybei strong 
notą? kurioj protestuojama 
dėl suimtųjų paleidimo už
dėjus kauciją. Sako, balša-
vikams vėl priseis duoti ka-
lektas Vilniaus Vėžio Insti
tutui, kad padengus suimtų
jų kauciją. Gale notos taipgi 

i labai strong pareiškiama, 
kad Amerika turėtų sekti 
progresyviškiausią ir demo
kratiškiausią Sov. Rusiją, 
kurioj politiniai areštantai 
tuojau sušaudomi, arba iš
vežami į Sibirą. Kadangi A-
merika neturi Sibiro, tai, no
toje sakoma, Dėdė Šamas 
lengvai galėtų savo areštan-
tams gauti nuo Stalino skly
pą kur nors ledyniuotojo 
vandenyno pakraštyje, arba 
Solovkų raistuase. 

Dabar vikeišinų čėsas. 
Daugelis vikeišinui važiuoja 
su visa savo šeima, su vi
sais puodais ir kitokiomis 
tulšimis. Bet yra ir tokių, 
kad dėl darbo, arba kitokių 
rokundų, negali visa šeima 
važiuoti. Dažniausiai žmona 
su vaikais važiuoja vikeiši
nui, o vyras pasilieka na
mie ir džiaugsmu trykšta, j 
kad kryžių numetė nuo sa- j 
vo pečių, kad dabar turės pil- j 
ną laisvę. Kai kurie iš to | 
džiaugsmo net pasistato ge
resniais kukoriais už savo 
žmoną ir tarias pasigamin-Į 
siąs tokių patriovų, kokių' 
jo žmona net sapne nesap
navo, f i' 

Bet dažnai tokiems vy
rams atsitinka taip, kaip sy
kį Pietų Amerike atsitiko 

Raului Varveliui, kuomet 
jo žmona buvo išvažiavus į 
svečius pas brolį. Štai, kaip 
rašo Sao Paulo lietuvių ga-
zieta: f 9 l 

Dažnai vyrus noras ima 
Barti žmonas už virimą. 
Į akis jie nuolat šoka; 
Girdi, žmonos virt nemoka. 
Tai per karšta, tai per šalta, 
Tai per juoda, tai per balta. 

Atsitinka vieną dieną, 
Pasilieka Raulas vienas. 
Virvelienė kažkur toli, 
Vyksta į svečius pas brolį. 
Raulas linksmas ir ramus, 
Ims tvarkyti tuoj namus. 
Galės virti, ką norės. 
Malonumo daug turės. 

Storą knygą pasidėjęs, 
Rautas verda atsidėjęs. 
Po virtuvę duoda garo, 
Tik kad niekas nesidaro. 
Sriuba bėga, žemėj klanas, 
Lyg įvykęs būtų tvanas, 
Taip nevyksta kept kotletų, 
Matos reiks palikt be pietų. 
Telegramą tuojau rašo 
Žmoną greit sugrįsti prašo. 

Ot, tau ir džiaugsmas ne
tekus žmonos, kryžiaus ant 
savo pečių. f J į 

Pilkaičiai, Karštaičiai ir 
Stipraičiai aną sekmadienį 
pavadino mane į šeimyninį 
besket pikniką, Jackson Par
ke. Sako, prie vandens ant 
smėlio pasišildysi ir savo se
nus kaulus. 

Nuo strytkario e i n a n t 
mums keliu prieš akis su
spindėjo auksu nupentyta 
Laisves Statula. Visi vaikai 
sužiuro. Karštučių Jonukas, 
pribėgęs prie tėvo, klausia: 

— Pa, pasakyk man, dėlko 
pergale visuomet vaizduoja
ma moteries statula. 

— Kaip dabar čia tau iš-
ekspleinyti, — atsakė tėvas. 
— Kai užaugsi, apsiženysi, 
tuomet tikrai suprasi. 

Dar Galima Gaut? Plačiai 
Komentuojamą Knygą: 

MIRTIES KOLONA 
parašė Antanas Tolis 

Malonu pranešti, jog 
"MIRTIES KOLONA", 
Antano Tolio nepapras
tų po bolševikais per
gyvenimų ir baisių žiau
rumų aprašymai, kurie 
pukelė tokią sensaciją, 
kuomet ėjo per DRAU
GO skiltis, ką tik išėjo 
iš spaudos knygos for
moje. 

Knygoje autorius iš 
savo asmeniškų pergy
venimų aprašo, kaip 
bolševikai lietuvius me
džiojo, tardė, kankino, 
žudė ir varė mirti klai
kiuose Sibiro tyruose. 

Ši knyga išleista publikai prašant ir reikalau
jant. Ji kiekvienam skaitytojui paliks neišdildo
mo įspūdžio ir tikrai parodys, kokie žvėrys dabar 
laiko nukryžiavę Lietuvą ir kitas pavergtas tau
tas. 

Knyga turi 254 pusi., gražiu spalvotu viršeliu. 

KAINA — Tik $1.00! 
Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, Illinois 

y 
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Našlaičių Gimines 
Prašomi Atsiliepti 

Žemiau telpa sąrašas lie
tuvių vaikų, kurie karo me
tu buvo atskirti nuo savo 
tėvų ar globėjų bei giminių. 
Dedamos visos pastangos, 
kad būtų galima surasti 
šiems vaikams globėjus. Šių 
vaikų gimines gali gauti dau 
giau informacijų apie juos 
kreipdamiesi šiuo adresu: 

War Relief Services — 
NCWC, Att.: R. Disco, Suite 
8515, 350 Fifth Ave., Nevv 
York 1, N. Y. 

** O L Y M P I C H O P E F U L S DOCK 

PERLEBACH, Mar^areta, 
gimus 1939 m. lapkričio 1 d. 
Kaune; duktė Edvardo Za-
panik ir Valentinos Perle-1 
bach, iš Kauno; motina mi- ; A dock policeman greets members cf the U. S. Women's 
rusi. i Gymnastic Team as they arrive in Southampton, England, 

REIMONTAITE, Aldona,!.*0 t a k e P a r t i n t n e Olympics. On the gangway from the 
gimus 1939 m. rugpiūčio 13 'SS America are (left to right) Helen Schifane, Concetta 

Lenz, Meta Elste, Dorothy Dalton, Anita Šimonis, and 
Laddie Bakanic. 

(Acme telephoto) 

d., ir jos sesuo Gražina, gi
mus 1932 m. liepos 4 d. Kau
ne; dukterys Viktoro Rei
monto ir Aldonos Reimon-
taites; jų tėvas miręs 1947 
m., o motina mirusi 1942 m. 

RUTKAUSKAS, Vytautas-
Jurgis-Kazimieras. g i m ę s 
1931 m. sausio 24 d. Kybar
tuose, Vilkaviškio apskr.; sū 
nus Anelės Rutkauskaitės. 

