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PRANCŪZIJA EINA I PRAŽŪTĮ...
BET KAS GAIES JA IŠGELBĖTI?

.
i

IŠVYKSTANT I MASKVĄ

Vis dar tebesitęsiąs lalk- I Jokia Prancūzijos vyriauraščių streikas Prancūzijo- sybe negales pakelti darbije, leidžia po kraštą sklisti ninkams atlyginimo kurio
įvairiausiems gandams, ku- jie reikalauja, jei nenori
riuos yra sunku sukontro- Prancūziją privesti prie viliuoti politiškame užkulisy, siško bankroto. Bliumas Ui
Šiandien visi plačiai kaliu gerai suprato. Jo vietininapie parlamento reformą ir kas Ramadier irgi, tik jis
net jo paleidimą. Gi gen. & ^neturi tiek energijis kiek
Gaulliui persikėlus gyventi f [pirmasis. Anksčiau ar vėParyžių ir žadant jam pra- hau jo priešai privers jį kadėti politišką veiklą, j a u k a i pituliuoti.
kas pranašauja jo sugrįži
Tad šiuo metu yra veda
mą prie valdžios. Bet ar yra mas didelis žaidimas, tarp
kiek tiesos šiuose ganduose? komunistų ir antikomunistų,
Sunku tai būtų pasakyti.
ir jei greitu laiku nebus su
rasta išeities, tai Prancūzi
Dvigubas Komunistų
ja, po karo baisybių, kurias
žaidimas
jai teko pergyventi, pažins
Nesenai prancūzų komu dar ir revoliucijos baisybes,
nistų partijos generalinis kurios visiškai ją sunaikins.
savo

Kaina 4 centai

.

Ctik-ajco, nilnoi*
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U.S. Kaltina Rusus
(VYRIAUSIAS TEISMAS PATVIRTINO
už Krizi Vengrijoje
WASHINGTON, kovo 6.—
J.A. Valstybės šiandien kait m 0 soviete Rusija audarymu politinio krizio "neteisėtu js.kis.mu , V e ^ r i i o s vi1aus reikalus." Aštri nota
tuo reikalu buvo įteikta Ru
sijos. Ansrlijos ir Vengrijos

("DraagD" Specialan* Korespondento Paryžinje Pranešimas)
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BAUSMES, BET SUMAŽINO UNIJOS
WASHINGTON, kovo 6.-
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Mine VVorkers unijos nutei
simą už valdžios paniekini
mą už tai, kad atsisakė atšaukti savo minkštos anglie*
streiką praeitą lapkričio mė
nesį. Padarydamas nepap
rastą nuosprendį vidury sa
vaitės aukščiausias tribunolas • ^
davg
Truman0

saugumo tarybai, kad:
1. Rusija neleis U.N. agen
tams laisvai ir nevaržomai
važinėti per Ruviįą ieškant
neteisėtų atomų veiksmų.
2. Rusija neleis tarptauti
nei agentūrai tvarkyti jos
atominę veiklą.
3. Rusija nepaleis jėgos
uždėti veto ant nubaudimo
krašto sugauto nelegaliai
agminant atomines bombas.
4. Rusija rasianti "sunku
jei ne visai negalima" su
tikti su by kokia kontrolės
mašinerija jei Amerika ne
sutiks pirma sunaikir i sa^ ^
^ . ^
^

g0V1
....
? ^
v. . .
militariniam viršininkui Bu
dapešte.
Specifiniai nota protesta
vo "nepateisinamą" kaltinima daromą mažažemių par*uios sekretoriui Belą Koadministracijai pergalę di
vacs, kurį rusų kareiviai su
delėje kovoje su Lewisu ir
areštavo neva už "aktyvų
jo angliakasiais.
1alvvavimą sudaryme priešvalstybinių ir anti-sovietinių j Teismas įsakė $3,500,000
teroristų būrių" ir "suorga- oabaudą prieš uniją suma- feag
nizavime špionažo taikomo | žinti iki $700,000, tačiau paprieš sovietų sąjungą," ir grasino pakelti atgal į ori- I Kiekvienas sovietų pareisreikalavo, kad reikalas būtų ginalj aukštį jei angliakasiai ' kimas yra priešingas svarpavestas alijantų kontroles per penkias dienas neparo- biam punktui Amerikos pla-

komisijai ir Vengrijos

Bliumas Dar Gali Išgelbėti

vy- d y s pilno prisilaikymo

že-"ne atomų tarptautinei koh-

kalboje išsireiškė, kad jis
riausybei.
mesniojo teismo įsakymo ne- trolei. Jei rusai laikysis to
k
Valstybes
sekr.
Geor
e
C.
Marshall
atsisveikina
su
pa
neesąs šalininkas anglų pa
Mes rašėme ankstyves
streikuoti. $10,000 pabauda savo nusistatymo, tarptaulydovais
lipdamas
į
lėktuvą
National
aerodrome,
Washkėlimui, nes tai atvestų kra niuose "Draugo" numeriuo
prieš Lewisą buvo patvirtin- tinė kontrolė mirs pirm neSekr.
Marshallas
ington,
D.C.,
iš
kur
išvažiavo
į
Keturių
Didžiųjų
užsienių
se, kad daugelis prancūzų,
štą į katastrofą.
ta be pakeitimo.
įgu bu s užgimusi.
ministrų
konftrenciją
Maskvoje.
pageidauja Bliumo sugrįži
Viešėjo Paryžiuje Ltwisas Nustatė Dieną . . #»• i i •
Tokių žodžių niekas nesi mo prie valdžios. Gal tai bū
r
v
PARYŽIUS,
kovo
6.—Val
tikėjo iš komunistų šulo, nes tų ir teisinga, nes tik ši* soTeismo .sakymas reiškia ^
^HlklUS Į
stybes
sekr.
Marshall
šian
<.»
mekam nepaslaptis, kad vi- | c i a t h l t u lyderia
turi
ulten.
KlHŲ KOVOS FrOlllį
dien "suatojo" "čia* pakely į kad Lewisas turi atšaukti N
su? streikus ir tarnauto jų j k a m a i a u t o r i t e t o , kad galėNANKING, kovo 6.—ValMaskvą, o kiti du lėktuvai sutarties baigimo pranešimanifestacijas dėl atlygini-j t ų a t s t a t y t i Prancūziją,
veža amerikiečius skrido j mą. kurį jis pasiuntė vidaus d ž i a i a i v a i s skubiai pasiunmo pakėlimo, smarkiai re- '
reikalų sekr. Krugui praeitą t § d į d e lius kiekius didelių
WACO, Texas, kovo 6. — dienų geros valios vizito Berlyną. U.S. ambasadorius
mia ir kursto komunistai.
šiandien kaip niekad pran
lapkričio mėnesį. Valdžia , c i n k i ų s a v o kariuomenei taiBet Thorezas nėra vien tik cūzai reikalingi ramaus ,val- Reikalaudamas pasaul i n ė s Meksikoje, Prezidentas sus Jefferson Caffery sutiko se
paprastas komunistas, jis dymosi laikotarpio, o tą ga- prekybos barjerų sumažini tojo čia priimti garbės tei kretorių ir nusivedė jį į sa teigia jog sutartis turi ga- kančiai didelius smūgius į
vo rezidenciją pietums.
lioti kol valdžia valdys ka- pasitraukiančius komunistus
kartu yra ir vyriausybės Įima bus pasiekti tik tada, mo ar panaikinimo, Prezi sių daktaratą iš Baylor uniŠį vakarą Marshallas bus syklas. Kuomet Lewisas pa- Mandžurijoje. Anot rapornariu, o ši vyriausybe yra kai vyriausybė nepriklausys dentas Trumanas šiandien vtrsiteto.
Savo priėmimo
svečias Prancūzijos Prez. siuntė angliakasius atgal j tų, nacionalistai įsteigė použsibrėžusi tebetęsti Bliumo nei nuo visiškos kairės, nei pareiškė jog J.A. Valstybes kalboje, pašvęstoje ištisai
šiauriniam
krante
"gali vadovauti tautoms j reikalingumui laisvai pasau Vincent AUriol suruoštam kasyklas laukti vyriausiojo z iciją
planą: pirma numušti kai- j n u o visiškos dešinės.
pokilyje, ir ryt dieną išskris ttismo nuosprendžio Lewi- Sungari upės, iš kur žygiuos
nas, o tik paskui peržiūrėti Suomiai Mato Komunizme ekonominę taiką arba mes lio prekybai, jis:
į Berlyną.
sas nustatė balandžio 1 d. į Charbiną, 75 mylias į šiaugalime nuversti jas į ekono
atlyginimo bazes. Tai yra
**.
Didelį Pavojų
Patvirtino savo pasitikė
kaipo laiką užbaigti darbą. r c #
minį karą." Savo kalboje jis
pati protingiausia ekono
Vyriausias teisėjas VinNiekad (Jar neteko po ka pavadino Ameriką "ekono jimą resiprositeto prekybos Rusai Atspausdino
miška politika, kuri galėtų
aktu, kuris yra kai kurių
son paskelbė didžiumos nuo- r - • . I/I^L..:^--,—
išgelbėti Prancūziją. Thore ro Suomijoj išgirsti tokios minio pasaulio milžinu."
Senatoriaus Minti monę Teisėjai Murphy ir i"1lKflS KieKVieiBIII
republikonų kongrese šiuo
zas gerai žino Vad kokia ne drąsios kalbos, kaip konsti
Vykdamas namo po trijų metu puolamas.'
MASKVA kovo 6.— U. S.
tucijos
paruošimo,
komisi
Rutledge surašė priešingas
DarblIHIlkui: GreCII
būtų vyriausybe, kairioji ar
»
Smerkia
'Ekonominę
jos
pirmininko
Ahmavaara,
senatoriaus Russell (D., Ga.) ° p i n i j a S '
dešinioji, ji turi sekti šią
WASHINGTON kovo 6.—
kurią
jis
pasakė
per
parla
Izoliaciją'
Maskvos
radijas
pradėjo
pasiūlymas Britanijos sa Durai Vii Driačinaci
politiką.
Amerikos darbo federacijos
mento posėfciį, plačiai nušvie "giedoti" savo seną gies
Džiaugdamasis tęsimu dvi- loms tapti valstybėmis po KUidi f ei rnwind>i
,
Kada komunistai davė su
prez
William Green y šian
sdamas suomių slaptosios melę, kad sąjungininkai puo
dien
ri&u
U
S
partinės paramos užsienio Jungtinių Amerikis Valsty
tikimą dalyvauti Ramadier
P******
policijos metodus ir pareik lė kontinentą tik tada, kada
bių
vėliava
buvo
plačiai
iš
politikos, kuri
reikalauja
kabinete, jie turėjo tik vieną
U.N. SALfi, LAKE SUC- s i o j o * * * > n u ^ P ^ n d į Lešdamas, kad suomių komu- rusų pusėje buvo visiška
1
bendradarbiavimo ekonomi spausdintas sovietų spaudo CESS, N.Y., kovo 6 . - N a u - T 1 8 , 0 b ^ e ^ k t i p 0 . .
tikslą: kuo greičiau sunai
'
T
^
pergale
ir
nacizmo
karo
ma
kiekvienam dirbančiam žmo
,. .v.
,.,.,
.
'nistai ieško kelių įvesti Suonėje bei politinėje srityje, je šiandien.
jas
sovietų
pasipriešinimas
mijoje proletarišką
dikta šina pradėjo griūti po rusų Prezidentas, pasmerkė tuos,
Sovietų rašytojai jau ku
kinti
šios politikos
ZJ
kad paėmus
valdžią įbazes.
savo ,
šiandien sukrėtė amerikie gui krašte,' jei tai reikš
ranka.
tūrą.
kurie nori grįžti prie aukštų ris laikas rašo, kad Anglija čių viltis tuoj sulaukti tarp "sugrįžimą į valdymą inrankas.
— Žinoma, sąjungininkų muitų ir "ekonominės izo darosi vis labiau priklauso
—Tik kada jie paims val
tautinę kontrolę atominės džionkšinu." ^Remia Vyriausybę ir
Afrikoje, liacijos."
ma J.A. Valstybėms, tad
džią į rankas, tik tada nusi kariški veiksmai
energijos. Rusijos Gromyko.
Kursto Darbininkus
toks
pasiūlymas
kaip
Russemes savo veidmainiškas kau Sicilijoje ir vėliau Italijoje
Tarpe kitko, Prezidentas
atmesdamas svarbiuosius U NeDavyko Perversmas
turi
tam
tikrą
efektą,—pa
kes,—pasakė
jis*
Jų
veiki
lio
nesukėlė
labai
didelio
pareiškė jog jeigu norima
Tačiau partijos vadai, pa
S. pasiūlymus, pareiškė U.N.
GUATEMALA MIESTAS,
sakė
užbaigdamas
radio
pra
mas
yra
daug
pavojingesnis
išvengti
' 'regimentacijos" susidomėjimo čia.
kviestieji prie valdžios, su
GUATEMALA, kovo 6. —
prato, kad jie negalės prie už visiškai dešiniųjų elemen nešėjas,—bet tai nebuvo pa tarptautinėj prekyboj reikia
Laikraštis La Hora sakė kešintis šiai politikai, jei ne tų, nes dešinieji neieško grindinis efektas, nes vokie dėti viltis į pasaulinį čartejleiviai raportavę jog revoliu
—Bulgarija uždare" rubežių su Turkija 10 dienų, pra
nori visiškai sugriauti Pran krašte sukelti neramumų, čių armija ten buvo ne tiek rį, kuris bus 18 tautų svars
cinis sąmokslas nepavyko
cūzijos ekonominį gyvenimą. tuo tarpu komunistai tuo skaitlinga, kiek rytų fronte. tomas Ženevoje ateinantį leidžiant tik prekinius traukinius. Kai kas spėja, kad tuo EI Salvadore ir kad jo va
Pereitais metais Stalinas mėnesį.
norima padengti didesnį kariuomenes judėjimą.
Štai kodėl komunistų vadai palengvina sau kelią į val
.
dai, jų tarpe ir militaristai,
bandė įtikinti savo pavaldi
- A t e t o v * rūmai užgyrė sugrąžinimą Hoover
^ & ' 2 ^ S 7 « t o t a i S
dabar pradeda kitaip kai, džią.
nius, kad viena Rusija su
Boulder užtvankai. Atstovai taip pat užgyre palaikymą
beti.
!
Maskva Pati Skinasi
triuškino Japoniją,
dabar
KALENDORIUS
karo meto taksų ant liuksiusinių prekių, k.t. kailių, e t e
"Užstodami" darbininkus!
VARŠUVA,
kovo
6.
—
Pergales Laurus
nori įrodyti, kad anglai ir
Kovo 7 d.: Šv. Tomas Ak—Iki vakar vakaro John L. Lewi$ tebetylėjo apie vy
Traukinys vežąs Anglijos
ir išnaudodami jų vargingu- Į
amerikiečiai neprarado nei
užsienio sekr. Beviną į; Mas riausiojo teismo nuosprendi prieš jį. Kai kurie angliaka vinietis; senovės: Rimtautas
mą, komunistai siekia pa- l Niekas nenori pasakyti,
ir Vaidilutė.
kvą šiandien trumpai susto siai, tačiau, teigė jog streikas tebegali įvykti.
imti valdžią į savo rankas, j kad rusų kareiviai yra. blo- v l ^ n o _ ^ e i V 1 ^
To tai jau perdaug. Jei ne jo Varšuvoje sniego pūgos
Vinston Churchillis, priešindamasis Anglijos planui \ K o v o 8 d : š v - J o n a s n u o
I r jei jiems tas pasisektų, g*. Bet kada Maskva bando
Dievo
anglai ir amerikiečiai^ tai
; senovės: Vidmibas
metu. Kalbėdamas ten, Be- dtfoti Indijai laisvę iki 1948 m. birželio mėnesio, ragino ;
tai vėliau ant tų pačių dar- nachališkai pasiimti sausio
?
r
Stalino
jau
nebūtų
buvę
gy
Vaižgantas.
vinas pareiškė jog jo tauta visą tą reikalą pavesti Jungtinėms Tautoms,
bininkų nugaros, jie bandy- k » r o visą pergales garbę,
vųjų
tarpe
ir
rusų
kariuo
niekuomet neužmir š i a n t i,
—Tito diktatūra antrą kartą per 30 dienų įsakė suma
tų ištiesti Prancūzijos eko- i t*i s u tuo niekas negali suORAS
mene būtų buvusi išblaškykad Lenkija kovojo šalia žinti duonos kieki Jugoslavijos žmonėms.
nomi&ką padėlį, imdamiesi &kti.
Giedra, nebus didelės att- po ^ibiro stepes...
drakoniškų priemonių, kad į štai dabar švenčiant raualijantų atnešimui taikos ir
—Prez. Trumaoo duktė Margaret padarys pirmą viešą mainos. Saulė teka 6:17;
laimėjus prarastą laiką.
Jdonosios armijos sukaktį,
Vyt. Arūnas apsaugos pasauliui.
pasirodymą kaipi dainininkė per radiją kovo 9 d.
j leidžiasi 5:48.

