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Sąjungininkai Pasikeičia Tezėmis;
Kaip Lietuvoje Praėjo 'Rinkimai'?

a

Prašo Marsha!!?
Pasakyti Paslaptis
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Rekomendavo Kongresui Baigti Aktą;
Meksika Iškilmingai Priėmė Trumaną

VVASHINGTON, kovo 3.—
Sen. Tobev (R.. N.H.) šian
("Draoso" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)
VVASHINGTON, kovo 3. (tas. Patrankoms iššaunant
dien pasiūlė valstybes sekre
—Prez. Trumanas šiandien j 21 šūvio salvę pagerbimui
Artinantis Maskvos kon- si panašius paktus sudaryti toriui MarshairUi pasakyti
rekomendavo k o n g r e s u i j kitos valstybės viršininko,
ferencijai, anglų, amerikie su Olandija ir Belgija.
uždaram kongreso posėdžiui
leisti vyrų ėmimo įstatymui j abiejų kraštų Prezidentai
čių i r rusų tezes, kurių jie
tikrąjr
padėti
Viduržemyje
išsibaigti kovo 31 d., ir pra- j suėjo ir pasisveikino. Trulaikėsi Vokietijos klausime
*****<* u ž s i e n i u ^ i k a l ų ir Artimuose Rytuose, pirm
fcesilank
nešė jog kariuomenė tikisi j manas padėkojo Alemanui
nuo pat Potsdamo konferen- i ^ * ^ 8
y
d a m a s negu bus reikalauta, kad
aryauje
k u r
greitu laiku paliuosuoti vi- už nuoširdų sveikinimą ir
ei jos, šiandien skaitosi ««ap. £
»
P ^ ^ ė tarp kongreso nariai balsuotų už
1
51 1
i r
sus nesavanorius. Tuo pat pareiškė, jog apsikeitimas
verstos." Kiekvienas iš jų i **™ " **
Lenkijos kul- didesnes išlaidas užsienyje.
turinį susit
metu, kariuomenė sakė ji turistų tarpe Meksikos ir
dabar y r a priešingoje pozi* ™ ą , -užsienio Tobev pirmininkas senato
iki birž. 30 d. paleisianti Amerikos veda prie "pilno
cijoje, negu laikėsi anks- korespondentams pasakė:
baukininkavimo kom i t e t o,
či
100,000 nesavanorių.
j susipratimo" tarpe dviejų
au.
j —šis kultūrinis susitari- kuris turi užgirti užsienio
Pranešime kongresui, p. tautų.
Anksčiar juondono ir Wa- m a s įeina į kadrą tų pasita- paskolas, pasakė reporte
Trumanas sakė karo ir lai- j Militarinis bena s sugrojo
shingtono atstovai visą lai- (rimų, kurie dabar yra veda- riui jis manąs jo<r krizi* iš
vyno departamentui prašy- abiejų kraštų himnus, ir po
ką smarkiai palaike keturių mi, kad paruošus draugiš kilęs dėl britų militarinės ir
sią vėl pravesti Selective įto abudu Prezidentai Trumazonų suvienijimą, tuo tarpu kumo paktą tarp Lenkijos ir ekonominės pagalbos atėmi
Service aktą vėliau, jei ne- j mano automobiliu nuvažiavo
rusai norėjo užsibarikaduoti Prancūzijos.
mo iš Graikijos gali būti
bus savanorių įsirašymu ga- \l Amerikos ambasadą, kur
Pastebėjęs, kad jau prieš sutikta "vien tik gerai pa
savo zonoje. Šiandien rusai
Įima palaikyti kariuomenės>Prez. Trumanas apsigyvens
ieško* zonų suvienijimo, o karą buvęs t a r p abiejų kra informuoto kongreso."
jėga 1,070,000 vyrų ir laivy- vizito metu.
anglo-saksai nori izoliuoti štų panašus paktas, minis
Sen. Wherry (R., Neb.)
no 571,000 vyru j s goję. Jis
savo zonas.
tras pabrėžė*:
sakė jo nuomone jeigu bus^
—Šiandien dalykai y r a daromos kokios nors "poli- [
P
Kodėl? Mes jau rašėme
pasikeitę. Lenkija yra susi tinės paskolos," jos "turi {
du departamentus samdyti
m
ne kartą, kad rusai preten
jungusi su Sovietų Rusija būti atvirai apsvarstyto? se
iš turimų pinigų reikalingą j
DarOllllIS UZITetimUS
duoja į reparacijas nuo vi
sutartimi ir Prancūzija tu nate." Marshallas ir buvęs
civilinę pagalbą jei jėga nu- j VVASHINGTON k o v o 3 __
sos Vokietijos industrijos,
re « tai priimti dėmesin pirm valstybes sekr. Byrnesas tu
kristų žemjau reikalingųjų j D a ^ a E. Lilienthal šiandien
kuri daugiausiai yra sukon
Iš aukščio padaryta nuotrauka parodo kiek langų buvo skaičių.
negu 1921 metų paktas bus ri ryt dieną liudyti prieš se
parodė senato atomų reikalų
centruota vakarų zonose.
išdaužyta pastatuose aplink išsprogimo vietą, Van Euren
atnaujintas.
f komitetui 1931 metų sutar
nato užsienio reikalų komi
20,000 Kas Hėnesj.
Anglo-saksai neskuba duoti
ir Welis st., Chicagoje. Čia matosi kaip sprogimas užmeta kuri, jis teigia, įrodo jog
Pavasari
U.S.
Išvystys
siją
apie
keturias
Balkanų
.
rusams tai, ką jie skaito
atyjp^abaius ąąt eleyąjęg frėgių. Cora 1 Baltieji Rūmai
raiimgUfr
n e g a v o m o kesčio iš vieSavo Veikly • «**•—•tatteds stffltrtlsMf gsf panan*
kas jiems priklauso ir* ti&ft
Imo užmušti ir užmesti ant Tį
Tų bėgių,
žmonių buvo sprogimo
bėgių, o pranešimą kongresui Prezi-* n o s Chicagos bendrovės tuo
užsidaryti savo zonose.
Užsienio stebėtojai *alvo- dos tą progą privačiai pasi
kalbėti su komiteto nariais trečias buvo rastas negyvas griuvėsiuose. Ieškoma dar dentui beskrendant į Mexico p a t m e t u kai jis buvo Wiskad
Visa tai rodo, kad Mas- **>
^ pavasari Amerika
(Acme Telephoto) City trijų dienų geros valios consin valstybės viešųjų pa
dėl dabartinio Viduržemio vieno vyro lavono.
kvos konferencija bus di- išvystys savo veiklą Pacifi
vizitui.
tarnavimų komisijonierius.
srities krizio.
ke:
Pietų
Kinijoje
ir
JapoPraeitą pavasarį kongre
džiausią ginčų vieta. Kad
Vyriausias Lilienthal prie
Krizis
iškilo
praeitą
sa
pasiekus daugiau šviesos, -nijoje. Amerikiečiai nori atsas pratęsė vyrų ėmimo ak šas, sen. McKellar
(Dem.,
:
vaitę
su
pranešimu,
kad
An
prancūzai ruošia naują me- statyti Japonijoje tvarką i r
tą iki šių metų kovo 31 ir Tenn.) šiandien pareiškė jog
glija
pranešusi
Amerikai
jog
morandumą dėl Vokietijos | į v y s t y t i industriją, kad būpakėlė eilinių kareivių atly- i am atrodo kad Lilienthal
jeigu
Amerika
neateis
į
pa
JERUZALE,
kovo
3.
—
|
NANKING,
kovo
3.
-U.S
industrijos, reparacijų, gin- simąjame kare Japonija gaginimą. Tu 0 buvo norima ; d a r 0 k ą t i k g a i į j ^ g a u t i
let
galbą
Graikijoje,
Anglija
ne
Britu
viršininkai
Palestinoambasados
pareigūnai
šian
klavimosi ir vokiečių konU suvaidinti tokią pat ropažiūrėti a r ginkluotos jė- tą svarbią poziciją kaipo
begalėsianti
apmokėti
ka
je
šiandien
pranešė
suradę
dien
reikalavo,
kad
du
Ameg o sg a J į g a u t i
kiek
kurencijos tarptautinėje pre lę, kokią būtų galėję vaidin
reikia atominės energijos komiteto
riuomenės
išlaikymą
ir
šal
rikos
karininkai
k
u
r
i
o
s
kij
į
r
i
ų
didelį arsenalą ginklų ir
vyru
savano
kyboje.
ti Filipinai, jei amerikiečių
pos darbą Graikijoje. Saky sprogstančios medžiagos, ku niečiai komunistai pagrobė | p r e z i d e n t a s sakė kariuo pirmininkas. Lilienthal at
laivynas nebūtų sunaikintas
sake, kad jis norįs tiktai iš
Lietuvoj Neužtenka Lierrivhj
ta, kad kelias, dienas po t o ris priklausęs žydų požemiui šeštadieni, būtų tuoj paleis- i m e n § s p § j a j o g jj g a B b e n
Pearl Harbore, nes tada Fipildyti konstitucijos numaslapto
raporto
valstybės
paJTel
Aviv
mieste.
Amunicija
ti.
Maj.
Robert
Rigg
išChi££
d
r
a
i
t
i
k
§
t
i
g
m
a
ž
d
a
u
g
2
0
)
0
0
0
priemonę
Prezidentlli
Vilniaus radijas praneša, j lipinai būtų buvę panaudoti
sekr. Dean Acheson pasakęs j prikrautas "fabrikas," k u r cago ir Kapt. J. W. Collins j s i r a š y m i I i r pasirašymų j nominuoti ir senatui patvirkad rinkimuose į Aukščiau- kaip operacijos bazė.
sią Lietuvos Tarybą iš 1,- Gen MacArthuras ir kai britų ambasadoriui, jog šis Ibuvo sudedamos bombos i r iš Evanston, 111., buvo ko kas mėnesį per ateinančius įtinti rekomenduotus asme510,150 žmonių balsavo 1,- kurie respublikonų senato- p a š t a s "'principe s u t i n k a " minos, buvo atidengtas be munistų suimti bevažinėjant metus
nis, ir ne tik ne ieško tų
teikti
vykdant
kratas
ieškant
te
pagal
karo
frontą,
apie
15
478,523, kas sudaro 97 nuo- riai jau nuo pat Jaltos konP*S*lbą, jei d ) konsunkių pareigų, bet džiaug
gresas apsnms, i r (2) jeiroristų kaltų už terorą sa mylių rytuose nuo Changšimčius ir kad visi išrink- ferencijos aiškiai suprato ko
tųsi iei senatas suteiktų jam
Anglija neatims savo kariuo vaitės gale, kuris privertė chun, ir nieko daugiau apie
tieji kandidatai priklauso galima tikėtis iš Japonijos
garbingą paliuosavimą.
menės iš Graikijos.
britus
pravesti
karinį
stovį
juos
negirdėta.
komunistų partijai. Įdomu i ir kokią pagalbą ji galėtų
žydų kvartaluose.
Rusaj
būtų žinoti kas kitas galėjo atnešti Amerikai.
Pranešimas sakė iog tarp
išstatyti savo kandidatūrą.
Rusus stengiamasi toliau kitu s krašto elementus.
MEXICO CITY, kovo 3.—
sprogstančių
medžiagų
ir
Noyakai pasisekė praves
Prez. Trumanas lėktuvu at
Tarp "įžymesnių" asme- laikyti nuo Japonijos koninkl
r a s t a i r f vairit k a r i š
4
'
*
" ' VVASHINGTON, kovo 3
nų Vilniaus apygardoje iš- trolės, nes jie tik visą reika ti į Tokijo parlamentą 5 ko- , S
vyko čia šiandien, pirmasis
LONDONAS, kovo 3.
munistų atstovus i r dabar kų uniformų. Kareiviams į- V v r i p 11 *•''•• teismas šiandien ,U.S. prezidentas by kada ap- Maskvos radii'as šiandien
rinktas Stalinas, Kaune Mo lą sugadintų.
lotovas, o Klaipėdoje Ždano- MacArthuras Yra Padėties stengiasi išvystyti antiame- j sakyta šaudyti į visus pra- y § 1 a t i d § J 0 n u 0 S prendį dė\ , lankyti šią sostinę. Jis čia sakė Herberto Hooverio plarikonišką propagandą, sukel į įžengiančius prieš griežtą valdžios paniekinimo by'os išbus tris dienas.
vas! Matyt Lietuvoj mažai
Į"*** Vokietiios šelpimui yra
Šeimininkas
damas pas japonus komunis draudimą išeiti is namų tam prieš John L. Lewis ir jo | Prezidentas buvo pirmas tiktai nuorašas programo,
beliko lietuvių, kad nebeuž
Nežiūrint, kad Japonijoje tus nacionalistinį jausmą tikrose valandose. Vienas vadovaujamos United Mine j išlipti iš savo lėktuvo šio kurį jis pradėjo po pirmojo
tenka lietuvių kandidatų į
krašto tarybą i r kandidatus j posėdžiauja "Keturių" ko- kuris tikrumoje yra Krem toks prasižengėlis buvo bri Workers unijos. Sekanti nuo 1 miesto aerodrome, kur as- i pasaulinio karo. Anot transtų kareivio nušautas, tad iš sprendžių paskelbimo diena į meniškai jį sutiko Meksikos liaciios, tas programas davė
tenka ieškotis Maskvoje... misija ir kad jie turi ten sa liaus diriguojamas.
viso šioje teroro bangoje iki bus kovo 10 d.
vo karo laivus i r kariuome
Bet
MacArthuras
yra
ru
Prez. Aleman ir jo kabinę- pradžią nacių militarizmui.
Prancūzija Pasirašys
šiol
žuvo
22
asmenys.
nę, gen. MacArthuras y r a sams perstiprus priešas ir
Užsienio reikalų konmenSąii ngą su Lenkija
tikrasis padėties šeiminin jie negali tikėtis Jaopnijoje
tatorius sakė Hooverio pla
Prancūzija, nekreipdama kas i r mažai tesiskaito su to, ką gali padaryti Vokie
nas esą? paslėptas bandy
—Formosos saloje išsiplėtojo sukilimas prieš valdžią.
dėmesio į vidaus sunkumus, kitais "trimis."
tijoje prieš gen. Clay.
mas atstatyti pramonę.
Kinijoje
raportuota
jog
3,000
iki
4,000
asmenų
žuvo.
paskutiniom dienom smar
Rusai stengiasi per japo
Vyt. Arflnas
KALENDORIUS
—Pranešta, kad valstybes sekr, Marshallas su patarėkiai išplėtė savo diplomati nų komunistus išvystyti sa
8 3
r
Kovo 4 d.: Šv. Kazimieras;
nę veiklą. Tuo metu kai vo veiklą, diktuodami per Kinijoje Apsupta
MASKVA
ovo 3. U.S. J * ' techniškais ekspertais ryt dieną išskris į Maskvą,
.
Londone vyksta derybos dėl Noyaka Kremliaus įsaky
ambasadorius Smith sakė kur ateinantį pirmadienį prasidės Keturių Didžiųjų kon senovės: Sveitigailis ir Dai
na.
sąjungos pasirašymo su An mus. Paskutiniu metu jie
'Rusijos valdžia painformavo ferencija,
—Atstovui darbo komiteto pirm. Hartley (R., N. J.) Kdvo 5 d.: Šv. Adrijonas
glija, Paryžiuje užmegstos norėjo sukelti
generalinį
NANKING, kovo 3.—Val jį, kad vizos bus duotos 36
ir Teofilis; senovės: Adakris
kitos derybos su Lenkijos ir j streiką, prie kurio turėjo džios kalbininkas šiandien amerikiečių korespondentam patiekė 10 punktų bylių apribojimui darbo unijų galią.
—Maskvos radijas pranešė, kad diktatorius Stalinas ir Giedrė.
Čekoslovakijos atstovais dėl prisidėti 6 milijonai japonų pranešė, kad didele valdžios vykti į Maskvą užsienių misavitarpio pagalbos pakto > darbininkų, bet MacArthur- kariuomenės kontraofensyva įnistrų konferencijai kovo 10 atsistatydinęs iš karinių jegu ministro vietos, bet visas
ORAS
pasirašymo. Visų šių paktų j a» pasirašė įsakymą uždrau- apsupo beveik 200,000 ko- id. Amerika originaliai prašė kitas savo pozicijas palieka toliau savo rankose.
Dalinai debesuota. Nebus
—VVashingtone sakoma Amerika kalbanti apie 350 mi didelės permainos tempera
tikslas y r a apsiginti nuo sdamas streikuoti ir tuo pa munistų kareivių, kurie grą- vizų 75 laikraštininkams, o
naujos Vokieti jos agresijos remdamas konservaty v i n ę sino Changchun
miestui, 1 rusai originaliai buv 0 manę lijonų dolerių paskolą Graikijai, kurios 140 milijonų do tūroje. Saulė teka 6:24; lei
lerių butų Graikijos vartota kariuomenei sustiprinti.
džiasi 5:43.
[duoti, tik apie 20.
ir Prancūzija yra pasiryžu- Yoshidos vyriausybę prieš Mandžurijos sostinei.

