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BRITAI KOVOJA TERORISTUS PALESTINOJE 
— — _ . — , _ _ _ _ ^ ; j r r _ _ , , . _ _ _ 

Pakely Maskvon, Bevin Bus Liepojuj; 
Rusai Nepataria Vežtis Foto Aparatų 
("Dranga" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

VIENAS ŽUVO, DEŠIMTS SUŽEISTŲ 

Londono ministrų pava
duotojų konferencija artina
si prie pabaigos ir greit nau
jos konferencijos uždanga 
pasikels Maskvoje. Per tuos 
porą mėnesių ministrų pa
vaduotojai nuveikė didelį 
darbą ir gan toli pažengė 
pirmyn. Iš penkiolikos punk
tų taikos sutarty su Aus
trija, net aštuoni buvo pri
imti vienbalsiai. Kiti gi, nors 
yra ir labai svarbūs, kaip 
tai Austrijos valstybes ga
rantija, bus nagrinėjami 
Maskvoje. 

Sovietai Keičia Savo 
Metodą 

Atrodo, kad šį kartą so
vietai nebetaip smarkiai spi
riasi dėl Austrijos evakua
cijos, nes yra linkę pravesti 
raudonosios armijos demo
bilizaciją. 

Šiandien sovietų vyriausy
be turi didelių sunkumų su 
krašto atstatymu. Jai rei
kalinga daug darbininkų. 
Kiekvienas demobilizuotas 
kareivis jai duos naują dar
bininką. Iš kitos puses, jei 
rusai nori atstatyti nacio
nalizmą tai turi pirma pa-
šaulyje atgauti pasitikėji
mą. Tad visus šiuos dalykus 
bendrai suėmus, gaunasi, 
kad rusai ?umanė .pakeisti 
savo politikos metodus. 

Neseniai laikraščiai at
spausdino nelabai žymioj 
vietoj žinutę kuri tačiau 
daug pasako, būtent: suvie
nijimas rusų zonoj socialis-

|Hynd, kuris tvarko anglų 
zonos okupacijos reikalus, 
aiškina, kad už trijų metų 
Vokietija ne tik kad suve
danti galą su galu, bet dar 
galėsianti išmoksti Anglijai 
*kolą, kurią pasidarė po šio 
karo. 

Anglai užmiršo savo ne-
\pykantą vokiečiams ir Dū
lami sentimentalūs, reiškia 
iiems didelį gailestį. Jie or-
•^aniz ioja dovanų rinkimą 
Hamburgo vokiečių vaikams 
ir kviečia vokiečių šeimas 
atvykti į Angliją praleisti 
atostogas.... Jie visai už
miršta, kad" Europoje dar 
tebėra didelis skaičius na- Į 
cizmo aukų, kurie pirmoje j 
eilėje turėtų teisę į šią mie- i 
laširdystę. 

Viena a r Dvi Vokietijos? 

^Įtį/įĘfSS^ 

19 Žuvo, 23 Sužeisti Pirm Negu 
Britai Paskelbė Karinį Stovį Saly 

nu-Netoli pallitzen, Pa., kalnuose Pennsylvania Linijos traukinio Pullman vagonui _ 
šokus nuo bėgių ir atsimušus į betoninę užtvarą, vienas keleivių užmuštas, o dešimt 
sužeista. (Acme-Draugas telephoto). 

las šiandien painformavo 
kongresą jog jis skaito šel
pimą maždaug 600,000 karo 

Londone bandoma pasiek
ti tą tašką iš kurio Mask
vos konferencija galėtų 
pradėti žingsniuoti sparčiu 
žingsniu pirmyn ir kuris1! 
būtų patenkinamas visam I i m t i n i ų U. S. zonose Vo-
pasauliui |kietijoje ir Austrijoje dali-

Tačiau, Jei Maskvos kon- j m i s a v o užsienio santykių 
ferencija nepasisektų, ang- i Politikos, ir prašė greit už-
lo-saksai paruošė projektą, j *»** Amerikos dalyvavimą 
pagal kurį organizuos vaka- \ tarptautinėj tremtiniuose! 

Marshall Prašo Ameriką Prisidėti 
Prie IRO Tremtiniu Šelpimo Organo 
VVASHINGTON, kovo 1. , veiksnių, kuriais iki šiol rū-

—- Valstybės sekr. Marshal-

Didelis Sprogimas 
Chicagos Vidurmesty 

JERUZALE, kovo 2. 
Karinis stovas buvo šiandien 
britų paskelbtas žydų kvar
talui Measherim Jeruzalės 
mieste, įsigaliojąs nuo 8 vai. 
ryto. Devyniolika asmenų 
buvo užmušta ir bent 23 su
žeisti vakar, krūviniam iš-
kilime teroro Šventoje Že-

* 
mėje. 

Irgun Z vai Leumi, žydų 
požemio opozicijos organi
zacija, per radiją pranešė 
esanti atsakinga už visus 
puolimus ir pareiškė, kad 
Irgun "laukia karo, kuris 
turi iškilti pirm negu mes 
Įgysime rav 0 laisvę". 

Išnaikins Teroristų 
Organizacijas 

Britų komandierius sakė 

jos gaujų kalnuose ir naujų 
ėgų šiaurėje. 
rsr* -

Užmušė 53 Partizanus 
ATĖNAI, kovo 1. — 

Spaudos raportai šiandien 
iake kairiųjų partizanų gau
ja vakar užmušė 53 graikus 
sandarinus užklupus juos 
letoli Domoko kaimo, nu
šaudami sužeistuosius po to 
kaip išvilko juos iš unifor
mų. 

rų Vokietijos valstybę. Pra 
džioje ji susidėtų iš anglų ir 

pimo organizacijoje (IRO), 
kurią suorganizavo Jungti- i 

Trumanas Išvyko 
Aplankyti Meksiką 

INDEPENDENCE, Mo., 
kovo 2. — Prez. Trumanas 
šiandien atvyko iš VVashrng-
tono ir aplanke savo moti
ną, kuri šiuo laiku guli lo-

britai dabar kovos teroris- ! voje laukdama, kad pagytų 
tus kol bus išnaikintos ster- įjos išlaužtas šlaunies kau-

Pietų meru vp.kar įvyko j nistų ir irguno organizaci-' las. 
didelis sprogimas 201 West | jos. ! Iš čia prezidentas vyks į 
Van B*j;ren s t . name. Spro- Sprogimas britų karinin- j Meksiką trijų dienų vizitui, 
girnas sunaikin0 visą pasta- i kų klubo rūmuose vakar už- | o {ketvirtadieny pasakys 
tą ir išdaužė langus visoje t mušė 16 ir sužeidė 14 asme- kalbą Waco mieste, Tėxas 

pinosi UNRRA. 

Senato užsienio reikalų 
komitetas šiuo metu svarsto J apylinkėje. Keturi asmenys nų. Per visą dieną ir naktį-valstybėje. Kalboje bus pa-
senatorių Vandenberg (R. j buvo užmušti ir apie 40 su- sekė eilė atakų ir sprogi- liesti užsienio ir naminiai 
Mich.) ir Connally (D., žeista. Spėjama, kad spro- mų, kuriuose kiti britai žu- j reikalai. Ji bus pasakyta 
Tex.) pasiūlymą fealiojan- gintas kilo dėl susirinkusių vo ir buvo sužeisti. pietų metu ketvirtadieny# 

tų-komunistų partijos su va
karu zonų Vf^mnistų parti- j Vokietijos valstybę su sos-
ja. ši tas sujungimas įrodo | tinę Leipcige, kun taip pat 
rusų norą išplėsti savo įta- galėtų turėti savo pasiunti-

amerikiečių zonų, o vėliau ! n § s T a u t o s - m 0 ^rims d a u " 
gal ir prancūzų zona priii-1 gelį šalpos ir repatrijavimo 
dėtų. Jos sostini būtų : 
Frankfurte ir vokiečiai ga- j racija. Kiekvienam važiuo-
lėtų turėti savo pasiunti- j jančiam išdalinta knygutė, 
nius užsieny. 

Atsakydami į tai, rusai iš 
savo pusės žada įkurti rytų 

tį Ameriką dalyvauti IRO-j degančių dujų. Padaryta a-
je ir nustatyti nespecifikuo- Į p i e milijonas dolerių vertės 
tą sumą tam tikslui. nuostolių. 

Nustatys Sąlygas 

Sen. Hickenlooper (R., Ia.) 
paklausė pasekr. Achesoną, 
kuris perskait§ Marshallo 

Nugalėjo Komunistus 

Prioažino Pervedės 
(Chicagos laiku), preziden
tui sugrįžus iš Mexico City. 

S S B B 1 i Š * * ! Komunbtai Suėmė 2 
Chicagiečius Kinijoje 

NANKING, kovo 2. — 

SALONIKA, kovo 
II " IV L ' ! Graikas liudininkas Chris-
UnijOS KinkimUOSe tos Velianidis, 22, staliorius 

I U I , „___*___,_*__ , K a r Š t a i S i n č y t i n u o * e rin-;gyvenąs nepilnai mylią ^ J a ^ ^ i ^ i ^ u . 
laiska, kam iš 1,000,000 is- j kimuose, nariai CIO elektros ' Jugoslavijos rubežiaus, š i an į g m ; i ; t a r m ; a t a š ė viandien 
vietintų asmenų 600,000 ran- darbininkų unijos lokalo dien pripažino Jungtinių j ^ m ^ j t i k a d i au užvestos 
dasi amerikiečių zonose, j 1121 šeštadieny išrinko anti- Tautų tyrimo komisijai, kad d e r y D O S ' s u kiniečiu komu-
Acheson atsakė, kad dauge- į komunistus kandidatus, nu- j jis padaręs 19 kelionių į1 

ką į anglų-saksų zonas iki 
vakarų valstybių sienų. 

Iš savo pusės anglai ii 
amerikiečiai stengiasi iš-

nius užsieny! Tokiu būdu 
Europa būtų padalinta ant 
dviejų dalių. 

'Nesivežkit Foto Aparatų!' ' 
I dirbti planą, kuris neleistų 

rusams ateiti iki Atlanto Į Artinantis kovo 10 die-
krantų, tad štai kodėl nori- i nai, įvairių kraštų delega- j nesivežti su savimi fotogra-

kurioj smulkiai išdėstyta 
ką turi nusivežti su savimi | l i g j ų b u v o r a g t i t e n 0 k i t i ! g a l e d a m i u n i j o s įnternacio- Albaniją ir asmeniškai atly 
ir kaip elgtis Rusijoje. Ten ypatingai žydai bėgliai, at-
numatyta net kokius rūbus j ^ g t a į TJ. s. zonas "nes 
delegacijos nariai turi pasi- jie geriau prižiūriami." Jis 
imti, patariama neužmiršti Į t a i p p a t s a k § m o nešelps 
dantims pastos ir šepetuką, t u a s m e n ų > kurie atsisakys 

nalo bandymą užimti lokalo 
vadovybę išrinkimu kairių-

nes tokių dalykų Rusijoje 
sunku rasti. Toliau aiškina
ma, kad baltinių plovimas 
Maskvoje esąs labai bran
gus, o pabaigoj patariama 

« < 

ma atstatyti Vokietiją eko
nomiškai, kuri kartu pasi
darytų barjeru prieš rusi? 

cijos jau kraunasi bagažus 
ir ruošiasi kelionei į Mask
vą. Anglijos užsienių reika-

ekspansiją. Jie nori palikti | lų ministras Bevinas, bijo-
Vokietiją valdyti patiems ! damas lėktuvų katastrofų, į 
vokiečiams, kad tik neatida- J Rusija plauks laivu. Jis iš

lips Liepojos uoste ir per vi
są Latviją važiuos į Maskva 
specialiu traukiniu, kurį Sta
linas jam atsiųs. 

Kartu su juo vyksta 127 
diplomatai, ekspertai ir sek
retoriai. Tačiau žurnalistu 
yra visai nedidelis būrelis, 
vos tik 20! Anksčiau buvo 
pranešta, kad Maskva lau
kusi 600 užsienio korespon-

VU8 rusams. 
Anglai Kviečia Vokiečius 

į Svečius. . . 

Dar ir kitas priežastis y-
ra kodėl anglo-saksai nori 
atstatyti Vokietiją. Dabar 
kiekvienas Anglijos kara
liaus pavaldinys turi per me
tus mokėti 10 dolerių mo
kesčių, kurie sunaudojami 

fijos aparatų, nes jų naudo
jimas Rusijoje galės iššauk
ti nemalonių pasekmių... 

Vyt. Arūnas. 

prieinamos" pagalbos arba 
tų, kurie atsisakys dirbti. 

Vandenbergas pasakė re
porteriams, kad komitetas 
sutiks U. S. dalyvumui IRO-
je jei Prez. Trumanui nebus 
duota įgalia apeiti imigraci
jos įstatymus ar kvotas. 
Anksčiau jis sakė šiuo metu 
nenumatoma jokių pakeiti
mų šio krašto imigracijos 
įstatymuose įsileidimui trem 
tinių. 

Karo sekr. Pattersonas 
sake jis remia dalyvavimą 

KUALA LAMPUR, Mala- i I R O j e k a d a n g i kariuomenė 

ko tik du savo kandidatus, 
ir tai nežymioms vietoms 
valdyboje. 

