
D R A U G A S 
. Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos 

Draugija. 
2334 So. Oakle? AT**., Chlcag*. mtnois 

Tefefonaa Canal 8010-8011. 
Vienintelis tautinSs Ir tikybine minties 

lietuvių dienraštis pasaulyje. 

D R A U G A S 
Tlic l.iihiinnlaii Daily Iriend 

Published by the Lithuanian Cathollc 
Press Soči et y. 

2.1;>I So. Oakloy A ve., ChUngo. FIHnoi* 
The most influential Lithuanian Daily 

in America. 

T H E L I T H U A N I A N D A I L Y F R I E N D 
No. 61 Price 4 cento Chicago, 111., Ketvirtad., Kovo (March) 13d., 1947m. Kaina 4 centai Vol. XXXI 

TURIME GRAIKUS TURKUS, 
KAD SULIAKYTI KOMUNISTUS -- TRUMAN 

U.S. Turi Išlaisvinti Visas Pavergtas 
Tautas; Smerkė Totalitarinius Režimus 

VVASHINGTON kovo 12.—Prezidentas Trumanas šian
dien ragino kongresą parūpinti $400,000,000, militarkuus 
patarimus ir medžiagas Graikijai ir Turkijai, i r remti jį 
pasaulinėj užsienio politikoj, kurios tikslas yra pažaboti 
komunistų agresiją. 

Istorinėje kalboje atidarant naują fazę Rusijos- Ame
rikos santykiuose, Trumanas pareiškė senatoriams ir at
stovams susirinkusiems atstovų rūmuose, kad jis matąs 
dabartinę pasaulinę padėtį šitaip: 

"Amerikos nusistatymas turi būti paremti laisvas tau
tas, kurios priešinasi bandymams jas pavergti ginkluotų 
mažumų arba išoriniu spaudimu." 

Prezidentas sake jis pil- j 
nai supranta plačiąją reikš- "fVilkijos vyriausybe 

'KETURIŲ DIDŽIŲJŲ UŽSIENIŲ MINISTRAI TARIASI MASKVOJE 

mę savo užsienio politikos j neapsidirba su ta padėtimi, 
padėtį laisvoms tautoms at- | Graikija turi gauti pagalbos 
sispirti prieš išorinių jėzų įjei n o r ima , kad ji taptų sa-
pajungimą. Jis minėjo ko- lyistovia ir savigerbiančia 
munizmą, bet neišvardino Į demokratija." 
Rusijos. Jis sak3 graikams K ^ M , ^ a p i e ^ ^ 
reikalinga pagava atremti P r e 2 i d e n t a s s a k g > . ^ ^ ^ 
teroristus, kuriems vadovau-į a t e i U s k a i a e p r | k i a U i 0 I M 
ja komunistai, ir tuo atstei-

Sovietų užsienių ministras V. M. Molotov, kairėje, ir U.S. valstybės sekretorius George C. Marshall, dešinėje, 
matomi su savo patarėjais aplink konferencijos stalą, atidaryme Keturių Didžiųjų konferencijos Maskvoje. 

gti valdžios galią. 
ir ekonominiai stipri valsty
bė yra ne kiek nesvarbesnė 

i V ^ l * ? ? ' < e S X T i U l a i a v * "yUat tem. pasaulio reikalų dabar taip pat figų- ž m o n ^ 
ravo kare prieš Vokietiją ir ! a te i t i s . " 
Japoniją, ir tai buvo: **Su-

negu Graikijoj 

darymas sąlygų, kuriose mes Tautos Turi Rinktis 

MASKVA ATŠAUKĖ Kongrese Prasidėjo Vajus Padaryti 
SAVO PASIUNTINIUS! 

ir kitos tautos galės išsidir- j Sakydamas Jungtinių Tau-
bti gyvenimo būdą laisvą tų tikslas yra padaryti pa-
nuo prievartos. ' ' 

Prašė Galios Siųsti 
, Kareivius 

Duoti pradžią U.S. politi
kai įi tą pusę, Prez. Truma
nas prašė: 

stovią laisvę ir 'nepriklauso
mybę visiems savo nariams. 
Prezidentas sakė mes turi
me padėti laisvoms tautoms 
atsilaikyti prieš agresyvius 
sąjūdžius ieškančius jiems 
primesti totalitarinius rėži-

1. $400,000.000 Graikijai | m u s k a s s u s i l p n i n a tarptau
tinės taikos pagrindus ir 
tuo pat J.A. Valstybių sau
gumą. 

"Žmonėms.eilėje pasaulio 
kraštų nesenai buvo primes
t i totalitariniai rėžimai prieš 
jų valią. Amerikos valdžia 
dažnai protestavo prieš to
kią prievartą ir klastą t su
laužant Jaltos sutartį, Len
kijoje, Rumunijoje ir Bulga-

ir Turkijai, Viduržemio val
stybėms esančioms sovietų 
komunizmo įtakos sferos 
pakraštyje. 

2. Galios pasiųsti karei
vius ir civilius į Graikiją ir 
Turkiją prižiūrėti pagelbos 
teikimą. 

3. Specialios galios "grei
čiausiam ir efektyviausiam 
sunaudojimui" . r e i k m e n ų , 
medžiagų ir pinigų. 

4. Priminė galės prašyti Į f i JO^ T m u taip pat pasą-
daugiau pinigų ir galios "jei 
bu a reikalinga tam, kad pa
remti laisvas tautas, kurios P a t ^ v y s t y m a i . " 

Trumanas sakė dabartiniu 

kyti, kad kai kuriuose ki
tuose kraštuose buvo tokie 

priešinasi bandymams jas 
pavergt i / ' 
Pabrėžė Turkijos Svarbumą 

Vėl be paminėjimo Mas
kvos, Trumanas darė kalti
nimą sulaužymo Roosevelto-
Stalino-Churchillio sutarties (didžiumos valia, ir atžymė-
Lenkijoie, Rumunijoje ir i tas laisvomis įstaigomis, 

istorijos momentu kiekviena 
tauta turi pasirinkti vieną 
dviejų gyvenimo būdų, i r 
kad tas pasirinkimas dažnai 
nėra laisvas. "Vienas gyve
nimo būdas yra pagrįstas 

Bulgarijoje. I r jis sakė ko
munistai vadovauja "tero
ristų veiksmams" prieš silp
ną Graikijos vyriausybę. 

reprezentatyvius v a l d ž i a , 
laisvais rinkimais, pavienio 
asmens laisvės užtikrinimu, 
kalbos ir tikybos laisve, i r 

"Pati Graikijos valstybe* į ! * ^ _ T P ° l i t i n * S p r i e 

gyvybė yra šiandien grasi
nama teroristines veiklos 
kelių tūkstančių ginkluotų 
vyrų, komunistų vadovybė
je, kurie keliose vietose prie
šinasi valdžios galiai," jis 
sake. 

spaudos. 
"Antrasis gyvenimo bū

das yra pagrįstas mažumos 
valia, prievarta . primesta 
didžiumai. Jis remiasi tero
ru ir priespauda, kontro
liuota spauda ir radijo, už-

LONDONAS, kovo 12. — 
Rusija staiga atšaukė savo 
ambasadorius Amerikoj ir 
Anglijoj taip vadinamiems 
''eilinįems" reikalams susi
jusiems su Maskvos konfe
rencija. Sovietų ambasada 
Washingtone pranešė, kad 
ambasadorius Nikolai V. 
Novikov ryt dieną išskris iš 
New Yorko į Maskvą, o Lon
done, kelias valandas vėliau, 
pranešta jog ambasadorius 
Georgi Zarubin taip pat šau
kiamas atgal į Maskvą. 

Rusijos ambasada Pary-
ryžiuje taip pat pranešė, kad 
ambasadorius Alexandre Bo-
gomolov galįs už kelių die
nų išvykti į Maskvą. 

Atšaukimai įvyko tik ke
lias valandas pirm Prez. 
Trumano kalbos kongresui 
apie pagalbą Graikijai ir 
Turkijai. Obaervatoriai sa
ko, tačiau, jog ambasadorių 
atšaukimas nesiriša tiesiog 
su Trumano kalba. 

taisytais rinkimais, ir už
gniaužimu asmeninių lais
vių." 

Prezidentas sakė dabarti
nės padėties rimtumas pri
vertė jį kreiptis į kongresą 
su savo prašymu, ir jis pa
sitiki, kad kongresas teisin
gai įvertina šias atsakomy
bes. 

WASHINGTON, kovo 13. 
—Kongrese šiandien prasi
dėjo vajus padalyti Ameri
kos komunistų partiją ne
teisėta, pasiremiant pagrin
du, kad "mes negalime ko
voti pasaulio komunistų pa
vojų- demokratijai jei neap
sivalysime savo namus." Tą 
pagrindą padėjo atstovų rū-
mų darbo komiteto pirmi
ninkas Hartley (R., N. J.) 
kuris susidėjo su keliais ki-

j tais republikonais paruošti 
bylių išbraukti komunistu 
partiją iš oficialaus Ameri
kos gyvenimo. 

Hartley sakė jo advokatų 
štabas paruošia atsakymą į 
klausimą ar toks žygis reika 
lauja konstitucijos pakeiti
mo ar tik kongreso pravesto 
akto. Jis taip pat teigė turįs 
paramą U. S. prokuroro 
Clark, kuris sakė jis remia 
apribojimą visokių priešval
stybinių grupių. 

Raudonukai 'Nustebo' 

New Yorke, komunistų 
partijos sekr. Eugene* Den-
nis sakė "a.a. Prez. Roose-

RUSIJA SULAUŽO 
SUTARTIS: BEVIN 

| MASKVA, kovo 1 2 - B r i 
tų užsienių sekr. Bevinas 
šiandien kaltino Rusiją ne-
prisilaikymu su ta r tų sunai
kinti didesnius vokiečių ka
ro laivus einant Potsdamo 
sutartimi, ir laikyti Vokie
tiją ekonominiu vienetu. Jis 
taip pat kaltino sovietus už 
nepranešimą skaičiaus vo • 
kiečių belaisvių laikomų už 
Vokietijos sienų, ir reikala
vo, ^ad rusai pasisakytų ar 
jie tebeiškelia vokiečių nuo
savybes iš rytų zonos į Ru
siją. 

Bevino pareiškimas, pada
rytas keturių didžiųjų užsie
nių ministrų konferencijoje, 

_̂  m V1 -̂  . _ . buvo atsakymas į Rusijos 
PopfBZIUS P a m i n ė j O vakar darytus užmetimus, 

• kad Anglija ir Air.erika 'Te
laikančios ginkluotus voKie-

VATIKANAS, kovo 12.— čių branduolius ir per lėtai 
į IškUmingos ir įspūdingos • išardančios vokiečių karo 

darbo komitetui, kad visa j padėkos apeigos penkių šimt fabrikus, 
komunistųveikla šiame kra- me&čų senumo Sis tins Jio- Beveik visas ?*os dienos 

plyčioje Apaštališkam palo- posėdis buvo pašvęstas pasi-
ciuje šiandien paminėjo aš- keitimais tarpe Bevino ir 
tuohių metų sukakti Popie- Molotovo, kuris sutiko pa-
žiaus Pijaus XII kor'»naci- tiekti žinias apie vokiečių 

liaus niekuomet neprisipa-įjos. Šešiolika ka^inolų, 40 karo belaisvių SKaičuis lai-
zinti esančiais Komunistai*;, vyskupų ir arkivyskupų, vi- komus Rusijoje, jei kiti kraš 

. įsas dipli/aiatini* korpusas tai padarys tą patį , 
akredituotas Šv. Sostui, ir 
kiti virširunkai dcuyvavo pa-

Lenkus Veteranus ™ : d o * T . 
S v. Tėvas seJejo soste 

tuoj po Michelangelo prieši
nio Paskutiniojo Teismo, ir 
po pamaldų suteikė apašla-

aiminimp. 

U.S. Komunistu Partiją Neteisėta 
Savo 8 Metu Sukaki] 

. 

šte turėtų būti uždrausta. 
Tarpe kitko, jis sakė Ji dėlė 
kliūtis atpažinimui komunis
tų yra jų įsakymai iš Krem-

Britai 

LONDONAS, kovo 12. — 
Pirmasis būrys "priešingų" 
lenkų, kurie atsisakė stoti į 
lenkų korpusą Anglijoje ar T.Z, J 

t v ** **> j j hską palai 
grįžti į Lenkiją, buvo šian
dien išdeportuotas į Osne-
bruecką, Vokietiją. Britai 
sakė bus daugiau tokių de
portacijų. 

