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Penki Žuvo Kruvinose Riaušėse 
Tarp Britu ir Žydu Palestinoje 

JERUZALE, kovo 9. — tų kariuomenes yra sukon-
Britų kareivis ir keturi žy- centruota aplink Tsingtao 
dai ekstremistai buvo už- ! laivyno bazes miesto, o 30,-
mušti i r bent 24 kiti asme- j 000 komunistų tuo pat metu 
nys buvo sužeisti vakar, veržiasi arčiau Kiaohsien, 
riaušėms iš naujo iškilus 26 mylias šiaurvakariuose. 
plačiame fronte karinio sto- Tsingtao mieste, 60,000 val-
vio apsuptame Tel Aviv džios kareivių ruošėsi susi-
mieste. rėmimui, komunistams už-

m . , u •*, puolant artimus miestelius. 
Teroristai atakavo britų r . . . •v, • • xi. v ^ * «« Mandziurijoje, raportuota militannj stabą O t r u s pa- . .. J J • , 

. ~ •« • jog didžioji valdžios kariuo-
talpose ir Sarona mihtan- J b

 m . J _. e 
_. l f . , . mene jau perėjo per Sun-

neje stovykloje, ir tuo pat . J . , t , . , m 
\ . * ,. .. *L I gan upę, ir kad aplink Tao-

metu atakavo policijos sto- f . \ . 
At - MM . , ,. .. laichao vyksta aštrios ko-
tį Jaffoje, kelias myhus , '. . 
* • «. , A vos. Ankstyvesni raportai 

pietuose nuo Tel Avivo, si- / . . *. -
f. . . . . . , sake valdžios jėgos pnesa-
tie ^ i r e m i m a , buvo didės- Į ^ ^ ^ . . 
meji edeje teronstm.ų š i a i a r g n g 9 
veiksmų Palestinoje per iš- J 

tisą dieną ir naktį. 

Kaina 4 centai Vol. XXXI 

KONFERENCIJA 
BRITAI IEŠKO SPROCIMO KALTININKŲ 

nuo Charbino miesto. 

Sučiupo 2 Laivus su žydais ^ 2 j n j y ^ j g [ ) U 

Riaušes iškilo po to kai ~ . - . . . *-• 
britai jūreiviai sučiupo lai- MlIfllfUS Am8riKieCIUS 
vą su 600 neteisėtų žydų VVASHINGTON, kovo 8.— 
imigrantų plaukiančių į Pa- , Valstybe? departamento o-
lestiną. Laivas buvo praei
tais metais pirktas iš U. S. 
laivyno, jam duotas vardas 
"SS Ben Heoht", i r juo 
šiandien bandyta nuvežti žy
dus į Haifa. 

Neoficialūs raportai sakė 
kitas emigrantų laivas buvo 
raportuota Palestinos van
denyse, bet tą žinią nebuvo 
galima patikrinti. 

Marshall Sakė Dideles Užduotys 
Laukia, Bet Viliasi Susitarimo 

MASKVA, kovo 9. — U. S. valstybės sekretorius 
George C. Marshall šiandien lėktuvu atskrido į Rusijos 

{ sostinę. Išlipęs iš lėktuvo, Marshallas padarė pareiškimą, 
kuriame sakė dideli sunkumai stovi prieš ministrų kon
ferenciją, bet jis viliasi jog bus galima susitarti. 

Konferencija prasidės 9 vai. pirmadienio rytą. Visi 
keturi ministrai su patarėjais jau suvažiavo į Maskvą. 
Bevinas atvyko vakar po pietų, Prancūzijos George Bi-
dault vakar vakarą, o paskutinis atvykti buvo sekr. 
Marshallas. 

Obzervatoriai stebėjosi, kad Bevina nepasitiko Mo
lotovas su garbės sargyba ir benu. 

BERLYNAS, kovo 8. — i susitarti dėl sutarties Aus-
Valstybės sekr. George C. trijai, tai jau bus atliktas 
Marshall šiandien davė su- labai didelis darbas, 
prasti, jog vienas svarbiau-

Anglija Grasina 
Lenkus Veteranus 

LONDONAS, kovo 8. — 
Anglija skuba įvykdyti vi
daus reikalų sekr. James 
Chuter Ede grasinimą 
griežtai elgtis su lenkais ka
ro veteranais, kurie atsisa-

ficialai šiandien sakė J. A. 
Valstybes viliasi greitu lai
ku sulaukti tikrų žinių apie 
du amerikiečius karinin
kus, kurie buvo kiniečių ko
munistų suimti Mandžiuri-
joje. Maj. Robert Rigg iš 
Chicagos ir kapt. John W. 
Collins iš Evanston, UI., bu 
vo 
nį ir po to nieko negirdėta j Yamethin sritis, šiaurėje 

Bevinas Maskvoje. 
Mano Bus Sutarta 

MASKVA, kovo 8. — An
glijos užsienių reikalų sekr. 
Bevinas šiandien atvyko i 
sovietų sostinę traukiniu, ir 
oareiškė jog Keturių Di
džiųjų užsienių ministrai 
bandys paruošti taikos su
tartis Vokietijai ir Austri-
iai, kuričs išvengs agresijos 
ateityje. 

Būrys korespondentų ku-
RANGOON, Burma, kovo į TANDJONGPRIOK, Ja- | VVASHINGTON kovo 8 — j Rusija gal galės išvystyti ga | r i e vakar atvyko į Maskvą. 
— Britai šiandien pasiun, j v a k o v o 8 _ oiandiečiai j Valdžia neims lokiu žvsiu ' l u t i n ę t a i k o s S U t a r t į V o k i e " r j o š ė s i r a P o r tuo t i konferen 

sių amerikiečių objektų Mas
kvoje bus priėmimas keturių 
valstybių 40 metų sutarties 
nukreiptos prieš Vokietiją. 
Tos sutarties tikslas būsiąs 
d u o t i p a s a u l i u i g a r a n t i j ą , 

Britai kareiviai išveda žydą iš namo aptardymui po to kai Goldsmith karininke klubo i'-ac| Amerika mananti palai-
rūmai Jeruzalėje buvo išsprogdinti Šis vaizdas pasikartojo per ištisas dienas, britams j kyti savo atsakomybę Eu-
surankiojant visus įtariamuosius asmenis. Antras britų kareivis laukia ant šaligat- (ropoję 
vio, šautuvu rankoje. (Acme Telephoto) 

Kareiviai Kovoja Oiandiečiai iškrauna j Atidedama Derybos 
Banditus Burmoje Amerikiečiu Laivą 

Spaudos konferencijoje 
Marshallas pabrėžė, jog to
kia sutartis sudarys politi-

v ._ . nius rėmus, kuviltose Ameri 

8. 
te indėnus ir burmiečius j darbininkai šiandien iškro-

#• - • Į n i is rėmus, KU»«UBC AHtcn-
8SIIĮ MlfarCiai i ka, Anglija. Prancūzija ir 

sušaukti derybas tarpe an- t i i a i ' n e s P r a š a l į n tų kugel į j cijos eigą, gavę užtikrinimą 
kareivius su šarvuočių pa vg konfiskuotas U. S laivo 

j glies kasyklų savininkų ir k^Čių, kurios dabar pas- Į jog jų raportai nebus cen-
o pagrobti praeitą šeštadie-j galba į Pegu, Toungoo ir Martin Behrman prekes, angliakasių unijos sudary- t o J a k e l i ą a l i 3 a n t ^ susitai- zūruojami. Jų aprašymai 
i ir rv, ̂  ™ir~ « ^ ^ s f Q lYnmpfhin «riti« š iandie I 8 a u g a n t olandiečiams ka re i - l m u į naujos darbo sutarties. k y m u i d ė l V o k i e t i J o s i r A u s " | nekonferencijos dalykų tu-

s. Amerikiečiai laivo j - Vidaus reikalų sekr. Krug j t r i ; j o s 
nuo Rangoon, kad sutriuš
kinti ginkluotų gaujų ban
dymus įsteigti <4dacoit dik
t a t ū r a s " tose srityse. Pra
nešimas iš štabo sakė bur-
miečių banditų gaujos nus
tato ir atima, mokesčius iš 
kainiečių. 

Gaujos yra apsiginklavu
sios su kulkosvydžiais ir 
granatomis, ir jų tarpe yra 
moterų. Daugiau negu 200 
dacoitų su automatiniais gin 
klais užpuolė kaimą praeitą 
sekmadienį netoli Pyinma-

80,000 lenkų veteranų "ne- dos raportai sakė taip vadi- (na, prie Sittang upės, ir už-
kooperuoja". Daug jų s a k o | n a m a s vadas anti-valdžios Į m ušė 21 gyventoją. 
jie bijo stoti į tą korpusą j partizanų kariuomenės Grai Į 
bijodami jog jų šeimynos ' kijoje, atpažintas kaip "ka- T r | i m a n a i # a t Pad l IO 

IŠ jų. 
Oficialai sakė valdžia pra

šė komunistų štabo Yenane 
ir komunistų delegaciją 
Nankinge padaryti atitinka
mus žygius tuos du vyrus 
paleisti. Nors kiniečiai pasi
žadėjo kooperuoti, jie iki 
šiol nepasiekė jokių infor
macijų. 

kė įsirašyti i taip vadinamą 
resettlement korpusą arba j CfgjĮcy PartlZanU 

grjzti i savo komunistų vai- ^ J1 

domą tėvynę. Ede pasakė j V ( K J 3 S UŽiTIUŠtaS 
parlamentui, kad 70,000 iki ! ATĖNAI, kovo 8. — Spau-

viam« rės eiti per cenzūrą, kaip 
?tai. 

testavo laivo ir jo krovimo , šanaks savo nareiškimo nu. i . • •- • 
W « « I I . W . ^ ' . !; , . ° P a r e i s K i m o n u " |kos pastovumą ir apsiėmimą 

traukiant sutartį tarpe vai- ] p a ž a d u Europoje, Marchal-
džios ir unijos, kaip buvo ! l a s s a k § 4 0 m e t ų sutartis 
vyriausiojo teismo įsakyta j D a r o dv tų pasauliui jog A-
padaryti per penkias diena.- i m e r i ka mananti tęsti savo 

f dabar*'ne role kaipo aktyvi 
dalyvė Europos reikaluose. 

konfiskavimą. 
Oiandiečiai teigia jog kro

vinys, sukrautas indonesie-
čių uoste, buvo pavogtas iš 
dvarų, kurie buvo jėga in-
donesiečių atimti iš olan-
diečių savininkų. 

Teismas Įsakė U. S. 

Mnij3 Išmetė 3 už 
Komunistu Sekimą 

OAKLAND, Cal., kovo 8. 
— AFL raštinių darbininkų 

Lenkijoje už tai nukentės pįtonas Markos", buvo už-Į 
nuo Varšuvos rėžimo. j m u š t a s kovoje. Tik prieš sa-

Šiandien raportuota, j o g | v a i t ę , U# N . komisija Bal-
karo ministerija išleido me- ; kanų tyrimui sudarė koman-
morandumą, teuriame sakyta : d a s vyktį į j v a i r i a s šiau-, ,. n rMnM . . M n r < y f l r p f 

jeigu jie nepadarys greito Į r € s Gra ik i ja dalis- bandyt: „ ^ ^ k a d M a r ^ a r e t 

nutarimo, jie bus kariuome- s-jrasti Markos. 

Sugražinti Kasyklą 
WHEELING, W. Va, ko-1 u n l J o s l o l £ a 1 0 iy seKretonus 

vo 8. - FederaUnis teismas ! J o h . n , K i , u l i c k ^ n < ! i e n Pfa" 
šiandien įsakė valdžiai su-

Popiežiui įteiktas 
Švedijos Ordenas 

nes nulydėti į Osnabruecką, 
Vokietijoje, kur bus demo
bilizuoti, negaus leidimo 
stoti į DP stovyklas, nega
lės grįžti į Angliją kaipo p ^ V r ^ o " V T 
DP darbininkai, regaus ,. R ° ^ A ' k™> * ~ P o ^ -
jokio karo bonuso. karino- ! 1 U ! P l l u s OT s i a n d i e n &1' 
menės algos, ir negalės išsi- f * . P r m c /> ^ r l ° ^ e n a i š 

vežti daugiau negu $40 iš ? r
v e d l1 0 s k a r ^ ^ Gustavo 

savo -taupų čia. | V ; U z J 0 ^ į ž y m ė j u s į pa-
'sitarnavimą žmonijai' \ Į-
teikimą padarė Švedijos mi
nistras Italijai Christian 
Gunther. 

