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SENATAS KLAUSIA 
Kiek lietuviu Tremtiniu Sugrįžo'; 
Screening Maskvos Varšuvos Naudai 

ELTOS ŽINIOS 

Vokietijoje einąs vokiečių (duoti' vardus ir adresus sa-
kalba mėnesinis žurnalas jvo giminių ir draugų, tebe-
"Europa-Areni v ' ' 4 5 Nr. pa-įgyvenančių sovietų kontro-
skelbe* straipsnį, pavadintą liuojamose srityse. G-5 kal-
—"Die Lage der Verschlep- betoja? paaiškino, kad Augs-
ten (Displaced Persons)." burgo stovyklos baltai DP i 
Kaip jfžangoje pažymėta, į buvo prašomi užpildyti as-
rašiniui medžiaga imta iš 

i 
TURIME GELBĖTI GRAIKIJĄ — TRUMANAS 

oficialių karines valdžios ir 
meninę anketą iš 57 klausi
mų, kurių daugelis buvo"la-

STABDYTI' RUSUS 
Tariasi su U.S. Kariniu Jėgų Vadais; 

Spėjama Apribos Kareiviu Siuntimą 
MASKVA, kovo 13.—Sovietų žinių agentūra Tao* šian

dien palų gale išleido santrauką Prez. Trumano kalbos, 
pridedama komentarą, kad ji yra ' ' atvirai nukreipta prieš 
demokratinius elementus Graikijoje/ ' 
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VVASHINGTON, kovo 13. nUf bet "100 kartų, pagalvo-
— Sen. Vandenberg (Rep., į fcų p i r m n e g u kaltintų Pre-
Mich.) šiandien atsišaukė į Į zidentą. .žmonių išdavimu." 
kongresą kuopilniausiai pa- j Demokratai ir republikonai 
remti Prezidentą Trumaną | p ^ j a m baigus savo pa
kovoję prieš komunistų ag- j reiškimą, 
resiją, bet rekomendavo pir
miau pravesti viešus posėd
žius apsvarstymui būdų kaip 
padėti Graikijai ir Turkijai. Kiek numatoma, prie Pre-
Pirmininkas senato užsienio jzidento pasiūlymo bus pri-
santykių komiteto laike 'kergta draudimas amerikie-
spaudos konferenciją tuoj j čių kareivių vartojimui Grai 

Priešinsis Kareivių 
Siuntimui 

UNRRAos šaltinių. Tame bai politiški." Kai apie šį 
straipsnyje sakoma, kad i nesuderintą politinį patikri-
1946 m. lapkričio 1 d. trijo- jnimą buvo pranešta Paul 
se vakarinėse Vokietijos zo- 'Edwards, naujai paskirtam 
nose buvo iš viso 760,058 amerikiečių zonos UNRRA-
DP asmenys, gyvenantieji os direktoriui, jis tuoj šį pa -
lageriuose. Amerikiečių zo- i tikrinimą sustabdė. USFET 
noje buvo 403,587, anglų zo- (štabas patvirtino privačius _ ^ . ^ n ^ E T " ? ^ T * n ^ ^ nepaprastą bendrą kongreso po „ , . 
noje buvo 320,227 ir pran- pranešimus, kurių buvo ga- \ ^ ^ W.0QOm vertes pakalbos Graikijai ir Turkijai prieš totalitarinę agresi-, po uždaro posėdžio su sek- Į kiloję ar Turkijoje. Be to, 
cūzų zonoje 36,244 asmenys. !vę laikraščių koresponden- I3*! V * ^ ^ ^ a d e n t o yra sen. Arthur Y andenberg (R., Mich.) kairėje, senato pir- retoriais Patterson ir For- įgali būti bandoma uždrausti 

Čia reikia pažymėti, kad tai, kad daugelyje lenkų ir i I m m n k a s > l r JosePti Martin ^ ^ R ; ; Mass.), a t a to^p i rmsed i s . (Acme Telephoto) ręstai iš karo ir laivyno de- karinės medžiagos siuntimą 
skaičiai tik pavaizduoja gy- >l baltų DP stovyklų dėl to L - . . . ^ _ _ _ ^ .... _7 ' partamentų ir valstybės de- Graikijon. 
venančius lageriuose, žurna- ketinamo patikrinimo buvo 
lo manymu, už lagerio ribų kilęs rimtas sambrūzdis, 
dar daug gyvena, kurie į 
šiuos skaičius neįeina. 

Paneigia Komunistų 
Vilnies' Rašinį 

Bus Vedamas Masinis 
Tardymas 

USFET štabas paaiškino, 
kad pagal praeitų metų rug-

Lietuvių, pagal tuos šalti- ,pįūčiq mėn. UNRRAos tary-
nius, būta lageriuose te viso "bos nutarimą Ženevoj visi 
57,495 asmenys. Zonomis jie 

Marshallas Puola Naciu Išteisinimą 
Sovietu Valdomoj Vokietijos Zonoj 

DraU(iŽiani3 SiUSti partamento pasekr e t o r i u 

Machorin Dncimn n- Korėja ir Venorua 
n a S i n e r i i a KUSI lOfl (New Yorke pasirodė ra- ; r i. r -- k n 

VVASHINGTON. kovo 13. portą s, kad Amerikos pla- - fa 11 (tfUtl K3 Qd I DOS - P i r m . Taber (R N. Y.) Inas yra patiekti Graikijai WASHINGTON, kovo 13. 
MASKVA, £ w > ^ 3 — y ai- įvę aktyvūs naciai gali išsi- ; šiandien sakė atstovų rūmų pinigų ir reikmenų aprūpini- —Karo išaižyta Vengrija ir 
„ u _ - - v . *,« u-.il u«i t e i s i n t i įsirašydami į sovie- , apropriacijos komitetas at- mui 100,000 vyrų graikų ka- okupuotoji Korėja s t o v i 

tų vienybes J komunistų) m e t ė valstybė® departamen- riuomenės, kuri galėtų tin- .aukštai sąraše kandidatų 

taip pasiskirsto: amerikie-

stybės sekr. Marshall. kai 
bedamas Keturių Didžiųjų 
užsienių, ministrų konferen-

DP bus dar kartą patikrint:, c iJ°J e šiandien, sakė Ameri-
kiek jie tinka gauti DP ap- | k a ^ r i m a u j a "dėl dažnių 

čių zonoje — 30,543, anglų jrūpinimą, ar asmeniškai no- s p o r t ų sovietų okupacijos 
zonoje — 24,555 ir pranefl- |ri grįžti namo arba gali būti Į zonoje Vokietijoje, kad bu-
zų zonoje — 2,397 asmenys. [įkurdinti kuriame kitame J • 
Tuo pačiu laiku stovyklose i krašte. Tačiau USFET šta- \l*\ĄjlM Kari immpnp 
estų buvo 30,978 ir l a t v i u k a s šiandien pranešė, kad 1 l U L m M I U W i 

04,730. 

Iki 1946 m. lapkričio 1 d. 
Apsupo Concepcion 

ASUNCION, Paragvajus, 

partiją. Matomai kalbėda
mas tikslu užkirsti kelią ti
kėtai sovietų atakai ant ame 

to prašymą įgaliojimo* pa- karnai apsaugoti savo kras-Jiravtmui paramos, k u r i ą 
siųsti $25,000,000 vertės ži
balo valymo mašinerijos 

to rubežius.) 

Komunistai Priešinasi rikiečlių zonos denacifikavi- : Rusijon. Senato apropriaci-
mo, Marshallas atpasakojo, i ų komitetas anksčiau ^ Vandenbersas sakė posė- i m e n t l * viršininkai jau "c 
kad 12 000,000 asmenų buvo J m e t ė ta prašymą. <dis b u v o s u š " u k t a s , kad ap- darbuojasi dėl pasiū 

UNRRAos politikos nuosta
tus. 

USFET štabas, smulkiau 

tam reikalui nebuvo užpla
nuotas joks apklausinėjimas. 

iš Vokietijos j kYŪln7kraš- Kai kurie UNRRAos teamaį | k o v o ^ . v ^ d ž i a kaltino 
tus išvažiavo 241 lietuvis, ! k u " U , " T " 1 8 "" P ? " t , n , * i į"tarpUutinj komunizmą" už 
479 estai ir 1949 latviai, šie r y s , a l n e b , ! v o P"""** 1 . P»" isukilimą Paragvajuje, i r sa -
daviniai yra visiškai tikri, i ^ 8 P a r e n g e P ^ k n m m ą , ku- ; k g reVoliucijonieriai apsupti 
Jie pakankamai aiškiai p a - 1 r , s _ P e r z e n B e . . . p a g n n d m , u s !Concepcion mieste, kur 700 
neigia Amerikos lietuviuko 
munistų laikraštyje "Vilny
j e " Nr. 261 paskelbtą rašinį 
- " K i e k yra pabėgėlių," kur i nespecifikuodamas, du o d a 
sakoma kad apie 9.7<* lie- I suprasti, kad bus vedamas. 
tuvių pabėgėlių jau r e p a t r i - ; r a a s i , l i s tardymas, nes rei-
juoti — sugrįžo i Lietuvą. ^ ^ eina apie didelę gręš
is oficialių davinių matyti, m * ^ g u m u i . Jeicu infor-
kad lietuvių gr^žo tik 0.4<* m a c i 3a , kurios buvo reika-
gyvenančių lageriuose. Pri- g u j a m a iš baltų ir lenkų 
dėjus gyvenančius už lage- iDP> P a t e k t l * i Varšuvos ir 
rio ribų, procentas dar daug ! Maskvos vyriausybių ran-
k r i n t a | kas, tie DP galėtų būti šan

tažuojami, kad pasidarytų 
UNRRA Komandos Per- sfoptj tų vyriausybių agen-

žengė Galią | t a i . 

"N.Y. Herald Tribūne." | Toliau 'N.Y. Herald Trib-
1.28, Edwin Hartrich iš Pa- u n e » korespondentas prane-
ryžiaus praneša: "USFET š a j ^ USFET štabas stebi 
G-5 kalbėtojas pranešė, kad veikimą žydų, iš Rytų Eu-
USFET vyr. štabui pareika- r o p o g i6įskverbusių į ameri-
lavus buvo nutrauktas poli- kiečių zoną. "Čia yra žino-
tinis antisovietinių lenkų ir m a ^ ^ Hartrich, kad ru-
baltų DP patikrinimas, kurį g ų \enkų [T gekų vyriausy-
buvo pradėję vykdyti kai bės atvirai padeda tiems žy-
kurie UNRRAos teamai, ga- dams judėti iš Rytų į Vaka-
limas daiktas, norint išgauti ruBr samprotaudami, kad 
Maskvai ir Varšuvai vertin- ] U 0 daugiau žydų užgTius 
gų informacijų. G-5 pareis- ant vakarinių valstybių pe-
kė, kad kai kurie nepaminė- čių, juo labiau jie sukompli-
ti teamai "peržengė savo kuos ir taip įtemptą Pales-
galias," amerikiečių zonos tinos krizę. , , 

baltus ir lenkus kamantinė-

už aliantų kontroJės komisi
jos nurodymų,' ir rekomen
davo priimti vienodus dena-
cifikavimo įstatymus vi
soms zonoms. Nurodydamas, 
jog alijantų kontrolės tary
ba nėra gavusi pilno rapor
to apie denacifikaciją Rytų 
(sovietų) zonojet jis pridū-

Asunciono sakė "padėtis p6» < < M a n o vyriausybė prie-
tikrai chaosinė, , , ir kad ba- i š i n a s i denacifikacijos varto-
rikados yra statomos prieš j 3 i m u i b y k o k i o s politinės 
valdžios palocių.) [partijos naudai." 

Išvardino 5 Nacius 

Anklijos užsienių sekr. 
Bevinas pareiškė tarybai, 

kareivių! atmeta reikalavi
mus, pasiduoti. Sukilimas 
prasidėjo tame mieste šešias 
dienas atgal. 

(Buenos Aires laikraštis 
EI Mundo sakė keleiviai iš 

Prez. Trumanas pažadėjo 
laisvoms tautoms. 

Kelių valdžios departa-
dabar 
lymų 

suregistruota aptardymui, ' * I Z ^ Z r ^ ^ M "hTt "hv Padėti toms dviem tautoms, 
200,000 buvo teisti, ir 370,- i M e s n ^ ^ m e tokio da- kalbėti visą padėti, bet b y ^ _ . , _ . _ , , . ; 
000 išmesti iš valdiškų vietų 
U.S. zonoje Vokietijoje 

Jis sakė Amenkoc zonos . 
denacifikavimas eina " t o l i l f ^ f buvo užsakyta eina 

lend-lease sutartimi bet n e - 1 s v t l pirmiausiai veikti del 

lyko daryti: tai būtų patai- kokie veiksmai gali būti ku- !k u™* P a d e t l s ~ P r a š i a i 
kavimas," Taber pareiškė riam laikui atidėti. "Man | k a i P Graikijoj ir T u r k i j o j -
reporteriams. Jis sakė maSi- duote suprasti," jis sakė, ^ ^ . f \ 80viet* ^ u s i " 

n t "kad atstove rūmai bus p r a - 1 1 0 s * iph*oj imo spaudimo. 

buvo išsiųsta pirm 1946 m. šio byliaus," t.y., įvykdyti [\}m$m TlITŠS KOV'&tl 
gruodžio 31 d., o 1946 lend- P r e z - Trumano pasiūlymus. p | K j į , C a t n Rrnr\Lc 
lease apropriacijos nuosta-j Atstovų rūmuose, ats. | KUMKl, JaKO DlUOKS 
tas uždraudžia vartojimą Landis (R., Ind.) pareiškė, VVASHINGTON, kovo 13 
pinigų tokioms siuntoms p6 
tos dienos. 

