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Pabėgėliu Tikrinimus
Ryšium su UNUtRAos ban
dytais naujais tremtinių ti
krinimais (screenings) Vo
kietijoje, kuriuose patys pa
bėgėliai atsisakė dalyvauti,
BALFo pirm. kun. Dr. J.
Končius kreipėsi
išsamiu
raštu į Karo Departamentą
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NELEIS PRIKELTI IŠ NUMIRUSIU'

ir kitas valdžios įstaigas,
prašydamas sustabdyti vi
siškai nepateisinamą trem
tinių nuolatinį varginimą
nepabaigiamais
"skrynin
gais."
Į pirmininko pareiškimus
gautas toks atsakymas:

WAR DEPARTMENT SPECIAL STAFF
CIVIL AFFAIRS DIVISION
WASHINGTON 25, D. C.
4 March 1947
Rev. Dr. Joseph B. Končius
United Lithuanian Relief Fund of America
19 West 44th Street
New York 18, N. Y.

Dr. Robert Cornish, kairėje, kuris atgaivino nudvė
susius šunis, pranešė, kad mirti pasmerktas žudikas
Thomas H. McMonigler, dešinėje, pasiūlė savo lavoną
"prikėlimo" išbandymui. Apsvarsčius prašymą, kalėji
mo viršininkai sakė jie neleis tokį bandymą daryti.
(Acme Telephoto)

Dear Reverend Končius:

Klausia, Rusai Skelbs
Karą Dėl Graikijos?

Prancūzija Pasisiūlo Priimti
DPs ir Ištremtus Vokiečius

VVASHINGTON kovo 15.
— Sen. Taft (R., Ohio)
MASKVA, kovo 16 d. —- U. S. valstybės sekr. Marshall
šiandien reikalavo atsakymo laišku Molotovui pranešė, kad jis y r a priešingas Trijų
i klausymą ar Rusiia galin Didžiųjų svarstymui Kinijos problemos, Kinijai nedaly
t i paskelbti karą jei J. A. vaujant.
j Valstybės duos finansinę ir
militarine pagelbą Graikijai
MASKVA, kovo 15 «d. — U. S. apgynė Įsteigimą voir Turkijai, ir kokia milita Prancūzija šji vakarą pasiū- kiečių valstybių vakarų okurine reikšmė būtų iei komu lė prieglaudą jos buvusiems pacijos zonoje,
nistai užvaldytu Graikiją.
priešams vokiečiams ir an- i Ministrai sutiko aptarti
J19 kėlė tą klausimą pa ti-naciams išvietintiems as- ekonominius principus ir resirodžius šiems išsivysty menims, kad išvengti pros- ;paracijas pirmadieny,
mams: Prez. Trumanas pas pekto kito karo, kurio priekelbė padėkos laiškus iš vi žastis galėtų būti 70.000,000 j l y p ^ j ^ Britl|
sų graikų partijų išskiriant vokiečių suspaudimas j žy- I
i komunistų; kongreso vadai miai sumažinta Vokietiją.
Sandelį Palestinoje
'pranašavo, jog Vengrija ir Užsienių min. Bidault nepa
keturios Vidurryčių valsty sakė kiek vokiečių a r D P ' s JERUZALfi, kovo 16. —
Būrys asmenų oficialiai a t
bės — Iranas, Sirija. Leba i ]o kraštas priimtų.
pažintų kaipo žydai teroris
nas ir Palestina — taip pat TJ _*
~ -i
tai išsprogdino britų kariuo
F *«**• j j 1 8 padare tą pasiūlymą menės sandėlį netoli Hadera
y ^. TT «
gali prasyti U S. pagelbos yT
• T%J*•
x • pa
• anksti šį rytą. Policijos šal
ministrų
konferencijoje,
darni
* , jog
. . .tokia
, ' parama
P » S ^ gali
« * » tiekdamas
Keturių Didžiųjų
keturių užsienių
punktų tinis sakė manyta, jog nieilgainiui
kainuoti
suvirs
pažabojimui
komunizmo, spė
#
planą, kurio tikslas yra lai- \ kag nenukentėjo, bet prane$1,000,000,000.
kinai sustabdyti 2,000,000 §§ jog pastatas degė valanvokiečių išdeportavimą iš ry ; a ą p o 8 p r 0 gimo.
Ragina Boikotuoti
tinių kraštų. U. S. valstybės
Kareivių linija aplink Tel
karinio
stovio
Olandiečiu Laivus sekr. Marshallas sakė Bi- Avivo

Reference is made to your letters addressed to this
Division concerning the screening of Lithuanian displaced
persons.
An intensive screening program was initiated in MidJune 1946 to determine the eligibility for United Nations
displaced persons care and treatment. In general, screen
ing is designed to eliminate war criminals, coliraborators,
ELTOS ŽINIOS
peopie who came to Germany of their own volition and
Iš visų trijų Vokietijos gai kenčia vaikai ir jauniRATA\rTA T \
i * < d a u l t P ^ P e i * " 1 * 8 reahstiš- z o n ą buvo sutvirtinta prapeople who have entered the United States Zone Germany zonų, prancūzų zonoj maiti mas.
ava
10
15
™
7
%
'
J
™
* kai žiūri į užgrūstos Vokie- e i t ą naktį, ir raportai i f t o
illegally after 1 August 1945. UNRRA supplements this nimas buvo blogiausias. Ge- DnjQm^
^ ^ ^ ^
._
tijos problemą, ir reikalauja žydų miesto nurodė,
bri
AZ ^jog V_L
military screening by contiiiuous checking and interroga- riausioje padėtyje buvo lai- " r a u ^ * / f * * > " **<™y* —Kapt. Rudy Gray ir 11 na- Wįm n m h l G t n f t i r r e įkalauia * , ^ , ™ w
.
.. . \ .
las Išskrininguoti
rių įgulos
amerikiečiu
laivo "rimto ir simpatingo svars- tų kariuomenė ruošėsi atrem
Martin
Behrman
kablegration, t o insure t h a t only eligible persons enjoy displaced
komi
amerikiečių
zonos
^*
tymo".
grasinimą pra( ti požemio
momis ir oro pašto laiškais
persons privileges.
laužti
tremtiniai, šiuo metu maitiHanau stovykloje UNRRA
Draustų
DP
Pasilikti
J
miesto
apgynimą.
atsikreipė
j
keturias
prie
Apparently, some lower UNRRA echelon proceeded
nimas beveik sulyginamas I vadovybes su tautiniais vaVokietijoje
Žydų požemio Irgun Zvei
plaukų darbininkų unijas A
on their own initiative toi compile and elaborate ąuestiovisose zonose, ir tremtiniai jdovais posėdyje š. m. sausio
'Leumi organizacija išdalino
naires and to inaugurate a procedure of review using this
menkoje
tuoj
pravesti
boipines
dėl
j
pareiškiančius
Matomai
SU8irū
lakatua
negali išsimaitinti. Štai, kaip 20 d. UNRRA direktorius
ąuestionnaire in conjunction with individual interrogation iš gaunamo maisto davinio Heath pareiškė, kad jo žinio- kotavimą prieš olandiečiu : m i l | j o l l ų vMMų
suvežim0 ,
p r a s i l a u ž i m e per
Application of this procedure resulted in numerous com- atvaizduojamas maitinimas Į mis stovyklą lanką asmens, laivus Amerikos vandenyse. l Vokietija šalia Prancūzi- j t o „
plaints and petitions of protest by displaced persons, in- anglų zonoj Lubecko stovy- (kuriems atimtos DP teisės. Australijos krovėju unijos į jos bidault pasiūlė alijan-,
! t a m s pripažinti
principą, I D
dicating agitation among them and resistance to this pro kloį kurioje yra 1,441 lie- į Esą žmonių, kurie stovyklo- jau daro tai.
D
tuvis tremtinys:
"Labai ; je net valgą ir nakvoja. Tas Daugiau ne#u 1,000 tonų kad nedaryti jokį vokiečių | DllYCS K a r a g V a j f i U S
cedure.
This condition*was brought to the attention of the skaudžiai paliete maisto nor netoleruotina, nes už tai prekių jau iškrauta iš ame perkėlimą be susitarimo iš j
TAICAIIK
diimfac
UNRRA Zone Director who undertook t o stop procedure mų sumažinimas. Nors i r i a i - gresia kalėjimas. Todėl už- rikiečių laivo, po to kai lai anksto; laikiną nutraukimą!
l « S ę j a S >Uimia5
T\
7
.
\
.
,
*
ASUNCION,
kovo 15 —
pending his personai investigation. Current understand- koma, kad maisto normos draudė pašalintiems (išscree vas buvo olandiečiu nutemp
Potsdamo sutartyje numa,
. ,
'
. \
ing with Zone Director UNRRA is that review of eligibi sulygintos su vokiečių mai- |ninguotiems) asmenims, lantas į jų uostą dėl to. kad |tomų gyventojų perkėlimų; f e b r e n s t a vadas Anselmo
lity for UNRRA care will continue based upon United sto normomis, bet praktiš* kyti stovyklą. Būtinam rei- prisikrovė apie $10,000,000 i draudimą nuolatiniai Vokie- | J o v e r ' b ^ v f ^ f S ™ 0 m | ,,.
^^^^v. .^ rt i .. .
,
nistras Rafael Franco valStates Army screening records and other existing docu- kai gaunama mažiau. Vo kalui esant policijos vadas
vertes prekių nepripažintos jtijoje apsigyventi ten tebe.
ments, and without use of a special UNRRA form or se- kiečiai, kurie šiuo metu tei .galėsiąs leisti neilgiau kaip Indonesij'os respublikos uos
..
T-N.T-»I i •
»«• dzioie, DUVO suareštuotas ir
kia DP maistą, pasirūpina trim valandom stovyklą ap te. Martin Behrman bylą
parate screening operation.
santiems DP's, bei pagreiti*' •
,
lankyti.
Nakvoti
tegalima
patiekti
blogiausios
rūšies
skaitoma
išbandomoji
tiems
Sincerely yours,
' .. .
apkaltintas dalyvavimu Con
kurie bando mmą jų repatrijavimo a r i
produktus, kaip pav., duona tik su UNRRA direktoriaus interesams,
kurstė susidėję /turtingi kon(Signed) DANIEL NOCE
prekiauti su indonesiečiais čių emigracijos.
būna daugiausia žalia, bul leidimu.
j. .
- TT i • 4.- servatyvai
cepcion astuomų
dienų sukiir komunistai.
Major General, GSC
r
vės apipuvusios, mėsa apKiti žygiai šiosuzdienos
poVokieti-,
_į
J
Panaši padėtis yra i r dau prieš olandiečiu draudimą. | apgyvendinimo
Chief, Civil Affairs Division
gedusi, svieste būna įmai
. °
, . ihme, kuri valdžia sako, su
— isėdyje
buvo: J. A. Valstygelyje kitų stovyklų.
r
syta miltų ir t. t. Bulvių
jos; sustabdė
suorganizavimą
\ Spaudos. '
atvejais net nėra kam skųs- bės
rusų žygįvokie-!
Ke- Paryžiaus
Dovanos iš Amerikos
visai nepristato, o
tis. Paskutiniu laiku atėjo į turiems Didiesiems veikti
Atleido Komunistą
Galima Dar Šiandien vokiečiai
Streikas Užbaigtas
jas kompensuoia keturguba j Anfrlų zonoį
i š Lubecko jau
tvarkingų
siuntinių, j prieš sakomą "fašistinę prouž Al!is Streiką
Mokėti Income Tax aoipuvusių griežčių norma. p r a n e š a : iš Amerikos ir ki- Tremtiniams net akys nu- jpagandą," išvietintų asmenų PARYŽIUS kovo 15. —
Neoficialiai
šeštadieny Yra dienų, kad stovyklose tų kraštų giminės bei pa švinta gavus dovaną iš A- ; stovyklose, sakydama IRO P o d a u g » a u «<*«
P***
MTLVVAUKEE, kovo 15.—
a
c
l
u
s
t
r
e
l
k
o
verdama sriuba,
buvusių žįstami savo artimiesiems merikos, nes tai didelė, di- jriipinsis tuo protestu. Ang- f ™
.
laikras«ų
;
Allis Chalmers Manufactu- pranešta, kad income taksų
l
e
i
d
e
a
i
koncentracijos
stovyklose siunčia siuntinius. Iš visų dėlė pagelba. Tik t a s ir gali lija pasiūė sudaryti specia- |
J » spaustuvių darbiring Co. šiandien atleido mokėjimo laikas pratęstas
m
n
k
a
i
teigimu, beveik nieko nešis vietų ateina nusiskundimai, ] ą dėkingai įvertinti, k a s ! lią komisiją išstudijuoti išdviem
dienom,
arba
iki
šio
sus,taide del savo
Harold Christoffel, 34, CIO!
vakaro. Mokesčių priėmimo kiria nuo ten gautosios kad tie siuntiniai gaunami yra nedavalges.
t m n t ų vokiečių problemą, skirtumų be algų pakel.mo,
UAW lokalo 248 garbės pre
ir pradedant pirmadieny Pa
raštinėje sakyta, kad mokės sriubos. Jei tokia padėtis labai netvarkingai. Iš siun
zidentą, už tai, kad jis asme
ryžiaus dienraščiai pasiro
čiai bus priimtini iki šian ilgiau užsitęstų, j a u ir taip tiniui būna išimta vertinges
niškai paskelbė 76 dienų
dys gatvėse septynias dienas
dien vidurnakčio, paštu ar menkas stovyklos gyventojų nie j i daiktai. Labai daug
streiką prieš bendrovę 1941
— Amerikos ambasadoriai atšaukiami iš Graikijos ir ] i savaitę vietoj šešių
sveikatingumas butų galuti atsitikimų yra, kada siunti
asmeniškai.
metais klausydamas komu
nai sugriautas". Sausio mėn. nių visiškai negauna, nors Turkijos pasitarimui apie planuojamas joms paskolas.
nistų partijos įsakymo.
— Didelės vėjo ir lietaus audros siautė Anglijos paKALENDORIUS
Legiono Komandierius; dėl kuro stokos tik syki ner giminės i r pažįstamieji laiš
Liudydamas atstovų rū
dieną buvo duodama šilto kais praneša, kad tokie siun krančiuose. Patvinusios upės dar aukščiau iškilo.
Kovo 17 d.: Šv. Patrickas
mų d a r b o " komitete, Chris Rus i ia Kariaus Ameriką viralo, net kavos pusry— Maskvoje spėliojama, kada Marsltallas sueis su įr g v# Juozapas iš Arimatetiniai išsiųsti. Tai nuolatitoffel sakėsi nesąs ir nebu
Stalinu išsikalbėti dėl Trumano kalbos ir U. S. pozicijos, j }os; senovės: Gendvilas ir
CINCINNATI, kovo 15.— čiams ir pietums nebuvo ^ t r e m t i n i U t p a k l į u v u a i u
vęs komunistu, bet Louis
Paul H. Griffith. nacionalis verdama.
— Prancūzija nutraukė komercinius ryšius su Bul- Varuna.
baisų vargą, apiplėšimas. O
F. Budenz, buvęs komunistų
Amerikos Legiono koman
Tokių vietų, k u r maitini kaltininkų niekas ne tik ne gari ja ir įsakė dviem bulgarų korespondentams išvykti,
Kovo 18 d.: Šv. Kirilas iš
Daily Workerio atsakomindierius, susirinkime šiandie mo padėtis labai sutiki. suranda, bet niekas ir ne- tuo atlyginant už vienos prancūzes reporterės išvarymą Jeruzalės; senovės: Eimutis
gasis redaktorius, sakė jis
sakė "Kuomet Rusija pasi šiandien j a u galima labai ieško. Savo laiku Lietuvoje, iš Bulgarijos.
ir Vainis.
dalyvavo susirinkime Mildarys pakankamai pajėgi, ji daug rasti. I r nėra jokių jei siuntinys ateidavo ne
— L e i t gen. Lucius D. Clay perėmė U. S. karinių] jė
waukėje 1941 metais, kuria
ORAS
me tuometinis Wisconsino ves karą prieš J. A. Valsty davinių tikėti, kad artimoje tvarkingas arba dingdavo, gų Europoje komandieriaus pareigas. Pirmoji jo užduotis
Giedra, truput] šilčiau.
ateityje maitinimo padėtis visada būdavo surašomi ak- buvo nuvykti į Maskvą ir pasitarti su Marshallu.
komunistų partijos viršila bes.
—- Lenkija pasaukia visus 20 metų amžiaus vyrus Saulė teka 6:02; leidžiasi
Eugene Dennis davė ChrisDRAUGE rasite visas vė pagėrėtų. Maitinimo nedate- tai ir kaltininkai suranda5:58.
toffeliui įsakymą streikuoti. liausias žinias.
klių kenčia visi, bet ypatin- mi. Tuo tarpu čia tokiais dviejų metų karinei tarnybai.