SODAITIS, Juozas, gimęs 
1931 m. lapkričio 25 d. Kau
ne; sūnus Juozo Sodaičio ir 
S a l o m ė j o s Kaunai te s -Soda i -
tienės; jo tėvas miręs 1931 
m. • ; • 

JANKUTE, Marija, gimus 

Lietuviai 1 Jungtines Lietuviai Tremtiniai 
Valstybes Ir Kanadi 

Sekmadienį, liepos 18 d. 
laivu "Marine Shark" atvy
ko Antanina Asabergiene ir 
sūrius Česlovas Asabergas, 
lietuviai iš Austrijos. Apsi
gyvens pas \ įncent DeBel-
lis, 24 44 — 28 St., Long 
Island City. BALF vardu pa
sitiko ir formalumus atliko 
Jonas ir Ona Valaičiai. 

Tuo pačiu laivu atplaukę, 
1930 m. rugpiūčio 4 d.; duk-1 išsėdo Halifax, Nova Scotia, 
te Adolfo Jankaus ir Mari-,šie lietuviai, jauni ūkio, na-
jos Laudanskaites-Jankuvie-
nes. i 

UTARAITE, Antanina, gi
mus 1934 m. gegužes 16 d., 
ir jos sesuo Petre, gimus 
1931 m. liepos 25 d.; dukte
rys Juozo Utaro ir Anos Ka-
valiūnaites-Utarienes, iš Ky
bartų, Vilkaviškio apskr. 

VAIŠVILAS, Andrius, gi
męs 1932 m. rugpiūčio 22 d., 
ir VAIŠVILAITE IDA, gi
mus 1929 m. gruodžio 10 d.; 
vaikai Martyno Vaišvilos ir 
Onos Vaišvilienės; motina 
mirusi 1933 m. 

KŪNAS, Albertas, gimęs 
1936 m. gruodžio 14 d.; sū
nus Jurgio Kūno iš Marijam
polės ir Veros Mačiulaitytes. 

mų ruošos, amatininkai ir 
profesijų darbininkai: Pet
ras Kovelis, Steponas Pakal
nis, Jurgis Puodžiūnas, An
tanas Kaveckas, Juozas Bu-
dreika, Silvestras Čepas, An
tanas Diržys, Kazys Girnys, 

Britanijos Zonoje 
1948 m. birželio 1 d. bri

tų zonoje stovyklose gyveno 
15,944 lietuviai ir 768 lietu
viai su DP teisėmis už sto
vyklos ribų. Be šių, yra keli 
šimtai Didžiosios Lietuvos ir 
net keli tūkstančiai Mažo
sios Lietuvos lietuvių be DP 
teisių. Iš viso tremtinių bri
tų zonoje birželio 1 d. buvo 
208,631 asmenys, ]ų tarpe 
90,430 lenkų, 31,661 latvis ir 
7,746 estai. 

Iš britų zonos išvažiavo: 
sausio mėn. 315, vasario 218, 
kovo 367, balandžio 298, ge
gužes 256, iki birželio 1 d. 
viso 1,454 tremtiniai. 

Repatrijavo sausio męn. 
22 lietuviai, 37 latviai, 2 es-

12,5 k e t v i r t a i n i ų pėdų gr in 
dų p lo tas . 

Tiems žmonėms dabar bus 
galima atvykti į Ameriką. 
Kiekvienas turės turėti Ame 
rikoje gyvenančio asmens 
kvietimą, kuriame turės bū
ti užtikrinta, kad atvykęs 
tremtinys netaps visuomenei 
našta, kad jam bus garan
tuotas butas, kad jam bus 
užtikrintas darbas. 

Šiems tremtiniams reikia 
maisto, reikia rūbų, medika
mentų ir visko kito, ko gy
vam žmogui reikia. Tiek šal
pos, tiek imigracijos reika
lais malonėkite kreiptis į B 
ALF centrą: 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

Sekmadienio Nuotykis 
(Atkelta iš 5 pusi.) 

tu parode į mane. 
Vos apversdamas liežuvi, 

padainavau kažką, paskui 
padainavo malūnininkas. 

—Nekaip, — pakratė gal
vą banditų vadas, — bet 
šiandien aš didžiojo Stali
no, žmonijos mokytojo ir 
išgelbėtojo, vardu dovanoju 
jums gyvybę. Eikit ir gy
venkit taip, kaip šiandien 
aš jus mokiau iš Stalino kon
stitucijos. 

Banditai išnyko krūmuo
se. 

Netekusią sąmones malū
nininko žmoną skubiai nu
vežėm į ligoninę, bet po dvie 
jų) diienų v§rsusiririkom į ma 
lūną palydėti į kapus ją, nes 
ji neatgavusi sąmones mirė. 

Antanas Grigas, Marcelius j ta i ; vasario — 35 lietuviai, 
Meškauskas, Vytautas Na
rušis, Juozas Pakalnis, A-

46 latviai, 5 estai; kovo — 
24 lietuviai, 27 latviai, ne 

Pirmoji draugo pareiga y-
ra duoti Dievą kartu su sa
vo širdimi tam. kurį jis myli. 

— P. Lacordaiire 

dolfas Pavilionis, Jurgis Su- vienas estas; balandžio — 
scevičius, Ignas Tamošiūnas, \ 81 lietuvis, 45 latviai, 2 es-

Platinkime ir paraginkime 
kitus, kad jie užsisakytų 
"Draugą". 

Defroit, Michigan 
P A D Ė K A 

Liepos 6 d., 1948 m., 11 
valandą naktį nelemtoji mir 
tis prašalino iš mūsų tarpo 
mūsų brangų ir mylimą tė
velį, Praną Valatkevičių, su
laukusį 72 m. Šeimai buvo 

j skaudus smūgis, nes tik 
I prieš tris mėnesius mirtis 
j pakirto jo mylimą žmoną 
Petronę. Prieš penkis mėne
sius jie atšventė vedybinio 
gyvenimo auksinį jubiliejų. 
• Pr. Valatkevičius <Walls) 
gyveno 13401 Afarlowe, De-
troit. Jis gimė Baltasuškės 
kaime, Lietuvoj. Atvykęs į 
Ameriką apsistojo Du Bois, 
Pa., kur išgyveno virš 20 me 
tų ir priklausė prie šv. Juo
zapo parapijos. Paskui išsi
kėlė į Detroit, Mich., kur 
gyveno iki mirties. 

I Jis buvo uolus ir veiklus 
narys Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos. Buvo nuoširdus ir 
malonus su visais. Jo geri 
darbai bus ilgai atmenami 
draugų ir pažįstamųjų. 

Pranas Valatkevičius pa
liko dideliame nuliūdime tris 
•dukteris — Seseris Frances-
cą ir Alverną, pranciškietes, 
iš Pittsburgh, Mrs. Anna Ja-
cobs, žentą Albert; tris sū
nus — Bill, Charles ir Frank, 
ir marčias, Ruth, Mary ir 
Esther, ir dešimt anūkų; 
taipgi seserį Marijoną Urbo
nienę. 

Iš Šv. Jurgio bažnyčios pa 
laidotas Mt. Olivet kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame y-
patingai gerb. klebonui kun. 
J. čižauskui ir visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už užuojautą žodžiais 
ir darbais. Lai Visagalis Die
vas atlykina Jums šimterio
pai. 

