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NESITIKI SUTARTIES VOKIETIJAI 
MASKVOS KONFERENCIJOJE 

VOKIETIJA BUS MIRTIES 
AR VILTIES ŽIDINIU 

("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 
* 

Kaip sąjungininkai Mas- vietai nori matyti ją cen-
kvoje sureguliuos Vokietijos itralizuotą. š ta i ir pasidaro 
klausimą? Tai pagrindinis j pagrindinis ginčas dėl Vo-
klausimas kuris šiandien vi- j kieti jos ateities. 
sus domina. Spauda, radijas 

BUDI PRIEŠ TERORISTUS PALESTINOJE 

• 

ir diplomatai dvigubina ak
ciją, stengdamiesi išryškinti 
šią problemą tarptautinėje 
arenoje. 

Teisingai vienas diplomą- morale?" Tas priklauso nuo 
tas pasakė, kad Europoje j sąjungininkų laikysenos ir 
tol nebus taikos ir viešpa- kokią jie užims politiką oku-

Ar Pasiseks Vokiečius 
Denacifikuoti 

Kitas įdomus klausimas 
yra, kaip išsivystys vokiečių 

taus chaosas, kol Vokietijos 
klausimas nebus galutinai 
išspręstas. 

Šiandien Europoje viskas 

pacijoje, nes tokia kaip iki 
šiol praktikavo, nedavė tei
giamų rezultatų. Daug kal
bama apie Vokietijos "de-

yra griuvėsiuose; kiek na- mokratizavimą." Projektas 

Trumanas Skraidė [SEKRETORIUS SU STABU IŠSKRIDO 
Virš Uaniakalnio 

MEXICO CITY, kovo 5.— 
Prez. Trumanas iš lėktuvo 
šiandien stebėjo Meksikos 
keturių metų senumo ugnia-
kalni, Paricutin, ir po to nu
važiavo i Tettihuscm pama
tyti saulės ir mėnulio pira-
midas 28 mylias 3i?urėje 

- cija neduos daugiau kaip tik 

Į MASKVOS KONFERENCIJA 
WASHINGTON, kovo 5.— sijos komunizmą, kadangi 

Valstybės sekretorius Mar- [Anglija jau pasisakė nebe-
shall anksti šį rytą išskrido 'galėsianti ilgiau remti to 
iš Washingtono, pranašau
damas jog Keturių Didžiųjų 
užsienių ministrų konferen-

mai tiek ir žmonių dvasia, 
i r tų visų1 griuvėsių vidury 

viliojantis, bet niekas nėra 
tikras, kad jis bus iki pag-

Stovėdamas ant stogo buvusios vokiečių ambasados Je-

nuo čia. Prezidentą ^ matė 
ugniakalni pilnam užsidegi
me, kadangi io lava užvirė 
ir pradėjo lietis iš kalno tik 
kelias valandas pirm negu 
Prezidento lėktuvas skrido 
virš kalno. 

Prezidentas atrodė nepa
vargęs ir noris matvti dau
giau Meksikos dalvkų po 
dvieių dienų formalių pa
rengimui, kuriuose teko daug 
rankų spausti ir nuolat šyp
sotis. Meksiko? Prez. Miguel 
Aleman U. S. ambasados 

yra Vokietija, beviltiškumo rindų įgyvendintas. Pirma 
ir nihilizmo židinys. Į b u tu reikalinga, kad sąjun-

Kaip gyvieji žmonės ne- .gminkai iš viso susitartų dėl 
gali gyventi šalia lavonų, 
jei oras nėra vėdinamas ir 

žodžio "demokratijos" są
vokos, nes Washingtonas, 

dezenf ikuojamas, taip Baro- i Londonas, Paryžius ir Mas-
pa. kuriai karas padarė di- kva nevienodai supranta ir 
dėle žaizdą yra reikalinga ! aiškina demokratiją, 
skubiai dezenfikacijos, ka<f! K«<1 sukūrus tikrą demo-
išgelbejus ja nuo gangrenos, jkratiją, kaip yra Anglijoje, 

Kas daryti su tais 70 mi- | Amerikoje ar Prancūzijoje, 

ruzalėje, kur dabar yra RAF štabas, britų kareivis budi ,lunčiuje vakar pavadino 
prieš galimybę naujų riaušių. Vidury matosi senieji Da
masko vartai, vedą į arabų kvartalą. (Acme Telephoto) 

lijonų vokiečių, kurie te
begyvena Europos širdyje? 

Gali Būti Trys Sprendimai 

Iki šiam laikui sąjungi
ninkams, yra pasiūlyti t rys 
sprendimai. Pirmoj eilėj no
rima jsteigti suvienytą IV 
Reichą, kuris turėtų centri
nę vyriausybę ir sudarytų 
vieną valstybę. Tokiu atve
ju, IV Reichas net ir demo
kratiškas, galėtų ateity taip 

reikalinga šimtmečių. Nerei
kia užmiršti, kad už trisde
šimt metu visos svarbesnės 
vietos Vokietijoje bus užim
tos tų žmonių, kurie prie 
Hitlerio gavo nacišką auklė
jimą, kurie džiaugėsi gražio
mis uniformomis, paradais 
ir fanatiškai sekė Hitlerį. 
Šio jaunimo demokratizavi
mas neduos iš karto teigia
mu rezultatų, šitą jaunimą 
reikia nugalėti, perkalbėti ir 

kaip Weimaro respublika duoti jam naują idealą. Tad 
sukurti n*nia V Reichą na
cionalsocialistinį arba naci-
onal komunistinį ir vieną 
dieną vokiečiai vėl bandytų 
iš naujo paimti viršų ant 
sąjungininkų. Kitas pasiūly-

tokiu būdu prieš vokiečius 
reikia užimti tvirtą ir aiškią 
laikyseną, bet kad ji nesklei
stų pesimizmą. 

Nuo Vokieti los Ateities 
Viskas Priklauso 

mas yra įsteigti keletą ne
priklausomų valstybių: Rei- I Ta<* galima pasakyti, jog 
no valstybę, Alpių valstybę, .Maskvos konferencija bus 
Šiaurės valstybę ir 1.1. Šita viena iš didžiausių-, kokios 

Sako Sustabdė Kinu 
Komunistu Veržimąsi 

CHANGCHUN, kovo 5.— 
Vaiduos ^komandieruis Man-
džurijoje šiandien pareiškė 
jog komunistų ofensyva 
prieš Changchuną buvusi 
sutriuškinta. Jis sakė 5,000 
priešo kareivių nukauta ko
vos lauke o likusieji pasi
traukia. 

Komandierius gen. Tu Li-
ming sakė smūgis buvo toks 
skaudus, kad jo kareiviai 
galėtų užimti Charbiną, ko
munistų tvirtovę, per 10 die
nų, tačiau, jis neturįs įsa
kymo stumtis į šiaurę. Pa
sak Tu, jei tik valdžia pra
dės ofensyva, komunistai 
Mandžiurijoje bus visiškai 
išnaikinti. 

Tuo tarpu, tikimasi jog 
du komunistų pagrobti U.S. 
obzervatoriai bus greitu lai
ku paleisti. Tu įsakė savo 
kareiviams ieškoti tų dviejų 
amerikiečių. 

Komisija Užgvrė 10 
Nuoš. Nuomų Pakėlimą 

WASHINGTON, kovo 5.— 
Senato bankininkavimo ko
misija šiandien užgvrė bylių 
leidžiant bendrai pakelti nuo 
mas 10 nuošimčių. Komisi
jos pirmininkas sen. Buck 
(R., Del.) sakė pilnas komi
tetas veikiausiai ryt dieną 
svarstys tą pasiūlymą. 

Trim balsais prieš du už-
girtasis bylius tęstų nuomų 

Trumaną, "Amerikų solida
rumo čempijonu." Vizitas 
Meksikoje oficialiai užsi
baigs šį vakarą privačia va
kariene pas Alemaną. 

Sniegas Sustabdė 
Anglijos Transportą 

LONDONAS, kovo 5. — 
Leduoti keliai ir naujas snie
go nukritimas padarė chao
są Anglijos transporto sis
temoje, kraštui besisten
giant sugrįžti J: normalias 
vėžes po trijų savaičių ilgu-
gumo kuro krizio. Aštuonio-

susitarimą dėl esminių punk 
tų taikos sutarčiai Vokieti
jai. Jis sakė būtų "labai pa
tenkintas" jei užsienių mi
nistrai susitars net ir dėl 
esminių punktų tai sutar
čiai. 

Pirm negu įlipo į lėktuvą, 
Marshallas pareiškė, kad 
Maskvos susirinkimas bū
siąs "labai sunkus ir jo pa
sėkos reikšmingos." Jis taip 
pat sakė "pavaduotojai pa
darę šiek tiek progreso pa
ruošiant Austrijos sutarties 
projektą, kad užsienių mini
strai galėtų jį apsvarstyti 
pirm negu užsibaigs Mas
kvos konferencija. 

Sustos Paryžiuje ir Berlyne 

Antras lėktuvas vežė kelis 

krašto vyriausybę. Marshal
las pats pavadino tą proble
mą "viską viršijančia," o 
Graikija savo pagalbos pra
šyme sakė ji turi gauti pa
ramą "gyvybės išlaikymui." 

kontrolę per šiuos metus, Į ^ 0 8 valandų audra paliko 
bet atimtų kontrolės galią 

Lenkija Laiko 100 
U.S. Piliečiu Kalėjime 
NEW YORKAS, kovo 5 — 

U.S. ambasadorius Lenkijai 
Arthur Bliss Lane šiandien 
sakė Lenkijos valdžia laiko 
bent 100 Amerikos pilečių 
Pakėlimuose. Ką tik grįžęs iš 
Maskvos, Lane sakė jog ne
žiūrint nuolatinių pastangų 
Varšuvoje, jis galėjęs pasi
matyti tik su vienu laiko
mųjų—Mrs. Irene Dmochow-
ska. kuri buvusi ambasados 
štabo narė suėmimo metu. 

Lane sakė buvęs UNRRA 
direktorius LaGuardia neiš
tesėjęs pažado protestuoti 

pa ta rė jus^ jų tarpe John l y k i j a i prieš žiaurų apsiė-
Foster Dulles, repnbli*omrf * i m* s u Amerika, pilie&ais. 
užsienio reikalų ekspertą, o 
trečiam lėktuve buvo 11 
laikraščių ir radijo kores
pondentų. 

Marshallas priėmė Pran
ei* "-'-'^ Prez. Vincent Auriol 
kvietimą pernakvoti Pary
žiuje ir ryt dieną sustos 
Prancūzijos sostinėje. Jis 

nuo OPA ir pavestų ją Na
tional Housing agentūrai. 

teze gal ir vertinga, bet vo
kiečiai būdami vienos rasės, 
nors ir vaJdytųsi nepriklau
somai vieni nuo kitų. turėtų 
tačiau tarpusavy bendra
darbiauti ekonomiškai, nu
daryti finansines sąjungas 
ir per laiką mažiau ar dau
giau būtų< priversti dėtis į 
federaciją. Štai čia ir iškyla 
tretysis pasiūlymas, kodėl iš 

dar nebuvo po šio karo pa
baigos, nes jon susirinkę, 
užsienių reikalų ministrai 
savo rankoje laikys Europos 
ir viso pasaulio taikos pro
blemos raktą. 

Ar jie sugebės nuslopinti 
tautinį egoizmą ir pradėti 
kurti Junigtines Europos 
Valstybes, kurios būtų įžan
ga į pasaulinę sąjungą, apie 

karto nesukurti federalinę | ^ r i ą tiek daug svajojo pre 
Vokietiją? Vokietijai tai ne- zidentas Rooseveltas? 
būtų naujiena. Patys vokie
čiai nors yra vienos rasės ir 

Nuo rėžimo kuris atsiras 
Vokietijoje po Maskvos kon-

jungiami materiališkais pa- ferencijos, .priklausys, ar 
grindais, tačiau federalizmo j Europon grįš ramybė ir ar 
idėjai pritaria ir tiek Pietų į žmonės galės gyventi krikš-
Vokietijos, tiek Hesso gy- čioniškoje dvasioje? Zaidi-
ventojai jau senai nori atsi- ^ kauliukai jau išmesti, 
skirti nuo Prūsijos. * Dabar valstybės vyrams Ue-

Vakarų valstybės yra lin- ka tik nutarti. Vyt. Arūnas 
kusios Vokietiją matyti de- G ^ Dovana Draugai —' 
centralizuotą, tuo tarpu so- / DRAUGO Prenumerata. 

Šaudė i Amerikos 
l*ktuva Kiniioje 

PEIPING, kovo 5.—Šian
dien pranešta jog U.S. ka
riuomenės transporto lėktu
vas darąs išbandymo skrai
dymą pirmadienyje šiaurėje 
nuo Pelpingo buvo apšaudy
tas. Keturios kulkos pataikė 
į lėktuvą, bet amerikiečių 
nesužeidė. 

— - • -

14 Žuvo. 48 Sužeisti 
Riaušėse Sirijoie 

BEYROUTH, Lebanas, ko
vo 5.—Keturiolika asmenų 
buvo užmušta ir 48 sužeisti 
vakar Tripoli mieste, Sirijo
je, susirėmime tarpe prie
šingų politinių partijųi po to 
kai i i Cairo atvyko arabų 
sukilimo vadas, Fauzi ei 
Kawkji. 