Tremtiniu Maitinimas Vis Blogėja;
Draudžia Screening Stovyklose

Vėliausių Žinių Santrauka
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(Auko-toj** po $1 dH vie- iVokietgas pracUBos mt*yktos stokos mes praleidžia- ilose jau nyksta Hitlerio laiRed.)
'kais įvestas "mokslą*", kad
patenkinti šiuo parengimu, o
Iš viso surinkta $210.55. J vokiečiai yra "aukščiausioji
dar daugiau pasakytomis
raafc". Senovės norctifckais
kalbomis, nes iš jų įsitikino,
kad anksčiau aite veliasi
A.L.T. skyr. * e t « 3 l t o
į,JJ
^
^
GRAND RAPIDS, Mioh. Lietuva bu nepriklausoma
a
¥?&*, Sd?iteaut ir kitokie
— Lietuvos nepriklausomy ir tvarkysis pati savaimi,
«u kelianti J notatuslnis
bes minėjimas pavyko ne kaipo tauta ir nepriklauso
paprastai gražiai Tai buvo ma valstybe.
D31 atr'^os k u r o , š i o m i s -okiafių midna: Frleda, Hsekmadienį kovo 9 cL, Šv.
Pertraukoj kalbų bavo d i e n o m i s u ž d a r y t a s Harn- ta, Hans, Fritz ir K
i renkamos aukos kovai _už j b u r g U n i v e r s i t e t a s , V o k i e t i Amerikos kareiviai, grįž
žmonių prisirinko pūna ne n e p r i k i a u s o m ą L i e t u j . S u - . ^ „ ^ a U d a r y 3 S n e s a k o .
tanti8]i namo iš Kiaijoc
maža salė.
. . . ,
, rinkta $208. S.LJL 60 kp. I w
^
ima.
tuii
8-tą valandą pmuaukma i &
^
aiti karantiną. BtjoouL, jog
r/. Mons i r t o vakaro veBJ^JP,
Aukotoju
A.nerikos Jtir.gtinlse Val
kareiviai mc'mvdtan » « W
dejas paaiškino programą, i ^ ^ ^
^
^
sutvar^*
kurią pradėjo jaunos lietu-;
^
^ ^
s p a u d o . styrffcs kas met gaunama
F
vių mokyklos studentės mer- . '
^ ^
ipteno trele, l?*d vienu sykiu
Albinos Dnzos, sudainavo
,8.000 z'Sdą ilgumo 40 pėdų
*™e™«' ™ • * • * "
Amerikos ir Lietuvos Mm-'
. r iptattncs r 3 pSdhj gilumo, " J * * P*"**?0 ! • • » * • • *
nus. Vėliau sekė visa eilė AUKOS Ll&lUVČH UelDetl Tiek pieno kasmet išgeria
. _ . _
,
1
kalbėtojų.
kaiBIKGHAMTON,
N. Y.Lie—; Amerika !tawn5s.
tau
»^Tęsinys
h * k n 3| *pmU
*M!i" |
bėjo
iaz. M.Pirmiausia
Laiiriaavičius,
^ok^ surinktos
gios
prieš 6 mėnesius iš Vokieti- ^ ^ Nepriklausomybės mijos atvažiavęs, ir dabartiniu nėiime>
vasario 23«L, Uetu- ^
laiku turįs valstybini darbą v į ų Svetainėje.
- Tvirtų Seklyčioms Setą
Lansing, Mich. Antras kaiAukojo po $25: Matas UrIŠDIRBĖJAI
bėjo d*, žvigžininas.
Vy- ^
L i t K A A . 270-toji kp*
riaušių kalbetojum buvo f ^ m . J o n a f i Yusbainia,
adv. R. Skipitis. Visi pasa Morta SmigelskienS, Marce
mas rakandu išdirbinis ||
kė gražias kalbas. Visi ap le Sedleckiene, Petras Ado*
įgyjo n u s pirkėjų P U n ^
gailestavo, kad mes šiais maitis, Juozas Maldeikią
patenkinimą.
metais minim Lietuvos ne kun. Emil Kranceviclus ir
priklausomybes sukaktį su Jurgis Saviškas.
Turime didel} ir pimą pasirinkimą gražių, gerų ir
ašaromis.
P o $ 5 : J o n a s Barcfia, G a s 
vėliausios mados SEPLYdOMS SE'nj.
Vėliau atsilankė ir wetos p a r a s K o k a t a s , J u o z a s RaPIRMIAU MATYKITE MCSŲ DMUBTUVĘ
klebonas kun. J. Lipkus, ku-. valiauskas ir Jonas Ivaną uPas Mas Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!

IS KITŲ KOLONIJŲ GYVENIMO

Pavyk o Tautos

^^t^^^V&S^

Šventės Minėjimas

-9*58

., . . r

.

T

Pirmadienis, kovo 1-7, 1047

_-. . ^-.-y-y »jr nsar,»'.VJgJr*ay-»« •''• TXT
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Fancy Feathers

Or. Wslter j . Svriatek
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
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( V i r i ILetropolitan Stale B a n k )

TeL CANal 7329
Vai.: — Kasdien l t Iki 12; 1 tkl B; 7
lkl 9. šeštad. 10 ryto iki € vak. Sekmadlenj l t Iki | t . Trefilad. atdaryta.

IdoTRfos Znefas

ris taipgi pasakė
įdomią j skas.
kalbą.
P o $2: Mrs. E . JaškausO r a n d RapicTso l i e t u v i a i k i e n e ir F . R a k a u s k a s .

.ABAlVTUCrrA MEiMULAOdk tK t t * M Itli — M L O M
t l f LABAI n t t » l * * J M * i
ftAlNAS!
Tflkateaaai Pilnai Patenkintų Pirkėjo Ugarateft Mos. —
Prie Progom PaMaotUte Bų.

f

Archer Avenue Furniture
-

JNkEUm

:

Bukit Malonūs
SAVO AKIMS!

Or. F. C. Winskunas
GYDYTOJAS

TetefmuM -

CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Ed.
•fcAJJCES C f F F O R D prefers
Arf» W«ltar f l a n f l oreattoti raII4 " C * e « j « «_ I .
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M
• bmmąutą « f H h i t e
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-wifl 4M» s e e n

Ofiso TtL: PROspect 6446
Rez. TeL: HEMlock 3150
VALANDOS:
'Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
Trečiadieniais

pagal

sutartį.

THE STORY OF
UTHUANIA

GYDYTOJAS IB CHIBIJBGA8

4729 So. Ashland A ve,
(2-tros lubos)
Ofiso Telefonas: YABds 0554
Jei neatsiliepia saukite—
Bes.

390

J. RIMDZUS. D. C.

pusi.

LICENSED CHLROPRACTOR
IN STATE OF INDIANA
Home calls įn Indiana
Phone Wentworth 2527

K A I N A : f 8.50
Užsakymus siųskite 1 —

D R A U G A S
2 S 3 t S. O a k l e y A ve.
C h i c a g o 8, I l l i n o i s
Pleaae send m e postpaid
- .
oopies of your book T H E S T O R Y OF
L.ITHTJANIA
Knclotmd y o u wiU

and S

936 West 63rd Street

Address

TeL

VIB. 1886

DR. AL. RACKUS

I.AFayette S516

4146 Archer Avenue
Mano 22 metu praktikavimą*
jftsu garantavimas

1739 So. HsArted S t '

Palengvina akių {tempimą, kuris
esti priesastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, ati
taiso trumparegystę ir toliregysto. Prirengia teisingai sJdnius. Vi
suose atsitfkimuose egzaminavimas
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda

MGMĄ

padare Seheriley Reserve Amerikos* mėgiamiausią
delfine. OeVeTci^ nepalyginama "kokybe jo
.faranga iH taotaSe, svelna skomu tt -patkia Kvapsniu.

indelių sMffniBiil apdrausti
j>erreflen
Federal
[ per
Corporatioi

Atdara kasdien nuo 9
artaftii

fld •

Kstvlrtadianiais ano •
ano • ryto O d l p t
Pr©-Wsr Onanty

4/.>^lfART 1
^

9

0

] 1/2 PUKT

t*3

5EI
•

*

*

flARCUTI S

-

BBI • M

WHFC -1458 kibcycles

MOKA GERUS DIVIDENDUS j

SOS WEST CERMAK 9B.
CHICAGO S, flŪL.
s
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres. and Mgr>

MARGUOK) Ofko Adreaaa;

Chicago,

Telefonas — « B D v * i i I l
-

••

i .

