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Vokiečiai Netiki j Konferencija;
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FRANKFURTAS, VokietiCLEVELAND. kovo 17.—
VVASHINGTON, kovo
ja, kovo 17.—šiandien pa-j Maždaug: 100K000 narių CIO —Vyriausias teismas šian("Draugo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas)
MASKVA, kovo 17.—Ru- jtai, jog Anglija skaitanti,
aiškėjo, kad Hermanno Goe- United Rubber Workers uni- Idien atsisakė peržiūrėti Morsijos užsienių min. Moloto- j kad Kinijos reikalas pirmoEuropa ir visas pasaulis su centrine vyriausybe. Siū- ringo ir io 10 sėbrų naoių jo° keturiuose ' 'Keturių Di- ton
Friedman
protestus
nešasi į didety pavojų, leis- lo suvienyti Vokietiją poli- vadų lavonai buvo sudeginti džiųiu" gūnios fabrikuose prieš atleidimą iš War Man- vas šiandien reikalavo už- je vietoje eina tarpe Amerid r - - Vokietijai užimti vy- tiškai ir ekonomiškai, gi dėl j masinio nugalabinimo dieno- sustreikuos ateinančio sek- i power komisijos darbo. Tuo sienių ministrų tarybos po- jkos ir Rusijos,
raujančią vietą tarptautinė- reparacijų
mokėjimo y r a | J e praeitą spalių 16 d., ir įmadienio vidurnaktį, jei ne-j būdu, palikta galioje žemes- sėdyje, kad būtų sudarytas
je industrijoje.
tos pačios nuomonės kaip ir pelenai buvo išsijoti į upelį j bus iki to lajko duotas rei- nių federalinių teismų nuo- 20 metų reparacijos mokės- ĮJN TyiimO KomiSIIOS
kur gimė na- kalaujamas algų pakėlimas, sprendis palaikantis civili- čių planas, kuriuo Vokietija ! | f A m a i l f l a C i i r i r L a M n
J a u dabar vokiečiai drą- [An8lii*> r e i k i * P i r m a atsta- Mi nchene
sumokėtų sovietams $10,- i 1X0111011110 JUSKKdlUe
Anot unijos viršininkų, uni- nes tarnybos komisijos įsa
šiai kelia galvas ir tvirtina, ^
VokieUją, kad ji pati |«U partija.
kymą F r i e d m a n o T t t o i m u l 000,000,000. Bolševikai tei-l K^TANOFTTON Graikikad Vokietijos turtai ir jė- j > a l § t l l m o k e t i skolas.
Iki šiol nebuvo pranešta, ja reikalavusi 26 centų vaCivilinės tarnybos komisi- ** * * V o k i e t i J a * > r i d a s i u s i l*' " ° V ° ^
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bių kontrolę Ruhro srities ir ž i u o t i - Rusijos,
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Didžioji dalis vokiečių su Priešinga Vokietijos i n d u s - Į
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$1.34 vai,
WASHINGTON kovo 17. tuoj panaikinti amerikiečių- Jugoslavijos, Bulgarijos ir
šypsena žiūri i "Keturių | trijos atstatymui ji siūlo vi—Vyriausias teismas šian- britų okupacijos zonų sulie- , Albanijos atstovai nutarė
Didžiųjų" bandymą išspręs- sus fabrikus perkelti į kai
TOKYO, ko'vo 1 7 . - Gen."gą Japonijai, t ' J UN nedali | d " < * « * «™* Prie» kitą j i m ą . J i s taip pat užsipuolė P ^ « * * P ^ T S * 2 J " į
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skaito, kad Maskvos konfe- p a t internacionalizuoti Ruhtikioi
metų kitų iš sąiun%Z kraštą
Z t ir l peržiūrėti
i Z e n a ! Votš ' ^ i t u laiku užbaigti Japo- ,reikale. Tarp kitko, j i sakė 31 . ^ - n e b e n t angliakasiai mai muitų sutarties su Saaro karkos.
rencijauž nepasiseksianti.
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a
sienio stebėtojai,
kietijos sienas.
gininkų
dar daugiau gyveną
laime- partnerių
stengiasi kuodauP ciją i |OKupacija jau Daigia Kons- f a u ^ ^ , ^ , ^ ^ ^ ,,$2,800,000
^
..,_:_... kurį„ Aprancūzai
.,.^...
tą 'privilegiją." Teismas pa- skyrė nuo Vokietijos ir už- legatų UN komisijos tirianVokietijoje,
sako, kad
vokie- g i aIŠ
to matyti,naudos
kad iš nors
ti,
nes "Keturi'
tarpusavy
u ištraukti
šios Panaikinimą alijantų štabe jtruktyvias fazes. Pirmoji
tą gyvendinant savo valdė.
įčios nerimą Graikijos ir jos
čiai nežiūrint
šalčio Į taikos. Kiekvienos valstybes Porcijos, sudarant ir pasira- jdemilitarizacijos - jau už- \darė
negali
susitartialkio
ir ir
kiekvie^ f ^ Y s a k ^ nuo košiaurės kaimynų pasienyje.
fo
nas iš ju tempia vokietj i į imperializmas susikerta vi- ^
™ a l i ^ t a i k < * * ^ > \«™**1 *****
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Kiti Įdės, o Rusija
Jugoslavija,
Bulgarija ir
savo p u s ę . žadėdamas, jam į f i t M 9 e t a š k u i .
t d ė l ^ i į o s derybos turėtų Į galo kiek galjma po okupa- |
' nuogDre,.
Pasinaudos
Albanija yra Graikijos kalvisokiausių gėrybių
prasidėti "taip greit kaip ei ja, o tre&oji - ekonominė , Teismo^uosprendis m k a laUja
» k a d per ^ n k i ^ d i e " j U.S. Valstybės sekr. Mar- tinamos rėmimu
kairiųjų
Dar anų taikos sucarčių galima." Japonijos "kontro- —negali būti okupacijos iš- j
: nas po mandato išleidimo d a l i a s
pasipriešino rusų gaujų.
Didžiausia vokiečių baimė S u Vokietijos satelitinėmis j jg į r vadovavimas" tuomet aiškinta.
Lewisas
yra ta, kad sąjungininkai valstybėmis rašalas neiš- j turėtų tęstis po Jungtinių i Sakydamas Japonija t e b ė - i
atšauktų savo p r a - ; p a s i ū l y m u i aiškindamas jog
nešin
tarpusavy nesusitartų. Jie džiūvo, kaip jau kalbama Tautų priežiūra.
ra ekonominiai alijantų blo- !
* * angliakasiams, jog | t u o b ū d l l k i t i a iįj a ntai dėtų
Pačiupo Parašutistą
jų u n i i o s s u t a r t i s s u
bijo taip pat dėl būsimomios apie jos peržiūrėjimą ir paMacArthųras atsisakė spe- 'kaduojama, generolas įarei- !
valdžia p į n igų į Vokietiją, kad ją ' ATĖNAI, kovo 17.—Autol y r a išslDa
taikos sutarties, kuri bū- taisymą. Nejaugi žmonės c ifikuoti dienos kuomet tai- |ške, jog šios problemos iši g u s i . Jei Lewisas gelbėti, o rusai išsi
išsiurbtų tą ritetingas graikų
šaltinis
J
sianti labai sunki. Jei Mas- būtų pasidarę bepročiais? k o s derybos turėtų prasidė-I aiškinimas galimas tik tai *"
™
*-*--*- i^rtą, kas išeitų lyg kiti ali- : šiandien sakė parašutistas
to —
nepadarys
per nustatytą
kvoje nebūtų prieita prie Ar tai nėra vaidinimas?
t^ ^ t n u r 0 d ė jog tai ture-ikos sutartimi,^ kadangi
. _ laiką, UMW turės sumokėti j a n t a i sumoka Rusijai už bulgarų uniformoje
buvo
o_ xpre
susitarimo, tai jie tikisi, kad
Stalino . ' S e r e n a d o s ' . . .
tų būti tik keli" mėnesiai, ii- jkyba turi būti privačių pre- 1*2,800,000, arba pilną $3,- Vokietijos reparacijas.
graikų kareivių suimtas šešper laiką būtų užmirštas
Molotovas reikalavo iš Vo- tadieny netoli Bulgarijos rugiausiai. Jis taip pat atsisa- kybminkų rankose. Jis taip 500,000 baudą.
Ruhro krašto internacionaViename anglų laikrašty k § g p - u k a i p U g a į
relkHų
pat pabrėžė, kad Japonija
kietijok išvežti fabrikus ir M ! a ^ \ n e š ^ d ° ^ ^
st
lizavimo klausimas ir Sar- buvo graži karikatūra: a - i p r i ž i ū r § t i j a p o n į j ą
