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PARYŽIUS.—Tuo laiku, kai Čekoslovakijoje Gottwal- 
d'as vykdo masinį “valymą,” iš vakarų Europos kraštų 
sostinių 'ateina geros‘žinios, jog šių kraštų vyriausybės, 
nusivylusios paskutiniuoju sovietų akiplėšiškumu, nutarė 
tarpusavy susivienyti ir nebeleisti Stalinui toliau pažengti 
nė vienok žingsnio Europoje.;——

Šiandien šių va 1 s t y b i u ■ nuošaly, bet vakarų, vaistyk 
kanceliarijose sakoma, kad | W sostinėse yra tvirtas I 
Suomija būsianti paskutine i įsitikinimas, kad ji būsianti 
valstybe,.•kurią demokrati- valstybe, kuri pri
jos leisiančios-rusams užim-: s*dėsianti prie “penkių.”

Amerika Garantuos Vakarui 
Europos Sienas (i

į ŽUVO. 29 SUŽEISTI Ę* A BRIKO IŠSPROGTMF

Manoma, U.S. Protestas Gali Paeiti 
iš Pačios Vyriausybės

jos leisiančios- rusams užim
ti, bet toliau nė žingsnio. 
Stalinas tud yra perspėtas 
ir tegu nemano daryti nau
ją ekspansiją šiaurėje ar 
pietuose.
Penki Ruošią. Karišką Paktą

Be to, tvirtas ir energin
gas gen. Marshallo paskuti
nis pareiškimas, kad rusai 
yra daėję iki paskutinės ri
bos, kuri jiems buvo leidžia
ma pasiekti, davė vakarų i 
Europos kraštam iniciatyvą I 
sušaukti specialią konferen
ciją, kad paruošus saugumo; 
paktą.

Po didelio sprogimo, tik iškraipyti stulpe tel ko i j Interlake Che.idcal beacrovės 
plastikos fabriko Waltham mieste, Mass. Iš 35 asmenų manoma buvusių fabrike, du 
(buvo užumšti, 29 sužeisti, ir kitų tebsieškomą. y _ (Acme le ephoto)

Paskutinieji komu n i s t ų |------- "T
“žygdarbiai,” tik skubina 
Europos susijungimą prieš 
Stalino tiraniją, nes atėjo 
laikas dabar arba niekad 
sudaryti laisvų tautų ben
drą frontą, kad apgynus 

I likusią Europą nuo sovietų 
agresijos.

Amerika, kuriai irgi grę- 
sia didelis pavojus, jei so- 

; vietų armija ateisianti ant 
Atlanto vandenyno krantų,

Ir štai penktadienį Briu-1 žadanti padėti ginti vakarų 
_ Europos sienas ir smarkiai 

ferencija, kurioj dalyvauja reaguoti į naują rusui ban- 
Angina, Prancūzija, Belgi- dymą veržtis j vakarus ar j,

sėly atsidarė “Penkių” kon- Europos sienas ir smarkiai

ja, Olandija ir Liuksembur
gas. Penki ambasadoriai su- 
/sitars kokia ši saugumo su
tartis turinti būti—Dunker- 
ko pavyzdžiu, tokia kokią 
turi pasirašiusi Anglija su 
Prancūzija, ar Rio de Janei- 
ro pavyzdžiu, kokia yra pa
rašiusios 19 Amerikos vals
tybių.

Dunkerko sutartis tega
lioja tik prieš vokiečių ag
resiją, kaš nepatenkinta Be- 
nelux valstybių, kurios nori 
platesnio pakto, nes pasku
tiniųjų dienų įvykiai parodė, 
kad šiandien vakarams grę
šis pavojus ne iš Vokietijos 
bet iš sovietų Rusijos.

Tokiu būdu susirinkę mi
nistrai turės Ją praplėsti, 
apimant ekonomiškus ir ka
riškus punktus, labiau pri
lygstant Rio paktui, kur 
sakoma, kad jei viena iš 19 
Amerikos valstybių būtų 
užpulta, likusios turi tuojau 
pat sušaukti konferenciją 
ir imtis ekonomiškų ir ka
rišku žygių, kad padėjus 
užpultajai. Šiame pakte kal
bama ne vien apie tiesioginę 
agresiją, bet ir apie saugu
mo zonas.

Italija ir Skandinavija 
Pasilieka Nuošaly

Kol,kas vakarų Europos 
saugumo paktą pasirašys 
tik penkios valstybės, nes 
skandinavų kraštai ‘ ir * Itali- 

dar laikytis 
nenori

! Viduržemio jūrą.
Be to, gautas užtikrini

mas kad gen. Marshallo pla
nas pradės veikti vėliausiai 
birželio mėnesy, kas padės 
Europai kuo greičiau eko
nomiškai atsigauti ir tuo 
bus pašalintas komunizmo 
pavojus.

Prašys Pagalbos Kinam
WASHINGTON, kovo 8.— 

Claire L. Chennault šiandien 
atvyko čia prašyti kongresą 
užgirti ekonominę ir karinę 
pagalbą Kinijai. “Skraidan
čių Tigrų” karo meto ko-( 
mandierius, atvyko iš Kini
jos komerciniu lėktuvu.

| Indokinijoje Užmušė 
2 Amerikietes Moteris Į
PARYŽIUS, kovo 8.' — 

Prancūzijos spaudos agen
tūra pranešė, kad dvi ame-1 
rikietės moterys buvo už
muštos sekmadienio naktį 
netoli Saigon miesto, pran
cūzų Indokinijoje. Abidvi 
buvo peršautos per . galvas 
ir paliktos džype, kuris buvo 
žmogžudžių padegtas. Mote
rų lavonai buvo labai sude
gę, kuomet juos surado.

Amerikietės buvo Jeanne į 
Skewes, U.S. . informacijos 
agentūros Indokinijoje di- 

I rektorė, ir Lydia Ruth 
James, U.S. konsulato Sai- 
gone sekretorė. -U.S. valdi- 

'ninkai sakė, nežinoma kodėl j 
I amer:kietės važiavo pavo- į 
jingu ir mažai važiuojamu 
keliu, kuriame buvo nužudy- į 
tos.

Atstovas Rezignavo
LONDONAS, koVo 8. — 

Bulgarijos ministras Angli
jai Nikolas Dolapchiet va
kar pareiškė, atsistatydinąs, 

i “ dirbti už laisvės ir demo- 
kratijos atstatymą mano tė- 

į vyneje.”

Raportuota, Arabų Kariuomene Turi 
Visokių Sunkiųjų Ginklų

ko-

Nepasakyta, Ar Bus Kalbama ir Apie 
Karinės Sąjungos Sutartį

VIENA, Austrija, kovo 8.—U.S. kariuomenės viršininkai 
sakė' amerikietis karys buvo vakar naktį pašautas po to, 
kai atsisakė paklausyti rusų įsakymo nulipti nuo šaligat
vio priešaky rusų štabo viešbučio Vienos tarptautiniam 
rajone. '

U.S. štabas šiandien sakė protestas Rusijos kariuomenes 
viršininkams dar nepadarytas, bet jis bus beabejo pada
rytas, gal net iš aukštesnių sluoksnių.

Pranešimas sakė ameri- 
kietis karys pagys. bet vei- |>gį,4g (J J
kiaušiai neteks kaincs ran- 
kos, kadangi ruso kulka su-, ' Graikijoje
daužė alkūnę. ■ ; SAL0NJKA; kovo 8 g

Neprileido Pagalbos j Graikijos valdininkai vakar 
. U.S. karys Jack Grunden. nakti pranešė, surado ir su- 
18, iš Portland, Ore., ėjo su trukdg J suklteJ1’l1 . b^yma 

l dviem kitais kariais ir trim. ■ ^auklr-= v^n‘
j austrėm šaligatviu priešaky ma^’ ęn’ . ' .a:n
Grand viešbučio. Rusas sar-j^et, U.S. mihtannes misi-. 

i gybinis liepe kariams nu- i įos viršininką, kelis jo sta- 
1 žengti i gatvę ir jie atsisa-ib° karminiam ir Graikijos 
kė. Rusas tuomet pastūmė | kariuomenes stabo mrsmm- 
vieną amerikiečiu kuris stū-1^' Graikų .kanai surado 
mė rusui atgal. Pirmasis i svarų-dinamito anį gele- 

' sargybinis tuomet pasišaukė | zinkeho be^ valandas 
pirm negu traukinys turėjo 

I Naujai atvykęs rusų sar, Į Pavažiuoti netoli Kilkis,
i gybinis sudavė amerikiečiui i, sia^{^ ;ns^_ -ral •.
su šautuvo buože, x parmuš-j 
damas jį ant kelių, Ameri- j 
kiečiui dar neatsikėlus, ru-j 

| sas. šovė jam į: nugarą. An- 
| tra kulka pataikė j ranką‘ir Į 
I sužeidė alkūnę.
i Neteikė Pirmosios Pagalbos I

Kiti du neginkluoti U.S.
I kariai ir mergaitės tuomet 
bėgo į amerikiečių Bristol licija 

i viešbutį, rusų .kulkom zvim-1 šešis komunistus išar-dy- 
biant aplink z juos.

Pašautojo kario 
mergaitė puolė gelbėti ame- Į ti kalbėtoją, kuris priešiųosi 

' rik^eti *r protestuoti rusų ; karinei sutarčiai su Rusija. 
I žiaurumą. Per tą laiką, atvy- Muštynės iškilo, kuomet ma- 
Ikęs rusų patrulis pagrobė L žosios- radikalų partijos va- 
; mergaitę ir ją nusivežė. Ikr das Ernesti Hęntunen bandė 
šiol nieko daugiau apie mer-1 kalbėti. į 5,000 žmonių Hel- 
gaitę negirdėta. Isinkio geležinkelio stoty. . J

I Pasirodžius tarptautiniam; Gauja komunistų užšokoJ 
HARTFORD, kovo 8.—Gub. i patruliui, rusų patrulis at- i ant estrados ir pradėjo pul- 
James L. McCogaughy, ku-: statytais šautuvais neleido j ti Hentunen’ą, kuri policiją 
ris prieš metus tapo Ccnnec-! jiems paimti sužeistąjį xame - išgelbėjo iš jų nagų, 
tieut valy tės guberhato-' rikietį. Kuomet ambulansas | _ _

HELSINKI, kovo 8.—Suomijos valdžia šiandien nutarė 
pradėti derybas su Rusija, anot kabineto nario.

Sakyta, Suomija siūlo kalbas vesti Maskvoje.
Nieko nebuvo pasakyta į 

! apie Suomijos delegacijos Į 
| sąstatą, ar kam manoma pa- j 
| vesti derėjimasi su rusais 
| dėl Stalino ‘ ‘pageidaujamos’ 
l naujos sutarties.

Seka Politinių Partijų 
Rekomendacija

Tas valdžios narys nepa- 
| sakė, ar Suomija praneša 
i Stalinui, kad ji yra pasiruo- 
,šusi kalbėti apie karinę su- 
į tartį drauge su kariniu pak
tu:

Užginant derybų užvedi
mą, valdžia ir Prez. *Paasi- 
kivi sekė Suomijos parla- 

• mento šešių didžiausiųjų 
partijų atstovų patarimus.

i' ■ “—

^ašo Tvirtos Čeką-
SovietŲ Sąjungos |

I PRAGA, kovo 8.—Krašto 
I apsaugos ministras gen.
Ludvik Svobodaz vakar naktį: 
pareiškė, jog naujasis komų-1 
nistų valdomas rėžimas turi į 

| sutvirtinti savo karinę są- 
| jungą su Rusija. Jis pareiš- - .
i kė tai iškilmėse minint 98 į f°n^’ 
I metų nuo Čekoslovakijos 
pirmojo prezidento Thomas 
Masaryk’o gimtadienio.

Beneš’as Nepasirodė
Svoboda kalbėjo tuo me- 

| tu, kai komunistai pranešė, 
i kad “vergų darbo kariuo- 
| menė ’ ’ bus sudaryta, kurio
je tūkstančiai ‘ ‘išvalytų” | 

| anti-komunistų bus paskirti j 
I sunkiems darbams kasyklo- į 
se ir kitur.

Prezidento Beneš’o i.škil- 
' mėse nebuvo. Tai buvo pir
mas kartas, kad jis nenuvy
ko prie Masaryk ’o kapo po | 
krašto išlaisvinimo iš nacių I 
jungo sukaktį paminėti.

Pranašauja Raudonųjų
Perversmų Austrijoje
VIENA, kovo 8.—Komu

nistų viršininkas Kari Alt- 
mann šiandien perspėjo, kad 
komunistai bandys priversti 
Austriją “eiti Čekoslovaki
jos keliu,” kuomet alijantų. 
okupacinės kariuomenės iš
eis iš krašto.

Tuo pat metu, 
sekr. Ferdinand Graf per-j 
spėjo, kad tauta stovi prieš i 
“kritingą valandą.”

I Bėgiai buvo . suminuoii 
; taip, kad traukinys ir keli 
vagonai būtų pervažiavę per 
tą vietą, pirm negu dinami
tas būtų išsprogęs.

6 Suomiu Komunistai 
Suimti už Puolimą

HELSINKI, kovo 8.—Po- 
šiandien suareštavo

, mą opozicijos politinio susi
vedama | rinkimo ir bandymą sumuš-

tės gubernato-' rik'ietį. Kuomet- ambulansas 
riu, mirė vakar. Velionis, j 
61 metų amžiaus repubiiko-j 

| nas, mirė tik 24 valandas i 
po priėmimo į Hartford li-

, sirgdamas vidurių 
influenza.

Jo mirtis pakėlė Įeit. gub. i 
James C. Shannon, taip*pati 

į gubernato-1

i atvyko po 45 minučių, karys j De Gaullis Jungia
Į tebegulėjo ant žemes ir ru-J
i sai nebuvo dėję jokių pas
tangų suteikti jam pirmąją 
pagalbą. /

Šalpą su Gynimu
COMPIEGNE, Prancūzija, 

kovo 8.—Gen. DeGauIlis sek 
madieny pareiškė, jog Ame-, 
rikos" pagalba Europai tūri 
apimti ir “apsigynimo sri- 

I tis,” ne vien Marshali. pla- 
j no numatomą ekonominę 
paramą. Jis ragino Prancū- 

I ziją vadovauti vakarų Eu
ropos tautų organizacijai, 

i Amerika
) išsi-

ORAS
Dalinai apsiniaukus, 

bus didelės atmainos. Saulė 
teka 6:14; leidžiasi 5:50.

ne-

nus..
KABATIA, Palestina, kovo 8.—Arabų vyriausias 

mandierius Fawzi ei Kawkji šiandien padarė pažadą vesti 
25 metų karą prieš sionizmą, jei būtų reikalinga.

Pabėgęs iš Palestinos po 1936-1939 arabų sukilimo, 
]Kawkji sugrįžo praeitą savaitę lydėdamas konvojų.

Pirmam pasikalbėjime po 
sugrįžimo į Palestiną prieš 
dvi dienas, EI Kawkji sakė, 
jis atvyko kovoti “padali
nimą, intrigą ir sionizmą.”