Tikisi Lilienfhal 
Nutarimo Penktadieny 
WASHINGTON, kovo 5.— 

Senato atomų energijos ko
miteto pirm. senatorius Hi-
ckenlooper (R., Ia.) šian
dien sakė komitetas veikiau 
šiai balsuos penktadieny už-
gyrimui David E. Lilienthal 
nominacijos į atominės jė
gos komisijos pirmininkus. 
Jis sakė nariai nori dar pa
sikalbėti su Lilienthal ir pen 
kiais kitais nominuotais ko
misijos nariais. 

Vakar dieną komitetas lai
kė pustrečios valandos už
darą posėdį su tais šešiais 
vyrais. 

planuoja vykti į Berlyną 
pasitarimui su okupaciniais 
viršininkais. Numatoma, kad 
jis ten pasiliks penktadienio 

15 colių sniego pietų Angli- | t e n £ a u s P1"0*** išsikalbėti 
joje ir Midlandose. Tūkstan- | d g l Prancūzų nuomonės ivai-
čiai traukinių buvo sustab- | ***** klausimais liečiančiais 
dyti, ir šimtai sunkvežimių | Vokietiją. 
ir automobilių buvo palikti | Iš Paryžiaus, sekretorius 
sniego pusnyse ar ant ledu 
nuklotų kelių. Anglies ir 
produktų transportas taip 
pat sustojo. 

Apsikeis Lėktuvais ir 
|quloms su Britais 

WEISBADEN, Vokietija, 
kovo 5.—U.S. aviacijos šta
bas šiandien pranešė, kad 
bus apsikeitimas lėktuvų ir 
įgulų tarpe amerikiečių ir 
britų aviacijos jėgų Vokie
tijoje, tikslu dvipusiškai iš
studijuoti lėktuvų užlaiky
mo metodus. 

Puola Olandiečius 
už Laiva Suėmimą 

BATĄ VIA, Java. kovo 5. 
-Ameriian Isbrandsen Ship-
ping linijos advokatas James 
W. Rvan šiandien apkaltino 
olandiečiu Rytų Indijos val
džia ' 'sulaužymu tarptauti
nės teisės" suimant ameri
kiečių laivą Martin Behr-
man, ir sakė Amerikos vals
tybės departamentas prašo
mas patiekti formalų pro
testą. 

Olandiečiai suėmė laivą po 
to kai jis prisikrovė kelių 
milijonų dolerių vertės pre-

Prancūzija Atleido 

naktį ir gal net šeštadieny. j k i ų nepripažintos indonesie-
Tuo būdu pasieks Maskvą | č i ų respublikos uostuose, 
dieną pirm konferencijos 
atidarymo. 

Marshallas paliko Prez. 
Trumanui padaryti svarbų į InOOkHlIJOS VirSHlMkC 
užsienio nutarimą kaip toli , PARYŽIUS, kovo 5. — 
Amerika eis palaikyti tuos jPrancūziios kabinetas šian-
kraštus, kurie myli taiką ir |dien atleido adm. Georgės 
mano sekti demokratijų va- |T<"'erry d'Argenlieu iš Indo-
dovybę. Graikija tampa pir- kinijos komisijonieriaus pa-
muoju išbandymu—ar var- ;reierų, ir nominavo Emile 
toti U.S. dolerius prieš Ru-

Išgelbėio 51 Asmenį 
iš Sudužusio Laivo 

DUBLIN, Airija, kovo 5. 
—Penkiasdešimt vienas as
muo buvo vakar nakti išgel
bėti iš sudužusio 5,230 tonų 
laivo Bolivar po to kai lai
veliai nusiįrė per didelę aud
rą, kad pasiekti pažeistąjį 
laivą. Tas norvegų laivas už
važiavo ant smėlio kalno še
šias mylias nuo Airijos 
kranto. 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Vildamiesi, kad valdžia pirks javus šelpti Europą, 

pirkėjai-pardavėjai biržose aukštai iškėlė kainas. 
—Bombos sprogimas sunaikino valdžios būstinę Haifos 

mieste Palestinoje. Po to sekė kitas didelis sprogimas, šį 
kartą darbininkų kvartale Jeruzalės mieste. 

—Maskvos radijas pranešė, kad naujas Rusijos kariuo
menės ministras Bulganin paskirtas vice premjeru. 

Bollaert, buvusį Rhone sri
ties prefektą, į jo vietą. 
Adm. d'Argenlieu buvo ata
kuojama? nuo to laiko kai 
vietnariiečiai pradėjo savo 
didelius puolimus Hanoi sri-
tvie gruodžio 19 d. 

KALENDORIUS 
Kovo 6 d.: Šv. Perpetua ir 

S v. Feliciras; senovės: Ra-
—Rusijos Gromyko UN saugumo tarvbos posėdyje sa-1 minta ir Sunigilda. 

kė "viena šalis nori sudaryti atomų monopolį ir bando tuo 
primesti savo valią visiems kitiems kraštams." Jis taipgi 
sakė Rusija neleis niekam kištis į jos reikalus. 

—Patikimi šaltiniai raportavo, kad Anglija šiomis die
nomis patieks Palestinos problemą UNaL 

Kovo 7 d.: Šv. Tomas Ak-
vinietis; senovės: Rimtautas 
ir Vaidilute. 

ORAS 
Didžiumoj apsiniaukus, ne-

—CIO organizavimo komiteto narys Van A. Bittneruž- bus didelės atmainos tempe-
puolė atstovui darbo komitetą, sakydamas jie neturi jokių ratūroje. Saulė teka 6:19; 
darbininku atstovų ir negali tinkamai aptarti reikalą. Į leidžiasi 5:47. 
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Kanados Lietuvių Veikla 
Toronto Lietuviu 
Rezoliucija 

Vienbalsiai priimta Toron
t o l ietuvių organizacijų at-
• tovų bendrojo komiteto su
ruoštame masiniame mitin
ge atžymSjimui 29 metų su
kakti Lietuvos nepriklauso
mybes paskelbimo, Lietuvių 
parapijos svetainėje, 1947 m. 
vasario 16 d. 

Kadangi daugiau kaip už 
20 mėnesių po karo pabai
gos Europoje Lietuva dar 
tebėra okupavusi Sovietų 
Rusijos kariuomene; 

Kadangi Rusija neteisėtai 
{steigė Lietuvoje komunis-

radio s tot ims ir anghj ir lie
tuvių spaudai. 

Bendras Toronto Lietuvių 
Draugijų Komitetas . 

J. A. Stankus, pirmininkas 
J. Novog , sekretorius. 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
VASARIO 1 6 - T 4 
PAMINĖJIME 

SLA 236 kp. — $25.00. 
Šv. Jono paš. dr-ja $25.00. 

Socialdemokratų kp. (C. 
C. P.) — $25.00. 

Radvilai (Port Colborne, 
Ont.) — $20.00. 

Po $10: J. ir O. Indreliai, 

VIRŠININKAS KARO , n Kiti žmonės dėjo savo au-
STOVIO kas be vardų ir pavardžių 

• ir tokiu btldu mes negalėjo
me visų Omahos geros Sir-

vių s 
i 

Amerikoje Antanas Urbo
nam žada, jei są lygos leis, ir
gi užsiimti l ietuviškų knygų 
leidimu, nes j is visur ir vi-

(Mes žmonių pagarsinti l iftu- [ aada linkęs padėti artimui 
ne tik materialiai,'bet ir dva 

* — 

Atvyko Lietuviškos 
Knygos Leidėjas 

Jau senokai, apie sausio 
mėn. vidtrri. ;g Europos t A-
r*erika atplaukė Antanas 
Urbonas su še ima: su žmo
na, augintine ir dukryte. 

siniai, o ypač broliams lie
tuviams. A. A. 

Antanas Urbom*- gimęs 
LietuVoie. «rsrDinsru frkinin-
k r žeimoi. Su pasiryžimu ir 
meile sieke mokslo: baigė 

Del padažnejusio teroro *unn*sHa. studijavo Preky-
Palestįnoj britai paskelbi b o s Institutf jr Medicinos 

t iška režimą kuris siekia M r s ' M P o c i U * ' K a H n ^ u s k ^ ' !karo stovį, kurio vadu pa- Fakultete, kol naciai U e t u -
Drievarta ibr 'kt i žmonėms t U a k S ^ A* ^ r

M * a l ' P' 'skyrė nuotraukoj parodomą v o s U n i v e n i t e t ą uždare. U i -
pnevarta i o r . k t i žmonėms P a v i l o n i e ^ M r s . j K u p e t i s . ' g e n R į H a l e - ^ darius u i * * r s i t e t 4 A n t a n a i 

w , f t ^ a „ f 0 p ^ M n f o n J , n<_ aktyviai dalyvavo slaptoje 

Dr. F. C Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal autartį. 

Dr. Walfer J. Svriafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Vai.: — Kasdien l t iki 12; 1 iki B; 7 
lkl 9. SeStad. 10 ryto lkl C vak. Sek
madienį l t lkl 12. Trečiad. uždaryta. 

prievarta į b r 
nepakenčiamą j iems sovieti
nę santvarką; Matusaičiai — $7.00. 

Kadangi ta rusų armijos I P o $5: M. Užemeckis, Bu-
ir žvalgybos remiama koma- ' gailiškiene, iš apylinkes, Lie-
nistų diktatūra atėmė Lie
tuvos žmonėms visas jų po
lit ines ir pil ietines teises , 
juos žiauriai persekioja, a-
restuoja, baudžia sunkiomis 
kalėj imo bausmėmis ir ma
sėmis gabena j Sovietų Są
jungos gilumą, o jų turtą 
atiduoda atvežamiems iš Ru
s i jos kolonistams, tai 

T E B Ū N I E NUTARTA, kad 
Sis susirinkimas, paminėda
mas 29-tas metines Lietu
vos nepriklausomybės pa-

tuvos konsulas G. L. P. 
Grant-Suttie, V. Dagil is , Ci-
rūnai, A. ir O. Kuniučiai, 
Straupa, J. ir J. Mankai, F. 
Gikis, I. ir S. Bieliauskai, J. 
Stankus, J. Novogrodskas 
Grinskiai, Urbonai, R. Ozai, 
P. Kairys, J. ir V. Samule-
vičiai, J. Gritenas, A. ir E . 
Frenzeliai, Užbalis, J. ir M. 
Jokubynai, Daukai, Kisie
liai, Savalioniai, Nevedoms-
kienė V. Gavėnas, l ietuvis-

mendantą First Infantry Di- **w* a l y v a v o slaptoj 
vision, Tel Aviv apygardoj. v e i W o J P * * * * * « * P* d ė 3° 
(Acme-Draugas telephoto) kel iems žydams Išsigelbėti ifi 

mirtie* nagų arba iŠ geto. 
Ta veikla buvo labai pavo-

U m a h a , N e b r . f IteiUVIŲ J i n g a , nes naciai sužinoję 
būtų be pasigailėjimo jj nu
žudę. Jau ir buvo A. Urbo*' 
nas Gestapo pastebėtas, net 
tardomas ir kratomas. 

aukos Vasario 16-tą 
Sekantieji aukojo: $100 

Rožancavos Draugija. 
$25 kun. Juo*. Jusevičius.. 
$12 Stanislovas Ūsalis. 

P o $10: Mykolas Pakėnas, 
Joe Sakalowsky i r Mrs. 
Charles Strazdas. 

P o $6: Juozas Bluvas, A-

kas lenkas, Z. Stankienė, Gru ^^** P a l ^ k i s . 
bevičiai. 

skelbimo sukaktuves, pareiš
kia griežčiausią protestą Po $3: L. Vekteris, Uke-
pries* Sovietų Rusijos netei-

elgėsj Lietuvoje; ir 

liai, Mrs. Bukovska, Pilkaus 

P o $5: Anton Bazar, Peter 
Bluvas, Ed. Akrorais, Bar-
ney Miller, Charles Kuslei-
ka, George Kapler, Frank 

sėtą, savavališką ir žiaurų Į kai, P ir M. Mot ie jūne , A. p & k ^ ^ į ^ į į ^ 
(Augut is , Kundrota i , 

T E B Ū N I E NUTARTA, kad ; ~ Po $2: F. Kupet ią Veive- čiūnas, Mrs. D. - P a i k a s ir 
šis Toronto ir apylinkių lie- ris, Baikauskai, Menderis, 
tuvių susir inkimas kreipiasi j Narušiai, Beinorai, P. Sta-
į Jungtinių Amerikos Vai- siūnas, Taurasis, Bernatc-
stybių prezidentą ir Valsty- j niai, Mr. and Mrs. Putnik, 
bės sekretorių, prašydamas K. Gritėnienė, Kuprėnai, Vai 
jų reikalauti, diplomatiniais ' vada, Talavinskas, Petrušau-
keliais i r tarptautinėse kon- ! skai, Vaitkevičiai, Černiaus-
fesencijose, kad Rusija ne- kai, Jurčiai, Šimuti i . 
delsiant ištrauktų i š Lietu- j ( A ^ o t o - j ^ po $1 dėl vie-
vos teritorijos savo ginkluo
tas jėgas ir politinę policiją 
ior leistų Lietuvos žmonėms 
laisvais ir nevaržomais bal
savimais išsirinkti savo val
džią; ir 

T E B Ū N I E NUTARTA, kad 
šis susirinkimas kreipiasi i 
Jungtinių Tautų Žmogaus 
Teisių Komisiją, per jos pir
mininkę Eleonorą Rooseveit, 
prašydamas ją užtarti ne
kaltai kenčiančius Lietuvos 
įmones ir apginti juos nuo 
Rusijos bolševikų bei jų tar
nų nežmoniško teroro ir per
sekiojimo, atkreipiant Jung
tinių Tautų Organizacijor 
dėmesį į pasibaisėtinus fak
tus, kuriuos savo rašte, Lie
tuvos ministerio įteiktair 
Jur^tinems Tautoms, išdės
tė Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas; paga
liau 

T E B Ū N I E NUTARTA šios 
rezoliucijos kopijas pasiųsti: 

Kanados ministerių pirmi
ninkui VV. L. MacKenzie 
King, Anglijos ministrų pir
mininkui Mr. Attlee ir už 
sienio reikalų ministeriui Er-
nest Bevin, J. V. preziden
tui Harry S. Trumanui, Val
s tybės sekretoriui gen. G. C 
Marshall, Žmogaug Teisių 
Organizacijai prie Jungtinių 
Tautų, pirm. Eleanor Roose
veit ir kitų valstybių atsa-
komingiems valdininkams, 

tos s tokos praleidome. Red.) 