Penki šimtai balotų buvo 
paduoti rinkimuose. Lokalas 

nistais paliuosavimui maj. 
Robert Rii*?g iš Chicagos, ir 

dėjęs daug partizanų gaujų. k a p t J o h n w C o U i n s _, 
narių j , Graikiją. Jo liūdi-; E v a n s t m d v i • , _ _ . 

jų kandidatų. Kairieji išris- jimas, panašus kitų graikų U r i n i _ _ , N a n k į n g e . 
liudininkų pasakymams, už- Į į r _ _ _ f „ M e t a a J k u o 
baigė pilno mėnesio darbą i <iepartam«itui sakė tie du 

vyrai buvo komunistų suim
ti Chialunchieh kaimo apy-

Malajuje Surasti 
Banditu Ginklai 

komteijai. 
Iki šiol liudijimai iškėlė: 

buvimą dviejų koordinuotų l i n k § j e k e h a g m y l i a s š i a u r . 
turi 1,200 narių dirbančių | organizacijų kovai pneš ( r y č i u o s e n u o C h a n g s h u n > 

dviejuose Warwick Manu- j Graikijos valdžia ir p r i j u n - i k u r a n o t r a p o r t ų š i u o m e . 
gimui Makedinijos prie Jįi- J t u v y k ? t a k o v o s 
goslavijos; buvimą susisiė-

f acturing co. fabrikuose; 
Mitchell Manofacturing co., 
ir General * Television and kimo tarpe Graikijos ir Al-
Radio korporacijoje. Išrink- banijos bei Jugoslavijos, 
tieji nariai sakė internacio- j kur opozicija lavino partiza-
ūala s nuo 1937 metų bando nus kovoms Graikijoje; bu-
laimėtų derėjimosi teises. |vimą liaizono tarpe Graiki-

Vokietijos okupacijai. Ang- Į dentų, bet dabar rusai aiški-
lų opozicijos atstovai tvirti
na, kad jei dabar vokiečiai 
miršta badu, tai būtų kvai-

jus, kovo 1. — Policija šian
dien surado ginklų sandėlį 
viename kalne, ir spėjo su
radusi arsenalą banditų, ku
rie užpuldavo tas sritis, ku
riose vyksta darbiečių su- j 
irutė. Sankrovoje surasta 
300 ginklų ir apie 10,000 

Vėl iausiu Žinių Sant rauka 
— Diplomatiniai sluoksniai sako Amerika principe 

_____»__ - . tr._ _. i sutiko padėti Anglijai nešti didelę naštą Graikijoje, t a - ! tu sukakti 
iki šiol rūpinasi tremtiniais ! x 

Popiežius Paminėjo 
2 Sukaktis Kartu 

VATIKANAS, kovo 2. — 
Popiežius Pijus XII šiandien 
minėjo aštuonių metų su
kaktį nuo Šv. Tėvo vietos už-
ėmimo, ir kartu savo 71 me

nasi, kad Maskva esanti; kulkų. Devyni asmenys buvo 
perpildyta ir sunku būsią raportuoti sužeisti 500 indie-

la laukti iš jų, jog rytoj jie j čių 
galės pagaminti daugiau ne
gu šiandien. Tačiau Mister 

patalpinti tokj didelį skai-

Visa kelionė yra ruošia-

čiams gumos plantacijos 
darbininkams susirėmus su 
policija Kedah kaime, šiau-

ma kaip kokia kariška ope- rėje nuo' čia. 

ir išvietintais asmenimis ir 
nori kuo greičiausiai per
duoti tą darbą civilei agen
tūrai. 

KALENDORIUS 
Kovo 3 d.: Šv. Kunegun-

da; senovės* roleina ir Tu
lė. 

Kovo 4 d.: Šv. Kazimie
ras; senovėc: Sveitigailis ir 
Daina. 

čiau su sąlyga, kad britų kariuomenė pasiliktų ten. ! 

— Kinijos komunistai prade'jo atakuoti Tsinan, Shao- DETROTT kovo 1. — Kal-
tung provincijos sostinę iš keturių pusių vienu kartu. bedama žydų sinagogoje čia, 

— Riaušėse tarp dešiniųjų ir kairiųjų minint Korėjos ; Mrs. Eleanor Rooseveltienė 
nepriklausomybes sukaktį Seoule, 8 asmenys žuvo. i šiandien prašė pakeisti imi-

— Penkios paleistos moterys sugrįžo į Vokietiją ir \ stacijos įstatymus, kad į-
pasakė kaip 20,000 vokiečių moterų dirba kaipo vergės l e i s t i išvietintus asmenis į 
Rusijos priverstino darbo kasyklose. Iš* k r a ž t ^ J i kalbėjo kvie-

— Iždo departamento agentai pranešė suėmė penkis čiama žydų gerbūvio fondo. 
vyrus ryšium su ginklų, amunicijos ir granatų kroviniu { ORAS 
rastu sandėly, kurie turėjo eiti Pietų Amerikon. 

— Etna ugniaikalnis vėl užvirė ir pradėjo lieti lavą 
iš kito plyšio. Abi lavos srovės artinasi prie kaimų. 

Apsiniaukus. Gali snie-
guliuoti. šalčiau. Saulė teka 
6:25; leidžiasi 5:42. 
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MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Vasario 16-toji 

csnnrCiune 
TVashington, D. C. — Va

sario 16-tą tikrai gražiai pa
minėjo ir šio miesto lietu
siai. Tos šventes IMT. karė
se, vaa. 15 d., Lietuvos mi-

PASIŽYMftJĘ SVEČU OSE PAS PREZIDENTE 

Įvedė tos draugijos pirm. J. 
! Vaiciekauskas. Prieš išs> 

i 

skirstant, Latvijos ministe-
rio žmona pakviet§ draugi
jos narius pas save arbatė
lei ateinantį sekmadienį. 

Gi vakare Aircrikos-Lžetu 
vių Prau; :joe nariai buvo 
dar kartą susirinkę pas pir 

I 

riisteris Pov. Zadeikis ir jo m i n i n k ą ten padainuota, pa-
žmona p a k v i e s čionai gyve- , š o k t a į r^i l inkaminfai . AjG. 
nančius lietuvius ir Amen- Į 
kos-Liet"ivių Draugiją pas 
save, į Lietuvos Pasiuntiny
bės buveinę. Vaišėse daryva-

I ves 
Philadelphia, Pa. — Vasa

l o taip pat viaas L i e t u v a rio l g d T j t o f a w i , M ^ a j į . 
Atstovybės personalas. La*- L ų . s a l į - ^ „ ^ b a l e t u 
vijoa mimsteris dr. A l f r e d Į ^ J u r g i o p ^ p y ^ p a . 
Bihnams m žmona ir dar ^ ^ 8 a v o k l e b o n ą > k l M 1 & 
keletą lietuviams artimų kai, y M a r t u s e v i d i ų j o 154sos 

mjmų, tatv«|. Ten praleista m e t ų 1 ^ ^ ^ ir 5 . k i u m e . 

L3ktuvo C-54 įg'ala, kari Greecland saloje rizikavo savo gyvybes, kad nusileisti ant 
vieno ežero išgelbėjimui 11-kos asmenų, ku rie buvo nukritę su B-29 lėktuvu. Žygis pa
vyko, visi liko išgelbėti. Manoma, visi šie lakūnai bus atžymėti aukštais karo ordi-

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Bd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS flt CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve, 
(2-tros lubas) 

Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia Saukite— 

AHDway 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. Walter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7S29 
Tai.: — Kasdien l t iki U : 1 lkl B: 7 
iki 9. Seetad. 10 ryto iki « vak. Sek
madieni l t lkl 11. Treciad. atdaryta. 

vakaras tikroje lietuviškoje t k l e b o n a v i m o ^ j p^^pį . nais. Acme-Dramgas telephoto) 
atmosferoje, ne vienas jau
teli lyg esąs Lietuvos žeme
lėje. 

PAMALTOS 
BAtfNYČfOJTE 

Specialios pamaldos, Ame 
rikos-LJetuvii| Draugijos ini-
ciatvva įvyko Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. Jas lai
ke k m . Pov. A. Gaflevičius, 
O.P.. o tepūtBrgą pamokslą 
pasakė kun. J. Gedra, tos 

joj proga. Bankiete dalyva
vo ne vien jurgiečiai; svečių 
buvo ir iš kitur, net iš to
liau nuo Philadelphia. 

Dvigub0 jubiliejaus proga, 
per bankietą klebonui įteik
ta kielikas $6*50 vertes. Au
kų rinkimui tam ypatingai 
pasižymėjo Balbina Čebato-
riene ir Elena Kazakauskie-
ne. Pastaroji buvo ir vyriau-

Pirmosios tmių 
Kregždės 

Manchester N. • . — Sva
rus ir tvarkingas miestelis, 
apsuptas gražia gamta, ir 
skaitomas didžiausiu Nem 
HampshiFe valstybėje, nes 
gyventojų- turi 82,000. 

• 
si a ruošėja šio bankieto. Kie- ! 

įa^aphos'nenuilstamas , kle- n k o ^pirkimui stambiausią j Lietuvių visam mieste su
tanas. Savo pamoksle j is iš- i a u k*> ***** « » . aukojo | rastum apie 70 šeimynų. Re
gele Lietuvos ir kitų mažų- E l e n a Steponavičiūte. Ilginiai ir tautiniai jie nėra 

*n tautelrj vargus ir kan- Šių jubiliejų proga apie j mirę. 
" D r a ^ o " skaitytojai ži

nių iš mūs miesto apie lietu
kas, pabrėždamas kad ir k u n - <*• V - Martiiaevifių ra-
mažos tauteles turi tedsę š § i r svetimtaučių spauda, 
laisvai gyventi, o ne būti l e n k u savaitraščiai '*Gwiaz- vių gyvenimą ir veikimą, tur 
prispaustos vienos sferos, d a "" J e ( i n o 8 C 

*nri šiandien švaistosi po 
HSuropą. 

Bažnyčioj matėsi be dran
g o s narių rr pašaliečių dar 
Latvijos mdnisteris r i žmo
na. Visi meldėsi kad Lietu
va vėl atgautų~s%vo praras
tą laisvę. 

SUSIBŪRIMAS 
VIEŠBUTYJE 

Po pamaldų visi Amerikos 
Lietuvių Draugijos nariai 
nuvyko į Lafayette viešbutį, 
kur turėtas specialiai reaer-
vuotag kambarys dėl užkan
džio ir kalbelių. Buvo kvies-
La keletas kongresmonų ir 
šiaip žymesnių asmenų Wa-
shingtone, bet gaila del vie- | 

būt, niekad nėra girdėję, nes 
iki šiol "Draugas" mūs ko-

Vasario 16-tos, Lietuvos Uonijos nepasiekdavo. Bet 
Nepriklausomybės paskelbi- l praeitą rudenį,^ atsilankius 
mo sukakties proga, vietos &a *'Draugo" generaliniam 
'enkų savaitraštyje "Gwiaz- atstovui, A. Daugirdui, pa
dą" buvo įdėtas ilgokas (60 vyko į daugelio lietuvių na-
oihičių) eilėraštis apie Lie- mus {vesti "Draugą", kuriuo 
tuvą, arba Rauda lietuvio j kiekvienas tikrai džiaugiasi 
dėl dabartinės Lietuvos ne- Dėlto dabar "Drauge" pa 
)aimės. matysime žinių-žinelių ir iš 

* mūs kolonijos lietuvių gyve-
Bo bankieto rašančiam nimo ir veikimo, 

šiuos žodžius teko pasikal- * 
bėti su kai kuriais vedkeiais j Mūs kolonijos BALF 53-
ir patirti, kad greitu laiku i čias skyrius darbuojasi, kiok 
Washington, D. C , įvyks lie
tuvių veikėjų suvažiavimas, 
1 kurį ruošias važiuoti ir 
mūs veikėjai Antanas Ka-
niušis ir Kazys Žadeika. Jie 

ny k i t , priežasčių negalėjo] tiktai, kad tavąio Lietuvos 
dalyvauti. Įprez. dr. K Griniaus sauki-

— mu jj vienybę, toji vienybe 
Latvijos mimsteriB savo (galutinai tarpe veikėjų į-

kafbelėje užakcentavo, kad 
peeauns kada nors turės pri
eiti šviesesnio rytojaus, ilgai 
taip pasilikti negali. Komu-

vyks. Tas bus labai naudin
ga kovoje dėl Lietuvos lais
vės. 

Duok Dieve, kad tos sva-
nizmas ir jo pasėtos propa-ĮJ^nes kuo greičiausiai išsi
gandęs gandai bu s sutriuš- pildytų. Jurgietis 
kinti ir Katalikų Bažnyčia 
išeis triumfuojanti, kuri 

galėdamas, kad išpildžius 
kolonijai nustatytą kvotą 
Lietuvos vadavimui iš ko
munistų vergijos, lyg kokių 
plėšriųjų žvėrių nagų. Tam 
tikslui jau buvo suruošta 
prakalbos sausio 12 d. Kal
bėjo dr. B. Kazlauskas, ne
seniai atvykęs iš Europos. 
Nors žmonių atsilankė n* 
per daugiausiai, tačiau at-
silankusieji aukomis labąį 
.gražiai pasirodė. BALF sky
rius kviečia yi?us šio mies
to lietuvius prisidėti prie 

& 

Atsineškite savo algos Kaportus ir kitas smulkmena*. Mes nesikraus-
torae. išpildę Jūsų Incorae Taksus. Per 17 metų toje pačioje vietoje, 

per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą. 