TAIKOS VILTIS GLUDI LAISVOJE
PASAULIO PREKYBOJE - TRUMAN

U.S. Atomu Planui i

įaustų Zinii
z.inių Santrauka
Velia

Bevin Buvo Lenkijoje
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Dr. Walter j . Swiatek

OPTEMETRISTAS
ge'* buvo paskelbta, kad Do
220} W. CERMAK ROAD
meikos aukojo $200. Turėjo
V V Iri Metropolitan State Bank)
būti $500. Marijona Domei
TeL CANal 7329
kiene aukojo $100, o jos sū
Vai.: — Kasdien l t iki 12; 1 lkl 6; 7
nus Antanas — $400, saky
iki t. SeStad. 10 ryto lkl 6 vak. Sek
madieni l t iki 11, Trediad. uždaryta
damas: "Tegul būna Laisva
Lietuva' \ Tikrai pavyzdin
gas jaunuolis.
Domeikai turi didelį ūk*
už 18 mylių nuo Rockford
Tik vieną porą. aki u gauname gy
Ūkis pavyzdingas ir moder
venimui. Saugokite Jas, leisdami
Benjamln Franklin's derotlon t*
išegzaminuoti jas moderniškiausių
niškai jrengtas. Antanas Do
Hft ti t t Wctl klf0#B 16 iny iriecei
metodu, kuria regėjimo mokslas
*d nephewt M hit lova of liberty.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
meika yra sulaukęs žilos eegali sutelkti.
ie t#tt go hand ln haod because
mr
n
87 METAI PATYRIMO
nat\^§s ir jau daug met^
if
£Pte**»cWere
"P ***•
***** 2420 W. Marąuette Rd.
If lS!?*l
the freedoto
many
pririnkime akinių, kurie prašalina
Ofiso Tel.: PROspect 6446
and f amkaip netekęs regėjimo. Ma
riša akla Įtempimą.
r rranklin'i adRez.
t
e
l
.
:
HEMIoek
3150
rijona Domeikienė yra Uip
. tated la a penny
he allve today, he
VALANDOS:
sakant geležines, sveikatos,
Itilė revite thit adrtc*
adrice t* flt
8t thete
Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; Ir
sunkiai dirbanti. Džiaugias
Trečiadieniais pagal sutartį.
Preziaentui Trurilah nuvykite į Meksiką, jam fctiruaita
tiktai, kad turi du pavyz
v. s. Trimmr* 0mr*mu
OPTOMETRISTAl
dingus sūnus, kurie puikiai automobiliais "tdur". Nuotraukoj matome prezidentą sto
1801 So. Ashland Avenue
padeda šeimininkauti ūkyje vint,4 kad geriau galgtų apžiūrėti vieną M e k s i k a įddmy^
Kampas lb-tos gat.
GYDYTOJAS IB CKIBUBGAS
Be to, labai gerbia savo te bių 'MehUlio pyramidą". (Acme-Draugas t e l e į t Š t e )
Telefonas CAJSAJL 0538, Ohicago
OFISO VAJ^LNDOS:
'
4729 8 o . A s h l a n d A ve.
vus. Už tokį klusnumą, gal
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
PatriotA* - ^ $2.50.
TEBŪNIE NUTARTA, kad
(2-tron lubos)
Trečiadieniais uždaryta
ir Dievas jiems teikia ypa
Seštad. 9:88 a. m iki 8:00 p. m.
Ofiso
Telefonas:
T
A
B
d
s
02(54
Po $2: kun. 9. Strakaussis t*oronto ir apylinkių lie
tihgos palaimos.
Jei neatsiliepia saukite—
kas.
Louis Paulauskas,
A.
tuvių
susirinkimas
kreipiasi
Atsiprašau visuomenes u i
TeL GBO. 1800 (Ofiso ir namu.)
Bes. Tel.: BHDway 2880
Švenčionis, Waiter Miksa, TIRTAI J 2 0 0 l MENA
į
Jungtinių
Amerikos
Val
tas klaidas. Visas aukas ir
OFISO VALANDOS:
Jr.,
vfaltef
Miksa,
tarnai
stybių
prezidentą
ir
Valsty
aukotojiį vardus paskelbs
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
sausKai.
bes
sekretorių,
prašydamas
i3tį
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
PHYSICIAN and 8URGBOH
ALT skyriaus sekretorius P.
Sekmad. nuo 10 lkl 12 vaL diena.
(Aukotojų po $1 pavardes
jų reikalauti, diplomatiniais
(Uetuvto Gydytojae)
Deltuva.
keliais ir tarptautinėse kon- dėl stokos Vietos dienrašty3925 West 59th Street
•
•.
fesencijose, kad Rusija ne-fje, nededanie. ~ Itedi)
VALANDOS; 1 — 4 popiet, • : ! • —
Povilas Petrenas atnauji
i t l t vaMaraia ffočtad. pagal •atarti
delsiant ištrauktų iš Lietu- Į
no "Draugo" prenumeratą.
U C E N S E D CHIROPRACTOR
vos teritorijos savo ginkluok
Mes Esame Agentai JV\
Jis labai vertina redakcijos
IN STATE OP INDIANA
bE K JAM 1N MOORE MALIAVŲ
darbą ir kokius sunkius bei tas jėgas ir politinę policiją
PHYSICIAN and SURGEON
IR VARM8V,
Home ealls | n Indiana
ior
leistų
Lietuvos
žmonSms
atsakom ingus darbus redak
Phone Wentworth 2527
MARTIN SfcNOUR MALIAU
6751 S. vVestern Ave.
laisvais
ir
nevaržomais
Bal
IR
VAR5ISV,
*
toriai turi atlikti. Sako, aš
PHYSIO THERAPY
Ofiso TeL: HEMlock 5849
savimais
išsirinkti
savo
val
RKMTOHE
—
VAL8PAR
Kovo 1 d. Kazimieras Za pats tai gerai žinau, nes esu
Bez. TeL: HEMlock 2324
*•
986 VVest 63rd Street
džią; ir
(iraių Pasirinkimą
karevičius buvo išvykęs į turėjęs redakciją. Jisai žino
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
HOURS: Daily 6 to 8 P. M.
ff AIMAI S1V PATERBTty
Klebonijos statyba tęsia
svečius pas Joną ir Oną Kra ir ką žmones ypatingai mčg- TEBŪNIE NUTARTA, kad
tadienį
pagal susitarimą.; kitomis
STKMKftft lk>PtEttOS
Saturdays 10 A. M. to 8 P. M.
rjiftnnmia Q U O 2 iki 4 DO piet,
sauskus jų gražiam ūkyje sta skaityti, būtent kores- šis susirinkimas kreipiasi i ma. Nepaisoma nei šalele-.
7—9 vakare.
netoli Beloit, Wis. Vykstant pondencijas iš SAVO koloni- Į Jungtinių Tautų Žmogaus Darbininkai tik kala, mūri
\TR.
1886
Ofts. TeL . • •
namo Krasauskai įdavė jam jos ir lengvus trumpus pa- T^sių Komisiją, per jos p i * ja, darbą varo pirmyn. Vis
mininkę Eleonorą Roosevelt, tai nuopelnas klebono kun.
parvežti $10 Amerikos Lie siskaitymus.
DANTISTAS
prašydamas i a užtarti ne- A. Linkaus. Bravo!
2647 We»t 63rd Street
tuvių Tarybai jos veikime
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS
P
1446 So. 49th Court, Cicero
! :
5
Tel.
Hemlock
8262
.
retrenas
laoai
sielojas
.
v
?ian?iuB
T.iPtuvrta
•
'
*
*
'
*
f
P
^
|
atgavimai Lietuvai laisves.
; k 1t
Pn
Antradieniais, Ketvirtadieniais
4204 Archer Avenue
ir
išlaisvinimu
Lietuvos
iš
.
,„ .
. ,
_ .
, - n.
a i Lili ivcllLla.llt.lLlb
JLJICLUnuo
VUB
įmones
ir apginti juos
ir Penktadieniais
Kun. K. Barmupkas išeina
Jonas ir Ona Krasauskai komunistų vergijos.
Sako,
• f į i t iii-i J, „r fimi- ji frtnKTTTS PRIIMAVAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
Rusijos bolševiki) « e r t t taryra seni dienraščio " t e a u  rusiškos kiaules turi būti iš
fi Vtnrbnf t 1<m*l ^ S nufJoo'iid s-oo vai 3147 S. Hateteu S t , Chicago
nų nežmoniško teroro ir per i4 ****>'pa*«tn MiM*W
g o " skaitytojai ir reraejai. varytos iš lietuviškų bulvių
j^gį^
j , sekm. tik susitarus.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
sekiojimo, atkreipiant Jung pne dienraš^ie ''Draugo'\ 1 V i s f llItClll L. lOptJI
Sako, nors toli gyvenam nuo aruodo. Gerai pasakyta.
ir šeštadieniais
bENTRST
tinių Tautų Organizacijos TačiAU reziduos fclebonįjo}. j
Valandos
3—8 popiet
lietuviškų centrų,
tačiau
•
W
Į 3421 West 68rd Street
dėmesį į pasibaisėtinus fak
Kun. J. Vyšniauską* sutet- Vklsadoa —
Teiephone **'Draugas*' mums praneša,
Rašant šiuos žodžius su
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS leL; GBOvehiiI 4020
tus, kuriuos savo rašte, Lie ke krikšto sakramentą savo Pagal sutartį.
(Ofiso Ir
ttezidencijee)
GBOvehiiI 7813
kas kur dedasi ir kas kur žinojau, kad serga Justinas
—
4146 Archer Avenue
tuvos ministerio įteiktam "hieefe". Vartdaa dUcta Č^ra^ Olfao tel. SIONroe 0570.
veikiama.
Marma. Gydosi s a v 0 namuo
Ofiso TeL LAFayette 8210
Jungtinėms Tautoms, išdės thia-Ouytfe.
RėsM. tel. CANal 7819.
Bez. TeL BEPublic 0054
se, gi Andrikaitienė randasi
Jeigu Neatsiliepiama —
tė Vyriausias Lietuvos Iš
GYDYTOJAS IB CHIBURGAS
Noriu atitaisyti klaidą Va j Šv. Antano ligoninėj.
gaukite: KEDzie 2868
laisvinimo Komitetas; paga
2423 VVest Marąuette B d
sari 0 16-tos minėjime. "Drau
Korespondentas
Ceciliją
feinfinas
iįllko PHYSICIAN AND SLRGEON
VALANDOS:
liau
(Dargia Vaistinės Name)
A—
kasdien nuo 1—a vaL popiet
mėim
automobilio rielaithi: 4*fracX-ftAt
E^AMINATIONS
OFISU f ALAJIliOS
•tebūnie nutarta šios rezo
ir nuo 6 iki • vai vakare
tured ankle". Šodalietes sa 220d West Cennak Road
KaadtaK IIM t Ud « w Ir i iki i •
rre&iadtonio vakarait (r taipgi
liucijas kopijas pasiųsti Mas
TAIJAKDOS:
cu^^^u^^fa
piga)
fstartį
(TrtSted it M U d
**** miUrti)
ko: "take it ea*y", nes kai
sachusetts senatoriams ir
. —t v-4;, T^I; traaad. ir
a. nuo !•*; Sekmad. —
sugrįši,
bus
daug
darbo.
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
TEBŪNIE NUTARTA, kad kongresmonams, ir paskelb
pasai sutarti.
—
t
iii ^tmkSLtc-ušaummmst
Sis susirinkimas, paminėda ti spaudoje.
Kes. 0968 So. Talman Ave.
TeL OANel 6122
Ras, TeL GROvehili 0617
Kiih. A. fendiiuhag darmas 29-tas metines LietuL. Paulauskas, pirm.
Office
TeL HEMIoek 4848
buojas, kad pastačius šven f •*•
J vos nepriklausomybes paAnna Saulėn, rast.
PHYSIOIAH A 8URGBON
Lotreii, Maas. - Viehbal-1 skelbimo sukaktuves, pareišto Varto Br-ją ant tviriti
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
(LIETUVIS GTDYTOJAS)
AUKOS SURINKTOS
pamatų.
Omega
siai priimta lietuvių katali- J k i a
^4^jia1ttią
protestą
Ž600 W. 63rd Street
2201 W. Cennak Ed.
PER PRAKALBAS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISO
VALANDOS:
kiškų fraternalių draugijų p r i e § . S o v i e t ų RusiJQQ
M m
. K*»dlwi nuo 3-4 p.p. ir 7:It-§ rak Valandos: į—3 popiet ir 7—8 v.v.
Jerusevičius — $10.00.
ieltadieniala nuo 1-4 popiet
ir kultūrinių organizacijų,
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 2423 West Marąuette Eoa4
Perskaitę *<Drattgą"» dti^
uidaryta.
sėtą, savavališką ir žia<Urų
vakaraiB ofisas uždarytas.
Juozas Dtibinškas—$3.00. kitę jį jusi} giminėms, arau*
,
4
kurios sudaro Amerikos Lie
. * * *
*jjį k - 'i*.
' «b vmmm »4ti
.OFISO VALANDOS:
t
a
m
s
ar
pažįstamiema.
Kulikauskai
—
$3.00.
REZIDENCIJA
tuviui Tarybos skyrių m&si- elgesį Lietuvoje; ir
•
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
T
tm
ii—
i
.
i
i
t
.
UI
I
t
l
I
U
K
l
l
t
S
f
l
l
r
8241
West
66th
Place
niame susirinkime Šv. Juo
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus.
i
'.
n •
"
11 i — . —mm
m*-—m*uitiUlli\\
i l¥~mm
Tel. REPnblic 7868
zapo lietuvių parapijos sve
•• i m ^ m m •
'•••••<>•
tainėje, vasario 16 dieną.
TeL CANal 0257
Res. TeL: PROspect 6659
Kadangi daugiau kaip už
PHYSICIAN AMU SUKGEON
SPAUDOS
wv?
V
20 mėnesių po karo pabai
4645 So. Ashland Avenue
Būtinu! U ž s i s a k y k i t e ir Platinkite
gos Europoje Lietuva dar
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Amerikos
LietiA'iv
labUuttai
skaitomą
menešlbj,
religinį,
pat
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
tebėra okupavusi Sovietų
riotinį
ir
gausiai
paveiksluotą
laikraitj
Sekmad., Trečiad. ir Seštad.
1821 8o. Halsted St.
į??5>
tp
Rusijos kariuomene;
V4
Vakarais—tik pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave.
6V, pRANČtškAUS VARPELI"
Office Tel. YARds 4787
Kadangi Rusija neteisėtai
VALANDOS: 11 v. rytd iki 8 p.p. Name Tel. PKOnpect 1930
LEIDOIA
jsteige Lietuvoje komunis
6 iki 9 vai. vakare.
Lietuves PranelSkotiaf
»*
tišką režimą, kuris siekia
Ofiso TeL VIRginia 0036
M 0 0 K 1 - S t . ^f^AlMClS
GBBENE, M A I N E
TeL YARds 8146
Rezidencijos
TeL: BEVerly 8244
t
s
*
l
prievarta įbrikti žmonėms
"Varpelyje"
nepakenčiamą jiems sovieti
Spausdinami jjražūs apraljhnai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai
Įvairiais ^laujaimais. Talpinamos haūjausios Žiruos iš Katai
nę santvarką;
iiki| gyvenime Amerikoje ir Mttfosė Irtaštuose. Aį>ra#omos Lie
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tuvių
kančios
korhuriiafcų
okupuotoje
Lietuvoje
ir
ištrėmime.
Kadangi ta rusų armijos
MOKA GERUS DIVIDENDUS
IR AKINIUS PRITAIKO
v
4157 Archer Avenue
k*"Vkrpelio"
ir žvalgybos remiama komuMusų BendTovi gelbsti tūkstančiams taupytojų
744 VVest S5th Street
Kaina metams — $2.00.
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
-nistų diktatūra »ateme Lie
sudaryti atsargas—feigyti nnosavus namus—'
Vml.:
11—12?
2
—
4
;
ir
6:30—8:30
Trečiadieniais pagal sutartį.
V1si "VarpeMd" Skaitytojai iaona kasmet gražų, spalvuotą,
naują antomosilį—del apsaugos nuo neperma
tuvos žmonėms visas jų po
Pirmadieniais:
2
—
i
is
6:30—8:30
Sieniaj KalendoriŲ.
tomų nelaimių. Kiekvieno taupiniai apdrausti'
Šventadieniais: 11—12.
litines ir pilietines teases,
*»LXriMTOJATf SurVnkę \r\ą naujas "VirpeUo" prtetiumcratas,
i iki $5,009 per frederai Savltags and Loan Insu-J
ketvirtą prenumeratą Jauna veltui. Platintojų pavardės bus
juos žiauriai persekioja, a. t*ne« Ctep. PRABiK tAUPYTI D A B A R . . .
skelbiamos "Varpėlyjt."
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
reštūoja, baudžia sunkiomis
K l t K V l f e r ^ l f e AMErt)KOS LIETUVIO SEtMČJE
VVest Town State Bank Bldg.
TESKAMBA L I E t U V I a K A S
kalėjimo bausmėmis ir ma
GYD'ktOJFAS IB CHIRURGAS
AND
2400 West Madison Street
"VARPELIS"
sėmis gabena į- Sovietų Są
10758
So,
Michigan
Avenue
Ofiso TeL: SEEley 7330
Kreipkitės adresus
U U N ABSOClATIOK W CHtCAGO
jungos gilumą, o jų turtą
FrtArlC^SCAN
PATHERS
VALANDOS:
nuo
2—4
ir
6—S\
Resiz.
TeL: BRUnswick 0607
2202 WEST CERMAK ttSį.
CHICAGO 8, UJU
Mettnt
8t.
Francis
Greėoe,
Maine
į
Ollėb * e ! . : PULLMAN 1198
VALANDOS:
atiduoda atvežamiems iš Ru
J C « N J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mgr.
N a a n TeL: PULLMAN 8817
Nuo 1 iki 8 popiet; 6 iki 8 v a k a n
• »''• » » » A^tt'm m i
sijos kolonistams, tai
-=
T,, .
••••—:
,
•
1—I