Kovos Visus Priešus
Arabų komandierius sakė, 

jo kelionė iš Damasko, Siri-

ja norinčios
nuošaliai. Pirmieji 
įsiutinti rusus, gi antrieji 
nori palaukti rinkimų.

Galimas dalykas, kad per I
16 konferenciją Paryžiuje 1 jos, lydint konvojų 90 sunk- 
skandinavu ministrai 
čiai išsikalbės tuo .klausimu 
su Bevinu -ir Bidault, kurie j 
turi išdirbę plačius projek- j 
fcig dėl ekonomiško vakarų j 
Europos kabineto sudarymo, | 
kuris skaitytus! lyg vakarų, 
Europos valstybių

| flybe.
Dėl Italijos, tai

l momentu norinti pasilikti

P >

t r
44
d

pla-; vežimių prikrautų ginklais I 
ir reikmenimis, labai nuvar
gino jį'. “Mes atėjome čia | 
kovoti visus, kurie stoja už i 
padalinimą, ar tai. būtų bri-1 

I tai, žydai 
(| jėga.

- “Ar tas 
ar kartą, 
šį kraštą

j jaus.”

ar tarptautinė

vyriau-

ji šiuo

ims mėnesį;, metus 
mes Išlaisvinsime 
iš sionizmo pavo-

'Žinote, Ką Turime’
Atvykę jį pasveikinti ara

bai suplojo, kuomet EI Kaw- 
kji padarė tą pareiškimą.

“Jūs norėtumėte žinoti, ar 
mes turime aviacijos jėRrą,” 
šefas pasakė. “Juk iūs žino
te ką mes turime.’’ Raportai 
iš Damasko sakė, Kawkji 
jėgos apima “kelis tūkstan
čius” savanorių arabų bei 
tūkstančius Palestinos ara
bų, o Sirijos saugumo minis
terijos valdininkas sakė, 
Kawkji kariai turi šarvuo
čius, artileriją, džypus ir 
sunkiuosius bei lengvuosius 
kulkosvaidžius. i

KALENDORIUS
Kovo 9 d.: Šv. Pranciška 

Rymietė; senovės: Žygintas 
ir Austerupė.

Kovo 10 d.: 40 Kentėtojų; 
senovės: Naubartas ir Ži- 
buolė.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA ’ . Z
—Prez. Tnimanas, per deinokrafi, partijos įurTsusIdatų Su- A.

McGrath, sakė, jei bus nominuotas Į prezidentus, nemina-! Friešintis komunizmo 
priims ir sutiks kandidatuoti rinkimams. : plėtojimui.

—Prancūzijos seimas vakar užgyrė Premjero Robert DeGaullįs pasakė savo par- 
Schuman’o programą taikomą suvaldyti infliaciją. tijos susirinkimui, kad tokia

—Ieškoma pradengusio Superfortress lėktuvo Pacifike. organizacija galinti s’J?;
—“ Keturi Didieji ’ ’ suėję Rusijos konsulate New Yorke, i 250,000,000 žinąĄių,

nutarė kviesti britų atstovą dalyvauti Palestinos proble-1 Paramos- 
mos svarstyme. UNos sekr. Lie taip pat kviestas.

■' —Buvęs Airijos premjeras Eamon d.e Valera atvyko į
New Yorką sakė pasaulis skuba tiesiog į naują karą, o
Jungtinės Tautos yra bejėgios tą sąjūdį sustabdyti.

—Pirmieji daviniai iš Argentinos rinkimų sekmadieny 
parodo, kad Prez. Peron’o partijos kandidatai laimi.

—Kremlius pasiuntė Anglijai notą protestuojant trijų 
valstybių konferenciją. Londone Vokietijos klausimu.

—Kviečių ir kitų javaj kainos vakar vėl krito.
__Vyriausias teismas nusprendė, kad valstybiniai pini-

1

Reikia Suvienyti Pastangas
“Yra reikalinga^ suvienyti 

senosios Europos ir Ameri
kos pastangas pastatyti mū
sų vargingą seną pasaulį at
gal ant savų, kojų,” jis sakė. 

‘ ‘Tas be abejo reiškia, kad 
Amėrika skęlintų mums di
delę ir ilgą pagalbą

, minėje srityje. Jie
___ ( iniciatyvą ir aš be

gad negali būti vartojami tikybos pamokoms viešose mo- < gėdos sveikinu jų
_ .. . |matantį duosniuxią.”kyklose. Byla iškilo dėl bedievių bylos Champaign, UI,

ekono- 
paėmė 
jokios 
aiškiai

■
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VISUOTINE MOBILIZACIJA
Lietuvi! Kančios ištremtųjų 
Ir kraujo žuvusių lašai 
Tebūnie priesaika gyvųjų, 
Kurią širdin įsirašai: 
Kantrybės, darbas ir kova 
Ir vienas tikslas — Lietuva.

K. BRADŪNAS,

Vokietijoje ties 
Flossenbergo koncentraci- ■ 
jos stovykla yra vadina
mas mirties slėnis, kuriame į 
nacių buvo sudeginta 2,480 i 
lietuvių. Tremtinių rūpesniu 
čia yra suprojektuotas pa-; 
minklas — trys kryžiai gra- i 
nito bloke —; kur žiba įra-1 
šas:

buvusia | USA lietuviai katalikai varo 
platų religinės ir socialines < 
kultūros barą. Tačiau da
bar, kada Lietuvos katali
kai, kaip ir visi kiti lietu
viai, pergyvena baisias iš
naikinimo valandas, mes 
turime paskelbti generalinę 
visų savo pajėgų mobiliza
ciją, kad išpildytame paties 
laiko mums skiriamus už
davinius.

Dabarties momentas iš 
mūsų reikalauja suglausti 
eiles, prasiveržti Katalikų 
Akcijos veiklumu sutelkti 
visas, savas jėgas po vado- 

| vaujančia Lietuvių Katalikų 
| Federacijos t_____,_______ ,
ve besinaudojantis lietuvių j 
katalikų bendruomenės kū-/l 
nas Jungtinėse Valstybėse | 
būtų stiprus, ir sveikas, kad! 
mes tinkamai būtume at
stovaujami pasaulinės reikš 
mes vienete: National Ca- 
tholic Welfare Conference, 

I per kurią me$_ jungiamės su i 
visa Amerikos katalikiška | 
visuomene.

i Azijatų pavergtų Lietu- 
' vos žmonių savo parama 
I mes laisvai pasiekti negal-i- 
I me, bet pagelbėti tūkstan- 
| čiams tremtinių — yra gy- 
| vybinis reikalas. Kad trem- 
: tiniai greičiau būtų išvesti 
I iš stovyklų į pastovesnes 
j žmoniško gyvenimo vietas. 
! Lietuvių Katalikų Federac.- 
ja yra sudariusi 
Imigracijos Komisiją (kun. kos,

| J. Balkūnas, Juozas Laučka galvą
j ir Juozas Boley). Komisija i žuvusius juos tempė į mies-; 

tų aikštes, kur ' a’pdamos i 
motinos bijojo prisiartinti | 
prie sūnų lavonų.

Jų ryžtingumas yra ug
nis, kuri uždega mūsų širdis ! 
veiklai. Tik mes turime ki-1 

kitokias prie-

Lietuvių Katalikų Fede-!
nuo 
Ve<1

Jei gyventi, tai 
lietuvio vardo.

tai tik
o ne

Galybių 
garbinti

Lietuvos kovotojų dvasią Į 
savo nežmonišku teroru. Jei' 
jaū kovoti, tai nežinoti pra- ■ 
laimėjimo, 
tik vertam 
Jei tikėti. 
Viešpačiui,
niekšų stabus.

Daugelis lietuvių 
nų grūmėsi cėl laisves. Su- 

Katal.kų žeistus juos dengė eglių ša- 
pailsusieji priglaudė 

mimikų grioviuose, o

partiza-

Tėvynės garbę gindami 
Įrašėm savo mirtimi 
Žmonijai laisvės testa

mentą.
Katalikiškoji lietuvių tau- ! 

ta buvo kryžiuojama nacių, 
o dabar tebėra kryžiuoja- j 
ma bolševikų. Brolių atedūj- i 
šiai ir ašaros rado jautrų i 

-.atgarsį Amerikos lietuviuo- 
se. Nuo pat karo pradžios 
Lietuvių Katalikų Federaci
ja ir plačioji katalikų vi-1 
suomenė ėjo į bendrą Ii e-1 
tuvišką darbą su kitomis 
srovėmis,, grupėmis. Ar pa
šalpai, ar politinei veiklai 
katalikai ir mūsų organiza
cijos buvo pirmose eilėse 
aukoti ir dirbti. Užmiršę sa- 

. vus reikalus, visomis jėgo
mis rėmėme Amerikos pasi- 
nešiAią laimėti karą, rūpino
mės -sušelpti nukentėjusius 
nuo karo, tremtinius-, talki
nome pavergtai Liet, lais-[vykdyti reikia nemažai jė- 
vės kovose. Ir toliau tęsime ■ gų ir lėšų:
tą darbą. Tik' pasekminges- J i. visa eilė mūsų buvusių 
nei veiklai ateityje mes! redaktorių, rašytojų, kuni- 
privalome savo eiles sugre- ■ gų, Katalikų Akcijos pionie- 
tinti, organizacijas bei įs-.Į rių, išėję iš nacių kalėjimų, 
taigas sustiprinti, kad dar
bas būtų našesnis.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse turime 115 parapi
jų, ‘325 lietuvius kunigus, 
šešias vienuolijas, vieną se
minariją ir vieną kolegiją, 
tris akademijas, 
aūkšt. mokyklas 
school), penkiasdešimt ke- mįrštahčibs Lietuvos, 
turias pradžios mokyklas, 
penkias prieglaudas, tris li
gonines, daugybę organiza-., bauo priseis 
cijų ir klubų; turime vien4 
du kart savaitinį, ’ kel’s sa
vaitraščius, šešis žurnalus 
ir vieną dienraštį. Taigi,

jau susitarė su N. C. W. 
Conference Immigration Bu 
reau, 61 Whiteall str., 
New York Čity, atidaryti 
lietuvių skyriui. Tai didelis 
la-imėjimas, nes mes galėsi
me pasinaudoti tos galingos ktokią dirvą, 
organizacijos parama glo- !■ mones. 
bojant mūsų tremtinius. To 
reikalo užleisti negalima, 
gi imigracijos reikalams 
metams reikalinga ne ma
žiau 15,000.00 doleriui-

2. Kultūros Institutas yra
visuomeni-

Naujų
Institu- 

ir pa
turime 

dolerių. 
Centras 
kuo ku-

vei- 
sei-

po 6 penus (apie 20 centų) i stovą dr. O. Grosvaldį ir 
per savaitę, kas sudaro — 
apie 10 dolerių per metus. 
Argi mes negalėtume skirti 
nors po vieną dolerį šiais 
metais tam Lietuvių Kata
likų; Federacijos vajui, kurs 
apima taip plačius uždavi
nius?

Šį savo susiorganizavimo 
vajų Lietuvių Katalikų Fe
deracijos. Taryba nutarė pa
skelbti, kai buvo susirinku
si New Yorke 1947 m. lapk. 
mėn. 4 d. Paskirta Katali
kiškos Akcijos komisija iš 
Kun. Jono Balkūno, Kun. P. 
M. Juro ir redaktoriaus An- 
tano F, Kneižio. Jiems ir 
pavesta šį vajų pravesti.

Kelkime tą reikalą susi
rinkimuose, ruoškime 
specialius parengimus. Au
kas siųskime adresu: —

Rev. John Balkūnas, 
<54-14 56th Road, 
Maspeth, L. L, N. Y.

tam

Lietuvos chargė d’affairs dr. 
Bačkį.

Pabaltijo diplomatai įtei- Į 
įkė Prezidentui notą, kurioje 
jie protestavo prieš Pabal
tijo kraštų okupaciją. Noto- 

ije buvo taip pat prašomą, 
j kad Prancūzijos valstybės 
[ galva intervenuotų už Pa- 
1 balti j o valstybių teisę lais
vai valstybinei formai ir už | 
apsaugojimą pabaltiečių pa
bėgėlių.

Abu diplomatai buvo pri
imti Prancūzijos prezidento 
pagal ceremonialą priimant 

I laisvų tautų reprezentantus. 
I (Laikraščio pabrėžta). .

DR/F. C. WINSM
GYDYTOJAS IR CfflRU^ 

2420 VV. Marųuette 
Ofiso Tel.: PBOspect j
Rez. Tel.: HEMlock 315o ‘

VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vaį..| 
Trečiadieniais pagal šutai*': I 

------------------------------------- st

J. RIMDZUS.D.C
' E

LICENSED CHIROPRACTOH
IN ST.'.TE OF INDIANA I

Home ealls in Indianą K
Pbone BIShop 5833 j 
PHYSIO THEBAPY f 

2828 So. Christiana Ave^*
HOURS — Daily 6 to J P. L 
Saturdays 10 A. M. to 5 p.

(

ftj
M p

DR. CHARLES SEGAL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Persikėlė į naują ofisą —
So. Ashland Avenue 
(Antras aukštas) 
Telefonas: YARds 0554 
neatsiliepia šaukite—

Res. Tel.: MIDvvay 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.

4740

Ofiso
Jei

Dr. J. W. Kadzewitf au
GYDYTOJAS IR CHIRUBCh ' 

2421 VVest 63rd Street 
VALANDOS: Susitarlus — nuG 
iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 
ro, išskiriant Trečiadienių k . 

dienių vakarus, 
Ofiso Tel. GROvehill 5213

Rez. Tel. HILltop 2626 įgumoii

Įnapas 
1. Ve: 

Užganei 
foubing 
■9. Als 
febus,

Lietuvos Atstovas Pas 
Prezidentą

Stockholm (LAIC) — Šve 
dų dienraštis “Aftonbladet” 
paskelbė tokį pranešimą iš 
Paryžiaus. Prieš kurį, laiką 
Prancūzij os prezidentas1* pri
ėmė Laisvosios Latvijos at- 

1 r

, i • I švyturys musų vėliava, kad lais . JĮ niame gyvenime. 
I spausdinių leidimui, 
i to archyvo plėtimui 
laikymui' metams

I skirti bent 5,000.00
3. Federacijos 

stengiasi tvarkytis
| kliausiai ir taup ausiai, bet I 
į visgi metams jo išlaidoms 

■ reikia skirti tūkstantį dole
rių.

4. Metų bėgyje atsiras 
svarbių nenumatytų reika
lų, kuriems turime skirti 
ap:e porą tūkstančių.

5. Spausdiniai', susirašinė
jimas /-ir kitos šio vajaus 
prąvedimo išlaidos vėl pa
reikalaus lėšų. Kukliai skai
čiuojant, ' Lietuvių Katalikų 
Federacija tegalės atlikti 
aukščiau išskaičiuotus už
davinius sukėlusi 25,000 do
lerių. Čia pasitiįimd. mūsų 
visuomenės, geraširdiškumu; 
kaip Šv. Augustinas sako:

— Kieno širdis yra p:lna 
I meilės, tas vis randa 
nors, ką gali duoti.