Prezidentas Ilsisi 
Floridos Saulėje 

jog kongresas padarė klaidą i—Sen. Brooks (R., 111.) va-
pavesdamas atomines jėgos kar naktį pareiškė senate, 
kontrolę civilinei komisijai, ! jog Amerika dabar turi "ko-
ir pranešė patiekęs bylių su-į voti Rusiją" po to kai išpy-
grąžinti ją militarinei kon- ile bilijonus dolerių lend-
trolei, kad geriau išsaugo- lease pagalbos sovietams ka-
jus atomų paslaptis. ! ro metu. Brooks padarė sa-

UN Komisijai Leista , 
Įeiti į Jugoslaviją 

ATĖNAI, kovo 13.—Ra
portai iš šiaurės Graikijos 
sakė jugoslavų liaizono ka- j n o j e Vokietijoje. Jis išvar-
rininkas painformavo Jung- dino penkis jų, sakydamas 
tinių Tautų Balkanų tyrimo 
komisiją, jog duota leidimas 

damas gydytojo įsakymo 
pasilsėti, šiandien pasivaikš-
tinėjo po pliažą ir kepinosi 

kad britai turi sąrašą 40 j karštoje saulėje. Jis vakar 
aukštų nacių, kurie laiko 
svarbias vietas sovietui zo< 

vakarą po vakarienes anksti 
prigulė. Drauge su Prezi
dentu atvažiavo vien tik jo 
štabo nariai. 

KEY VVEST kovo 13. - į Ats. Potts (R., N.Y.) sakė ;VO P a r e i į k i m u * ^ į " ™ ' 
Prez. Trumanas, prisilaiky-1komunistų "celiulės" jau ,®U * ę n ; P e p p e r ( D : ' „ , f 

, , v. į IPeppenui ginant a.a. Prez. 
darbuojasi pnesindamos Pre i „ ,. . . v. 

, . T " iRooseveltą ir priešinantis zidento programui. Jis ga- . , . . . ' ., 
v. .v , . A apribojimui prezidentų te vęs pranešimą iš komunistų .-. . , i niūros. grupes savo rajone kuria-

darni jų politinių istorijų. 
Pa v., DP buvo prašomi 

DRAUGE rasite visas vė
liausias žinias. 

skaitąs tik tiek, kad paro
dyti sąjungininkų vienybę, 

vienai komisijos komandai Net Molotovas nusišypsojo 
įeiti įi Jugoslaviją, kur ko- dėl to pareiškimo, 
mandai buvo vakar uždraus- visi ministrai padarė pa
tą {eiti. reiškimus apie denacifikaci-

Raportuota jog komisija ją, ir Molotovas pareiškė 
vakar naktį laikė nepapras
tą posėdį, kuriame protes
tuota draudimas. 

.. . „ 
KALENDORIUS 

Kovo 14 d.: Šv. Matilda; 
senovės: Kalgailis ir įgauta. 

Kovo 15 d.: Šv. Longinas 
ir Sv. Zacharijus; senovės: 
Ruklis ir Gydeike. 

nepasitenkinimą dėl jos pro
greso Vakarų zonose. Jis už
ginčijo Marshallo paminėji
mą nacių politinėse partijo-

me sakyta p. Trumanas "iš- Brooks sakė jis jalsavo 
davęs" Amerikos žmones, erieš lend-lease ir pagalbą 
Potts sakė jis kartas nuo Rusijai, ir šių dienų išsivys-
karto nesutinka su Trumą- tymai nurodo, kad jis gerai 

daręs, ir pareiškė, kad gal 
būtų buvę geriau leisti Vo
kietijai užimti ir "suėsti Vėliausių Žinių Santrauka 

. . J^T 1 ! !^ e U , a g a n d a 1 , k a d B u I * a r i j o * v y k s t a ' l a b a i Rusiją/' ^ e į u " padėti sovie^ didele krize. U.S. diplomatinis kurjeris buvo sustabdy- t a m g Q d a b a r g t o t i p r i e š 

tas prie Bulgarijos rubežiaua, nežiūrint kad turėjo vizą, 
—-Graikijos karalius Jurgis ir premjeras T**a!daris pa

siuntė padėkos telegramus Prezidentui Trumanui. 
—Didelis viesulas perūže per Ahbeville, Louisiana. Du 

asmenys žuvo, ir daug namų buvo sugriauta. 

saulinio komunizmo pavojų. 

se. 

ORAS 
Giedrėjanti, lietus sustos 

ryte. Šalčiau. Saulė teka 
6:05; leidžiasi 5:56. 

Kinija Džiaugiasi 
Prez. Trumano Kalba 

—Britų žibalo traukinys buvo išsprogdintas bevažiuo- ŠANGHAJUS, kovo 13.— 
jąs geležinkeliu tarpe Tel Avivo ir Haifos. 

: 

Prez. Trumano kalba davė « 
—Prancūzijos parlamentas vakar laike kitą krašto po- didelį akstiną Kinijos val-

sedį. Po apsistumdymo komunistai masiniai išėjo. džios rateliams šiandien, ir 
—Britų vyriausybe sakė ji mielai sutinka su Prez. Tru- atgaivino kiniečių viltis gau-

mano kalba. Winston Churchillis prisidėjo prie opozicio- įti $500,000,000 paskolą iš 
nierių, kurie reikalauja debatų Graikijos šelpimo reikalu. Amerikos. 

\ 
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MIRGA MARGA IS ROCKFORD, ILL. 
Kovo 4 d. Kazimieras Ma- Po $10: Pr. Rimkus, J. Ū-

f-suskas buvo labai links- ! sas, B. Šimaitiene, P. šir
stas. Savo vardo dienoj tu-! vinskiene, Mrs. Lukošiene. 
rejo daug svečių, ypatingai j A. Kairys, J. Stružas, h. Če-
iaunuomenes. Susilaukė ne pulis, S. Čepulis, G. Mikli 
tik daug sveikinimų, bet bu-

o dar aukštai iškeltas. Ka-
^mieras visua gerai pavai
šino. 

• 
Kovo & d. LRKSA 137 kp. 

turėjo susirinkimą. Nutarta 
ruošti margučių, balių balan
džio 13 d., parapijos salėj. 

* 

Kovo 9 d. &v. Vardo Pr-
ja savo susirinkime nutarė 
paaukoti $10 gelbėjimui Lie
tuvos. Būtų gerai, kad ir ki-
toi draugijos tą patį pada
rytų. 

* 

rr: 
VISI Iš GEJLBfiTI 

tonienė, O. Balčytienė, K. J. 
Barzdukas, V. Misevičius, P. 
A. Deltuvai. 

Po $5: J. Jurevičiai, K. Ju-
sevičiūtė, M. Sinkeviči?\ J. 
J. Petraičiai, J. Semėnas, A 
Škėma, J. Jezukevičius. S. 
Keliotis, V. Grabelis. J. Ku
bilius, O. Manniauč, M. J3a*r-
donienė, A. Petrauskas, V. 
Karvelis, J. Guokas, R. iftt-
cfeeJJ, V. Gremba,, J. Karec-
kas. 

Po $2: J. Rūmiai, E. Mer
kelis, J. Merkelienė, U. Šul-
tsienė, K. Zakarevičius, S 
Kasputis. M. Paugirdienė, M. 

Antanas Paniuski turi gra JGikniene, E. Skridlienė, M. 
tų> ūkį (R. R. 2 Winubago, j Kelpšiene, Friend. 
HL). Sako, norįs susirasti I F. Ruzaitė $3. 

B. Garšva $4. 
(Dėl vietos stokos luko-

tojus po $1 praleidžiame — 
Red.). 

Viso suaukota $1,146.20. 
Aukos pasiųsta Am. Liet. 

Tarybai. 
Vardu ALT Rockf ordo sky 

riaus, aukotojams širdingai 
ačiū už jų duosnumą Lietu-
vor reikalams. 

Dr. f . C Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Trečiadieniais pagal sutartj. 

savo pusbroty Stanislovą 
Kontautą. Girdėjęs, kad 1932 
m. gyveno Montreal, Cana-
da. 

A. Paniuski sako, jog šį
met turįs daug dajcbo ūkyje. 
25 melžiamos karves ir vie
nam sunku apsidirbti. Jis 
džiaugias skaitydamas dnr. 
"Praugą" . Sako, viską su
s n a s , kas dedas pasauly. 
Seniau skaitęs kitokį laik
raštį, bet nieko nesupratęs, 
žada būįti "Draugo" nuola
tiniu skaitytoju ir remeju. 

Rockforde rodosi negeras 
žejiklas. Lietuviai savo cent
re parduoda namus ir išsi
kelia toliau gyventi. 

• 

P. A. Oeltuva, 
ALT ąkyr. sekr. 

Vasario 16-ji 
Pas Ūkininkus 

Nuotraukoj matome ugniagesius nešant viena, išgelbėtų darbininkų, kuriuos užgriu
vo namas, kuomet taiaė vandens vamzdį rikyje. Reikia jsiv.aizdUAoti, ką jautė šis vy
ras buvęs gyva* palaidotas. Ta« fcuyo įvyk* Cjaifįaiytfi mieste, Ohio vaistybėj. (Acme-
Draugas telepboto) 

TC" 
iždininko M. Vaįdylog vardu Albert Engei, State Sec'y Sekančios moterys aukojo 
$366.96. Kas buvo pirmiau George Marshali, EI. Roose užkandžio: R. Juodkienė, P. 
pasiusta ir dabar, tai viso velt ir 'Ludington Daily Kaveckienė, M. Pilipiene, F. 

Custer , Mich — Lie tuv ia i 
ūkininkai kovo 2 d. minėjo 

• L i e t u v o s N e p r i k l a u s o m y b e s 
paskelbimo sukaktuves £v. 

Antanas Babaučius, LRK! Antano s v e t a i ne j e . 
SA 137 kp. narys, išvažiavo 
į Chicago 111., Lab. Są-gos i P a š a l didmiesčių lietuvių j t h u r Vandenberg, kongresui.' $2. 
senelių prieglaudon baigtiį kolonijas, mūs kolonija yra 
savo gražų -yvenimą. A. Ba-j Palyginamai gan maža. Snie-
baučius buvo "Draugo" akai S« užversti keliai ir kiemai 

i ALT centrą pasiųsta $627.-
10. 

Vietinis ĄĮjf s k y r u s dar
buosis ir ateityje, kad su
kelti kųo daugiausiai pinigų 
Lietuvos gelbėjimo reika
lams. Tam tikslui nutarta 
surengti balių su programa, 
balandžio 19 d.; ir koncertą 
gegužes 19 d. 

Lietuvps nepriklausomy
bes sukakties minėjime, kai 
bėjo vietog klebonas kun. J. 
A l k s n i s ir adv. R. Skipi t i s . 
Po kalbų kun. J. Alksnis per
skaitė rezoliuciją, kuri buvo 
priimtą vienfralsiai-^Eggplhi 
ei jos kopi j o r p a s l ^ t i f t ^ r e z 
Harry TVu-man, sena t. Ar-

News" Gazauskiene, M. Martinaitie-
žemiau garsiname aukoto- °^» B Adams, A. Gudiene, K 

Neuriene, S. Sniurkienė M. jus: 
Kln. J. Alksnis $37, V. 

Martinaitis $26, F. Sajus, $8, 
P. Gendrolis $13.50, J. kevi-
kas $7.50, J. Radauskas $8.-
50, K. Neura $10, J. Kra-
nauskąs $13.50, B. Subačius 
$15, F . Gazauskas $11, 4 -
Kubilius $12, P. Kayeckas 
$9, į. Šląpinskas $10, J. Ur
bonas $13, S. Gedraitia $13, 
A. Ivanauskas $5.50, F. Pa-
kamoris $5.25, J. švelnis 
$10, D. Jasulionig $7.50, K. 
Daunoru $5, J. Gendrolis 
$8.50, A. Adams $5.50, K. 
Paukštis $10, J. Laiškonis 

Gedraitiene, F. Pakarnarie-
ne, K. Slapinskiene, J. švel-
niene, J. Kazlauskiene, A. 
Kunsaitiene, M. Kubiliene, E. 
Lasauskiene, J. Rozminiene, 
p . Kranaųskiene, J. Pužaus-
kienė, I. Levikiene, J. Ur-
ix>niene, J. Gembutiene, K. 
Daunoriene, K. Paukštiene. 

¥ . Martinaitis, 

A L T s k y r i a u s ras t . 

