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D - i r i L - a l L ^ : : ^ ^ C , l \ - U / * • • ! NAUJAI STATOMI. SPAUSTUVĖ SUKRITO l . L ^ A . C ^ I / A I I C M / M V I - I « / N C l n r * ! Pasikalbėjimas Su Dr, K. Griniumi 
—JAUNOJI KARTA DAR GRĮŠ I NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA. — APIE [VAIRIŲ GRUPIŲ BENDRADAR-
BIAMIM£. — K^ MANO APIE KAT. BAŽNYČIA, PA
RAPIJAS, MOKYKLAS. — DR. GRINIUS PIRMAS DA
VĖ AUK4 POPIEŽIAUS ATSTOVO DARBAMS PALAI
KYTI. 

(Tęsinys) —Ką Tamsta manote apie 
jKat. Bažnyčios vaidmenį to-

Tremtiniai ir Lietuvos | j e lietuviu tautos misijoje 
Likimas i —Kan. Prapuolenis sa-

— Kokia būtų Tamstos vo knygoje apie lenkų apaš-
nuomone apie likusiuosius talavimą LietuvCje kritiškai 
ištrėmime lietuvius? vertina dvasiški jos kaiku-

—Jų yra virš 70,000. Apie rius praeities reiškinius. 
20 gimnazijų, apie 10 pro- Dabar Europ. je yra apie 
gimnazijų, pora tūkstančių 
studentų. Taip, kad net jau-

200 su viršum atbėgusių lie
tuvių kunigų. Jų tarpe yra 

Acheson Sako U. S. Nemaru Siusti 
Kariuomenę Graikijon ir Turkijon 

VVASHINGTON, kovo 24. jniems tikslams, "būdama 
—Atsakinėdamas į klausi-'ea£dnė mūsų pačių saugu
mus senato užsienio santy- imui," turėtų būti tiesioginė 
kių komiteto posėdyje šian- 'dovana, 
dien, valstybės sekr. pava- j ̂  ~ MlT "L* 
duotojas Dean Acheson pa- KOlMlMSiai NdlKind 
reiškė, kad vienintelis kraš-j M k l i a c K! n i r i a 
tas, kuris šiandien gali ne- I PlISIJdS MlIjUje 
šioti agresoriaus titulą yra ; VATIKANAS, kovo 24. — 
Rusija. Jis taip pat sakė ko- | Katalikų žinių agentūros 
munistų. gaujos Graikijoje j F i d e s gauti raportai iš Pe-
gali užvaldyti tą šalį, jei j k i n i r Tientsin kaltina kinie-
Amerika nepaskubės su la-! č i u s komunistus sunaikini-

! bai reikalinga pagalba. 
Anot Acheson, prašomoji 

$400,000,000 suma neturi 
būti skaitoma paskola Grai
kijai ir Turkijai, bet tiesio-

mu katalikiškų misijų vyk
dant "iš anksto numatytą 
planą.' L'Osservatorc Ro
mano šiandien atspausdino 
tuos raportus, kurie sakė 

nuomenė apie 50-čiai metų j labai didelių veikėjų, dauge 
bus patriotiškai užtaisyta, o j lis sugeba palaikvii' ryšį ir 
tas laikotarpis, atrodo, bus su kitomis grupėmis, gerai ^ ^ ^ H H • ^ • ^ ^ ^ I I P M M I ^ ^ H H ^ •' - A \ . X, A įtrvs misiios Shienhien Kine 
nakanlraTYioa CTrwti i «^™ Kr;*,, ~i r , \- . - ^ H H O T I ^ S B ^ ^ ^ ^ ^ H v ^ ^ ^ ^ V I S i S ! ! i '< > [ S 1 6 E H P H * ! gine dovana Atsakydamas i L ry s m i s lJos omeninei*, i \m 3 
pakankamas grjzU i nepn- butų, plačiau U kryptimi U i L « f t l f I M sen Vandenbenro k l a u s i m a s h i e * i r T a m i n S miestuose, 
klausomą tėvynę. I pasinešti I * : ^ ^ 1 ? ! 1 I B 1 I W M I I s e n- vanaenoergo Kiau*imą =» 

Ru«i H « , / i L m S ir Č " . L i ^ ^ ^ ^ • • • • • • • H H H B H H H B H B M B 1 I I M I ar Amerika praneš Jungti- komunistų valdomoje srityje 
trems bet vfsu neTvežNet 1 B a z n ^ c i o s ^ r e l i ^ s / a i d - j § i nuotrauka parodo kokia duobė liko Fo to, kai dalis ketvirto aukšto naujcs roto- i nėms Tautoms apie planą I P^uose nuo Pekitig. per 
žydų Babilonijos Je^iioU I™!? TT^ [ ^ ^ j graviūros spaustuvės statomos Philadelphia Inąuirer laikraščiui sukrito darbininkams padėti Graikijai, Achesonas Paeitus metus buvo šonai-
N a ^ S S o ^ L ™1ŽZ12TU £L T ? k l ^ a ^ | l i e j a n t cementą. Keli vyrai buvo užgauti, bet neraportuota jokia mirtis. (Acme Tel.) sakė niekam negalima pra- j kinti. Tos mūrijo, buvo ten 
S S s ^ . r " S t i Rusai f T t ^ l™ yU ~ : ^ ~ - n e š t i k o 1 k o n ^ e s a s b ^ s už-! atidarytos prancūzų, aus-
pajege visų i š v e ž t a Rusai Kataliku, as pasakyčiau ^ l ^ ; ^ D ^ l r « l « i i U U*- .U U.l.k U I ! ! . : . Ir^H^.^ i | v „ _ v t _ g y r e s a r a t m e t ę 8 Prezidento l ^ č i ų ir vengrų jėzuitų. nuo seniau bandė Lietuvą ; galima, bet katalikybei rei-

Legijonas Reikalauja Nauja Krizė Anglijoj: i Graikijoje Užmušta 
S t S T i ^ - S S : ! S i r S S t Z * » T E I M?.1$! iJ^m»n i s , u s i ? • « « • » • . t**™* 1119 Raudony Partizanu 
sant visokių priemonių, ne- ' prješ bolševiku*. 
paisant, kad nuo Bdtrcr Di- I 
džiojo laikų rusai jau turėjo I r A m e r i k o n atvykęs — 
savo įgulas Lietuvoje, sūru- t u r ė J a u P r o * 0 8 V*žinti ku" 

VVASHINGTON, kovo 24. | LONDONAS kovo 24. — 
—Amerikos Legionas šian- i Pavasariniai- potviniai Ang 

ATĖNAI, kovo 24.—Ofiei- ! 
alūs sluoksniai ir laikraščiai i 
šiandien pranešė apie užmu- j 

prašymą, o jei būtų lankia- ri • r vi 
ma U.N pagalbos, tai Grai- ! JldVAI JUC\ĄU00 
kfja galėtų susmukti. 

dien ragino kongresą prave-j lijoje, sunaikindami javų 
sti įstatymą sudraudžiantį I prospektus dideliuose plo- j šimą 119_ komunistų ir par 

sinti Lietuvos nepasisekė, m g ų ' kuriuos vertinu aukš- | komunistų partiją šiame i tuose, Londone iššaukė kai- tizanų, vieni jų kalėjime o 
taigi istorija priduoda mums tai> k a i P t o k s Patnjotas kum krašte. Legijono vicekoman- ,bą, jog Anglijai gali prisiei- j kiti kovose. Monarchistų 
drąsos, kad nepasisek* ir Valkūnas ar energingasai 

Paskelbė I?nsų Planą 

partijos darbininkų Ameri
koje. 

dabar. Kas rusus-bplševikus k u n ' Kfn č i u s 

išbando praktikoje, jų nebe- — Kokia jūsų nuomone'vil*' pihialaikių'' komunistų 
nori. Tik teoritekai dar apie apie Jungt. Amer. VatetyDe
juos svajoja. Bulgarai, slo- se sudarytas lietuvių para-
vakai, rumunai net vokiečiai j pijąs, mokyklas? 
—išgydyti nuo komunizmo. —Tikybą įvertinu teigia- terialiniai jis nėra reikiamai 

—Kaip Tamsta manote mai, tą aš daugelyje atvejų |aprūpintas. Tą, kartą, paty-
apie lietuviškų grupių ben-jesu pareiškęs, taigi ir l ie tu-! r i a u i š atvykusio pas mane 
drą darbą? jviškos parapijos mokyklos Į istoriko Z. Ivinskis. Jam pa-

—Mes turime sau pasta- s a vo nuopelnus turi ir yra Į sakiau^ kad čia katalikų pa-
tyti klausimą — ar mes no- remtinos. Aš visados tautiš-

dierius James F. O 'Neil sakė į ti ieškoti kitos paskolos 
spėjama yra 100,000 "akty- .Amerikoje. Valdžia, tačiau, 

Tris Amerikiečius 
ROMA, kovo 24. — Trys 

amerikiečiai kareiviai iš 88-
Savaitės gale Amerika pa- t o g d i v i z i j o s okupuojančios 

skelbė dokumentus, kuriuose iVenezia Guillia buvo šian-
kaltinama Rusija komunis- | d i e n j u g o s i a v ų SUgrąžinti į 

laikraštis Hestia sakė kai-j tų veikla Graikijoje ir j alijantų štabą. Jugoslavų 
mieciai užmušė 13 komunis 
tų, kurie būtų buvę palei-

Turkijoje. Iki šiol laikyti | pa trulis suėmė du jų savai-
slaptybėje, dokumentai kai- | t e a t ? a l i r t r e č i ą sekančią 

džiami iš kalėjimo Aghios|tina Rusiją vedimu "nervų l d i e n ą kuomet jie peržengė 

rime nepriklausomos Lietu- kus žygius kunigų palaiky-
vos, ar ne. Aišku, kad nori- davau. "Varpe" su kunigais 
me. Toliau — kas Lietuvos bendradarbiavome. Žinoma, 
laisvės priešas. Aišku—bol- Pasiginčyti tekdavo, b e t 
ševikai, Stalinas. Pagal ka- '*Varpas" per visą keliolika' 
rišką taktiką — visas jėgas m e t ų katalikybei neprasikal-
sutelkti prieš bendrą Lietu- t o- J u k mes, Maskvos stu 

reiga būtų savo dvasinį) va
dovą paremti. Paprašiau la
pą popieros ir pasirašiau 
pirmas auką popiežiaus at
stovui 50 markių. Mano žmo 
na tam pritarė (pas ją kasa 
buvo) ir paskiau tas lapas 
nuėjo toliau. 

nieko tuo reikalu nesakė. 
Vanduo užliejo dar dau

giau sričių šiaurės Anglijo-i Mimitrios kaime, Moladi ra-j karo" prieš Turkiją, atsklei-jp e r M o r g a n liniją į buvusią 
je šiandien. Policija rapor
tavo "vis prastėjančią padė
tį" Yorke, kurį patvinusi 
Great Ouse upė perkirto be
veik pusiau. Londone vanduo 
šį rytą sustabdė požeminius 
traukinius. 

vos laisves priešą. Vieni ki- dentai lietuviai, kurį laiką | Popiežius palenktas lietu-* 
tiems paskelbę amnestiją .leidome knygas kartu su I vių naudai. Jisai savo kai- planus patiekimui žydų by-
visi, kurie laukiame, kad .Seinų klierikais. Būdamas j***™3 !** radiją, savo veik- llos Palestinoje Jungtinėms 

Tautoms. Valdybai artimas 
šaltinis sakė tikimasi, jog 
bus reikalauta "neriboto žy
dų imigravimo į Palestiną." 

tuose nuo Salonikos, Kerdyl 
lia kalne. Sakyta 46 partiza
nai buvo užmušti, 19 sužeis
ti ir šeši suimti. Konserva
tyvų laikraštis Ethnos sakė 
55 partizanai, tame tarpe JERUZALE, kovo 24. ^ , , v.. . ^ ^ . „ . ,„. jų vadas, buvo užmušti kuo-Po savaites uždarų posėdžiu . . OAn , . v , * v f' met gauja 200 buvo apsupta tikimasi žydų agentūros vai- ,. „, , , v. * ; . , , , ties Elasson, šiaurėje nuo 

dyba šiandien paskelbs savo ^ . 

Mano Žydai Paskelbs 
Savo Plan$ Palestinai 

jone, ir penkis kitus tarpe džią rusų '• planą" padaryti i t a ] ų terįtoriją, kurią dabar 
Apidea ir Prostami. j Graikiją komunistine, ir pa- j okupuoja Jugoslavijai. 

. . . , . . . . vadina Lenkiją sovietiniu TT o kfiriiinmpn?<? viršinin-
Viesosio« tvarkos minis- K ,. ., u.&. Kariuomenes virsimn-

terija sakė kairiųjų būrys, s* t® l l t u ' 'kai padarė eilę protestų ir 
buvo sunaikintas kovoje rv- . A c nf s o n a s . t a l P V*1 s a k e iišagvo amerikiečių paliuosa-
^ ̂  ^ e ^ T^I_J î i Amerika turės investuoti pi- ! v į m a 

nigų į pietų Korėją, kad pa-
statyti ją ant stipraus eko- ] Jgjgjg ReVOllUClja 
nominio pagrindo, nes ausi-
ja užblokadavo by kokj su
sitarimą suvienytai valdžiai 
tame krašte. 

Lietuva tvarkytųsi demokra- i Vokietijoje skabydavau ir la lietuvius katalikus susti-
tiškai, savarankiškai, visi katalikų laikrajį^"Naujasis | P"0 0-
sutelktomis jėgomis turime Gyvenimas." Yra jame daug 
veikti. O tuos maskoliafilus, j sveikų minčių, pasinešimas į 
verčiau palikti tuom tarpu I naujas reformas. 
šalyje. Laikas veikia.jų ne- j Apašt. Sosto Delegatas 
naudai, ir gal daugelis su- , 
grįš. Solidarizavimas, tole-1 Svarbiausia dabar būtų 
rantingumas, bendras dar-i t a i mūsų idėjų propaganda 
bas visų patriotinių grupių amerikiečių, anglų, prancū-
dabar būtinas dalykas, o « l spaudoje. Aš manyčiau, 
skirtingumui»-1r nesutarimus j kad čia katalikų kunigijos 

—Ką. Tamsta dabar asme
niškai planuojate? 