Paragvajuje Pradėjo 
Kovoti Sukilėlius 

MONTEVIDEO. kovo 12. 
—Radijo pranešimai šian
dien sakė Paragvajuje val
džios kariuomenė pradėjo 
artilerija apšaudyti Concep-
cion miestą, kur prasidėjo 
komunistų vadovaujamas su 

Lenkijoje Bijoma 
Bado Šiais Metais 

VARŠUVA, kovo 12. — 
UNĘRA viršininkai šiandien 
sakė Lenkijai gręšis bad£s 
per ateinančius šesls mėne
sius, pasėkoje labai šaltos 
žiemos. Bulvių derlius suš?-

Anglija Pasiuntė 
Bulgarijai Profesf?kil imas s u k i ,^< radijo 

5 * pranešimai sake valdžios 
LONDONAS, kovo 12. — lėktuvai subombardavo mie-

Anglija, su J.A. Valstybių ir ; s t ą b e t v a l d ž i a užginčijo 
Prancūzijos parama, šian- .įaį 
dien protestavo prieš žiaurų 
apsiėjimą su diplomatiniais 
atstovais Bulgarijoje. Pro
testas buvo padarytas dėl 
incidento praeitą penktadie
nį, kuomet Prancūzijos pa-

Pranašauja Anglijon 
Grjš Karinė Valdžia 

LONDONAS, kovo 12. — 
Šaltinis tur rs artimus ry
šius su Anglijos valdžia 
šiandien sakė valdžia ma
nanti vėl pasiimti karo me
to galią, kad pravesti savo 
kovą ekonominiam atsista
tymui per ateinančius du ar 
trig metus. 

velto pasekėjai, ir ypač dar- lo o rugiai buvo gilaus PU 
biečių sąjūdis, buvo nuste- j g o užmušti, 
binti" darbo sekretoriaus 
Schwellenbacho reikalavimu 
sudrausti komunistų partiją. 

Vajų prieš komunistus 
pradėjo Schwellen b a c h a. s 
kuris vakar pasakė atstovų 

200 Žydu Tremtiniu 
Paspruko Palestinon 

JERUZALĖ, kovo 12. — 
siuntirybės pirmasis' sekre- D a u ^ a u n e ^ 2 0 0 n e t e i s S t 1 
torius buvo išvilktas iš au-~ z y d u Migrantų atvykusių 
tomobilio prieš Anglijos pa- b S g l i * l a i v u " I t a U > ° - š i a n " 
siuntinybės rūmus. dien pradingo pietų Palesti

noje po to kai laivas perbė
go per* britų blokadą naktie3 
metu ir užvažiavo ant kran
to ties Gaza. Britų kariuo-

Veliausių Žinių Santrauka 
—Kongreso narių pastabos apie Prez. Trumano kai 

bą buvo įvairi. Kiti pavadino "karu prieš totalitarizmą." mene tuoj suvarė kitus 400 
—Anglijos darbiečių parlamentas 371 prieš 204 atmetė žydų už tvoros ir sulaikė ki-

Churchillio pasiūlymą sukritikuoti Attlee valdžią. tus 200 nuo išėjimo iš laivo 
UN Komis i ja KalnUOSe -1*™** P r e z - Hooveris aplankė Prez. Trumaną ir ra- KALENDOMUS " 

I - L h U" 1/ J g I n ° p a * k ! r t i v i e n ą a s m e D * r * P t o t i s m a i s t o i r š a l P ° s tei- Kovo 13 d • Šv. Euphrazi-
leŠkO rartlZ8TlU VaOO! kimu Europai. Hooveris sakė jis tokio darbo nenorįs. L {r g y Kristina; senovės: 

SALONIKA, Graikiia, ko-1 —Turkijos valdžia sakė ji turi greitai gauti materialinę i n c n a į r J u n d i I § 
paramą arba sumažinti savo kariuomenę. ų 

—Po savo kalbos kongresui ir pasimatęs su kai kuriais Kov_° X£ d : š v " M a t l , d a 

valdininkais, Prez. Trumanas išskrido į Key West keturių; senovės: Kalgailis ir įgauta. 
dienų poilsiui, sustiprėt! dideliam darbui ateity. ORAS 

—Užsienio spaudos komentarai dėl Prezidento kalbos Nešalta. Lietus. Vakare 
laukiami. Obzervatoriai pastebi, jog Trumano kalba tu šalčiau. Saulė teka 6:07; 
rės lemiamos reikšmės užsienių ministrų konferencijoje. į leidžiasi 5:55. 

vo 12.—Jungtinių Tautų ko
misija Balkanų t y r i m u i 
šiandien išvyko padaryti kon 
taktą su generolu Markos 
Zividades, partizanų virši
ninku, kuris laikosi kalnuo
se šiaurėje nuo Salonikos. 

• 
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nTKNKA^TIS DRAUGA& CHICAOO, IEEINOIS 

MOSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Dideli Darbai Ir 

Srt — • M M J 
KelvMaH., Eovo 13 3., 1947 

*• Užsimojimai 
YVaterbnry, Conn. — Ko

vo 2 d. įvyko I T . Marijonig 
Rėmėjų kuopos metinis su
sirinkimas. Apie 100 žmo
nių atsilanfc? j šj sUsirinM-
mą. 

pakviesdama Vbm. Vincą An-
driušką; MIC, iš Mariana-
polio atvykusį, kad strsirirf-
kimą vestų. Kun. Andriuška 
pakvietė vietos klebo'ną kun. 
Juozą J. Valantiem didį TT. 
Marijonų prieteŲ, sukalbėti 
maldą. 

Pirmiausia Tėvai Marįio-

ŠESIŲ AUKŠTO NAMO LAUKAS 

grentinoj. Daug jie privargo 
ten nuo klimato; nuo uodų, 
rtuo daugelio bedieviui to 
kramto lietuvių. Visgi mari
jonai gėrisi vaisiais savo 
darbo, ypač kad žmonės pra 

Prieš pradedant siisirin-! nai svečiai apibudino reika-
kimąj kun. JonaS Jakaitis, I1* mūrinių pastatų Maria-
MIC, papasakojo apie T§- napoJy, kad išaugtų dar di-
vų Marijonų darbuotę Ar- desnš kolegija bei aukštes-
gentinoj. Jau 7 metai, kaip'nioji mokykla (nigh school). 
marijonai yra įstef^ę kelias | Dabar jau permaža vietos, 
parapijas ir mokyklas Ar-1 nes sfcaičiuš studentų dau

gėja. Yra labai reikalinga 
šiam darbui pinigiska ir dva 
sine parama, kurios niekad 
nesigailėjo ir Waterburio 
lietuviai ir toliau nesigailės 
renfti šį kil ių d a r b i Ypač 

deda po biskį grįžti į kata- | dabar reikia F^sti liėtuviš-
MITTJ tikėjimą. Vienoj vietoj | ka dvasia ir katalikiškumas, 
yra apie 15,000 lietuvių. I š ,nes tiktai vienintelė mokyk-
pradžių buvo ten tik 100 ve-1 la lietuviams berniukams 
lykinių išpažinčių. Dabar šis randasi mūsų krašte. Iš Lie-
skaičius yra pakilęs i 1,000.; tuvte, gaila, negalima nie-
Dtiok Dieve, pasisekimo ir I ko tikėti?, nes ji vargšė pa~ 
ant toliau! Pinigiska para- ti pavergta. Tad turime mes, 
ma yra labai reikalinga ir ' kurie čia esame, tą darbą 
tik Amerikos lietuviai gali atlikti ir gerai jį atlikti. Ne-
ištiesti pagelbos ranką kad sigailėsime tai padarę, 
šis darbas Dievui ir Tėvynei * 
būtų sėkmingiausias. Kun. J. Valaritiejus papa-

* ' šakojo apie Marianapolio į-
Marė Fortier, kuopos ras- sikūrimą, nes jis pats ža-

tininke, atidarė susirinkimą dėjo a. a. kun. dr. Jonui Na-

Dr. YValter J. Swiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State Bank) 

TeL CANaI 7329 
Vai.: — Kasdien l t Iki 12; 1 lkl B; 7 
iki 9. šeštad. 10 ryto lkl C vak. Sek
madieni II lkl 11. TreMad. uždaryta. 

Dr. F C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 

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

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

Trečiadieniai*, pagal sutartį. 

I Darbininkai dideliu skubotuina Cinčihrfaa, CJnio, mieste prašalina sugriuvusio sešhį 
aukštų namo laužĄ, kad suraduspėtikig vandens vaifrzdžfd taiĄrtftd darbininkus, kurie 
tvto metu* bttvb šio namo riisyje. (Acin%tDf attga* t&ėfftftttf) 

M » r 
V * 

viekui, MIČ., ir kun. oniii; teraiitj, mergaičių ir bemai-
Jakaičiui, MIC, kad jei ma- &Q. 

—— 

rijonai Jsikiifs Coihnectiėut e. 
• . . pos-

valstijoj, jis diios jiems ptf- tui, Boston, Mass. 
ramos. Tai£ atsitiko ir mū- tina išleistas liiiriSjimui 
su. klebonas, jau 15 metųjriaujas aiitdfriobilis, jei 
kai geradariaūja Mariana: galimu gfc&ti; 

f l TM 

: 

L 
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Kovo-March 18, 19471 

j Lietuvos Pranciškonų 
ŠV. ANTANO VIENUOLYNE 

| Mount St. Francis, Greene, Maine 
Prasideda 

f ŠV. ANTANO GARBEI 
I Iškilmingos 13-kos Antra-
! dieniu Pamaldos 

kurios baigsis birželio 4—12 d. 

Šv. Antano Novena. 
\ U i visus šv. Antano Pamaldų ir 
Į Pranciškonų i v . Antano Vienuolyno 
i Novenos dalyvius, u i visus Lietuvos 
i i r Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus 
Į ir Geradarius, bus laikomos 

Kas Antradienį: 
7:30 A. M. — IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS, 

| 7:00 P. M—IŠKILMINGOS PAMALDOS PRIE IŠSTATYTO f 
ŠVENČ. SAKRAMENTO. , 

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos, 
kuriomis Pranciškonai melsis. i 

s 

Visus ŠV. Antano Mylėtojus Kviečiame 
Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose, 
Kad per didžiojo Stebukladario Iv . Antano užtarymą, išprašius 
iŠ Dievo: 

TEISINGOS Ir PASTOVIO* TAIKOSI 
LAISVĖS Ir NEPRIKLAUSOMYBES MŪSŲ TĖVYNEI 

L IETUVAI1 
IR — KAD APSAUGOJUS PASAULJ NUO GALIMO KARO ! 

BAISYBIŲ! ' f 
Iki Kovo-Marčh 18 d. prašome prisiųsti savo ypatlrfgas inten

cijas sekančiu adresu: 

FRANCISCAN FATHERS 
Mount St. Francis Greene, Maine 
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polio Kolegijai. Pasakė, kad 
ir toliau, su Dievo pagelba, 
viskas pasiseks. 

Dabar Marianapoly randa
si iš mūr i parapijos didžia i-
Sias skaičius berniukų. Tai 
didele gfirbe Waterburi6 lie
tuviams. 

Kun. Andru&ka praneši, 
kad nuo liepos 4 d., 1946 m\, 
pikniko Marianapoly pelno 
liko <6,000.^Ta^ graži suma. 
Už tai pad§ta)j^l(Wfems, ku
rie gražiai darbą atliko. 

Tblifoį Mare fortier per-

rttfdangi liejos 4 d. šforfe* 
pripuola periktadiėrij; gal, 
bus leista m^sa valgyti. rta-
dangi tai bus pirmas mėne
sio penktadienis, Marianapo
ly bus klausomos išpažintys 
ir visi galės priimti šv. Ko-
nruiirjiį; feda ir daugel šv. 
Miši-iį Vėliau pamaldos į Šv. 
Jėzaus šifHį \M Šventoji Va : 

landa. 

Atskirtj p a r a k i atstovai 
piknikb reikalą turės susi
rinkimą Marianapoly, balan-
dži6 13 d., 3 vai. poftiet. Vg-
liau, gal, prieš pikniką nu-

Miisų parapijoj komisiją 
pikniku'! sudaro šie asmenys: 

Valdyba: gftrbėg pirm. ku
nigas Juozas Valantiejus, 
p^rrii. Petras Jokubauskas, 
viče pirm. Magdalena Kari-
rialistteTie, rafit. Mare For
tier, iŽd. Jonas Girdžiauskas. 
Nariai: Jadvyga Stulginskai 
tė, Dofrtii GudiŠkaitė, Mare 
StankeviČiėttė, Motiejus Br& 
zauskaš ir Matusevičiai i§ 
OaRvillė. 

Sjmet įžanga į pikniką bus 
25 centai. 

• 
Toliau buvo svarstoma a-

piė $50() stipendiją vienam1 

parapijos studentų dabar lan 
kančlam mokyklą Mariana-

(Tęsinys 3 pusi) 
*• f, 4 • . f. r . » — . - J - - . - +j • i • 
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skaitė praeito mėto susiri*: I v a ž i n o 8 .* P « P « » k u n^ A P -
kimo protokolą, kuri^ b n v c į d r u š k a P 8 ^ * ^ darbuoU^. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS ER CHUltJRGAS 

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

Ofiso Telefonas: YABds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 
Bes. Te).: mDwaj 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 OP INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

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

Saturdaya 10 A. M. to 8 P. M. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akly gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzamlnuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti. 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių^ kurie prašalina 

visa aklų įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-tos gat. 
Telefonas CASAL 0523, Obicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Šeštad. 9:80 a. m. Iki 6:00 p. m. 

priimtas; 
Lazauskai praeitą metą 

aukojo $10 mišiblili, bet tas 
nsbtivo pažymėta. Tad šįmet 
paskelbiame. 

