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SOVIETAI BANDO KELTI KINIJOS KLAUSIMA
Maskvos Konferencija Jau Prasidėjo;

Pasaulis Laukia Taikos... Bet Ji Toli
(“Draugo” specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas)

Dabar kada visi ministrai 
•suvažiavo į Maskvą, konfe

rencijoj uždanga pakelia
ma iškilmingu priėmimu. 
Rusai skaito sau už didelę 
garbę, kad gali pas save pri
imti diplomatus, kuriems y- 
ra pavesta išdirbti taiką su
Vokietija.

Taiką? Kokią taiką? Pra
džioj bus daug ginčijamasi 
kokią valstybės formą duoti 
Vokietijai. Rusija ir jos į- 
takoje esančios rytų Euro
poje valstybės yra šalinin
kės, kad Vokietija būtų po
litiškai suvienyta, su sosti
ne Berlyne. Ir lyg netyčia ši 

1 jų tezė visai sutampa su vo
kiečių norais.

Toliau rusai visu karštu
mu gina Potsdamo nutari
mus, kad jų teisės į repara
cijas nebūtų nei kiek pakeis
tos. Galima jau dabar sakyt, 
kad šis klausimas bus smar
kiai ginei tinas, nes Wash- 
ingtonas ir Londonas neno- 

j ri, kad reparacijos būtų im
amos nuo normalios vokie
čių produkcijos, bet iš Vo
kietijos turtingumo, kada ji 
perviršys produkcijos nor
mą. Po pirmojo karo buvo 
padaryta didelė klaida, kad 
reparacijos buvo imamos 
nuo normalios'gamybos, kas 
vertė vokiečius skursti ir kė
lė nepasitenkinimą. Rusai 
skaito, kad jiems turi būti 
leista kontroliuoti visą. Vo
kietiją; jie tiesia rankas i 
Rhuro kraštą, bet nesutin
ka internacionalizuoti Duno
jaus, ir visai nemano įsi
leisti anglo-saksu į Sileziją.
Pirm oji K liūtis Dėl Kurios 

Gali Suklupti

Dar liko neišspręstas klau
simas, ar bus pakviestos ma
žosios valstybės prie konfe
rencijos stalo? fijo gandai, 
kad sovietai sutiko, jog bū
tų įsteigta patariamoji ko
misija iš tų valstybių, kurios 
kovojo prieš Vokietiją. Ta
čiau dar yra. nesutarimas. 
Anglai ir amerikiečiai nori, 
kad iš 18 valstybių, kurios 
kovojo prieš Vokietiją, vi
sos dalyvautų šioj komisi
joje, gi rusai sutinka įjsileis- 
ti tik tas valstybes, kurias 
buvo vokiečių* 1 armija oku
pavusi. Tokiu būdu Maskva 
tikisi tokioj, komisijoj turė
ti balsų daugumą.

Anglija, Amerika ir Pran
cūzija nesutinka šiame klau
sime su Rusija. Jei Rusija 
užsispirs nenusileisti, ar ki
ti nusileis? Tai yra pirma
sis akmuo į kur; keturi mi
nistrai gali susižeisti koją...

Nusileidusi aplink save 
“geležine uždanga”, Rusija 
gyvena izoliuotai ir visai ne
galvoja, ką kitos mažesnės

valstybės gali galvoti. Gre
timas valstybes ji laiko oku
pavusi arba stiprioje savo 
įtakoje ir neranda jokio rei
kalo su jomis bendradarbiau 
ti, nebent pąsiunčiant joms 
Stalino įsakymą. Ar pats 
Molotovas nepasakė, kad jis 
bijo, jog mažųjų valstybių 
dalyvavimas Maskvos kon
ferencijoj, nepaverstų ją į 
paprastą viešą susirinkimą? 
Garsusis Techniškas Planas

Pagaliau rusai turi išdir
bę garsųjį planą dėl sąjun
gos sudarymo su vokiečiais. 
Vokiečiai duotų savo tech
nikus, o rusai darbininkus. 
Šitas planas leistų rusams 
pasilaikyti Vokietijoje po 
savo kontrole kariškus fab
rikus. Šiam planui smarkiai 
priešinasi Washingt o n a s, 
nes rusai ir taip daug išve- 
žš vokiečių terhnikų ir fab
rikų į Rusiją.

Rusai skaito, kad jie turi 
pilną teisę taip daryti, nes 
jie vieni laimėjo karą. Taip 
sako ir kartoja visi rusai, už 
miršdami, kiek aukų ameri
kiečiai padėjo per šį; karą j 
užmiršdami, kad amerikiečių 
kariški pabūklai ir mašinos 
pakėlė Rusiją nuo žemės, ku
ri jau buvo parklupdyta. Bet 
geraširdystė greit užmiršta
ma.

Ir taip įvykiams dedantis, 
klausiama, ar rusai šioj kon 
ferencijoje dirbs su tokiu 
pat nuoširdumu kaip ir są
jungininkai, ar jie visa tai 
daro tik dėl propagandos?

Ką Parodys Generolas 
Marshallas?

Maskvos konferencija duos 
galimybę gen. Marshallui pa 
rodyti viešai savo sugebėji
mus ir vertybes, ar jis yra 
tinkamu būti Byrneso pava
duotoju, kuris vedė “kant
rumo ir griežtumo” politiką 
Rusijos atžvilgiu.

Atrodo, kad iki šiam lai
kui Amerika dar neturi iš
dirbusi tikr0 plano, kurį ma
nytų sekti per konferenciją.

Iš principo Amerika nori 
gerbti duotus pasižadėjimus 
per Potsdamo konferenciją, 
o taip pat Byrneso išreikš
tus principus St'uttgarte.

Londonas ir Washingtonas 
norėtų matyti Vokietija ie- 
deraline valstybe, panašiai į 
Bismarko valstybę ir Wei- 
maro respubliką, kuri būtų 
kontroliuojama bendro par
lamento. Ekonomiškame pla 
ne Amerika norėtų matyti 
Vokietiją suvienytą, nes ta 
da mažiau reikėtų pridėti 
kapitalo kad ją atstačius.

Marshallo uždavinys ne
bus lengvas.

Ar Maskvos konferencijos

SUTIKO BIDAULTUS BE JOKIŲ CEREMONIJŲ

Sovietų užsienių ministro ptvaduotojas Višinskis, antras iš dešinės, sutinka Pran
cūzijos užsienių ministrą Georgės Bidault ir jo žmoną, jiems atvykus į*Maskvą Ketu
rių Didžiųjų užsienių ministrų konferencijai. (Acme Radiophoto)

Marshall Nedavė Prašymui Eigos; 
Pirmas Posėdis Užėmė 2 Valandas

MASKVA, kovo 10. — Pradėjus ministrų konferenciją, 
| formaliai nutarta likviduoti Prūsiją, vokiečių militariz- 
i mo lopšinę ir išklausyta raportas apie Trieste. Tuomet 
Molotovas padarė netikėtą pasiūlymą, kad tarpe disku- 

| sijų Austrijos ir Vokietijos sutarčių reikalais, ministrai 
I pasikeistų turimomis žiniomis apie politinę padėtį Kini- 
I joje. U. S. valstybės sekr. Marshallas pasipriešino tam, 
; sakydamas jei tas klausimas bus svarstomas, tai konfe- 
I rencijoje turėtų dalyvauti ir Kinija, ir sakė jis norįs per 
! naktį apie tai pagalvoti.

Marshall tuomet padarė savo pasiūlymą ministrams tuoj 
imti svarstyti kaip atimti okupacines kariuomenes iš tų 

Į kraštų, kuriuose jos dar tebesiranda. Molotovas tuomet 
sakė jis norįs apie tai per naktį pagalvoti.

Pirmasis posėdis užsibaigė po dviejų valandų ir minist
rai susėdę į savo automobilius grįžo į ambasadas.

Prez. Truman Ryt Dieną Asmeniškai 
Patieks Graikijos Reikalą Kongresui
WASHINGTON, kovo 10. 

— Prez. Trumanas trečia
dieny pietų metu (Chicagos 
laiku) kalbės kongresui “vi
su klausimu’’ Graikijos kri- 
zio ir kritiškos padėties Vi
duržemio srityje. Praneši
mas apie Trumą no nutarimą 
kalbėti- bendroje sesijoje tą 
dieną buVo padarytas šen. 
Vandenberg (R., Mich.) ir 
Baltųjų Rūmų, po valandos 
ir 20 minučių konferencijos 
Prezidento su kongreso va
dais.

Aprūpins Kariuomenę
Iš kitų šaltinių sužinota 

jog Prez. Trumanas prašys 
$250,000,000 tiesioginės pa
skolos Graikijai, ir atvirai 
paaiškinsiąs kongresui ir 
tautai reikalingumą sustip
rinimo karaliaus Jurgios vai 
džios.

sprendimas pakeis Europos 
plaukų spalvą? Kokią įtaką 
turės sprendimas išviso į pa
saulį? Viena tik aišku, kad 
dideli įvykiai dėsis tenai, 
nes bus stengiamasi suregu
liuoti Europos .klausimą, tos 
žemės gabalo, iš kurio per 
dvidešimt šimtmečių sklido 
civilizaciją į* visą pasaulį.

Vyt. Arūnas

Varšuva Pasirašė 
Sutartį Su Čekais

PRAGA, kovo 10. — Če
koslovakija ir Lenkija šian
dien pasirašė 20 metų sutar
tį, kuria abudu kraštai pač 
sižada padėti vienas kitam 
jei įvyktų puolimas iš Vo
kietijos “ar by kurios kitos 
valstybės... susijungusios su 
Vokietija.”

Bomba Sovietams
KOPENHAGAS, Danija, 

kovo 10. — Bomba išsprogo 
sovietų pasiuntinybės gara
žu je vakar naktį, sunaikin
dama rusų ministro Andrei 
Plakhino automobilį.

Šie asmenys — jų tarpe ! 
tokie, kurie kalbėjo su Tru- I 
manu — sakė jie mano Pre- , 
zidentas savo kalboje pami- į 
nes galimumą pervedimą kai 
kuriui kariuomenės reikme- ; 
nų iš pertekliaus Vokietijo
je, kad aprūpinti Graikijos 
kariuomenę jos kovoje su 
komunistų išlavintomis gau
jomis.

Sakyta Prezidentas pasa
kęs x senatoriams ir atsto
vams, su kuriais buvo suė
jęs, kad jeigu /Amerika, ne
padarys greito nutarimo ir 
veiksmo šiuo reikalu, Grai
kijos vyriausybė galinti su
smukti ir komunistų elemen
tai gali pasiimt šios strate
ginės Viduržemio šalies kon
trolę į savo rankas. Truma
nas taip pat pabrėžęs jog 
šio krašto veiksmas pirmo
je vietoje pasitarnaus, pasau
lio taikai ir Amerikos inte
resams.

Prezidento spaudos sekr 
Ross sakė kalba — diar ne
baigta — galėsianti užimti 
apie 20 minučių. Ji veikiau
siai bus transliuojama per 
visus radijo tinklus.

Kiniečiai Kovoja 
Formosa Sukilimą

NANKING. kovo 10. — 
Daugiau negu 10,000 Kini
jos valdžios kareiviu buvo 
šiandien pasiųsta į Formo
sa padėti sutriuškinti besi
plečianti; sukilimą. Ameri
kiečių sluoksniai čia spėjo, 
kad keli tūkstanuiai asmenų 
jau buvo sužeista ar užmuš
ta susirėmimuose.

Gen. C.hiang Kai-shek įsi
kišo su griežtu įsakymu už
baigti kruviną sukilimą. Jis 
kaltino “formosiečius su ko
munistiškais palinkimais.” 
U. S. ambasada įsakė pagel- 
biniems lėktuvams, stovėti 
pasiruošušiems evakuoti val
stybės departamento samdi
nius, jei tas pasidarytų rei
kalinga.

Senato Komitetas 
Užgyrė Lilienthalą

WASHINGTON, kovo 10.
— Senato atominės jėgos ko- j 
mitetas šiandien 8 balsais 
prieš 1 užgyrė David E. Li
lienthal nominaciją į atomi
nės energijos komisijos pir
mininkus. Komitetas taip 
pat užgyrė nominacijas W. 
W. Waymack, L. L. Strauss, 
Dr. Robert Bacher ir Sum- 
ner T. Pike į komisijos na
rius, ir Carroll Wilšon į rei
kalų vedėjus.

Šen. Bricker (R., Ohio) 
davė vienintelį balsą prieš 
Lilienthal. Jo kolega iš O- 
hio, šen. Taft, jau pasisakė 
prieš buvusį Tennessee Val- 
ley Authority pirmininką.

Lewisas Priešinasi 
Mandato Išdavimui

WASHINGTON, kovo 10.
— Valdžia šiandien forma
liai prašė vyriausiąjį teismą « 
tuojau išduoti tribunolo man'! 
datą prieš kitą angliakasių 
sustreikavimą.

John L. Lewis ir jo United I 
Mine Workers gi, prašė vy
riausiąjį teismą atmesti val
džios prašymą, sakydami tai 
būtų kenksminga bylos at
naujinimui.