Pastaba. Aukojusieji , ku
rių pavardės nėra šiame są-

Karo audros nublokštas į 
Vokietiją A. Urbonas nacių 
laikais sunkiai dirba (pri
verstas) pas ūkininką. Tik 
Aliantams išvadavus Euro
pą j is pradeda kultūrinį dar
bą: 1. {steigia pirmą s a v o 
vardu užsieniečiams ir A l i -
antų kariams svetainę, į ku
rią buriasi lietuviai aptarti 
savo reikalu.,'\ daro susirin
kimus, skaito paskaitas, ren-

Mr.. P a v t a k s n * : A.-.Krikš^ ftjg^l fc&TS» 

DR. Y ATTUSH, OPT. 
LIETUVIS 

praktikavimas 

Palengvina aklų įtempimą, kurto 
estt prieiastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, akaudamą akių karštį, ati
taiso tnimparegyste ir toliregys-

t Vi-

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIBUBGAS 

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

Ofiso Telefonas: YABds 0564 
Jei Beatsiliepia saukite— 

Bes. TeL: lfTOvrsy 2880 
OFISO VALANDOS: 

N u o 10 iki 12 vaL ryto , nuo 2 iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

DR.G.SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

1S Metų Patyrimas 

TeL Yards 1829 
Pritaiko Akinius. 

Kreivas Akis 
Ifitaiso. 

Ofisas ir akinių dirbtuve: 
3401 S. Halsted St. 

Kampas 34th Street 
VALANDOS: nuo 10 Iki 4 ir 6 iki 8 

Nedalioj pasai sutarti. 
Tikslus tyrimas Contact Stiklai 
Orthoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu* 

ta. Prirengia teisingai akinius. 
Misti atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia ma-
iiauaias klaidas. Speciali atyda 
attoaipsasma 1 mokyklos valkus. 
KBEIVOB AEYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregėjimo — (oolor 
Dlindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnis 

kaip pirma. 
4712 South Ashland Ave, 

YABDS 1379 
VALANDOS* nuo l t ryto lkl 8 v 

vak. lakmad. pasai sutarti. 

V. Uždavinis. 

Po $3: Stanley Džiminski, 
Mrs. Mažeika, Paul Grakaus
kas, Mrs. Kaminskas. 

Po $2 : Paul 7aur , Mary 
Dedik, James Jesonis, An-

kybišku sumanumu, gabumu 
bei sąžininguttiu A. Urbonas 
įgyja pasitikėjimo valdžios 
ištaigose, 6 Al iantu akis nu
kreipia į l ietuvių kultūrinį 
pranašumą. A. Urbonas bu
vo ir Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus garbės narys, yau-

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OP INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSK) THEBAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: DaUy « to 8 P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vien% porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinio,, kurie prašalina 

•Įsą akių (tempimą. 

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

OFTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos gat. 
Telefonas CANAL 0533, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:t* a. m. iki 6:00 p. m. 

tcm Kofika, Victor Lawryuo-1 « a i šelpdamas Raud. Kry-
wicz Jonas Leonavičius, B žiaus bendruomenę taipgi ir 

rašė arba klaidingai užra- wka , Mrs. J, Navickas, Mr. 
syta, prašome pranešti ko-

Mukonis, Mrs. Pamedit, Mrs 
George Rūkas, VValter Waa* 
kel, George Zakaras, Mrs. E . 
Traynowicz, Frank Trayno-

Matulis, Mrs. C. Batkus 
mitetui ir klaida bus UKai- įMrs. SUsirski. 
s> r t a- • j (Aukotojus po $1 d « vie-

J. \ovograu:»ka«, s e k r . ' t o s stokos praleidome. Red,) 

Dr. Yincenf E. Zopel 
DENTIST 

2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone M 
Pagal satartĮ. GBOvehUl 7813 

JUMT-
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Kovo-March 18, 1947 
Lietuvos Pranciškonų 
* V . A N T A N O V I E N U O L Y N E 

Mount St. Francis. Greene, Maine 
Prasideda 

j ŠV. ANTANO GARBEI 
Iškilmingos 13-kos Antra

dienių Pamaldos 
kurios baigsis birželio 4—12 d. 

šv. Antano Novena. 
Už visut i v . Antano Pamaldų ir 

| Pranciškonų šv, Antano Vienuolyno 
Novenos dalyvius, u i visus Lietuvos 
ir Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 

i ir Geradarius, bus laikomos 

Kas Antradienį: 
7:30 A . M . — ! » K I L M I N G O S 6 V . M I Š I O S , 

7:00 P. M — I Š K I L M I N G O S P A M A L D O S P R I E I Š S T A T Y T O 
S V E N C . S A K R A M E N T O . i 

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, t 
i 
3 

Ofiso teL MONroe 0S70. 
Resšd. teL CANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 

2280 West Cermak Boad 
VALANDOS: 

Kasdien — 1*4; T-»; Trsčlsd. ir 
šeitad. nuo 1-4; Sekmad. — 

pagal sutarti 

atskirus asmenis, ligonis, 
dėl karo sukeltų nelaimių P H Y S I C I A N A N D S U R G E O N 

patekusius i skurdą. X 4 U T E X A M I N A T I O N S 

V i s ų gi svarbiausia A. Ur
bono veikla yra knygų lei
dimo sritis. Jis { s te ig i ; kad 
ir labai nepalankiose sąlygo
se, savo knygų leidyklą ir 
išleido lietuvių bendruome
nei nemaža labai vertingų 
ir naudingų l ietuviškų kny
gų, š i o j sr i ty jia turėjo la
bai daug vargo, bet l i e t u 
viškos knygos me i l i nugalė
davo v isas kliūtis;* 
; i - r ; y i „ 

i 
• • . A. JENKINS 

M BUROBON 
(LtHTUVIS GTDTTOJAfi) 
2600 W. 63rd Stroet 

OFISO TAULNDOS: 
Kasdlso a so 1.4 PIK Ir »: l#- t saA. 

StStlJIsnlMli nuo 1-4 popiet 
TrecUd. Ir SekmaA iddaryta. 

«4S« Tek — 
IsL — 

£ 

Ofto. T * Vm. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRUEaAS 

4204 Archer Avenue 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Offeo Tel. LAFayette 3210 

Kes. TeL REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—a vai popiet 

ir nuo 6 iki 0 vsi vakare. 
Tistiadtoaio vakarais Ir talpai 

flskmsdtonlals pagal sutartį 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namu.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGSOH 

(lietuvis Gydytojas) 
8935 West 59th Street 

TAULNDOS: 1 — 4 popiet, t:Bt — 
• :IS Takaral*. Trsčlad. pacal sutarti. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
įjsjuflgsjs nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

TeL: GROvebiil 4020 
(Ofiso Ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

i.Dargis Vaistines Name) 
OFISO VJLLAJTDOS; 

Kaadlsa ano t iki 4pp. Ir f lkl S b 
(Traftisd.. Ir lestad. pagal sutarti) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

«P"fr"HI 
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kuriomis Prsnciikorrai melsis. 

Visus šv. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranciškonais maldoje, i v . Komunijoje ir i v . Mišiose, 
kad per didžiojo Stebukladario sv. Antano užtarymą išprašius 
iš Dievo: 

TE13INGOS ir PASTOVIOS T A I K O S ! 
LAISVES ir NSPUIKUAUSOStYSCS MOŠŲ T 6 V V N E I 

L I E T U V A I ! 
|R _ KAD APSAUGOJUS PASAULJ NUO GALIMO KARO 

B A I S Y S i Ų ! 
Iki Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten

cijas sekančiu adresu: 
. • ^ • . . 

FrTANCISCAN F A T H E R S 
Mount St. Francis Oresne, Maine 

i ia*isssSssSiOiSwts#is#s$s^|Jj| šsssssssSfttsssosassssssssnvssi i i n tssvspss sssvs inuMtMAmiinmiiiHiiii i 
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Ar Žinai Uetavos stsMkflngas vietas, katatlktsaiis papročius, 
gtta lietuvio reUginaTamą, jv kovas dėl Tėvynes ir Bažnyčios? 

Nežinai? Skaityk naujai išleistą — 
' ' ! # k « • A I l / i i l / A I A i i r T i i n i i r F 

Parašyta K U N . 

3S 

TA CANal 6122 

DR. BIEŽIS 
GYDYTOJAS Os CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Ed. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—S v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

8241 West 66th Place 
TeL REPubUc 7868 

KAZIMIERO GECIO 
• 

į 

-

Spauda "Draugo" Spaustuves 
Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su 

Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapiu. 

Randasi 6 dalys: Krikščionybės keliai f Lietuvą; 
Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristinės Ru
sijos okupacijos laikais 1795-l»18r Šventoji Lietuva; ( į 
Lietuvos trispalvei ^plevėsuojant 1918-1W0; Nebaigta 
Ketuvių Uutos Golgota 19i0^1aH6.^ 

Knyga graiiai išleista, kietais apdarais ir menisku viršeliu. 

6fą įdomią knygą galima įsigyt) dabar — 

"DRAUGO" 
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8,11L 

3 " A • s r 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
G\ )YTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted S t 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave . 

BALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vai. vakare. 

— • 
J U 

TeL YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 West 85th Street 

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

Šventadieniais: 11—12. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehili 0617 
Office TeL HOllock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette lioao! 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare, 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus. 

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vai.: 1—3 ir 0—8:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartj. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namu TeL: PULLMAN 8277 

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

ytOO West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Ręsta. TeL: BRUnswick 0597 

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

•"^^B"*"*^" T * ' " - I JJ I . I t l — ' 
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CLASSIFIED ADS 
oooooooooooooooooooooooooo 

S "D K A D G CT 
DARBŲ SKYRIUS 

>ooooooocx>oooo<x>oooooooooo< 
f 

1$ DETROIT'O LIETUVIU GYVENIMO 
H E L P WAJfTED — MOTERYS 

"DRAUGAS" H E L P WAXTED 
ADVERTISING DEPARTMENT 
• 127 N a Doarbom Street 

Tel. K \ \ d o l p h 9488-9489 

H E L P WAXTED - ~ VYRAI 

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

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

Swift and Co. 
PLANT FOOD PIVISION 

150 Marble St. Hammond 

Milling Machine ir 
Turret Lathe 
Operatorių 

Neateikite jei nesate patyrę. 

ATDARA IKI 8 VAL VAK. 
MATYKITE MR. STANDBRIDGE 

HAMILTON 
& STANDBRIDGE CORP. 

3128 W. Maypole 

H E L P W \ \ T F D — MOTERYS 

REIKIA PATYRUSIOS 

ŠEIMININKES 
Papras tam virimui nere'kia skUbti. 
ne (laufr šeimoje. Savo kam baris su 
ra4io. SI25. į mėnesi ir valgis*. Kas 
ketvir tad. iv kas an t ra sekmad. ne
reikia dirbti. 

i : \ \ D \ S l AVEST SIDE IŠIMTINAI 

REZIDENCIJOS PRIEMIFSTYJ 

PAŠAUKITE MR. HESSER 
Walbrook 0100 

VALYTOJŲ IR 
DišIŲ PLOVĖJŲ 

Pastovus dienomis darbas. Sek
madieniais ir šventadieniais ne
reikia dirbti. Gera mokestis ir 
valgis. 