• *
—•

, !••

FH¥SIOIAN AND SURGEON
X-RAY EXAMINATIONS

*
SUR6BON
GrDYTOJAS)

2242
•

m

i

m

••!•'• • '

&FSBO TAl^AJCDOS:
Kasdien n u o 1-4 p.p. Ir 7:*»-»
Šeštadieniais nuo a-4 popiet.
Trečlad. Ir S e k m a d . uždaryta.
OTJBO T « . — P B O s p e o t S8SS
1«L — VTPcinla S 4 9 t
'

•

Ir

2500 W. 68rd Street

6755 So, Western
*i

Kazimieras

PKSHCBSDf
(LIBTUVI8

- -.-

LOAN ASSOCIATION OF CH1

XeL: GBOvehill 4020
(Ofiso ir ttezidencijos)

UUVAifiAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 4 2 a VVest M a r ą u e t t e R d .
IDargis Vaistinės Name)
OFMO TALAM1X>8:
k * s d j e s a n o 1 Ud 4pp. U" • lkl 4 *
(Trafitod.. Ir OsSUdU j a s s J s o t a r a )

-

-

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND bLRGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak,
Telephone —
Sekmad., Trečiad. ir Sestad.
1821 80. Halsted S t
Vakarais—tik pagal sutartį.
GROvehUl 7313
Rezidencija: 6600 S. Arteslan A ve.
Office TeL YARds 4787
>jį*- •
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. Namu Tel. PROspect 1930
0670.
6 iki 9 vai. vakare.
tel. CANal 7819.
011*0 lel. VUŽginia 0036
Rezidencijos
Tel.: BEVerly 8244
TeL YARds 3146

JENKINS

EXTRA
PROGRAMAS:
Penk
t a d i e n i a i s n u o "7 tkl 8 v . v a k .

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

GY.)YTOJAS OR CHIRURGAS

VALANDOS:
K a s d i e n — 1 - 4 ; 7-0; TrecTad.
šeštad. n u o 1-4; Sekmad. —
p a g a l sutarti.

S E K M A D I E N I A I S : JI n o 1-mos
iki 2 - r o s v a l a n d o s p o p i e t —
KCrOMOS D I E N O M I S : n u o 9 : S 0
valandas vakare.

MUTUAL FEDEBAL SAVINCS

1446 80. 49tn Court, Cicero

DR. J. J. SIMONAITIS

2*21 Wwt *3rd Street

2200 West Cermak Road

. . .

Mfeų Bendrovl gelbsti tūkstančiams taupytoja
sudaryti atamin N u l i nuosavai namas-?
naują automobili—dil apsausos ano nopemia4omų nelaimių. Kiekvieno ta upiniai apdrausti
Iki $^,0<M) per Federal Savinęs and Loan lass*
rance Corp. PRADfiK TAUPYTI DABAR...

DR. P. ATKOČIŪNAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI

DR. P. Z. ZALATORIS

Ofiso tel. MOJiroe
Resia.

VBENINTOUS AMERIKOS UrETOVIŲ
^į™***^
RADIO LAIKRAŠTIS. — |STEIGS*E « A L . 1**»
jį&L-

PLANINGAS TAUPYMAS

VALANDOS:
Kasdien nuo 1—K vai. popiet
ir ano 6 iU 9 vai. vakare.
Trečiadienio vakarais Ir taipgi

DENTIST

— — — i • — =

J*»*

8757 S. Western Ave,

Dr. Alexander J. Javoii

Onso Tel. LAFayette 3210
Bes. TeL REPublic 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
Saukite: KEDzie 2868

DR. BIEZIS

Valandos —
Pagal sutarti.

tf^l
•1*'

SURGEON

[Bes. 6056 So. Talman Ava.
AKTO ATITAISOMOS TeL CANal 6122
Bes. TeL GROvehili 0617
Jaunuoliai, kurie nepriimami \
lOffiee TeL HEMlock 4848
karo aviacijos skyrius iš priežas
ties spalvų neregejimo — (color
hltninsas), Jrrsi|rlritss prie manęs.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Apsiimu isgydytL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Ed.
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes Valandos: 1—3 popiet ir 7—Sv.v. 2428 VVest Marąuette Eoad
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
ka|p pirma.
<*
vakarais
ofisas
uždarytas.
4712 South Ashland Ava.
OFISO VALANDOS:
Teiefonas Y ARDS 1378
REZIDENCIJA
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
V A L A N D O S ; nuo ! • ryto Iki 8 • .
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.
S241 West 66th Place
aak. flskmart, «agal eutartj.
Tel. REPublic 7668

Dr. Vincent E. Zopel

SUencUd ItbūJiep Wb9TmAM% graia .eolraJąpirila.
Copr., TW7, ScbeOley DiHiller* Cmjp., N. Y. C

0ft

and

ramvoe

Scraleto Ryte Skonis

TeL €ANal «SW

PHYSICIAN

Antradieniais, Ketvirtadieniais
Ir Penktadieniais
VAL.:
10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
LiGONIUS PRIIMA:
3147
&
Halsteu St., Chicago
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
Trediad. k Sekm. tik susitarus.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir Šeštadieniais
Vaiandos 8-^8 popiet.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Savings and Loan Association

DR. PETEfi T. BRAZIS

4204 Archer Avenue

OR. EM1LY Y. KRUKAS

..3

• A L A N D U S : 1 — 4 popiet, l : l t —
! : • • rakarala. Tračlad. p a s a i autartl

DANTISTAS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

LIETUVIS

HJNIVlEfcS .

PHYSICIAN and SURGBOB
(Ltetnvii Gydytojas)

VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
7—9 vakare.

H O U R S : r>aily 6 to 8 P. M
Saturdays 10 A. M. t o 8 P. M.

Ofto.

* Cnicago

JEKHJ NORITE PASKOLOS ANT NAMO
JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPLNIMUI
JEIGT7 NORITE GAUS 1% — KREITKITtS 1

Dr. Walfer J. Kirstuk

Ofiso TeL: HEfifiock 5849
Rez. TeL: HEMlock 2324

FHYSIO THERAPY

UTUSH, OPT.

0
0
0

(Ofiso Ir namu.)

3925 West 59th Street

Parate
KUN. TOMAS C H A S E (Čižauskas)
ISleldb Strafford H o u s e , Inc.
kronolorija,

K a m p a s l b - t o s gat.
r e l e f o n a s CANAL 0523, Chicagt
OFISO V A L A N D O S :
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m
Trečiadieniais uždaryta
*«*fttad • • * • a TO lkl ft-00 p m

Tel. GBO. 1800

TeL: MTDway 2880

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

žemėlapiai,

Dr. John J. Smetana
Dr. 1 J. Smetana, Jr.
OPTOMETR1STAI
1801 So. Ashland Avenue

DR. CHARLES SEGAl

Nwi ja Lietuvos istorija

8U1TE IŠDIRBĖJAI —

A v**

IB

Tik vieną porą aki u g a u n a m e gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
| Išegzaminuoti Jas moderniškiausių
metodu, kurią regėjimo mokslaa
gali suteikti.
87 M E T A I PATYRIMO
pririnkime akiniu, kurie, prašalina
visą akin | t e m p l m ą .

DUNDULIS

K . V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
JR AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS Ui CHUtUBGAS

4157 Archer Avenue

744 West 35th Street

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį.
Vai.: 11—12; 2-^4; ir 6:30—8:30
IPlrmadieniais: 2—4 is 6:30—S :30
gventadieoiais: 11—-12.

Dr. A. Moaivid, 1VLD.
GYDYTOJAS IR CHUiURGAS
VVest Town State Bank Bldg.

DR. L E. MAKAR
GYDYTOJAS BS CHIRURGAS

2400 vVest Madison Street

10758 So. Michigan Avenue
OHso Tel.: SEEley 7SS0
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—«
BesiB. TeL: BRUnswick 0597 <
Ofiso Tel.: PUIXMAN 1198
VALANDOS:
Nuo 1 iki 8 popiet; 6 iki 8 vakare
Narna TeL: PUULMAN 8277
•,;

.
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"1> H A F O O"
DARBU SKYRIUS

.m

"DRAUGAS" HET-P WANTED
ADVERTISTNG DEPARTMENT
137 No. Dearhorn Street
Tel. RAVdolph 9488-9489

RANDASI DARBŲ

VYRAI

DIRBTUVĖJ DARBININKŲ
REIKIA
,
PAR RTFEL PRODIJOTS
2633 So. Halsted St.

Oa
UtDARBIS 72 ^ c | VAL. PRADŽIAI
fJfcc

| VAL. PO

S M*N.

S 2 H e f VAL. PO 6 MfcN.

W A N T E D
ASft

DĖL-

DŽENITORKŲ

Užtenkamai viršlaikio

VALYMO

CfCFCKFRS

Experienc*Hl m procese niplrur. ma*
terlal hanrt'lng- eonipment, heatinv
and ventilatingr. sheet m^tal ducts
and spouts and processing: plant
layout
ST!RrCTT-RATi PP,«TOXERS
A N D CHECKKRS
Experienced In steel and reinforced
concrete industrial buildin^s.
DRAFTSMEN'
Brperlenced in steel and concr«te
Industrial buildingrs. machinery supports.
ARCHITECTURilIi DRAPTSM15BT
1

Exoerienced in industrial bullding
layout and detailing.
ĘT.KCrTRTCATi P E « T O \ T R S
ETECTRTCAL DRAPTSMFY
ELECTRICAL DETAILER
E*t>erienced in Hg"ht and power histallation in industrial buildlnes.
GOOD PA Y

DARBAI

VISOSE MIESTO
V4L.J i;SO VAK. D U

MOTERIMS
DALYSE
12

NAKU

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.
SAMDYMO OFISAS
MOTERIMS
BTREET FLOOR

1809 W. vVASHINGTON ST.

Įsigykite šią naują
ir įdomią knygą

APPLY ROOM 725

CORN PRODUCTS REFINING
CX>MPANY

« Katalikiškoji Lietuva"
333 No. Mlchijmn Avenue
dideli. 757 puslapių kun. dr
K. Gečio parašytą ir išleis
veikalą, jau galima ingy
Sheet Metai Vyro tą
ti "Draugo" knygyne. Kny
PATYRUSIO
gos tikslas, kaip autoriaus
METAL LAYOUT VYRO
DIRBTI Iš "BLUEPRINTS"
Pratartyje pasakyta: "yra
supažindinti skaitytoją su
Lathe Darbininko katalikiškąja Lietuva, fci jos
"7" - 'kovomis praeityje del kataA „
Z N e p a t y r u s i ų V y r ų likybės, su jos originaliais
krikščioniškais
papročiais
BENDRIEMS DARBAMS
PRIE SHEET METAL
Žaviu religingumu, katalikis
IR MAŠINERIJOS
kos dvasios persunkta kul
Kreipkitės prie Mr. Haas
turą, liaudies menu, katali
kybes galiūnais, katalikiško
mis organizacijomis ir aps
2308 S. Western kritai su katalikybės niški
niais visose lietuvių srity
se'\ Knyga yra audeklo gr*
žuose apdaruose, kurie įvy
IR
nioti J dail. Viieikio piešta
lietuviškų kryžių viršelį
DIRBTI
Knygos kaina $4.

HUBBARD CVEN CO.
MHAL LATHERS
PLEISTERNINKĮJ

ST. JOSEPH
MERTY LIGONINĖJE 1947 Piknikai
DUBUOUE. I0WA Vytauto Darže
šv. Jurgio parapijos: ge
gužes 18 d. ir rugpiūčio 17 d.
šv. Kryžiaus parapijos:
birželio 22 d. ir rugsėjo 7 d.
Nekalto Prasidėjimo para
pijos: birželio 29 d. ir rug
MOKESTIS $2.00 I VAL,
sėjo 14 d.
Gvarantuota 54 vai. j savai
Gimimo Šv. Panos Mari
tę. Dvigubini mokestis virs"
40 valandų. Unijos ratą. Ir
jos parapijos: birželio 8 d.
transportacija užmokama po
ir rugpiūčio 24 d.
dvejų pilnų savaičių darbo.
Keliones laiko ne daugiau
Sv. Antano parapijos: bir
kaip 12 valandų.
i želio 15 d. ir rugpiūčio 31 d.
Saukit Mr. Louis VerMuelen Visų šventųjų parapijos:
DUBUQUE 2211
gegužės 11 d. ir liepos 13 d.
Dievo Apvaizdos parapi
ARBA RAŠYKITE
jos: birželio 1 d. ir rugpiū
čio 3 d.
REAL ESTATE
Aušros Vartų parapijos:
75 AKARŲ ŪKIS pardavimui, su ar
be fryvuliv Ir ir*»ng1mų. moderniš rugpiūčio 10 d.
kas namas ttu elektra, g^an ir van
šv. Mykolo parapijos: lie
deniu ridule. Prie didelio vieške
lio. 4 mylios nuo aoot*vil'e, Mich.
Rasvkite — #OR. 1,VHTTS. Rte, 8, pos 20 dieną.
Box 12. 8COTTVILLE. MICHIOAN
Šv. Juozapo parapijos: geT fr>Voma« *mofnia vrs <ružėa 26 d. ir rugsėjo 21 d.
Šv. Kazimiero Akademijos
dane naudingesnių žmogu
Rėmėjų dr-jos: liepos 6-tą
mi.
dieną.
Niekados netikėk draugui.
Šv. Petro ir Povilo para
kurs apleidžia nelaimėje.
pijos: gegužės 4 d. ir liepos
Savo darbams pateisinti 27 dieną.
"Draugo": Labor Day,
rią priežastį
Pats garsinkis "Drauge" rugsėjo 1-mą dieną.
Lietuvos Vyčiųj: liepos 4
ir kitam patark.
dieną.
Kirr yra gėrimas, ten yrs
Labdarių Sąjungos: gegu
pavojus.
žės 30 dieną.
Svarbu, kad ši ligonine būtų
baigta taip greitai kaip gali
ma.
Malonėkite pasiaiūlyti.
Jūsų prielankumas ypatingai
bus įvertinamas tų, kuriems
ligonines priemonės reikalin
gos.