Knygų Pasaulis 
Rašo Dr. J. Prunskis 

Prof. V. Biržiška, Martin 
Mažvydas und Seine Mitar-
beiter, priedas prie žurnalo 
"Scholar" Nr. 2/3, Heidel-
berg, 1948, pusi. 31. 
Keturių šimtų metų nuo iš

leidimo pirmosios lietuviš
kos knygos sukaktį minint 
pasirodė šis vertingas leidi
nys. Jo autorius, prof. V. 
Biržiška, iš seniau mums 
pažįstamas dideliu kruopš
tumu mokslines studijas 
ruošiant ir didele meile lie
tuviškai knygai, šiame vei
kale, kiek tik dabar prieina
mi istoriniai šaltiniai gali 
duoti medžiagos, ne tik ap
rašo pirmosios žinomos lie
tuviškos knygos autorių 
Mažvydą, bet ir ano laiko 
lietuvius rašytojus. Pirmo-

;ji lietuvių knyga buvo reli
ginė, ir profesorius pareiš
kia deramą respektą Baž
nyčiai, savo veikalą pradė
damas sakiniu: 

— Nuo pat Romos impe
rijos žlugimo vieninteliu 
šaltiniu ir vieninteliu lite-
ratinių kūrinių akstinu bu
vo krikščioniškoji Bažnyčia, 
tuo labiau, kad viduram
žiais beveik išimtinai tik 
kunigai ir vienuoliai, ir tik 
kur-ne-kur pasauliečiai val
stybininkai, tebuvo raštin
gi. 

Profesorius atkreipia dė
mesį į eilę dalykų, kurių 
daugelis anksčiau nė nebu
vome pastebėję, pavyzdžiui, 
kad eiliuotoj Mažvydo ka
tekizmo įžangoje nuo tre
čios eilutės skaitant pirmą
sias raides susidaro "Mar
tinus Masvidius". 

GIVING THE ANSWER, by Fr. 
Winfrid Herbst, S. D. S., Sal-
vatorian Fathers, S. Nazianz, 
Wis., 1948, 463 pp., $2.50 

If you ha ve never seen a Catholic 
silenced aiid embarassed by some 
question about his religion which 
he (or she) was unable to an-
swer, you will begin to apre-
ciate the value of this splendid 
book. 

GIVING THE ANSWER, likę 
the two previous volumes, is 
made up of carefully selected 
ąuestions received from the laity 
in the course of the many years 
Father Winfrid has spent as re-
treat master and as veditor. He 

! has chosen only those which 
have the widest application to 
the needs of the people. You are 
probably familiar with at least 
one of the earlier books. QUES-
TIONS OF CATHOLICS ANS-
WERED or ANSWERS, and so 
can appreciate the skillful man-
ner in which Father Winfrid 
handles these ąueries. His clear 
replies, complete but concise, 
give not merely a "yes" or "no", 
but understanding of the basic, 
common-sense rules which apply. 

You will find GIVING THE 
ANSWER a handy volume for 
helping t h e i r problems, as it 
brings together for. you ąuota-
tions from various competent 
authorities and councils. Ali of 
the material in this book is new 

i —ąuestions covered in the pre
vious volumes are brought up 
only when more information has 
been reąuested and deemed ad-
visable. 

Priced at $2.50 per copy, GIV-
1 ING THE ANSVVER in its 463 
1 pages replies to 290 often-asked 

ąuestions. An eighteen-page in-
dex assures ąuick reference to 
specific ąuery. This book is a 
rich mine of information on the 
teaching and practices of the Ca-
tholic Church. 

Taipgi įdomiųi dalykų 
duodama ir apie plataus 
mąsto lietuvį vyskupą Mer
kelį Giedraitį. Pavyzzdžiui, 
ne visiems miums buvo ži
noma, kad jis buvo konver
ti tas i š . reformatų tikybos. 

H r. i 

Nuliūdusi — 
— Valatkevičių šeima 

r ^ 

Jr 

Juozas Urbonas, Juozas Vil
kas, Jeronimas Vingilis, Mag 
dalena Kasparavičiūte, Vero
nika Knyvaite, Zita Linar-
tas, Antanina Morkūnaite, 
Marija Narušis, Ona Petraus 
kaitė, Elena Undraitis, Jad
vyga Aleksandravičiūte, E-

LENKEVIČIUS, Hans-Di- ma Bajorajte, Marija Dubi-
eter-Frank, gimęs 1947 m. 
balandžio 7 d.; sūnus Euge
nijos Lenkevičaitės. 

LENKEVIČIUS, Petras, 
gimęs 1945 m. kovo 15 d.; tė
vas užmuštas per karą. 

nikaite, Aleksandras Palec
kis. 

Didesnis tremtinių trans
portas pasieks New Yorką 
pirmadienį, liepos 26 d. 

tai; gegužes — 136 lietuviai, 
56 latviai, 13 estų. Per šiuos 
metus iki birželio 1 d. repat
rijavo iš viso 298 lietuviai, 
211 latvių, 21 estas. 

Maisto normos nustatytos 
tokios: kūdikiams iki 1 me
tų amžiaus 1200 kalorijų per 
dieną. Taip kalorijų skaičius 
dešimtimis kyla iki 2525 ka
lorijų, kurios duodamos tik 
sunkiai dirbantiems darbi
ninkams. . 

Tremtiniui gyventi skirtas 
i SKELBKITES "DRAUGE n 

Steepfejock and Bridge Poinfer Invents Time-SavFng Point Brush 

"DRAUGO" ADMINISTRACIJOJE GAUNAMOS 

NAUJAUSIOS KNYGOS 

New Oev/ce Tested on 
New York'% Triborough Bridge 

A new dipless paint brush was 
recently demonstrated on the 
wor!d-famous Triborough Bridge 
in New York City. This brush 
was demonstrated by its inventor, 
Russell C Engren, steeplejack 
and bridge painter, who proved 
he could eliminate much of the 
time, energy and material wasted 
in painting. 

This new brush # (Air FIow 
Paint FIow) puts gravity to 
work! The paint flows from a 
gravity-feed bucket through a 
light, flexible hose directly to 
brisdes oi the brush; a simple 

shut-off clip on hose gives com
plete control of the paint-flow. 

Actual tests in homes, farms, 
factories, under cvery working 
condition where paint is used, 
show an average saving of 38% 
in time and paint. These tests 
were made by housewives as well 
as professional painters and con-
tractors. 

The inventor claims that not 
only does the brush save time, 
but also savęs wear and tear 
caused by cleaning of ordinary 
paint brushes. 

This dipless brush is now in, 
production and is being placed 

on the market in the near fu ture. 
The Air Flow Brush Com-

pany (57 West 35 Street, New 
York 1, New York, manufactur-
ers and distributors) are plan-
•ning an advertising campaign to 
make the Air Flow Brush a 
painting "mušt" in every home, 
farm and industry throughout 
the United States and Canada. 
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Be to, gaunami šie {domūs kultūriniai žurnalai: 
1. "AIDAI", mėnes'nis kultūrinis žurnalas, leidžiamas 
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UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

"DRAUGAS 

CLEARANCE SALE 
Nepaprastai Žemom Kainom! 
• Turime tuo jaus padaryti vietos naujiems 
1949 automobiliams. Esami tat verčiami par
duoti pirmos rūšies vartotus 1948, 1947 ir 
1946 m. automobilius negirdėtai žemomis 
kainomis. 