MAXWELL'S VEGETARIAN 
RESTAURANT 

286 S. Wabash WEB. 2728 

AR IEŠKOTE GEROS 
PEDES IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— DftE — 

DŽENITORKŲ 
r ž D A R B I S 72tt i VAL. PRADŽIAI 

T7H | VAL. PO 3 MfiN. 
82H f VAL. P O 6 M£S. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:S0 VAK. I K I 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

6AMDYMO OFISAS 
MOTERIMS: 

STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

^!Zrnių-Žt aukoti. Pastarąjį vakarą bu
vo surengus Grasilda šilai-
kienė' (užgavenitį vakare), 
savo namuose. Tikrai nesi
gailėjo gerų vaišių sąjungie-
tėms. Po Velykų vei atnau
jins pramogėlių ren 

• g 
it 

Reikia Patyrusių 

Saldainiu Pakuofojy 
Gera mokestis ir darbo sąlygos. 

40 vai į savaitę. 

ACTIVE SALES Co. 
2023 N. Halsted 

PLATINKITE DRAUGĄ 

PRANEŠIMAS 

Renduojame Grindy 
Trinimo Mašinas! 

TIKTAI$200l DIENĄ 

PARSIDUODA — CLEANING IR 
TAILORING KRAUTUVE, PIL
NAI {RENGTA. CICEROJE. TE-
LEFON LOKITE OLYMPIC 150. 

f Uncle Sam Says 

Mes Esame Agentai Del 

BENJAMIN MOORE MALIAVŲ 
I R VARMSŲ, 

MARTIN SENOUR MALIAVŲ 
I R VARNISŲ, 

KEM-TONE — VALSPAR 

Benjamin Franklin's devotion te 
rift is as well known to my nieces 
id nephews as his lova of liberty. 
įe two go hand in hand because 
ith wise savintrs yoa can give your-
lf the freedom to acbJeve many 
rsonaJ goals for yoorself and fam-
>. We remember Franklin's ad-
^e that a penny saved is a penny 
rned. Were ne alive today. he 
mld revise this advice to fit these 
nes by saying that a three dollars 
ved in United States Savin?* 
.nds earn an extra dolJar in 10 
* r s* U. S. Triasury Department 

Linksmas žmogu8 yra 
daug naudingesnių žmogu
mi. 

Pirmiau negu ką darysi, 
gerai apgalvok. 

Turime Gražu Pasir inkimą 
NAUJAUSIU PATERNŲ 

SIENfAfiS P O P I E R 0 8 

MAROUETTE 
PAINT & HARDVVARE 

2547 West 63rd Street 
Tel. H e m l o c k 8262 

Šv. Antano parapijos lie
tuviai pradžiugo, kai klebo
nas paskelbė, kad nuo kovo 
24 iki kovo 30 bus misijos, 
kurias ves pranciškonas. 
Kiekvienas galės pasinaudo
ti gavėnios laiku Dievo ma
lonėmis. 

• 
Smagu kolonijai turėti 

nuolatinį spaudos bendra
darbi;. Vienintelis Detroite 
katalikų spaudos darbuoto
jas M. Šimonis. Per daug 
metų, jo pastangomis palai
koma ' 'Drauge " Detroito ži
nių skyrius. Jis taipgi patar
nauja "Draugą" parsisiųs
dinti į namus. Patartina kiek 
vienam kreiptis į M. Šimonį, 
kuris kiekvienam patarnaus. 

• 
Šv. Antano Paselpines Dr-

jos metinis parengimas pa
vyko. Keletas jaunuolių į-
stojo nariais į draugiją. 

Volungelis 
• 

Detroito Liet. Organizaci
jų Centro aukos Lietuvos 
laisvinimui dar vis plaukia. 
Geraširdžiai žmones patys 
auką priduoda valdybai. Vi
sų aukotojų vardus paskelb
sime po organizacijos cent
ro susirinkimo, kuris įvyks 
kovo 16 d., 2 vai., buv. Lie
tuvių salėje. Kurie dar tu
rite jausmo Lietuvos reika
lams savo auką prašome pri
duoti susirinkime. Taipgi 
prašomi draugijų ir kuopų 
atstovus ir pavienius dar-
buotojus^šiame susirinkime 
dalyvauti. Bus išduota pilna 
Lietuvos Dienos atskaita. 
Tad svarba visiems žinoti, 
kas buvo nuveikta. 

• 
Antanas Žukauskas, kil

nių reikalų rėmėjas, atnau
jino "Draugo" pren. ^ 

a 

* Moterų Sąjungos 64 kp. 
būrelis darbuotojų kas ant
rą savaitę pas nares suren
gia arbatėlę su žaidimu ir 
po 10c sumoka Lietuvos šd- i tos .įspudBsis^^ifl^Jiį 
pimo reikalams. Is tų pini4«ai • „ * ^ ^ i h j ^ 

Kovo 2 d. BALF 76 
pradėjo šalpos vajų, kurti 
tęsis per- šj mėnesi. Fondas 
šelpia visus pabėgėlius be 
skirtumo pažiūrų. Q tų pa
bėgėlių lietuvių yrą £*na 
daug. Jie kenčia didelį skur
dą. Atsiminkime šelpti sa
vuosius. V Rore*p. 

Zigmontas ir Joana Jfrin* 
drotai, savininkai užeigos 
adresu 138 Seven Mile Kd„ 
atnaujino "Draugo" prenu
meratą. Jie dideli lietuvių 
spaudos mėgėjai; Kundrotas 
yra senas veikėjas, visuomet 
remia naudingus darbus. Su* 
eigose jis tinkamai praveda 
aukų rinkimą Lietuvos ne
laimingiems tremtiniams. 

Visuomet remia lietuvių 
labdarybę. Per Labdarių Są
jungos vajų platino vajaus 
knygeles ir gražiai parėmė 
senelių* prieglaudos reijcalą. 

APDĘKORUOTA TĖVO 
ORDINU 

T 31 

Mirimai mi0 tuberkulozo 
(džiovos) Amerikos J imft 
Valstybėse 1911 metais bu
vo pirmoje vietoje iš visų 
ligų. 1945 metais jau buvo 
treeioje vietoje. 

Šiomis dienomis U. S. ka
ro vyriausio štabo atstovas 
apdekoravo Distinguished 
Service Cross ordinu šią 8 
metų Martą Henry, iš Chi-
cago, kririos tėvas T/sgr. 
Maurice Henry karo* metu 
ore pašautas nukrito į an
glų kanalą ir žuvo. (Acme-
Draugas telephoto) 

vilčių, bet su didžiausiu troš 
kimu ir pasiryžimu siekia 
nusikratyti svetimą vergijos 
jungą. Tą siekimą ir troški
mą liudija mums šimtai tūks 
tančių mūsų tautos tremti
nių Sibire ir įvairiose pasau
lio dalyse ir mūsų pačių a-
merikiečių pa'stangos ir au
kos. 

Kovo 23 d. Chicagos ir 
apylinkės lietuvių katalikų 
konferencijoj vėl bus pakar
tota prašymai ir rezoliuci
jos ir bus pasiųsta atsakin
goms įstaigoms reikalaujant 
teisybės mūsų tėvų kraštui 
Lietuvai. Bus taip pat svars
tomi svarbūs vietiniai orga
nizacijų reikalai. Tad pra
šome kad visos katalikų or
ganizacijos išrinktų bent tris 
atstovus ir atsiųstų į kon
ferenciją. Pageidautina kad 

organizacijos pagalvotų ir 
savo reikalus konferencijoje 
iškeltų ir padiskusuotų. Kon 
ferencija įvyksta naujoje 
Lietuvos Vyčių salėje, 2451 
W. 47th St., Chicagoje. 

Fed. Chicagos Apskritis 

PLATINKITE DRAUGĄ 

' 

Lietuviu Kataliku 
Konferencija 

Kai didelė pasaulio dalis 
pavergta svetimų ir savų 
diktatorių, kai laisvė ir žmo 
giškumas taip beširdiškai 
mandomas, tai kyla vis di
desnis tos laisvės pasiilgi
mas. Mdsu tauta pagyvenu
si laisvu, gražiu gyvenimu, 
nors šiuo metu ir neša sun
kią vergijos naštą, ne tik 
kad nepraranda skaistesnių 

v*^ 

JŪSŲ Radlo Sugedęs? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prta 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th BĮ 

cieero, m 
VISA* DARBAS OARAJfTOOTAJ 

Talsom VIBTJ Odlrbye&n 
Vleoktne Modeliu* 

DYKAI APKAINAVTMA8 
Paimam U namu Ir prlatatom 

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS 

Um tarime KadUn j atak* Ir 
Joma nerdkei lankti <MI ISsą^ 
Taipgi Partiinklmaa VillanMv 

Mualkoa Rekordu-
Nartpirkite ir Pasiimkite an Sm̂  

TELEFONUOKITE: 
OIOERO 4118 

Atdam TaJkaraii iki t:M vaL 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radio% nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 

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

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

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

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

Cr W. y . Posį013, Šv. Jur-, jos artimieji sureng§ surpry 
gio parapijoj py^oklio tur- zą vasario 15 d. Onute turi 
namentas eis kas ketvirta- tris sesutes ir vieną brolį. 

gų> yra paaukojusios BALF 

dieni per penkias savaites. 
Turnamento laimėtojai gaus 
dideles dovanas. Visas pel
nas eina paminklo statybai. 
Paremkime jų- •R&Jbceiįmą. 

tm! ** Pradžia 7: 

Uūiie#C^ 
iš '̂ uri&ds" :fįo,, _. „ „ 
damiesi ten esančiais gam 
A" •••• ^A^r^'^^i^JlJi^il ***** 

v ^ J t ų r i J e ^ ^ j 
poti. PatąrJftX\ mm 76 sk. keletą dasetkų dole-' ^ i , t e t 'nsA^.^įs^usE^-tT-

rių ir vėl turi sutaupusios 
- > 
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IŠLIKO SVEIKAS 

BUY Y0UR 

tXTRA 
SAVINGS 
BONDS 
NOW 

PR0JKT Y0UR FUTURE 

» v 

Onute Stankūnaite, Onos 
ir Albino duktf/nuo E. 49 
gat., šiomis dienomis baigė 
slaugės mokslus ir dabar 
dirba L a k e s i d e ' Anna's' 
Bldg. ligoninėj; šia proga 

Garbė pavyzdingai seimai! 

Daugelis girdi kalbant a-
pie laikraščius ir H vertę. 
Faktas pasilieka faktu: dnr. 

Z2un 
_» , - taM . A , 

yra vienas svar-
fiia^Įįį vis^' betuviiį' išei-

j^tatoiĮMkS skaitytojams, 
bet ir žinių tiekimu net a-
merikoniškus d i e n r a š č i u s 
pralenkia. Antanas Buknis 
jafe/^ii^elini yra tą f aktais 
įrodęs. Tik visa beda, kad 
mūsų visuomenė dar nėra 
pripratus skaityti savo dien
rašti fsitėmykite: šis mėnuo 
yra kat. spaudos vajaus mė
nuo. Kiekvieno priedermė už
siprenumeruoti • 'Draugą*' ir 
kitus kat. laikraščius. M. D. 

^ii?dUlll! 

l̂ oaoir «QCV i 

"•• 
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Malden, Mass., šiomis dienomis vos neįvyko žmogžu
dyste prie pat teismo. Išvedus iš teismo Robest L. Coom-
bes, 17 metų, kuris kaltinamas nužudyme 11-kos metų 
mergaitės, piktadarys puolė nužudytosios tetą ir seserė
čią. Policija spėjo piktadarį sulaikyti. Nuotraukoj mato
me išsigandusias moteris. (Acme-Draugas telephoto) 

PASIRINKIMAS 

VYNO. ©SCSTINES IR 
\ 

.-• 
1 

I 

< ̂ riAOftiŲ rusiu 

rmtoUsis, rtiftiui* lt 
• * • > • . ' 

statinėmis. 

WATCH SAVINGS GI0W! 
I t l 11 » 

Tf». Vf». Yn. Vr% 
'n~ 
MHM. 

Wm 
H M 

,IMt 
•00 

1800 
3000 

S0M 
1200 
3000 
6000 

$900 
1800 
4800 
8000 

$1200 
2400 
0000 

12000 

^^•S 1 CftfSktft^S rQm& • • • • V l ^ ^ i 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

• i 

Y o t t ' l l 'Seed M o n e y For tn» Oown Pcytneut -
• 

Many ounbidoos couples are saving here to become 
furure home-owners, soon as they'vc accumulated the 
down payment needed Any convenient amount opens 
yoor insured savings acrount at dils Assodadon. The 
cfaarr vi l i $how you how mncb yoa need to ssvo* 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

AJL ŠIMKŪNAS 
• . 

L 
Savininkas 

* * r* 

Telefonas PROspect 5951 
mm = 3 S E S = H 

rnAPGUTij" 
VTENINTaLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ^STEIGTAS BAL. 11<L, 1933., 

WHFC -1150 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n 0 0 1-mos 

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

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

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western A ve., Chicago, 111. 
Telefonas — GROvenlD 2242 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HB2INOI8 Ketvirtadienis, kovo 6, 1047 

D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRFEND 

Entered as Second-Class Matter March SI. 1918 at Cnicago, Illinois. 
Under the Act ©f March I, 1879. 

Publiahed dally, eotcept Sundays, 
by the 

Lithuanian CathoHo Press Sodctj. 
Member of the Cathollc Presą Ass'n 

Subeciiptioa Ratas: 
$8.00 per year outslde of Chtcago; 
$7.00 per year in Chlcago & Cicero; 

4 cente per oopy. 