Kun. AndruŠka toli' pra
nešė apie šitj metų pikniką 
liepos 4 d., Marianapoly. 
Garbes pirmininku yra.kun. 
Juozas Valantiejus; Water-
burio klebonas; pirmininkas 

kad* piknikas būtų sėkmih-

DR. VATTUSR OI 
tIETUVIS 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

Ofls. TeL VIR. 1888 

DR. AL. RACKU5 
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS 

4204 Archer Avenue 
UGONIUS PRIIMA: 

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

tt metę 
lasę garantavimas 

kun. Jonas Vaitekūnas, Pro- I Palengvina aaų~įtempimą, Jcurls 
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PLANINGAS TAUPY1 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

namo*- . 
Musų Bendrove gelbsti tūkstančiams 
•"daryti atsargas—įsigyti nuosavus 
naują automobili—dėl apsaugos nuo nepermaJ 
tomu, nelsJmiu. Kiekvieno tanpiniai apdrausti 
Iki 15,000 per Federal Savings and Loan Insu^ 

. ttuiėo C&lfr. PRADEK TAUPYTI DABAR .7.. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

I*>AN ASSOCIATION OF CHICAGd 
22t» WfeST CEKMAK m. CHICAGO i *£. 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mg* 

li}lv ,kige j 
icijos skyrii 

vidence klebonas, o e t a t o * ^ ^ a ^ g ^ ^ 
vš mūsų kuopos Magdalena* «*». aaiu^afit alS karlt ati-
Karinauskiene, kuopos vicfr 
pirmininke. 

Kvietiniai bus pašiįsti se
kantiems žmonėms bei drau
gijoms: 

a. J. Ė. Heriry J. O'BHsn, 
diecezijos vyskupui.. 

b. buvusiam Lietuvos' pre
zidentui dr. Kaziui Griniui. 

c. visoms parapijų bei tau
tinėms draugijoms dalyvau
ti sit savo veliavtfmis. 

d. trims Waterbąrib "švl!-
pukų1' .grupėms, būtent: v& 

(color 
mnncjir 

atkreipiama i 
KBEIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Ja un uo 
karo aviai 

Apsiimu išgydyti, 
naugely atsitikimu akys atitaiso
mos be akinių, KamOg pigesnės 

4712 South 
telefonas YA^M 

TALAHrtX)8: DUO l t ryto IMI S T 
vak. Seknutd. paeal sutarti. 

'U ParaM 
TOMAS .CHASE <Clžauskas) 

ISleido Strafford House, Inc. 
žemėlapiai, kronologija, 390 pusi. 

KAINA: $8.60 
Užsakymus siųskite J — 

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

Chicago 8, Illinois 
Please aend mę poetpąld. . . . . . . . . . . 
coplee qf ypur book THBj STORY C^1 

LltMUANŽA. Enclosed y o u wUi 
r i0Q ^ • • • • > « * • • • • • • • 

DR. EMILY V. KRUKAi 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

Bes. Tet REFublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 
ir nuo 6 iki 0 vaL vakare. 

Trečiadienio vakarais Ir taipgi 
Sekmadieniais pagal sotarU. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir narna.) 

Dr. Walfer J. Kirsfuk 
PHYSICLAN and SURGBOH 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59th Street 

VALANDOS; t — 4 popiet, «:!• —. 
t : l t yakarals. Tra«ad. pagal sutarti 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICLAN and SURGBON 

6757 S. Western Ave, 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. Tel.: HEMlock 2334 
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir PjMiĮrtflrHfr-nliusi 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
8147 S. Halsteu St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 
TeL: GROvehill 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 Weat Marąaette Rd. 

iDargis Vaistines Name) 
OFISO JALJJKDOa: 

Kaadlaa ano i Iki 4pp. iz i 1U i i-
(Tra«sA. l t ieitadU. pagaJ futartll 

AMERIKOS LIETtJVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
^ 

Name . 
Address 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

*f*H X' f \ ' < " ^ i , 

VIENINTfiLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
EtADIO LAlfeASTTS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 

WHFC -1450 kilocycte 
DIENIAIS: n u o 1-moa 

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

valandos vakare. 
ĖXTRA *fc«QftĄM£S: Fėnk-
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

673S S& Wės!ern M&. 
^. Telefonas — GKOvehiil 2242 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTIST 

^2421 West 63rd Street 
Valandos — Telephone -«• .. 
Pagai sutarti. GROvehill 7318 

<"• »- »«.-r ff h* l 'M i * f • ' • . • • > • 

,J -'"g 4' 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resld. tel. OANal ?8ie. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
P^YŠICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Koad 

VALANDOS: 
Kaadien — 1-4; 7-9; Trečiad, Ir 

Šešta d. puo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutartj. 

M A. JENKINS 
PHYSICIAN A SURGEON 
(OBTUV1S OTDTTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO •AI^LNOOS:. 
Kaadien nuo 1-4 PP. Ir 7:14-8 rak. 

šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Trečiad. Ir Sekmad. ufdaryta. 

Ofiso TeL — PROspeoC SS3S 
Bsa l^el, — VaRfiale t f l l 

TeL OANaJ 6122 

DR. B1EŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Rd. 
v* * • 

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPnbUo 7868 

TeL CANal 0257 
Res. TeL: PROspect 6659 

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

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

6 iki 9 vaL vakare. 

TeL YARds 9146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS Dl CHIRURGAS 

BR AKINIUS PRITAIKO 
744 West S5th Street 

T âl.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—i is d:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 
% f . 4 * -

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenne 
VALANDOS: ano 2—4 ir 6--8 

Ofiso TeL: 
Namų TeL: 

PULLMAN 1193 
PULLMAN 8277 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

242S West Marąuette Koad 
OFISO VALANDOS: 

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

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

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

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

Office TeL YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1930 

Ofiso TeL VTRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BJSVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS M CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutarti. 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: S E E l e y 7330 
Resi*. TeL: RRUnswick 0097 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 
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"D K A U O O" Sk 
DARBŲ SKYRIUS JJg 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKKX 

"DRAUGAS" HEIJ* WAXTED 
ADVKRTISI3JG DEPARTMENT 

127 Na. Dca rbom Street 
Tel. RANJolph 0488-9480 

H F I J » \ V A \ T E D — VYKAI 

V Y R Ų 
R E I K I A 

Dirbti 

GRŪDŲ MALŪNE 
PASTOVUS DARBAS 

GERA MOKESTIS 

ATSIŠAUKITE 

FARM BUREAU 
MILLING CO. 
5100 COLUMBIA A VE. 

HAMMOND, INDIANA 

V Y R O 
Bendram dirbtuves darbui. 

Laikas ir puse už virš 40 va*. 
F L O O D 

SAFETY PRODUCTS CO. 
3035 \V. Lake St. 

BEEF BONERS 
I R 

BUCERIU 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PILNA DARBO SAVAITE 

PASTOVUS DARBAS 

LABAI GERI DARBAI 

H E I i P WANTED — MOTERYS 

AR IEŠKOTE GEROS 
PfiDfcS IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D E L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72% o j V AL. PRADŽIAI 

77% c | Y AL. PO S Mfi.V. 

82% c J Y AL. PO 6 M f \ . 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:30 VAK. I K I 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO-

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET FLOOR 
309 W. WASHINGTON ST. 

FILE CLERK AND 
TYPIST 

5 day week. 
Pleasant working conditions. 

YKLLOW T R K K U N E S , INC. 
2642 W. I r t h i n g t o n 

SACRAMKNTO 3232 

OHIO LIETUVIU ŽINIOS ILGOS KOVOS AUKA 

Cleveland 

REAL ESTATE 

Ateikite bet kuriuo laiku 
dienos laike arba pašaukit — 

MR. MISHKIN Y AR 1611 

Siegel-Weller 
P A C K I N G C O . 

4 5 3 5 S. M c D o w e I l A v e n u e 

7 KAMBARIl.' MCRO RCN(iAI.O\V 
parsiduoda. Karšto vandens šildoma, 
platus lotas. Randasi adrc-u — 

i 42-'-' So. M a p l f Av«\ K i t i p k i t č s į: 
i . . 4 2 2 7 S» >. H A R L E M A V K. . . 

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

Savo darbams pateisinti 
rią priežastj. 

MERGINŲ IR MOTERIŲ 
TOY—TRAIN—DIRBTUVĖJE KAIPO 

A S S E M B L E R S 
80 CENTŲ Į VALANDĄ 

š v a r u s ir L e n g i D a r b a i 
K r e i p k i t ė s p r i e — Mr. Kreuze r . 

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

Nutraukė Paskutini 
Ryši su Komunistais 

NANKING, Kinija, kovo 
12. — Paskutinis junginys 
tarpe U.S. viršininkų Kini
joje ir komunistų buvo nu
kirstas vakar dieną, kuomet 
t rys amerikiečių liaizono ka
rininkai atvyko čia «š Yena-
no, komunistų sostines. Jie 
atvyko čia lėktuvu ir sake 
komunistų darbininkai pra
dėjo naikinti aerodromą kaip 
tik jų lėktuvas išskrido. Tas 
aerodromas yra vienintelis 
komunistų sostinėje. 

Punjabo Maišfynės 
Pasiekė Rubežiu 

NEW DELHI, Indija, ko
vo 12.—Oficialus praneši
mas šiandien sake maištynės 
išsiplėtojo iš Punjab pro
vincijos iki kelių punktų 
pagal šiaurvakarinį rubežių. 

Kareiviai pradėjo šaudyti 
į minią blokuojančiai gelžke-
lio bėgius netoli Cunning-
ham parko Peshaware sek
madieny. Vienas asmuo bu
vo užmuštas ir 10 buvo su
žeisti. 

Linksmas žmogug yra 
daug naudingesnių žmocu-

BALF "card par ty" ko
vo 2 d., Šv. Jurgio parapijos 
salėj nusisekė. 

Didžiausia garbe priklau
so klebonui kun. V. Vilku-
taičiui už davimai svetainės 
dykai ir paraginimą visuo
menės paremti šį svarbų rei
kalą. AČiū ir komisijai, ku
ri nuoširdžiai darbavosi pa
rengimui. Ypatingai mamy
tės, tos mūsų gerosios bi
tės, kurios sunešė užkan-
džiams įvairių dalykų ir do
vanėlių kortuotojams. Per 
daug vietos užimtų išvardi-
nimui visų, kurie suteiki do
vanų — daiktais arba gry
nais pinigais* 

Gryno pelno su nekurio-
mis aukomis liko $166.67. 
Visiems, kuo nors prisidė
jusiems, taria ačiū. BALF' 
38 sk. valdyba. 

• 
Dėmesio visiems. Šios dvi 

dienos kiekvienuose namuo

se turėtų būti pažymėtos ka
lendoriuje, t a i yra Šv. Jur
gio parap. piknikų, dienos. 
Iš praeities visi žinome, kad 
į jurginės piknikus suvažiruo 
ja tūkstantinės minios lie
tuvių. Kurie būna nesimatę 
per metus, tada tikrai pasi
mato ir pasidžiaugia. Pir
mas piknikas įvyks liepos 
13 d., antras —-' rugpiūčio 
24 d., Sokol Fresh Air Camp 
darže,, netoli Twinsburg, O. 

Lai nebūna pamiršta, kad 
gavėnios laikas yra atgailos 
ir atsilyginimo laikas; taip-
gi, kad šis mėnuo yra ka
talikiškos spaudos platinimo 
laikas. Lai nesiranda nei vie
no kat. lietuvio, kuris nebū
tų užsiprenumeravęs kat. 
laikraštį. Supraskime, kad 
spauda yra geriausias gink
las nuo viso pikto. Skaity
dami gerą kat. laikraštį, ap
siginame niuo piktųjų pagun
dų. M. D« 

KALIFORNIJOS LIETUVIU ŽINIOS 
Žydi Vyšnios Ir 
Rožės 

San Francisco, Cal. — Ka
lifornijoje vasario mėn. pra
džioje pradeda žydėti vyš-
nios, kurių čia labai daug 
prisodinta šalia šaligatvių. 
Taigi gatvės atrodo, kaip 
žydį sodai. 

Vasario pabaigoje sužydi 
rožės, kurios yra labai mė
giamos Kalifornijoje. Na, 
jos ir žydi iki gruodžio mė
nesio. 

Dideli darbai 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

poly. Yra pageidavimas, kad 
kiekviena parapija pasisteng | 
tų sukelti vienam berniukui 
šią sumą mokslo reikalams. 
Šįmet pripuola 15-tasis jubi
liejus nuo Marianapolio įsi-
steigimo. Taigi proga šį ju
biliejų švęsti (tcfriu kilniu 
darbu. Vyčiai, Brockton, 
Mass., šią sumą pirmiausia 
sukėlė ir tai per vieną die
ną. Mes irgi galime tą pa
daryti. 

Jadvyga Stulginskaitė į-
nešė šį darbą tuoj pradėti 
susirinkime, o visą sumą su
kelti prieš rudenį. Dalyviai [ 
susirinkimo tuoj sumetė 
$113. Tikrai graži pradžia. 