Komunistai Ruošiasi 
Atakuoti Tsingtao 

PEIPING, Kinija, kovo 8. 
— Kinijos spaudos raportai 
šiandien sakė, jog tarpe 
100,000 ir 170,000 komunis- '6:15; leidžiasi 5:49. 

ORAS 
Dalinai debesuota, nebus 

didelės atmainos. Saulė teka 

IVthillfat AtirfcfcK * r a ž i n t i m a ž ą W e s t Virginia UtTUlUldi AlIUUia) anglies kasyklą jos savinin-
VVASHINGTONAS, kovo k ,u i R a l p h A . F o x i š M o r . 

8. — Baltieji Rūmai šian- | g a a g t own, W. Va. Federalinė 
anglies kasyklų administra
cija paėmė kasyklą rugp. 5 
d. ir sausio 6 d. atleido Fox 
kaipo vedėją už tai, kad jis 
atsisakė mokėti 5 centus, nuo 
tono anglies ji AFL-UMVV 
angliakasių gerbūvio fondą. 

Federalinis teisėjas Wil-
liam E. Baker vakar paskel-

RraTi i i ia I c i L - ^ n u o sPr e n <y» k u r i s> Jei 

Qld/IH|0 IMKi bus palaikytas aukštesniuo-
Apie Tūkstanti DP's ! * ^ * į į n u l e r ^imą 

FRANKFURTAS, Vokie- ^ d a o . . valdomų kasyklų. 
tija, kovo 8. — Brazilijos 
valdžia pasiūlė priimti maž
daug 1,000 išvietintų asme
nų, kurie yra prityrę pramo
nės ar ūkių darbuose. 

• 

4 

frumanaitės radijo debiutas 
buvęs dėl gerklės užkimimo 
atidėtas iki Kovo 16 d. Pre
zidento 23 metų amžiaus 
duktė turėjo ryt vakarą 
dainuot su Detroito simfoni
jos orkestru. 

nešė, kad t rys lokalo valdy
bos nariai buvo išmesti iŠ 
unijos už artimą susirišimą 
ir bendradarbiavimą su ko
munistų partija. Jų išmeti
mas įvyko po unijos1 teismo 
praeitą mėnesį. -

Išmestieji buvo Tom Bol-
ster, prezidentas, Herbert 
Kaiman, vice prezidentas, ir 
Muriel Kerchen, agentė. 

Obzervatoriai Nesitiki 
Sutarties 

Tvrimui Vengrijoje 
BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

kovo 9. — Rusų Įeit. gen. V. 
P. Sviridov šiandien atmetė 
amerikiečiu ir britų pasiūly
mą kad alijantų ir vengrų 
valdininkų komisija ištirtų 
vengrus politikieri'Us kalti
namus suokalbiavimu prieš 
valdžią. Pasiūlymas buvo 

Europos kontinente reiš- j į d a r y t a s po notv iš Ameri-
kiama susirūpinomo dėl ,<?kir 
tumų tarpe republikonų ir 

kos ir Angliios pasiūlant iš
tirti Belą Kovais suarešta-

demokratų Amerikoje, tad jvimą. Kovas, mažamejų 
tokia saugumo sutartis tu- 'partijos sekretorius, buvo 
retų kaipo vieną svarbiau- į r u s u r i m t a s neva už są-
sių tikslų išsklaidymą abe
jonių apie U. S. politikos 
pastovumą. 

mokslą prieš valdžią ir anti-
sovietinę veiklą. 

Sviridovas sakė tokie 
Kai kurie obzervatoriai (veiksmai "sudarytų neman-

tiki, jog Maskvos konferen- dagų kišimąsi į Vengrijos 
cija padarys didel) žingsnį J respublikos reikalus ir lega-
surašymui galutinės sutar- ! lias teises Vengrijos liaudies 
ties su Vokietija, o jei galės teismo.M 

PLATINKITE "DRAUGE 

KALENDORIUS 
Kovo 10 d.: 40 Kentėtojų.-

senovės: Naubartas ir 2i-
buolė. 

Kovo 11 d.: Šv. Konstan
tinas; senovės: Gurdas ir 
Zalvytė. • • i " 

Vėliausių Žinių Sant rauka 
— Riaušėse vykusiose Palestinoje savaitės gale iš 

viso užmušta devyni asmenys, sužeista keliolika. 
ą — Kiniečiui laivui nuskendus Yangtze upėje, spėjama, 

kad bent 150 juo važiavusių keleivių prigėrė. 
— Britai Palestinoje suareštavo 18 U. S. jūreivių iš 

Ben Hecht laivo, kurie bandė plaukti per blokadą. 
— CIO-UAW prez. WaJter Reuther pranešė, kad, uni

ja pradės vajų išgauti 23-l/2 centų valandai algų pakėli
mą darbininkams General Motors fabrikuose ir metine 
algos garantiją. 

— Kiniečių komunistų viršininkas Chu En-Lai pareiš
kė jog Amerika vis dar teberemia Chiang Kai-sheką. 

293 Asmenys Žuvo 
Puniab Riaušėse 

NEW DELHI, kovo 8. — 
Raportai čia šiandien paro
dė, kad 293 asmenys buvo 
"žmušti ir 945 sužeisti riau
šėse Punjab provincijoje šią 
savaitę. Pranešimai iš ten 
sake britai ir indėnai karei
viai atstatė tvarką Armitsa-
re kur sikhai ir indusai ko
vojo muselmonus per dau
giau negu dvi dienas. 



> 
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MOSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
u l b ė k i m e Lietuvą i m a Po

t
 vafnimį ~ 

#wiMvniinv b i v i u i ^ jaunas kovotojas (P.) atęi l r Savo Brolius ' sto:>o prieš p u b l i k * i r prabi~ 
MmtteB Lietuva* Hkimos l o maždaug šiais žodžiais: 

-tovi ant pražūties kranto. "Da"J& d i r b t a - d a u S Pri" 
^mer-kos lietuviai paklaus kalbėta, daug dokumentu bei 
-fane Bavęs ar leisime Lie- a k t u P r a š y t a ir pasirašyt-. 
T,v»i ir snvo broliam, bei Bet a n t v i e n o a k t o - L l e t " 
^ 5 m s žūti. 

Nereikia, berods, dstug 
Valbeti ir rašyti apie tai, ko
kia nelaimė" ir vardas ištiko 
^uos kraštus ir mūsų bran-
ria Liet-ivą, kurie pateko po 
'•audoDjvįij' kraugeriu letena. 

Daug pasišvęsta, dirbta ir 
kovotaH kol išlaisvinta. Lie
tuva po pirmojo pasaulio ka
ro. Deia, neilgai teko džiaug- . 
VM iškovota laisve ir laime.' ^reikalaujama kraujo ant 

vos Nepriklausomybes -Akto 
šalia padėtos antspaudai 
trūksta dar vienos — tai 
kraujo antspaudos'L. 

Tie žodžiai nebuvo tušti. 
Ne vieno, bet tūkstančiu ko
votojų krauju tie žodži?i b%-
vo užantspauduoti. Tuo bū
du buvo apgintas Lietuvos 
Neoriklausomyfoes Aktas. 

Bet iš mūsų, amerikiečių. 

Sunku yra aprašyti ir su-
^••asti. kokias baisias kan
alas kenčia mūsų broliai Lie
tuvoje ir ne savo noru pa
bėgamieji ir išsisklaidę po 
visas šalis. Kaip tik dabir 
vra 

spaudos. Tik reikalaujama 
broliškos širdies ir pagel-
bos. Jei mes tikrai supras
tume ko šiandien laukia iš 
mūsų Lietuva, ne doleriais, 
ne šimtais ir ne tūkstan-

, ., čiais, bet visa turtą paau-
laikas mums. gyvenau-; ^ ^ k a d £ ^ L i e t u y ą 

Uems laisvessaly je supras-; ^ . p ^ ^ ^ ^ ^ 
iš raudonųjų kraugerių. Tau ti ir vardan žmoniškumo 

srelbeti mūsų brolius ir Lie
tuvą. 

Kuo g i mes galime gelbė
ti? 

Nedaug jiems tepadės mū-

ta veda žūtbūtinę kovą, to-
del tenelieka ne vieno lietu
vio, kuris neprisidėtų darbu 
ir auka prie Lietuvos gelbe-

- r w 

Dr. VValter j . Svviafcl 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. OERMAK ROAD 
Vlr* Metropolitan State B a n k ) 

TeL CANal 7*20 
Vai.: — Kasdien 1« tkl 1*: 1 tkl *: 7 
kl 9 Šeštad 10 ryto Iki « vak. Sek 

madteni l t iki I I TYefilad uždaryta 

Dr. E. C Winskuna$ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pag-al sutartį. 

I 

jimo. Tai yra mūsų šventa 
sų užuojauta, kalbos, gar- pareiga. Negalim užmiršti 
sūs šauksmai, gailesčio aša- j nekaltai pralieto mūsų bro-
"os. Skęstančio žmogaois ne- j fių kraujo, i škentėta ir te- j Varpas, kuris skambino ir 
;šgelbesime šauksmu stovė
dami ant kranto, jei # nepul
simi jį traukti ir mesti pa
gel tas įrankį. 

Gyvenant Vilniuje atmenu 

Hudson upes prieplaukoje, New York, š iomis dienomis John Ericson vardo laive kilo 
gaisras, kuris laivą sunaikino. Kad nebūtų pavojaus užsidegti ir Queen Elizabeth arti 
stovinčiam laivui, šig milžinas buvo išplukdytas iš prieplaukos. (Acme-Draugas teleph.) 

Ar nebus malonu ir džiu- darbuojasi, kad ir kitiems 
gu matyti ir vel išlaisvintą j tautiečiams duoti progų pri-bekenčiamni kančių. Juk jie j s k e l į § jūsų pasiaukojimą. 

nekalti, jei juos užklupo ne- «p0 y^^ garsą pirmą kartą j Lietuvą ir laisvus mūsų bro-1 sideti su auka prie Lietuvos 
teisybe ir nežmoniškumas^ išgirdau 1922 m. Iš susijau- į liūs? Ar nemalonu Bus ir ve l ' *-*»•**— 

Lietuviai daug prisidėjo 1 dįmmo žodžio negalėjau iš-
prie Lietuvos išlaisvinimo po t3jrtim šiandien nieks to bran 

momentą, kai 191d metų pra pirmojo pasaulio karo. Ame- g a U 8 garso nebegirdi, 
džioj artinantis bolševikams, | rikiečių aukomis buvo pa- »̂ * **v* 
teatre buvo vaidinama dra- siųstas * Lietuvon Laisves ' A n a i s Mikais. Jūsų aukos 

,ir tėvynės meilė buvo įam
žinta. Tai neišdils. Tačiau J> 

|j dabar tėvynė nris ir vėl šau
kia. Ir dabar jai pagelba 
tūkstančiais kartų reikalin
gesnė. 

girdėti Laisvės Varpą skam
binant? Su Aukščiausio ir 
mūsų pagelba Lietuva ir vel 
bus laisva ir nepriklausoma! 

P. Insoda 

Red. prierašas: š io straips 
nio autorius, P. Insoda, ne 
tik nuo savęs aukojo $100 
vertės U. S. karo boną Ame
rikos Lietuvių Tarybai, bet 

gelbėjimo. 

Skurdas ir perteklius yra 
nusikaltimo šaltiniai. — Ro 
mms Striapas. 

DR. CHARLES SE6AL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Telefonas: YARds 0564 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Re*. TeL: MTOway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vaL vak. 

nuo 10 iki 12 vaL dieną. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną j»ora akly gauname gy 
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išogaamlnuoti fra moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslą* 
gali suteikti 

8? MLETAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašauna 

«kiq Įtempimą. 

Dr. John J. Smetana 
Dr. J . J. Smetana, ir. 

