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KAIP SOVIETAI TOLIAU REAGUOS 
{PREZIDENTO TRUMANO KALBA? 
Yra Žinių, Komunistai Mano Užimti 

Vatikaną, Neišleisti Popiežiaus 

KOMUNISTAI SOVIETŲ ZONOJE CELEBRUOJA 

RAŠO VYT. ARŪNAS 

PARYŽIUS. — Pasiklausius diplomatų kalbų, pirmas 
įspūdis susidaro, kad prezidentui Trumanui pavyks su
stabdyti sovietų ekspansiją. Paryžiuje ir Londone skaito, 
kad Trumanas kaip tik laiku prabilęs, ir jo kalba dar ga
lėsianti išgelbėti mažutę Suomiją, nes dabar, po tokio 
energingo Amerikos pasisakymo, rusai vargu ar beišdrįs 
imtis tų pačių metodų, kaip Pragoję. Gi dėl Italijos atei
ties dar tebėra didelis nuonfonių skirtumas, ir jei vieni 
mano, kad komunistai aprims, kiti priešingai tiki, kad jie 
kaip tik dar didesnę akciją išplės. 

Tuoj po prezidento Tru-, 
mano kalbos kominformas | liberalinėje Anglijos politi-
sušaukė savo narius j skubų j koje. 
ir slaptą posėdį, kuris ža-1 Pagaliau komunistų laik-
dąs užsitęsti net kelias die
nas, ir savaites pabaigoje 

TRUMANAS PALIKS KARUI0MENE 
IR TOLIAU VALDYTI VOKIETIJA 
Italija Atmetė Diktatoriaus Tito 

Pasiūlymą Trieste Mainams 

WASHINGTON, kovo 23.—Baltieji Rūmai šiandien pra
nešė, kad Prez. Trumanas pakeitė numatytąjį planą liepos 
1 d. užbaigti militarinę Vokietijos okupaciją ir pavesti jos 
valdymą valstybšs departamentui. 

Einant naujuoju nutarimu, kariuomenė ir toliau valdys 
okupacijos zoną, ir jos valdininku ir toliau bus gen. Lai
čius Clay, U.S. komandierius Vokietijoje. 

(Berlyne, gen. Clay sakė Amerika nedalyvaus įvairių 
komisijų posėdžiuose, kol rusai nesušauks vėl keturių val
stybių kontrolės komisijos susirinkimą. Rusai šiandien 
atša.rkė septynių komisijų susirinkimus.) 

reikia laukti ''šviežių nau
jienų." 

-
Komunistai Nori Užimti 

Vatikaną 
Londono vyriausybė turi 

tikrų žmių, kad italų komu
nistai, jei tik rinkimai ba
landžio 18 dieną nepasiseks, 
bandys sukelti neramumus 
šiaurinėje Italiios provinci
joje ir užimti Vatikaną, pa
imant Popiežių į nelaisvę ir 
neleidžiant jam išvykti iš 

LEVVISAS ATSISAKO 
NUTRAUKTI STREIKĄ 

WASHINGTON, kovo 23. 
—John L. Lewis šiandien 
atmetė valdžios pasiūlymą 
nutraukti 9 dienų senumo 
minkštos anglies streiką ir 
patiekti ginčą dėl pensijos 
plano vykdymo faktų ištyri
mo tarybai. 

140 Žuvo Palestinoje 
Vienos Dienos Kovose 

rascio ''Daily Worker' ' re
daktorius Douglas A. Hyde 
irgi w nesenai atsistatydino 
nuo redaktoriaus pareigų ir 
išsibraukė iš komunistų par
tijos, pareikšdamas, kad jis 
esąs be galo sujaudintas po
karinės sovietų ekspansijos. 
Jis buvęs labai sukrėstas ir 
to, kas įvyko Prahoje, kad 
šis kraštas, nežiūrint savo 
vakarų kultūros, turėjo per 
jėgą pasiduoti į. Kremliaus 
vergystę. Hyde galvojąs, 
kad tokių pat metodu sovie
tai galės bandyti paimti val-

Italijos. Šita žinia kai^kam džią į savo rankas Italijoie, 
galės atrodyti keistoka, ta-1 Prancūzijoje ir net Anglijo-
čiau iki Trumano kalbos an- i je, jei tik pasitaikys proga. 
glų sluoksniuose ji buvo Reikia pastebėti, kad Hyde 
skaitoma rimta. komunistu išbuvo 20 metų. | A ^kų skaičius kruviniausio 

Anglų ir amerikiečių ka-1 Šiandien jis suprato, kad 
ro laivynas buvo nutaręs ! ilZ* l a i k ž* komunistų laik-
keliom dienom prieš rinki- r a š t y klaidinęs žmones, nes 
mus padarvti didelius ma-,komunistų partija tarnauja 
nevrus Italijos pakrantėse, I svetimai valstybei ir siekia 
bet dabar Trumano kalba į Maskvos hegemonijos visa-
duoda visas satisfakcijas i r ! m e pasaulyje. 

Paryžiuje Komunistai Irgi 
'Neglostoiui* 

Tuo pačiu metu, kada At-
tlee iškėlė pasiūlymą paša
linti komunistus iš atsako-
mingų vietų, prancūzų par
lamente užsienio komisijoje 
irgi prasidėjo debatai dėl 
komunistų, pašalinimo. Ypač 
juos norima išvyti iš krašto 
apsaugos ir atominės ener
gijos komisijų, nes skaito-, . 

kas liečia suvaržymus da
rant paskolas namų pirki
mui ir statymui. Įteikta 6C 

, ., . šaukimų įstaigoms pristaty-
optimizmas dar didesnis, j Parlamente komunistu at-1 ti savo užrašus 
Visa spauda vienbalsiai iš- stovai, išvadinti Maskvos j • 
reiškia pasitenkinimą Tru- šnipais, bandė sukelti muš-
mano žodžiais ir skaito, kad, t y n e s ir į darbą buvo palei-
jie labai teisingi ir laiku pa- j s t o s k e des . rašalinės... Bet 

Vokiečių komunistai sovietų zonoje Berlyne mini Ū848 metų revoliucijos sukaktį. Maršuotojai nešė 
vėliavas ir iškabas sakančias, "Laimėti laisvę, Marshal l planas turi būti sugr iautas ." Tuo pat metu, 
britų zonoje Berlyne anti-komunistai taip pa t minėjo tą sukaktį, smerkdami komunistus. (Acme) 

RUSIJOS AGENTAI SUPERKA U S A . 
KARO DALYKUS APSIGINKLAVIMUI 

Iš U. S. Perteklių Superka Ginklus 
ir Mašinerija Ginklų Gamybai 

TRIESTE kovo 23.—Ali j artų karinė valdžia šiandien 
pranešė, kad britų policija prie Triesto-Jugoslavijoš rube-
žiaus buvo sustiprinta, kad išvengus "praeito rugsėjo 
mėnesio incidento pasikartojimo, d i e t a s incidentas buvo 
nevykęs jugoslavų bandymas pasiglemžti Trieste teritoriją 

NEW YORKAS, kovo 23.—Rusija šiandien iš nauja ap
ginkluoja savo karinę mašineriją iš didžiulių sandėlių 
Amerikos antrojo pasaulinio karo ginklų. Kremliaus agen
tai išieško War Assets administracijos sandėlius, ieško-

JERUZALfi, kovo 23. — I d a m i visokiausių karinių reikmenų, 
^akų skaičius kruviniausio- j Lėktuvų dalys, lėktuvai. _ . ~ ~ A " "77" 
je paroje Palestinoje vyks-1 motorai, mašinos ir įrankiai I vejas WAA perteklių sakė, 
tančių kautynių šiandien pa- j gaminimui šovinių ir bombų 31S P e r pastarąsias savaites 
siekė 140. | bei kitos rūšies karinė me

džiaga buvo parduota rau
donųjų agentams. 

' Milijoninė Kaina 

galimas dalykas, kad sis 
projektas bus pakeistas. 

Šį kartą Amerika yra pa
siryžusi ginti likusias lais
vas Europos valstybes nuo 
vidaus perversmų ir paremti 
jas ginklais. 

Paryžius ir Londonas 
Rodo Optimizmą 

Kažkaip Trumanas įleido į 
Europą šviežio oro, nes iki 
šio laiko čia buvo perdaug 
tvanki atmosfera. Jei Parv | m a - k a d komunistai perduo-
žiuje žmonės vaikšto nušvi ^ visas paslaptis Sovietų 
tusiais veidais, tai Londone ! Rusijai. 

Britų šoviniai sprogo Ish-
wa kaime, arabų centre Har-
tuvo srity. Arabų spauda 
raportavo 60 užmuštų ir 100 
sužeistų. Britų karininkas 
sakė 23 lavonai buvo suskai
tyti. Keturi britų kariai bu
vo užmušti. 

Valdžia Tiria Namu 
Paskolų Suvaržymus 

Vakar prasidėjo federali
nės valdžios vedamas tyri
nėjimas Chicagos morgičių j 
teikimo įstaigų 

matęs bent $10/000.000 ver
tės karinės medžiagos siun
čiamos į Prag<\, Čekoslova
kiją 

U.S. Neleido Čekams 
Pirkti Dideliu Lėktuvu 

Medžiaga, kuri kainuotų 
nulijonus dolerių pagaminti, 
ir kuri galėtų būti dublikuo-
ta vien tik sunkiu darbu j WASHINGTON, kovo 23. 
jau buvo pristatyta : ūsams. į— Čekoslovakija bandė nu-
Daugiau medžiagos, tame j pirkti keturmotorinius tran-
tarpe* mašinerija amunicijos ; sporto lėktuvus iš Amerikos, 
gaminimui, yra kraunama į ; Anot valdininko informanto, 
Rusijos laivus New Yorko 
uoste. 

New Yorko Journal-Amer-

čekai dėjo pastangų įsigyti 
tokių lėktuvų ir pirm ir po 
ko.nunii ų perversmo jų 

ican laikraščio reporteriai |krašte. 
ir bankų, J susekė daug transakcijų, 

kuriomis Rusija tiesioginiai 
ar netiesioginiai įgyjo trau
kinių, lėktuvų, -lėktuvų mo
toru ir kitų karinių dalykų, 

dienas New Yorko parda-

Kadangi tokie lėktuvai ga
li būti paverčiami į kari
nius, tai reikalinga gauti 
valstybės departamento už-
gyrimą tokiam t pardavimui, 
o toks leidimas nebuvo duo
tas. 

sakyti. Foreign Office skaį- naują Maskvai smūgį sumo
to, kad amerikiečiai paga-1 §§ ne parlamentarai, o Pa 
liau suprato, jog dalykus :

 ryžiaus policija, suimdama 
reikia pastatyti dienos švie- j dešimt Maskvos šnipų, so-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA i Taksi) Bilius Šiandien 
- * * * , d t M j . r. ry f i.„ taport,, w rmM. j i i m č i a ) n a s Trum9])uį 

soje ir energingai kalbėti. 
Smarkiai komunistuojantis 

socialistų deputatas Gros-
man, kuris dažnai priešinda- . _. _ _ _ . . _ 
vosi Bevino politikai, skai- | K a D a b a r D a r y s R u s i j a ? 

jos ir Anglijos užsieniu ministrai greit vyks į Washingto 
ną tartis. 

—Turkijos valdžia sake, vėl vykdys orinio puolimo ap-
WASHINGTON, kovo 23. 
-Atstovų būdų ir priemo-

aeaimt ™ į ™ ™ , * - 1 saugas Istanbule ir Bosforo pratakos srityje ^Turkija at- i n i ų k o m i t e t a s šiandien 18 
vietų piliečių ir po trumpo į ^ £ , _ _ ^ tx „_,_** ,°* *^*S**~* a T ! nrie« 5 nubalsavo oriimti ,*v,v^ j -r -- r~ 1— i sa„L-:0 i,„„:„: n ^ v - • - « lm^ . . , , .. . ' i prieš 5 nubalsavo priimti 
tardymo ištremdama iš Pran j s a u k ' a k a ™ > . * • » * Bulgarijos, kur nebėgai, veikti. i į ) 8 0 0 ,000,000 pajamų mo 

—Prancūzija UNoje sakė, Rusijos kariai prie Cekoslo I CUZ1JOS. 

tydamas, kad ji esanti anti-
sovietiška ir vedanti pasaulį 

Nežiūrint, kad Maskva pa
skelbė, jog ji demobilizuo-

prie karo, dabar sugrįžęs iš j janti savo kareįvius, vis vien 
Pragos visai kitos yra nuo-1 jį pasilieka skaičiumi stip-
monės apie sovietus, nes pa- resnė už Ameriką. Jei Ame-
matė, kaip rusai šeiminin- rika turi atominę bombą, o 
kauja Čekoslovakijoje, kaip rusai ne, tai Sovietu Rusija 
jie ten terorizuoja ramius , šiuo metu turi 700,000 ka-

kesčių sumažinimo bilių, ku
rį senatas p/avedė pirma
dieny. Atstovų rūmai dar 
turi užgirti tą bilių, bet ko-

yakijos sienos buvo užtikrinimas komunistų perversmui 
tame krašte. Gremyko atsakymui puolė vakarus ir užgin
čijo kišimuisi į Čekoslovakijos reikalus. U.S. delegatas 
Aūstin kaltino Rusiją pavergimu čeku ir reikalavo nuo-1 miteto balsavimas beveik 
dugnaus ištyrimo. užtikrina, jog senato bilius 

—Prez. T i t a n a s f steįge angliakasiu streiko tyrimo I e i s * Baltuosius Rūmus be 
tarybą, kuri turi patiekti savo raportą iki balandžio 5 d. 
Po to, valdžia gali prašyti teismo draudimo. 

pakeitimų. 

reivių, kurie kiekvienu mo
mentu gali užpulti senąjį 

gyventojus, ir nė kiek nesi
priešino Attjee pasiūlymui, 
kad iš visų svarbių adminis- j Europos kontinentą, 
tracinių vietų komunistai ir j š tai koiėl šiandien visi 
jiems simpatizuoją būtų pa- yra susirūpinę, kaip greitai 
šalinti. Jei tas bus padary- Amerikos kongresas priims 
ta, tai turės didelę reikšmę Trumano pasiūlymus. 