Kovo 2 d., parapijos sa
lėj buvo suruoštas banfctetas pagerbimui Kazimierų.
Ne tik visi Kazimierai, bet
ir seserys kazimierietes ne
buvo pamirštos. Buvęs kle
bonas kun. Kazimieras Juzaitis jau antri metai, kaip
kitur iškeltas, tačiau jo var
das mūs parapijoj pasiliks
neišdildomas.
Bankiete ž m o n i ų buvo
daug ir įvaiH«i| tautų. Bankietas pavykd.
i
Kovo 2 d. Lietuvių iHliečių Klubas laike metinį su
sirinkimą, į)arapijoė mokyk
los kambaryje. Visa valdy
ba pasiliko ta pati: pirm. S.
Keliotis, viee ffcrm. Rimkus,
sekr. V. Gremba, J. JezUkevičius, ižd. P. fcriačiilrias, iž
do globėjai J. Bialkis, P.
Budvidas, tvarkdarys J. Simeftaa.
Susrinkimus klubas laiko
kas pirmą sekmadieni kiek
vieno mėnesio.
Nutarta suruošti po Vely
kų vakarą. Komisijofi išrink
ta : Lafeunakiene\
GramorttienS, KliknienS, KulVihskiene.
Kada tas vakaras bus, pra
nešiu spaudoje.

Būkit Malonus
SAVO AKIMS!

Dr. F. C. Winskunas

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

m . CHARLES SCGAL

Renduo jame Grindų
Trininto Mašinas!

Dr. VValter J. Kirstuk

•

»

•

;

•

I. RIMDZUS, D. C.

CHICACOJt

DR. PETER T. BRAZIS

Žiupsneliai Iš
Town

MAROUETTE
PAINT & HARDWARE

DR. AL. RACKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. EMILY V. KRUKA5

Dr. Alexander J. Javoii

Dr. Kazimieras E. Fifz

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

Vasario 16-to s
Rezoliucija

M . A. JENKINS

'••

' "

l l

DR. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

"

DR. STRIKOL'IS

DR. P . Z. ZALATORIS

«w»

DR. V. A.

PLANINGAS TAUPYMAS,

DR. T. DUNDULIS

Dr. A. Montvid, M.D.

DR. L E. MAKAR

MUTUAL FE^EHAL SAVTNGS
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Penktadienis, kovo 7 d., 194?
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CLASSIFIED ADS

•

Į

MlttM

mos Lietuvos*' redaktofrfc M.
Arlauskaite it pranešė, kad
CKK><XKK>00<KX><><>00000<><>0<>000
redakcija vieniu metų bėgy
•vvv
HELP WANTED — MOTERYS
•DRAUGO"
je, yra gavusi 560 laiškų
DARBŲ 8KYRIUS
nuo išvietintų lietuvių iš
AR IEŠKOTE GEROS
•ooooooooooooooooooooooooo*
Austrijos, Olandijos, Šveica
P__DfiS IR A T S A R G O S ?
"DRAUGAS" EOEl-P WANTED
rijos, Belgijos, Bavarijos,
ABVKRTISINO DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
TELEFONŲ KOMPANIJOJ Švedijos, Prancūzijos, Itall*
TeL RANdolph 9488-9489
jos, Argentinos, ir iš visti
RANDASI DAR£Ų
dalių Vokietijos.
HEIiP WANTE_> — VYRAI
— DEL —
Laiškuose mūsų broliai ir
M O T E R I Ų
sesutės guodžiasi sunkia da
lia, prašo surasti gimines,
Paprastam siuvimui waretaouseje,
kuri randasi prie Howard St.
ir t.t., po to, redaktore skai
Š A U K I T E MR. M. L. W E U L S
rJKDARRIS 72H | VAL. PRADŽIAI to Vyr. Liet. Gynimo Komi
AMBASSADOR 2500
teto atsišaukimą "Į Visus
77H T VAL. PO S MfiN
Pasaulio Lietuvius", raginan
ft9H f VAI. PO • M*N
Milling Machine ir
ti aukotis, aukoti ir pasi
VALYMO DARBAI
MOTERIMS
švęsti tautos darbe, ui Lie
Turret Lathe
VISOSE MIESTO DALYSE
tuvos laisvę, už tautos gy
VAL.: ft:S0 VAK. IKI 12 NAKTĮ
vybę.
Operatorių

f

•

i

r»tr--irii-ri i T r •

ai
Lietuvių Tarybai ir Bend
ram Amerikos Lietuvių Fon
dam nei cento neduotų, klu
bo nariai Lietuvos reikalams
,
ir pabėgėliams padėti suau
•
kojo $37.50. Tai jau $67.50
Keistučio Klubo susirinki nuo Keistučio Klubo per du
mas, kovo 2 d. buvo gražus, susirinkimus. Gražu! Tęski
te ir toliau savo gražius dar
pilnas ūpo.
bus.
Koresp.
Priimta nauja narė, Sophie Boreišis. tDabar eina
naujų narių vajus, taigi pra
Švelnumu daugiau laimė
džia pasirodė gera. Nariai
si, negu šiurkštumu.

SVEIKINA VAKARUS

Keistučio Klubo
Veikimas

D2ENITORKŲ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

žadėjo | sekantj sas-mą dar

. *

r

"• -

THB m*TH£*

• . v * •'

.