• Užeikite pas SAFETY MOTORS pirm 
negu pirksite savo vartote karę. 

25c. 

25c. 

## 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, III. 

K 
Galite iškirpti ši skelbimą ir 
darni knygų effles numerius 
su užsakymu. 

norimas knygas užsakyti apibrež-
rutuliukais. Pinigus siusti kartu 

Safety Motors, 
Įgaliotas M ^ Pardavėjas 

2300 W. 63rd ST.. GROVEHILL 6000 

P. i 
John Banky—Bankevičias- Safety Motors atstovas. Lietuviai 
atėję paprašykite pamatyti p. Banky, kuris ypatingu būdu 
Jums patarnaus ir parodys nepaprastų bargenų. 

fi 

I 



Penktadienis, liepos 23, 1948 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CfflCAGO, ILLINOIS 
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Pasikalbėjimas su ALRKVS pirmininku 
J. Kudirka • 

AR ŽINOTE, KAD — ' 

Energinga Lietuvių Profesijonalų Grupė 

Rašo DR. J. PRUNSKIS 

Iš visų lietuvių profesijo- — Sakykite, pirmininke, 
nalų labiausiai išplėtusios kaip dabar laikosi Vargoni-
savo organizacinį veikimą y-1 ninku Sąjunga? 
ra dvi grupes: iš ekonomis-1 _, , e Tr . & * , - — Turime 45 narius. Veltų tai mūsų vaizbūnai — , . . . * . , . , : . » . . . _ . kiame pasiskirstę provmci-prekybininkai o iš kulturi- . ^ 
ninku tai v a r d i n i n k a i . Jie E ^ L T ^ ^ S ! ^ 
vieninteliai iš visų USA lie
tuvių profesijonalų, kurie 
leidžia savo žurnalą "Muzi
kos Žinias ". 

Mūsų mielieji vargoninin-

Chicagos, New Yorko,' Bos 
tono, Wyoming Klonio ir 
Shenandoah. Apie koks de-
setkas yra prisirašiusių mo
terų vargonininkių. Apskri
tai, narių skaičius gana di 

tūkstantinei miniai pagarbo
je stovint, orkestrui grojant 
himnus, buvo U. S. Marinų 
individiniai įneštos, atitin
kamai pagerbtos, ir išstaty
tos. Per visą vėliavų prezen-

. tavimo ceremoniją, prie iš* 
: statytų vėliavų, marinai sto-
vėjo garbės sargyboje. 

Ceremonijose da 1 y v a v o 
Lietuvos konsulas K Dauž-
vardis ir ponia Daužvardie 
I1C 

Konsulas Daužvardis, sa-
į vo padėkoje Road Builders' 
. Association p a r e i š k ė : 
J ' 'Thank you for honoring 

Lithuania and the įlag of 
Lithuania. 

— Rp. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie Antano B. Petkaus, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai ŽUVUSIŲJŲ ar mirusiu veteranę—jūsų mylimų
jų, bus pavežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus at
vyks į JŪSŲ namus ir suteiks jums visas perlaidojimo infor
macijas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

KREIPKITĖS PRIE: 

kai rengiasi seimui, kurs sa- j delis. Daugelyje parapijų 
vo programos turiningumu vvargonininkauja seselės, ku-, Centralia yra svarbus pramonės ir agrikultūros centras 
žada virsti savotišku kultu- r į o s > suprantama, sąjungai , Illinois valstybėje; kad E. St. Louis yra didžiausi visam 
riniu atsigaivinimu, savotiš
ku lietuviškos muzikos festi
valiu. Ta proga ir buvo įdo
mu pasikalbėti su tos sąjun
gos pirmininku J. Kudirka 

nepriklauso. 
— Kokie yra Vargoninin

kų Sąjungos tolimesni pla
nai? 

Irakas Atėmė Savo 
Delegaciją iš UNos 

piūčio 25-26 dienomis Eliza-
beth, N. J. Ten yra muziką 
mylintis klebonas, žymus 

— Visų pirma ruošiamės Reikia pasakyti, kad tai la-1 • , i 
, ™ * F a~ * - ' . . .v Į savo seimui kurs rvyks rug-
bai simpatingo budo ir auks-' 
to išsilavinimo lietuvis. So
listas, lyriškas tenoras. Gi
lindamas savo muzikos ži
nias jisai Italijoje, Šv. Ce
cilijos Akademijoje per še
šiolika mėnesių studijavo o-
peros klasėje (muziką, dra
mą). Vėliau per trejus me-

krašte gyvulių gardai (stockyards); kad Cahokia Mound 
(kitų vadinamas Monk's Mound) randasi daug priešistori- j BAGDADAS, Irakas, lie-
nių gyventojų pylimų, o Pere MarąUette Parke labai tur- |pos 22. Patikimi šaltiniai 
tingas gamtos muziejus. Visas šias įdomias vietas galima 
pamatyti savaitgalio kelionėje automobiliu. 

šiandien sakė, Irakas atšau
kė savo Jungtinių Tanitų 
delegaciją iš priežasties sau 

Nauji leidiniai Amerikos Valstybėse, neraigumo tarybos rolės priver-
Toliau, muzikas šaučiūnas abejonės, kad jam bendra- čiant kariaujančias puses 

drauge su prof. Pociumi ruo 
muzikas kun. J. Simonaitis, | šia rinkinį kalėdinių gies 
savu laiku buvęs muzikos I m i u - su gaidomis. Cia bus 

darbiaujant su seimo rengė- p r a ves t i paliaubas Palesti- J 3 Z 
jais kun. J. Simonaičiu ir nos kare. Irakas priešinosi 
komp. J. Žilevičiumi^ vargo- j t a m nutarimui septynių tau 

profesoriumi seminarijoje.! geriausi lietuviški ir pašau-1 l in iukų seimas gražiai pa- t ų a r a b u l y g o j e p r i i m t i p a 

Ir jo vargonininkas kompo-1 liniai kūriniai, pritaikyti mu 
zitorius J. Žilevičius yra žy-1SU chorams. 

t u . vaidino Kauno o p e « « , Į ^ ^ ^ ^ ^ £ S £ Antras dalykas, kuriuo 
o dabar - daugiau kaip 2 0 | d ° S KonBervatonjo. direkto- m ū s u s a j U n g a rūpinasi tai 

nus, rašytojas. Jie yra or-1 paruošimas rinkimo Mispa-
anizuojamojo seimo širdis \rų 40 valandų pamaldoms. 

Bus parinktos geriausiom 

metų vargonininkauja Ame
rikoje. Taip, kad lietuviai 
vargonininkai vadovavimą 
savai organizacijai pavedė 
tikrai parinktam žmogui. 
f • ' v 

SENOMS. ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

IR ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiamieji nuo MDU, atdarų. 

i r skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pas5dtti. _fr taetp 
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdom pradeda 
niežt ve skaudS-
U — užtepkite 
LBGULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaisdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
pr&aalinanč 1 o s 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamą 
nakties polis} ir 
pagelbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

žaizdas. Vartokite J} irgi skau-
diems nudegimams, šąsų ir sutru-
kimų prašalinlmui, ir kad pa
lengvinti Psoriasis niežėjimą, At-
vidlna vadinamą Atbiete's Foot 
degimą ir niežėjimą, susabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu-
džiūvirno ir sutrūkimo tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odoe niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko pusfis. 