Mėsos gamyba federalinės 
—Austrijos valdžia sako, komunistų 'akcijos komite- i valdžios prižiūrimose sker-

tai!" yra jau efebai- sovietų lavinami rusų zonoje Vienoje. | dyklose praeitą savaite nu-
j_- ,1 ~ •. . - - . *-«_-. 1 krito iki beveik tik pusę 

—Žydų agentūra proklamavo žydų vyriausybes jsteigi-' r 

mą Pales t roje gegužes 16 d., ir prašė UNos pripažinimo 
—Transporto biuras įsakė šios savaites gale sumažinti 

prekių vežimą anglis deginančiais traukiniais 25 nuošim-
| čiais, jeigu iki to laiko anglių streikas nesibaigs. 

tiek, kiek buvo paruošta sa
vaitę anksčiau. Žemės ūkio 
departamentas kaltino CIO 
skerdyklų darbininkų strei
ką už tą sumažėjimą. 

Italija vakar atmetė Jugo
slavijos pasiūlymą išmainyti 
Trieste už italų Gorizia mie
stą toliau šiaurėje. Triestas, 
aišku, yra tarptautinė teri
torija o ne Jugoslavijos da
lykas deryboms. 

Sveikino Premjerą 
Amerikos, Anglijos ir 

Prancūzijos pasiūlymas su
grąžinti Triestą Italijai, ma
noma, buvo žalingas Italijos 
komunistams, ieškant i e m s 
laimėti visuotinos galios rin
kimuose balandžio 18 d. 

Italų kalbėtojas s a k ė : 
'kYra aišku, jog Italija ne
gali priimti atskyrimą vie-

i nos dalies Italijos mėsos 
i mainams už kitą dalį Itali-
| jos mėsos." 

Italijos atsakymas atėjo 
tik kelias valandas po to, 
kai didelės minios šaukian
čios "viva Trieste" sveikino 
premjerą Alcide de Gasperi 
ir užsienių reikalų ministrą 
Carlo Sforza jiems sugrįžus 
Romon. 

Jugoslavai Pašovė Italų 
Jugoslavijos vidaus reika

lų ministerija sakė, sprogi
mas kasykloje Rachi mieste, 
netoli Triesto, kuriame 73 
asmuo žuvo kovo 14 d., buvo 
atliktas "įsakymu iš sve
tur." Anot ministerijos, vy
ras vežąs dokumentus toje 
byloje buvo pasienio sargy
biniu nušautas bebandant 
pereiti per siena į Italiją. 

Italų policininkas sužeis
tas pirmadienio nakti' iusro-
slavų pasienio sargybinių 
sake, jis buvęs pašautas po 
dviejų susi^inriiimu dėl ru-
bežių laisvoje teritorijoje. 

Peik? Blogus Draugus' 

Tuo tarpu, graikų kariuo
menė per praeitą mėnesį tu-
rėio didelį laimėjimą prio^ 
sukilėlius aplink Olympus ir 
Pierria kalnus, anot karo 
ministro George Stratos. 
Darydamas pranešima, iis 
pareiškė, "blogų Graikiios 
draugų užmetimai, kad ka
riuomenė nekovoja yra sta
čiai atremt:." Jis neatpažino 
tų "blogi; draugų." 

Savo antram laikinam ra
porte padarytam prieš 10 
dienu, U.S. šalpos misija 
Graikijoje sakė, graikų ka
riuomenės nesugebė j i m a s 
paimti ofensyvą padidino 
sukilėliu, pajėgas. 

(ardinolas Smerkia 
Ateistinį Komunizmą 

VATIKANAS, kovo 23.— 
Aštriausias ir aiškiausias 
pasmerkimas kom u n i z m o 
paeiti iš Katalikų Bažnyčios 
aukšto prelato Italijoje bu
vo šiandien viešai paskelb
tas, žiūrėdamas į Italijos 
gyvybinius parlamento rin
kimus balandžio 18 d., Kar
dinolas Eugene Tisserant 
pia^eše jis pasakęs savo 
arkidiecezijos kunigams ir 
parapijiečiams: 

k'Aš manau krikščioniška 
civilizacija nėra niekuomet 
stojusi p-laš tokį rimtą pa
vojų kaipo ateistinį komu
nizmą." 

Tik V'"*.as Pasirinkimas 
Prancūzijoje gimęs Kardi

nolas Tisserant yra vienin
telis ne italas Kardinolas 
V a i k i n o kurijoje. 

Kardinolo laiškas stačiai 
perspėjo jo kunigus ir para
pijiečius, kad lieka jiems 
pasirinkti tarpe komunizmo 
ar Dievo. 

Kampanija Laimėti 
DeGasperiui Paramos 
NEW YORKAS, kovo 23. 

—Vajus buvo pradėtas p r 
ikalbinti italų kilmės ameri
kiečius pasiųsti 100.000 lai
škų giminėms Italijoje, ra-

icinant juos remti premjero 
iDeGasperio vyriausybę ba
landžio 18 d. rinkimuose. 

Sako, Truman Kovos 
VVASHINGTON, KOVO 23. 

—Sen. Hatch (D., N.M.) sa
kė Trumanas "kovos iki ga
lo" iki ko ti* Politinė laimė 
atneš bokričio mėnesyje. 
Hatch užginčno <?a^dus. kad 
Trumanas pasitrauks kitam 
demokratų kandidatui, ir 
sakė. Prezidentas nežiūrės 
politiniu pasekmių, o tik da
rys tą. kas jo nuomonėje 
vra Rfera ir teisinga. 

KALENDORIUS 
Kovo 24 d.: Šv. Gabrielius 

Arkangelas: senovės: Toli-
vardis ir Glandė. 

Kovo 25 d.: Didysis Ket
virtadienis: senovės: Nari
mantas ir Grudeva. 

i i — • 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus, nebus 

didelės atmainos. Saulė teka 
5:48; leidžiasi 6:07. 
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NAUJAS KUNIGAS 
Velykų ryte Nekalto Pa

neles Marijos Prasidėjimo 
Katedroje Springfield, Illi
nois, bus šventinamas į ku
nigus Antanas Tamulis. Ku
nigystes Sakramentą suteiks 
Jo Ekscelencija Jokūbas A. 
Griffin, D.D., Springfieldo 
vyskupas. Naujasis kunigas 
yra gimęs Sunderland, Mass. 
sūnus Jono ir Antaninos Ta
mulių. 

Po pirmojo karo, kuomet 
draugelis lietuvių grįžo atgal 
į nepriklausomą Lietuvą, 
kartu išvyko ir kunigo tė
veliai, išsiveždami keturių 
vaikų šeįmą. Lietuvoje ku-, 
nigas Antanas ir pragyveno KUN. ANTANAS TAMULIS 

daryta gerų nutarimų. Pa
raginta, kad visi nariai at
naujintų savo narystes mo-

tuvos laisvę ir lietuvių trem j kestį. ' 
tinių šelpimą ėjo pavyzdin-! -
gai. Skyrius įsteigus, tuo lai-! Adolfas ir Petronėle Pui-j 
ku (1944 m.) buvęs ŠŠ. Pet-1 dokai nupirko namą su biz-

I ro ir Povilo parapijos klebo- niu 3125 — 11 S t. Per daug Kaip jau žinome, Amen-

MIRGA - MARGA IS ROCKFORD, ILL. 
MŪSŲ Bendras 

Veikimas 

Dr. Coulance O'BriHs ">*• f • t WINJKUNK 

kos lietuviai turi įsteigtą A-, " a s ' *ur^JuzaitiS, čia gimęs- metų Puidokai buvo taver 
merikos Lietuvių Tarvbą (A a u £ ^ s ' D e t t l K r a s lietuvis- no biznyje. Dabar, sako, rei-

Tikslus Tyri 

LT) kovai už į ietuvcr lais P a t r i J o t a s » d a u S niums pade- kia pabandyti kitoks biznis, i o.thopucGydyun 
vę ir Bei.drą Amerikos L i e - ^ J ^ - . A . . ; ̂ d o k a i yra seni "Draugo" • • * - * " - • * -

Bendras mus darbas ko- skaitytojai, 
munistams yra didelis smū-

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63rd Street 

V AL.: nuo Y iki 9 kas vatcaias, 
a r b a ' 

telefonuokite dėl sutarties: 
HEMLOCK 5524 

tuvių Fondą (BALF) trem
tinių gelbėjimui. Iš ALT Ir 
BALF turi savo skyrius ko 
ne visos lietuvių kolonijos. 

mas. Contact Stiklai, 
inas. Stiklus Atnaujinu 

Dr. Walter J. Svriatek 
gis. Jie, kaipo Lietuvos lais- Kovo 10 d. Moterų Kultu- j 
vės priešai, tokio veikimo ros Draugija buvo suruošus \ 
nenori matyti; jie tarnauja" "bingo" lošimą Raud. Kry-] 

Mes, rocktcrdieciai, t a i p g i d i k t a t o r i u i ( i r nesigšdi!),; žiaus naudai. Pelno padarė; 
kuvis šiandien turi Lietuvą' $132.00. Dedama pastangų turime skyrius, kuriuose beai 

drai veikia katalikai, tau
tininkai ir socialistai. Ir sma 
gu yra pastebėti, kad tą vei-

OPTAMETRISTAS 
2201 W. CERMAK ROAD 

Virš Metropolitan State Bank) 
Tel.: VIRginia 6592 

VA_.: kasdien 10 iki 12; 1 iki 5; 
7 iki 9. Šeštad. 10 ryto iki 6 va k 
«3pUm«d. 10 iki 12 Tr#»«Mfld. uždaryta 

pavergęs. ; tą sumą padidinti iki $200. 
Taigi, broliai ir seserys,' 

Rockforda lietuviai! Remki-i K. ir P. Pečiuliai džiau-
te šį mūsų skyrių ir jo ben-l giąs, kad jų sūnus buvo par-
drą veikimą, kaip iki šiol re- j vykęs į svečius. Jis tarnau-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VV. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rcz. Tel.: HEMlock §150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak; ii 

Trečiadieniais pagal sutartį 

Mirė P. Batutis, 71-m. 
— Korespondentas 

kimą remia lietuvių visuo 
beveja iki pat antrojo karo j a u g s e m į n ari joje , Lisle, III., j mene. 
pradžios. Pradžios mokyklą; i r n u o 1 9 4 4 m e t ų v y s k u p a s , Kada mes ALT ir BALF ^ Lankykite" skyrių pa- | ja karo laivyne 
ir septynias klases baigė Lie; p a s į u n t ė teologijos kursui į skyrius įsteigėme, tai vietos r e n g i m U B : balius, piknikus, 
tuvoje, vėliau per trejetą ( Kenrick seminariją, St. Lo-: komunistai norėjo mums ko- p r a k a l b a a Kada paaukojate 
nietų lankė technikos mo- u i s M o k u r k u n į g a s Anta- ją pakišti, kad sukluptumėm d o l e r j_k i tą arba atliekamą 
kyklą Kaune. Prasidėjus Eu- n a g p r a s į m o k i n o iki pat šven ir kad mūsų darbas nebūtų d r a b u ž į tam labdaringam 
ropoję neramumams, kuni- t i m ų pasekmingas. Nuėję į vietos t i k s l u i / j ū s n i e k 0 nejaučiate, 
gas Antanas nutarė grjzti Į p į r m ą s i a s iškilmingąsias Community Fund raštinę jie Q ̂  j ū g ų a u k a > p r i d e t a prie 
Ameriką. 'Mišias kunigas Tamulis lai- įskundė, būk mes Communi- k i t y p a s į d a r o didelė 

Atvykęs į šį kraštą 1937 kys Greenfield, Mass., Šv. ty Fondo vajui kenkiame. ! Gruodžio 14 d., pereitų me 
metais, kunigas apsigyveno Trejybės bažnyčioje. Asisto- Skundas buvo pasiekęs net; ^ A L T s k y r i a u g p r a k a l b o . 
pas savo brolį Keene, N. H. je dalyvaus klebonas Casey, aukštesnius Community vir- g e š g p e t r o į r p ( m l o 
Netrukus, 1938 metais, jis kun. Lynes, kun. Curtin. Pa-! šininkus Springfielde. Mums j s v e t a i n ė i k a d a č i a m i a i i w 
jstojo j Marianapolio K M mokslą Mišių metu pasakys prisėjo reikalas siųsti atsto-
giją Thompson, Conn., ir kun. Basil Rafferty. vą į vietos CF raštinę ir aiš-
ten'besimokinant jo mintis, Kunigas Tamulis Lietuvo- • kintis. Pasiaiškinus, fondo 
tapti kunigu tapo galutinai je turi palikęs savo tėvelius sekretorius tik nusišypsojo, 
išspręsta. Nuo 1941 metų jis, ir penkias seseris. Kunigo Taigi : komunistų šūvis ne-j r e m k i t e BALF-ą 
persikėlė į Tėvų Marijonų brolis su šeima gyvena 100 išdegė. 
seminariją studijuoti kuni- Baker St., Keene, N. H., taip N u o pat skyrių pirmos die 
gystės., Baigęs filosofijos pat jo visos giminės bei; nos bendras veikimas uz Lie 
kursą 1943 metais, trumpą draugai gyvena rytinėse vai 

ėje, Kada cia misijas 
vedė kun. A. Mažukna, MIC, 
pakviestas pakalbėti tarpe 
pasakė štai ką: ''Remkite 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 

— P. A. Deltuva, 
ALT ir BALF 85 sk. sekr 

laiką mokinosi Šv. Prokopi- stybėse. 

Velykose Prisiminkime Tremtinius 

VELYKOMS ARTĖJANT 
Klebonas kun. J. Reikas 

ragina visus tikinčiuosius 
ruoštis prie Velykų, visus 
eiti prie Dievo Stalo, kad 
tuo būdu pagarbinus prisi
kėlusį Išganytoją. Ragina 
taipgi Velykų proga savo au 
komis dosniau paremti pa
rapijos reikalus. 

tremtinių šeimą ir suteikti 
jiems pagalbą. 