-»»?,

daugiau atsivesti.
«—
Klubo gydytojas, dr. M.
T. Strikol, susirinkime pata
rė visiems nariams patikrin
fAlk and
ti savo sveikatą nors sykį į
WARMtR
metus pas savo šeimos gy
-MHI
wmtkf
tor
taviitf
u»«d
dytoją. Nauji .nariai, žadą
••t»l
stoti į klubą, irgi gali nu
važiuoti į jo ofisą, 4645 So.
Ashland, patikrinti sveikatą.
Tai bus atliktas vienas žy
gis.
Klubo piknikas įvyks Spai
čio darže, greičiausiai, bir
želio 29. Komisija susideda I
iš: Petro Ališausko Jcfeio
Didelė Krauutvė
Kondroškos, Karolio' AlekRAKANDAI, RADIO
siūno, Marcellos Langio, Ju
IR JEWELRY
i§s Pocius ir Marthos Sta

SVEČIAS IR EUROPOS
/

—

CHICAGOJE

.f

Neateikite jei nesate patyrė.

i _»

Išeina kalbėti svečias dr.
Jdotai nuotrauka B'l^entėjusiemg
Nuo Karo GraiGervydas. Užimponuoja vi kams šelpti Sąjungos suruošto bankieto, Bostone, Mass.
HAMILTON
sus jau jo pati maloni, in Atvykusį j bankįet% Boston diecezijos arkivysk. Richard
& STANDRIDGE CORP.
teligentiška, švelni asmeny J. Cushjng sveikm^ graikų Ortodoksų Bažnyčios Ameri
SAMDYMO OFISAI
3128 W. Maypole
•MOTERIMS:
bė. Nors veidas spindi pačiu koj valdytoja*, arkiv, Ai&enagoras. (Boston Herald nuo
STREET FliOOR
eraiiausiu vyro amžiaus žy trauka).
HEXP WANTED — MOTERYS
309 W. WASHINGTON ST. dėjimu, bet po kalėjimus ir
• • •• *
-,
j
įfa •
koncentracijos stovyklas iš
REIKIA PATYRUSIOS
Paskui penkmečio planą
kankinto — sidabruoja plau nistų partijai jaisti&rintf. >
Reikia Patyrusių
ŠEIMININKES
kai, bet jis mums tuo dar
c ,
[tiek ir tiek jie padarys, tiek
brangesnis, nes jis yra da savo tarnautoju*
PaD*-as*nm viri—ui n^e'ki" k' 1bt1.
ne rlauo- Šeimoje Sav> kambarį* su
Nusavino žmonių turte> a- ki*u tiek
iškas kanalų! Bet pas kp.nfta
lis kenčiančios Lietuvos, da
rartlr». SI25. i menes' !•• val*i««. Kas
i tam
ketvirtf»«l. ir kas antra s^kmad. ne Gera mokestis ir darbo sąlygos.
visam planui, įkinPranešta, kad dr. C. Z.
lis tų. kurie užkankinti, ku- tėmė žemę, perėmė bankus k
reikia dirbti.
40 vai i savaitę.
Vezel, išsirgęs virš 4 savai~"«* bežodžiai ir jau amžinai ir mokslo įstaigas. Uždrau- ^ tremtinius.
RANDASI V E S T SIDE IŠTMT1NAI
neėmė iš kliįREZIDENCIJOS PRIE>fTESTYJ
ACTIVE SALES Co. tvles, bet iu žodžius, iu troš dė dainuoti mūsų dainas, ui- Vijeno kolektyvinio ūkio ho^es»T pašalpos
ai tikra d
klubui
kimus ir kančias, štai per draudė minėti mua kunigaikž kolhozninkai išrinko iš s a i r -k l ū b a s d § k o °vana
a &m
PAŠAUKITE MR. HESSER
J i ~
2023 N. Halsted
duos jų atstovas, ir dėl to čių vardus, uždraudė" iška- j v o terpo v i e n ą draugą, ir
Walbrook 0100
Nežiūrint, kad komunistą*
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Dr. Gervydas kalba, ne k5 garbinti ir išstatyti SUVALYTOJŲ IR
a ne
"gerybes",
susipažinti
kaip
,
^ *^ didžiausius lapus, kui
kilnodamas balso. Nerėkau
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Visi departamentai patalpinti
Propagandą žodžiu | tytu Staliną ir paklaustų,
LEFONUOKTTE OLYMPIC 150. valgis.
viename baltame name
Kreftpkitfifl Ekspertyvo
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RESTAURANT
Pasakoja, pirmąją žiaurią sija gerybių vpitoa. Kariuo ir kokios. Stalinui atrodo to
TELEVISION setai, po $275.
menė
padėjo
giptia,
kad
vHir
aukščiau.
drauge nevaikščioja.
236 S. Wabash
WEB. 2728 bolševikų okupaciją Lietu
penkmečio perspektyvos?
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
•- ^ •
5244 W.
voj. Kaip Rusija prispyrus ko.-taffc kad Rusijos faferi- , St
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
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mo mamšinos, elektrikiniai pe
m
pareikalavo įsileisti į Lietu- kai net apelsinus dirba. Tuo
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
vą 300,000 kariuomenės ne met lietuviai suptato, kiek enkavedistų sargyba nors ir VT»A« DARBAS OARAMTOOTAII
pečiai, rašomos mašinėles.
tie nelaimingi nusivokia, kad nuvažiavo į Maskvą, bet nie
TmlM>m VUnj UairbymBkų
Krautuve atdara kiekviena
va apsaugai. ? ; •
Vtooktaa Modeliu*
dovybėje muz. K. Žižiūno,
dieną ir vakarais: pirmadienį,!
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ketvirtadieni ir šeštadieni iki
su nuoširdžia parama gerb. UTfiLIUOTA ARMIJA h padaryto^;;/ / :
DYKAI APKAINA VBiAS
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9 vai. vak.
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klebono kun. J. Bobino.
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mą, bet. prisimuše pamatyt
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M M tarime Radlin I ftaka *
BAŽNYČIOJ IR SALfiJ
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šviesiausią
saulę,
kad
pasa
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kus, uteliuota; y ^ i o i a a paKanados Lietuvių Tarybos
ir vakariene, pasisekė kuo
Muilko* Rekordu
kytų,
kokius
jis
numato
penk
mat
nešanti, ir žadanti daryti tik
Centr0 pasirvžimu, kolonijos
VnMsMdte Ir FMtteklte m
puikiausia.
io rezultatus.
gerą. Bet pD dviejų aavai<£įųi Lietrava nieko '.s.'i rn«
drausrijų ir dorų lietuvių pri
• * ' . ' « ,.
3241 S. Halsted St.
TELEFONTJOKITK r
Parapijos
salė
—
vos
su
$yvto&
kaip
pasakų
^fįiįU^,.
" nekaltų avinėlių \'. įli«Uiiotarimu, taipgi vietines pa
Chicago 8, Illinois
Stalinas ūsą kraipydamas
CICERO 4118
AtdAr* Ttkmrala Ud • : • • • * !
TJ2L. CALUMET 72S7
rapijos parama — buvo su talpino publiką. Nes, visus
ruošta iškilmingas šešiolik suįdomino atkviestas kalbė
tos Vasario minėjimas Mont tojas žymus asmuo dr. Ger kai... Užpuldinėjo namus, ] - prikimštus maišua skarmalų, gi reikia rasti išeitį, todėl
vydas, kurs neseniai atvy staigasr bažnyčias ir krau paakui^^iinonjąiSmįiė,
reale.
jis paėmė kolhozininką už
kęs iš Europos, pergyvenęs tuves. Plėšė ir grobė viską. • Tik ;ti% nusiybįė ajukįiįų
Minėjimui buvo ruoštasi žiaurias okupacijas vokiečių Naktimis pasalingai įsiverž. valdininkų žmonos, kad i ąū- rankos, prisivedė prie lan
visu rūpestingumu, ir įvyko ir bolševikų, kur pats buvo davo į namus, užpuldavo sipažinimo Vakarą atėjo ap go, žiūri ir laukia. Laukia
ir nieko nesako. Tuo tarpu
gražiu pasisekimu trijose ša auka ir liudininkas baisiau
žmones, ir juos žiauriai pa sirėdžiusios iš krautuvių iš aikštėj pasirodė automobilis
kose: pirma, gerb. klebonas sių kankinimų kalėjimuose
grobę sugrūsdavo į trokua plėštais naktiniais marški- ir Stalinas atgijęs sušuko:
kun. J. Bobinas, malonėjo ir koncentracijos stovyklose,
•
ir gyvulinius vagonus, ir ga- niais, nes mane, kad tai ba<
' (Bus daugiau)
pravesti bažnyčioje iškilmin kurs pagarsėjęs sav raštais.
beno. vienus į žudymo vie- linės suknios.
suknios?
0
gas pamaldas už Lietuvą. "Už Spygliuotų Vielų".
tas, kitus į tremtinystę.
Ijf&si
tt
—
Išpuošė visą didįjį altorių
W
Programa prasidėjo 4-tą
Taip grobė ne tik vyrus,
gyvomis rožėmis, sudegė sivai. popiet. Ją atidarė trum- bet ir kūdikius, moteris, se
WATCH SAVIN6S GI0WI
metringų šviesų sietynus, ir
1
10 IS 20
pa ir gražia kalba centro nelius, net ir ligonius, bet
Ya. V«. Vrt. Y«.
'
U m*. $300 ssoo noo 11200
palikdavo žydus.
™™™*g± T 5 . " JJ1S?! , Pinnininkas A. Navickas.
2411.VfA
691h
Street
už Lietuvą, kurią atnašavo
MNM.
•00 1200 1000 2400
Uždarė draugijas, išplėšė
t
Po pirmininko kalbos, iš
» « * 1800 1000 4500 M M
jėzuitas kun. Kulbis. Pa
FOR THAT HOME
spaustuves,
leido
tik
komuM M .
3000 0000 H M 1MM '
ėjo I estradą "Nepriklausomokslėlį prie Evangelijos,
OIDEU8 PASIRINKIMAS
.
ALL YOUR OWN
pasakė gerb. - klebonas tri
• .
mm
ŠE
m ALAUS
mis kalbomis: lietuviškai,
Yo«'ll N«cd Money »«*•
prancūziškai ir angliškai,
primindamas gausybei žmo •
* • •
Macy «nbitioos cooplet ssr Mving here te becomt
VTENINTeLIS AMERIKOS LIETUVIU KASŪDUSNINtt
nių, kad šią sumą skiria už
future home-owner$, sooa at thefve accumulated cha
RADIO LAIKRAŠTIS. — ISTEIGTAf BAL. 11&., 1^38.,
down paymect ceeded. Any convecient arnount opeot
pristatome | namus
kenčiančią Lietuvą, už per ]
yoor insured savings account at this Associition. The
sekiojamus, terorizuojamus,!
charr will show you how much yoo aeed to
Geriausio rusiu alu
tremiamus ir ištremtus jos
SEKMADIENIAIS: a n o 1-mos
vaikus, kad su šios Sumos
KEISTUTO SAVINGS AND
huteliaia, <IM*mi» tr
!ki 2-ros valandos popiet. —
Auka — pakiltų visų širdys
LOAN ASSOCIATION
prie dangaus, prašydamos I KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80
statinėmis.
valandos vakare.
nekaltai mūs tautai laisvės
JOS. M. MOZERIS, Sec'y
EXTRA PROGRAMAS: Penkir Nepriklausomybės.
3236 South Halsted Street
tadiedais nuo 7 iki 8 v. vak.
Antra minėjimo šaka, su
TEL. CALUMET 4118
AL. dlMKUNAS
MARGUČIO
Ofiso
Adresas:
žydėjo gražiais žygiais su
Savininkas
dainuodama lietuviškas dai
6755
So,
Western
A
ve.,
Chicago,
III.
SAVE VVITH A PURPOSE
SAVE ON A PLAN
nas per radio. Tai buvo pa
Telefonas
PROspect
5951
Telefonu — GROvefaill 2242
rapijos choro nuopelnas va-'fai"'.! n'i nB '"'i1 •' .B • '" » • B '^', " B'
T • iSBi
mm
ATTMRA IKI 8 VAL V AK.
MATYKITE MR. ST2ANDRIDGE

•

.

-

•

"

.

.

.

.

.

-

,

.

.

.

.

JOS F. BUDRIK, fnc.

-

Saldainiu Pakuotoji*

•or
<»^* #

~:

'P

t ll

Jūsų Radio Sugedęs?
RADIO SERVICE CO.
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DOOTUUraS DRAUGAS.
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DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FREEND
Entered as Second-Class Matter March SI, 1916 at Ctloago. Illinois.
l'nder the Act of Mare h 8, 1879.
Published daily, arcept Bundajrs, . Jungu Valstybėse, bet ne CfcJcagoJe:
•••••••••••••••••• »o.ou
by the
Metams
Litlbuaaiaa Cathoitc Press Society. Pusei Metą} . . • • • • . . . » • • • • • • w» ww
Ifembsr oi the Catholic Press Ass'n
U ištartuose:
Metams
88.00
Bubecrtptton ltates:
Pusei Metu
4.58
$8.00 per yeer outside of Chicago;
87.00 per year ln CbJca«x> & Cicero; Ptni*ua reikia siųsti Palto Money
Orderiu su užsakymais.
4 cente per copy.
Prenumeratos kaina Ohicagoje tr Skelbimų kainos bus prisiunčiamos
tuojaus, gavus prašymą.
Cioeroje per paštą:
Metams
87.00
Pusei Metų
••<>• SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE'

Dideles Svarbos Klausimas
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Kodėl Jisai Buvo Tapęs Marksistu
(Užbaiga)

— Pačiame įsisiūbavime mano veikimo St. Louis
mieste, aš staiga apleidžiau katalikų eiles. Geriau sa
kant, dėl neklusnaus žygio aš buvau išstumtas iš kata
likų bendruomenės... Ai sau pasi velijau vesti — civili
nėse sutuoktuvėse — divorsuotą moterį... Kaip išauklė
tas katalikas aš žinojau, kad tokiose aplinkybėse mo:
terystė* yra tik paneigimas moterystės bažnyčios aky
se... (p. 36).
SUARTĖJIMAS SU SOCIALISTAIS

būna su komunistais... Tik D i e v o malonė ir supratimas

Taigi, Graikijos likimo klausimas yra nė kiek ne
menkesnės svarbos, kaip ir pati Maskvos konferencija,
kuri prasidės kovo 10 d.

apie suirutę (chaosą), kokią į pasaulį atneša paneigi
mas dvasinių ir moralinių (dorovinių) įstatymų, galėjo
man, po daugelio metų atskleisti tos pažiūros bankrūtiakumą" (p. 56).
TĖVAS, IŠKLYDUSIAM SŪNUI

Buvusis valstybės sekretorius Byrnes savo laiku yra
pareiškęs, kad dabartinės sienos tarp Vokietijos ir Len
kijos išnaujo turės būti peržiūrėtos ir pertvarkytos. T©
iarbo, aišku, turės imtis taikos konferencija.
Besiartinant Maskvos konferencijai, komunistiškoji
Lenkijos vyriausybė parodė tam tikro susirūpinimo
jienų klausimu. Tačiau ją "nuramino" diktatorius Sta
linas, užtikrindamas Lenkiją, kad jos sienos nebus pa
lestos. Atrodo, kad tai vien tik nuo Stalino pareina.
Ką Stalinas taikos konferencijoj pasakys taip jau ir
JUS. Pažiūrėsime.
.