— Kiek galėsiu, sueisiu 
kontaktan su lietuviškomis 
kolonijomis. Paskiau—tvar
kysiu savo atsiminimus. Vie
nas tomas, 1894-1900 metų 
laikotarpio, parengtas spau
dai ir paliktas Europoje 
(nuorašas pas mane yra). 

atidėti arba ir visai užmirš- Į uždavinys būtų užgulti ta < Juodraštyje yra tolimesnis 
laikotarpis (1901-1926 m.). 
Toliau, ruošiu lotynų-lietu-
vių-vokieČių-anglų ž o d y n ą 
mediciniškų terminui." 

Savo pasikalbėjimą Dr. K. 
Grinius baįgė duodamas vil
tį, kad ateityje panašiais 
pasikalbėjimais turėsime pro 
gos dar daugiau klausimų 
spaudoje iškelti. 

Dr. J. Prunskia 

ti. į kryptimi. Juo labiau, kad 
i lietuviai dabar turi einanti 

Katalike Bažnyčia ' v y g ^ p a r e i gas Vokietijo-
Bendras darbas siektų j je Apaštališkojo Sosto dele-

plačiau: jungtinėmis jėgo- j gatą kan. Kapočių, kurs ga-
mis su latviais, estais ir su Ii sulošti rolę diplomatinio 
kitomis pavergtomis tauto- į atstovo Vatikane, ir jo veik-
mis, neišskiriant nė lenkų— la jau žymi. Pas jį atvažiuo-
išsilaikyti prieš Rusijos ag
resiją. Tai yra istoriškoji 
misija mažųjų tautų. 

ja aukšti svetimų valstybių 
kariški, dvasiški ir civiliniai 
pareigūnai. Gaila, kad ma-,. 

Tuo tarpu žydų požeminė 
organizacija Irgun Zvai Le 
umi ragino žydus visame 
pasaulyje boikotuoti britų 
prekes kaipo "dalį mūsų ko
vos prieš imperializmą." 

Balkanų tyrimo komisijos 
nariai vakar išvyko į So-

Pasekretorius Will C >.ay-
ton šiandien liudijo atstovų 
užsienio reikalų komiteto 

Paragvajuje Nepavyko 
ASUNCION, kovo 24. — 

Prez. Higinio Morinigo šian
dien sakė ginkluoti bandy
mai nuversti jo valdžią ne
pavyko, ir kad sukilimo su-

posėdyje šiandien, ir sakė kurstytojai dabar ieško kaip 
tik $150,000,000 prašomos 
$400,000,000 sumos nebus 

fiją ir Belgradą po beveik Į vartojama militarinems iš-
dviejų mėnesių tyrimo. I laidoms, o pagalba militari-

išsiderėti taiką. Pasikalbėji
me, jis sakė ' 'Sąjūdžiui ne
pavykus ir sąmokslui sosti
nėje esant sukontroliuotai, 
komunistai ir jų sąjunginin
kai, sekdami niekšišką tak
tiką, dabar ieško kaip pa-

Streikieriai Grįžta 
į Allis Fabrikę 

MILVVAUKEE, Wis., kovo 
24.—Paskutinieji 3,000 Allis-
Chalmers Manufacturing Co. 
streikierių šiandien pradėjo 
grjįžti į darbą po nubalsavi-
mo užbaigti 327 dienų ilgu
mo streiką. Jie negaus rei
kalauto 25 centų valandai 
algų pakėlimo nei kitų rei
kalavimų. 

Vėl iausiu Žinių Sant rauka 
—Anglijos užsieniui «sekr. Bevinas vakar naktį matėsi. siūlyti būdus išaiškinimo 

su Staline. Spėjama jfis ragino Rusijos diktatorių tampriai konflikto." 
susirišti su Anglija prieš vokiečių agresiją. 

—Paragvajaus sukilėlių radijo pranešimai raportuoja 
dideles kovai? ir laimėjimus prieš valdžios kariuomenę. 

—Buvęs U.S. ambasadorius Rusijai Wra, C. Bullitt sakė 
jei Rusija būtų turėjusi atominę bombąj ji būtų ją. panau-

Morinigo nurodė >s yra 
priešingas tokiam civilinio 
karo užbaigimui. Jis spėjo, 
jog sukilėlių jėgos susideda 
iš apie 2,500 vyrų "iš viso, 

dojusi prieš Ameriką, ir kad komunistų partijos tikslas ! m j m a n į į r į„ padėjėįus 
yra. susilpninti Ameriką, paruošimai laukiamam karui su ;' 
Rusija. 

—Prez. Trumanas vakar vakarą sukvietė kongreso "6 
didžiuosius" aptarimui dabartinės U.S.-Rusijos padėties. 

KALENDORIŲ* 
Kovo 25 d.: Apreiškimas 

Švč. P. Mar.; senovės: Nari-
-Telefonų darbininkų unijos vykdomasis komitetas mantas ir Grudeva. 

nutarė šaukti streiką bal. 2% d.. 6 vai. ryte. 
—OTC direktorius Fletcher sakė jis palaikys nuomų 

kontrolę iki bus kongrese sudaryta nauja agentūra. 
—Britai pervedė daugiau karo laivų Turkijai, kad. ų ga

lėtų stipriau apsaugoti Dardanelių prataką. 

Kovo 26 d.: Šv. Liudgeras; 
senovės: Dorulis ir Gėla. 

ORAS 
Giedra ir šaltoka. Saulė 

teka 5:46; leidžiasi 6:09. 
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nraNRAAf'IS DRAUGAS, CHICAGO, mCINOIS 
^ ^ j f c f a l i iiiirmi i n a l i, .Ji: 

SVEIKATA... 
BRANGUS TURTAS 

R a S o D R. R A C K U S 
4204 Archer Avenee, CMcago 

I Š V E N G T A S T R E I K O • • 

KEPENŲ C1RRHOSIS 

Kepene cirrhosis dažniau
sia yra senstelėjusių žmo-
ūų liga. Jaunieji rečiau tąją 
5gą gauna. Žodis "cifrho-
;8" reiškia išpuftimą, — su-

' rinkimą, sukietėjimą. 

Senesnes kartos lietuvių 
tarpe, gan dauy kenčia ir 
m i r š t a n u o kepenų c irrho-
z!s. O tai ne be priežasties 
ir nebe kaltes... 

Priežastys t šnapsiukas, -~ 
t*i y r a d idž iaus ia s ka l t in in 

kepenų cirrhozę nuo apši-
nuodyjimo su nuodugniais 
chemikalais. Bet tokios prie
žastys yra retenybe. Vezys 
taipgi gali būti priežastimi 
cirrhoeės kepenyse, bet tai 
yra taipgi retenybė. 

Simptomai. Jei žmogaus 
kraujo cirkuliam ja yra ge
ra, tai pradžioje iis mažai 
ką blogą jaučia . Vė l iau , kai 
kepsnys labai išpūsta, tai 
visokias ledakas kenčia. 

Pradžioje žmogus guodžia 
si šitaip: (1) Netenka ape-

kas, nuo kurio didžiuma gaU' tito prie valgio: (2) Kar
na kepenų cirrhoze. N*sa- t a i s k r a u J u vemia: (3) Blo-
kau, kad kiekvienas kurs tik S** viduriai virškina; (4) O-
g-irkžnoja gauna tą ligą. Y - d o 3 sP*1™ PMidmro gelsva; 
ra tokių kurie geria per daug į <5> P*1™* ^rodo lyg suti-
metų ir blogų pasekmių ne- n$ s-
pajunta, bet tokių yra nežy- ž i o straipsnio pabaiga bus 
mi mažuma. Bet didžiuma' g e ] c a n t į g y k į 
girtuoklių tfi dažniausia 
gauna kepenų cirrhoze, ir 
nuo to daugiausia miršta 
Valdiškoji statistika nepa 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas A. V. Peni-
sako tikros skaitlines mirs- cillinas yra antibiotinis vais- j <jiįa-igiomes Amerikos bro-
tanČiųjų nuo kepenų cirrho-, tas ir plikiai pagelbsti pneu 
zės, bet patyrę daktarai tu> | monija susirgusiam. Bet y-
ri savo w slaptą statistiką''; | ra išimčiai ir ant tūlų žmo-
mat, Žmogui mirus nuo ke
penų cirrhozes, gan nepato 

nių penicillinas ne v e i k i a. Tai parode Vasario 16-tos 
Taigi penicilliną negalima j g r a ž u s m i nėjimas, kuriame tl* k o k s «vetima« atėjūnas, 

gu daktarui parašyti tai ant j skaityti kaip specifinį vais-1 dalyvavo daug svečių iš j V i * n '* m a n o ^ v l i n k g f l au" 
mirties Certifikato... parašo t% pneumonijai gydyti. To-
kitokią priežasty, kad nepa- Į dėl tamstos giminaite ir ga-
darius giminėms nemalonu- Į lejo nuo pneumonijos mirti, 
mų bei keblumų... I nors jai ir buvo labai daug 

taipgi yra galimybė" gauti; penicillino injektuojama. 
Atsakymas P. R — Tams-

Kodel Pasilikti 
HOTDTMOS. SU PENICILLIN 

Sergančiu? 
[NEŠTŲ, PŪSLES, SOCIALUS 

LIGOS PASEKMINGAI 
J&u pakertėjome tūltttančtama 

"Mes norime, kad visas 
— ta klausi kas per liga yra pasaulis greičiau pažintų 

"Milk leg" ir nuo ko tą Ii- bolševikų klastas ir joms 
g% gaunama ir t.t. Keliais l a į k u pasipriešintų. Kai aš 
žodžiais atsakyti į tamstos. pagalvoju apie tėvynę, na

mus ir ten likusius tėvelius, 

kurte kentėjo dėl NBRViąKUMO. OD
OM, KRAOJO. U A Ū K Ų , IR PRIVATI-
NIŲ LIOV Gydome llapinlmo kanale 
•unegralavimu*. nutekejlmua, pertaakg 
vertima tuJtrati pUsl*. nuolatini kalimą-
m nafcMa i i §•*•» ^ 
FTZDf C m FLUOROSKOPI&KA 
X-RAY EGZAMINACMA 
MIKROSKOPIŠKA* KRAUJO IB 

ŠLAPIMO IŠTYRIMAS 
VISKAS TIK U2 $3.00 

PALES (Heraorofclai) 
LMTDOMA MTJSTC ftAFflTU KRTODU 

BM MLAUtJMU 
B S PIOVIIIO. BM D K M N M O , 

DMJlomoJe atveja paleervma n o I 
tkl • dienų laikotarpyje, 

(lydymo kaitai prieinami Mekrienam 
„.. o minkai. 
t ' l f l N K m i M A l GARA*rtTOOJA»A8 

o t t v i s ^ A M KŪRI PAIMAM OTDTTI 
tHABANClUJ U P\TAHNAVIMW 

A*VIAA VAKARAI8 

DR E. E. Culp 
DR. A. E. Kroening 
903 SOUTH STATE STREET 

Kampa* Adėme ftniteme Aukite 
• A L . : kaadlea nuo • ryto U* • 

a e k 
S<*kmarJ1enl».t.<> uždarei* 

i • 

Russell W. Roof Kaltina 
Demokratus 

LAIKO JtJOS ATSAKINGUS 
UŽ ŠALIES IR MIESTO DIDŽIA 

, BETVARKĘ IR PASTATYME 
KRAŠTO KITO KARO PAVOJUN 

ftussell W. Rodt, Republikonų 
partijos kandidatas už Chicagos 
Mayora, vedant stiprią kampani
ją prieš Demokratų politinę tvir
tove, paskutinėse dienose pirm 
Rinkimu (Bal. ld.), įspėja Chi-
Cftgtus piliečius, kad būtų atsar-
gT&* prie* apgaulystes Relley-Ar* 
vey politines mašinos. 

N^rs Demokratai stato naują 
kandidatą ui Mayorą, anot Root 

Unitai Rubber Work e« oi America, priWitt«t CIO, %**»£& ^ e S T c S S į o f c 
buvo p į k i l ę ižeiti į s tre iką tačiau erasi ta ikė s u darbda ne* ta pati politinė saiką valdys 
viai*. Nuotraukoj unijos f**sidferitA« ir darbdaviu afcsto* ^nktaVjTK* y r i ^ ^ u ^ u S 
va« pasiraio imi taikymo sutarti. (Ačm^Draufaa tėlepiU n* m«Aina, kurt Drisidėjo prie iš

rinkimo New Deal Presuientų, 
• m M M H M I i i i m ' kurfe ftdave mažas Europos tau

tas if dav€ galimybę komunistų 
Rusijai fcrąsinti politinę Ir reli
ginę laisvę nęt po visą pasaulį 
Šiandien. Tft Demokratų adminis-
tracija šiandien stato mūsų šalį 
pavojun kito nsujo karo, kaa 
gali v§f pareikalauti gyvybes 
mūsų jaunuolių ir išleidimo mil-
žiniškų sumų karo reikalams — 
kas dar daugiau apsunkins mūsų 
sal| ekonomiškai. 

Root apkaltina vietinius Demo
kratus ui dabartinę betvarkę Chi
cagos mieste, už nešvarumą gat
vių ir elių, už skandalą liečiant 
Chfcagos viešąsias mokyklas, už 
aukštus taksus ant nuosavybių, 
ut politinį įsimaišymą į policijos 
reikalus, kad net dabar yra pavo
jus Chicagos moterims ir vaiku
čiams gatv#se ir namuose, už pa
didėjimą piktadarybių ir gangs
terių įtekmės. Jis kaltina Demo
kratus už politinį įsimaišymą į 
transportacijos patvarkymą, ku
ri sistema šiandien yra taip su
irusi kad žmonės kenčia didžiau
sius nesmagumus ir už tai moka 
daugiau negu pirmiau. 