taip at prašė galioti tuos Lilienflial Atsakė j

Britai Palestinoje
Reikalauja Paleisti
Surado Arsenalą
Du U.S. Karininkus

Meksikos Prezidentas
Pasitiko Truman?

Nebuvo Nuosprendžio

Rusai įsileis Tik 36
U.S. Laikraštininkus

200,000 Komunistu

Vėliausių Žinių Santrauka
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provlncijollų suvažiavimas,
Visario l & Į (Lincoln
kuriame dalyvavo ir Lietu
ir vasario 22-trą (Va • •
vos prancišiidntt S$. Rašišingtono dienį) šauniai pa GYBYtOJAS IR CHIĖURGAS
,kiene M., Švetlauskiene' R.,'į | miero Provincijos Ameriko
24Ž6 W . M a r ą u e t t e R d .
minėjo karių veteranų posjZupancich Ag., Kliejūniene je provincijolas tfcf lustf* i Sr. 6hoš liftuvĄ į k r i t ę
Ofiso Tel.: PROspect 6446
tks vtdiillmis State FensibVasario 12 1 rnūsų pari- S:, Hidde JuKa.
Rez. Tel.: HEMlock 3150
nas Vaškys, O.F.M. Suvažia-j jos bažnyčioje^avenios pa- les Post 141 Iškilmės buvo
pijoj buvo minima Lietuvos
Viso buvo surinkta $75.50. vime buvo ypatingai svars- i malilbs ėsti šiomis diėnomfe: suruoštos vasario id-tą.
VALANDOS:
Nepriklausomybes sukaktis.
Pinigai bus pasiųsti Lie- tomą pranciškonų veikla ry trečiadieniais kalbama ro
Pažymėtina, kad šios iš- Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
Kalbėjo kun. R. Klumbis, tuVos Gelbėjimo Komitetui. tų apetiiį tikmMiljų t a r p ir žančius, b* pittadienftlS » ftiifflls gr%rimbj d i l ^ a v o ^ Tražaa^tfinląią pagal sutartį.
i&seniai atvykęs i Ameriką.
*
naudos Rytų Aįieigų PrUii- narna KryžHus keliai.
iM&i . 1? žinBmai jaunis
Tis yra perąyvenęs bolševi
Kovo Ž d, paš muĮ bhvo ciškoni Provifibiįbė Ameri ' r .
. *. .
sftru&ininfasb3 $&dės Kulikų pirmosios okupacijos te- rodomos brčllų Mottizų-Be: kojė ?,kūflmalv
I festftrtfcjtt la&u rfttfs rftfc. ItfvtSii.
k x GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
r o r ą i r p a s k u i v o k i e č i ų p r i e - i e c k ų l i e t u v i š k o s fiLmos. P e l
4 7 2 9 8 o . A s h l a n d A ve,
Provirc'ioJų įtr^Sr avinam n y e i o j e s u d ė t a n a u j i , g r a ž u s ,
spauda. Kalbėjo apie tris ^ p a s kirtas Lietuvos laisGera Dovana Draugui (2-troa lubos)
paskutini karta pirmininka artistiško iTarBb KfyFirūi
Ofiso
T
e
l e f o n a s : Y A R d s 0554
vaidnaas. Visi klausosi šu v §g atgavimui,
feeliij! pt\ėifešldi, frufle tik-1 DRAUGO Ptfrmmieraita
Jei neatsiliepta Saukite—
vo tėvas Matiiias Mušt, O
didžiti žingeiolMu ir s d s i į

mįftllefc

WISC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS

Dr. F. C Winskunas

Dr. Walfer j . Swiafek

Illinois Imta

Sheboygan

, OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
(Viri Metropolitan State Bank)

TeL CANal 7329

i

* * • * ' .

Vai.: — Kasdien l t lkl 12: 1 lkl S: 7
Iki 9. Sefitad. 10 ryto lkl C vak. Sek
madieni U iki U . Trefilad. uždaryta.