Stipendijai aukojo: Juozas 
I Lazauskai ir Magdalena Ka-
rinauskienė po $10. 

I Po $5: J. Stulginskaitė, P. 
Jakubauskas, V. Vitkus, M. 

! Kašėtaitė, Matusevičiai iš 
I Oakville, L. Vasiliauskienė, 
M. Brazauskas, P. Naujavi-
jčiene, E. Kalvaitienė, M. 
jGarbukienė, R. Ališauskienė, 
i O. Barzdevičienė B. Gurk-
I lienė. 

O. Pranskietiene $3. 
Po $2: D. Gudiškaitė, O. 

Klimienė, O. Ramonienė, O. 
Žemaitienė, E. Mataliūnienė, 

j Marcelė Danyla, A. Stukšie-

šurkienė, U. Matusevičiene, 
O. Patašienė, Marė Fortier. 

Vargonų fondan aukojo 
Marcelė Danyla $5. 

Vėliau kun. Andruška pra
nešė, kad Marianapoly jau 
yra 13 lietuvių našlaičių iš 
Europos ir prašė surengti 
bent kokią pramogą jų nau
dai. Apie tai bus vėliau svars 
tomą, nes gavėnios metu vi
si sekmadieniai užimti įvai
riais tikslais. 

Kun. J. Valantiejus pas
kyrė kun. P. Pranckų, Ma
rianapolio alumną, mūsų kuo 
pos dvasios vadu. 

Valdyba šiems metams už 
girta ta pati, kuri praeitą 
metą uoliai darbavosi. 

Jadvyga Stulginskaitė, 
raštininkė susirinkimo 

Mare Fortier, 
kuopos raštininkė. 

VASARIO 16 D. 
MINĖJIMAS 

San Francisco ir Oaklan-
do lietuviai šiemet paminė
jo vasario 16-ją dieną daug 
įspūdingiau negu praeitais 
dviem metais. 

Paminėjimo programą ve
dė BALF 109 sk. pirm. A. 
Skirius. 

Anglų kalboje apie trem
tinių padėtį Europoje kalbė
jo Mr. R. Lane, kuris dirbo 
D. P. stovykloje tarnauda
mas Amerikos kariuomenėj. 
Lane yra anglų kilmės ame
rikoniukas, bet visados gina 
Lietuvos reikalus.v 

Svarbiausia kalbėtoja bu
vo Julė Liesytė, kuri nese
nai atvyko iš D. P. stovyk
los. Julė būdama iš profesi
jos istorijos mokytoja, pui
kiai nupiešė Lietuvos praei
tį ir pasiektus laimėjimus 
nepriklausomybes metais. 

Charakteringa, kad šiais 
metais į paminef'mą orga
nizuotai atvyko lietuviai ko
munistai ir planavo patriukš 
mauti, bet pareikalavimai 
pirmininko paklausimus duo 
ti raštu, sutrukdė jų planus. 
Mat, dauguma tų "pažan
giųjų" ir "kultūringųjų" pa
sirodė esą beraščiai ar silp-
naraščiai. 

George P. McNear, prezi
dentas Toledo, Peoria and 
Western Railroad, kuris veik 
per dvidešimts metų vedė ko 
vą su unijomis, užvakar nu
žudytas netoli savo namų 
Peoria, 111. Policija stengia
si žmogžudžius susekti. 
(Acme-Draugas telephoto) 

Iš mažo būrelio surinkta 
aukų $80.00. Surusėję lietu
viai neaukojo, aukojo beveik 
tik BALF nariai. Po prog
ramos S. Skimanas, parodė 

filmų apie Alaską ir pasau
lio įvykius. Po to sekė šo
kiai. Šį paminėjimą suruošė 
vienintelis lietuviškas klubas 
San Francisco — BALF 109 
skyrius. 

"KALIFORNIJOS 
LIETUVIS" 

Atvykę Kalifornijon lietu
viai yra labai išsiskirstę, nes 
čia lietuviai dar tik Los An-
gelyje tėra geriau susiorga
nizavę. ''Kalifornijos Lietu
v i s" stengiasi bent raštu 
juos jungti ir informuoti. 
Todėl lietuviai iš Chicagos 
apylinkės ir Rytinių valsti
jų maloniai prašomi prisiųs
ti "Kalifornijos Lietuviui", 
2721 Logan S t , Oakland 1, 
Cal., savo gimimų ir draugų 
adresus, gyvenančių Kalifor
nijoj, Oregon, Arizonoj, Ne-
vadoj, Washingto,n. Tada 
juos galėsim įtraukti į lietu
višką veikimą ir sustabdyti 
nuo raudonųjų fašistų įta
kos. 

mi Father Dunn gavo pa-
j žadėjimą suteikti vienam 
lietuviui stipendiją ("scho-
larship"). Taip pat jis pa
reiškė norą pasiųsti kelio
lika "Care" siuntinių Lietu
von, bet kadangi daugelyje 
atvejų! tenai nepristato jų, 
o jis žadėjo tuos siuntinius 
pasiųsti tremtiniams lietu
viams. 

Manau, kad visi katalikų 
universitetai suteiktų stipen 
dijas lietuviams, jei kas 
jiems tą reikalą išaiškintų 
ir nurodytų gerus kandida
tus. Koresp. 

BALF 109 sk. pirmininkui 
pasikalbėjus su F m Fran-
c i s io u n i v e r s i t e t o r e k t o r i ų -

Padėjo 50,000 Zydy 
Po Naminiu Areštu 

JERUZALĖ, kovo 12. — 
Pasėkoje naujos žydų pože
mio veiklos, Palestinos val
džia šiandien suvaržė žydų 
judėjimą ir išleido griežtą 
įsakymą prieš išėjimą iš na
mų po sutemos. Tuo būdu, 
maždaug 50,000 žydų gyve
na veik po naminiu areštu. 

Niekados netikėk draugui, 
kurs apleidžia nelaimėje. 

s 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutvė 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVIŠION setai, po $275. 
ir aukščiau. 

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

Krautuve atdara kiekviena 
dieną i r vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
0 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadieni, iš WCPL 
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landa vak., o ketvirtad. vak. iš 
W H F C (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

I 

JEIGU DAR NETURIT. TAI ĮSIGYKIT 
Vėliausia Angliška-Lietuviška 

Lietuviška-Angliška 

ž • ]» YNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

LITHUANIAN DICTIONARY 
a 

Kaina.... $6.00 
Šis vėliausias žodynas yra labai praktiškas ne tik 

tiems, kurie pradeda mokintis Lietuvių kalbos, bet 
ir tiems, kurie nors ir moka, bet galėtų labiau pa
sitobulinti jos vartojimu ar tai kalboje ar rašyboje. 

Siųskite Jūsų Užsakymus Sekančiai:— 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

/ 

Jūsu Radio Sugedės? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S t 

TTMAM DAUBAS OARlUTDOTl^ 
Talaom Tina ridlrbystilu 

Visokius Modelius 

DYKAI APKAINA VTMAS 
Paimam Ii namų Ir prlstatom 

PARDUODAMA NAUJU* 
RADIOS 

Mes tarime Radtfe f stak* Ir 
tnm* nereikta lankt i <ttl J«SQ._ 

Taipgi Pastrlnklmaa TJMlaualu 
Muslkoe Rekordu. 

Nusipirkite Ir Pasiimkite so §a¥t» 

TELEFONTJOKTTEs 
CICERO 411S 

Atdara Vakarais Iki • : • • taL 

nė, P. Navadauskas, A. Lit-
vinienė. 

Po $1: O. Abromavičiene, 
A. Lusienė, J. Yarošįs? M. 

WE5TW00D LIOUOR STORE 
2441 West 69th Street 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS 

1 

* • • 
pristatome | namas: 

Geriausių rūšių alų 

bateliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

• • * 
ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 
i i " - I I m m L 

WATCH SAVINGS GI0WI 
1 10 15 20 

Yr*. Vri. Yn. Yrt. 
H M . 

I t M . 
sTS 
sYSa 

$300 

•so 
1800 
3000 

$000 

1200 

3000 

0000 

$000 

1800 
4500 
0000 

$1200 

2400 

8000 
12000 FOR THAT HOME 

ALLY< t l l l » OWN 
Y o a ' l l N e e d M o m e y >** ts* o«w» 

Many ambirious couplcs are saving h ere to become 
ruture bome-owners, sooo at che/ve accumulated the 
down payment needed. . Any convenient amount opens 
yoar insured savings aerount st tfaii Assodatioo. Tbsi 
charr will show you how mudi yoa oeed to 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

-
. . . . . . • ; 

- . . . ' 
> 

\ 
* 

-

• 
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£ DIENRAŠTIS DRAUGAI, w;if*f.?e:i 
i ' 

Ketvfrtad., kovą 13 3L, lfctf 

D R A U G A S 
THE tltHUANIAN DAILY FBEEND 

Entered BLS Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago. Illinois. 
Under the Act of March 3, 1879. 

PubHahed daily, eoecept Sundays, 
by the 

Llthuanian Cathollc Presą Society. 
Member of the Catholic Preaa Â ss'n 

Subscriptioo Rates: 
$6.00 per year outside of Chtcsgo; 
f 7.00 per year ln Chica^o & Cicero; 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina ChJcagoje Ir 
CiceroJ© per paštą: 

Metama $7.00 
Puse i Metu A 4-00 

Jungt. Valstybėse, bet ne ChJcagoje: 
Metama $4.00 
Puael Metu •' • • ••• »-6t 

• Uieieoluoee: 
Metama . . . 
Puael Metu 

18.00 
4.60 

j PlnUpus reikia siusti Pašto Money 
Orderiu BU užsakymala 

Skelbimu kainos bus prisiunčiamos 
tuojaus, gavus prašymą. 

SKELBKITES DlEJN. "DBAUOH" 

Lietuvos Nepriklausomybes Reikalai 
fTEIHTAS SVARBUS MEMORANDUMAS 
Kaip vakar rašė Chicago Tribūne ir kiti didmiesčių; 

dienraščiai, Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomasis 
komitetas lankėsi Vašingtone ir įteikė Jungtinių Vals
tybių vyriausybei svarbų memorandumą Lietuvos Ne
priklausomybės reikalais. Memorandume pabrėžta trys 
klausimai: Lietuvos nepriklausomybės byla, lietuvių 
skaudi būklė okupacijoj ir tremtyje ir Karaliaučiaus 
bei jo sričių ateities reikalas. 

Šis memorandumas jteiktas ne tik vyriausybei (per 
valstybės departamentą — Europos reikalų direktorių), 
bet ir visai eilei senatorių, kurie arčiau stovi prie už
sienių reikalų politikos. 

Besilankydamas Vašingtone ALT vykdomasis komi
tetas ir LAIC direktorius adv. K. Jurgėla suėjo j kon
taktą ir su įvairiomis spaudos agentūromis ir taip pat 
paskirais žurnalistais. 
KAIP S t O t I LIETUVOS REIKALAI VAŠINGTONE? 

Reikia konstatuoti faktą, kad visur ir visuose, su 
kuo tik kalbėta, rasta palankumo ir simpatijų Lietu
vai ir lietuviams. Vyriausybės sferose yra ryšku, kad 
jos nusistatymas Lietuvos nepriklausomybės atžvilgiu 
nė kiek nėra pasikeitęs. Šį kartą net gana stipriai pa
brėžiama, kad Sumner Welleso 1940 m. liepos mėn. pa
darytas pareiškimas, kad Amerika nepripažins Balti
jos valstybių okupacijos, tebėra galėję. 

MASKVOS KONFERENCIJA IR L l M U V A 

ALT vykdomam komitetui rūpėjo patirti, ar Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių klausimas bus keliamas 
Maskvoje įvykstančioje "keturių didžiųjų" konferenci
joj, ar ne? Kad ir netiesioginiu būdu, bet vis tik turėta 
progos pajusti, kad toje konferencijoje jis neiškils, nes 
jos agendoje arba darbotvarkėj visai nėra numatytas. 
Nežiūrint to, ALT tuo* buvo ir yra susirūpinusi, nes šiais 
laikais visokiausių netikėtumų galima laukti. Pavyzdį 
turime iš to, kad pačią pirmą konferencijos dieną Mo
lotovas visu griežtumu iškėlė Kinijos klausimą, kuris 
visai nebuvo numatytas. Panašių staigmenų gali įvykti 
ir kitais klausimais. Tiesa, kaip Maskvos pasiūlymas 
svarstyti Kinijos reikalą buvo atmestas, taip ir kiti 
tokie pasiūlymai gali negauti eigos, tačiau taikos truk
dymo ir kitais sumetimais Maskva dar ne vieną šposą 
gali mėginti iškirsti. 

VEIKfcJŲ PASITARIMAI 
Kovo 7, 8 ir 9dd., New Yorke įvyko visa ei*ė pasi

tarimų. Tarėsi atskirų grupių veikėjai, tarėsi LAIC 
direktoriatas su ALT vykdomuoju komitetu, konfera-
vo bendrai įvairių grupių veikėjai, kad sustiprinti vie
ningumą ir kad pagyvinti akciją kovoje dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Visuose pasitarimuose rodyta daug entu
ziazmo ir ryžtingumo. 
DR. K. GRINIUS 

Kovo 8 d. McAlpin viešbutyje buvo surengtas priė
mimas buvusiam Lietuvos premierui ir prezidentui dr. 
Kaziui Griniui. Bankiete dalyvavo įvairių pažiūrų vei
kėjai. Net "Dirvos" ir "Vienybės" atstovai kalbėjo ir 
sveikino retą svečią. Vadinas visos patriotinės grupės 
pagerbė buvusį Lietuvos prezidentą. Taip ir reikia. 