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c, $1.25 ir ft.iO. Pirkite 
j | vaistinėse Chicagoj ir aplellnkėj 
arba atsiųskite Money Orderį J: 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. 14th gtmt 

CICERO 50, ILLINOIS 

vyks. liaubas arabų-žydų kare. 

P 
ir tas duoda vilčių, kad tas 
mūsų atstovų sąskrydis ge
rai pavyks. Seimas prasidės 
pamaldomis. Choras giedos a m į u rūpinasi muz. Šaučiū 
komp. J. Žilevičiaus sukur- n a g > talkinamas r c- P o _ 

tas mišias. Šalia organizaci- c į a u s . 
nių reikalų seime bus pas-i . . . 
kaitų su pritaikytų muzikos Į Apskritai Vargonininkų 
pavyzdžių demonstravimu, o l s ^ S o s veikimas pagerėjo 

LIETUVA IŠKILMINGAI 
PAGERBTA 

Chicagoj e dabar vyksta 
kompozicijos psalmių ir ki- ^ ^ . ^ R ( m d B u i l d e r s 

tų Mišparų dalių. Ir šiuo U - j A a s o c i a t i o n 4 5 . o j i m e t i n ė 

taipgi bus koncertas. Iš nu 
matytos programos galima 

Keletas mūsų vyrų, kurie 

konvencija. Praeitą šeštadie
nį buvo International Day 
and Reception. Priėmimo 
proga, Stevens viešbutyje, 
buvo pagerbtos 56 valsty
bes — jų tarpe ir Lietuva. 

buvo išvykę karinei tarny- j Visų tų valstybių vėliavos, 
įsitikinti, kad tai bus bene b a i , ? a b a r .sugrįžo ir vėl įsi 
pats turiningiausias seimas 
mūsų organizacijos istorijo
je; tik prisiminkime kad ir 
tą išpildymą šešiais balsais 
Palestrinos "Tu es Petrus". 

jungė į sąjungos veiklą. 
Vargonininkų veikimas pa \ I 

Kalbant apie Chicagos 
Vargonininkų Provinc i j o s 
planus, tai galima prisimin
ti, kad rudenį suplanuotas 
didelis naujos lietuviškos 
muzikos koncertas, pirmą 
kartą išpildant konkurse lai
mėjusias premijas kompozi
cijas. Tą dainų šventę išpil
dys Sasnausko vyrų choras, 
papildytas geriausiomis jė
gomis iš Chicagos parapiji
nių chorų. Mes turime 94 
naujus kūrinius ir tas naujų 
kūrinių koncertas bus tik
rai naujas dalykas Ameri
kos lietuvių muzikos gyve
nime. 

Į = 
Jos. F. Budrik, Inc. 
3241 S, Halsted St. . • • . Chicago 8, 111. 

TELEFONAS — CALUMET 7237 
Didelė rakandų krautuvė, Radio ir Television Setų, 

Elektrinių šaldytuvų, Skalbiamų ir Prosymo Mašinų, 
Dulkių Valytuvų, Jewelry, Deimantinių Žiedų, Laik
rodėlių, Sidabro ir Auksinių Rašomų Plunksnų. 

sireiekia ne tik muzikos sri
tyje, bet ir socialinio bend
ravimo ugdyme, pavyzdžiui, 
daromi bendri išvažiavimai, 
kurie labai teigiamai veikia 
į narių solidarumo ugdymą. 

Chorų reorganizavimas 
Grįžtant vėl prie seimo, 

manau, kad vienu iš svarbes
nių klausimų bus svarsty
mas bažnytinių chorų padė
ties Amerikoje, norima iš
dirbti kai kurias reorganiza
vimo gaires. Choruose yra 
sumažėjęs ateivių procentas, 
dabar daugumoje — čia au-
gusieji. Jų yra kiek kitos 
nuotaikos ir kita psichologi
ja, kas ir reikalauja naujau 
chorų reikalus tvarkyti, — 
taip apie Vargonininkų Są
jungos darbus ir planus pa
sakojo jos pirmininkas J. 

^ įKudirka .* Jisai yra optimis
tas, energingas žmogus, gra 
žiaf pravedęs lietuviškos mu
zikos konkursą Jungtinėse 

3L 

: 
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PIRKITE TIESIOG NUO— | 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West l l lth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

Telefonas CEDARCREST 6 33 5 

Krautuve atdara Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakaraįs. 
Sekmadieniais —- uždaryta. / 

i 

LIŪDESIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6 8 4 5 Sa. Westėm Av*. 

PROspect 0099 
3 3 1 9 Utuonico A ve. 
YARds 1138-1139 

koelvSa arda* fe*ci a m i 

J 

BUDRIKO LEIDŽIAMI RADIO PROGRAMAI: 
WCFL, 1000 kil., Sekmadieniais nuo 5:30 vai. po pietų. 
WAAF. 950 kil., kas rytą paprastom dienom nuo 8:30 vai. 

, , • • • • & 
• • ' i • i ^ — — — — W — — P — - ^ — — P — ~ J 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG 
IUMS IŠ DIRBTUVES! 

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

Paminklus pristatome | visas kapines arti ar toli. 
Nuo akmens Slifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKT eksper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metą patylima. •* 

Aplankykite mos tr pamatykite mftsn darbo pavys-
diliis. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis. 

BITTIN AND KAMENSKY 
MONUMENT WORKS 

S03* W. l l l t h STREET — Tel. BEVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo iv. Kazimiero kap. vartų. | 

A N T H O N Y B . 

PETKUS 
LAIDOTU\7IŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
L a i d o t u v i ų Į s t a i g o s 

JOHN F, EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. - YARDS 1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 
Chicagos Miesto Dalyje. 

RADIO PROGRAMAI IŠ STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles ) 

Leidžiama Kas Šeštadieni Nuo 9:15 Iki 9:30 Vai. Ryto. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmlmlaiisŲ patarna
vimas yra teikiamus 
d i eną* ir naktj Rei
kale, gaukite mus. 

mi Mes turime koplydiaa 
vtsoee Chicagos i r 
lios«iando .daiyse ir 

Į tuojau patarnaujame. 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginim 6672 
10756 S. MICHIGAN PUIiman 1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711 

IGNACAS I. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: TARda 0781 

POVILAS J. RIDIKAS 
1854 • . HALSTED SI . 710 W. 18th STREET 

Telephone: VARds 1419 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PLUman 9661 

ANTANAS 
8807 S. LITU ANICA AVE. YABda 4908 

m*&\»>'m*^****i*mmmmi*m*mm mm » ' ^ Į i a i i w i «mmm 

FUUUS UULEVICIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 8572 

t 
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Ispanų Respublikonai Sibiro Vergijoj 
Rast) "Draugo" Korespondentas Vokietijoj 

J. BŪTĖNAS 

1939 m. pavasarį Sovietų cijos kovotojų — nacių au-
Sąjungoj buvo gausus bū
rys ispanų respublikonų, at 
važiavusių prašyti S alino 
pagalbo3 prieš gen. Franco 
diktatūrą. Šiandien tų ispa
nų likučiai šaukiasi demo
kratinių Vakarų pagalbos, 
kad išvaduota juos iš Sta
lino vergijcs. 