VFW Vadas Smerkia 
'Raudonu Invaziją'

SANTA FE, N. M., kovo 
j 10. — Veterans of Foreign 
|Wars nacionalis komandie 
Irius Louis E. Starr šiandie 
! savo kalboje atakavo komu
nistus. kurie, anot jo, daro 
“invaziją” toj organizacijoj.

tūriui Didžiųjų užsienių mi-
nistrams nuvažiavus per 
sniegu nuklotas gatves į so
vietų aviacijos pramonės rū
mus, dvi mylias, nuo Krem- I 
liaus, šiandie pradėta ilgai 
lauktoji Maskvos konferen
cija.

Maskvos radijas, skelbda
mas komunikatą pranešantį 
apie konferencijos atidary
mą, nė žodžiu neprisiminė a- 
oįe Vokietijos taikos sutar
ties projektą, bet sakė “ pa
ruošimas taikos sutarties 
projekto Austrijai” esąs die
notvarkėje. Kiek liečia Vo
kietiją, komunikatas sakė | 
tik. kad nutarimai bus pa
daryti dėl “eilės svarbiausių 
klausimų liečiančių Vokieti
ją-”
Nori 4 Valstybių! Sutarties Į

Molotovas t pasakė kole- į 
goms ministrams jog jų dar- Į 
bas nėra lengvas, bet, kad 
jie turį “pastovų pagrindą | 
bendram darbui.” Konferen
cijos pirmininkystė iš eilės 
teks kiekvienam ministrui, i

Fotografams ouvo leista 
padaryti nuotraukų pirm j 
konferenrijos pradžios. Ru- • 
s.ai leido kiekvienai delega- I 
I ei jai turėti keturis reporte-1 
Irius ar fotografus kamba- 
j ryje. Amerikiečiai fotogra- 
Sfai vėliai sakė daugiau negu 
j 12 rusų darė nuotraukas.

Raportuota jog valstybės 
sekr. Marshallas toliau rei
kalaus keturių valstybių są
jungos nukreiptos prieš Vo- 
kieti ją, bet gavęs tik An- 

■ glijos Bevino paramos už
tikrinimą. Prancūzijos užsie
nių min. Bidault neva pa-

Vėliausių .Žinių Santrauka
— Amerikos atstovas U. N-je Warren Austi n atmetė 

Rusijos kontrapasiūlymą atomų kontrolei.
— Netiesioginis raportas sako Prez. Trumanas trečia

dieny prašys paremti ne Vien Graikiją, bet ir Turkiją.
— Palestinoje įvyko nar̂ ji žydų teroristų puolimai prieš 

britų kariuomenės centrus.
— Vyriausias teismas vakar paskelbė nuosprendį, kad 

darbdaviai turi derėtis su furmonų unijomis.
— CIO-UAW lokalus 180 nubalsavo priimti J. I. Case 

Co. pasiūlymą ir užbaigė 4v9 dienų ilgumo streiką'.
— U. S. kariuomenė atšaukė Vokietijoje esantiems ka

reiviams mokamus pinigus, kad apeiti jų falsifikavimą.

MASKVA, kovo 10. — Ke- į reiškęs sutikimą paremti U.
S. siūlomą keturių valstybių 
sutartį tiktai jei ji bus da
limi plataus, plano palaikyti 
Vokietiją bejėgia.

Nepavyko Bandymas 
Nudėti Prez. Roxas

MANILA, P. I., kovo 10: 
— šiandien buvo bandyta 
nudėti Philippinų Preziden
tą Manuel Roxas, kuomet 
rankinė granata buvo užme
sta ant platformos, kur jis 
buvo ką tik baigęs kalbėti. 
Granatą metė nepažįstamas • 
asmuo kaip tik Prezidentas 
užbaigė savo kalbą Miranda 
aikštėje, prieš istorinę Qui- 
apo bažnyčią.

Granata sprogo tik 20 pė
dų nuo B.oxas, bet jis nebu
vo sužeistas. Prezidentas 
tuoj išvyko, o policija apsu
po platformą, kad sučiupti . 
pasikėsinto ją. Kalbos klau
siusi minia buvo sprogimo 
labai išgąsdintą.

V e n o ri Paneicia
Amerikos Notą

BUDAPEŠTAS, kovo 10. 
— Patikimas šaltinis sakė 
Vengrijos premjeras Nagy 
pareiškęs, jog Amerikos no
ta protestuojanti Rusijos ki- 
j šimąsi į Vengrijos vidaus 
1 reikalus ‘‘sukurstė tokį po
jūtini karsti, jog ji tik ap
sunkins padėti .kiek tai lie- 

ičia politinį krizį” .
Rusų reakcija į notą bu 

vo rusų generolo Sviridovo 
atmetimą s amerikiečių ir 

| britų pasiūlymo sudaryti ko- 
mitetą ištirt: Vengrijos po- 

| litikierius. kuriuos rusai kal
tina suokalbiavimu prieš 
Vengri ios rėžimą.

KALENDORIUS
Kove 11 d.: Šv. Konstan

tinas ; senovės: Gurdas ir 
^alvvtė.

Kovo 12 d.: Šv. Grigalius 
Didysis; senovės: Goštautas 
’r Regimante.

ORAS
Dalinai debesuota, nebus

I didelės atmainos. Saulė teka 
16:10; leidžiasi 5:53.
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Prof. Vincas Krėvė Išvyko Amerikon Hehml Ge,b«,i
I vajus(IŠ AUSTRIJOS LIETUVIŲ PADANGĖS)

. . .  < | N .  Y.-N» J
S k a u d i ,  bet k a r t u  įrjnijai. Jie palinkėjo naujoje J gĄRAgA§ 

džiaugsminga žinia sukrėtė laikinojoje tėvynėje Ameri 
Salzburgo lietuvių koloniją., koje žodžiu ir plunksna ko 
Pirmieji mūsų stovyklos e-Įvoti už Lietuvos Nepriklau 
migrantai, prof. dr. Vincas
Krėvė-Mickevičius su žmona

AUK

vasario 12 d. išvyko į Jung
tines Amerikos Valstybės.

Pusantrų metų įpratome 
matyti profesorių tris kar
tus per dienų prie valgyk
los langelio, kur jis, kaip ir 
mes visi, nepilną samtį lie
sos sriubos ar nesaldytos ar
batos tegaudavo. Mes maty- 
davom profesorių kiekvieną
vakarą, nesant nuolatinės e- i nugalėjau badą ir šaltį. Tai | y į |man g ^ th ers
lektros srovės, prie mažos 
žvakutės susikniaubusį ir be
rašantį. Kiekvieną .sekmadie
ni, ar lydavo ar snigdavo, 
lazdele pasiramsčiuodamas
žengdavo jis jf lietuvių pa- j tad nedarykit viens kitam 

blogo ir atleiskit tiems, ku
rie jus skriaudžia. Mūsų dar 
laukia ilgas, ilgas vargas, 
tačiau nenusiminkim ir ne
abejotam, gal, ne visi, bet 
dauguma grjjšim į Lietuvą. 
Ateis dar giedra musų Tė
vynėn. Su jumis skirtie man 
labai sunku. Mes gyvena
me, kaip vienoje šeimoje mirt 
timis, kaip padėti mūsų Tė
vynei. Neturiu nei mažiau*-

maldas. Kolonijos Vadovybė, 
kultūros ir spaudos darbuo
tojai nieko nedarydavo be 
tėviško profesoriaus patari
mo. Kiekviename minėjime 
ar susirinkime nepraeidavo 
be jo kalbos. Ilgame liau
dies universiteto pąskaitų 
cikle jis įdomiai nušvietė 
Lietuvos praeitį ir davė kon
tūrus naujai Lietuvai. Jo pas 
kaitos buvo gausiai jauni
mo ir senesniosios 
lankomos.

kartos I S1°  džiaugsmo važiuodamas 
Amerikon, nes žinau, kokia
me baisiame varge ir skur
de palieku jus. Ypač man 

persiskirti profesoriaus kū- ,sunbu skirtis sU savb mok3. 
riniui K  Glasenbacho lietu- leiviaiSj 3U kuriais kasdien 
vių gimnazijai. Neturint ne |kartu žengiau per sunkias 
mažiausios mokymo priemO- lkliūtig/> _  baigž profeso. 
nes nei patalpų, nei kuro,
maitinantis minimaline ba
do norma ir daugumai gini- j Jis buvo, kaip tėvas mums. 
nazi jos mokinių gresiant a.us J° mums bug dar sunkes-
trų: darbo prievolei, jis, pa-Į niB tremties keiiaš. Tačiau 
dedamas pasiaukojusių pe

Sunkiausia buvo tačiau

nūs.

dagogų, įsteigia šią aštuon- 
klasę vargo mokyklą, tuo
gražiam būreliui lietuviško i vykios vadovo Dr. D-vcs žo-
jaunimo suteikdamas pfog^l džiais: “Nors du iš mūsų 
tęsti nutrauktą mokslą. I . v ...i gris pagaliau i žmonišką gy- 

Vėsario 11 d. įvykusiame Į vgnlmą „ j
iškilmingame išleistuvių ak* j _________ •
tete kolonijos nutarimu Salz 
burgo-Glasenbacho lietuvių 
gimnazija pavadinta prof. 
dr. Vinoo Krėvės-Mickevi
čiaus vardo gimnazijų.

I  Iškilmingo akto metu lie
tuviui kolonijos • vadovybės, 
Studentų, gimnazijos ir vi
suomenės atstovai nušvietė 
profesoriaus nuopelnus lie
tuvių tautai ir musų kolo-

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS)
Mūsų Bendrovė gelbsti tūkstančiams taupytoją 
sudaryti atsargas—įsigyti nuosavus namus—J 
naują automobili—<121 apsaugos nuo neperma
tomą nelaimią. Kiekvieno taupinial apdrausti 
Iki $5,000 per Federal Savings and Loan Insu«į 
rance Corp. PRADEK TAUPYTI DABAR...,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AtiD

LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
2202 WEST CERMAK RD. CHICAGO 8, itL

JOHN J. SAZANAU3KAS, Pres. and

SEKMADIENIAIS; n u o  1-mos 
Iki 2-roš valandos popiet. —

KItOMiŠ DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare.

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

somybę.

Paskutiniame atsisveiki
nimo žodyje prof. pareiškė,

! kad jis visą gyvenimą sten-j 
gėši dirbti taip, kad tuo ne- 
nuskriaudus kitų. “Sten
giausi mylėti visus, o vpač .

, ... ’ daigin islietuvius, gal, tik nevisuo-1 
met pasisekdavo man tai at
likti. Aš mačiau, kad jūs 
Visi kuo galėdami stengėtės 
man padėti. Jūsų dėka aš

Po Petras Atkocai-
tis su sūnum, Greater Gloth- 
ing Contractors Ass’h., Pra* 
naš Šimaitis.

$498.75: šv. Mykolo para
pija. Bayonne, N. j .

$349: kurt. N. N.; BTOOk- 
lyn, N. Y.

$800: Ant.

Po $250: Kun. Jonas Bai- 
kūnas, Lietuvių šv. Vardo 
Draugija, Kearny, N. J.

Po $200: Steponas Karve«- 
lis, Mičiulis ir Kairis Co.,

negalėsiu as niekuomet pa
miršti. Ag prašau Dievo, kad 
toji meilė ir toliau liktų jū
sų širdyse. Neužmirškit, kad 
esam vienos tautos sūnūs,

Jurgis Diržis. 
Artth. L&pašh and

$110: šv. Vincento Paulie*

kartų ir džiaugiamės, nes 
tik Amerikoje jis gulės pa
dėti mūsų Tėvynei, o, što-

TH£ W£ATHER
FAIft and COLD

■» bundle up, whtn  
you »ok« y r  u»cd 
klt<h«n fol 16 tho 
m»ot doalorl

Co.

$150:
$125:

nTFNRA^TTS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS

i $100: Atodrius Būbelis 
Į ir Co., Regina ir Jonas Bud- 
riai, K. and K. Tailorft. Inr.. 
New Yorko , Lietuvių Tary 
ba, frrcgrė’sšibė Cbat Co., 
Frank Suluvan (šalaviejus), 

i Tohn Simen (Šimėnas).
$7: T0\\«tey Clothes, Ihc>

| $70: ŠV. ;urgio pavapi jie 
čiai, per kun. K. Paulonį.

Po $55: Sk-GI Alfonsas 
• Stankevičius.

$52: Juozas Simonaitis.
Po $60: Apreiškimo Par.

Į Gyvojo Rožanclaufe Draugi
ja ,  F. Armakatoškag ir Čo., 
K. A. BukaVcckas, Mrš. M. 

i C., Lithuanian Catholic Wai 
Vėterartš Post. Maspeth, N. 

|Y., Borland and Patap Co.
Į $48.50: ALRKF N. t .  ii 
j N. J. Apskritis.

$85: Elena ir, b dv. KOštaš 
IJurgėloB.

$32: Lietuvių Darbininkų
čio Draugija, Maspeth, N. Y. Draugija.