šiandien supranta kaip ir kikitas nuosavybes kaipo re matomai vežamus komunis
ras nebūtų atskirtas nuo linas su Molotovu atsisėdę
paracijas, pasidalinimą vo- tų partijai Graikijoje.
Vokietijos. Gi kiti bijo, jog ant mūro. kuri 3 pavadintas i Turi Būti Laisva Prekyba į ^ J į ^
į £ £ Z ? £ i
jfOVĮ P a l e S t m O i e Ikieeių nuosavybių laikomų
p r M t r ~ [ ^ u ^ V i %
Vokietija galės būti padą- ." geležine uždanga,'
groja
MacArthur sakė jei Jung- i versmas buvo iki šiol didZALfi kovo
kovo 17.
17 —
užsienyje- Dei
bei reparacijų
JERUZALE,
— i' užsienyje,reparacijų iš ; ridllClUdl UlVUĮIUfO
linta į dvi dalis, štai kodėl ant gitaros visokias serena- t inės Tautos negali parūpin- i*į aU sias pasaulyje.
j Palestinos vyriausybe šian-1 kasdieninės gamybos. Jis savokiečių partijų
lyderiai das susirinkusiems apačioj ti lengvą kontrolę reikalindien panaikino karinį stovį kė 20 metų sumokėjimo laistengiasi atkreipti savo tau- mūro trims sąjungininkams,
PARYŽIUS, kovo 17. —
kas turėtų galioti nuo Pots
po
15
dienų,
tuo
nukeldama
tiečių dėmesį ji Maskvos Tuo tarpu už mūro rpsų išdrįsęs pulti Lenkijos. Gi
Prancūzų spaudos agentūra.
damo sutarties pasirašymo j paskelbdama pavėluotą rabritų
kariuomenės
valdymą
konferenciją.
mokslininkai, pasidėję ant kada jis atsisuko prieš Sta
1945 metais, ir kad sutarta F , .„ __
. v . ,.
tam
tikrų
žydų
sričių
šven
žemės
pavogtus
Kanadoje
,
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portą
is
Hanoi,
šiandien ra"Keturi Didieji
Prieš
liną, tai šiam nebeliko nie
vokiecių
plieno
gamybos
10,r
toje Žemėje. Maždaug 25,000
atomiškos bombos planus,
a
prancūzų ^kaLONDONAS, kovo 17 - j
|ooo,000 tonų norma turėtų r portą
^ VvoI jog
! **""£*
"
Vokietijos Klausimą
ko kito kaip gintis ir šauk
ž
ų!
i prakaituodami stengiasi su*patys
f
.
! . k| b«uti
« rvo^H„
o ooo onn nuomene okupavo Mon Cay,
tis anglo-saksų pagalbos. Dideli vejai. Kurie prauže iužbaigimu,
v. . .
nutraukdapakelta :w
iki i12,000,000
Daug jau buvo rašyta apie j montuoti bombą,
! šiaurės Indokinijos miestą
vakar nakti, už
Stalinas žinojo, kiek rusų per sAngliją
tonų per metus reparacijos
7A
o«r«^««
i«^i^o^s
n^
spygliuotų
vielų
užtva
anglų, amerikiečių, prancūStalinui matyti įkyrėjo tų
netoli nuo Kinijos rubežiaus.
!I - • • ii
valstietis myli savo žeme, m u s ^e 14 asmenų ir pridarė rus, kuriais
tikslams.
buvo
apsupti
jų
zų ir rusų tezes, bet trum- "taikos serenadų" skambinitad visą patrijotiškumą jis milijoninius nuostolius Ang kvartalai.
pai suglaudus, gabma būtų mas, nes atsigręžęs kreipiaRaportr.ota jog britų už
ir statė ant šios kortos. Bu lijoje. Pranašauta, jog oras
pakartoti:
si i mokslininką su šiais žoBritai sakė karinih atoyis sienių sekr. Bevinas paruopasitaisys, bet " didelis lie
vo
padarytos
kai
kurios
re
tus ir vėjai" laukiam* rvt panaikinamas dėl to, kad jis j še laišką Molotovui atmeRusija, Reikalauja politiš d ž i a i s :
formos.
Karininkai
išsiskyrė
A r
WASHINGTON, kovo 17.
atsiekė tikslą, bet žydų po tant Molotovo
pasiūlymą
^eit bus
P u o š t a iš kareivių masės, cerkvėms dieną.
ko Vokietijos suvienijimo, ! v . žemio Irgun Zvai Leumi or specialiai konferencijai dėl — OTC administrat o r i u s
pagal "sovietiškos demokra- š l b o m b a ?
;buvo atidarytos durys ir
Vėjas nakties metu buvo
ganizacija tyčiojasi, kad tai Kinijos. Bevinas padarė nu- ™ai- gen. PhiliD B. Fleming
Tas vaizdžiai parodo, kad ' stačiatikių popai pradėjo
tijos" pavyzdį. Ji siekia eko
pasiekęs net 98 mylių per
5l
nomiško suvienijimo, kad Stalino ir Molotovo kalbose garbinti Staliną. Rusuose valandą smarkumą. Didžiu nieko nereiškia ir kad karas sistatymą panašų Marshal- ofi'and'en perspėjo kongresą,
gavus daugiau reparacijų iš nėra tikro nuoširdumo, o atbudo imperializmo jaus ma aukų buvo užmušti kren prieš britus visvien tęsiasi, lui, bet be to dar pabrėžęs i T "didelis namų trūku!mas" tesis bent iki 1948 m
vakarų zonų, bet stato są- .vien tik noras prailginti lai- mas ir šiandien jie ieško to, tančių medžių ir griuvėsių.
birž. 30 d., ir kad nuomų
lygą, kad anglo-saksai ne- i š 
ko rusų carai niekad nesva
kontrolė turėtų būti iki tol
kištų savo nosies į rusų zoKo pagaliau nori Sovietų jojo ir nesapnavo.
—Prancūzijos užsieniu ministras Georgės Bidault va- D r a t e s t a
ną.
Rusija? Ko nori jos vadai?
kar vakarą tarėsi ®u diktatorių Stalinu dvi valandas.
Į
Bet Maskva vis dar neuž
—Anglijos ministras pirm. Attlee 2 vai. po pietų šianKALENDORIUS
Anglija. Siūlo aaminis- A r JJ« P 3 8 " * 0 . i š t i k i m i k ° - miršta ir apie pasaulinę re
Kovo 18 d
' šv- K i r i , a s iš
truoti Vokietija per centrinę munizmo idealu,, a r paaida- voliuciją idėjos. Ji gerai ži
Penki vyrai apsiginklavę dien (Chicagos laiku) sakys radijo kalbą kurioje nušvies
u
T
i „,. ^« vė nacionalizmo apsvaigi[Jeruzalės; senovės: Eimutis
vynausybę. Jos planas da- ; . n _
,
, , no, kad revoliucija negalima su kulkosvydžiu ir revolve Anglijos ekonominę, padėtį ir susidariusią krizę.
%
i;«„:
« r»«.;,-^ ^ 'mm? Daug kas sako, kad be karo, nes anot Stalino, riais vakar pagrobė $16,000
—Chicagos kviečių biržoje vakar kviečiai padarė 30 i r V a i n i s
6
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v
linai panašus i Rusijos ir v .
,
.. J
metų
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rekordą,
o
kukurūzai
27
metų
rekordą.
^
*
* *
kapitalizmas
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nepasi
nuo
Oscar
Mayer
Packin,g
siandl n
es
yra priešingas
siūlomam
* ™ " 3» ^
^į ' duos nesigindamas. I r šian
—Anglijoje paskelbtai naulįas perspėjimas apie dide Marijos sužiedotinis; seno
11
Co..
1241
Sedigwick,
darbi
Amerikos federaliniam rėži- J nacionalistai uz pat] Hitvės: Prutenis ir Vogedė.
dien, kada jie tvirtina, kad ninko, kuris tą sumą vežė į lius vėjus ir lietų, kuris iškelia upes.
er
mui. Del reparacijų, tai vo- **
nori taikos, atrodo juokinga, banką deponavimą.
—Paragvajaus sukilėliai užėmė kelis miestelius prie
ORAS
kiečiai turi mokėti tik tada,
Ar šis karas kilo ne dėl
nes tuo pat metu komunistų
Plėšikai visi laikė nosines Brazilijos rubežiaus, ir išlaisvino 1,000 karininku.
Giedra, nebus didelės atkai atstatys savo industriją, j rusų kaltės? Jei Stalinas nepartija siekia pasaulinės re ant veidus ir paspruko juo
—Keli kongreso nariai nori žinių ar nebuvo slaptai $u- mainos. Saulė teka 5:58;
Amerika. Nori, kad būtų į būtų pasirašęs sutartį su
voliucijos.
V y t Arūnas dame automobilyje* .
leidžiasi 6:01.
sitarta seniau, kad Amerika padės Graikijai
.
įkurta federalinė Vokietija Į Hitleriu, šis niekad nebūtų,