Tada, 1939 m. pavasarį, 
Ispanijoje pilietinis karas 
ejo į galą. RespuUikonims, 
vadinamiems "vyriaus/bi-
ninkams", prastai sekėsi vi
suose frontuose. Tie ispa
nai, kurie tuo metu sedejo 
Maskvoj, buvo arba komu
nistai, arba šiaip jau labai 
kairūs žmones. Kai pagaliau 
gen. Franco galutinai lai
mėjo, jie nebegalėjo grįžti į 
tėvynę ir pasiliko sovietuo
se. 

Atsidarė akys 
\ # 

Greit sovietams jie pasi-

kų atstovai, žodžiu, žmonės, 
kurie patys yra nuo fašis
tinio bei nacių režimo nu
kentėję. Jie protestavo prieš 
anų ispanų kakinimą bei žu
dymą Sibiro koncentracijos 
stovyklose. 

Komunistai neprotestuoja 
Prancūzijoje kai kurios 

darbininkų profesines są- j 
jungos yra komunistų va
dovaujamos. Jos kiekviena 
proga triukšmingai protes
tuoja prieš komunistų suė
jimus Ispanijoje bei Graiki
joje; del to jos net šaukia 
savo narius streikuoti. Ko
munistų nusikaltėlių suėmi
mus pasmerkdavo ir įvai
rios komunistų vadovauja
mos organizacijos ' 'žmo
gaus teisėms ginti". Tačiau 
kai prancūzų spauda ir vi
suomene prisiminė anų is
panų respublikonų kalini-

darė ne tik'nebenaudingi, m ą S o v i e t ų Sąjungoj, pran-
bet stačiai kenksmngi. Pir- c u z ^ komunistų spauda tie-
mkasia, jie neiškęsdavo ne- *9 paselo saukdama kad 
prikaišioję, kad gen. Fran- anie kaliniai esą trockinin-

IEŠK0MI ASMENYS 
! km., Linkuvos vi., Šiaulių ap. i 

Jankevičius, Stasys, iš Salako 
i vai., Zarasų ap. 

Montvile, W. K., gyvenęs Wor- Šeduikis, Vincas, iš Drobiškių 
cester, Mass., 70 Vale St. | * m ' Salako vi., Zarasų ap. 

Nebijonaitis, Vincas, iš Vilka- Shevman, Edward, gyvenęs 21 

Šiomis dienomis Stafforshire rajone, Kansas valstybėje, 
ištiko potvynis. Nuotraukoj parodoma išgelbėta vieno ūki
ninko šeima, kuri per tris drenas išbuvo akivaizdoje pa
vojaus. (Acme telephoto) 

AMERIKOJE IR PASAULYJE 

Elm St., Plymouth, Pa. 
Šileikis, sūnus Jurgio, iš Sa

lako vi., Zarasų ap. 
Sinauskas, iš Rokiškio. 
Šišlauskas, Jurgis, iš Stirniš-

kių km., Paežerių vi., Vilkaviškio 
apskričio. 

Šmelkštoraitis, Antanas ir Jo
nas, iš Žaliosios vi., Vilkaviškio 
apskričio. 

gos apskr. 
CONSULATE GENERAL 

OF LITHUANIA 
41 West 82nd St., 

Nevv York 24, N. Y. 

co galėjo laimėti daugiausia 
dėl to, kad sovietai jiems 
kaip reikiant nepadėjo. To
liau, tie i-panai, pagyvenę 
Rusijoje ir pamatę, kaip ten 
viskas iš tikrųjų darosi, pra 
siblaivė ir įsitikino, kad Šo

kai ir kad dėl to jų kanki
nimas bei žudymas koncen
tracijos stovyklose esąs vi
siškai pateisinamas. O pran
cūzų kalbėtojai, kurie daly
vavo minėtajame mitinge, 
buvo apšaukti fašistais ir 
kone kriminalistais. vietų Sąjunga toli gražu nė

ra viso pasaulio probtria- Tačiau toks komuniste 
to rojus. Del to tuos žmo- šūkavimas jau perdaug 
nes, kurie buvo pasiruošę 
savo kraują pralie'i už rau
donąją "demokratiją", NK
VD suėmė ir išgabeno į Si
birą. Daug žuvo išmirė badu 
arba buvo nukankinti. Da
bar beliko 59 žmonės, kurie 
šiaip taip SUSTIŠO SU lais
vuoju pasauliu ir pranešė, 
kad jie sėdi Karagandos 
stovykloje. 

Protesto mitingas 
Liepos 11 d. Paryžiuje 

buvo mitingas, kurį suren
gė ispanų polit;nių tremtinių 
bei kalinių federac'ja. Tai 
toli gražu ne fašistinė orga
nizacija, nes ją sudaro is
panai, pabėgę nuo Franco 
režimo ir buvo kalėj muose 
bei koncentracijos stovyklo
se pačioje Ispanijoje, fašis
tinėje Italijoje ir Hitlerio 
Vokietijoje. Tos organizaci
jos sušauktame mitinge kal
bėjo ir prancūzų socialistų 
atstovai, prancūzų rezisten-

kvaišas; rimitam stebėtojui 
tai dar kartą parodė, kad 
komunistai laisvę t:pripažį
sta tik sau. 

Kova Prieš Aukštas 
Mėsos Gaminių Kainas 
Mėsos pardavėjai , Chica-

goje skundžiasi, kad jų biz
nis, nežmoniškai iškilus 
mėsos kainoms, labai su
mažėjo. Kai kuriose krautu
vėse per ištisą dieną tik keli 
žmonės nuperka mėsos. Mė
sininkai sako, kad jiems gė
da pasakyti mėsą perkan
tiems žmonėms, kiek mėsos 
svaras kainuoja. 

Mėsos urmo (wholesale) 
prekybininkai sako, kad jie 
šeimininkų boikoto dar ne
jaučia. Jeigu ir toliau šei
mininkės mėsos nepirks, 
greitai pajaus ir jie. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

- ,"yv- ""."•• ^ y " ? ! M O N A R C H L I O U O R 
S T O R E 

3529 So. Halsted Street 
Phone - YARds 6054 

S P E C I A L E S K A I N O S A N T V I S Ų 
M Ū S Ų T U R I M Ų G Ė R I M Ų . 

Nathan Kanter, 'Lietuviškas Žydukas', sav. 

Pershinę Palikimas 
Siekia $150,000 

WASHINGTON. — Gen. 
John J. Pershing savo 'tes
tamentu įsteigė fondą iš 
nemažiau kaip $150,000 sa-, 
vo seseriai, Miss Anna May 
Pershing, aprūpinti. 