BALF mielu noru Jums 
patars ir patarpininkaus šia
me gailestingumo ir šalpos 

Po •• žiaurios žiemos pava- vena žiaurius laikus, baisaus d a r b e . 
sario metu Lietuvos atgims- priešo naikinama. Jos ištiki- g i a p r o g a reiškiu nuošir-
tančioji gamta yra nepapras mį sūnūs ir dukros yra iš- džius sveikinimus Velykų 
tai graži. Jos vieversėlio ir \ blaškytį po į vaidas svetimas šventėse BALF valdybos na-
kiti4,,paukšĮt^lių- č i i 4 ^ # W \ ¥ a t e jSup. 'aniįgo užklupti, r i a m S ) direktoriams, dvasiš-
gėlelių įvairum&s ir grožis hekąjti paukšteliai.^ kiams, štabui, skyriams ir 
ramina ir džiugina žmogaus Velykų šventės tiems ne- v i s i e m s bendradarbiams. ' * araKJ°UžubahSūtė^ kas* 
sielą. - laimingiems tremtiniams — Kartu reiškiu užuojautą ir v rf; * . _. ' 

, \ . .- _ , . . . _ . . . . \ A penktadieni turėjo pamokas, 
Atgimusi gamta Kristaus* be jų brangios tėvynes, be linkėjimus tremtiniams, kad ^ gerai prisiruošus era-

prisikėlimo šventėje kiekvie- • aiškios ateities ir net be rei- jie tvirtintų savo sielas gyvu ^ ^ s * y » 
no lietuvio nuo jauniau-! kalingiausio daikto — duo- tikėjimu šiais jų bandymo u _ s J 

sio, žavėja sielą ir iš jų krū-1 n o s kąsnio — yra labai slė- laikais ir kad linksmas Ale-
tinių veržiasi maldos į Aukš Į giančios ir graudžios. Mums liuja atgaivintų jų prislėgtą 
čiausiąjį. čia gy v e n ant iems ; ačiū Die- dvasią. 

Vieni kitus sveikina, ta- ™į> laisvoj šaly, Velykos y- — Kun. Dr. J. B. Končius 
kėdami linksmo Aleliuja. ( r a s U P į l n u išteklium, bet 

kas. 

Vaikučiai džiaugiasi gražiais' k a r t u m u s ^ yra šventa pa : 

margučiais, suaugusieji - " r e l £ a kiekvieno, ypač to, ku-
tikybinius gavo jausmus jun, ™ tremtiniuose neturi fr 
gia su atbudusią gražia t ė - ?

m i n i V ir artimųjų, sau išsi-
vynės gamta, kuriai jokią j r i n k t i v i e ^ i š nelaimingųjų 
šalis nėra lygi. 

Šiandien šioji žavejančios 
gamtos grožĮo šalelė pergv-

BALF pirmininkas 
United Lithuanian 
Relief Fund of 
America, Inc., 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

ALT ir BALF skyrių su
sirinkimai buvo kovo 21 d., 
Kultūrinio Klubo salėj. Pa-

Akis Akinius 
Egzaminuoja Pritaiko 

Dr. J. J. Smetona, I r . 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue 

VALANDOS: 
P Irma d., Anlrad., Ketvirtad., 

Ponktad. 9:30 iki 12—1:30 
Iki 8:30 

Trečiadieniais Uždaryta 
Šeštadieniais 9:30 iki f 2—1:30 

iki 6 P.M. 

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui 

CANal 0523 Platt Bldg. 
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SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 

Hfc ODOS IŠBĖRIMAMS 
Kenčiamiej i nuo senų, atdarų 

Ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasėdėti, ir kaip 
nakt ies metu n"«alim<v gerai išsi
miegot . Kuomet /v>.-,-vį-v--į 
žaizdo?1 uradeda A & J ? 9 U H 
niežt K- skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oiut-

| ment palengvi
n imui skausmo 

- ir niežėj imo t ų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaiv inan
č ios ir skausmą 
prasulinanč i o s 
y paty bėa sdt e ikš 
J u m s t inkamą 
nakt ies poilsį ir 
page lbės išgy
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias 

la izdas . Vartokite j) ug i skau 
d iems nudegimams, Aasų ir atitrū
k imų prašalinimui, ir kad pa-
lengviuti Psoriasis ni .žėj imą. At-
• i d l n a vadinamą Athiete's Foot 
deg imą ir niežėjimą, susabdo io 
piėt imąsi , sulaiko nuo odos nu-
džiūvinio ir suti ūkimo tnrp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
Odos niežėjimui, imp darbo »S-
berinaams ir ki toms odos nega
l ėms iš lauko pusės. 

Legulo Ointment yra parduoda
m a s po 75c, $1.25 ir $3.50. Pirkite 
ji vaist inėse Chicagoj ir aplel inkėj 
a*rba ats iųski te Moūt-y Orderj j : 

LEGULO, DEPT. D. 
4847 W. 14th Str^t 

CICERO 50V ILLINOIS 

3S 

C0NSIDER 

Advantages 

l 

Insured Sa vings Account: 
• Your savings here are insured to $5,000 by 

Fedcral Savings and Loaa Insurana Co«̂  
porarjoa. 

• Earnirrgs art compounded twtce a ytu —; 
and you get a worthwhile return on savings. 

• Service is prornpt, friendly and helpfu! 
• SraalI savings are- węlcome — any amo<inl 

opeos tn accouflL * 

DISTRICT SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Pirmiau buvo 

Keistu t o Savinas and l^an 

3236 S.. Halsted St. Chicago 8.111. 
Telefon»s — CALUMET 4118 

WESTWOOD LIQUOR STORE 
2441 West 69th Street Chicago 

T 

E2E i M l ' 
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DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
S pedale nuolaidą organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams. 
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis. 
AL ŠIMKŪNAS, Savininkas 

TELEFONAS — PKOSPECT 5951 

DR, CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Persikėle į naują ofisą — 

4740 So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. Tel.: MIDway 2880 

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

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So . 49 th Court , Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet. 

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

Dr. Peter J. Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd Street 

L RIMDZUS, D. C-
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN JL" '.TE OF INDIANA 
Home <.JMS in Indiana 

Phone BIShop 5833 
PHYSIO THERAPY 

2828 So. Christiana Avenue 
HOURS — Daily 6 to » P. M. 
Saturdays 10 A. M. to 5 P. M. 

Dr. J. W. Kadzewick 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

2421 West 63rd Street 
VALANDOS: Su&itarius — nuo l : « t 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka-
-o, išskiriant Trečiadienių ir Šešta

dienių vakarus. 
Ofiso Tel. GROvehill 5213 

Rez. Tel. HILltop 2636 

• DR. A. JENKIN< 
PHTSICIAl* * IUROBON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. Ir 7:30-9 vak. 

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

Ofiso Tel. — PROspect 3838 
Res . Tel. — VlRgiu ia 2421 

Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų) 

Dr. VYalter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VALANDOS; 2—4 pop ie t * : I 0 — 

VALANDOS: nuo 2-4 ir «-8 kasdien, į 8:80 vakarais. Trečiad. pagal sutarti 
išskiriant trečiad. ir sekmad. I _ _ _ _ _ _ _ _ ^ 

Šeštadieniuis tiktai nuo 2-4 popiet 

Ofiso Tel. VIRginia 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

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 
Ofiso Tel. LAFavette 8210 

Rez. Tel. REPublic 0054 
Jeiĝ u Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2S68 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare. 
Trečiadienio vakarais ir taipgi 

Sekmadieniais pagal sutartį. 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
Telefonai: 
Ofiso — HKMI(Kk TtH49 
Rez. — HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadieni ir Beft-
tadienj pagal susitarimą; kitomii 
i ienomis nuo 2 iki 4 po piet 

7—9 vakare. 

Ofiso tel. GROvehill 4020 
Rez. tel. Hilltop 1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

OFISO VALANDOS 
,Nuo 2 iki 4 valandos popiet, 

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

„ pagal sutarties. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

Tel. VIRginia 6583 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 YV. Cermak Rd. 
Valandos: 1-S popiet ir 7-8 v. v a k 
Trečiadieniais ir Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas. 

R E Z D 3 E N C I J A 

3241 West 66th Place 
Tel. REPublic 7868 

Tel CANal 0257 
Rez. Tel.: PROspect 6659 

DR. P. I ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 

Res. 6958 So. Talman Ave. 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest M a r ą u e t t e Road 

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

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. Namu Tel. PROspect 1930 
VALANDOS: 11 •. ryto iki 3p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Dr. Walter M. Eisin 
( E I S I N A S ) 

6155 S. Kedzie Ave. 
Practice li iaited to Obstetrios 

and GyHecologry 

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 
T e l e f o n a i 

Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, saukit MLD. OJOOI 

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti, surasti, praneš
ti ir t.t, pasinaudokite "Draugo" 
CLASSIFIED skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatus! 

^S*s»'£»sB3!^W5fe,- •^aS^^^S* 

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

2400 West Madison Street 
Ofisą Te).: SEEley 7330 
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597 

V A L A N D O S J 
Nuo 1 iki 3 popiet: 6 iki 8 vakare 

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS UĮ CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-8:30 P.M. 

Šeštadieniais 1 iki 4:30 P. M. 
Trečiadieniais, pagal sutarti. 
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Trečiadienis, kovo 24, 1948 
j 

r 
DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO. JT/TNOTS a 

Kristaus Kančios Bendrininke 
Terese Neumann Iš Konnersreuth 

?i—" "TT" 
BIJOMASI DIDELIO POTVYNIO 

RAŠO VYT. P. GALVYDIS 
(Tąsa iš praeito Nr.) 

Liga 

Kaip anksčiau buvo minė
ta, Terese Neumann jaunys
tėje tarnaudama pas kaimy
nus pasižymėjo ne tik darbš
tumu, bet ypatingai fiziniu 
pajėgumu — gera sveikata. 

Bet štai 1918 m. kovo m. 
10 d. kilus gaisrui, per ku
rio gesinimą Terese gavo 
nugaroj nikstelejimą (kaip 
valiau daktarai konstatavo 
— šonkaulių uždegimą) , Te
resėlės sveikata visiškai pa
šlijo, jai teko sunkiausiai 

skausmų. Tėvai, nors ir ne
turtingi, kaip tik galėdami 
stengėsi gelbėti savo dukte
rį, bet viskas buvo veltui. 

„Liga nebuvo išaiškinta, dak
tarai ats isakydavo gydyti . 

Ir taip palaipsniui liga vis 
užvalda naujus ir naujus są
narius. 1922 m. gruodžio m. 
ji pajuto stemplės skausmą. 
Dakt. Ssidl konstatavo stem 
plės paralyžių. Teresėlė ne
galėjo nieko nuryti. Dakta
rai pasakė, kad tokiam sto
vy žmogus gali išgyventi 

kenčiant išgulėti lovoie net d a u £ i a u s i a vieną savaitę, bet 
Teresėlė dideliam jų nuste-

HELP* W A N T E D 
•1***m+**mmFmiil—*m4^+> * n r 

* "D R A U G O" * 
D A R B Ų S K Y R I ĮJ S ^ 

IFJ&KO I M f l I t n 
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sesius su puse metų. 
Pradžioje ji vis dar kovo

jo su Ilga. Arti dviejų mė
nesių išgulėjus Waldsassen 
(netoli Konnersreutho) ligo
ninėje, ji grįžo į namus, ta
čiau nepagijus; daktarai bu
vo įvairių nuomonių, ir nie
kas tikrai negalėjo nusakyti, 
kas tai būtų per liga. 

bimui išgyveno 12 dienų ir 
po to kaklo sutinimas pra
dėjo atsileisti ir 1923 m. Tri
jų Karalių šventėj galėjo nu 
ryti šmotelį šv. Komunijos. 
Tačiau maitintis galėjo tik 
per šiaudelį. 

Nuo gulėjimo nugaroj at
sirado šešios-aštuonios plaš-

Netoli Binghamton, N. Y., Susąuehanna upė taip pakilo, kad susidarė pavojus dide
liam potvyniui. Virš šimtas šeimų,#kurios gyveno žemumoje, jau iškeltos į saugesnes 
vietas. (Acme telephoto) 

PAŽINKIME BLOGIO ŠAKNIS j \ Ir koks supuolimas, šie
met ir komunizmas švenčia 

"DRAUGAS" HET;P W \ N T K I > 
AI>VF.RTTSYXG DF.PAftTM^MT 

127 No. Dearbotfe Street 

Tol. RA.Vdolph 9488-»49t 

H E L P WANTEI> — M O T E R A 

Reikalingas Vyras 
Padaryti 

Cementinius Blokus ^ 
TAIPGI VYRO 

Daliniam Laiko Darbui, Rytais. 
W I L L I A M E . D E E 

M A T E R I A L CO. 
2532 N o . P u l a s k i 

P A R D A V Ė J O 
WEST PULLMAN'0 IR 

ROSELANDO APYLINKĖSE 
Virš 40 metu amžiaus, ftvariai tr 
gerai atrodąs. Būtina turėti auto
mobili. Dalies arba pilno laiko dar
bas. Išmokysime gauti geras Jp-
laukas. '. • _ 

Rąžykite 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley A ve. Box 16. 

P R A N E A I Ai Ą-M 

N AM V. VAI/ETOJAS. Nunląu-
I nu sienas. valau sretiH' i rtopiėrius, 
, vnksuoju grindis ir i šv i jau kerpėtus 
: bei nupolituruo'ju Baldus. i,RftSykltft: 

•q> n Ą v G A *v 
2334 l |tt« OiUiley i f k 

Ho« No. S5 ' 
*' I 

*>»»•».»».».•*».»»•»»•••«•»? f - »».».»•».»•»*» 
R E A I J JSRTATE 

Pardjurirnui milrtnfai namai: 2 ff»-
tal po 4 kamb., Šiltu vai>deniu ap
šildomi, taipgi dviejų flatvj"mūrinis, 
steam heart. Abu namai rietoti Ar
cher Ir Kedzie gatvhi. 

ROMĄ* REALTY 
4101 W 4?th St. 

Yardfl 134 1 

rARJ?jr>!'ODA: VV'isconsinV ,gerai 
! j rengtas 40 a k erių ii kis. RaSykite: 
j "ŪKAI GAH". 2334 R. Oakb y Avr.. 