Gen. MacArthur Ragina Perleisti
Japonijos Valdymą Ateityje UNai

Kasėjams Streikuoti

Panaikino Karini

Indokiniečiu Miestą

Audros Užmušė 15
Asmeny Angliioie

Prašą Nuomų Kontrolę
Dptesti 1 Metams

Vėliausių Žinių Santrauka

PENKI PLĖŠIKAI
PAGROBĖ $16.000
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Antradienis, kovo 18 j 047

Šventė pradedama iškil ja geltona, žaflas raudoni, nų, jų tarpe pasirodo net ir
mingomis pamaldomis gra V a i n i k o kfc*$)ine m*.tyti diplomatinio korpuso narių,
žiojoje Visų ivenfcjju. baž- aukso raidėmis užrašas: profesorių, aukštų valdinin
OPTEMETRISTAS
VASARIO 16 PRANCŪZIJOS LIETITVIAI PASfttODO nyčioie. Pamaldas už Tevy- "Žuvusiems už tautų laisvę.
kų bei dvasiškių. Netekus
2201 W. ČERMAK ROAD
STRASBOURGO GATVfiSE
nę laiko ir tražu, jaudinantį I LMŪVO* Nef^Itlaūsomybla Vietos, dalis dalyvių užima
(Viri Metrop&Htan State Bank)
TeL CANal 7329
Giliai suprasdami momen-' jėgų mažumo tinkamai įvyk- ir momentui pritaikytą p*- j švente* proga dėkingi Pran* vietas balkonuose. Atsidaro
Vai.: — Kaedlen l t iki 11; 1 iki t: 7
td svarbumą Tėvynes liki-j dyti užsibrėžtą šventes pla- mokslą paeakt) lietuviu ka- «ū«ijos lietuviai. 1947.2.16." scena, kurios viduryje matyiki 9. sestad. 10 ryto iki 6 vak. Sek
madieni 19 iki II. Trečiad. uždaryta.
mui Prancūzijoj gyveną lie-; ną, tačiau sukaupę visas tu- peMotias kun. J. Krivickas. Vainiko nešėjus iŠ šonų pa- ti Lietuvos trispalvė vėlia
tuviai šiemet minėjo Vasa-! rimas pajėgas minėjimo ren Koloniio- dvasias Vadas Vaiz į 'ydl taut&uais rufrai* £asi- va> Vytis, išstatyta tarpe
dviejų prancūzų tautinių vė
rio 16-j % su niekad dar ne gėjai laikydamiesi dėsnio, dziai »wšvi?t<* teVvttes rfeiVŠ j Juosusio* lietuvaitės.
Būkit Malonūs
turėtu ūpu ir ryžtingumu. kad kiekvieno lietuvio yra mę žms<TPu-, dvasiniam gy
Viši issirikiuoįa ir pasi- liavų. Iškilmingą posėdi tru
Įtakoje Vyriausio Lietuvos j šventa pareiga prisidėti prie venimui kvie&a tautiečius Hila ei*e%ai 4 tfatvie piftlftk- mai kalfca prancūzų kalbo
SAVO AKIMS!
je
atidaro
kun.
J.
Krivickai
Tik vieną porą akly gauname gy
Išsilaisvinimo Komiteto pir-! to tautinio darbo visa kuo, dar parlaužeir»tl ir sustiprin lo žuvusiems už Laisvę link.
venimui. Saugokite jas, leisdami
i&egzaminuoti jas moderniškiausių
mininko jaudinančio atsišau- kuo tik yra galima, įvykdė ti maldas už žuvusius ir bai- Eiseną miesto gatvėmis j Sugiedami Lietuvos ir Pran
metodu, kurtą regėjimo mokslai
kimo į viso pasaulio lietu Lietuvos Nepriklausomybės siaubiai keičiančius dėl te ResrjubBkos aikštę palydi cūzijos tautiniai himnai ii GYDYTOJAS IR CHIRURGAS gali suteikti.
87 METAI PATYRIMO
242d W. Marąuette Rd.
vius, dvidešimt penkių ryti- minėjimo programą paŽy-1 vynčs. už besidarbuojančius dviračiais nrancūaų policijos susikaupimo minute pager
pririnkime
akinių, kurie prašalina
Ofiso Tel.: PROspect 6446
visą akiu Įtempimą.
rių Praircūiijos departamen miu: daugiau negu labai ge lietuvių tautos labui, ir ui tarnautojai. Lietuviu eisena biami tų tautų žuvę už laisRez. TeL: HEMlock 3150
Visą vargo prislėgtą ir iš «nar*uoia drąsiai, tarsi Kau
tu lietuviai nutarė kuo sku rai.
Po to taria nuoširdų žodį
VALANDOS:
biausiai organizuoti StrasJie parode pasauliui ds: blaškytą mūsų tautą ir už no *r Vilniaus gatvėmis,
susifinkusfal Visuomenei pla Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
bourge ne savo tarpe, bet kartą, kad lietuvių pasiryži LietuVos laisvę.
Trečiadieniais pagul sutartį.
Po to. namaldų metu iautčiai žinomas Strasbourgo
viešą Lietuvos Nepriklauso mas, užsispyrimas ir patrio
OPTOMETK1STA1
Štai gražioji Respublikos veikėjas, visuomenininkas A.
mybės minėjimą. Pasiryži tizmas visa nugali ir kad pa- riai ^ id§ J° *elahchoiiskos
L801 So. Ashland Avenue
mas visa nugali. Prancūzijos sirinktas lietuvių obalsis i lietuviškos giesmės ir *ies- aikštė ir garsusis paminklas zj n c k Kalbėtojas tikrai suKampas 18-tos gat.
mi
prie
kurio
didieji
PraicūziprasdamaS
ir
įvertindama
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lietuviai tai įrodė' faktais.
Telefonas CANAL 0523, Ghlcagt.
"Parodykim pasauliui, kad
* **! vargonų muzikos aid u o s e a l m v 0 viBa
OFISO VALANDOS:
4729 S o . Ashland Ave.
bažnyčia jos vyrai savo didžiosiose dabartinę nepavydėtiną lieNors čia užsieniečiu susi lietuvių tauta yra verta t u - l
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m
šventėse susirinkusios mi-1 tuvių padėt}, pareiškia Be(2-tros hibos)
gilia mistika.
Trečiadieniais uždaryta
būrimai ir yra dar labai ne rėti Nepriklausomą Lietu
4edtad
0:S« a m iki 6:00 p c
Po pamaldų lietuviai ir ki- nios akivaizdoje pagerbia tuvių tautai didelę užuojau Ofiso Telefonas: YARds 0554
pageidautini ir visada turi vą" nėra tuščias.
Jei neatsiliepia Saukite—
ti šventės dalyviai, pasipyię j žuvusius už Laisvę didvy- tą, pasigėri lietuviai kultū
repaprastai didelių Sunku PARAMA tfc PRANCCZV
TeL ORO. 1800 (Ofiso Ir namu.)
Res. Tel.: MIDway 2880
ringumu ir linki, kad užsibažnySios sodelin, sveikino į^us
mų, tačiau lietuviams pasi
OFISO VALANDOS:
Nuotaika nepaprasta. Lie mesgę tarp Strasbourgo, bei