•teBdien tik vieua kovcįa | p i l n a g I n c o m e ^ ^ P a t a r n a v i m a s -

hzmą. Savo ugningoj kalboj. 
Latvijos ministeris, pimiau-
na i yra įsitikinęs, kad Lie
tuva ir kitos mažos taute
les išsivaduos, ir greitu lai
ku švęsime Lietuvos Nepri
klausomybes šventę kitoj 
nuotaikoj negu šiandien. 

OBARTUCH and COMPANY 
2*23 VVest Cermak Road Chicago S, Illinois 

Be Latvijos ministerio dar 
keletą žodelių tarė tos drau
gijos dvasios vadai. Kun. J 
<Jedra, pasidžiaugė draugi
jos gyvavimu ir gražiais nu
veiktai? vaisiais, o kun. P. 
G a i l e s i u s , O.P. primine 
kad tik malda gali išgelbėti 
Lietuvą nuo šiandieninės Ru
sijos žnyplių. Be šių, dar 
keletą gražių ir jautrių žo
deliu, pasakė O. Kajeckiene 
ir M. Jurkienė. Visą tvarką 

AUTOMOBILIŲ INCOME TAKSUS, NAMŲ 
\PDRAU1^A BLANKAS PHJDOM. AP»RAU1>A 

INSURANCE 
I^LSESSJ^SISK Wm*«& f r"* 9 mm 

• * • 

LArayefte v 

CHAJ) 

Lietuvos vadavinfb. Tai ne 
vieno, ar dviejų lietuvių dar
bas, bet visų, visos tautos. 
Visi privalome aukoti, Įdek 
kas galime, ir kol dar nėra 
vėlu. Savo auką gali kiek
vienas priduoti skyriaus val
dybos nariams. Visos aukos 
bus pasiųstos i centrą, o iš 
čia ten, kur labiausiai reika 
linga, arba kur aukotojo bus 
nurodyta. Taipgi vietos lie
tuviai prašomi surinkti sa
vo jau nedevimus, bet dar 
gerus drabužius, juos sutvar 
kyti ir atnešti į Lietuvių 
Klubo patalpas. B Čia rū
bai bus pasiųsti į BALF 
centro sandelį, Brooklyn, N. 
Y., kad juos persiustų trem
tiniams ir pabėgusiems iš 
komunistų "rojaus" lietu
viams, kuriems rūbai labai 
yra reikalingi. 

miesto lietuviai kviečiami 
dalyvauti tose pamaldose. 
Vieni kitiems prašomi apie 
ta i pranešti, kad susirinkę 
galėtumėm bendrai pasi
melsti už Lietuvą. 

* 

Juozas ir Ona Sviatikai 
paminėjo 35 metu vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Giminės 
ir draugai sukaktuvininkams 
suruošė šaunų bankietą. Su
kaktuvininkai yra pavyzdin
e i katalikai ir Lietuvos my
lėtojai. Pastaruoju laiku J 
S vi atikas veikia BALF sky
riuje eidamas iždininko pa
reigas. 

Sukaktuvininkams linkime 
sveikatos, kad ir toliau taip 
galėtų darbuotis. 

J. A. Vaičiūną* 

DR. G. SkRNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 Metų Patyrimas 

TeL Yards 1829 
pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuvė: 
S401 S. Halsted S t # 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 ir t iki 8 

* Nedelioj pasai sutartį. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu' 

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena pora akiu gauname ST-
venimul. Saugokite Jas, leisdami 
išegsaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo "^^"hui 
gali sutelkti 

S7 METAI PATYRIMO 
pririnkame akiniu, kurie prašalina 

•isa aktu Įtempimą. 

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

OPTOMEIBISTA1 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toe gat. 
Telefonus CANAL 0538, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad 9 : l t a. m. Iki 6:00 p. m 

Neturėdami lietuviškos pa 
rapijos šiame mieste, nei 
lietuvio kunigo, neturėjom 
progos draug su kitomis ko
lonijomis švęsti maldos die
ną, Vasario 16-tą ją. Maldos 
Apaštalavimo Draugijos sky 
rius savo su virinkime, vasa
rio 9 d., iš kuklaus iždo pa
skyra auką Lietuvos vada
vimai, taipgi užprašė šv. Mi
šias už Lietuvą ir jos ken-
tančius vaikus. Sv. Misiąs 
fcovo 0 d., 10:E0 vai. atsai-
kys kun. J. Bucevičius, lie
tuvių parapijos vikaras, Na- Į 
snua, N. H., Sv. Juozapo ka 
tedros koplyčiojef kurioj pa
prastai lietuviams laikomos 
pamaldos kiekvieno mėnesio 
antrą sekmadieni Visi šio 

DR. VAITUSH. OPT. 
LIETUVIS 

Kai fctda tyiijimas yra iš
mintingiausias atsakymas. 
M. Tupper. 

Užmiršk sveti rr.as klaidas, 
bet atsimink savąsias. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
fatsznsvimo Prto 

RADIO SERVICE CO. 
6244 W. 2 S t h 8 t 

UL 
TISAI DAUBAS OARAUTOOTA8 

Talsom Tisų Odlrbysolų 

DYKAI APKAINA VTMAS 
0 namu b- prlstatoa 

SAUJOS 

irsz" RADIOS 

Taipgi Pasirinkimas Tlttanatn 

Iv ~ 

41 t t 
AtdAfl* Vakarais lkl • : • • 

J. RIMDZUS. D. C. 
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calte in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

986 West 63rd Street 
HOURS: DaUy 6 to 8 P. M 

Saturdays 10 A M. to 8 P. M. 

Ofis. TeL VIB. 1886 

DR. AL. RACKUS 
CrTDYTOJAS LB CHIRUBGAS 

4204 Archer Avenue 

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

TeL GBO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SUROssOH 

(Ltetavis Gydytojas) 
8925 West 59th Street 

VALANDOS; * — 4 poptot, «:•• — 
• : ! • rakarais Traclad. pasai sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern A ve. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Bez. TeL: HEMlock 2324 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYD YTOJAS LR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

Bes. TeL REPubUc 0054 
leigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KF.Pzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 Ud 0 vai, vakare. 
Trsdadienk) vakaralB ir talpa* 

flekmadienlato patai sutarti. 

VALANDOS: Trečiadieni ir 
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
4iyn̂ T«Mi nuo 2 Ud 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Pfiai,"tfi<1iftiiHlft 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P.1L 
8147 S. Halsteo St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Sestadieniaie 

TeL: GltOvehiil 4090 
(Ofiso Ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Bd. 

XDargis Vaistines Name) 

i iki 4p 
(Tra«iad« k lota A, 

U t SS 4 E. 
•utartl) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
CrTDYTOJAS LB CHIRUBGAS 

&6L W. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Treciad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

8841 West 66th Pface 
TeL BEPublic 7868 

Mano 22 meto prelitnrinfc— 

i i v 

Palengvina akių įtempimą, kuris 
«tl priežastimi galvos skaudėjimo, 
• vaigįmo, akių aptemimo, nervuo-
umo, skaudamą akiu kaištį, ati

taiso trumparegystę ir toliregys-
•#, Prirengia teisingu! akinius. Vi-
įuoae atsitikimuose egzaminavimą* 
laromas su elektra parodančia ma-
ausias klaidas. 8peeisJ6 atyda 
tkreipiama 1 mokyklos vaikus. 
&BETVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius i i priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
hlinaWss), kreipkitės prie manės 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių* Kainos pigesnes 

kaip pirma. 
4712 South AsAlaml Ava. 

Telefonas YARDS 1S78 
VALANDOS; nuo l t ryto Ud J T. 

vak. Sekmad. pasai nutarti. 

dr . Vincent E. Zopel 
DENTIST 

2421 Mkmt 68rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutarti. GBOvflhffl 731$ 

Oliso tel. MOHroe 0S70. 
Restd. tel. CANal 7819. 

Or. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-JLAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak fioad 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-»; Trečlad. Ir 

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

CANal 0257 
Bes. TeL: PROspect 6650 

DR. P . Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Qt 
Bessseseija: 6606 S. Artesisji Ave. 
rMJLNDOS: 11 v. ryto iki 8 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare. 

DR. A. JENK1KS 
m S K B L A N * SURCUBON 
(UJBTUVIS GYDYTOJAS) 
2800 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. i r 7^St*t mk. 

Šeštadieniais nuo 3-4 popiet 
Treciad. Ir Sekmad. uldaryta. 

Ofiso TeL — PROspect S8S8 
1«L — VIKtlnla S4S1 

TeL YABds S146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS K CHIRUBGAS 

m AKINIUS PRITAISO 
944 West 85th Street 

WkŪA 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: U—12. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namų TeL: PULJLMAN 82T7 

^ **m T 

Bes. 6858 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehiU 0617 
Office TeL iUIMlock 4848 

DR. J . 1 SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Boa4 
OFISO VALANDOS: 

uo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 0 vakare. 
Treciad. ir Nedeliomis susitarus. 

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

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

Sekmad., Treciad. ir Sestad. 
Vakarais—tik pagal sutartį. 

Office TeL YABds 4787 
Namų TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VBgmia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVeriy 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS K CHIRUBGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 73*0 
Beste. TeL: BRUnswick 

VALANDOS: 
Nuo 1 Ud 3 popiet; 6 iki 8 

SSSSSSl sssssssss 
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t "D H A U G O" 
DARBU SKYRIU9 

< X X K > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 < X > 0 0 0 0 0 
f 

"DRAUGAS" HETiP W A X T E D 
ADVERTISING D E P A R T M E N T 

127 N a D«irt>om Street 
Tel. R A N d o l p h 9488-9489 

HKLP W A N T E D — V Y R A I 

CAMERON& 
LANGSTON 
SLITTERS 
Delta Co. 

S3S YVest 24th Piaoe 
VIOtory 7100 

R E I K I A 

M O L D ERIŲ 
PATYRUSIŲ 

Prie arkitekturaliiiių ir 
ornamentalinių brozo ir 
alumino daiktų. 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
ATSIŠAUKITE 

1316 W. 63rd St. 
We have a good job open with 

chance for advancement for a 

YOUNG MAN — 18 to 35 
As Assistant Shipping Clerk 

45 hour week. 90c per 
hour startine: rate, and 
st^a^v emnlnvment. 

LIT V TITT.1P TTTP 
& S P E H T A L T Y CO. 

322 W * s t Po lk 
Center Drive — Door 42 

P A P R . D A R B I N I N K Ų 
R E I K I A 

K1»nck*t*» «V*l Mr- Law-ctM>« R^c^le*" 

CaJnmet Iron & Sapnlv Co. 
175 W C*»F"\V^O A V E . 

E \ S T C m C A G O 

P A P R . D A R B I N I N K Ų 
VYRŲ REIKIA 

Pastoviems dieną ir naktį dar
bams daržovių dirbtuvėje. Atsi
šaukite bet kurią dieną — nuo 
Pirmad. iki Penktad., 8 vai. ry
to iki 4 vai. popiet. 

S w i f t and Co. 
PLANT FOOD DIVISION 

150 Marble St. Hammond 

H E L P W A N T E D — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
P£D£S IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D H L -

DŽENITORKŲ 
TftDARRIS 72H | V A U PRADŽIAI 

77H f VAL PO S MEN 

«2H f VAT, P O 6 MftN 

v \ f .YMO D \ R B V I MOTERIMS 

VISOSE MIESTO D Al Y S E 

VAL.: 6:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO-

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

S T R E E T PI.OOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

REIKIA 
VIRTUVĖJE PADĖJĖJOS 

IR TARNAITĘ 
Dykai kambaris, valgis ir uni

formos. 6 dienos į savaitę, ma-
Imonios darbo sąlygos. 

LA RABIDA 
JACKSON P A R K SANITARIUM 

67th and South Shore Drive 

La Guardia aerodrome, New York, susirinkę žmones sveikina Įeit. pulkininką R. E. 
Thacker, kuris karišku dviejų motorų lėktuvu padare naują rekordą — iš Honolulu, 
Hawaii, į New York atskrido per keturiolika ir pusę valandų. (Acme-Draugas teleph.) 

Kaitrioje Afrikoj 

P a l m i ų P a u n k s n ė j e 

REAIi E S T A T E 

Reikia Patyrusių 

Saldainiu Pakuotojų 
Gera mokestis ir darbo sąlygos. 

40 vali. į savaitę. 

2023 N. Halsted 

Kupranugarių didžiuliai 
karavanai, vieni po kito, 
traukia pajūrio link, kadan
gi prie jūros randasi ir šios 
apylinkes didesni miestai. 
Paskui šiuos karavanus se
ka visokio amžiaus moterys 
ir vyrai ir jų subadiję šu
nys, šie Afrikos gyvuliai, 

mas ir pradedama dainuoti 
visokiausios dainos. Didžiau
sius gabumus, taip pat ir 
netingi dainuoti, turi italai. 
Jie visi mažo ūgio; tamsūs, 
atrodo niekam neverti. Dai
noje jų negalima peikti, žy
giuojančioje voroje yra gal 
apie 15 visokiausių tautybių. 

vadinami kupriais, ant ku- .Kiekvienas parodydamas sa-
rių sukrauti didžiuliai mai- 'vo meną ir pradeda niūniuo-
šai visokio tai " turto" arba 
daug, nu0 šio didžiulio karš
čio, bei nedavalgymo priso
dintų vaikučių, žingsnis po 
žingsnio, palengva žengia į 
priekį;. 