Kovotojų balsas
Lietuvos partizanų laik

raštis ‘‘Kovos Keliu” 1946 
mėtų kovo 10 dieną rašė: 
. — Lai nemano raudonieji 

■ budeliai, kad jie nusilpnins

Mylėkite tą, ką tikite, ir I 
skelbkite tą, ką mylite.

(Šv. Augustinas)
Paties laiko mums padik- j 

tuotiesiems uždaviniams į-i

šašias 
(High

atsidūrę tremtoje, kenčia | 
nepakeliamą vargą. Jie turi. 
teisės iš mūsų laukti ypa
tingo dėmesio. Kitados, pir
mojo pasaulinio karo mietu, 
Dr. J. Basanavičius kreipėsi 
į amerikiečius:

t— Siunčiame Jums, vai
kai, gal paskutinį šauksmą, 

Iš
girskite, atjauskite jūs jį! 
Jeigu Lietuvos žmonėms iš 

numirti, at- 
m-irs su min- 
amerikiečiai, 
gelbėti, bet

minkite — jie 
timi, kad jūs, 
galėjote- juos 
negelbėjote.

ką

aiškinami katalikiško- 
veiklos idealai ir tiks-

Atgaivinkime 
skyrius ir,

apmiru- 
reikale,

racija skelbia. VAJŲ 
1948 metų; pradžios iki 
lykų. Per tą laiką:

1. Pagyvenkime savo 
klą šaukdami apylinkių
mėlius, apskričių suvažiavi
mus, atskirų organizacijų 
konferencijas.

2. Skyrių susirinkimuose, 
klubuose, draugijose, moky
klose, per radiją, laikraš
čiuose, per pamokslus tebū
nie 
sies 
lai.

3. 
sius
steikime naujus.

4. Kiekviena lietuvių ka
talikų šeima .teskaito' lietu
višką katalikišką laikraštį.

5. Vajaus metu 
pinkime . alintu 
į Federaciją 
draugijas ir 
asmenis.

6. Visada 
katalikų ideologiją tautinėj '

| veikloj ir reikalą finansinės Į 
paramos... čia mums: grąžui I 

| pavyzdį duoda Anglijos lie- 
| tuviai: neseniai įvyko Ang- 
lijon atvykusių lietuvių su
važiavimas. Atvyko jie 
varge: be reikiamų drabu
žių, niekas neturi nuosavos 
pastogės, uždarbiai jų, pa
lyginamai, maži, jų rytojuje 
yra daug netikrumų, o vis 1 
dėlto jie nutarė apsidėti I 

| mokesčiu lietuvių organiza- 
' cijoms ir spaudai remti —

pasirū- 
nuošimčių 

įrašyti mūsų 
net pavienius

ir visur kelti

INCOME TAKSUS
Pildo

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas 
AUDITORIUS 

4148 Archer Avė.
Tel. VIRginia 2114

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49tb Oourt, Ciceru
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir Penktadieniais
VAI-: 10-12 ryte: 2-6. 7-9 P. M.

3147 S. Halsted St., Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais 

ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

WESTWOOD LIQUOR STORE

KENCIANTIEJI
— nuo —

Arthritis — Rhęumatizmo — 
Lumbago — Muskulų Skausmo

. . . Vartokite . . .
HEALTH RESORT MINERAL 

BATU DRUSKA
Vienas maišukas užtenka 10 

maudymusims
KAINA TIKTAI — $1.25

1 Prašykite jos vietinėj vaistinėj, o 
.jei jūsų vaistininkas neturi, siųs 
'kitę savo užsakymus su pinigais 
tiesiog į —

Bath Producls Co.
Ląboratories —Chicago 24, III.

v.^ ■a-z: a .'Z/Z.*

2441 West 69th Street Chicago

(ONSIDER

Your savings h ere are insured to $5,000 by 
Federal Savings and Loan Insurance Cor- 
poradoo.
Earnirrgs are compounded twice a year — 
and you gec a worthwhile retu r n on savings. 

Service is prompt, friendly and helpfuL

Small savings are velcome— aoy amount 
opcnj id accouaL

* Pirmiau buvo

these
Advantages 

of an 
Insured Savings Account

DISTRICT SAVINGS
- And loan association •

Kete t u to Savings and Loan

3236 S.. Halsted St. Chicago 8,111
Telefonas — CAKUMET 4118

DIDELIS PASIRINKIMAS VYNO, DEGTINES, ALAUS! 
Specialė nuolaida organizacijų parengimams, 

vestuvėms ir panašiems įvykiams.
Taipgi pristatome į namus geriausios rūšies alų — 

buteliais, dėžėmis ir statinėmis.
AL. ŠIMKŪNAS, Savininkas

TELEFONAS — PKOSPECT 5951

Akinius
Pritaiko

Akis
Egzaminuoj.

Dr. J. J. Smeiana, Jr.
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland 
Avenue

VALANDOS:
Plrmad., Antrad., Ketvirtad., 

Penktad. 9:30 iki 12—1:30 
iki 8:30

Trečiadieniais Uždaryta
Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30 

iki 6 P.M.

Akių Specialistas 
Laikomas Pasitarimui

CANal 0523 Platt Bldg.

Dr. Consfance O'Brilis
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2408 West 63 rd Street 

VAL.: nuo 7 iki 9 kas vakarus, 
arba 

tclefonuokile dėl sutarties: 
HEMLOCK 5524

DR. A. JENW
PHYSIOIAN & BURGK0S 
(LIETUVIS GYDITOJAI) 
2500 W. 63rd Street

OFISO VALANDOS: 
Kasdien nuo 2-4 p.p. ir 7:M-I 

šeštadieniais nuo 2-4 popiet UbtClej 
Trečiad. ir Sekmad. uždaryk ėan'ės 

Ofiso Tel. — PROspect 3828 n tt 
Ko. Tel. — VTEgūus 3. KOS 

------------------------------------ va

Tel GRO. 1800 (Ofiso ir
^4 Skr

Dr. Walfer J. HS
PHYSICIAN and SUEGEON 6. Puli 

(Lietuvis Gydytojas) tvir 

3925 West 59th Street:artais P 
VALANDOS; 2—4 popiet, 1:11-

8:80 vakarais. Trečiad. pagal ki: 7. LŪ] 
” 1 supa, r

DR. PETER I. BRAZUI 
GYDYTOJAS IR CHIRURdl5 os simpl 

6757 So. Western Avė. ie yra t 
Telefonai: M žinot
Ofiso—HEMlock 5819 Jakanka
Rezid.—HEMlock 2324 j
VALANDOS: Trečiadieni Ir 
tadienį pagal susitarimą; kito 
dienomis nuo 2 iki 4 po $ Ne vie 
__________ 7~0 jga. bet 
Ofiso tel. GROveluIl 4020 ?ciJOs 1

Rez. tel. Hilltop 1560 feonhi 

Dr. Alexander J. Javjifrį 

(JOVAIŠAS) ' K I 
GYDYTOJAS IR CHIRUBG1! £ “ _ 

2423 West Marąuette Ri
OFISO VALANDOS 

Nuo 2 iki 4 valandos popi-i 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakare- 

Trečiadieniais ir Seštadienia's 
pagal sutarties.

Ir Sekmad. uždaru L^ės
— PROspect 3838 , v

l

Off. tel. GRO. 5677. Rez. FRO. 1474

Dr. Peter J. Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2951 West 63rd
VALANDOS: nuo 2-4 ir 

išskiriant trečiad. ir
Šeštadieniais tiktai nuo

Street
6-8 kasdien, 
sekmad.
2-4 popiet

Ofiso’Tel. VIRginia 1886

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue
|LIGONIUS PRIIMA:
| Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
I Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue
Ofiso TeL LAFUyette 3210 

Rez. Tel. REPublic 0054
Jeigu Neatsiliepiama — 
Šaukite: KEDzie 2868

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet 
ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

Trečiadienio vakarais ir taipgi . 
Sekmadieniais pagal sutartį.

R

Sėtuve
S 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAKUI ^Dar 
————^Riasi,

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 C os 
Office Tel. HEMlock 4848 7^ nu

DR. J. J. 5IM0M® 
GYDYTOJAS IR M

2423 West Marąuette ir
OFISO VALANDOS:

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGE® į 
4645 So. Ashland Avė*

OFISO VALANDOS: p 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai”*

Sekmad., Trečiad. ir šeštti 
Vakarais—tik pagal sutarti- |

Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 19M

TeL VIRginia 6583

DR. BIEŽI5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VV. Cermak Rd.
Valandos: 1-3 popiet ir 7-8 v. vale. 
Trečiadieniais ir- Šeštadieniais ofisas 

yra uždarytas.

, REZIDENCIJA 
3241 West 66th Place 

Tel. REPublic 7868

Tel. CANal 0257
Rez. Tel.: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St 
Rezidencija: 6900 S. Artėslan Ava. 
VALANDOS: 11 ▼. ryto iki 3 p.p.

6 iki 9 vai. vakare.

Tikslus Tyrimas. Gontiict Silkini. 
Orthoptlc Gydymus, plikius Atnaujinu Į

Dr. Walter J. 5wiatek
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
Virš Metropolitan Stalo Bunk)

Tel.: VIRginia 6592
VA*.; kiuKlicn 10 Iki 12: 1 iki 5; j
1 llci B. 8vsiu<l. 10 ryto Iki 0 vok. Ii

1-0 Iki 1 2 n’redlMd. uldaryto. |.

Dr. Waller M. Eisin
(EISINAS) 

6155 S. Kedzie Avė.
Practice llinlted to Obatetrica 

and Gynecologry

VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI 
Telefonai

Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232 
Jei neatsiliepia, Saukit MLD. 0001

Norėdami ką nors pirkti, par
duoti, išnuomuoti. surasti, praneš
ti ir Lt., pasinaudokite “Draugo” 
CLASSIFIĖD skyriumi. Tūkstan
čiai asmenų yra gavę rezutatus!

Dr, A. Montvid, M-P
GYDYTOJAS IR CHIRCB^

West-------------
2400 VVest Madison M
Ofiso 
Resiz. Tek

Valanvvo; «
Nuo 1 Ud 3 popiet: 6 Ud

Town Statė Baak BK

Tol.: SEKloy 7330 . 
“J BRCnsffick

VALANDOS:

Ofiso Tel. VIRginia
Rezidencijos Tek: BEVerly *

GYDYTOJAS LR €11161^ 

4157 Archer
Ofiso vai.: 1-3 ir 6-3:30 k
šeštadieniais 1 iki

Trečiadieniais, umr*1
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I niausią pasitaikanti kompli- į 
• j kacija yra pleuritis ir em- 
'----- .. Rečiau pasitaikanti |
I (apie 1 nuošimtis visų pneu
monijos susirgimų) kompli— 

I kacija yra pericarditis, arba 
širdies apvalko sutinimas, 

Į — tai pati pavojingiausia 
komplikacija, nes nuo peri
carditis beveik 80 nuošimčių 
ligonių miršta, jei neteikia
ma greita ir tiksli pagalba. 
Senesniems žmonėms laike 
pneumonijos širdis išsiplečia, 
ir neištveria, jei negydomai

ON
B)
«t

namg)

stuk
SON

aet

BUtartJ

PNEUMONIJA

Labai svarbu yra pažinti 
.jiiėią.uždegimo reiškinius; 

! l0 anksčiausiai. Juo anks-1 * ..
L nuo tos ligos žmogus j 
M ^OmaS’ ^J° ^au^au! ’■ 
L vilties žmogui pasveik-

. fįjnptomai. Pneumonijai 
įsidedant, staiga nukrečia 
Žbulys ir temperatūra pa
tį aukštyn. Ligonis jau-' 
£ karštį, krūtinę skaudūs 
Juliai varsto, sausas ir 
Jaugiantis kosulys kamuo- 
f alsavimas skubotas.
| Bėgyje 24 iki 48 valandų 
Lumonija pilnai išsivysto, ' 
L sekančius simptomus ga-

.La pastebėti:
Veidas išraudęs, akys 

veido išraiška) 
-kubinga. 
F 9 Alsavimas striukas ir 

įubus, karkiantis, kartais Į 
įtabtelėjantis po atdūsio. 
įervės išsiplėtusios. 
[3. Kosulys striukas, daž- i 
('naSi varginantis, skaudus, 

Utinei.
• 4 Skrepliai labai tamsus | 
| kraujuoti.

1 H. Oda sausą ir karšta, 
j 6. Pulsas pilnas ir tamp-1 maltus 
Lj tvinkčiojantis. Pulsas j cillin”), — bet kur daktarą 
.Lrfais plaka dusyk greičiau galima prisišaukti,

Vasario Ii d. Atgarsiai J. V. Kongrese ,** | cent m commemoratmg
“The American people • are I “I am delighted to have an i 30th anniversary 

proud of the courage of the Į opportunity to extend my good j nia’s proclamation 
Lithuanian pepole and of their1 wishes o n this memorable oc- Today more than 
great faith in this time which . casion. During the past sum-1 when the f ate of 
is so difficult for them. I hope , mer when I was in Euorope as zation is at stake, 

Į that real freedom will again Į Chairman of the Smith-MundtJ ganizations whose 
j dawn for Lithuania so that her I Congressional Committee, 
existence as a nation can be • had the opportunity of visit- ice 

I unfettered. ‘ — —
The Lithuanian people have in the American zone in Ger-1 for,freedom let us pray to God 

} contributed distinguished pa- many. At a nirmber of theee i that the time is not too distant 
i ges to the history of Europe I camps were many citizens of when men everywhere will be 
and they deserve the oppor-' Lithuania and I was tremend- f— — -— ~—........ ..

| tunity to resume their achieve- I ously impressed with their fine | ing to their own light.” 
j ments. It is in the interest of 
I free men everywhere that the 
j Lithuanian people should again 
be free themselves so that fu-: by their strength of character 
ture anniversaries of their in- i that upon my return to the U- 

į dependence- can mean rejoicing | nited Statės I introduced legis- 
1 for the present as well as the * 
Į past.”

—THE HONORABLE
STYLES BREDGES, (N.H.)

Į “I wish to join you m y fel- 
i low citizens of Lithuania des- 
| cent in commemorating the 

of Lithua- 
of freedom. 
ever before, 
world civili- 
we need or- 
faith in the 

11 principles of freedom and just- 
inspired and encourage 

ing Displaced Persons camps I those who are štili fighting

HELP WANTED

T1ELP WAN'|ED — VYRAI

free to live their lives accord-

CLERK - TYPISTS
5 day week
Permanant

j character and devotion to 
their homeland. I am frank 

j to say th"t T "'"s ?o inspired

—THE HONORABLE RO-
BERT F. WAGNER, 
(N. Y.) by telegram 

from Washington.

MŪRININKŲ
Ką tik prasideda didelis darbas. 
40 vai. savaitė. Caterpillar trac- 
tor operavimo darbas,

BRYANT & DETWILER CO.
SANFORD ST., E. PEORIA. ILL.