kits kitą ir linkėjo kitais
Apie
įvyksiančią
Strassekė gauti visi reikalingi lei
Nuo 10 Hd 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4
metais švęsti šią brangią tuvių kolonijos vardu kun, Prancūzijos lietuvių ir pran įvaL popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. PHY3IC1AN and SURGBOB
bourge
lietuvių
šventę
skel
dimai daryti minėjimą su ižbė vietiniai didieji prancūzų Tautos Šventę laisvoje Tė Krivickas k* adv. Paramskas cūzų draugiškumo ryšiai kas Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
(Lietuvis Gydytojas)
' įmingu posėdžiu, kalbomis,
deda žuvusiems už tautų lais kart vis daugiau artintų abi
dienraščiai ir pakartotinai vynėje.
3925 West 59th Street
"
->enine dalimi ir eisena Stras
vę
pagerbti
vainiką,
iš
visų
šias
tautas.
Linkėdamas
lie
VALANDOS: * — 4 popiet. t:St —
Strasbourgo radio. I Lietu
Charakteringai v i e n a s
^ourgo miesto gatvėmis prie .
pusių pasigirsta foto apara tuvių tautai sėkmės jos ryž J. RIMDZUS. D. C. t l l Takarals Trečiad. pagal •utartj
v0S N r i k a
-aminklo žuvusiems už Lais- i
^ ] ^ m y b e s mine^ aukštas prancūzų valdftain- tų tarškėjimą©. Mirtino su tingoje kovoje dėl laisvės
UCENSED CHTROPRACTOR
au 1S
re, kur turėjo įvykti iškil- | *** J t ^Y***™
kas prie savo linkėjimų dar sikaupimo valandėlė.
LN STATE OF INDIANA
kalbėtojas baigia savo nuo
vo
beveik
visi
25-kių
Ryti
pridūrė:
"šiandieną
ir
aš,
mingas lietuviško vainiko pa
Home cails in Indiana
PHYSIC1AN and SURGEON
širdų žodį.
nės
Prancūzijos
departamen
Visų
veiduose
pasirodo,
kaip
niekados,
giliai*susikau
dėjimas.
Phone Wentworth 2527
6757 S. Western Ave.
tų lietuviai, fcti rinkosi sek pes meldžiaus; jūsų melan rimtis ir ryžtingumas ir, tifr1*6 to R. • Lėlėjeviene me
Ofiso TeL: H E M l o c k 5849
PHYSIO THERAPY
GRAŽIAI P A S I R O D Ė
madienio rytą.
choliškos giesmes nepapras ši pAger*bę p r i e N e ž i n o m o j o n i š k a i p a s k a m b i n a p i a n o : A.
Rez. TeL: H E M l o c k 2 3 2 4
N o r s ir b u v o b i j o t a s i del
tai aidšjo bažnyčioje, jūsų k a r e i v i o k a p o p a g e r b ę s a v u o V S n a g <a i č i o " Ž u v u s i e m s ' ' . * 9 3 6 W e s t 6 3 r d S t r e e t
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
HOURS: Daily 6 to 8 P. M.
sius
^didvyrius,
tyliai,
pama
Skambintojos muzikalinis ga
tadienį pagal susitarimą; kitomis
veiduose žymėjo skaudi nos
8aturdays 10 A. M. to 8 P. M.
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
bumas ir nepaprastai jauttalgija, jūsų mintys, atrodė žu apleidžia aikštę.
f
7—9 vakare.
fUB
kompozicijos
išpildymas
skrido į tolimą nuniokotą NEPAPfcASfA NUOOflb. TeL
VIR. 1886
išspaudė
ne
vienam
dalyviui
tėvynę ir jūsų karšta malda i fAjgj^ SALftJE
susižavėjimo ašarą.
kilo j dangų."
DANTISTAS
16 vai. gausiai gStemis pa
fl-YDYTOJAS IR CHLRUIMIAS
(Tęsinys 3 pusL)
1 4 4 6 S o . 4 9 t h Court, C i c e r o
VAINIKAS UŽ LAISVĘ
puoštoje Munsterhoff salėje — ^ — • — " ^ — — — — P E R I I te I I mmą
Antradieniais, Ketvirtadieniais
4204 Archer Avenue
ŽUVU8HEM&.
sjt '
ir Penktadieniais
įvyksta antroji mkiejimo da^
lUGONIUS PRIIMA:
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
Kiemelyje staiga pasirodo j lis. Sale pilnutėlft žmonių:
Nauja Lietuvos Istorija
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL S147 S . H a t o t e u St., C h i c a g o
pora šaunių moksleivių ne-! lietuvių, latvių? eatų, pranTrečiad. ir Sekm. tik susitarus.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
šančių didžiulį vainiką, ku- j cūzų, sveieurų, ukrainiečių,
ir Šeštadieniais
rio spalvų derinyje domiriuo- lenkų, fcOrvegv, turint, japoValandos 3~-8 popiet

Iš T r e m t i n i u G y v e n i m o

Dr. Wa!fer J. Swiatek

0r. F, C. Wmskunas

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

DR. CHARLES SEGAL

Dr. VVaifer J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

m. AL. RACKUS

,., i

J?

•0

JEIGU NORITE PASKOLOS A N T NAMO

•t

J O G U NORIT* F A S m f t T I TACPINIMU1

P

JEIGU NORITE GAUTI t%

TeL CANal 8300

J toq ln dėlių M f n m i apdrausti per Fede nl Bftvlagi and Lean
Insurance Corporation.
Atdara kasdien nuo • ryto iki 6 vakar* KetvtoMieidaJs«oo t
ftcfftadlt&lait nuo 0 ryto Od 1 pa platų.
n*> ai •
•——m

Turime didelį ir ptfną pasirinkimą grtftty, gerą ir "J
vėliausios mados SEPLYČIOM8 -SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!
(4ABANTUOTA MfiDttAGA IR bšįmm%» ^ĖĖUŠtk
OI LABAI PRIE2NAAA3 ftAINAB!

1

k*"

*1

H*l

PARLOH 8U1TB L&D4BBHJ AI —

4140 Archer A v a

Dr, Vincent l. Zopel

TeMoaas — LAFayette S6t«
•vutentmji - 9 0 B KAZIK—KAZIKAITIS

i
ta Ifihfl

ilVVit.

lUUtffmt

•

T

.-

į £

r., .

aflte

7w

a Tga

v

^ y-

y>
—

•

i

;i

' V

vmmmmAŠ
AMERIKOS LIETUVIU KASDLBlIfi^Š
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., Į?33,

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUsj
Mfisq Bendrove gelbsti tūkstančiams taupytojų,
iotoiyti atsargas—Įsigyti nuosavus namus—
naują antomoblU—dėl apsaugos nuo neperma
tomų nelaimių. Kiekvieno taupiniai apdrausti
IMI »,000 per Federal Savings and Loan tesu*
raaoe Carp. PRADEK TAUPYTI DABAR...