Root aiškina, kad vietinių De
mokratų partija nesiskiria nuo 
visos šalies Demokratų partijos. 
Viskas išvien, viena palaiko ki
tą, ir tol kol Chicagos Demokra
tai nebus prašaltini iŠ ' valdžios, 
tol bus sunkiau išrinkti Republi
konų partijos vadus-atsitovus į 
Washingtoną. 

(Skdb) 
~ ^ — - • — ~ 

Kur yra gėrimas, ten yra 
pavojua. 

Antradienis, kovo 25, 1517 
r • - • - i Į 

Dr. Walter J. 5wiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Vlrfi Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
• a i . : — Kasdien l t iki 11} 1 fld I: 7 
<ki » fteitad 10 ryto liti f rak. Sek
madienį 1* iki l t . Trečlad. uždaryta 

Baisus Buvo 

Pirmasis Bolševikmetis Lietuvoj 
Vienas gyvenąs ištrėmime nežinau net kur besidėti. 

lietuvis, kuris Čikagoj sura
do geradariu % kad padėtų, 
jam pasiekti kilnaus tikslo, 
vienam sfcvo laiškų rašo a-
pie baisų pirmąjĮ bolsevik-

"Priei karą neblogai Lie
tuvoj gyvenom. As su bro
liu išbėgom iš bolševikų ap
supto rato. Tėveliai nespėjo 
ir taip vargšai pasiliko Lie-

metį Lietuvoj. Savo laiške, Į tuvoj. 
tarp kitko jis rašo: i <'Mačiau pirmąjį bolševik-

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Rd. 
Ofiso Tel.: PROspect 6446 
R M . Tel.: HEIVflock 3150 

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

Trečiadieniais saga i sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJ.\S m CEDKUROAS 

4729 8 o . Ash land A ve. 
(2-troa lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia šaukite— 

Bes. i k : MIDway 2880 
OFISK) VALANDOS: 

12 vai ryto, nuo 2 iki 4 
t; nuo 7 Iki 8:90 vaL vak. 
nuo 10 iki 12 vai. dieną. 

u Mes čia nep a p r a s c a i 

lių lietuvių pastangomis gel
bėti žūstančią Lietuvą. Dir
bame, meldžiamės ir mes. 

metj Lietuvoj ir visas bol
ševikų skriaudas. Jie atimi
nėjo iš gyventojų žemę, tur
tą, o pačius vare į Sibirą. 
Ne vieną naktį turėjom tū
noti miške, kad nepamaty-

vairių kraštų, net trys ara
bai ir vienas kinas kunigai. 
Kard. Pizzardo atlaikė iškil
mingas šv. Mišias ir pasakė 
atitinkamą pamokslą. 

klausimą nelengva, nes per-
platus klausimas. 'Milk leg' 
yra tai kojos iepurtima* kai j mgeni t a i n e v a l g y k P a m § . 
veninės gyslos vidus « B i - | g i n k v a l g y t i k e p t u f i abU0fc 

kemsą kraujo krekena. Prie- U u g B e n d r a i o b u o l i u 8 v a l . 
žasčių gaU būti daug, ir vi- g y t i y r a g y e i k a ; ^ k[enQ 
sas eia išvardinti neįmano- v i d u r i a i nepaken<5ia, Ui i * 
ma, nes stoka vietos. Bet • b a i n e s v e i k a > _ n i e k o n e p a . 
dažniausia priežastis yra, tai j ^^y^į 
kojos užgavimaa bei pervar-
ginimasf Lengvoji infekcijai /---
taipgi; kartais kraujo kre- * 
kena iš yečiaus nuslenka gys 
lomis į koją ir ten užkemša 
veną, ir t.t. Jei stropiai klau* j 

i sysi daktaro įsakymų, tai 
; pasveiksi. $£oja gali kavtažs 
| pasilikti storesnė nei teuva. 

Atsakymas J. L. -^ Jei su 
valgęs žalią, obuolį jaUtieSt 

Vien iš mano apylinkės su 
gavę bolševikai tris Vyrus 
Telšių kalėjime nukankino. 
Jų lavonai buvo tokie, kad 
vokiečiams užėjus, radus 
juos kalėjime, savieji nega
lėjo pažinti. Iš viso taip nu
kankinti? Telšiuose buvo TA 
asmenys. Jie nežmoniškai 
buvo kankinami. Vieniems 
laužė rankų ir kojų kaulus, 
kitiems badė akis, kitus gy
vus virino, odą lupo, ausis 
nupiaustė, vinis i galvą ka
lė ir tam panašiai. 0 šim
tus kitų lietuvių arba į Si
birą išvarė, arba kur kitur 
nužudė". Kur užeina bolševi
kai, ten sukuria baisiausi 
pragarą. 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone \Ventworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

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

Saturdays 10 A. 11. to 8 P. M. 

Būkit Malonus 
SAVO AKIMS! 

Tik vieną porą akių gauname gy
venimui. Saugokite jas, lošdami 
ifeegaaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali suteikti 

87 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinio, kurie prašalina 

vteit akiu Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAl 
1801 So. Ashland Avenue 

Kumpa* lb-tos gat. 
Telefonas GANAL 0513, Ohicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:11 a m. iki 6:00 p. m. 

TeL GBO. 1800 (Ofleo Ir namo.) 

Dr. Walter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOM 

(Lietuvia Gydytoja*) 

3936 VVest 59th Street 
TALANDOi: I — • popiet, 1:19 — 
t l l vakarais TreGlad. pagal sutarti 

!» 
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KNYGŲ PASIŪLYMAS: 
GAVĖNIAI... 
Stacijos fr GranMe Verksmai 10ė. 
Sv. Juozapo Novena. 10c. 
SV. Tefeses Vaikelio Jėzaus Novena 10c. 
Nevena pfrie Dieve Motinos Naoi. Pagelbės 10c. fį 
Sv. Onos Novena , 15e; 
Novena į šv. Antaną 15c. 
6v. #ndo Tadejans Novena .15c. 
Novena už Sielas Skaistykloje 80c 
Intronizacija šv. Jėzaus Širdies &0c. 
Sveika Marija — Petrausko — Geg. men 85c 

Reik prisiųati ir Už persiuntimą. 

Galima pašto ženklais užmokėti. 

DRAUGAS 
2334 S. Oakley A ve. 

Chhsago 8, Illinois 

a = 3 

Sk Jums Naują Patarnavimą! 

ARCHER AVE. FEED STORE 
6268 Archer Avenue, Chicago 

Phones STAnley 3611 ar PORtsmouIh 8151 

Scmtch Feed $4^35 Egg Jtmsh ; 5 4 J f l 

ViščkikŲ Starter J 4 9 5 sin«4a* $1#1() už bale'ą 

PRISTATYMAS KASDIEN DYKAI 

i| 

Pas mus randasi pilnas pasirinkimas pašaro ir 
įvairių mlcmenų paukščiams ir gyvuliams. 

• L . J - J - . . . . U L . - J ' . . - g . 1 1 ' - -Ji.' M ' . . . 1 M . y 

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
Knfekftta Ekapertyvo ' 

Pstarnavizno Prifl 

RADIO SERVICE CO. 
SMAW.»NkM. 

CSMMh n i 
riMAM DARBAI OARAJITOOTAfl 

Tmleom Vien iMlrbyeoly 
Moa«Ilu« 

DYKAI APKAJNA VTMAfl 
Paimam H manų tr prt»tatom 

PARDUODAME NAU/Un 

ttes turime Hruiljų į stnk« ir 
I i touktl <m Ittan. 

Tatpffl Paalrlnklmaa VIUaMll 
uslkoa Rekordų. 

TELEFONTJOKETEs 
ororao tilt 

Iki l : f f Tai. 

Ofh. TeL VIB. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sek m. tik susitarus. 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso Tel. LAFayette 3210 

fie*. TeL REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 

ir nuo 6 iki 9 vai. vakare, 
rrečiadlenio vakaraia tr taipgi 

a^kntain^niMia pafai iutmitį. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. VVestern Ave. 
Ofise TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadienį Ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 80. 49th Coort, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 8-0, f-0 P.1L 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Valandos: 3—8 popiet 

TeL: GROvebill 4020 
(Ofiso Ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Sd. 

iDargis Vaistinės Name) 
O I U O VALAMDOS-

Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p4>. ir 
7 iki 0 vak. Trečiad. pagal sutartį. 

tfM 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL OANai 6152 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZTDENCUA 

S241 West 66th Place 
TeL REPnbUc 7868 

S T A S Y S LITVV1NAS S A K O : 

" H A R A R — Tai Geriausias Laikas 

R E I K M E N I S f» 
VISOKIOS R C 3 I E S N A M A M S 
— G E R A S P A S I R I N K I M A S : 

Stogams Reikmenys — losnlnoto Plyt% išvaizdos Sidings 
— Lan^ų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Vartote — EnameHo — Getežhrte Namams Reikmene 
(Hardware - - Pleisterio — Cemento — Srotg — Visokios 
RAšies Insaliacijos Materiolo «— stnrmo Lanira «— Kom-
Msaoijee Ohi% - * Wallboani —. Piaster Bomrė — Vams-
dšh} Ir Daug Kitų Dalyky. 

APROKAVBiAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS UTWINAS, ^res. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
3039 S. HAJLSTED S T . . T E L . VICTORY 127% 

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

Dr. Vincent E. Zopel 
D E N T I S T 

U21 West 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pigai sntartj. GROvehiU tSIS 

Ofiso tel. MONroe 0670. 
Restd. t d . CANal 78f». 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasfflen — Ui; 7-U; Tpe«ad. Ir 

Seštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pa«al sutarti. 

UL CANal 0257 
Rez. TeL: PKOspect 6659 

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

1821 So , H a l s t e d S t . 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto Iki 3p.p. 

6 Iki 9 vai. vakare. 

• 

^T 

DR. A. JENKINS 
m S l O t A * A SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VV. 63rd Street 

OFISO TALANDOS: 
Kaadlea nuo i -4 p.p. ir 7:lt-» vafc. 

Sefitadlenlala nuo 1*4 popiet 
Tredlftd. ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso TeL — PROspect 9SM8 
l eL — VIRdnla 1411 

ęm 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 

744 West 35th Street 
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—«:30 
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—S:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. I. E. M AK AR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—t ir 6—I 

(Mišo TeL: PULLMAN 110S 
Namo TeL; PULLMAN 8277 

Res. 6958 So. Talmaa Ave. 
Ros. TeL GROvebill 0617 
Oiflos TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Bojrf 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURG£ON 
4645 So. Ashland Avenue 

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

Sekmad., Trečiad. ir šeatad. 
Vikarais -tik pagal sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
Narna TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0086 
Rezidencijos TeL: REVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4167 Archer Avenue 
Ofiso va i : 1—3 ir 6—8:30 P. M. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 VVest Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Beste. TeL: BRUnswiek 0897 

VALANDOS: 
Nuo 1 Iki 3 popiet; 6 iki 8 vakare 

file:///Ventworth
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§ " D S A U G O " 
DARBŲ SKYRIUS 

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 
s 

**r>RArroAs»* ETELIP WA.VTEa> 
ADVER3TSIXO DEPARTMENT 

117 No. Dearborn Street 
TeL RANdolph t48S-»48i 

BEIiP WANTED — MOTERYS 

HELP WANTED — VYRAI 

MOLDERIŲ 
Bench ir Machine 

Pageidaujami vyrai su patyrimu 
abiejuose srityse. 

Matykite M>. H. M. Krager 
NATIONAIi BEARI N GS DIVI8ION 
AMERICAN BRAKE SHOE Co. 

5ssi w. eath ST. 
Arti Airport'o 

STIPRAUS Jauno VYRO 
* Dirbti Receiving room'e ir padėti 

Stock room'e. Gera mokestis. 
MATYKITE MR. STASKO 

M. BORN & CO. 
1060 W. Adams S t 

HELP WANTED — MOTERYS 

REIKIA MOTERIŲ 
Loop Saldainiu Dirbtuvėje 

Patyrimo jokio nereikia. 
Gera užmokestis. 

GOLD CANDY CO. 
210 \V. Madlson 

OPERATORKŲ 
Siuvimas prie sheer crepe ir vel
vetinių suknelių. 5 dienos j sa
vaitę. Gera mokestis. Darbas yra 
nuolatai. Malonios darbo sąly
gos. Apdrauda. Atostogos. Maty
kite Mrs. Stevens. 

Estelle Dress Co. 
1410 W. JACKSON 
(Apatinis Aukštas) 

PATYRUSI MOTERIS 
PRIE PRITAIKYMO IR 
PERTAISYMO DARBŲ 

Puikioje moterims specialty ša-
poje. Turi mokėti anglų kalba. 

Gera mokestis. 
Puikios Darbo Sąlygos. 

MATYKITE MISS PARTLOW 
19 E. JACKSON 

TEL. — YVABASH 5200 

"""F I N C H L E Y 

Nori Išvengti Gumos 
Kainos Pakėlimo 

CLEVELAND, kovo 24.— 
' 'Ketur ių d i d ž i ų j ų " g u m o s 
fabrikų kalbėtojai šiandien 
sakė jie viliasi jog nebus 
reikalinga pakelti gumos 
produktų kainas, kad išly
ginti $50,000,000 algų pakg-
timą duotą 110,000 darbi
ninkų. 

Tos firmos — Goodrich, 
Goodyear, Firestone ir U.S. 
Rubber — šeštadienio naktį 
davė 11 v2 centų valandai al
gų pakėlimą, tik 24 valan
das pirm paskelbto streiko 
laiko. Pakėlimas galioja nuo 
vasario 2 d. 

AR IEŠKOTE GEROS 
P E D E S I R A T S A R G O S ? 