DR. CHARLES SEGAl 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland Ave. 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0564 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Ros. Tel.: MIPwaj 2880 

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

Dr. VValfer J. Svriafek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. C E R M A K R O A D 
'V1H5 Metropolitan State Bank) 

Tel. CANal 7329 
Vai.: — Kaadien l t Iki 12: 1 lkl B: 7 
Iki 9 8e*tad 10 ryto lkl « vak. Sek-
madienj l t lkl U TreAi&4. uždaryta 

Būkit Malonūs -
SAVO AKIMS! 

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

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinių, kurie prašalina 

visą aklų {tempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas 18-toe gat. 
Telefonas CANAL 0523, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:10 a. m. iki 1:00 p. m. 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

JN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Wentworth 2527 

PHYSIO THERAPY 

936 VVest 63rd S t r e e t 
HOURS: Daily 6 to 8 P. M 

8aturdays 10 A. M. to 8 P. M. 

^J2&3S&&MW^AM*WJ&M6^ 

Rytojas. Korespondentas daugeliui neleido atsilanky
ti įi minėtą parengimą. Žmo
nių buvo ne per daugiausiai. 
Moterys į salę atsinešė už 

MJKOS LIETUVAI 
VADUOTI 

Aukos sudėtos Lietuvos kandžio, o vyrai tuos užkan-
nepriklausomybes paskelbi- **** »irkP i š varžytinių. 
mo sukakties minėjime, ^ . V**ytinft «*uk«u (aukci*-
sario 23 d, lietuvių parapi- n i e r i u m > * " * W - ^ P * 8 

jos svetaineje. Aukojo: k ^ ^ d a r b ^ S e r a i a t l i k o 

A. Domeika $400. , T a i ^ Lwtuyo8 reikalams mo 
te rys aukojo užkandžio, o 

Po $100: M. Domeikienė, P. G. Aleksynai, Rockfonįo 
Lietuvių Kultūros Draugija. 

Po $25: Ai. Savickai, J. 
Bacevičius, S. J. Petrauskas, 
SLA 77 kp. 

vyrai pinigus. Minėtu būdu 
aukų sukelta tą dieną $271.-
25. Nuo pirmiau ižde buvo 
nepasiųstų $112.20. Atėmus 
už 66 narius po 25c, kurie 
lieka mūs skyriaus ižde, ko-

LDP 17 fcuopa — $36.00.! vo 4 d. pasiųsta j CJiicągą, 

1922 — SILVER 25. ANNIVKRSARY — 1947 

Pajkote Reikalais -
PASITARIMAI YRA VELTUI! 
9 Ką pirkėjas turi žinoti prieš 

pirksiant nuosavą namą, 
• Ar apsimoka daryti pasko

lą ant trumpų ar ilgų metų. 
• Koks namas pirkėjui butų 

prieinamas isurvti. 

» y e... J.. ~.ix** -J ' ' -' 

Y ** 

-

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS MVTOENDUsl 
Mūsų Bendrovfi ^eU»ti tūkstančiams taupytoją 
•udaryti itsargas— įsigyU nuosavus namus—' 
naują automobili—dėl apsaugos ano neperma
tomų nelaimių. Kiekvieno taupiniai apdrausti 
Iki 15,000 per Federal Savings and Loan Insu«i 
rane« Corp. PRADĖK TAUPYTI DABAR..I 

FEDERAL SAVINGS 
AND 

M>AN ASSOCIATION <0F CHICAGp 
» « WEST CEp£A|[ RD. CHICAGO t, ^ 

JOHN J. KA3ANAUSKAS, Pres. and Mgr. 

ST. ANTHONY SAVINGS 
ANP LOAN ASSpCJATJPN 

JOSKPH F. GRIBAISKAH. Seoretary-Majiafer 

1500 SO. m* €OURT JEh. OhYWlf#M 
CJCERO 50, ILLINOIS 

PADgTl TAUPINIAI 
• APDRAUSTI IKI $$,000 00. 
f y p $ A «/* DIVIDENDĄ. 
• IŠMOKAMI ANT PARJ^KALAVI^IO. 

Wesf Sfdėje 
AR JCS PAT£MYJOTK DIDELĮ 

REIKALAVIMĄ 
BIZNIO NUOSAVYBIŲ? 

Cermak Road arti Kedzie Ave. — 
Mfir. Storas fr 7 ifletai. . . . $35.000. 

2020 So. Washtenaw Ave. — 
Mūr. storas ir 5 fletai. .$9,350. 

4327 \V. 26th Street — 
Z auk&. biznio namas. .$1 a.400. 

1626-8 BHue Island Avenue — 
3 mūr. namai $2 9,Q00. 

2216 So. Kolin Ave. — 
' Mūr. biznio namas $5,700. 

2859 W. fc2n,d Place — 
Storas ir g fletai . . . . $12,600. 

1801 8. Karlov Avenue — 
Kampinis medžio Storas 
ir 8 fletai $5,700. 

AJhland Ave. arti 19th St. — 
Mūr. Storas ir 6 f tetai. .$17,600. 

Komensky Avenue — 
Kampiniai 2 Storai, 6 l.amb. 
Ir ^rosernė ' $13,600. 

3*34 W. 16th Btreet — 
Kamp. mfir. Storas ir 
3 fletai $12.600. 

2448 S. Spauldlng Ave. — 
8 aukš. biznio namas. .$16,500. 

JOHN O. SYICORA 
K E A L T O K 

Ull S, 52nd Ave., Cicero 
Phones: Olyjnpįc 453 afid 454 

Atdara Sekmad. 10 ryto iki 5 p.p. 

Ofls. TeL VIR. 1888 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 0 4 A r c h e r A v e n u e 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

OTFICE HOURS: 

—— 

Daily — 9:X>0 P. M. to 5:00 p. M. 
Wed. and Sat. — 9:00 A. M. to 1:00 P. ^Į. 
Mon. aįnd T^ur. eveninjrs 6:Ž0 tp 8:1)0. 

DR. EMILY Y. KRUKA5 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—'6 vaL popiet 

ir nuo 6 iki 0 vai vakare 
Tra«»dtook> vakarai* Ir taipr 

flcimusifili!** nagai aatartĮ 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namų.) 

Dr. VValfer J. Kirstuk 
PHYSKJLAN and SURGSOH 

(Lietuvis Gydytojas) 

3925 West 59th Street 
VAULNDOS: 1 — 4 popiet. • : ! • — 
I i i ^^ąi-^iM Tfč lad . pagal rotartj 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSIC1AN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2$U 
VALANDOS: Trečiadieių ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
HiAnnmifl nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare, 

DR. P . ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1440 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais , Ketvirtadieniais 

VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.1L 
3147 S. Hate ted St . , Ch icago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos 8—8 poniet 

leL. GROvehiil 4020 
(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
vJOVAJBAS; 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Bd 

(Dargis Vaistinės Name) 
O F I S O VAJLAjrJDO* 

aasdlsv »u« i uci 4pp 4r • lkl 4 • 
(Trseiad Ir toSUd sa«a §ut*r» 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

TST r̂ fE = •caje 

I ' 

1 

i . 1 i MM I ^> J I 

VTENINTmJS AMERIKOS UETĮJVIŲ KASPJfflJįm 
RAPIO LAIKRAfiTIS. - ĮSTEIGTAS BAlT i l ( t , 1933. 

WHFC -1450 kifocycles 
SEKMADIENIAIS: n o o l-moi 

" 

SEKMADIENIAIS: n o o 
iki 2-ros valandos popiet — 

KITOMIS DIENOMIS: nao 9:3© 
Vftlandos vaicajM. 

K&IBA PROOBAMAS: Penk-
todieaiais nuo 7 Iki 8 v. vak. . 

MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. Western Ave„ Chicago, I1L 
m Telefonas r? ffiOydty %&. 

• 

\ 

Sl3W99WTOyffly?s>?7'?? 

' 

1 1 ' • ••• mm » • • i 

•0r, yinpMit E. Zopel 
DENTIST 

WįĮ West 63j# Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutarti. GROvehiil 7313 

Ofiso tel. MONroe 0670. 
Realo. tel. OAJfaĮ 78^9. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSIGIAN AND SURGEON 

X4LAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

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

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

TeL CANal 6122 

DR. BIEŽI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas. 
REZIDENCIJA 

8241 VVest 66th Place 
TeL REPublie 7868 

TeU CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t . 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 

6 iki 0 vai. vakare. 

— 

DR. A. JENKINS 
PHYSfCIAN A SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. e3rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-4 p.p. tr 7:!t-9 rak. 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso TeL — PROspect S838 
Wm. 1«L — VtHi lnU M l t 

— — — mm 

TeL YARds 3146 

DR. Y. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO ^ 

744 VVest 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel.: PULLMAN 119S 
Nam« TeL: PULLMAN 8277 

Re*. 6^58 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehiil 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuet te Road 

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

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namu Tel. PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRgmia 0036 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. Montvid, M.D. 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
VVest Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Ofiso Tel.: SEEley 7330 
Reaiz, TeL: BRUnswick 0597 

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

m i J ^ . J U „ y ' t " " " • i I I •_i j .JĮ i J • n 
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*«•% . , * n n rvt» —• H E L P WANTKD — MOTERYS 
D K A U U U^ 

$ DARBŲ SKYRIUS 
«000<KKXX)<>0<><>00<)<KK><>0<>000< 

*T>RArGAS" H E L P WANTED 
ADVERT1S1NG DEPARTMENT 

127 Na. Dearborn Street 
Te 1. RANdolph 9438-9489 

H E L P AVANTED — VYRAI 

DIRBTUVftS DARBININKŲ 
REIKIA 

Užtenkamai viršlaikio 
PAR STEEL PRODUCTS CO. 

2633 So. Halsted St. 

BEEF BONERS 

BUČERIU 
AUKŠČIAUSIA MOKESTIS 
PILNA DARBO SAVAITE 

PASTOVUS DARBAS 

LABAI GERI DARBAI 

Ateikite bet kuriuo laiku 
dienos laike arba pašaukit — 

MR. MISHKIN YAR 1611 

Siegel-VVeller 
P A C K I N G CO. 

4535 S. McDovvell Avenue 

METAL LATHERS 
IR 

PLEISTERNINKŲ 
DIRBTI 

ST. JOSEPH 
MERCY LIGONINĖJE 

DUBUOUE. I0WA 
Svarbu, kad ši ligonine būtų 
baigta taip greitai kaip gali
ma. Malonėkite pasisiūlyti. 
Jūsų prielankumas ypatingai 
bus Įvertinamas tų, kuriems 
ligonines priemones reikalin
gos. 

MOKESTIS $200 \ VAL 
Gvarantuota 54 vai. į savai
tę. Dvigubine mokestis virš 
40 valandų. Unijos ratą. Ir 
transportacija užmokama po 
dvejų pilnų savaičių darbo. 
Kelionės laiko ne daugiau 
kaip 12 valandų. 

Šaukit Mr. Louis VerMuelen 
DUBUQUE 2211 
ARBA RAŠYKITE 

AR IEŠKOTE GEROS 
P£D£S IR ATSARGOS? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D E L -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 % c į VAL. PRADŽIAI 

77 H c | VAL. PO S MfiN. 
82%c į VAL. P O 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5:30 VAK. DII 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

! 
SAMDYMO OFISAS 

MOTERIMS 
STREET FLOOR 

309 W. WASHINGTON ST. 

REAL ESTATE 

TRAUKINYS SUGRIOVfi STOTJ • •gelbėjimo žygis kainuoja pi-
Inigą. Taigi visi į darbą. Au
kokime nors vienos dienos 
uždarbį. 

J. K. Eneheris, &k. pirm. 
Oregon Valstybes Univer

sitetas, Eugene, Ore., naują 
dormitoriją pavadino var
dais dešimties studentų;, ku
rie žuvo pastarame kare. 

Tai šiomis dienomis įvyko Granville, Wis. Nušokęs nuo bigių prekinis traukinys su
daužė kelis stovėjusius vagonus ir įvažiavo į stotį. Buvę tuo metu stotyje penki asme
nys spėjo išbėgti lauk ir dėlto liko nesužeisti. (Acme-Draugas telephoto) 

INDIANA LIETUVIŲ ŽINIOS 
Iš Indiana Harbor 

7 KAMBARIi; MŪRO B U N G A L O V Y " 
parsiduoda. Karšto vandens Šildoma, 
platus lotas. Randasi ailro'U — 
4222 So. Maple Ave. Kivipkitc"s j : 
. . 422 7 St). HA RLE M A V H. . . 

7 5 AK ARI/ f" KIS pardavimui, su ar 
be gyvulių •'" įrengimų, moderniš
kas namas $ti elektra, g"-su ir \ an -
deniu viduje. f'rie didelio vieške
lio, 4 mvlios nuo Seottville. Mich. 
RaAvkite JOS. I/l 'SPIN, Rto. 2, 
l3ox 12, STOTTVILLE, MICHIGAN. 

W A N T E D 
MECHAMCAL F>r>K;>,t:R.S 

AND CHECKERS 
Experiencfd in process piping-. ma-
terial handling- euuiornent. heating 
and ventilating- sh»et metai duets 
and spouts ar\d processin^ plaut 
layoTJt. 