DR. CHARLES SEGAL

jaudinimu, atsimindami, jog
Vasario 16 d. "Parisn So p.*, mm mo ft*»fi*
t,
koą*
bf'dinb
Gėn^raiiniS
Bel į artimieji; groimlSš ir drau-1 c į a .r > parengimas pas11fek§.
ink?jttėfnvisJur
gai, dabar nuo komunistų Davė pelno $400.00. Su do:a $Wfcm
savo
vaaBvMb
viBeffli
Meflftol
henčla tuos pasius žiauru- vatiornis ir darbu prisidėjo
io mm S»i liž virs |L4,00b
ir
teArMįBnB8*6h3rife
mHis, iofaus kentėjo kalbė- v į 8 0 S parapijos moterų" <frati~
Sastarnolu laiku ntisipirko
Su
sluB
j^ovMcii'oli*
Itivftoias.
(ii'd'eil m.
gystės ir pavienes inoterkžiavimu
ir
Milffingbmis
tdėtuvbs reikalams atiko- ; ^ ^2iū visoms ir visiems.
Misibmis, įcuHis am m B a r k i BU i i ^ i i n l e ) an
Jo sekantieji: Aldakauskiė1
fil $8, Bartkus A, $5, Kar- Kovo 9 dieną šv. VaHlo Maihias Faust; Ottil:, asis- glių kašyfetejlį l&i gerai.
^feftojU.
kažaį K. $5, Adomavičius J. Draugystė minSs Tėvų-SuMų tuojftflt {irbvincijbiiuris, Bu- ^ ff
$5, iukiiialis A. $5. fetn. J. dieną. Visi nariai raginami vo Uždaryta AmeHtbs ir fefc
nados Pranciškonų feeMri:
*m fctftt iflttiOl;fitipir
felikad $16;
bendrai eit prie šv. Komu
Šia Hetuviti iiegatma jokio
Po $2: Brusbkaš T., Staus nijos. Paskui svetainėj bus linį Delėgaturiėt.
*ev. k . M š t u i išvyks iaiikb ii imym.
a. p.
kas A., Ginelis Andrius.
pusryčiai i? prbgrama.
tant i k o m į uilniti i i s a i b Petrušaitienė M. $1.5b.
•
mingas HariciMonų Ordine
Po $1: Baikaiiskas J., Ci- Vasario 14 d. pasimirė Pr
p Genteraiinio
PrdfeūratbHAua
runespctm njcspjenyvo
nelis it.% Kairys P., Skeris nas StraJtaUškas; ilgametis
pareigas vasarib IŠ d. Bu
P»tan«ylmo Prte
Juozas, Belekevičiuš V., Si-parapijonaš. Buvo nevedęs,
vo šurUbsiai
ištemihlas
monyrias $:\ jekinevičius M.,
iifikėlaitis A., Jociene M., S ° p a r i p j i , ? r u S ° t a i \ ^ ^
***^J£VŠ$
5244 JV. «Hh §L
Amerikbs ir Kanadbš pran
Merbėrger Ė., Aldakauškas mo. Giminių Amerikoj netuciškonų proViiifeijblii, įvairi\| 8V. itfffte g t « P ^ salėj
DARBA* OARAMTDOf Afl
J., Vizgirdienė S., IvaŠaus- rėjb. Palaidotas parapijos
N e # Yo^feo vi^ntioljmti at pradžioje vasario rilenesio
TaisSm TOD Hdlrt>y»«n
kienė A., Girdauskienė M., Į kapinėse.
•isoklus Modalias
stovai ir kiti žymus švėciii. fetivl i m m mm ftaudai
Genčius Ant., AfarkeviČiehė j Amžiną atilsį lai suteikia
DTKAI APKAJN AVIMAS
šv. Bonaventūros Kolegijos labai g&fcmi»& pramogą
T., Cenelienė M., Kondrec-1 jam Viešpats!
T. P.
Paimam II namą Ir pristato m
i » 8 l&ftbel; kuri
rektorius te v. fem&l Plas- {Bim.t
mailas visų ive&tį vlfflfii t i  davė pelno <;5D0
Post 0 komaiideHu yi-a Sta
re atsisveikinimo Žftdį.
Vasario 20 d. tėv. Mathias sys Mąnkus, o sekretoriumT i l p t i P«*lrtnWteli» f ^ l i i r f j "
vaizdžiai ir sklandžiai pa lTaust, 6FM., atsisveifciii^ jildfihiliku JDbtoinihkai Žkra
.
ruošta paskaita visiems la su jį palydėjusiais provinci minas.
bai patiko ir buvo prašyta jolais, laivu Queeii EližabetH
•T| I ^ ^ ^ F ^ B * ! ^ ^ "<53^f ^ f
ją atspausdinti brošiūros for išvyko į Itolnį.
ma ir kuo plačiausiai pa
fi'6 3B d. čia ivykb gausus s k leisti
ieisįi
Pavyzdingas lietuvis kata:
:
| jj^. tfo^ u i r 7
i
ir turiningas Bostono apyReikia pažymėti, kad i t o l ^ a i "DrailR" ne tik skai- j I k i F I į g ė \ W . fH-Ceffl t . £0fJeI
linkių lietuvių katalikų aėl- ^imelis
^ ^ g .buvo tik Kat. Ak- i to» ^ i r &*Un*^
_
I 1m C L C 3 3 ,
^ DENTIST
^ ^
žieli*, kuris buv 0 paskirtas' d j o 8 k u r s ų ae^i^^ a t .
224211 W
fesft
6Srdd ^^^
Street
jos kursų sėkmingas at-Į
1,..T". " ^
'-"^TNst^ L 2 T M I fAakll A
^ Wtest
^
aktualiesiems pasauliečių Ji- : b a i g i m a s į^ k u r s U 8 8 t a m
WĮt«dte-~
Telephone -r,
Pagal satartj.
GROvehill 7313
pa8tala%imo;klftii«inl»m8: b e 8 I l g a e N A D i g u j o 8 l i e t u v l ų
K6d« f a&iliicti
- ^ ^ H r i 5 8 O^iVEN J. C NOREJl
svarstyti. Daug gyvuind ?ne- k o l o n i j o s e a u r e n g e $&&. IfiOYDYMOS SU PENICJLLIN
2em8!apial. pav^iKslal. o0(i ^ r t .
SS Amerikoje gimttšlų dak-, c i j o g A p s k r i t i a i Q jų v e d g j a s
Re6kt. tel. CANal 7819.
tarų, adVokitų ir kitų pro- b u v 0 į . Čibiras. Lawrence
KAtNA: Ifett
OCIALCS
rėšijonalų pastabos apie rfei-' p o ^
^ vakare ^ pat8
ŪisakynuiM slų«kUe į —
Aįh> StJfežbN
talSi ir bfldus katalikiškai p r e l e g e n t a s skaitė dar vieną kari* k«mt*Jo dAl NJIRVlBl
* fetAitoATlbN*
KTtJ LIOŲ bjrdom« ll'apintni
BftAtJbAS
min«al prasiveržti i gyve- p a 8 k ^
2200 Wešt Cermak Road
5Srtl5iaS»ttati SSS^11
"
nuo
m
i
.
Oftifejr
iv*;
nfaną. Diskusijose dalyvavo j gį&fa
VAIANDOS:
p r l g m 5 praktinio
ChlcAgo 4 nilnoto
ir kunigai, kūnų dr. J. Vai- v M ^ i o
re^uucijas k a t . X-rL4 Y EGZ AMLX ACH A
.
pagal sutarti.
> *.'
i U K l ^ S K O p » K A S . * R A t J * b HR
kas ir k-an. F Kėnstevicius j ^ ^ ^ UetMQa
va^avi.
šios Lietuvos likimą kalbėjo mo reikalais. Gražų sveiki
V«VATIMM&*
pasakė ilgesnes kalbas. Į- nimą atsiuntė arkivysk. J.
#••. . . . . . . . . . . . . .
PILĖS (tfembroidal)
i ^ d \ n g a i apife kitalįkišk6c^^ų
b

\e0m pftettrismm

m
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RADIO SERVICE CO.

m vmm pa*** T28-si8,
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ĮDOMIOS ŽINIOS IŠ TOLIAU

Šaunus Kataliku
Akcijos Seimelis

• -

m-

•—

~

.

9

•

-

• • • « ,

MAŽAI mm mm

i i , LITHUANIA

Dr. Kazimieras E. Fitz

•

Būkit Malonūs
AKIMS!
Tik vieną porą. akly gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kurią regėjimo mokslas
gali suteikti
87 METAI PATYRIMO
pririnkime akinio, kurie prašalina
visą aklą Įtempimą.

ReS|TeL: MWwnj 2880
OlTSO t i l A N D O i :
Niio l b fe H t & r y t o , nuo 2 iki 4
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.

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

"¥Hi~

OPTOMETRISTAI
1801 So. Ashland Avenue

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
SS Metų

Kampas lh-tos gat.
Telefonas GAKAL 0523, Cuicago
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Trečiadieniais
uždaryta
SeStad. »:«• a. m. iki 6:00 p. m.

Patyrimas

TeL Yards 1829
Pritaiko Akinius.
Kreivas Akis
Ištaisa
Ofis&a ir akinių dirbtuve:

3401 S. Halsted St.

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namą.)

Kampas 34th Street

Dr. Walter J. Kirstuk

VAJLANDOS: nuo 10 lkl, 4 Ir 6 lkl 8
N6dfllloJ pagal sutarti.
Tikslus tyriniaa
Contact Stiklai
Orthoptlc Gydymas. Stiklus Atnaujinu*

PHYSICIAN and SURGBOH
(Lietuvis Gydytojas)

8925 West 59th Street
VALJLNDOi-. 1 — 4 popiet. I : l i —
t;M vakaraia Trečlafl. pagal gutartj

|.ftfMDZUS.D. C.

UCENSED CHIROPRACTOR
1N STATE OF INDIANA
PHYSICIAN and SURGEON
Home calls in Indiana
Phone Wentworth 2527
6757 S. Western Ave.
PHYSIO THEBAPY
Ofiso TeL: HEMlock 5849
Rez. TeL: HEMlock 2324
936 VVest 63rd Street

DR. PETER T. BRAZIS

HOURS: Daily 6 t o 8 P . M. VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis
SaturdaTB 10 A. H . to 8 P. M.

Of1§.

TeL

riifmnmia nuo 2 iki 4 po piet,
7—9 vakare.
VIB. 1886

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. AL. RACKUS

DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHTRTJRGAS

1446 So. 49th Court, Cicero

4204 Archer Avenue

Antradieniaia, Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.1L

UGbNIUS PRIIMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trefciad. i t Sekm. tik susitarus.

3147 S. Halsted S t , Chicago
Pirmadieniais, Trečiadieniais

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

4146 Archer Avenue
Offeo TeL LAFayette 3210
Rez. TeL REPubUc 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
saukite: KEDzie 2868
VAUANDOS:
Kasdien nuo 1—i* vaL popiet
vakare.
l ^ J ^ ^ m L n ^ Ir tslpd
Bekznadis&lais psjpsJ totartį.

Valandos: 3—8 poDiet
TeL: GROvetaiU 4020
(Ofiso Ir Rezidencijos)

Dr. Alexander J. Javois
(JUVAi&AS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2423 VVest Marąuette Bd.
įDargis Vaistinės Name)
OFISO

TALAMDOS:

KJUMU«B a u e f Ud 4pp. tr • lkl i w.

(Trafited.

ir lott»d.,

pasai

•utarų)

—m

AMERlkoS IJĖrUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

A t * • * • •

organizav

l e m t i n e stud. BronS Bnb:- !r vaišingai globojo kuh. P.
reikalle.
M. Juras.
Buvęs
Pagrindinę paskaita apie
iointtnizm'6 ftbvą prieS kriMčfbttybę skaitS Žurnalistas K.
Ii Jo dokumentuota,

PrantiskoflŲ Pr&ffncijolu suvažiavimas

»_.»•*

.v*#>

Renduojame Grindų \
Trinimo Mašinas!

Vasarib 17 d. ŠV. Črahciškius vienuolyttfe, Sew Yoi
ke, įvyko Jungtini^ VaUty
bitį ir Kanados pranciškone
.w*»r»r%*

THTAI$200l

DIEN

»^«

!

s i pi6v3<TBf , ^rori»
Ordymo kmiUl prtalasml
darbininkai.

tirafee

...

• . " . . . . ..t
. , . • . t*.
%, r- »% . . .
• . . . . • ar • . < 4 » » W • • • • • f f . * * « »

ktakrlaaMD

K I K V I B ^ A M KURI PAIMAM

(i^ITl

DR E. E. Culp
DR. A. E. Kroenintf

rak

wgoMnM
'.*»<•*
F*

• *

*

»

.

.

.

I M I P M AilnjlMMr^nitain* A n k l U v
V AL.: Ičnsdlen nuo I ryto Iki I vakar*
r

> " > « * "
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tVAttftR ah'd ANTkO^Y STASIAMS, SAv.

MARTIN ŠteN'6V-R MAŽlAV^
IR V . U t M H

!•

s

i

DR. P. 1 ZALATORIS

%»* *

GREENE,

Vlai "Varpelio" Skait
SlfeninĮ

«h

^

MAINE

Pilnas Income Taksų P
BIZNIERIAMS, NAMŲ SAVININKAMS IR ©ARBININKABISfc
Atsineškite,aa\p. alg^os. Kap<vtws ir kitas amųlkmenas. Mes fteąilgęa.ustome. tSplldę JŪSŲ Incd'me Tafemis. Per 17 nieti? toje pučloj« vietovė,
per ištisus metus. Mes teikiame taksų išpildymo patarnavimą.

CJnii^b »,

r

$ £ $ $ f f * i *%tf*i** fV

h

•fl

auna

ve,tu,

TESKAMBA

Platintoj

pavardės bus

LIETUVIŠKAS

1

-įSreikr:
FRA>ICl«CAHl
Mount St. Francis

• ^ - 1 —

t'

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

F ATKERS

Greene, Maine

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN ANO SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS 1 * CHIRURGAS
Ift AfcDGUŠ PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Pirmadieniais: 2 — i is 6:80—8:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. 1. Ė. MAKAR
16758 S o . Michigan

k&mte

tiMM

OFISO VALANDOS:

OR. Y. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

"V/ARPĖLlS"

JSilm

^

«

*rtrttv-r*fo#)l ^llfert|K»§ tifetbvlb s%l^6J«

i*

.