TELEFONŲ KOMPANIJOJ 
RANDASI DARBŲ 

— D f t E -

DŽENITORKŲ 
UŽDARBIS 72 K c i VAL. PRADŽIAI 

lt H c | VAI/. PO S Mfi.V. 
S»fcC i VA£. PO 6 M£N. 

VALYMO DARBAI MOTERIMS 
VISOSE MIESTO DALYSE 

VAL.: 5»S0 VAK. IKI 12 NAKTĮ 

ATSIŠAUKITE 

ILLINOIS BELL 
TELEPHONE CO. 

SAMDYMO OFISAS 
MOTERIMS 

STREET PLOOR 

809 W. WASHINGTON ST, 

MŪSŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
BALF Vajaus Aukos itiejus, V. Ramažas, P. Joku-

jbauskas P Kevinas, P. Mo-
Waterbury, Conn. B A L f t i e č i l ^ 'M* A n d r i k v t ė . 

EXPERIENCED 

S O L D E R E R S 
AND 

V / I R E R S 
LIKĘ TO WORK IN 

THE FRIENDLY ATMOSPHERE 
OP 

M O T O R O L A 
THE BEST RADIO PLACE 

IX TOWN 

J3CPERIENCED RATE, 94 c. 
AUTOMATIC INCREASES TO 

$ 1 . 0 4 
WE TRAIN 

INEXPERIENCED GIRLS 

STARTING RATE, 83 c. 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Gaus sveikinime 
Pradedant Didžiuoju sek

madieniu Boston arkivysku
pas Richard J. Cushing pa
siųs kiekvienam pakrikšty
tam vaikui, Boston arkivys
kupijoje, pasius sveikinimo 
kortelę, kaipo naujam Baž
nyčios nariui. 

IŠPARDAVIMAS 
Yra dar tik 20 kopijų 

"Sparnuoti Lietuviai"! 
DARIUS IR GIRĖNAS 
Knyga kietais viršeliais ap

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

KAINA — $1.75 
(su persiuntimu) 

DRAUGAS 
2334 S. O A K L E Y A V E . 

Chicago 8 , Illinois 

Atsiųskite man kopiją (ų) 
Sparnuoti Lietuviai. Jdedu $ 

Vardas 
Adresas 
Miestas 

vwhwtfwvwvwwwwwwi 
MAŽAI KOPIJŲ TELIKO 

A N T R A E P I S T O L I J A 

Pašenavotam prof. Kam
pininkui 

Darau nužemintą kinkų 
tinku, už apznaiminimą vi
sam pasauliui mano pirmo
sios epistolijos. Be to da
bar nuslinks visiems nuo 
širdies nežmoniškas markat-
numas del profesoriaus ilgo 
nesidairymo po margą svie
te. 

Protestuoji, kam Sveiką 
ponu pavadinau. Na, dau
giau nereikės protestuoti. 
Susiprantu ir suprantu, kad 
su bimbomis, prūsokais ir 
vabalais tiek biznio ir ryšių 
turi; kad pagalios visai su-
tavorščejai. Atšaukiu tą, ką 
padariau ir atsiprašau už 
jūsų tavorščiškos sveikatos 
apibrozijimą. 

Dabar kitas biznis. Skai
čiau apznaiminimą apie pa-
liubauną sūdą, kur visuome
nes galvos Ir kojos vieni ki
tų griekus išpasakos. 'Tai 
fine. Sakau, tikrai išmislas. 
Juk kitų griekus lengviau 
matyti ir dar lengviau iš
plepėti, negu savo. Tai lai 
atsidaro burnos, kaltinkime 
ir spardykime vieni kitus. 
Vieni ir kiti išeisime nušveis 
ti. 

Aš esu tokios zlasties a-
pimtas, kad prašau čia tuoj 
pirmą kiką duoti į galvas. 
Kam jie neskelbia gazietose 
pabegedių-tremtinių centrų 
ir vadų adresų, kad mes per 
Care ar sudarant patys pa-
kietus galėtume jiems siųs 
ti pamačių? Aš tūkstanti sy-~ 
kių g a z i e t o s e s k a i č i a u apie 
Šiurpulingą būvį vaikų, stu
dentui, moterų. Sykį girdė
jau adv. Skipitį kalbant. Sa
kė, kad išlydint jį j Ameri
ką, moterys rodė jam savo 

basas kojas ir klausė ką jos 
turės daryti speigams atė
jus. Girdi, prašyk amerikie
čių joms nors ''punčiakų" at
siųsti. Vėl kitą roząi pašėna-
votoj gazietoj skaitau, kaip 

F ša lpos v a j u s of ic ial iai pra
d ė t a s prakalbomis , kur ios į-
vyko Šv. Juozapo svetainėje, 
kovo 2. Surengė BALF 2 
skyrius. Kalbėjo kun. kle
bonas Juozapas Valantiejus, 
kun. J. J. Jakaitis, MIC, 
Juozas B. Laučka iš New 
York, Kazys Vilniškis iš 
New Haven ir L. N. P. Klu
bo pirm. T. Matas. Muzika-
lei bei visai programai va skursta Baltic Universiteto 

studentai ir prof e s o r i a i. d o v a v o komp. A. J. Aleksis. 
Tuoj kilo manyje pasistana- N e i b i o g į a u s į a s žiemos oras 
vijimas tuoj per Care užsa- nesulaikė geraširdžių lietu-
kyti jiems keletą siuntinių. 
Ir netikėtas sutrukdymas. 
Pašėnavotas gazietos radzi-
batorius neturėjo tiek razu-
mo, kad padėti adresą, ku
riuo pamacių galima siųsti. 
Bet zlasties apimtas, rizika
vau. Prof. M. Biržiškos var
du užsakiau siuntinį, padė
damas tik jo vardą, univer
sitetą vardą ir Hamburg. Ar 
to užteks? 

Žinau, ką čia galvos, non 
sakyti. Sakys: milijoną sy
kių nurodinėjome, kad savo 
šalpas pabėgėliams pinigais, 
• maistu, drabužiais, avaline, 
tiekarstomis, maistu, muilu, 
knygomis, mokslo reikmeno-
mis, rūkalais ir t.t. ir t.t. dė
tume per Balfą. 

Atsakau: taip dariau ir 
tcliau darysiu. Bet aš ir 
kiti norime patys su pabė
gėliais ryšius užmegsti. Aš 
ir kiti norime nuo jų gauti 
laiškų, su kuriais galėtume 
patys pasidžiaugti ir judin
ti snaudalius, minkštinti su-
kietėjėlius, šarma tinti begė
džius ir suvikrinti darbuo-

P o $5 : Ona Barzdevič ienė , 
M. Fortier S. Senkus, P. Liu 
binas, M. Verbyla, V Vit
kus, J. Kvaraciejus, M. Stan
kevičienė, M. Karinauskienė, 
V. Šaukliene $4. 

Po $2 — M. Valuckas, A. 
Kuncaitis, V. ir B. Pabilio-
niai, A. ir A. Ase vi čiai. Ki
ti po $1 ir smulkiau. 

Vasario 16 Šv. Juozapo 
bažnyčioje surinkta $1,059.-
64. Skirta po $529.82 BALF 
ir Tarybos vajams. Vasaros 
metu (rugpfūčio 3) i vyks 
piknikas Yjnden Park darže 
ir bus įvairių kitų parengi
mų BALF šalpos vajaus nau 
dai. 

Pasisfekė pabėgti 
Keturių aukštų' name, 1800 

-10 W. North ave., buvo ki
lęs gaisras. 20 asmenų kopė
čių! pagelba buvo išgelbėti iš 
ugnies , o 50 a s m e n ų pabėgo , 
kai tik gaisras prasidėjo. 

x 

vių, kuriems rūpėjo labda
rybės darbo pradžia. Aukų 
surinkta $260.00. 

Tarnas ir Aldona Matai 
$51.00; Federacijos 22 sky-l Waterburio lietuviai išgirs 
rius $50.00; komp. A. J. A-1 kenčiančių brolių lietuvių 
leksis $21.00; dr. Stasys ir j balsą, atjaus ir gelbės juos 
Stefanija Sapranai $12.00. darbu ir auka. 
Po $10 — kun. J. J. Valan- Marcelė Audrikis 

laiškai. Priklodan mano prie 
tetius Izidorius Pupauskas 
man rodė jo šelpiamo pabė-
įgėlios padėkos gromatą. Tai 
Pupauskas bažijosi, kad ta 
gromata jam duoda daugiau 
džiaugsmo, negu šelpiamam 
jo pabėgėliui jo siųstoji pa
šalpa! 

Taigi, pašėnavotasis pro 
fesoriau, priėjęs prie galvų, 
stuktelėk į jas ir pranešk 
apie šį balsą, iš padugnių 
girdėtą. Tesudaro adresų li
taniją ir tepaskelbia visose 
gazietose. Aš ir daugelis ki
tų darysime, kaip viršuje 
nusakyta. Be to tas biznis 
veiks kaip smarkūs milte
liai ant vabalų, bimbalų ir 
prūsokų. 

Teisybė visur sutinka prie 
šus. E. Young 

Apskaitoma, kad dabar 
moderniškomis ^nemonėmis 
Amer. J. Valstybėse visiš
kai pagydoma vaikų sergan
čių vaikų paralyžium. 

Raminančioji jo 
šiluma palengvina kankynę 

STRĖNŲ GĖLOS 
H Prisidėk prie millonų ty, kurld 
prisiekauja Jolinson's N U G A R O S 
PLASTERIU — pagamintu taip. kad 
greit palengvintų nugaros skausmu*. 
Daktarų išbandymai šimtams žmonių 
Jrodo, kad jis patarnauja! 
0 | Vartojant šj plasterj, tai lyg nau
doti kaitinamąja paduškaitę pačiame 
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina 
kraujo aplinktaką, ftILDO jums nu
gara, atliuosuoja skausmą ir murtin-
gimą. Jis švarus. Jo jėga tęsiasi ke
ltas dienas. 
g | Johnson's NTTOAROS PLARTERIS 
saugo nuo užsišaldymo. Pastiprina 
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. JJ gamina Johnson A 
johnson — vardas, kuris re*4kė ko
kybę per R0 metų. Visose vaistinėse. 

I 

Šv. mišios DO Dietų 
Šventas Tėvas leido at

našauti šv. mišias sekma
dieniais ir šventadieniais po 
pietų Belgijoje darbinin
kams, kurie negali šv. mi-
štiose dalyvauti ryto metu. 

Prie altoriaus mirė 
London. — Kun. Francis 

Wilson, 69 metų, jėzuitas, 
kuris dirbo carapjios darbą 
šiaurės Wales, sukrito ir 
mirė po to, kaijau jis buvo 
priėmęs šv. Komuniją atna
šaujant Šv, mišias. 

T I M E L E S S 
|jL LITHUANIA 
- ^ * - ParašS OWEN J. C. NOREM 

žemėlapiai, paveikslai. 300 pusL 

KAINA: $2.00 

Užsakymas siuskite J — 

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

Ohicago 8, IlUnofa 

Pleam send me postpald 
coptep of your book — TIMELESS 
UTHUANIA. Enclosed you wlll 
n D u 9 . . . . . . . * • • • • • • • • 

Name . 

Addrem 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • 1 

• • • • • • • • 1 • •••••••• 
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JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutvė 

RAKANDAI, 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 mašinėlės. 

Krautuvė . atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadieni, 
ketvirtadieni ir šeštadieni iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadieni, iš WCFL 
(1000 kil.) radio stoties. 9:30 va
landa vak., o ketvirtad. vak. 18 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

tojus. O kad profesorius ži- Na, tai iki kitos epistoli-
notum, kokią mačią turi tie jos. Dėde Karavojus 

W 

" 

ITIARCUT!^ 
V1ENINTSSLIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAKRAsTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11<L, ^933. 

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

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

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 
MARGUČIO Ofiso Adresas; \ 

6755 So. Western Ave.# Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehiU 2242 

« H B A B B 

iff 

0 JEIGU NORITE PASKOLOS AMT NAMO 
t » JEIGU NORITE P A SIDfiTI TAUPINIMU1 
M JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS | 

UIMIIVIEIRSAĮL 
Savinss and Loan Association 

1739 So. Halsted St TeL CANaI 8500 
/ūsų Indelių saaf umul apdrausti per rederal iavlnr" B B 4 

Insurance 
[ per weat 
Corporatl OB. 

Atdara kasdien nuo 9 ryto fld I rakaro. Ketvirtadianlaia ano I 
ajrto Iki t raka?* 0 rrte fld 1 pa 

WESTW00D LI0U0R STORE ] 
2441 West 69th Street. 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome J namas: 

Geriausiu rfišin aln 

bateliais, delfimls Ir 

statinėmis. 

• * f: 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

AL. ŠIMKŪNAS 
Savininkas . 

Telefonas PROspect 5951 

Yoa'll Need Money »« the Down 

Many ambirious couples are saving here te becoma 
fu ture home-owncrs, soon as ihef\e aocumulated the 
down payment oeeded. . Aoy convenient amount opcnj 
yom insured savings accouot at dus Association. Tba. 
charr wili $h ow you ho w much TOU need co sa •*. 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
r— -*~ 

TEL. CALUMET 4118 

k-
SAVE WITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

't 

• • 

• 
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D R A U G A S 
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THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

Entered as Second-Class Matter March SI, 1»1« at Chtcago. Illtnols. 
Under the Act of March I, 1879. 

PubHshed datty, -eoteept Sundays. 
by the 

Litiuianian Cathotic Press Society. 
Member of the CathoTic Pr*as Ajsa'n 

$«.00 per year outslde of Chicago; 
|7.«0 per year tn Chle**o & Cicero; 

4 centą per copy. 