Prenumeratos kaina Cblcagoje Ir 
Cioeroje per paštą: 

Metams $7.00 
Pusei Metų 4.00 

Junft. Valstybėse, bet m 
Metams $8.00 
Pusei Metų 8.8t 

Užsieniuose: 
Metams - • • 
Pusei Metu 

$8.8$ 
4.58 

Pinigus reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu su užsakymais. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

8KF,I.BKTTfiS DIBN. "DRAUGE" 

Taikos Sutartis Ratifikuojant 
Senato pareiga ir privilegija yra ratifikuoti taikos 

sutartis. Tai reikalauja dviejų trečdalių senatorių balsų. 
Šiomis dienomis senato užsienių komisija svarsto pa

darytas sutartis su Italija, Rumunija, Bulgarija ir Ven
grija, kurios yra vadinamos buvusios hitlerines Vokie
tijos satelitemis. Buvusis sekretorius Byrnes ir dabar
tinis gen. Marshall skatina senato narius kiek galint 
greičiau ratifikuoti taikos sutartis, kad tie kraštai ga
lėtų pradėti gyventi normalų valstybinį gyvenimą. Se
natoriai — ConnaUy ir Vandenberg, kurie buvo sekr. 
Byrnes patarėjais darant tas sutartis, taip jau prisideda 
prie raginimų tą reikalą greičiau baigti. 

Su tomia taftos sutartimis yra daug nepasitenkini
mų. Pats buvusis sekr. Byrnes pripažįsta, kad jose yra 
gana aštrių punktų. Bet esamomis sąlygomis nieko 
geresnio esą negalima buvo pasiekti. Geriau esą ratifi
kuoti tokias sutartis, kokios jos yra, negu jokių sutar
čių neturėti. 

Kaip gerai atsimename, darant šias sutartis, trukdy
mus darė Sovietų Rusija. Dėl to jai daug neleistinų 
nuolaidų padaryta. Neteisingai išspręstas Triesto klau
simas dėl to, kad Maskva norėjo patenkinti savo kont
roliuojamos Jugoslavijos (o ypač savo) interesus. Kiek 
Besarabijos tiek Bukovinos klausimas neteisingai iš
spręstas išimtinai dėl to, kad norėta Rusijos imperia
listinį apetitą patenkinti. Reparacijų (karo nuostolių 
aUyginimo) reikalas taip jau nepatenkinančiai nusta* 
tytas. 

Todėl senatas, svarstydamas tų sutarčių ratifikavi
mo klausimą, turėtų rimtai atsižvelgti į aukščiau su
minėtus dalykus. 

• • 

Susisiekimo Klausimas Chicagoje 
Chicagos miestas yra antras savo didumu Amerikoje. 

Tačiau jis nelabai gali pasigirti savo švara ir susisie
kimo patogumais. Dūmai, dulkės, gatvėse šiukšlynai, 
daugybė apgriuvusių namų-laužų, į naujai iš kitų mies
tų atvykusius žmones daro nekokio įspūdžio. O kai pa
žvelgia į miesto susisiekimo priemones, atranda, kad 
jis yra blogesnis negu kituose miestuose. 

Iš įvairių politikierių jau daug kartų esame girdėję 
pažadų, kad bus daroma žygių miesto susisiekimo prie
monėms pagerinti. Bet tie pažadai vis pasiliko paža
dais, o gyventojai vis dar tebebraškina savo kaulus 
prigrūstuose, pusiau aplūžusiuose gatvėkariuose. fsiga-
siau aplūžusiuose gatvėkariuose (strytkariuose). Įsiga
lėjusios politinės mašinos j tai nedaug dėmesio tekreipė. 

Dabar, kai jau prasideda rinkimų į miesto merus 
kampanija, balsuotojai turėtų statyti kandidatams klau
simus, ką jie mano daryti susisiekimui pagerinti. 

Respublikonų partijos kandidatas Russell W. Root, 
matyt, neblogai nusimano apie miesto susisiekimo prob
lemas. Jis ir neklausiamas savo programą šioj srity 
išdėstė. Jis proponuoja išimti 600 mailių ilgumo iškry
pusių strytkarių bėgių ir vietoj strytkarių* įvesti mo
derniškus autobusus, 2ymiai pratęsti autobusų linijas. 
Pagaminti bent tūkstantį naujų strytkarių. Patobulinti 
greitąjį susisiekimą — "elevated lines". Pagaminti tris 
tūkstančius naujų autobusų. 

Šitiems ir kitiems susisiekimo pagerinimams reali
zuoti p. Root turįs konkrečius planus. Juo daugiau šis 
klausimas bus diskusuojamas ir juo konkretesni planai 
bus pasiūloma, juo labiau tai patiks miesto gyvento
jams ir tuo būdu greičiau bus prieita prie reikalingu, 
susisiekimo pagerinimų. 

AnoJŲ-PrancūzŲ Sutartis 
Didžioji Britanija ir Prancūzija pasirašė sutartį, ku

rioj abi pasižada per 50 metų veikti drauge, jei būtų 
reikalas kovoti prieš Vokietijos agresiją. 

Prie dabartinių sąlygų, kol Prancūzija dar nėra vi
sai komunistų parblokšta, sutartis turi savo reikšmę 
ir vertę. Bet jei kada (Dieve neduok) Prancūziją už
grobtų komunistai ir ten savo diktatūrą įsteigtų, toji 
sutartis netektų vertes. Ji būtų taip sulaužyta, kaip 
buvo sulaužytos komunistinės Rusijos pasirašytos tarp
tautinės sutartys. Tada Didžioji Britanija atsidurtų} 
dar keblesnėje padėtyje. 

Visi kaip vienas u i Lietuvos Nepriklausomybę! 

Budenzas Atskleidžia Savo Paslaptį: 
Kodėl Jisai Buvo Tapęs Marksistu 

- P TftVAS, KNYGAS MYLĖJĘS LABIAU UŽ AUK-
S 4 ; BESIŠYPSANTI MOTINA. — VEDYBOS SU... 
DIVORSUOTA. — "REVOLIUCIJA ' PRIEŠ BAŽNY-
CI4 IB KAS TOLIAU. — VIS4 ŽIEM£ STUDIJUO
JA MARKSIZMĄ. — AISTRŲ POVEIKYJE. — SU
SIRAŠINĖJIMAS SU KALINE. — MOTERIS BAN
DO ĮTRAUKTI I EPISKOPALUS. — MOTINA TY
LĖJO IR- MELDĖSI. 
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Savo naujai pasirodžiusioj knygoj "This is my story" 
Budenzas pasakojasi, kad jo tėvas buvo taipgi konver
titas, gilaus tikėjimo vyras, buvo banko tarnautojumi 
ir mėgo skaityti: knygas brangino labiau, kaip auksą 
ir sidabrą. • 

Motina išaugino juos penkius; jos juokas skambėjo 
kasdieną namuose, išgirdusi vaikus besiginčijant, ji ne
kartą perspėdavo: 

— Atminkite, jūs dieną pradėjote su kryžiaus ženklu. 
Jų namų garbingoje vietoje stovėjo erškėčiais vaini-

kuotašai "Ecce Homo" (štai žmogus); jaunasis Bu
denzas vasaros rytais net į šeštos valandos Mišias kas
dien atsikelt netingėjo. 

SKAIDRI JAUNYSTĖ 

Beeidamas mokslus jisai susipažino su didžiaisiais 
katalikais — darbo žmonių prieteliais, kaip Ozanam. 
Ketteler, pažino darbo žmonėms palankiąsias popie
žiaus enciklikas. Apie jas jisai atsiliepia: 

— *'Rerum novarum" enciklikos žodžiai taip giliai 
persunkė katalikų sąmonę, kad ir dabar yra daug ka-
talikų-darbininkų vadų Amerikoje (p. 11 K.. Žmogus, 
kurs daugiausiai prisidėjo organizuojant pirmąją dar
bininkų partiją, Orestes Brownson, buvo pirmas žymus 
čia gimęs amerikietis mintytojas, kurs apleidęs pro
testantizmą perėjo į katalikybę, (p. 12)... Katalikai dar
bininkai, ypač airiai, buvo avangarde, kuriant antracito 
kasėjų ir gelžkeliečių unijas (p. 12). 9 

SPAUDOJE 

Tomis mintimis persisunkęs jaunas Budenzas pradėjo 
bendradarbiauti stalių laikraštyje **The Carpenter". Vie
name iš tų straipsnių jisai, prisiminęs kiekvieno žmo
gaus teisę į gyvastį, paremtą įsakymu uNežudyk", ji
sai rase: 

— Patalpinimas darbininkų į nesveikas dirbtuves ir 
fabrikus, 'nuodingoj aplinkoj, kur pamažu, bet tikrai 
naikinama jų egzistencija, — sąmoningai verčiant juos 
dirbti su nerūpestingai apsaugotomis mašinomis..., o 
be to — mokant jiems algas, iš kurių negali žmoniškai 
gyventi... tas tikrai negali rasti moralinio pateisinimo 
(p. 13). 

KAI DAR BUVO KATALIKŲ AKTIVISTU 

Turėdamas 21 m. amžiaus, mokęsis 6v. Jėzaus Šir
dies ir Jėzuitų mokyklose, Budenzas jau buvo baigęs 
teisių mokyklą. Net apie viduramžius jis tada buvo 
aukštos nuomonės, pavyzdžiui, labai vertindamas Baž
nyčios pagelbą darbininkijai įvedus daug švenčių, ku
rios buvo poilsiu perilgas valandas dirbantiesiems. Dar
bo klausimais Budenzas domėjosi. Dar būdamas moks
leiviu lankė angliakasių unijos posėdžius. Jis taipgi 
buw) uolus katalikas ir įsijungė į pasauliečių apašta
lavimą, šūkiu "Del Dievo, dėl Tėvynes." 1913 m. kata
likų suvažiavime Mihvaukee jis netgi turėjo uždavinį 
aprašyti visus darbus laikraščiui. 

REDAKTORIUS 

Vėliau jisai pats buvo pakviestas redaktoriumi stalių 
laikraščio "The Carpenter", kurs buvo organu didžiau
sios darbininkų unijos fcuolaikinėj AFL. 

Savo gi socialinį-religinį veikimą Budenzas pasiryžo 
išplėsti prisijungęs prie Catholic Central Verein, kurs 
jungė vokiečių katalikų draugijas Amerikoje. 

Prasidėjo keletą metų užsitęsęs jo darbas katalikų 
veikimo dirvoje. 
AISTRŲ SŪKURY 

Aiškindamas tolimesnes priežastis savo atskilimo nuo 
katalikų, Budenzas rašo: 

— Mano revoliucija prieš Bažnyčios išmintį išplaukė 
ne tik iš man0 širdies silpnumo, bet taipgi ir dėl ryškė
jančio lėtumo su socialinėmis (visuomeninėmis) refor
momis... Priemiesčių, lūšnų vargas, kur turėjo gyventi 
žmones mūsų turtingame krašte, pažeidė mano teisin-
gumo jausmą. Žemas laipsnis darbo organizacijų buvo 
kita mano susikrimtimo, nusivylimo priežastis... (Pa
galiau) prisiartinimas Pasaulinio Karo (I), kuriam aš 
buvau karčiai priešingas, atnešė tiesiog sukoncentruotą 
įtūžimą, kurs aptemdė mano žvilgsnį... Ir taip aš sugal
vojau pertraukti ryšį su Bažnyčia... Tie, kurie atskyla 
nuo Bažnyčios, daro tą aistroje, bet vis siekia patei
sinti savo posūkį kaip "proto padiktuotą'' ir išminties 
vaisių, — taip dabar apibudina Budenzas savo anksty-
besnį atsimetimą nuo katalikų. 

(Bus daugiau) 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

"V" rašo, kad Nepriklau
somos Lietuvos laikais ka
lėjimuose sėdėjo bent tūks
tantis ar keli tūkstančiai į-
vairių nusikaltėlių. Baisus 
supuvimas ir sugedimas tuo
met buvęs Lietuvoje. Ir, ži
noma, bolševikams atėjus, 
viskas, susitvarkę, nusikal
tėliai iš kalėjimų pranykę, 
nes visi jie įsijungę į socia
lizmo būda voj imą. 

Bravo "V" už teisybės žo
dį! Tikrai, bolševikams atė
jus, iš kalėjimų išėjo visi 
žmogžudžiai, vagys, prosti
tutės. Kriminalistai tapo 
bolševikiniais komisarais, 
prostitutės tapo jų sekreto
rėmis, Kalnaberžės jauna-
mečių nusikaltėlių stovyklos 
įnamiai sudarė veikliausių ir 
labiausia Leninui ir Stalinui 
atsidavusių komjaunuolių bū 
rius. Komunistų neužteko, 
mat, "valdžiai" sudaryti, 
nes jų iš kalėjimų išleista 
tik 250. 