OPTOMETRLSTAl 
L801 So. Ashland Avenue 

Kampas lb-tos gat. 
reiefoBM CANAL ©523. Ohicag* 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:IS a, m. Iki 6:00 p. m 

4TASYS UTVVINAS SAKO: 
, fr\AD A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 

\Jr\Dr\w\ — VISOKIOS RftAircs N A M A M S 
REIKMENIS*'. — 

VISOKIOS RŪftlES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS: 

» JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
• JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIBIUl 
» JEIGU NOKITE GAUTI %% — KREIPKITĖS I 

LIMIVERSAL 
Saviii£8 aid Loao Association 

— Insoluotu Plytn Igvalzdos Sldlngu 
— Langn — Dury — Tvorom* Hstorlolo — Mafl^vog — 
Vanušlo — Enamello — Geležiniu Namams. Belkmef 
(Rardware — PMsterfo — Cemento — »rntu — Vlaokloe 
KMies Insmllac^oa Mtntertolo — t N m Lmcą — Jkm> 
bloaoijofl Dnro — WalIboard — Plaster Board — Vaoaa-
džiu ir Dang Kitu Dalyko. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITW1NAS, P P » 

CARR MOODY LUMBER C a 
m* S. KAJLSTKD ST. TBL. VJCTOMT 1273 

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

1739 So. Halsted S t TeL CANal 8500 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTI8T 

2421 West 63rd Street 
Vaiandoe — Telephone — 
Pagal sutartį. GROvehill 781S 

Ofiso teL MONroe 0570. 
ReskL tel. CAXal 7819. 

Dr. Kazimieras L Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY KXAMINATIONB 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečlad. Ir 

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

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN * 8URGBON 
<LIBTUVIB GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO TAULNDOS: 
Kaadleo nuo 3-4 p.p. Ir 7:tS-9 vak. 

deSta^ftenlalB nuo 1-4 popiet. 
Trečlad. tr Bokmad. uldaryta. 

Ofiso TeL — l'BOspeot 18*8 
i « l — VTBdnia «4Si 

I. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Dally C to 8 P. M. 

Saturdays 10 A M. to 8 P. AL 

Offc. TeL VER. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad, ir Seka. tik susitarus. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namu.) 

Dr. Waiter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas) 
8925 West 59th Street 

TAULNDOS: 1 — 4 popiet, • : ! • — 
»:»• Takarale. TredlaA. pacal mitartl 

J&sų indėlių tanfiusni andraosti per Pederal Savugi and Loan 
Corporation. 

Atdara kasdien MSJ 0 lyto fld 9 vakaro. E^tvirtadiaiiiaįiBUO • 
spto M i vakaro, šeštadieniais nuo 9 ryto Ud 1 po pis4*> 

vv;i 

. * > • * " 

• B »w 

W ^ 

mARGUTIJ* 
VTEa^ENTfflLIS AMERIKOS LJJBJTUmEŲ KASMENTNIS 
RADIO Ĵ AIKRASTIS. — ĮSTEIGTAS BAU Ud., »3a, 

WHFC -1450 kilocycles 
8EK2HADIEN1AIS: n u o 1-moa 

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS; Penk
tadieniais nno 7 Iki 8 v. vak, 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. VVestern A ve.. Chicago, III. j 
Telefonas — GHOveMB %H» 

* ' • •*£• r 

-A*l 

: ' * • • / ' 

i- a i fw % 9 
. 

PLANINGAS TAUP^ 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Mušu Bendrove gelbsti tūkstančiams taupytojo, 
sudaryti atsargas—įsigyti .nuosavus namus-*, 
naują automobilį—del apsaugos nuo nep«rmi« 
tomu nelaimiu. Kiekvieno tanpiniai apdrausti 
fld $5,06« per Federal Savings and Loan Insu* 
ranoe Corp. PRADĖK TAUP1TI DABAR.. . 

FE&ERAL S AVTNGS 
AND 

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
Z202 WEST CEBMAK BD. CHICAGO 8, IIJU 

JOHN J. sUZAKAUSKAS, Pres. and .Mgiv 

DiL V AITUSH, OPT-
UETUV1S 

02 . EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenne 
Ofiso TeL LAFayette 3210 
Bes. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kssdkn nuo 1—"6 vaL popiet 
ir nuo 6 Ud 0 vaL vakare. 

ir taipgi 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SLBGEOK 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
Hjfennmia nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAMblAa 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

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

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Vaianooe: 3—8 popiet. 

TeL: GROvesffl 4029 
(Ofiso ir Bezidencijos) 

Dr. Alexander L Javoii 
VJUVAi^LS^ 

GYDYTOJAI IR OflRUKGAS 
2423 VVest Marąuette fid. 

iDsrgū Vaistinės Name; 
OFISO VALABDO*.* 

KaadiM au© I iki ipp. te I iki l r. 
(Traolad.. ir teStaA. »asnJ sutarti) 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

*»=- — 

Mano 22 metu praktikavimą* 
jusu garantavimas 

• 

Palengvina akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegyste ir toliregys-
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzammavimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Speciale atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų nerege jimo — (color 
blindness), kreipkitės prie manės. 
Apsiimu išgydyti. 
Daigely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. y«yp^g pigesnės 

kaip pirma. 
4712 Sooth Ashland Ave, 

Telelonas YARDS 1373 
VAJLA2IP08: nuo l t ryto iki 8 v. 

vak. Sekmad. pasai sutarti. 

TeL CANal 6L22 

DR. BIE21S 
GYDYTOJAS B CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

8241 VVest 66th Place 
TeL BEPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Bes. TeL: PBOspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0R1S 
GY)YTOJAS IR CHIRURGAS 

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

6 iki 9 vaL vakare. 

TeL YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

St ARINIUS PRITAIKO 
744 vVest S5th Street 

VaJ.: 11—12; 2—i; ir 6:3O-«:30 
Pirmadieniais: 2—i is 6^0—8-:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR.I.E.MAKAR 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenne 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—S 

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namų TeL: PULLMAN 8277 

Bes. 6958 So. Talman Ave. 
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHiBtJBGAS 

2428 VVest Marąuette Road 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AJSD feLKGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namų TeL PBOspect 1930 

utiso TeL VIRginia 0036 
Bezidencijos Tel.: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Beeis. TeL: BRUnswiek 0597 

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

- • M I I I U I I T I I M Į , „ • ,, Į, Į : ,._ 
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CLASSIFIED ADS 

^ooooooooooooooooooooooooo 
• D K A C G O " 

DARBŲ SKYRIUS i 
•OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 

"DRAUGAS" H E L P W A \ T E D 
AT»VERT1SI]VG D E P A R T M E N T 

127 N a Dearborn Street 
Tel. RAAdolph 9488-9489 

H E L P WANTHD — VYRAI 

V Y R Ų 
R E I K I A 

Dirbti 

GRŪDŲ MALŪNE 
PASTOVUS DARBAS 

GERA MOKESTIS 

ATSIŠAUKITE 

FARM BUREAU 
MILLING CO. 

5100 COLUMBIA AVE. 
HAMMOND, INDIANA 

H E I J P WAXTKD — MOTERYS 

H E L P WANTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PĖDĖS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D f t L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 7 2 H c | VAU. PRADŽIAI 

77 H c | V AL. PO 3 Mfi.V. 
82 ̂ c J VAU. P O 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

V AL. : ' 5:S0 VAK. IKI 12 NAKTJ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

EKSPLIOZIJOJ ŽUVO TRYS ASMENYS 
V I !•'•:••! "..'-V..'.:;i!-.».' '•• •'•>'.! g " 1 ' " '•!• 

Vaizdas Producer's Creamery and Cold Storage Co., Granville, Ohio, kur šiomis die
nomis ištiko ekspliozija. Darant šią nuotrauką dar buvo girdimas šauksmas trijų už

griautų asmenų, kurių jokiu būdu negalima buvo išgelbėti. (Acme-Drarjgas telephoto) 

M O T E R I Ų 
Paprastam siuvimui warehouseje, 
kuri randasi prie Howard St. 

ŠAUKITE MR. M. L. WELLS 

AMBASSADOR 2500 

VALYTOJŲ IR 

DIšIŲ PLOVĖJŲ 

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

MAXWELL,S VEGETARIAN 
RESTAURANT 

2S6 S. Wabavsh WEB. 2738 

PATYRUSIŲ SINGLE NEEDLE 
SIUVIMO MAŠINOMS 

OPERATORIŲ 

Pastovumas, unijos ratą, geros 
darbo sąlygos. Puiki transpor-
tacija busais, gatvekarais i r 'L*. 

SAMDYMO OFISAS 
. MOTERIMS 

STREET FLOOR 

Iš L. Vyčiu Veiklos Į Sąjungieciu Veikla 
Lietuvos Vyčių 36-tos kp. 

mėnesinis susirinkimas, ku
ris įvyko kovo 3d. Vyčių 

309 W. WASHINGTON ST. saleje, buvo gan skaitlingas. 
Džiugu buvo matyti daly-

- - - - - - . - . • . . - - • , , • . . jvaujant buvusius narius ir 
PRANEŠIMAS 

CICERO. — Moterų Sąjun-
gso 48-tos kuopos susirinki
mas jvyko kovo 3d. 

A. Stašaitlene perstatė 
dvi naujas nares: Eleną či-
žauskiene ir Albiną Nodus. 

naujus narius. Dar priimtai t r ,™ " ^«^x« * * V • .... - . « , . , " . , Kuopos nares darbuojasi, 
nauja nare A. Shytell ir DŪMUS. Rl'DSI.S (po tavais Kastute | 

Budryto) prašoma susisiekti su jos » _, 
sena drauge 20 metu tam ntgul. '' V v S n a r y s A . M U g l S . 
Šaukite — FREDA ENDRKNY, — ' 
adr . 142«W» Clik-ago St. IUtiton. II!., 
tel. — Dolton l«8o. 

ROSEMAN GARMENT CO. 
307 West Van Buren 

TYPISTS — BILLERS 
Steady work, very good pay. 

Experience not necessarv. 
Work in air-conditioned bldg. 

CALL MR. MARZEK 
HAYMARKET 1040 

Komunistas Įsakė 
Sušaudyti Mussolini 

ROMA, kovo 8. — Komu
nistu laikraštis L IJnita 
šiandien rase, kad įsakymas 
nužudyti Benito Mussolini 
buvo išleistas komunistų 
viršininko Palmiro Togliat-
ti. Anot pranešimo, Togliatti 
išleidęs įsakymą 1945 m. ba
landžio men. Neapolyje <k nu
žudyti Mussolini ir kitus 
didelius karo kriminalistus 
kaip tik bus atpažinti." 

Įsigykite šig naują 
ir įdomia knygą 

* Katalikiškoji Lietuva" 
didelį, 757 puslapių l«:n..dr 
K. Gečio parašytą ir išleis 
tą veikalą, jau galima įsigy
ti "Draugo*' knygyne. Kny
gos tikslas, kaip autoriaus 
Pratartyje pasakyta: "yra 
supažindinti skaitytoją su 
katalikiškąja Lietuva, su jos 
kovomis praeityje del kata
likybes, su jos originaliais 
krikščioniškais papročiais 
žaviu religingumu, katalikiš 
kos dvasios persunkta kul 
tūra, liaudies menu, katali 
kybes galiūnais, katalikiško 
mis organizacijomis ir aps
kritai su katalikybės raiški 
niais visose lietuvių srity-

1947 Piknikai 
Vytauto Darže 

Šv. Jurgio parapijos: ge
gužes 18 d. ir rugpiūčio 17 d. 

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

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

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

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

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

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

Aušros Vartų parapijos: 
rugpiūčio 10 d. 

Šv. Mykolo parapijos: lie
pos 20 dieną. 

Šv. Juozapo parapijos: ge-
I gūžes 25 d. ir rugsėjo 21 d. 

Šv. Kazimiero parapijos: 
liepos 6 dieną. 

Šv. Petro ir Povilo para
pijos: gegužes 4 d. ir liepos 
27 dieną. 

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

Lietuvos Vyčiui: liepos 4 
dieną. 

Labdarių Sąjungos: gegu
žes 30 dieną. 

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

Kur yra gėrimas, ten yra 
pavojus. 

Pats garsinkis "Drauge" 
ir kitam patark. 

Niekados netikėk draugui, 
kurs apleidžia nelaimėje. 