.

Tada jisai pasinešė gerai į kairę, kaip pats prisipa
žįsta:
— Aš niekada neprisidėjau prie Socialistų partijos,
bet aš dažnai dirbau su socialistais, siekdamas kurių
betarpių tikslų (p. 40).
Tolimesnę savo pažiūrų raidą jis aprašo:
— Aš ėmiau pripažinti, kad yra kas negero su kapi
talizmu... Visą 1914 m. žiemą aš studijavau marksisti
nę literatūrą, specialiai savanoriškai padedamas dviejų
kairiojo sparno socialistų... Nors visi marksizmo dės
niai nebuvo mano pasisavinti, aš ''palikau savo mintį
atvirą" tiems dalykams (p. 55).
RAUDONYN

Dabar Budenzas buvo atskilę* nuo Bažnyčios ir stip
riai marksizmo įtakoje. Kai sužinojo tėvai, nuliūdimas
pripildė namus. Tėvas tik pradarė:
— Tu pardavei pinngimystės teisę (kaip Biblijos
Ezavas už lėkštę sriubos).
Viena moteris Budenzą norėjo įtraukti į Episkopalų
Bažnyčią, bet jis atsakė:
— Norite, kad priimčiau tikybą, kuri-mane padėtų
ant lengvų pagalvių. Katalikybė turi nors tuos nuopel
nus, kad ji aiškiai sako: jei nori pakilti, pirma turi pulti
ant kelių... Aš gerai žinau, kad sektos atsirado iš ban
dymo valstybę padaryti malonių šaltiniu, o karalių —
Kristaus bažnyčios galva" (p. 57).
— Dabar, — rašo toliau Budenzas, — aš pradėjau
save vadinti racionalistu (gyvenu tik protu!)..., bet
vis aš jaučiau kartumą dėl religinio gyvenimo, ar, ge
riau sakant — jo neturėjimo. "De psofundis" (psalmė
— Iš gilumos) kartais ateidavo ant mano lūpų (p. 5758).
MOTINA
O ką gi jo motina?
— Ji pasirodė beesanti antroji Monika, kurios kata
likiška meilė ir pamaldi kantrybė sekė mane iki atėjo
mano naujo atsivertimo aušras (p. 5).
Dabar, atsivertęs jis rašo:
— Amerikos išganymas glūdi išplitime katalikų dievmeldystės ir katalikų' pasaulėžiūros. Reikia, kad mūsų
kraštas su dėmesiu gilintųsi į popiežių mokymą apie
divorsus ir darb0 klausimus, ir studijuotų Mokytoją
(p. 24).
— Mūsų ateitis ir žmonijos ateitis. — tvirtina toliau
Budenz, — remiasi darnumu tarp mokslo ir religijos, —
tokiu darnumu, kokj tik Katalikų Bažnyčia gali oukurti
(p. 26).
Dr. J. Pmnskis
.

Lietuvių Draugija Švedijoj leidžia mėnesinį žurnalą
"Pragiedruliai". Vasario mėn. laida ir graži ir turinin
ga. Redakcijos adresas: J. Lingis, Halsingegat, 20, Str.,
Stockholm.

Prezidentas Trumanas, besilankydamas Meksikoje ir
bežiūrėdamas į istorinius griuvėsius, rimtai prabilo:
jei t a a t o s nedirbs vieningai dfil taiko* ateteiginao, v i s a s
įrašau Ii s virs griuvėsiai*. A n o t jo, Jungtines Valstybės

Rusų spauda kritikuoja du svarbius Amerikos dele
gacijos Maskvos konferencijoj a t s t o v u s — John F o s t e r

r Meksika "nenori būti besibaigiančioji civilizacija. Mes
isame atėję prie destruktyvio taško, kur mes turime
urėti taiką, jei nenorime virsti šitokiais apleistais
griuvėsiais."

Dulles ir ambasadorių Murphy, Mat, juodu esą reak
cionieriai. Rusų komunistų akyse reakcionierium yra
kiekvienas, kuris stovi už teisingos taikos atsteigimą
ir priešinasi Rusijos imperializmui.

Iš Šen Bei Ten
%

Rašo Tadaušas Dūdelė t
Bolševikai visą laiką sako,
kad Rusijoj konrentracijos
stovyklų nėra. Bet štai kaž
koks A. Krajauskas parašė
taip:
i r\
'Vyskupas Matulionis bu
vo Spring Valley ir kitose
vietose ir pasakojo, kaip jis
buvo suimtas, tardytas ir
nuteistas verstinam darbui
išvežti į girias prie medžių
kirtimo. Jis per keleris me
tus matė šimtus nusikaltė
lių, kurie patys save patai
sė patekę prie verstinų dar
bų arba 'į; bolševikų vergiTūli amerikiečiai irgi bu
vo nuvykę į koncentracijos
kempę prie Maskvos-Volgos
kanalo pamatyt, kaip ten
bolševikai užlaikb nusikaltė
lius. Jie rado, kad nusikaltė
liai patys save užsilaiko.
Tvarką kempėj veda patys
nusikaltėliai".
• • •
Ką čia pasakei, tavorščiau
Krajauske? Ar pagalvojai,
kad patvirtinai viską, kas apie vergiją Rusijoj buvo sa
koma?
Vysk. T. Matulionis buvo

suimtas ir daugelį metų iš
buvo koncentracijos stovyk
loj, ir tik vėliau Lietuvos
vyriausybės buvo išvaduo
tas, iškeičiant į komunistus.
Už ką jis kalėjo? Už žmog
žudystę, vagystę, sukilimo
rengimą? Ne. Vien tik už
tai, kad jis buvo tikintis,
dar dvasiškis. Su juo kartu
kentėjo tūkstančiai tikinčių
jų ir dvasiškių vien tik už
tą "nusikaltimą" — tikėji
mą J Kristų', ne į Leniną.
Rusijoj ne tik kad nėra re
ligijos ir sąžinės laisvės, bet
tikintieji ten žiauriai perse
kiojami, uždaromi koncen
tracijos stovyklosna.
• •
•
Visą laiką buvo tvirtina
ma, kad Maskvos-Volgos ka
nalo darbuose žuvo keletas
milijonų vergų. "Ne!" rėkė
visa gerkle bolševikai, "tai
netiesa! Geriausi liaudies
sūnūs pastate tą kanalą!"
Dabar jau ir "V" pripa
žįsta, kad kanalą statė ka
liniai, vergai.
• •
•
Jeigu Krajauskas ar " V
redaktoriai nors slapta per
skaitė V. Kravčenkos "I
Chose Preedom", tai jie gal
mato, kad jie nepasakė nie
ko naujo. Kravčenko irgi ra
šo, kad milžiniškose koncen
tracijos stovyklose, kurioje
sugrūsti milijonai žmonių,
tvarką palaiko kaliniai —
kriminaliniai nusikaltėliai:
Žmogžudžiai, vagys, prosti
tutės, visokį sadistiniai iš
krypėliai. Jiems duota visa
galia,, ir jie kankina nekal
tus žmones daugiau, negu
enkavedistai išgalvoti gali.
Bet apie stovyklą — ge
ležinis enkavedistų žiedas,
pro kurį prasmukti nėra vil
ties. Ne tik automatiniais
šautuvais, kulkosvaidžiais ir
granatomis ginkluoti enka(Bus daugiau)
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Rašo DR. J. ŠAULYS
(Tęsinys)
Buvo pasikalbėta ir pasitarta, dar daugiau prisigin
čyta, bet ypatingų teigiamų rezultatų ta konferencija
nebedavė. Įvyko aiškus skilimas tarp J. Gabrio ir V.
Tarybos atstovų. Nuo t 0 laiko reikia skaityti ir J. Gab
rio atsiskyrimas nuo bendro su V. Taryba darbo, kaip
ir apskritai nuo bendro valstybės kūrybos darbo. (Ši
tame straipsnyje, kuris yra daugiau memuarinio po
būdžio, aš nebegalėjau paliesti ir įvertinti nei Šveica
rijos lietuvių nei ypač Amerikos lietuvių visuomenės
veiklos ir didelės reikšmės Lietuvos nepriklausomybes
atstatymui. Tatai iš dalies yra jau bandę padaryti kun.
Steponaitis ir kun. Bartuška savo atsiminimuose, bet
tam, man rodos, reikėtų dar pašvęsti visai atskiras
darbas).
Grįžusi Berlynan 1918 m. spalių pradžioje, V. Tary
bos delegacija su A. Smetona priešakyje rado ten visai
pasikeitusią padėtį. Fronte brendo katastrofa, Hertlingas turėjo pasitraukti ir užleisti reichskanzlerio vietą
princui Max von Baden. Užs. reikalų ministeriu patapo
dr. Solfas. Prasidėjo pasikeitimas notomis tarp Reicho
vyriausybės ir Amerikos prezidento Wilsono dėl karo
paliaubų.
V. Tarybos pirmininkas A. Smetona pradėjo todėl,
sėdėdamas Berlyne su savo patarėjais prof. A. Volde
maru ir M. Yču, bombarduoti naują reichskanclerį įvai
riais raštais Lietuvos valstybės organizavimo reikalais.
Įvykiai emė bręsti greitesniu tempu. Apie t p. m.
spalių vidurį buvome iššaukti Berlynan likusieji V. Ta
rybos prezidiumo nariai: be manęs (I-mo vicepirm.) dar
kun. J. Staugaitis (2-ras vicepirm.) ir J. Šernas (gen.
sekr.). Spalių 20 d. reichskanzleris princas M. von Ba
den priėmė V. Tarybos prezidiumą iškilmingoje audi
encijoje ir paskaitė jam pareiškimą šitokio turinio:
Vokietijos Reichas, kaip pareikšta esą jau reichstage,
palieka lietuvių tautai pačiai nustatyti savo konstitu
ciją ir savo santykius su kaimynais.
V. Tarybos dalykas bus sudaryti provizorinę savo
vyriausybę. Tos vyriausybės dalykas bus taip pat su
daryti plačiais pamatais paremtą Tautos atstovybę. Da
bartinė krašto militarine vyriausybė bus pakeista ne
trukus civiline vyriausybe, kuri tol kraštą valdys, kol
Lietuvos vyriausybė, suorganizavusi savo administra
cijos organus, galės perimti kralto administraciją į sa
vo rankas.
Nors Reicho vyriausybė norėtų, esą, kiek galima grei
čiau atitraukti iš Lietuvos savo kariuomenę, ji \ betgi,
nusileisdama daugeliui iš krašto ateinančių prašymų,
yra pasiryžusi kol kas palikti dar savo kariuomenę ir
susisiekimo priemones krašte. Provizorinės Lietuvos
vyriausybes dalykas bus organizuoti savo milicijos ir
policijos kadrus.
Paskaitęs tą pareiškimą, reichskanzleris tuoj atsi
sveikino su mumis ir išėj6.
Tolesni mūsų darytini žygiai buvo tuoj provizoriškai
V. Tarybos prezidiumo aptarti kartu su esamais Ber
lyne V. Tarybos sariais. Buvo tame pasitarime numa
tytas prof. A. Voldemaras ministeriu pirmininku, o ai
Lietuvos pasiuntiniu Berlyne.
Reicho vyriausybės buvo tuoj, Erzbergerio pasiūly
mu, paskirtas Lietuvon vokiečių civilinės okupacinės
vyriausybės šefu Reicho komisaras Zicn.ierle (Centro
žmogus). Tasai ponas, atvykęs Vilniui, vos lapkričio 9
d., prieš pat vokiečių revoliuciją, iš pradžių rodęs mums
simpatijų, Vilniuje pateko greit vokiečių militaristų
įtakon ir netrukus ėmė uostytis su lenkais, kurių militarinėms organizacijoms jis pagaliau, artinantis so
vietų kariuomenei, ir patį Vilnių perleido.

KAI ŠIRDIS NEKLAUSO PROTO...
Tačiau neužilgo atėjo naujas posūkis, apie kuri jis
pats taip sako:
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priversta trauktis.