CHJCAGO g. 114. . • 
ą i .i I , H , Ų H J 1 II • • u i '• i M > i 

KUN. JUOZAS LUNYS 

Terese namie mėgino šiek takos didumo žaizdos, iš ku-
tiek dirbti, bet skausmai są- rių tekėjo pūliai su krauju 
nariuose buvo tokie dideli, ir vanduo. Kaires kojos lete-

savo ypatingą jubiliejų. Ly
giai prieš 100 metų Mark-

Šie 1948 metai yra mums M U M S NEPRIKLAUSO- s a s s u Engelsu paskelbė 
lietuviams jubiliejiniai me-1 MYBĘ. šitą klausimą turi! s a v o komunistinį manifestą. 
tai. šiemet sukanka lygiai į šiandien ypatingu būdu kel- T i e s a ' P a t s nutarimas išleis-
30 metų nuo Lietuvos ne-1 ti visa tauta. O atsakymą j 
priklausomybes atstatymo, j šitą klausimą turėtų žinoti 

ti aiškią komunistinę pro
gramą buvo padarytas ko
munistui suvažiavimo Lon-kad ji iš skausmo net apal- nos sunėrimas irgi pradėjo Nepriklausomybe yra kiek-j kiekvienas lietuvis, prade-1 , _ — ^ • j • _ . . . . . _ _ v . - i - . ' -i . . i v . •, . , ucne xoti m. įapKncio msn. po ir daugiau nemėgino kel- gesti, atsivėrė žaizdos ir ma- vienai tautai nepaprastai dant vaikučiu, baig ant se- Į T į l H 

is iš lovos. tesi nuogi kaulai. Tokia bai- j brangus dalykas. Nepriklau-
Tėvai rūpinosi duktera ; s i liga sudarė daug skausmo somybe reiškia laisvę. Be 

veikata ir kreipėsi į kelis j ir rūpesčio tėvams, vienas | nepriklausomybes mes liksi-
daktarus. Tačiau nei vaistai, 
nei jų patarimai nieko ne
gelbėjo ir liga rudeniop 
(1918 m.) taip staigiai pa
aštrėjo, kad kelis sykius Te
resėle buvo visai arti mir
ties ir buvo šaukiamas ku
nigas. 

1919 m. kovo m. (beveik 
metams nuo susirgimo pra
slinkus) pradėjo skaudėti a-
kys, o po kokio laiko ji vi
siškai nustojo regėjimo. Vie
ną sykį, motinai parėjus iš 
lauko, Teresėle sako: ''Ma
ma, uždek šviesą!' "Juk vi-

šeimos narys nuolat turėjo 
prie jos budėti. 

Teresėle ligos metu paro
de nuostabų kantrumą, nie
kuomet nedejavo, nesiskun
dė ir kai iš didelio skausmo 
ašaros tekėdavo, ji tai slėp
davo, kad kiti jų nepama
tytų. 

Ligos pradžioj ligoninėj ji 
jautėsi ' 'kaip paukštelis, nar 

me vienokie ar kitokie kitų 
vergai. 

Laisve — kiek tame žo
dyje gyvybes, ugnies, kūry
bos ir vilties. Tautos laisve 
yra jos egzistencijos pagrin
das. Reikia nepaprastai ga
jos ir susipratusios tautos, 
kad ji, būdama pavergta, 
galėtų išsilaikyti. Bet tai 
buvo galima tada, kada ne
buvo tokios technikos, tokių) 

neliu. Atsakymą turėtų ži- T4 darbą atlikti buvo pa
vesta Marksui ir Engelsui. noti kiekvienas pasaulio lie- k u r i e 1 8 4 8 m s a u g l o m e n e . 

pabaigoje nusiuntė į sio 
Bet nuežtenka žinoti patį ' Londoną manifesto rankraš 

ve uždarytas" (jos pačios iš
sireiškimas), ji meldė Die- naikinimo galimybių, tokio 
vą, kad jai grįžtų sveikata, j organizuoto bestialumo ir 
bet paskui, tikėdama, kad I demoniškumo. 

du"rdie"nis" Teresėle", motina | v i s k a s ateina iš Dievo ji su , š v e n č i a n t š i t ą jubiliejų, 
su skausmu širdy pastebėja s a v 0 b a l s l u l l k l i n , u s u t l k ° ! r kiekvienam, lietuviui, kur jis 
jos neregėjimą. Tėvui grįžus' vi*as ^™2,*__ \ ^ J ^ ? ™ I tebūtų, turėtų rūpėti vienas 

klausimas — KAS ATĖMĘ iš Didžiojo Karo, ji jo jau 
nebepažino. Daktarai šio ap
akimo niekuo negalėjo išaiš
kinti. 

Kiek vėliau Terese pradė
jo negirdėti kaire ausimi ir 

_ 

uz nusidėjėlius. (Kiekvieną 
dieną ji melsdavosi naujo
mis intencijomis: už suardy
tas šeimas, už kunigus, už 
klystančius ir pan.) 

Ji savo kančią nuostabiai 

faktą, kad lietuvių tautai ir 
Lietums valstybei nepri
klausomybę atėmė rusai — 
komunistai. Reikia žinoti, 
kas yra komunizmas ir ko 
jis siekia, Reikia žinoti taip 
pat, ir tai yra. svarbiausias 
dalykas, kas privedė prie 
komunizmo pasaulyje. Ne
užtenka pažinti patį blogį, 
reikia pažinti giliausias jo 
'šaknis. Tai yra šiuo atveju 
galima, nors tai nėra visai 
lengvas uždavinys, čia rei
kia tam tikro objektyvumo 
ir laisvės nuo įvairių prie-

tį spausdinimui. Šitas mani
festas buvo parašytas vo
kiečių kalba. Tais pačiais 
1848 metais Paryžiuje pasi
rodė prancūziškas jo verti
mas. Manifesto paskelbimas 
buvo nauja sėja, kuri atnešė 
šimteriopą vaisių, derlių, ir 
nustelbė daugelio kraštui ne
priklausomybę ir laisvę. 

Mūsų uždavinys yra šian
dien arčiau ir tiksliau pa
žinti tą dirvą, kurioje mani
festo pasėtas grūdas išdygo 
ir išaugo. Kas šito uždavi
nio svarbos nemato, tas ar-

IFJ5KO D R U G P . S 
Esu sena moteris. nuobodu pa

čiai gyventi. Ieškau patikimos, pa
augusios mergincs. kuri sykiu gy
ventų ir nagelrčtu prie darbo. 
Kreipkitės sekančiai: 

"O R A I* G A ^M 

2334 S. Oakley Ave., Chicago S, UI. 
Rox No. 111 

P A R D A V I M O 

P A R D A V I M U I G E R A VONIA 

Jeigu jums re'.kia gerą, vonia. — 
bath-tub — pasinaudokite Si a pro
ga jsigytl ją už pigia, kainą. 

Telefonuokite YlRglnia 6644) 
i 

Remkite Katalikišką Spauda 

VOKIEČIAI SKUBA 
ĮSTOTI'ARMIJON' 

BERLYNAS, kovo 20. — 
Britų militarinė vaidila šian 
dien raportavo, jog vokiečiai 
savanoriai skuba įsirašyti į 
nesančią vokiečių kariuome
ne iš 500,006 vyrų, kurią ra* 
sų valdoma spauda sako, 
vakarų valstybės organizuo
ją. Rusų propaganda šiame 
atsitikime "spyrė atgal" ru
sams, nes išalkę vokiečiai su 
džiaugsmu sutiko tą mintį. 

. 

Kas gyvena be tvarjros^ 
tas mirs be garbes. 

KNYGOS usaoraet yr* tinka
ma >isl>m* dovana. *ų galit* 
įsigyti "Draugą" ofise. 

* V » * a A * a • '»**>"* t » « i V ' i * j * • •*_ j» * • * * V ; 

taip pat visa kairė kūno pu-! įprasmino, tuo parodydama 
sė buvo paraližuota, negalė- j ne tik nepaprastą atsidavi-
jo pajudinti, buvo sustingus. ! mą Dievui, bet ir didelį pa-

Vėliau ir dešine ausimi nu- j vyzdį vis iems nelaimiĄgie 
s tojo girdėjusi. Reikia pažy- į š iems. 
mėti , kad visas jos l igos pli- ] — 
t imas buvo surištas su bai-
s iausiais skausmais , kuriuos 
Teresėlė aukojo kantriai Die 
vui. 

Dabar ji tegalėjo tik su 
dešine ranka duoti ženklus. 
Ji gulėjo vos rodydama gy
vybės ženklus ir tik su de
šine puse veido ji jausdavo 
motinos pčaras, ir tas dar 
prisidėdavo prie visų jos 

10$. F. BUDRIK, 
(INCORPORATED) 

* 

•DIDELIS SANDELIS 
RAKANDŲ, RADIO, 

TELEVISION 
IR JEVVELRY. 

3241 So. Halsted St. 
Chicago 8, Illinois 

TEL. CALUMET 7237 

W.C.F.L. (1000 Kilocycles) 
Žymi Radio Programa 

Nuola tos sekmad. vakarais 9:30 v. 

GESAS VAISTAS 
PALENGVINIMUI SKAUSMO 

ITiSENSATION! 

tm Mktmmathm • M*mrmlqf • l«ck«cfc* 

j £T I TUBE M0W AT Y0UR DRUS6BT 
•ATH mODUCTS CO, CHICAGO 24. W_ 

IŠPARDAVIMAS 
"Sparnuoti Lietuviai" 

DARIUS IR GIRĖNAS 
Knyga kietais viršeliais ap

daryta, gausiai paveiksluota, 
turi 384 pusi. Pirmiems užsi-
sakusiems dar teks. Nelaukit. 

KAINA — $1.75 
(su persiuntimu) 

DRAUGAS 
2334 S. OAKLEY AVE. 

Chicago 8, Illinois 

Atsiųskite man kopija (u) 

Sparnuoti Lietuviai. Įdedu % 

Vardas 

Miestas 

Adresas 

tarų, nuo įvairių partinių ir', ba kapituliuoja ir atsisako 
režiminių simpatijų] bei var- , žmogaus teisių ir ateities, 
žtų. (Nukelta i 5 pusi.) 

m: 3mm?^mm^ c :^m:, '"• 

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

ITIARGUTiy 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS BAL. 11 d., 1»33 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mos 

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

valandos vakare 
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

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

6755 So. Western Ave., Chicago, III 
Telefonas — GROvehiU 2242 

—mmmmmmmmm 

PRISIRENKITE, 1 
••tlkltli Ju» • 
K.lp.kl.U .p . .M»j ( . «» 
•t.U.pta. U] . i t . ta i V M » 
uupot »p»»u|ol« »•• r«-
ptUių. kd nttJkltrf tM-

1739 So. Halsted St TeL H A Ymarket 
Itoų Indėlių purumui mpdnmfH ptr 

Atdara kaadiaa nuo I l ryto iki • ^ 

• — 

*+m 
= '• B 

• • • • • « • • • « • < 

• • • • • 

MOKAME 3 % DIVIDENDU ! 
ANT PAID UP SAVINGS 

(Current Rate) 

Pasidėję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, j 
visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indeliai apdrausti iki $5000.00. 

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų J 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsinešite mūsų. raštinen taupimo knygutę. 

MtlSŲ TURTAS SIEKIA VIRS $2,250,000.00 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 SO. WESTERN AVE. — GROVEHILL 7575 

John Pakel, Pres. 

•< 

10,000 BONKŲ 
DEGTINAS 
BRANDAS 
RU1TO 

• GEV 
• VYNO 
• KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

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

3529 So. Halsted St 
Phone: YARDS 6054 

— asssa 

I i ne. - . 

Nftthan Kanter, TJetuvUOcas Eydukan', aav 

SHIPMENTS TO EUROPE*S NEEDV DISTRIBUTORS 
a04 W> 63n> S t , Chieago U, BL -^ Tel ĘNO. 5028 
SEND PRIIMA MAISTO SUJNT1NIV 128 AK V MIS f VISAS 

VOKIETIJOS IR AUSTIHJOS «UPACIN4BŠ S»NAS, 
IŠSKIRIANT U.S.8.R. ZONAS. 

SEND Pilniausiai garantuoja Tamstoa užsakyto siuntimo pri
statymą. Jei del tam tikrų prie*as6fa| negalima pristatyti siun
tinio, jūsų įmokėti pinigai bus grąžinami. 
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio 
laišką, kurį kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai. 
SEND Standartiniai maišto siuntiniai susidė4a ii ftynų ©jfe-
duktų — VISO 23 SVAEV H&t, ' i,••-.* ™ - i R 

l iv. Kavos. 5 sv. 
1 sv. Ryiia. t sv. 
1 »v. Koad. Picao. 1 sv. Kakao. 
1 sv. Šokolado. 1 sv. Muilo. 
1 SVMS. Diioviarv Vaistą. 

Siųsk Maisto Siuntialus Tik Per 
S E N 0 

Siuntinio pilna kaiaftt 

Tik $10.00 V 
—" 

UŽSAKYTOJAS: 
Vardas ir PavardS 
Numeris ir Gatve 
Miestas 
GAVĖJAS: 

• I * 
vy 

Valstybil 
Į1 " * ' 

. . . . . . . Iflestas 
Vardas ir Pavarde 
ura t ve . . . . . . . ,« . .#>. i ii r. 
Ypatingas Adresas . . 
• ••« va*sxyiie • • , . . • • . . « , • » « . . • ) 

\L' "n" ,'•• , u1 i.jiir./in -Ui1, 

. . . . » • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * • • » 

Zona 
i l i i. • = 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS Trečiadienis, kovo 24, 1948 

•** D R A U G A S " 
TOE LITHIAMAN DAILY ETUEND 

334 S. Oakley Ave., Chicago 8, Iii. Tel. VlRginia 6640-664J 

ū tered aa SeQond-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Illinois 
Under the Act of Maruli 3. 1879. 

Publiahed daily, ezcept Sundaya, 
by the 

jtthuanlan Cathollc Press S o d e t y . 
[ember of the Catholic Prese Ass'n 

i Buhmriptkm R a t e s : 
6.00 per year outside of Chicago; 
7.00 per year in Chicago & Cicero; 

4 cen i s per copy. 