Naktis. Iš miego pažadi-
trr" o R T r c r n o t r i m i t o š a r s a i - įsakymas gogoje armazuojamas melio-

A C T I V E S A L E S CO» apsirengti kautynių apran- j dijas, prajuokino ir mane 
ga. Palapinėje tamsu. Nieko ir prajuokins kiekvieną, nors 
n e g a l i m a sus igraba l io t i . K ą | i r didžiausios*, nedal ios pri-

ti kokią tai meliodiją. Galų 
gale iš kur tai atsirado ara
biška švilpyne ir keli "drau
gai" moka arabiškai ir pra-
deio švilpti ir dainuoti ara
bišką dainą. Daina ir muzi
ka, kuri panaši į žydų sina-

priglaus tave jis prie 
širdies, 

Dangus žvaigždutėmis nu
sėtas, nušvies tau kelią 
ateities... 

Gražūs šio? dainos žodžiai 
ir jie kaip tinka man dai
nuoti, kadangi aš palikau 
prieš tris metus, savo tris 
seses, tris seses, kaip tris 
lelijų žiedas, gražiai aptver
tam lietuviškam darželyje. 

Čia aprašytas vienas ma
no žygis, iš daugelio kitų*, 
kurie tęsdavosi net po ke
lias dienas, po smėlėtus ar 
kalnuotus Saharos dykumos 
vienišų legionierių, kerštin
gų vietinių, laukinių žmo
nių, plėšriųjų žvėrių, min
džiojamus plotus. 

Mano žinios ir mano žino-
ir gėrėdamasis jos paūnks- jimas buvo toks, kiek aš už-
ne, pradėjau tyliai dainuo- matydavau savo a k i m i s , 
ti tą dainelę, kurią kadaise šiandieną, ačiū Dievui, ma-
dainuodavome, kaip buvome n e lanko mielas, " Draugas" 
gražūs, šaunūs Lietuvos ka- už kurį gerb. redaktoriui ir 
reiveliai: | visiems Amerikos lietuviamb 

Nurimk, sesut, gana rau-' esu labai dėkingas... 
doti, nušluostyk ašaras 
gailias, ! šiar kaip ir desėtkams 

Praeis laikai skausmu kitų legijonierių, prancūzų 
kraujuoti, g y v e n s i m svetimšalių legione eina dnr. 
mes dienas dailias. "Draugas ačiū gerųjų lietu-

Linksmi mes grįšim į Te- yįų aukoms į Išvietintųjų 
vyne, ji mus ten po Lietuvių Spaudos Fondą, ku-

P. Pocius, iš Chicago, $10 
(Jis jau yra tam tikslui au
kojęs $75). N. N. $10, J. 
Shaltanis $8, Jusis $5, V. 
Kulikauskai $1. Visi jie iš 
Chicago. 

Iš toliau sudėtinę auką at
siuntė mūs bendradarbis S. 

(Nukelta į 5 pusi.) 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEYVELRY 

sparnu priglaus, 
Ir duos mums laimę bega

liame niekuomet pinigų' nė
ra, nes kaip tik įeina penki, 

line, lyg aušra rytmečio &>&, arba dešimts dolerių, 
dangaus. tuojau ir užprenumeruoja-

Kada daržely tu ilsėsies, m a v į e n as dienraščio nume-
nuvargus po sunkios die 
nos, 

Ir š ird imi k a ž k o i lgės i e s , 

r i s k u r i a m nor3 l ie tuviui 
s v e t i m a m kraš te . 

P a s t a r u o j u la iku m i n ė t a m 
lakštutės tau l inksmi f0ndui ^ atsiuntę aukų se-

kantieji: 

R E I K I A 

F I T T E R S 
PATYRUSIŲ 

Prie arkitekturalinių ir 
ornamentalinių brozo ir 
alumino daiktų. 

AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
ATSIŠAUKITE 

1316 W. 63rd St. 

SMART GIRLS 
LIKĘ TO WORK IN THE 
FRIENDLY ATMOSPHERE 

OF 

MOTOROLA 
The Best Radio Place In 

Town 

Starting Rate 83c 
With Experience 94c 
Automatic Raises to 

$ 1 . 0 4 
4545 W. Augusta Blvd. 

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ 

Single needle patyrimo. Malo
nios darbo sąlygos, labai gera 
mokestis, pastovumas. 

FABRICO MFG. CORP. 
557 W. Jackson 

PAIEŠKOJIMAS 

. Pavienis vyras paieško apši ldomo 
kambario Marąuette Parko apyl inkėj 
— prie mažos šeimynos. A t j a u k i t e 
la išku sekančiai: — "DRAUGAS", 
csįo P . L*., 2SS4 So. Oakiey A ve., 
Chicago. 

1947 Piknikai 
Vytauto Darže 

Šv. Jursrio parapiios: ge
gužės 18 d. ir rugpiūčio 17 d. 

Šv. Kryžiaus parapijos: 
birželio 22 d. ir rugsėjo 7 d. 

Nekalto Prasidėjimo para
pijos: birželio 29 d. ir rug
sėjo *14 d. 

Gimimo Šv. Panos Mari
jos parapijos: birželio 8 d. 
ir rugpiūčio 24 d. 

Šv. Antano parapiios: bir
želio 15 d. ir rugpiūčio 31 d. 

Visų Šventųjų parapijos: 
gegužės 11 d. ir liepos 13 d. 

Dievo Apvaizdos parapi
jos: birželio 1 d. ir rugpiū
čio 3 d. 

Aušros Vartų parapijos: 
rugpiūčio 10 d. 

Šv. Mykolo parapijos: lie
pos 20 dieną. 

Šv. Juozapo parapijos: ge
gužės 25 d. ir rugsėjo 21 d. 

Šv. Kazimiero parapijos: 
liepos 6 dieną. 

Šv. Petro ir Povil0 para
pijos: gegužės 4 d. ir liepos 
27 dieną. 

"Draugo": Labo r Day, 
rugsėjo 1-mą dieną. 

Lietuvos Vyčiui: liepos 4 
dieną. 

Labdarių Sąjungos: gegu
žės 30 dieną. 

Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų Dr-jos: rugsėjo 28 d. 

Aš einu sau vienas ir gal
voju. Juk Lietuvos kariuo
menėje kad sudainuodavom. 
net sesės lietuvaitės pra
virkdavo. O šiandien... esu 
vienas atskirtas nuo Tėvy 
nes, tarp svetimųjų, Mame 
svetimšalių lopšy. 

• • • 

pažinau savo pirštu užčiuo- ,slėgtą žmogų, 
pimu, kad tas reikalinga bū
simajam žygiuit viską suki
šau | savo duonmaišį ir į 
kišenes, pačiupęs su kairią
ja ranka nežinomą šautuvą, 
ant neišmiegotos ir sunkiai 
užlaikomos galvos, uždėjau 
šaltą plieninį šalmą ir susi
rikiavus i voras, nežinomais 
''keliais" patraukiau į prie-

Dangus nusėtas milijonais 
mirgančių žvaigždžių. Mė
nulio tą naktį; nebuvo ma-
tyti. Viena kita žvaigždutė, į į j į į g i r V1S1 
atsiskyrus nuo kitų,, savo 
šviesos juosta, perbrėžia 
dangaus skliautą. Vorose žy
giuoją legionieriai, daugu-

giedos} 
Ateis bernelis numylėtas 

Renduojame Grindų 
Trinimo Mašinas! 

IKTAI$200l DDENA 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

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

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

Krautuvė atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 

! 9 vai. vak. 
Budriko leidžiamos Radio valan-

landos kas sekmadieni, iš WCFL 
(1000 kil .) radio stoties, 9:30 va
landa vak., o kefcvirtad. vak. iŠ 
W H F C (1450 ki l . ) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7287 

Saulė stovėjo tiesiog ant 
galvos. Priėjome vieną oazę. 
Aukštos palmės ir kitokie 
medžiai, sudarė puikų pave
šit Priėjome prie tekančio 

kaip iš 
troškusi žuvelė, p u o l ė m e 
kniūpsti prie vandens atsi
gaivinimui. Kaip visi ilsėjo 
mes, daugumas iš nuovargio 

Mes E s a m e Agentai Del 

BENJAM1N M O O R E MALIAVV 
I R VARNISŲ, 

MARTIN S E N O U R MALIAVV 
I R V A R M S Ų , 

KEM-TONE — VAIiSPAB 

mas nepatenkinti. Naktis y- j a ū t p l i k o s ž e m § g j a u mįeg0. 
ra šalta (Čia naktys yra vi 
suomet šaltos). Smėlėtas pa 

Aukokite drabužių, a valy 
nes, maisto ir kitokių daik 
tu lietuviams tremtiniams. I k u r a a p i e i d ž i a nelaimėje. 

P a t s e a r s i n k i s " D r a u g e ' ' 
ir kitam patark. 

Savo darbams pateisinti 
niekšai panaudoja bet ki* 
rią priežastį. 

Dėkingumas ir godumas 
drauge nevaikščioja. 

Niekados netikėk draugui, 

viršius apaugęs, kupstotomis 
šiurkščiomis žolėmis, dras
ko blauzdas. O ir pilvukas 
rodo sav0 pyktį, kad ir jis 
darbo visuomet mažai turįs. 
Žingsnis po žingsnio, pada
rant per valandą penkių mi-
nutų pertrauką, riedėjome į 
priekį. 

* • • 
Išaušo. Tik pasirodžius 

saulė, pradėjo įkyriai degin
ti. Buvęs šaltis. kažkur din
go ir veidu pradėjo riedė
ti, kartūs prakaito lašai. Tik 
išaušus pradėjau rankioti 
savo apmunduravimui reika
lingas visas smulkmenas iš 
d u o n m a i š i o i r k lot i v i ską , 
sulig statuto nurodymais, 
ant savo pečių. 

Voroje atsiranda linksmu-

jo, aš susiradau vieną gra
žią palmę ir aplink ją, šiek 
tiek žalesnę žolę, atsisėdau 

Turime Gražų Pasirinkimą 
NAUJAUSIŲ P A T E R N Ų 

SIENINES P O P I E R O S 

MAROUETTE 
PAINT & HARDVVARf 

2547 West 63rd Streef 
Tel. Hemlock 8262 

Linksmas žmogus yra 
daug naudingesnių žmocu-
mi. 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street. 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

* • • 
pristatome f narna* 

WATCH SAVINCS 6 I0W! 
S M H l t 

Yn. Yrs. Yra. Yra. 

gg 
ffm 
amt. 
Man. 

$300 

100 
1500 
3000 

$600 

1200 

3000 
6000 

$*» 

INO 
4900 
9000 

$1200 

2400 

0000 
12000 FOR HOME 

t i l t * a* ,: 

Y o n ' l l N e c d M o n e y r©rth*Dow» 

Many ambitious couplct are faring here te becooe 
furure home-owners, sodo at Ae /ve accumolated die? 
down payment needed. Any cooveoient amounr o p o s 
yoar insured saviags aerount at dus Assodatioa. Tht 
durt will $how you how much yoo aeed to 

Pirmiau negu ką darysi, 
gerai apgalvok. 

<Geriausiu rfififu ali. 

bute l ia is , rtėžėmi* lt 

s t a t i n ė m i s . 

• • f: 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 
-

II Telefonas PROspect 5951 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATICMJ 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

IDARGUTU' 
VTENINTfiSLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. l ld . t 1^33.^ 

WHFC -1450 kilocycles 

—* • * ' & 

SEKMADIENIAIS: B n o 1-mos 
iki 2-ros valandos popiet. — 

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 
valandos vakare. 

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

MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. Western A ve., Chicago, I1L 
Telefonas — GROvehiU 2242 

^Ifft'B"..'. v r i - ' BL=g ^ ± S 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIE> D 

2S34 So. Oaldey Ave., Chicago 8, M. Tel. CANaI 8010-8011 
Entered as Second-Class Matter March 31, 1918 at Cbicago, Illinois. 

Under the Act of March S, 1879. 

» 

Publiahed daily, oxcept Sundays, 
by tlie 

Lithuanlan Cathotic Prese Sodetj . 
llember of the Catbolic Press Ass'n 

Subacriptkm Rates: 
$8.00 per year outside of Chicago; 
$7.00 per year ln Chicago & Cicero; 

4 cents per copy. 

Prenumeratos kaina Chlcagoje te 
Ciceroje per paštą: 

Metama $7.00 
Pusei Metu 4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metams $t-00 

S 5# 

Metama *8 00 
Pusei Metu . > • - 4.68* 
Pinigua reikia siųsti Pašto Money 

Orderio su užsakymais. 

Skelbimų kainoa bua prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIBN. "DRJLUGE" 

laisve Ar Diktatūra? 
PRANCŪZIJAI GRESIA RAUDONOJI REVOLIUCIJA 

Prancūzija šiandien pergyvena patį sunkiausjf krią-
kokio ji dar nematė nuo pat išsilaisvinimo dienos. 