MUTUAL FEDERAL SAVIN6S
AND

LOAN AS80CIATI0N !DF CHrCAGfO
1202 WE8T CBRMAK R©.
CHICAGO I, tlfc.
JOHK J. stA«ANAUSKAS, Pres. «nd l^iv

€755 So. Western Ave.. Chicago, 111.
Vetiftftn — 'WB»w*ffl «242

VALANDOS:
Eaadien « - o.-*: T-9; rTreClad.
šeštad. nuo 1-4; Sekmad. —
pagal autarti.
• • ! • • •

,

|

Į

•

fr

—

DR. 1 JfltKfflS
M BUKGBON
(LJIBTUV1S GYDYTOJAS)

%00 *fF. «Srd Street
OFISO

VALANDOS:

BMcaoieunu noo €-4 popiet.

Trečiad.

Ir

Sekmad.

leL
•m^m >w»r

2423 VVest Marąuette Ed.
(Darais Vaistinės Name)
o r t s o TAJUAMVOV
Ka*dl«a moo fl lkl 4pp I r fl tfel i

(TradtaA.. Ir teSUd

f

tafla) •uUrU)

Res. 6958 So. Talman Ave.
lies. Tel. GROvehill 0617
Office TeL HLAlloek 4848

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 2 0 1 W . C e r m a k Kd.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 242S VVest M a r ą u e t t e fio&cj
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
(K*
vakarais ofisas uždarytas.
OFISO VALANDOS:
REZIDENCIJA
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
3241 vVest 66th Place
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.
Tel. REPublic 7868
TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Telephone —
GROvehill 7313

2200 VVest Cermak Road

•'

(.JOVAIŠAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Sekmad., Trečiad. ir Sestad.
Vakarais—tik
pagal sutartį.
Recidencija: 6600 S. Artesian Ave.
«MHM«M.
i
•
Office TeL YARds 4787
VALANDOS:
11
v.
ryto
iki
3
p.p.
Namu TeL PROspect 1930
Ofiso teL MONroe 0570.
6
iki
9
vai.
vakare.
Resid. tel. CANal 7819.
*
Ofiso TeL VIRgmia 0036
TeL YARds 3146
Rezidencijos Tel.: fcEVerlj 8244
Valandos —
Figai sutartį.

PHYSICIAN AMB SURGEON
X-RAY EXAMLNATIONS

SEKMADIENIAIS: n a o 1-moi
iki 2-ros valandos popiet. *—
KITOMIS DIENOMIS: nuo B:S0
valandos vakare.
ĖXVĖA PB6GBAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 Iki 8 V. vak.
MARGUČIO Otmo Adresas:

2421 VVest 63rd Street

Df. Kazimieras E. Fitz

WHPC - 1C0 Idlocycles

•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DENTIST

Dr. Alexander J. Javois

AMERIKOS LIETUVIC DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

DR. B1EZIS

mm

Chicxigo SflL ffl

Ofiso Tel. LAFayette 8210
Rez. TeL REPublic 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
gaukite: KEDzie 2868
VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
ir nuo 6 iki 9 vmL vakare.
Tm«ądJsni© vakarais Ir taJp#l
Iskailillsilllll p*«ai »u tarti

ToL CANal 6122

Archer Avenue fumiture Co.

*

^*_

DRAUGAS
2S34 S. Oakley Ave.
Chicago 8, Ulinois

Name
Addreas

-^_

^H

^^^^K

Ufcakymus aiųskite { —

•»'*a a• • • • • • • • • • • • • •

Tflkstsn«iai Pilnai Phte«dnty «rke\in Išgarsina Jfoa. —
M e Progos Paklauskite «Ja.

'*«'

PiMSf
KUN. TOMAS CHASE (Čižauskas)
Išleido Strafford House, Inc.
femėlaplsi, kronolorlja, |»o pusi.
...
KAINAt SS.60

Pl«aae se«4 me poetpaifl
coples at yoirt- book THE fiTORT OS
UTHUANIA.
Enclosed y o u WlU

•

m ••• tff

1

4146 Archer Avenue

Mūsų Ugų metu patyri
mas rakandų išdrrbimc
Igyjo n<lo ptrkeją pttną
patenkinimą.

ftoalog, I v n a
fa Mfl4ų f>frbtuv**

mtšmt^ttmmmm

vv.-1

=

— KREIPKITĖS I

Savings and Loan Associatian

i

THE STORY OF
DR. EMILY V. KRUKAS TeL: GBOvenlM 4020
UTHUANIA GYDYTOJAS IR CHIRURGAS (Ofiso ir Rezidencijos)

Getų ir Tvirtų SeidyčiofiUB Setą
IŠDIRBĖJAI

UNIVERSAL
1789 So. Halsted St

P F «

DR. P. ATKOČIŪNAS

—

uždaryta.

VTRrinU 94S1

1821 So. HaJsted St.

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

4157 Archer Avenue

744 West 35th Street
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
Pirmadieniais: 2—4 is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue
VALANDOS: nuo 2—4 ir &-«
Ofiso TeL: PULLMAN 1198
Namu TeL: PULLMAN 8277

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—«:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. A, Montvid, MJ).
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West Town State Bank Bldg.

2400 VVest Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7330
TeL: BRUnswick 0597
VALANDOS:
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki S

D1KNKJISTI3

Antradienis, kovo 18. 194?
•L'

11 IMaa^sSassl

J^M*

CLASSIFIED
&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

$

«D R A U OCT
DARBŲ SKYRIUS

$

K>0000000000000000000<X>0004

"DRAUGAS" HELP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 N a Dearborn Street
Tel. RANdolph 9468-9489
H E L P WANTEB —

DRAUGAS,

™

a

ADS

H E L P WANTED —

•*#»#»

pasipila tautiniais rūbais pa syti, kiti fotografavo, treti
sipuošusių šokėja grupe. Jau bandė piešti savo užrašų
pirmasis šokis (Žiogelis), ku knygelėse įdomesnius daly
(Atkelta iš 2 pusi.)
rv
i • * T T>:„:«^ name dalyvavo tik trys šo- kus. Skirstydamiesi visi dė
J
kojo už taip gražią progra
Po to sekusi p. La Riviere .
. J
40 minučių trukusi paskaita, kejų poros, vadovaujant Pamą ir linkėjo lietuvių taupilna poetiškųi puošmenų ir ramskienei, išpildė Čapiene,
Renkauskienė, Norvi 1 a i t ė, | tai viso geriausio.
stilistinio prancūzų kalbos
žalnieraitis, Kvietelaitis ir
Minėjimo proga buvo nu
grožio, susirinkusioji publi
Gailius, stačiai užbūrė pub tarta pasiųsti atitinkamo tu
ka buvo klasiškai supažin
liką.
rinio telegramos pasaulio po
dinta su lietuvių tauta, jos
Toliau kiekvienas šokėjų Ii tikai vadovaujantiems as
kalba, papročiais, kultūri
niais ir medžiaginiais laimė pasirodymas buvo palydi menims: Prezidentui H. S.
jimais, kova už būvį, dabar mas pakartotinu rankų plo Truman, Valstybės Sekreto
tine tarptautine padėtimi ir jimu. Panašiai susirinkimas riui C. Marshall, Prancūzi
siekimais bei kova dėl lais-' buvo sužavėtas ir išpildytas jos prezidentui V. Auriol,
ves. Susidariusios simpati Lelejevienei akompanuojant Užsien. Reik. ministeriui G.
jos lietuvių tautai įtakoje Čapienės ir Renkauskienes Bidault, Anglijos Užsien.
Reik. ministeriui E. Bevin ir
paskaita buvo susirinkimo duetais.
EI Roosevelt.
palydėta ilgu rankų plojimu.
Lietuvių tautiniai šokiai

Iš tremtiniu gyvenimo

k) V JLI1J\X\ 1 JTJL«««

MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS

BRANGUS TURTAS

PĖDĖS IR ATSARGOS?