*renameratos ka ina CjMcagoJe Ir 
Ciceroje per paštą: 

f e tams $7.00 
*uael Metų 4.00 

Juagt . Valstybėse, bet ne Chicagoje: 
Metams $6.00 
Pusei Metu *B« 

Užsieniuose: 
Metams $8.00 
Pusei Metu 4.51 

Pinigus reikia siųsti Pašto Money 
Orderiu su užsakymais . 

Skelbimu kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITES D I E N . "DRAUGE" 

(o Vertas Tito Kompromisas? 
UI Trijų didžiųjų" pasiūlymas! Triestą grąžinti Italija:' 

>e jokių kompensacijų Jugoslavijai gerai nuteikė itaiuv 
r vakarų demokratijas, tačiau komunistiniam pašau 
iui jis buvo lyg ekspliodavusios atomines bombos smū
gis. Baisiai įniršo Maskva, Belgradas ir kitos komu-
įistų kontroliuojamų valstybių sostines. Jugoslavijos 
ginkluoti būriai net pabandė pulti " laisvą tarptautinę 
eritoriją", tačiau amerikiečių ir anglų sargyba užpuo-
ikus atstūmė atgal. _ 

Bet, atrodo, komunistų įkarštis truputį atvėso. Ma 
;yt, kad Maskva diktatoriui Tito pašnibždėjo į ausi 
>atarimą tuo tarpu nepradėti ginkluoto konflikto, nes 
:am dar nėra atėjęs laikas. Tito paklausė ir siūlo "trims 
ftdiesiems" kompromisą: Jugoslavija nesipriešins Tries-
;o grąžinimui Italijai, jei jai bus atiduotas kitas italų 
loštas* Garizia. 

I r Tito ir Stalinas, be abejojimo, žino, kad to kom
promiso " t rys didieji' (amerikiečiai, anglai ir pran
cūzai) nepriims. Nepriims del to, kad tuo padėties ne
pagerins. Gorizia taip pat yra visai neginčijamai Ita-
ijos teritorijoj. Nepaisant to, kontr-pasiūlymas pada-
•ytas. Jis turi tikslą visą to klausimo sprendimą nu-
celti iki po rinkimų Italijoj. Tuo norima palikti komu-
listų agitatorių rankose argumentą, kad, girdi, vakarų 
iemokratijos siūlo Triestą Italijai tiktai dėl to, kad pa
keikti į to krašto balsuotojus. Po rinkimų — kita pa
saka. 

Bet, nepaisant siūlomo kompromiso ir visų kitų ma-
levravimų, Triestas visvien pasiliks viena iš tų "pa
kako statinių", kuri, ar anksčiau ar vėliau, gali eks-
Dlioduoti ir visą Europą uždegti karo ugnimi. 

iktbaus Prisirengimo Reikalingumas ' 
Jungtinių Valstybių senato ginkluotųjų jėgų komisija 

Drie uždarytų durų išklausė valstybės sekretoriaus gen. 
Marshallo, krašto gynimo sekr. Forrestal ir armijos 
šekr. Royall pranešimą apie tarptautinę politiką, apie 
<aro pavojus ir mūsų krašto militarinj pajėgumą. Pa
žymėtina, kad, anot spaudos pranešimų, visi komisijos 
nariai buvo įtikinti, jog Prezidento Trumano pasiūly
mus stiprinti krašto saugumą ir ruoštis nenumatytiems 
|(o gal jau ir numatytiems) netikėtumams, kongresas 
Įturi tuojau priimti. Vadinas, tuoj turi būt pravestas 
rd ra f t " įstatymas ir privalomas militarinis auklėjimas 
jaunuoliams. 

Vyriausybės žmonės senato komisijos narius įtikinę, 
kad tarptautinė būklė yra "rimtai kritinga". Gali, dėl 
to, būti, kad ginkluotų jėgų padidinimas iki norma
laus (įstatymų numatyto) ūgio gali pasirodyti nepa
kankamas. Įsidėmėtinas yra komisijos pirmininko se
natoriaus Guraey pareiškimas: "...linija yra apibrėžta 
arba bus apibrėžta ir kad mes pasakysime — jūs galite 
eiti tiek toli, bet ne toliau". 

Apie tą liniją girdima daug gandų. Kaip ir k u r ji 
nus ta ty ta mažai kas apie tai težino. Bet mums, kaip 
ir visiems kitiems stovintiems už visų tautų, didelių, ar 
mažų, teises į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą, yra 
labai aišku, kad jau dabar Sovietų Rusija yra taip toli 
nuėjusi, kad ne tik nė vieno žingsnio pirmyn jai neturi 
,būti leista žengti, bet ji būtinai turi būti nustumta at
gal, išlaisvinant visas tautas, kurias ji turi pasigrobusi. 

Anglas Smerkia Rusg Agresija. 
Jungtinių Tautų organizacijos Saugumo Taryboj yra 

svarstomas Čilės respublikos atstovo skundas apie ko
munistinį perversmą Čekoslovakijoj. Sąryšy su tuo 
skundu, labai griežtą ir gerą kalbą pasakė Didžiosios 
Britanijos atstovas p. Cadogan. Sakoma, kad ligšiol dar 
niekuomet taip griežtai rusų komunistų agresija nebu
vo pasmerkta Jungtinėse Tautose, kaip šiomis dienomis 
ją pasmerkė anglų atstovas. Jis labai aiškiai ir tikrai 
stipriai pabrėžė, kad Sovietų Rusijos agresija turi būti 

, sulaikyta, nors dėl to ir kariauti reikėtų. / 

Papanek, Čekoslovakijos atstovas, kuris nepripažino 
komunistinio smurto ir atsisakė pasitraukti iš Jungti
nių Tautų, kaipo čekų atstovas, lfcidija, kad perversmas 
buvo įvykdytas Rusijos ginkluotu jSgu pagalba. 

Jisai pareikalavo, kad Jungt. Tautų Saugumo Taryba 
pakviestų liudyti patį Čekoslovakijos prezidentą Benešą, 
kuris dabar esąs niekas daugiau, kaip tik komunistinio 
režimo kalinas. Jei p. Benešąs nebūtų išleistas čia at
vykti ir liudyti, tai patvirtintų teigimą, kad jis ištikro 

' yra kalinys. 
Šis p. Papanek pasiūlymas yra labai geras. Laisvas, 

civilizuotas pasaulis dabar lauks, ar jisai bus įgyven
dintas. 

Kun. Feliksas Kudirka, M.I.C. 
(1870-VII-27 — 1932-111-24 d.) 

16 METU MIRTIES SUKAKTUVES MININT 
? 

Dvasiniai Švyturiai niekad neužgęsta 

Chicagos ir Amerikos lietuviai 
1932 metais, kovo 24 d. nustojo 
didelio veikėjo, kunigo visuome
nininko, a. a. kun. Pelikso Kons
tantino Kudirkos, marijono. 

Tauria asmenybe, visiems pa
lankiu būdu, pasirengęs patar
nauti visiems, kas tik šaukėsi jo 
pagalbos, jis pasidaręs buvo Chi-
cagos lietuvių kultūrinė ašis, ku
ri judino visą katalikišką lietu 
vių visuomeninį veikimą. 

Jis nebuvo pratęs užimti pirmąsias vietas. Kur galėjo, 
jas užleido kitiems; bet visi labai vertino jo žodį, jo 
nuomonę ir patarimą, jo tylų, tėvišką būdą ir gerą širdį. 

Gimė jis Nemirų kaime, Griškabūdžio parapijoje 1870 
m., liepos 27 d. Jo tėveliai Jonas ir Ieva Skaisgiraitė-
Kudirkai leido jį Marijampolėn gimnazijos mokslus 
baigti ir džiaugėsi, kai jis sau pasirinko kunigo luomą. * 
Baigė Kunigų Seminariją Seinuose pirmuoju mokiniu 
ir buvo įšvęstas kunigu 1894 m. bal. 14 d. 

Iki 1911 m. ėjo uoliai įvairiose parapijose vikaro pa
reigas ir atsisakęs siūlomų klebono pareigų, vyskupui 
leidžiant, įstojo 1911 m. rugp. 8 d. į marijonų vienuo
liją, pradėdamas Šveicarijos Friburge novicijatą. 

PROVINCIJOS AMERIKOJ STEIGĖJAS 
Beveik dvejusj metus išbuvęs dvasinėje kun. prof. 

Jurgio Matulevičiaus, MIC vadovybėje, atvyko įi Jung
tines Amerikos Valstybes 1913 m. liepos 19 d. kartu 
su teologijos magistru kun. J. Kazaku, MIC. naujam, 
nežinomam darbui dirbti. 

Juodu atlydėjo Amerikon kun. Matulevičius, gavo iš 
Chicagos arkivyskupo leidimą kurti marijonų vienuo
lyną ir grįžo atgal Šveicarijon, 

Chicagoje kun. Kudirka dirbo beveik 20 metų. 
Verta bent trumpai atsiminti jo darbus, kad galėtu

me įvertinti jo svorį. 
1913 m. lapkričio 13 d. tapo paskirtas klebonu į Šv. 

Mykolo bažnyčią. 
Melrose Parko lietuviams prašant pas arkivyskupą 

sau lietuviškų pamaldų, jo paliepimu nuo 1913 m. gruo
džio 28 d. kunigai marijonai patarnauja tos kolonijos 
lietuviams. 

Praėjo darbo metai. Kunigas Kudirka sumano ir pra
deda leisti mėnesinį laikraštį "Tikyba ir Dora". Pir
masis numeris pasirodė 1914 m. gruodžio 1 d. ,m 

-1915 m. VIII. 4 perka marijonai North Sidėje naujo
kynui namus ir paskiriamas naujai atvykusis kun. Vin
centas Kulikauskas naujokų vedėju. 

1916 m.XI.4 atvykus Chicagon kun. prof. P. Bučiui, 
MIC, kun. Kudirkai pritariant, jis imasi redaguoti 
' 'Draugą" 1917 m. vasario 16 d. 

PO DIDELIŲ DARBŲ MIRDAMAS TARIA: 
»AČW DIEVUI!' ' .\ 

Nors vietos arkivyskupas raštu skatino 1918-VH-30 d. 
vesti 4 'Draugo" reikalus, bet kun. Kudirka, matyda
mas didelį, sudėtingą darbą ir lėšų stoką, atsisakinėjo. 

Galop "Draugo" vadovybė per vietos ganytoją įkal
bėjo marijonams imtią leisti dienraštį "Draugą" ir 1919 
m.1.19 d. "p raugas" pradėjo eiti marijonų vadovybėje. 

Tais pat 1919 m. kovo 3 d. arkivyskupas pavedė ma
rijonams dirbti Aušros Vartų parapijoje. 

Taip dalykams susidėjus, marijonai įsigijo greta Auš
ros 'Vartų para p. bažnyčios J. Bagdžiūno nuosavybę ir 
ten 1920 m. liepos 1 d. apsigyveno, atidarydami jame 
savo naujokyną. 

Ęet vieta naujokynui neparanki. Kandidatų gi pra
dėjo daugiau atsirasti. Tad, kun. F. Kudirkos rūpesčiu 
surasta ir nupirkta Marian Hills ūkis 1922 m. rūgs. 11 d. 

Sekančiais 1923 m. spalių 30 d. pradėta statyti Ma
rian Hills ūkyje naujokyno namai. 

1924 m. vasarą ten buvo atidarytas naujokynas, ku
rio vedėju buvo paskirtas 1924 m. sausio 7 d. atvykęs 
Chicagon kun. K. A. Matulaitis, MIC. 

Kun. F. Kudirka per 19 metų nuoširdžiai dirbęs su 
kitais savo pagelbininkais, pastatė Amerikos marijonų 
provinciją ant tvirtų pagrindų. Jo pastangomis įsikūrė 
marijonų spaustuvė, ėmė eiti "Laivas", įgytas Maria-
napolis ir įkurta Marianapolio kolegija. Savo dalimi jis 
dėjosi prie Katalikų Federacijos, Labdarių Sąjungos. 
Nora jis buvo t^lus, bet labai darbštus vadas ir šventas 
kunigas. 

Mirė 1932 m. kovo 24 d. taręs; "Deo Gratias — Ačiū 
Dievui", kai jam pasakyta, jog tuoj mirs. 

Kun. K. A. Matulaitis, M.I.C. 

Klaidų Pataisymas 
Mūsų bendradarbis p. L. pastebi, kad praėjusią sa

vaitę išėjęs milijonų žmonių skaitomas žurnalas "Life" 
įsidėjo žemėlapį, neskiriantį Lietuvos nuo Sovietų Ru
sijos. 

Jisai pataria ir skatina lietuvius^ parašyti redakcijai 
šimtus laiškų, kad ateityje tokių klaidų nebepasitaikytų. 
Reikia adresuoti: "'LIFE", Time and Life' Building, 9 
Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y. Iš tikro, reikia 
akylai sekti spaudą ir būtinai atitaisyti, kas yra ati-
taisytina. 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdele 
Kovo 14 d. raudonieji fa

šistai Lietuvių Auditorijoje 
Chicagoje buvo sušaukę ne
va konferenciją, kurioje be 
"didžiųjų vadų" dalyvavo 
keliolika durnelių bei žiop
lių. Rašydamas apie tą kon
ferenciją, L. Prūseika "Vil
nyje" kovo 16 d. pirmam pu
slapy parašė: 

"Konferencijos delegatai 
atstovavo daugiau kaip 6,000 
lietuvių". 

Tam pačiam numery, tik 
paskutiniam puslapy, para
šyta: 

"Konferencijoje dalyvavo 
122 delegatai nuo 40 įvairių 
draugijų, klubų, apimančių 
7,000 organizuotų lietuvių"% 

O "Vilnies" angliškas sky 
rius penktadienį apie tą pa
čią konferenciją parašė ši-

„ taip: 
"One hundred and thirty-

five jubiliant, cheering dele
gates representing 35 orga-
nizations and 10,000 Lithua-
nian-Americans..." ir t.t. 