CALL
MR. GRIMASON

Parts Department Office

Telephone
Virginia 1700

45

tinkamai. Kitos pasitaikan- g’?n^os s4m°nę lankstymą- 
čios komplikacijos yra me- 81 va^ara®s- šito lanksty-

mosi likučiai jaučiami ir po 
šiai dienai”.

I ningitas, nefritas (inkstų) 
sugedimas), ausyje voties 
kilimas, pažiaunių sutini-) 

| mas, artritis, neuritis ir 1.1, j
Gydymas. Atpažinus pneul 

monijos ligų, skubiausiai rei 
kia šaukti daktarą. Plaučių 
uždegimo, ypač pneumonijos sta girtis. visun.ia.us u s i 
komplikacijų, su ‘ ‘hokus-po- nerealius planavmius kelia j 
kus ” nepagydysi.' Čia juokų į padanges ir giriasi, lyg tai 
nėra; pneumoniją reikia gy-Į būtų atlikti darbai, kai) 
dyti rimtai ir stropiai. Tik 
ten, kur daktaro nėra, kaip 
desperatišką priemonę ligo
niui galima duoti tokias na
mines “gyduoles”, kaip su- 

šimtakojus (“peni-

Iš tokių A. Sniečkaus žo
džių galima susidaryti labai 
aiškų vaizdą, jog Lietuvoje 
pavergėjams visiškai nesi
seka. Bolševikai labai mėg- 

Jie visokiaus'us

ZIS
G1AS
re.

tai bu
stinai jį šaukti Painiąsias 
1 patologijos problemas gali 
spręsti pasekmingai tik me
dicinos daktaras.

G M CDARBININKŲ
95c PRADEDANT 

VAL. — 5 DIENŲ SAVAITĖ 
MERCIL

PLATINGj EQUIPMENT CO. 
1921 W. FULTON

DivisionTruck & Coach
1700 West Pershing Roadlation in the Senate which 

woult allow a reasonable num- 
ber of Displaced Persons to 

I enter this country ovfer and 
above the existing quota.

I truly feel that the fine Li- 
thuanians 
Displaced 
would be 
merica. I 
self to this problem of Dis
placed Persons in the hope 
that I. may be able to alleviate 
the distress of these people.

I welcome an opportunity 
to send this message. to my 
fellovv citizens of Lithuanian 
descent in New Jersey.”

—THE HONORABLE II. 
ALEXANDER SMITH, (N.J.).

I had met at the 
Persons c a m p s 

a real asset to A- 
have dedicated my-

Lietuva pavergta, lietuviai 
kenčia sovietų jungą. Pa- 
remki tad, Lietuvi, aukomis 

‘ Antrąjį Lietuvos Gelbėjimo 
! Vajų.

|
GERAS VAISTAS

PALENGVINIMUI SKAUSMO

r s a SENSATION!
Rl PAIN BELIEFl^a

*W KAeaaothM • Nevrolgla • BocAocJk 
MT A TUBE B0W AT YOUR DRUCGuf“ 

BATU ROOUCTS CO, CHICA&O Ž4. HL
\

REIKALINGAS 
DŽENITORIUS 
40 valandų per savaitę 

Darbas dienomis

GMC TRUCK and COACH 
DIVISION 

1700 W. Pershing Rd.
Tel. Virginia 1700

SIUVIMO OPERATORIŲ
2 ADATŲ U. S.

PAVIENES ADATOS
TAIPGI 

HEMMER’IŲ IR 
BINDERTŲ

Turi būti patyrusios. Gali uždirbt 
iki $1.00 į valandą. Pastovus dar
bas. Moderniška dirbtuvė. Ap
mokamoms atostogos ir šventės.

308 W. ERIE ST.
6-TAS AUKŠTAS

NAKTIMIS SARGAS 
PASTOVUS DARBAS 

KREIPKITĖS I 
JOHNSON & CARLSON 

848 EASTMAN ST.
TEL. M0IIAWK 1580

SIUVIMO MAŠINŲ 
OPERATORIŲ

Darbas prie kepnriij. PastOv,urnas ir 
geros algos. Kreipkitės j — K

ALAN PRODUCTS
600 So. Blue Island Avė.

TEK. CANAL 2461

darbai, 
daugybė tų planų niekada 
nebus įgyvendinti, 
ševikam bent šiek tiek sek- I 
tusi Lietuvą komun;stinti, 
jie nedejuotų, bet džiaugtų- 
si, girtųsi ir dėkotų Stali
nui. Jei dabar girdime Lietu 
vos valdovų tik dejavimus, 
tai tas parodo, kad okupan
tam Lietuvoje nesiseka.

Jei bol-

SUNKOS LAIKAI

VYRŲ
Lengvam dirbtuvės darbui 

Gera alga.
darbo aplinkuma
FOOD PRODUCTS 

No. Haisted St.

Maloni
ON-COR

301

STENOGRAPHER
WILL CONSIDER BEGINNER 

Permanent position, pleasant suv- 
roundings, ėxcellent opportunity 
to learn work of investment * 
council.

TILDEN BROTHERS
& GRANNIS

134 So. La Šate Street
ROOM 1700

TEL. CENTRAL 5106

netikėtai jus neužkluptų. 
Kaip skėtis apsaugoja nuo 
s u šlapimo Ii j ant, taip san
taupos apsaugoja nuo rū
pesčių, kai netikėtai atei
na blogi laikai ar užklum
pa nelaimė.

Kad ramiau galėtute 
sutikti rytojų, kad viso- 
k'x>s\ galimos negerovės 
jus nevargintų, pradėkite 
taupyti šiandien. Ir po 
biskį kas savaitę, jūs ap- 
sidrausite nuo visokių ne
tikėtumų. Moka 3% divi
dendų.

Jūsų santaupos šioje įs
taigoje yra apdraustos iki 
$5.000.00.

PRISIRENKITE, KAD

RAKANDŲ, RADIO, 
TELEVISION

/
IK JEWELKY.

REIKIA 25 VYRŲ 
Prie Plytų Darbų 

$1.28 Į VALANDĄ
ir daugiau — pastoviems ir 

patikamiems vyrams. 
Geros darbo sąlygos.

ILLINOIS BRICK CO.
127th ir Grand Trunk R.R.

BLUE ISLAND, ILLINOIS

Jp^u ligonis kvėpuoja.
17. Lūpos dažniausiai su- 
•Įiempa, nušašta, kartais net
«niviūos atrodo.
] Yra ir daugiau pneumoni
jos simptomų bei ženklų, ku- 

yra tik daktarams svar- 
.. b žinoti. Šiaip skaitytojui 
.. pakanka žinoti tik tuos simp
• tomus, kuriuos čia sumine-1 nesvarbu žinoti, tad apie tai 
k

Ne vien tik pneumonijos 
M bet ir tos ligos kompli- 
iheijos bei pasėkos sudaro 
bjgoūhi daug pavojų. Daž-

i /š Pavergtos Lietuvos Gyvenimo
Rašo “Draugo” Kofespondentas Vokietijoj

ST. DEVENIS
Lietuvos jaunimas myli 

tėvynę ir religiją

• Okupantai kiek galėdami 
|- _ fegiasi, kad pavergti e j i 
| Utuvos gyventojai grei

to nutautėtų ir mestų
.iPftoę Dievą. Raudonieji 
Įi^ėjai yra įsitikinę, 

kol lietuviai garbins 
ir mylės savo gim- 

M kraštą, tol jie .visomis 
■tfmis priešinsis atejū- 

ir komunizmas Lietu- 
Įjie pasisekimo neturės, 
jotoje leidžiamas žurnalas 
Hkratūra ir Menas” 37 

. į* ^juoja, jog lietuviai 
1^? Stalino rodomuoju 

ir nesižavi komUniz- 
bet branginą tautišku- 
k religiją. Ypač komu- 

fltoiiD nepalankiai nusitei- 
, pavergtosios Lietuvos 

iRŠnas, Laikraštis rašo:

Daktaro atsakymai į 
klausimus

j Atsakymas V. V. — Apie 
i arbūzų sėklas kaip vaistus 
skaitytojams čia Amerikoje

JOS. F. BUDRIK,
(INCORPORATED)

M 
itmnii 

piet

vois
SA8 
Rd.

picL

J

JIS
JAS

tai6.

n ?». otuarastis rasų, 
p didelis nacionalistinio

i
^io) ir ypač religinio 
išbuvimas ne tik šei- 
kbet kai kur net moky- 
* reikalauja specialios 

va’kams ir jau- 
p kad būtų1 galima sek- 

kovoti prieš reak- 
•^yitaką vaikams ir jau- 

V

P 1

i

k*

*

pietai pasauliui išdi- 
r skelbia, jog pas juos 
tviska religijos laisvė. 
I^P gi tą laisvę reikia 

jei paminėtasis

čia neapsimoka rašyti. Ačiū 
už pastabas bei jūsų rūpestį.

Atsakymas A. D. *— Ne
tiesa, nuo valerijonų dantys 
negenda.

I komunistinis žurnalas 
gij4 vadina “raugu”,

Į akcija” ir prieš tai
| kovotil? Tikrumoje Sovietų 
Sąjungos ir jos pavergtuose 
kraštuose nėra jokios religi
jos laisvės. Jei Lietuvoje 
būtų religijos laisvė, tai už 
ką gi sėdėtų kalėjimuose 
Lietuvos vyskupai, šimtai 
kunigų ir vienuolių ? Tačiau 
okupantai patys pripažįsta, 

į kad nežiūrint didžiausio te- 
l roro, kova prieš religiją pa- 
j vergtoje Lietuvoje neturi 
pasisekimo.

Ir Sniečkus dejuoja

DIDELIS SANDELIS

3241 So. Haisted St.
Chicago 8, Illinois

TEL. CALUMET 7237

VYRAI IR .MOTERYS

■
DIENOMIS VALYTOJŲ

Nuo 8:00 vai. ryto iki 4:00 vai. po 
pietų. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas, Netoli North Sidės. gau
kite šeimininką:

WHITEHALL 4850

reli- 
“re- 

liepia
W.C.F.L. (1000 Kilocycies) 

ftyml Ratilo Programa 
Nuolatos sekmad. vakarais 9:30 v.

Ir •\

SENOMS, ATDAROMS. 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS

IR ODOS IŠBĖRIMAMS

LMIVIERSAL
Sniigs aii ta Associalitn

1739 So. Haisted St. Tel. HAYmarket 3317
Jūsų Indėlių sr.ugumui apdrausti per 1‘edcral Savings and Loan 

In.surance Corpuration
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Kelvmadi**n,Mi» nuo 9 

ryto Ikj • vakaro kadtnd a u nuo • ryto ik* 1 p«

%

PASTOVŪS DARBAI
52 SAVAITĖMS PER METUS

STATYBOS DARBO 
DARBININKŲ

DIENOS IR NAKTIES ŠIFTAI 
PASIRINKIMAS DARBŲ 

PENSIJOS PLANAI 
HOSPITALIZATION 
LIGOJE NAUDOS 

APDRAUDIMAS

Moterų Algos Pradedant 
$36.55 — $44.20 Į SAVAITĘ

Vyrų “Algos Pradedant 
$54.60 I SAVAITĘ

K.REIPKITES NUO 8:30 V AL. RYTO 
IKI 4:30 VAIj. POPIET

KAMBARĮ .NO. 1222 
125 SO. CLARK ST.

CICERO — 6 KAMBARIŲ MŪ
RINIS BUNGALOVV. Karštu van
deniu apšildomas. Su gretimai sto
vinčiu lotu ir 2-jų karų mediniu 
garažu ant kiekvieno loto.. Ran
dasi Parkholme apylinkėje. Kai
na — $15,800.00. Kreipkitės į —•
GEO, M. HADiRABA, REAI/TOR

G847 Cornink R<1., Bei^vyn 
TEL. G17NDERSON 110

Pardavimui mūrinis namas Brigh- 
ton Parke su tavernų ir’ 6-iais 
kambariais, taipgi ir likerių, krau
tuvė su -1-iais kambariais, šiltu van
deniu apšildomi.

.TIOMAN REAI/TY
4104 W. 47th St.

YAIUls 1341

PAKDAVIMIT 15 KAMBARIŲ 
REZIDENCIJA —

su visais baldais. Geros Įplaukos. 
Patogus susišiekimas. Krba iškelsi
me j mūrinį būngalow ar fariną.

Šaukite — STFAVART 9857

INCOME TAKSŲ PATARNAVIMAS

Raudonasis Lietuvos kan
kintojas ir rusintojas, Anta
nas Sniečkus, Maskvos 

I “Pravdoj” skundžiasi, jog 
komunistinis darbas Lietu- 

ivoje esąs labai sunkus. Nors 
komunistinis agitacijos dar- 

Ibas varomas visu smarku- 
Imu, tačiau iš Lietuvos žmo
nių galvosenos dar neesanti 
išrauta europėjinė dvasia. 
Sniečkus rašo: ‘ ‘Partinė
organizacija kasdien dirba 
tarp inteligentų, skiria di-{ 
delį dėmesį senų inteligen- ‘ 
t!jos kadrų perauklėjimui; 
ir naujų kadrų sudarymui. 
Bei Lietuvos buržuazija, 
kuri laikėsi valdžioje su va
karų buržuazinių valstybių 
pagalba, per ilgus metus 

I stengėsi įskiepyti į inteli-

Kenčiamieji nuo senų. atdarų 
ir skaudžių žaizdų, žino kaip sun
ku yra ramiai pusčd&tl. ir kaip 
nakties metu negulima gerui išsi
miegot. Kuomet 
žaizdom pradeda 
nicžt k skaudė
ti — užtepkite 
LEGULO Oint- 
nient palengvi
nimui skausmo 
ir niežėjimo tų 
senų, atdarų ir 
skaudžių žaizdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą

■ prušallnanč i o e 
ypatybės suteiks 
Jums tinkamų, 
nakties poilsi Ir 
pagelbės 
dyt senas, 
atdaras 
skaudžias

žaizdas. Vartokite j| Irgi akau- 
dienis nudegimams, šąšų ir sutrū
nimų prašalinlmui, ir kad pa
lengvinti Psorlasis niežėjimą. At- 
vėdina vadinamų. Athlete’s Foot 
degimą, ir niežėjimą, ausabdo jo 
plėtimąsi, sulaiko nuo odos nu- 
džiūvimn ir su trūkini o tarp pirš
tų: geras ir sausos, trūkstančios 
odos niežėjimui, nuo darbo iš
bėrimams ir kitoms odos nega
lėms iš lauko pusės.

Legulo Ointment yra parduoda
mas po 75c. 31.25 ir $3.50. Pirkite 
jj vaistinėse Chicago j ir aplellnjcėj 
arba atsiųskite Money Orderi |:

LEGULO, DEPT. D.

v

susIrūpiiTę incomo taksais, mes g 
patyrę incomo taksų išpildymu 
savininkams, profesionalams ir 

Anksčiau dirbome prie

Jeigu jūs esate 
bėii. Mes esame 
nlms. nuosavybių 
dellems biznio Įstaigoms, 
departamento. Ypatingus dėmėsin bus atkreiptas j speciales jūsų tū
nome taksų problemas, ir visas reikalas bus laikomas nąslaptyje.