SPAUDOS VAJUS
Būtinai U žsisakykite ir P latinkite  

Amerikos LiėtuvIŲ labiausiai skaitomą mėnesini, religini, pat
rinti nį ir gausiai paveiksluotą laikrašti

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPĖLĮ”
LEIDŽIA

Lietuvos Pranciškonai 
MOUNT ST. FRANCIS OfcĖENE, MAlblE

“Varpelyje”
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir  trum pi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš K ata
liku gyvenimo Amerikoje ir  kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvėje ir IStrėmimė. 

“Varpeli o”
Kaina metams — $2.00.

Visi “Varpelio" Skaitytojai gauna kasm et gražų, spalvuotą, 
Sieninį Kalendorių.

PLATINTOJAI, Surinkę tris naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvirtą prenumeratą gauna VfettUL Platintojų pavardės bus 
skelbiamos "Varpelyje."

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE
TESKAMBA LIETUVIŠKAS' 

“VARPELIS”
Kreipkitės adresų t

FRANCISCAN FATHEftS
Mount St. Francis Greene, Maineu rc c n c , m a in e

PLANNED ECONOMY

LL-j^vofS^1̂

By ČAULSON

^So whot if they ore loafing? Tho country Is better off—befieve mel" >

ts
niAPCUTIT

J S  AMERIKOS LfĖTUVtŲ 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS B

WHFC -1450 kilocycles
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIU, KASDIENINIS 

lAL. 11d., 1&33.

4 ,

Kviečiame 
Klaueytle: 
Muzikos

Dainų 
žinių Ir 

Pranešimų.

MARGUČIO Ofiso Adresas;

6755 So. Western Avė.. Chicago, III.
Telefonas — GROvehill 2242 

i B '.r fl  B- ' ■ .

f Po 530: Inž. K  M. Barzi- 
^usfeaa, Lietuvos Vyčių N  
Y.-N. J. Apskritis.

(Nukelta į 3 pusi.)

OU*®

Jus Gaunate

aukštas
KAINAS

Dabar Už Savo

Naudotus Riebalus

Dr. Yincent E. Zopel
DfeNTIST 

2421' VVest 6Štd Street 
Teleplione — 
GROvehill 7313

Valandos — 
Pagal sutartį.

Ofiso tel. MONroė 0570.
Resid. tel. OANal 7819.

Dr. Kazimieras E. Fitz
PHYŠIČIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS:
Kasdien — i-4 ; 7-9; Trečiad. ir 

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

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

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1-4 p.p. ir  7:8*-9

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

Ofiso Tel. — PROspect 8838
Tel, «= VTBjpnla *4>1

Dr. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VV. Marquette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
Rez. Tel.: HEMlock 3150 

VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 ik i8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutarti.

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IB CEIBUBGAS 

4729 So. Ashland Avė. 
(2-tros lubos)

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite—

Res. 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.

J. RIMDZUS. D. C.
UCENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA
Home calls įn Indiana

Phone Wentworth 2527
PHYSIO THER AP Y 

936 W est 63rd Street
HOURS: Daily 6 to 8 P. M. 

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

Offa. Tel. . . . . . . . . . .  VDR. 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
LIGONIUS PRIIMA:

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
TreČiad. ir Sekin. tik susitarus.

DR. EMILY V. KROKAS
GYDYTOJAS .IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Rez. TeL RĖPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vaL vakare. 
Trečiadienio vakarais ir  taip<J 

Sekmadienlato pasai antertį.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

TeL CANal 6122

DR. B O S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA 

3241 W est 66th Place 
Tel. REPublio 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tek: PROspect 6659

DR, P. Z. ZALAIŪRIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Balsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Avė.
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare.

Tel YARds 3146

DR. V. A. M U S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINTUS PRITAIKO 
744 W est 35th Street

Vai.: I i —12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2̂ —4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12.

DR. I. Ė. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 1193 
Namų Tel.i PULLMAN 8277

Antradienis, kovo 11, 1947

Dr. W alfer J. 5wwfek
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAO
(V irš M etropolitan S tate  B ank)

TeL CANal 7329 
Vai.: —  Kasdien l t  Iki 12; 1 Iki 6; 7 
Iki 9. šeštad. 10 ryto Iki C vak. Sek
madienį 10 iki 12. Trečlad. uždaryta.

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS!

Tik vieną. porą. ak lu  gaunam e gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
išegzam inuoti ja s  m oderniškiausių 
metodu, k u rią  regėjim o m okai 
gali suteikti.

37 M ETAI PATYRIM O 
pririnkim e akinių, kurie, prašalina 

visą aklų įtem pim ą.

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

K am pas lb -to s  gat. 
Telefonas CANAL 0523, Ghicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. ik i 8:30 p. m.

Trečiadieniais uždaryta  
šeštad. 9:80 a. m. iki 6:00 p. m.

TeL GRO. 1800 (Ofiso Jr namų.)

Dr. W alfer J. Kirstuk
PHYSICIAN and ŠURGlSON 

(Lietuvis Gydytojas)

3925 W est 59th Street 
VALANDOS: S — < popiet, <:S9 — 
* :!•  TAkaraJo. Trečlad. pagal su tarti.

DR. PEIER I .  BRAZIS
PHYSICIAN and SURGEON

6757 S. W estern Avė. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2324
VALANDOS: Trečiadienį ir  šeš
tadienį pagal susitarim ą; kitomis 
dienomis, nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Court, Cicere 
Ant.mdienin.in, Ketvirtadieniais

■ ir Penktadieniais 
VAL.:. 10-12 ry te ; 2-6, 7 -9 .P. M. 
3147 S. Halsteu St., Chicago

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir  šeštadieniais 

Valandos: 3—8 pociet.

TeL: GROvehill 4020 
(Ofiso Ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(J O V A IŠ A S )

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marųuette E4. 

ID argis Vaistines Name)
O FISO  V A LA K U O S:

Kasdien nuo 2 Iki 4 p p . l t  I  l lū  1 r. 
(T rečlad ,. Ir Beitad., ®agal a u tartį)

Res. 6958 So. Talman Avė.
Peš. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir  nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad, ir Nedėliomis susitarus. *

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 S o . A sh la n d  A ven u e  

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namų Tel. PROspect 1930

Ofiso Tel. VIRginia 0036 
Rezidencijos Tel.: JBEVerly 8244’

DR. T. DUNDULIS
gydytojas kr chirurgas

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

Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.D.
GYDYTOJAS UI CIHRUKGAS 
VVest Town S tate Bank Bldg.

2400  VVest Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Kcsbw Tek: BRUnstvick 0597

VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare
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“DRAUGAS” H E L P  WANTED 
ADVTERTISING DEPARTM ENT 

127 No. D carbom  S treet 
Tel. RANdolph 0488*0489

H E L P  VVANTED —  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 AVĖ. 
HAMMOND, INDIANA

V Y R O
Bendram dirbtuves darbui. 

Laikas ir pusė už virš 40 va1. 
F  L O O D 

SAFETY PRODUCTS CO.
. 3035 W. Lake St.

H E L P  VVANTED —  MOTERYS

M O T E R I Ų
Paprastam siuvimui tvarehousėje, 
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

236 S. VVabash WEB. 2728

PATYRUSIŲ SINGLE NEEDLE 
SIUVIMO MAŠINOMS ’

OPERATORIŲ

Pastovumas, unijos rata, geros 
darbo sąlygos. Puiki įtransp'or- 
tacija busais, gatvekarais ir ‘L’.

ROSEMAN GARMENT CO. 
307 West Van Buren

TYPISTS — BILLERS 
Steady work, very good pay. 
Expęriėncė not nęcessary. 

Work in air-conditioned bldg. 

CALL MR. MARZEK 
HAYMARKET 1040

FILE CLERK AND 
TYPIST 

5 day week.
Pleasant working conditions. 

YELLOVV TRL’CK LINES, INO. 
2642 IV. Arthington 
SAjCRAMENTO 3232

ŠEIMININKE
Lietuvių šeim ai. Gyventi a n t vietos 
a r  ne. savo kam barys. V irim as ir 
lengvas narni/ darbas. ' Puiki užmo
kestis.

TEL. —  PROSPECT 6232 
DR. W . EISIN, 7119 S. Saeram ento

PRANEŠIMAS

MRS. RADSIS (po  tavais K astutč- 
B udrytė) prašom a Susisiekti su jos 
sena drauge. 20 m etų tam  atgaJ. 
šauk ite  ./-s— FRED A  ENDRENY, — 
ad r. 14209 Chleago St, Dolion, Iii., 
teL —  Dolton 1685.

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

PLATINKITE DRAUGĄ

MERGINŲ IR MOTERIŲ
TOY—TRAIN—DIRBTUVĖJE KAIPO

A S S E M B L E R S
80 CENTŲ Į VALANDĄ
Švarus ir  Lengi Darbai 

Kreipkitės prie — Mr. Kreuzcr.

H A F N E R  M F G. C O. 
1010 NO. KOLMAR AVENUE

H E L P  VVANTED —  M OTERYS

AR IEŠKOTE GEROS 

PLDfiS IR ATSARGOS?

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ

— DEL —

DŽENITORKŲ
UŽDARIUS 72%C į VAL. PRADŽIAI 

j  VAL. PO  8 MftN.
8234c į VAL. PO  6 MRN.

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:80 VAK. IKI 12 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO.

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR

309 W. WASHINGTON ST.

Metai už 10 centų
IValHngton, Anglija. — 

John Robert Pearce, 34, 
nuteistas 12 mėnesių kalė
jimo už 6 penų ir. vieno far- 
tingo (10 centų) pavogimą iš 
automobilio.

Įsigykite šia naują 
ir įdomią knygą 

*
“Katalikiškoji Lietuva” 

didelį, 757 puslapių l«m. 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 
katalikiška j a Lietuva, su jos 
kovomis praeityje dėl kata
likybės, su jos originaliais 
krikščioniškais papročiais, 
žaviu religingumu, katalikiš 
kos dvasios persunkta kul 
tūra, liaudies menu, katali
kybės 'galiūnais, katalikiško
mis organizacijomis ir aps
kritai su katalikybės reiški
niais visose lietuvių srity
se”. Knyga yra audeklo gr? 
žuose apdaruose, kurie įvy
nioti į dail. Vijeikio pieštą 
lietuviškų kryžių viršelį. 
Knygos kaina $4.

★  ★ 1*r

W  BUY YOUR
m . E x n M
m /S A V IN G Snr bonds
| N 0 W
SECURĮtY)

P S O T E C T .Y O U R F U T U R E
Perskaitę “Draugą”, duo

kite jį jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems.

Gera Dovana Draugui — 
DRAUGO Prenumerata.

SVEIKATA...
BRANGUS TURTAS

PARKINSONO LIGA
^Didžiuma lietuvių Ameri

koje sensta. Jų tarpe vis 
dažniau ir dažniau pastebi
ma įvairių “senatvės” ligų. 
Viena “senatvės” ligų yra 
Parkinsono liga. Gan daug 
lietuvių turi nemalonią Par
kinsono ligą ir dar daugiau 
yra kandidatų tai ligai. Kam 
galima išvengti tos ligos, 
tegul vengia. Ir tiems, ku
rie jau turi tą  ligą, noriu 
tarti paguodos žodį ir  su-' 
teikti keletą naudingų pa
tarimų.

Parkinsono ligą daktarai 
vadina “Paralysis Agitans”. 
Anglai tą  ligą kartais vadi
na “Shaking Palšy”. Tos 
ligos būdingiausias požymis 
yra tas, kad nesuvaldomai 
rankos tirta.

Priežastys. Supra s d a m i 
priežastis, žinos ko saugo
tis ir išvengti Parkinsono 
ligos. Visupirma reikia žino
ti, kad toji liga prasideda 
tarpe 50 ir 60 metų •amž.: 
labai retai kada pirm 40 me
tų. Vyrų du syk daugiau 
gauna tą ligą negu moterys. 
Tūli ignorantai iš to padarė 
net savotišką “išvadą” , — 
esą vyrai yra “pasiutesni” 
ir daugiau girtuokliauja ne
gu moterys, už tai daugiau 
vyrų gauna Parkinsono ligą. 
Tai nonsensas.! Nei sifilis 
nei alkoholis nėra priežastį 
mi Parkinsono ligos. Tą mo
derniškiems daktarams žino
mą faktą privalo skaityto
jai gerai įsisąmoninti.

Ne griekai, bet vargai yra 
tikrieji kaltininkai Parkin
sono ligos. Toji ligą, aišku,,, 
yraį ūe^Vi^^ištėinbs? "figa*7 
Žmogus, kurs daug kentėjo 
daug rūpesčių turėjo, sun
kiai dirbo ir didžius vargus 
vargo, tai tokie senatvėje 
dažniausia gauna Parkinso
no ligą. Persišaldymas, perr 
šlapimas, smarkus susi jau- j 
dinimas ir nervų įtempimas 
parbloškia žmogų ir pagrei
tina jame Parkinsono ligos 
atsiradimą.

Apie simptomus, ligos ei
gos eigą ir gydymą, bus se
kantį sykį.

su-1 gavęs,

Daktaro atsakymai į 
klausimus

Atsakymas V. S. — Pipi
rai nėra vaistai nei jokiai

Jusi! Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie

RADIO SERVICE CO.
5244 W. 25th S t  

dsero. hl

T I I1 I  DARBAI GARAHTDOTAB 

Taleom VIbų IMlrbysčtg 
Visokius Modelius 

DYKAI APKAINA VIMAS 
Paimam i i  namu Ir pristatom

PARDUODAME NAUJUS 
RADIOS

Mes turime Radiju I ataka Ir 
jums nereikės laukti Ąėl jflsu. 