Dėl Lenkijos "Susirūpinimo'

B •

Budenzas Atskleidžia Savo Caslaptį:

Riedėjimas į raudonumą sekė toliau. Susirašinėjimas
su viena to plauko moterimi, buvusia kalėjime, dar la
biau patraukė į tą pusę:
— Mano mintį eilei metų pagavo materialistinis isto
rijos supratimas, pagal kurį neva, yra tokia žmonijos
raida: nuo pirmykščio komunizmo į vergiją, toliau —
į feodalinę sistemą (baudžiavą), kapitalizmą, klasių
kovą... Tas apginklavo mano sukilimą prieš Bažnyčią
"intelektualine" (protine) artilerija.
Tos pasaulėžiūros skelbiamasai neišvengiamas socia
lizmo atėjimas, ilgai vyravo mano mintyje, kaip tas

Dabar labai mėgstama kalbėti apie rasinę diskrimi
naciją ir kovoti prieš ją. Net šis karas buvo vedamas
neva dėl to, kad panaikinus nacionalizmą ir suteikus
visiems lygias teises. Ką gi, žodžiai gražūs, bet jie ir
liko tik žodžiais. Paimkime tik keletą pavyzdžių.
Tremtinių stovyklose Europoje neseniai buv 0 pra
vestas "valymas" (bolševikų išradimas). Daugelis trem
tinių be jokios priežasties pašalinti. Buvo pasalinti be
veik visi tie lietuviai, kurie anketose įrašė gyvenę Vil
niuje. Keista, ar ne? Dar keisčiau, kad tų stovyklų "va
lymo" komisijose, iš kurių buvo pašalinti gyvenusieji
Vilniuje, buvo lenkų tautybės žmonių. Lenkam* atrodė,
kad kiekvienas lietuvis, gyvendamas savo sostinėje Vil
niuje, padare baisų nusikaltimą. Ar tai ne biauri dis
kriminacija, daranti gėdą ir amerikiečiams, kurie dau
gumoje buv 0 "valymo" komisijų pirmininkais?
Iš stovyklų taip pat buvo pasalinti ir tie, kurie at
vyko į stovyklas iš kitų zonų po lą45 m. rugpiūčio 1 a.
Kodėl jie buvo šalinami, nė patys *'valytojai" negali
pasakyti, nes tokio įstatymo niekur nebuvo ir nėra.
Žydai tačiau, kurie atvyko į stovyklas ir 1946 ar net
1947 metais, iš stovyklų pasalinti nebuvo, nors jie at
vyko ne tik iš kitų zonų, bet net iš kitų valstybių —
iš Rusijos ar Lenkijos. Ar tai irgi ne diskriminacija?
T. D,

Penktadienis, kovo 7 d., 1047
1

Į Graikija randasi labai svarbioj geografinėj pozicijoj.
Ne vien tik Didžioji Britanija, bet ir Jungtinės Ameri
kos Valstybes jos likimu yra susirūpinusios. Kadangi
Anglija negali teikti Graikijai tolimesnę pagelbą ir net
savo kariuomenę iš ten ištraukia, tai pasidaro dideliu
galvosūkiu Jungtinių Valstybių vyriausybei. Sekr. Marshall yra pareiškęs, kad Graikijos likimu reikia rūpin
tis, nes nuo to daug pareis visos Europos pokarines
padėties stabilizavimas.
Graikija yra sunkioj ekonominėj būklėj. Anglams
ištraukus iš ten savo karo jėgas, ji atsidurtų rimtame
pavojuje. Rusijos ir Jugoslavijos agentai komunistai
stengiasi išsprogdinti tą valstybę ii vidaus. Jei ją ko
munistai parblokštų, Turkija atsidurtų pavojuje ir, pa
sidarę kelią per Viduržemius; komunistai griebtų už
gerklės Didžiąją Britanijos imperiją.
Tai, suprantama, paliestų ir Jungtinių Valstybių gy
vybinius interesus. Todėl ne be reikalo Vašingtone ro
doma didelio susirūpinimo Graikija.
Kas liečia paskolą Graikijai, kongrese bus karštų
ginčų. Bet, neabejojama, ir respiiblikonai ir demokra
tai kongrese paskolą rems.
Politikai teigia, kad nuo to, kaip bus pasielgta su
paskolos Graikijai klausimu, daug pareis užsienių po
litikos eiga ateityje. Norint ar nenorint, bet bus susi
durta su klausimu, ar Jungtinėms Valstybėms užimti
tas pozicijas, iš kurių silpnėjanti britų imperija yra

Apie Diskriminaciją

inciNoiB

(Bus daugiau)
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7.
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
IŠDIRBĖJAI
Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime
įgyjo nuo pirkėju pttaą
patenkinimą.

IMesiog Joms
U M Osa Dirbtu v *

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausios mados SEPLYCIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — N u pirksi te Daug Pigiau!
GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
U2 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mus. —
Prie Progos Paklauskite 4ų.
•
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Archer Avenue Fumiture Co.
—. FAJ&LOB 8UITK IŠDIRBAMAI —

4140 Archer Ava.

Chicago 32, UI

Telefonas — LAFayette $516
Savininkas — JOB
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Penkiadieni, kovo T d., IMT

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEE3NOIS
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d.j tuoj po labdarių susirin
Išeina j aikštę, kad jau
kimo. Malonėkit nariai skait 1943 metaig Hitlerio įsaky
lingai atsilankyti ir naujų mu Goettingen universitete
KVIEČIAME PAS
narių atsivesti.
Valdyba buvo gaminama potaeium
KUNDROTUS
eyanide kapsules, kuriomis,
\ kai
Marąuette Park. — Žymūs
towtt ©f Lake. —- AMD 1 i P žinome, prieVję liepto
kilnių darbų rėmėjai Petras s k y r mgnesihis susirinkimas' 8*U nacių vaclai bandš nuir Mikalina Kundrotai savo' įvyks kovo 9 d\,.S vai. po. J s?nuodyti, šie nuodai buvo
namuose, 6916 S. Mapietoood |>iet, parapijos svetainėj. Su- į a a r ° m e t t t itbapdotni ant
Av©., rengiu. V'buneo £Arty" SirinkiUle skaitlihgai ir nau- Į karo ir civilių belaisvi
seselių PrkhciŠkiečių naudai, Jų narių atsiveskime. Nepa
• i
kovo 9 d. 1 vai popiet.
mirškite, kad tą pačią dieną
Kundrotams padeda dar įvyks vajaus vakarais, para
buotis: Stanaitienė, Marti pijos svetainėj1.
Valdyba
|S—;f1
•
i
nienė, Lazdauskienė, Ruplie- ' * *
m m
m
nė, Dubin&kiferte, Raštutienė
Ai
A
ir kitos. Visos daug dirba
« m A ) ? A S PKTHAITI8
ir rūpinasi pramogos pasi
Gyv.: 5804 S. Mbi'gan Street.
sekimui.
Rėmėja
Mir€ Kovo 5d., i*47m., 3

Kas, Kada Ir Kur

CHICAGOS LIETUVIU VEIKU
•

rių* U gaus apmokėtą ke*
Iš S^jungiečiŲ
liohe i M. S. seimą.
Patartina margaitėms ir
Town of Lak©.
Moterų moterims* prisirašai prie
Sąjungos 21 kuopos susirin sąjungiėa^. P&t vajti jstojiSąjungietė
kime, koVo 2 d., |>ir«l J» Če mas dykai.
puliene pakvietė" visas i 20
:
kuopos sukaktuvinį bankietą. Iš apskrities susirinkimo
To*n of Lakfc. — Tud vaiS
V. Bučniene ir J. Čepuliene
pranešė, kad rengiamasi prie du yra komedija, kuri btiš
bendros šv. Komunijos Mo atvaidinta koVo d d., parap.
tinų Dieną, gegiižes 4 d., saloje. Reikaliukas verstas
Aušros Vartų parapijos baž iš anglų kalbos ir jį vaidins
nyčioj. Pirm. pranešė, kad sekančios sodalietes: Alena
serga Martušiene, Meškiene Žabulevičiūte, Lorraine Bučniūte, Agnieška ttamšalte ir
ir ižd. P. Gudinakiene.
,
V ' 'm , rt; ;
Sofija J*rgaitė\ Vakarą riz
Kuopa rengia vakarą ko
gia AAD 1 skyf.
vo 90 d., parapijos svetai
Lietuviai kviečiami skait
nėj, kur kun J. Vyšniaus
kas rodys Sv. Bernadetos lingai susirinkti. Programa
Tovvn of Ukk*. ^-Labda
bus įvairi. Mokyklos mergai- rių Sąrgoa 1 kuopos menegyvenimą paveiksluose.
Sekant* susirinkimą nu tes giedos giesmės, Moterį • ^ m s s u s i r inkimas įvyks kotarta laikyti savaitę anks Są-gos 21-mds kp. te&ortis ^ $ d ^ į v a į p ^ ^ £ v
čiau iš priežasties Velykų. taipgi, akomp. varg. V. Dau- j Kryžieus parapijos svetai|n£j. Visi malonėkite laiku
Taigi susirinkimas jvyks "**•
Visas pelnas eis į naujos 'susirinkti ir naujų narių at
Verbų sekmadienį, kovo 30
akademijos statybos fond*. sivesti.
d., i vai. popiet.
Valdyba
Sausio 1 d. prasidėjo nauLake. — švento
ių narių vajus. Kuri dau
-*
~r*
Pranciškaus Vienuolyno Rė
giausiai prirašys naujų na
Pennaylvahia Valstybe
mėjų 3 skyriaus mSnešihis
kosi esanti pirmoje Vietoje
susirinkimas įvyks kovo 6
kelių pravėrime.

Veiklos

"Vagis" Pas Mus

•

TRUMPAI

(Atkelta iš 4 pusi.)
vedistai saugo tas vei*gų sto
vyklas, bet ir dvigubos ar i
trigubos tvoros, tarp kurių
laksto laukiniai šunes, stip
ri elektros srove ir kitokios Į
priemonės atima stovyklon
patekusiam kaliniui viltį iš
vysti laisvę.
• * *
Gal paaiškinsit, tavorščiai, iš kur tiek daug tų
''nusikaltėlių" Rusijoj, kad
jie ir kanalus iškasa, ir ke
lius nutiesia, ir miškus iš
kerta? Jei jums neaišku, tai
į reikia jums paaiškinti: vtea
Rusija yra kalėjimas. Ten
|tėra tik dviejų rūšių žmonės:
vergai ir sargai. Vieni gali
dar laisviau pajudėti, bet di
lelė dauguma suspausti ge
ležine enkavedisto kumštimi
gali tik mirties prie Volgos
kanalo, Karelijos miškuose
j ar Uralo anglių kasyklose
I ir akmens skaldyklose lauk
ti. Net senovės Egipte Ir Ro
moj nebuvo tokios vergijos,
kokia yra bolševikinėj Rusi
joj-

mV*.

—

PADĖKONft
,

vai. ryte, sudaukęs ft) m.
Gimė Lietuvoje.
Kilo iš
Raseinių apskr., Gaurės pAr.,
Vieresčių kAlmO.
Amerikoje
išgyveno 4 T mehis.
Paliko dideliame nuliūdime:
8 sūnus — Alphonse ir mar
čią Mary. Kazimiere ir mardią Josephine ir Juosapą: taip
gi paliko 3 dlukteris — Bylvia ir
žentą Daniėl Keleher, Bronlslavą ir Marijoną; 8 anūkui Ir
kitas gimines.
Kūnas pašarvotas Ant. M*.
Pbillips kopiyčtoj. 3507 Si. Lituanioa Ave. JLk.ldotuv«B jvyks
šeštad.. kovo 8d. - IŠ koplyčios
f vai. ryto buk atlydėtas f gv.
Jurgio par. bažnyčią, kurioje
įvyks gedulingos pamaldos u j ,
velionio sielą. Po pamaldų bus
nu lydėtas į šv. Kaaimierb ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvčse.
miintcfe;— Sūriai, ttukterys,
Marti, žentas ir kitos Giminės.
Lai. direkt.; Ant. M. Phil
lips, tel. YAKds 4908.

A
A.
AKN JOHNSON
(po ttvals fomaičiute)
•

i

Gyv.: 8152 Kilis Avenue.
•Mirė k o v o 4d.. 1947m., 7:80 vai. ryte, sulaAtkus 29 me
tu amllatts.
, .
Gimi. Cfeicago, IllimMa,
Palik© dideliam* nuHdįme:
Vyrą Walter; ttvUs Ahtaną lir
Oną tpo tėvais Moseriute),
žemaičius; brolj Albertą; uoš
vius August Ir 4m»a C. John
son; 3 dėdes — Vincenta. JUosapą ir Antan ir j»ų šeimas;
tetas Marl}oną Jareekis (Taylorviile, UI.), ir Afniešką Stlulginskas Ir jų šeim.as <r Pran
cišką Globis; pustrolj kun. Damaią Moserj ir daug kitų gi
minių, drauge Ir paž{stamų.
Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioj. 681^ S. Western Ave. Laidotuvės j vyksta
šeštad.. Kovo 8d. Iš koplyčios
9 vai. ryto bus atlydėta J Gi
mimo PanelSs švenčiausios pa
rapijos bažnyčią, kurtoj Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nė* sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J Jv. Kazimiero kapines.

B. A . L A C H A W I C Z
Laidotuvių Direktorius
ROSELANDE
KOPL1TCIA RANDAa:^ '
10756 So. Michigan Ave.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
XuMa<lę: Vyras, TRėvai, Bro
lis ir visos kitos Gimin?-.

A.
A.
PfeAJfCfSKUS VttlCfcA

ANTANAS
STANKEVlCltJfl

Velionis mirfc Vasario 54d.,
194 7m. ir tapo palaidotas Va
sario 2Sd.. o dabar ilsis šv.
Kazimiero
kapinėse
amžinai
nutilęs ir negalėdamas atidė
koti tiems, kurie suteikė Jam
paskutini partarnavimą Ir pa
lydėjo .jj į tą neišvengiamą,
amžinybės vietą.
Mes.
atmindami ir apgailė
dami j6 prasisalini m* iŠ mū
sų tarpo, d&kojame mūsų dva
siškiems tėveliams : kun. kleb.
Ign. Albaviėlui. kun. A, Miėitlnui, M.I.C., ir k*»n. V. Paru
liui. M.I.P. Už atlaikymą jlpfldingų pamald* už jo Sielą.
Taipgi dėkojame kun. E. Ab
romavičiui už atsilankymą j
Šermenis rr dalyvavimą kapi
nėse.
Dėkojame Lietuvių improvėnient kllubo nariams, ir visiems
kitiems sV. Mtsių ir gelių au
kotojams.
Dėkojame laid. direkt. Ant.
t». Petkui. tOHS »avO įrėrU ir
mandagiu patarnavimu garbin
gai auiydė>> jį į amžinastį. O
mums palengvind per kęsti nu
liūdimą Ir rūpesčius, *
Dėkdjar.e grabnešlams ir vi
štoms, kurie paguodi mus nu
liūdima valandoje ir. pagalios,
dėkojame
vlslėrns
dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėmsr •
tau. mylimas tėveli, lai visaga
lis Dievas sutelkia amžiną ra
mybę ir atilsį.
~"
Nuliūdę Ueka: Duktė, žentas,
AnnJtal Ptt£tm)lts lf vMttft kttos
Giminės.