Mes atsiovauj.im visus fecferallškus. miesto, valstybės taksų ref alus.
Knygvedystė vedama biznio įstaigoms savaitėmis, mėnesiais ar vi

sam metui. Taipgi yru ir Notary Public patarnavimas. 
(Raštinės priėmimo valandos: nuo 8:80 ryto iki

VLADAS DOMKUS IR JOHN HODEK
SOUTH CENTRAL TAX SERVICE 
3508 South Haisted Street Tel. VIRginia 4187

HELP WANTED — VYRAI

i

Mes perkelsime jūsų pinigus iš kitų įstaigų į 
CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION, jeigu 
atsinešite mūsų raštinėn taupimo knygutę.

9:00 v, v. kasdien)

MOŠŲ TURTAS SIEKIA VIRŠ $2,250,000.00

4847 W. 14tb Str**t

CICERO 50, ILLINOIS

MOKAME 3% DIVIDENDŲ
ANT P AID UP SAVINGS

(Current Rate)
Pasidėję pinigus šioje tvirtoj įstaigoj, 

visada gausite geresnį atlyginimą. Visų 
indėliai apdrausti iki $5000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 SO. WESTERN AVĖ. — GROVEHILL 7575 

John Pakel, Pres.

DARBAI SU ATEITIMI! — TUOJAU REIKALINGA 
PATIKIMŲ VYRŲ — BENDRIEM FABRIKO DARBAM

PATYRUSIŲ BRAKE OPERATORIŲ
Darbas per ištisus metus —- geros darbo sąlygos — pastovumas -— 
greitas pakėlimas. Kreipkitės šiandien sekančiai —

THE FANNING CORPORATION
2360 VVEST 136th STREET — BLUE ISLAND, ILLINOIS

nARGUTIT
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS, — ĮSTEIGTAS. BAL. 11 d., 1933

Kviečiame klausy
tis muzikos, 
nų, žinių ir 
nešimu.

-:WHFC-U50kilocycles
SEKMADIENIAIS: nuo 1-mos 

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

valandos vakare
EXTRA PROGRAMAS: Ketvirta

dieniais nuo 7 iki 8 vai. vak.

MARGUČIO Ofiso Adresas:

6755 So. Western Avė., Chicago, Jll,
Telefonas — GROvehiU 2242

7/-
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"DRAUGAS
THE LITIIUANIAN DAILY FRIEND

2334 S. Oakley Ave.rChicago 8, 111. Tel. VIRginia 6640-6643

/ /

Entered as Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, Ulinois 
Under the Act of March S, 1879.

Published d&lly, esccpt Sundaye, 
by the 

Llthiiaiilan Catholic Press Soclety. 
Member of the. Catholic Press Ass’n

Subscrlption Ra tęs:
|6.00 per year outside of Chicago; 
|7.00 per year in Chicago & ęjcero;

4 cents per copy.
Prenumeratos kaina Chicagojc ir 

Olceroje per paštą: 
Metama .................. $7.00
Pusei Metų ...»............. 4.00

Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagojc: 
Metams ............. *...... >6.00 
Pusei Metų ................ 8.60 

Užsieniuose:
Metams .................. $8.00
Pusei Metų ................................ 4.50
Pinigus reikia siųsti Pašto Money 

Orderiu Su užsakymais.
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 

tuojaus, gavus prašymų.
SKELBKITfiS DIEN. "L.'RAUGE"

Ekonominės Pagalbos Nepakaks
GEN. DE GAULLE PAREIŠKIMAS

Gen. De Gaulle, energingasis ir didysis kovotojas dėl 
Prancūzijos išlaisvinimo, kuris laikinai buvo pasitrau
kęs iš politinio gyvenimo, vėl eina į priekį savo kraštui 
gelbėti. Praėjusį sekmadienį; jisai pasakė kalbą, kuri 
verta rimto dėmesio.

Pirmoje vietoje šis prancūzui karo vyras ir politikas 
aiškiai pasisakė už Vakarų Europos federaciją. Savo 
klausytojus jisai nustebino ir tuo, kad jis pareiškė savo 
nusistatymą ir Vokietiją priimti į tą federaciją ar są
jungą. Gen. De Gaulle teigia, kad į vakarų Europos 
Federaciją galėtų įeiti apie 250,000,000 žmonių su pu
sėtinai dideliais rezursais. Ji inimtų Šiaurės jūrą, Vidur
žemius, Reiną, kaipo svarbiausias arterijas, su Pran
cūzija, kuri būtų centraliniu raktu.

MARSHALLO PLANO PAPILDYMAS
Gen. De Gaulle užgiria gen. Marshallo planą, tačiau 

jis mano, kad tasai planas turi turėti svarbų priedą — 
militarinį. Anot jo: “Amerika turi teikti gausią ir pa
ilgintą ekonominę pagalbą. Bet Amerika turi tiekti pa
galbą ir apsigynimui ir sudaryti mums galimumus re
organizuoti mūsų teritorijos saugumą. Tuo Jungtinės 
Valstybės ir savo saugumą sustiprins”. Ta pačia proga 
jis perspėjo, kad komunistų pavojai gręsia visiems kraš
tams, nes rusų agentai visur veikia, kad sugriauti ne
komunistines santvarkas.

Vadinas, ir gen. De Gaulle, lygiai taip, kaip ir Ame
rikos generolai MacArthur ir Wedemeyer, mano, kad 
ekonominės pagalbos nepakaks, kad išgelbėti Europą 
ir Kiniją nuo komunizmo. Šiandien jau visur tokia iš
vada. yra daroma. Štai, Briuselyje įvyksta penkių val
stybių.— Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos ir Luksemburgo atstovų konferencija, kurioj 
svarstoma klausimas sudaryti vakarų Europos valsty
bių militarinę sąjungą. Iš to aišku, kad vykdant gen. 
Marshallo planą (jei jis praeis Jungtinių Valstybių 
kongrese) norima ir militariniu žvilgsniu taip persior
ganizuoti, kad saugumą užsitikrinti.

LEMIANČIŲ (VYKIŲ IŠVAKARĖS
Sovietų Rusijos žygiai Čekoslovakijoj, grąsinimai Suo

mijai, Italijai, Graikijai ir 1.1., iš kitos pusės — sąjūdis 
vakarų Eūrop-oj ir Amerikos karo vyrų pareiškimai dėl 
komunistų agresijos ir pavojų, labai aiškiai kalba, kad 
gyvename svarbių ir gal lemiamų įvykių išvakarėse.

Šiandien jau suprantama, kad Rusijos paskelbtas šal
tasis karas prieš demokratijas, pasidarė pasaulinio mas
to kova su bolševikiškąja Rusija. Visai dar. neseniai. 
Hitleris, Mussolini ir Japonijos imperialistai bendromis 
jėgomis siekė sutriuškinti demokratijas, o šiandien jų 
visų vietą užima vienas Stalinas, kuris visur ir viską 
triuškina ip -įgyvendina totalitarizmą.

“ŠALTASIS KARAS JAU ĮKAISTA
Nereikia užmiršti, kad kai kuriose vietose vadinamas 

“šaltasis .karas” vis labiau ir labiau įkaista ir darosi 
“karštu karu”. Taip yra Graikijoj ir Kinijoj. Tą yra 
nurodę — Prezidentas Trumanas, gen. Marshallas, gen. 
MacArthur ir gen. Wedemeyer. Ten ekonominė pagalba 
nieko nebepadės, nes jau tiesioginiai su ginkluotomis 
bolševikų jėgomis turima reikalas. Jei nenorima žūti, 
prieš jėgą turi būti pastatyta jėga, 
išsigelbėsi?

Išvada aiški: Jungtinių Valstybių 
privalo užgirti gen. Marshallo planą
nei padėčiai stabilizuoti, nes tuo pačiu bus duodami 
galimumai ir tų kraštų apsigynimo pajėgumą sustip
rinti. Kitas žingsnis — kreipti rimčiausio dėmesio į. gen. 
De Gaulle ir Amerikos karo vyrų nurodymus sudaryti 
galimumus sustipinti vakarų demokratijų militarines 
jėgas, be kurių nebus įmanomas Rusijos agresijos ir 
totalitarizmo sustabdymas.

★
Vyskupu Šalpos Fondo Darbai

Laetare Sekmadienį — kovo 7 d. visose katalikų baž
nyčiose Jungtinėse Valstybėse (jų yra apie 15,000) įvy
ko rinkliava Vyskupų Šalpos Fondui. Nėra abejonės, 
kad buvo surinkta graži pinigų suma, bet abejojama 
ar vienu sekmadieniu bus sukelta penki milijonai do
lerių, kurie būtinai reikalingi šelpti nuo karo nukentė
jusius įvairiuose pasaulio kraštuose ir tremtinių įkur
dinimo planui įgyvendinti. Todėl vajus tęsis toliau.

Vyskupų globojamo N. C. W. C. War Relief Services 
nepaprastai didelius gailestingumo darbus atliko karo 
metu ir po karo. Nuo 1943 m. toji katalikų organizacija,

besirūpindama tremtiniais, vaikų ir ligonių šalpa, savo 
veiklos tinklą praplėtė į šešiasdešimt vieną užsienių 
kraštą. Ten pasiųsta keli šimtai tūkstančių svarų mais
to, drabužių ir medikamentų. Tos pašalpos vertė yra — 
$122,160,000. Vien tik 1947 m. pasiųsta 66,786,000 svarų 
maisto, medikamentų ir drabužių. Tos pašalpos vertė 
apskaičiuota $27,000,000.

Kas savo dalies šiame vajuje dar nesame atidavę, 
padarykime tai, pasiųsdami auką tiesiai į centrą — 
War Relief Services, 350 Fifth Avenue, New York 1, 
N. Y., arba per savo klebonus.

Reikia turėti galvoje ir tą Svarbų faktą, kad lietuvių 
bendroji šalpos organizacija — BALF taip pat artimai 
kooperuoja su Vyskupų Šalpos Fondu, kuris BALF-ui 
yra davęs kelias dešimt tūkstančių dolerių pinigais ir 
kelis šimtus tūkstančių svarų maisto bei medikamentų, 
kurie buvo išsiųsti lietuviams tremtiniams į. Vakarų 
Europą.

★

Vis Tik Nenuoseklu

i

Londone konferuoja “keturių didžiųjų” užsienių rei
kalų ministrui pavaduotdjai ir bando sudaryti projektą 
taikos sutarčiai su Austrija. Bet ligšiol dar jokios pa
žangos toj konferencijoj nepadaryta. Rusijos atstovas 
ir čia, kaip visose kitose konferencijose praeityje, daro 
trukdymus. Rusai stato tokius reikalavimus, kurių ne
galima priimti. Jie Austrijos ekonominį gyvenimą vi 
sai pasmaugtų, ko rusai, žinoma, ir nori.

Reikia stebėtis, kad po pernykščios Londone “ketu 
rių” konferencijos, po naujų Maskvos agresinių aktų 
Vašingtono, Londono ir Paryžiaus politikai vis dai 
mato reikalą su rusais kalbėtis apie taikos sutartis.

Tol, kol Stalinas nesustabdys savo agresinių žygių 
ir kol neištrauks savo kariuomenių ir šnipų iš okupuotų 
kraštų, tol jo agentai neturėtų būti kviečiami į tarp
tautines konferencijas. Ne tik tai, bet ir iš Jungtinių 
Tautų organizacijos Sovietų Rusijos ir jos satelitų at
stovai turėtų būti išvyti.

APŽVALGA
Maskvą Šaiposi Ir Grobia"
Tokią antraštę davė “Darbininkas” savo straipsniui 

šiandien labai aktualiu klausimu. Straipsnį šiaip baigia:
“Yra ir daugiau panašių į Čekoslovakiją vištukų: 

Suomija, Švedija, Norvegija, Danija, Olandija, Belgija, 
Šveicarija, Graikija. Tas visas šalis Hitleris buvo pa
ėmęs išskyrus Šveicariją. Antrasai Hitleris taip pat tų 
kąsnelių nepaniekins. Juos prarijęs, jausis užtektinai 
pajėgingas praryti ir stambesnius kaimynus: Italiją, 
Prancūziją ir Vokietiją. Manote, kad jis dovanos Ispa
nijai?! O ką bekalbėti apie Korėją, Mandžiūriją, Kiniją 
ir Indiją. Manote, kad tas šalis paliks ramybėje? Jau 
dabar jis ten braunasi. Kur tuomet bus Amerika ir prie 
jos prisišliejusi Anglija? Dar vis besiginčys dėl Mar
shallo plano ir dėl klausimo: kokį Prezidentą rinkti, De
mokratą, ar Respublikoną ?

“Gal kas “pamanys, kad čia pertoli mano nusvajota. 
Kad tai taip būtų! Bet čia nebe svajonės. Kad Ameri
kos vadai būtų taip nusvajoję kokie penki metai atgal, 
kuomet Alijantai buvo užėmę Italijos miestą Anconą 
ir iš ten būtų patraukę į Jugoslaviją, Austriją, Lenkiją 
ir Lietuvą, vadinasi, kad tuos kraštus būtų nuo vokie
čių išlaisvinę pirmiau negu rusai ten atėjo — tai šių 
dienų vargų ir nelaimių nebūtų buvę. Nebereikėtų vai
kiškai plepėti, ar veidmainiškai pasaulį apgaulioti apie 
bolševikų ‘ ‘demokratiją’

★

Poliliky Rūpesčiai

rr

Kaip gi kitaip be-

kongresas skubiai 
Europos ekonomi-

Demokratų partijoj prasidėjo gana rimtas sąjūdis įti
kinti Prezidentą Trumaną nebekandidatuoti į preziden
tus busimaisiais rinkimais. To sąjūdžio vadai esą įsiti
kinę, kad p. Trumanas nebeturįs šansų laimėti. Jis, esą, 
turėtų pasitraukti. Jo vieton, girdi, rėiktų statyti gen. 
Eisenhovverį.

Prieš p. Trumaną kelia “revoliuciją” pietinių valsty
bių demokratai. Rinkimuose tai atsiliepsią. Henry Wal- 
lace, trečiosios partijos kandidatas, taiy pat nemažai 
balsų nuo p. Trumano atitrauksiąs. Prosepktai, matot, 
nekokie. Ar toji situacija pasitaisys ir bent kiek pa
kryps Prezidento naudai prieš pat rinkimus, dabar sun
ku yra numatyti. Bet kad demokratų partijos šulams 
yra kuo susirūpinti, apie tai ir kalbos negali būti.

Tuo tarpu ir respublikonų partijoj yra daug susiskal
dymo ir net gerokai griežtų skirtumų ir užsienių poli
tikos ir vidaus ekonominiais klausimais. Bet šiems, 
mums rodos, bus lengviau esamus savy tarpius šiurkš
tumus išlyginti.

★
Bridges Pašalinimas

CIO pašalino pagarsėjusį komunistą Harry Bridges 
iš Tarptautinės Uostų Krovėjų unijos Kalifornijoj pir
mininko vietos. Pašalino dėl to, kad jis rėmė Wallace 
kandidatūrą į prezidentus ir kad priešinosi gen. Mar
shallo planui ekonominiam Europos gyvenimui stabili
zuoti.