Taipgi Pasirinkimas vėliausią
Ifuslkoe Rekordą. 

Nusipirkite Ir PasUmklte sa Savim

TELEFONUOKiTifi i 
CICERO 4118

■ Atdara Vakarais IMI vai.

R ago  D R. R A C K U S  
4204 Archer Avenue, Chicago

ligai. Ir savo asthmos tams
ta  nepagydysi vien tik pi
pirus valgydamas. Stiprių 
pipirų vartotojams (jei per
daug ir  per dažnai vartoja) 
yra pavojus gauti vėžį,1 skil
vyje. Be. to,, nuo pipirų ir ly
tiškai galima nusilpti. Tad 
atsargiai.

Atsakymas M. Č. — Tams 
ta  norėdamas ptrsitikrinti, 
klausi kas, per liga yra ‘ ‘ Tri
chinosis” kurią sakaisi esi 

ir sakai., kad jau se
niai pas savo daktarą gy- 
daisi; be to, klausi, ar ilgai 
ims tą  ligą pagydyti, ir  t.t. 
Neabejoju, kad tamstos dak
taras. tamstą apie tai infor
mavo. Bet kadangi šis daly
kas yra svarbus plačiai vi
suomenei, tad trumpai pa
aiškinsiu. “Trichinosis” yra 
infekcinė liga, kurią gauna
ma bevalgant pusžalią mė
są. Nuo tos ligos niekas ne
miršta, bet pakentėti mus-, 
kulų skausmus, alsavimo ne
galavimus, išblyškimą ir vi
so kūno nusilpimą gan ilgo
kai tenka. Kartais ima dau

JEIGU DAR NETURIT, TAI ĮSIGYKIT 
Vėliausią Anglišką-Lietuviską 

Lietuvišką-Anglišką

Ž O D Y N Ą  j
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY 

K etiną.. . .  $6.00

Mokinkitės Lietuvių Kalbos su Anglišku Vadovėliu!

Įsigykite Marlborough's 
LITHUANIAN — SELF-TAUGHT

K ain a . . . .  $2.25
Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:—

/ ' D R A U G A S "
2834 South Oakley Avenue

CHICAGO 8, ILLINOIS 
------- —

WESTWOOD LIOUOR STORE
2441 West 69th Street 

——★——
DIDELIS PASIRINKIMAS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

giau, kaip metus nuo tos li
gos pasveikti. Skaitytojai te
gul gerai įsitėmyja, kad tik 
gerai išvirta .kiauliena mėsa i 
yra saugu valgyti. Tai lie
čia ne tiktai kiaulieną mė
są pirktą tiesiog iš ūkinin
kų, bet ir iš valdžios prižiū
rimų skerdyklų. Štampuota 
kiauliena mėsa su “United 
States Inspected and Pas- 
sed” antspauda nėra jokia 
garantija, kad toji mėsa ne
turi “trichinos” ligos perų. 
Mikroskopinis mėsos egza
minavimas yra nepraktiška, 
nes neparodo “ trichinos” , 
todėl iš valdžios inspektorių 
programo “ trichinos” ieško
jimas yra išmestas... Apie 
“Trichinozą” dar teks kada 
nors plačiau parašyti.

Lietuvai gelbėti
(Atkelta iš 2 pusi.)

$26: Kazys Krušinskas su 
žmona.

Po $25: Altoriaus Drau
gija iš Maspeth, N. Y., Jo
nas Jakaitis; Antanas Lelis, 
Jonas Mažonas, Harry Mose- 
chuk su žmona, Šv. Jurgio 
Lietuvių Draugija.

$22: ALRKMS 29 kuopa.
Po $20: Antanas Apana

vičius, Juozas Boley (Bule- 
vičius.), I. P. Kasper, Pranė 
ir  Andrius Lapės, Jurgis 
Žvirblis.

$19: Maspetho Draugijos 
per kun. J. Balkūną.

★ ★ ★ 
pristatome | namus; 

Geriausių rūšių alų 

buteliais, dėžėmis Ir

statinėm is.

★ ★
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

Po $15: Angelų Karalie
nės Parap. Gyvojo Rožan
čiaus Draugija, Ona Baike- 
rienė, Ona Baniulienė, adv. 
Steponas Briedis, Jonas Bui
vydas, Juozas Garšva, Mor
ta ir  Eugenija Karpiūtės, 
Vincas Tamošaitis.

$14: Aldona ir Vytautas 
Stašinskai.

$13: Vinco Pūko šeima.
Po $12: Kasparas Gaišius, 

Lietuvos Vyčių; 90 kuopa iš 
Kearny, N. J., Genovaitė Vi- 
taitytė.

(Aukojusių 10 dol. ir ma
žiau vardus dėl vietos sto
kos praleidžiame. — Red.)

Suregistruota pagal pa
gal pavardes”' $7,476.57; su-1 
aukauta bevardžiai $663.18. 
Viso aukų susidaro — ligi 
kovo 1 id. — $8,139.75.

Kai kurie aukautojai., ku
rių vardai atskirai paskelb
ti, aukojo per organizacijas. 
Tuo būdu kredituojama:

Lietuvos Vyčių New York 
ir  New Jersey Apskritis — 
$182.00.

SLRKA 134 kuopa ( Ange
lų Karai, parap.) — $67.00.

Aukotojams pažymėjus, 
pažymėjus, parapijos kredi
tuojamos sekamai:

Angelų Karalienės $563.00

Raminančioji jo =
Šiluma palengvina kankynę

SIRENŲ GĖLOS
A  P r i s id ė k  p r i e  m lllo n ų  t ų .  k u r i e  
p r i s i e k a u ja  J o h n s o n 'a  N U G A R O S  
P L A S T E R IU  —  p a g a m in tu  ta ip .  k a d  
g r e i t  p a le n g v in tų  n u g a r o s  sk a u sm u s. 
D a k ta r ų  iš b a n d y m a i  Š im ta m s  ž m o n ių  I 
(rodo, k a d  j i s  p a t a r n a u j a !
H  V a r to j a n t  š i p la s to r j .  t a i  l y g  n a u 
d o ti  k a it in a m ų jų  p a d u š k a i tę  p a č ia m e  I 
j ū s ų  d a rb e .  Š v e ln ū s  v a i s t a i  s u ž a d in a  
k r a u jo  a p l in k ta k ų ,  Š IL D O  j u m s  n u 
g a rų ,  a t l i u o s u o ja  s k a u s m ų  ‘ i r  s u s t in 
g im ų . J i s  S v a ru s . J o  j ė g a  t ę s ia s i  k e 
l ia s  d ie n a s .
A  J o h n so n 's  N U G A R O S  P L A S T E R IS  
sa u g o  n u o  u ž s iš a ld y m o . P a s t i p r i n a  | 
r a u m e n is ,  d u o d a  a t r a m o s  p a č io j  s k a u 
d a m o j v ie to j .  JJ  g a m in a  J o h n s o n  & 
J o h n s o n  —  v a r d a s ,  k u r i s  re jšk ė  k o 
k y b ę  p e r  50 m e tų .  V iso se  .v a is t in ė s e ;

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

Savo darbams pateisinti 
niekšai panaudoja bet ku
rią priežastį.

Linksmas žmogus yra 
daug naudingesnių žmogu
mi.

FO R TH A T HOM E  
ALL Y O U R  O W N

Y o t i ’ l !  N e e d  " M o n c y ; .  For the Down Poymeit>«

Many ambldons couples are saving here~ to  beėome'. 
future home-owners, sodo as they’ve accumulated the! 
down payment needed. . Any convenient amounc opens; 
your insured savings account a t dus Assoriadon. Thei 
chart will show you h o v  moch yoa need tt> savet/

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

JOS. M. MOZERIS, Sec’y

3236 South H alsted  Street
TEL. CALUMET 4118

_______ ______________ __________  ~ -3
SAVE WITH A PURPOSE-SAVE ON A PLAN

Apreiškimo 175.00
Aušros Vartų 124.00
Šv. Jurgio 130.0®
Šv. Mykolo, Bayonne,

N. J. 508.75
Viešpaties Atsimainy

mo, Maspeth 548,12
Pagal valstybes, kvotų iš̂

pildymui kredituojama:
New York $7,192.00
New Jersey 947.75

Viso $8,139.75
Aukos tebepriimamos, ligi 

kvotos bus užpildytos. Če
kiai siųstini adresu:

Committee to Help 
Lithuania,

3012 Woolworth Bldg.,
New York 7, N. Y.
Visiems aukotojams ačiū.
Lietuvai Gelbėti Vajaus 

Komisija
Kun. K. Malakauskas, pirm. 
Jokūbas J. Stukas, sekr. 
Dr. Aldona Šliupaitė, iždin.

JOS F. BUDRIK, Ine.
Didelė Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEVVELRY

Visi departam entai patalpinti 
viename baltam e nam e 

1947 m etų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.

TELEVISION setai, po $275. 
ir  -aukščiau.
E lektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gaainiai 
pečiai, rašom os mašinėlės.

K rautuvė a td a ra  kiekviena 
dieną i r  vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir  šeštadienį iki 
9 vai. vak.

B u d rik o  le id ž ia m o s  R azlio  "v&lan- 
la n d o s  k a s  sek m a d ien i, Iš WCFTj 
(1000  k i l . )  radio s to t ie s ’,' 9 i3 0  v a 
l a n d a  v a k .,  o k e tv i r ta d .  v a k .  iš  
W H F C  (1 4 5 0  k i l . )  7 v a i.  v a k a ro .

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237
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Jung t. Valstybėse, be t ne Chicagoje: 
M etams . . . - : . . . . . . . . . . . . . . . . .  $6.-00
P usei M etų .................................  8.B0

Užsieniuose:
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I SKELBKITES D IEN . "DRAUGE”

Komunistai Nori Užkariauti Pasaulį
Amerikos visuomenė jau turi progą skaityti knygos 

pavydale tris dokumentus, kurie nušviečia komunistų 
internacionalo organizaciją, programą ir generalinį tiks-
lą. Čia randasi sovietų komunizmo pagrindiniai dės- 
niai jų veiklai.
TRYS REIKŠMINGI DOKUMENTAI

Knyga, kuri turi tris svarbius dokumentus, vadinasi
Blueprint for World Conąuest Šiai knygai įžangą pa
rašė William Henry Chamberlin, kuris gerai pažįsta 
Sovietų Rusijos gyvenimą, ir jos siekius.

Blueprint for World Conąuest knygoje telpa pilni 
tekstai šių dokumentų:

1. Komunistų Internacionalo tezės ir statutai, pri
imti antrojo pasaulinio kongreso, nuo liepos 17 iki rug- 
piūčio’ 7,4920 m., Maskvoje, Rusijoje.

2. Komunistų Internacionalo konstitucija ir taisyk
lės, priimta šešto pasaulinio kongreso, rugsėjo 7. 1928

I m., Maskvoje, Rusijoje;
3. Komunistų Intemtcionalo programa, priimta šešto 

pasaulinio kongreso, rugsėjo 7, 1928 m., Maskvoje, Ru
sijoje.

Senatorius Vandenberg grįžęs po pirmojo Jungtinių 
Ttutiy Organizacijos (UN) posėdžio Londone savo 
kalboje senate pareiškė:

“What is Russia up to now? It is, of course, the su- 
preme conumdrum of our time” (Ką Rusija dabar nori? 
Žinoma, tai yra mūsų laikų aukščiausias galvosūkis, 

į didžiausia mįslė). j Į tįM B
Tie trys dokumentai yra oficialus rusų atsakymas. 

Tie trys rusų dokumentai yra lygūs Hitlerio Mein Kampf 
(mano kova).

Komunistų Internacionalo tezės, statutai, taisyklės ir 
I programa turi savyje mintį ir viltį užvaldyti pasaulį,

primesti pasauliui komunizmą.
TURI DIDESNĘ ĮTAKĄ IR STIPRUMĄ

Šiandien Sovietų Rusija turi didesnę įtaką, negu 1920 
ar 1928 metais, kai ši komunistų konspiracinė progra
ma buvo sustatyta.

1920 metais Rusija buvo nusilpnėjusį viduje dėl so
cialinės ir ekonominės padėties, užtat negalėjo sėkmin
gai pagelbėti revoliucijos sąjūdžiams, vykstantiems už 
jos ribų. Dabartinis sovietų elgesys Lenkijoje, prime
tant Lenkijai komunistinę vyriausybę, buvo numatytas 
1920 metais, kai sovietų valdžia atmetė palankius tai
kos pasiūlymus ir bandė užimti Varšuvą ir įvesti so
vietų rėžimą Lenkijoje. Bet sovietams nepavyko, nes 
raudonoji armija buvo nugalėta kovoje prie Varšuvos. 
AGENTAI LOŠĖ SVARBŲ VAIDMENĮ

1928 metais Rusijoje sąlygos pagerėjo, palyginant su 
1920 metų padėtimi. Bet kraštas dar nebuvo tokioje 
padėtyje, kad imtųsi didesnio agresijos karo. žinoma, 
yra tikras dalykas, jog komunistų agentai lošė svar
bią rolę riaušėse, streikuose, sukilimuose, vidaus kon
fliktuose nuo Kinijos iki Bulgarijos. Bet sovietų val
džia negalėjo saugumo sumetimais panaudoti raudono
sios armijos prieš priešą.