R a l o D R. R A C K U S
4204 Archer Avenue, Chlcago

TELEFONŲ KOMPANIJOJ
RANDASI DARBŲ

VYRAI

«*»»*»»*»*##i»»»*»»»*»»+«*d
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Gero daktaro paslauga ga
li žymiai sustiprinti tokio
ligonio dvasią bei kūną, ir
gali prailginti jo amžių. Rei
kia pastebėti, kad gerose są
lygose turinčiųjų Parkinso
no ligą protas yra ypatin
gai skaidrus. Daug žymių
rašytojui ir genijų turSjo
Parkinsono ligą.

PARKINSONO LIGA

W A N T E D

Šį kartą trumpais bruo
žais apibudinsiu Parkinsono
Exp^rience4 in prooess pipiru?, m a terial h a n d l i n g equipment. hoating
ligą.
a n d vcntllatinp. shoet metai ducts U 2 D A R M S 72 H c į VAL. PRADŽIAI
Simptomai. Pačioje ligos
and spouta a n d procesam*? plant
laycmt.
77H© I VAL-. PO S MEN.
pradžioje tik viena ranka
STRUCTURAL D E S I G N E R S
a t K e i VAI/. PO « MftN.
pradeda tirteti o paskui toje
AND CHECKERS
VALYMO DARBAI MOTERIMS pačioje kūno pusėje ir koja
E r p e r i e n c e d !n steol and reinforced
concrete industrial buildln*fs.
pradeda tirteti. Tirtejimas
VISOSE MIESTO DALYSE
DRAFTSMFN
VAL.: 5:30 VAK. IKI 12 NAKTĮ yra ritmiškas, nuolatinis ir
16 VASARIO REIKŠMĖ
Experienced in steel and conrrete
Daktaro
atsakymai
j
nesuvaldomas.
Miegant,
tirIndustrial buildings. machin^ry s u p ATSIŠAUKITE
ports.
B. Paramskas padaro pra
tejimo nėra. Vėliau ir kita klausimus
ARCTfTTECTT-RAJi D R VFTSTVIEN
nešimą lietuvių kalboje dai
ranka bei koja pradeda tir
Atsakymas
L.
P.
—
Nėra
ILLINOIS
BELL
E x p e r i e n c e d in industrial
bulldins;
teti; o kartais net ir galva prasmes ginčiuose veltis. Po liai nušviesdamas Vasario 16
l a y o u t a n d detailingr.
nuolatos linkčioja.
El^ECTRTCATi DFNTONERS
TELEPHONE
CO.
sakis kad "sveikiausias val- d. prasmę ir, sugretinęs lie
ET.ECTRICAL D R A f ' T S M E V
Pirm prasidedant Parkin- g i 8 „ ^ o r a n ž a i _ tai yra tuvių kovas pirmojo pasau
EUECTRICAL DETAILER
SAMDYMO OFISAS
soniškam tirtejimui, žmogui tik vienšaJiškų fadistų bei linio karo metu su dabarti
E x p e r i e n c e d in lipht and p o w e r i n MOTERIMS
s t a l l a t i o n in industrial buildinjjs.
STREET FLOOR
rankas ir kojas skauda, gan tariamųjų "dietyšinų" šne nėmis, sustiprina tautiečių
GOOD PAY
809 W* WASHINGTON ST. dažnai jos užtirpsta. Ir dau ka. Oranžis kaip priedas, ar viltį kovoje del laisves ir ne
APPLY R O O M 725
gelis pamano, jog gavo "reu dezertas prie tinkamai ba priklausomybes. Lelejevienei
CORN PRODUCTS REFININO
COMPANY
matizmą", ir perka ir geria lansuoto maisto yra gerai, padarius prancūzų kalboje
SIUVĖJŲ
333 No. MU-higaii Avenne
betiksliai vaistus "nuo reu — bet vien tik oranžius val trumpą paaiškinimą apie lie
Drapery darbas. Patyrusių.
matizmo". Nuo netikusių gant žmogus gyventi nega tuvių tautos muzikalinius
Malonus šviesus darbui kamlaimėjimus, liaudies meną,
LUMBER HANDLERS
vaistų
kartais
savo
sveika
baris. $1.00 j va!, pradedant
lėtų. Be to, šimtai milijonų bei tautinius šokius, į sceną
PILNO LAIKO DARBAS
tai dar labiau pakenkia.
ir reguliarus pakėlimas.
žmonių niekad oranžių ne
Puiki pradine mokestis.
Parkinsono liga vystosi la
Turi būti pastovūs.
MAURICE STERNBERG, Ine. bai iš lėto, progresuoja pa valgo ir net nematę tokio
vaisiaus, o jų sveikata nėra
CRAFTSMAN WOOD
125 W. Hubbard Street
laipsniui. Kai jau liga įsi- blogesne už tuos, kurie oran
SERVICE CO.
sendina, tai veido išraiška žius kasdien valgo.
^727 So. Mary Street
Didelė Krauutvė
REAL ESTATE
pasidaro ' Tarkinsoniška";
VIC 0507
M r. Hunt
RAKANDAI, RADIO
TAVERNAS IR NAMAS pardavimui. veidas atrodo lyg medinis,
Jugoslavijos raudonojo di
IR JEVVELRY
PAKUOTOJAS
Atsišaukite adresu — 8*00 S. KEAN bejausmis, nesimainantis. Ir ktatoriaus Tito valdžia gy
muskulai nusilpsta, bet vi
AVE.,
Willow Springs, Illinois.
Turi būti geras kalėjas —
ventojams sumažino duonos
siškai nesusipara 1 y ž u o j a.
prie dirbimo baksu.
davinį (porciją). Dabar kiek
sssssrrrrrr«-«»»«•»»»...^,**^***»»#» Balsas pasikeičia, pasidaro
GERA MOKESTIS
PAIEŠKOJIMAS
vienas gaus tiktai 150 gra
PASTOVUMAS
krykštantis ir monotoniškas.
mų (5.3 uncijas) duonos į
N O R I R E N D U O T I 5 arba 6 k a m b a 
Eisena
nenormali;
pradeda
Atsišaukite į:
riu fletą dSl 4 a s m e n ų Šeimos; nėra
dieną. Pats Tito betgi duo
«
J i i. o i_
.J
ii o <-.
mažuJu. Dėl prirodymo duodamu at- eiti iš lėto, paskui įsibėgėja
nos valgo tiek, "kiek tik ja-!
Rndolph Schmidgall & S o n s 2108.
iyįinlrnas. saukite — LIVINGSTON
ir negali kada nori sustoti. me telpa. Taip ir visi jo ko
Export Packing
Už tai turintiems Parkinso misarai'
1845 W^ VAN BUREN
~"1 no ligą patartina mieste ne
TEL. — MONROE 0731
gyventi ir saugotis gatvinio
1
trafiko, nes tokius dažnai
RED
CROSS ištinka nelaimes gatvėje. Pa JŪSŲ
Visi departamentai patalpinti
kaks
rašyti
apie
simptomus.
viename baltame name
FUND
Knfpklt&i Ekspertjrpo
1947 metų Radios, nuo $20.00
BUDAPEŠTAS, kovo 17.
Ligos eiga. Parkinsono liPftt&rnatli&o Prit
iki $450.00.
—Antroje notoje per 12 dieTELEVISION setai, po $275.
ir aukščiau.
• nų; Amerika pasiuntė notą
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
Rusijos viršininkams Ven
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
5244 W. t f i t h S t
siasi nuo 8 iki 15 metų; la
grijoje protestuojant, jog
mo mamšinos, elektrikiniai pe
cfe«* tt
bai retai iki 30 metų. Tiesio
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
mažumos grupes, vadovau
• H A S DARBAS OARAJTTOOTA*
pečiai, rašomos mašinėles.
giniai nuo Parkinsono ligos
jamos komunistų partijos,
TM*om T1«| Mdlrbyaat)
Krautuvė atdara kiekviena
niekas nemiršta r bet ligo
•IrtkfcM
Modeliu*
dieną ir vakarais: pirmadienį,
" bando užvaldyti pavarto
ketvirtadieni ir šeštadienį iki
niui labai daug nemalonumų
DYKAI APKAIN A VIMAfl
jant nekonstitucinę takti
9 vai. vak.
bei skaudžių valandų tenka
PaLro&m
Ii
o
t
m
g
Ir
prlatAtom
ką." Nota pakartojo reika
Budriko leidžiamos Radio valanpergyventi.
PARDUODAMU N A U J U !
Bv.
Jurgio
parapijos:
ge
landos k a s sekmadieni, iš WCFL
lavimą tyrimui, ir sake ko
(1000 kil.) radio stoties. 9:30 vagužes
18
d.
ir
rugpiūčio
17
d.
landa
vak., o kefcvirtad. vak. 18
Gydymą*.
Ramus
gyveni
Badlfe f
munistų taktika
grasina
W H F C (1450 kil.) 7 vai. vakaro.
laukti dėl
Šv. Kryžiaus parapijos: mas, gera dvasios nuotaika,
"demokratijos tęsimui Ven
TfclMi PaMvtnklmM TftiUoMu
birželio 22 d. ir rugsėjo 7 d. šiltos vonios ir masažas la
MuMkM Rekordo
gri joje.''
^oMptrut* ir f A n t u m t e i
Nekalto Prasidėjimo para bai pagelbsti ligoniui. Spe
3241 S. Halsted St.
pijos: birželio 29 d. ir rug cifinių vaistų Parkinsono li
TELEFONUOKITBi
Chicago 8, Illinois
CICERO 4118
sėjo 14 d.
gos pagydymui dar nėra iš
TEL. OALUMET 7237
BM •:•• vai.
Gimimo Šv. Panos Mari rasta. Yra vaistai, kurie su
jos parapijos: birželio 8 & mažina n a r i ų tikėjimą ir
ir rugpiūčio 24 d.
sušelnina skausmus, Prostig- Į ^
Šv. Antano parapijos: bir- m i n o injekcijos aUtinkamoželio 15 d. ir rugpiūčio 31 d. m i s dozomis geriausia paVisų Šventųjų parapijos: g e lbsti. Be to, labai svarbu
MECHANICAL DESIGNERS
AND OHECKERS