Aukokite drabužių, avaly
nės, maisto ir kitokių daik
tu lietuviams tremtiniams. 

se ' \ Knyga yra audeklo gr* 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti j dail. Vijeikio pieštą 
lietuviškų kryžių viršelį 
Knygos kaina $4. 

Pirm. A. Pūtis džiaugėsi, 
kad mūsų kuopa gražiai re-
prezentavos dvasinėj puotoj 
ir dėkojo kuopai už pasidar
bavimą pakėlimui jo į Šv. 
Kazimiero Ordiną (ketvir
tą laipsnį). 

Daug buvo svarstoma apie | 
"buTico" ir "card party", ko
vo 16d., Vyčių salėje, 2 vai. 
popiet. Komisija ragino ir 
ragina visus narius pasidar
buoti, kad būtų gražios pa
sekmės, nes dalis pelno yra ' vakaro pasisekimui. Prašo-
skiriama Vyčių Namo Fon- > e v*8** a t e i t i i m Ū 8 U ™k*' 

kad pasisektų "Golden Mix 
Griddle Cake" vakarienė, ku
ri įvyks kovo 13d., parapi
jos salėje. Įžanga 65c, du
rys bus atdaros nuo 5:30, o 
vaarienė prasidės lygiai 6-tą 
vai. Bilietus reikia nusipirk
ti iš anksto, nes prie durų 
nebus parduodami. Kreipki
tės į kuopos nares. 

Komisijos narės: E. Stat-

Niekina Ameriką 
H'ashington. — Atstovas 

Gearhart (R., Cal.) apkalti
no Milton Mayer,, Chicagos 
Universiteto lektorių, už Sy-
racuse, N. Y., pasakytą kal
bą, kurioje jis pareiškė, kad 
reikia nuplėšti Amerikos 
vėliavą, sutrypti ir ap
spjaudyti ją. 

Tas lektorius kalbėjo va
dinamųjų * 'vienapasaulinin-
kų" ("one worlders") susi
rinkime. Jo kalba buvo pas
kelbta kitą dieną Syracuse 
laikraštyje, Post Standard. 

Meyer prisistatė publikai 
kaip Chicagos universiteto 
profesorius. Publika, apie 
200 žmonių, jo tam pareiški-

Pranešimas 
NORTH SIDE. — Amen- Į 

kos Lietuvių Tarybos skyri
aus susirinkimas įvyks tre
čiadienio vakarą, kovo 12d., 
8-tą valandą, parapijos sve
tainėje. 

Visi draugijų ir klubų de
legatai, kurie esate išrinkti 
savo organizacijos reprezen
tuoti šiame skyriuje, malo
nėkite dalyvauti, nes bus iš
duotas buvusio koncerto ir 
aukų rinkimo raportas, ku
ris kiekvienam delegatui bus 
įdomu išgirsti. Taippat ap
tarsime tolimesnę šio sky
riaus veiklą. Būtinai daly
vaukite! 

J. Naujalis, 
Užrašų Sekr. 

Gearhart nurodo, kad tai 
yra tik vienas pavyzdys, ^ko
kias idėjas kai kurie profe
soriai ir kiti asmenys viešo 
se vietose skelbia. Gearhart 
iš savo pusės pastebėjo, jog 
pats laikas nutraukti žemyn 
tokius profesorius, kurie 
skelbia tokias destruktyvias 
idėjas. 

JOS F. BUDRIK, Ine, 
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

PLATTNfifE DRAUGĄ 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVTSION setai, po $275. 
ir aukščiau. 

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

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

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

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 72S7 

kienė, P. Zakarienė, K. Bar- | m m P n t a r e , r P1 5 '0 ' 
členė, A. Gasparaitiene, A. 
King, O. Husarik ir R. že-
lionienė gražiai darbuojasi 

dui. Taipgi prašome narių 
prisidėti dovanomis. A. Pe
trulis yra surinkęs dovanų, 
o J. Kass prižadėjo atnešti 
savo per parengimą. 

Nutarta suruošti Velykų 
margučių "Sočiai" po susi
rinkimo balandžio 7d. Pra
šome visų narių atsinešti, 
kad nors po vieną margutį 
ta proga. A. Stugis žadėjo 
pagroti, tai ir kojas išmik
lins polkutė. Komisiją suda
ro: V. Gedminas, P. Reka
šius ir F. Urnežius. 

K. Zaromskis pranešė, jog 
neužilgo pradėsime mokytis 
lietuvišką veikalą. Malonus 
pranešimas, nes daugelis 
laukia lietuviškųj veikalų. 
Taipgi žadėjo dovaną už pri
rašymą daugiausia narių. g ^ n ^ ^ Draugui -
P. Zakaraitė jau perstatė DRAUGO Prenumerata. 

I tris naujus narius. Kas dau-

rą. 
Po susirinkimo turėjome 

vaišes. A. Stašaitienės ku
gelis ir P. Zakarienės pyra
gaičiai ir kava buvo labai 
skanus. Ačiū joms. 

HAS 

BUY YOUft 
EXTRA 
SAVINGS 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

»- * . f-

NOYV 
PR0TECT Y0UR FUTURE 

ParaS6 
KTJN. TOMAS CHASE (Cižauskas) 

Išleido Strafford House, I n a 
ž e m ė l a p i a i , k r o n o l o g l j a . S90 m is i . 

KAINA: 13.50 
Užsakymus siųskite į — 

D R A U G A S 
2884 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Please send me postpaid 
copies of your book THE STORY OF 
LITHUANIA. Knclosed you wili 
flnd $ 

Name • • • . 
Addresfl 

giau? Įrašydami nors p o l ^ = 
vieną naują narį, padarysi
me daug gero ne tik sau, 
bet ir organizacijai. V AL 

H E 

. 'fitocession ai Cuzco, PERU, *r ike 4/u%ce 
ofufeirdly dresscd Indians More tkc statut 

of- ST S£8A$TiAN. 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Kreipkitės EDcspertyro 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
S244 W. 25th K 

Ctotrc m 
•TSAS DARBAS GARANTUOTA* 

T i l i o m T i s u Hdlrt>y«ait> 
Tlsokt iM Mode l iu * 

DYKAI APKAlNAvUlAfl 
Paimam ii namq tr prlstatora 

PARDUODAMU NAUJUS 
RADIOS 

Mm tarime Radtlv | stoka b 
Jums nereikli lankti dM Jflaq._ 

Talpai Pasirinkimas Tillaoslų 
MusJkos Rekordu. 

Nnatnlrklte Ir Pasiimkite sn 

TELEFOBTUOKniC; 
OIOERO 41 IS 

Atdara Vakarais Iki • : • # 

WESTW00D LIŪUOR STORE 
2441 West 69th Street 

-

DIDELIS PASIRINKIMA8 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome | namai: 

Geriausia rusiu siu 

buteliais, dHemls Ir 

statinėmis. 

* * * 
• 

AJL ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 -

WATCH SAVINOS GI0W! 
S 10 t$ 20 

tn. Yra. Yn . Yn. 
« « * 
H M . 

25 m. 
Man. 

$300 
NO 

1500 
3000 

$600 
1200 
2000 
6000 

1000 
1000 
4500 
6000 

$1200 
2400 
0000 

12000 

l\ 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Y o u ' l l N « e d M o n e y HritmOtmm 

Many ambitioas coaples are saving beft IS beootnt; 
fu ture home-owners, sodo as ihefvt accumulated the 
down paymeot oeeded. Any convenient tmounr opeos 
jour insured savings actount at dus Associatioo. Ths)j 
charr wiil sbow you bow macb YOO oeed to srra, 

• 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURPOSE SAVE ON A PLAN 
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Entered as Second-Class Matter Mareli 81, 1916 a t Chicajro. Mtnoia 
Under the Act of H a r d i t . 1879. 

DE 2NRASTIS DRASKIAS, CHICAGO, t - . i . ; i ^ f t 

'I I U » 
Pirmadienis, kovo 10, 1S47 
*&> 

Fublisaed dally, «xcept Sundays, 
by the 

Llthuanian Catholtc Press Society. 
I fember of tbe Catholic Press Ass'n 

SutecripCioa Ra tee : 
$#.00 per year outslde of Chicago; 
$7.00 per year tn Cbicaffo & Cicero: 

4 centą per oopy. 
• - - . — — n n— m~ —n IĮ 

Prenumera tos kaina Chicagoje Ir 
Oioeroje per pastą: 

Metams $7.00 
Pusei Metu 4.00 

JuagL Vaisljbeee, bt* ne CWJc*#oJe: 
Metams • • . . « * . • • * • • $4.00 
Pusei M#t>u . . • • • ••• • •o# 

Užsieniuose: 
Metams (8.00 

įsei Metą) .f.**..*......••• 4»e™ 
Plaišus rettda MusU Pašto Mo««f 

Orderiu su u isakymala 
• - • » • " • • i • • . i • '« i 

Skelbimų kaiaee bus prtelunčiMcuos 
tuojaua gavus prašymą. 

• • • • • • ' 

8KTU,BKITfiS DIJBN. "DRAUGE" 

Ką Rodo Gyvenimo Faktai? 
BOLŠEVIKAI GIRIASI, BET GYVENIMAI 16 JŲ 
JUOKIASL BOLŠEVIKAI PIRMON VIETON STATO 
POLITINIUS TIKSLUS, ŽMOGUS JIEMS NERŪPI, 
Rusai bolševikai mėgsta dažnai girtis, kad pa* juos 

yra geriausia santvarka, ir kad Sovietų Rusijoje esą 
gražiausias gyvenimas. Bet gyvenimo faktai rodo vi
sai ką kitą. Ten skurdas ir badas dažnai žvelgia žmo
nėms į akis. Sovietų Rusijoje 1921-22 metais siautė di
delis badas, ir tada iš bado milijonai žmonių mirė Vol
gos apyliakėje. 

PO TO, KAI BUVO SUVARYTI J BENDlRUS ŪKIUS 

Tai pirmas bolševikiško viešpatavimo badas, bet ne 
paskutinis. Kitas badas atėjo 1932-33 metais, toiojau po 
to, kai buvo sujungti (sukolektyvinti) Akiai, kitaip «a-
kant, kai ūkininkai buvo suvaryti į komoms (bendru* 
ūki i*»), ir tvirtinama, kad antrojo bado metu mirė dau
giau kaip penki milijonai žmonių. 

Dabar ten yra kitas badas, ne vien Rusijoje, bei ir 
satelitinėse valstybėse į vakarus. David J. Daliin bijo, 
jog šis badas gali būti baisesnis už buvusius gyvybių 
sunaikinime. 

' Kodėl pas bolševikus badai tiek daug žmonių nuvaro 
be laiko į kapus? Gi todėl, kad komunistai politinius 
tikslus stato pirmiau, negu žmogaus gerovę. Komunis
tams rūpi pasaulinė revoliucija ir dėl jos jie nieko ne
sigaili. 

KOKIA JŲ KALBA 

Komunistai išdidžiai kalba, jog jie išvengia depre
sijų, kurios paliečia laisvą, ekonomiją. 

Marce, komunistų tėvas, tvirtino, jog industrijos kri
zės smarkiai ir dažnai augs, kolei revoliucija visą ka
pitalistinę sistemą nenublokš į istorijas sąšlavų puodą. 
Tai yra žodžiai, bet gyvenimo praktika ką kitą sako. 

Rusai didžiavosi laike depresijos, kuri Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse prasidėjo 1929 metais, kad jie 
vieni tėra nepaliesti depresijos. Ir rusai bolševikai sa
ke, jog juos apsaugojo nuo depresijos Mar*, Lenino ir 
Stalino išmintis. 

Atrodo, jog atėjo laikas skaityti mirusius. Ameri
koje smarki depresija buvo 1930 metais, bet nebuvo 
sveikatingumo sunaikinimo. Keletas šimtų nusiminusių 
žmonių iššoko pro langus. Kai kurie žmones mažiau val
gė, aegu pirmiau, bet nei vienas nemirė iš bado. Ap
šaukta žiauri kapitalistine sistema parūpino reikiamą 
pašalpą reikalingiems žmonėms. 