STRLCTl R \ L DE^HiN F.KS 
AND ( HECKKRS 

Experienced in steel and reinfoiced 
concrete industrial huildings. 

DKAFTSMIvN 

Experieneed in steel and conrrete 
industrial nuildings. niachinery sup-
ports. 

A R C H I 1 E C T I I L U . DRAFINMEN 

Experienced in ui-'us'rial butlding 
layout and detailing. 

ELECTRIC AL DF>IGNERS 
ElECTRICAI i DKAPTSMKN 
ĖLECTRICAL DETAILER 

Cicero-Berwyn 
Bargenai 

4 S 30-2 W. Terma k Rd. 
6 flety mūr $2.".800. 

6827 W. 3<»th St. 
6 kamb. mūr. bu ng:ilow . .$ 15,400 

4 92 2 W. 2 3rd Plaee — 
." ir "> kamb. mūr 516.500. 

1337 S. Kast Av.nue — 
4 ir 4 kambarU) . . . . . . $11.500. 

CVrmak Rd. arti 53rd Ave. — 
Biznio lotas 52x120 . . . . $9.500. 

1408 S. 51st Avenue — 
4 fletai $12.i>00. 

S. E. Cor. Ogden ir Clinton — Biz
nio lotas 135 ped. plat. . .$0.500. 

5125 W. 31st Street — 
storas ir 5 fletai $9,000. 

2618 S. Oak Park Ave. — 
6 kamb. mūr. bungalow. .$ 14.800. 

Cerniak Rd. arti 52nd Ave. — 
Biznio lotas 104x120 . . . . $24.000. 

S. W. C'or. H>mc ir 18th St. — 
Rezid. lotus 88x125 $7.200. 

3409 S. 56th ('ourt — 
5 kamb. mūr. namas . . Prieenl right 

1325 So. 50th ("ourt — 
storas ir 2 fletai $7.700. 

4819-21 W. 25th Street — 
Storas ir 2 fletai $17.000. 

13 40 S. EImwood Avenue — 
7 kamb. mūr. bungalovv.. $15.500. 

4911 W. 31st Street — 
6 kamb. cottage ir 2 fletai, $7,700. 

57 2 9 W. Cermak Road — 
2 aukš. mūr. biznio namas, $28.600 

JOHN O. SYKORA 
R E A L T O R 

2411 S. 52nd Ave., Cicero 
Phones: Olympic 453 and 454 

Atdara Sekinad. 10 ryto iki 5 p.p. 

Padangės 
Kovo 9 d. vakarą Šv. Pran 

ciškaus lietuvių parapijos 
svetainę pripildė gražus pa
rapijiečių būrelis, kad iš
reikšti meilę ir padėką vie
tos klebonui Kazimierui Bič
kauskui jo vardo dienos pro
ga. Svečiai, atvykę ik kitų 
parapijų ir nemažas skai
čius p r i e t e l i ų kunigų, 
džiaugsmą padarė dar pil
nesnį. 

Gausūs ir skaniai paga
minti valgiai liudijo apie šios 
parapijos moterėliui darbštu
mą ir pasiaukojimą. Seselių 
paruošti mokyklos vaikučiai 

nusiteikusią publiką, o Ši
mučio diriguojamas parapi
jos c h o r a s lietuviškomis 
liaudies dainomis visiems 
primine praeities laikus ir 
Tėvynę brangią. Įvairūs svei 
kinimai draugų kunigų, sve
čių ir parapijiečių pavaizda
vo tos valandos prasmę ir 
tikslą. 

Klebonas Kazimieras sa
vo užbaigiamam žodyje iš
reiškė padėką susirinku -
šiems už gausų dalyvavimą 
ir parodytą nuoširdumą kar
tu prisimindamas liūdnas 
dienas brolių tremtinių, ku
rių būklei pagerinti pasky
rė šių pagerbtuvių įeigas. 

Dalyvavęs K. A. M.nas. 

me kuo greičiausiai aukas 
priduoti iždininkui J. Bra
zauskui, 2433 W. 47 Place. 

Skyrius susirinkimus lai
ko kas t trečią penktadienį 
m ė n e s i o , L . V y č i ų s a l ė j , 2453 
W. 47 St. Sekantis susirin
kimas bus kovo 21 d. 8 vai. 

Visus veikėjus prašome 
sukrusti, pereiti visą kolo
niją, nes Lietuvos padėtis 
yra kritiška, o kiekvienas 

CHICAGOJE 
Iš Lietuviu Tarybos 
Veiklos 

Brighton Park. — ALT 
mūs skyriaus veikėjos ir 
veikėjai eina per namus ir 
biznius rinkdami aukas Lie
tuvos išlaisvinimui. 

Šie yra įgalioti rinkti au
kas ir išduoti kvitas A. L. 
Tarybos: 

Ona Meistininkienė, Em. 
Kass, Lucil Bacevičienė, Pet 
ras Insoda, Step. Rudelis, 
Jonas Simonavičius, Ed. Nor 
gailienė, J. K. Eneheris. To
liau tikimės gauti daugiau 
rinkėjų. Visiems šiems gali
ma, duoti aukas, nes jie yra 
įgalioti išduoti kvitas Chi-
cagos Liet. Tarybos ir pi-Kiniečiai Komunistai 

Dalnir 1 IK Ifarintnlriic n i ? u s S r e i t a i Priduoda iždi-
r d i e n l UJ lYailmniiU} ninkui Jonui Brazauskui. 

Experienced in ligrht and powvr in-
stallation in indi st iii building-s 

GOOD PAY 

PEIPING, kovo X2.—šian
dien raportuota jog du ame-

APPLY ROOM 725 į rikiečiai karininkai, kiniečii; 
CORN PRODUCTS REFINING komunutų pagrobti netol: 

COMPANY Changchuno kovo 1 d., vyk-
s ta j Cnarbiną ,kur busią 
paliuosuoti. Komunistų bta-

Apipiešė TelAviv Banką X^ZT^r^.rB. 
JERUZALS, kovo 13. — Į R i g g i š chieagos ir kapt. J. 

Aštuoni apsimaskavę vyrai i w Collins iš Evanston bus 
su kulkosvaidžiais ir revol- j sugrąžinti per nacionalistų 
veriais pietų metu šiandien j hnijaj, kaip tik jie pisieks 
apiplėšė Ashrai banką, Tel jcharbi:ą. 
Aviv miesto centre, ir pabė
go su $60,000. 

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

Linksmas žmogus yra 
daug naudingesnių žmocu-
mi. 

Niekados netikėk draugui, 
kurs apleidžia nelaimėje. 

1947 
RED 

CROSS 
F U N D 

PLATINKITE DRAUGĄ 
t 

JŪSŲ Radio Sugedės? 
Kredpkltfie Ekspertyro 

Patarnavimo Prto 

RADIO SERVICF CO. 
5244 W. 25th A t 

Oleero. III 

•nUUI DARBAS GARANTUOTA* 
Ta!*otn Tl<«7 tldlrbra&u 

Tlaokta* Modeliu* 

DYKAI A P K A I N A VTMAJ3 
Paimam 11 namu l* prtrtatom 

PARDUODAME! HAUJTO 
RADIOS 

M M tartame Radiją f. ataka Ir 

'Taipgi Pasirinkimą* Tillauslų 
MuBlkoa Rekordu. 

Vnalplrklte Ir PaatfMkMe m Savi 
• 

TELEFONUOKlTEt 
OIC7KBO 4118 

Atdara Takaraifl Iki •:•• vai. 

Iki šiol stambiausiai au
kojo: J. N. $51, Theo. At-
roškienė $36, John Kass $25, 
Juoz. Klimas $15, F. Vaiče
kauskas $15. 

Po $10: F. Nasukaitis, J. 
M. Mikšis, šilingai. 

Po $5: Ed. J. Kubaitis, D. 
Šedbaras, L. Pilipauskas, G. 
Stašaitis, Mr. and Mrs. Srog, 
Sakalauskai, Purliai, Jagmi
nas, Navadomskiai, J. J. Fi 
lips, J. Raudis, J. Pilipaus-
kis, P. Žebrauskas, J. Keru-
lis, F. Gričiai, G. Pakelčiai, 
L. Bacevičienė, P. Gierčis, F. 
Meistininkai, Al. Mickeliū-
nas, K. Zakarienė, S. Subai-
tis, Pauliai, B. Rimkai, 

Kurie aukojo mažiau kaip 
$5, bus paskelbti vėliau, kaip 
dadės iki $5, nes jų- yra la
bai daug ir užimtų daug vie
tos laikrašty. 

Visų aukų rinkėjų prašo-

JOS F. BUDRIK, Ine 
Didele Krauutvė 

RAKAN DAI, RADIO 
IR JEVVELRY 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

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

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

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

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

Chicago 8, Illinois 
TEU CALUMET 7237 

>> Pats garsinki8 "Drauge 
ir kitam patark. 

Kur yra gėrimas, ten yra 
pavojus. 

WESTW00D LI0U0R STORE 1 
2441 West 69th Street. 

^-L* 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINĖS IR ALAUS 

• 

* • • 
pristatome | namus: 

Geriausiu rfišių nlų 

buteliais, dėžėmis Ir 

statinėmis. 

^ wĘ_ T . 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

— v v — 
II sumuse 

T i\ 

Miss Lulumae Vie^man, 
24, buvo tik keletas jardų 
nuo savo namų 66 E. Cedar 
vakar po vidurnakčio, kai 
kažkoks vyras iš užpakalio 
partrenkė ją žemėn ir pa
grobė jog rankinuką. Mergi
na tačiau vel pašoko ir šauk
dama pradėjo bėgti namų 
link, kur paspaude kitų gy
ventojų skambučius. 

Užpuolikas ją prisivijo, 
vėl parbloškė ją ir sumušė. 
Pagaliau jis pabėgo, kai 
merginos pagelbos šauksmus 
išgirdo kaimynai ir išbėgo į 
lauką. Užpuolikas tačiau vis-
t i e k n u s i n e š ė rankinuką s u 
$30. 

Savo darbams pateisinti 
rią priežastj. 

SES 

Apartmentai Pardavimui 
Wesf Sideje 

NESIVfiLUOKITE ! 
MATYKIT ŠIANDIEN! 

1441 W. OuJlerton St,rept — 
6 fl«ty mūr $7.700. 

26 34 S. Sawyer Avenue — 
4 ir 4 kambarių $7,150 

2214 So. Kolin Ave. — 
Č fletų mūr $9,350. 

2311 So. Trum'bull' Ave. — 
2 fletų mūr $11,000. 

1027 W. Cullerton Street — 
G fletų mūr $6,600. 

414 5 W. Cermak Road — 
4 fletų mūr Priee LH right 

2213 W. 23rd Plate — 
5 fletų mūr $12.000. 

3135-7 Warren Boulevard — 
10 apt. mūr $24,006. 

2350-2 So. Homan A w n u e — 
5 ir 5 kamb. mūr $11,000. 

1452 S. Komensky Avenue -— 
3 aukš. mūr $9,900. 

1865 So. I^avvndale Avenue — 
16 apt. mūr Priee is rijrht. 

1332 So. Kedvale Avenue — 
5 ir 5 kamb. mūr. ir cottage, $5,500 

2841 S. Christiana Avenue — 
4 ir 4 kambarių $7,300. 

1916 So. Leavitt Street — 
8 fletų mūr $9,900. 

1229 S. Tripp Avenue — 
3 fletų mūr $13,200. JOHN O. SYKORA 

R E A L T O R 
2411 S. 52nd Ave., Cicero 
Phones: Olympic 453 and 454 

Atdara Sekmad. 10 ryto iki 5 p.p. 

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

JEIGU DAR NETURIT. TAI ĮSIGYKIT 
Vėliausia Anglišką-Lietuvišką 

Lietuvišką-Anglišką 

ŽODYNĄ 
Nebūkite be Marlborough's 

UTHUANIAN DICTIONARY 
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. 

S i u s k i t e J ū s ų U ž s a k y m u s S e k a n č i a i : — 

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

CHICAGO 8, ILLINOIS 

MTCH SAVINGJ GK0WI 

iŠ 
10 M . 
S«Mw 
H M . 

• 
Vrt. 
$300 
400 

1900 
3000 

10 
Vr*. 
$600 
1200 
3000 
0000 

Yr«. 
$000 
1000 
4500 
0000 

20 
Yn. 

SI 200 
2400 
0000 

12000 

r l W GffFmftfS r i M 9# V#V1O0i 

. 

FOR THAT HOME 
ALL TOUR OWN 

Y o a ' l l N e e d MoneyVthoBmmfcįfmfkjp 

Manj ambirious couplef tre $aving here to become 
f u ture home-owners, sodo u ihe/vt arnirmiUtcd the 
dowo payment needed. . Aūf convenient amouot opcoo 
your insured savings aeroum at this AssodatioiL Tb* 
charr will show you how much ftm oeed co $**%. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVt ON A PLAN 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CmCAOO, 
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D R A U G A S 
THE UTHLANIAN DAILY FREEND 

S 3SE 

Entered as Second-Class Matter March SI, 1916 at Chicago. Illinois. 
Under the Act of Mareli t, 1S79. 