OhtettgOjO n 
Oloeroje per paštą: 

Metama $7.00 
"*•»•» Metų 4.00 

Jungu Valstybėse, bet ne Cbicagoje: 
-tr.oo 
*kft 

Metams . : . . 
Pusei Metu 

Metams • • • 
Pusei Metų 

SM0 
4 5 1 

plttl«as reikia shjstl Paato Money 
Orderiu su " 

Skelbimų kames bus prisiunčiamos 
tuojaus, »sjavus prašymą. 

IsKELBKITSS DUEN. "DRAUGE" 

Estija Paverčiama Rusijos Tvirtove 
Jau kelintu kartu pasiekia Amerikos spaudą žinios, 

kad Estija yra paverčiama Sovietų Rusijos karo tvir-
*tove ir militarine -stovykla. Paskutiniuoju laiku į Šve
diją atbėgo iš Estijos žmones pasakoja, kad.po to, kai 
rusai pasitraukė iš Danijos salos Bornholm, jie ^su 
traukė gerai apginkluotą kariuomenę estų teritorijon 
•Ten prigabeno visokiausių moderniškų karo pabūklų 
Ypač įstiprinamos estų salos Dagol ir Oesel. Jos da
bar, yra paverstos tvirtomis rusų militarinėmis stovyk
lomis. Joana esą sugrusta virs 40,000 karių. Apar t re-
guliarinės kariuomenes, rusai organizuoja karo reika
lams partizanus. 

Oesel salos vakarinė ir šiaurinė dalis visai esanti 
izoliuota. Per keletą mailių ten nieko neprileidžia.-Eina 
gandai, kad ten rusai, vokiečių moksiininkų diriguo
jami, daro rakietinius eksperimentus. 

Iš pabėgusiųjų iš savo krašto estų pasakojimų yna 
labai aišku, kad rusai skubiai militariniai įsistiprina 
Estijoj, nes strateginiu atžvilgiu ji yra svarbiausia iš 
visų Baltijos valstybių;. Suprantama, paverčiant tą, 
kraštą militarine tvirtove rr stovykla, vietos gyven
tojai estai yra ištremiami į Sibirą, uždaromi. į kalė
jimus ir kitokiais būdais likviduojami. 

Nereikia užmiršti ir to, <k&d ir 'Lietuvoj h* Latvijoj 
Rusija laiko gausingas militarines jėgas, kurios nai
kina tų kraštų tautinį, kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. 

Jei mūsų (Jungtinių Valstybių) vyriausybė mato 
reikalą imtis griežtų ir stiprių įpriemoriių sulaikyti ko
munizmą Viduržemiuose, tai -kodėl yra leidžiama t am 
kruvinam siaubui laisvai siautėti Pabalty ir visoj Rytų 
ir Cen tralinė j Europoj? 

• 
Naujas Tnimano Žygis PrrešKtjmimistus 

Būtų tikrai nenuoseklu rūpintis komunistų siautėji
mo sulaikymu Europoj ir kituose kontinentuose, jei 
būtų leidžiama Amerikos viduje jam veikti ir griauti 
demokratinės santvarkos pagrindus. 

Dėl to, iš to išeinant, yra;pradėti žygiai suspenfduoti 
Amerikos komunistų partiją ir apvalyti nuo to tgai-
vaio darbininkų unijas. 

Prezidentas Trumanas tuo žvOgsniu dar ' to i ia t i nu
ėjo. Jis išleido, parėdymą, kad ne tik naujai priimant 
valdžios pareigūnus (tarnautojus) ištirti, <kad jie ne
būtų komunistai ar kitokie valstybės priešai, bet aky
lai peržiūrėti ir viaų senų federalinės valdžios darbi
ninkų (jų apie du milijonai) sąrašus, Jcad i r j ų tarpe 
nebūtų tokių gaivalų. 

šis Prez. Trumano žygis yra pusėtinai pavėlraOfcas, 
tačiau, kaip priežodis sako, geriau vėliau negu niekad. 
Norint pasaulį išgelbėti nuo baisaus komunizmo, i pir
moje vietoje reikia savo namus apsivalyti. Prezidento 
užsimojimas, neabejojame, ras pritarimo visame kraš
te ir visuose žmonių sluoksniuose. 

Ir Diplomatus Persekioja 
Mūsų korespondentas Europoje patvirtina "žinias, «kad 

už "geležinės uždangos'' vakarų vaistjrbių-akredituoti 
ministrai neturi jokios garantijos dėl savo laisves. Štai 
Bulgarijos įvykiai parodė, kaip sovietų Okupuotuose 
kraštuose elgiamasi su sąjungininkų Ir neutralių "Salių 
ministrais. 

Šio mėnesio pradžioje bulganų užsienių į reikalų mi
nistras Georgievas painformavo visas pasiuntinybes <e-
8ančias Sofijoje, kad per 24 valandas jos padėtų į bul
garų banką visus turimus pinigus. 'Toks aštrus tonas 

'Londone buvo paskaitytas nedraugišku. To negana, 
bulgarų policija apsupo visas i pasiuntinybes ir diplo
matų gyvenamuosius namus, neprileisdama nei vieno 
lankytojo.-Kada prancūzų korespondentė norėjo įeiti į 
savo pasiuntinybe, policija ją sulaikė, išstumdama iš 
automobilio. Prancūzų ministras norėjo paaiškinti po
licijai, kad korespondentė priklauso prie pasiuntiny
bės personalo, bet vietoj išklausę ; jo žodžių, bulgarų 
kareiviai apstumdė minis te rį... 

'BULGARAI NORI TIKRINTIf\%SUWriNYBU 
KNYGAS 

Liet. Kdt. Konferencijos Chicagtrje -Nutarimai 
II 

Lietuvių Katalikų Konferencija Chicagoje, kovo 23 d., 
Vyčių name, nuoširdžiai dėkoja L. R. K. Federacijos 
Chicagos apskričiui, ypač jos valdybai už nuolatinį bu 
dėjimą 'Bažnyčios ir Tautos reikaluose ir visus tuos 
darbus, kuriuos apskritis dideliu uolumu dirbo ir dirba. 

Koiiferenčijos dalyviai, matydami kokį vaidmenį vai
dina A.LiR.K. Federacijos • apskritis, skatina visas Chi
cagos ir apylinkių lietuvių katalikui draugijas dėtis prie 
mūsų vietinio veikimo centro Federacijos apskrities 
kad jo reprezentacija būtų autoritetingesnė ir jo veikla 
stipresnė. 

Taip 'pat konferencija skatina visų munų parapijų 
draugijas susiorganizuoti į Federacijos skyrius, kurie 
ilgi kviečiami dėtis prie apskrities veikimo. 

II 
'Konferencija, išklausius pranešimą apie Federacijos 

vapfkrities mananymą surengti Lietuviškos • Knygos 400 
metų sukakties proga lituanistikos parodą, jį užgiria 
ir pažada -visokeriopą paramą sumanymui įgyvendinti. 

U I 
Konferencija išklausiusi išsamių pranešimų apie* bend

rą Amerikos lietuvių veiklą Lietuvai laisvinti ir-trem
tiniams šelpti, nutaria Ąar-stipriau ir vieningiau dėtis 

,pns Lietuvos laisvinimu besirūpinančios Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir tremtinius šelpiančios organizacijos 
— Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fondo. Tuo pačiu 
konferencija skatina lietuvių visuomenę būti duosnia 
dabar vedamame BALF vajuje. 

IV 
Turint galvoj, kad šiuo metu eina "keturių didžiųjų•" 

pasitarimas taikai su Vokietija ir Auetrija suplanuoti 
ir prileidžiant, kad tame pasitarime ir Lietuvos klau
simas .gali būti paliestas, lietuvių katalikų konferen
cija įgalioja prezidiumą tuojau pasiųsti atitinkamą raš
tą Jungtinių Valstybių vyriausybei, kad tuo atveju 
jos atstovas visu griežtumu gintų Lietuvos žmonių 
teises į, laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 

v ; 
Turint galvoje gražų reiškinį, kad šiemet minint Lie

tuvos Jfepriklausomybes paskelbimo sukaktį, senato
rius. rVayland Brooks ir keli kongreso atstovai pasa
kė U. S. kongrese kalbas ginant Lietuvos nepriklau-
samybę, konferencija prašo prezidiumo pasiųsti jiems 
padėką ir ta pačia proga ragina, kad draugijos ar pas
kiri asmens siųstų padėkos laiškelius kiekvienam val
džios žmogui, kongreso atstovui, laikraštininkui ar bet 
kam kitam, kas gina Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. 

VI 
Akivaizdoje didžiųjų pavojų mūsų tikėjimui ir tau

tai, yra reikalingas sistematingas ir vieningas darbas 
ir ryžtinga kova, kad būtų galima išlaikyti religines 
ir tautines brangenybes. Kad sudaryti tai kovai stip
rų frontą lietuvių tarpe, konferencija ragina lietuvius 
ir lietuvaites dėtis prie visų svarbiųjų lietuvių kata
likų organizacijų, kaip tai — Lietuvių R.* K. Susivienymo 
Amerikoj, A.L.R.K. Moterų Sąjungos, Lietuvos Vyčių, 
Labdarių Sąjungos, lietuvių vienuolijų rėmimo draugi
jų ir kitų. 

vn 
Išklausius kun. A. Martišiūno išsamios paskaitos a-

pieL katalikų veiklą, šiandieninių pavojų tikėjimui ir tau
tai akivaizdoje, konferencija nutarė: 

a) intensyvinti.prieškomunistinę kovą; 
b) remti !lietuvių katalikų spaudą; 
c) brošiūromis ir plakatais atremti komunistų melus 

ir šmeižtus; 
d) būtinai išleisti į atskirą knygą Antano Tolio "Mir

ties Kolona'.'; 

e) .aktyviai dalyvauti lietuvių katalikų organizacijų 
veikloje. 

VIII 
Kad • pagyvinti 'Federacijos apskrities ir kitų organi

zacijų veiklą, konferencija siūlo apskričiui rengti pas
kaitas ir "visuomeninius teismus", kad iškelti mūsų 
veikloje esami trūkumai ir kad, kiek galint, juos šalinti. 
Be to, sudaryti — a) Lietuvos reikalų komisiją ir b) 
katalikų akcijos komisiją. 

— — - * - -

pinigus iškeitimui, banko direktorius atsisakė priimti 
pinigus iš anglų kariškos misijos, reikalaudamas pa
aiškinti tų pinigų atsiradimo šaltinį, o bulgarų admi
nistracijos valdininkai kreipėsi j pasiuntinybę reika
laudami leisti patikrinti sąskaitybos knygas. Pagaliau 
po ilgų ginčų, bankas sutiko iškeisti visoms, pasiunti
nybėms tik trečdalį pinigų. 

Diplomatiniuose sluoksniuose šį skandalą skaito ne
girdėtu da r istorijoje, kad taįp'fratų elgiamasi su pa
siuntinybėmis. 

-

"Gazette de Lausanne" praneša, kad Maskvos kon
ferencijos atsidarymo išvakarėse Miuncheno gatvėse 
buvo iškabinti plakatai su Baltijos valstybių (Lietuvos, 
Latvijos i r Estijos) žemėlapiais ir reikalaują šioms 
valstybėms nepriklausomybės, kaip tas buvo žadėta 

Kitą dieną, -kai visos p a s i u n t i n e s pristatė bankan Atlanto čartery. 
U: — 

Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdele 

-Savo beviltiškoj propagan 
doj bolševikai nueina iki vi
siška idiotizmo. "V" kaž
koks durnelis K. Daugirdas 
rasa apie pasitraukusius į 
užsienį nuo žmogžudžių bol
ševikų lietuvius šitaip: 

"Nuolatinė "Naujienų" ir 
jiems panašių laikraščių a-
gitacija gal būt suklaidino 
dalį net padorių inteligentų, 

; kurie išvyko užsienin ir ku
rie pamatę savo padarytą 
klaidą, manau, greit sugrįš 
atgal." 

Taigi, matot, dėl lietuvių 
bėgimo nuo bolševikų kal
tas "Draugas", 'Naujienos', 
"Sandara" ir kiti kacapams 
neparsidavusieji laikraščiai! 

• • • 
Didžiausią 'propagandinį' 

darbą, kad lietuviai bėgtų 
nuo bolševikų lyg nuo ma
ro, atliko patys bolševikai. 
Birželio 14 d. at l iktas. kelių 
dešimtų tūkstančių lietuvių 
išgabenimas į Sibirą, žvėriš
kos žudynės Pravieniškėse, 
Rainių mičkelyje, Panevėžy
je, Budavonės miške, Ska
rulių bažnytkaimyje, Zara
suose, Biržuose ir daugelyje 
kitų Lietuvos vietų buvo; 
perdaug įtikinanti ' 'propa
ganda". Kurie tik galėjo nuo 
bolševikiškos žmogž u d ž i ų 
gaujos pabėgti, tie neberizi-
kavo likti. 

O gal ir tu, tavorščiau 
Daugirde, nieko "negirdė
jai" apie Pravieniškes, Rai-

<nius ir kitas kruvinas vie
tas, kaip tavorščius A. Bim
ba? 

• • * 
V. Andrulis nori, kad jo 

nepraustaburniškam srėbtu-
vui būtų uždėtas antsnukis. 
Jis rašo: "...pas mus... gali 
niekinti ir kriminaliai kal
tinti prezidentus, kenkti val
stybei, drumsti gyvenimą 
kaip nori ir jie neliečiami". 

• • • 
Girdi, Stalino ' 'rojuj " fcvar 

ka daug geresnė: ten kiek
vienas, kurs pamėgina prieš 
valdžią išsižioti, turi su 
šventu Petru sąskaitas su
vesti. 

Matai, tavorščiau Andru
li, čia,ir yra skirtumas tarp 
Amerikos demokratijos ir 
Stalino "demokratijos". Čia 
kiekvienas durnius gali tau
zyti, kas tik jam ant liežu
vio užeina, gali net savo ša
lies prezidentą vištgalviu va
dinti, kaip jūs savo susirin
kimuose darote, bet jam dėl 
to nė* plaukas nuo galvos ne
nukris. Durnaropėmis -apsiė-
dusiųjų k*!bų Dėdės Šamas 
nebijo. 