• * • 
Manot, kad kalėjimai pa

siliko tušti? O, ne! Dabar 
1 kalėjimą pateko padorūs 
žmones. Pirmoj eilėj visi tei
sėjai, kurie bolševikinius ko
misarus už arkli a vagystes 
ar žmogžudystes buvo nu
teisę kalėti, paskui visi lie
tuviai, kurie netapo aklais 
komunizmo garbintojais. Kai 
bolševikai iš Lietuvos buvo 
išvyti, kalėjimuose rasta net 
12,000 kalinių. Be to, juk 
40,000 lietuvių buvo išvežta 
koncentracijos stovyklosna 
Sibiran. O užplanuota buvo 
išvežti "pradžiai" 700,000. 
Bolševikiški kriminalistai ne 
gali pakęsti doros ir sąži
ningos Mietuvių tautos. 

• • • 
Bolševikai visus žmones 

nieko nevertais darbo gyvu
liais laiko, ju 0 labiau lietu
vius. Todėl ir maitina juos 
kaip gyvulius. "V" rašo: 

' 'Deltuvos valsčiaus nau
jakuriai... 70 vežimų raudo
nąja gurguole atvežė valsty
bei į Tėvynės fondą daugiau 
kaip 20 tonų geriausių duo
ninių grūdų.' 

Liberiškio tarybinis ūkis... 
pristatė valstybei 70 tonų 
pačių geriausių duoninių 

• • * 
Taip beveik kiekviename 

numeryje. Geriausi grūdai 
bolševikiškiems parazitams 
suėsti, o valstiečiai tegu ry
ja supuvusius burokus su 
sėlenomis. 

• * * 
"V" praneša: "Komunistų 

valdomoje teritorijoje (Ki
nijoje) yra 140,000,000 gy
ventojų. Jų ekonominis gy
venimas vis dar lygsta vi
duramžiams, bet politinis iš
silavinimas yra lygus mo
derniškam pasauliui. *' 

Lygiai kaip Rusijoj: ten 
irgi daugely vietų gyveni
mas prilygsta ne tik vidur
amžiams, bet akmens ar kau 
lo amžiui, bet 'politinis iš
silavinimas" moderniškesnis 

(Nukelta į 5 pusi.) 

v PO VASARIO tt DIENOS 
Kova Už Vyriausybes Sudarymą 

Rašo DR. J. ŠAULYS 
(Tęsinys) 

1) nenusileisdamas nuo principinio nusistatymo, su
tikau, praktikos sumetimais, santykiuose su okupacine 
vyriausybe naudotis toliau L. Tarybos vardu (vokiškai 
"Litauische Taryba", vengiant "Landesrato" vardo); 

2) Vokiečiai sutiko pripažinti V. Tarybos kooptuo
tuosius 6 narius; 

3) okupacinė vyriausybė sutiko mokėti iš krašto pa
jamų kas mėnuo po 18,600 mk. V. Tarybos pi^zidrumo 
išlaidoms ir padengti jo padarytąsias jau išlaidas 75,-
451.90 mk. sumoje, o pabėgėlių ir karo belaisvių grą
žinimo reikalams skirti dar, be to, pagal reikalą naujų 
sumų. 

Šiaip, principinis vokiečių valstybės organų neigia
mas nusistatymas mūsų atžvilgiu liko po senovės kaip 
buvęs. 

Po V. Tarybos savarankiškų žygių, prigadinusių tiek 
nervų vokiečiams, okupacinės vyriausybės šefas parei
kalavo 1,18 m. rugp. 20 d. raštu tarp kita ko, kad V. 
Tarybos prezidiumas šauktų ateityje V. Tarybos posė
džius ne kitaip, kaip susižinojęs pirma su juo, ir kad 
su V. Tarybos nutarimais jis ateityje skaitysis, girdi, 
tiek tik, kiek jie bus padaryti, prisilaikant tų jo nuro
dytųjų nuostatų. — šitas jo raštas buvo paliktas be 
mūsų atsakymo. 

Ir reichskanzleris, atsiliepdamas į V. Tarybos pirmi
ninko raštus, liečiančius Lietuvos valstybės atstatymo 
planus, pasitenkino bendrais pažadų posakiais, reko
menduodamas kartu siųsti jam ateityje raštus vien 
pro okupacinės vyriausybės rankas (!) 

Visa tai darėsi, kada jau ėmė padėtis frontuose traš
kėti ir artinosi galutinis Vokietijos kar0 frontų pairi-
mas!.. 

Negana to. Netikėtai teko mums Vilniuje pro vieną 
mūsų simpatiką okupacinėje administracijoje gasiti nuo
rašą telegramos, Ludendorfo iš vyriausiojo štabo at
siųstos vyriausiam rytų fronto karo vadui. Iš tos te
legramos patyrėme, kad tarp jo atstovo ir Varšuvos 
Regentų Tarybos atstovo gr. Ronikierio vedamos yra 
derybos dėl Vilniaus užleidimo lenkams už tam tikras 
lenkų nuolaidas Poznanės kl. 

Tos telegramos nuorašą aš paskui, išmetęs vieną kitą 
vietą, kuria galėtų būti kompromituotas mūsų tarpi
ninkas, įdaviau netrukus V. Kapsukui, kai šis buvo 
atvykęs, sovietų siunčiamas, Vilniun sovietų sienos re
guliavimo reikalu. Jis tą telegramą išspausdino Mask
vos "Pravdoje", ir tokiu būdu ji patapo žinoma. Vėliau 
ir A. Smetona, grįžęs iš Šveicarijos Berlynan, buvo už
protestavęs prieš tuos mūsų nenaudai ir už mūsų nu
garos yarytus konšachtus savo spalių 8 d rašte Vokie
tijos reichskanzleriui. 

A. Smetona subuvo su savo palydovais Šveicarijoje 
apie 2 savaiti. Konferencija, kur be V. Tarybos atsto
vų dalyvavo Šveicarijos lietuvių įstaigų atstovai: Švei
carų Lietuvių Tarybos žmonės: kan. K. Olšauskas, kun. 
dr. Bartuška, Daumantas, Lietuvių Informacijos Biuro 
vedėjas J. Gabrys, Komiteto ''Lituania" pirmininkas 
kun. A. Steponaitis, kiek vėliau atvyko dar ir delegatai 
iš Amerikos: kun. Dažinskis, adv. Mastauskas ir K. 
Pakštas. y ;^>įj?|įįj 

(Bus daugiau) 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I 

1 
Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbiai*' 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVE 
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau! 

BASANTIOTA MED21AGA B DARBAS TEIKIAMA 
M LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

1 ūkstan< iai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Ju. 

Archer Avenue Furnitūra Co. 
— PABLOB STOTE IMMJiBtJAl — 

4140 Archer A ve* Chicago 32, HL 
Telefoną* — EAFayette 3516 

Savininką* — JOB KAEK-~XAZUJkmB 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Ką Svarstė Kantu 

Cicero. — Šv. Antano Pa
rapijos Namų Savininke Klū 
bas laikytam* susirinkime 
tarpe kitų dalykų buvo svar
stoma skundas ant žmonių, 
karie savo automobilius pa
stato gatvėse prieš gyvena
mus namus. Ypatingai 48 
Court ir 48 Ave. Kai kurie 
automobiliai stovi ištisą die
ną ir pastatyti taip, kad na
mų savininkui negalima tie
siai į gatvę išeiti. Pasirodo, 
daug tų automobilių yra 
darbininkų dirbančių dirbtu
vėse pagal Cicero Ave. Nors 
dirbtuves turi užtektinai vie 
tos savo darbininkų auto-
mobiliams pastatyti, tačiau 
daugelis pastato juos gat
vėse ištisai dienai. Tuo rei
kalu buvo kreiptasi į mies
telio vyriausybę, tačiau ne
atkreipta j tai jokio dėme
sio. Nutarta dar aykj pa
siųsti laiškas ir jei nebus nie 
ko daroma, tai pasiųsti de
legaciją. Keista, juk prieš 
rinkimus kandidatai visokių 
pažadų pripasakoja namų sa 
vininkams. Bet iš dalies kal
ti ir patys namų savininkai. 
Jei tik visi priklausytų klu
bui, matytumem, kaip mies
telio valdžia kreiptų dėme
sio j klubo reikalavimus. 
Vienybėje galybe. Taigi, lie
tuviai, visi kviečiami pri
klausyti prie klubo. 

Nutarta kovo 16 d. su
ruošti vaišes geresniam na
rių susipažinimui. Vaišės 
bus Motekaitienės name, 
1310 So. 49 a . Visi nariai 
prašomi dalyvauti. 

A. Valančius 

Jauki Pramogėlė 
Dievo Apvaiidos parap. — 

Kovo 9 d., Juozo ir Teresės 
Kikų namuose, 644 West 18 
St.f įvyks Nekalto Prasidė
jimo Seserų Gildos priešsei-
minė pramogėlė. 

Rengimo komisija, kurią 
sudaro namų šeimininkai, J. 
ir T. Kikai, Monika Bukan-
tienė, stropiai rengiasi ir 
kviečia kaip vietinius, taip 
ir svečius iš kitur kuo skait
lingiausiai atsilankyti ir pa
remti. 

Pramogos tikslas vertas 
lietuvių katalikų gausios pa
ramos, nes visas pramogos 
pelnas skiriamas Nekalto 
Prasidėjimo j Seserų Gildos 
seimui sveikinti, kuris įvyks 
balandžio 27-tą dieną, Auš
ros Vartų parapijoj, West 
Side. Vietinis 

Lietuviu Našlaičiu 
Naudai 

"Card" ir "Bunco" vaka
ras rengiamas balandžio 13 
d., Šv. Kryžiaus parap. sve
tainėj. 

Iš BALF Skyriaus 
Veiklos 

Cicero. — BALF 14-t0 sky 
riaus susirinkimus lanko ne
mažas būrys veikėjų. Tačiau 
galėtų būti dar daugiau. De
šimts draugijų yra užsimo
kėjusios savo duokles ir iš
rinkusios po tris atstovus. 
Tai jau nemažas būrys žmo
nių. Jei tik pusė jų sueitų, 
tai būtų susirinkimai skait
l i a i , gyvi. įdomūs. 

Bet ką padarysi. Su poli
cija negi atvarysi. Čia ne 
Stalino tvarka. Kiekvienas 
eina, dirba iš liuoso noro ir 
kiek išgali. Ir, reikia pasa
kyti, kad iki šiol nemažai 
atlikta. 

Dabar didžiausias dalykas 
— vajus. Sasirinkime išklau
syta centro pirm. kun. J. 
Končiaus atsišaukimas ir at
stovų j Chicago apskritį pra
nešimai, kaip planuojama 
veikimas didžiojoj Chicagoj. 
Buvo ir yra skelbiama, kad 
au kovo mėnesio pradžia pra 
sideda didelis vajus po vi
sas lietuvių kolonijas. Rei
kia visiems dirbti, nes visi 
girdim ištremtųjų ir pabė
gusiųjų šaukimą: "Gelbėkit, 

nes mes žūstam". Ir, rei-1 Reikės aptarti vajaus vaka-
kia pasakyti, jog, jei ne mes, j rienę, kuri įvyks kovo 23 d. 
jie tikrai žus. Tad, stokim į 
darbą, savo brolių ir seserų 
gelbėjimo darbą. D. 

Valdyba 

Pranešimas 
Bridgeport. — ARD 2-ro 

skyriaus susirinkimas įvyks 
kovo 7 d., tuojau po pamal
dų parap. salėje. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. 

Trumpiausias Amerikoj 
geležinkelio tunelis yra The 
Bee Rock, Appalachia; Va. 
Tunelis yra tiktai 30 pėdų 
ilgumo. 

vvvvv%vvv.vvvviArjvvvi^^vv% 
MA2AI KOPIJŲ TELIKO 

T I M E L E S S 

TRUMPAI 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

už viso pasaulio: ten kiek
vienas nuskurėlis kolchoz-
ninkas žino, kad nevalia ne 
tik išsižioti, bet ir blogai 
pagalvoti apie bolševikinę 
tironiją, kiekvienas žino, 
kad komunistų partija ne
klysta, nes jeigu išdrįs pa
galvoti, kad gali ir partija 
suklysti, bus pats skaudžiai 
suklydęs, tačiau bus per vė
lu atgailauti — galvos ant 
pečių nebebus. Ten kiekvie
nas žino, kad, paminėjus Sta 
lino vardą, reikia atsistoti 
ir ploti, kol bus duotas ženk
las nustoti 

Bolševikai jau ir Lietuvą 
sugrąžino į viduramžių gy- d. 

BALF Lietuvių Našlaičių A , I T I M I A k i I A 
Komiteto pastangomis, iki | ljtf | *-• • n U A M I A 

| šiol atvyk0 į Ameriką jau 
13 našlaičių, bet Europoj jų 
yra keleriopai daugiau. Vi
sus juos reikia atvežti į A-
meriką. 

Pramogos rengėja ir vi
suomenės veikėja B. Pivarū-
nienė daug darbuojasi, kad 
vakaras pasisektų. 

Pastaram susirinkime Lie
tuvių Našlaičių K-tas nuta
rė lietuvių našlaičiams Vo
kietijoj suteikti vaistų ir 
maisto, nes daug jų serga. 

Komisija 

• J 5 * * - Paras* O W E N J. C. N O R E M 

Žemėlapiai, paveikslai. S00 pusi. 

KAINA: $2.00 

ŪisakynuLs siųskite J —-

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave, 

Chicago 8, Illinois 
Please se n d m e post pald 
copies of your book — TIMELESS 
LITHUANIA. Enoloaed you wUl 
find $ . . , . . . . . . 