Per darbininkui sindikatą (C. G. T.), kuris yra ko
munistų rankose, krašte yra skelbiami streikai po strei
ko, kad tik suparaližavus ekonomišką gyvenimą, kas 
labai stipriai jaučiama Paryžiuje ir daug daugiau pro
vincijoje. Eilinis prancūzų pilietis laiko, kad jis pasi
darė didelio maskarado auka ir jaudinasi dėl kiekvieno 
dalyko. Nepasitenkinimas gyvenimu tarp žmonių didė-^j. 
ja ir politiškas Prancūzijos klimatas pasidarė labai pa- ™ 
lankui komunistų revoliucijai. 

Niekas nebetiki į statistikas, į kainų nužeminimą, į 
pinigo stabilizaciją, į pažadus duoti tikrą laisvę... Val
stybes aparatas sukasi klaidinga kryptimi, kas yra 
blogiausia. 

KRAŠTE VYKSTA KONSPIRACIJA 
Jau daugiau kaip savaitė laiko Prancūzijoje iš naujo 

nebeišeina laikraščiai, tad trūkstant informacijai, pran
cūzai pradeda įsitikinti, kad krašte vyksta didžiausia 
konspiracija, kuri neturi kitokio tikslo, kaip sukliudyti 
Prancūzijai atsistatyti, norint sukelti neramumus ir 
nepasitenkinimai liaudyje, kad tokiu būdu paruošus 
dirvą paimti valdžią vienai partijai į rankas ir kad 
vėliau ji galėtų įsteigti diktatūrą. 

Niekas negalvoja, kad ši krize yra galutina: ji tėra 
tik įžanga tos revoliucijos, kuri laukia Prancūzijos. 
Daug geriau galima būtų suprasti šiandieninius Pran
cūzijos įvykius, perskaičius šią Renino fraae: 

"Pakeitimas buržuazinės vyriausybės proletarine yra 
neįmanoma be stiprios revoliucijos. Gi revoliucija pa
siekiama tik per griuvėsių kelią..." 

KOMUNISTAI DARO SABOTAŽUS 

Prancūzų komunistai šiandien vyriausybėje užima to
kias vietas iš kurių, gali sabotuoti kiek nori valstybės 
aparatą, kliudydami atsistatyti ir pagerinti piliečių 
maitinimąsi. Ir viso to šešėlyje jie veda smarkią pro
pagandą, stengdamiesi masėse sukelti nepasitenkinimą 
kitamis partiiomis, kad visi nepasisekimai vyksta tik 
dėl to, kad ne vieni komunistai yra valdžioje. Dar prieš 
laikraščių streiką komunistų laikraštis "Prane Tireur" 
rašė: » V , • • Ę 

"Mes reikalaujame pirmoj eilėj pragyvenimo mini
mumo, nes tai yra vienintelė protekcija darbininko nuo 
jo eksplotacijos. Gi kas link kainų nužeminimo, mes 
laikome, kad tai yra visai kitan Mausima*. Mes- pa
dėsime vyriausybei visomis jėgomis, kiek tik jų yra 
mūsų galioje, kad šis bandymas pasisektų." 

Ar galima geriau beparodyti kokį dvigubą žaidimą 
veda komunistai? Iš vienos pusės jie pataika/uja dar
bininkų klasei, reikalaudami atlyginimo pakilimo, iš 
kitos pusės stengiasi palaikyti savo "draugus" sočia*-
listus, laukdami patogaus momento, kad jiems pei*-
piovus kaklą... 
AR RAMADIER NEBUS NAUJU KERENSKIU? 

Didžiausias nepasisekimus Ramadier vyriausybė šian
dien sutinka iš komunistų puses. Reikia tik prisiminta 
Kerenskį 1917 metais! Skelbiami streikai ir reikalavi
mai pakelti atlyginimą yra iš anksto paruošta kalku
liacija, kad atvedus kraštą į tiltrą krachą. Vyriausybe 
negali atmesti darbininkų* reikalavimų, nes tada per 
visuotinus 3treikus gyvenimas būtų visai suparaližuo-
tas. Bet negali taip pat nei pakelti- atlyginimo, nes i r 
taip jau yra aukštas. Tokiu būdu vyriausybė sukasi 
užburtame rate, negalėdama atremti kamrjnistų puo
limo, kurie šį kartą lošia didelį" žaidimą. 

Jie šaukia, kad fašistai ruošia sąmokslą, kad 
cionieriai daro sabotažus. Kitos smulkesnės partijos 
padeda jiems skleisti šias nesąmones, visai nesupras
damos, kad tuo jos padeda komunistams išsistumti pir
myn ir tokiu būdu paruošia dirvą, raudonajai revoliu-
cijai. ' * • • ' » ! $ 

Patys prancūzai tvirtina, kad šiandien prisiartina va
landa, kada respublika turės gintis, jei nenori, kad įsi
viešpatautų raudonoji diktatūra. 

Prancūzija stovi kryžkelėje ir jai tėra ttk* vienas 
išsigelbėjimas, jei nenori pakliūti po raudonuoju fa
šizmu, tai paleisti bejėgį parlamentą ir grąžinti valdy-
mosi teisę tautai. Vyt. Arūnas 

Naciams Dovanojama, Be i . . 
Nežinai kartais žmogus, ar rėkti, ar gaivą į sieną 

dauiyti, kai pradedi galvoti apie nusidavimus šiame 
margame sviete. Štai, prieš Kalėdas Vokietijoj miiljo* 
nas nacių buvo paskelbti laisvais nuo bet kokios ' 'nuo
dėmės'*, jiems viskas atleista. Prieš tas pačias Kalėdas, 
geros valios ženkle, buvo "valomos" tremtinių stovyk
los, mėtomi iš jų/ išvarginti ir iškankinti žmonės, išar
domos šeimos. Išmestieji atiduodami tų pačių paleis
tųjų/ "nekaltų" nacių malonei, kurie Hitlerio viešpata
vimo metu juos spardė ir spiaudė, užsienietiškais šuni
mis vadino. 

Mat, tie išmestieji 'bendradarbiavo" su naciais, dirb
dami jų fabrikuose ir ūkiuose. Aišku, kad bendradar
biavo! Jų darbas juk vistik buvo naudingas Vokietijai. 

Ta pačia logika einant, reikštų pravesti "valymą'' 
ir grąžintų iš vokiečių nelaisvės amerikiečių karių tar
pe, nes juk ir jie "bendradarbiavo" su vokiečiais. Jų be 
darbo ten niekas nelaikė, ir jų darbas taip pat vokie
čiams buv0 naudingas. Atiduot juos atgal vokiečiams! 

Pasaulis baigia kraustytis iš proto. 
Patys naciai dabar pavirto avinėliais, suprantančiais 

net gailestingumą. Girdi, "voKiečių tautai negali būti 
keršyjama". 

Kas kalba apie kerštą? Visame pasaulyje žmogžu 
džiai i r kiti nusikaltėliai y ra tik baudžiami, j iems ne-
•keršyjama. Vokiečius irgi reikia už jų nusikaltimus 
teisti ir nubausti. 

Jeigu kam nors dar neaišku, už ką vokiečius reikia 
bausti, prašau pasiskaityti. W. A. Beckert (vokietis) 
vienoje Vokietijoj išleistoje brošiūroje rašo: 

"Vyrai ir moterys, ištisos šeimos su vaikais, dau* 
giau negu 5 milijonai žmonių buvo dujomis nunuodyti 
Aruschwitze". * Tremblinkos stovykloje Lenkijoje dujų 
kamerose nužudyti 3 milijonai žmonių^" "Daugiau negu 
15 milijonų įvairių kraštų žmonių buvo stovyklose n.J 
žudyta." 

Įsidėmėtina, kad. nužudytieji buvo daugiausia sve
timšaliai. 

Bekovodami su naciais, pasiryžusiais visą pasaulį) su
varyti į dujų kamerą ar krematoriumą, žuvo 15 milijo
nu, sąjungininkų, karių. Taigi, naciai išžudė iš viso 30 
milijonų svetimšalių. 

Jie turėjo 7 milijonus karių (iš jų 3 milijonai žuvo; 
taip pat žuvo 300,000 civilių žmonių bombardavimuose). 
Partijoj buvo 18- milijonų narių. Taigi, 25 milijonai na-
cių išžudė 30 milijonų svetimšalių. Kiekvienas papildė 
daugiau kaip po vieną žmogžudystę. 

Dabar — jie nekalti. Jiems "negali būt keršyjama". 
O bausti reikia lietuvius, latvius, estus, lenkus, ukrai
niečius, kam jie nepadvėsę dujų kamerose ar po nacio 
botagu nesuklupo, kam jie drįsta pareikšti norą gy
venti, kam jie drįsta kalbėti, kad netoli yra taip pat 
kraštas, kur žmones žudomi koncentracijos stovyklose 
milijonais. Jie nenori eiti į tas koncentracijos stovyk
las, nes jiems jau užtenka vokiečio bizūno. Todėl ir 
stengiamasi priversti juos pasikarti arba "savanoriais" 
į koncentracijos stovyklas išvažiuoti. 

Juk ką gi čia rūpinsies nelaimingais žmonėmis, kai 
mes patys laimingai ir sočiai gyvename. Kad netektų 
kada nors to gailėtis... T. D. 

Kokia Bus Vokietija 
Politiškame plane yra t rys tezės. Maskva nori tvirtos 

politiškos vienybės. Paryžius pageidauja, kad būtų į-
steigtos federalinės valstybės, kaip kad buvo Bismarko 
laikais. Londonas ir Washingtanas galvoja apie fede-
ralmį ir kartu respublikonišką rėžimą su bendru par
lamentu. 

Kas laimės? Ar bus padaryta vėl 1919 metų klaida? 
Atrodo, kad šį kartą Sovietų Rusija nenori, kad Vokie
tijos teritorijos, kurias ji laiko dabar okupavusi, iš
spruktų jai iš rankų, bijodama, kad vieną dieną Vokie 
t i ja neatsistotų iš nairjo prieš ją. 

Viena tik aišku iš visų šių konferencijų, kad Vokie
tija jau nebeskaitama nugalėta, bet kartais jai leidžia
ma stoti lygiagrečiai aru sąjungininkais ir jos vadai, 
kaip Schumacheris ir kiti drįsta jau pakeltu balsu kai-
oeti. 
PRANCŪZIJA TAIKINTOJO ROLĖJE 

Stebint iš arčiau Londone vykstančią konferenciją, 
susidaro įspūdis, kad Prancūzija čia vaidina lygiai to
kią pat rolę, kaip ir per taikos konferenciją Paryžiuje, 
stengdamosi sutaikinti " didžiuosius". 

Tačiau ne visad jai tas pasiseka. Pavyzdžiui Austri
jos klausime Couve de Mourville patraukė angio-saksų 
dėmesį dėl garantijos suteikimą Austrijos valstybei, bet 
rusai tam 3markiai pasipriešino. 

Tokiu būdu reikia laukti dar sunkių dienų Londono 
konferencijoje. 

• 
Prieš išvažiuojant valstybės sekretoriui gen. George 

Marssallrui į Maskvos konferenciją, kiek Baltajam Na
me, tiek abiejų* kongreso rūmų užsienių reikalų komi
sijose eina labai svarbūs pasitarimai. 

PO VASARIO 16 DIENOS 

imi 
Rašo Žvalgas 

"PLAZA DE TOROS ' 

"Plaza de Toros" Meksi
kos sostinėje yra viena di
džiausių panašių vietų visa
me pasaulyje. Apvaliame 
stadiume telpa apie 60,000 
žmonių. Kovos aikštė plotu 
neperdidelė, tad sėdynės vie
tos kyla aukštyn. Aikštė ne
seniai pastatyta. 

Bulių rungtynės Meksiko
je, kaip ir Ispanijoje, yra 
populiariausias sportas ir ne 
visų suprantamas už Mek
sikos ribų. 

Visa kova yra nustatyta 
pagal senas tradicijas ir tos 
ceremonijos niekad nesimai-

• * * 
Pirmiausia išeina "chor-

ro", vedėjas dienos kovos, ir 
perstato eigą prezidentui, 
kuris duoda ženklą pradėti. 
Su tuomi pradeda orkestro 
maršas, "paso doble" ir pa
sirodo visa eisena dalyvių. 
Pirmiausia '. 'charro" įjoja 
ant gražaus arklio. Jį seka 
' 'matadores" (kovotojai). 
puikiai ir žavingai apsirėdę 
įvairių spalvų rūbais ir su 
ryškiai raudonomis skrais
tėmis; kovotojus seka "ban-
delleros" ir "pieadores "; pas 
kutinėję vietoje •įvedami ar
kliai, kurie padeda erzinti 
bulius, ir asilai, kurie nu
traukia negyvus bulius. 

Trimitams užtrimitavus 
pirmas bulius išbėga. Pa
prastai, kovos buliai yra y-
patingos veislės ir gana pik
ti. Išpradžių, kovotojas, pa-
gelbininkai, "peones", rudo
mis skraistėmis paerzina bu
lių. Vėliau kovotojas išeina 
pirmą sykį paerzinti bulių. 
Kai bulius šiek-tiek nuilsta 
ir yra lyg nusiminęs, išjoja 
ant arklių, kurie yra storai 
apkloti "pieadores" su ilgo
mis jėtimis. Bulius, pama
tęs arklius, šoka badyti ir 
išmėginti savo ragus. Kar
tais jie greitai parbloškia 
arklius, bet negali juos su
badyti dėl storų apkiojimų. 
Kai bulius perdaug bado, tai 
jojikas bado su jėtimi. Po 
to kovotojas vėl erzina bu
lių. * 

Kad labiau suerzinus bu
lių, "bandarellos1 prisiarti
na prie jo su trumpomis jė
timis ir po du ant sykio į-
smeigia i buliaus nugarą. Iš 
viso šešios jėtes būna įbes
tos į buliaus nugarą. Po to 
bulius tikrai įniršta ir tik 
ieško žmogaus, kad subady
ti. 