Tačiau . pamėgink, tavorš
čiau Andruli, nuvažiuoti j 
* 'skaisčiausios' saulės" Stali
no kraštą ir nors vieną žo
dį prieš "saulę" vamptelėti. 
Nė nepajusi, kaip tau saulė 
amžiams užtems. 

Būtų tikrai sveikiau, kad 
ir Dėdė Šamas visiems ne
praustaburniams ,<• kurie,-kaip 
pats sakai, "kriminaliai kal
tina prezidentus, kenkia val
stybei ir drumsčia gyveni
mą ?V uždėtų antsnukius. 

ŠIURPŪS LIETUVAITES PERGYVENIMAI 
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 

(Tęsinys) 
Pašalinio darbo mokykloje nebėra. Tuoj po pamokų 

išsiskubinome su mokytąja K. namo. Važiuodamos ste
bime namus ir įstaigas, apkarstytas milžiniškais ko
muniste vadų paveikslais, apšviestais raudonomis elek
tros šviesomis. Ir taip visą kelią nuo Šančių iki NKVD 
rūmų, kur mudvi su p. K. išlipame. Važiuojant pro 
kapines, p. K. sako man: 

Atsargiau su žodžiais, kad kartais be laiko tik
ros giltinės nepamatytum! — sudraudžiu ją ir apsi
dairau, norėdama įsitikinti, ar ka? nenugirdo mūsų 
pasikalbėjimo, o pati iš tikro sudrebu, nes man vėl 
pasivaidena baisusis sapnas. 

— Visą kelią vien tik kaukuoles ir kaukuoles tema
tau, o čia, štai prie ano namo, jau ir giltinė pasivai
deno, — pasibjaurėdama nusipurto ji, rodydama vie
ną namą su dideliais vadų paveikslais. 

Grįžusi namo, randu brolį Gediminą, atvažiavusį iš 
Vilniaus prašyti mamytę vykti su juo į Vilnių pasi
matyti su jauniausiuoju mūsų broliu Algiuku, dar prieš 
bolševikų okupaciją savanoriu įstojusiu į kariuomenę, 
o dabar prievarta tarnaujančiu raudonosios armijos ei
lėse. Iš Lietuvos kariuomenės jis dažnai buvo palei
džiamas atostogų, o dabar, nebegalėdamas motinos ap
lankyti, maldaute maldavo brolį Gediminą nuvažiuoti 
į Kauną ir be motinos negrįžti. Gediminas sutiko, nes, 
kaipo Radvilaitės sūnus, buvo iš tarnybos atleistas 
(esą, buožių išpera gali badu stipti) ir gyveno tik iš 
žmonos uždarbio. Todėl jis turėjo labai daug laisvo 
laiko. 

Motina, žinodama, kad esu pakvietusi atsilankyti se
serį Birutę, dirbančią provincijoje, kurios taip pat se
niai nematė, nežinojo nė ką daryt. Tačiau kai jai pa
sakiau, kad Vytas, ^al būt, irgi yra Vilniuje, mamyte 
nusprendė vykti su Gediminu i Vilnių. Jei laikas leis, 
pasižadėjau ir aš su Birute ten nuvykti. 

Po trumpo poilsio, nors jaučiausi nuo daugybės dar
bo ir visokių rūpesčių labai išvargusi, išvykstu į mo
kyklą, į mokiniams ir tėvams suruoštą gegužės pirmo
sios minėjimą. Vaikai susirinko beveik visi, bet tėvų 
— vos keletas. Aš su mokytoja K. Ir inspekcijos at
stovu sėdžiu pačiame salės gale, už visų vaikučių nu
garų, ir pašnabždomis kalbamės mus dominančiais 
klausimais, nieko negirdėdama kas kalbama scenoje. 
Vėliau vaidinimai. Pasirodo ir mūsų drugeliai. Tai tru
putį mus ir visus kitus suįdomina. Po to dainos ir 
"Internacionalas". Nenorom mudvi su p. K. pakylam, 
o inspekcijos atstovas, sugniaužęs kumštis ir parėmęs 
jais smakrą, sėdi su kenčiančia veido išraiška. 

Grįiždamos iš minėjimo, stebime raudonoje elektros 
šviesoje paskendusį miestą. Visur, kiek tik akys užma
to, nejauki raudona ugnies jūra, o tarp tos ugnies — 
paraudonavusios bolševikinių vadų galvos ir liepsno
jančios vėliavos. Rodos, lyg važiuoji per baisenybių 
požemį: štai, iškils devyngalvis slibinas ir prarys vi
sus, kurie čia vaikščioja. 

Gatvėse nyku ir tuščia. Tik kur-ne-kur slankioja vie-
na^kita nedrąsi žmogysta, lyg slapstydamos! nuo kitų. 

'Prie 'Vytauto parko sustoja autobusas. Mudvi su p. 
K. ruošiamės išlipti, bet abi pasigendame dešiniųjų ran
kų pirštinių. Nutariame, kad dabartiniais laikais apsi
moka ir dėl pirštinės pasivažinėti po miestą... Bežiū-
rinėdamos po autobusą savo pirštinių/ išsiskiriame. Ties 
Įgulos bažnyčia pastebiu, kad pirštinė mano rankinuke. 
Įlipus čia daugeliui iš pasilinksminimų grįžtančių žydų, 
visiškai su ja pasimetu ir išlipu iš autobuso. 

Kurį laiką stabteliu vietoj, Įgulos bažnyčios šešėlyje, 
ir žiūriu į komunistų dievams pastatytus gegužės pir

maja i "altorius", daugybe šviesų apšviestus Paskui 
einu pamažu Laisvės alėja namo. Ties NKVD rūmais 
sustoju ir gėriuosi elektros lempučių vainikais, puo
šiančiais tą pastatą. Tie rūmai primena man užburtą pa
sakų pilį, kur slibinai saugo princus ir princeses. "Taip", 
galvoju, "ir čia yra užburti pasakų rūmai, nes juose 
gyvena ir dirba paslaptingi žmonės. Niekas nieko apie 
juos nežino, ir (įeiti J tuos rūmus negali, o jeigu kas 
įeina — nebegrįžta... Visoki gandai sklinda apie tuos 
rūmus, bet tiesos niekas nežino. Visi tik žino, kad da
romi'baisūs darbai, kad ten per ištisas naktis negęsta 
š viešos...'' 

fPaširodo sargybinis, ir aš nusiskubinu toliai, nes 
ten praeiviams stovinėti draudžiama. 

Prie namų atrandu atvažiavusią iš provincijos sese
rį Birutę, belaukiančią manęs gatvėje. Visame bute tik 
mudvi. Neužilgo grįžta naujasis mūsų gyventojas, atsi
kraustęs . pas mus prieš kelias dienas. Aš, įtariu, kad 
jis yra NKVD šnipas. Po kiek laiko pas jlt užeina aukš
ta moteris, kaimietiškai apsirengusi. Man atrodo, kad 
tai moteriškais drabužiais persirengęs vyras, atsiųs
tas sekti, ur neužeis pas mane Vytas. Truputį neramu, 
nes dar nežinau tikrai, ar jis išvyko į Vilnių. Jei dar 
neišvyko, „gali užeiti pas mane, kur paklius tiesiog į 
seklio rankas... , 
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Vieną Baigsim, 
Ki t i Pradėsim 

Cicero. — Balandžio 20 d. 
ruošiama prakalbos, kurio
mis bus baigtas ALT vajus 
ir pradėtas B ALF vajus. Pa-
simota suruošti šaunų ir į-
domg. popietį Kalbėti pa
kviesta net keli pastaruoju 
laiku atvykę iŠ Europos D. 
P. stovyklų. Jie tiktai, o ne 
kas kitas, žino, kokius var
gus ir bedas pergyvena to
se stovyklose lietuviai. 

Be to, bus ir linksmoji pro 
gramos dalis — dainos, šo
kiai, o po visam pasilinksmi
nimas. 

Tai bus sekmadienį, o sek
madienis po pietų yra vi
siems laisvas. Tad iš anksto 
kviečiame visus dalyvauti 
tame parengime. 

Beje, prie pat Cicero ran
dasi ir Chicago, o ten šiuo 
metu yra apsistojęs buvęs 
Lietuvos prez. dr. K. Gri
nius. Bus progos ir jį pa
sikviesti į mūs parengimą. 

Šis popietis bus parapijos 
salėj. D. 

Naujų narių vajus dar te
beina. Nariai prašomi atsi
vesti nors po vieną naują 
narį į susirinkimą baland. 7 
d., Vy&ų name. Po sus-mo 
turėsime "sočiai". Kurie no
rite įsirašyti kuopon, taipgi 
kviečiami atsilankyti ir su
sipažinti su vyčių veikla. 

Vai 

VIENAS ŽUVO IR KELIOLIKA SUŽEISTA 

Bridgeport. — Kovo 16 d., 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų 1 skyr. rengtas va
karas pavyko. 

Nuoširdus ačiū vakaro ve
dėjui kun. J. Prunskiui, S. 
Kanapack ir žmonai Annai 
u i stambią auką ir pasidar
bavimą, kas padengė vistas 
aparato ir filmų išlaidas. 
Garbes nariai tą vakarą įsi
rašė V. ir J. Gaudesiai įmo
kėdami $100 ir J. ir A. Biels-
kiai įmokėdami $100. 

Morta Petrauskienė už sa
ve ir vardu mirusio vyro Ni
kodemo įmokėjo $50. 

Nuoširdus ačiū A. Leš
činskienei, A. Matuliokienei, 
C. Petraitienei už dovanas; 
darbuotojoms: A. Kanapack. 
A. Leščinskienei, A. Matu
liokienei, A. Sebelskienei, E 
Jonaitienei, M. Melkienei; 

PduČkfl visoms ir visiems vakaro da-
Brigkton Park, — Lietu- lyviams. 

vos Vyčių 36 kuopa reiškia Pelnas $403.25 pasiųstas 
seselėms naujos koplytėlės 
fondan. Valdyba 

nuoširdžiausią ačiū dalyva
vusiems kp. parengime, ko
vo 16 d. Ypatingai dėkui J. 
Kass Jewelry krautuvės, 
4216 Archer A ve., savinin
kui, kuris dovanojo kuopos 
nuožiūrai dovanų apie $150; . 
, . , „ , deracijos 19 skyriaus svar-
kitiems aukotojams: £eka- , JZ^ . . . . , . 

bus mėnesinis susirinkimas 

Vaizdas Boston North End distrikto, kur šiomis dieno
mis buvo kilęs gaisras,. Ugnegesiams pavyko greit užge
sinti, tačiau visgi vienas asmuo žuvo ir keliolika sužeista. 

(Acme-Draugas telephoto) 

Redakcijos 
Atsakymai 

Pranešimai 
Brighton Park. — Kat. Fe 

šių šeimai, A. Pūtis, P. Ven-
geliauskui, širvinckų šeimai, 
Petrulių šeimai, V. Gedmi
nienei, H. Vaitkienei, W. 
Naureckui, P Kletz, S. Per-

M. Grencaitei, Balsiams. d a l y v a u t » s l a m fusmnkime. 

įvyks antradienį, kovo 25 
d., 8 vaL vakare, parapijos 
mokyklos kambary. Prašo
me visų draugijų delegatų 

ry 

D. (Cicero). — Rašant 
mašinėle (typewriter), re
dakcijai visuomet reikia sių
sti originalas, o ne kopija, 
kurios, kaip ir dabar atsiųs
toji, dažniausiai sunkiai į-
skaitomos. Perrašymui ne
turime laiko, tad lieka ne
sunaudota. 

Vyt. Ramanauskui (Lo-
well, ^lass.). Nuoširdžiai dė
kui už dažnų bendradarbia
vimą. Vieną tik dalyką pas
tarąjį sykį pamiršote — ra
šyti plunksna. Laukiame dau 
giau įdomių žinių iš pavyz
dingos Tamstų kolonijos. 

Kai sutrenkė 
Traukinys prie Maria gat

vės palietė automobilį. Trau
kinio gaisrininkas tapo už
muštas, o kiti du tarnauto
jai liko sužeisti. Automobi
lio keleiviai spėjo iššokti 
prieš įvykstant nelaimei. 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

K.' fcm>mskiui, J. Bnuaus-' | Kurios draugystės dar nėra 
užsimokėjusios savo mokės- Mat Irrtvc yajkAv kui, Pumpučiams^ V. Balze-

kaitei, Peoples Furn. Co. 
Tą vakarą turėjome ir žy

mių svečių. L. Vyčių Chic. 
apskr. pirm, V. EL Pavį ir 
Moterų Są-gos 111. vaist. di
rektorę M. Paukštiene, ku
rie ragino susirinkusius sa
vąjį jaunimą įrašyti į šią 
jaunimo organizaciją. Kuo
pa gavo keletą naujų narių, 
kurie žadėjo net ir savo 
draugus atsivesti. Padėka 
darbščiai komisijai: H. šir-
vinskienei, K. Petrulienei, V. 
Gedminienei, P. Rekašiūtei 
ir J. Brazauskui. 

čių, prašomos užsimokėti po, 
•*. . .. . w . „ , Miss Anna Keirsch stove-
$1 ir išrinkti delegatus; o j o p r į e ? 3 5 9 N ^ ^ 
jei ne, tai valdybos prašo, a v e A p i e 1 4 m e t ų v a i k ė z a s 

Valdyba ištraukė iš jos rankinuką, 
kuriame buvo $25. Jinai ban
dė vaiką pasivyti, bet jis 
nudūmė savo keliu. 

mos dalyvauti. 

Buvo paskelbta, kad Car
dinal Mundelein kuopos 3024 
susirinkimas kovo 25 d. Da
bar sus-mas atidėtas iki ba
landžio 8 d,. Susirinkimas 
bus Marąuette Hali, prie 
6908 So. Westem Ave., 7:30 
vai. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti ihstaliacijoj nau
jos vaidybos, 

Koresp. Jonas A. Skelly 

Paraš8 
KUN. TOMAS CHASE (Čižauskas) 

Išleido Strafford Hou.se, Inc. 
Žemėlapiai, kronologija, 890 pusi. 