Dr. K. GriniUs jau eina 81-muosfus metus. Taėiam jis 
dar stiprus yra žmogus. Pasiklausus joN pasakytų kalbų 
viešai ir pasikalbėjus privačiai, tetika stebėtis, kaip gy
vai veikia jo atmintis ir kaip griežtai yra. nusistatęs 
dirbti savo tėvynės išlaisvinimo darbą, su kaip aiškia 
viltimi jisai žiūri į Lietuvos ateitį. Jisai yra pasirengęs 
bet kokiam darbui ar žygiui, kokio pareikalaus gyni
mas Lietuvos žmonių teisių į laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą. 

* 

Maskvos Konferenciją Atidarius 
Pirmadienio vakare Amerikos, D. Britanijos, Pran

cūzijos ir Sovietų Rusijos užsienio reikalui mimsterlai 
atidarė konferenciją. 

Sekretorius Marshall pareiškė, jog Amerika svars
tant Vokietijos reikalus laikysis Potsdamo konferen
cijos nutarimų bazes, ir prieš pačią konferencija' jis 
dar kartą pasakė, kad paktas prieš Vokietiją yra viena 
svarbiausių sąlygų Europos taikai ir konferencijos pa

sisekimui Britų nsnisteris Bevin remia sekretoriaus 
planą. Prancūzijos ministeris Ėidault pareiškė, kad jis 
taip pat remsiąs paktą, jei bus nutarta laikyti Vokie* 
tiją bejėge. 

Bet sovietų komisaras Molotovas nekreipė dėmesio 
į padaryta Jt&gUtėų Amerikos Valstybių pasiūlymą. 
Seniau sovietą komisaras pasisakė prieš Byrnes pa-
simp&Ą susitarti dėl Vokietijos. 

Sekretorius Marsnall pasiūlė aptarti būdą atšaukti 
visas okupacines armija* iš Europos. Jis sako, kad šis 
žingsnis padėtų greičiau įgyvendinti taiką. Marshall 
pasiūlymas buvo didelė staigmena sovietų komisarui, ir 
jis paprašė šio klausimo įrašymą į dienotvarkę atidėti 
iki antradienio, kovo 12 d. Mat, Mok>tovas nori patirti 
ar soviete valdžia leis jam tokį klausimą svarstyti. 

Eet ką reiškia Stalino sutartis ar pažadai? Mažai 
arba nie*o. Juk Stalinas reikia laikyti karo kriminalistu 
pagal Nuemberg teismo aptarimo agresijos. Jis užpuolė 
Šū6miją lapkričio $6 cf., 1930, sulaužant rusų-suomių 
nepuolimo sutartį kuri turėjo tęstis iki gruodžio 31 d., 
1945. Jis sulaužė mažiausia tris sutartis kai jis įsiver
žė į Lenkiją, rugsėjo 17, 1939 at, pritariant Hitleriui. 
Viena iš tų sutarčių buvo rusų-lenfcų nepuolimo paktas, 
kuris taipgi galiojo iki gruodžio 51, 1945, — rašo Chi
cago Daily -Tribūne; kovo 11 d., 1947 m. savo editoriale: 
''Fenee #or Oūr Time". 
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Milžiniški Vatikano Darbai 
(Tęsinys) 

Rašo Dr. J. Prauskis 

3&-SE VALSTYBĖSE 

Nuo 1943 m. lapkričio mėn. tais reikalais į Vatikaną 
kasdieną ateidavo dešimtimis tūkstančių laiškų. Tam 
dideliam darbui atlikti Vatikanas mobilizavo šimtus 
asmenį*: dvasininkų, vienuolių ir pasauliečių. Įstaiga 
galutinai buvo perorganizuota išplečiant jos veikimą 
net J ltf skyrių. Tas buvo centre, o šiaip veikimas siekė 
net 35 Įvairia© valstybes. Buvo rūpinamasi ne tik pa
ieškoti dingusius, palaikyti ryšį tarp giminių ir pate
kusių belaisvėn, bet buvo stengiamasi pagelbėti esan
tiems varge, padėti galintiems grįžti į namus ir t.t. 

Vienas karo belaisvis rašo: 
— Vatikanas daug pasidarbavo sumažindamas mūsų 

kentėjimus. 
Viena moterie savo vyrui belaisviui Australijoje rašė: 
— &aip žinai dėka popiežiaus, gavau tavo siųstas 

žinias, kur pranes-i ir apie visa tą, ką popiežius daro dėl 
juslų, belaisvių. Meldžiu Dangų, kad jam atlygintų už 
visa, ką daro dėl mūsų." 

Kita, žuvusio kario sesuo, rašo į Vatikaną, kad at
siųstų fotografiją jos brolio kapo ir laiškutį nuo jo 
kapeliono. 

RADIJO BAIGOMIS 

Pasinaudojant paties Marconio įtaisytuoju trumpų 
bangų radijo siųstuvu, kad perduodami vardai būtų 
lengviau pagaunami, pranešėju buvo statomas atitinka
mos tautos žmogus, kuriu. Vatikano tarp studijuojan
čių yra iš visų kraštų. Radijo transliacijos paprastai 
buvo pradedamos plokštele — šv. Petro bazilikos varpų 

^skambėsiu, toliau — krikščioniškasis pasveikinimas ir 
— žinių perdavimas. Vardai, kad tiksliau juos perda
vus, būdavo pasakomi atskiromis raidėmis, kad nesusi
maišytų — pasakant miesto vardą, kurs prsideda ati
tinkama raide. Tokiu būdu vien 1943 m. tai artimo 
meilės tarnybai Vatikano radijas veikė 139,137 minutes 
ir perdavė* 244,692 žinias, skirtas 28-nioms šalims. Taip, 
kad karo metu net ^A viso laiko, kuriuo veikė Vatikano 
radijo stotis, buvo skirta tam artimo meilės darbui. 

BELAISVIŲ PRAŠYMAI 
Be to, Vatikanas stengėsi išpildyti įvairius belaisvių 

prašyntus: vienas nori gauti akordiono, kitas — meda-
liaus, trečias užtarymo, kad būtų perkeltas į kitą la
gerį-, ketvirtas — prašė popiežiaus palaiminimo, ir t.t. 
Vatikanas pagal išgalės visų pršymus stengėsi paten
kinti. 

Ilgainiui tas darbas taip išaugo, kad savanorėmis ton 
talkon stojo šimtai Romos seserų vienuolių ir Katalikų 
Akcijos Moterų; bei mergaičių. Mokėdamos įvairias kal
bas vienos iš jų palaikė ryšį su angliškai, kitos su pran
cūziškai, trečios su vokiškai it kitaip kalbančiais kraš
tais. 
VISC tfAUtC BELAISVIŲ PAGU00AI... 

Šalia, informacijų įstaigosf, Vatikanas sudarė ir "Lab
daros komisiją", kuri rūpinosi karo belaisviams, išvie-
tintiesiems, internuotiems civiliams pasiųsti maisto, ra
šomųjų priemonių, knygų, muzikos instrumentų, sporto 
įrankių, žaidimams įtaisų. Ant knygų dažniausia buvo 
antspaudą: ) 

— Captivis e ąuaevis gente solandis. Pim Pp. XII. 
— Visų tautų belaisvių paguodai... 
Didesniame varge esantiems Vatikanas stengėsi pa

rūpinti drabužius, maistą, pinigines paramas, stipendi
jas vienuolynų mokyklose ir t.t. Vatikano globoje dau
gelyje vietų buvo organizuojami vadinamieji "židiniai" 
pabėgėliams, kur jie rasdavo prielankų patarimą, pa 

>> 

galbą, draugėje galėjo praleisti laikau 
Daugelyje vietų susirgusieji Vatikano rūpesniu buvo 

patalpinti į ligonines, sanatorijas, o mirusiems buvo 
parūpinamas palaidojimas. 

MAITINIMO PUNKTAI 
Romoj Vatikano rūpesniu buvo įsteigta maitinimo 

punktai. Viename iš jų, kaip artimo meilės kankinė, žu
vo vienuolė sesuo Severą Zanetti. Bomboms krintant ji 
pasiliko dirbti virtuvėje, manydama, kad bombardavi
mui praėjus daugelis nelaimingųjų norės šilto maisto. 
Sprogstanti bomba ją, sužeidė mirtinai . Kita sesuo išliko 
gyva nuostabiu būdu, kai bombos skeveldra atsidaužė į 
jos turimą ant krūtines kryžių.. 

Vienas nuo karo nukentėjęs, atvykęs į Vatikano pa
šalpos įstaigą, taip kalbėjo: 

— Praradau viską: namus, drabužius, darbą. Teturiu 
tik vieną lirą (italų pinigas)... Ir tą atiduodu darbams 
popiežiaus, kurs tiek daug dėl mūsų yra padaręs. 
RAUDONARMIEČIŲ KATEKIZMAS 

Norėdamas aprūpinti spauda, Vatikanas surinko ir 
išdalino belaisviams tūkstančius knygų. Tam reikalui 
buvo net išleisti specialūs leidiniai, pavyzdžiui, katekiz
mas rusų kalba, skirtas į rumunų belaisvę patekusiems 
raudonarmiečiams; švento rašto anglų-amerikiečių be
laisviams buvo išspausdinta 50,000. Išėjo specialios lti-
dos maldaknygių, skirtos belaisviams. 
PER ŠVEICARIJA 

Vatikano darbui daug talkino specialios katalikų įstai
gos Šveicarijoje, kuri, kaip neutralus kraštas, užėmė 
ypatingą poziciją. 1943 metų pabaigoje, dviejų savaičių 
laikotarpyje iš Vatikano į Šveicariją buvo pasiųsta net 
du paketai: 150 ir 100 svarų pranešimų apie 120,000 
belaisvius ir kitus karo nublokštuosius. 1943 m. pabai
goje ta katalikų misija Šveiiarijoje išsiuntinėjo 42,000 
popiežiaus paketėlių su maistu. Tais pat metais ji iš
leido 16,000 frankų užpirkimui maisto Brazilijoj ir Ar
gentinoj; maistas buvo skirtas belaisviams ir internuo
tiesiems, ypač — vargingai begyvenantiems Vokietijos 
lageriuose. 

Ta katalikų misija Šveicarijoje 1942 ir 1943 metais 
išsiuntė net 17,300 kilogramų spaudinių (67,830 knygų) 
esantiesiems lageriuose. Taipgi belaisviams buvo siun
čiamos patefono plokštelės. 

SEMINARIJOS BELAISVIŲ IR INTERNUOTŲ 
LAGERIUOSE 

Vatikanui skatinant belaisvių kapelionai organizavo 
chorus, religines draugijas, keliones į šv. vietas (Palesti
noje), religinius belaisvių laikraštėlius. Kai kuriuose 
belaisvių lageriuose net buvo įsteigtos kunigų seminari
jos, kur mokslą ėjo belaisvėn patekę klierikai, Vienuo
liai ir naujai savo pašaukimą suradusieji. Tokia semi
narija viename prancūzų belaisvių lageryje turėjo net 
100 auklėtinių. Viename internuotų anglų civilių lage
ryje įsteigtoji seminarija turėjo 50 auklėtinių ir per 
trejus metus joje buvo įšventinta 32 nauji kunigai. 

' Vatikanui, per Iraną, buvo pasisekę užmegsti ryšį net 
su Rusijon patekusiais belaisviais, o taipgi Vatikano 
radijas palaikė ryšį tarp šeimų ir Japonijos belaisvėje 
esančiųjų. 

TAIKOS ILGESYS 
Tuos artimo meilės darbus Vatikanas atlikinėjo vis 

ilgėdamasis taios, kaip kad Pijus XII savo kalboje 1943 
m. birž. 2 d. išreiškė: 

— O taika! Kada gi nuo vieno krašto iki kito, nuo 
vieno okeano iki kito skambės tavo vardas ir tavo vei
das spindės visame žemyne? Kada gi tavo šypsenos 
aušra vėl džiugins minias ir tautas? Kada gi, ginklams 
esant padėtiems ir patrankoms nutilus, galėsi susitikti 
su Teisingumu ir jo kaktoje įspausi nuoširdžios ir prie-
teliškos meilės pabučiavimą ?'' 

Atsišaukimas! 
Lietuvos Mylėtojos 

Maldom Apaštalavimo Cen 
tras nuolankiai kreipiasi į 
visus geros širdies ir gyvo 
tikėjimo lietuvius katalikus, 
prašydamas atsiųsti šv. Mi
šių aukų tiesiai Maldos Apaš 
talavimo Centran, St. Ro
berte HaH, Pomfret Centre, 
Conn. O centras pasiųs tas 
Mišias lietuviams tremti
niams kunigams ir vienuo
lynams, su skirtomis atlai
kyti dienomis. Tokiu būdu 
mes galėtumėm padaryti du 
gerus darbus: išlaikyti "Ne
pertraukiamą eilę šv. Mišių 
už Lietuvos laisvę" ir su
šelpti vargstančius lietuvius 
kunigus ištrėmime. Susitarę 
su kunigais galėsime pas
kelbti ir pavardes kas ir ka
me tas Mišias laiko. 