• • # 
Paskutinėmis valandomis 

bulius gyvenimo, kovotojas 
išdidžiai persistato publikai 
ir nurodo kieno garbei bu
lių nužudęs. Dažnai jie bu
lių nužudo kokios gražios 
panelės garbei. 

Paskutiniam aktui kovo
tojas pasiima kardą, kurį 
paslepia po raudona skrais
te ir mėgina stoti, kiek ga
lima, arčiau buliaas. Kai bu
lius puola badyti, išpradžių 
kovotojas išvengia % buliaus 

(Nukelta i 5 pusi.) 
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Kova Už Vyriausybes Sudarymą 
Rašo DR. J. ŠAULYS 

(Tęsinys) 

sionistinės akcijos menkais vaisiais, užsigeidė imtis 
praktiškesnių žygių. Jis, pravedęs akciją tarp Lietu
vos dvarininkų, sumanė įkurti, nebeatsimenu kuriuo 
pavadinimu, draugiją, kurios organizacija ir statutas 
nuostabiu būdu labai buvo panašus į Lietuvos Tarybos 
statutą. Kadangi draugija iš vienų vokiečių, ir lenkų 
dvarininkų negalėjo turėti Lietuvoje didesnės reikš
mės, tai sumanymo iniciatorius įsigeidė įtraukti jon kai 
kuriuos L. Tarybos narius. Susirinkiman, kuris turėjo 
vykti Kaune praloto Dambrausko bute, buvo be dva
rininkų gr. A. Tiškevičiaus iš Biržų, p. Kuprevičiaus 
nuo Kėdainių ir kunigaikščio Radvilos nuo Tauj«n|, 
pakviesti iš L. Tarybos A. Smetona, kun. J. Staugaitis 
ir pralotas Šaulys. Manęs nenorėjo kviesti, bet, A. 
Smetonai nesutikus vykti, jei a š nedalyvausiu, buvau 
pakviestas ir aš. Pats Fr. Roppas susirinkime^ nedaly
vavo. Tarpininku tarp jo, apsigyvenusio Metropolio 
viešbutyje Kaune, ir susirinkimo, jojo įprašytas, funk
cionavo kun. J. Purickis, atvykęs iš Berlyno (ten kar
tu sfa prof. A. Voldemaru ir kan. Olšausku buvo jis 
sudaręs L. Tarybos ekspozitūrą ir buvo jungė tarp 
Lietuvos ir Šveicarijos). 

Iš diskusijos, pravestos tame susirinkime, o ypač iš 
žinomo savo fizine spėka, o ne dvasinėmis pajėgomis 
kun. Radvilos TaujėniškiQ prasi tarimų, padarytų pri-
jvatiniuose pasikalbėjimuose, mums paaiškėjo visai ge-
jrai to barono Ropp sumanymo tikslai: Roppo įbauginti 
4ir suagituoti dvarininkai, bijodami galimos bolševikų 
jinvazijos ir žemės reformos, buvo bepasiryžtą pasekti 
[(latvių baronus dvarininkus, kurie, paaukoję savo Že
imių trečdalį vokiečių kolonizacijai, buvo paprašę Reicho 
(kaizerio bei Prūsų karaliaus prisiimti Kuršo kraštą 
savo protekcijon. Taip buvo ir Lietuvos dvarininkai, 
Roppo vedami, bepasiryžtą padaryti. Kadangi pravesti 

'tatai pro L. Tarybą buvo neįmanoma, todėl buvo Roppo 
sugalvota sukurti panašią Tarybai draugiją, kuris, su
sprogdinus kuriuo nors pretekstu L. Tarybą, galėtų, 
užimti jos vietą ir pravesti vokiečių pageidaujamą Lie
tuvos kolonizaciją buvusiais vokiečių kareiviais, o patį 
kraštą sujungti personaline unija su Prūsais. 

Žinoma, prie to gudriai sugalvoto barono Roppo su
manymo Lietuvos Tarybos nariai negalėjo dėtis. 

Krašte ir L. Tarybos tarpe darėsi vis labiau prislėg
ta nuotaika. Tuo psichologinės depresijos momentu ki
lo, centro atstovo Erzbergerio pasiūlymu, sumanymas 
pašaukti Lietuvos sostan kunigaikštį Urachą, kuris ir 
buvo 1918 m. liepos 11 d., gavus iš jo raštu sutikimą 
su L. Tarybos prezidiumo jam pastatytomis sąlygomis, 
L. Tarybos daugumos išrinktas Lietuvos karaliaus sos
tan, kurį jis turėjo užimti Mindaugo n vardu. 

Tie Uracho rinkiniai sukėlė ir užsieniuose ir pačioje 
Lietuvoje daug kalbų. Ir dabar dar nemaža kas iš pa
čių lietuvių tarpo daro iš to L. Tarybai užmetimą, kad 
ji, girdi, tais rinkimais parodžiusi savo pasidavimą vo
kiečių užuomačioms. Galimą, žinoma, dėl tų rinkimų 
visaip galvoti ir L. Tarybai daug kas dėlei to •prikišti, 
bet tik ne pasidavimą. Tie rinkimai buvo juk viena 
priemonių kaip tik kovoje prieš tas užuomačias. Ačiū 
tam tik jie ir galėjo L. Taryboje gauti daugumą balsų. 

Tai yra klausimas, kuris reikėtų atskirai ir plačiau 
dar pagvildenti ir paaiškinti. Čia aš noriu tuo Mau
simu trumpai tik štai ką pasakyti. 

(Bus daugiau) 

^ 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Seta 
I Š D I R B Ė J A I 
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Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyja mm pirkėją pilną 
patenkinimą. 

0 MAso Dtrbtartc 
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 

Pas Mus Perkant — Nupirksi t e Btoog PigiaarT 

GARANTUOTA MEDŽIAI. A IR DARBAS TEIMA M A 
UŽ LABAI PRIEINAMAS •£&***! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkint* Pirkėju Išgarsina Mtas. — 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Furnitore Co. 
— P A RLOB SUECE IŠDIRBA) AJ — 

4140 Archer A ve. Chicago 32, HL 
Telefonas — EAFayetto S516 

Savininką* - - JOB KAZIK—KAZIKAJTIS 

V 
Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

timmi 
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CHICA60S LIETUVIO VEIKU 
1 ietiitti Kataliku 
OrfBTTiaci/as 

NEŽINIA, KAIP PAGIJĘS ATRODYS 

Visų organizacijų metiniai 
susirinkimai jau bus praėję 
ir naujai išrinktos ar per
rinktos valdybos užims vie
tas ir darbus šiems metams. 

Tebūnie šįmet užsibrėžta, 
stiprinti, auginti ir į bendrą 
kūną jungti savo katalikiš
kas organizacijas, ypač šiais 
moralinio sugriuvimo lai
kais. 

Apsižiūrėkime ką daro ti
kybos ir bendrai žmonijos 
priešai. Nesiūlau imti pavyz
dį iš jų. Bet apdairumas rei
kalingas. 

Visi sutiksime kad šian
dien didžiausieji tikybos ir ^ v i e n ą d o J e i 1 , ^ , ^ 8 0 *«. 
žmonijos priešai yra komu-|> d u j ^ pįnniau irovo nnory-
nistai. Jų jei kur yra keturi ^ 
ar penki, tai žiūrėk jau ir * 
išdygsta klubas kuris ima rB 

balsą ir kalba kelių dešimtų, MJSIJOS 
o kartais ir šimtų žmonių i Maa-quette Park. — Gimi-
vmrdu. Jei s*isireiika kur ke- m o ^ Marijos hiftij Beje 
lėtas dešimtų, dar pasikvie- ^ ^ 2 d., Pranciškonų Or-
&a rusų ar kitų išsigimėlių, d i n € > mįsįjonierims « v a s An
tai jau kalba visos Ameri- ^ ^ 5 ^ neseniai atvykęs iš 

riko s katalikai kur kalba 
jie kalba vardu visų katali
kų, kurie yra susiorganiza
vę į Cathoric National Wel-
fare Conference, kuriai pri-
klauso ir mūsų Federacija 
su visomis jai priklausan
čiomis organizacijomis. 

Tad su pradedamais me- j 
tų darbais, labai svarbu kad j 
visos Maldos Apaštaflavimo 
kuopeles, Sodalicijos, Šv. 
Vardo dr-jom, visos idėjines, 
pašalpinės draugijos, kuo
pos ir centrai įsirašytų i Fe
deraciją, išrinktų veikles
nius narius atstotais ir stip
rintų bei remtų Katalikų Fe
deracijos balsą ir darbuotę. 
Įrašant draugiją į Federa
ciją, reikia mokėti duokle 

South Bend, Ind., vienuose namuose kilus gaisrui ir 
šio *9 metų vaiko drabužiams užsidegus, tėvas, negalėda
mas nieko kito daryti, pagriebė vaiką, ir išmetė į sniego 
pusnį, tuo išgelbėdamas jo gyvybę. Nuotrauka padaryta 
po pirmosios pagelbos nuvežus vaiką j ligoninę. (Acme-
Draugas telephoto) 

atplaukė j BatavŲos uostą 
pasiduoti otancfiecių inspek
cijai. Anksčiau laivas buvo 
planavęs bandyti bėgti per 
olandiečių blokadą su krovi
niu kelių milijonų dolerių 
vertės gumos, cukraus ir 
kvininos. 

Tai yra pirmas išbandy
mas olandiečių nusistatymo, 
kad visi laivai veža produk
tus iš indonesiecių nepripa
žintos respublikos pirktus 
daiktus turi pasiduoti olan
diečių inspekcijai, kitaip 
tam bus pavartota prievar
ta. 

Palmių Paunksnėje 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

Keliotis, iš Rockford, 111., 
būtent $10. 

S. Blaškevičius. iš Detroit, 
Mich., aukojo $2, o K. Tor-
ganskienė iš Milwaukee, 
WKL, $1. 

Kas daugiau ? Aukokite 
šiam fondui. Už Jūsų auką 

Chianc'as Premjeru 
¥feteti T. V. Soeng 

, NANKING, kovo 1. — 
Genralisimo Chiang Kai-
shek šiandien perėmė Kini
jos premjero vietą, ir atrodė 
pamosiąs savo žmones vi
suotinam karui išaiškinti 

Vasario 25 d., Detmoldo komunistų klausimą. Chiang 
miesto teatre, kurį anglai (Pa&ne premjerystę aštuo-
pavadino "Casino", b u v o l 1 " ^ valandas po to kai jo 
statoma Rossini opera "Se- į«vogeris T. V. Soong staiga 
Vilijos Kirpėjas". Dalyvavo: atsistatydino dėl aštraus 

Lietuvig Tremtimi 
Opera 

V. Baltrušaitis — Figaro 
rolėj, E. Kardelienė — Ro-
dinos, A. Kutkus — Grovo 
Almaviva, Ip. Nauragis — 
Don Basilio, V. Puškoriiis 

ten vargsta kol kas nema
tydamas šviesesnio ryto
jaus. 

kos lietuvių visuomenes ir ^ h j o ^ g ^ e trumpus pa
tai demokratiškosios vardu. m akslettus; o p*rma#«iif, ko j džiaugsis ir dėkos ne vienas 

Mūsų katalikų visuomenė- V o S d. pradėjo misijas lie-1 lietuvis, kuris karo ir komu-
je randasi daug ir akaitlin- tuviams, gyvenantiems šioj /nizmo siaubo yra nublokštas j ^ ^ ^ o l o * J* V e n c e v ^ i 
gų grynai bažnytinių, ideji- kolonijoj. Šiomis misijomis I į svetimą, tolimą kraštą ir t_ _ M a r c ; l m o s D a i l i n i n 

nių, pašalpimų organizacijų pasinaudoti kviečiami ir ki-
BU kuopomis, skyriais ir tų Chicagos didmiesčio ir 
centrais. Visos tos organi- apylinkės vietovių tautiečiai, 
zacijos, klubai ir draugijos Netikr0 rytoj*as laikais, kai 
su skyriais, turėtų ristis į mūsų tėvynė brangi Lietu-
stiprų kūną* — centrą, ko- va ir visa mūsų Tatfta neša 
kiu yra Katalikų Federaci- sunkiausi priespaudos ir kan 
ja, i čių kryžių, barkimės skait-

! Uncle Sam Sayg 

Jei Federacija kur kalba, 
ji visuomet kalba vardu tų 
draugijų ir organizacijų, ku-

lingai į šią Šiluvos Šventovę, 
pasimelsti prie Marija*, Lie
tuvos globšjos ir užtarėjos! 

rio3 jai priklauso. Jei Ame- .Gera proga, pasistiprinus 
Diervo Žodžiu, atlikti veiylri-

TRUMPAI 
Pamokslai rytmečiais 8:30 

vai., vakarais — 7:30 vai. 
Kvieslys* 

Prflncsifndi 

(Atkelta iš 4 pusi.) 
puolimo. Kai mato, kad jis 
labai įniršęs, tada kovoto
jas gauna publikos leidimą 
nudurti. 