Priešingai, Sovietų Utopia (gyvenimui netinkanti sis
tema) matė tris baisius badus, kuriuose milijonai žmo
nių mirė todėl, kad jų vyriausybė verėiau veiiįo jiems 
mirtį, negu kad būtų nutrauktas apsiginklavimas. 
NETINKA GYVENIMUI 

Faktai aiškiai rodo, kad bolševikui statema Betinka 
gyvemmui, ir priešinga žmogau* Ir viauemesfes gerovei 
bet bolševikai užsispyrę nori visam pasauliui primesti 
netvarką. 

Nenuleiskime rankų ir nenusiminkime, dabartinis mo
mentas uždeda mums trigubai daugiau drrttfi, kad žmo
nėse, visuomenėje ir visame pasaulyje viešpatautų 
krikščioniška dvasia, krikščioniška tvarka. Kai bus 
daugiau krikščioniškos dvasios mūsų gyvenime* tada 
komunizmts neturės savo pasekėjų, arba, labai mažai. 

Kovo 12 Diena 
Kovo 12 diena — Pijaus VII vainikavimo sukaktis. 

Tai Vatikano šventė, kaip lietuvių vasario 16 diena. 
Tą dieną ypač pasimelskime už popiežių Pijų XII, ku
ris tėviškai rūpinasi visų žmonių gerove. 

• 
Ar Nori Sužinoti? 

Ar nori sužinoti ufccjtauus komunisto* planus? Jei 
taip, tai skaityk neseniai išleistą knygą, kuri pava
dinta Blueprint for Woiid CAuaueat, ten rasi komunis
tų dokumentus, kurie parodo, jog jų svarbiausias tiks
las primesti komunizmą visam pasauliui. Tuo klausi
mu teks rašyti vėliau. 

Vengrijos sostinėje Budepešste buvo SKW*$jau*a*otos 
pamaldos už taiką. &v. Stepono katedroje daugiau kaip 
10,000 moterų ir mergaičių' dalyvavo pamaldose. 

> 

A ĮSTRINGĄS DARBA* UNIJOSE 

Likę* iaikrašeio "Labo*- Age" redaktoriumi Buden
zas apsigyveno KTew Yorke ir aavo viaą laiką pašventė 
darbiainktškaį epaariai, dalyvavimui unijų susirinki
muose, kovoms streikuose. 

Siekdamas darbo žmonių SMr&rš* jis, kaip tcliau ap
rašo savo naujoje knygoje '*Tfois is my story", buvo 
pasiryftes dėtis su visete, kurie tik tuo keliu eina. Ko
munistai jam kaip tik pradėjo rodytis tokiais besą. 

Tuo gi tarpu tikybiniai įsitikinimai jame jau buvo 
labai iSbtfee, 

t, atėjo viena eptokybė, kuri galėjo palenkti su
sitaikinti m Bažny&a: 

— Kai mano dvidešimtieji metai išblėso į trisdešim
tuosius, aš atsiskyriau nuo savo draugės St. Louis ir 
New Jeraey dienų (jis buvo civiliai susi tuokęs su di-
vorsuota). 

Dabar Budenzo dėmesį pagavo gresianti depresija, jjs 
gausiai dalyvavo derteįnjpfcų mitinguose, kur išnešdavo 
rezoliucijas už Rusijos pripažinimą (kurio Amerika dar 
nebavo suteikusi). 

AKLAS PAKUJSNUMAS, BLOGIAU UŽ HARA-KIRI 

Kai kurie komunistai jį jau buvo pradėję kalbinti dė
tie prie partijos, bet partijos slaptumas jam tada dar 
nepatiko: 

— Aš masčiau, kad aklai klausyti iš kur nors atei
nančius įsakymus, būtų blogiau, kaip hara-kiri (p. 86). 

Bet, iš kito© pusės, jis tarėjo ir vilčių: 
— Mano viltis, tada buvo, kaip ir taip daugelio kitų 

nekaltų, kad bendradarbiavimas su komunistais galėtų 
pakeisti jų organizacijos kryptį. Ir tik po daugelio me
tui aš pilnai įsitikinau, kad vienintelis pasikeitimas, 
kttfį gali padaryti iš i&ieaio kontroliuojamoji agentu* 
ra, yra tas, kurį padikjfayotųj Kremlius (p. 89). 

BIMBA BANDfi NUKELTI BIEV£ 16 DANGAUS... 

Savo gyvenimo istorijoje (pusi. 101) Budenzas sumi
ni ir lietuvius komunistus: priklų Įspūdį jam padarė 
Bimba. Vieną dieną komunistų laikraštyje "Daily Work-
er" pamatė didelę antraštę: 

— 'flPhere k no God — Bimba" (Nėra Dievo, sako 
Bimba). 

• M 

Tą šulų ta* ištikimas Maskvos paklonsčikas Bimba 
metė būdamas teismo salėje; jis ten išpažino savo be
dievystę ir kompartijos organo redaktoriams iš to buvo 
didelis džiaugsmas. "Jis, rašo toliau Budenzas, Abrao
mą Linkolną paskelbė žmonijos priešu ir mokino nie
kinti visus mūsų tautos herojus. Bimbine antrašte vė
liau buvo juoko objektu tarp draugų, nes jis taip ne-
tašytai išvitko aikštėn jų pažiūras." 
* Kitas priklumas iš komunistų, belinkstančiam į jų 
pusę Budenzui teko patirti, kai jie bandė tartis suor
ganizuoti naują darbo partiją ir kai posėdžiavo su ko
munistų delegacija dėl bendro veikimo. Komunistas 
Browderis tada pareiškė: 

— Mes į darbo partiją įeisime, bet tik tam, kad ją 
sugriauti (p. 112). 

Budenzas jau buvo stipriai palinkęs į marksizmą. 
Katalikų knygų jau jis nebeskaitė, "tai buvo mano Iš
trėmimas »uo katalikystes", — rašo jisai (p. 115). 

Ir šeimos nuotaika buvo pasvirusi į tą pusę: jis bu
vo vedęs Margaretą. 

{ BEND&4 * R0NT4... 

Budenzas dėl nesveikatos nedirbdamas dar daugiau 
svarstė — kuriuo kejiu galutinai pasukus. Vieną dieną, 
paėmęs komunistų laikraštį "Daily Worker'\ jis pa
fronte" Itaijfc, pagal tom* komunistai skatinami su
stenėjo Dimitrovo žodžius, skelbiančius naują "bendro 
eiti į lyjšį su demokratinių pažiūrų žmonėmis, socialis
tais, katalikais ir jų organizacijomis, kad sudarius bend
rą frontą prieš fašistus. 

Budenzui pasirodė, kad šis naujas komunistų posū
kis yra ženklas, kad jie pasineša į didesnį demokratiš
kumą, toleranciją. 

Dabar Budenzas galutinai pasiryžo. 
KOMPARTIJOS NARYS 

Gydytojui pareiškus, kad jas* gali jgrjžti į <d»r**ą, ji
sai pasuko į tas vietas, kur žinojo sutiksiąs komunis
tus. Vienas jų: 

—Pasiūlė paduoti prašyme įstojimui nariu į 'Stalino 
partiją". Pasirašiau kortelę ir j>o to ~- per dešimts 
metų, dieną ir naktį, aš dirfeau dėl tos partijos ir jos 
tikslų, kaip aš juos supratau. 'Tik 1#35 m. spalių 2 d. 
aš buvau viešai paskelbtas (komunistų) partijos na
riu (p. 126). 

Ir vėl Budeuzas prisimena ievus: 
— Kas vakarą jie kalbėjo rožančiuj ir mes užėmėme 

ž y m i ą v i e t ą j ų i n t e n c i j o s e . D ė l s a v o s ū n a u s j i e D a n g ų 
šturmavo per 30 metų... Trisdešimts metų, yra ilgas 
laikotarpis, laukti ir tikėtis, ar ae? Didetė yra religija, 
kuri gali duoti tokį pasitikėjimą Dievo Motina, — rašo 
dabar "Budenzas (p. 116). Drt f* Prauskis 

. . ^ 

Aplink Meksika 
Rašo žvalgas 

PAVOJAI IR GARBE 
BULIŲ RUNGTYNĖSE 

Pirmiausia.—pavojai! 
Kai kurie turistai, kurie 

lanko bulių rungtynes Mek
sikoje, labai biaurisi ir pa
reiškia, kad gyvulys yra be
jėgis prieš gudrųjį žmogų 
su kardu aikštėje. Buliai vis-
vien yra skiriami mėsai ge
riausiems viešbučiams ir 
tiek galima pasakyti, kad 
mirties būdas buliui yra be
veik toks pat, nors ilgiau 
ima kol nudvesia gyvulys. 

Bulius tikrai kankinasi 
kol nudvesia, bet vis vien jis 
narsiai kovoja ir visa savo 
jėga mėgina nugalėti savo 
kankintoją. Bulių kovotojas 
tikrai stato savo gyvybę pa-

PANIURUSI LEWISO MINA 

Su tokia mina angliakasių bosas John L. Lewis išėjo iš 
Senato Darbo Komiteto posėdžio, kuriame buvo kalbami 
minkštosios anglies kasėjų reikalai po to, kai Aukščiau
sias Teismas patvirtino žemesniojo teismo nuosprendį. 
Dešinėje UMW advokatas. (Acme-Draugas telephoto) 

vojuje per visą kovos laiką. 
Tūkstančiai bulių rungty- prie publikos, 

nių kovotojų tampa sunkiai 
sužeisti ir šimtai net mirti
nai. Kiekvienas kovotojas 
mėgina kiek galima narsiau 
pasirodyti publikai ir tie 
narsumai labai dažnai yra 

visų pusių. Aną dieną skai- \ lenkiasi publikai. O publika 
čiau kaip vieną kovotoją ge- i meta švarkus, kepures, laz-
rokai apdaužė, kai jis atėjo |das ir kitus dalykus kovo

tojui, ir jis nusilenkia ir me
ta atgal dalykus. Kiekvie
nas laiko tai už didelę gar
bę jei <kmatadorius" atmeta 

Kartais žiūrovai atsiduria 
į pavojų, kai bulius iššoka 
iš aikštės ir nenori priešin
tis erzintojui. 

GARBĖ BULIŲ 
pavojų priežastimi. Mano I KOVOTOJAMS 
manymu, bulius tikrai galė
tų nugalėti žmogų, jei jį ne
kankintų perdaug iš pra
džios, ir kad neprarastų lyg-

atgal jojo dalyką. 
Kartą viena panelė išme

tė savo batelį kovotojui ir jis 
nusilenkęs paėmė batelį ma-

Meksikoje publika reiškia loniai pabučiavo ir sugrąži-
savo pasitenkinimą kovoto- no jai. Sakoma, kad toji pa
jams šaukdami, "Ole, ole!" j nelė negalėjo miegoti per vi-

Jei kovotojas (Matador) 
svarą. Kai bulius labai insi-, pareiškia didelį narsumą bu* 
erzina, tai jis beveik aklai l i a u s puolimams, arti stovi 
puola žmogų ir viskas baig- įniršusio buliaus, ir dažnai 

kviečia jojo puolimus, tai 
publika pradeda mosikuoti 

są savaite, galvodama apie 
nepaprastą garbę, kurią su
teikė "garbingasis matado-

J 

rius > • 
ta jam. 
ŽIŪROVAMS IRGI 
PAVOJUS 

Bulių rungtynėse Meksi 
koje ir net žiūrovams Yra | " k ° r t u ^ m * garbės Že7kla 

, . ,__, i„^ x,.-. *• i šiandien sužinota jog 25 
i svarbesnieji žydų požemio 

nosinaitėmis. Visa tai reiš- ' . 
kia, kad kovų teisėjai atsi-( / 5 TefOlisfU ¥ 8 0 3 1 
žvelgtų į jojo narsumą ir j J E R U Z A L £ k o v x ) 9 _ 

dideli pavojai. Meksikoje žiil | £ * £ £ ^JSf^l ^ S ' Š i a n d i e n S U Ž i n ° t a ]'°g 

^ ; L „;„„;_ i * ^ 1° S a r b e s z e n k l a « Y™ teiee | s v a r besnieji žydų poŽ€_ 
nupiauti nudurto buliaus au-1 y a d a i huyQ brįtų g u i w t i ^ 
s** . tų metu įr yra dabar lėktu-

Jei kovotojas labai paten- vais vežami į Kenya. Valdi-
kina publiką, tai mosikavi- ninkai atsisakė paskelbti 
mas nosinaičių yra didelis \ yarcJus suinitųjų ar kitas 
ir teisėjai garbingam kovo- j kratų smulkmenas, bet sakė 
tojui paskiria ne tik ausį* i laikomieji vyrai yra "žino-

ar giais pasiruošę geroms 
prastoms rungtynėms. 