Kun. Pr. Aukštikalnis, SJ. 

įspūdingai Paminėta 
Vasario 16-ta 
Kopenhagoje 

Išvietintieji lietuviai, gy
veną Kopenhagoje ir apylin
kėje, 1947 m. vasario 1& d. 
KFTJM salėje suruošė iškil
mingą Vasario 16-tosios mi
nėjimą su pritaikinta meni
ne programa. 

1 šventę atsilankė buv. Pa
baltijo valstybių diplomatai, 
Danų Raudonojo Kryžiaus 
Pabaltijo skyriaus viršinin
kas, p. St. Sandel, Jo Eksc. 
Danijos vyskupas ir daug ki
tų lietuvių bičiulių — danų 
svečių. 

Minėjimas pradėtas Lie
tuvos ir Danijos valstybių 
himnais, pasakyta šventei 
pritaikintos kalbos — lietu
viškai, daniškai ir angliškai. 
Iš sveikinamųjų kalbų pami
nėtina Estijos Legationsrat, 
p. A. Koern, kalba, kurioje 
jis iškėlė didelius Amerikos 
lietuvių nuopelnus kovoje dėl 
vėl atstatymo Pabaltijo val
stybių Nepriklausomybės. 

Po iškilmingosios progra
mos dalies toliau sekė — me
ninė kurios metu mišrus 
choras, vadovaujamas A. 
Dvarionio (brolis žinomojo 
pianisto), puikiai išpildė ke
letą lietuviškų liaudies dai
nelių, o tautinių šokių gru
pė tautiniuose aprėduose ste 
bino svečius gražiais lietu
viškais šokiais. Buvo sušok
ta: "Kubilas'1, "Rugučiai" 

ir "Lenciūgėlis". 
Aplamai %— šis pirmasis 

lietuvių Vasario 16-tos mi-
nėjimas-koncertas Kopenha
goje buvo tikrai ugningas ir 
praėjo iki galo sklandžiai. 

G. S. 

Republikonai Remia 
Irumaną Dėl Nuomų 

WASHINGTON kovo 12. 
—Prez. Trumanas laimėjo 
stiprią republikonų paramą 
savo vajuje prieš bendrą 
nuomų pakėlimą. Sen. Taft 
(R., Ohio) pareiškė savo 
opoziciją by kokiam ben
dram nuomų pakėlimui, ir 
pasiūlė to vieton savo p^aną. 

Tafto planas, paruoštas 
su sen. McCarthy (R., Wis.) 
pagalba, tęstų nuomų kon
trolę iki 1948 m. kovo 1 d., 
po naujos tarybos kontrole. 

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

# 

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

•%, 

Tiesiog Jonu 
a M o *m Dtrhto v *» 

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 -* Nupirksi te Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IB DARBAS TEIKIAMA 
1)2 LABAI PBEEINAMA8 K A R A0! 

tūkstančiai Pilnai Patenkinta Pirkėjų Išgarsina Mos. — 
Prie Progos Paklauskite Sų. 

Archer Avenue Furniture Co. 
— PABLOB SUITE IŠDIRBĖJAI — 

4140 Archer A ve. Chicago 32. 0L 
Telefoną* — EAF»yette> 3516 

9»vtninka» — JOH KA2IE—KAZTKAmS 

d 

. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS 
= 

D 

CHICAGOS 
Iš Sv. Antano 

• • 

Kovo 2 d. įvyko Šv. Anta
no Draugijos, Ciceroj, susi
rinkimas. Narių skaičius su
sirinkimuose pradėjo mažu
ti; netaip, kaip praeitą mfe-
tą, kuomet susirinkimai bu
vo šaukiami narių biznierių 
vardais. Kiekvienas biznie
rius paaukodavo po $5 lai
mėjimui. Tokiu būdu jie pa
traukdavo narius j susirinki
mus. Be tot patys atsilan-

pagal draugijos konstituci
ją . Tai yra draugijos' reika
las ir nei vienas narys nėra, 
nuo to paliuosuotas. 

A.- Vahuicitis 

RoselamJo 
Misijos fcraf. J. «orevi-

čiaus, S.J., jau užsibaigė. Jos* 
bu'Vb hflb'atf seltmingo^, nės 
daug paklydusių sugrjžo prie 
Dievo. Parapija labai dėkin
ga kleb. kun. J; šaulinskui 
uz pakvietimą iškalbingo mi-

kydavo ir paremdavo drau-; srjoniėriaus. 
giją. Visais atžvilgiais bu
vo nauda. Ką valdyba darys 
šjmet, dar nežinia. . 

Kov6 7 d. po patatialčhį bu
vo smslfinkimas Mafldos A-

Sttsirinkime vienas valdy- P^talyštes skyriaus tf su-
bos narių įnešė, kad drau- ririn*> }™* «**itltag*l na
gi ja skirtų $25 propagan- "U. Dalyvav6 ir kleborias ir ... 
dai, bet sumanymą nariai misijonierius. Past a r a s i s I M M H , skrendant per Atlan 

vaizdžiai nurodė naudą iš 

IŠMESTAS IS LĖKTUVO irte 
§9 

Brighton Park. — Nekal
to Prasidėjimo Seserų Gil
dą rengia prieššeimm'c "bun-
co party" kovo 23 d., 2 vai. 
pipfėt, Vengėliausko salėje, 
4500 S. Talman Ave. 

Rer^imo komisija: 1\ At-
rošiienė, V. Gečienė, E. Cha. 
pienė, M. Navickienė užtik
rina visiems atsilankiusiems 
geras vaišes. Tad visi, vie
tos lietuviai ir svečiai iš ki
tų kolonrjty kviečiami atsi
lankyti ir paremti rengėjų; 
sunkų darbą. 

Pelnas skiriamas seimui, 

tieji: $2$ Stemkunai; po 
$10: kun. J. PaSkauskas ir 
K. Raval&fcas; po $5: F. 
Norkai, J. Jerkes, Al. Alten 
ir Ai. Peterš>Riti aukojo po 
mažiau. Viso aukų sudėta1 

salėje $16$.2fc>. 

& Andrėlifriias, pirm. ir 
vis* valdyba 

Dėl vietos stokos ir daug 
šiuo metu suplaukusių ak
tualių raštų;, padėką sutrum
piname. — ftė& 

• i 

Ge6rgė H. Hart, iš Sag 
Harbor, N; Y., navigatorius 16j. 
vieno transatlantinio kėlei- i 
vinio lėktuvo TWA Čonste 

Labdarybės direktorių svar 
bus susirinkimas įvyks ket-

kuris bus balandžio 27 d., į virtatfiėti|, k6vo 13 d., 8-tą; 
Aušros Vartų parapijos sa-jval. vafc., 3v. Kryžiais par. 

Barbate j salėj. Visi direktoriai ir 
centro valdyba prašomi da-

atmetė. Taip ir paliko nie
ko nenutarta. Reikia pažy
mėti, kad, jei kas įneša kokį 
sumanymą, tai įneša draugi
jos gerovei ir visi nariai 
privalo pasvarstyti. Draugi
jos reikalai nariams turi bū
ti pirmoje vietoj, gi visi ki
ti pašaliniai — antroj. Tik 

priklausymo prie Maldos A-
paštalystėe Sąjungos. Daug 
naujų nariij prisirašė, kiti 
žadėjo prisirašyti. 

Kun. J. Borevičiuš yra 
daug patyręs nuo komunis
tų ir načii|, neg ir vienų ir 
kitų kalėjimuose buvo', tad 

tą netikėtai atsidarius vir
šui vadinamo "pressurized 
cabin" durims, oro traukimo 
buvo pagautas ir išmestas iš 
lėktuvo. Tokiu būdu jig nu
krito į jūrą ir žuvo. (Acme-
Draugas telepnoto) 

tokiu būdu draugija galės j daug ką gali papasakoti. 
Taip pat žino ir tremtinių1 

padėtį. 
išaugti ir būti stipri. Rei
kia gerbti tuos narius, ku
rie stovi už draugijos rei
kalus* o ne šmeižti. Šmeiži-, šv. Vardo Draugija kovo 
mas narių yra pažeminimas 9> d. turėjo savo dvatsinę puo-
viscr draugijos. Visi nariai j tą per Sf vai. šv. Mišias. Pa
turi pildyti konstituciją, ku- įmoksią pasakė misijonierius 
rioj pasakyta, kad nariai tu- I kun. J. Borevičiuš. Po visrim 
ri viens kitą gerbti. 

Kvietimas į. Federacijos sirinkimas. P. Niedvaras, 
Chicagof apskri t ies šaukia- pirm. BALF skyriaus, įnešė, 
mą Vakarinių Valstybių Lie- kad draugija nors $25 arako-i rodė, kaip vargs ta pabėgę 
tuvių Katalikų Konferenciją tų lietuviams tremtiniams. ,'Hai lietuviai Europoj. Žmo-

Lietuvą Filmose 
Visi Pamate 

Brighton Park. — Motu-
zų-Beleckų filmos atkarto
tos net keturis kartus ir vis 
svetainės buvo pilnos. Fil
mos rodo, kaip gražiai Lie
tuva tvarkėsi laisvės laikais 

. 1918-1940 m., ir kaip žvė-i 
salėje buvo pusryčiai bei gtt- riškai komunistai kankino j 

ir žudė nekaltus lietuvius 
savo žemėje. Kita: filmą pa-

Nuoširdžiai Dėkojam 
Marąuette Park. — Kovo 

2 d. įvyko ARD S skyr. me
tinė vajaus vakariene. 

Nuoširdžiai dėkojame ren
gimo komisijai, kuriai pir
mininkavo K. Šliogerienė, o 
jai pagelbėjo A. Pinaitiėnė 
ir O. Radzukinas; šeiminin
kėms, kitoms darbininkėms; 
patarnautojoms; kalbėto
jams, mokyklos vaikams ir 
seserims už programos iš
pildymą; baro darbininkams, 
ypač A. Vilimui, kuris ati
darė barą su $25; visiems 
biznieriams, visiems kitiems 
už sudėtas aukas salėje. Di
desnes aukas aukojo sekan-

lyvauti. nė* yra svarbių rei
kalų svarsiyntul! Valdy Ha 

priimtas ir išrinkta vienas Įnešimas priimtas ir nubal-
atrlovas. IsUota paaukoti iš iždo $25. 

Rapor ' .a iš Federacijos Sv. Rožančiaus arkibroli-
vietos skyriaus ir Labd. Są
jungos v ;-xos kuopos priim
ti . 

Iš finansinio raporto pa-
. Jfc . _, , .. f, gražiai švente LietUvog glo 

sirodė, kad draugi ja randa- J^.;^ v„ V r % „ i n s A x,™+„ 
si geram finansiniam stovy
je. Ižde tur i $5,852.27. 

Draugija in corpore eis 
prie šv. Komunijos kovo 23 
d., per 7:30 vai. šv. Mišias, 
kurios yra užrašytos už gy
vus ir mirusius narius. Vi
si nariai turi pareigos da
lyvauti toje dvasinėj puotoj. 
Kitaip užsimokės bausme, 

Uncle Sam Sayš Į 

nes labai įdomiai ir atydžiai 
žiūrėjo, o pertraukoj išklau
sė gražios P. Belecko kal-

ja taipgi aukojo $63 BALF. • bos ir suaukojo tremtiniams 
Tikrai gražiai pasirodė. j$70.05. Sekantieji aukojo. 

* j po $5 — Step. Rudelis ir F. 
Kovo 4 d. mūs parapija j Pumputienė. Po $3 O. Rhii-

dieriė ir S. Visockįenė. Pd 
bėjo šv. Kazimiero šventę | $2 — Ag. Šurnieriė, O. žie-
šv. Mišios buvo atlaikytos , dienė, J. Paulius, J. Rimkus, 
ūž Lietuvą, kentančiuš ir! K. Gruzdis, A. Steponavičius* 

United States Savinas Bonds could 
ilso be catted "Opporttmity Bonds." 
lesides insuring your security, S«T-
Dg9 Bonds provide fsmily oppor-
mity—opportunity to provide a re-
srve for edncatiny yonr children, or 
»r purchaslng a home «c a farro. 
(avings Bonds provide Individoal op-
^ortnnlty—opportnalty to ačco«»-
ate the capital nącessary to f o Into 
ja si ne ss for one's self, or for for-
her edncation or travel. Bnx »n ex-
ra "Opportnnity Bond" rto#. Boy 

Coda regularly througn tho payroll 
vings plan where yoo work. Slgn 

mirusius lietuvius: šv. Ka-
ziihierd statula buvd grstžial 
papuošta lemputėmis, dėka 
Šv. Kazimiero Seserų. 