N a m e • • • • • • • • « • • • • • • • • • • 

Address 

wwwwvw^v^^w/wwi Vajaus Vakariene 
Briejhton Park. — ARD 6 

skyrius ruošiasi dvasinei P e r a k a i t c -Draugą-, duo 
puotai šį sekmadienį. Gi* va- ^ jj jfoų gim įnems, drau-
jaus vakariene bus kovo 30 g^ag a r pažįstamiems. 

venimą, bet "politinis išsila
vinimas'' ir ten skleidžiamas 

Visos nares kviečiamos 
dalyvauti 8 valandą šv. Mi-

visomis priemonėmis, įskai-; šiose. Prašomos susirinkti 
tant ir kartuves ar ištremi- j kiek anksčiau, kad susitvar-
mą Sibiran... kius eisenai j bažnyčią. 
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«g î n 
/•Jfc,.-. ĮjČįfaf J 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS £ 
Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams taupytojų Ę 
sudaryti atsargas— įsigyti nuosavus namus— *E 
naują automobili—del apsaugos nuo neperina* f' 
tomu nelaimių. Kiekvieno taupiniai apdrausti 1 
iki $5,000 per Federal Savings and Loan fosu* i 

« rance Corp. PRADEK TAUTYTO DABAR... *, 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

IX)AN ASSOCIATKH* ©F CHICA£Q 
2J02 WI8X CERMAK BD. CHICAGO * I L ^ 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and M*r» 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS! 
IR ODOS IŠBĖRIMAMS J 

Kandant ie j i n u o senų. atdaru 
ir skauditų saisdų. l i n o kaip aun-
ku f r a ramiai p a s i d ė t i tr kate 
nakties matu nega l ima sera i išsi
m i e g o t K u o m e t 
žaiadoa pradeda 
a le i t ir skaudė
ti — užtapkite 
LEGULO Otnt-

I ment palengvi-

I olmul mkausmo 
Ir niežėjimo tu 
•en-j, atdarų ir 
skaudžių ia isdų. 
Jo atgaivinan
čio* ir skausmą 
prašali nanclos f-
patybe* sute iks 
Jums t inkama 
nakties poilsį ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras ir skau

das. Vartokite ) \ irgi skaudlems 
nudegimams, i a s ų dr sutrūkimu 
prasalinimui. Ir kad palengvinti 
Psorlasis niežėjimą. Atvedina va
dinama Atnieta's Foot degimą ir 
aležfjima. sustabdo jo plėtimąsi, 
m laiko nuo odos oudžMlvimo ir 
rutrūkimo tarp piritų; geras Ir 
sausos, trokštančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams Ir ki 
couts odos n e g a l i m s iš lanko pu-

UDOULO OINTMBNT parsiduo-
ia po f l 25 ir po $I.6f. 

Siųskite Jūsų Money Orderi tle-
l — 

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

CICERO 50, ILLINOIS 
Arba atvykite į vaistinėj 

Stem Pharmacy 
j 4*47 W. 14<ii Si* CJoero 50, DX 

•wim* 

A. A. 
ANN JOHNSON 

(po tėvais 2emaičiute) 
Gyv.: 8152 E Uis Avenue. 
Mir« Kovo 4d., 1947m., 7:-

30 vai. ryte. sulaukus 2 9 me-
tg amžiaus. 

Gimė Chicago, Illinois. 

Paliko dideliame nulidime: 
vyrą Walter; tėvus Antaną ir 
Oną (po tėvais Mozeriutė) , 
Žemaičius; brolj Albertą.; uoš
vius Auerust ir Anna C. John
son; 3 d&dt»s — Vincentą, Juo
zapą ir Antan Ir j,ų šeimas: 
tetas Marijoną Jareckis (Tay-
lorville. III.), ir Agnieška Stail-
g lnskas Ir jų še imos *r I»ran-
cišką Globis; pusbrolį kun. Da
mazą Mozerj ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Ant. Pet 
kaus koplyčioj, 6812 S. West-
ern Ave. Laidotuvės įvyksta 
šeštad., Kovo 8d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus atlydėta į Gi
mimo Panelė-a Švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės stelų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Jv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Tėvai, Bro
li* ir \ix>v kitos I . I H I H H -

Laid. direkt.; Antanas B. Pet
kus, tel. GROvehill 0142. 

JUOZAPAS PETRAITIS 
Gyv.: 5804 S. Morgan Street. 
Mirė Kovo 5d., x947m„ 3 

vai. ryte, suilaukęs i0 m. 
Gimė Lietutvoje. Kilo iš 

Raseinių apskr., Gaurės par., 
Vieresčių kaimo. Amerikoje 
išgyveno 47 metus. 

Paliko didel iame nuliūdime: 
3 sūnus — Alphonse ir mar
čią Mary. Kazimierą ir Juo
zapą; 3 dukteris — Sylvia ir 
žentą. Daniel Keleher, Bronis-
la.vą, ir Ma-rljoną.; 8 anūkus ir 
kitas pi m i nes. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phil l ips koplyčioj, 3307 S. Li-
tuanica Ave. Laidotuves įvyks 
ftektad-i kovo 8d. Iš koplyčios 
9 vai. ryto bus at lydėtas į Šv. 
Jurgio par. bažnyčią, kurioje 
įvyks gredullng-os pamaldos -už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
rnulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvčse. 

Nul iūdę:— Kūnai, l>ukterys, 
Marti. Žentas ir kitos Giminės. 

Lai. direkt.; Ant. M. 
lips, tel. YARds 4908. 

Phil-

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

VERONIKA KVIETKIENfi 
(po tėvais Norakaite) 

Gyveno 4405 S. TaLman Ave., tel. —'viRginia 0110. 
Mirė Kovo 4d., 1947m., 10:15 v. vak., sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Smilgių parap., 

Utenu kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą; sūnų Viktorą 

ir marčią Eileen; seserį Kotriną Sutkienę ir jos vyrą ir šei
mą; dėdę Feliksą Karvelį ir jo žmoną ir šeimą; pusbrolius 
Juozapą Laiškonį, Joną Laiškonį ir Juozapą Belavičių ir jų 
šeimas; ujošvius Antaną ir Marijoną Jaunius ir kitas gimi
nes. Lietuvoje paliko 3 seseris — Anastaziją Povilauskienę, 
Teklę Bagušienę ir Oną SJamienę ir jų šeimas. 

Priklausė prie Apaštalystės Maldos draugijos. 
Kūnas pašarvojtas J. Liulevičiaųs koplyčioje, 4348 S. Cali-

fornia Ave. Laidotuvės įvys šeštad., Kovo 8d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Šven
čiausios Paneles Marijos parap. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę. Vyras, Sūnus, Marti, Sesuo, Dėde, Pusbroliai ir 
v i s o s k i t o s m ū s ų G i m i n ė s . 

L a i d . d i rekt . — J . L i u l e v i č i u s , t e l . L A F a y e t t e 3 5 7 2 . 

•J J 
» 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA»EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

«845 So. W«tem Av*. 3319 l imonito * » . . 
PROtp*ct0099 ^m YARd* 1138-1139 
T I S M kum M a t kt»M« nam» dslyst fttuifM hafiySą atOm fitą nuuę 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 
— Bavbumko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Elapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 Ss Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 Ss California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
C h l c a g o s D a l y s e 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

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

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

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

^^^^^^^^S^H&yBSS^^a^^^S 
NULIŪDIMO I H P VALANDOJE 

K R E I P K I T Ė S P R I E 
A N T H O N Y B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ 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! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

: < * - ' 

Mes turime koplyčias 
visose Chicago* ir 

| ttoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

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

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

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3319 U T U A N I C A AVE. Phones: YARDS 1138-39 
6845 S. WESTERN AVE. PROspect 0099 

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

ANTANAS M; PHILLIPS 
3307 S. U T U A N I C A AVE. Phoii;: YARds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALirORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 
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AŠAROS VIRTO DŽIAUGSMU 

Pats pasiskandino Į Sučiupo užpuoliką 
Ncw York. — Vice-Adm. 

Charles A. Lockwood, laivy
no generalinis inspektorius, 
papasakojo, kaip 1944 me
tais vienas amerikiečių po
vandeninis laivas, Tang, žu
vo nuo jo paties paleistos 
torpedos, nusinešdamas j 
juros dugną 78 įgulos narių 
gyvybes. 

Nelaimes metu tas povan
deninis laivas buvo bebai
giąs medžioklinę kelionę Ki
nijos pakraščiuose, kurios 
metu buvo paskandinta 1.10.-
000 tonų talpos japonų laivų. 

Cmdr. Diek O'K&ne, laivo 
kapitonas ir vienas iš devy
nių išsigelbėjusių, papasako
jo, kad jie buvo ką tik iššo
vę 23-čią torpedą į vieną 
japonų laivą. Buvo įsakyta 
iššauti ir 24-toji, paskutinė, 
tačiau ji, padariusi pusrati, 
grįžo ir pataikė į povande
ninį laivą. Išsigelbėti nebuvo 
galima, nes ji atsimušė į 
laivą 20 sekundžių po iššo-
vimo. Visa laivo įgula žuvo, 
išskyrus devynis, kurie buvo 
paimti japonų į nelaisvę. 
Karui pasibaigus, jie buvo 
paleisti. 

Policija sučiupo vaikiną, 
užpuolusi moterį, kuris įta
riamas užpuolęs ir kitas 11 
moterų West Side paskuti
nėmis dienomis. 

Suimtasis, Fred Lee Hen-
ning, gyv. 339 N. Oak Park, 
buvo suimtas po to, Kai jis 
užpuolė Miss Mary Meac-
ham, 34, gyv. 152 N. Seo-
ville. Užpultoji pradėjo šauk
tis pagelbos. Tada užpuoli
kas pabėgo. Jam pabėgus, ji 
pašaukė policiją, kuri netru
kus jį ir pasivijo uždususi ir 
bėgantį namo. 

Suimtasis prisipažino už
puolęs Miss Meacham ir dar 
keturias moteris paskutinių 
dviejų metų bėgyje, bet jis 
sakosi nieko nežinąs apie 
moterų užpuldinėjimus Fil-
more st. apylinkėje. Jis tar
domas toliau. 

Sužeistoji sveiksta 
Mrs. Frances Coover, kuri 

buvo sužeista krintančio iš 
Empire State Building, New 
Yorke, savižudžio, sveiksta. 
Ji grįžta į savo namus Ames. 
Ia. Užvakar ji pravažiavo 
pro Chicago. Ji dar guli, bet 
joks pavojus jai nebegresia. 

K? jie skaičiuos! 
Vagys, matyt, jau tingi 

skaičiuoti su popierium ir 
paišeliu rankoje pavogtus 
pinigus, todėl apsirūpino 
skaičiavimo mašinomis. Ne
senai iš pastatyto prie 3721 
Iron st. troko buvo pavog
ta 10 skaičiavimo mašinėlių, 
vertų $2,000. 

Kaltas apsileidimas 
Rasta įrodymų, kad dėl 

gaisro gyvenamajam name 
1422 W. Washington blvd. 
kur žuvo keturi žmonės, kal
tas kriminališkas apsileidi
mas. 

Šis gaisras ir sprogimas 
vidurmiestyje, kur taip pat 
žuvo keturi žmonės, rodo, 
kad Chicagoje pradės atsi
tikti daugiau nelaimių ir 
gaisrų, kaip įspėja gaisri
ninkų komisionierius. 

Dėl tų visų nelaimių kal
tas nerūpestingumas. 

Patirta, kad sudegusio gy
venamojo namo savininkas 
neišpildė gaisrininkų de
partamento įsakymo, išduo
to vasario 18 d., kur buvo 
reikalaujama pašalinti gais
rų pavojus. 

Nors gaisrininkai stengia
si apžiūrėti namus ir suras
ti pavojingas vietas, tačiau 
visų namų jie apžiūrėti ne
dali. Todėl namų savininkai 
vra atsakingi už vis dažnė-
iančius gaisrus. Kaltas yra 
jų apsileidimas. 

I 
Daug pavėlavo 

Watertown, N. Y. — 
Traukinys, išėjęs iš New 
Forko sekmadienį vakare, 
pasiekė Watertown tik an
tradienio vakare, pavėlavęs 
virš pusantros dienos: trau
kinys šįą miestą turėjo pa
siekti per 8 valandas, bet 
pasiekė tik per 48 valandas. 

Pavėlavimas įvyko dėl di
delės daugybės sniego, ku
ris tebevargina rytus. Kai 
kuriose vietose traukiniai 
porai dienų turėjo būti vi
siškai sulaikyti. 

Netikėta kelionė 
Shannon, Airija. — Mrs. 

Lola Marle Dryer, 23, iš 
Kansas City, Mo., netikėtai 
gavo nemokamą kelionę į Ai
riją. Lėktuvas, kuriuo ji 
skrido į Cander, Newfound-
land, dėl blogo oro negalėjo 
nusileisti tame aerodrome: 

Ji visada dingsta 
Dvylikos metų amžiaus 

Jean Hargrove vėl dingo. Ji, 
duktė Mrs. Blance Ferrara, 
gyv. 1371 E. 61st st., dingo 
sekmadienį, išėjusi į bažny
čią. Motina sako, kad su sa
vim ji turėjo tarp $5 ir $10. 