Šis laiškas siunčiamas iš
Europos, iš D.P. lagerio, kur,
kaip jums gerai žinoma, de
šimtys tūkstančių lietuvių su
viltimi žiūri į demokratinę
Ameriką ir laukia, kada* ji
tars savo lemtingą žodį mū
sų Tėvynes ir mūsų tremti
nių reikalu. To mes laukia
me jau du metai. Laikas ei
na, o su juo mūsų viltys,
greitu laiku grįžti į Laisvą
Lietuvą, vis mažėja. Taika
kuriama daug ilgiau, ne°ru
kad mes pradžioje manė
me. Mums tenka jau galvoti
apie emigracijos galimyb3s,
nes čia Europoj niekur įsi
kurti negalima — ji per daug
yra suvargus, per daug turi
žmonių, o per maža darbo ir
duonos.

Mano vyras iš profesijos
diplomuotas miškininkas. Jis
taip pat gali tvarkyti par
kus, sodus. Fiziniai pajėgus,
38m. amžiaus.

MOTFRYS

TELEFONŲ KOMPANIJOJ

-

Neturinčiu Giminiu
Laiškas

mėgau. Taip pat galiu siūti,
gana gerai ir gražiai mėgsti,
skaniai virti ir kitus ruošos
darbus atlikti.

GERIAUSI KINO ARTISTAI 1946 M.

AB IEŠKOTE GEROS
PEDfcS IR ATSARGOS?

ooooooooooooooooooooooooo*

H E L P WANTED —

ADS

H E L P WANTED —

f

lLTJJLNUli

Oscars vardo premijomis apdovanoti kino artistai už geriausį vaidinimą 1946 metais.
Iš kaires, j dešinę: Olivia De Havilland, Harold Russell; Cathy O'Donell (jis priima pre
miją Frederic March); ir Anne Baxter. H. Russell yra pastarojo karo veteranas ir
fronte netekęs abiejų rankųi Jo vaidinimas veikale "The Best Years Of Our Lives"
buvo pirmas ir paskutinis. Jis grįžta į universitetą. (Acme-Draugas telephoto)

Iš Pabėgėlio Laiško
Izidorius Pupauskas, Keistuto Bendroves direktorius,
nuo savo giminaičio pabėgė
lio M Vokietijos gavo laišką,
kuriame, be kito ko štai ką
rašo:
šiandien mus labai nudžiu
ginai savo mums dovana —
siuntiniu, kurį gavome pilno
je tvarkoje ir dar toks dide
lis, net 60 pakelių cigaretų.
Nudžiuginai ne dėlto, kad bū
tu galima pasirūkyti iki so
ties, bet dėlto, kad už juos
tikimės gauti pas vietinius
vokiečius sodiečius anie 30
svarų lašiniu. O norint rū
kyti, tenkinsimos vietine
makorka. šiandie už ciearetus, kavos puoeles. šokola
dą ir oanaš ii'a dalvkus gali
vokieti nunirkti Ir parcbioti.
Mielas Izidoriau, galvosi,
kode! Tne«t šiandie kalbame
nr*i* laSinnia? Toflftl. k a d nankutiniu laiku labai mažai
tecAimarne rčenalit. Tr ph*Tnai

viens
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RAD10 SERVICE CO.
5244 VV. MtbRt

m

•TOJ DARBAS OARUrrnrvr.*
Talsom Tisu TMlrtomfllli
•teofctnft Modeliu*

rvr?"in"+i

DTKAJ

locirj?.nq

APKAINAVIMAS

Paimam O namtj tr prt«tatom

Ictomios Žfnefe
(Tęsinys iš 2 pusi.)
ropoję. Karo Departament
as laiškais atsiklausia gimi
nių, kur jie nori palaidoti
čią; pargabentą kritusio ka
reivio lavoną.
•
Prieš karą įvairūs išdirbimai Japonijoj buvo pazym?tl
M a d e m Ja
*> an • D a "
bar gen. MacArthur patvar
kė taip, kad eksportuojami
iš Japonijos gaminiai būtų
žymimi "Made in occupied
Japan". Tas, žinoma, bus
laikinai iki Japoniją valdys
okupacine vyriausybe.

Reiškiu pagarba,
Aš esu moteris, lietuve,
Julija Ručinskienė
Aukokite drabužių, avaly katalike, vedusi, 36m. am
nes, maisto ir kitokių daik žiaus, vaikų neturiu. Lietu
Mūsų adresas:
voj dirbau kaip stenotypiste,
tų lietuviams tremtiniams.
Germany, USA Zone
gi tremtyje teko dirbti įvai
J. KUČINSKAS
Tvirtas silpnam ne drau rius fizinius darbus ir įsiti
D. P. Camp 652
gas.
kinau, kad tiems darbams esu gana pajėgi ir juos pa Ober lenningen (VVirttemberg)
Išmokime vertinti sielos
išganymą labiau kaip pelną,
naudą. — F. W. Foerster. ^

JEIGU DAR NETURIT, TAI ĮSIGYKIT
Vėliausią Anglišką-Lietuvišką
Lietuvišką-Anglišką

JOS F. BUDRIK, Inc.
Didelė Krauutve
RAKANDAI, RADIO
IR JEVVELRY

ŽODYNĄ
Nebūkite be Marlborough's
UTHUANIAN DICTIONARY

Kaina.... $6.00
Šis vėliausias žodynas yra labai praktiškas ne tik
tiems, kurie pradeda mokintis Lietuvių kalbos, bet
ir tiems, kurie nors ir moka, bet galėtų iabiau pa
sitobulinti jos vartojimu ar tai kalboje ar rašyboje.

Visi departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450.00.
TELEVTSION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėles.
Krautuve atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadienį,
ketvirtadienį ir šeštadienį iki
9 vai. vak.
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Jūsu Radio Sugedės'
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Valgydami maistą, pagamin
tą su riebalais už jūsų cigaretus, prisiminsime ir jus,
Izidoriau.
šia valanda esame sveiki,
laukdami šviesesnių dienų.
Kada jos ateis ir ar ateis i®
viso, tai nežinome. Mūsų
vienintelis troškimas yra
grįžti į Lietuvą, bet laisvą.
Kitu atveju priseitų išsi
sklaidyti po pasaulį.
Aš dirbu lietuvių komite
to raštinėje. Dirbame iš pa
sišventimo, be atlyginimo
Jei kas dirba miške, ar ki
tur, tai gauna cigaretų ar
tabako. Vienu žodžiu esame
pastumdėliai, be teisių, kas
gali, tas ir joja ant spran
dų. Asmeniškai skųstis ne
galiu. Prie sunkesnių dar
bų nevarasifift*Jau' persiritau per penktą desetkų me
tų.

Siuskite JŪSŲ Užsakymus Sekančiai:—

"DRAUGAS"
2334 South Oakley Avenue
CHICAGO 8, ILLINOIS

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

TEMTO NUOKITE:

Chicago 8, Illinois
TEL. CALUMET 7287

OICKRO 411S
Atdara Takarais Iki t • • ^ J
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WATCH SAVINGS 6 I 0 W I
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2441 West 69th Street
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10
15
20
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$300 $600 $900 $1200

10 mo. 600 1200 1800
25 mo. 1500 3000 4500

*

2400
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PASIRINKIMAS

VYNO. DEGTINES IR ALAUS
•

•

Yon'll NeeJ

*

BUY YOUR
Geriausiu rūšių ai u

EXTRA
SAVINGS

buteliais, rtežemia Ir

BONDS

statinėmis.

FOR THAT HOME
AIX YOUR OWN
M o n e y H*th» Bmm Pmfmštėm

Many ambidoos couples are saving here to become
future home-owners, soon as the^ve accumulatcd tht
down payment needed. Any čooveoient amoont opens
your insured savings aerount at tfais Assodadoa. The
charr wiU sbow you ho w mucb yoa need to

pristatome I namus

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION
JOS. M. MOZERIS, Sec'y

NOW

3236 South Halsted Street
AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

R8*Ji^i«
PR0TECT YOUR FUTURE

PLATINKITE DRAUGĄ

^

^

Budriko leidžiamos Radio valanlandos kas sekmadienį, iš WCFL
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. iš
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro.

PARDUODAMA NAUJUS
RADIOS
Mfef turime R&rtlfc) I
tomą nereikta laukti dftl
Taip*! Pasirinkimas TIliausiu
IfusIkM Rekordą
DMpIrafM V rUmiamcttm mt

DĖDELIS

Amerikoj jokių giminių bei
artimų neturime, todėl krei
piuosi į p. Redaktorių pra
šydama paskelbti jūsų redag.
laikrašty, gal kam nors iš
Amerikoj gyvenančių tautie
čių ar apskritai amerikie
čiams yra reikalinga pana
šūs darbininkai. Gal kas nors
pasigailės mūsų benamių, bs
ateities žmonių ir sutiks mus
pargabenti į Ameriką, sutvarkvdami visus perkėlimo
formalumus.
Geradėjams
mes atidirbtume ir visados
melstume Dievo palaimos.

TEL. CALUBtET 4118

Telefonas PROspect 5951
\

.

SAVE VVITH A PURPOSE -SAVE
,

ON A PLAN
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DRAUGAS
THE UTirUANIAN DAILY FBIEND
Entered as Second-Class Matter March 81, 1916 at Chica*o. Illinoia
Under th© Act of Maroh t, 1879.
Jtmgt. Valstybėje, bet ne Chioacoje:
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by tbe
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88.00 per y ©ar outside of Chicago;
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Prezidento Kalba Ir Lietuviu Sąjūdis
Po Prezidento Trumano kalbos keleriopai pakilo Ru
sijos pavergtųjų arba jos kontroliuojamų tautų viltys
išsilaisvinti. Jos pajuto, kad Jungtines Valstybės vis
tik tebesilaiko to principo, kad visos tautos, ar jos di
delės ar mažos, turi teisę į laisvą ir nepriklausomą gy
venimai ir kad joms turi būti sudaryti galimumai tomis
teisėmis naudotis. Padidėjusios pavergtųjų viltys su
stiprins jų rezistenciją prieš okupantus ir kovą už išsi
laisvinimą.
Kadangi ir Lietuva yra pavergtųjų tarpe, todėl ir
jos žmonės, išgirdę ką pasakė prez. Trumanas apie
tautų teisę į laisvę, didesniu ryžtingumu dirbs ir kovos,
kad tas savo teises apginti.
Prezidento Trumano kalba teigiamai paveikė ir į lais
vuose kraštuose gyvenančius lietuvius. Jei hgšiol jie,
gyvendami viltimis Lietuvos ateities atžvilgiu, rūpi
nosi, kad kiek galint daugiau padėti savo tėvų kraštui
ir iš jo ištremtiems broliams, tai dabar, neabejojame,
dar daugiau, stipriau ir vieningiau bus dirbama.
Jei ligšiol mūsų visuomenės dalis svyravo ir abejojo
dėl galimumų Lietuvai išsilaisvinti, tai dabar ji turės
stipresnio pagrindo šviesiau ir drąsiau žiūrėti į savo
tėvų krašto ateitį. Žodžiu, mūsų sąjūdis us Lietuvos
išlaisvinimą turės padidėti ir pagyvėti, nes prie jo, bent
taip tikimės, turės prisidėti ir tie, kurie beviltiškai
žiūrėdami į Lietuvos likimą, buvo visai nuleidę rankas
ir nieko nebedirbo.
Tad, Prezidento kalba ir tuo žvilgsniu buvo naudinga.

•
Respublikonų Susiskaldymas Ir Jo Pasekmės
Kiek senate, tiek kongrese respublikonai nepajėgė
sudaryti tokio fronto, kokio tikėjosi ir koks buvo rei
kalingas. Jie vis tik suskilo į kelias frakcijas ir dėl to
tai trukdo jiems pravesti tokią programą, kokią pra
vesti žadėjo prieš rinkimus. Dėl to neteko ir to popu
liarumo, kokį turėjo prieš keletą mėnesių, būtent tuoj
po rinkimų.
Šis reiškinys privedė prie to, kad Prezidento Truma
no vardas ir prestyžas žymiai pakilo. Jis dabar yra
populiaresnis negu kuomet nors pirmiau. Ir dabar res
publikonų lyderiams jau tenka gerokai sukti galvas,
kad atgauti populiarumą. Tai bus sunku padaryti, jei
nepavyks atstatyti vieningumą ir pravesti kongrese
bent dalį to, kas buvo pažadėta. Jei, pagaliau, norima
1948 metų prezidentiniuose rinkimuose pasiekti laimė
jimų, respublikonų partijos šulams reiks rimtai paplanuoti, pagalvoti ir padirbėti.