DŽENITORKŲ

JOS F. BUDRIK, Inc.

—

U.S. Pasiuntė Antrą
Protestą Vengrijai

ir liaudies dainos sudarė vi
siems dalyviams nepapras
tai gero įspūdžio. Pasibai
gus programai susirinkusie
ji nenorėjo skirstytis ir vis
lauke ar dar nebus pakar
tota scenoje.

BUY Y0UR

PASIUNTĖ
TELEGRAMAS

BONDS

*

SAVINGS

N0W

Visas minėjimas praėjo
pakilia nuotaika ir su didžiu
susidomėjimu. Daugelis da
lyvių kai ką stengėsi užsira-

KS»IJ;<...

PR0TECT Y0UR FUTURt

r?

LIETUVIŲ

Masinis Mitingas
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— P A R Ė M I M U I

—

ALD. HUGH B. CONNELLY
UŽ ALDERMANĄ
Šiandien - Kovo 18 d. - B vai. vak.
0

SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE
(Bridgeporte)

Radio Sugedęs?

J,

EXTRA

— R e n g i a

—

LIETUVIAI BIZNIERIAI IR ALDERMANO
HUGH B. CONNELLY DRAUGAI.
"DOOR PRIZES" BUS DUODAMA!

1947 Piknikai
Vytauto Darže

JOS F. BUDRIK, Inc.

WESTWO0D LIQU0R STORE

g e g u ž e s 1 1 d. ir liepos 1 3 d. tokiam ligoniui turėti

Al u

Linksmas žmogu 8 yra
daug naudingesnių žmogu
mi.
Niekados netikėk draugui,
kurs apleidžia nelaimėje.
Savo darbams pateisinti
rią priežastj
Pats garsinkis "Drauge*'
ir kitam patark.
Kur yra gėrimas, ten yra
pavojus.

Dievo Apvaizdos parapijoa: birželio 1 d. ir rugpiūčio 3 d
Aušros Vartų parapijos:
rugpiūčio 10 d.
šv. Mykolo parapijos: lie
pos 20 dieną,
šv. Juozapo parapijos: gecužes 25 d. ir rugsėjo 21 d.
šv. Kazimiero Akademijos
Remejų dr-jos: liepos 6-tą
dieną.
Šv. Petro ir Povil 0 Para
pijos: gegužes 4 d. ir liepos
27 dieną.
"Draugo^: Labor Day,
rugsėjo 1-mą dieną.
Lietuvos Vyčiųj: liepos 4
dieną.
Labdarių Sąjungos: gegu
žes 30 dieną.

maįstą

2441 West 69th Street

gerą

ir gerą poilsį.

*

Yoa'Il

-k
DIDELIS

PASIRINKIMAS

*

Raminančioji jo
žiluma palengvina kankyne

*

*

pristatome Į narnos:
I

STRĖNŲ GĖLOS

Nccd

Money

Forth» Doww

*******

Many ambitioas couples are saving here to become
future bome-owners, soon as they*ve accumulaced the
down paymenc needed. Any convenient amoont opens
your insured sav/ngs account at this Assodadoo. Th#.
charr wili $how you how mucb yoa oeed co

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

A Prisidėk prie millonų tų. kurio
prtaiekauja
Johnson's
N U OA R O8
PLA8TBRITJ — pagamintu taip, kad
greit palengvintų nugaros skausmus.
Daktarų išbandymai šimtams žmonių
(rodo, kad jis patarnauja!
4 | Vartojant §1 plasterl, tai lyg nau
doti kaitinamąją paduskaite pačiame
jūsų darbe. Švelnūs vaistai sužadina
kraujo aplinktaka. 8ILDO jums nu
gara, atliuosuoja skausmą ir sustin
gimą. Jis Svarus. Jo Jėga tęsiasi ke
lias dienas.
4 | Johnson's NUGAROS PLASTERTS
saugo nuo užsišaldymo.
Pastiprina
raumenis, duoda atramos pačioj skau
damoj vietoj. J| gamina Johnson A
Johnson — vardas, kuris reiškė ko
kybe per S0 metų. Visos* vaistinėse.

FOR THAT HOME
ALL YOUR OWN

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

Geriausių rūšių alų

JOS. M. MOZERIS, Sec'y

buteliais, rtSž&mls Ir

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

statinėmis.

• •
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ŠIMKŪNAS

t

ON A PLAN

*

Savininkas

i1^

SAVE WITH A PURPOSE -SAVE

Telefonas PROspect 5951

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!

1

PWPP

DRAUGAS,
• I

——

D RA UG AS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Kntered as Second-Cla#s Ifatter Maro* 31. 1910 %t Ofelcafa, UUopia.
Under the Aot of Mercn 1, 187».
Jungt. Valstybėse, bet ne Chicagoje:
PubUsbed daily. eotcept Sunday*.
Metama
!«.••
by Uie
Puaei
Metu
«-Bt
Lithuanlan CathoHc Presą Soclety.
Member of tbe Catbolic Prese A-ss'a
«••••

Subscrtptton Ratee:
*«.00 per yoar outaide of Cbicago;
$7.90 per year ln Chica*o & Cicero;
4 centą per oopy.
Prenumeratos kaina Chicagoje ir
Cioenje per pa£t«:
Metama
»7.00
Pusei Metų
*00

Puaei Meto

*•*•

Pinigu* reikia siųsti Pašto Money
Ordąciu su ussakymais.
Skelbimų kainos bus prisiunčiamos
tuojau*, gasiis >raiym».
SKELBKlTfiS

DlfiN.