Jei žiūrovams nepatinka 
kovotojo būdas buliaus nu-
dūrime, tai publika įvairiais 
būdais pareiškia savo nepa 
si tenkinimą. Dažniausiai žiū
rovai atsineša maišiukus bet uodegą ir kartais net 

vieną šlaunį. 
mi teroristai." 

Kenya yra britų kolonija 

— • -

spalvuotų miltelių arba dul 
m ir pradeda mėtyti į ko- Su tais garbės ženklais j *** ^ " k ° J e ; Suuptių, *y-
votoja. bet dažniausiai tie garbingasis kovotojas e*a | f * 1 ™ * * 1 1 8 * 1 bus'nterano-
milteUai nepasiekia kovoto-! aplink aikštę rodydamas au-1 & Nairobi, kur britai dabar 
ją ir apdulkina žiūrovus iš '• Ą, ar uodega, ar šlaunį ir «*"*> • « ? n a ų * centrah-

nę bazę Vidurryciams. 
Požeminė kova prieš bri

tus tęsiasi. Irgun Zvai Le-
umi ''kareiviai" trim atve
jais vakar naktį puolė britų 
pozicijas, iššaukdami ugnį iš 
britų kareivių. 

*m*mn 
. . ' ' • ' 

APŽVALGA 
m m* 

Centrinėje Afrikoje Daug Atsivertimu 
Sekantieji 30 metų pasakys ar Centrinė Afrika su 

milijonais gyventojų taps vyraujančia krikščionimis ar
ba pasuks į mahomedizmą ar modernišką materializ
mą, atseit tradicinį pagonizmą. 

Tai yra vyskupo J. J. M. Blomjous, olando misijo.-
nieriaus pažvalga, gyvenančio Afrikoje. 

Praeitais metais Centrinėje Afrikoje tarp 350,000— 
400,000 asmenų įstojo į Katalikų Bažnyčią. 

• ' ' •• ' 

% w 

Tikrai Jau Laikas... 
Jau pradėta kelti mintis, kad nebūtų leidžiama radio 

naudoti mintims, kurios yra priešingos Jungtinių Ame
rikos Valstybių konstitucijai. 

Tikrai reikėtų sutvarkyti tokius liežuvius, kurie la
bai garbina komunistinę diktatūrą. 

Paragink! 
Skaitykite ir platinkite įdomiausią dienrašty ' 'Drau

gą ". Paragink savo kaimyną ar pažįstamą, kad jis Už
siprenumeruotų ' 'Draugą' V 

• 

Grasina Telegramų, 
Telefonu Streikais 

KASHINGTON, kovo 9. — 
Šiandien gręsė visuotinas 
telefonų ir telegrafų įmonių 
streikai balandžio 7 d. AFL 
unijos atstovaujančios 50,-
000 Western Union darbi
ninkų sakė jįe priįms tai ką 
jie paskaitė "atviru kvieti
mu" streikuoti, kadangi ben
drovė patiekusi unijoms pla
ną apie ką reikia tartis de
rybose. 

Telefonų darbininkų fede
racija jau mustatč bal. 7 d. 
200,000 darbininkų sustoti 
dirbus jei nebus iki tos Ode
nos susitarta dėl algų pake-

llimų ir kitų reikalavimų. 
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Kmadtems, kovo 10, 1047 

Iš Namų Savininku 
Veiklos 

Oeere. — I^ors Cicero Lie 
tuvių Improvement Politi-

UETUYHJ VOKIA 
siama. Dabar ja<u sudStos 
naujos vandens nuovados ir 
Račauskiene kiek atsikvėpė. 

Nutarta suruošti "bunco" 
kovo 9 d., 3 ral. popiet, Liuo 

mm-

DDENRABTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIB 
" aeraegaaBsasaag 

kos Klubas turi išrinka ko- ***** « * * I ū t o o k ™ č i a 

respondentk, tačiau žinių i ̂  ***"*> i r v i s u s l i e t w ' 
laikraščiuose nesimato. At- v i u B ' atsilankyti į šį paren-

girną. Bus gražių dovanų;. Į-

_ i 

rodytų, jog klūhas nieko ne
veikia. Atpenč. Čia noriu 
nors trumpai parašyti i i klū 
bo priešmetinio susirinkimo. 

Susirinkime buvo perskai
tytas kvietimas Chicago Lie
tuvių Tarybos dalyvauti tau 
tos šventes paminėjime. Nu
tarta dalyvauti, tačiau aukų 
nepaskirta, nes Ciieroi vei
kia ALT skyrius, kuru m 
klubas jau yra aukojęs. 

šiame susirinkime pasiro
dė, kad jau baigta ilga įdo
mi kova. Koks tai finansie-
rius paėmęs už morgičių na
mą adresu 1341 S. 50 Ave. 
gyvena kitame mieste ir tą 

PASIRUOŠUS : 
I I I I I M,T- ".' '»'.»»»*>• I I Į I I H I 

= = 

žanga 50c. 

Klubas neteko gero nario 
Prano Veličkos, k u m vasa
rio 28 d. pasimirė. Palaido
tas Sv. Kazimiero kapuose. 
Per laidotuves klubas nupir
ko gelių vainiką ui $10. 

Klfibietis 

Padėka 
UŽ surengtą vasario mea. 

15 d. mums dabar atvyku
siems iš Vokietijos susipa 
žinimo pobūvį-vakarienę. Re-

Birmingham, Ala., keturių 
i mėnesių amžiaus kūdikį Lo-
nnie Mathews užpuolė žiur
ke ir nužudė. 

I 
VAWWWMWWWWVIVVWWI 
MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

T i M¥L~E S S 
ILITHUANIA 

Para&5 OWEN J. C. 1COREM 

Žemfilapiat, paveikslai. *00 pusL 

KAINA: $2.00 
• 

ilgėjams: J. Kupčiūnui, St 
namą tiek apleido, kad kai- s ^ e t a U . K . Vaškūnui, Pau-
mynė R. Radauskiene turėjo 
didžiausios bėdos. Stogo vati 
dens nuovados (rynoe) bu
vo tiek supurusios, kad van
duo visą laiką bėgo ant Ra-
čauskienės nuosavybes ir 
daro nuostolius. Klubas per 
keletą metų kartotinai rei
kalavo miestelio valdžios, 
kad ji spaustų savininką na
mui pataisyti. Vis buvo del-

zai ir A. Sriubut už visą pa
rengimą Šr. Mykoio parapi
jos klebonui už leidimą pa
sinaudoti sale, mieloms Sei-

' mininkems: Kupčiūnienei* 
i Vaškūnienei, Tamoševičie-
inei, Butkevičienei ir Lisaus
kienei už paruošimą skanių 
užkandžių, K. Vikanui ir St 
Čirbuliui už patarnavimą 
laike pobūvio, visiems atsi
lankiusiems, kurie savo at-
silankymu mus parėmė, nuo
širdžiai dėkojame. 

Z. St. Jurkūnai 

Margaret Truman, duktė Prezidento Truman, nusifoto
grafavus su Kari Krueger, direktorium Detroit Simpnony 
Orchestra. Jos dainavimo su ta orkestrą kaipo profesio
nalės damininkės debiutas buvo praeitą sekmadienį. 

(Aeme-Drahgas tekphoto) 

l žsakymu* siuskite \ — 

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

Chicago 8, Illinois 

Pleaae gend me postpald 
copies of your book — J'IMBLESS 
LTrUTJANIA. Enclosed you wili 
flnd f 

Name 

A.ddre»w 

Pranešimai pe gen. Chiang Kai-sheko 
valdžios ir kiniečių komu
nistų formaliai užsibaigė 

West Side. Moterų Są- | šiandien, kuomet keturi ILS. 
gos 55 kp. susirinkimas į- transporto lėktuvai išvežė 
vyks antradienio vakare, ko- paskutiniuosius komunistų 
vo 11 d., parap. mokyklos i liaizono žmones i§ Nanking 
kambary. Randasi svarbių ir Šanghajaus į Yenan, rau-
klausimų svarstyiui, prašo- donųjų sostine 
me visų narių susirinkti. 

W f t f l * W f l A W W W V W W W W a ^ M 

Kp. Valdyba 

A. A. 
F I L O M E N A 

B A R D Ą U S K 1 E N £ 
(po tėva i s Arlauskaite) 

Gyv.: 7146 S. Washtcnaw 
Ave.. tel. RKPublic W9b. 

Mirė kovo 9d.. 1947iu.. 3:-
40 vai. popiet, aulaukus pu
ses amžiau*. 

G-imė Lietuvoje. Kilo »£ 
Telšių apak-r.. Telšių para*>., 
I'aežerig kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
TV ra Feliksą; <kikte:-i Jose-
phinc. žentą Feliksą R idiik ir 
anūką Rtmald; aunu Fotlkau; 
seserį Petronėlę ir Svogerl Ste
poną Kavalauskus; bn.li An
taną Arlauaką; pu^seseri J>ur 
miceię Kiaurakienę: ptusbrotj 
Ignacą Arlauską ir JŲ šeimas; 
Svoperką Antaniną Aušknl/ne-
nę ir jo» seimą «• kitas gimi
nes, draugrus ir pažįstamus. 

P r i k l a u s prte Liutuviu 
Keistučio Pafielp.^s kHflbo. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir 
Evans koplyčioje. 6845 S. W>s-
tern Ave. Laidotuves j vyksta 
ketvirtad., Kovo 13d. IS ko
plyčios 8 vai. ryto bus atlydy
ta j GJmimo Panelės šven
čiausios parap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gedulir.gos pnnal-
dos už velionės sielą. Po pa
maldų btis nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir vmžistumus 
dalyvauti šiose laidotuvrs^. 

Įftdtūdę:— V>ras. t>tfkt<~. 
Žentas, Komis >e>in>. šyoįc«--
l is ir visos kitos (*i(ninė*>. 

Laid. direkt.: Mažeika ir Ev
ans, tel. PROspect 0099. 

Unde Sam Says I 

United States Sa vinys Boods conld 
tbo be catted "Opportsntty Bsnds. " 
p į f c p lasuring yaur security, 8av-
ngs Bonds provide family oppor-
antty—opportiuttty to provide a re-
ture fsr edocating your ohildren, or 
ar purchattoff a hame ar a Carai. 
iaviags Bsnds pravide sadMdaal op-
wrtunity—spportunity to acenmu-
ato tae capital tKceatary to «o iato 
tmUu *s for ame1* aeif, ar f ar tar-
her edneation or kavel. Bay an ex-

xmėn regulady through the psyroU 
«viags plaa wber« yaa work. Siga 
9 tor Secartty. 

U. S. Tr*šmtį Dttartmmt 

Prancūzijos Tarybos 
hnmmtkas fttire 

PARY2IUS, kovo 9. —Au
guste Champetier de Eibes, 
Prancūzijos respublikos ta
rybos pirmininkas, mirė po 
širdies atakos šiandien. Ve
teranas 64 metų amžiaus po
litikierius mirė nepilnai tris 
mėnesius po to kai buvo iš
rinktas vadovauti parlamen
to organui, kuris užima vie
tą prieškarinio prancūzų se-
nato. 

De Ribes buvo aktyvus 
prancūzų rtzi atėnei jos sąjū
dyje ir praleido du metus 
vokiečių nelaisvėje. 

Birmingham mieste, An
glijoj, Henry Heanay, 28 me 
tų, nubaustas $28 už nukan-
dimo ausies vienam futbolo 
viršininkui per futbolo žai
dimą. 