OBARTUGHtedG©MPANY

et gražų, spalvuotą,

II
r

2428 West Marąuette Koa<J

4157 Archer Avenue

1*44 Wefet 85th Street
Ofiso vai.: 1—3 ir 6--8:30 P. M.
Vat: ii—1Ž; 2—4; ir 6:30—8:3,0
Trečiadieniais pagal sutarti.

KT^dortųT

,
•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Čestad.
18Ž1 8o. HaJsted St.
Vakarais—tik pagal sutartį.
Rerfdėncr^: 6600 S. Artestan Ave.
Office TeL YARds 4787
tSLANDOŠ: 11 v. ryto OPI 8 p.p. Namų TeL PROspect 1930
6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso TeL VIRginia 0086
Tel. YARds 8146
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

Kaina metanai — $£.00'.

#• o

DR. J. J. SIMONAITIS

tUDYTOJAfc tR CfflktJitGAS

"Varpelio"

f

3241 Vfišt 66th Plaoe
VBL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6658

]>/„

^p4u|įi.iJaarnl fįažų*į l^ašyma^^pavvąrlžia^ ir,trumpi straipsne
Talpinamos naujausios žinios iš
iŠ Kata
liai, į v a i r i a i klausima^. Talpinamos
Katalikų gyvenimo Amerikoje ir ^ituc
dtuose kraStUose. Aprašomos Lie- n
uotoje UetuVoje ir ištrfemime.
tuvių kančios komunistų okujiuotc

•

— VALSPAR

ZITĄ Hest CernMfe Road

«>4

"Varpelyje"

-

BENJA.MIN MCO^P J M A L I A V Ų
IR VARXlŽŲ f

• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • •

MOUNT 3T. FRANCIS

Pilnas Pasirinkimas Visokių likerių, DeĮ
VyniJ Ir Gėrmusib Alaus.
Keiskis, febnkomifi ir stikiafe; ženiiauslbmš kainoms.

Valandos: 1-^-3 |»piet ir 7—8v,T.
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
vakarais Ofisas uždarytai.
REZIDENCIJA

Res. 6958 So. lalman Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617
Orfice TeL HBHlock 4848

Tel. REPnbllc 7888

tia^žtA
Lietuvos Pfa«ci«1crln^

M-Vfctory£ntt

Mes Esanie Agentai D61

VI. Cermak Bd.

.

Amerikai Lietuvi v l.bV.u.l.r skaitomą ^ M # , r ^ | % P»lr\ot\r\\ ir- Jauila^ paveiksluotą Iaikra8t|

3267 Šo. Halsted Šftfeel

J547 West 63rd Street
Tel. Hemldck Š2«2

»

w .W

Sfitmai & M ' i ' k f t t t t tr F^laliBkite

(Natija Krautrrve-Tavernas, Bridgeporte)

MAROUETTE
PAINT h HARDVVARf

—

l<S -

. * ^ . .

nidama,

*

t u r i m e Gražį; Pa-irinktm*
NAUJAUSIV PATKB^U
SIEMVfiS POprEROS

>

. > «

W. and A. LIOUCR MART k tAVBH

KJ»I-TOXE

•

nuo 1-4

'"*v^M* . «>#» jt>mm . « ,

• • • ! • • • • ! •

t

»«« «^»* «««•«•

MtftdtenlAla.
Tr^!a4. Ir

. * . . . . . . . . • • • . . . • « . . • • . . • . . . . . . • . .

26Ž SOUTH STATiE STRI^BT
..> «»tom>dlfl«laJA

GYDYTOJAS IB CH1BUBG AS

bYttYTD^AS)

Ml

. _ «»^/.

^

DR. BttZIS

t

l l u u

Cushing

TeL C A N a l 6 1 2 2

Avenne

Dr. A. Montvid M.D.
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS
West Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street

Ofiso TeL: SEEley 7330
VALANDOS: nuo 2 - - 4 ir 6—8 Ręst*. Tel.: BRUnswick 0997
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
VALANDOS:
8277 iNuo 1 11d 3 popiet; 6 iki 8 vakare

DRAUGAS,

Antrad., Kovo ¥d.. 1947m.

CLASSIFIED

ADS

&O0OOOO0OOO0O<XKKKK><>0<K>OO0

t

"D B A U G ( T
DARBŲ SKYRIUS

f

HELP

WANTED

—

MOTERYS

•

SVEIKATA.

s

11TEJLNUI3

«

Vasario 16-tą
Surinkta $708

rų Sąjungos 20 kuopos su
sirinkimas įvyks kovo 4 d.,
7:30 vai. vakaro. Nares kvie
čiamos skaitlingai atsilan
kyti, nes turėsim progos iš
girsti kaip pasisekė ruoštas
Valdyba
Bridgeport. — Kovo 4 d. bankietas.
Šv. Jurgio bažnyčioje Fede
Kur yra gėrimas, ten yra
racijos 26 skyrius yra už
)
prašęs šv. Mišias (sumą;) 8 pavojua
vai.
Skyrius kviečia visas in-

CHICAGOJE

Pamaldos 1
Šv. Kazimierą

New Haven, Conii. — Mū
AR IEŠKOTE GEROS
sų: kolonijoj Lietuvos nepri
•00<XKH>000<><>0<><X>0<KK>0<X>0<><><
klausomybes
paminėjimas
P £ D £ S IR ATSARGOS?
"DRAUGAS" H E L P WANTED
ABVERTISING DEPARTMENT
buvo vasario 16 d. š v Mi
R a S o DR. R A C K U S
127 No. Dearborn Street
TELEFONŲ KOMPANIJOJ
šias Šv. Kazimiero bažny
4204 Archer Avenue, Chlcago
Tel. RANdolph 9488-9489
RANDASI DARBŲ
čioj užprašė Maldos Apaš
o
HELP WANTE3) — VYRAI
talystes draugija.
— DfcLHELIOTERAPINf: LEMPA tojus įsąmoninti, kad "Kvar3 valandą po pietų iš raCAMERON&
(Straipsnio pabaiga)
co" lempa medicinos dakta dio stoties WNHC mūsų kle
LANGSTON
i
**+ -^«- ~
tencnas jungti uz Lietuvos
Didele Krauutvė
ro rankose yra naudingas u
SLITTERS
J
J
Helioterapinė lempa, pa
kun. Edvardas Gra-1, .
.
° ..
.
...
helioterapinis aparatas, — bonas
RAKANDAI, RADIO
,
.
,
-'
„~T
•
*
laisvę
ir
uz
liet.
kankinių
1
U
prastai
vadinama
"Kvarco"
UŽDARBIS 72% | VAL. PRADŽIAI
Delta Co.
v
IR JEWELRY
o neišmanėlių rankose yra deckas kalbėjo apie Lietu-1 . ,.
383 West 24th Piaoe
lempa, nėra žaislas. Tikro
77H J VAL. PO S MfiN.
. . . .
; . . _
. v '• sielas, Etž gyvus ir mirusius
VIOtory 7100
82H I VAL. PO 6 M£N.
kvarco lempa, yra sudėtin-1 « " *»«&%*
i * ? * . vos istoriją taipgi rusų uzsaugotls vlsokn
..
... • x
ištrėmime ir išvietintuosius
T. '
braneus a p a r a - '
* šarlatanų:
P A P R DARBININKŲ
VALYMO DARBAI MOTERIMS g
.
Z. Pirm" mėginant \ o k i ; j ^
reikia saugotis-nugar- grobimą Lietuvos ir jos zmoVISOSE MIESTO DALYSE
REIKIA
-—.i o'u:
«• i.^i — komunizmo aukas.
lempą vartoti, reikia išma- k a u h 1 grumdytojų , kūne
5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ
Klauskite dfl Mr. Lawrence Boender VAL.:
nieko apie medicinos moks mų trėmimą į Sibirą. Si kainyti
kokius
filtrus
panaudo
Calumet Iron & Supply Co.
ba davė progos svetimtau
Brighton Park. — MoteATSIŠAUKITE
173 W . C H I C A G O A V E .
ti, reikia žinoti kokiomis do- lą neišmanydami save vadi čiams išgirsti apie rusų pa
E A S T CHICAGO
zomis. leisti spindulius gy na "daktarais", ir dar iš darytas skriaudas Lietuvos
pavartoti ant žmonių
kančią savaitę.
dyti. Ne tiktai žinojimo, bet drįsta
PAPR. DARBININKŲ
Kvarc0
žmonėms.
riotinė
programa
paminėji
" tempas bei kenkVYRŲ REIKIA
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šv. Kazimieras — Lietuvos Globėjas
Visi jaučiame, kad šie metai lietuvių tautos gyveni
me yra nepaprastai svarbūs. Šiemet gali būti nulemtas
Lietuvos likimas. Lietuviui patriotui, berods, ir primin
ti nereikia, kad šiomis dienomis visos mūsų jėgos turi
būti suglaustos į krūvą darbui ir kovai, kad Lietuvos
likimas išsispręstų sulyg jos žmonių troškimų, būtent
— sugrįžti į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą.
Visi jaučiame ir tai, kad Lietuva šiandien yra nepa
prastai sunkioj, tiesiog tragingoj padėty. Jos politine
padėtis tiek yra komplikuota, kad daug kam atrodo,
jog žmogiškųjų jėgų nebeužteks, kad ją išgelbėti ir iš
laisvinti. Todėl, ne be reikalo tauta šaukiasi Dangaus
pagelbos, šaukiasi savo Sutvėrėjo, kad Jis ją saugotų
ir neleistų priešui ją žudyti.
Šv. Kazimieras, Lietuvos Globėjas, praeityje sun
kiausiomis jos gyvenimo valandomis yra atėjęs pagelbon. Jis yra ją užtaręs. Užtars Jis pas Aukščiausiąjį
ir dabar, jei prašysime, jei būsime to užtarymo verti.
Prašykime!
Per ištisus šimtmečius šv. Kazimieras buvo Lietuvos
ir jos žmonių tikėjimo — katalikybės sargyboje. Karai
su Rusija, su totoriais, su švedais buvo išstatę Lietuvą
į didžiausius pavojus. Bet ji stebuklingu būdu apsigin
davo. Ir visais laikais tauta jautė savo Šventojo pagelbą ir globą.
Šv. Kazimieras savo brono Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio, Jogailaičio Zigmanto I (viešpatavusio 1506 —
1548 m.), rūpesčiu, iškilmingai kanonizuotas popiežiaus
Leono X (1513 — 1521), buvo palaidotas Vilniaus ka
tedroje. Iš Vilniaus jo relikvijos buvo išvežtos, prasi
dėjus Lietuvoje dideliems karams ir sumišimams, ku
rie ilgus metus vargino anuomet Lietuvą. Tame ištrė
mime relikvijos pasiliko gana ilgą laiką, kol neatėjo
Lietuvai vėl giedresnės dienos, kol nebuvo ir šv. •Kazi
mierui tinkamai paruošta vieta.
Šv. Kazimiero relikvijos perkeltos, kai Lietuvą valdė
karalius Jonas Kazimieras, viešpatavęs (1648 — 1668
metais). Perkėlimui pritarimą davė popiežius Inocen
t a s X.
*

L Vyčig Dienai Praėjus
Praėjusį sekmadienį Lietuvos Vyčiai Chicagoje šven
tė savo globėjo šv. Kazimiero šventę. Šventė praėjo
pavyzdingai ir iškilmingai. Gražų įspūdį darė, kai keli
šimtai tos organizacijos narių išsirikiavę žygiavo į baž
nyčią ir kai in corpore priėmė šv. Komuniją pavergto
sios Lietuvos intencija. Paties klebono kun. J. Paškausko (su asista) celebruojamos iškilmingos Mišios,
turiningas Vyčių apskrities dvasios vado kun. A. Za
karausko pamokslas, gražus Vyčių apskrities choro
giedojimai didino šventės iškilmingumą ir kele žmo
nių maldingumą. Visus bažnyčičoje jaudino ir šis vaiz
das: keliolika užsipelniusių organizacijos vyčių prisiar
tino prie grotelių, suklaupė ir su degančiomis žvakėmis
rankose priėmė priesaiką būti ištikimi Bažnyčiai, Tau
tai ir Vyčių organizacijai. Mat, jie buvo pakeliami į or
ganizacijos ketvirtą laipsnį. Jų tarpe klūpojo ir pat
sai klebonas kun. J. Paškauskas, kuris taip pat buvo
pakeltas į tą laipsnį. Jo dalyvavimas atžymėtųjų tarpe
didino neužmirštamą įspūdį.
Tos pačios dienos vakare nuosavame Vyčių name
kuklioj, bet labai jaukioj puotoj pakeltiesiems į ket
virtąjį laipsnį buvo įteikti šv. Kazimiero ordeno pažy
mėjimai — medaliai.
L. Vyčių Diena Chicagoj praėjo gražiai ir iškilmin
gai. Sveikiname apskrities vadus, kad jie ir toliau pa
laiko tikrai gerą ir naudingą tradiciją.