•

Apvalykime Miestą Visais Žvilgsniais
Chicaga yra vienas iš tų didmiesčių, kuris pasržytni
gatvių ir šiaip jau užkampių nešvarumais. Per kai ku
riuos rajonus ir praeiti sunku, nes daug šiukšlyno, dvo
kimo. Kai nekuriuose rajonuose piliečiai susiorganizavo
ir pareikalavo iš savo aldermanų pasirūpinti gatvių
švara, šis tas buvo padaryti. Kur tokių reikalavimų
nebuvo, ten gyventojai per šiukšlynus ir dvokiančias
išmatas vaikščioja.
Tai parodo, kad miesto švara daugiausiai pareina
nuo pačių piliečių rūpestingumo ir susiorganizavimo.
Jei yra iniciatyvos, nusistatymas ir drąsos reikalauti,
surandama priemonių padėčiai pataisyti. 1*a bloga,
kur tokios iniciatyvos neatsiranda.
Apie tuos klausimus kalbėti ir reikalavimus statyti
yra geriausia prieš rinkimus. Neseniai girdėjome, kad
p. Root, respublikonų kandidatas į mayorus, kalbėjo
apie miesto švarą ir atitinkamus pažadus darė. Tai ge
rai. Bet piliečių pareiga yra pareikalauti dar daugiau
aiškumo ir užtikrinimo, kad tie pažadai nebūtų tik
tušti žodžiai, bet kad jie virstų realybe. Todėl daly
vaukime rinkimų kampanijoj, eikime j rengiamas pra
kalbas, statykime klausimus ir reikalavimus, kad po
rinkimų žinotume su kuo reikalą turime ir kur bet
kokiame reikale kreiptis.

•
Bruka Stalinizmą, Leninizmą
Gauta žinių, kad okupantai bolševikai į Lietuvos mokyklas bruka stalinizmą ir leninizmą, bet mokiniai ne
mėgsta nei Stalino, nei Lenino ''mokslo".
Taip pat patirta, kad komunistai mokina vaikus var
toti ginklus.

Budenzas Save Knygoje Atidengia
Paslaptis

••iii
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— MASKVOS AGENTAI, ATSIŲSTI KONTBOUUO
TI. — POSfflDOTC EIGOS APRAŠYMAI SIUNČIAMI
MASKVAI. — "KOMUNISTŲ PARTIJA PANAsI f
si'RMARIN£." — USA KOMUNISTŲ DIENRAŠČIUI
SSSR FER METUS SKIRIA PO 500,00© DOLERIŲ. —
KĄ USA KOMUNISTŲ VAf>AI SLAPTUOSE POSĖ
DŽIUOSE KALBA APIE RELIGIJĄ — SLAPTAS
ĮSAKYMAS RAUDONAJAM REDAKTORIUI: KARI
KATŪRAS DfiK NE PRIEŠ HITLERĮ, O PRIEŠ BRI
TUS. — SOVIETUOSE DAUGIAU POLITINIŲ KA
LINIŲ, KAIP VISOSE PASAULIO VALSTYBĖSE
DRAUGttN PAftMUS.
—4—
MINTIES fKALINIMAS
Garsusis Budenzas, 1985 m. likęs komunistų partijos
nariu, jau iš pirmųjų dienų pastebėjo, kaip čia viską nu
lemia iš užsienio ateinantieji, štaliniški patvarkymai.
— Minties įkalinimas, koks kad yra. komunistų par
tijoje, pralenkė mano spėjimus, — rašo jisai savo kny
gos "This is my Story", pusi. 127.
Diena iš dienos, dirbdamas ŪSA komunistų centre
New Yorke, jis pastebėjo, kaip iš visų kampų čia plau
kia slapti eilinių komunistų pranešimai apie įvairius
veikėjus, įvairias grupes.
Komunistų vadovybė dažnai darė slaptus susirinki
mus, kurių vieta buvo pranešama paskutinę mjnutę,
prieš susirinkimą, ir dažnai keičiama. Svarbesniuose
susirinkimuose vis dalyvavo slapti Maskvos atsiųsti,
patikėti agentai. Ginčų nebuvo — kiekvienas sutiko su
tuo, ką Maskvos "pateptas" vadas pasakė. Smulkūs
susirinkimų eigos aprašymai siunčiami į Maskvą. Bal
savimų nebuvo, nes kas gi drlsttį pasipriešinti nusta
tytai linijai. Jei toks būtų atsiradęs, jis visų pirma
būtų izoliuotas (išskirtas), jo geras vardas sugriautas,
tada — išmestas iš partijos, kaip liaudies priešas.
Pats Budenzas buvo liudininku, kaip komunistų dien
raščio vyriausį redaktorių Hathaway pakeltu balsu iš
barė kažkoks kominterno atsiųstas patikėtinis. Buden
zas aprašo, kaip jam buvo skaudu pergyvtnti, kad kaž
koks užsienietis, atvykęs į USA, dabar čia rėkia ant
Amerikos piliečio (p. 136).
SLAPTUMAS
Kita komunistų partijos savybė: slaptumas. Vienas
iš vadovaujančių komunistų Budenzui papasakojo šitą
prilyginimą: komunistų partija panaši į submariną (po
vandeninį laivą) — viršuje bangų žmonės ir spauda
temato mažą partijos dalį. periskopą, o didžioji dalis
(ne skaičiumi, o įtaka) plaukia paslėpta...
Kai tik buvo kokie svarbesni pasikeitimai partijos
linijoje, komunistų vadai važiavo į Maskvą instrukcijų.
Ypač tų instrukcijų ir informacijų i(žiniųj) Maskva gau
siai siunčia komunistų laikraščiams į Ameriką. Tele
gramų siuntimo ir panašias išlaidas apmoka Maskva,
taip, kad Budenzo apskaičiavimu, vien komunistų laik
raščiui "Daily rVorker" sovietų vyriausybė duoda pa
šalpos apie pusę milijono dolerių per metus (p. 141).
— Prisidėdamas prie "Stalino partijos" (komunistų),
žmogus patenka pilnon priklausomybėn nežinomų for
mų ir jėgų. kurios Stovi už pasaulio užkariavimą Stalino
vardan. Iš pradžių aš tą tik dalinai supratau, bet juo
ilgesnius metus buvau partijoje,' tuo labiau tas dalykas
man darėsi aiškesnis, — rašo Budenzas (p. 151).
MASKVA NUSIMETA AVIES KAILĮ
Neužilgo po Budenzo įstojimo, pagal Maskvos padiktavimą, pradėta nauja bendrų frontų, "ištiestos ran
kos" politika. Budenzui, kurs iš pradžių žiūrėjo su pa
sitikėjimu į komunistus, atrodė, kad ateina, šviesesnės
galimybės suderinti komunizmą su katalijcybe. Tik vė
liau Budenzas pastebėjo savo klaidą, apie ką rašo:
"Tas ("rankos ištiesimas katalikams'*) tebuvo gali
mas tik todėl, kad Maskvai, kuri tada bijojosi vokiečių
militarinės mašinos, rūpėjo susilaukti paramos iš kata
likų. Kai vėliau sovietų vadai pagriebė Hitlerio ranką
(su juo padarę sutartį), Maskva užmiršo apie katalikų
teises. Dabar Maskva visiškai nusimetė avies kailį ir
veda žvėrišką katalikų persekiojimą Vengrijoj, Lietu
voj, Ukrainoj ir Jugoslavijoj (p. 170).
PAKANKAMAI VIRVĖS KATAL4KAMS KARKI...
Jau ir tada, Budenzui bebandant rasti suderinimą tarp
katalikų ir komunistų, vienas komunistų vadų prasi
tarė slaptame posėdyje:
— Mes tik duodame Budenzui pakankamai virvės dėl
kilpos katalikams pakarti «p. 180>.
Kai Budenzas viename savo straipsnyje, skirtame ko
munistų laikraščiui, įdėjo sakinį, kad "Religija yra pri
vatus dalykas", vienas iš komunizmo šulų Jungtinėse
Valstybėst jį) išbarė:
"Socialistinė valstybė privalo persekioti religiją net
ir namuose, jei tas reikalinga, ir ją išnaikinti; jei ga
lima tai išnaikinti įtikinimais, o.jei reikia, tai ir jėga."
Greičiausia, kad mes ją turėsime naikinti jėga, panau
dojant slaptą policiją, Raudonąją Armiją ir įvairių1

Pirmadienis, kovo 17, 1547
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Bolševikų Okupacijos Išvakares*
1940 BIRŽėLIO 9
(Tęsinys)

Palapinėje šilta n tvanku, -miego n«si»«*i. Pamažu
išslenku iš palapinės ir, palipejusi kiek labiau ant kal
velės viršūnes, žvelgiu aplink; nž nugaros palieku bal
tuojančius grafų rūmus, plačią juostą •vandens, skirian
čią mūsų pusiasalį mio jų, ir nendryne plūduriuojančią
valtelę. Atsisėdu po aukšta liekna pušimi ir, įsmeigusi
akis į p% paskęstu Birutės ir Vytauto laikų istoriniuo
se prismtfiifrBUose. Tylą pertraukia tolumoje sulojęs
šuo ir irklų pliaukštelėjimas prie rūmų, už mano nu
garos. Laivelyje pasirodo vyriškio siluetas, ir iš jo
krūtines išsiveržia nedrąsi lenkiška meliodija. Tuo pat
metu nuo miestelio pusės pasigirsta hettrviško jaunimo
skambūs balsai ir drąsi, galinga Maironio "Lietuva
brangi", kuri, atsimušusi į lygų vandens paviršių, pasklysta po visą apylinkę. -Neužilgo *r laiveliai pasirodo,
prisėdę linksmo jaunimo, ir ties pilies sala susitinka
su vienišu lenku. Jų nuotaika užsikrečia ir jis: apgrę
žęs savo laivelį, prisijungia prie būrio ir kartu dai
nuoja.
Taip, šis kraštas jau HetuvSja! Net lenkai pasiduo
da lietuviškai įtakai... Džiugu! Dar po kiek laiko ir
lenkiškas žodis išnyks iš lietuviškos žemelės. Pasikeis
vėl laikai, viešpataus Čia tikrieji šeimininkai!...
Sugrįžtu į palapinę ir ruošiuosi užmigti, bet lietu
viškos dainos ir lalkštučių garsai iššaukia kažkokį ne
ramų ilgesį ir baimę viso to netekti... Neramu...
1940 BIRŽELIO 15
Rytas išaušta gražus* rr šiltas. Rytoj sekmadienis, o
stovykloje dar nesusitvarkyta, šiandien turiu budėti.
Gaunu raudoną raištį ant rankoves ir tuo išsiskiriu iš
kitų. Darbo daug, skubame galutinai išvalyti rr sutvar
kyti palapinių miestą, kad po pietų galėtume paekskursuoti po apylinkes.
*
Man su mano būreliu tenka ekskursuoti į miestą.
Apžiūrime miestelį, Kęstučio pilies liekanas, užkopia
me į pilies kalną, aplankome totorių mečetę ir kata
likų bažnyčią, kurioje, suklaupę prieš Stebuklingąją
Madoną, užgiedame "Marija, Marija". Giesmė plačiai
nuaidi bažnyčios skliautais kaipo padėka už išlaisvi
nimą Vytauto tėviškės. Mes giedame: "Palengvink mūs
būvį, globoki lietuvį, išgelbėk nuo priešo baisaus", o
mūsų vadovas, Trakų gyventojas — "Palengvink ver
gi J3> pagelbėk žmonijai"... Išėjus iš bažnyčios, aiškinu
jam; "Jau laikas būtų jums suprasti, jog esate laisvi
piliečiai, ir nebemaldauti Marijos palengvinti vergiją,
bet prašyti, kaip ir mes, palengvinti būvį ir globoti
lietuvį..." Nustebęs pažvelgia į mane ir atsidūsta: "Jfi
sų tiesa, bet mes ir nežinojome, jog galima giesmes
žodžius pakeisti... šiandien įpirmą kartą tai išgirdau...'*
Liūdesio šešėlis apgaubia mane, prisimmua, kokia sun
ki buvo lietuvio dalia.
. (Bus. daugiau)
kraštų komunistų partijas. Mes negalime šioje srityje
palaikyti jokių klaidingų minčių savo tarpe: religija
turi būti išrauta su šaknimis" (p. 185-186).
Tuos žodžius perduodamas Budenzas pastebi:
— Tikrumą tų minčių, pasakytų prieš 6 metus, pa
tvirtina dabartinis Raudonosios Armijos ir sovietų slap
tos pdficijos gyvuliškumas (p. 186).
KOMUNISTAI *JSA DARBININKUS NAUDOJA
SSSR POLITIKAI
Budenzas atskleidžia visą eilę paslapčių iš komunis
tų veiklos Jungtinėse Valstijose. Pavyzdžiui, kai 1939
m. Stalinas susitarė su Hitleriu, komunistų laikraščio
redaktoriams (jų tarpe buvo ir Budenz) New Yorke
buvo perduotas įsakymas nedėti Hitlerį išjuokiančių
karikatūrų, bet visus šūvius nukreipti .prieš britus Cp«
201).
Stalinui pasirašius sutartį su Hitleriu, "komunistų va
dai, — kaip toliau rašo Budenzas, — pasiryžo kur tik
galima panaudoti darbininkus, ir tai ne pačių darbinin
kų gerovei, o paralržuojant tą gamybą, kurios sėkmin
gumas ga^tų kenkti rl&leriui'' (p. 201). Kaip pavyzdį
"Budenzas primena komunistų sukeltus Šiaurės Ameri
kos aviacijos ir J£llis-Chalmers streikus, kurių vienintėtei tikslas buvęs: sudaryti sunkumų Roosevelto ad
ministracijai ir sulaikyti ginklų teikimą Britams.
Budenzas atkreipia dėmesį, kad komunistai vis iš
randa priežasčių atakuoti vadovus krašto, kuriame jie
gyvena ir veikia, bet jjie niekada nedaro priekaištų
Stalinui ir jo nekritikuoja. Tuogi tarpu:
— Sovietų Sąjjunga yra kraštas, kurs turi didesnį
skaičių politinių kalinių, negu visi kiti pasaulio kraštai
draugėn sudėjus. Sovietų Sąjunga žiauriai užgniaužė
žodžio, diskusijų laisvę ir jame yra labiausiai išplėsta
slaptosios .policijos Sistema, kokią tik kada pasaulis
žinojo, — rašo Budenzas (p. 210),
Dr. J. Prunskis

M

IARKAINIUKAI
Rašo Noiėcių Vidikas
Raudonųjų cirulninkų soVietskos pastangos ir viltys
tirpsta, smarkiai tirpsta...
taip tirpsta, kaip šunų ru
jos išmindžiotas takas ant
sniego pavasario metu.
Moskovskiems gončams,
tokiems kaip litovski maskolberniai yra, — jokios
skaidrios ateities nėra. Ir
išeities jiems nėra. Tautą iš
davę, maskoliams parsidavę,
-— telieka jiems tik kaukti
ir laukti sau judošiško ga-

Jo.