Sovietų karišką silpnumą tada parodė faktas, kad 
Litvinovas siūlė nusiginklavimą ir kolektyvinį saugu
mą. Ir šis Litvinovo gestas padarė plačiame pasaulyje 
įspūdį. Bet koks keistas ir nenuoširdus atrodo tas siū
lymas, atsimenant komunistų filosofijos (mokslo) dog
mas. Tai visai aišku, kai skaitai komųnįs.tų interna
cionalo dokumentus, kuriuose glūdi mintis, kad reika
linga tarptautinis ir civilinis karas kaipo įžanga į ga
lutiną komunizmo pergalę visame pasaulyje. Dėl akių 
kartais komunistų vadai siūlo nusiginklavimą, pakalba 
apie taiką ir kolektyvinį saugumą, bet jis galutinas 
tikslas pasaulinė revoliucija, kad apžiotų ir pavergtų 
visą pasaulį.

Jei nori gerai žinoti Sovietų Rusijos politikos raktą 
prieš antrą pasaulinį karą, laike antrojo pasaulinio ka
ro ir po šio karo, atydžiai perskaityk naujai išleistą 
knygą: Blueprint for World Conąuest, Human Events, 
Washington-Chicago, 1946.
ŽODŽIAI IR DARBAI

1930 metais Stalinas pranešė valdžios politiką:
‘‘Alės neužleisime nei vieno colio savo žemės, mes 

nenorime nei pėdos kitų.”

Bet Stalinas 1940 metais pagrobė visą Lietuvą, Lat
viją, ir Estiją, o dabar jis jau turi ir daugiau... Ką žo
džiai reiškia, kai politika vedama pagal komunistų in
ternacionalo planą.

Daug gražių sutarčių Sovietų Rusija buvo pasirašiu
si su kitomis valstybėmis, bet prie pirmos progos So
vietų Rusijos vadai jas begėdiškai sudraskė. Sovietų 
Rusijos valdžia savo noru sudarė nepuolimo sutartį 
su Lenkija, Suomija, Latvija, Lietuva ir Estija, bet 
Sovietų Rusija pirmoji tuos kraštus užpuolė.

Dabar vykstant ministerių konferencijai Maskvoje, ir 
svarstant gyvybinius klausimus, reikėtų Anglijos ir 
Amerikos diplomatams ir politikams gerai perskaityti 
Blueprint for VVorld Conąuest knygą, kad žinotų ką sie
kia Maskva, kurioje 1920 ir 1928 metais buvo priimti 
planai kaip užkariauti pasaulį komunizmui.

★
Nauja Britų Ir Prancūzų Sąjunga

Kita sąjunga tarp Didžiosios Britanijos ir Prancū
zijos buvo padaryta.

Beveik galvotrūkčiais paktas įvykdytas Maskvos kon- 
ferenpijos išvakarėse, tai yra prieš suvažiuojant Ame
rikos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir Sovietų Ru
sijos užsienio ministeriams.

Sąjunga buvo pasirašyta skubotai ir beveik drama
tiškai Dunkirke. Anglų ir prancūzų sutartį pasirašė 
Ernest Bevin, britų užsienio reikalų ministeris, ir George 
Bidault, Prancūzijos užsienio reikalų ministeris.

Tai yra “abipusinės pagelbos’ ’ sąjunga, specialiai tu
rinti politinį, diplomatinį ir ekonominį tikslą.

Tai yra trečia anglų-prancūzų sąjunga mažiau kaip 
per 40 metų laikotarpį.

Du pirmieji paktai vedė į du pasaulinius karus, rašo 
Kari H. von Wiegand, Chicago Herald American, kovo 
9, 1947.

Žymus korespondentas Więgand pastebi, jog trečias 
paktas, staiga pasirašytas Dunkirk, kai Bevin buv0 pa
kelyje į Maskvą, kad pagelbėjus padėti pasaulio taikai 
pagrindus, aiškiai atskleidžia trečiojo karo baimę ir 
bando užbėgti jam už akių.

Tas pats korespondentas pažymi, jog anglų-prancūzų 
sąjungos tekstas nukreiptas prieš Vokietiją, bet dvasia 
rodo, kad ši sąjunga yra nukreipta prieš Sovietų Ru
siją, kad privertus Josęph Staliną ir sovietų užsienio 
reikalų ministerį Molotovą pasirašyti keturių jėgų su
tartį su Amerika, Didž. Britanija ir Prancūzija.

Kari H. von Wiegand išreiškia mintį, jog nauja anglų- 
prancūzų sąjunga parodo trečiojo pasaulinio karo bai
mę. Jis ir tokią antraštę savo straipsniui duoda.

VViegand straipsnis tikrai įdomus. Skaityk “New An 
glo-French Pact Reveals Fear of 3rd World War”, Chi 
cago Herald American, kovo 9 d., 1947.

★
Dar Vienas Bolševikų Žiaurumas

Tiesiog šiurpas nukrečia, kai skaitai pasakojimus 
Z. V., gimusio Ljubljana, išsigelbėjusio iš bolševikų 
mirties duobės Jugoslavijoje, kur Tito, Jugoslavijos dik
tatoriaus, partizanai nukankino 2,500 asmenų kurie 
laisvę mylėjo. Apie tai rašo Chicago Herald-American, 
kovo 9 d. ir 10 d,, 1947, žiūrėk straipsnius: “Survivor 
Tell Massacre of 2,500 Anti-Reds by Brutai Tito Parti- 
sans” ir “Telis Massacre of Anti-Reds by Tito Parti- 
6ans”.

Tuose straipsniuose išsigelbėjęs iš bolševikų teroro 
parodo kaip Tito pąrtizanai kankino ir nužudė tūkstan
čius slovėnų, grįžusių iš sąjungininkų teritorijos į Ju
goslaviją. Panašus likimas laukia 30,000 kitų tremtinių 
britų ir amerikiečių kontroliuojamose teritorijose Ita
lijoje, kurių repatriacijos Tito pareikalavo.

Nuo šešių iki aštuoniųi tūkstančių demokratiškai gal
vojančių slovėnų grąžintų į Jugoslaviją iš britų dis- 
placed persons (išvietintųjų asmenų) kempės Corinthia, 
Austrijos, buvo gabenama kaip gyvuliai Tito partizanų 
į mirties duobes.

Apie Jugosląyįjos bolševikų žiaurumus pasakoja Z. V., 
kuris stebuklingai išsigelbėjo iš mirties duobės, kai jis 
buvo paliktas tarp jo draugų lavonų; Jis buvo peršau
tas į kaklą. Jis. pareiškė:

— Aš gulėjau duobėje gal būt dvi valandas. Kai aš 
pabudau, pamačiau, jog buvau laisvas nuo savo drau
go, su kuriuo aš buvau surištas laike kritimo. Bet ma
no rankos buyo dar surištos užpakalyje. Aš buvau ap
taškytas krauju. Mano draugu lavonai, kurie dar buvo 
šaudomi, buvo užkritę ant manęs.

Jis pradėjo galvoti apie pabėgimą iš duobės, kuri bu
vo beveik pilna lavonų. Jis nušliaužė į tamsesnę duobės 
vietą. Sargas pastebėjo jo judesį ir ėmė šaudyti, bet 
kulkos krito šalia jo. Ryto* metu, kai šaudymas aptilo, 
prie jo prislinko žmogus, kuris buvo taip pat teroro 
auka, jis atrišo jo rankas. Jis tik pasakė: “mes turime 
pabėgti.”

Jie abu išlipo iš duobės ir ėmė bėgti, sargas paleido 
šūvius, bet jiems pasisekė pasprukti iš mirties duobės.

Pasprukęs iš bolševikų teroro pasakė:
— Nuo tos, dienos, kai atvykau į T#harje kempę ir« 

iki mano pabėgimo iš duobės, Tito partizanai nužudė 
2,500 asmenų šūviais į kaklą ir be teismo.

Rašo Tadaušas Dūdele
Jau daug kartų buvo rašy

ta, kad bolševikai Lietuvos 
ūkininkams ne tik trigubą, 
bet net dešimgubą kailį lu
pa. Dabar dar vienas įrody
mas. “V” paduoda straipsnį 
iš “Tiesos”, kur rašoma:

“Buožė Petrė Rutkauskai
tė, turinti ‘49 hektarus že
mės, pristatė valstybei vos 
170 kilogramų grūdų. Ji sko
linga valstybei 3,920 kg. grū
dų ir 4,165 kg. bulvių.”

★ ★ ★
Bolševikų primestoji kvis- 

lingo Paleckio “valdžia” dar 
1940 metais nustatė, kad ū- 
kininkams paliekama tik pc 
30 hektarui žemės (vienas 
hektaras lygus 2 su puse ak
ro). Kas buvo viršaus  ̂ buvo 
nusavinta ir išdalinta. Ta
čiau 1941 metų pavasarį ū- 
kininkai buvo verčiami ati
duoti pyliavas už tiek že
mės, kiek jie turėjo 1940 
metų pavasarį), nors tos že
mės jie ja.u nebevaldė. Nau
jakuriai taip pat turėjo ati
duoti pyliavas nuo gautos 
žemės. Reiškia, jau tada bol
ševikai lupo lietuviui ūkinin
kui dvigubą skūrą.

★ ★ ★
Atėjus bolševikams antru 

kartu, pasitraukusių ūkinin
kų žemė buvo visiškai nusa
vinta ir paversta į kolcho
zus, o nepasitraukusiems bu
vo palikta nedaugiau 30 hek
tarų. Perviršius buvo išdalin 
tas naujakuriams, tik šį kar
tą  jau nebe lietuviams, o I 
rusams — buvusiems rau
donarmiečiams. Raudonar
miečiai nuo pyliavų atleisti, 
bet už juos grūdus turi pri
statyti tas lietuvis ūkinin
kas, iš kurio žemė atimta 
ir rusui atiduoti.

*  ★ ★
Iš Lietuvos gauta žinių, 

kad bolševikai iš tų ūkinin
kų, iš kurių šeimos kas nors 
yra pabėgęs į užsienį, atė
mė visą žemę, palikdami tik 
po 5 hektarus. Tačiau ir tie 
ūkininkai turi nuvežti pylia.- 
vas už tiek žemės, kiek jie 
turėjo 1940 metų pavasarį.

★ ★ ★
Ptskaičiuokim, kiek ta 

“ buožė” turi pristatyti grū
dų. Iš viso ji turi pristatyti 
4,090 kg. Jeigu visi jai pa-

Benjamin F ranklin 'g devotion t® 
rift is as  wcll known to  m y nieces 
id nepbews as his lova of liberty. 
ic tvvo go liand in hand becanso 
Ith wise savings you can  ffive your- 
If the freedom to achieve m any 
jrsonal goals for yourself and fam -

W.e rem cm ber Franklin’s  ad- 
ėe tha t a penny saved is a penny 
rned. VVere be alive today, he 
luld revise tbis advice to fit tbcse 
nes by saying tha t a  three dollars 
ved in United States Savings I 
<nds earn an extra  dollar in 10 
ars. u, s, Trtamry DepartmtiH

Richard Lawrence, 11 me
tų amžiaus, specialėj GI u- 
niformoj su karo dekoraci
ją, kuria buvo atžymėtas 
prieš tri.s metus U. S. inži
nierių vieneto, šiomis dieno
mis iš Anglijos kariuomenės 
maiše buvo įšmugeliuotas į 
Prancūziją, iš čia tokiu pat 
būdu pasiekė Berlyną. Britų 
policija čia jį sučiupo, grąr 
žino į Angliją ir perdavė 
policijai. (Acme-Draųgas te- 
lephoto)

Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimas

Rio de Janeiro, Argentina, 
i— Vasario 16 d. buvo su- 
I rengtos bažnytinės iškilmės 
I Santa Lūžia bažnyčioje. Pa
maldas laikė kun. J. Jani- 
lionis. Giedojimai buvo ve
dami prof. Henriąse Costa. 
Palaiminimą suteikė vysku
pas Don Pedro Massa. San- 

I ta  Lūžia bažnyčia mažutė 
bet viena gražiausių Rio baž 
nyčių. Ten susirinko apie 
pusė visos Rio kolonijos. Pa- 

Į čiame Rio mieste gyvena 
110 lietuvių priemiesčiuose 
30 ir netolimame miestelyj 
Caxias gyvena 16. Tą dieną 
lijo labai smarkiai. Be to 
karnivalo pirmoji diena, ku
ris vyko Petropoly ir  Tere- 
sopoly, patraukė savemp ne 
tik Rio diplomatų, bet ir 
šiaip publikos. Lietuviškos 
iškilmės užsibaigė pas p. Me- 
ierį, kame buvo susirinkęs 
gražus būrelis Lietuvai prie-

likti 30 hektarų būtų dirba- telingųi diplomatų ir  visuo- 
ma žemė, tai ji nuo hektaro j menės, veikėjų lietuvių. Veik 
turėtų pristatyti 136 kg. Tą- j visa Rio de Janeiro spauda

480 svarų grūdų nuo ak
ro turi pristatyti valstybei 
veltui. Tada dar bent po šim
tą  svarui nuo akro turi p ri
statyti “savanoriškai” į “tė
vynės fondą”, taip pat vel
tui. Tada turi parduoti val
stybei tam tikrą kiekį grū
dų beveik už dyką. Reik pa
likti sėklai. O valgyti gali 
kad ir akmenis, nuo lauko 
pasirinkęs, nes pristatyti rei 
kia ne tik grūdus, bet ir 
bulves, mėsą, pieną, vilnas, 
kiaušinius, •— vienu žodžiu 
— viską. Ūkininkai tedve- 
sia.