Jungt Valstybėse, bet ne Chkagoje: 
Metams ». «. 96-00 
Pusei Metu * &• 

Pir i ta i iiooe: 
Metama . . . . 18 00 
Pusei Metu 4.66 
Pttalffu* reikia siųsti Pa8to Mone* 

Orderiu fu užsakymais. 

Prenumeratos kaina Chicagoje tr Skelbimų kainos bus prisiūnSiarr? >s 
Cicero Je per paštą: tuo jaus, gavus praSymą, 

Metams 17.00 
Puaei Metų 4.00 SKELBKITfiS DIBN. "DRAUGE" 

Published dally, ezcept Sundays, 
by tbe 

Lithuanian CathoHc Press Society. 
Member of the Catholic Press Asa'n 

Subscrtptioo Rates: 
14.00 per year outside of Chicagp: 
17.00 per year in Coicago A Cicero: 

4 centą per copy. 

Ar Trumarro Politika Yeda Taikon Ar Karan? 
t NUOMONIŲ SKIRTINGUMAS 

Kongreso nariai, šiaip jau politikai, spauda ir žmo
nės privatiniuose pasikalbėjimuose stato klausimą-, ar 
Prezidento Trumano pasakytoji kalba bendrame sena
torių ir kongresmanų posėdyje reiškia pasauliui taiką 
ar karą? 

Visi tie, kurie ligšiol gyveno įsitikinimu, kad su ko
munistine Rusija vakarų demokratijos jokiu būdu ne
galės gyventi greta viena kitos ir kooperuoti pasaulio 
taikos atsteigime ir jos palaikyme, mano, jog Prez. Tru
mano užvakarykštė kalba — tai netiesioginis skelbi
mas karo Sovietų Rusijai. Taip manantieji galvoja, kad 
be panaudojimo fiziškos jėgos ne tik kad nebus gali
ma išstumti rusus iš dabar užimtų jiems nepriklauso
mų teritorijų, bet vargu bus galima sulaikyti jų toli
mesni imperialistiniai žygiai. 

Bet kita žmonių grupė, kuri geriau pažįsta Rusi
ją ir ypač dabartinę jos būklę, jos ekonominį silpnumą 
ir skurdą, kuri žino, kad komunistų komisarų pasigy
rimas apie Rusijos galybę, yra tuščias burbulas, kuris 
taip greit supliukš, kaip greit Amerikos užsienių poli
tikos linija bus pasukta griežtesne kryptimi, nemano, 
kad p. Trumano kalba reiškia rengimąsi prie naujo 
karo. 

Ne kitaip ir mes galvojame. 

GALAS MASKVOS BLIOFAMS 

Sovietų Rusija ligšiol laimėdavo tarptautinės politi
kos arenoje dėl to, kad kiek amerikiečiai tiek anglai 
politikai ją glostė, jai pataikavo ir darė jai neleistinų 
nusileidimų. Visa Stalino-Molotovo užsienių politika bu
vo paremta propaganda, bliofu, sabotažavimais taikos 
darbo, nes jie buvo įpratinti prie pataikavimų ne tik 
karo metu, bet ir po karo. 

Dalinai tai galėjo būti pateisinama karo metu, kuo
met rimtai bijota, kad Stalinas nepadarytų separatinės 
taikos su Hitleriu; bet tai pasidarė žalinga, kai ir po 
karo nebuvo sustabdyti kinkčiojimai Maskvos agresinei, 
imperialistinei politikai. 

KOKS YRA RUSIJOS PAJĖGUMAS 

Sovietų Rusija, tiesa, yra jau gana toli nuėjusi. Ji 
turi pasiglemžusi Baltijos valstybes, pusę Lenkijos, Uk
rainą, Baltgudiją, Besarabiją, Suomijos dalį e t a ; savo 
žnyplėmis ji turi suspaudusi kitą Lenkijos pusę, Jugo
slaviją, Bulgariją, Rumuniją, Albaniją, Vengriją, Vo
kietijos ir Austrijos dalis. Tuos kraštus ji kontroliuoja 
fiziška jėga, tačiau ji ten neturi teisėto pagrindo, vie
tos žmonių pritarimo. Kiekviename rusų pavergtame 
ir kontroliuojamame krašte yra pogrindis, rezistencija, 
eina kova dėl išsilaisvinimo. 

Jei pažvelgsime į tą patį klausimą ekonominėmis aki
mis, pamatysime, kad nors Rusija ir prisiplėšė visokio 
turto iš okupuotų ir kontroliuojamų kraštų, tačiau jos 
ekonominė ir finansinė būklė yra labai bloga. Milijonai 
žmonių gyvena pusbadžiai arba visai badauja. 

Į tai atsižvelgiant beveik drąsu yra teigti, kad So 
vietų Rusija nenori kariauti, negali kar iaut i . i r neka
riaus. Stalinas su Molotovu nėra tiek akli, kad nesu
prastų, jog karas jų viešpatavimui ir jų kruvinai dik
tatūrai padarytų gana greitą galą. 

Todėl mes čia ne be pagrindo teigiame, kad Prezi
dento Trumano kalboje pasakyti Rusijos ir komunizmo 
adresu griežti žodžiai nereiškia karą, bet taiką. Tokiais 
žodžiais apie Rusiją ir komunizmą jau seniai reikėjo 
kalbėti. Griežtas užsienių politikoj posūkis jau seniai 
turėjo būti padarytas. 

GRIEŽTUMAS VES PRIE TAIKOS 

Kai visu griežtumu Maskvai bus pasakyta pažaboti 
savo imperializmą, ji tai padarys. Kai jai bus duota 
suprasti, jog ji turi pasitraukti iš visų tų teritorijų, 
kurias ji turi okupavus, ji pasitrauks, nes žinos, kad 
griežta užsienių politika, paremta ne tuščiais žodžiais, 
bet reikale ir atitinkama akcija, kabos virš jos galvos 
lyg Damoklio kardas. 

Mes neabejojame, kad abeji kongreso rūmai visa pil
numa pritars Trumano-Marshallo posūkiui užsienių po
litikoj, užgirs Graikijai ir Turkijai proponuojamas pa
skolas ir tai bus toks antausis Maskvai, nuo kurio ji 
negreit atsipeikės. Ir Ui greičiau prives Europą prie 
taikos, negu kas gali sau įsivaizduoti. 

Prezictoto kalba, paremta Graikijai ir Turkijai pa* 
skola, tai aiškus galag "appeaaementų" politikai. Tai 
reiškia gelbėjimas Europos iš komunizmo nasrų, talka 
britų imperijai ir saugumo sustiprinimas pačiom* Jung
tinėms Amerikos Valstybėms. 

Penktadienis, kovo 14, 1947 

KįPr 
KAM TOJI PASKOLA? 

Prezidentas savo kalba pasisakė prieš talimosn¥ So
vietų Rusijos agresiją ir jos Jitakos ekspansiją. 

Jo prašymas užgirti Graikijai-Turkijai stambią 400 
milijonų: paskolą, kuri bus pačių amerikiečių rankomis 
Skirstoma arba naudojama tuose kraštuose, reiškia sta
tymą Viduržemiuose stiprios sienog komunizmui sulai
kyti. 

Tenka konstatuoti pasitenkinimą, kad Prezidentas 
Trumanas pabrėžė stiprų nusistatymą, kad Amerikos 
politikos tikslas yra visoms tautoms sudaryti tokias 
gyvenimo sąlygas, kad jos gaJėtųi be baimės gyventi 
laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Dėl to kariauta prieš 
Vokietiją ir Japoniją. "Mes pasiekėme laimėjimą kare 
prieš tuos kraįtus, kurie sieke primesti savo valią ir 
savo gyveninio būdą kitoms tautoms" — kalbSjo Pre
zidentas. 

"Kad užtikrinti tautoms taikų atsistatymą, laisvą nuo 
prievartos, Jungtinės Valstybes vaidino vadovaujamą 
vaidmenį Jungtinių Tautų įsteigime. Jungtinėms Tau
toms paskirta padaryti galimu visoms narėms gyventi 
pastovioj laisvėj ir nepriklausomybėj. Mes, deja, ne
galėsime realfzuoU savo tikslų, jei nepagelbėsime lais
vės žmonėms išlaikyti savo laisvas institucijas, savo 
tautinį integritetą nuo agresinių sąjūdžių, kurie siekia 
jiems užmesti savo totalitarinius rėžimus. 

PRIEŠ KOMUNISTINI TOTALITARIZME 

' Ta i nėra kas kita, kaip atviras pripažinimas, kad 
totalitariniai rėžimai, primesti laisviems žmonėms, tie
siogine ar netiesiogine agresija, pagriauna tarptauti
nės taikos pagrindus Ir tuo pačiu Jungtinių Valstybių 
saugumą. 

"Eilėje šalių prieš žmonių valią buvo primesti tota
litariniai rėžimai. Jungtinių Valstybių vyriausybė daž
nai protestavo prieš prievartą ir intimidaciją, laužant 
Jaltos sutartį Lenkijoj, Rumunijoj ir Bulgarijoj. Aš 
turiu pažymėti, kad ir visoj eilėj kitų šalių vykdomi 
panašūs dalykai. 

Šiuo momentu pasaulio istorijoj veik kiekviena tau
ta turi pasirinkti gyvenimo būdą. 

SKIRTUMAS TARP DEMOKRATIJOS IR 
TOTALITARIZMO 

" Vienas gyvenimo būdas yra paremtas daugumos va
lia ir skiriasi laisvomis institucijomis, reprezentatyve 
vyriausybe, laisvais rinkimais, asmens laisvės garan-

vtavimu, kalbos ir religijos laisve ir laisve nuo politinės 
priespaudos. • ' * * ' 

"Antrasis gyvenimo būdas yra pagrįstas mažumos 
prievarta užmestos valios daugumai. Ji remiasi teroru 
ir priespauda, kontroliuojama spauda ir radijo, netei
singais rinkimais, suvaržymu spaudos laisvės. 

"Aš tikiu, kad Jungtinių Valstybių nusistatymas turi 
būti — remti laisvus žmones, kurie priešinasi ginkluo
tiems mažumos pasikėsinimams pavergti arba spaudi
mams iš lauko. 

"Aš manau, kad mes turime padėti laisviems žmo
nėms apsirūpinti savo likimu nuosavomis priemonėmis.^ 

Kam yra skiriami šie paskutinieji žodžiai, berods, 
visi galime gerai numanyti. 

Kitoje savo kalbos vietoje' Prezidentas teisingai nu
rodė, kad totalitarizmo rėžimų sėkla prigydoma skur
du. Jie plečiasi blogumuose, neturte. Jie pasiekia tiks
lo, kai žmonės nebetenka vilčių geresniam gyvenimui. 
Mes turime jų viltis palaikyti gyvomis. Laisvi pasaulio 
žmonės laukia mūsų paramos išlaikyti savo laisves. 
Jei mes paramą atsakysime, iŠstatysim į pavojų pa
saulio taiką ir net savo krašto saugumą. 

Prez. Trumano kalba visais žvilgsniais svarbi, isto-
riška- ' f LLšUilLilMI 

Atsidaro Akys 
I r U. S. kongrese, ir įvairiuose valdžios departamen

tuose, ir unijose, ir spaudoje prasideda didelis sąjūdis 
prieš komunistus. Gali prieiti net prie to, kad komu
nistų partija, kaipo aiški svetimos valstybės agentūra, 
bus uždaryta. Iš darbininkų unijų valdybų gali būti 
išmesti komunistai, kaipo penktosios kolonos organi
zatoriai. 

Nors kartą Amerikoje plačiai prasivėrė akys, kurios 
jau mato, kad komunistai yra Amerikos ir žmonių 
laisvės bei gerovės priešai. 

•« 
Sakoma, kad Stalinas atsisakė nuo krašto apsaugos 

ministerio pareigų, jog Stalinas norįs labiara pasišvęsti 
ekonomiškiems reikalams, ir dabar per Maskvos kon
ferenciją norįs paimti į savo rankas sovietų užsienio 
politiką... 

KETURI DIČKIAI POILSIAUJA 
i Hl n u . . , , , . . - L . ,. m'MįfįUĮĮĘą,įį^.\m.f'*iim 

• 

Maakvos konferencijos pertraukoje ketur ių valstybių ministeriai susėdę trumpam po
ilsiui. Iš kairės į dešinf: E. Bevin, (Didž. Britanijos), George Marshall (U. S.), V. Mo-
lotov (Sov. Rusijos) ir George Bidault (Prancūzijos). (Acme-Draugas telephoto) 

t-

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Vagys ir galvažudžiai val
dė Lietuvą caro laikais, va
gys ir galvažudžiai valdo ir 
šiandien. Senesnieji dar pri
simena, kad caro laikais į 
Lietuvą buvo siunčiami val
dininkauti tie burliokai, ku
rie Rusijoje buvo apsivogę 
ar žmogų nužudę. Už tai ir 
buvo tie valdininkai paper
kami kyšiais, degtinės pus
bonkiu, lašinių .gabalu. Ir 
vogdavo jie r kiek tik galė
davo. 