RAINA; SS.ftO 
Užsakymus siųskite J — 

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

Chicago 8, Illinois 
Piee.se send me postpaid 

Gera Dovana Draugui — copies of your t>ook THE STORT UF 
DRAUGO Prenumerata. LITHUANIA. 

ftnd | 
Enclosod you w\ii 

j ^ = 

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

Mūsų ilgu metu patyri
mas rakandų išdirbime 
!gyj° n u o pirkėju P**111* 
patenkinimą. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
valiausios mados SEPLYCIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIfcBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — N u pirksi te Daug Pigiau! 

OARAJCiTOTA MEDŽIAGA IB DARBAS TEIKIAMA 
U* LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintu Pirkėja Išgarsina Mas. — 
Prte Progos Paklauskite ių. 

Archer Avenue Fumiture Co. 
— P AKLO* SUITE IsDflKBBIAI — 

4140 Archer Ave, Chicago 32, I1L 
Telefonas — EAFayette 3516 

Savininką* — JOB KA22K -KkZRtkinB 
4> 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IK ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiamieji nuo senų, atdary 
ir skaudžių ialsdų, žino kaip lun
ku yra ramiai pasidėti, ir kaip 
nakties metu negalima serai išsi
miegot. Kuomet 
žaizdos pradeda 
niežt ir skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Gint
ai ent palengvi
nimui skausmo 
Ir nleiėjimo tų 
sen-į, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
JO atgaivinan
čios Ir skausmą 
praaaltnaiičloa t-
patybes sutelks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį ir 
pagelbėto Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau-

Name . 
Addresa 

— i i ^ 

— — ; 

U.S. Atstovas Prašo 
Pilnai Remti Graikiją 

BOSTONAS, kovo 24. — 
U.S. ambasadorius Graikijai 
Lincoln MacVeagh sake Crai 
kijos žmonių gerbūvis buvo 
sabotažuotas "elementų ty
čia ieškančių eksploatuoti 
jos susilpnintą padėtį, kad 
atsiekti savo tikslą." 

Prašydamas remti Prez. 
Trumano programą pagelbė
ti Graikiją, jis vakar pasakė 
graikų susirinkimui: "Tie, 
kurie pelnytų iš nerimo, ga
lima tikėtis, priešinsis pro-
gramui, kurio tikslas yra 
prašalinti jo priežastį " 

T H B WtATHtR 
f AIR and COLO 

— bundU up, w h s s 

you t o k * your u»*«l 
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puses 

A. A. 
SUZANA SAVICKAS 

(po tėvais Jankauskaite) 
Oyv.: 1714 Ko. I'nion A v*. 
Mir<> Kovo 21d.. l!)47rr.. 7:-

30 vai. vak., sulaukus 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
kiaulių apskr.. šakvnu parapi
jos. Amerikoje išgyveno 85 me
tus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
2 sūnus Frank ir marčią KJi-
zabeth. ir Julhis ir marčią 
Kathryn ir ju šeimas; 2 duk
teris Josephine Culloton ir 
žentą Johs» ir Pauline W*tnl 
ir žentą Joseph ir jų šeimas ir 
kitas gimines. 

Priklausė prie Apaštalystės 
Maldos, Tretininkų ir Šventos 
Onos draugijų. 

Kūnas pašarvotas J\ Ridi
ko koplyčioje, 71© W. lSih 
St. 1-aidotuvė* jvyks trečiai i i e-
nj. Kovo 26d., 1947m. IŠ ko
plyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtai j Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurinį.' >-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionfis sielą. Po pamaldų IMS 
nulydėta j šv. Kazimiero ka
pines. 

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

.Nuliūdę:— Kiniai, Dukterys, 
Marčios, žentai ir vfross kitos 
Giminės. 

Laid. direkt. P. J. Ridikas, 
tel. SEEley 5711. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PHL. 1370 arba CAN. 2515 
Rez. tel. — COMmodore 5765 

|r f* 

aas. Vartokite JI lr»i skaudiems 
nudegimams, šašų ir autrūkimų 
prasalinimut. ir kad palengvinti 
Psoriasia niežėjimą.. Atvedina va
dinama Athlete's Foot decimą ir 
niettjlma, sustabdo Jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos eudžiūvimo Ir 
tutrflklmo tarp piritų; feras ir 
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalėms i i lauko pu-

LEOULO OINTMEOfT parsiduo-
la po $1.21 ir po tS.Sf. 

Siųskite Jūsų Money Orderi tle-

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

CICERO 50, ILLINOIS 

j J UJJ 
LIODĖSIO VALANDOJ 

M A Ž E I K A « E V A N S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTOR/Af 

4845 Sa We$tett» AVrn, ^ ^ 3319 lituanlco Ar%. 
PRO$pect0099 ^ * ' YARd$ 11384139 
Ticuu fcunt gyvena kmst nw*ts duytt ffiutunt toplyfif arčiau JCt$n namą 

-v*m *+ 

PIRKITE TIESIOG NUO — 
, MR. NELaSON 

Si. Casimir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Bosai 
Sosto ja. 

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 

John F, Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Vrisoso 
Chicagos Dalyse 

Radlo Programai WGES 
fl390 k.) 

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

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranu — jūsų mylimąja, 
bos parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite h* p. Petkus atvyks 
į jūsų narnos ir suteiks joms visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO ^ f l P VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY R. 

PETKUS 
•••BSaOBBMBBBBiMBMMBta^BBBBBBBBBSMSBBBJBBBMHBBBMBBBBMBBBBBSBBBSSBSBSI 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas TOWNHALL 2109 

» * 

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHELL 0142 

Mušu patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviai prieinamas! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulaasu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną Ir naktį. Rei
kale, saukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
ttoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujamu 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46tb ST. Pboae: YABds »781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 2Srd PLACE 
10756 S. MICHIGAN v 

Phoncs — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

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

Phones: YARDS 1138-39 
FROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Pnoae: PULlman 0661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
-» 

3307 S. UTUANICA AVE. Photts: YABds ^908 

ruuus LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phoae LAFayette S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 718 W. 18th STB£ET 

Telepsioao: YABds 1419 

• ' i p —— 
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DIENRAŠTIS bKAUQA3, UH1UAU0, 115L1N015 
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Liitra3fe'ii?a, Fovo S$, ±Wf 

Ką ten mačiau ir girdėjau... 
. REIKIA AIKŠTĖN IŠVILKTI KOMUNISTŲ SUKTUS IR 

MELAGIGUS DARBUS, KAD ŽMONĖS ŽINOTŲ, 
JOG KOMUNIZMAS YRA NE TIK ŽMOGAUS, BET 
IR VISUOMENES PRIEŠAS. 
Praeitą sekmadieni L. | sos ir ištvermes dirbant A-

Vyčių salėje, 2453 W. 47th, 
Chicagoje, įvyko Lietuvių 
Katalikų Konferencija, kuri 
buvo gausinga atstovais, ir 
naudinga svarstytais klausi
mais bei nutarimais. 

Chicagos ir jos apylinkes 
lietuvių konferenciją atidarė 
Ignas Sakalas, "Draugo" re
daktorius, kuris ir vadovavo 
konferencijos darbams. 
PAPRAŠĖ PALAIMOS 
DARBAMS. r § : M Sriubienė, M. Plakei-

Konferencija buvo prade- ^enė ir P. Zakaraite. Į re-
ta šia invokacija: [zollucijų komisiją buvo pa-

"Tavo Garbei, Dieve, pra- kviesta: L. ^šimutis, Buja-
dedam šią konferenciją -

IŠ KREPŠININKŲ ŽAIDIMO 

merikos labui ir Lietuvos iš
laisvinimui iš raudonosios 
vergijos' \ 
KAS PREZIDIUME? 

Po šios reikšmingos invo-
kacdjos buvo sudarytas kon
ferencijos prezidiumas: Ig. 
Sakalas — pirmininkas; J. 
Enčeris ir šimulinas (iš Wau 
kegtan) — vice-pirmimnkai, 
Pr. Gudas — sekretorius. 

Mandatų komisiją suda-

Kodėl partizanai pradėjo kovą? 
LIETUVOS PARTIZANAI LAUKE IR KENTĖJO, BET 

1944 METŲ PABAIGOJE PRADĖJO GINKLU PA
SIPRIEŠINIMĄ RIES KRAŠTO PAVERGĖJUS. 

suvažiavimą. Skiriu ją Ame
rikos lietuvių gerovei, Lietu
vos išlaisvinimo kovai ir bro 
lių tremtinių geresniam ry
tojui. 

nauskas ir Tubelienė. 

Kun. Martišiūnas paskai
toje davė plačią apžvalgą 
apie dabartinę gyvenimo 
būklę ir pabrėžė, jog kata
likai turi daugiau organi-

"Daug yra melo ir apgau- zuoČai veikti. 
lė8 asmens, šeimos, visuome- SVARBŪS PRANEŠIMAI 
nes, tautos ir valstybių g y- j ^ . T „, 
venime. Mes kovojam už tei-' L- šimutis, A. L Tarybos 
singesnf ir gražesnę gyveni-1 pirmininkas, ir < Draugo 
mą. Todėl Dieve, kurs esi ^ redaktorius, davė platų 
Tiesa, duok man būti tie
siam, kurs esi Meilė — būti 
meiliam, kurs esi Gėris — 
būti geram. 

"Mes norime, kad mūsų 
organizacinis gyvenimas bū
tų stipresnis ir gyvesnis. 
Amžių Tėve, iš dausų pilies 
aukštosios, laimink mūsų 
darbus. Įkvėpk daugiau drą-

McDERMOTT KALBĖS PER 
RADIO IR DALYVAUS 

LIETUVIŲ MASS MITINGE 

pranešimą apie Amerikos 
Lietuvių Tarybos darbus Lie 
tu vos klausimais. 

Chicagos apskrities Fede
racijos vardu kalbėjo Sa-
mienė; J. Enčeris pranešė 
apie A. L. R. K. Susivieniji
mo veiklą, Sakalienė kalbėjo 
apie* Moterų Sąjungos dar
bus; Cibulskis pranešė kas 
yra naujo Labdarių Sąjungo
je, o E. Pajaujis kalbėjo apie 
reikalą remti L. Vyčius. 

LIETUVOS KONSULAS 
KALBĖJO 

Aukštesniųjų mokyklų krepšininkų (basketball) lygos 
rungtynės už čempionatą buvo Champaign, 111. Nuotrau
kose parodoma Champaign Marrons "cheerleaders" Mar-
jorie Kemp ir Sue Hooper, kurios rodo nepaprasto susi
jaudinimo žaidimui einant prie galo ir pagalios džiaugsmą 
jų rinktinei laimėjus čempijonatą. (Acme-Draugas teleph.) 

Kas įvyksta, kai velnio neatstumi... 
SKAUDI IR ŠIURPI UŽDRAUSTOS MEILES ISTORIJA. 

KAS ĮVYKSTA, KAI ATTSIŽADA SAVO TIKRĄJĮ 
VYR4 IR EINA KEISTU GYVENIMO KELIU. 

Irena Cox ir jos vyras i laikraščiuose jos kūdikio at-

Lietuvos patrijotų kova, 
prasidėjusi 1940 m. priel 
bolševikus, buvo stipri ir 
kovinga taip pat prieš vo
kišką okupaciją. Antrąją ru
sų okupacija ji pasitiko 1944 
m. daug su didesnėmis jėgo
mis, keturių metu stažu, ge
ru apsiginklavimu, susiklau
symu ir drausmingumu. 
PRADŽIOJE STEBĖJO 

Pirmomis okupacijos die
nomis Lietuvos partizanai 
stebėjo ir registravo visus 
priešo kruvinus veiksmus. 
Jie matė, kaip tūkstančius 
lietuvių žudė, trėmė į Rusi-

Lietuva kasdien buvo vis 
stipriau raudonųjų okupan
tų spaudžiama ir naikina
ma. Lietuvos partizanai, 
skaudžiai apsivilę Vakarų 
skelbiamomis laisvėmis, iš
sekus kantrybei, 1944 metų 
pabaigoje pradėjo aktyvų 
su ginklu rankoje pasiprie
šinimą prieš krašto pavergė
jus. 

Ir šiandien Lietuvos parti
zanai veda kovą už tautos 
laisvę-. 
DVIEJŲ RŪŠIŲ 
> Partizanai yra dviejų rū-

i mus 
X Muz. K. Gaubis, Dievo 

Apvaizdos * parapijos vargo
nininkas, šį vakarą pakvie
tė visus Chicago lietuvius 
vargonininkus j talką cho
rui mišparams giedoti bai
giant 40 vai. atlaidus. Die
vo Apvaizdos parapijos cho
ras yra nemažas, turi gerų 
balsų ir gerai sumokintas. 

X LRK Vakarinių Valsty
bių konferencija Chicagoj 
praeitą sekmadienį b u v o 
skaitlinga ir turininga nuta-šių: ginkluoti ir beginkliai, 

ją, degino kaimus, piešė Didžiausią baimę komunis- - rimais De i rezoliucijomis. 
turtą. Sunku buvo partiza- tams kelia ginkluotieji parti- j' ,. .. , .„„ nn . .,_ , KT. , . Tr. r . • . * Viena rezoliucijų tuojau pa-nams visa eile pakelti, bet f zanai. Kiekvieną komunistą 

gyveno Floridoje. Jų mote
rystės gyvenimas buvo tvar
kingas. Bet lapkričio mėnesį, 
1945 metais į šeimos namus 
įsibrauna velniukas ir ima 
Ireną gundyti, kai iš karo 
lauko grįžo jos mokyklos 

vaizdą ir sužinojo, kad jis 
buvo pamestas koridoriuje, 
3944 Barry ave. Rastas kūdi
kis buvo nugabentas į šv. 
Vincento našlaityną, kur 
dabar jis turi diaugiau kaip 
7 mėnesius amžiaus. 

dienų mylimasis (sweet-j Irena prašė "mylimojo' \ 

jie atviros ginklų kovos su 
skausminga širdimi nepra
dėjo, nes manė, jog okupan-

šiurpas nukrato, išgirdus 
LLA" arba kunigaikščio 
Kęstučio" pulkų vardą. 