•
Turiningas Biuletenis

'The Current News on the Lithuanian Situation",
Lietuvos pasiuntinybės leidžiamam biuleteny sausio-va
sario mėn. laidoje randame labai daug geros medžia
gos apie Lietuvą. Biuletenio pirmame puslapyje at
spausdintas Lietuvos žemėlapis, po kuriuo padėtas toks
parašas: Mūsų Tėvynė Lietuva (Lithuania our Fatherland). Be to, paduotos šios žinios apie Lietuvą: teri
torija — 34,000 kvadratinių mailių; 4,000,000 gyven
tojų (žinoma su Vilniaus ir Klaipėdos kraštais); rasė
— Indo-Europos, bet nei slaviška nei vokiška; kalba
lietuviška; kultūra — vakarų Europos; svarbiausias
užsiėmimas — žemdirbystė; religija — 80 proc. kata
like

PO VASARIO I i DIENOS

BUVUSIO KOMUNISTŲ REDAKTORIAUS
KELIAS Į KATALIKŲ BAŽNYČIA

Kova Už Vyriausybės Sudarymą

—I—
SENSACIJA
Kai 1945 m. spalių mėn. 10 d. sugrįžo į Katalikų Baž
nyčią komunistų laikraščio "Daily YVorker" redakto
rius Louis Francis Budenz, buvo sensacija ne tik Ame
rikoje, bet ir visame pasaulyje. Visi laukė jo platesnio
pasisakymo. Ir štai knygų rinkoje sulaukėme jo išsimaus veikalo "This is my story'' (Manoji Istorija; iš
leido McGraw-Hill Book Company, Inc., New York: London, 379 pusi., kaina $3.00).
BUDENZ PARAŠYS DAR DVI KNYGAS
Knyga parašyta lengvu stiliumi ir apima to žmogaus
gyvenimą ir patyrimą nuo pat jaunystės iki dabar. Ta
čiau, autorius turi tiek daug medžiagos, kad artimes
niu laiku pasiryžęs parašyti dar dvi knygas: apie rau
donųjų veikimą darbo unijose ir apie komunizmo filo
sofiją.
EKSKOMUNIKUOTAS REDAKTORIUS
Budenzo gyvenimo istorija labai įdomi. Kaip suglaus
tai knygos viršelyje paduodama, jisai gimęs Indianapoly, 1891 m. liepos 17 d. (taip dabar yra 55 m. am
žiaus). Lankė Šv. Ksavero kolegiją, Ohio ir Šv. Mari
jos kolegiją, Kansas. 1912 m. liko advokatu ir tais pa
čiais metais pradėjo redaguoti AFL unijos laikraštį
"Carpenter".
1915 __ 1920 m. jis buvo sekretoriumi St. Louis Civic
League (organizacija, kuri rūpinosi miestų reformo
mis). Jau prieš tai jis buvo ekskomunikuotas (išskir
tas iš Katalikų Bažnyčios) už susituokimą su divorsuota moterimi. Nuo 1920 m. redagavo kitą darbininkų
laikraštį ''Labor Age". Uoliai metėsi į darbininkų vei
kimą, dalyvavo streikuose ir del to policijos buvo areš
tuotas net 21 kartą.
KOMUNISTAS
Į komunistų partiją Budenz įstojo 1935 m. spalių mėn.
ir greit liko paskirtas darbo skyriaus pirmuoju redak
toriumi jų laikraščio "Daily Worker". 1937 metais ji
sai redagavo *Midwest Daily Record". Sudarius Stali
nui sutartį su Hitleriu, Amerikoje buvo stiprus prieškomunistinis jausmas. Kad pridengus tikruosius lei
dėjus, buvo sudaryta "Freedom of Press Co., Inc.", ku
ri ir "perėmė" "Daily VVorker" leidimą. Tos bendrovės
prezidentu ir buvo parinktas Budenz. Jis taipgi liko
vyriausiu redaktoriumi to komunistų laikraščio, pasi
likdamas tose pareigose ištisus penkeris metus: nuo
1940 m. birž. mėnesio iki 1945 m. spalių mėn. Komu
nistų partijoje jisai išbuvo 10 metų, iš tų — šešerius me
tus buvo nariu Vyriausio USA Komuniste partijos ko
miteto.
-

KELIAS ATGAL
1943 m. spalių mėn. jisai pasiryžo, nežiūrint visų
sunkumų ir kliūčių, sugrįžti į Katalikų Bažnyčią. Išė
jęs katalikų mokslo studijas Fulton Sheen vadovybėje
jisai, su visa šeima, 1945 m. spalių 10 d. buvo priim
t a s į Katalikų Bažnyčią ir nuo jo buvo nuimta eksko
munika.
«

KODĖL JIS TYLĖJO IŠTISUS METUS
Jam didelio įspūdžio buvo padaręs pavyzdys Kristaus.
kurs buvo pasitraukęs į tyrus prieš viešąją tarnybą, ir
šv. Povilas po atsivertimo dvejus metus buvo praleidęs
susikaupime Arabijoje; šv. Augustinas grįžęs į Bažnyčiž taipgi kurį laiką paskyrė dvasiniam sustiprinimui
ir minties susikristalizavimui, o garsusis konvertitas
Jonas H. Newman grįžęs į Katalikų Bažnyčią atliko il
gas rekolekcijas.
Budenzas, kukliai norėdamas pasekti tuo didžiųjų
pavyzdžiu, po atsivertimo buvo užsidėjęs sau metus
tylos, apsimąstymo ir susikaupimo, ir savo naująjį vei
kimą pradėjo 1946 m. spalių 11 dieną. Vienu iš pirmųjų
jo viešojo veikimo žygių ir buvo paruošimas ir išleidi
mas šios knygos.
KOMUNIZMAS SIEKIA SUŽALOTI USA ŽMONES
Veikalo tikslas, kaip kad jisai pasakojasi įžangoje,
nėra tik siauras savo įspūdžių išsipasakojimas. Jis rašo:
— Mano paties atradimai kaip yra priklus komuniz
mą® ir mano paties išsiilgimas religines paguodos katalikybejje nebūtų taip svarbūs, jeig^i jie nesipintų su klau
simu: ar Amerika žygiuos i ateitį kaip sveika tauta,
ar jos laukia sužalota ateitis.
Aš patyriau, kad komunizmas, kurs yra svetimos, už
sienio valstybes agentu šiame krašte, siekia sužaloti A merikos žmones, suskaldyti, ir tuo turi susirūpinti dau
giau kas, tas liečia ne tik mane vieną. Mano antru
įtartu padarytasai atradimas, kad katalikų pasaulėžiūra
yra ne tik būtina, esminei mano paties gerovei, bet gatli
būti dideliu ramsčiu Amerikos sveikatingumui yra fak
tas, kuriuo noriu pasidalinti ir aru kitais tėvynainiais (p.

X).
Dr. 4. Prunskis

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadaušas Dūdelė
Bimba, pagaliau, pasisa
kė, ką; jis, iš tikrųjų Lietu
voje girdėjo. Vienas profe
sorius, nusivedęs jį į atski
rą kambarį, kad enkavedis
tai neišgirstų, štai ką pasa
kė:
"Baisus daiktas, lietuvius
veža į Sibirą, štai mano bro
lį išvežė. Būk toks geras,
gelbėk!"
Viena moteriškė jam pa
sakė:
"Mano brolį nuteisė de
šimčiai metų kalėti. Apkal
tino jį bendradarbiavime su
vokiečiais. Padėk man jį iš
gelbėti ''.
Universiteto studentė taiu
pasakė:
"Rusai užplūdo mus. Ru
sai užsmaugs mus. Ameri
kiečiai, gelbėkite!"
• •
*
To dar negana. Bimba to
liau rašo, kad "susirinkimuo
se būdavau stačiai apvers
tas rašytais klausimais. Dau
gybė tų klausimų, matyt,
buvo pasigaminti namie ir
atsinešti į susirinkimą įteik
ti man. Tai irgi, matyt, bu
vo organizuoto fašistinio elemento vajus paveikti "amerikQną , \ Tų klausimų bu
vo visokių".
* •
•
Be aiškinimų suprantama,
kad tuose klausimuose bu
vo pasmerkiamas bolševiz
mas ir grobuoniška rusų okupacija Lietuvoje. Įsidėmė
kit vieną dalyką: Bimba dau
giausia kalbėjo miestuose,
kur daugumą jo klausytojų
sudarė darbininkai. I r jis
buv 0 'stačiai apverstas" ra
šytais klausimais, nukreip
tais prieš bolševizmą. Tai
greičiau buvo ne klausimai,
bet protestai ir mėginimas
Bimbai grąžinti nors tru
putį proto, kurį pagraužė
raudonas vėžys. Mėginimas
buvo veltui, nes Bimba Lie
tuvoje nieko nematė ir ne
girdėjo, ką jis turėjo maty
ti ir kas jam buvo sakoma.
Tik dabar po truputį prisi
pažįsta, kad ten jau ne visi
taip labai laimingi, kad lie
tuvius į Sibirą^veža ir į ka
lėjimus sodina, kad rusai
Lietuvą smaugia.

•

•

•
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įgyjo nuo pirkėjy
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Turime didelį ir pilną pasirinkimą grašiųJįgenj ir
vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĮg
Pas Mus Perkant — N u pirksi te Daug Pigiau!

Ar Bimba ir kiti bolševi
kų cinovnikai čia pagalvo
ja, kad tokiais prasitarimais
jie pasirodo esą begėdiškiau
si melagiai? Štai, Lietuvo
je vasario 9 buvo "balsavi
mai".
Laikraščiai pranešė,
kati balsavo, rodos, 97 nuo
šimčiai su viršum. Argi pro
tingas žmogus nesupranta,
kad tai kvailiausias melas?
Juk tikrai nebalsav 0 tas pro-

,

Lietuvos Taryba 1918 m. liepos 11 d., remdamos sa
vo nepriklausomybės atstatymo pripažinimo aktu iš
vokiečių pusės, nutarė toliau vadintis "Valstybės Ta
ryba".
Tęsdama sav 0 posėdį toliau, Valstybės Tarybą tą pat
dieną padarė daugumos nutarimu dar du sprendimu:
1) Turėdama omenyje esamą Lietuvos padėtį ir po
litikos konjunktūrą, Valstybės Taryba randa tinka
miausią Lietuvai valdžios formą konstitucinę paveldi
mą monarchiją su kataliku karalium priešakyje;
2) Valstybės Taryba, siekdama skubaus valstybes
atstatymo ir greitesnio Lietuvos vyriausybės sudary
mo, renka kunigaikštį Vilių iš Uracho, Wuerttembergo
grafą, Lietuvos karalium ir kviečia jį greičiau apimti
Lietuvos sostą Vilniuje.
Pranešdamas apie tai savo 1918 m. liepos 13 d. raštu
Vokietijos reichskanzleriui, Valstybės Tarybos pirmi
ninkas prašė, kad būtų suteikta V. T. delegacijai, su
sidedančiai iš V. T. prezidiumo narių, greit galimybė
patiekti tuos čia minėtus nutarimus* Vokietijos kaiaeriui, kaip lygiai kunigaikščiui Urachui.
(Bus daugiau)

Mūsų ilgų metu patyri
mas rakandų isdirbime

*

(Nukelta į 5 pusi.)

m.