Magnetizmas jau buvo ži
nomas Kinijoj 1768 metais 
prieš Kristų.

i prielankiai paminėjo Lietu
vos praeitį ir  jes žmonių 
pastangas atstaty ti nepri
klausomybę. Laisvę mylinti 
Brazilų tauta pareiškė sim
patijų kenčiančiai bolševikų 
jungą Lietuvai ir  tuo būdu 
moraliniai sustiprino lietu
vių dvasią, kurie per skaus
mus ir  ašaras, siekia ir  sa
vo nelaimingai Tėvynei links 
mesnio rytojaus per demo
kratijos laimėjimą.

čiau pas Lietuvos ūkininką 
tik pusė žemės paprastai .tė
ra dirbamos, o kita naudo
jama ganyklai bei pašarui 
užauginti. Reiškia, nuo hek
taro ūkininkas turi prista- ( 
tyti jau dvigubai daugiau — 
272 kg. Be to, ne visa žemė 
užsėjama javais. Lietuvis ū- 
kininkas sodina daug bul
vių, burokų. Taigi, dirba
mos žemės plotą vėl mažink 
pusiau, o nuo hektaro ati- 
duotinų javų kiekį daugink 
dvigubai. Gausi 544 kg. nuo | 
hektaro. Amerikoniškai iš-1 
vertus, bus 480 svarų grūdų 
nuo vien0 akro.

★ ★ ★

Kodėl Pasilikti
IŠGYDYM OS. SU P E N IC IL L IN

Sergančiu?
INKSTŲ, PŪSLES, SOCIALES 

LIGOS PASEKMINGAI 
M es Jau  p a g e l b ėjo m e tū k sta n č ia m s, 
k u r ie  k e n tė jo  d ė l N E R V IŠK U M O . O D 
O S. K R A U JO . L IA U K Ų . I R  P R IV A T I
N IŲ  L IG Ų . G yd om o filap ln lm o  k a n a lo  
su n eg a la v im u s , n u te k ė jim u s , p er ten k u  
vertim u, tu fitln tl p ū s lę , n u o la t in i k ė lim o 
s i n a k č ia  15 lo v o s .
FIZ IN C  m  FL U O R O SK O PIŠK A  
X-RAY EGZAMINACUA
M IKROSKOPIŠKAS K R A U JO  I R  

ŠLAPIMO • IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK UŽ $3.00 

PILĖS (Hemoroidai)
IŠG YDO M A M U SŲ  S A U G IU  M E T O D U  

B B  O P E R A C IJO S  
B B  SK A U SM O

B B  P IO V IM O , B B  D B G IN IM O . 
D id žiu m oje , a tv ė jų  p a le n g v in a  n u o  S 

Iki 6 d ien ų  la ik o ta r p y je .
G yd ym o, k a i t a i  p r ie in a m i k ie k v ie n a m  

d arom in k h l.
P A T E N K IN IM A S  G A R A N T U O JA M A S  

K IE K V IE N A M  K U R I PA IM A M  G Y D Y TI  
D IR B A N Č IŲ JŲ  P A T A R N A V IM U I  

A T V IR A  V A K A R A IS

DR E. Ė. Cūl$ 
DR. A. E. Kroening
202 SOUTH STATE STREET 

K a m p a s  A d e m s —Š e š ta m e  Aukšte 
V A U .: k a sd ie n  n u o  9  r y to  Ik i 8 v a k a r e  

S e k m a d ie n ia i s  u ž d a r y t a .

J Uncle Sam Says

' ........ ..........~ =
Gerų ir Tvirtų Seklyčiom s Setą 

I Š D I R B Ė J A I
Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą.

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

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!

GARANTUOTA MEDŽIAGA EB DARBAS TEIKIAMA 
UŽ LABAI P R IE IN A M A S KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų.

Archer Avenue Fumilure Co.
— PARLOB SUECE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Avė. Chicago 82, UI®
Telefonas — DAFayette 3516 

Savininkas — JOS irav.iK—KAy'.iKAi’n s
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Paryžiaus Lietuvių 
Sveikinimas

W ashington, D. C. —  Lie-j 
tuvos m inistras P. Žadeikis | 
gavo sekančio turinio laiš- i 
ką nuo Paryžiaus lietuvių  
vasario 16 d. proga:

Paryžius, 1947.2.17 d.
“Didžiai Gerbiamas 

Pone Ministre,

“ 1947 metų Vasario 16 
dieną, liūdnose mūsų tau
ta i aplinkybėse praeinant 
dar vienai Lietuvos laisvėta 
atgimimo sukakčiai, Pary
žiuje gyveną lietuviai, susi
rinkę atgaivinti savo dva
sios. bent keliais lietuviško 
meno trupiniais, s i u n č i a  
Tamstai visų nuoširdžiau
sius sveikinimus ir visišką Į 
solidarumo pareiškimą su 
linkėjimais ištvermės šiose 
sunkiose sąlygose stovint
Lietuvos reikalų sariybdje.

“ Drauge maloniai prašo
Tamstą parduoti visiems Sa
vo bendradarbiams, talkinin
kams, visoms už Lietuvos 
Laisvę kovojančioms orga
nizacijoms bei laikraščiams, 
Lietuvos reikalą atjaučian
tiems neorganizuotiems tau
tiečiams ir kitiems to kraš
to gyventojams, talkininkau
jantiems Lietuvos teisių gy
nimo kovoje, šį pareiškimą: 

“Mieli Tautiečiai, Brangūs
Lietuvos Draugai ir Užtary
tojai !

“Sunkus bet teisus ir gar
bingas uždavinys jungia mū
sų mintis ir valią. Reikšda
mi Jums visiems savo besą
lyginį solidarumą, neabejo
jame, kad tas solidarumo 
ryšis jungia visus po įvai
rius pasaulio kraštus išsi- 
blaškusius lietuvius ir tiki-1 
me, jog kiekvienas iš mūsų 
visur ir visada atliksim e! 
kiekvieną veiksmą, kurį at- |
likti mus įpareigos mūsų 
bendrasis tikslas.

“ Nepamesdami vilties iri 
nešalindami reikalingo, kad 
ir  sunkaus, veikšino, laimė
sime. ”

“Paryžiuje gyvenančių lie- 
tuvių vardu

“Vasario 16 d. Paminėti 
Komitetas

“Pik. J. Lanskoronskis, 
pirmininkas”.

NORĖJO TRAUKINĮ NUVERSTI

Robert Sims, 11 metų, iš Geneva, III., policijai prisipa
žino norėjęs nuo bėgių nuversti greitąjį keleivinį North- 
western traukinį. Jis jau buvo privilkęs ant bėgių laužo, 
bet Važiuojančio iš priešingos pusės prekinio traukinio 
inžinierius pamatė kliūtį ifr patelefonavo stočiai, kuri 
traukinį sulaikė. Spėjama, kad katastrofoj būt žuvę daug 
keleivių. (Acme-Draugas telephoto)

Senatoriai Svarstys 
Nuomų Kontroles

WAŠHINGTON, kovo 8.—  
Partijos vadai šiandien su
šaukė visų 51 republikono 
senatorių susirinkimą pir
madienio vakara, kad nutar
ti, tarpe kitų dalykų', ar ga
ilina susitarti nuomų kon
trolės klausiniu.

Senato bankinittkavo ko
misija pasiūlė bylių pakelti 
nuomas 10 nuošimčių ir per
vesti jų kontroliavimą iš 
Č)PA į  vietinius teismus. Ta
čiau, pilnasis komitetas su
grąžino bylių komisijai- sU 
įsakymu “tęsti savo darbą.”

Komunistai Ruošiasi 
Lįsti Požemin

WASHINGTON, kovo 7 — 
Šiandien sužinota jog Ame
rikos Skyrius komunistų 
partijos naikina visus konfi
dencialius sąrašus, gavęs 
tam įsakymą Jš .Maskvos, 
kadangi bijoma masinių kra
tų.

Valdžios tyrinėtojai ra
portavo jog komunistų vir
šininkai susirūpino dėl vis 
didėjančio anti-komunistihio 
jausmo Amerikoje. Užrašų 
naikinimas praeity reiškė, 
kad komunistai ruošiasi 
“lįsti po žeme,” kaip “ drau
gės” žiurkės.

k ė kautynės išsiplėtojo į kai
mus, ir kad indusų nuosavy
bės yra apiplėšiamos.

• Kai k>da tylėjim as y ra  iš
m intingiausias atsakym as 
M. Tupper/

Britai Numalšino 
i 1 Maištynes Indijoje

LAHORE, kovo 10. -— Ben 
droš riaušės Punjab provin
cijos didesniuose miestuose 
šiandien užsibaigė, kuomet 
britų parašutistai pradėjo 
patruliuoti nėrimo srityse, 
su įsakymu ant vietos nu
šauti maištininkus. Rapor
tai iš provincijų, tačiau, sa-

Prašo Atstovauti 
Suimtus Jūreivius

JERUZALĖ, kovo 10. — 
Viena Haifos advokatų: f ir 
m a buvo , New Yorko laivų 
bendrovės p rašy ta  apgint 20 
vyrift .kurių 18 y ra  am erikie
čiai jūreiviai, suareštuoti ,už 
“padėjimą neteisėtiem s imi
g ran tam s” Palestinoje. Jū 
reiviai, nariai laivo A bril į- 
gulos, buvo suim ti šeštadie
nį i r  įkalinti iki teism o už 
dviejų savaičių.

A utoritetai sakė laivas 
plaukęs iŠ New Yorko į E u
ropą, paėmęs 500 žydų be 
im igracijos leidimų Le H a
vre, i r  bandęs perplaukti per 
b ritų  blokadą į Palestiną. 
Žydai trem tiniai buvo b ritų  
laivais .nuvežti į stovyklas 
Ciprus saloje.

Pranešimai
Federacijos Chicago Aps

k ritis  savo susirinkim us p er
kėlė į nau ją  v ietą —  į Vy
čių namą, 2453 W. 47th St. 
Susirinkimas įvyksta kovo 
12 d;, 8 vai. vakare. Yra 
svarbių! reikalų, ypač pasi
ruošimas prie katalikų kon
ferencijos, kuri įvyks kovo 
23 d. Visij draugijų  ir  orga
nizacijų atstovus prašome 
atvykti į susirinkimą.

Valdyba

Nekalto Prasidėjimo Sese
rų  Gildos susirinkim as ivyks 
šį, vakarą, kovo 11 d., Balsių 
namuose, 4355 S. A rtesian  
Avė., 7 vai. vak. Kolonijų 
a tstovai m alonėkite dalyvau 
ti  kuo skaitlingiausiai i r  ap
kalbėti įvairius viršm inėtos 
organizacijos seimo reikalus.

Valdyba

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO

T I M E L E S S  
LITHUANIA

P a ra šė  OW EN J . C. N O REM

žem ėlapiai, paveikslai. 300 pusi. 

K A IN A : $2.00

U žsakym us sių sk ite  į —

D R A U G A S  
2334 S. Oakley Avė. 

Chicago 8, Illinois

Please send m e p o s tp a id . . . . . . . . . .
eopies o£ yo u r book —  TIM ELESS 
LITHUANIA. E nclosed you will 
find  $ . . . . . . . . . . . . . . . .

N am e .

Address

V A \W .\W A Y A V .W A V .Y J

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

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 WGES 
11390 k.)

D A BA R  KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:15 ik i 9:30 v. ry te .

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

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

NULIUDIMO VALANDOJE
K R EIPK ITĖS P R IE  

ANTHONY B.

A. A.
JOHANNA BELSTES 

(l>o tėvais Valanenitė) 
Gyvf: 4514 S. W ood St. 
M irė Kovo 9d., 1947in., 11:- 

15 vai. ryte, sulaukus pusės 
amžiaus.

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ža
garės .parap ., Šiaulių apskr., 
Gimbučtų. kaim o. A m erikoj iš
gyveno 34 metus.

Paliko  dideliam e nuliūdim e: 
vyną M artiną; sūnų K azim ierą 
i r  m arčią  M arion; podukrę An- 
itą ; 2 brolius Juozapą V alan
čią ir  jo  šeim ą ir  ,-Pranis ir 
jo  šeim ą (A urora, Iii.) ir k i
ta s  gimines.