* 

Jau artinas mūsų-klebono 
sidabrinis kunigystės jubi
liejus. Laikas pradėti ruoš
tis; šv; Vardo Braugija jau 
pradėjo kalbėti apie tai, taip 
pat ir Maldos Apaštalystės 

Iskyrius. Kitos kolonijos, kur 
iLgesnį laiką kun. J. šaulins-
kas darbavosi, tūrėtų prie 
to prisidėti. 

• 
Kovo 19 d. yra šv. Juoza

po šventė. ,rrisi kreipkimės 
į šv. Juozapą savo varguo'se, 
nės Jis yra galingas šven
tasis ir darfeibinkų globėjas. 
Melskimės prie šv. Jtidžupb 
ir už paver&t4 Lietuvą, varg 
staricluš tremtinius. 

* 

Ta proga sveikiname sa
vo kleboną, kun. Juozapą 
Saplinską. Linkime sveika
tos, kad daug dar metų su 
mumis darbuotus ir pasiek
tų tikslą, prie ktirio jau se
niai yra einama. Koresp. 

J. Brazauskis. 
(Arakotojus po $1 dėl vie

tos stokos praleidome. — 
Red.). 

Visiems vardan našlaičių 
ir tremtinių — ačiū. 

BALF f! skyr. valdyba 
• M I I 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
BEI ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiantlejl nuo senų, atdarų 
ir skaudžių a&lsdų. žino kaip «un-
ku yra rainiai pooMėtl, Ir kaip 
aaktiea metu negalima ceral lial 
miegot Kuomet 
faiadoa pradeda 
niežt Ir akaudd-
tl — užtepkite 
UEOULO Olnt-
ment palengvi
nimui skausmo 
tr niežėjimo tų 
sen'j, atdarų ir 
skaudžių žaiadų. 

Trumanaifė Gerėja.. 
Dainuos Sekmadieny 

WASHINGTON, kovo 11. 
—Baltieji rūmai šiandien sa
ke Prezidento dukra Marga-
reta greit sveiksta nuo už
kimimo ir sugrįš į Detroitą 
dainuoti per radijo sekma
dienio vakarą. Joa radijo de
biutas del gfrklea Užkimimo 
turėjo būti atidėtas iš pra
eito sekmadienio. 

Šv. Bernadetos gyvenimą 
visi galės pamatyti kovo 30 
d., šv. Kryžiaus parap> s ve-1 
tainej. Paveikslus rodys ku
nigas J. Vyšniauskas. Pra
džia 6 vai. vak. Moterų Są̂  
jungos 21 kuopa nuoširdžiai 
visus kviečfia atsilankyti. 

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

ftOSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10156 8o. Michlgan Ave. 
1W. PTJL. IŽtb arba CAN. 2516 
Rez. teL — COMmodore 5766 

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

BUY YOUR 

EXTRA 
SAVINGS 
BONDS 
NOW 

' "ESSBJh,* 
PR0UCT YOUR fUVJRt 

T I M E L E S S 
|įį| LITHUAN1A 
- * ^ i - ParašS OWEN J. C. NOREM 

žeraSlaplai, paveikslai. 800 pusi. 
K A I N A : $2.00 

Clatitymos siųskite J — 

D R A U G A S 
2334 S. Oakiey Avė. 

Chlcago 8, Illinois 

Pleaa* aend me p o s t p a l d . . . . . . . . . . 
cop l̂es of your book — TIMELES8 
LITHUANIA. Enclosed you wUl 
find $ 

Name 

Addfeas 

w w v w y w w v w v w w i f ^ 

nl 

U. i*. Trtitvty DtpirfmtUi 
- o * -' • 

Perskaitę ^^Braagą*', dud-
kitę jį jūsų giminėm*, drau^ 
garas ar pažįstamiema. ^ 

• Gera Dovana Draugui — 
DRAUGO Prenumerata. 

Los Angeles, Calit., šio
mis dienbmid mirg Carleton 
R. Brinbridge, 88 metų am-
žiaus. Visą savo nuosavybę 
vertes $30,000 paliko dvieih 
savo mylimiems šunims. * 

Jo atgaivinan
čio* Ir skausmą 
prašalinančios y-
patybSs stitajkj 
Jums tinkamą 
nakties poilsj ir 
pagelbfc Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau-
dftas tals-
daa. Vartokite JJ irgi skaudlems 
nudegimams, Sadų Ir sutrOkimų 
prasalinimui, ir kad palengvinti 
Psoriaais niežėjimą. Atvėdina va-

sulalko nuo odos sudžiūvimo ir 
•utrūkimo tarp piritų; gerai ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo dirbo išbėrimams Ir ki
toms odos negalim* i i lauko pu-

1,» 

J JJJ. 
LIODĖSIO VALANDOJ 

štkktn 

MAŽEIKA « EV1NS 
tAIDOTliVIŲ OIREKTORIAI 

m p9A5 SO» Westėm AV*L 

PROspect 0099 
Tienu bmt gyvens )dum miesto da)yn 

9319 litvonlco Av*. 
YARd$ 1138-1139 

t -nnluTfk - - » - - M U a . į i r a u 

Koptyof arcua jusq nemg 

LEGCJLO OrNTMENT parslduo-
la pd $1 25 Ir po $3.6». 
, Siu«klte Jūsų Money Orderi tie-

LEGULO, DEPT.—«. 
4847 W. 14th Šfrėėt 

CICERO 60, LLLINOIS 
Arba atvykite į vaistinėj 
Stem Pharmočf 

1847 W. 14th 81, Cicero 50, OL 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MB. NEL80N 

• 

$1. Casimir Monumeni 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kaptalų 

Tiesiog Ten, Kur 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 35 

= tAMm 

SBttMSOS \i MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ fStMGOB 

John F, Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DmEKTORIUS 

AMBULAMCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

V a r d s 1741-2 

498044 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

HopTy^los VELTUI Visose 
CMcagos Drfy^c 

Radio Programai WGES 
11300 k.) 

DABARKAff gE^TADIENJ 
nuo 9:16 lkl 9:30 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
krelpldies prie ANTANO* B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusia ar mirusiu veteranu — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų uamus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

< •Jd 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

LAIDOTUVIŲ DtIRBKT«)liiUS 
0Vt MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JfttSC PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas *OWNHALL 210*9 

68121 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

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

SEKANTIEJI YkA ItARIAI CfflGAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansn patarna* ši, 
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei-
kaie, laukite mos. 

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

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

LAČHAWICZ it 3UNAI 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

L. BUKAUSKAS 
10821 S, MICHIGAN AVE. Phone: PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 Sį UTUANICA AVE. Phoife; YABdg 4&08 

JUUUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

PČVttAS I. RIDIKAS 
3854 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone; YARds 1419 
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Svarbiausia nusikaltimu priežastis 
RELIGINIO AUKLĖJIMO STOKA YRA SVARBIAUSIA 
NUSIKALTIMŲ PRIEŽASTIS. — FILMOS, DIVORSAI, 
PORNOGRAFINES KNYGOS IR LAIKRAŠČIAI TAIP 
PAT SIUNČIA JAUNUOLIUS I KALfiJIMUS. 

Redwood City, Calf. — Re- Raportas parodo, kad ly-
liginio auklėjimo stoka yra tiniai nusikaltimai, palygi-
yiena iš svarbiausių prie- nus su 1946 metais, dau-
žascių, dėl ko San Mateo giau negu padvigubėjo. To 
apskrityje 1946 metais pa- pasėkoje dvylika vaikų iš 
didėjo jaunamečių nusikal- kiekvieno 100 buvo nelegalūs 
tėlių skaičius, praneša Chief! vaikai. Nelegalių gimimų 
Probation Officer John S. j skaičius nuo 1942 metų pa-
Cowgill vyriausiam teisėjui j kilo 12 nuošimčių. Jauname-
Aylett R. Cotton savo me-1 čių nusikaltėlių 75 nuošim-
tiniame raporte. j čius sudaro berniukai, o 25 

Mr. Cowgill raportuoja, ™osimči<Us mergaites. | 
kad devyni iš dešimties jau- Baigdamas savo raportą, 
nųjų nusikaltėlių nėra savoJMr. Cowgill pastebi, kad 
gyvenime buvę bažnyčioje, j amerikiečiai neišmoko dar, 

Keturios kitos svarbiau- kaip nusikaltimų išvengti, 
šios priežastys, dėl kurių "Mes išleidžiame milijonus 
atsiranda vis daugiau jau- dolerių kalėjimams ir patai-
namečių nusikaltėlių, esan- sos namams, bet labai ma-
čios šios: žai rūpinamės nusikaltimų 

1. Nepaprastai padidėjęs Pažasč ių pašalinimu", bai-
divorsų skaičius. 1946 metų i S*a J1**1-
bėgyje trims jungtuvėms j Jo pranešimą ir išvadas 
teko vienas divorsas. \ reikia visiems įsidėmėti. 

2. Iškreiptas moralės su 

DARBININKAMS BEDIRBANT NAMAS SUGRIUVO 

E S ^ S S T S ^ ! Pabrangs gazolinas 
kai jie filmose nuolatos ma- Gazolinas Chicagoje 
to pusnuoges herojes su | apylinkėse netrukus 
antru ar trečiu vyru. i brangs nuo ketvirtadalio iki 

3. Nepaprastai padidėjęs [ P u s ė s c e n t o galonui. Pa-
pornografinių žurnalų skai- *>rangs dėl to, kad Standard 
CU1S. 

Pavyzdinga motina 
Samuel Kardinolas Stritch, 

Mažiau nusikaltimu 
Visų nusikaltimų skaičius, 

Chicagos arkivyskupas, už- išskyrus apiplėšimus, vasa-
vakar Stevens viešbutyje rio mėnesį, palyginus su 1946 
įteikė Mrs. Math Lies, gyv. 
Andale, Kas.; "1947 metų 
Katalikės Motinos" medalį 
vykstančioje šeimos Gyveni
mo metinėj konferencijoj. 

Mrs. Math Lies yra našlė, 
išauginusi keturiolika vaikų. 
Jos vyras buvo ūkininkas. Ji 
ir dabar gyvena ūkyje, kurį 
jie įsigijo prieš 42 metus. 
Ji yra gimusi 1886 m. kovo 
19 d. Jos vyras žuvo auto
mobilio nelaimėje 1931 me
tais. Jos vienas sūnus yra 
kunigas, o trys dukterys y* 
ra vienuolės. 

ir 
pa 

Odl Ccmpany of Ohio pakėlė 
kainas. 

Dabar Chicagoje už galo-
4. Tėvai mažai laiko gali 

pašvęsti savo vaikų auklėji
mui dėl darbo sąlygų. Kai n * reguliaraus gazolino mo-
kurie tėvai savo vaikus ma- j k a m a n u o 2 0 i k i 2 2 centų, o 
to tik savaitgaliais, pulikda- "* aukštesnės rūšies gazoli
nai visą jų auklėjimą tik !na- mokama nuo 22 iki 24 

Tai įvyko šiomis dienomis Cincinnati, Ohio. Darbinin
kams taisant centralinį vandens atvedimo vamzdį, šis na
mas netikėtai sugriuvo. Penki darbininkai tapo rūsyje 
užgriauti. Pasigendama taipgi kelių kitų asmenų. Be to, 
keliolika asmenų sužeista. (Acme-Draugas telephoto) 

I DOMTOS Z l J N l v - / 0 ĮDOMIOS 

motinoms. Vien to neužten
ka. 

centų. 

j 

• JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO 
• JEIGU NORITE PASIDftTI TAUPINIMTI 
ft JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREITKITES | 

U^BVIEIRSAÎ  
Savings and Loan Association 

1739 So. Halsted St TeL CANal 8500 
itoų indėUų MDfumul apdrausti per Federftl Savlnft and Loan 

IiMwrttW Corporation. 
Atdara kaadtan ano • ryto Iki • vakaro. Ketvirtadieniai! ano • 

ryto Iki I Takam leitadienia* ano • ryto iki 1 po pietų. 

Geležinė uždanga 
Vienas "Times" skaityto

jas rašo: 
"Taigi 'Freethinker' ' neti

ki, kad Rusija turi 'geležinę 
uždangą'. 1931 metais Rusija 
paskelbė vadinamąjį penk
mečio planą. Mano žmona 
turėjo keletą brolių ir sese
rų, kurie išvyko dirbti į Ru
siją, kadangi buvo siūlomi 
dideli atlyginimai. Jie 
galvojo susitaupyti pinigų, 
kad galėtų grįžti į Jungtines 
Valstybes ir nusipirkti 
ūkius. 1934 metais nutrūko 
vsias pašto susisiekimas iš 
Rusijos ir taip pat nebuvo 
pristatomi jiems laiškai, 
siunčiami mano žmonos. Pas
kutinius žodžius nuo jų ga
vome 1934 metais. Rusija 
atsisakė leisti tiems ameri
kiečiams grįžti. Kodėl? Ru
sija uždraudė j iem s rašyti 
savo giminėms čia. Kodėl? 
Rusija atsisakė įsileisti Ame
rikos Raudonąjį Kryžių. Ko
dėl? Jeigu tai nėra 'geleži
nė uždanga', tai kas tai y-

Milionierius garaže 
Thomas Gradly, 54, buvęs 

milionierius, mirė užvakar 
garaže 1508 E. 73rd pi., kur 
jis gyveno savo seno drau
go priglaustas. Garaže kilo 
gaisras nuo pastatytos kros
nies, ir jis nebegalėjo pabėg
ti. 