• * • 
Dabar Lietuvoje ta pati 

padėtis. Prieš kiek laiko J 
Tadaušo Dūdelės rankas bu
vo pakliuvęs vienas "Tary
bų Lietuvos" numeris, kur 
rašoma apie kooperatyvuo
se pasitaikančius "nenorma
lumus". Viešpatie Tu mano, 
net šiurpas paimti gali: vie
nas kooperatyvo vedėjas pa
vogė 100,000 rublių, kitas 
150,000 rublių, trečias 50,000 
rublių. Suminėta ten bent 
keliolika vagysčių. Ir vis ru
sai, vis burliokai. Tai išaiš
kintos vagystės, o kiek dar 
neišaiškintų?. 

* • * 
Neatsilieka nuo burliokiš-

kos vagių gaujos nė "tary
biniai ' ' lietuviai pareigūnai. 
Štai, " V " sausio 24 persi
spausdino žinią iš "Valstie
čių Laikraščio". Ten skaito
me: 

1. Utenos grūdų paruošų 
punkte išgrobstė 2 tonus 600 
kg. valstybinių grūdų. 

2. Baltosios Vokės malū
ne, Vilniaus apskr., malūni
ninkas Tomaševičius pagro
bė 1,497 kg. kviečių. 

• 
3. Ostodvario tarybinio ū-

kio direktorius (kolchozo di
rektorius — T. D.) šuopys 
išgrobstė 5 tonus tam ūkiui 
priklausančių avižų. 

4. Kairiškių paruošų punk
to, Šiaulių apskr., direkto
rius Leščiauskas už kyšius 
išrašydavo valstiečiams fal-
šyvus kvitus dėl pristatytų 
grūdų. Jis taip nusuko 2,048 
kg. grūdų. 

5. Kurššnų paruošų punk
to sandėlininkas Plechavi

čius pardavinėjo falšyvus 
kvitus. Jis nusuko 4 tonas 
160 kg. grūdų. Be to, jis pa
vogė 1,000 kg. grūdų. 

* • • 
Tai tik keletas pavyzdė

lių. Savaime aišku, kad vi
si vagys neišaiškinami, o iš
aiškinti neskelbiami. Niekur 
pasaulyje nėra tokio apgau
dinėjimo, vagiliavimo, kyši
ninkavimo, kaip bolševikinėj 
Rusijoj. Tai valstybė, kur 
valdžią savo rankose turi 
kriminaliniai nusikaltėliai. 

* * • 
Kai bolševikai užėmė Lie

tuvą, išleido iš kalėjimų vi
sus komunistus. Jų kalėji
muose sėdėjo tik 250. Tiek 
per maža valdžiai sudaryti. 
Tada išleido visus arkliava 

Ziniq-Žfnelės 
Pranešama, kad iki pabai

gos šių metų Anglijoj būsią 
net 40,000 divorsų. Penki 
Londono komisijonieriai ir 
visų apskričių teisėjai kiek
vienas kasdien išklauso apie 
125 "keisų". 

• 
Porcelano fabrikas Dres-

den, Vokietijoj, jau pasiekė 
70 nuoš. prieškarinės nor
mos. Sako, šių metų Leipci
go mugėj (parodoj) jau bus 
išstatyti nauji po karo por
celianiniai daiktai. 

Rockville Center, N. Y.f 
ugniagesiai turėjo įdomiau
si rinkinįf iš buvusių gaisrų 
per pastaruosius 50 metų. 

gius ir vištvagius ir padarė i V i s ą t ą * d o m u r i m d n * š i o m 

valdininkais. Nenuostabu, j dienom sunaikino gaisras. 
kad tie " valdininkai" savo 
vagiškų pripratimų neatsi
žada ir dabar dar didesniu 
mastu vagia. 

Uncle Sam Says Į 

PLATINKITE DRAUGĄ 

Benjamin Franklin's deYotion te 
ritt Is at well known to my nleces 
<d nephews as hls lova of liberty 
>e two go hand in h and becauso 
ith wise savinas yoo can ei ve your-
lf the freedom to achiorė many 
rsonal goals for yoursel/ and fant-
'. We remember Franklin's ad-
ce that a penny saved U a penny 
rne4. Were he afive today, be 
mld revise thls advice to t t theso 
nes by sayinr that a thre* doUaro 
red in United States Barines I 
nds earn an eartra dollar in H j 

4 ^ 1 • i —^—. • • • 

^ 

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

s ^ 

Mūsų ilgų metu patyri
mas rakandų išdirbime 
Jgyjo 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 Ifi DARBAS TEIKIAMA 
UZ LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

TakstaftOsi friAai Patehsiatg Pirkėjų Išgarsina Mus. 
Prie Progos Paklauskite Ju. 

~ PABLOR SUITE IŠDIRBU AI — 
4140 Archer Ave. Chicago 32, HL 

Telefonas — lUAJFsyette 8516 
Savininką* - JOH KAZK—BJkZffiATns 

• 



•> * 4 

Penktadienis, kovo i * I « T D1ANKA8TTS DRAUGAS, UH1CAGO, luraNOBI 
= JL_ 

mm^s^E^+H*?. 

CHICAGOS UCTUVIU VHKIA 
IŠ Nekilto Pitmum zZtZJsrzčE?; 

<į., Kikų namuose, ir iš tikrų-

Kovo 11 d., Balsių namuo-1& S r a ž i a i i r • * " * * » * pa
se, Brightoai Parke, įvyko y y k o - Rengimo komisija nuo 
skaitlingas Nekalto Praside- ' * i r d ž i ? i <*«fc<>ja dalyviams už 

Seserų Gildos Sus-mo 

IŠMESTA Iš BUTO 
. 

jimo Seserų Gildos susirin
kimas. 

Visų pirma jrairašė žios 
nares: Ona Kalvaitiene, Ju
lija Bistumiene ir Marcele 
Aitutiene. 

Sekė kolonijų raportai: 
Brighton Park Gildos na

res pranešė, kad kovo 23 d., 
Ven,^eliausko salėj, įvyks 
"bunco party", 2 vai. popiet. 

Martjuette Park Gildos 
rengimo komisija pareiškė, 
kad "bunco party'' įvyks ba
landžio 13 d., parapijos sa
lėj, 2:30 vai. popiet. 

West Side — rengimo ko
misija pranešė, kad "bingo 
party*' įvyks balandžio 13 
d., parapijos salėj, 6 vai. va
kare. 

Town of Lake — P. Turs-
kiene pranešė, kad stropiai 
rengiasi prie "bingo party" 
balandžio 20 d., parapijos 
salėj, 7 vai. vakare. 

Bridgeport — Ona Jackie-
ne pareiškė, kad rengiasi 
pris "bunco party" balan
džio 20 d., parapijos mokyk
los salėj, 2 vai. popiet, kad 
M. MeJkienė organizuoja vi
są eilę talkininkių. 

Cicero — Gildos nares pra 
nešė, kad pramoga įvyks ko
vo 16 d., Elenos Motekaitie-
nes namuose, 1310 S. 49th 
Ct., 3:30 vai. popiet. 

Roseland, kiek teko suži
noti. Stefanija Juškiene or

iausią ir nuoširdžią paramą. 
Taip pat už pramogoj pas.i-
ąefrmą didele gaske ir nuo
širdi padėka priklauso Juo
zui ir Teresei Kikams ir Mo
nikai Bukantienei ir Jos du
krelei Onutei. 

Ant galo išrinktos seimo 
dieną pietums pagaminti šei 
mininkea: pirm. M. Aitutie
ne; jos pągelbininkes: J. Ja
sinskienė, P. KaĮnienė, Mrs 
Laurinienė; jos į talką pasi 
kvieg daugiau. 

Susirinkimas baigėsi vai
šėmis, kurias patiekė Balsių 
šeima, už ką susirinkusieji 
nuoširdžiai dėkoja. 4#na> 

I Perskaitę "Draugą", duo-
j kitę jį jūsų giminėmr drau
gams ar pažįstamiem** 

Ws:#lesUnsa mjrtfc *t kir€ iš 
fr$&ų tarpo Kiytypa vyra ir 
tėvelį, 

Mrs. Lester Likens, iš Indiana polis, Ind., su trijų mė
nesių lyynjrfftėniįs. Jį įr jos vyras įw»yo išmesti iš buto. ; 

(Acme-Draugas telephoto) J 

Padėki AB) Skyriui 
.Su giliu nuoširdumu dėko

jame kleb. kun. Ig. Valan-
čiūnui už maloniai suteiktą 
leidimą rėmėjoms surengti 
metinę pramogą š. m. kovo 
2 dieną mūsų įstaigos Juo
zapo Marijos Vila, New-
towne, ir vietinių seselių 
naudai. 

Nuoširdžiai dėkojame pa
rapijos kunigams už para
mą, skyriaus vaidybai, vi
soms rėmėjoms, mokyklos 
vaikučiams ir visiems vie
nu ar kitu būdu prisidėju
siems prie parengimo dide
lio pasisekimo, iš kurio pel
no liko gausi auka $600.00. 

Taip pat tariame nuošir-
ganizuoja rengimo komisiją, d 4 a a ū *yriMi* uoliai pir-
ir trumpu laiku bus praneš- Mįitfnkei Agotai Cundrotie-
ta diena ir vieta. 

Melrose Park — Kazimie-

PRANEŠIMAI 
JK#umho Vyčių naują Kar 

(finolo Mundelein kuopa 3Q£4 
kovo 1§ d. turės įspūdingas 
iškilmes: bus įvesdinimas 
232 naujų narių. 

Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik skai
to, bet ir platina. 

ras Kantautas stropiai dar
buojasi ir Nekalto Prasidė
jimo Seserų Gildos «eimą at
stovaus balandžio 27 d., Auš
ros Vartų parapijos salėj. 

Prašome įsitėmyti visas 

nei ir pasišventusioms vei-
k ėjoms: Onai Jurgaitienei, 
Agotai Mažeikienei, Onai 
Unguraitei, PeĮ$uams, Sei-
Uenei, Petronėlei Utkienei, 
Albinai Barčienei, Agotai 
Rimdeikienei, Julijai Rimdei 
kienei, P. Jurgaičiam* ir 
Mrs. Jennings. Jų sųmanu-

šias pramogas, kurios įvyks j mu ir pasidarbayimų paren 
girnas buvo toks nepapras
tai sejcmingas. 

Mūsų malda prašys Dievą 
gausiai laiminti ir atlyginti 
visiems prisidėjusiems prie 
pramogos pasisekimo. Visų 
pasidarbavimą brangiai į-
vertiname. 

Šv. Kazimiero Setery* 
(Šv. Kazimiero parąp., 

Phila.). 

pažymėtomis dienomis, kaip 
vietiniai, taip ir kitų koloni
jų seserų1-vienuolių prieteliai, 
malonėkite į jas atsilankyti 
ir paremti, nes visų paren
gimų pelnas skiriamas Ne
kalto Prasidėjimo Seserų 
Gildos seimui sveikinti, ku
ris j vyks balandžio 27 dieną, 
Aušros Vartų parap. salėj. 

Dievo Apvaizdos parap., 
vadovybėj Juozo ir Teresės ' 

V i * kandidatai Ir K. of C. 
nariai susirinks į Gimimo1 

$y. Marijos sale, 7 vai. ryto. 
Iš čia lydimi Ketvirto Laips
nio Sir Knights eis į bažny
čią priimti šv, Komuniją per 
8 vai. šv. Mišias. Po visam 
sueis į parapijos salę pus
ryčių. Užkandus automobi
liais važiuos į Fr. ferez rū
mus, 671jQ So. May St., kur 
10:15 vai. ryto visi priims 
Pirmą ir Antrą Laipsnius, 
12:30 popiet bus trumpos 
kalbos Michael J. Howlett 
Supreme Director; Raymond 
F. Gleason, State Deputy ir 
Frank J. Small, Dist. Depu
ty ir kitųj. Po garbes pirmi
ninko kųn. S. Petrauską kal
bos bus rinkimas naujos val
dybos. 

I vai. popiet bus bankie-
tas T— pietūs Fr. Petez ru

imuose. 2:30 vai. pirma dalis 
kandidatų priims T r e č i ą 
Laipsn|. 5:30 vai. bufetas vi
siems naujai (vestiems vy
čiams ir svečiams nariams. 

Kovo 20 d. antroji dalis 
kandidatų priims T r e č i ą 
Laipsnį 8 vai. 

Koresp. Jonas A. Skelly 

SPAUDOS VAJĮJjS 
Būtinai Užs isakykite ir P l^u įc i^e 

Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesinj, religini, pat
riotini ir gausiai paveiksluotą laikraAti 

"SV. PRANCIŠKAUS VARPgy" 
LEIDŽIA 

Lietuvos Pranciškonai , 
MOUNT ST. FRANCIS GREENJĘ, MAINĘ 

•••Varpelyje" , 
Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomo* Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir į$rčmirne. 

"Varpelio" 
Kaina metams — $2.00. 

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražu, spalvuota, 
Sienini Kalendorių. • 

PLATINTOJAI, Surinkę tai* oau^as "Varpelio" prenumeratas 
ketvirtą prenumerata gauna veltui. Platintpių pava/d€a bus 
skelbiamos "Varpelyje." 