• • • 
Šitas aprašymas man pri

mena anekdotą apie žydą ka 
reivį, pasiųstą išžvalgyti ne
toli fronto linijų esantį ma
žą miškelį. Žydas kareivis, 
nuėjęs į tą miškelį, išgirdo 
kažkokį, ūžimą jame. (Vė
liau paaiškėjo, kad tai zvim-
bė-ūžė "žydo bitės") — šir
šės, kurios ten buvo įsikūru
sios. Nieko nelaukdamas, žy
delis pardūmė pas savo bū
rio vadą ir išsigandęs atra
portavo, kad miškelyje yra 
visa brigada priešo kariuo
menės, Vadas nusišypsojęs 
jam pastebėjo, kad tiek ka
riuomenės ten nė netilptų. 

— Ui, bet pulkas tai tik
rai buvo! — tvirtino žyde
lis. , 

— Negali būti! — netikė
jo būrio vadas. 

— Na, mažiausiai kuopa 
priešo kareivių ten yra! — 
spyrėsi žydelis. f - . 

— Iš kur ten tau bus kuo
pa! Ar tu matei nors vieną 
kareivį? — klausia būrio va
das. 

— Ui, iš kur aš matysiu! 
Bet kas gi ten taio ūžė, jei 
ten nėra kareivių? — tarė 
žydelis. 

• • • 
Prūseikai pasivaideno, kad 

keliolika durnelių atstovau
ja 6,000 lietuvių, Paskutinio 
puslapio reporteriui tas skai 
čius paaugo iki 7,000, o an
gliško skyriaus redaktorius 
pralenkė ir tą žydelį, iš bū
rio žioplnį padarydamas 10,-
000 lietuvių "a ts tovus" . 

Kam taip kvailai meluoti, 
raudonieji tavorščiai, savo 
skaitytojams ir p a t i e m s 
sau? Jei jau meluojate, tai 
bent iš anksto susitarkite 
dėl skaičių, kad būryje žiop
lių visi matytumėte vienodo 
skaičiaus lietuvių ' 'atsto
vus n 

Blogi ir neverti krikščio
nies vardo, jei mes tik met
rikuose užrašyti krikščioni
mis, arba 'jeigu mes neatsi
sakome Kristaus išpažinimo 
tik žmonių akių dėlei ar 
šiaip žemiškiems tikslams, o 
savo gyvenimu nieko nepa
rodome, kad mes, kaipo kito
kio mokslo pasekėjai, fak
tiškai esame kitoki. 

" (Tęsinys) 
—O visgi geriau būti], kad būtum įsitaisęs radijo aparatą. Jei 

jau ne paskaitų apie ūki, tai bent mišių galėtum klausyti. Tiek 
to jau . . . 

—Mišios ne per radiją klausomos. Nesuprantu, kam tas pamal
das per radiją. Įvedė. Aš net galvoju, kad ėia tik žmonių paikini
mas. Bet Bažnyčia geriau žino. 

—Tuščia jo, to r a d i j o . . . Ką mes čia pradės im. . . Bet galėjai 
geresnę karvę nusipirkti, kaimenę pagerint. S iū l i au . . . 

—Kodėl ne. Ir gera karvė reikalinga, bet jeigu tik vienas kar
ves matysi, o-daugiau nieko, tai pats į galviją pavirsi. O kaip 
apie pinigus nusakėt, tai žinoma, pinigai visada reikalingi. Kad 
ir šiandie galvoju, k<j čia reiks daryt su ta mano pieva. Visai 
baigia samanom užaugti. Šitokia pieva! Nusausint reiktų, bet koki 
grioviai reiks iškast! C'ia tai tikrai, nori ai- nenori, reiks, kaip jūs 
sakot, pinigą i balą mest, o kur jis f 

—Pasiskolink. 
—Skolint—kai]) kirviu koją įsikirst. I r nakčia neužmigsi. 
Kreivėnas jau norėjo ką sakyt, bet susigriebė ii- susimąstė. Iš

siėmė papirosą. Užsirūkęs lėtai užpūtė degtuką ir žvilgtelėjo j 
koplytėlę. Vėl pritraukė dūmą, pamėtėjo degtukų dėžutę i viršų 
ir pagavęs Įsidėjo j kišenę. 

—Dėl koplytėlės, mielas kaimynėli, aš tau štai ką pasakysiu,— 
paplojo jis Grūštui per petį.—Graži koplytėlė! Nėr ką čia dai
linti. Ir pinigai ne Į ba l ą . . . Aš tik tyčia tai]) kalbėjau. Žinai 
mano būdą—vis prieš, vis niekam gero neduot. Koplytėle graži. 
Ką gi mes daugiau savo apylinkėj turim, kad taip v a . . . atsisto
jęs žiūrai, o tau ašaros akyse iš džiaugsmo. Sakau, ve . . . dėl to 
g raž io . . . Nieko daugiau ir neturim. Stogą kas raudoną uždengė 
•—gražu, bet čia ne tas,—papurtė jis galvą.—Nemanyk, kad aš 
koks aprūkęs skilandis, nieko nesuprantu. Aš tik tyčia tai]) kal
bėjau, žiūrėjau, ką tu pasakysi. 

•—Kur jūs nesuprasit,—šypsojosi (i rūstus patenkintas.—Moky
tas žmogus ir nesupras. 

—Koks ten mano mokslas,—šypsojosi ir Kreivėnas, net jo rusvi 
ūsai drebėjo.—bet šaukšto i ausi nenešu. Manot, tik man ii- jum 
š i t a k o p l y t ė l ė p a t i n k a t V ra ir d a u g i a u ž m o n i ų , k u r i o m s a p s i s u k o 
galva. Tikrai sakau—apsisuko. Kad ir (iiružis. Vieną syki nuei
nu aš rato, o jis man sako:—"(Jai jau bus paskutinis šis ratas.' 
— " ( l a i , " sakau, ' 'nes jau visas vežimas nedrūtas."—**Ne veži
mas, bet aš j a u ' r a t ų daugiau nedarysiu. Eisiu mokytis." — 
" K u r ? v klausiu. O j is : " P a s tą meisterį, kur (iiūštui koplytėlę 
padarė ." Aš klaust, kai]) čia,'ką, o jis man ir pasipasakojo. "Va
karais po darbo einu aš,'" girdi, "keleliais pasivaikščiot Kai pri
einu prie Grūstų sodo, tai net širdis ima smarkiau plakti. Stoviu 
prieš tą koplytėlę, žiūrau . . . Gražumas, nors rankas i dangų kelk. 
Rodos, kas sakyte sako: "Ve, kas tau reikia dirbti, o ne ra ta i ." 
Vos atkalbėjau. 

—Ir gerai padarėt,—pritarė Grūstas.—Taip atrado, kad vaiki
nas jau susitvarkė. Kas čia man sakė, kad jis ir Į bažnyčią nu
eina. • * 

•—Ar nesakiau aš visiems, kad iš jo bus vyras. Tokio vyro rei
kia paieškoti. I r pinigų turi. Dabar ieško padėjėjų. Neapsidirba 
viens. Ketina motoriuką pirkti. Kam, sako, rankom, kad galima 
motoru. 

—Tai tu tikėk. O vis kukėjo, kad prasigerės. 
—Meluoja, žalčiai! Iš p v/d .. Daugiausia moterų liežuviai. 

Žinau, kurių čia darbas, tik nenoriu sakyt. Kai su kunigėl iu . . . 
kai ta nelaimė atsitiko, kas buvo? Tyčia išvertė", užmušt norėjo! 
Žmonės, jūs žmonės . . . Jeigu tyčia, ar tai taip būtu pasibaigę! 
Tegu jis kunigas, tegu jis ir mus moko: "Atleiski mums mūsų 
kaltes, kai]) ir mes a t le idž iame. . . " bet jeigu tai būtų tyčia, būtu 
tu-rėėė-jęs nubausti. Nesakysiu — nubausti: pamokyti, kad toki 
kiaulės daugiau taip nedarytų. O ėia ir kunigėliui buvo aišku: 
arkliai jauni, į pakalnę branktas sudavė į k u l n i s . . . T y č i a ! . . . 
ŪžmUšt!. . . Ar tai žmonės? Ar tai katalikai? Žinau aš tas mo-
terėles. Pavydas, kaimyne. I r viena, ir kita vis tikėjosi, kad (ii
ružis dukrelę ves, o būtų leidę pasišokinėdamos. Ar tai juokas 
tokį vyrą gauti! Bet jis ne: vest neketina, tai nė neprasideda su 
jom. O vyras—ką čia šnekėt! Ir pažiūrėt yra j ką. Merginos seilę 
ryja. Bet aš jam vis sakau—palauk, nesiskubink, aš tau surasiu. 
O tokiam vyrui surast sunku. Pora turi būt kaip reikiant. Dai
riausi, galvojau ?r nuspreiKlžiau—kur rasi geresnę, kaip Elziutė. 

(Daugiau bus) 

WlNKLiRsToT»s 
"VVinkler automatiškas Šildytuvas prašalina 
visas senoviškos ranku kūrenimo mados 
bėdas, |»ttrvą ir naštą.. Automatiškai pala U 

ko ši luma patogiame 
laipsny, nežiūrint oro 
atmainų.. . ir pagarsė
jęs \Vinklor "I n t e r-
I'lan" Drive užtikrina 
ilgą patarnavimą, VI-
ikit pas Winkler par

davėją prieš perkant. 

Namams. . . . 
Apartmentams. 
Krautuvėms... 
I s taigoms. . . . 
Dirbtuvėms... IMMEDIATE 

DfUVtlY 

TAISYMAI PILNI ŠILDYMO ĮTAISYMAI DALYS 

T OR MORE OF 

LAFayette 
3138 

WITH THE AMAZING 

WINKLER IP* 
*""'' OIL BURNER 

I>egina visokiausios rūš!es aiiejų . . . 
net ir sunkiausiai degančius maiši
nius . . . Mažina kuro vartojimą . . . 
Ihmionstraeija į t i k i n a . . . ATEIKIT 
ŠIANDIEN! 

ARCHER STOKER SALES 
Lietuviška Įstaiga 

4101 S. Archer Avc 
—Pranas Dovydaitis * 
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BRIDGEPORT 
NUSISEKĘS VAKARAS 
Federacijos 26-to skyriaus 

MAROUETTE PARK 
BAIGIA PASIRUOŠIMUS 
L. Vyčių 112-toji kuopa 

/ / O Ž E L I S " 

iniciatyva, Verbų sekmadie- jau baigia pasiruošimus šo-
nj parapijos salėj Šv. Jurgio kiams "Easter Bonnet Bali" 
parap. choro koncertas T. kurie j vyks Velykų vakare, 
Dubois kantata "Septyni pas, parapijos salėj. 
kutiniai Kristaus žodžiai nuo Šokiams grieš Del Rene s 
kryžiaus'' labai gražiai nu- orkestras. Atsilankusiems 
niseke. bus progos visą vakarą ir 

Choro ir solistų paruoši- šokti ir su draugais pasikal-
mas giedojimui skaitlingą bėti. Komisijos vadu yra An-
publiką jaudino ir sužavėjo, thony Lubert. Komisijos na-

Federacijos 26-sis skyrius riai: Gene Kinder, Sylvla 
kas metą Verbų savaitėje Raczkus, Pauline Švagzdys, 
stengiasi ką nors panašaus Josephine Zizas, Anthony 
suruošti. Tai nuopelnu šv. • Linkus^ LuciUe Paulis, ir An- j p i e š i . . A t e i t i 8 . , n^i(> RoherU) Tr 
Jurgio parapijos dvasios va-i drew Yuknis i i,„ • . . , v , . ,1-^ ..„ *• v , . , , 
du ir Federacijos 26 skyr. _ N. N. į ^ _ ! ! " i į * , 2 * ' J * » ,?** 'J* S ° k l S ' ^ ° ^ * a s 

valdybos. O valdybą sudaro: 
dvasios vadas kun. dr. J. 

Arabai Sako Tebekovos 
KAIRO, Egiptas, kovo 22. 

—Arabų sąjungos pareiški
mas, priimtas minint sąjun
gos įkūrimo trijų metų su
kaktį, paskelbė są j u n g o s 
planą tęsti kovą Palestinoje 
ir arabų pasaulyje iki, anot 
jos, demokratiniai principai 
įsigalios. 

Sąjunga remia nepriklau
somybę šiaurvakarinės Af
rikos kraštams po Prancūzi
jos ir Ispanijos valdžia, ir 
buvusiai Italijos kolonijai 
Libija. Taip pat reikalauta 
užbaigti svetimųjų įtaką sep 
tyniose arabų sąjungos val
stybėse. 

Džiaugiasi Laimėjimu 
atsitinka, kai du pikti ožiai susitinka, yra sužavėjęs Ka- Sąjungos sekr. Azzam Pa-

Marauette Park Namų Sa- nad^> k a i "Ateities'' šokėjų grupė atstovavo lietuvius bir-' sha sakė, sąjunga turėjo di-
Prunskis, ižd. komp. A. Po-Į vininkų organizacija laikys! želio men. 1947 m. Taipogi tiek sužavėjo Missouri valstybę, į'aelį laimėjimą, kuomet pa-

AI x^..j_i_ •_*_«_•— tori jî  vro irTnfl^o«,i ;*. x;w,̂ + „+i—4.̂ +; x; ;- į^*,,,, x~u;..„ 'dalinimo planas buvo ''jo cius, pirm. Al. Budris, vice mėnesinį susirinkimą kovo kad jie yra kviečiami ir šįmet atkartoti šį ir kitus šokius 
pirm. Adomas Banis, rast.' 25 d., 7:30 valandą vakare, i O Chicagoje ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai vis reika-
Ona Banienė, jos pagelbinin- parapijos svetainėj. Malonė- lauja atkartoti šį šokį. Velykų sekmadienį, kovo 28 d., Chi-
kas dr. Viktoras Balanda. kitę visi nariai atsilankyti, 

Tebūna nuoširdžiausias a- nes randas daug svarbių da-
čiū Šv. Jurgio parap. chorui, lykų aptarti mūs kolonijos 
vadui, visiems dvasios va
dams, visai skyriaus valdy
bai, vakaro vedėjui kun. dr. 
J. Prunskiui, žodžių aiškin
tojui kun. A. Stasiui ir vi
siems kuomi nors prisidėju-

gerovei. 
— Fr. Bakutis, nut. rast. 