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
IŠDIRBĖJAI

Jei Bimba darbininkų su
sirinkimuose buvo apverstas
"fašistiškais"
klausimais,
tai kaip jis būtų pasijautęs
ūkininkų susirinkime ? Čia
jis greičiausia būtų buvęs
apverstas mėšlu... Girdėti,
kad jis net nuo savo tikro
brolio gerą antausį gavo...
#

Rašo DR. J. ŠAULYS
(Tęsinys)
Ar daug L. Tarybos tarpe buvo įsitikinusių monarchistų, negalėčiau pasakyti. Principinių respublikonų
pasirodė besą 3-4: jie užprotestavo prieš Uracho rinki
mus iš principinių sumetimų ir 3 iš jų pasitraukė dėlei
to iš L. Tarybos. Dauguma, prie 3 susilaikiusių, balsavo
už Urachą^
Balsavusiųjų daugumos tarpe, kiek galima buvo spręs
ti, buvo dauguma tokių, kurie neskaitė principo dalyku
valdymo formos klausimą, o linkę buvo žiūrėti labiau
valdžios rėžim 0 turinio. Yra juk monarchijų su giliai
demokratiniu rėžimu (pvz. D. Britanija su savo domi
nijomis, Skandinavijos valstybės) ir yra respublikų iš
formos, kurios betgi toli gražu neatitinka demokratinį
rėžimą. Pagaliau, šiokia ar tokia valdžios forma pa
reina, ypač besikuriant iš naujo valstybei, daug ir nuo
to, kuriomis apystovomis tenka tai valstybei pradėti
naują savo gyvenimą. Aišku, kad Lietuvai, jei ji būtų
turėjusi atsiremti savo kaimynėmis monarchijomis, bū
tų buvę patogiau ir lengviau atsikurti kaip monarchi
jai. Ir priešingai, monarchijoms aplinkui žlugus, nebe
galėjo būti kalbos apie Lietuvos monarchiją, kas ir
pasirodė po to, kaip žlugo Vokietijos ir Austrijos mo
narchijos.
Kad būtų kunigaikštis Urachas turėjęs pas mus ypa
tingų simpatijų, negalima buvo pasakyti. Vienas jo
stipriausių atutų buvo, kad buvo katalikas, kad buvo
tartum lietuvių kilmės (jo atsiųstoji mums genealo
gija turėjo, deja, nevieną abejotiną punktą) ir kad
buvo, Erzbergerio tvirtinimu, demokratinio nusistaty
mo, buvo betgi užtat kilęs iš gana pavargusios šeimos
ir su daugybe vaikų, kas būsimam Lietuvos bįudžetui
nelėmė palankių perspektyvų.
\
Bet tuo momentu ne tai buvo svarbu, nes būsimas
Uracho karaliavimas, turint omenyje bendrą karo eigą,
buvo jau gana problematinis. Daugumą L. Tarybos
narių pastūmėjo, man rodos, priimti Erzbergerio pa
siūlymą paprasti politinės taktikos sumetimai: sumai
šyti besiriejančių už Lietuvos grobį, imperialistų kor
tas, metus jiems naują ir nelauktą Lietuvos karaliaus
kortą. Kitaip sakant, į visus unijų sumanymus ir ban
dymus užkarti mums Saksų ar Prūsų monarchus L.
Taryba atsakė: mums jūsų unijos ne pakeliui, o jei
privalome turėti savo priešakyje monarchą, tai ren
kamės jį patys ir tomis sąlygomis, kaip mums atrodo
patogiau.

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
Lz LARAI PRIEINAMAS RAINAI
Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėju Išgarsina Mus.
Prie Progos Paklauskite JŲ.

Archer Avenue Furnifure Co.
— PARLOR SUITE IfintRRUAI —

4140 Archer A ve.
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SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
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LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

Į *Į KLAUSIM.* ATSAKYS TEISĖJAS Bfefefc
SENlOfeŲ MITINGE
Teisėjas Pranas Bicek iš Taipgi kviečiami veiftCjai,
Juvenile Court, kur teisia- kuriems rūpi įsteigimas jaumi Chicago jaunuoliai pa-' himui draugijų bei jaunimui
tenka j policijos rankas ii& centrų.
įvairius nusikaltimus, pasa
Teisėjas Ėicek ilgus me
kys kalbą apie tuos jaunuo tus veda Juvenile Court rei
lius ir kaip jie teisiami, ko kalus: Jis šiame teisine yra
vo 4 d. vakare L. Vyčių Se padaręs gerą rekordą, už
njorų susirinkime, 2451 W. ftiirį laimėjo pagyrimo įVairių profesijdnahi Organizaci
47th S t
Visi nariai ir nenariai kvie jų dirbančių jaunimo gero
čiami atvykti į šį svarbų su- vei.
Tarp tų, kurie jam padeda
jo darbe, yra ir J. fi. vysku
pas Bėrnard J. Sheil, Catholic Youth Or§anlzation di
rektorius, ir prelatas E. J.
Flanagan, kUriš yra plačiai
žinomas kaipo -'Fatner" Flahagah of SByš' Tbwri."
Reporteris
fet2?
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|iAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
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# 5 - 0 7 S. Hermitage
Avenue
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Nuotrauka vieno kamįfo Chicago vidurini estyje, kur praeitą sekmadieni įvyko, kaip
spėjama, gazo ekspliozija. Dideli rūmai paversti griuvėsiais. Nukentėjo taipgi ir ap
linkiniai pastatai. (Acme-Draugas telepnoto)

jonas ir Ona Juozaičiai
Kovo 2 d. parapijos salėje
*Jt Cahhel, Pa.
Sesele darbavosi šiose pa naujos bažnyčios statymui A k D skyrius turėjo mėtinę
rapijose: Šv. Baltramiejaus, aukojo $100. Kitus pasiža vakarienic. Buvo ir graži pro
Waukeį*an, 111., Sv. Mykolo, dėjo įteikti vėliau ir paliks gramą.
*
bhicago, 111., Nekalto Prasi- pilnais naujos bažnyčios fun
dejimd, fcliicagb, UI., Šv. Ra datbriaiš. Klebonas ir paraKovo 2 d. per šv. Mišias
zimiero, Worcester, Mass., j pija reiškia dėkingumo Juo kunigas pranciškonas, nese
Šv. Pranciškaus, Minersville, ZaiČiams.
niai atvykęs iš Romos, šakė
Pa., šv. Juozapo, Scranton,
pamokslą. Pirmadienį prasi
Pa., š š . Petro ir Povilo, Rock
Praeitą sekmadienį mū dėjo lietuvių kalboje misi
Čortf, UI., t>ievb Apvaizdos
sų bažnyčioje per *9 vai. šv. jos. Gavėnia — laikas tai
Chicago, 111., Aušros Vartų,
Ra#.
Lietūv'os ir Šv. Kazimiero
Mišias L. V. Chicago apskri syti klaidas.
Chicago, UI. ir ŠV. Antano,
"»»» *»-%^
Seser,, Kongregacija globėtis ėjo bendrai prie šv. Ko
TEISftJAS PRANAS felCEK
jo šventėje, dvi Šv. Kazimie-1 u
munijos. Mišias laikė kleb.
An„u%
B. A. L A C H A W I C Z
besidarbuoja.
sirinkimą, kuris bus atdaras ro seserys minės vienuolinio
kun. J Paškauskas. DiakoLaidotuvių Direktorius
Jubiliačių dvidešimt pen- i n u buvo kun. S. Petrauskas,
kiekvienam Chicago lietuvių gyveninio sidabro jubiliejuj:
ROSELANDE
katalikų veikėjui. Seniorų sesuo M. Bėatricija ir sesuo kių metų pasidarbavimas — subdiakonu kun. V. Urba,
KOPLYČIA RANDASI:
meilės darbuose, Gerojo Mo o pamokslą pasakė kun.
biznio reikalai bus aptarti M. Vitalija.
10756 So. Btichigan A ve.
tebūna A. Zakarauskas. Po visam Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2516
Jubiliejaus iškilmes prasi kytojo tarnyboje,
apie aštuntą valandą vakase, o po to įvyks teisėjo Bi dės 9 vai. šv. Misiomis, ku Dievo palaiminimais apdova parapijos salėje buvo bendri Rez. tel. — COMmodore 5765
rias laikys kapelionas kun. notas. O šios dienos jubilie pusryčiai.
cek paskaita.
Į šį susirinkimą kviečia B. Urba. Seselės bus papuoš jaus pakili dvasia, testipri
mi tėvai šeimų, kuriems ru tos sidabro vainikais. Dėko- na Jų uolias širdis, tedidina
pi šių dienų vaikų gerove. damos mylimajam Sužieduo 3Ą apaštalavimo meilę ir te
.ii t
t.
tiniui už suteiktas malones lydi jas džiaugsmingai, gevienuolės profesijos gyveni-'roję sveikatoje, į a u k s 0 juine, atnaujins savo profesi- biliejųd
Š.K.S.
(Atkelta iš 4 pusi.)
—f
fesorius, kurio brolį Sibiran jos aktą.
A.
A
Sesuo M Bėatricija įstojo M a r g n e t t e P a f k
išvežė, nebalsavo la mote
ANTANINA
ADAMOWICŽ
ris, kurios brolis kalėjime \ vienuolyną iš sv. Kazimie
(po tėvais Bichniewicz)
sėdi, nebalsavo ta studente, ro parapijos, Chicago Hghts.,
Gyveno adresu 4548 So. Ąlbany Ave., tel. LAF. 9128.
kuri mato, jog rusai Lietu IH. Mokytojavo Chicago pa
Vasario 20 d. a. a. Jonas
Mirė Kovo 2d., 1947m., 5:4S vai. vak., sulaukus senatvės.
vą smaugia, negalsavo dar rapijose : Dievo Apvai2d0š, Damkus iškilmingai, po ge
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr., Kra^ų parapi
jos,
Amerikoje išgyveno 35 metus.
bininkų mases, kurios juo Šv. Kryžiaus, Visų Šventųjų, dulo pamaldų bažnyčioje,
Paliko dideliame nuliūdime: 3 sūnus — Antaną, Kazimie
kėsi susirinkimuose iš kvai šv. Antano, Cicero, šv. Ra- palaidotas Šv. Kazimiero ka
rą ir Vincentą ir jų šeimas; marčią Johanna Adamowicz;
lų Bimbos kalbų apie badą zimiero, Gary, Ind., Šv. iuožentą Stanislovą Jagmin; 2 dukteris Oną Mick ir Bronisilavą
puose. Velionis priklausė
Wolodkiewicz ir jų šeimas; tyrolį Juozapą Bicijnievvicz įr jo
Amerikoje ir slajSta jam špy- zapo, Scranton, Pa. ^yresšeimą; pusbrolį Mykolą Juciewicz ir brolienę Stanislavą; dė
prie Šv. Vardo Dr-jos, tad
dę Tamošių Petkų; 23 anūkus ir 9 pijo-anūkus ir daug kitų
gą rodė, nebalsavo ir t a i jo j niosios pareigas ejo: Šv. Anvasario 19 d. vakare drau
giminių, draugų ir pažįstamų.
brolis, kuris jam į žandą j tano parap. t Omaha, NebrasKūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje, 4605 So.
gijos nariai, vadovaujant
Hermitage Ave. Laidotuves įvyks ketvirtad., Kovo 6d. IŠ ko
Skelė. 'Balsavo" tik rinki- ka, ir šv. Kazimiero parap.,
kleb. kuri. J Pašfcauskui, atplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėta į S v. Kryžiaus par. baž
minės komisijos, kurios gle- i Worceiter, Mass. Nite 1941
nyčią,
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą.
.
Petkaus
koply
P
o
pamaldų
bus n u l y d ė t a į Šv. Kazimiero kapines,.
b i a i š b a l s u s į u r n a s k i š o i r įtiktų daTBUojasi Sv. Ka.ziNuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
čią, sukalbėti dalį rožan
veliau "didelį liaudies enttt- mierd Akademijoje,
anglų
mus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
čiaus už jo sielą.
ziazmą" skelbė.
[kalbos skyriuje.
Nuliūdę. Sūnai, lVlarti, Dukterys, žentas ir visos kitos
mūsų
Gimines.
Tadaušas Dūdele dėkojja
Sesuo M. Vitalija — kilus
SENOMS, ATDAROMS,
tAvorščiui Bimbai, kad jis iš Pienų parapijos, Suvalkų
Lajd. direkt: John F. Eudeikis, tel. YARds 1741.
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS!
kai kada apsižforJiines teis?- Lietuvos. Atvyko į viėtraoEB ODOS IŠBĖRIMAMS
lyną iš Šv. Kryžiaus parap.,
bę pasako.
Kenčtimtl'eJJi. ftuo senų, atdarfl

Jubiliejus Dievo
Tarnyboje
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A.