KIEKVIENOJE AMERIKOS LIETUVIO ŠEIMOJE 
TESKAMBA L I E T U V I S * * * 

K u*,« „ "VARPELIS" 
Kreipkitės adresu: 

FRANCISCAN FATKERS 
Mount St. Francis 

M ^ i - . • » . - . - - - • • • 

Greene, Maine 
,mmm»m»»»»»~'»~»»»»»»~~mmmm 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
% ODOS IŠBĖRIMAMS 
£»pčlantieji - OOQ senų, atdarų 
•kįtudihi ' tefedu, «tao kaip sun-

ramisi vtąAVL, Ir kaip 
metu nesraUma «erai lAal-

lecpL Kuomet 
m pjraaeda 
Ir akauda-

U — užtepkite 
YjįGfclM l » n t -
meni pąjsjos-vi-
nimiii akausmo 

Jo ata^airinan-
/»QS I r s k a a s m * 

asersas 
tuma tinkamą 
nakties poilsį ir 
pscelbia isardjt 
senas, atda
ras ir akan-

^^m**LX esszsz 
prašallnimui. ir kad palengvinti 
Psoriaais niežėjimą. Atv8dina va-

Aiaiete'a Foot degimą Ir 
•ustabdo i> plėtiniasi, 

uo odos t»ud4iūvimo ir 
10 tarp piritu; f e r j | ir 
trūkatanafoe ddos nležfijl-

miM, auo darbo išbėrimams lx ki-
» • W V ^saJJms 18 lauko pu-

fS* OULO f>HįTMXS?T parsiduo-
ia po $1.11 ir po f t . 5 t . r 

^ ^ l i ^ m Wm°****** 1*-
LEOULO, DĘPT.—D. 

Movi "W» I4lfi otrort 
GfGERO 50, ILLINOIS 

Arba atvykite į vaiatincj 
Štem Pharmacy 

j i M 7 W. l i t f i Sfc, Oiooro 50, BL 
*>» i —w^—mąmmr**mm | SJSSS wui 

MARTIN GRIGAS 
Qyvejao 1 9 « jV. Wood St. 
Mirė Kovo 13 d.. 1947 m., 

11:55 vai. vak. sulaukės pu
sės amžiau*. 

Gimė Lietuvoje, 
išgyveno 37 metus. 

Amerikoje 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmoną Eva (po tėvais Tole-
šiatę); ' 2 dukteris Frances 
l^echota ir žentą John, Stel-
la Kujawa Ir žentą Joaeph; 5 
anOk/us ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje, 
1850 No. VVood S t Laidotu
vės įvyks pirmad.. Kovo 17d. 
Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kaztmiero kapines. 

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

Nntiūdę:— žmona, I>ukioryN 
Žentai. Anūkai ir k. €į^ū^»hi. 

Laid. direkt.: Jobn F. iiudei-
kis, tel. YARds 1741. 

Netokcjne *a*v mylimo Ko-

; Nors laikau tęsiasi, > be t . mes 
J9 niekados negalėsimo už-

'mirĮiti. I,aJ gailestingasis lĄe-
vas suteikia jam amžiną atilsj. 

Mes aimtnda^ni ir apgailė
dami jo praslšalimmą iš mū
sų tarpo, užprašėme gedulin
gas šv. Miįas ( s u egzekvijo
mis) už jo sielą Kjovo 15d., 
1947m., $:3« vai. ry^c ir Kovo 
" i . 7:30 vai. ryto — Nekal
to Prasidėjimo Švenčiausios Pa
nelės Marijos parap. bažnyčio
je ( Brighton Parke). 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Albino sielą. Po pamaldų 
kviečiame į namus po • aunu: 
4408 So. California Ave. 

Nuliūdę lieka: žmona. Suims, 
Duktė, Žentas Maiti. AugJuti
nė ir kito* Uimlues. 

WĘm^mHmm+mjm 

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

BOSELĄNDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1370 arte CAN. 2510 
Rex. tfijL — COMmodore 5706 

VbV^AW^WAftAAW^^ftrV^^WWW 

MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

BUY VOKU 
tXTHA 
SAVINGS 
BONOS 
NOW 

\ "# * 
J 

PftlTECT VQt!k FUTUP.f 

T I M E L E S S 
1^1 L ITHUANIA 
J 5 ^ - Paraafi OWEN J. C. NORBM 

Žemėlapiai, paveikslai. 500 pu&L 

KA|HTA: « ^ 0 

Užsakymus siųskite į — 

P R A U G A S 
2334 S. Oakiey Ave. 

Cfaicago 8, Illinois 

Pleas« send m e postpaid 
coples of your book — TIMELESS 
JLITH^ANIA. Enoiosed you wUl 
flnd # . . . . 

v 

Name 

Mdreęę , . . v 

• * • * * • » • • • • • • • • • 
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\! .* • 
<Ą4Q&£$lO VALANDOJ 

• • 

' 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Tvcoft fcittMe micjc* dthrm fmrtin^f JcooIrSft ŠSOMU i*tq narni 

PIRKITE TIESIOG HVO 
HBLSON 

• 
• 

S». Casimk Monument 

39M W*t 1114i SJ. 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur BnsaJ ' 
Sustoja, 

SI0S j SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
lamoTtrvro IŠTAIGOS 

John F, Eudeikis 
L ATOOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ 

1665-07 S. Hermilage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
a390 k.) 

DAJBAR KAS ŠEŠTADIENI, 
nuo 9:16 iki 9:80 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie A N T A N O B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai ŽUVUSIŲ ar mirusiu veterano — jūsų mylimųjų, 
aus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
į jūsų namus ir suteiks Jums visas perlaidojimo informaci
jas . Sutelkiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONT B. 

ETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — OB0VEHILL J0142 

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna 
vimas yra te 
dieną ir naktį. Rei 
kale, saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
vi&ose Chicagos ir 
Koselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

?T r 
IGNACAS J. ZOLP 

1646 WĘST 46th ST. Phone: YARds 0781 

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PLL 1270 

— 

B^ŽEIKA ir EVANS 
^8319 UTUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

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

i ANTĄNA3 M, PHILLIPS 
3307 S. UTUANICA AVE. Phoii?: rARdi 

• 

IULIUS LIULEVICIU3 
• v :.•< 

#348 S. CALJFORNIĄ AVE. Phone LAFayette 3572 

s FOVftAS J. R?PIKAS 
8354 S. ff4*i*Tij;n ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 
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Nelegali imigracija Amerikon 
500,000 ŽMONIŲ PER METUS ĮSIGAUNA AMERIKON 
BE JOKIŲ VIZŲ. — DAUG IŠ JŲ DEPORTUOJAMA, 
BET DAUG IR PASILIEKA VISAM LAIKUI. 

f^nlrtadierrfs, 4r*ovo 14, 1947 

VVashington. — Į Jungti
nes Valstybes kiekvienais 
metais atvyksta vis didesnis 
imigrantų skaičius iš Įvairių 
kraštų legaliai, sir imigraci
jos vizomis, bet dar daugiau 
svetimšalių įsigauna nelega
liai. 

Nustatyta, kad kiekvienais 
metais į Jungtines Valsty
bes įsibrauna nelegaliai nuo 

„500,000 iki vieno milijono 
svetimšalių. Palyginus su 
legalia mgracija, tai yra la
bai daug, nes legeliai per 
metus įsileidžiama 138,000 
imigrantų. 

Atty. Gen. Clark praėju
siais metais nustatė, kad 
kiekvieną dieną į Jungtines 
Valstybes jsibrauna 2,000 
nelegalių imigrantų, o val
džios įstaigos tik pusę iš jv 
tesučiumpa. 

15,000 AREŠTUOJAMA 
KIEKVIENĄ MĖNESf 

Oficialiai pranešama, kad 
kiekvieną mėnesį areštuoja
ma 15,000 svetimšalių, nele
galiai atvykusiu į Jungtines 

legaliai anksčiau patekusių į 
Jungtines Valstybes pakliu
vo imigracijos įstaigoms, 
bet visus sugaudyti neįmano
ma, nes jie paprastai dings
ta didžiuosiuose miestuose. 

Pavyzdžiui, tūkstančiai 
meksikiečių ir Vakarų Indi
jos gyventojų atvyko į Jung
tines Valstybes karo metu 
dirbti ūkiuose ir geležinke
liuose pagal specialų kon
greso aktą, nes trūko darbi
ninkų. Daugumas iš jų po 
karo grįžo namo, bet apie 
10,000 pasiliko, ' i r jų nega
lima surasti. 

Nors dar nėra oficialių 
davinių, tačiau yra žinoma, 
kad ir iš Europos vis dau
giau nelegalių imigrantų įsi
brauna. Europiečiai prakti
kuoja atvykti kaipo svečiai, 
su laikinomis vizomis, o at
vykę dingsta. Tačiau euro
piečių plūdimą į Europą su
laiko Atlanto vandenynas ir 
susisiekimo priemonių stoka. 
Jei Europa būtų šalia Ameri 
kos, beveik visi Europos gy
ventojai veržtųsi visais ke-
hais į Ameriką. 

VAINIKAVIMO SUKAKTIES MINĖJIME 

Dideles ir spalvingos iškilmes buvo Vatikano Mieste Jo 
Šventenybei Popiežiui Pijui XII minint aštuonių metų 
vainikavimo sukaktį ši nuotrauka padaryta soste popie
žių nešant į Sistine koplyčią. (Acme-Draugas telephoto) 

Valstybes. Taigi, per metus 
susidaro 1^,000 Aišku ne-' s r N K U D E P O B T r o T I 
galima tikrai nustatyti, kiek 
išvengia arešto, bet mano
ma, kad mažiausia tiek pat. 

Daugumas iš tų areštuo
jamų yra meksikiečiai. Iš 
Kanados nelegalių imigrantų 
atvyksta žymiai mažiau. 
Meksikos sieną saugo 600 
imigracijos sargybinių, o Ka
nados sieną, kuri yra kelis 

Sugautų nelegalių imigran 
tų deportacija nėra lengva 
problema, kadangi dabarti
niai deportavimo įstatymai 
yra labai "skylėti" ir reika
lingi pataisymų. 

Kuo ilgiau nelegalus imi
grantas išsislapsto, tuo sun
kiau jį deportuoti. Jeigu jis 

kartus ilgesne, kontroliuoja į išvengia arešto septynis me-
tik 300 sargybinių 

Palyginus su 1939 me
tais, areštuojamųjų skaičius 
nepaprastai pakilo — net 
1,000 nuošimčių. 
PASISLEPIA 
MIESTUOSE 

tus, jis gali pagal įstatymą 
apeliuoti, kad jam būtų leis
ta pasilikti ir toliau. Dar ge
riau tokiam sučiuptam nele
galiam imigrantui, jei jis y-
ra vedęs amerikietę, turi vai
kų, turi gerą vardą ir gali 

VAIRIO 
DOMIO 

2INIO 

s irodyti, kad jo deportacija 
Toks rekordinis skaičius | įstumtų į vargą jo šeimą. 

• S S 5 K o T ^ - iŠaUf° I PERSEKIOJAMIEJI 
nežiūrint 1940 metais \vesto j f f ___ . 
svetimšalių registracijos įs-1 
tatymo. Tiesa, daugelis ne- j Kai Hitleris buvo savo ga-

Gaisras Rockforde 
Rockford. — Gaisras, ki

lęs Rockfordo industrinėje 
dalyje trečiadienio vakare ir 
palaikomas stipraus rytų vė
jo, sunaikino ištisą bloką, 
kur buvo keletos kompanijų 
sandeliai ir dirbtuves. Liep
sna iškilo net iki 125 pėdų į 
aukštį ir sudarę pavojų ap
linkiniams namams. Beveik 
visi miesto gaisrininkai sku-

Sugavo Ragen žudiką 
Policija sučiupo vieną bu

vusį kalinį, kuris buvo at
pažintas kaip James M. Ra
gen Sr., arklių lenktynių in
formacijų caro, žudikas. Ra
gen mirė rugpjūčio 14 d. 

Suimtasis yra Wiliiam 
Block, 36, gyv. 1258 S. Ko-
mensky ave. 

Nužudė mergaitę 
Fresno, Calif. —» Kūnas 

Esther Lee Lewis, 9 metų 
mergaites, buvo atrastas 
trečiadienį netoli vieno ūkio 
prie pelkes, apie septynios 
mylios nuo Fresno. Mergaitė 
prieš mirtį kankinta. Tai yra 
jau penktas iš) eiles nužudy
mas Kalifornijoj dviejų mė
nesių bėgyje, kur aukos kan
kinamos. 

Mergaite dingo išėjusi mo
kyklon. Tačiau mokyklos bu-
so sustojimo vietos ji nepa
siekė. Negrįžus jai iš moky
klos, tėvai pradėjo organi
zuoti ieškojimą ir atrado sa
vo dukterį nužudytą. 