Bet tai ne viena šio komunisto bėda: atitinkamos U. 
S. įstaigos atnaujino jo deportacijos bylą. Jau ne pirmą 
kartą bandoma jį deportuoti, bet vis išsisukdavo. Vie
nas kartas gali nemeluoti.

Rašo ladaušas Dūdelė
“Maršalas’’ Tito, Jugosla

vijos diktatorius, ne tik sa
vo išvaizda yra labai pana
šus į Hitlerio reichsmaršalą 
Goeringą, nes ir jis, kaip 
Goeringas, yra gana storas 
ir visą krūtinę ir pilvą apsi
kabinėjęs savo paties sau 
suteiktais medaliais, bet ir 
elgiasi panašiai kaip Goerin
gas. Mat, “maršalas” Tito 
labai mėgsta važinėti po Ju
goslaviją ir girti savo pa
ties valdžią masiniuose susi
rinkimuose, kuriuos policija 
su organizuo j a.

★ ★ ★

Viename Bosnijos kaime 
“maršalo” Tito kalba buvo 
transliuojama ir per radiją. 
Vienas senas Bosnijos ūki
ninkas, niekad garsiakalbių 
bei mikrofonų nematęs, pri
eina prie Tito ir klausia, kas 
tai per daiktas yra tas mi
krofonas, į kurį Tito kalbė
jo. Tito paaiškino, kad tai 
tokia mašina, į kurią tartas 
žodis tą patį momentą gir
dimas net Londone ir Wash- 
ingtone. Senasis ūkininkas 
pareiškia norą truputį pa
kalbėti. Tito tačiau tik pa
purto galvą ir taria:

— Tik aš vienas galiu kal
bėti užsieniui apie Jugosla
viją!

Ūkininkas tačiau prašo, 
kad Tito leistų jam pasaky
ti nors tris žodžius, bet Tito 
nesutinka. Ūkininkas nenu
sileidžia ir prašo leisti pa
sakyti nors du žodžius, bet 
Tito ir tą jo prašymą atme
ta.

— Nors vieną žodį... — 
maldauja ūkininkas, ir Tito, 
nors ir nenorėdamas, sutin
ka. Pagaliau, ką blogo apie 
jo valdžią vienu žodžiu se
nas ūkininkas gali pasaky
ti?

Senasis serbas prieina prie 
mikrofono ir didžiu balsu 
surinka:

— Gelbėkit!
*★ ★ ★

Bukarešte, Rumunijoj, vie 
nas valstybės tarnautojas, 
žymios šeimos galva, parei
na namo su dideliu komu
nisto ministerio pirmininko 
Grozos paveikslu. x

— Kas tau į galvą atėjo?
— klausia susijaudinusi jo 
žmona. — To išdaviko Gro
zos paveikslas mano namuo
se? Niekada!

— Nieko nepadarysi, —- 
atsako vyras. — Tas paveiks 
las turi būti mūsų namuose. 
Netrukus bus tikrinama val
stybės tarnautoji! ištikimy
bė naujai valdžiai, ir jei tik
rintojai neras šio paveikslo 
mano namuose, aš tikrai bū
siu iš tarnybos atleistas.
' — Bet kur tu dėsi šitą pa
veikslą? — vis dar nepaten- 
kinta - klausia žmona.

— Nežinau, kaip čia bū
tų geriau, — atsako vyras:
— ar reikėtų jį pakabinti, ar 
prie sienos pastatyti.

•
Žuvo Hitleris ir Mussoli- 

nis, norėję pavergti visą pa
saulį. Tas pats atsitiks ir su 
raudonuoju diktatorium Sta
linu. Lietuva bus vėl laisva. 
Neleiskime tik žūti lietu
viams. Paremkime tuojau 
Antrąjį Lietuvai Gelbėti Va
ju-

(Tęsinys)

į
ft'

—Tegu jau įius.
—O kaip sesulė? Kuo vardu?
—Jule,
—Na, Juliute. Tark žodi, bus dūšia išganyta. Pas mane turėsi 

atskirą kambariuJią, nieks nesipainios. Langas į sodą, pavasarį 
vyšnios žydi, mėnulis vyšnios viršūnėje šviečia, o langas atdaras,

ant plento bernų klumpės ir kriukiai taukši.
—Langą tai aš naktį laikau uždarytą, kad uodų neprilėktą.
Julė pasakė savo algą ir dar pridėjo:
—Kad jam armoniką, tai man rankinį laikrodėlį.
—Kam dabar tau to laikrodėlio?—nustebo motina.—Ąr su tuo 

laikrodėliu ant rankos kiaulėm pelus maišysi?
—Kiaulių tai mes pelais nešeriam,—nusijuokė Kreivėnas,— 

mūsų ir kiaulės ne bet ką ėda, bet...
—Geriau derėkis audeklo ar linų. Tekėsi—lovą kuo pasiklot 

turėsi.
—Žiurstelį pasiklosiu, andaroku užsiklosiu,—atkirto duktė pik

tai.
—Sau žinaisi...
—Truks—laikys! Laikrodis—tai laikrodis, bet iš anksto pasa

kau, kad pas mane Velykų tik viena šventa diena. Sekminių tik 
viena, Kalėdų irgi. Tai kaip dabar norit...

Kazys pažiūrėjo Į seserį ir nusprendė:
—Jei daugiau nieko, tai tiek to. Jei kunigas ką sakys, čia jau 

jūs kasykitės pakaušį.
—Su kunigais aš rasiu, nebijok!—šyptelėjo Kreivėnas ir iš ki- 

\ senės išsitraukė butelį degtinės.
Senė suieškojo kampuotą, stikliuką su numušta kojele, išpūtė 

dulkes ir iššluostė rankšluosčiu, kuris visas šlapias kabojo ties 
durimis.

Nė žodžio nesakydama, duktė pašoko ir paėmė stikliuką iš mo
tinos rankų. Atsidariusi skrynią, ji išsiėmė švarų baltą rankšluos
tį, stikiiuką išplovė ir iššluostė rankšluosčio kampu. Tą rankšluos
tį ji užtiesė ant stalo ir pavožč 'stikliuką, Tur būt tas rankšluos
čio baltumas Kreivėną privertė su pasitenkinimu nusišypsoti.

—.Mama, duok ką užkąsti,—paprašė sūnus.
Motina susirūpinusi pažvelgė i sūnų.
—Ką Čia, nešk įstatymą, ir viskas.
Duktė dėstė ant stalo lėkštes ir šakutes, o motina ištraukė iš 

krosnies puodą, į molinį dubenį sudėjo mesii ir atnešė ant stalo.
Stikliukas ėjo per rankas. Kreivėnas pasismeigė gabalą mėsos. 

Mėsa atsidavė žole. t
—Zuikis? Tur būt; tik šiandie nu'sautas.'
—Kas čia jį Šaus—pasikorė.
—Kaklaraikštį per stipriai užsirišo.—praėjo Julė.
—Nušautą zuiki reikia porą dienų jmlaikyti, paskui mirkyti 

acte...
—-Gal ir tai]), bet ne mūsų snapui viską išnuulyti. Ir dar zui

kiui actą pirkįi! Užtenka, kad per Kalėdas turi ant silkės užpilti, 
—lyg h’ teisinosi senė.

—O jiaskui,—susidomėjo duktė
būt, pipirų,w SA'Ogūnų. O’kiek

—To tai jau nežinau, ’^im
—Neluptus Šutinti?
—Aš gi ne virėjas. Žmor ;

o

p. klausi* Išmokys, llani.škė išmano.
Julė ])atenkinta nusišypsojo.
—O kažin, kaip kavas?—beveik linksmai paklausė jis, iš stik

liuko liedamas degtinės likučius po stalu—Kaip tie suomiai lai-

—Dar laikosi.
—Neatsilaikys. Kariauti tai jie moka, tą ir aš pasakysiu. 

maža jų. Kur tau bolševikai. Šitiek žmonių, šitiek turtą! Arg» 
ubagui muštis su ponu ant vieškelio. Tu jam, kaip tas sakė, tik 
lazda gali, o ponas ne tik lazda, bet dar ir jo arklys spiria- 
tau ir teisybė! Tikėk dabar tu tais bolševikais. Vis pute i akis- 
tautų laisvė, tautų laisvė... Ir^užpuolė mažiuką. Kaip tuj pa* 
koj—dėdė, dėde, o vaikų kepures vagia.

(Daugiau bus)

SEND, Ine 
SIIIPMENTS TO EUROPE’S NEEDY DISTRIBUTOBS* 

304 W. 63rd St.» Chicago 21, III___ Tel, ĖNG. 5088
SENO PRIIMA MAISTO SIUNTINIŲ UŽSAKYMUS Į VISAS 

VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS,
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS. • ' . ’

SENO Pilniausiai garantuoja Tamstos užsakyto siuntimo pri
statymą. Jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pristatyti siun
tinio, jūsų Įmokėti pinigai bus grąžinami.
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio 
laišką, kurį kartu su- pakvituotu orderiu prisiunčia Tamstai- 
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų pw 
dūktų, — VISO 23 SVARŲ NET.
Siųsk Maisto Siuntinius Tik Per

SEND
Siuntinio pilna kaina:

Tik $10.00

I8
2
1

1 
Į!

Tuojau pasinaudokit žemiau <
UŽSAKYTOJAS:

Vardas ir Pavardė ........... 
Numeris ir Gatvę ........ .
Miestas .....................,.
GAVĖJAS:
Vardas ir Pavardė ............ 
Gatvė .............., N-r. ...... 
Ypatingas Adresas ............ 
............... Valstybė ......
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K CHICAGOS LIETUVIŲ KOLONIJŲ
Federacijos BRIDGEPORT

Susirinkimas ,š FS^IJOS
Trečiadienį, kovo 10 d., 8 Į Kovo 3 d. susirinkime 

v, vakare, Vyčių salėj, 24511 svarstytas Verbų sekmadie- 
W. 47th St., įvyksta A. L. R. I nį ruošiamas tikybinio turi- 
K. Federacijos Chicago aps- nio koncertas T. Dubois kan- 
krities susirinkimas, šiame ta ta 
susirinkime svarbią paskai
tą duos neseniai iš Europos 
atvykęs tremtinys Vytautas 
Galvydis, temoje Lietuvos a- 
teities klausimas.

Vytautas Galvydis yra jau 
nas, energingas, buvęs Lietu
voje veikėjas. Ir Amerikon 
atvykęs stengiasi pažinti vie 
tos gyvenimą. Jau įsirašė į 
kai kurias mūsų lietuvių or- j 
ganizacijas, lanko jų susi- Į 
rinkimus ir įsitraukia į mū
sų veikimą. Nėra abejonės, 
kad jo paskaita bus labai Į-1 
domi, nes jis turi daug ži-1 
nių ir gerai orientuojasi po-1 
litikoje. Visus organizacijų 
atstovus, draugijų valdybas, 
veikėjus ir visus kuriems1 
rūpi Lietuvos reikalai, kvie-Į 
čiame atsilankyti į šį. susi
rinkimą.

BRIGHTON PARK
LABDARIŲ BANKIETAS

ap-

Milijonas Į Sibirą |
ROMA (LAIC) — Vatika-1 

no radijas paskelbė oficialią 
žinią, kad jau daugiau kaip 
milijonas katalikų iš Lietu-

kuopa j
14 d,.

tikslu I 
narius! vos, Latvijos ir Lenkijos iš- 
tikrus

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių įstaigos

Nuolatinis ALT Rėmėjas!
Mūsų tautietis Jonas Žilis, I 

gyv. 1812 N. 3rd St., Supę-] 
rior, Wis.f paremdamas A-l 
merikos Lietuvių Tarybos! 
paskelbtą Antrąjį Lietuvai; 
Gelbėti Vajų, atsiuntė Tary-l 
bai jau ketvirtą iš eilės au-;1 
ką, kaskąrt savo laiškuose; 
linkėdamas Lietuvai kuo' 
greičiau atgauti laisvę ir ne-1 
priklausomybę.

ALT Vykdomasis Komi te-1 
tas tikisi, kad ir daugiau at-j 
giras tokių susipratusių lie
tuvių, kurie paseks jo pavyz
džiu.

‘ ‘Septyni Paskutiniai
• i žodžiai Nuo Kryžiaus Kon |
i certas bus Šv. Jurgio parap. > 
H salėje, 32 PI. ir Lituanica I 
■ Avė. Įėjimas $1 augusiems,' 

o vaikams 50c., arba vienas: 
tikietas dviems vaikams. Vi
sas pelnas 
ui.

Kantatą 
gio parap. 
Vadovaus 
cius.

Visų žodžių reikšmę 
kins kun. A. Stasys.

j Koncerto komisiją suda-
I ro: A. Budris, A. Banis ir J.
i Šliogeris, jai padeda kun. dr. 
J. Prunskis ir komp. A. Po
cius.

Tikietų galima gauti Šv.
Jurgio 
Pocių 
Budrį, 
kienę, 
Melkų, 
Šliogerį.

Skaitytas įdomus laiškas j 
iš B ALF centro valdybos.

— Koresp. į
PRAGA. — Popiežius Pi- | 

! jus XII šv. Margaretos baž- I 
] nyčią Brevnov mieste Ceki- 
į joje paskelbė bazilika. Šią; 
Į bažnyčią įsteigė šv. Adai-1 
bertas, Pragos vyskupas,' 
kuris buvo nukankintas 997 I 

(metais Prūsijoje.

skiriamas BALF-

išpildys Šv. Jur- 
choras ir solistai, 
komp. A. S. Po-

aiš-

klebonijoje, pas A. 
choristus, pas A. 
Banienę, A. Lenc- 
Matuliokienę, M. 

Jančauskaitę ir J.

ir
O. 
A.
P.

SKELBMTES “DRAUG^

Chicaga Ir Detroitas 
Pirmauja ALT Vajuje 

ALT Chicagos skyrius y- 
ra nutaręs įnešti į ALT Cen
tro iždą tris tūkstančius do
lerių. Detroito, Michigan, 
Lietuvių Organizacijos Cen
tras jau yra per vedęs ALT 
iždui vieną tūkstantį dole
rių. Tikimasi, kad ir kiti A 
LT skyriai bei lietuvių kolo-l 
nijos neatsiliks nuo jų ir i 
gausiomis aukomis parems • 
ALT darbus.

T Y P E W R IT E R S
and ADDING MACHINES

Have You Seen 
THE NEW 1B48 

OELUXE 
WOODSTOCK 

TYPEWRITER

PHONE 
ANDover 7373 
FOR FREE TRIAL 
I YEAR GUARANTEE

deportuota į Sibirą. Ten jie 
laikomi neapsakomam dva
siniam ir medžiaginiam skur 
de. Jiems uždrausta tikybi
nė praktika. Gi kunigams, 
kartu su tikinčiaisiais išvem
tiems į Sibirą, griežtai už-

Labdarių Są-gos 8 
rengia bankietą kovo 
6'vai., L. Vyčių salėj, 
pagerbti amžinuosius 
ir įteikti jiems tam
paliudijimus. Amžinųjų na
rių 8-ji kuopa turi virš tris
dešimt.