A.

LAIDOTUVllį

ONA vfe)MONT
(po tėvais Barauskaite Y
Gyveno adresu 1720 South Ruble Street, Chicago, 111.
Mirė Kovo 2d., i$47m., 2;15 vai. popietį šufetlftūs pu
ses amžiaus.
IkaaiA UHX^^
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., zag'areš p'arap.,
Juodeikių kaimo.
Paliko dideliame nuliūdime: Vyrą Aitaną; 3 sūnus —
Aleksandrą ir marčią. Marijoną, Antaną ir marčią^ Elen^. ir
Adolfą ti marčią Amilij4; ddkterj Aįmlją JJĮeyers ir^ žentą
Steve; $ ahūkus — Loretta, Joseph, Svwa, Mary Ell-en, Gerald ir Emily; sesers sųhy Aiitana k a i s t i ir kitas gimihes.
Likuvoje pa3iko 3 seseris; 2 brolras if j^į šeiinals ir Mtaš
gimines.
Kūnas pašarvotas
J. Ridiko kbplyčlbie, 7ltt W. 18th
St. Laidotuves
jvyfi:B P.
ketvirtadienį,
8:30 vai. ryto bus atlydėta į Dievo Apvaizdos
parap".
bažny
Ę
$
A
$L
tfoBlyčio*
čią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta j Svėhto Kazimiero kapitie^.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. '
^
.. Nuliūdę Vyras, SahSi; Masčios, Duktė, 2enta>, Anūkai
ir visos Kitos musę Giminei.
Laid. direkt.: P. J. Ridikife, tet'SEfiftjr
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atcitylAARr
: gka)i«ma
iosiačios yr
be« suteiks
Jums
tinkamą
nakties poilsį ir

6945 So. VVestern Am.

MOtpect0099
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YARds 1138-1139

knrit gr*ena btose mie«to dalyte gatuime kopiySį irfuu fisų namų

tiėttJtJO
O t i m t B I ^ C parsiduola po $126 ir po $3.5t.
BluBklte justi Money Ord'ėrl ti*-

TIESIOG NUO —
MB. NEL80N
- tevlninko -

Artia atvyttte i vidinę:

» * » • .

Stem Pharmacy
#947 W. Utt St, Cicero 50, ŪL

Veteranų Perlaidojimo Reikale
KreipMteš prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direktoriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai ŽUVUSIŲ ar mirusio veteranų — jusu mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
į jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas miMtarinis laidojimas.

A
• • * • • . .

~

VALANDOJE

NULIŪDIMO

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas!

S E K A N T I E J I YRA NARIAI CHICAGO L I E T U V I Ų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

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

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas
dieną Ir naktį. RėV
kale, saukite mus.

Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI
23l4 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
Phohes: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

3307 S. UTTUANICA AVE.

3914 West lllth St

4348 S. CALĮgDĖNtA AVE.

Tiesiog Ten, Kur
Sustoja.

CEDARCREST 633 5

Phonte: PULunan 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

Sf. Casimir Monument
Company
Vienas Blokas nuo Kapinių

CICERO 60, ILLINOIS

DABAR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte.

3319 LITUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

SSat ŽS"
Irgi skaudlems
nudeirimams, salų Ir sutrūkimų
praaalinimul, ir kad palengvinti
>rlasis niežėjimą. Atvedina vaAtnle
te's
ef&fet«'
4 Fobt dątima ir
a. 0ustabdo jo pl^timąM.
jo pj|timą«d.
nuo įstabdo
odos iJidžilmmo
ir
tutrtttimę t i r > P W | i i ieraa Ir
•aua&a, trukSančioa odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimam^ ir ki
toms odo« negal«ms 15 laufto pu-

Radio Programai WGES
flSo k.)

1646 WEST 46th ST.

DIREKTORIAI
^ ,
<,P

Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

fSNAČAS J. ZOLP

LIŪDESIO VALANDOJ
šaukite

MAŽEIKA^ EVANS

skaudžių žaadų.

4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727

Phoiie: YARds 4908

JULIUS LIULEVICIUS
Phone LAFayette S5T8

J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STttEET
Telcphone: YARds 1419

»

•

B

DIENRAŠTIS DRAUUAS, UH1UAUU, UlalNUlS
PREZroENTAS IŠVYKO Į MEKSIKĄ

SSSSSi 2INIOS
Bausti neatsargius

*»fra<?., tChiifo f 3 . , f!*C?m.

Streikas baigėsi

I Etna vis veržiasi

Buffalo.
Visą savaitę | Roma. — Mt. Etna, di
j užsitęsęs vidšlųjų mokyklų džiausias Europos ugnikal
mokytojų ^streikas Buffalo nis, vis tebesiveržia ir gra
baigėsi. Mokytojai grįžo į sina užlieti keletą apylin
kės kaimų.
darbą pirmadienio rytą.
Streike dalyvavo 2,400 mo
Nauja lavos upė grasina
kytojų,
Passo Piscario, kaimui su
Mokytojai priėmė mayoro 1,000 gyventojų, esančiam
Bernard J. Dowd pasiūlymą 2,000 pėdų virš jūros lygio.
pakelti algas 1947-48 mokslo Daugelis šeimų jau apleido
metais nuo $300 iki $625 savo namus. Kelias ir gele
metams.
žinkelis taip pat pavojuje.
Iš viso streiko metu buvo
Iš kitų kaimų jau anks
užsidariusios 98 viešosios čiau žmonės buvo priversti
molnrklos ir "atostogas" ga bėgti. Specialistai sako, kad
vo 71,000 mokinių.
nežinia, kada ugnikalnio išslveržimas pasibaigs.