Perskaitę "Draugą^, duo
kite ji jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 

Kai kcida tylėjimas yra iš
mintingiausias atsakymas 
M. Tupper. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PŪU 1270 arha CAN. 2516 
Re*. teL — COMmodore 5765 

M S^BP 
• ' • • • — 

Chiang, Komunistai 
Nutraukė Santykius 

NANKING, kovo 9.—"Di-
ploanatiniai' santykiai tar-

Garų ir Tvirtų Seklyčioms Setg 
I Š D I R B Ė J A I 

S 

Mūsą Ugn metų patyri-

Turime didelj ir pilną paairinkianą gražių, gerų ir 
veliausioc mados SEPLYCIOMS SfiTŲ. 

PiKML4.t MATYKITE MCSŲ MRBJUVĘ 
Fm Mus Perkaat — Nupirksite Daug Pigiau! 

GAftANTUOTA MEDŽIAGA m DAKBASš TĮBIKIAMI 
U I LABAI 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėju Išgarbina Mus. — 
Prie Progoe Paldaaeklto ių. 

• » • 

Archer Avenue furniture Co. 
- PAKLOS movm nmMtjuį — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, OL 
Xe4eloaaa * EAFfcyette 8616 

navininką* — JOB KAZIK—KAZIKAITIS 

| 

^ 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IK ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kandantieji nuo senų, atdarų 
i r skaudžių ialadu, tino kaip aua-
k a yra ramiai pasAdėtl, Ir kaip 
nakties meta negalima jp 
miegot. Kuomet 
žaiados pradeda 
aieftt ir alcauda-
tl — užtepkite 
IMOUUO Omt-

I ment palengvi
nimui skausmo 
ir tdeiėjimo tų 
sen-į, atdarų Ir 
skaudiiv iaisdu. 

A r žinai Lietuvos s tebukl ingas \1etaa, katalikiškus papročius, 
gtin lietuviu. rel igingumą, jų kovas dėl Tėvynes ir Bažnyčios? 

Než inai* Skaityk naujai išteistą — 

"KATALIKIŠKĄJA LIETUVA" 
Parašyta KUN. DR. KAZIMIERO GECIO 

Spauda "Dranco" Spaustuvė* 
Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su 

Lietuvos bažnytines provincijos žemėlapiu. 
Randasi 6 dalys: Krikščionybės keliai j Lietuvą; 

Reformacijos sąjūdis Lietuvoje; Lietuva caristinės Ru
sijos okupacijos laikais 1795-1918; šventoji Lietuva; 
Lietuvos trispalvei plevėsuojant 1918-1040; Nebaigta 
lietuvių tautos Golgota 1940-1946. 

Knyga gražiai išleista, kietais apdarote ir menišku vkšelįa. 

Kaina - $4.00 
Šią {domią knygą galima įsigyti dabar — 

"DRAUGO" RAŠTINĖJE 
2334 S. Oakley Ave. Chicago 8,111. 

— r ———'— * Į- Į 
m m - * r Į ^ ^ Į r Į i 

Sun? 

' Jo atgaivlnan-
člos fa- skanumą 

typftfc suteik* 
tinkamą 

nakties polis} ir 
pagelbės Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau
džias žals-
daa Vartokite jį Irai skaudiems 
audeaimams, saaų Ir sutrttkimu 
prašai tnimul, Ir kad palengvinti 
Psorlasts niežėjimą. Atv€dina va
diname Athlete's Foot degimą ir 
aletejlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos audžiuvlmo ir 
fUtrOklmo tarp piritą: geras Ir 
•rases, trūkstančios odes nie«j l -
mul. nuo darbo išbėrimams Ir ki
kens odos negalėms Iš tauKo pu-

liBOULO OINTMBNT parsiduo
da po $1.16 Ir po $3.5». 

Siųskite Jūsų Money Orderi tte-

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

CICERO 00, DLLINOIS 
Arba atvykite i vaistinei 

Stem Pharmacy 
4847 W. 14th St, Cicero 60, HL 

J.1)4. 
LIŪDESIO VALANDOJ 

šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DlftEKTOIMJU 

3319^Lituanice Ars . 

YARds «3«-1139 
kopIySt SfSksj Jlbą 

6845 So. YVestem ASm. 

PROs|»#ct 0099 
Lemt kari* gjrvwskfeoM SM d*Ir»» 

,c.^ _:.J* -*.J .. 

PLBKITE TIESIOG NUO — 
MR. NELSON 
- iavtatak*— O) 

• y > 

Sf. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LATOOTUVTC IŠTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

* Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai VVGES 
ri3go k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:15 Iki 9:30 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie A N T A N O B. P E T K A U S , Laidotuvių Direk

toriaus. Paga l Karo Departamento patvarkymą, dabar j u m s 
norint, kanai žuvusių ar mirusiu veteranų — jūsų myl imųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Pe tkus a t v y k s 
į jūsų namus ir sute iks jums v isas perlaidojimo informaci
jas . Sute ikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT 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 tr 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI Cs^ICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Am balanso patarna
vimas yra teikiamas J 
dieną ir naktį. Rei
kalą, saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Koselando dalyse ir 
tuojau patarnaujami. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YARds 0181 

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2814 W. 23ud PLACE 
10756 S. MBCHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL. 1276 

MAŽEIKA ir EVANS 
9SW LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-89 
PROspect 0099 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3807 S. LITUANICA AVE. PhoHs: YARds 4008 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CAUFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

• POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED SI. 710 1F. Mth SIELET 

Telephone: YARds 1419 

http://bn.li
file:///1etaa
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DU'JNRABTIS P K A U U A S , rml/AUU, 1LLINUJ5 

Apie bolševikišką lygybę 
Bolševikai labai mėgsta I dviratį, nors iki įstaigos tu

šavo propagandoj saukti, j ri penkis kilometrus pės-
kad pas juos nėra jokių kla- i čias keliauti. Autobusu va
šių, yra ekonomine lygybe, žiuoti jis negali sau leisti, 
Girdi, kiekvienas gauna at- | nes tai kainuoja 6 rubliai 
lyginimą pagal savo darbą, j mėnesiui, o tai yra kilogra-
Iš tikrųjų gi niekur nėra to- j mas sviesto. Be to, sūnus tu-
kio skirtumo tarp paskirų; ri važinėti į gimnaziją, ir 
klasių, koks yra boiseviki- tam reikalui reikia skirti 4 
nėj santvarkoj. rubliai mėnesiui. Todėl te-

Cia duodame ištrauką įs vas visa valanda anksčiau 
vienos knygos, parašytos L. išeina, t. y., 6 vai. ryto. 
Dovydėno. L. Dovydėnas bol- Prieš metus, kai aš buvau 
ševikų okupacijos metu bu-! tik žmogus ir rašytojas, mes 
vo M išrinktas" į vadinamąjį buvome artimi bičiuliai. Da-
"liaudies seimą", o vėliau bar jis vengia susitikti, o 
tapo l4 aukščiausios tarybos" susitikęs jis giria sovietinę 
nariu ir net vicepirmininku, j santvarką ir skubinas baig-
Taigi, jis bolševizmą pažįsta ti šneką. Iš savo tarnaičių 
labai gerai. Vienoj savo kny-1 įr žmonos sužinojau, kaip jis 
koj jis rašo: skaudžiai perneša sovietinį 

"Atsisėdau ant lovos. Pro! režimą. Dabar jis bijo net 
lango užlaidų plyšį mačiau į pasiguosti, nes tai būtų "liau 

TEISMAS IŠTEISINO 

Nebesiųskite Lietuvos Pagal
bai Drabužių ir Čeverykų 

^ U / J V F -r// 

ĉ  / Ko V c O 

Lietuvos žmongs vjg dau^ 
giau pradeda patys pasigramin. 
minti visokiu reikmenų. Mūsų 
siunčiami devgti drabužiai 
pradeda darais nebe taip 
svarbus, kaip buvo tuomet, 
kada vos tik išvijus prieSus I š t(> viso aišku, kad vie-
fašistus lietuviai pradėjo *rįž- ntems tęsti toliau ta darbą su-
ti iš miškų, iš vokiečių belais- «darytų didelių sunkumų, su 
v$s. Grfžti tiktai prie griuvę*- kuriais ngra prasmgs grumtis 
sių arba J šaltus, buvusių oku- nebelikus būtino reikalo Lietu-
pantų apipl«§tug namus. va» Pagalbą teikti. 

Nuotrauka padaryta po Cincinnati, Ohio, teismo nuos-
kaimyną A. S-nį, liesą, aukš- j dies priešų" pikta valia. Jis prondšio, kad Mrs. Marie Ulm, 30 metų, yra nekalta savo 
tą, palinkusį trijų vaikų te- negali be leidimo pasitrauk-1 vyro nužudyme. Čia ji parodoma su savo dviem vaikais. 
vą, skubantį į karo ligoninę. 
Jis turėjo mažą namuką ir 
vaistininko tarnybą. Lietu
vos nepriklausomybės laikais 
jis gavo 246 litus algos mė
nesiui, iš tos algos, kukliai 
gyvendamas, nusipirko mažą 
žemės sklypelį ir pasistatė 
trijų mažų kambarių butą. 
Visa tai užvertė skolos, tai
gi vieną kambariuką išnuo
modavo. Bolševikai — ką aš 
sakau — mes, sovietinės Lie
tuvos vyriausybė, — suma-
žinom algą iki 212 rublių 

ti iš tarnybos, negali atsisa
kyti pirkti "laisvės ir sau
gumo paskolos" lakštus, ne
gali atsisakyti aukoti Mop-
rui, profsąjungoms; jis turi 
prenumeruoti keletą laikraš
čių, pirkti Stalino, Lenino, 
Vorošilovo atvaizdus. Lietu
vos nepriklausomybės lai
kais jis už 80-100 litų pirk
davosi sau rūbų eilutę, o da
bar ta eilutė kaštuoja 500-
1,000 rublių. Mėses kilogra
mas kaštavo 1-2 litai, o dar
bininkų ir valstiečių vai-

(Acme-Draugas telephoto) 
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rublių, batai litų gadynėje 
kaštavo 10-25 litai, rublio 
gadynėje — 100-150 rublių. 
Viskas pabrango 6-7 kartus, 
o alga?... Tai kaip gyventi? 
Bet šito klausimo nestato 
liaudies draugai, nes Leni-
no-Stalino partija žino, ką 
daro. 

Aš dažnai matau, kaip jo 
vaika.i tėvus pamatę, šalina
si nuo mano vaikų; ir aš ne
jaukiai suprantu mano kai
myno susirūpinimą savo vai
kais, kai šie iš mano 
vaikų gauna sumuštinį ar 
obuolį... 

Ir šimtų tūkstančių vidu
tiniųjų, vargingųjų gyveni
mas pasidarė nebepakenčia
mas, nors dūdomis ir gerklė
mis linksmai dainuojama: 
"Gyvent pasidarė geriau, 
gyvent pasidarė linksmiau". 
Tai paties Stalino žodžiai. 
Kas kitaip galvoja — atsa 
kys prieš sovietinės vyriau
sybės pasididžiavimą — 
NKVD. 

Žmones geriau pamato 
kontrastus. A. Sniečkus, 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius, šešiuose kamba
riuose, puošniame buvusio 
rangovo bute, apsigyveno su 
žmona ir vienu vaiku. Jis tu
ri tris automobilius, dvi tar
naites, du tarnus, kurie va

dinasi pasiuntiniais. Paja
mos mėnesiui: sekretoriaus 
alga 1,800 rublių, aukščiau
sios tarybos deputato alga 
600 rublių, Lietuvos komu
nistų partijoj * centro komi
teto pareigos 600 rublių, 
reprezentacijai 1,400 rublių, 
be atsiskaitymo 3,000 rub
liu, už straipsnius ir kitus 
raštus 2. — 3,000 rublių. Be 
to, butas, kurortai, sanatori
jos, susisiekimas nemoka
mai, dovanos iš valstybes iž
do, partijos ir iš kitur. Bet 
A. Sniečkus laikomas aske
tiškai kukliu. Kiti partijos 
centro komiteto sekretoriai, 
kaip Adomas - Meskupas, 
Preikšas, žymiai mažiau ku
klūs. 

Lygiai "kukliai" gyvena 
fabrikų valdytojai, aukštie
ji partijos, kariuomenės žmo 

Visiems nepraustaburniš-
kiems bolševikiškiems pliuš
kiams, kurie tauškia, kad 
BALF "rodo špygą 'tarybų' 
Lietuvos žmonėms", pataria
me išsikirpti šią foto kopiją 
iš "Laisvės" ir visuomet tu
rėti prieš akis. Tai jūsų di
džiojo vado Antano Bimbos 
įsakymas. 