K ūnas p a ša rv o ta s . Jolin. F. 
EudeikiO koplyčioj, 433'0 So. 
C alifornia Avė. Laidotiuvės į- 
vyks ketv irtad .. Kovo 13d. Tš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
.atlydėta į N ekalto  P rasidė ji
mo švėii’Č. Panelės par. baž
nyčią, kurio je įvyks gedulin
gos pam aldos už velionėssie- 
lą. Po  pam aldų  bus nulydėta 
į šv. Kazim iero kapines.

N uoširdžiai kviečiam e visus 
gimines, draugus ir pažjstamlus 
dalyvauti šoise laldotu/vėse.

N uliūdę: Vyras, Sūnus, M ar
ti, Podukrę, Broliai ii’ visos k i
to s Giminės..

Laid. d iiek t.: John  F . E u 
deik is ,tel. YARds 1741.

Ąr žinai Lietuvos stebuklingas vietas, katalikiškus papročius, 
gilų lietuvių religingumą, jų  kovas dėl Tėvynės ir  Bažnyčios? 

Nežinai? Skaityk naujai išleistą —
ff ff

A. A. 
FILOMENA 

BARDAUSKIENfi 
(po tėvais Arlauskaite) 
Gyv.: 71.4 G S. W ashtoRuw 

Avė., tel. R E P u  bite 1995.
M irė  kėvo 9d.. 1947m.<’ ’2 >

40 vai. popiet, su lau k  uš pu
sės ahižiaus.

Gim ė L ietuvoje. K ilo iŠ 
Teisių  apsk r.. Telšių pat-ap., 
P a e že rių  kajm o.

P a lik o  d idėliam e nuliūdim e: 
vyrą. F e lik są ; _ d u k te rį Jose* 
ph lne, žen tą  F e lik są  S u d r ik  ir 
a n ū k ą  R onald ; sūnų  F e lik są ; 
seserį P e tro n ė lę  Ir  švogerį S te 
p o n ą  K avaluuskus; brolį A n
ta n ą  A rlau sk ą ; pussesėrj D o
m icėlę  K iau rak len ę ; pusbrolį 
Ig n a c ą  A rlau sk ą  i r  jų  šeim as; 
švogerką A n ta n in ą  A uškaln iė- 
nę  i r  jo» Seimą ir  k ita s  g im i
nes, d ra lig u s  ir  p&žįslai.iuu..

P r ik la u sė  p rie  L ietuvių  
K eistuč io  Pašei pos kliūnn.

K ū n as  p aša rv o tas  M ažeika ir 
E v a n s  koplyčioje. 6845 S. W es- 
te rn  Avė. L aido tuvės įvyksta  
k e tv irta d ., Kovo 13d. Jš ko 
plyčios 8 vai. ry to  bds a tlydė 
t a  j G im im o P ane lės  š v e n 
č iausios p a ra  p. bažnyčią, k u 
rio je  įvyks gedulingos iv in a l-  
dos už velionės sielą. Po p a 
m aldų  bus n u ly d ė ta  į šv. K a
zim iero  kapines.

N uoširdžiai kv ieč iam e visus 
g im inės, d ra u g u s  ir  nažįstiim us 
d a lyvau ti šiose la idotuvėse.

N uliūdę :—  Vyras, D uktė, 
Ž en tas, Sūnus, Sesuo, švogė- 
r is  Ir  v isos k ito s  Gimin&fc.

L aid. d ire k t.:  M ažeika i r  E v
ans, te l. P R O sp e c t 0099.

Nauja Lietuvos Istorija

THE STORY OF  
LITHUANIA

P arašė
KUN. TOMAS CHASE (ėlžauskas) 

Išleido S traffo rd  House, lnč. 
Ž em ėlap iai kronologija, 390 pusi. 

K A IN zl; $3.50
Užsakymus siųskite { —

D R A U G A S  
2334 S. Oakley Avė.

Chicago 8, Illinois
Please  send  m e iioštpald .....................
copleg of your book T H E  STORY OP 
LITHUANIA. Enclosed ydų 17111 
find  | . . . . . . . . . . . . . .

Nam e..........................................
Address . . . . . . . T. . . . . . . . . . . . . . .

KATALIKIŠKĄJA LIETUVA
Parašyta KUN. DR. KAZIMIERO GĘČIO 

Spauda “Draugo” Spaustuvės 
Veikalas turi 587 puslapių, gražiai paveiksluotas su 

Lietuvos bažnytinės provincijos žemėlapiu.
Randasi 6 dalys: Krikščionybės keliai į Lietuvą; 

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

Knyga gražiai išleista, kietais apdarais ir  menišku viršelįu.

Kaina -  $4.00
Šią įdomią knygą galima įsigyti dabar —

"DRAUGO" RAŠTINĖJE 
2334 S. Oakley Avė. Chicago 8, III.

P E T K U S
LAIDOTUVIŲ D IREK TO RIU S

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Avė., Chicago, III.
Telefonas —  GROVEHILL 0142

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ  
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

SENOMS, ATDAROMS, ! 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

K enčiantiejl nuo Senų, a td a rų  
ir  skaudžių žaizdų, žino k a ip  sun
ku  y ra  ram iai pasidėti, Ir kaip 
nakties m etu  negalim a gera i Išsi
miegot. K uom et
žaizdos pradeda 
n iežt Ir skaudė
t i  —  užtepkite 
LEGULO O int- 

I m en t palengvi
n im ui skausm o 
ir  niežėjim o tų  
senų, a td a rų  ir  
skaudžių žaizdų.
Jo  a tga iv inan 
čios ir skausm ą 
prašalinančios y- 
patybės sutelks 
Ju m s tin k am ą  
nakties poilsį 
pagelbės išgyd 
senas, a td a 
ras Ir sk au 
džias žaiz
das. V artok ite  j į  irg i skaudlems 
nudegim am s, šąšų  Ir su truk im ų  
prašalin im ul, ir  kad  palengvinti 
Psorlasls niežėjim ą. A tvėdina va
d inam ą A th lete 's F o o t degim ą ir  
niežėjim ą, sustabdo Jo plėtim ąsi, 
sulaiko nuo odos nudžiūvim o Ir 
n itrū k lm o  ta rp  p irš tų ; geras Ir 
sausos, trūkstanč io s  odos niežėji
mui, nuo darbo  išbėrim am s Ir  k i
tom s odos negalėm s Iš lauko pu
sės.

LEGULO OINTM ENT parsiduo
da po |1 .25  Ir po $3.61.

Siųskite Jūsų M oncy O rderį' tie
siog J —

LEGULO, DEPT.—D.
4847 W. 14th Street 

CICERO 50, ILLINOIS
Arba atvykite į vaistinę i
Stem Pharmacy

4847 W. 14th Ši., Cicero 50, III.

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

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

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

LACHAWICZ ir ŠONAI
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Phone: PULlman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Phons: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572

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

Telėphone: YARds 1419
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Išgelbės mergaitę Vėžys jį  nugalėjo
San Jose, Calif. — Marilyn 

Mazzurco, neturinti dar nė 
keturių metų amžiaus, sek
madienį gavo pirmą dožą 
brangaus serumo, kuris, gy
dytojų nuomone, išgelbės jos 
gyvybę, šeštadienį laikraš
čiai pranešė, kad Marilyn 
serga reta vaikų liga, nep- 
hrosis. Norint išgelbėti jos 
gyvybę, ji turi būti per 60 
dienų gydoms tuo serumu. 
Vienos dienos gydymas kai
nuoja $48.60, o mergaitės 
tėvas į savaitę uždirba tik 
$40. Tačiau žmonės tuojau 
sudėjo rekialingą pinigų sut 
mą, kad mergaitė būtų išgy
dyta.

E. St. LOuis, UI. — Pen
kių m etų amžiaus Gary 
Hayden, kuriam Kalėdos bu
vo surengtos 'gruodžio 1 d., 
kadangi jo gydytojas manė, 
jog| jis neišgyvens iki Kalė
dų, nes sirgo vėžiu, sekma
dienį mirė savo tėvų namuo
se.

Nors jam buvo prisiųsta 
daugybė dovanų, tačiau jis  
nebuvo laimingas, nes gruo
džio 1 d. jis dar smarkiau 
susirgo ir negalėjo paanks- 
tintoj Kalėdų šventėj daly
vauti. Gruodžio 9 d. jis vi
siškai apako, o paskutines 
tris savaites buvo pusiau* be 
sąmonės.

MALDA LIKO IŠKLATI SYTA

Ši Sicilijos m oteris pilnai i nis, ši m oteris prašė Dievo, 
tiki, kad jos m alda buvo iš- kad' bėganti lava nepasiektų 
klausyta. Kuomet kovo 7 d. jos namo (dešinėj)'. Kairėje 
pradėjo veikti E tna  ugniakal matome, kaip lava veik pa-

I dengė akmeninę sieną, ta 
čiau namo nesiekė. (Acme- 
D raugas telephoto)

! Gimė ketvertukas
Praga. — Bohotin, Čekos

lovakijos kaime, gimę ket
vertukas vienai moteriai, B. 
C ixryta, k u ri anksčiau y ra  
pagimdžiusi dvi poras dvy
nukų i r  vieną tre je tuką .

Kom unistų d ienraštis, p ra 
nešdam as šią  žinią, pažym ė
jo, kad ta i y ra  puikus prisi- 

| dėjim as prie dviejų m etų  
plano pasisekimo...

im u s

Nušovė 3 banditus
Providence, R. I. — Trys 

banditai, kurie mėgino api
plėšti čia vieną restoraną, 
buvo nušauti, nes policija 
iš  anksto sužinojo apie pla
nuojamą apiplėšimą ir jų lau 
kė.

Įsiveržus tiems plėšikams 
į restoraną apie 3 vai. naktį, 
policininkai ten jau* buvo 
pasiruošę juos sutikti. Įsa
kius pasiduoti, vienas iš ban
ditų tuojau paleido į polici
ją porą šūvių, bet nepatai
kė. Tada ir policija nebe
laukė ir nudėjo du banditus 
vietoje. Trečias buvo nušau
tas, kai mėgino pabėgti pro 
langą.

Teisia žmogžudžius
Nuemberg, Vokietija. —  

Buvęs SS generolas Oswald 
Pohl šiandien stoja prieš 
Amerikos karinį teismą. Jis 
yra buvęs viršininkas 250 
koncentracijos stovyklų, ku
riose žuvo milijonai žmonių.

Kartu bus teisiami dar 17 
aukštų SS karininkų, kurie 
taip pat kaltinami kalinių 
kankinimu, užimtų kraštų 
gyventoju pavergimu ir jų  
turto plėšimu.

Sakoma, kad Pohl kontro
lėje būvo 20,000,000 kalinių. 
Labai didelė dalis iš jų bu
vo nužudyti. Pohl, dabar 55 
metų amžiaus, žinoma, tei
sinasi ir sako nekaltas esąs.

Nušovė vaišėse

Sudegė laivas
Nanking, Kinija. —  Vie

nas Jang tse  upės garlaiv is 
sekmadienį užsidegė i r  pas
kendo, nusinešdam as 150 
žmonių gyvybes.

G aisras prasidėjo g arla i
vio m ašinų skyriuje. Kelei
vius ir  įgulos narius apėmė 
panika .ir jie pradėjo  šokti į 
upę. K itas laivas pusę iššo- 
kinėjusių išgelbėjo, b e t pusė 
prigėrė.

•SS:

•  JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
> JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI 
j» JEIGU NORITE GAUTI 8% — KREIPKITE8 f

Savings and LoaOssocialion
1739 So. Halsted S t  ‘ TeL CANal 8500

Jftsų Indeliu tankumai apdrausti per Federal Savlngs and Loan 
Insurance Corporation.

Atdara kasdien nuo 9 ryto Iki 0 vakaro. Ketvirtadieniais nuo •  
U to  Iki 8 vakaro. Mtadionlala nuo 8 ryto Iki 1 po plotų.

1 0 , 0 0  0  b o n k ų
DEGTINES
BRANDŪS
BUM’O

GIN
VYNO
KOBDIALŲ

•  KRUPNIKO 
Bus Parduodama

SPECIALĖMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas PatarnavimasO

NATHANKA\rr4t
"IdetuvIAkas

žy d u k a s”

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

S T O R E
3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054

Mrs. Allice O’Connell šeš
tadienį šventė savo 76-tą 
gimtadienį savo bute 2323* 
W. Adams st. J i iš vaišių 
pasitraukė anksčiau, bet ka.i 
kurie svečiai vaišinosi per 
visą naktį i r  sekančią dieną. 
Sekmadienį po pietų j i  su sa
vo anūku išėjo į kino tea trą , 
o jos svečiai prisigėrę mie
gojo. Ja i išėjus, viena pabu
dusi moteris rado kam baryje 
an t grindų peršau tą  žmogų.

I Pasirodė, kad ta i y ra  Henry 
Hedstrom, 47. Buvo pašauk
ta  policija, kuri pravedė ta r 
dymą. Buvo apklausinėtas ir 
Mrs. O’Connell sūnus, Steve, 
54, kuris, dar visiškai g ir
tas, iš karto  neprisipažino 
nušovęs tą  vyrą, bet paga
liau prisipažino.