Bankiete dalyvaus centro 
valdybos nariai, kurie pla
čiau papasakos apie Labd.i 
Są-gą. Per bankietą bus iš- drausta laikyti pamaldas ir 
pildyta graži programa. Įė-j teikti religinius patarnavi- 
jimas $1. mus.

Kviečiame ne tik narius. | 
bet ir svečius atsilankyti ir 
arčiau susipažinti su labda
rių veikimu.

— Vienute

Malt Talbot Sus
Paskelbtas Šventuoju

DUBLIN. — Pradėtas | 
Matt Talbot gyvenimo ty- I 
tinėjimas ir užvesta jo pas- ■ 
kelbimo šventuoju byla. į 
Matt Talbot buvo jaunystė- | 
je didelis girtuoklis, bet vė-j 
liau viso 
gyventojų buvo vadinamas 

Šį vakarą, koyo 9 d., Auš- šventuoju 
ros Vartų parap. mokyklos 
kambary, įvyks Nekalto Pra 
sidėjimo Seserų Gildos su
sirinkimas. Visų kolonijų] 
Gildos nariai-atstovai malo
nėkite dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų svarstymui |

— Valdybai

WEST SIDE
Moterų Sąjungos 55 

susirinkimas įvyks šį vaka
rą, kovo 9 d. Kviečiame na
res skaitlingai susirinkti.

— Kp. Valdyba i

kp.

st.,

Dublino miesto

Dublino vyru”..
Jo mylimiausia malda - buvo 
rožančius.

A. A-

viktorija rudis
(po tėvais širvinskis)

Gyveno 2137 No. 72nd Ct., 
Elnnvood Park, Jll.

Mirė kovo S d., 1948, 6:15 
vai. ryto, sulaukus 48 m. amŽ.

Gimusi Lietuvoje. Kilo iš 
Marijampolės apskričio.

Amerikoje išgyveno 46 m.

Paliko dideliame 
vyrą Cliarles, dukterį 
Atkins, žentą VirgiU 
Jadvygą šir.vinskis. 3 
Liilian 'Mayer, Frances 
Emlly Stasevich — Waukegan, 
Iii., du brolius: Edvardą ir 
Vilimą ir daug kitų, giminių, 
draugų ir pažįstamų.

Kūnas bus 
dien Petro P. 
čioje, 659 W. 18th 
vai. po pi'etų.

Laidotuvės įvyks 
kovo 12 d,. 8:30. vai 
atlydėta J Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą Po pamaldų bus nu
lydėta j Šv Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Žen
tas, Motina. Seserys ir Broliai.

Laidotuvių direk. Petras P. 
Gurskis. Tel. SEEley 5711

nuliūdime 
Helen 

.motiną,, 
seseris: 
Klovas,

pašarvotas šian-
Gurskio koply-

St. 1:00

penktad., 
ryto bus

♦
♦
i
I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIEN£ IR NAKTĮ

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel YARDS 1741-2

4330-34 South California Avenue
Tel. - LAFAYETTE 0727

Patogios Koplyčios VELTUI — Bet Kurioje 
Chicagos Miesto Dalyje.

RADIO PROGRAMAI Iš STOTIES W G E S 
( 1390 kilocycles )

Leidžiama Kas šeštadienį Nuo 9:15 Iki 9:30 Vai. Ryto.

LIODĖSIO VALANDOJMAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Westem Avė. 3319 Lituanica Avė.

PROspect 0099 . YARds 1138-1139
Tiem* kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime koplyčią arčiau jūsų namų

pirmt^pJ^nkSJs^Tš^m^ausios

DIRBTUVĖS CHICAGOJEI

JONAS SAVICKAS
Bevel Granite Co.

Not. Ine.,
gjg-

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

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
| jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informacP 
jas. Suteikiamas pilnas ĮniHtarinki laidojimas.

NULIŪDIMO VALANDOJE
>1

I 
i1
M

H
I 
i !>
T? '

I 
I

KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOM 
JŪSŲ PATOGUMUI:119th St. 8c Kedzie av.I

1410 So. 50th Avė., Cicero/IIL
Telefonas TOVVNHAJLL 2109

Didelis paminklų ir koplyčių 
pasirinkimas — Atdara kas
dien — Vakarais pagal su
tarimą.

I
I

WAIŠVILIENE

Avenue, telefonas YARds 0343.

■K

IMMEDIATE DEUVERY
PORTABLE and STANDARD 

ALL MAKES 
SOLD - RENTED - EXCHANGED

REPAIRED - OVERHAULED 
NO CHARGE FOR ESTIMATES 

All Work Guaranteeo 

xCTAD -TyPEWRITER CO.
* O I 189 W. MADISON ST.
(20 YEARS ON MADISON STREET AT WELLS>

P h o n įk ' AKDOVER 7 3 7 3

vyru Lukoševičienė)

A. A.
JONAS BALAIŠIS

' Gyv.: 341S So. Wullacu 
tel. FROntier 2196.

Mirė Kovo 6d.. 191Sni., 5 
valandą, po pietą.

•
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš 

Ukmergės apskr., Salų parap.,. 
Gučiūną kuimo. Amerikoje Iš
gyveno 47 metus.

Paliko dideliame nuliūdime: 
sūnų Juozapą, ir marčią. Helen; 
dukterį Oną ir žentą Stanislo
vą. Markūnus; 4 anūkus; bro,- 
lienę Konstanciją, Balalūicne ir 
Jos šeimą.; švogerką Emiliją 
ir Avoger) JuozuiM} Vanagus 
ir Jų šeimą ir daug kitų glmi-

8, draugų ir pažįstamų.

Priklausė prie SLA 36 kp. ir 
ie Teisyb&s Mylėtojų d r-jos.

Kūnus pašarvotas Ant.
Philllps koplyčioj, 3307 
Lituanica Avė. Laidotuvės 
vyks Trcėiad.. Kovo . 10d. 
koplyčios 8 vai. ryto bus 
lydėtas j švX Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giinines, draugus Ir pnžjstanius 
dalyvauti šiose laidotuvėse;

Nuliūdę: STimts. IHikU*. Mar
ti, žentas. Anūkai, .. Brolienė, 
štogerka ir visi kiti Gimines.

direkt.: Ant. 'M. P1HI- 
•1. YAKds 4908.

0 t

Telephone BEVERLY 3632
6812 So. Western Avė., Chicago* I1L

Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 

jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1

URŠULE
(po pirmu

Gyveno 3342 Lituanica
Mirė Kovo 6d., 1948m., 10:30 vai. vakare, sulaukusi pu

sės amžiaus;
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Užventos miestelio.
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą vyrą Joną; 2 sūnus, 

Alfonsą ir marčią Evelyn, ir Petrą; posūnį Joną ir marčią 
France*; podukrą Oną Urban ir žentą Joną; 2 anūkus; 2 
pusbrolius, William Bardaūskas ir William Giržadą ir jų 
žmonas, taipgi daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų.

\ Priklausė- prie Chicagos Lietuvių Draugijos.

Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje, 3319 Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyks Ketvirtadienyje, Kovo 11d. 
Iš koplyčios 8:00 vai. ryto bus atlydėta į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Posūnis, Podukra, Marčios, 
tas, Anūkai, Pusbroliai ir visi kiti Gimines.

Laidotuvių direktoriai — Mažeika ir Evans, telefonai — 
YARds 1138 arba 1139.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ainbulansa patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Bei- 
kale, laukite mus.

Med turime koplyčia* 
visose Chicagos ii 
Koseiando dalyse Ii 
tuojau patarnaujam.

LACHAWICZ ii SŪNAI

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS^
2314 W. 23rd PLACE Phones — VIRginia 6672 
10756 S. MICHIGAN PULlman 1270

PETRAS P. GURSKIS
659 WEST 18th STREET Phone SEEley 5711

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo aa- 
mens kapo — tiesiog iš šios vienintelės lietuviškos pa
minklų dirbtuvės.

Paminklas pristatome J visas kapines arti ar toli.

Nuo akmens fiLifikavimo ild raidžių iškalimo ir 
paveikslų įstatymo — BITTLN Lr KAMENSKY eksper- 
tyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.

Aplankykite mus lr pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis Ir viso
mis valandomis.

BITTINandKAMENSKY
Monument Works

3938 W. lllth STREET — Tel. BEVerly 0005
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo dv. Kazimiero kap. vartų.

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

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

Telephone:* YARds 1419

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

ANTANAS M. PHILLIPS
S307 8. LITUANICA AVĖ. Phone: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Phone LAFayette 3572



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINO1S

Organizuojasi Čekų Pasipriešinimas |
Sutriuškinęs Čekoslovakiją, Stalinas tiesia nagus i Pran
cūziją 
versti

į. ir Italiją. — Balkanų komunistai eina pagalbon 
italų vyriausybės. — Europoj padidėjo nerimas ir 

budrumas.

RaŠo< “Draugo” Korespondentas Vokietijoj 
J. BUTĖNAS

Čekoslovakijoje ne- 
visiems

Kad 
bėra demokratijos, 
jau aišku, nes nebėra parti
jų,’ nebėra parlamento, ne
bėra laisvos spaudos.

Parlamentas ligi šiol, tie
sa, dar oficialiai nepaleis
tas, bet iš jo beliko šešėlis: 
komunistai jau. sudarė “ak- 

•. cijos komitetą” ir tautos 
rinktiems atstovams valy- 

■ ti. Imuniteto teisė komunis
tams tik nusispiauti; ligi 
šiol jau pranešta apie trijų 
atstovų suėmimą, įsakyta 
suimti dar tris. Bet tai tiki 

’ pradžia. Visų partijų būsti
nes užėmė komunistinė liau
dies milicija — civiliai ko- 

' munistai su raudona" s raiš- i 
- čiais and rankovių ir ginkluo ! 

ti automatiniais šautuvais; I* • • visiškai kaip Lietuvoj 1940 Į 
in,. vasarą. Apie spaudos 
laisvę jau nebėra kalbos: | 

. visų laikraščių redakcijose 1 
pasodinti komunistai, o de
mokratiniai, redaktoriai ir 
žurnalistai pašalinti ar net Į 
suimti.

kalų ministerijoje be minis- 
terio Masaryko žinios “akci
jos komitetas“ atleido visą 
eilę diplomatų. Masarykas, 

| kuris tada sirgo, atsikėlęs 
nuėjo į komiteto posėdį ir 
bandė savo valdininkus ap
ginti, bet nieko nepadarė, 
tik dar labiau susirgo ir vėl 
turėjo gulti i lovą.

Benešąs visiškai

SAKO, HITLERIS 
PABĖGĘS | Mergina, 17-kos Metų, | Nevartoti Svaigalų

Per Visų Gavėnią
TORONTO. — Šios arki-

palaužtas 
Gottwaldo 
priesaiką 

Gott-

Vasario 26 d. 
vyriausybė davė 
prezidentui Benešui. 
waldas prižadėjo, kad jo vy
riausybė viską darys demo- j 
kratiškai ir pagal konstitu
ciją. Tačiau dabar Čekoslo-! 
vakijoje demokratais telai-1 

I komi yieni komunistai. Bu- 
J vo kalbų, kad Benešąs lai- 

, komas namų arešte. Tie gan i 
dai buvo oficialiai paneigti, 
bet užsienių žurnalistai, ku- 
rie bandė prieiti prie prezi
dento su juo pasikalbėti, bu
vo vidaus reikalų ministeri- 

į jos piktai subarti ir su Be- 
I nešu pasimatyti nesavo. 
I Žmonės, kurie prezidentą I 

“Reakciifai futbol ninkai” | ipatė, sako, kad jis vis škai 
j sunykęs, išvargęs ir palauž
tas. Visa- čekų tauta nekan
triai laukė jo kalbos per ra
diją, bet jis’ vis tyli. Sako, | 
kad Gottwaldas jį reikalavo 
perskaityti kalbą, kurią bu
vo paruošęs komunistų par
tijos centro komitetas nagai 
Maskvos nurodymus. Bene
šąs atsisakęs, ir dėl to jo| 
nebeprileido prie mikrofono.

Nebenakvoja namie
Teroras eina visame kraš

te. Komunistinės gaujos 
Pragoję kruvinai sumušė 
prezidento Benešo brolį ir

Niekas _ Čekoslovakijoje, 
nežino, kad tuos “akcijos 
komitetus ” būtų kas nors I 
rinkę. Bet jie vistiek vsikaa 
‘-liaudies vardu” ir valo įs-1 
taigas., organizacijas, įmo
nes, net sporto klubas. Pa
šalinta visa eilė futbolo žiį- 
dikų. Jau yra anekdotas, 
kad pa/šialinti karp reakcio
nieriai visi futbolininkai, 
kurie kamuolį spiria su de-1 
šine koja... Bratislavoje pa-Į 
šalinta visa miesto savival
dybę ir jos* vietoj pastatyta 
komunistinė. Užsieniui rei-l

STASYS LITVVINAS SAKO:
TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

L/ADnil —PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS.” GERAS PASIRINKIMAS

St >gams Reikmenys —■ Insuluotų Plytų-Išvaizdos Sidings
— LangŲ — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enainelio — Geležinių Namams Reikmenų- 

: Hard\vare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
-Rūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — Wallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kibų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!

ĄPIOKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI

STASYS LITWINAS, Pres.

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

VALANDOS: Nuo 8-tos vai ryto iki 6-tos vai. v ak.

IŠDIRBĖJAI GERŲ IR TVIRTŲ 
SEKLYČIOMS SETŲ

—%

Tiesiog Jums — 
Iš Mūsų Dirbtuvės

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime 
fgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą.

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
•• vėliausios mados Seklyčioms Setų.
PIRMIAU MATYKITE MUSŲ DIRBTUVĘ

Pas Mus Perkant, Nupirksi te Daug Pigiau!
GARANTUOT A MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKI AM A 

UŽ LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėju Išgarsina Mus. — 
' Prie Pirmos Progos, Paklauskite Jų!

Archer Avenue Furnitūra Co.
PARLOR SETŲ IŠDIRBĖJAI

4140 Archer Avė. Chicago 32, III.
Telefonas LAFayette 3516

Savininkas JOE KAZIK - KAZTKAIT18
į ■ ■ ■ . ■ e

Nužudė Savo Tėvus
EMINENCĖ, Mo. — Bet-

I ty Jane Kroeger, 17 metų | diocezijos ganytojas kardi- 
mergina prisipažino nužu-1 
džiusi savo tėvą ir mct’ną. |

| Antradienio rytą, kovo 21 
I d., ji susiginčijo su motina, 
kai motina liepė

l plauti porą kojinių. Motinai i 
ruošiantis eiti į savo krau
tuvę, duktė paėmė tėvo 
automatišką pistoletą ir iš i 
užpakalio peršovė ją per j 
galvą. Motina iš karto kri- Į

I to negyva. Lavoną j* nu-' 
I tempė už sofos ir r.uijo į. 
krautuvę pas tėvą, kur visą I 
dieną ramiausiai d’rto, tė
vui pasakiusi, kad motina 
negalėjo ateiti. Vakare pa
rėjo namo ir. atsigulė netoli j 
savo motinos, lavono. Tėvas I 

(miegojo krautuvėje, ka'p ir

jai

.t
Friedefich von Angeletti 

Mackensen, buvęs nacių smo 
gikų majoras, Amerikos in- 
vestigatoriams Muniche pa
reiškęs, jog dieną prieš vo
kiečiams pasiduosiant jis l 
Hitlerį ir jo meilužę Evai kiekvieną dieną, nes pasku- 
Braun iš Berlyno nugabenęs | tiniu laiku buvo mėginama 
į Daniją/iš kur, sako, jiedu | krautuvę apiplėšti, 
perėję į; Ispaniją. jdumakčio

(Acme telephoto) (krautuvę 
l'gančiam tėvui kulką į tar
puakį. Lavoną" paskui nu
metė už lovos.