N jdūrimas yra didele spe-
cialybė. nes reikia pataiky- Į Metinis Ldetuvių Prekybos 
ti kardu į tam tikrą viofcą B^> (i^huaifciaii Chamber 
ant nugaros, kad kardas ne- L į Cama*tr<m of jafeois) su-
pataikytų į kaulą, bet į vie- į s i r ( n kįm«s tvyks tročadienj, 
tą virš širdies. Kovotojas j k o v 5 e 5 d Diu^us-Girėnas 
rodo skraiste ir kai bulius gaj^j Visi nariai prašomi 
puola kovotoją jis duria. Jei 
gerai pataiko, bulius už ke
lių minučių suklumpa ir nu
gaišta. 

Kitą syki rašysiu apie pa
vojus kovose su buliais. 

atsilankyti. Šiame susirinki
me galės dalyvauti tiktai na
riai. Valdyba 

Gera Dovana Draugui — 
DRAUGO Prenumerata. 

kas ir dekoratorius buvo V. 
Andriušis, o dirigentas — 
A. Kučiūnas; choras buvo 
savas, orkestras skolintas. 
Kostiumai buvo pagaminti 
iš BALF'o gautų medžiagų. 

kritikavimo parlamente u? 
jo ekonominę politiką. 

Daug šaltinių pranašauja 
perkratymą valdžioje ir ga 
limybę, kad bus sudaryta 
anti-komunistinė koalicija, 
inimant ir mažųjų partijų 
atstovus. 

įspėjo Komunistus 
Dėl Trumano Vizito 

{dingas žmonėms. Jis 

Bcnjamia Franfclin's devotion ta 
*t& i» aa woū knowa to my ntmaa 
*d ntphews M Ida love of liberty. 
«e two go h.nd to haad beesąs* 
M* **iae savtnrB r»» omu gire ytrar-
U the freedom to achieve many 
*Mmal goals for your&elf and fam-
-. We remember Pranklin's «d> 
a* th*t e penny ••nid i* m rnenj-
raed. Were he altve today, he 
toH revlae Ibis advice to flt tbeee 
nes by aayin* that a three doUara 
«a* to t'ntosd Stotos Bmrtagu 
nda eam aa aatoa dollar ln l t 
• • U. S. Trttury Dtpartmt* I 
Vienas gramas meilės 

atsveria svarą įstatymų. 

Ar žinai Lietuvon stebuklingas vietas, 
gih? lietuviu yettgisj.iiiaią, ju bovas dei 

Skaitę k naujai 
ir Sažnyčkys? 

"KATALIKIŠKĄJA i * W 
Paradyta KUN. DR. KAZIMBŪBO GBCSO 

Spauda "Draaigo" Spaualapis 
Veikalas turi 587 pueUspių, gražiai paveiksluotas su 

Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu. . 

Randasi 6 dalys: Krikščionybės katei ; Lietuvą; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristinės Su
si jos okupacijos laikais 1795-1918; Šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918-1940,; Nebaigta 
lietuvių tautos Golgota 1940-1946. 

Knyga gražiai išleista, kietais apdaras ir menišku viišelįo. 

Kcdna - $400 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUD2IOMS ŽAIZDOMS 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS 

JtsnčIanMnfl nuo senų, atdasų 
slutudSUs aassdų, žino kaip aon-

ramial ps**iėti. Ir kaip 
metu iwpiHnn gerai Usl-

misBot. Kasmet 

! 

MEXICQ CITY, kovo 1.— 
Komunistų reikalas iškilo ry 
šium su Prez. Trumano vi
zitu čia, kuomet vienas 
Meksikos žymiausių dali
ninkų David Alfaro Sique-
ros pranešė gavęs iš slaptos 
policijos priminimą jog val
džia nori, toad "kairiųjų ir 
dešiniųjų vadai" susilaikytų 
nuo demonstracijų Trumano 
lankymosi metu. 

U. S. Laivas Pasidavė, 
Nuplaukė Inspekcijai 

BATĄ VIA, Java, kovo 2. 
— Amerikiečių laivas Mar
tin* Behrman, lydimas olan
diečių naikintuvo, šiandien 

PRANEŠIMAS 
Dabar kaip tik laikas už-

J8isakyti Gavėnios pamal
doms naują Kunigų Vieny
bės visų metų pamaldoms 
bažnytinį ''Vadovėli". Jis 
patogus kunigams ir nau-

paran-
kus ir vietoje kokios tik per 
metus pamaldos Įvyksta 
Kreipkitės į 

Bev. C. A. Vasys 
153 Sterling St. 
Worcester 4, Mass. 

Išmokime vertinti sielos 
išganymą labiau kaip pelną, 
naudą. — F. W. Foerster. 

MALDOJ PRISIMINK LIETUVA 

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

EOSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ava.* 
Tel PUL. 1270 arte CAN. 2518 
Ros. teL — COMmodore 5766 

nkmtt ir 
•i t̂ T l̂a* ITĮ^ 

LEOTJliO Oint-
I meni pai«u«^l-

Sią įdomią knygą 

"DRAUGO" RASTINĖJE 
2334 S. Oakley Avo. Cfaioajo SL Iii 

it nlaiėjlmo t ą 
•į, atdsaai i r 

iud«u 
• I 

fltos Ir 
Įjssssii1liis,iičloa j 
jactybfis suteiks 
Jtima tinkamą 
nakties poliai ir 
pasrelbis Hgjdrt 
senas, atda
ras ir skan-

J U-U 
LlODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

*B45So. 

PRO s p ec t 0099 
Ticcu kum rrven* beot BŪ 

3 319 Li tuanlco Ar; 

YAUda W3 W t 3 9 

Bfc 

Vartokite 41 irsi skaudlems 
uuUsglmams, l a # ų ' ir sutruklmų 
prašallnimui, ir kad palengvinti 
Paorl&sls niežėjimą. Atvedina va-
Kllnsaat • t l l e t s ( a Foot degimą, ir 
nlešijimą. sustebdo jo plėtimąsi. 
sulaiko nuo ctflos z.udttBvlmo ir 
•otruklme tarrp piritų; ajeras lr 
sasBJOs, trūkstančios «dss nleMOt-
mul, nuo darbo Išbėrimams ir ki
toms odos nf ša l ims 1* lanko nu-

LBCRJLO OUNTaUINT parsiduo
da po 11 H ir po *3.5*. 

Btųskite iOsų Money Orderi Ue-
1 — 

LEGULO, DEPT.—IX 

€ICEBO 60, ILLINOIS 
į vaistinę: 

Stem Pharmacy 
m. 

I • • 

PIRKITE TIESIOG SVO — 
MM. NE2LSOS 

— 8avtnfaikQ — 

SI. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokai n o Kapinių 

Ten, K v 
Sosto ja. 

Telefonas: CEDABCREST 63 3 5 

Ttm B 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F, Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

46(6-07 S. Hermltage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

433(W4 S. California 
Avenue 

Lalay ette 0727 
i • r 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

R&dio Programai WGE8 
H390 k.) 

DAfiAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 iki 9:10 v. ryte. 

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar joms 
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų, 
Iras parvežti perlaidojimui Tik pasaukite h* p. Petkus atvyks 
I jfisų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pimas . mili t arinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. SOth A ve.. Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western A ve., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

> l 

Bfnsu patarna\imas yra greitas, mandagus ir 
jūsų faaaaedKkajB stoviai prieinamas l 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Am balanso patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei 
kale, šaukite mus. 

. 

Mes tarime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Koseiando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YABds 0781 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2814 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 & LITUANICA AVE. Phoiis: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CAUFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

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

Celephoae: YARds 1419 
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Žemes" Lietuvoje — - r L ONE-ARMED ANGLER r ;© 

Apie žemės reformą Lie- j toriui įsigyti. 
tuvoje leidžiamuose bolševi
kų laikraščiuose skaitome: Stambiausios klaidos yra 

šios: dar ne visi buožiniai 
'1944 m. rugpjūčio 30 d. j ūkiai yra apkarpyti iki įs-

Lietuvos TSR Aukščiausios tatymo numatytos normos; 

4 1 -

Tarybos III sesija priėmė 
įstatymą dėl vokiečių oku-
pacjios padarinių likvidavi
mo žemės ūkyje, šio įstaty
mo įvykdymas turėjo užtik
rinti ne tiktai 1940-41 metų 
žemės reformos rezultatų 
atstatymą, bet ir tolesnį tos 
reformos pagilinimą. 

Tuo laiku įstatymas nu
matė, kad atsižvelgiant į 
žemės rūšį maksimalinė že
mės norma gali būti suma
žinta iki 20 ha, o ūkiuose 
asmenų, rėmusių vokiškuo
sius okupantus — iki 5 ha; 
paimti iš apkarpomų buoži
nių ūkų gyvulių ir invento
riaus. 

Duodama naujakuriams že
mės norma buvo padidinta 
iki 10-15 ha. įstatymas taip 
pat numatė paramą statybi
ne medžiaga, kreditais, sėk
lomis ir gyvuliais valstie
čiams, gavusiems iš tarybų 
valdžios žemę. 

Šiam įstatymui įvykdyti 
buvo sudarytos respubliki
nės apskričių ir valsčių že
mės komisijos. Partinės ir 
tarybinės organizacijos iki 
š. m. gegužės 1 d. iš valsty
binio žemės fondo išdalino 
575,000 ha žemės 78,000 be
žemių ir mažažemių valstie
čių. Naujakuriai gavo iš ta
rybų valdžios daugiau kaip 
16,000 arklių ir karvių, 20,-
700 ūkinės paskirties pasta
tų ir namų, 11,4 tūkstančio 
įvairaus žemės ūkio invento
riaus. 1945-46 m. duota 1,15 
milijono kūb. metrų miško 

dar neišaiškinti buožiniai 
ūkiai, kurie įstatymo vykdy
mo metu padalijo žemę tarp 
savo giminių ir tuo būdu 
išvengė įstatymo pritaiky
mo; dar ne visur atitaisyta 
toji padėtis, kada naujaku
riams atiduota prasta žemė, 
o buožėms palikta geros rū
šies žemė; dar ne visur įgy
vendintas įstatymas tų ūkių 
atžvilgiu, kuriems turėjo bū
ti palikta 5 ha žemės; dar 
daugelyje buožinių ūkių ne
išaiškinta nuslėpto invento
riaus ir gyvulių dalis; dau
gelyje apskričių iki šiol yra 
dar žemės fonde dideli žemės 
plotai, neišdalyti bežemaims 
ir mažažemiams valstie
čiams". ("Tiesa", Nr. 203, 
1946). 

PRIEVOLIŲ ATIDAVIMAS 
Apie grūdų ir kitokių ūkio 

produktų atidavimą Lietuvo
je leidžiami bolševikų laik
raščiai rašo truput] kitaip, 
negu Chicagos bolševikų 
"Vilnis". V. Andrulis kasdien 
veža Stalinui po kelis šimtus 
tonų grūdų, nustatytas prie
voles išpildo su kaupu, sa
vanoriškai veža * 'tėvynės 
fondan", veltui atiduoda 
grūdus bolševikams, bet 
"Tarybų Lietuva" (Paleckio 
"valdžios" oficiozas) apie 
tai rašo truputį kitaip. Tik 
pažiūrėkime: 

"Praėjusiais 1945 m. šieno 
paruošos Kauno apskrityje 
praėjo nesklandžiai — išpil
dyta tik 70 nuošimčių numa-

American Red CTOM Photi 
Tauffhf f y * R«d CTOM sria and tkfTla tetfrteter, thls yoonr Marine wll 
take tais own hand-tied flies back home ta favorite fiehlnr ttreamt. Ue eai 
aae t&e »ew skili for a fotare profession, if need be. Your Red Croai 

ĮteUara Jfcrlnf many sucb admaUf M ta w*r'» disabied. 

Gavo du metus 
Edward Brennan, 25, gyv. 

5904 Princeton ave., kuris, 
norėdamas ką nors apiplėš
ti, pataikė ant policijos lei
tenanto, gavo nuo 2 iki 5 
metų kalėjimo. 

Jis buvo nuteistas todėl, 
kad pažeidė dviejų metų iš
bandomąjį laiką. Jis gruo
džio 22 apiplėšė vieną "L" 
stot| ir buvo nuteistas dvie
jų metų išbandymui. Teisė 
jas tačiau perspėjo, kad jis 
bus pasiųstas tą pačią dieną 
I kalėjimą, kurią vėl nusi
kals. Taip teisėjas ir padarė. 

Tas vyras sako, kad jam 
užeina noras vogti, kai jis 
pasigeria. 

— 

medžiagos, 56,5 mil. rublių tyto plano; Rumšiškių vals-
kredito gyvuliams ir inven- čius teįvykdė tik 35, 3 nuoš., 

BNft 
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GERA VIETA 

PELNINGAM 

TAUPYMUI 

0 
Prade* taupyti šiandien... nusipirkti naują 
namą... Nuosavą bizni automobilių... Jsi-
ryti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- < 
tojo taupiniai apdrausti Iki $5,000 per Fe-
deral Savin*s and Loan Insurance Corp. 
Taupyk po truputį kas savaitę. 

MUTUAL FEDERAL SAYTNGS 
AND 

LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO 
MM WEST CERMAK RD. CHICAGO t, III* 

JOHN I. KAZANAUSKA8, Pres. and Kgr. 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDĖS • VYNO 
• BUIITO • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALCMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LICUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
NATHAN 
•ESJEL Phone: YARDS 6054 
Sydnkas" 

Seredžiaus — 54 nuoš., Ven-
džiogalos — 55 nuoš. ir kai 
kurie kiti valsčiai." ("Tary
bų Lietuva", Nr. 135, 1946). 