O w . : 2805 ^ST. Tlst Street.
Ifire Kovo 5d.. l947m., &.45 vai. pp., sulaukęs pusės s m 
ilaus.
Gimė Lietuvoje.
Kilo iš
Marijampole apaki:..
Rudos
paiap.. Jurčs .kaimo. Ameri
koje lSgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nulifldime:
žmonų. Antanina (po tivais —
I^aukaibė); sūnų Antaną ir
marčia Charlotte; Z dukteris
Elzbieta Ir tentą Wllliam Ollivich. Kleną ir lentą Joseph
Wiffrowski; S ankius
William,
Janet ir Janic*1; seteri Mari
joną Butvilienę ir jos vyra
Antaną Ir Šfelmą ir kitas gi
mines.
Priklausž prie Palaimintos
Iaietuvos draugijos.
Kūnas pašarvotas namuose:
2308 W; Tlst- 8t. Laidotuvės
Jvyks pirmad.. Kovo 10d. »
namu 8:S« vai. r^-to mas atly
dėtas | Gimimo Sy. Panelča
Marljbs par. bažnyėlą, kurioj
jvyks gedulingos pamaldos Už
velionio sielą Po pamaldų bus
rtuiydėtas į 8v. Kaalmiero kapines.
JTuosirdllai kviečiame visus
fiminea, draugus ir pažįstamus
dalvyautl šiose laidotuvėse.
Siinttoo:— žmdna, SQrttLH ir
Marti. I>iktėrys ir ientai ir
VtMe kitos Giriilnr-..

—

•

Lai*. dlTekt: Ant. B. Pet
kus, tel. GROvahilli 0142.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS
v .

ONA KVtEtlNSKlĖH£ ( K W I N K >
(po tėvas Kuairaatė)
Mirė Spring Valley, 111. KoVo 5diV iM^htt., dt^O
vai. vak„ sulaukus senatvės.
Gimė Lietuvoje — Raseinių apskJ4., BCtygalės
per., Tarošiti kaime. Amerikoj išgyveni 46 mtttus.
Panko dideliame nuliūdime: 4 sūnus -ą» alin. Wib
liam Kwinn, Antaną ir marčią Elzbietą", t>f. lF,FaiRi
Kwinn ir marčią Sophia, Kazimierą ir marčią Irene;
dukterį Oną; 5 anūkus ir 2 pro-anūkus; šešeri An
elę ir švogerį Kastantą Kupitį ir šeimą; )N*šbroU
Pranciškų SlužĄ; 2 švogeHus Petrą ir fttanisrovą
Kviečinskus: 2 brcldukteris Stanislavą Saukštelienę ir jos š^ėimą ii* Oną Eiaenę ir jos ieimą ir «laug
ktių giminių, draugų ir paž|stamų.
Kūnas bus parvežtas iš Spring Valtey 41* pašarvo
tas šiandien 4 vai. pp. John F. Ettdeikio koplyčioj,
4605 S. Hermitage Ave. Laidotuvti jvyk^ firmad.,
Kovo 10d. I& koplyčios 8:30 vai. rjto feus a t l e t a i
fev. Kryžiaus par. bažnyčią, kurioj įvyks gedujincea
pamaldos ui velionės sielą. Po pamaldų bud Ėmf-dėta į šv. Kazimierb kapines.
N-ioširdžIai kviečiame gimines, draugus ^ir pa*
žįstamus dalyvauti šiose laidbtavese.
Nuliūdę: feūaai^ MareiOs, Duktė ir k. Gimlnfs-.
Laid. direkt.: John F. Eudeikis, YARds 1741.

TfeL Pm-. 1270 arba CAN. 2615
Re*. teL — COMmodore 5755

Laid- direkt.; Antanas B. Petkua tel. OROvehfll 0148.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ
— -

i

4605-07 S. Hermitage
Avenue
1741-2
4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
i

Koplyčios VELTUI Visose
ChJcagos Dalyse
MfaataaMMMaMAi

Radio Programai WGES
ri896 k.)
DABAll KAS ŠEŠTADIENI,
nud »:15 Iki 9:30 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO Ė. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusiu ar mirusiu Veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
i jflsų namus ir sutelks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Sutelkiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

TKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
A.

A.

VERONIKA
KVIETKIENf:
(po tavais N o r a k a i t e )
Gyvent? 4405 S. Talman Ave., tel. — VIRginia 0110.
Mirė Kovo 4d., 1947m., 10:15 v. vak., sulaukus fuaėn tani.
Oime Lietuvoje. Kito iš Panevėžio apskr., Shiilgių parap.,
tJteinį kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: vyrą Juozapą: sūnų Viktorą
ir marčią Ęilsen; seserį Kotriną Sutkienę ir ^oa vyrą ir šei
mą; dėdę r^eliksą KarVelį ir jo tmohą ir šeimą; pusbrolius
Juozapą Laiškonį, Joną Laiškonj ir Juozapą Belavičių ir jų
šeimas; uijšvius Antaną ir Marijoną Jaunius ir kitas gimi
nes. Lietuvoie paliko 3 seserie — Anastaziją Povilauskienę,,
Tekle Bagušienę ir Oną gJamienę ir jų šeimas.
Priklausė prie Apaštalystes Maldos draugijos.
Kūnas pašarvotas J. Ldukvičiaus koplyčioje, 4348 S. California Ave. Laiaotuvis įvys šeštad., Kovo 8d. Iš koplyčios
8:30 vai. ryto bu* atlydėta į Nekalto Prasidėjimo šven
čiausios Panelės Marijos parap. bažnyčią, kurioje ivyks ge
dulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta ] švento Kazimiero kapines.
Nuoširdiiai kviečiame visus giminės, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuose.
Nuliūdę. Vyras, .Sūnus, Marti, Sesuo, Dėdė, Pusbroliai ir
visos kitos misų Giminės.
LAid. direkt. —; J. LiulevičiUs, tei. LAFayette 3572.

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JttSŲ PATOGUMUI:

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

6812 Sa» Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas P

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LA1DOTŪVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambnlansu patarna
vimas yra teikiamas
diena ir naktį. Kel-j
Itale, saukite mus.

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Uost lando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

ICmčiantieji nuo N senų. atdarų
ir sk»n4tių iaiidu. P|BO kaip fun\

Biiecot. Kuomet
SlMOfl prade**
Jbleit ir ijkaudlU — ųitispkite
LBGITLO Ointi » e n t palenkvi-

lV4*

\

IGNACAS I. ZOLP

LiODĖSIO VALANDOJ
Štukitt

164oMVEST 46tn ST.

« EVANS
LAIDOTUVIŲ

y%otelka
tinkamą

DIREKTORIAI

6845 So. VVestem AVa,

3319 Ufuonico

Av.

PROspecf 6099

YARds 1138-1139
Koptydą etCMu jom namę

aaaties poiisj ir

DagelbBs Išgydyt
•nnnn Atda-

rSl7.kAu.

—

•

—

aae. Vartokite JI irgi ekaudlema
nude«lmame. §ąių Ir •utrūkimų
praSalinimui, Ir kad palengvinti
Psorlasl* niežėjimą. AtvBdina va-

FIBKITE TIESIOG NUO U
MB. NKUSON
- Savininko -

sustabdo jo pi et.
nno odoa aadilttvlniO ir
J* tar^ pirttu; f e r a i i r
trnkstaneipi odos nlel
nuo darbo Išbėrimams Ir

ff i
"

Siųskite jūsų Money Orderi Ue-

•tof J ~

LEGULO, DEPT.—D.
T W. 144k Stfwt
BO 60, DLL1NOI33
atvykite į vaistinf:

SHllli Pharmacy
iM7 W. Uth BU, Cicero M» OL|
9*

"

"

•

'

;

"

:

:

^
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SI. Casimir Monumenl
lany
3914 Wesi Uita St
Vienas Rokas nuo Kapinio

r

«i«»li»Hl

Tiesiog Ten, Kur
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 3 3 5

Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI
SS14 W. 28rd PLACE
10756 S. MICHIGAN
•

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS

8319 UTUANICA AVE.
«S45 S. WESTERN AVE.

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE.

Phone: PULknan 9661

ANTANAS M. PHILUPS
S307 & LITtJANICA AVE.

PhoiiD: YARds 4908

JUUUS LIULEVIČIUS
4848 S. CALIFOHNIA AVE.

Phone LAFayette 3572

POVILAS J. RIDIKAS
S854 S. HALSTED ST.

710 W. 18th STREET

Telephone: YARds 1419

1

EHENRAgraS OKATOX5, CHICAGO, JClilNOJS

1

i!

ŠVEDIJOS TRAUKINIO KATASTROFA

S
i ŽINIOS
DOMIOS
Matė Bormann's?