Visos gen. Pershing nuo
savybė vertė testamente ne
nurodyta. Testamentas nu
mato, kad Miss Pershing, 
gyv. Lincohi, Neb., iš to 
fondo gaus kasmet po $6,-
000 iki savo mirties. Po jos 
mirties tas fondas bus pa
naikintas ir jo likučiai teks 
generolo sūnui, kuris vie
nintelis iš visų jo vaikų te
begyvena. Sūnus ta'p pat 
gaus generolo kitą asmeniš
ką nuosavybe. 

Žuvo Nuo Gyvates . 
^CYPRESS, Calif. — Mrs. 

Grace Olive Wiley, 65, bu
vusi Chicasros Brpokfield 
Zoo tarnautoja, laikė kaipo 
"household pet" gyvatę — 
Indijos kobra. Bepozuojant 
iai fotografijai, gyvatė į-
kando. Po pusantros valan-

Užmušė Kalėjimo 
Viršininką ir Šeimą 

MANSFIELD, Ohio. — 
Kalėjimo fariros superin-
tendantas, jo žmona ir duk
tė buvo pagrobti iš namų, 
nugabenti nuogi į kukurūzų 
lauką ir nužudyti. 

Piktadarių aujtcs buvo 
John Neibel, 50, Ohio vals
tybės kalėjimo farmos su-
perintendantas; jo 50 metų 
amžiaus žmona ir 22 metų 
amžiaus duktė Phyllis. Jų 
lavenai atrasti ui septynių 
mylių nuo jų namų. 

Nužudytasis buvo žino
mas kaip "griežtas, bet tei
singas" kalėjimo viršinin
kas. Manoma, kad juos nu
žudė buvę kaliniai, nes te
begyveną ūkyje kaliniai ne
buvo pabėgę. 

viskio ap. 
Narkus, Steponas, nuo Mari

jampolės. 
Norvaišas, Jonas, iš Žvirblaičių 

km., Alsėdžių vi., Telšių ap. 
Okas, iš Tauragės ap. 
Pakalniškis, Pranas, iš Vevir-

žėnų vi., Kretingos ap. 
Pakulaitis, Jonas, iš Marijam

polės, žmona 0:«a ir sūnus Os
karas. 

Palaikis, Juozas, iš Pavabalk-
šnio km., Marijampolės ap. 

Paikus, Anymas. 
Palskys, Boleslovas, iš Svėda

sų vi., Rokiškio ap. 
Pauliukonis, Kostas, gyvenęs 

Worcester 4, Mass., 32 Arthur 
Street. 

Pavilons, Stefan, iš Gulbinų, 
gyvenęs Chesterfield, Mass. 

Pečiulis, Antanas, iš Slabados 
km., Reseinių vi. 

Pečiulis, Stasys, iš Oškabalių 
km., Vilkaviškio vi., gyv. Water-
burv. Conn. 

Pečkys, Andrius, Antanas ir 
Jonas, iš Marijampolės ap. 

Pečkytė — Čepreckieriė, Mari
jona. 

Peterikė — Ziekiene, iš Taura
gės ap., sesuo Jono Peterio. 

Pilipavičius, ar Filipavičius, A-, 
leksandras, iš Garniškių km., Še- a u k l ė j i m u i i r m u z i k a i . ŠĮ 

palikimą miesteliui užrašė 
Mrs. Mabel Wagnalls Jonės, 
rašytoja ir pianistė ir Funk 
and Wagnalls leidyklos įs
teigėjo duktė. Jos tėvas bu-

/mus 
X Vakarykščiame "Drau

go" numeryje, Dariaus ir Gi 
rėno metinių sukaktuvių pa
mini jimo aprašyme praleis-

Stankute — Buividiene, iš Tru- i . i , „ A ~ ; i i - J - J 
bakių km., Skuodo vi., Kretin- \ U > k a d P r l e l a k u n ų - d i d v y n ų 

paminklo taipgi kalbėjo ir 
Lietuvos konsulas dr. Pet-

Paliko $2,500,000 

tos parapijos. 
Pilkauskaitė, Morta, iš Nausė-

džiu km., Biržų ap. 
Polangin'aite, Roza, iš Taura

gės. 
Poškus, Petras, iš Ubiškės pa-

rap., Tryškių vi., Paragių km 

Žaibas Užmušė Šešis 
DORTMUND, Vokietija. 

— Pataikius į vie^ą bokštą 
žaibui, šeši n žmonės buvo 
užmušti ir 20 sužeista. Tai 
įvyko trečiadienį netoli nuo 
čia esančiame Hagen mies-

d o s j i n u o į k a n d i m o m i r ė . | t e l y j e . 

Vėl Atvyko 29 Baltai, Perplaukę 
Atlanto Vandenyną Mažu Laiveliu 

* ^ 
m 

! 

ndenyne Praleido 43 Dienas 

venę 37- Star St., Ansonia, Conn. 
Ramonas, Fabijonas, iš Joniš

kio parap. 
Rastenis, Jonas ir Stasius, iš 

Basiškių km., Ceikinių vi., Šven
čionių ap. 

Remeškevičius, Petras, iš Viš
tyčio, Vilkaviškio p p. 

Rinkevičiaus. Baltraus, iš Ša
kiu aD., gimines. 

Rinkevičius, Kazys, iš Suviduo-
nių km., Pabaisko vi., Ukmergės 
apakričio. 

Rudzevičius. Juozas. i3 Grieb-
čiu — Sintautų km.. Šakių ap. 

PusecVaife — Žitkuviene, Ag
nieška, iš Kalvarijos vi., Marijam 
poles ap. 

Rutkauskaitės. Marijona ir Ur
šule, iš Skardupių km., Gražiškių 
vai.. Vilkaviškio apskr. 

Rutkauskas, Juozas, ir Vincas, 
iš Skardupių km., Gražiškių vai., 
Vilkaviškio ap. 

Sabaliauskas, Juozas, iš Slaba
dos km., Raseinių ap. 

Sabaliauskas, Jurgis, iš Nau-
kaimio km., Viduklės vi., Rasei
nių apskr. 

Sabas, Jurgis, iš Mikalajūnų 

ras Daužvardis. 
X Visi pripažins, kad šiais 

laikais didelė yra laimė už 
25 centus gauti »aują auto
mobilių. Visi turi progos pa
gauti šią laimę. Reikia tik-

Mažam Miesteliui j £."!.££> E SJ 
LITHOPOLIS, Ohio. — pikniko. Be automobilio, dar 

Šis miestelis, tur> 288 gy- yra penkios kitos dovanos. 
ventojus, gavo' $2,500,000 Niekam nepatariame nusto-
palikimą, kuris turės būti ': ti tikėjus savo laime. 

•sunaudotas mokslui, menui,, x Kun. V. Reiciunas, iki 
šiol buvęs vikaru Šv. Myko
lo parapijoj, išvyksta į New 
Mexico valstybę darbuotis 
Kristaus vyndaržyje. Prieš 
karą jis buvo išvykęs į Pran
cūziją gilinti mokslo; ten iš
gyveno ir visą karo laiką. 
Po karo giminių padedamas 

Puškieneiis, S., ir jo šeim*. gy- vo gimęs šiame miestelyje. 

mokyklose.. 