K 

<< 

tai turės greit pasitraukti j Partizanai be ginklo yra 
iš Lietuvos. Jie galvojo, kad i kiekvienas taurus lietuvis, 
antrasis raudonosios armi- i kuris visomis jėgomis sten-
jos įsiveržimas į Lietuvos giasi priešintis komunisti-
žemes buvo iššauktas karo.niam rėžimui, sabotuoja pa-

dį savo vyrui. Lietuvos konsulas Dr. P. 
Daužvardis nurodė, jcg Lie
tuvoje žmones kogreičiausiai | ATVYKO CHICAGON 
nori nusikratyti okupantų, Balandžio mėnesį, 1946 

heart) 
Jaunų dienų mylimasis bu

vo dailus savo uniformoje, 
ir jis pradeda Ireną įkalbi
nėti, kad jinai atsiskirtų 
nuo savo vyro ir su juo gy- \f}eido; n e s ^protiškai my-
ventų. Irena pamina po ko-! l eJ° akmeninės širdies žmo-
jomis duotą ištikimybės žo- &*"' A , -J M . „ . T 

Bet kūdikis nedavė Irenos 

jog reikia surasti pamestas 
kūdikis, bet jis buvo kietas 
kaip akmuo. Ir jauna moteris 
turėjo pasirinkti tarp "my
limojo" arba sūnaus. Ji nu-

ir jis ragino pagyvinti dar
bus už Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimą. 

BuVo priimta svarbios re

ni., Irena ir jos "mylimasis" 
atvyko į Chicagą, ir jinai 
čia gavo padavėjos darbą. 
Liepos 31 dieną g imė jų sū-

sąžinei ramybės. Ji rtegalėjo 
ramiai miegoti. 

PROTAS PRABLAIVĖJO 
Irena mylėjo beprotiškai, 

bet jos protas prablaivėjo 
sausio 28 dieną. "Mylima-

apystovų, tačiau nugalėjus 
Vokietiją, ji pasitrauksianti. 
Niekas kitaip negalėjo ma
nyti, kad Vakarų demokrati
jos, liejusios kraują už tau
tų laisvę, lygybę ir savaran
kiškumą, nesudarys galimy
bės ir lietuvių tautai atsta
tyti nepriklausomybę. 
NEBUVO PRISIMINTA 

Vakaruose buvo kalbama 
apie tautų apsisprendimą ir 
laisvės bei sugriautų valsty
bių atstatymą. Tačiau nebū
davo prisiminta apie tas val
stybes, kurias turėjo pagro
busi Rusija. 

ruošas, noriai padeda gin
kluotiems partizanams mais
tu ir susisiekimo priemonė
mis. 

Šiandien partzianų orga
nizacija yra apėmusi visą 
Lietuvą. 

Kitą kartą — kaip Lietu
vos partizanai gavo ginklus. 

Areštavo 

Nukrito į pelkes 

M. H. McDERMOTT 
Marciiiette P n r k ' o l- ietuviv K o m i 

t e to p a s t a n g o m , k a n d i d a t a s -M. H. Mr-

I 4 puslapyje. 
Tenka pasakyti , jog šioje 

Dermott dalyvau* Uetuivhj didžiulia- l ronfprAnAi ir t iP h n v n i š k a l t a me maas-miUnffc Oim m ) šv. P^n. ! fcOIlierenClJOje DUVO l S K e i i a 
para p. salčje. penktadienio vakare, ! daUST m i n Č l U a D i e k o m u n i s t u 
Kovo 28-tą J iena . ' f j if • j ^ . * 

suktu* darbus, ir nurodyta, 
RADIO KALIIOS Iš \VGEK. STOTIES ... \ . . . 
^ ^ , ^ , , * »- J°g lietuviai katalikai turi 
Sekamioniis I)uiH>mis, 8 Vai. \ a k . . „ . , , . , 

T.- ,K o u „., , griežtai kovoti su komuniz-
Kalbes Sekantieji Asmenys: ° 
Antrad.. Kovo 25 . . . lack Juo^ti t is H1U, k ^ r i S ŽmOgU p a v e r č i a 
Trečiad Kovo 2 6 oi*, J z u ris vergu. Komunistai mėgsta 
Ketv., Kovo T i . .Juozaitis, Mci)ermott ° ° 
Penk.. Kov> 2 8. Paukštis. McDermott m e l u o t i i r Š m e i ž t i k l t U S , tO-
Pirmad.. K o v o a i . Z u r i s . McDermott d § 1 ^ ^ ^ turi komUniS-
uiSims ČI*XQ***£1 L ^ J K . i^u m e l u s i r šmeižtus aikštėn 

Peiiktaitioii). Kovo 28-tą alona iškelti, jog žmones matytų 
^ w * ^ w w » . v w v w w w ^ ^ w I jų tikrą veidą ir aiškiai ži-

1 notų, jog komunistai yra 
Pats garsinkis "Drauge" žmogaus laisvės ir gerovės 

ir kitam patirk. |priešai. 

zoliucijjas, kurios dedamos | n u s . p ^ * t a i p ^ d u m 5 n e . sis" Ireną paliko, kad apsi-

Du Indianos lakūnai žuvo, 
kai jų išnumuotas lėktuvas 
nukrito į pelkes, netoli Mc-
Coysburg, Ind. Sakoma, jog 
lėktuvas nukrito iš 75 pėdų 
aukščio. 

sius jie ginčijos dėl gims
tančio vaiko likimo. Jis pa
judino jos akis, ir jis tarė: 
"arba išsižadėk kūdikio ar
ba aš išeinu." 

Tą vakarą, kai gimė kū
dikis, "mylimasis" paėmė iš 
Irenos rankų kūdikį ir išne
šė. Jinai buvo serganti ir 
negalėjo jo sekti. 

vestų moterį, kuri buvo 3 
metų vaiko motina. 

Irena vienumoje daugiau 
mąstė, ir jinai dabar nutarė 
atgauti motinos teises į vai
ką, kuris* randasi šv. Vin
cento našlaityne. 

Jei Irena 1945 metais bū
tų buvusi atsargi ir velniuko 
gundymą būtų atmetusi, jai 
nebūtų reikėję tiek skausmo 

Teresė Jenkins, 18 metų, 
negrė, buvo areštuota. Jinai 
kaltinama, jog nužudė nur-
sę, kuri dirbo mergaičių la
vinimo mokykloje, Geneva, 

siųsta prez. Trumanui, bū
tent sveikinimas už pradė
jimą valyti įvairių valsty
bės departamentų nuo rau
donojo fašizmo. 

X J. Daužvardiene, Lietu
vos konsulo dr. P. Daužvar-
džio žmona, praėjusį pirma
dienį vėl kalbėjo apie Lietu
vą dideliam Mayfair vardo 
moterų klubo susirinkime, 
šiaurinei miesto dalyje. Taip 
pat padainuota lietuviškų 
dainų ir parodyta lietuviško
jo meno dalykų. 

X Lietuvių Demokratų 
Klubo bankietas kandida

tui į mayorus MaSrtin H. 
Kennelly pagerbti, sureng
tas Illinois Athletic Club pa
talpose sekmad. vakare la
bai gražiai pavyko. Dalyva
vo gražus būrys rinktinių 

Kane kauntėje. 
-lietuvių veikėjų iš jvainų 

Teresė Jenkins buvo areš- chicagos dalių. Dalyvavo ir 
tuota Chicagoje. Sakoma, k a l b e j o pats p. Kennelly ir jog jinai prisipažinusi, kad 
nursei sudavė kėde po to, 
kai nursė jai sudavusi. \"ur-
sė buvo 63 metus. 

Būkite atsargūs! 
Cook kauntėje 1947 me

tais jau žuvo 141 asmuo dėl 
trafiko nelaimių, 105 mirtys 
įvyko Chicagoje. Šios skait
linės buvo paduota praeitą 
pirmadlienį. Būkite atsargūs 
keliaujant! 

Kitą dieną Irena pamatė ir negarbės patirti. 

Jis daug daug jai pasakė... 
MAŽAS NUOTYKIS IŠ SUŽADĖTINIŲ GYVENIMO. 

KAIP JIS ATSIKIRTO JAI. 

Du žuvo 

20,000 skrybėlių 
Manila. — Filipiniečiai ko-

vo 23 dieną išsiuntė į New 
Ycrką 20,000 skrybėlių, ku
rios panašios į "Panama" 
skrybėles. 
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PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVroENDUSj 
Mfl*ą BendrovS gelbsti tūkstančiams taupytoją 
radaryti *tsarfaa—įskjii nuosavus namus-J 
naują aatomobilt-tal ansaof m nuo nepermaį 
tomų Belaimiu. Kiekviena taupinial apdrausti 
Iki |5,00« per Federal garinis and Loan Insiu 
ranee Corp. PRADfiK TAUPIU DABAR.,, 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
ANO 

W>AN ASSOCIATION DF CHICAGO 
* • * WttT CEKMAK RD. CHICAGO t, " ' • 

JOHN 7. SASAMAUSKAik PMt. *o4 Ut*. 

Įkrito upėn 
Kai kareivis Jonės vyko į 

Pacifiką, jo sužieduotine ver 
ke ir pasižadėjo būti jam iš-
tikima. Du metus jis nešiojo Q _ Q a 
jos va.zdą savo S1rdy]e \ i e - A M a h * ±1 k e l i f t v 0 
ną dieną jis gavo is jos .v 0 7T ̂  J T J 
lakta- t iš South Bend, Ind., savo gy

venamos vietos, ir įvyko ke-
Mietas Jonės, aš nuspren- lyje nelaime. Jo automobilis 

džiau, jog nebegaliu tavęs nullloko nuo tilto į upę ir jis 
laukti", — ji rase: "Banki- paskendo. Sūnus išvengė di 
ninko sūnus nori vesti ma- delio susižeidimo 
ne, ir jis jau nupirko man 
žebenkščių apsiaustą". 

Jonės pyko dvi dienas. 
Paskui jis surinko stovyklo
je motinų; bobučių ir mergi
nų paveikslus. Visą paveiks
lų rinkinį jis pasiuntė buvu
siai savo sužadėtinei, ir pai
šeliu paraše: 

"Aš tikrai neatsimenu ku
ri tu esi, bet jei jūsų pa
veikslas yra tarp šių siun
čiamų paveikslų, — prašau 
pasiimti, o kitus atsiųsk 
man atgal." 

La Crosse, W;s. — Sudu
žo lėktuvas. Nelaimėje žuvo 
mergaite ir karo veteranas. 
Mergaites tėvą ištiko širdies 
ataka, kai jis sužinojo. ne
laimę. 

Lėktuvo sudužimas įvyko 
mergaites tėvo lauke. 

Kai grįžo namo... 
Dvi mergaites ir du vy

rukai buvo užmušti, kai 
Pennsylvania geležinkelio 
traukinys paliete jų automo
bilį, Calumet City, anksti 
praeitą sekmadienį. 

Keturi jaunuoliai grįžo iš 
šokių, kai nelaime įvyko. Vi
si keturi žuvę buvo aukštes
nės mokyklos mokiniai. 

PLATINKITE " DRAUGĄ" 

^ 

Rado už $10,000 
Arthur (Fish) Johnson, 

42 metųj, buvo vel areštuo
tas praeitą sekmadienį po 
to, kai dfu vyrai pareiškė 
policijai, kad jie pirko vogtą 
apsiaustą iš Johnson už 
$500, o apsiaustas buvo ver
tas $1,000. 

JKai policijai apžiūrėjo jo 
namą, 3052 Seminary ave., 
buvo rasta vogtų daiktų užj 
$10,000 vertes. | 
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SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 KANTER 

"Lietuviška* 
Žydukas* 

taipgi Ludwig Schreiber ir 
Joseph Baran, kuriuodu kan
didatuoja į City Clerk ir Ci
ty Treasurer ofisus. 

X Kun. A. Martišiūnas 
vienbalsiai buvo LRK Vak. 
Valstybių konferencijos pa
prašytas, kad savo labai į-
domią paskaitą " Katalikų 
veikimas šių dienų pavojaus 
akivaizdoje" duotų 4 'Drau
gui" atspausdinti, kad ją 
galėtų pasiskaityti ir pla
čioji visuomene. 

X P. Baltrušaitis rašo 
"Draugo1 redakcijai, kad 
per dvi dienas negavęs dnr. 
"Draugo" pasijuto, kaip žą
sis be vandens. Sako, nei 
vienas žmogus negali turėti 
geresnio draugo už dienraš
tį "Draugą". 

X Loretta Brazaityte, Šv. 
Kazimiero Akademijos mo
kine ir Vyčių choro narė-
soliste, per Budriko radijo 
valandą praėjusį sekmadienį 
puikiai padainavo L. Šimu
čio, Jr., kompoziciją "Pra
žydo beržynai". > 

X Sophie Barčus, žinoma 
veikėja ir lietuviškos radio 
valandos vedėja, Amerikos 
Raud. Kryžiaus vedamam 
vajuj Vra paskirta pirminin
ke lietuvių grupes. Apie tai 
praneša Wade Fetzer, Jr.. 
generalinis vajaus vedėjas. 

X L. Vyčių choras, L. Ši
mučio, Jr., diriguojamas, pra 
ėjusį sekmadienį gražiai dai 
navo per J. Budriko radijo 
valandą. Choro metinis kon
certas įvyksta gegužės mėn, 
4 d.t Šv. Kryžiaus par. salėj. 
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