D

• • •
"Didis svieto sujudimas"
yra dabar tarpe bolševikų...
kaip prieš "sūdną dieną".
Tavorščių našalninkai savo
kanceliarijose Ame r i k o j e
skubiai plėšo ir degina slap
tas mos k o vs kas instrukcijas,
skubiai naikina Kominterniš
kus dokumentus. Litovski ko
munis+ei taipgi slepia savo
našių sąšašus. Ką tai reikš
tų? Gal lietuviškų judošių
karalius Bimba, kurs apie
kacapiškas "tajinstvas" bei
apie -Bolševikiško Vėžio In
stitutą daug kalbėjo ir ra
šė, — gal jis žino?
• • •
Vaitoja ir keikia lietuviš
kų raudonfašistų pisoriai,
kad "reakcijonierių tulžis yra pritvinkusi neapykanta
prieš bolševikus''...
Daug teisingiau jie būtų
pasakę, kad visa lietuvių vi
suomenė neapkenčia bolševi
kų, — išskyrus menkos saujalės sumulkintų durnaropčikų. Nebūkite jau taip nachališkai naivūs, tavorščiai!
Lietuvių tautos smegenys
dar nėra bolševikiškom dur
naropėm "apdopintos" tiek,
kad nepažintų tautos judo
šių, kad klausytų Maskvos
agentų ir be pasipriešinimo
leistų savo israują čiulpti
bolševikams, — tiems dar
bininkų parazitams ir liau
dies priešams.
• * *
Ne vien lietuvių tauta, bet
rr absoliuti didžiuma lais
vos Amerikos piliečių, ir vi
so civilizuoto pasaulio žmo- ,
nes neapkenčia komunistiš
kos bestijokratijos. Pasau
lis nei aklas, nei durnas, —
žino apie bolševikų nuveik
tus veiksmus, mato bolše
vikiškų darbų vaisius.
Kiekvienas bolševikas yra
liaudies priešas ir darbinin
kų klasės išnaudotojas bei
pavergėjas. Bolševikų agen
tas niekad nebuvo ir nėra
darbininkas, o yra tik para
zitas mintas iš kitų darbi
ninkų; prakaito. Komunistiš
kos gengės agentai yra mik
lūs žulikai. ~Re tik žuukai,
bet ir chuliganai. Jie suge
ba mikliai meluoti, darbi
ninkams visokių "rojų" pri
žadėti ir juos apgaudinėti.
Ir ar davė bolševikai kur
nors darbininkams laisvę?
Nedavė. Bet baisią v e l i j ą
milijonams darbininkų tai
davė!
Ar tai už tokias "geradėjystes" pasaulis turi mylė
ti bolševikus?
--. — _

.•

DIENRAŠTIS DRAUGAS, UHiCAGO, lEdNOCT

Pirmadienis, kovo 17, 1947
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA

.

# Listening In *

Cbmog sakė praeita trijų
mėnesių įvykiai "aiškiai įmdo, jog viltys susitaiky
mui politiniu keliu nepavy
to.

Taigi, ruoškimės visi daly
vauti šioj pramogoj. Tiks
las gražus ir vertas para
mos.

Mažai Garsinasi, Bet
Gražius Darbus Dirbs
BRIGHION PARK — L a b 
darių Sąjungos 8-toji kuopa
ne tik labdarių darbą dir
ba, bet jaučia ir Lietuvos
reikalus, ypatingai kada iš
kilo klausimas našlaičių pa
bėgėlių pagelba. Kuopa nu
tarė padėti tame darbe ir
apmokėti kelionės lėšas vie
no vaikučio. Buvo sudary
tas kaip ir fondas į kurį įplaukė $30. Didesni as su
mas aukojo: Visoskienė, J.
Brazauskas ir Damkų šei
myna. Pažymėtina, kad nors
Damkai negyvena čia, bet

N»t

»•

Ruoškimės Visi
Dalyvauti

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudeikis

"

PEIPING, Kinija, kovo
15. — AjseriktegMj ttaizono
dalinio komandierius šian
dien sake Kinijos komunis
tei viliasi jog Kinijos klau
simas bus apsvarstytas už
sienių ministru konferencijo
je Maskvoje. Yenaii radijas
vakar naktį sake Nr. 2 ko
munistas Chm Bn-lai nuo
širdžiai pritaria
Kinijos
probleenos aptarimui Mask
voje.

Rast.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

Kaip žinome, kovo 23 d.,
Vyčių Salėje, 2453 W. 47th
S t , įvyk* A.L.R.K. Federa
cijos Chicagos
apskrities
konferencija. Kviečiami ne
tik draugijų atstovai, bet ir
pavieniai svečiai, ypatingai
tie, kuriems atrodo, jog Fe
Perskaitę "Draugą", g o 
kite ji jūsų giminėms, drauderacijos darbuotė
mažai
gams ar pažįstamiems.
mūsų kuopoj dirba ir auko-1 reikšminga. Konferencijoje |
ja. Šiais metais užkvietė į j į t i k i n s ,
kokius
gražius
Gera Dovana Draugui —
savo gražius namus, 7154 S. Į darbu s ji dirba. KonfereneiMARGARET O'BRIEN Ustens i n t o • telephone
©RAUGO PreiiuMerata.
Artesian A ve., kuopos k n y - i j o s tikslas kaip tik ir yra,
converaation that her Aunt Marissa is making on t h e
set ©f "Tenth Avenue Angel." In thfo new M-G-M
gų revizijos komisiją ir vai-1 į a ( i tuos neaiškumus pra>
f»icturr Margaret co~star» wi t b George Murphy. 75-C
dybos narius, suruošė šau-1 balinus
o davas pilną jos
B.A.LACHAVVICZ
nias vaišes ir kartu visą va-1 SU pratimą. Bus iškerti tdauLaidotuvių Direktorius
pe du ar tris amerikiečius
karą praleido jų sūnūs ir s m l a i , kuriose turėsime pro- ] M [ ( y y Q $U(lUŽUftC
ROSELANDE
kareivius.
dukrelė. Gražu, kad toksai gą savo nuomones išreikšti
KOPLYČIA RANDASI:
bendras sugyvenimas šeimo kas mums katalikams turė
10756 So. Michigan Ave.
je randasi. Kuopa visuomet tų rūpėti šių dienų gyveni
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515
CHATEAUBERNARD,
ta proga skiria $5 padengi me. Kiekvienas dalyvaukite,
Rez. tel — COMmodore 0766
mui lėšų, bet Damkai nuo t o ne tik senimas, bet labai pa Prancūzija, kovo 15. — Ke
atsisakė, pavesdami tą dova geidautina turėti ir jauni turi lavonai — vienas jų aną irgi našlaičių reikalams. mas, nes galima pastebėti, merikiecio seržanto — buvo
NANKIMG, kovo 15. —
Kad sukėlus reikiamą su- kad kaž kodėl nėra bendro surasti šj vakarą vyry užli
MAJAI KOPIJŲ TELIKO
mą pinigų, nutarta ruošti veikimo, vieni kitais lyg ne pusių 7,000 pėdų į Alpes ieš Chiang-Kai-shekas šiandien
pramogą, kuri įvyks balan pasitiki.. Čia turėsime pro koti 23 aukų lėktuvų trans perspėjo savo partiją, kad
kiniečių komunistų
sukili
džio 20-tą diieną, Vyčių Sa gos viešai savo mintis pa
porto sudttmme. Air France mas plečiasi, ir kad valdžia
lėje, 2453 W. 47th S t Ren reikšti, vieni kitus geriau
gimo komisiją sudaro H. j suprasti, kad tuos trūkumus kalbėtojai sake dumotorinis turi tą problemą išaiškinti
1
jėga. Kalbėdamas
—"
prašalinus i š mūsų bendro transportas sudužo ir išspro- ginklų
Sirvinskienė, O. Gimbutie
M. P. gp, užmušdamas visus juo Kuomintango vykdomojo ko
Paraše OWEN J. C. NOREM
veikimo.
nė J. Brazauskas
pirmoje
sesijoje,
keliavusius asmenis, jų tar miteto
žemėlapiai, paveikslai. 800 pust

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

46054)7 S> HermHage

Avenue
Yardsl74I-2

t\ ji w

4330-34 S.
Avenue
Lafayette 0727

•

Koplyčios VEIiTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Progamsti WG£S
/139C k.)
D^BAR KAS ŠEŠTADIENI,
nųo 9:15 iki 9:80 v. ryte.

Alpėse 23 Žuvo

Chiang Sako Civilis
Karas Išsiplėtoja

TIMELESS
ti\ LITHUANIA

s

f

!

KNYGŲ PASIŪLYMAS:

DVIK#V

MISTV

MIRTIES

KAUfA:

Ušsakymtie. aUiakite J —

SUKAKTUVES

9 B A U QA S

GAVĖNIAIStacijos ir Grandus Verksmai
Sv. Juozapo Novena
8v. Teresės Vaikelio Jėzaus Noveua
Novena prie Dievo Motinos Nuol. Pagelbės
šv. Onos Novena
Novena į 6v. Antaną
Šv. Judo Tadejaus Novena
•
Novena už Sielas Skaistykloje
Intronizacija Šv. Jėzaus
ftJĮflins
Sveika Marija — Petrausko — Geg. meu

2334 S. Oakley Ave.
Chicago

10c
10c.
16c
16c
16c
15c
15c
tte.
36c
35c

Galima pašto ženklais užmokėti.

DRAUGAS
2334 S. Oakley A ve.

Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai ŽUVUSIŲ ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvesti perlaidojimui Tik pašaukite ir p. Petkus atvyki
I jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO ^jįjp

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY a

PETKUS
^BjS^H

^^•^•SMgSjgS^gflH

BBBBBBBBBBBBsl

BBBBSBBBsl

SJSKBJBJBBS^H

BBSSB^Mgja^S^BBBBBBBBBl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
D V I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
sfŪSŲ PATOGUMUI:

8, IlMnote

Pleaae send me poatpaid
copies of your book — TIMELESS
LITHUANIA.
Enclosed you wUI
fiud *
...

ANTANINA
GRINIENE
(po tėvais Adamaiėiitė)
Jau sukako dvjeji metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir brangią motinėlę.
Netekbme savo mylimos Kovo 18 d., 1945 metais.
Nors iaikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime užmitjatjL Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį.
Mes, atmindami jos prasišalinimą iš mūsų tarpo, užprašėme
gedulingas šv. Mišias ui jos sielą — Kovo lticl, 1947m., Sv*
Jurgio parap. bažnyčioje, 6-tą, 6:30, 7-tą ir 8-tą vai. ryto.
Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už a.a. Antaninos Gri
nienės sielą. Po pamaldų kviečiame į namus, po numeriu:
3419 South Union Avenue.
Nuliūdę lieka: vyras Kazimieras, dukterys Stanislavą
Slucas ir Marijona Slucas, žentas Hil'iam, Anūkai Dartene,
VVilUani ir Cbarlene.
K

Reik prisiųsti ir tuž persiuntimą.

•'

$2.00

Veteranų Perlaidojimo Reikale

1414 So. 50th Ave«, Cicero, 111.
Telefonas TOWNHALL 2109

Nftiu©

0812 So. Western Ave., Chicago, 111.

Addn<

Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas I

WWWtfWVWWWiWWWWl

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Chteiigo 8, BUneis

££

=
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3E
SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS ISBfiRIMAMS

Menų Metų Mirties
Sttkfcktnve*,

i.