Dalis šių pinigų bus si-
naudota stipendijoms kole- j atvyko į Chicago ir darbą-
gijose, muzikos ir meno | vos No. Side lietuvių para

pijoj. 
» 

X Marąuette Park BALF 
5-tas skyrius prašo lietuvių 
visas aukas — drabužius ir 
maistą kenuose nesti j šias 
vietas: Mrs. Aglis, 6811 So. 
Talman Ave. ir Mrs.. E. Stan 
cikas, 2503 W. 71st St. Vi
sos aukos tuojau persiunčia
mos į centrą, o iš ten — į 
Europą lietuviams pabėgė
liams. 

X Marijona Jasnaoskienė, 
sena West Side biznierka, 

Negras Generolas 
Išėjo į Pensiji 

WASHINGTON. — Pre
zidentas Truman Baltuo
siuose Rūmuose pasitrau
kiančiam iš tarnybes Brig. 
Gen. Benjamin O. Davis į-
teikė padėkos dokoimentą, 
pasirašytą generalinio šta
bo viršininkų, š.;s po 50 
metų tarnybos į pensiją iš
einąs generolas yra kol kas s a v ° vardinių (liepos 22 d.) 
vienintelis negras Jungtinė-1 Pr(>ga> lieP°_s 2 1 d- turėjo 
se Valstybėse, pasiekęs ge
nerolo laipsnio. 

ii 

- • 

MARGUTIS 
VIENINTELIS A1TORIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTI*, ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1933 

Kviečiame klausy
tis muzikos, dai
nų, žinių ir pra
nešimu. 

. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n D o 1-mo* 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas: 

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

PROVINCETOWN, Mass. 
Naujųjų laikų piligrimų 
grupe, susidedanti iš Balti
jos kraštų vyrų, moterų bei 
vaikų, pasiekė Amerikos 
krantus mažu laiveliu, iš
buvusi Atlanto vandenyne 
43 dienas, ieškodama Nau
jajame Pasaulyje laisves. 

Jie vyko į Bostoną, bet 
užsuko į šį uostą, nes jų 
pagalbinio motoro kuras 
buvo išsibaigęs, o taip pat 
buvo pritrūkę maisto. 

Kapitonas John Rosen-
berg, 63 metų, latvis, pa
krančių sargybos vyrams 
pareiškė, kad jie iš Dove-
rio, Anglijos, atplaukė tesi-
vadovaudami tik rankiniu 
laikrcdižiu ir sekstantu. Jų 
valtis plarakė po Švedijos 
vėliava. 

Septyni vaikai 

keturių metų uždarbį Šve
dijoje, jie nusipirko valtį 
už $12,000 ir pradėjo kelio
nę.. 

"Mes nesame nei naciai, 
nei bolševikai, nei šnipai. 
Mes norime gyventi lais
vėje. Jeigu mes nebūsime 
įsileisti į Jfungtines Vals
tybes, mes mėginsime plauk 
ti į Kanadą", pareiškė at
vykusiųjų vadovas. 

Pakrančių sargyba jiems 
parūpino Bostono įuosto ir 
apylinkių žemėlapius. Pro-
vincetown nėra oficialus 
imigrantų įvažiavimo -uos
tas, todėl jie čia negali iš
lipti, bet turi tęsti kelionę 
i Bostoną, Raudonasis Kry
žius parūpino jiems maisto. 

Atvykusiųjųx tarpe yra 
kepėjas, mėsininkas, sta-

.lius, ūkininkas, mechanikas, 
Atplaukusioji grupė susi- m o k y t o j a s i r Š D f e r į s . 

Jųi valtis sustojo beveik 
fygiai toje pačioje vietoje, 
kur, pagal padavimus, pir
mą kartą sustojo "May-

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS... 

• įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
• Nuo 1905 metų ši bendrove pergyveno karus ekono

mines depresijas, panikas ir krizes u savo taupy-
, tojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą dolery 

• Dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 
I 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $5.000.00 
per Fedeial Savings and Loan Insurance Corpoia-

. _ _ tion nuo 1935 metų. 

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus. 
Pradek Taupyti šiandien. 

Chartered and Supervised by the United States Government. 

2202 W. Cermafc Rd. Chicago 8, Illinois 
l'UOME: VIRGIN1A 774? 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prcs. 

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknyges! 
Draugo" administracijoj gaunamos šios 

lietuviškos maldaknygės: 

a 

surpryzą. Būrys sąjungiečių 
ją užklupo su ''Ilgiausių me
tų!" daina ir dovana. M. 
Jasnauskienė yra stambi rė
mėja parapijos ir katalikiš
kųjų draugijų bei įstaigų, 
kurioms priklauso ir ku
rioms, atitrūkusi nuo biznio, 
pasidarbuoja. 

X Chicago lietuviai demo
kratai rugpiūčio 15 d. pra
dės politinę kampaniją. Tą 
dieną Royal Oaks darže bus 
teisėjo Jono Zurio diena. Lie 
tuvių Demokratų Lyga Cook 
apskrityje deda pastangų, 
kad J. Zuris rudenyj yel bū
tų išrinktas teisėju. 

X Mutual Federal Sav
ings, vienas didžiausių lie
tuvių uspulkų'' Chicagoj, 
praneša savo klijentams, kad 
nuo rugpiūčio 1-inos dienos 
bus pakeistos ofiso valandos, 
būtent: pirmadieniais, ant
radieniais ir penktadieniais 
ofisas bus atdaras nuo 9 v. 
ryto iki 5 v. popiet;, ketvir
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro; trečiadie
niais nuo 9 vai. ryto iki 12 
vai. vidudienio; b šeštadie
niais nu D 9 vai. ryto iki 1 
vai. popiet. 

• 

deda iš 15 v>rų, saptynių 
moterųf ir septynių vaikų. 
Atplaukusiųjų tarpe yra sep 
tynios pilnos šeimos. Jie, 
pabėgę iš Latvijos, gyveno 
Švedijoje. Susidėję visi savo 1 flower". 

1. DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. 
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788 $4.00 

2. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išle'do kun! J. Koncevi
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927 m., psl. 336 $1.50 

3. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigu 
Vienybe, išleista Chicagoje, 1935 m., psl. 256 ' . . . . 50c. 

4. MALDŲ RINKINĖLIS, išle'sta Chicagoje, 1927 m., psl. 240 50c. 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. j 

Chicago 8, 111. j 
Galite įki rpt i šf skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygio eiles numerius rutuliukais. Pinigus siųsti 

kartu su užsakymu. 

X Normaa B. Shogren, vy 
riausybes paskirtas butų 
nuomų direktorius Chicago 
regijonui, skelbia, kad jei ku 
riems butų nuomotojams y-
ra įteiktos namo savininko 
notos ftpie prievartos keliu 
išmetimą iš buto, kad atsi
lankytų į jo ofisą ir nurody
tų priežastis, dėl kurių sa
vininkas nori jį iš buto iš- -
mesti. Jis pasakys, ar tos 
priežastys remiasi federalių 
namų nuomos įstatymu. Mie
sto įstatymai neįeina į jo 
galią. Butų nuomos Chicago 
regijono direktoriaus ofisas 
randasi 226 West Jackson 

Blvd. 
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