Vienas iš paskutin ;ų nu
žudymų išaiškintas. Antra
dienį rastas prie vienos upes 
pasmaugtos moters lavonas 
pasirodė esąs Mrs. Preston 
lavonas. Myron Funk, 23, 
prisipažino ją nužudęs. Ta 
moteris, Myron Funk ir jo 
tėvas gėrė kartu antradienio 
naktį. Po vidurnakčio tėvas 
išėjo, bet sūnus grįžo ir 
pradėjo su moterim ginčytis. 
Paskui ją nužudė. įsidėjo 

Mirė gubernatorius 
Madison, Wis. Gub< 

natorius S. Goodland, 84, se
niausias gubernatorius tau
tos istorijoje, mirė trečia
dienio vakare nuo širdies 
smūgio. 

Visą dieną jis dirbo ir jau-N 

tesi gerai, bet vakare, kai 
jau rengėsi eiti ilsėtis, buvo 
ištiktas širdies smūgio ir iš 
karto mirė. 

Mr. Goodland, respubliko
nas, buvo VVisoonsin'o gu
bernatorium nuo 1943 m. 
sausio 1 d. Tą vietą jis už
ėmė mirus rinktajam guber
natorium. 1944 m. jis buvo 
išrinktas gubernatorium, o 
praėjusį rudenį vėl perrink
tas. 

Jo vietą užims Lt. Gov. 
Oscar Rennebohm. 

i mus 
X Marijona Masiokienė, 

su savo vyru Povilu ir duk
rele Bronyte atvykusi iš Lie
tuvos į Ameriką, šiomis die
nomis lankės redakcijoj. Ji 
vi s dar negalinti atsipeikėti, 
kad gyvena laisvoj šalyj, 
nes apie viską kalba lyg bi
jodama, kad ką nors neišsi
tartų, už ką ryt gali būti su
imta. Po pirmojo karo par-
vykę į Lietuvą ir parsivež
tomis sutaupomis jie buvo 
Įsigiję malūną ir lentpiūve. 
Antroj okupacijoj komunis
tai juos, kaipo buožes, nu
savino ir liepė pasiieškoti 

automobilį ir nuvežęs 
upės išmetė. 

I 
prie 

Išgelbėjo telefonu 
Detroit. — Betty Green, 12 

metų mergaitė, buvo viena 
namuose. Jai priėjus prie 
krosnies, ugnis pagriebė jos 
drabužius. Išsigandusi mer
gaitė, degant jos drabu
žiams ir plaukams, paskam
bino savo .tėvui įstaigon, 

j klausdama, ką ji turi daryti. 
Jį atpažino vienas diako- Tėvas, nors ir labai išsigan 

nag ir vienas laikraščių par
davinėtojas. Laikraščių par
davinėtojas pareiškė, kad jo
kio apsirikimo negali būti, 
kadangi šaudymo metu jis 
aiškiai matė jf, išlindusį iš 
šarvuoto troko: Pats lakraš-
oių pardavinėtojas vos ne-
pakliuvęs į ugnį. 

STASYS LITW1NAS SAKO: 
" H A D A D T a l Geriausias Laikas Pirkti 

U M D n i N — V I S O K I O S Rfrftrrcs N A M A M S 
REIKMENIS' 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS: 

Stogam* Reikmenys — Insaluoto Ptytn Uv&izdo* SidmgB 
— Lftagu — Vurų — Tvoroms Matėrtnlo — Mallavon — 
VarniMo — BnameHo — Geležiniu Namams Reikmenų. 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srntn — Vfeokfoe 
RfflHe* Inraliacijos Materfolo — Štormo Langu — Kom
binacijos Ihiru — WaIlboard — Plaster Board — Vamz
džiu ir Daug Kito Dalyku. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
S039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1272 

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

bėjo gaisro gesinti, bet ne-: Atpažinusiems žudiką pa
galėjo sėkmingai su ugnimi, s k i r t a stipri sargyba, jų var-
kovoti, nes trūko vandens— j ^ t a i p p a t neskelbiami, nes 
buvo per mažas spaudimas, i bijoma, kad jie nebūtų gau-

Aplinkinese gatvėse susi-1 jos nužudyti, 
rinko apie 10,000 žioplių 

Skęsta tanklaivis 
Honolulu, T. H. — Ameri

kos tanklaivis S. S. Fort 
Dearborn, pakeliui į Shang-
hajų, perlūžo pusiau apie 
800 mylių nuo Honolulu, 
greičiausia smarkioj audroj, 
ir skęsta su 42 įgulos na
riais. Trys laivai, esantieji 
netoli nuo skęstančio laivo, 
skuba pilnu greičiu jam į 
pagelbą. 

Kitas Amerikos laivas 
Viduržemio jūroj prie Itali
jos krantų užėjo ant minos. 
Pranešama betgi, kad iš į-
gulos niekas nežuvo. Įgulos 
nariai išsikėlė į artimas sa
las. 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
t DEGTINES • GIN 
• BRANDfiS • VYNO 
• BLM'O • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
v 

Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St. 
MMMUJt ,tANTBB Phone: YARDS 6054 

lybes viršūnėje, tie nelega
lūs imigrantai, kurie galėjo 
įrodyti, kad jie bu s perse
kiojami, kalinami arba nu
žudyti, jei bus deportuoti, 
gaudavo leidimą apsigyventi 
Jungtinėse Valstybėse. Jie 
tik turėdavo prašyti nuola
tinių vizų. Pranešus, kad vi
za jiems duodama, jie turė
davo illvykti j Kanadą kad 
ir keliom minutėm, pasimti 
iš Amerikos konsulo vizą ir 
grįžti legalaus imigranto 
padėtyje. 

Ir šiuo metu lenkai bai 
imigrantai iš Balkanų i r 
Baltijos kraštų, kurie neno
ri grįžti į savo kraštus dėl 
galimo sovietų persekioji
mo, turi tas pačias privile
gijas, kaip ir pabėgėliai nuo 
Hitlerio, nors jos ne visuo
met noriai jiems pritaiko
mos (prisiminkime įvykį su 
estais, kurie atbėgo mažais 
laivelais per Atlanto vande
nyną). 

Kita kliūtis deportacijai— 
kai kurie Europos kraštai 
nenori priimti deportuoja
mųjų savo piliečių net ir ta
da, jei Jungtinės Valstybes 
apmoka deportavimo išlai
das, kurios siekia iki $300 
vienam asmeniui. Rusija, pa
gal imigracijos įstaigų davi
nius, nepriėmė ne vieno de
portuojamojo paskutinių 20 
metų bėgyje. Dabar ir tie 
kraštai, kurie yra sovietų 
įtakoje, laikosi to paties 
principo. 

dęs, neprarado pusiausvyros 
ir Kepė mergaitei eiti į mie
gamąjį ir susivynioti į ant
klodę. Jis taip pat paskam
bino savo kaimynui, kad jis 
nugabentų^ mergaite ligoni
nėn. Mergaite vistik smar
kiai apdegė ir yra kritiškoj 
padėtyj. 

Mergaitės motina tuo me
tu buvo pas dantistą. 

Prezidentą visi išgirs 
Wash?.ngton. — Jungtinių I kaime gyvenimą. Pastaruo* 

Valstybių trumpų bangų i ju laiku, sako, Lietuvoj vi-
siųstuvai užvakarykštę pre- sur matyti iškabos: "Išnai-
zidento Truman kalbą Kon- k i n t i buožes iš pat šaknų" 
gresui tuojau perdavė rusiš- : D g l m a s i n i o a t i m į n ėj imo nuo 
kai Rusijos gyventojams. xw^„ :„ <.„.^ • i , 

„,r . * / • „ žmonių turto, nieks, sako, 
"Voice of America taip T : o f l l „ ^ - nAO:^\niw%n ». • 

, _ .v. , 1U Lietuvoj nesirūpina rytojum 
pat perdavė ištisą kalbos Tv .. ,. , J . . 
£ L * r 9 i u « m « . i r . i w . i - I s t o S a h m a suprasti, kokia 

tekstą 25-iomis kalbomis. 
Tačiau graikai ir turkai, 

kuriems prezidentas prašė 
suteikti pagelbą, kalbą gir
dėjo tik angliškai, nes tų ša
lių kalbomis "Voice of Ame
rica" nedirba. 

varginga gyventojų būklė. 

X Daugelis draugijų jau 
išrinko atstovus-liūdininkus 
visuomenės teismo — Liet 
Katalikų Vakarinių Valsty
bių konferencijoj, kovo 23 
d., Lietuvos Vyčių salėj. Ku
rios dar nėra išrinkusios, tu-

Politinė kampanija prieš rt t a i P r a r y t i kovo 16 d. 
mayoro rinkimus darosi gy-1 susirinkime. Konferencija 
vesnė, nes jau pradedami bus įdomi ir atstovai turės 
priešininkų langai daužyti, daug ką draugijoms praneš-
Demokratų Salininkai užva- ti. 
kar i šdaužė 27 - tos r inklmi-

Jau langus daužo 

nes apylinkės respublikonų 
klubo langus, 15 N. Ashland 

X Darius-Girėnas posto 
Bowling League paskelbė 

ave. Demokratai irgi skun- "Easter Beauty Contest" 
džiasi, kad respublikonų ša- ("Velykų karalienei" išrink-
linAnkai iškūlė 11-tos rinki- t i ) Įstojimas baigsis kovo 
miėns apylinkės demokratų 2 6 d « p r e l i m i n a r y » b u s ba_ 
S ^ ^ S . , b ū s t i n § s l a n .^ u s : landžio 2 o -f inai" per pos-

Tiktai du išgelbėti 
Cincinn&ti. — Iš sugriu

vusio namo liekanų išgelbė
ti tik du gyvi: Delma Rudd, 
19, ir WaUy Peskin, 47. Pir
mojo tėvas, Al Rudd, rastas 
jau miręs. 

Dar nesurastas ketvirtas 
užgriautasis, Fred Elsaesser, 
75, sugriuvusio namo sargas. 
Beveik neturima vilties jį 
gyv^ atrasti . 

551 W. 37th st., praėjusį 
sekmadienį. to šokius Velykų vakarą. 

X Kun, J. Paskališko, kle
bono Gimimo Šv., Marijos 
parapijos, mėgiamiausias 

nes nėra pakankamai kuro. 
Iki šiol sušalo mirtinai 313 
žmonių. 

<? 

Suimtas įtariamasis 
Peoria. — Policija sulaikė 

Roy. Daily, 36, streiklaužių 
vadą, kurie prieš metus už
mušė du piketus, norinčius 
sulaikyti traukinį, nes jį į-
taria gelžkelio prezidento 
George P. McNear Jr. nu
žudyme. 

Daily buvo atleistas iš 
tarnybos kartu su kitais tri
mis sargybiniais, kai jie bu
vo teismo dlel pikietų nužu
dymo išteisinti. 

Daily kol kas neprisipažįs
ta turįs ką nors bendro su 
nužudymu. 

Iš tam tikrų pėdsakų su
sekta, kad nužudymą atliko 
trys žmonėe: du nušovimo 
metu ėjo pešti, o vienas bu
vo automobilyje. Vėliau visi 
t rys nuvažiavo. 

y 
•C JEIGU NORITE PASKOLOS AMT NAMO 
P JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINTMUI 
• JEIGU NORITE GAUTI 3% — KREIPKITĖS | 

Savings 
1739 So. Halsted St 

Joto, Indelio, 
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Berlynas tebešala 
Beriin. — Berfynas tebe-) tekstas iš Šv. Rasto Chicago 

vargsta nuo šalčio ir miego, i Herald-American vedama-
Sakoma kad tokios Mito. L , . m t r e - i a . 
žiemos, kaip siu metų, nėra į. . , ^ ^^ , „, , i. mno m v. v. dieni, kovo 12 d. Tekstas pabuvę nuo 1928 m. Tačiau sią . .w _ _ , „ ^ 
žiemą pergyventi berlynie- i m t a s l s š v - L u k o Evange-
čiams buvo daug sunkiau, ^J*08. P5™^. 18, 17. 

X B. Pivariūnienė, žinoma 
Town of Lake labdarė, jau 
kelintas mėnuo, kaip dar
buojasi ruošdama kortavi-
mo ir kauliukais žaidimo va
karą, balandžio 13 d., Šv. 
Kryžiaros parapijos salėj. Va 
karas žada būti tikrai ne
paprastas. Visas pelnas ski
riamas lietuvių našlaičių Eu
ropoje naudai. 

X J. Brazauskas, K. Yo-
dčlis ir muz. J. Kudirka L. 
Vyčių seniorų kuopos išrink
ti atstovais-liūdininkais vi
suomenės teismo, tai yra Va
karinių Valstybių Lietuvių 
Katalikų Konferencijon, ko
vo 23 d., Lietuvos Vyčių sa
lėj. 

X M. Šveikauskas, iš Town 
oi Lake, stambus rėmėjas 
visų mūs mokslo ir labda
ros įstaigų, Lietuvai laisvin
ti iš komunistų vergijos pa
aukojo $200. 

X Al. Kilkus su ..ylvia 
Šimonėlis, vestuvių varpai 
suskambės po Velykų. Abu 
jaunuoliai yra pavyzdingi 
katalikai, dorai išauklėti. Al. 
Kilkus mamytė yra uoli ir 
darbšti veikėja Moterų Sa

igos 20 kp., Brighton Park. 
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