Daugybė nusikaltimu

YVashington. — J. Edcar
Sydney, Australija.
—
FBI direktorius,
Joseph Keenan, *buvęs jūri Hoover,
ninką unijos generalinis sek pareiškė, kad 1946 metais
retorius, tvirtina, kad jis buvo įvykdyta
rekordinis
Sydney gatvėje mate Martin skaičius įvairių nusikaltimų.
Bcrmann, dingusį Hitlerio Kas 5.7 minutes buvo įvyk
pavaduotoją.
dyta žmogžudyste, išprievar
Keenan reporteriams pa tavimas ar pasikėsinimas
reiškė, kad jam teko su prieš žmogaus gyvybę.
Didelių nusikaltimų visa
Bormanu susitikti Hambur
ge 1932 ^netajs vienoje jū me krašte įvykdyta 1,685,rininkų konferencijoj, kur 203. Taigi, kas 18.7 sekun
Bormanu buvo nacių parti dės buvo įvykdytas nusikal
timas.
jos delegatas.
Hoover pateikė sekančią
Jis tvirtina, kad gatvėje
matytas žmogus tikrai yra nusikaltimų statistiką:
Bormann. Tas žmogus buvęs
žmogžudysčių ir užmušisu akiniais ir turėjęs pert- mų 8,442; užmušimų per
felį po ranka. Jis lipo auto- neatsargumą 4,701; išpriemohilin. Keenan pašaukė jį vartavimų 12,llY; apiplėšivokiškai ir pasveikino, bet mų 62,782; sunkių užpuolijis greitai įlipo į automobi- m ų 67,512; įsilaužimų 357,lį ir nuvažiavo!
991; vagysčių 941,738 ir auBormann dingo iš Berlyrto tomobilių vagysčių 229,920.
1945 m., kai rusų pajėgos
Vidutiniškai kas dieną 36
jau buvo įsiveržusios į mie- žmonės buvo užmušti, 33 išNetoli Vaennaes, Švedijoj, prekinio traukinio inžinui
stą. Jo likimas neisaiškin- prievartauti ir 185 kitaip
atsimušus į kitą stovintį traukinį;, ant jo sugriuvo net
tas. Vieni mano, kad jis žu- užpulti.
keli vagonai. Žuvo inžinierius. (Acme—Draugas telephoto)
vo Berlyne, kiti gi mano,
Tas raportas remiamas
kad jis kur nors slapstosi. pranešimais, gautais iš 2,Ji s buvo teisiamas už akiųj 2 oo miestų, turinčių 67,000,
Nuernberge karo nusikaltė 000 gyventojų.
lių teisme ir buvo nuteistas
U. S. District Court nus
pakarti.
rr
Sew York. — čia išleista
MŪSŲ knyga, parašyta buvusio tatė, kad birželio 30 d. gatVatikanr*. — Iš autorite Himmler'io asmens gydytojo vėkarių ir iškeltos sistemos
tingų Vatikano šaltinių pa Dr. Felix Kersten, kuris pa traukinių linijos pereis iš
New York. — Vieno New tirta, kad Vatikanas patvir sakoja, jog vokiečiai karui privačių rankų į visuomenės
Yorko restorano svečiai bu tino mažą pakeitimą Viešpa baigiantis išbandė atominę nuosavybę.
Gali būti, kad pasiruoši
vo truputį nustebinti, kai ties Maldoje eskimams, ka bombą. Tam tikslui netoli
perimti susisiekimo
rūbinės patarnautoja, atida- dangi jie nevalgo duonos.
Auschwitz
koncentracijos mas
Misionieriams
pranešta, stovyklos buvo pastatytas priemones pareikalaus dau
vusi skrybėles ir apsiaustus,
davė visiems dar po kvoterį, i jog jie žodžius "kasdienines kaimas, į kurį buvo suvary giau laiko, tačiau tikimasi
nieko iš svečių neimdama. mūsų duonos" gali pakeisti ta 20,000 žydų — vyrų, mo iki tos dienos viską sut
Patarnautoja;, Renee Car- žodžiais "kasdieninio mūsų terų ir vaikų. Bandymo me varkyti.
Dabartiniams susisiekimo
roll, pareiškė, kad jai suka maisto", kad malda atitiktų tu .visi tie žydai žuvę.
linijų savininkams turės bū
ko 200 metų kaip dirba tą vietos gyventojų dvasią.
Minimas gydytojas sakosi ti sumokėta $90,000,000. Ta
darbą, todėl sukakties proga
Misionieriai
prieš kiek girdėjęs keletą kartų iš
nutarė neimti "tips", bet sve laiko buvo pranešę, jog es Himmlerio, kad netrukus to suma bus surinkta iš asme
čiams juos duoti.
kimams žodis "duona".nieko kie miestai kaip Londonas nų, kurde pirks Transit AuTaip ji išdalino $50 kvo- nereiškia, kadangi jie duo- ir New Yorkas nustos egzis thority išleistus bonus.
teriais, bet ir pati gavo bu- j nos nevalgo. Todėl leista tuoti, nes iš karto bus nu
telį šampano už $13 nuo Viešpaties Maldoje vieną žo- šluoti nuo žemės paviršiaus
vieno ąvečio ir gėlių nuo 10\ dį pakeisti, kad! ji būtų arti- kažkokių naujų ginklų. Him
Nagasaki, Japonija. —
kitų svečių.
Ima ir eskimams.
leris tik dejavęs, jog ameri Nors atomine bomba Japoni
kiečių bombardavimai su joje krikščionybei
sudavė
griovė daugelį fabrikų ir su smarkų smūgį, tačiau krikš
trukdė naujojo ginklo gamy- čionybė vėl atsigauna. SuSTASYS LITW1NA8 8AKO:
*%•
griautos bažnyčios yra atstaAtrodo, kad šitie tvirtini-! tomos.
Tai Geriausias Laikas Pirkti
mai yra patikimi, nes juk ir
Urakami fabrikų distrikte
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
Amerika atominės bombos bomba sugriovė didelę kata
— GERAS PASIRINKIMAS:
REIKMENIS".
j pavartojimo metu turėjo tik likų mūrinę bažnyčią ir už
StogBins Reikmenys — Insulnotn Plyta išvaizdos Sidfng*
tas dvi, kurios buvo numes mušė kunigą su 20 tikinčių
— Langu — Danį — Tvoroms Dfatėrfnlo — Maliavos —
VamISIo — EnameHo — Geležinio Narnama Reikmenų
tos ant Hiroshima ir Naga jų. Nagasaki mieste buvo
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
saki. Matyt, vokiečiai jau sugriauta dar viena katali
Rftftles Insaliacijos Matertolo — Šturmo Langu — Kom
buvo pagaminę atominę bom kų bažnyčia ir apnaikintos
binacijos Boru — WaJlboard — Plaster Board — Vamsdfiu Ir Daug Kitu Dalyku.
bą, bet ta ant žydų išbandy kitos dvi, užmušta 8,000 ja
APROKAVTMAS IR PRISTATYJylAS TEIKIAMAS DYKAI'
toji buvo vienintelė, o kitos ponų krikščionių.
Bažnyčios atstatomos ir
pagaminti nebesuspėjo, nes
STASYS LTTWINASf Pres.
jau laikomos jose pamaldos.
karas greit baigėsi.
Bažnyčios atstatyti- padeda
CARR MOODY LUMBER CO.
aukomis amerikiečių kariai.
*>39 S. HALSTED ST.
TEL. VICTOBY 1272
Lankytojų knygoje galima
Perpignan, Prancūzija. — rasti daugelio amerikiečių
VALANDOS: Nuo 8-tos vaL ryto iki 6-tos vai. vak.
Areštuotas geležinkelio tar pavardes.
nautojas, Prancois Springer,
prisipažino padėjęs pereiti
pabėgusiems vokiečiams ka
Užvakar pro Chicago pra
ro belaisviams į Ispaniją.
Jis juos paslėpdavo už an važiavo du vaikai, kurie yra
glių lokomotyvuose, einan gimę Amerikoje, bet 1939 m.
DEGTINES
GIS
.
čiuose Ispanijon. Už tą pa jų tėvo išvežti vizitui į Vo
BRANDCS
VYNO
tarnavimą jis imdavo iš kietiją, kur juos užklupo ka
RUM'O
KORDIALŲ
• KRUPNIKO
belaisvio $415. Už tuos pi ras. Vaikai, Sudėta Walther,
8, ir jos brolis Armin, 10,
nigus
duodavo
ir
muilo,
kad
Bus Parduodama
vyksta pas savo motiną į
pabėgėlis galėtų nusiprausti
Kaliforniją, kurios jie nema
kelionės gale.
SPECIALEMIS KAINOMIS
tė beveik 8 metus, j ų tėvas
likęs Vokietijoj, kadangi jis
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
nėra Amerikos pilietis.
Vaikai tiesiog ? neturi žo
Tokyo. —i Ant japonų
džių Amerikai apibūdinti.
eksportinių gaminių nebebus
Daugelio maisto produktų
dedamas užrašas "Made in
jie savo gyvenime nėra ma
Japan". Kadangi gaminių su
tę ir nežino, kaip juos val
tokiais užrašais kai kas ne gyti. Jie sako, kad jų mais
nori pirkti, nuo šio laiko bus tas daugiausia buvo bulvinė
dedamas užrašas "Made in sriuba su juoda duona. Juos
3529 So. Halsted St
occupied Japan". Apie tai stebina žaislai, namai ir kiti
NATHAN
KANTEK
pranešė sąjungininkų
vy dalykai, kurių karo nuterioPhone: YARDS 6054
riausioji būstinė.
toj Europoj nėra.

Vokiečiu A-bomba

Perims susisiekime

Pakeitė "Tėve

Dovanos svečiams

Atstato bažnyčias

PerMadfenfs, €ovo T &., Wlf

i
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Teroras nesiliauja

f Skirias nuo "mirusio"

Teroras Fillmore st. poli
cijos distrikte nesiliauja. Va
kar rytą buvo mirtinai nu
šauta viena moteris, penkių
vaikų motina, grįžtanti aš
kepyklos.
Ji yra Mrs. Esther Liebert, 40, gyv. 1424 S. Millard, 12-toji paskutinių die
nų teroro auka šiame dis
trikte. Ji buvo rasta negy
va ant šaligatvio tik už po
ros durų nuo jos namų. ša
lia jos buvo ką tik nupirktos
kepykloje prekės. Kulka pa
taikiusi virš kairiosios akies.
Manoma, kad tai yra to
paties teroristo darbas, ku
ris sumušė 11 kitų moterų.

S t Louis. — Mrs. Adeline
E. VVilliams iškėlė perskyrų
bylą prieš savo vyrą Leonard L. Williams, kadangi
ji jau yra ištekėjusi už ki
to. Jos vyras, tarnaudamas
armijoj,, paprašė parašyti
laišką, kad jis žuvo. Žmona
gavusi tą žinią, ištekėjo už
kito, su kuriuo susilaukė sū
naus.
Atleistas iš armijos, jos
pirmasis vyras aplankė ją ir
"baisiai išgąsdino". Be to,
jis pasakęs, jog jos daugiau
nebemyli, todlėl žmona prašo
divorso, kad galėtų legaliai
ištekėti už antrojo vyro.
i

•••

•

Nenušovė iš karto
Roma. — Italija. — Italų
kareivių būrys, pastatytas
sušaudyti tris mirti nuteis
tuosius, vienam iš karto vi
sai nepataikė, o kitą tik
•
lengvai sužeidė. /
Aurelia Galios, buvęs ry
šio karininkas su nacių SS,
buvo kulkų nepaliestas, o
Emilio Battisti, buvęs fašis
tų policijas šefas La Spezia,
buvo tik sužeistas. Aldo
Monelly, buvęs fašistų tau
tinės gvardijos karininkas,
mirė nuo pirmųjų šūvių. Vė
liau mirties bausmė buvo įvykdyta ir tiems dviems.
Jie buvo apkaltinti La
Spezia apylinkės gyventojų
terorizavimu nacių okupaci
jos metu.

Halsey pasitraukė
Washington. — Admirolas
William F. Halsey, žinomas
karo meto 3-iosios flotilijos
vadas, pasitraukė j pensiją.
Pasitraukė dėl fizinės nesvei
katos.
Halsey nėjo savo pareigų
jau nuo gruodžio mėnesio.
Šiuo laiku jis gyvena Charlottesville, Va.
Pasitraukęs
admirolas
gaus pilną admirolo algą
— $15,750 metams.
•

i

— —

•
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Jai dar negana
Miss Florence Kjar, 16,
kuri Hollywoode
uždirba
nuo $150 iki $200 į savaitę,
buvo areštuota už vagystę
ir parašo klastojimą. Ji pa
vogė savo motinos 11 karo
bonų, $265 vertės, suklasto
jo motinos parašą ir išgavo
pinigus.
Ji nuteista sąlyginai. Kas
tris mėnesius dviejų metų
bėgyje ji turės pasirodyti
teisėjui.

X George Shlonis, gyven.
3347 Lifrianica Ave., Stock
Yard darbininkas, ištikus
širdies atakai , mirė namuo
se, 3446 Emerald Ave. Bu
vo 54 metų amžiaus.

X K. Zakarienė (iš Brigh
ton Park), J. Lebežinskas (iš
No. Side), Frank Pumputis
(iš Brighton Park) ir SteJla
Brozas (iš Cicero) buvo lai
mingiausi pastarame L. Vy
čių seniorų susirinkime; jie
laimėjo dovanas iš "Chance
Book", kurių numerai buvo
pastaruoju laiku pardavinė
jami.

W. and A. LIOUOR MART & TAVERN
(Nauja Krautuvė-Tavernas, Bridgeporte)

3267 So. Halsted Street
Tel. — VICtory 8770
Pilnas Pasirinkimas Visokių Likerių, Degtinių,
Vynų ir Geriausio Alaus.
Keisais, bonkomis ir stiklais, žemiausioms kainoms.
WALTER and ANTHONY STASIULIS, Sav.

<F

%

BONKŲ

MONARCH
LI9UOR
STORE

X Lietuvos Vyčiu Chicago apskritis įsigijo oficialę
L. V. organizacijos vėliavą,
kurią užgyrė pastarasis sei
mas, ir kuri tikrai graži ir
reikšminga. Vėliava šilkine.
Kainavo arti $200.

Vėluoja laivai

Stebuklu šalis

užrašus

X Joe Drazdauskas, vie
nas pirmųjų Visų šventųjų
parapijos parapijonų, ir ži
nomas tos kolonijos veikė
jas, šiu 0 metu serga ir gy
dosi savo namuose a<?*^su
10803 Wabash Ave.

X Justinas ir Emilija Ka
minskai, iš Cicero, įsigijo
Mathew J. Burns, .popie labai gražų vasarnamį Beriaus darbininkų (AFL) pre
verly Shores, Ind. E. Ka
zidentas, unijos suvažiavime
pareiškė, kad dabartinis lai minskiene yra patriote, žy
kraštinio popieriaus trūku mi veikėja ir rėmėja visų
mas bus jaučiamas dar bent labdaringų darbų.
dvejis metus.
X Jonas Encheris, brolis
Jo unija turi virš 50,000 žinomo Brighton Parke vei
darbininkų, dirbančių 400 kėjo J. Encherio, šiomis die
popieriaus dirbtuvių Ameri
nomis pergyveno sunkią ko
koje ir Kanadoje. Dabar
Chicagoje vyksta tos unijos jos operaciją Alexis Bros.
ligoninėj. Sakoma, kad ims
metinė konvencija.
j metus laiko iki visiškai pa
sveiks ir bus tinkamas dar
bui.
Cork, Airija. — Atlanto
X Kazys ir Albina Jonai
vandenyne vis tebesiaučia
smarkios audros, dėl kurių čiai, savininkai 43rd Drug
dažnai vėluoja laivai. Net Store, prie 43 ir Fairfield
didžiulis laivas "America" Ave., paaukojo kelių dešim
atplaukė į šį uostą pavėla čių dolerių vertės vitaminų
vęs dviem dienom.
ir kitokių vaistų lietuviams
pabėgėliams Vokietijoj. Vais
tai išsiųsti į prancūzų zoną.

Padėjo pabėgti

10,000

X Red. L. šimutis, ALT
pirmininkas, šiomis dienomis
lankosi Vašingtone ir New
Yorke.

Popieriaus vis trūks

,

"DABAR -

i mus

X Stefa Skiryte kovo 3 d.
laivu ''Marine Marlin" atvy
kus iš Europos, apsistojo
pag savo gimines So. Chicago, adresu 8907-09 S. Cottage Grove. Tuo laivu atvy
ko dar kiti šeši lietuviai, jų
tarpe ir Grasilda Šliūpienė,
velionio dr. J. Šliupo žmona,
kuri apsistojo pas Aldoną
Šliupiūtę. Brooklyn, N. Y.
*

X Teisėjas F. Bicek,

i JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO.
9 JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINIMUI
K JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS I

-UNIVERSAL
Savings and „LoąOssflCialioo

1739 So. Halsted St'

leL CANal 8500

Jflsa Indėliu mfumni apdrausti per Federal lavinfi aad Loaa
Insurane* Corporation.
kasdien nuo 0 ryto iki S •akara Ketvlrtadieniaį nuo I
OdlVakam i3tadleniait nuo fi ryto iki 1 po pte*
#

iš

Juvenile Court, praeitą tre
čiadienį L. Vyčių seniorų su
sirinkime, davėjabai įdomią
paskaitą apie nepilnamečių
nusikaltimus ir priežastis
tiems nusikaltimams. Jis pa
brėžtinai pakartojo, kad 75
nuoš. jaunimo nusikaltimų
yra sugriautos šeimos, tai
yra divorsai, persiskyrimai
ir t.t. Gėrėjos, kad iš lietu
vių labai mažai patenka j
Juvenile Court; tas rodo,
kad lietuvių šeimyninis gy
venimas yra pavyzdingas.
Sveikino seni orus už dėjimą
pastangų įsteigti jaunimui
atitinkamas patalpas.