Antanas Bimba, kuris tą 
prikazą į savo ' 'Laivės" 1947 
m. kovo 3 d. numerį (pasku
tiniam puslapyje) įdėjo, ims 
ko gero įrodinėti, kad foto
grafija neautentiška, kad tai 
Goebbelso propagandos dar
bas. Jam gan dažnai galvoj 
pradeda maišytis... 

Rašančiam šiuos žodžius 
teko girdėti A. Bimbą kal
bant prieš nepilnus metus, 
1946 m. balandžio mėn. pa
baigoje. Tuomet jis buvo ką 
tik grįžęs iš bolševikų oku
puotos Lietuvos. Jis šnekėjo, 
kad Lietuvos žmones baisiai 
nuskurę, kad pagelba "ver
kiant reikalinga". 

Dabar — stebuklas. Nors 
bolševikai sako netikį jo
kiais stebuklais, tačiau jie 
pasiryžo įtikinti savo aveles 
ir avinus, kad Lietuvoje įvy
ko stebuklas: Lietuva buvo 
griaunama, naikinama ir a-
piplėšiama penkis metus, o 
atsistatė ir praturtėjo per 

naikinama ir kankinama. Bet 
pagelbos suteikti negalime. 
Negalime dėl to, kad bolše
vikai uždarė duris į Lietuvą. 
Kodėl grįžta siuntiniai iš 
Lietuvos, kodėl reikia už 
juos mokėti po kelis šimtus 
rublių muito? Tik ne todėl, 

i mus 
X Wm. Kvetkus, Lietu-

vų Romos Katalikų Susivie-
nymo Amerikoj sekretorius, 
kovo 30 d. atvyksta į Chi-
iago pasitarimui su Ghicago 
tos organizacijos veikėjais. 
Ta proga, Lietuvos Vyčiu 
salėj įvyks apskrities susi
rinkimas, kuriame labai bus 
svarbu dalyvauti kiekvienos 
kuopos valdybom* ir veikė
jams. 

X Žurnalistais K. Čibiras 
Lietuvių Darbininkų Sąjun-

nės, ypač NKVD. Pavyzdžiui, 
ypatingųjų bylų tardytojas1 vienus metus, "nebeliko bū-
leitenantas Bykovas sau,įtino reikalo Lietuvai pagel

ba teikti". 
Tik visiškas kvailys gali 

taip kalbėti. Lietuvai pagel
ba reikalinga ir toliau, būti
nai reikalinga, nes Lietuva ir 
dabar tebėra apiplėšiama, 

šuniui ir meilužei turi 6 
kambarių butą viloje, be to, 
dar trijų kambarių butą ki
tuose namuose "draugamas 
atsilankyti" — orgijoms. 
Kai tūkstančiai gyventojų, 
priplūdus iš Sovietų Sąjun
gos kariuomenės ir enkave
distų, gyvena garažuose, 
drėgnuose rūsiuose. 

Meno atstovai irgi lygiuo
jasi prie aukštųjų pareigū
nų. Paimkim šolochovą, Fa-
dejevą, Aleksiejų Tolstojų, 
kurie už savo raštus honora
rus skaito milijonais rub
lių, pav.: Al. Tolstojus už 
"Petrą I" gavo honoraro 2,-
800,000 rublių. 

Lietuvos poetas Liudas 
Gira ui savo poezijos rinki
nį iš Maskvos gavo 36,000 
rublių honoraro, vien tik už 

kad jie ten nereikalingi. Tai! S 0 8 y™ pakviestas į "Dar-
tik todėl, kad bolševikai ne- bininko' redakcijinį štabą, 
nori, jog Lietuvos gyvento-į Nėra abejonės, kad laikraš-
jai palaikytų ryjsdus su kul- čio turinys žymiai pagerės, 
turingu pasauliu. Be to, bol
ševikų propaganda skelbia, 
kad Amerikoje yra septyni 
milijonai bedarbių, kurie ne
turi nei ko valgyti, nei kuo 
apsirengti. Bolševikų filmose 
rodomi vaizdai, kaip Ameri
koje išbadėję žmonės, skar
malais apsivilkę, krinta gat
vėje ir miršta. Todėl kaip gi 
gali tie "išbadėję" ir "nus
kurę" amerikiečiai šelpti 
"laimingiausio ir turtingiau
sio" krašto piliečius? 

Štai kodėl ir Antanas Bim
ba turi durnai meluoti, kad 
Lietuvai pagelba nebereika
linga. 

BALF šelpia tuos žmones, 
kuriuos pagelba pasiekia — 
tremtinius. Tremtiniai yra 
taip pat lietuviai, ant kurių 

nes K. Čibiras per daug me
tų redagavo Lietuvoj ėjusį 
"Šaltinį" ir bendradarbiavo 
visuose katalikiškuose laik
raščiuose. Sveikiname. 

X K- ir M. Balakevičiu 
(Balkus), gyv. adresu 716 
E. 90 St.; dvi dukterys pra
eitą metą įstojo į šv. Kazi
miero Vienuolyną, o šįmet 
jų pėdomis pasekė ir trečio
ji duktė Sophie; ji taip pat 
įstojo į Šv. Kazimiero vie
nuolyną. Namuos su tėvais 
liko tiktai vienturis jų sū
nus Bernardas. Tikrai Bala* 
kevičių namus Dievas palai
mino pašaukimais. 

X J. Zubės šeima, minint 
Lietuvos nepriklausomybes 

pečių didelė dalimi gula vi 
sos Lietuvos ateitis. Todėl I Paskelbimo sukakti, West 
kiekvieno lietuvio pareiga Pullman parapijos salėj, pa

aukojo $100 Lietuvai lais
vinti iš komunistų vergijos. 
Zubai augina ir pavyzdingai 
auklėja šeimą — keturis vai-

aukoti BALF pagal išgales. 
O kai iš Lietuvos išsineš

dins driskiai bolševikai, tada 
mes ne tik pagelbos galėsi
me saviesiems pasiųsti, bet kus. Vienas jųj sūnus moki-
ir patys nuvažiuoti ir pama-į naši Dievo Žodžio Semina-
tyti, kiek vargo, kančių, 
ašarų ir kraujo atnešė Lie
tuvai barbariška okupacija. 

Geležinkelio Valdyboj dirba 
už 240 rublių mėnesiui, ta
čiau į rankas gauna 197 rub
lius. Toj pačioj įstaigoj ge
ležinkelio sargas Kostas Ba
niulis į rankas gauna 113 
rublių ir 46 kapeikas. Pen
ki vaikai, iii jų du 4-6 me
tų. Duonos kilogramas kaš
tuoja 65 kapeikos, cukraus 
kilogramas 6 rubliai. Iš ki
tur jokio atlyginimo negau
na. Tai kaip jis gyvena? 
Gyventi labai gera, nes Kos
tas Baniulis yra aukšto 
ūgio, todėl jis demonstraci-

, 7Z A -• \„* jose, mitinguose neša trans-pirmąją laidą. Spėjama, kad į ^ ^ . * A č m ^ t ė v e 

Staline, ui sotų ir laisvą 
gyvenimą". O ką Kostas 

bus daug laidų. Petras Cvir
ka už romano "Ženiė Maitin
toja" dvi laidas gavo per 
100,000 rublių. Rašytojui 
Marcinkevičiui ir man pa
siūlyta paruosti po porą to
mų raštų, kuriuos leis Mas
kvos ir Leningrado leidyk
los. Honoraras sieks šimtus 
tūkstančių. 

Suskaitau aš dažnai ir sa
vo pajamas, palyginu su 
valdininkų, darbininkų paja-

Baniulis neša šiidy, kas ne
matėt sovietų gyvenimo 
praktikos — nesužinosit. 
Aišku, kad jis, kaip ir mili
jonai, nenori patekti į NKVD 
rankas ir vienas sau puoselė
ja svajonę, kad ateis kada 
nors ir kitokia diena..." 

Tai pavyzdžiai iš pirmo
sios bolševikų okupacijos. 

"Draugas" apvogė 

rijoj, Techny, 111. 

X Visuomenes Teismas a* 

W. 0. Elson, gyv. Ottawa 
Lake, Mich., policijai papa
sakojo, kad jis ketvirtadie
nio vakare viename miesto menės gynėjai kaltins savo 
centro bare susipažino su vy- vadus. Taigi konferencija 

tinasi, tai yra Vakarinių Vai 
stybių Lietuvių Katalikų me 
tinė konferencija, šįmet kon
ferencijoj bus kaltinama vi
suomenė draugijų ir orga
nizacijų atžvilgiu. Gi visuo-

riškiu, kalbančiu pietietišku 
akcentu. Vyras pakvietė <jį 
išsigerti į savo kambarį 
viešbutyje. Kai Elson rytą 
atsibudo tame kambaryje, 
*'draugo" nebebuvo. Nebe
buvo taip pat jo laikrodžio, 
$40 ir parkinimo aikštės 

bus tikrai įdomi. Draugijo3 
ir organizacijų skyriai jau 
dabar turi rinkti atstovus 

X Beneta Cicienienė, pla
čiai žinoma Town of Lake 
veikėja ir rėmėja mūs vie
nuolynams ir įstaigoms dir-

kvito. Jo 1947 metų modelio ' bančių organizacijų, gimta-
automobilis buvo taip pat Į dienio, kovo 5 d. proga, sa-
dingęs. 

momis ir niekaip negaliu bū- (Dabar kainos pakilo dar dė
ti lygybes pavyzdys, nes jos šimtį kartų, bet darbininkų 

• 
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taip pat siekia nemaža tūk
stančių į mėnesį. Neapmo
kamos visos susisiekimo 
priemonės, kurortai, sanato
rijos, pirmenybė specialiose 
krautuvėse, veltui daugybė 
laikraščių, knygų, žurnalų, 
pirmenybė vaikams } moky
klas be jokio mokesčio. 

Bet mano kaimynas B. 
T-kas, keturiųj vaikų tėvas 

-4 ir sergančios žmonos vyras, 

ir smulkiųjų tarnautoių ai 
gos pasiliko tokios pačios— 
200-400 rublių mėnesiui. O 
aukštieji valdininkai, enka
vedistai, visoki komisarai ir 
komisareiiai, komunistų par
tijos nariai gauna dešimtis 
ir net šimtus tūkstančių ru
blių algos. 

Tokią "lygybę" perša bol-
SevikaHr mums Amreikoje. 

Daug lėktuvų 
Pranešama, kad praėju

siais metais Chicagos Muni-
cipal Airport buvo labai di
delis judėjimas. Aerodromu 
pasinaudojo 190,388 lėktu
vai. Apie 63 nuoš. lėktuvų 
buvo reguliaraus oro susi
siekimo lėktuvai. 

-
Šių metų pirmaisiais mė

nesiais judėjimas aerodrome 
dar padidėjo. Keleivinių lėk
tuvu vis daugiau skraido. 

Šimtametis mirė 
• 

Roma, Italija. — Italijos 
žinių agentūra Ansa prane-
S5, kad mirė vienas italas 
ūkinnikas, sulaukęs 103 me
tų amžiaus. Jis paliko žmo
ną, kurt yra 100 metų am
žiaus. 

vo / namuose turėjo gražų 
būrį viešnių, kurios ją ap
dovanojo ir palinkėjo svei
katos, kad ir toliau galėtų 
taip darbuotis. 

X "Lithuania" Philatelic 
Society Chicagoj buvo pir
mutinė pasiųsti padėką se
natoriui Brooks už jo pasa
kytą kalba. U. S. senate. Šio
mis dienomis draugija gavo 
laišką, kuriame sen. Brooks 
džiaugias draugijos sekimu, 
kas U. S. vyriausybėje vei
kiama pavergtųjų valstybių 
klaiteimu. 

X Bronė Gintautaite įtei
kė Amerikos Lietuvių Tary
bai $100. Ji pati aukojo $25, 
J. Šimaitis $25 ir Jonas Ra
moška $50. Kastas Zaroms-
kis L. Vyčių Chicago apskri
ties vakare taip pat paau
kojo $10 ALT. 

-