Jis papasakojo, kad Hed
strom  pradėjo trukšm auti ir 
netvarkingai elgtis. O’Con
nell paprašė jį nusiraminti, 
bet jis, visiškai pasigėręs, 
neklausė i r  puolė jį mušti. 
Tada O’Connell, kuris taip  
pat buvo g irtas, pasiėmė iš 
savo miegamojo revolverį iri 
paleido netvarkingam  sve
čiui porą šūvių į galvą.

Vedė po 50 metą
Hollywood — Prieš pen

kiasdešim t m etų George 
Beck prašė Elizabeth Ruess 
tekėti už jo New Yorke, bet 
m ergina atsisakė, sakydama, 
kad jie y ra  dar per jauni.

Po pusės šimtmečio nuo to 
laiko dabar jie gyvena me
daus mėnesį. Jis y ra  68 me-. 
tų, o ji 67 m etų amžiaus. Jie 
neturėjo jokių žinių apie vie
nas k itą  nuo ano m eto iki 
praėjusių m etų spalio mėn. 
Beck žmona m irė 1944 m., o 
j i  buvo našlė jau. 26 metus. 
D abar bent po. 50 m etų jų  
svajonės išsipildė:

Pradingo vaikas
Indiąuapolis. — P eter 

Hubbell, 7, dingo sekmadie
nį. Bijomasi, kad jis  gali bū
t i  pagrobtas, nes jo  tėvams 
kelis kartus buvo skam binta 
telefonu nepažįstam ų žmo
nių, kurie pasisakydavo pa
taikę į ne tą  numerį. Vaikas 
dingo iš berniukų klubo.

Šelps Lenkijos žydus
Varšuva. — William Bein, 

atvykęs čia iš New Yorko, 
American Joint Distribution 
komiteto direktorius, pareiš
kė, kad virš 8 milijonų do
lerių* šiais metais bus išleis
ta  sušelpti Lenkijos žydus 
maistu, drabužiais, medici
nos reikmenimis. Šiuo metu 
Lenkijoj esą 90,000 iki 100,- 
000 žydų.

Ves kitę žmoną
San Francisco. — Vienas 

B ataan veteranas, kuris g rį
žo gyvas iš  japonų nelaisvės 
ir  atrado  savo žmoną ište
kėjusią už kito, ketv irtadie
nį veda vieną arm ijos gail. 
seserį.

Tas veteranas, Sgt. Ken- 
neth  Michaels, buvo paskelb
ta s  žuvusiu. Jo  žmona, ga
vusi šią žinią, po kiek laiko 
ištekėjo ųž kito.

Michaels, grįžęs gyvas iš  
japonų nelaisvės i r  sužinojęs 
apie fai, nu tarė  pasitraukti. 
Jo žmona gavo divorsą.

P rieš porą savaičių jis su
sipažino su M argaret Har- 
mon, kuri y ra  ką tik  grįžu
si iš Korėjos. Jie susižiedavo 
i r  dabar apsiveda.

Apvogė savo tėvą
New York. — George W. 

Morgan, turtuolis New Yor- 
ko advokatas, apskundė te is
mui savo sūnų, 16 metų am
žiaus, kuris apvogė jį, pa
imdamas drabužių už $5,000. 
Pinigai jam  buvo reikalingi 
gyventi su viena 26 metų 
moterimi.

Tas vaikas taip  pat pavo
gė drabužių iš savo senelės 
namų už $10,000. Jis .taip 
pat kaltinam as . nelegaliu 
ginklo laikymu.

Pavogtus drabužius jis 
beveik veltui pardavė vie
nam  vyrui, kuris ta ip  pat 
sulaikytas.

Vagiui nepasisekė
Detroit. — John- Fabian, 

21, policijai pareiškė, kad 
jis vienam viešbutyje mėgi
no atidlaryti bent 210 kam 
barių, be t visi buvo užra
kinti. Pagaliau rado vieną 
neužrakintą i r  įėjo į jį. Iš 
ten  rastos piniginės įsidėjo 
į. savo kišenę $42. Tačiau 
kam bario gyventojai, nors 
kam baryje, i r  buvo tam su, 
d ar nemiegojo i r  įsiveržėlį 
sučiupo. Pasirodo, kad jis 
pataikė į labai blogą kam
barį, nes jame buvo apsisto
ję try s  policijos valdininkai. 
Suim tasis beveik ne nesi- 
prielštnio, nes buvo per daug 
nuvargęs: ne juokai išvaikš
čioti septynis aukštus ir  mė
ginti įeiti į 210 kambarių.

Seniausias kirpėjas
Išduodant Illinois valsty

bės kirpėjam s naujus verslo 
leidimus, pirm asis bus išduo
tas. E , E. Davis,. gyvenan
čiam Havana, III. Jis dabar 
y ra  92 m etų amžiaus, o plau
kus kerpa jau  76 metus.

F rank  G. Thompson, regis
tracijos direktorius, žada 
leidimą pats  įte ik ti asm eniš
kai i r  nusikirpti pas jį. kai 
jis  švęs savo 93-čią g im ta
dienį rugsėjo 26 d.

Banditas nesugautas
Ginkluotas banditas vėl 

pasirodė pirmadienio nak tį 
ties 13th i r  Millard, terori- 

I zuojamam Fillmore st. poli
cijos distrikte.

Šį k a r tą  jis  pasiėmė taksi 
ir  ties 13th st. i r  Lawndale 
avė., pridėjęs šoferiui revol- 

I verį prie galvos, atėm ė iš jo 
| pinigus ir  jį išmetė. Pava
žiavęs iki M illard avė., ban
ditas taksi paliko ir  pabėgo 
pėsčias. Tai y ra  tik  apie pus
antro  bloko nuo tos vietos, 
ku r trečiadienį buvo nušau
ta  Mrs. E sth er Libert.

L aikraštis “Times” pasky
rė  $1,000 prem iją tam , ku
ris suteiks žinių, padedančių 
sučiupti tą  banditą, kuris 
jau  nuo sausio 1 d. te ro ri
zuoja apylinkę. Jau  gauta  
vertingų inform acijų, iš ku
rių  galim a dary ti išvadą, 
kad visus nusikaltim us atlie
ka  ta s  pats žmogus.

Vaikas nušovė tėvą
Logansport, Ind. —  Do- 

nald Gene Sisson, 13, nušo
vė savo tėvą, John  R. Sis
son, 52, jų  namuose ūkyje, 
apie 10 m ylių nuo čia, k a 
dangi tėvas kėsinosi nušauti 
jo motiną.

V aikas nesuim tas i r  gal 
bū t nebus kaltinam as, nes 
tėvą nušovė savo m otiną g in 
damas. Jo  tėvas lapkričio 
15 d. buvo uždary tas į  be
pročių* ligoninę, be t prieš po
rą  m ėnesių buvo paleistas. 
Nenormalus tėvas nuo 'ket
virtadienio. girtuokliavo ir  
sekmadienį visiškai pam išo 
ir  norėjo nušauti savo žmo-' 
ną.

Lėktuvo nelaimė
London. — Vienas anglų 

lėktuvas, skrendęs iš  E gypto 
į Romą, šeštadieni nukrito  
Ischia saloje netoli Neapo
lio. Visi 13 žmonių, kurie 
buvo lėktuve, žuvo.

10-ties žuvusiųjų kūnai 
ja u  a tra s ti. Lėktuve buvo i 
penki karo  lakūnai ir  as
tuoni keleiviai.

Gaisrai dažnėja
Sekmadienį rytą gaisruose 

prarado gyvybes keturi žmo 
nes. Nuo metų pradžios gi 
Chicągos gaisruose žuvo jau 
42 žmones. Tai yra žymiai 
daugiau, negu praėjusių me
tų tuo pačiu laikotarpiu.

Šalia to, daug asmenų bu
vo sužeistų ir dar daugiau 
išvarytų į gatvę.

Apvogė moterį, 
laidojančią vyrą

Mrs. B arbara  Whipple, 
gyv. 40 E. Oak st., policijai 
pranešė, kad vagys apvogė 
jos butą ir išsinešė papuoša
lų bei vertybės popierių* už 
$4,000, kai ji buvo savo vyro 
laidotuvėse. Jos vyras mirė 
nuo širdies smūgio trečia
dienį, o buvo laidojam as 
šeštadienį. Po laidotuvių ji 
vakarą  praleido su savo drau 
gaiš. Parėjusi namo, rado 
butą apiplėštą.

Subadė 2 kunigus
M ontrėal. — Du katalikų  

kunigai, pavojingai subadyti 
peiliu, guli ligoninėj. Polici
ja  pranelsa. kad kunigus už
puolė i r  subadė beprotis. Su
im tas beprotis pareiškė, kad  
jo  tikslas y ra  “išlaisvinti 
pasaulį nuo netikrų  p ran a
šų”.

Apvirto busas
Sydney, A ustralija . — Sep 

tyniasdešim t žmonių buvo 
sužeista, 21 iš jų  sunkiai, 
apvirtus dviejų aukštų  Syd
ney priemiesčio busui su  
darbininkais, grįžtančiais iš 
darbo.

Pavyzdingas lietuvis k a ta 
likas “D raugą” ne tik  skai
to, bet ir  platina.

STASYS LITVVINAS

i ’ Q A B A R  — Geriausias Laikas Pirkti

REIKMENIS’
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnluotų Plytų išvaizdos Sldlngs 
— Langų — Durų — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
Varnišlo —- Enamello — Geležinių Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insnliacijos Materlolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dorų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Dalykų.

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITTVINAS, Pres.

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

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

X K. Zarom skio, žinomo 
Brighton P a rk  veikėjo, pas
tangom is, neužilgo į A m eri
ką  a tvyks jo  b ro lio  sūnus 
dail. K. Zarom skis, k u ris  
šiuo m etu  gyvena R om oj, I-. 
ta lijo j. L au k ia  a tsak y m o  iš 
V alstybės D epartam ento .

X  V. P au k štis , M eistinin- 
kienė ir  K ulikauskas LRK S 
A 160-tos kuopos iš r in k ti a t 
stovais į šauk iam ą V ak ari
n ių  V alstyb ių  L ie tuv ių  K a
ta lik ų  D raug ijų  a ts to v ų  kon 
ferenciją, kovo 23 d., L ie tu 
vos V yčių salėj, 2453 W est 
47th  St.

X  Vinikas, A LT sk y riau s 
Indianoj pirm ininkas, p rane- 
Išė k ad  kongresm anas R. G. 
M adden pasirūpino L ietuvos 
N epriklausom ybės m inėjim e 
(V asario  16 d. Gary, Ind.) 
p riim tas rezoliucijas a tsp au s 
d in ti Congressional Recorde. 
Jo s  įdėtos vasario  28 d. la i
doje.

X Stella Kaupas ir Vera 
Mueller žinomos W est Side 
biznierkos, y ra  kom isijoj 
B altos Lelijos (W hite L ily) 
Klubo rengiam os pram ogos 
(bunco and  card  party) ko- 

I vo 12 d., W est Side Hali,
Į 2244 W est 23rd Place. A tsi- 
lankusiems kom isija  žada ne 
tik  gerų  dovanų, b e t i r  sm a

igų vakarą .

X Vincas P aukštis, LRK 
S A  160 kp., B righ ton  P a rk  
sekretorius, randasi Šv. K ry 
žiaus ligoninėj. Kovo 5 d. dr. 
Jovaišas jam  padarė  apen- 
diko operaciją, k u ri pasise
kė ir  ligonis sveiksta.

X E . Sam ienė, žinoma Chi 
cago lietuvių k a ta lik ų  vei
kėja, išvyko į D etro it, Mich., 
pasim aty ti su savo pažįsta
mais, a tvykusias iš E uro
pos. Tuo pačiu sykiu  žada 
apsilankyti pas. D e tro it vei
kėjus i r  p a s ita r ti  apie bū
dus spartesn io  veikimo a t
gavim ui L ietuvai laisvės.

X Mary Rakus (R aka- 
š iu s), įgjunus/ą i r  augusi! ą 
Ciieroje, baigusią  parap ijos 
pradžios i r  Šv. Kazim iero 
aukštesnę m okyklas, ištekė
ju sią  už W. C. W illiam s i r  
gyvenančią Long Beach, Ca- 
Įifornia, ištiko  smūgis. Jos 
.vyras, rad io  operatorius, bu- 
'vo vienas įgulos nelaim ingo
jo  M ercy Plane, k u ris  n u 
k rito  prie Tijuana, Mexico. 
Su k ita is  įgulos n a ria is  ir  
jis  vietoje žuvo.

X Juozas Valakas, B rig h 
ton P a rk  darbuoto jas, i r  pa
rap ijos tru s tisa s , labai pa
tenk in tas grįžo iš a tostogų  
po Los Angeles, Calif., ku r 
išbuvo v irš  m ėnesio. A plan
kė v isas žym esnes vietas. 
Buvo užvažiavęs n e t a n t to 
kio kalno, k u r  o ras kitoks, 
kad n e t kalbėti negalima. 
L an k an t įdomias v ie tas  dau
giausiai važiavo autom obi

l iu .  K ai kuriose vietose teko 
ant arklio  jo ti, nes kelio au 
tom obiliui nėra. G erai pasil
sė ję s  i r  su stip rė jęs  dabar 
vėl grįžo p rie  savo kasdie- 

in in ių  darbų  i r  lietuvių, vei- 
* kimo.