A.
A
MYKOLAS
LUKOŠEVIČIUS
(Gyveno Detroit, Mich.)
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė
iš mūsų tarpo mylimą vyrą ir tėvą, Mykolą Lukoševičių.
Netekame savo mylimo Kovo 21 d., 1946 metais.
Nors laikas tesiaai, bet me3 jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.
Mes, aatmindami jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo,
užprašėme 4 gedulingas šv. Mišias už jo sielą Penktadienį,
Kovo 21 d., 1947 m., šv. Antano parapijos bažnyčioje, 7:00
vai. ryto, gv. Vincento bažnyčioje ir dviejuose Pranciškonų
vienuolynuose.
Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ta už a. a. Mykolo sielą.

Kenčiantiejl nuo menų, atdarų;
ir skaudžių ftaladų, fino kaip lun
ku yra ramiai paajdėtt ir kaip
nakties metu negalimą gerai išsi
miegot. Kuomet
aatados -pradeda
niežt ir skaudė
ti — užtepkite
UEGULO Ointment palengvi
nimui skausmo
Ir niežėjimo tų
•en'4, atdarų ir
skaudžiu jfeladų.
Jo
atgaivinan
čios ir -skausmą
prašaunančios ypatybes sutelks
Jums
tinkama
nakties poilsi Ir
pagelbts ifigydyt
senas, atda
ras ir skau-

i!

*

LIODĖSIO

IGNACAS J. ZOLP

VAtAKDOJ

1616 WEST 46th ST.

Stfttfcttf

MAŽEIKA * EVANS
LAfSOrUVJg 'PftfiKT9KfA1
3319 llt«on|e# Ar#.
YARds 1138-1139

• o 4 5 SOL VVejfefti AVsV

PROspect 0099
Tmm fcom grrm

dalps

Phone: YARds 0781

IACHAWICZ ir SDNAI
Phones — CANai 2515
Om 5765; PUL 1270

«314 W. 28rd FLACE
10756 S. MICRiGAN

MAŽEIKA ir EVANS

kopiyof SUOMI jB*j BSIIHJ

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

3319 UTUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

daa Vartokite J} irgi skaudiems
nudegimams, šašų Ir sutr ūkimų
praSallnimul, ir kad palengvinti
Psoriasls niežėjimą. Atvfidina va
dinama Atmet^'s Foot decima ir
oiežSjim*, sustabdo jo plėtimąsi,
sulaiko nuo odos sudžiūvimo ir
•utrOklmo tarp pirštų: geras ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalima iš lauko puJUBttlOiO iOINHMENT

NUO —
NI3JSON

4 • <^*v

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 8. MKSBGAK AVE.

'd
; ¥*&

r,,«

Sf. CaSIfrrrf MOMIRMlI

3914 West 11 lth St

Siuskite Jūsų Money OrderJ Ue' J —
^

3307 S. UTUANICA AVE.
II

LBGULO, B E P I U - D .
4M7 <W. Mlh 84rg«t
"vK/EB© 60* H/IilNOIS

•^SP8iWw^^W^siSM^* •

Hafliog Ten, E ar BOMJ
Swtoja.

i

ijp i. . mm— •• y

i

y

••

Phoiie: YARds 4908

* « i

TŪLIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CAUFORNIA AVE.

Phone LAFayette 3572

POVILAS J. RIDIKAS

Vienas Blokas nuo Kapinių
^ £ SKW?

Phone: PULlman 9661

ANTANAS K PHILLIPS

Compsny

parsiduo-

la po $1.26 u* po $3.5t.

•, .'.. f

•

Nuliūdę: moteris "Veronika, dukterys fflartha ir centas
Antaną*, Veronika ir žentas Benui e, ir Ona; sūnus Mykolas
ir marti Elena* Jurgis ir visos kitos gimines,

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
tfcoselando dalyse ir
tuojau patarimu jam.

Amfoulansu patarna
viinas yra tel
dieną ir naktį,
kale, saukite mus.

Kai kdda tylėjimas yra iš
mintingiausias
atsakymas
M. Tupper.

335i S. JgĄUftTjcp ST.
710 W. 18th STREET
Setephoae: YARds 1419

Telefonas: CEDARCBEST SS3S
mmt^^^m™*-

ir

d*
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LUJENKAST1S PftAtfOAS, UMGA UU,
• * - ^

Atvykusi B Lietuvos

Pirmadienis, Eovo ir, lalr
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Daug suimtų

Madrid. — Ispanijos poli
cija pranešė, kad pastaruo
ju laiku buvo suimti 122 as
menys, o du buvo užmušti
susirėmime. Suėmimai pra
vesti po bombų sprogimo
Argentinos ambasadoj ir po
Daug belaisvių
licijos vyriausioj būstinėj! x D l e v o A p v a j z d o s p ^
L... . „
...
London. — Maskvos radio vasario 14 d.
Xi..
_ .. ..
pranešė, .kad RUBIJOS terito
r a n e syl.m e s a k, 0 įPUa jau pradėjo ruoštis prie
*
^
,
f
- ! 40 vai. atlaidų, kurie prasirijoje dar tebėra 890,532 vo ma, kad del tų sprogimų yra
. „ „„ , . . . r ,
A,
d
e
s
kiečiai karo belaisviai. Kartu kalti Andrės Nunez Pablo, i
1 ° V ° J' " b l g 8 1 S k ° '
pranešta, kad nuo karo su kuris kartą buvo nuteistas! v o . 2 5 d - Var &- : L G a u b l s
vokiečiais pabaigos 1,003,974 mirti, bet pabėgo iš kalėji-! t&1VSi r u o š ' a s su savo chovokiečiai karo belaisviai bu mo, Pedro Sanz Padres, ku ru pasirodyti gražiu giedoji
vo grąžinti į Vokietiją.
ris atvyko slapta į Ispaniją. mu ypatingai vakarais.
Užsienių reikalų ministe- 1945 metais iš Prancūzijos
rių taryboje Amerikos vals kur jis baigė vadinamąją
X Edvardas Jodwalto, butybės sekretorius Marshall "terorizmo mokyklą", ir 50; ves Amerikos karys Vokiepranešė, kad Amerika savo kitų.
tijoj ir atsižymėjęs visoke
2onoj Vokietijoj turi 15,873
riopa pagelba tremtiniams,
vokiečius karo belaisvius, Apdegė jachta
paatostogavęs pas savo tėtačiau jie skubiai paleidžia
Baltimore. — Buvusi pre- vus Chicago, 2426 West 34
mi. Be to, Amerika kitose
valstybėse turi 15,103 vokie zidento Roosevelto luksusinė PI., šiomis dienomis išvyko
čius belaisvius, daugiausia jachta Mayflower sprogo ir įgyventi į Floridą. Jis neseužsidegė Chesapeake Bay. n į a i V ra vedęs žmoną, taipgi
Italijoj.
Vienas įgulos narys žuvo o lietuvaitę, iš tremtinių stoGeorgės Bidault, Prancūzi
fI lvandenj,
^ H ^ buvoX išgelbėti
^ U ? B ? k ęka-l
! v y k l 0 8 Vokietijoj.
jos užsienių reikalų ministeris, pranešė, kad Prancūzija ro ir civilių pagelbinių lai- j y Valius Semenavičius, iš
tebeturi 641,483 vokiečius vu *
Gardner, Mass., atnaujindakaro belaisvius. Bevin, An
Ugnis buvo sukontroliuota m a s prenumeratą, žada nieglijos užsienių reikalų mi- po keletos valandų.
k u o m e t nesiskirti g u „Drau.
nisteris, pranešė, kad Ang
Jachta dabar priklauso «.„,, „^ _ - ,.
...
u
lija už Vokietijos sienų turi ~«:. x- _ ,
- T - i . i £ . ^ s mus dienraštis yra
435,295 vokiečius karo be privačiam koncernui. Ji buvo
' L. .. , .
., \,
n
e
t
l
k
t
a
i
kiek
laisvius, iš kurių 17,000 kas ką.
patarėjas,
bet
pasiruošusi išvykti į Arkti- tuvio draugas,
™*<>
tikro lie
mėnesį paleidžia.
ir nešėjas žinių iš viso pa
saulio lietuvių gyvenimo.
Didele premija

RaSo DR. J. PRUNSKIS

DOMIO
2INIO

I Lietuvą dar atvažiuoja Rusijos ubagai. — Vilniaus
stotyje. — Kratos ir "raJbavftjiraai" kaimuose. — Mokes
čiai ir rekvizicijos. — Visi buvę seniūnai suareštuoti. —
Svaras sviesto šeši doleriai. — Už mėnesio algą gali nu
pirkti dvi poras kojiniu. — Meldžiasi atsiklaupusios prie
gatvėn išmestu partizanu la\onų. — Drąsuoles išvogė su
žeistą partizaną. — Sušaudė gimnazistą ir išvežė keturias
mergaites už davimą vaistu partizanams. — Važiuoja )
Rusiją tremtiniu pamatyti. — Iš USA siųstus drabužius
tegavo raudonieji. — Gėles t n t partizanu kapu. — 20,000
rublių kontribucijos bažnyči ii. — Bolševikai ir numirė
lius apvagia.