Prieš 15 metų jis buvo 
beveik turtingiausias neju-

Gal žudė iš keršto 
Peoria. — Manoma, kad 

George P. McNear Jr., strei
kuojančio Toledo, Peoria and 
VVestern RR. prezidentas, 
buvo nušautas asmeniško 
keršto sumetimais, o ne są
ryšyje su streiku. Nerasta 
nė vienoj unijoj sąmokslo 
prieš jį. 

Sakoma, kad jis turėjo 
daug asmeniškų priešų, ku
rie galėjo jį nužudyti. Bet 
surasti žudiką bus labai sun
ku. Nėra jokių liudininkų, 
kurie matė nužudymą. Taip 
pat ir ginklas, kuriuo nužu
dymas atliktas, nesurastas. 

Prašoma, kad įvykio tyri
nėjimą perimtų FBI. 

metų vasario mėnesiu, gero
kai sumažėjo. Žmogžudystės 
ir išprievartavimai sumažėjo 
daugiau kaip du kartus, ki
ti nusikaltimai sumažėjo ne 
taip žlymiu nuošimčiu. 

Tačiau suklastojimai ir 
išeikvojimai padidėjo, o au
tomobilių vagysčių buvo be
veik tiek pat. 

Nužudymų praėjusiais me
tais vasario mėnesį buvo 28, 
o šiais metais — 11; išprie
vartavimų buvo 32, o dabar 
— 13; apiplėšimą buvo 336, 
o dabar 394; užpuolimų bu
vo 129, šiais metais — 99; 
įsilaužimų buvo 862, šiais 
metais — 614; vagysčių bu
vo 1,109, o šiais metais buvo 
797; išeikvojimų bei suklas
tojimų buvo 61, o šiais me
tais 85; automobilių vagys
čių buvo 243, šiais metais— 
242. 

Nusikaltimų skaičius su-

i mus 
X Kun. A. Martinkrjs, Die

vo Apvaizdos parapijos kle
bonas, jau grįžo iš ligoni
nės ir pradėjo eiti savo pa
reigas. Parapijonai džiaugia
si pamatę savo kleboną baž
nyčioj ir atrodantį sveiką ir, 
kaip visuomet, gyvą judrų. 

X Inž. Antanas Rudis, sa
vininkas Rockwell Enginee-
ring dirbtuvės, su savo žmo
na Marijona, šiomis dieno
mis įsirašė į LRKSA 163 
kuopą, Marąuette Park. A-
bu yra čia gimę ir augę ir 
plačiai žinomi jaunosios kar
tos veikėjai Chicago lietuvių 
tarpe. 

X Barbora Vasiliauskie
nė, 8901 Escanaba A ve., žy-

čiai, kurie skelbia kova nu
sikaltimams. 

Pasiseks išgelbėti 
Cincinnati. — Gelbėjimo 

komanda tebedirba prie su
griuvusio penkių aukšttų na
mo, tikėdamasi užgriautus 
žmones išgelbėti. Manoma, 
kad mažiausiai trys tebėra! $1.50. 
gyvi. Su vienu užgriautuo
ju, Delmar Rudd, 19, galima 
kalbėtis, kuris sako manąs, 

mažėjo dėl policijos susti p-
rinimo, tačiau taip pat ir m i S o- C h l c a S ° v e i k e 3 a b e i 

dėl blogo oro vasario mene- i organizacijų ir draugijų ge-
sį. Nuopelnų turi ir laikraš- radare, sunkiai serga plau

čių uždegimu. jGydcfci na
mie, stropioj gydytojų prie

ž iū ro j . Linkime ligonei greit 
sustiprėti. 

X O. Navickiene, 4538 S. 
Washtenaw Ave., žinoma 
brightonparkietš, uoli rėmė
ja įvairių įstaigų, savo na-

Sunaudoja popierių 
Berlin. — Visų keturių 

Berlyno zonų karinės val
džios sunaudoja beveik visą 
pagaminamą rašomąjį po-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j y ^ ^ - l i i i e ' r e i i g i k ""bingo" kovo 30 

a-ventojams jo beveik neįma- d 2 y a , 
noma gauti. Juodojoj rinkoj 1 . 

mas seserims pranciskie-500 popieriaus lapų rašoma
jai mašinėlei kainuoja $3, o 
10 lakštų laiškinio popie
riaus su vokais kainuoja 

tems. Kviečia rėmėjas ir se
serų geradarius atvykti ir 
paremti kilnų tik ai-

X Justas Kudirka, Var
gonininkų Sąjungos centro 
pirm.; Kastas Gaubis, Dai-Nuteise visam amžrui 

domojo turto prekybininkas jQg jis nėra sunkiai sužeis- j La-uTel, Miss. — Vienas 24 nų šventės rengimo komisi-
Chicagoje. Jo tur tas sieke j tas. J is gali judintis. T a i p ! m e t ų amžiaus vyras gavo i jog n a r y s j a u y r a išplatinę 
virš $3,000,0™ v** *»•""» --*- —'- 1 - -*- ' - *-•• 
1920 metais. 
virš $3,000,000. Tai b u v o ' p a t girdi kito prislėgtojo kalėjimo bausmę visam a m - . ^ u g tikietų būsimos "Dainų 

ra ?» 

Į O . O O O B O N K Ų 
DEGTINES 
BRANDAS 
RUM'O 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I C U O R 
S T O R E 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

Matome, kad ir amerikie
čiai pamažu pradeda supras
ti, kas tai yra bolševikinė 
Rusija, užsidariusi nuo viso 
pasaulio ir besiruošianti jį 
užvaldyti. 

Mažai korespondentu 
Maskva. — Rusijos spau

dą ir radio Maskvos konfe
rencijoj atstovauja tik 12 
rusų korespondentų. 

Tai yra Pravda, Izvestia 
ir TASS atstovai. Pravda y-
ra komunistų partijos laik
raštis, Izvestia yra valdžios 
laikraštis. TASS yra oficiali 
rusų žinių agentūra. 

Kaip teisingai New York 

Tačiau atėjus 1929 me
tams, ji ištiko smūgis, kaip 
ir daugelį kitų, ir jis iš tur
tuolio pasidarė elgeta. To
kiu būdu jis savo gyvenimą 
Amerikoje užbaigė taip, 
kaip ir buvo pradėjęs, nes 
jis į Ameriką atvyko iš Ai
rijos be cento kišenėje. Jo 
tėvas buvo neturtingas Airi
jos ūkininkas. 

Garažas, kuriame jis gy
veno per savo draugo ma
lonę, buvo su cementinėmis 
grindimis, o jame tebuvo 
tik trys baldai: geležinė lo
va, maža komoda ir anglinė 
krosnelė. Beveik visą savo 
turtą jis turėjo ant savęs. 

balsą. 
Tik Fred Elsaesser, 75, 

namo sargas, gali būti žuvęs, 
nes iš jo negirdėti jokio žo-
d!žio. Visi keturi prislėgtieji 
yra VVestern Fixture and 
Bar Supply Oo. tarnautojai, 
kurios užimamas namas su
griuvo. 

žiui už 5 metų mergaites iš
prievartavimą. 

Jis, Laverne Yarbrough, 
buvo atpažintas išprievar
tautos mergaitės. Tačiau 
kaltinamasis ir dabar tebe 
neigia kaltinimus. 

Nužudymai daugėja 
Los Angeles. — Antradie

nį vėl buvo rasti dviejų nu- bandj^nusau B-367Ėuvo pra 

Tikri oro laivai 
Washingtoft. — Armijos 

oro pajėgos pranešė, kad 
šešiamotoris B-36 bombone
šis paiilo su didžiausiu kro
viniu, koks kada nors buvo 
lėktuvo nuo žemės pakeltas 
—• su 278,000 svarų. Tai yra 
dvigubai daugiau už B-29 
"skraidančiosios tvirtovės" 
pakeliamą krovinį. 

Tokį krovinį pavyko pakel
ti iš penkto karto, darant 

Mažai pasilieka 
London. — Britanijos ka

ro sekretorius F. J. Bellen 

Šventės, balandžio 27 d., Da-
rius-Girenas salėj, per ku
rią bu s išpildvta ir Sasnaus
ko kantata "Broliai". Kan
tatą išpildys Sasnausko var
do choras, papildytas cho
ristais iš parapijų cfrorų. 

X R. Pinkus, kaip Ame
rican Druggist (Sept., 1946) 
rašo, yra specialistas ąuinine 

ger pranešė, kad iš 300,000' auginime Guatemala valsty-

žudytų moterų beveik nuogi 
lavonai. Tokiu* būdu neišaiš
kintų moterų nužudymų 
skaičius pakilo iki keturių. 

Užvakar nužudyta viena 
atpažinta kaip Evelyn Win-
ters, 42, divorsuota mote
ris, filmų studijos tarnauto
ja. Kita moteris neatpažin
ta. 

Winters lavonas atrastas 
prie geležinkelio bėgių. Nus-

JfATHAN 
KANTER 

Times korespondentas iš tatyta, kad ji mirė nuo su-
Maskvos pastebi, tokio ma- * mušimo į galvą. 
žo skaičiaus žurnalistų pil- Kitos moters pusnuogis 
nai užtenka, nes TASS yra 
vienintelė rusų žinių agentū
ra, o editorialus ir svarbes
nius pasikalbėjimus visi Ru-
sijos laikraščiai persispaus
dina iš minėtų laikraščių be 
jokių komentarų. 

Konferencijos atidarymą 
fotografavo 12 rusų foto
grafų, keturi amerikiečiai, 
vienas britas ir du prancū
zai. 

lavonas atrastas vienos upės 
pakrantėj. Ji pasmaugta 
elektros laidais. 

Policija dar neišaiškino 
Elizabeth Short, 22, nužudy
mo, kurios visiškai nuogas 
ir pusiau perpjautas lavonas 
atrastas sausio 15 d. Taip 
pat neišaiškintas i r Mrs. 
Jeanne T. French, 45, nu
žudymas. Ji buvo nužudyta 
vasario mėn. 

dėta nuo 200,000 svarų. Į tą 
svorį įeina lėktuvo svoris, 
kuras ir kitos medžiagos. 

AAF sako, kad B-36 gali 
panešti 36 tonas bombų. 

beje, Pietų Amerikoj. 162-
me puslapyje rašoma sekan
čiai: "Much study has been 
devoted to this whole prob-
lem of propagation, notably 
by Ralph Pinkus and W. H. 
Cowgill in GuatemaJa". 

X A. Phillips, IL Gervilis 
(iš Marąuette Park) , A. Ze-

Sučiupo banditą ,is (iš BridgePort), p. mso-
T .̂ l f T, i „ o? da (iš Brichton Park) pri-
Francis M. Boylair, 27, _ / . ?

6 . T , r „ , „ . 
taksi šoferis, sučiupo bandi-

vokiečių karo belaisvių, esan 
čių dabar Anglijoj, tik 819 
pareiškė norą likti Anglijoj 
dirbti. Visi kiti į kvietimą 
pasilikti Anglijoj, kad su
mažinus darbo jėgos trūku
mą, atsakė neigiamai. Jie 
nori grįžti namo į Vokieti
n 

tą, kuris norėjo jį apiplėšti. 
Banditas, Benjamin R. 
Adams, 28, prisipažino api
plėšęs 10 taksi šoferių. 

STASYS LITWINAS SAKO: 
'TVADAD T a i Geriausias Laikas Pirkti 

U M D A M V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
REIKMENIS". GERAS PASIRINKIMAS: 

• -

Stogams Reikmenys — Insnkiotn Plytų išvaizdos Sldlnga 
— Lanjrv — Dunj — Tvoroms Matėrfolo — Maliavos — 
Varničio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 

v f Hardware — Plelsterio — Cemento — Srntn — Visokios 
Rfisies Insnllacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Dura — Wallboard — Plaster Board — Vams-
džfu ir Daug Kitų Dalykų. 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S089 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

r-

imti nariais l L- V. seniorų 
kuopą praeitam susirinkimą 
K. Gervilis yra buvęs L. V 
centro sekretorius, o A. Phil
lips — menedžerius pirmo
sios L. V. 36 kuopos (Brigh-
ton Park) basebolo rinkti
nes prieš 25 metus 

X A. a. Petronėlės Anta
naitienės, iš Bridgeport, lai
dotuves buvo vienos įspū
dingiausiu*. Bažnyčioj atlai
kyta trejos šv. Mišios. Pa
mokslą pasakė kun. J. Prun-
skis. Žmonių laidotuvėse bu
vo daug. Velionė buvo išti
kima Dievui, Bažnyčiai, sa
vo tautai. Buvo narė, dar
bavos ir rėmė n© tik TT. 
Marijonų Bendr. Dr-jos 10 
skyrių, bet ir kitas kultū
rines draugijas. Dėlto ir už
sitarnavo įspūdingų laidotu
vių. 

^ -