Paskutinių dviejų metų 
bėgyje ji buvo dingusi pen
kis ar šešis kartus. Pasku
tinį kartą, praėjusių metų 
rugsėjo mėnesį, ji buvo su
rasta jos senelės namuose 
Ripley, Ohio, 

Dėl kiškio žuvo 
Sayre, Okla. — Natalie 

Lombardo, 60, gyv. St. Louis 
nenorėdamas suvažinėti ant 
kelio pasirodžiusio kiškio, 
staiga pasuko automobilį į 
Salį. 

Įvyko nelaimė, jis pats 

i mus 
X L. šimučio, Jr., veda

mas Lietuvos Vyčių Chicago 
apskrities choras, praeitą 
sekmadienį, Gimimo Šv. Ma
rijos bažnyčioje, per L. Vy
čių dvasinę puotą a capella 
išpildė "Ave Maria". Toks 
giedojimas ne tik vietiniams, 
bet ir iš visų parapijų susi
rinkusiems buvo nepaprasta 
staigmena, ko niekad nebu
vo girdėta mūs bažnyčiose. 
Dabar Vyčių choras ruošias 
metiniam koncertui. 

X Pranas Gudas, žurnalis
tas ir mūs dienraščio ben-

Chicagoj vienuose namuose kilus gaisrui, gyventojai 
skubiai turėjo bėgti į lauką. Nuotraukoj parodoma, kaip 
vieno buto gyventojas norėjo pulti j; degantį namą, kad 
gelbėti pasilikusią žmoną ir 4 metų dukterį. Už minutės 
betgi pasirodė, jog žmona su dukterim buvo kitomis du
rimis išbėgus ir "žiūrėjo, kaip ugniagesiai gesina gaisrą. 
Šiame gaisre keturi asmenys žuvo, o šeši sužeisti. (Acme-
Draugas telephoto) 

Du buvo užmušti 

STASYS UTW1NAS SAKO: 
MPN A n A n Tai Geriausias Laikas Pirkti 

U A D A K — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 

Mexico City. — Du žmo
nės buvo užmušti ir 36 su
žeisti, kai minios meksikie
čių veržėsi prie National 
Stadium, kur buvo surengta 
antradienį šventė pagerbti 
prezidentui Trumanui. 

Stadione buvo šokami tau
tiniai ir ritualiniai meksikie
čių bei indėnų šokiai. 

Prezidentas Truman vė
liau padėjo vainiką prie pa
minklo Chapultepec kauty
nėms atminti. Tas pamink
las pastatytas kadetams, 
kurie žuvo kautynėse su 
amerikiečių kariuomene 1847 
m. Tai buvo lyg ir paskuti
nės kautynės 1846-48 metų 
Amerikos-Meksikos kare, 
kilusiam dėl Texas prijun
gimo. Šiandien gi, prezideu-
tui Truman padedant vaini
ką, kadetai stovėjo garbės 
sargyboje. 

REIKMENIS". 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS! 

Stogam* Reikmenys — Insnluotu Plyta išvaizdos SkUng* 
— Langu — Dnnj — Tvoroms Matertolo — Maliavos — 
Varni$k> — EnameUo — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Sroto — Visokios 
RA&ies Insaliafijos Materiolo — Šturmo Langu — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Varna* 
dilu Ir Daug Kitu Dalyku. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI' 

STASYS LITWINAS, Pres. 
N. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
*039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 127? 

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

Pamiršo pamoką 
Timothy Krupka, 6, mirė, 

kadangi jis iabai greitai pa
miršo tėvo duotą pamoką. 
Jo tėvas sekmadienį, va
žiuodamas su sūnumi auto
mobiliu, užvažiavo ant mažo 
berniuko. Tas berniukas ta
čiau nebuvo sužeistas, o tė
vas nebuvo sulaikytas. 

Tėvas savo sūnų perspėjo, 
kad ir su juo gali taip atsi
tikti, Jei jis žais gatvėje. Su 

Vyksta Argentinon 
London. — Apie 1,000 len

kų karių, kurie kovėsi Gen. 
W. Andere armijoj ir atsi
sakė grįžti į bolševikų įtako
je esančią Lenkiją, kovo 15 
galės išplaukti į Argentiną ir 
apsigyventi. Visi išplaukian
tieji yra jauni vyrai, daugu
mas katalikai, kurie kovėsi 
Italijoj. 

Kelionės išlaidas apmokės 
Britanija. 

Ir kitos Pietų Amerikos 
valstybės pradeda priimti 
tremtinius iš Europos. Bra
zilijos komisija yra išvykusi 
į Austrija ir Vokietiją at
rinkti 1,000 šeimų, kurios 
gegužės mėnesį išplauks į 
Braziliją. Venezuela renka 
pirmąsias šeimas — iš viso 
5,000. Chile planuoja priimti 
2,000 šeimų. 

buvo užmuštas, jo žmona 
sužeista, o kitas autamobi- * • * " * • » • šiomis dienoms 

Lėktuvas, skrendąs per | listas irgi sunkiai sužeistas. 
Atlantą, kurą papildė Goose 
Bay, Labrador. Mrs. Dryer 
turėjo važiuoti kartu į Ai
riją. Taip pat ir atgal į 
Newfoundlandą ji bus par
vežta nemokamai. 

Kiškis irgi buvo užmuštas. 

Vergija tebėra 
Los Angeles. — Dora L. 

Jonės, 57, negrė tarnaitė, 
pasiskundė teismui, kad ji 
keletą metų buvo laikoma 
vergijoje. 

Alfred W. Ingalls, 64, bu
vęs advokatas, ir jo žmona 
Elizabeth, 62, buvo areštuo
ti, kadangi jie apkaltinti lai
kę minimą negrę savotiškoj 
vergijoj. 

Pavogė net penkis 
Benton, EI. — Thomas 

ITaylor, 18, prisipažino pavo
gęs keturis naujus automo
bilius — visus iš karto. Jis 
pavogė vieną transporto 
troką, kuris gabeno keturis 
naujus automobilius iš Chi
cago į Memphis. 

Virš 100 Clarendon Hotel, 
635 N. Clark st., gyventojų 
užvakar vėlai vakare turėjo 
iš viešbučio pasišalinti, nes 
įlūžo gabalas šaligatvio, ku
ris perlaužė dujų vamzdį. 

Dujos pradėjo veržtis į 
orą ir J pastatus, tačiau bu
vo sulaikytos anksčiau negu 
kas spėjo apsinuodyti. Ne
trukus vamzdis buvo sutai
sytas. 

Prikimštų namų apylinkė
je gyventojai buvo taip pat 

Žudikas pats mirs 
Varšuva. — Ludwig Fis-

cher, buvęs Varšuvos valdy
tojas vokiečių okupacijos lai
kais, kuris yra atsakingas 
už 1,000,000 žydų mirtį, bu
vo pats nuteistas mirti lenkų 
liaudies teismo. 

gavo nuo vieno Lietuvos vei
kėjo, dabar gyvenančio Ba
varijoj (amerikiečių zonoj) 
laišką rusų kalba. Laiške 
rašo: "Pisat na rodnom je-
zyke nam nelzia", tai yra 
" rašyti gimtąja kalba mums 
nevalia". "Believe it or not" 
— amerikiečių zonoj! Jei tas 
teisybė, tai šį laišką Ameri
kos gėdai reiktų padėti j 
muziejų šalę Muravjovo grai 
dankos, * 

X S. Mačionis, iš Gardner, 
Mass., pasigyrė redakcijai, 
kad pastaruoju laiku į jo 
namus buvo atsilankęs nau
jas draugas, kurį iškarto la-

Filmų pramonė stovi prieš 
sunkią problemą, kaip su
mažinti gamybos išlaidas, 
kurios nuo 1939 metų pakilo 
116 nuošimčių, kai rinkos 
sumažėjo. 

• i i. t • " " • " 
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nus pasižadėjo gatvėje ne- l'pįfcggįi išeiti iš namų, kol 
žaisti, oras apsivalys nuo dujų 

Antradienį Timothy išbė
go į gatvę pažaisti su snie
gu. Tuo tarpu iš už kampo 
užvažiavo trokas ir suvaži
nėjo berniuką negyvai. Tė
vas mano, kad sūnus pamir
šo pamoką, kaip ir visi vai
kai, kurie vistiek, neklausy
dami jbkių perspėjimų, žai
džia gatvėse. 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

NATHAN KANTER 
"IietuviAkaa 

Sydnkaa" 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Divorso įstatymas 
Olumbia, S. C. — Paga

liau ir paskutinė valstybė, 
kuri iki šiol neturėjo divor-
sų įstatymų, South CaroLina, 
priėmė konstitucijos priedą, 
kuriuo remiantis, bus išleis
ti divorsų įstatymai. 

Pasiūlytas įstatymas nu
mato, kad divorsai gali būti' 
duodami dėl nuolatinio gir
tavimo, apleidimo, fiziško 
žiaurumo ir santuokos lau
žymo. 

Reikalaus algų kėlimo 
Springfield. «•— The Pro

gressive Mine Woikers 
(Ind.) reikalaus $15.92 die
nai už 30 valandų penkių 
dienų savaitę, kai bus pra
dėti pasitarimai su darbda
viais. 

PWM. W. sutartis baigiasi 
kovo 31. Dabar angliakasiai 
gauna $11.09 dienai M% 35 
valandų, penkių dienų sa
vaitę. Be to, gali dirbti virš
laikį šeštadieniais. 

-

Trūksta ligoniniu 
Berlin. — Berlyne jaučia

mas labai didelis ligoninių 
trūkumas, todėl nekritiškai 
sergantieji ligonys iš ligoni
nių paleisti. Eš viso paleista 
3,700, kad būtų vietos sun
kiai sergantiesiems. 

Filmos praranda rink? 
Holly\vood. — Byron 

Price, Motion Picture Produ-
cers' Assn. valdybos pirmi
ninkas, pareiškė, kad ame
rikoniškos filmos praranda 
rinką užsienyje. To priežas-|b a i p amėgo ir paprašė, kad 
tas yra ta, kad^ tai kurios L , d s l a n k ^ fl k a g -
valstybes ypač rusų domi- Į . m e t u g 
nuoiamoj Europos daly, ame r . , » 
rikoniškų filmu nebeįsilei-1mi n a u J u d r a u ^ ** d i e n -
cĮ̂ įa rastis "Draugas". Kas tik 

susipažįsta su "Draugu", ne
benori persiskirti. 

X Antanas Navikas, dnr. 
1 'Draugo'' skaitytojas iš 
Medicine Hat, Alberta, Ca-
nada, rašo, kad šiuo metu 
ten labai šalta ir daug snie
go. Sako, traukiniai vėluo
jąs net po 20 valandų. Dėlto 
ir "Draugas' nereguleriai 
atvežamas. Nors jau 83 me
tų amžiaus, tačiau skaito, 
rašo ir džiaugiasi ; domiu 
dienraščiu. 

X Petras Andreliūnas, ki
lęs iš Biržų apskr., 1924 m. 
gyvenęs Philadelphijoj, An
tanina, Paulina ir Emilija 
Misiūnaitės, taip pat kilu
sios iš Biržų apskr. (Geidžiu 
nų vai.) ir gyv. Philadelphi
joj (dvi jų gali būti vienuo
lės) yra ieškomi giminių Eu
ropoje. Daugiau informacijų 
gali suteikti J. Vilkas, 7253 
S. Washtenaw Ave., Chica
go, 111. 

W. and A. LIOUOR MART & TAYERN 
(Nauja Krautuvė-Tavernas, Bridgeporte) 

3267 So. Halsted Street 
* TeJ. — VICtory 8770 
Pilnas Pasirinkimas Visokių Likerių, Degtinių, 

Vynų ir Geriausio Alaus. 
Keisais, bonkomis ir stiklais, žemiausioms kainoms. 

WALTER and ANTHONY STASIULIS, Sav. |tf 

^ 

0 JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
0 JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
P JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS f 

HJNIIVIEIgSAI 
Savings and LjiOssociatio 

1739 So. Halsted S t ŪTeL CANal 8500 
J i n lndillų įMĮji—J apdrausti net Fedeial Savlnfi and Lota 

Corpontion. " 

^ = 

^tffiA'AfiMn S»fi?W * 

x»> X 'Ei, ši daina begalinė 
galingai skamba per Sas
nausko choro repeticijas ruo 
šiantis Dainos šventei, ba
landžio 27 d., Darius-Gire-
nas salėj. Be kantatos "Bro
liai' \ programoj dalyvaus 
visų parapijų chorų geriau
si solistai, arba ansambliai 
Dainos šventes programos 
direktorium yra komp. A. 
Pocius. 

X Ona Kaulakiene, žmo
na žinomo Bridgeport spaus
tuvininko ir veikėjo A. D. 
Kaulakio, šiomis dienomis 
staiga susirgo ir nuvežus į 
Mother Cabrini ligoninę rei
kėjo padaryti sunki operaci
ja, kuri pavyko ir ligonS 

/jJĮ sveiksta. 

.*.-**.**. 