i mus

Beveik ištisas keturias va- vietos kitam vagone kaip tik
landas kalbėjomės su lietuve, prekiniame.
žmonių tiek,
kuri neseniai atvažiavo tie- kad atsisėsti nė negalvok,
šiai i š Lietuvos. Pasisekė jai Stovime
pečius
surėmę,
po ilgų vargų ištrūkti tik daug lietuvių, dainuoja, kiti
todėl, kad buvo Amerikos užtraukia: "Sėk, sesute, žapilietė ir ją užtarė USA pa-; lią rūtą, kad! Lietuva laisva
Praeitų metų vasarą buvo Chicagoj pašautas, James
siuntinybė Maskvoje bei rū- j būtų",
Ragen, leidėjas žinių apie arklių lenktynes. Dabar poli
pinosi giminės Amerikoje.
cija sulaikė čia matomą VVilliam Blolk. Vedamas nuodug
Rusai jau buvo beverčią at LIETUVOS KAIMUOSE
nus išklausinėjimas. (Acme-Draugas telephoto)
sisakyti Amerikos pilietybes.
— Jūs gyvenote kaime?
Mat, dabar Lietuvoje buvo
— Paskutinius metus kai
visiems išduoti nauji pasai, me. Išvarė mus iš miestelio. mainosi. Vieną kartą matosi svarus) duoninių grūdų morusiški, su šiokiais tokiais Mat, mes turėjome malūną, dešimt, kitą kartą keturias- |ka 400 rubliui Grūdų rinkolietuviškais
paaiškinimais. tai kai jį atėmė, teko kraus dešimt, o kitą kart ir pora je mevalia parduoti, bet slapBuvo ir grasinimų, ir tardy tytis į kaimą.
šimtų pasirodo. Ginkluoti ta ūkininkai vistiek parduo
mų, bet ji pilietybės neiš
da, nes kaip gi kitaip mo
—Kaip dabar Lietuvos ū- šautuvais.
sižadėjo ir galėjo išvažiuoti. kininkai gyvena?
kesčius išmokėsi, kaip pasa
DIDELI MOKESČIAI
gas arkliams pakalsi, kaip
— Pilni baimės, kaip ir
LIETUVOS
— Ūkininkai turi pinigais
visi lietuviai. Nežinai, kada mokesčius mokėti, o taipgi geležies nusipirksi ? Sviesto
TRAUKINIUOSE
kas ateis tave išvesti dieną javais ir k itais maisto pro kilogramas (apie 2 su puse
svaro) paskutiniu metu bu
— Kok| gyvenimą palikote ar naktį, kada ateis "išraduktais.
Ūkininkas,
turįs
Lietuvoje ?
bavoti". Tie plėšimai tai apie 18 hektarų (apie 40 a- vo 800 rublių (valdiškose
įstaigose už dolerį moka 5
— Nepamirštamą įspūdi kiekvieną dieną: jei ne Čia,
kerių)
žemės,
turi
duoti
grū
rublius 30 kapeikų, taigi
paliko Vilnius. Stotyje žmo tai kitur išgirsti apiplėši
nės, bilietus nusipirkę, lau mą buvus. Ateina su šautu dų virš 3,000 svarų, bulvių sviesto svaras kainuoja apie Lenkams teks alkti
apie 2;500 svarų, mėsos apie 6 dolerius).
Peoria. — Už informaci
X Leitenantas pulkinin
kia traukinio po ketvertą vais, nežinai nei kas, nei iš
250 svarų, pieno 2,500 sva
Varšuva. — Lenkijos val jas, padėjusias surasti Geor- kas Leo J. VViltrakis, seniau
dienų. Kad nepadarytų blo kur. Dažnai ateina rusų ka
Saldainių
("Dul-dul-dūderų, kiaušinių 165, vilnų pusę
džia įsakė sumažinti maisto ge P. McNear Jr., geležinke- g y v e n ę s Chicago, dabar Win
go įspūdžio užsieniečiams, reiviai. Būk tai patikrinti dolė",
tik
ne
tokių
gerų,
kaip
svaro nuo avies, šieno apie
pas
field m
<<commanding
seniau) duoda aštuonis už davinį mažiausia keturiems
laukiančiųjų nelaiko pačioje j kumentų, būk tai prašyti 700 svarų.
dešimt rublių; didesnis sal milijonams žmonių. Dabar
stotyje. Bilietus pardavinėja j v a i g y t i . Ateina po keturis,
P r 8
S
p a t l f icer- Chicagos 122nd FiAtiduoda tas rekvizicijas, dainis kaštuoja po 2, po 3 lenkų dauguma gaus daug ^ l e S S f o
netoliese esančiame name, po penkis, pavaro ūkininką
eld Artller
y Batalion, kurio
karo metu
apdaužytame. juos pavežti, tai vėl būk tai bet tai ne galas — reikia rublius (po pusę dolerio), o mažiau maisto, negu vokie paskyrė $25,000, o Ūkusias j
sumas paskyrė kitos kompa-1 stovykla randasi adresu 234
"tėvynės
fondui*', jeigu dar kiek ruda koše, ne čiai Vokietijoje.
Žmonių minios. Policija sto "banditų" ieško (taip jie duoti
vi, stumdo žmones. Mane iš vadina partizanus). Išieško "pergalės fondui" ir dar va šokoladu, užtepta, tai ir Dabar daugelis Lenkijos nijos, laikraščiai, radio sto- j E. Chicago A ve. Šis batalio' nas 1941 m. buvo Karo Destūmė iš eilės, tik per pažįs namuose viską, net Ir degtu kam kitam. *
visi penki rubliai (doleris) gyventojų gaus dienai tik tys ir privatūs asmenys.
tamus gavome bilietus nusi kų dėžutes atidarinėja, stal
partamento iššauktas į ka
Kai vyksta kūlimas, atva- už saldainį. Vienas papiro- 1,100 kalorijų. Vokiečiai gi B a d o s t r e i k a s
pirkti. Daug važinėja rusų. čius i^žiūrinėja, vis banditų žiuoja kokie valdžios akty-1 sas kaštuoja maždaug pus- gauna dienai 1,550 kalorijų o
ro veiksmus ir dalyvavo PaIš visos Rusijos suvažiavę, ieško...
Berlin. — Chicago Tribūne cifiko operacijose. Vienas
Atranda
lašinių, vistai ir visus geriausius antro rublio, o prastos rū- sunkų darbą dirbantieji gauprisipirkę (ar kitaip gavę) sviesto ir išsineša. Auksinių I grūdus išsiveža. Nežiūri, ar j sies yra ir po rublį. Moteris-' na ir daugiau. Normaliai praneša, kad aštuoni šimtai pirmųjų leitenantų tame balagaminus lašinių, grudų, j ž i e d u ~ i r ^itų brangenybių j Hko tau sėklos ir duonos, ar kos kojinės, lyg šilkinės, žmogui reikia virš 3,000 ka- Baltijos tremtinių, gyvenau-' talione yra Arnold S. Jacka,
mėsos, duonos, grįžta į Ru- j a l l nebegauna. Tie jau buvo j ne — paėmė ir tiek. Taip 200 rublių. Mergaitei norėjau lorijų dienai. Amerikiečiai č:ių Braunschweig stovyklo-! gyv. 1943 Wilson Ave.
siją. Į traukinį nepaprastai I pavogti per pirmuosius me- nesielgiama su kiekvienu Q- nupirkti trumpas mažas ko gi suvartoja dienai virs je (britų zonoje), paskelbė
X Jokūbas Blauzdžiūnas
sunku įsisprausti. Kai grį tus. Ypač laikrodukus grob kininku, bet kur pataiko — jinaites, tai paprašė 40 rub 4,000 kalorijų.
vienos dienos bado streiką,
protestuodami prieš bolše- Kazys Blauzdžiūnas. kilę iš
žom likviduoti savo turtą ir sto ,jei tik randa. Rusų ka tai šen, tai ten.
lių. Pirkau vyriškus viršuti
Lenkai, žinoma, kreipia
susipakuoti kelionei iš Vil reivių yra apgyvendintų mie DARBAI MIŠKUOSE
nius marškinius (trikotinius, akis į buržujišką ' Ameriką v i k ų o k u P a c i J a ™ kraštuose Pajevonio km., gyv. Chica
niaus į Panevėžį, negavome steliuose, dvaruose.
go],
yra ieškomi Albino
Juda,
kaip Amerikos apatiniai, tik
— Kada sugalvoję užvaro nudažyti), tai kaštavo 160 ir laukia pagelbos iš jos.
Blauzdžiūno, gyvenančio Vo
ūkininkus, vasarą ar žiemą, rublių. Darbininkų, mokyto
kietijoj. Pirmasis yra ieško
į miškus kirsti malkų, vežti jų mėnesines algos yra 350 Dalis išgelbėta
mojo tėvas, o pastarasis —
STASYS UTW1NAS SAKO:
į jų nurodytus sandelius. rublių, 400 rublių mėnesiui;
Honolulu. — Dalis audro
dėdė. Rašyti šiuo adresu: A.
Tal
Paskui
atvažiuoja
sunkveži
" H A D A D
Geriausias Laikas Pirkti
šešis šimtus rublių labai re je pusiau perlūžusio tank
Blauz d ž i ū n a s, Aųgsburgmiai, vėl užvaro ūkininkus tai kas gauna. Iš algos nie
U M D M K "" VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
laivio Fort Dearborn jūrei
Hochfield, von Richthofenstr
pakrauti tas malkas ir išve kaip negalima pragyventi.
REIKMENIS^.
GERAS PASIRINKIMAS:
vių išgelbėti. Motorinė gel
ža, kur jiems patinka.
28, Baltic D. P. Camp, Ger
Vieni baidlus pardavinėja, bėjimo valtis paėmė 10 jū Sukčiai teisiami
Stogams Reikmenys — Tnsafaotn Plyta išvaizdos Sldfogs
many.
Gana dažnai ūkininkus iš kiti drabužius. KaB turi gi reivių.
— Langu — ITurn — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Jerome K. Mellon, 51, gyv.
VarnHio — Enamelio — Gelesmhj Namams Relkmeno
varo su pastotėmis. Seniau minių, žiūri i kaimą, atva
(Hardware — Pletsterto — Cemento — Šrato — Visokios
Bijoma, kad 12 kitų jūrei 8217 Blackstone ave., apJuozas Kazakevičius ki
ypač varydavo vežti tuos žiuoja maisto ieškoti. Kas
RAfiies InsaHacIjos Materiolo — Šturmo Langą — Kom
"istrebitelius", kurie vyksta kaime neturi giminių, imasi vių, kurie susėdo j gelbėji kaltintas priėmimu pinigų už lęs iš Kalvarijos miesto, dabinacijos Dora — Wsll board — Puster Board — Varna*
mosi valtį prieš tris dienas, namus, kurių jis niekad ne-; bar su šeima gyvenąs Vodfiq Ir Daug Kito Dalykų.
gaudyti partizanų. Įvyksta spekuliacijos.
gali būti audringoj jūroj žu pastatė, iš viso $50,000, nu- j kietijoj, ieško savo giminaikautynės, ūkininkų irgi bū
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
Mokykloj mokytojai su
na nukautų. Todėl paskuti kviečia
tėvų susirinkimą, vę, nes jų niekas nepastebė baustas nuo dviejų iki 10čio Prano Kamantausko, ku
STASYS LITWINAS, Pre*.
niu metu daug kur moterys padejuoja, kad nebegali iš jometų kalėjimo. Jis priimda ris Amerikon atvyko 1908-9
važinėja su pastotėmis — algos pragyventi, tai tėvai
Likutis Įgulos, apie 20 jū vo iš žmonių pinigus ir žametais ir apsigyveno ChicaCARR MOODY LUMBER CO.
vis joms lengviau išsisukti. nutaria duoti nuo vaikų po reivių; plaukia su puse laivo dėdavo pastatyti namus, bet goj, ar Philadelphia, Pa. Jis
8089 S. HALSTED ST.
TEL. VICTOBY 12T8
Vyrai visuomet laikosi nuo tam itkrą kiekį grūdų, rie į Pearl Harbor, lydimi vie- apie tai nė negalvojo. Be to,
jis turės atsakyti dar už tris pats arba jo pažįstamieji
no karo laivyno laivo.
šaliau, jiems pavojingiau.
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai vak.
balų.
prašomi atsiliepti šiu<> adkaltinimus.
Daug žmonių areštuojaVisi sukasi, kaip tik kas
Kita apgavikė, Mrs. Mil-!.resu: Juozas Kazakevičius,
ma. Net kas buvo seniūnu i i į m a n 0 j kad tik kaip nors
tizanus. Jie yra taip pat lyg dred Burke, 41, kuri jau nu- Germany (13a) VVurzburgnepriklausomybės ar vokie gauti pavalgyti.
.,
pagelbinė policija: eina prie bausta nuo vienų iki 10 me- Zell, Nord Kaserne, 260 D.
čių laikais, beveik visus su
Ūkininkai, darbininkai ir
volių atidavimą tikrinti, ap tų kalėjimo, turės atsakyti p. Camp.
areštavo. Areštuotieji išvež
visi kiti lietuviai tik laukia
siaučia kaimus, lyg tai parti teisme antradienį dar už še
ti į Rusiją, kiti kalėjime, ki
kokia nors išganymo — karo
DEGTINES
GIN
X Br. Jonas Seibutfe, vieti jau mirę.
zanų ieškodami. Dažnai vi šis kaltinimus.
BRANDES
ar ko kito.
VYNO
Marion H. Bissel, gyv. j nas brolių TT. Marijonų KOE
sai nekaltus žmones nušau
Kį
GALIMA
PIRKTI
RŪMO
KORDIALŲ
NAUJIEJI
na, jei tik pamato bėgant. 1901 W. 31 st., dar tebeieš- gregacijos, šiomis dienomis
• KRUPNIKO
— Krautuvėn paskutiniu PAREIGŪNAI
Žmonės jų nekenčia, ir jie domas policijos už apgavi gavo įdomų laišką giminai
l
laiku nė nebuvau nuėjusi—
Bus Parduodama
patys
nebemėgsta
to
'istre mą virš 100 žmonių nejudo- čio Danijoj, kur jam pavyko
—
Valsčiuose
yra
vykdovistiek negali nieko gauti.
bitelių" vardo. Dabar jie va mojo turto biznyje. Jis išpabėgti iš komunistų "ro
Ką gauni, tai juodojoj lin- mojo komiteto _ p a s n i n k a s dinasi "laisvės
SPECIALEMIS KAINOMIS
gynėjais", viliojo $160,000.
jaus". Šiuo metu rašo, ten
koj. Norėdami daugiau iš i * ** *> p w » W « ' "7 $ * * "aktyvistais", bet žmonės
tokie šalčiai, kad ledu gali
ūkininkų išspausti, įvedė to partorgai, komsorgai (žmo juos po senovei vadina Susidūrė su troku
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
ma nueiti į Švediją. Danija
kią tvarką: jei atveši virš nės juokdamiesi juos kiem "strebokais",
"stribikauTies Michigan ave. ir seniai turėjo tokią sunkią
normos grūdų, tai gtausi kor sargiais vadina, jų neken liais" ir kitaip.
Indianapolis
blvd., Ham- žiemą. Blogiausiai pabėgė
teles pirkimui tam tikrų da čia) ; yra tokios mergos
Į
tuos
"istrebitelius"
įs
mond, susidūrus į Chicagą liams. Barakai šalti, nes nė
lykų. Bet ir su tomis korte valsčiuose, kurios yra priva
tojo komunistai; kai vyrus važiuojančiam
lomųjų
duoklių
knygų
vedė
Greyhound ra kuro. Naktimis miega ne
lėmis nevisada gali gauti, to
pradėjo
imti
į
kariuomenę,
busui su gazolino troku, še nusirengę ir dar apsikloję
dėl žmonės daugiausia juo jos.
kiti
irgi
stojo
j
istrebitelius,
šiolika keleivių buvo sužeis tuo, kas ką turi. Jo šeima,
Valsčiuose yra milicija.
dąja rinka naudojasi. Kai
nes
tokius
atleido
nuo
kari
ta, bet nė vienas nebuvo su rašo, išdraskyta. Vieni iš
nos — aukštos. Nuvežęs grū Milicijos viršininkas dažniau
nės
tarnybos,
žeistas pavojingai. Laimė,
dų centnerį į valdišką supir* šiai būna rusas, raudonar
NATHAN
3529
So.
Holsted
S
i
trėmime, kiti palikę Lietu
KANTER
kimo punktą, ūkininkas gau mietis. Valsčiuose yra ir bū
(šio {domaus pasakojimo kad gazolino trokas neužsi
voj, tačiau jų likimas neži
degė. na keletą rublių, o juodoj riai vadinamų "istrebitelių*', tęsinys bus rytoj).
Phone: YARDS 6054
nomas;- rinkoj už centnerį (apie 125 kurių uždavinys naikinti par(
,s
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