NORTH SIDE 

cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St., 5:00 vai. 
vak. matysime šį ir 24 kitus lietuviškus šokius, išpildo
mus šios grupės koncerte. 

PAŽINKIME BLOGIO J ir artimiausioje ateityje. 
ŠAKNIS ' Marksizmas, komunizmas, 

stipriausio rėmėjo"—Ameri
kos—atmestas. Pareiškimas 
sakė, ' 'padalinimo planas 
buvo sunaikintas po to, kai 

j pasaulis įsitikino, jog Pa
lestinos arabai ir visas ara-

| bų pasaulis nepaleis savo 
I teisių nelieję kraujo už jas." 

š iems . 
i 

Sovietų Sąjunga, karai, 
maisto normavimas ir trū
kumas ir visi ateities gyve
nimo klausimai 

(Atkelta iš 3 pusi.) 
arba yra panašus į tą pauk 

Šv. Mykolo bažnyčioje Pri štį, kuris pamatęs pavojų 
Vakaro pelnas skiriamas sikelimo apeigos, procesija , p a s lepia galvutę ir jau jau- j 

tremtinių naudai. i r š v- Mišios bus 5 vai. ryto.! čiasi esąs saugus. Būkime j šia proga tenka apgai-
— J. Šliogeris, koresp. šv. Mišias laikys pats kleb. realistai. Daugiau realizmo, lestauti, kad šiandien ma 

kun. P. Gasiūnas. Parapijos tikrovės suvokimo. Ameri-
choras, vedamas varg. N. koje, Vokietijoje, Anglijoje, 
Kulio, išmokino naujas mi- Australijoje, Brazilijoje ir 
šias: "Mass in DM by W. C. kitur gyveną lietuviai ture* 

TZKTV-.VA'AV ri^^Zi M6AS5SR66.'2555 

Renkame Rūbus 
Pavasaris jau čia. Deko

ruojami namų kambariai, I Peters, kurias choras giedos ; tų organizuoti specialius 
perkami nauji rūbai ir kiek-! per Prisikėlimo šv. Mišias, studijų ratelius tikslu pa-

randasii Girdint chorą giedant šias žinti komunizmą vienuose namuose ir iš viso 

sese yra labai mažai žinoma 
socialinė Katalikų Bažny
čios doktrina, šiandien ra
sime katalikų inteligentų^, 
kurie mažai ką žino apie so
cialinių enciklikų turinį, tuo 
tarpu kai kuriuose kraštuo
se, kaip pav. Vokietijoje, 
nekatalikai deda enciklikas 

kas nors nebereikalingo pa- mišias klausančiam daro di- studijuoti socialinius klau-
čiam Tie nebereikalingi rū- j delio įspūdžio. Jos, ištikrųjų, simus. šitie klausimai turi 
bai yra labai brangi dovana' skamba majestotiškai. Solo šiandien didelės reikšmės. Į savo socialinių studijų pa-
tremtiniams Europoje La- ir duetų vietose puikiai pa- atskiro žmogaus ir tautų j grindan. 
biausia reikalingi drabužiai1 sižymi: Felicita Plančiūnas, gyvenime. Jie bus labai opūs Į —. . 1-
yra vyrams ir vaikams, nes Genovaitė Mazcis, Vincas Ci-j 

KENCIANTIEJI 
— nuo — 

Arthritis ••• — Rheumati/mo — 
Lumbagu — Muskulų Skausmo 

. . . Vartokite . . . 
HEALTH RESORT MINERAL 

BATH DRUSKA 
Vienas maišukas užtenka 10 

maudymusims 
KAINA TIKTAI — $1.25 

Prašykite jos vietinėj vaistinėj, o 
jei jūsų. vaistininkas neturi, siųs 
kitę savo užsakymus su pinigais 
tiesiog į — 

Bath Products Co. 
Laboratories — Chicago 24, BL 

vins ir 
— Vietine 

jų kaip tik mažiausiai gau 
narna. Todėl, kas tik turite 
atliekamų rūbų, prašome 
i ą S^^SSS^I*Wė Maisto Siunta 
LF Chicagos skyriai atvežė 
rūbų į apskrities sandėlį. Rū 
bai bus tuojau siunčiami į 

Bronius V i d e t ^ Amerika Neišeis iš 
Berlyno—6en. Clay 

BERLYNAS, kovo 22. — 
i Gen, Clay šiandien pareiškė, 

LietUViamS VOKietIJOJ kad Amerika nemano išeiti 
.v AT I iš Berlyno, kaip buvo reika-Siomis_ dienomis is New L ^ SQyiet v a l d o m o j vo_ 

New Yorką ir is ten Euro- Yorko įsejo viena didžiausių k į e č i g d(>j u g k o m a n _ 
pon kai tik susidarys didės- m a i s to produktų siuntų he- a i e r i u s t a i p t s a k § „ k i e k 
nis kiekis. | tuviams tremtiniams Vokie - l k a r t ų a š t u r i u tą pareikšti r 

Bridgeport skyrius atveze tijoje. Laivu S S South Star 
18 dėžių. išsiųsta siunta, kurios bend-

Melrose Park skyrius — 8 j r a s svoris 352,455 svarai. 
dėžes. Jos vertė — 123,360 dolerių. 

Roseland skyrius pusantro' BALF pirmininkui kun. 
dr. J. B. Končiui prašant, 
šie maisto produktai buvo 
dovanoti lietuviams tremti-

LIODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKAs EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6 8 4 5 So. Westėm Ave. 3 3 1 9 Li tuanica Ave . 

PROspect 0 0 9 9 YARds 1138-1139 
Tiems kūne gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčia arčiau jūsų namy 

tūkstančio svarų. 
Town of Lake skyrius su 

rinko 10 dėžių. 

Rusai šiandien parodė sa
vo nenorą bendram darbui, 
kuomet šešios alijantų ko
misijos suėjo svarstyti bė
gančius reikalus, kiekvie
nam atsitikime be rusų at
stovų. Rusai taip pat atšau
kė penkių komisijų posė-

Ruošiasi atvežti Marąuette, niams Vokietijoje War R e - | d ž i u s n u m a t y t u s ryt dienai 
Park ir Brighton Park sky- iįef Services — N. C. W. C, Į 
riai. | iš Amerikos katalikų vyska- j SKELBKITES "DRAUGE". 

Rūbus prašome nešti į se- i pų vardu vesto maisto va- \ ' 
kančias vietas: j jaus. j Kitiems būdami geri, ir 

Bridgeport: pas Al. Budrį. Tai jau antra stambi War j p a t y s tokiais būsime. 
939 W. 33rd St. | Relief Services auka lietu-, 

Brighton Park: pas Kass, viams tremtiniams. Prieš ku Proto trūksta tam, kam 
4102 Archer Ave. rį laiką britų zonoje Vokie- trūksta stiprios valios. 

Marąuette Park: pas Ag- tijoje gyveną lietuviai gavo 
linksus, 6811 S. Talman Av. no,OOQ svarų įvairių mais-

Roseland: į parapijos salę. to produktų, kurie šiuo me-
Nortn Side: į parapijos sa- tu išdalinami lietuviam-

lę. " — E . S. s tremtiniams. 

. 

PIRKITE TIESIOG NUO— 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
planų pasirinkimas mieste. 

Telclo^s CEDARCREST 6 33 5 

. 

PIRKITE PAMINKLUS IŠ DIDŽIAUSIOS 
DIRBTUVĖS CHICAGOJE! 

JONAS SAVICKAS 
USttM 

Bevel Granite Co. 
Not. Inc., 

119thSt.8iKedzieav. 
Didelis paminklų ir koplyčių 
pasirinkimas - Atdara kas
dien — Yakar&is pagal su
tarimą. 

Telephone BEVERLY 3632 

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOS IŠ DIRBTUVĖS 
; 

Ufaisakykite gražų paminklą ant savo mylimo a#-
mena kapo — tiesiog ii šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves. 

Paminklas pristatome | visas kapines arti ar tolL 
Nuo akmens slifikavimo iki raidžių iškalimo ir 

paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekaper-
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimo. 

Aplankykite mos Ir pamatykite mftsų darbo pavys-
daas. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis Ir vlaa--
mis valandomis. 

BITTINandKAMENSKY 
Mfcnum^nt Works 

3938 W. U l t h STREET — Tel. BBVerly 0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. nurtų. 

L 

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

:mim 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ 

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

• o « a » o «sa>o^BS> * MBS> • mm* u «SA u ̂ BS>O «SB>I t ^ a » ttm 

4330-34 South California Avenue 
Tel. - LAFAYETTE 0727 

Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 
Chicagos Miesto Dalyje. 

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

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

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusią ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
1 jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Kntftiklamas pilnas utilitarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY a 

PETKUS 
• • 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, I1L 
Telefonas TOWNHALL 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsa patarnavimas yra greitas, mandagus tr 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas t 

m 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

ArabulHūMU patarna
vimas yra teikiamas 
dieną Ir naktį. Bet 
**!•, saukite mus 

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
fctoselando dalyse k 
tuojau patarnaujami 

-\v," 

LACHAWICZ u SŪNAI 
2314 W. iird PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICH1GAN PULhnan 1270 

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

IGNACAS J. ZOLP 
1«46 WEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

POVILAS I. RIDIKAS 
KS5* M. HALSTED ST. .10 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 141d 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULlm&n 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. LITUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4S4X 8. CALIFORNIA AVE. Phone LAPayetto S572 



• 
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a Kuriuos hns Kariuomenėn 
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, kovo 24, 194S 

WASHINGTON. — Ap- , 4. Dvasiškija. 
saugos sekretoriaus Forres- Į Įstatymas turės nurodyti 
tai štabas pareiškė, kad i išskiriamuosius. Šiuo pašau-
ruošia Įstatymą ir sąstatą i kimu j kariuomenę tikima-
tų kurie vfcl bus pašaukti i si sulaukti 3,000,000 vyrų. 
kariuomenėn. Veteranai nuo j Pramatoma, kad jų tarnyba 
19 iki 25 metų amžiaus k u- j tęsis du metus, 
rie ištarnavo mažiau kaip 
18-ka mėnesių tu% šaukia
mi. 

pTamatoma kad sekantie
ji retus imami kariucma-
n § n : | HARTFORD, Conn. — 

1. Karo veteranai ir kitLfBalandžio 1 d., Connecti-
kurie ištarnavo daugiau Cut valstybė numuš vals-
kaip 18 mėnesi^. 

2i Veteranai kure aplovar 
nuristi medaliu už sužeidimus 
mūšiuose. 

3. PriklausianMeji prie na 

Illinois Nemažina 
Valstybės Taksus 

LABAI NUKENTĖJĘS MIESTELIS 

tynęs "sales taksus" nuo 
trijų iki vieno nuošimčio, 
tikėtasi iš jų per matus 
gauti $26,000,000 rajamų, 
bet kai per šelis mėnesius 

cionalė* gvardijos ar kitų I sulaukta $22 milijonai, tai 
kariškų rezervų kaip nus- j valstybės gubernatorius pa
tą tys jstatymas. 

S S ė Nužudė Vaikus 
CHELMSFORD, Mass. — 

Evelyn Roche, 34, kurios 

siūlė taksus numušti. 
Pasikalbėjime su repor

teriu pareikšta, kad ir Illi
nois valstybė irgi galėtų 
numušti savo "sales taksą". 

pirmas vyras mirė tuoj po -, Abiejų valstybių gufcernato-
vestuviųv dažnai susitikdavo į riai yra republikonai. Vien 
su senyvu, turtingu b;znie-;tik vasario mėnesį šiais 
riu, iš kurio susilaukė 4 | metais Illinois valstybe 
vaikų. Jis kas mėnesį pri-1 gavo pajamų $21.3 mdlijo-

Kelmės vai. 
Gudžiunaitė Sune'ai-

Nuo pastarojo viesulo labai nukentėjo Alton, 111., miestelis. vGriūdami namai ir virs
dami medžiai vienus panikos apimtus gyventojus mirtinai palaidojo, kitus sužeidė. 

(Acme telephoto) 

Kas Girdėt^ 
Chicago je # 

Karo Laivai Neveža 
A-Bombas Europon 

nų. Pinigai valstybes ižde 
sudaro perteklių ir nėra 
reikalingi valdžios išlaidas 
mokėti. 

siųsdavo čekį pragyvenimui 
Kai j iš pasimirė, Roche ne
galėjo vaikus išmaitinti. 

Ji pasamdė automobilį, 
vaikus įsodino, paleido mo
torą, duris užrakino ir vai-
kmr nutroškino. Ji pati bu- J 
yo netekus sąmonės, kai, PHILADELPHIA. — Du 
buvo atrasta. Policija ją y a g y g b a n d § p a v o g t i dvi 

Vagys ir Bites 

nuvežė į ligoninę ištirti jos 

Lietuviai Padėjo 
Sučiupti Vagiliy 

Užvakar seniai policijos 
ieškomas vagis bandė ap
vogti gazolino stotį prie 61 
ir Western ave., kur dirba 
Felix Tankus. Vagis James 
Merek, 25, 5136 S. Rockwell 
atstatė du revolverius. Tan
kus vieną išmušė iš rankos. 

Tuo laiku atvažiavo Ed-

WASHINGTON. — Lai
vyno departamentas griež
tai paneigė raportą būk ka
ro laivai Viduržemio jūroje 
prie Italijos veža atom-
bombas su savim. Taip pat 
paneigta raportas, kad dau
guma karo laivų koncen
truoti toje pačioje jūroje 
prie Italijos. 

Pavasario Potviniai 
Visur Pasireiškia 

medines dėžes iš Freeman 
Mason kiemo. Didelis buvo I ward Stasukaitis kur* s pa 

Ęas ieško tiktai savo nau-ljų nustebimas, kai nerado 
tas jos niekuomet ne- medaus. Suerzintos bitė3 va

gis išvaikė. •v 
rarida. 

• 

' 
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WELCOME 

matęs kas darosi, pašaukė 
policiją ir pats gr;žo su 
draugu į pagalbą. Jie tuo
met išginklavo Merek ir jį 
gerokai apdaužė iki policija 
atvyko. 