Krautuvei kitomis dieno
mis esant uždarytai, žmo
nės pradėjo stebėtis. Penk
tadienį policija įsilaužė į 
krautuvę ir rado lavoną. 
Taip pat ir namusoe sura
do motinos lavoną. Mergi
na iš karto gynėsi, bet pas
kui prisipažino šią bais’ą 
žmogžudystę padariusi. O 
jos nušauti tėvai net nepa
juto, kad duktė juos nužu
dė. |

kątik buvusį maitinimo mi- 
| nisterį socialdemokratą Ma- 
yerį. Užsienių žurnalistai 
sako, kad skambindami te
lefonu savo seniems drau
gams čekams neberanda jų 
namie: bijodami suėmimo, 
jie namie nebenakvoja. Visi 
galvoja apie pabėgimą, bet 
tatai dabar teįmanoma tik 
nedaugeliui.

Pasipriešinimo centras 
Bavarijoje

| Tačiau atbėgėlių skaič’us 
I Vokietijoje ir Austrijoje 
7amerikiečių zonose) didė
ja. Tarp atbėgusių yra ir 
žymių čekų politikų, kurių

1 pavardės kol kas neskelbia
mos. Dar nepatikslintomis 
žiniomis, Vokietijoje ameri- 

i kiečių zonoje tie naujieji 
pabėgėliai pradeda organi
zuoti pasipriešinr’mą prieš 
naująjį komunistinį Čekos
lovakijos režimą. Tos demo
kratinės antikomunistinės 
čekų rezistencijos centras 

į būsiąs Bavarijoje, pietų 
‘Vokietijoje. Iš Bavarijos 
i pasienio ateina žinios, kad 
| pietų Čekoslovakijoje gy
ventojų tarpe jauč:amas sti

prus bruzdėjimas; “akcijos 
komitetams” ten paimti val- 

Idžią neina taip lengvai.
Iš eilės Prancūzija ir 

Italija

Eurdpoje visi neramiai 
ar. Čekoslovakija

nolas McGuigan kreipėsi į 
katalikus, prašydamas per 
visą gavėnią nevartoti jo
kių svaiginančių gėrimų ir 
nesilankyti tokiose vietose, 
kur tie gėrimai parduoda
mi.

Alkoholiniai gėrimai, anot 
kardinolo, lengvai gali tapti 
moralinių ir fizinių blogy
bių šaltiniu. Kardinolas pa- 

' brėžia, kad gir tuok Tavimas 
veda į vis didėjančius nusi
kaltimus. Kardinolas, taip 
pat neigiamai atsilienia apie 
vadinamuosius “sočiai” su
sibūrimus, kur vartojama 
daug alkoholinių gėdai”.

Po vi-
duktė nuėjo į 
ir paleido mie-

Lockridge.
parašęs 

County”, 
seller”,

Nusižudė Rašytojas
BLOOMINGTON, Ind.

Ross 
rašytojas, 
tree 

!“best
I ratsas negyvas 
I že. Nustatyta, 
| sižude anglies 
l jomis.

Už šią savo

Didėja Kataliką
Skaičius Kanadoje ‘

TORONTO. ■— Per pas- 
I kutinius dešimt me^ų kata
liku skaičius Kanadoje pa
didėjo 16 nuošimčiui. Kitų 
tikėjimų (protestantų) baž
nyčios paaugo žymiai ma
žiau. Nors katalikai Kana
doje daugumoje nėra tur
tingi, tačiau jie yra dos
niausi visokiems labdarin- | 
giems tikslams.

I

Jr.. 33, 
“Rain- 

tapusia 
še Hadienį

savo gara- 
kad jis nu
degimo du-

novelę jis 
buvo gavęs $125,000 premi
ją

slaptų

Italijoje, 
susekė, 

komunistai 
nuversti da-

I
ĮH| klausia: 
s|;bus paskutinė Stalino auka, 

ar po jos eis eilė kitiems 
kraštams,? Visų įsitikinimu, 
tai tik pradžia. Kątik suži
nojom., kad 
25 d. savo

■ prezidentui 
lė sudaryti 
sąjungos sutartį tarp Suo
mijos ir Rusijos. To jau-bu
vo galima laukti, apie tai 
jau anksčiau gerb. “Drau
go” skaitytojams buvau 
pranešęs. Suomija, kaip ir 
Lietuva, Latvija \ ir Estija, 
paverčiama sovietui karine 
baze šiauriniame Europos 
fronto sparne, kaip tik prieš 
Skandinavijos kraštus. Po- mė, kad tiek Prancūzijoje, 
litiniai stebėtojai č:a mano: p1-1-

i Čekoslovakija buvo pasku- nėra komunistų, 
tinis kraštas, kurį Stalinas 
galėjo užvaldyti nebijoda
mas, kad iš to kiltų karas. 
Jeigu panašiai jis norės pa
daryti su Vokietija ir Aus
trija, tai gresia pavojus, 
kad jam teks susikirsti su 
amerikiečiais ir anglais. 
Dėl to manoma, kad po Če
koslovakijos pirmiausia at
eina eilė Prancūzijai ir Ita
lijai. Prancūzų net socialis
tu sluoksniuose su baime j riuomenė.

Stalinas vasario 
laiške Suomijos 
Paasikivi pasiū- 
draugiškumo ir

| Perspėja Darbininkus
DUBLIN. — Most Rev. 

John F. D'Alton, Airijos 
I Katalikų Bažnyčios prima
tas, savo ganytojiškame 
laiške perspėjo darbininkus 

|nuo komunizmo.
“Kooperacija, ne antago

nizmas, tarp visų klasių ga
li išspręsti ekonomines pro
blemas ir sukur i grynai 

I krikščionišką socialinę tvar 
ką, kuri atneš taiką ir ge
rovę”, rašo vyskupas.

Komunistų propaguojama 
klasių kova yra rard’nga 
tik komunistų agitatoriams, 
bet ji tegali atnešti skurdą. 
'Darbininkai turi žiūrėti, kad 
i į darbo unijų vadovaujan- 
•čias vietas nepatektų komu
nistai, nes j.ie sugriaus uni
jas ir pavergs pae:us dar- 

i bininkus.

X Kun. J. Kidykas, S. J., 
į praeitą sekmadienį baigė mi- 
I sijas Dievo Apvaizdos baž- 
| nyčioj. Misijas TaraPijonai 
į lankė skaitlingai ir dėjos j 
I širdį misijonieriaus pamoki- 
| nančius pamokslus.

X “Draugo“ agentai: Die- 
I vo Apvaizdos parapijoj A. 
I Grisius, Roselande J. Labzen 
i tis, o West Pullman Ch. Ven- 
i ckus, Jr., misijų proga gra
žiai pasidarbavo katalikišku 
spaudai. Visose kolonijose 

; paskleista daug knygų ir 
laikraščių.

X Šv. Antano bažnyčioje 
misijas veda iškalbingas pa
mokslininkas, kun. J. Bore- 
vičius, S.J. Pamokslai labai 
suprantami ir išmarginti į- 
domiais pavyzdžiais iš žmo
nių kasdieninio gyvenimo. 
Pusvalandis prabėga visai 
nejučiomis.

•X J. J. Ežerskis, žinomas 
Tovvn of Lake biznierius, po 
operacijos Šv. Kryžiaus ligo
ninėj, jau grįžo namo, 4600 
S. Paulina St., ir baigia vi
siškai pasveikti. Dėkingas 
visam ligoninės personalui 
už 1‘abai gerą priežiūrą ir vi
siems lankytojams.

X Juozas A. Mickeliūnas, 
žinomas marketparkietis, le 
galiu .keliu nukirto savo pa
vardės galą. Vaikams aukš
tesnėse mokyklos^ ir kariuo 
menėj užsiregistravus trum-

Nušauta Moteris Klube
DETROIT. — Vienam D 3- 

troito priemiesčio River I 
Rouge naktiniam klube sek- Į 
madienio vakarė buvo nu-! 
šauta viena moteris, o su ; 
ja buvęs vyras sužeistas, i 
Šio- įvykio metu ėjo progra
ma ir šviesos buvo aptem- j 
dytos. Tuo tarpu i naktinį 
klubą įėjo vyras, pastovėjo 
prie durų ir paskui praėjo 
prie to stalo, kur sėdėjo 1 
moteris, ir paleido į ją tris 
šūvius, šūviai sužeidė ir 

I vieną vyriškį. Mačiusieji ] 
sako, kad jie girdėjo žudiką j 
įtariant: “Ji yra mano žmo
na, ir jie gavo tai, ką jie 
užsitarnavo”.

Įvykio metu klube buvo 
apie 100 žmonių. Kai kurie 

[mėgino žudiką, sumti, bet|

Įtaisyti Garsiakalbiai
PARYŽIUS. — 

šventovėje įtaisyti 
niški garsiakalbiai, 
visos cerem oni j os 
mokslai galės būti 
ir didžiadsiu miniu 
kurie čia suvažiuoja. u t _____ ,

Padaryta ir kitokių pa- I jis pabėgo. Atpažinta, kad I pesne pavarde ir tokias įtrau 
gerinimų: per dekoruotos į nušautoji moteris yra Mrs. ^us i visus karoir civilius
maudyklės, praplatinti pro-|Homer Caldwell, iš Dcrton, | dokumentus, refcėjo tas pa- 
cesijų takai, prisodinta nau
jų medžių.

L{urdo 
moder- 
Dabar 

ir na- 
g’rdimi 
žmonių,

gerinimų:

YOUR
SAVINGS
ARE
WELCOME

i

' vyras yral daryti legaliai. Nuo dabar 
Claude Carbeille, 22, iš Ri-I Mickeliūnų pavarde bus Mi- 
ver Rouge. ckels (ištark Maikals).

Ky. Sužeistasis vyras yra

ckels (ištark Maikals).

bendra komunija, 
priesaika narių 
Laipsnio, bendri 

kalbos, o vakare 
Trečiojo ir Ket-laukiama naujų streikų ir 

| neramumui, kurie privestų' 
prie tokio, pat galo kaip 
Čekoslovakijoje.

Atvyko 100,000 
agentų

Gal blogiausia 
Italų vyriausybė 

i kad pavasarį 
rengiasi^ jėga
bartinę vyriausybę ir paim
ti ’ valdžią į savo rankas. 
Apie 100,000 komunistų ko
votojui slapta yra atvykę 
Italijon iš komunistinių Bal 

Į kanų kraštų, kad davus žen- 
‘klą pradėtų veikti. Nakti
mis jugoslavų bei sovietų 
lėktuvai Italijoje komunistų 
jačeikoms mėto ginklus. Ita
lijoje pats pavojingiausias 

įmetąs prasidės kovo ir ypač 
balandžio m. — prieš rinki
mus į parlamentą, kuriame 
jie nusistatę žūt-būt gauti 
daugumą išvien su kairiai
siais socialistais. Visa lai-

tiek Italijoje vyriausybėse 
Jie neturi 

i savo rankose nei kariuome- 
I nes, nei policijos, kurios dė
ka jtie taip lengvai paėmė 
valdžią Čekoslovakijoje. Tad 
nors po Čekoslovkaijos žlu
gimo čia jaučiamas nerimo 

I padidėjimas, bet jaučiamas 
ir didesnis budrumas ir dėl 
to tikrumas, kad bet k akie 
komunistų neramumo ban
dymai vistiek bus užslopin
ti, jei neįsikiš ' sovietų ka-

We’re happy to be of service to individu* 
als and families who want to look to the 
future with safety, by saving regularly in 
an insured savings account here. Start with 
a small amount now—and save*here regu* 
larly.Mutual Federal Savings

vkA SmurvteU *• Unlt.d Sto»« Govantmart 

2202 W. CERMAK RD.
Vk VMOMb V»> Ii 7747

CHICAGO 8f ILLINOB I
JOMM 1 KAZANAU5KA&. »»•>

10,000 BONKŲ
• DEGTINES
• BRANDUS
• RUM’O

• GIN
• VYNO
• KORDIAIĄ

• KRUPNIKO

X Lietuvos Vyčių Chicago 
apskrities diena, kovo 7-ji, 
praėjo labai nuotaikingai 
■vyčių tarpe. Rytą iškilmin
gos pamaldos Šv. Antano 
bažnyčioj, 
bažnytinė 
Ketvirtojo 
pusryčiai,

• bankietas
virtojo Laipsnių nariams pa 
gerbti, graži programa — 
visa tai kėlė narių ūpą ir 
skatino daugiau atsiduoti 

I veikimui, kad L. Vyčių or- 
I ganizacija nesiliautų augus.

X V. Jonuškaitė, buv. Lie- 
| tu vos operos artistė, praeitą 
I sekmadienį buvo garbės vieš 
nia Lietuvos Vyčių Chicago 

I apskrities dvasinėj puotoj ir 
Į per pusryčius perdavė svei- 
I kinimus lietuvių tremtinių 
i Vokietijoj ir jų nuoširdžią 
| padėką už teikiamą pagalbą. 
į Jos kalba buvo tokia graži, 
I tokia jaudinanti, kad dauge- 
liui nejučiomis ašaros skruo 

| stus vilgė. Sutvarkius čia 
i savo gyvenimo reikalus ji 
1 žada įeiti į mūs tarpą ir pri- 
■ sidėti prie tautinio ir kultū- 
| rinio veikimo.

I

t

Bus Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS

MONARCH
LIQUOR 
STORE

3529 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

X M. A. Norkūnas, Lietu-
1 vos sVyčių įsteigėjas, praei- 
! tą sekmadienį, pamatęs Chi- 
j cago vyčių veikimą ir Čhi- 
I cago apskrities bei seniorų 
kuopos įsigytas patalpas — 

į namą ir salę — pareiškė ne- 
j galįs viso džiaugsmo savyje 
| sutalpinti. Jis TT. Marijo- 
| nams ir Šv. Kazimiero sese
rims atvežė po gražią dova-

■ ną — albumą jo paties pada
rytų spalvotų nuotraukų is
torinių Lietuvos vietų. Prie 
kiekvieno vaizdo pridėtas ir 7 
trumpas vietovės aprašy-

| mas.
Nathan Kanter, ‘Lietuviškas žydukas’, sav.

Skaitykite, platinkite “Draugą1