"Valstybinių organizacijų, 
turinčių pagelbinius ūkius, 
vadovai turėjo ir privalėjo 
parodyti pavyzdį, laiku at
likdami pieno pristatymus 
valstybei. Vietoj to, pagelbi-
nių ūkių vadovai stabdo 
svarbiausio valstybinio už
davinio vykdymą". ("Tary
bų Lietuva", Nr. 135, 1946). 

"Birubiškių apylinkėje 
stambesniųjų valstiečių nė
ra. Visi valstiečiai teturi po 
keletą ha žemes ir po 1-2 kar 
ves. Taigi apylinkėje sąmo
ningų sabotuotojų nėra. Iki 
birželio 12 d. šioje apylinkė
je tebuvo špildyta apie 6 
n u cš . p i r m a m pusmečiu i d u o 
tojo pieno paruošų plano, 
šios apylinkes daugelis gy
ventojų dar nėra pakanka
mai įsisąmoninę savalaikio 
pieno pristatymo reikšmės. 
To pasėkoje iki Šiol iš 105 
karvių laikytojų pieną sta
to tik 50". ('Tarybų Lietu
va", Nr. 135, 1946). 
APIE KOLCHOZUS 

Kad žmonių perdaug ne
išgąsdintų, bolševkiai kolcho 
zus Lietuvoje pradėjo vadin
ti "tarybiniais ūkaiis". Ta
čiau ir tie "tarybiniai ūkiai" 
negeriau prievoles atlieka: 

"Valstybinių paruošų vyk
dymas yra svarbiausias kaip 
valstiečių, taip ir tarybinių 
ūkių uždavinys. Ypač tary
biniai ūkiai, a ts t o vau j antie 
ji socialistinį sektorių kai
me, turėtų būti pavyzdingi 
valstybinių prievolių vykdy
mo atžvilgiu. Štai Kuršėnų 
tarybinam ūkiui jau kuris 
lakas vadovauja buvęs stam
bus žemdirbys Gručinskas. 
Nežiūrint į tai, kad ūkyje 
nuimtas gausus derlius nuo 
286 ha, iki rugpjūčio mėn. 
27 d. į valstybinius sandė
lius pristatyta tik 5 tonos 
grūdų. Panašiai žlugdomas 
ir pieno paruošų grafikas. 
Visi l&ie reiškiniai vyksta 
partinių ir tarybinių organų 
pašonėje, tačiau jie į tad žiū
ri pro pirštus". ("Tiesa", 
Nr. 210, 1946). 

VAIRIO 
DOMIO 

2INIO 
Moterys išgelbės 

London. — Mrs. Nancy 
Astor, pirmoji moteris Bri
tanijos parlamente, viename 
moterų mitinge Londone pa
reiškė, kad Britanija ir visą 
pasaulį gali išgelbėti tik 
moterys arba Dievas, nes 
vyrai valdė pasaulį daugelį 
tūkstančių metų ir baigia jį 
visiškai pražudyti. 

Pamišęs mokinys 
Nevvark, N. J. — Atsisto

jus mokiniui William Mc-
Henry, 15, klasėje per pamo
ką, mokytojas įsakė jam 
sėstis. Jis gi išsitraukė iš 
kišenės revolverį ir paleido 
į mokytoją tris šūvius. 

Niekas nebuvo sužeistas, 
tačiau mokytojas, John Hul-
strunk, 45, išbėgo išsigandęs 
iš klasės,- o 18 mokinių, ku
rie buvo klasėje, palindo po 
suolais bei kėdėmis. 

Iššovęs mokinys pavaikš
čiojo po klasę ir grįžo namo, 
kur jis buvo suimtas. Jis tik 
pareiškė, jog jam gaila, kad 
jis šovė. 

Nepasakė amžiaus 
Ne tik moterys, bet ir vy

rai nenori kalbėti apie savo 
amžių. Frank O. Gold-
schmidt, vesdamas praėjusių 
metų spalio mėnesį Clara 
Bay, 31 metų amžiaus, pasi
sakė, kad jis yra 41 mėty 
amžiaus. Sausio mėnesį ta
čiau ji sužinojo, kad jos vy
ras iš tikrųjų yra jau 56 
metų amžiaus. Ji pareikala
vo divorso ir jį gavo, nes 
vyras ne tik pamelavo savo 
amžių, bet ir sumušė ją. 

Uždraudė Ku Klux 
Indianapolis. — Guberna

toriais pasirašė įstatymą, 
kuriuo uždraudžiamos orga
nizacijos, skelbiančios ne
apykantą rasiniais bei reli
giniais sumetimais. Kas nu
sikals prieš šį įstatymą, bus 
baudžiamas kalėjimu iki 2 
metų ir $10,000. 

1 t i } ~ — • 
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"Tarybiniuose ir pagelbi-
niuose ūkiuose paskiri vado
vai į pieno privalomuosius 
pristatymus žiūri kaip į 
antraeilės svarbos darbą. 
Biržuvėnų tarybinis ūkis, 
turįs visas sąlygas pieno 
prievoles atlkiti prieš ter
miną, neleistinai atsilieka. 
Jo direktorius Šilevičius 
reiškia nuomonę, kad tarybi
niam ūkiui nebūtina įvykdy
ti privalomųjų pristatymų 
planą. Kai tarybinio ūkio 
direktorius gyvena tokiomis 
priešvalstybinėmis nuotai
komis, nenuostabu, kad jo 
vadovaujamas ūkis pieno 
privalomuosius pristatymus 
tėra atlikęs 30 nuoš. Plyti
nės, Telšių MTS ir kiti pa-
gelbiniai ūkiai dar beveik 
visai nepradėjo vykdyti pie
no privalomųjų pristatymų". 
("Valstiečių Laikraštis", Nr. 
85, 1946). 

Kadangi tokių ištraukų iš 
bolševikiškų laikraščių "Vil
nyje" niekad nėra, tai turi
me mes jas persispausdinti... 

Nežinojo vertes 

Nacių sąrašai 
Washingfcan. — Paskelbti 

nauji sąrašiai nacių, kurie 
veikė už Vokietijos sienų 
rodo, kad tokių nacizmo 
apaštalų užsieniuose buvo 
40,000, jų tarpe 880 Amen-
koje. 

Pasirodo; kad nacių buvo 
net mažiausiose valstybėse 
vsiame pasaulyje. Taip pat 
ju buvo visose profesijose, 
pradedant nuo tarnaičių ii 
virėjų, baigiant universitetų 
profesoriais. 

Mažiau vedybų 
Vasario mėnesį šiais me

tais išduota daug mažiau 
leidimų vedyboms, negu pra
ėjusiais metais. Šių metų 
vasario mėnesį išduoti 3,839 
leidimai, o praėjusiais me
tais buvo išduoti 5,129 lei
dimai. 

92 metų tėvas 

i mus 
X Sv. Kazimiero kongre

gacijos vienuolės Sesuo M. 
Beatricija ir Sesuo M. Vita
lija rytoj, kovo 4 d., minės 
savo sidabrinį jubiliejų. Ju
biliejaus iškilmės įvyks Šv. 
Kazimiero vienuolyno koply
čioje 9:00 vai. ryte. Pamal
doms vadovaus kapelionas 
Kun. B. Urba. 

X Kun. J. Lechavičius, vos 
atvykęs iš Europos ir pra
dėjęs eiti vikaro pareigas 
Dievo Apvaizdos parapijoj, 
yra gimęs Waukegan, 111., ir 
mažas būdamas buvo par
vežtas į Lietuvą. Nors prieš 
karą jam teko darbuotis 
Klaipėdos krašte, tačiau jo 
lietuviškoji kalba yra taip 
tyra, taip žodinga, taip tai
syklingai kirčiuojama, kad 
miela klausytis. 

X Dr. S. Sapranas, iš Wa-
terbury, Conn., " Draugo'' 
skaitytojas ir tenykščių lie
tuvių veikėjas, klausia re
dakcijos, kada bus išleista 
A. Tolio "Mirties Kolona" 
knygoje. Taipgi reiškia pa
geidavimo, kad toji knyga 
būtų išversta ir į anglų kal
bą. Panašių laiškų redakci-

j ja gauna daug ne tik iš A-
Spokane, Wash. — Vienas 

8 metų vaikas padėjo FBI 
surasti perlus ir safyro Hanford, Calif. — John | merikos, bet ir Europos ir 

kituos kraštuose gyvenančių žiedą, vertus $13,450, kurie j Delgado, kuris sakosi esąs 
buvo siunčiami iš Chicagos I 92 metų amžiaus, džiaugia

si, kad jo jauna žmona, tik 
23 metų amžiaus, pagimdė 
sūnų. Jie taip pat turi ir ki
tą vaiką. 

ir pakeliui dingo. Buvo ma 
noma, kad brangenybės bu
vo pavogtos. Pasirodė ta
čiau, kad jos buvo pamestos 
perkraunant. Jas rado viena 
moteris. Užsidėjusi perlus 
ant kaklo, ji nusprendė, kad 
jie nėra gražūs. Jai geriau Viena. Generolas Leo 
patiko jos karoliai už $5. Ji! Pilz, buvęs nacių rudmarški-

Pakartas nacis 

tada perlus įmetė į stalčių, 
o vaikai išsiėmė ir ėmė su 
jais žaisti. 

Brangiai kainavo 
New York. —- Apsivaly

mas nuo sniego New Yorkui 
brangiai kainavo. Už praėju
sios savaitės darbą buvo 
paskirta $1,300,541 papildo
mai. Reguliariai sniego va
lymui metams skiriama $1,-
990,000, bet ta suma jau 
buvo išnaudota anksčiau. 

nių vadas, ir trys jo pagel-
bininkai penktadienį buvo 
pakarti Vienoje. Kariamasis 
generolas dar ir kartuvėse 
sušuko "Heil Hitler". 

Nauji namai 
Statistikos biuras prane

ša, kad šių metų sausio mė
nesį Chicagoje buvo prade* 
ta statyti 719 namų, o 1,-
713 buvo pabaigta. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

& 
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STASYS LFOTINAS SAKO: 
1 ' H A D A D T a i Geriausias Laikas Pirkti 

U A D / \ I \ — VISOKIOS RCftIES NAMAMS 
REIKMENIS". GERAS PASIRINKMASr 

Stogams Reikmenys — fnsuluotu Plyta išvaizdos Sidtngs 
— Langu — Doru — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VamKfo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterlo — Cemento — Srutų — Visokios 
Raštas InsuHacijos Materlolo — Šturmo Langu — Kom
binacijos Doru — WaDboard — Plaster Board — Vams-
džiu Ir Daug Kitu Dalyku. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS UTvVINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOEY 1273 

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

1 

• 

? JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
» JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINTMUI 
9 JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS I 

HJNIIVIEIBSAlį 
Savings anLlaaCtocMioo 

1739 So. Halsted St Tel. CANal 8500 
Jos? Indelių saufumui apdrausti per Pederal Savinfs and Loan 

Insnrsnes Corporation. 
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki I vakaro. Ketvirtadieniai* nuo • 

ryto lkl • vakaro, istudisnlals nuo 9 ryto Iki 1 po ptetu, 

lietuvių. 
X K. Petruliene ir E. šir-

vinskiene, žymios Lietuvos 
i Vyčiu, seniorų kuopos veike-
ijos, išrinktos atstovauti se-
niorus komitete Lietuvos 
Vyčių Chicago apskrities 
tradicinei K of L Day (Lie
tuvos Vyčių Dienai) rengti, 
liepos 4-tą, Vytauto parke. 

X Algimantas Kaupas, bu 
vusio 'Draugo' redaktoriaus 
ir Lietuvos Banko direkto
riaus Juliaus Kaupo sūnus, 
šiomis dienomis atvyko pas 
savo gimines Chicago j . Lan
kės mūs redakcijoj ir papa
sakojo įdomybių iš savo per
gyvenimų. 

X Kun. J. Vyšniauskas, 
Šv. Kryžiaus parapijos vi
karas, po keturių savaičių 
atostogų Floridoj, grįžo na
mo gerokai sustiprėjęs svei
katoj. Grįžęs namo sužinojo, 
kad antru kartu p a l i k o 
"uncle". Ja sesuo, Josephine 
Vaičiūniene susilaukė antros 
dukreles. 

X Dievo Apvaizdos baž
nyčioje, šv. Kazimiero die
noje, kovo 4-tą, 6 vai. bus 
atlaikyta sudėtines šv. Mi
šios intencija prašant šven
tojo Kazimiero užtarimo pas 
Dievą, kad Lietuva pasiliuo-
suotų iš kruvinojo komunis
tų jungo. Kitos ta intencija 
šv. Mišios bus kovo 9 d. 

X Kun. Ig. Albavičiaus, 
klebono Šv. Antano parapi
jos, Cicero, mėgiamiausias 
tekstas iš Romos Mišiolo 
tilps The Chicago Herald-
American vedamajam pus
lapyje, trečiadienį, kovo 5 d. 

X Antanina Vaišviliene, 
žinoma Bridgeport darbuo
toja, jau parvežta iš Loretta 
ligonines ir dabar ilsis na
mie, 6619 University Ave. 
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