Wc're happy to be of service to individu-
als ind familiet who want to look to tht 
fu ture wtth safety, by saving regularly ia 

'•-,' an insured savingi account herc. Start with 
« taixll amoaat now- »nd savc*here regu-
•P* V" 

Surado Automobili 
Prieš kelias dienas vagys 

pavogė Frank Paliulio, Ca-
pitol Press savininko, auto
mobilį prie jo namų, 69tos 
ir Washtenaw ave. Auto
mobilis rastas Hammond, 
Indiana, be aliejaus, gazoli
no ir su išsekusia baterija. 
Matvta trvs jaunuoliai, ku
rie jį paliko prie vieškelio. 

Manė Kad, Komunistai 
Užvaldė Meksika 

MEXICO CITY. 
rikos ir kitų šalių turistai 
aną dieną labai išsigando 
ir pradėjo sugužėti į vieš
bučius ir oro susiekimo li
nijų raštines, tuoj po pa
reiškimo, kacl komunistai 
užėmė Čekoslovakiją. Jie ne 
tiek susirūpino tos šalies 
užėmimu, kiek žiniomis, kad 
įvairiose sostinės vietose 
buvo iškeliamos raudonos 

Pavasario potviniai jau 
reiškiasi 11 valstybėse nuo 
North Dakota iki Pennsil-
vanijos. Mississippi upė 
taip pakilo prie Quincy, 111., 
kad darbininkai prisipaži
no negalėsią atsispirti ir 
sulaikyti jos išsiliejimą. 
Tikimasi, kad bus užlieta 
net 6,000 akeriai našios 
žemės užsietos žieminiais 
kviečiais. 

Ohio slėnyje, New Yorke 
ir Pennsilvanijoje upių pa
kilimas perkirto keletą gelž-

Ame- j keliiri bėgių. Niekuriose vie
tose mokyklos buvo užda
rytos. Clevelande nuo smar-

Ieškomi Asmenys 
Guzevičius, RomuaMas, iš 

Panemunio v., Rokiškio ap. 
Galinauskis, Kazimieras, 

gyv. "Wallticham" ar Bos
tone. 

Glitas, Gustavas, gyvenęs x A. a. A. Gerdžiūnas iš 
Elizabeth. šv. Antano bažnyčios bus 

Griškevičius, Juozas, iš laidojamas kovo 24 d. Lai-
Šilalės, Tauragės ap., gy/ . dotuvių apeigas atliks velio-
New. Yorke. nio dėdė, kun. dr. A. G. Ra-

Gudmonas, Tamoš'us, iš kauskas. 
X S. Šimulis, plačiai žino

mas Lietuvos Vyčių veike-
tienė, Kape, iš Betygaloi v., Jas? l a b a i džiaugias velyki-

1 Raseinių ap, ir vyras Su- n e dovana — nauju Buicku 
nelis — Sunelaitis, Juozas. i r D . Kuraičio, seno automo-

Hazenaitytė — Vaišnorie- b i l i ų dylerio Chicagoj, pa-
nė, Ona, iš Prienų vai., Ma- tarnavimu, 
riampoles ap. 

Jezerskaitė, Juzė ir Ona 
iš Raseinių, ištekėjusi, gyv. 
New Yorke i r 3 0 d i e n o m i s Chicagoje į-

Jurgelis, Jonas, iš Eglu- v y k s m e t i n i s I l l i n o i s D e l i n " 
pių k., Pajavonio vai., Vii- , ? " ? « * Prevention suvazia-
kaviškio apskričio, siuvėjas 
(kriaučius), Brooklyne, 680 
Grand Street. 

Jusenas, Jonas ir seserys 
Ona ir Viktorija, iš Biržių 
apskr. 

Račinskis, Jonas ir Juo
zas, Chicagoje. 

Kaminskas, Antanas, kil. 

Ruošiamasi svarbiam 
suvažiavimui. Balandžio 29 

vimas, į kurį prelegentais 
kviečiami žymiausi krašto 
sociologai ir mokslininkai. 

X Antanas ir Genovaite 
Milauckai iš Cicero yra vie
ni dosniausių šelpime trem
tinių Vokietijoj. Dažnai siun 
čia maisto ir drabužių siun
tinius. Neseniai tremtinių 

iš Aukštųjų Šančių, Kauno, i laikraštyje "Žiburiai", buvo 
Karaliūnienė, Monika, iš j įdėtas jų atvaizdas, kad su-

Šiaulių ap., gyv. New Yorke i šelptieji pamatytų, kaip at-
Kavaliauskienė — Petrai-1 r o d o 14 nepažįstamieji gera-

tytė, Monika, iš Eržvilko I dariai. 
vai., Tauragės ap., gyveno 
New Yorke. 

Kazlauskaitė — Pukelie-
nė, Janina, iš Skaudvilės v., 
Tauragės ap., Chicagoje. 

Kazlauskienė, Teklė, iš 
Panevėžio ap. 

Kiuienė — Mailaitė, An
tanina, iš Šakių ap., New 

kaus lietaus jau padaryta Yorke. 
$1,000,000 nuostolių. Pa- ! Klimienė—Mailaitė, Mar-
čiame miesto žvėryne nuos
toliai siekia $60;000. 

Pavogė 108 Paukščius 
ELIZABETH, N. J. — 

Policijo ieško gabaus paukš-
vėliavos. Manyta, kad čia f čiU ž i n o v o ' k u r i s i š F r e d e : 

• v • v 
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atuč jLoan crf--Mociatum 
SAVINGS 

. OmtHfė ė*4 Uę*yrt—4 fcy M* IMU4 St«»»» G«vm«i—I 

2202 W. OERMAK RD. • CHICAGO 8, ILLINOIS 
PHONb VMfMa 7747 » JOHN J. KA2ANAUSKAS. Pr««. 

Mirė Julia Dombrou 
Užvakar Evangelical ligo

ninėje pasimirė Julia Dom
brou, 76, sena West Side gy
ventoja, 2138 Coulter s t., 
kuri prieš kelias dienas bu-

revoliucija. 
Vėliau turistams išaiš

kinta, kad čia Meksikoje 
nevyksta sukilimas. Vėliavų 
iškėlimas tai buvo ženklas, 
kad krautuvėse galima gau
ti mėsos, šviežiai atvežtos 
iš skerdyklų. Turistai nuri
mo. 

Odom Skrenda Krnijon 
ONTARIO, Calif. — Bill 

Odom, C-87 transporto la
kūnas, kuriuo Reynolds 
mokslinė ekspedicija ruo-

vo automobilio suva|inėta i šiasi Kinijoje surasti aukš-

rick Swieder namų pavogė 
108 čiulbančius kanareJius. 
Savininkas sako, nuostolių 
padaryta $1,296. Jis pats 
jos augina ir pardavinėja 
už $12. 

Swieder sako, kad va*gis 
irgi yra paukščių mėgėjas, 
nes vagystės laiku iš kana
rėlių negirdėta ne cypt. 

X Chicago Gamtos Isto
rijos Muziejuje" kiekvieną 
šeštadienį, 2:30 valandą duo
damos labai įdomios ilius
truojamos paskaitos. Prele
gentais būna žymūs gamti
ninkai. Gi tomis pačiomis 
dienomis 10:30 vai. rodomos 
vaikams įdomios filmos iš 
gyvulių ir kitų kraštų žmo
nių gyvenimo. Įėjimas į pas
kaitas ir teatrą nemokamas. 

X Pas Nabijonaičius, 3524 
S. Union Ave., šiomis dieno-

, mis parapijos kunigų meti-
nusi Mariampolėje, gmusi n į 0 v i z i t o (kalėdojimo) pro-
Amerikoje. ga buvo pakviesta eilė sve-

Kvarinskienė. Petronėlė, į čių į šeimininkai iškėlė va-
ir ios motina Ū s i e n ė . ! karienę. Nabijonaitienė pa-

Kvn. Charlie, B-coklyne. , sirodė yra ne tik slaugė ir 
Lipskas Dominikas. Poi- dainininkė, bet ir gera šei-

tone. iš Seinų ap. j mininke. Stalas buvo turtin-
Ma ilsitės. Antanina Ki- gas ir meniškai papuoštas. 

celė, iš Šakių ap., Brooklvn 
Krypas. Antanas, iš Sa

lantų vai., Kretingos ap. 
Kuckaitytė, Elena, gyve-

prie Blue Island ir Leavitt. 
Automobilistas pabėgo. 

Į IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ 

^ 

Mūaq ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
fgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą, Tiesioc Joms — 

U mm DirbtovSa 

Turime dideli ii* pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados Seklyčioms Setų. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRfcTUVĘ 
Pas Mos Perkant, Nupirksite Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
V t LABAI PRIEINAMAS RAINAS! 

T4k»tanM»i Pilnai Patenkintu Pirkėju Išgarsina Mua. — 
Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų! 

Archer Avenue Fumiture Co. 
4140 

PARLOR SETŲ ISDIRBCJA1 

Archer Ave. Chicago 32,111. 
Telefonas LAFayette 8516 

aartninkaj JOH KAZIK - KAZIKAITIS 

^ : 

čiausią pasaulyje kalną, pa
taisęs lėktuvą, skrenda at
arai j Shanghajų, iš kur 
eksmdicija vyks j vakarų 
Kiniją. 

Odom, kurič rekordiniu 
greičiu apskrido pasauli, to 
žygiu metu sustojęs Pary
žiuje, per "Draugo" kores
pondentą V. Arūną siuntė 
sveikinimų "Draugo" šta
bui ir skaitytojams. 

WASHINGTON. -
departamentas praneša, kad 
mėsos trukumas bus jaučia
mas iki metų pabaigos. Jos 
kaina kils ir kils. Departa
mento pareigūnai ragina pi
liečius auginti kralikus. Su 
Velykų diena prasideda vi
soje šalyje kralikų savaite. 

Sakoma, kad kralikiena 
labai skani ir panaši į viš
tieną. Kralikai greitai dau
ginasi ir mėsos tada visiems 
užteks. Būsimiems kralikų 
augintojams pasakyta, kad 
jie eda daržoves, žoles, duo- j 
nos plutas ir virintas bulvių 
lupynas. Geras patarimas. 

oipne ,;r Marcele Klimienė. 
iŠ Šak'*' an.. trw. New Yor
ke ir Brooklyne. 

Oka s, Juozas, gyvenęs 
BublelH vai. 

Perrev. Adomas ir Go*li-
Ūkioibas. Paežerių vai.. Vilkaviš

kio at>.. P'vv. New Yorke. 
Pienaitiene — Arlauskai

te Viktorija. 
Pikturna. Stanislovas iš 

K^men v»l. 
Pranciškiene, Ona, iš Ra-

c j p i n i n . 

p»firpliene — Ka7la"«:!kai-

te. Janina, iš Skaudvilės v.. 

CONSITT.ATE OENERAT, 
OF LFTHUANIA 

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 

Wa^ŲIAIWVIfth |̂jWWVVWVWVVtf 
DtMESIO! — Neužmirškit anks
ti priduoti skelbimus, jei norite 
kad tilptų 'Draugo' Velykų laidoj. 

T Y P E W R I T E R S 
and ADDING MACHINES; NEW AND 

REBU1LT 
*CASH OH 
PAYMENTS 

HAVK Y O U SEEN 
THE NEW 1 9 4 5 

DELUXE 
VVOODSTOCK 

TVP«WRITER 

IMMEDIATE DELIVERY 
PORT AB LE and STANDARD 

PMONE 
ANDOVER 7 3 7 3 
FOR FREE TRIAL 
t VEAR «UARANTU 

ALL MAKES 
SOLD - RENTED - EXCHANGED 
REPAIRED - OVERHAULED 
NO CHARGE FOR ESTI MATĖS 

ALL WORK GUARANTEED * 

*CTAP.TyPEWRITER CO. 
^ ^ I # % • % 189 W MADISON ST. 

(SO YEARS ON MAOtBON STREET AT WELLS) 

P h o n e A N D O V E R 7 3 7 3 

STASYS LITVVINAS SAKO: 
r ^ T N J Į p i Į P 11AI GERIAUSIAS LAIKAS 

U£\DI\ri — PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

St >trams Reikmenys — Insuluotu Plytų-Išvaizdos Sidings 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenu-
Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz-
čf'ų ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APtOKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 
STASYS LITWINAS. Pres. 

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

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

X Juozo A. Mickels gra
žūs namai, 6747 S. Artesian 
Ave., praeitą šeštądien] bu
vo pilni svečių, kurie susi
rinko pasveikinti Juozą var
dinių proga. Svečių tarpe bu 
vo ir dainininke S. Adomai
tiene su savo vyru, kuri sa
vo dainomis, kupletais visą 
vakarą susirinkusius buvo 
labai linksmai nuteikus. 

X Young Matrons Club 
vel paruošė ir paštu išsiuntė 
aštuonis vertingus rūbų ir 
maisto ir mokslui reikalingų 
daiktų vienai tremtinių pra
džios mokyklai Aukštojoj 
Austrijoj. Šios jaunos lie
tuvės Kalėdų proga buvo pa
siuntusios keletą siuntinių 
tai mokyklai ir jau gavo 

; nuoširdžios padėkos laiškus 
nuo mokyklos mokinių. Tas 
dar labiau paakstina jas šelp 
ti savo globojamus lietuviu
kus tremtyje. 

X Šioje skiltyje, prieš 
kiek laiko buvo įdėta žinu
tė, kad "A. Simonaitis, tre
mtinys Vokietijoj, susidėjęs 
su kitais, užsiprenumeravo 
"Draugą". Tai buvo redak
cijos padaryta klaida, kurią 
pats A. Simonaitis dabar a-
titaiso. Ne jis su kitais už
siprenumeravo dienraštį, bet 
jam užprenumeravo jo dėdė 
ir dėdienė, Jurgis ir Sofija 
Simonaičiai, gyvena n t i e j i 
537 West 120 St., Chicago. 
Šiuomi klaidą atitaisome ir 
prašome J. ir S. Simonaičių 
nesupykti ant A. Simonaičio 
dėl anos klaidingos žinutės. 