Sumušė ir pametė

i mus

Holywood. — Herbert K.
Gal būti, kad netrukus ir
Chicagoje bus areštuojami j Sorrell, AFL Conference of
X L. Vyčių Chicago aps
tie, kurie neatsargiai vaikš- j Studio Unions prezidentas,
kritis nepaprastai gražiai
to. Netrukus Dlinods valsty- Į buvo sumuštas ir išmestas
pagerbė savo globėją šv. Ka
bes seimeliui bus patiektas j 130 mylių nuo Holywoodo
zimierą, praeitą sekmadienį
tuo reikalu įstatymo pro- j dykumoje,
Gimimo šv. Marijos bažny
jektas. Tą įstatymo projek-1 Sorrell, kuris vadovauja
čioje. Po šv. Mišių, per ku
tą remia policija, saugumoj šešių mėnesių senumo streirias giedojo L. Vyčių Chica
inžinieriai,
transportacijos , kui, kurio metu įvyko daug
kang 0 Apskrities choras
kompanijos, laikraščių at susirėmimų ir pasikėsinimų,
didataj . Ketviptąfl
Laipsnj
stovai ir automobilistų klu buvo atrastas pravažiuojan
. . .
. .,
'
„ 7
bai.
čio automobilisto ir nuga
pneme priesaiką. Didelio y
Kad t a s įstatymas gali bentas ligoninėn. Jis yra
spūdžio pilnai bažnyčiai jau
būti pravestas, parode Cle-, kritiškoj padėtyj,
Oakland, Cal. — Priscilla
nimo ir seniorų darė, kuo
veland miestas. Žmonės, gaJis sumuštas daugiausia į
Denny,
33,
stenografė,
mirė
Penkis
metus
užsitęsęs
met pats klebonas, kun. J.
vę tikietą iš policijos už ne- galvą su revolverio kotu. Jis
ligoninėj.
Ji
buvo
subadyta
gaudymas
vieno
Mississippi
atsargų vaikščiojimą, nekė- buvo
pagrobtas Glendale.
Paškauskas, nusiėmęs šv.
vyro, kuris įėjo į jos kam vyro, kuris nestojo į kariuo
j
1§ trukšmo ir nėjo į teismą Nuvežęs savo žmoną į bažnybarį Viešbutyje atsarginiais menę, pasirodė buvęs bergž- Mišių rūbus, paėmė degan
ginti "civilinių teisių".
ičią, jis vyko į unijos masilaiptais ir norėjo ją išprie-| džias: areštavus tą ieškomą- čią žvakę ir sykiu su visais
Praėjusaais metais Chica-inį mitingą Hollywood Le-1 Prezidentas Truman (kairėj) su Meksikos ambasado- vartauti. Robert Webb, nak- Į jį Chicagjoe, pasirodė, kad atsiklaupė prie grotelių prie
goje buvo užmušta automo-|gįon stadjione. Cia jį pačiu-! rium Am. J. Valstybėms dr. Don Antonio Espinoso De tini s mechanikas viename ji§ yra ne vyras, o moteris. saikai.
biiių nelaimėse 487 žmonės. J po trys vyrai ir nusivežė su Los Monteros, Kansas City aerodrome pasiruošę išskristi garaže kitoj gatvės pusėj,
Dabar policija nežino, ką da
X L. Vyčių Organizacijos
Iš užmuštųjų 360 buvo pės savim. Jis buvo surištas. į Meksiką. Prezidento kelionė į Meksiką vadinama "Good pasakė, kad jis išgirdo mo
ryti.
Ketvirto L a i p s n i o narių
Kai mėgino judintis, gauda WilT\ (Acme-Draugas telephoto)
tieji.
ters riksmą ir paskui pama
D. S. Hostetter, specialus s kaičiun praeitą sekmadie
Jeigu t a s įstatymas būtų vo revolverio kotu į galvą.
tė vyrą, nulipantį laiptais ir agentas Memphis FBI įstai- ^ p a k e m s e k a n t i e j i
mŪ3
Jis sako, kad vienas iš
priimtas, tai žmonės, kurie
pabėgantį.
i goję, pareiškė, kad ieškomaveikėjai: 5-tos kuopos adv.
eina per gatvę, kai yra rau grobikų buvo apsirengęs po
Sužeistoji
neturėjo
supra-jsis,
kuris
vadinamas
"RoBu asmenys buvo užmušCardnigton, Ohio. — Pen
dona šviesa, arba bloko vi licijos karininko uniforma
K. Savickus, Peter Srubas.
timo,
kad
ji
yra
mirtinai
su
bert
X",
bėgo
iš
vieno
mies
duryje, turėtų sumokėti $5 ir turėjo rankų pančių ry ti ir virš 50 sužeista, trys iš ki vienos šeimos nariai, jų
žeista, neg ji paprašė, kad to į kitą, kol buvo sučiuptas Vladas Strofa; 14-tos kuo
jų
kritiškai,
įvykus
trijų
tarpe jauna motina, kuri ne
šulį.
pabaudos.
pos — St§lla Brozas; 36-tos
aukštų mūriniame name ant laimės vietoje pagimdė kū būtų gydoma jos kambaryje, Chicagoje.
Tačiau i r automobilistai
kuopos — kun. A. Briška,
pietvakarinio Van Buren ir dikį, žuvo automobilio susi ne ligoninėje. Ligoninėje ji
turėtų būti baudžiami dar
A. Pūtis, B. Kvetkus ir J.
Wells sts. gatvių kampo di dūrime su traukiniu geležin tuojau mirė.
didesnėmis bausmėmis, nes
Kudirka: 112-tos kuopos —
Gaisras anksti sekmadie deliam sprogimui sekmadie kelio pervažoje. Visi buvo
ir jie raudonos šviesos, ypač
Atėnai. — Pranešimai i)š kun. J. Paškauskas; seniorų
užmušti vietoje, kai trauki
miesto centre, nelabai žiūri. nio rytą sunaikino Joliet nį, 12:10 p. m.
Salonikų sako, kad vyriau- kuopos — V. Balanda, P. CiRjvals klubą, 1425.N. BroadDu asmenys, kurie mano nys, važiuojąs 70 mylių į
pajėgos komunistų , . \ .
.,....->
T
way a ve., Joliet, padaryda ma, sprogimo metu buvo pa valandą greičiu, užlėkė ant ~Roy Vogei, 50, gyv. 10811 sybes
mas nuostolių už $175,000 state, yra dingę. Gali būti ir jų automobilio pačiam šio So. Kedzie ave., ir jo žmona, bandoms padlrė sunkių nuo- i ™***..*. Mickeliunas, P.
Dorothy, 39, buvo užmušti, stelių. Kautynės tebesitęsia j Pumputis, P. Čizauskas, A.
miestelio viduryje.
Tokyo. — Japonijoj pra Gaisrininkai negalėjo sėk jie žuvę.
kai ant jų automobilio už toliau. Užimti tų gaujų du Budris, M. Zizas ir komp. A.
dėtas teismas prieš vieną mingai kovoti su gaisru, nes
Miss Norine Conen, 16, važiavo traukinys ties 103rd didžiuliai amunicijos ir kitų Pocius. Priesaika įvyko ry
Sakoma, kad sprogimo
klubas
yra
net
už
septynių
japoną, kuris nužudė dešim
priežastis buvo šviečiamo mirė ligoninėj, o vietoj bu st. Nors toje vietoje kelias atsargų sandėliai.
tą Gimim 0 šv. Marijos baž
blokų
nuo
miesto
vandens
tį moterų, prieisi tai jas išsios dujos, bet tikra prie vo užmušta jos senelė, Mrs. uždaromas, kai traukinys ar
Bandos puola
įvairiose nyčioje, o šv. Kazimiero or
Ethel Peterson, 55; Mrs. tinasi, tačiau dabar buvo
prievartavęs. Jis prisipažino vamzdžių.
žastis nenustatyta.
vietose, bet nesėkmingai.
dino įteikimas vakare per
nužudęs septynias, bet ve- I Klube buvo 20 "bowling"
Sprogimas, kuris buvo gir Wilma Passby, 24, kurios atidarytas. Policijai apklau
bankietą, Lietuvos Vyčių
liau pasakė, jog jis "apsi- Į takų, baras ir kortų lošimo dimas miesto centre ir ar kūdikis nelaimės vietoje gi sinėj ant pervažos sargą, tas
namo salėj.
kambarys.
skaičiavo".
timesnėje pietinėje dalyje, mė ne Laiku ir negyvas; pareiškė, kad jis nepastebė
padare nuostolių pastatams Miss Bonnie Peterson, 19; jo besiartinančio traukinio,
X Šiandie šv. KazimieroBerlynas. — Amerikos
puses kvadratines mylios Lawrence Passoy, 28.
nes pylė žibalą į lempas. korespondentai ir jų žmonos vardadienis visų Kazimierų
plote. Tūkstančiai artimes
Donald Passby, 22, žuvu Traukinys vėlavosi. Jam pra sekmadienio vakare surengė — yrų ir moterų, kurių apV
nių dangoraižių langų buvo sios motinos vyras, yra kri dėjus leisti žemyn kartis, au
Amerikos spaudos klubo vai l i n k m u s l a b a i d a u ' g k a d s u n
išbarstyta, mažiausia 100. tiškai sužeistas.
tomobilis jau buvo užvažia š e s i r pakvietė atsilankyti į k u y i s u g fr i š v a r d i n t i
Vididžiulių krautuvių langų
vęs ant geležinkelio.
svečius visų kitų trijų sąjun
taip pat sunaikinta Iš lan
gininkų laikraštininkus. An- siems linkime sveikatos —
gų išlakstė prekes
glai ir prancūzai atsilankė, * brangiausio pasaulyje ^tur
Frankfurt,
Vokietija.
—
Sako, kad nuostolių iš vi
bet rusai neatsilankė ir net to. Ne tik Kazimierai ir KaGERA VIETA
Kadangi
Vokietijoje
yra
di
so padaryta už $10,000,000
Dr. Kurt Schuschnigg, bu į pakvietimą nieko neatsakė. zimieros, bet ir visi lietu
delis
butų
trūkumas,
netru
ar $15,000,000, Įskaitant ir
vęs
Austrijos
kancleris
viai šiandie turi ypatingai
kus
gali
būti
pasiųsta
namo
Lr#d
prekėms
padarytus
nuosto
prieš Hitlerio okupaciją, pa
PELNINGAM
pasimelsti prie šv. Kazimie
daugelis
karių
ir
jų
žmonų,
lius. Vien tik langų išdau
reiškė, kad Europai išmuš
ro už greitą išlaisvinime.
žyta už $250,000. Gaisrinin kurios laukia kūdikių. Mo paskutinė valanda,
jeigu
Baltimore. — Allan Tho- Lietuvos ii kruvinos ver^j.
kų viršininkas tačiau mano terys turi grįžti į Amerika Jungtinės Valstybės grįš į mas, 101 metų amžiaus senu
TAUPYMUI
kad nuostolių padaryta tik dar prieš šeštą nėštumo mė izcliacionizmą.
tė, kaip sako jos vaikai, sa jos.
už $1,000,000. Jis sako, kad nesį, nes paskui jų perveži
Jis buvo Hitlerio kalinys vo gyvenime niekad nesirgo.
X Ipolitas čerkauskis, iš
nelaimė būtų buvus daug di mui bus reikalingi naudoti aštuonis metus. Jisai kalbės Užvakar ji namuose paslydo
Town of Lake, atnaujinęs
desnė, jei sprogimas būtų jau ligoninės laivai.
trečiadienį Loyola universi ir apvirtusi nusilaužė koją. prenumeratą, sako, kad dnr.
Pradėk Uupyttfciandien...nusipirkti naują
Leidžiama
bus
toms
nėš
įvykęs
darbo
dieną.
Tada
namą... Nuosavą biant automobilių... ĮBItete, 820 N. Michigan ave. Netrukus ji mirė ligoninėj. " D r a u g a s " yra geriausias jo
čioms
moterims
pasilikti,
būtų
galėję
būti
šimtai
už
fyti finansinę atsargą... Kiekvieno taupy- draugas ir kasdien parėjus
tojo tauplniai apdrausti iki $5,000 per Pa
muštų, nes toje vietoje dar kurių vyrai turi likti Vokiedera! Savinfs and Loan Insurance Corp.
iš darbo papasakoja įvairių
bo dienomis yra didelis pės tjoje ilgesnį laiką.
Taupyk po truputi kas savaite.
#
naujienų ne tik iš Town of
čiųjų judėjimas.
Lake, bet ir iš viso pasau
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
lio. Su tokiu draii'nr sako,
AND
Londonas. — Anglijoj ati
niekad nesinori persiskirti.
darytas
pirmas
klubas
vo
LOAN ASSOCIATION OP CHICAGO
London. — George Straus,
X Justo Kudirkos arti
tftOt WBST CERMAK RD.
CHICAGO t, ILU
parlamnetarinis transporto kiečių karo belaisviams SafJOHN J. KAZANAUSKAS, Prea. and Mfr.
ministerijos tarnautojas, pa fron Walden<- miestelyje. Jį
mieji draugai praeitą antra
reiškė, kad Britanijos trans atidarė krikščionių taryba.
dieni paminėjo jo gimtadie
Belaisviai
iš
netolimos
sto
porto nacionalizacija kai
nį, Piežų namuose. Buvo pa
nuos 4 bilijonus dolerių — vyklos gali čia žaisti stalo
ruoštas didelis "birthday
šeMs kartus daugiau, negu tenisą, biliardą ir kitus žai
cake", o Piežų vaikučiai pa
anglių kasyklų nacionaliza dimus. Duodama kavos ir
dainavo "Happy Birthday".
| kakao.
cija.
DEGTINES
J. Kudirka yra vargoninin
GIN
BRANDES
VYNO
kas Nekalto Prasidėjimo šv.
RŪMO
KOBDIALŲ
Marijos parapijos ir Vargo
STASYS LITWINA8 SAKO:
• KRUPNIKO
nininkų Sąjungos centro pir
9 JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO
Tai Geriausias Laibas Pirkt'
mininkas.
Bus Parduodama
'* JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI
' VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
X Elzbieta Drukteniene,
m JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS f
REIKMENIS".
OEEAS PASIRINKIMAS
SPECIALEMIS KAINOMIS
2256 W. Cermak Rd., pa
Stogams Reikmenys — f nsulooto Plytą išvaizdos Sldlngs
lengva jau keliasi iš sunkios
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
— Langu — Dura — Tvoroms Materfolo — Maliavos —
VarolSio — Enamelio — Geležiniu Namams Relkmena
ir ilgos ligos. Jau gali pasė
(Hardware — Pleisterlo — Cemento — Šrato — Visokios
dėti ir nors laikraštį paskai
RflSIes Insnliacijos Materfolo — Šturmo Lango — Kom
binacijos Dnrq — Wallboard — Plaster Board — Vamz
tyti, kad nebūtų nuobodu.
džiu ir Dang KHo Dalyku.
Dėkinga visiems už maldas.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
X Vengeliau&kiene, žino
STASYS IJTWINAS, Prea.
!TeL CANal 8500 ma Brighton Park biznier1739 So. Halsted St
ka ir draugijų nare-veikėja,
CARR MOODY LUMBER CO.
Federal
Savings
and
Loan
Jotu indelių •angnmnl apdrausti per
norėdama kiek pasilsėti, pa
orporaUon.
3529
So.
Halsted
St.
Insnranee
Cori
8039 S. HALSTED ST.
TEL. VICTOEY 12T8
NATHAN
sitraukė nuo biznio išvyko
Atdari |fcįh> nuo 9 ryto iki 0 vakaro. Ketvirtadieniais ano 9
KANTER
nuo • ryto iki 1 po pietų,
ryto Iki • vakare.
į Floridą. Rašo, labai paten
Phone: YARDS 6054
VALANDOS: Nuo 8-toa vaL ryto iki 6-toe vai. vak.
ki kinta atostogomis.

Nužudė moterį

Didžiulis sprogimas

ieškomasis - moteris

Žuvo.visa šeima

Sudegė klubas

Muša komunistus

Kaltas neatsargumas

Žudė moteris

Nemandagūs rusai

Pataria grįžti namo

Bijo izoliacijos

Nesirgusi mirė

Daug kainuos

10,000

1

Klubas belaisviams

BONKŲ

"DABAR

MONARCH
LlQUOR
STORE

UIMVERSAL

Savings and L

.