=

•>;;ilc#.\r.c

Kandidatai Turi Aiškiai Pasisakyti
Europos ir kitų kontinentų tautų likimas rūpi kiek
vienam galvojančiam žmogui. Rūpi dėl to, kad su tuo
yra surištas ir Jungtinių Valstybių saugumas. Ypač
tie amerikiečiai, kurie arčiau yra surišti su užsienio
tautomis, kurie turi ten savo kraujo brolių, gyvai do
misi tuo, kaip yra vedama Amerikos užsienių politika.
Jie labiau, negu kiti, suprato, ką Europai reiškė Hitle
rio malšinimas dar prieš karą, kai į jo gerklę buvo
sutikta mesti Čekoslovakiją. Jie ne be pagrindo bai
minosi mūsų vyriausybes nuolaidumu Teherano, Jaltos,
Potsdamo konferencijose, nes jautė, kad tie nuolai
dumai pražudo visą eilę puikių tautų, kurios turi teisę
gyventi laisvu ir nepriklausomu gyvenimu. Jie jautė
ir tai, kad nuolaidumų ir "appeasementų" politika užpi
la daugiau vandens ant rusiškojo komunizmo malūno
ir sustiprina totalitarizmo agresiją.
Atsižvelgiant į tai, rimčiau j gyvenimą žiūrį ameri
kiečiai džiaugiasi dėl naujo posūkio užsienių politikoj
ir su pasitenkinimu sutinką kiekvieno žymesnio žmo
gaus pareiškimą prieš "apiDeasementų'' politiką.
Paskirų steitų ir miestų politika, tiesa, turi kitą tiks
lą. Tačiau ji nėra be tam tikrų ryšių su federalinės val
džios politika. Del to piliečiai nori, kad ir kandidatuo
jantieji į lokalinės valdžios vietas turėtų savo nuomonę
apie užsienių politiką ir ją viešai pareikštų.
Iš spaudos pastebėjome, kad Russell Root, respubli
konų kandidatas į Chicagos miesto mayorua aiškiai ir
stipriai pasisakė prieš padarytus nuolaidumus Mask
vai. Jis visu griežtumu pasisakė stovįs, už Lietuvos ir
kitų Rusijos pagrobtų valstybių atsteigimą laisvomis
ir nepriklausomomis. Lietuviai piliečiai ir kitif be abe
jonės, lauks pasisakymo ir demokratų kandidato Mar
tin H. Kennelly.
Reikia neužmiršti, kad labai didelė Chicagos gyven
tojų dalis yra kilusi iš tų kraštų, kurie kenčia Sovietų
Rusijos priespaudą ir persekiojimus. Ir dėl to aišku,
kad jie bus palinkę remti tuos kandidatus, kurie stovės
už tų kraštų išlaisvinimą.

Pamokė Demokratijos
Prezidento Trumano kalba, suprantama, nepatiko
Maskvai, nepatiko ir jos spaudai. Nepatiko Maskvai nė
gen. Marshallo pareiškimas, padarytas sąryšyje su Vo
kietijos sudemok ra tinimo klausimu.
Gen. Marshallui reikia duoti kreditą, kad jis ligšiol
gerai laiko Amerikos poziciją Maskvos konferencijoj.
Be to, jis duoda rusų komisarams gerų, naudingų pa
mokų apie demokratiją. Tikrai būtų gera ir Rusijai
naudinga, jei gen. Marshallo žodžius, pasakytus Mask
vos konferencijoj apie demokratiją, komisarai paskleis
tų žmonėms per savo radijo ir spaudą.
Bet, kaip žmogus negali matyti savo ausies, taip ru
sai negirdės Marshallo žodžių apie tikrąją demokratiją.

Mažos Tautos Ir Laisvė
Kovo 22 dienos laidoje Tėvų Jėzuitų leidžiamas sa
vaitinis žurnalas ''America'' įdfcjo Jeaune Batten ir
Aniceto Simučio straipsnį' — "Is a small nation worth
it *?'»
Straipsnio autoriai nesugriaunamais faktais įrodo,
kad Lietuva, gyvendama laisvu ir nepriklausomu gy
venimu, padare stebėtinai didelę pažangą kiek ekono
miniu tiek kultūriniu atžvilgiu. Daromi palyginimai
skaitmenimis, kas buvo Lietuvoj rusų caro laikais ir
kas nepriklausomybes metu.
šį straipsnį verta perskaityti ir kitiems parodyti.

Katalikai U. S. Kongrese
"American Cathoiic Sociological Review'' paduoda
žinių, kad Jungtinių Valstybių kongreso abiejuose rū
muose yra — 11 senatorių ir 77 kongresmanai. Vadi
nasi — 11,5 ir 17.5 procentai. Kadangi 24 milijonai
katalikų iš 140 milijonų gyventojų sudaro 17-tą pro
centą, todėl katalikų reprezentacija kongrese yra veik
pakankama. Pažymėtina, kad abiejų partijų vadina
mieji "floor leaders'' yra katalikai. Vienuolika kata
likų yra įvairių kongresinių komisijų pirmininkai.
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— SLAPTAS PRASITARTAS: KAIP SOVIETAI
STENGSIS SUSIDOROTI SU MAŽAISIAIS KAIMY
NAIS. — SLAPTOJI KARTOTEKA SU ŽINIOMIS
APIE KOMUNISTUS. — Yf ATINGOJI KONTROLES
KOMISIJA. — BUDENZUI BUVO PAVESTA SEKTI
SOCIALDEMOKRATUS, DARBO UNIJŲ VADUS. —
KOMUNISTAI LIKVIDUOJA NUO JŲ ATSIMETI S I 4 JULIĄ POYNTZ.
—5—
NAUJI SOVIETINIO IMPERIALIZMO KELIAI
Louis Budenzas, buvęs komunistų dienraščio vyriausis redaktorius, o dabar atsivertęs į katalikybę, savo
naujoje knygoje "This is my story'' atskleidžia vieno
iš Maskvos patikėtinių slaptame posėdyje tartą žodį
apie naują sovietų; taktiką: karas su Suomija parodė,
kad kai kuriuose kraštuose negalima suorganizuoti kai
miečių ar darbininkų didesnės revoliucijos; ta aplinky
bė o taipgi Hitlerio pasisekimai užimant kai kuriuos
kraštus palenkia sovietus taipgi panaudoti "blitckriego" (žaibinio karo) metodus su mažaisiais kaimynais
(p. 213).
— Nauja taktika išdirbta: bus daugiau pasitikima
Stalino ir Raudonosios armijos jėga bei penktosios ko
lonos sabotažu ir nebus laukiama pribrendusių revo
liucijų įvairiuose kraštuose (p. 214).
STALINO PADLAIŽIAI
Apibudindamas pačią USA komunistų partiją Budenzas, pasiremdamas kelių metų patyrimu, rašo:
— Komunistų partija yra minčiai, protui koncentra
cijos lageris Amerikoje (p. 233).
Tuo jis nori pabrėžti, kaip komunistas priklausomas
nuo Maskvos įsakymų, kaip jam nelieka jokios minties
laisvas.
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Antradienis, kovo 18, 1917

NKVD SPĄSTUOSE
&IURPCS LIETUVAITES PERGYVENIMAI

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

Iš Sen Bei Ten

B©lš#vikų Okupacijos Išvakarėse
1940 BIKZMJG 9

Rašo Tadaušas Dūdelė

(Tęsinys)

Gerbiamieji "V" redakto
riai! Visi jau seniai žino,
kad jūs esate melo ir šmeiž
tų meisteriai, kaip įr visi
bolševikai visame pasaulyje.
Melas ir neapykanta yra bol
ševizmo religija. Tačiau pa
sistengsite nors truputį gu
driau meluoti, nes iš jūsų
greitai pradės visi žvirbliai
ir varnos juoktis.

Grįždami susitinkame keletą lietuvių karininkų, at
vykusių čia paruošti šaulių stovyklai vietą. Jie pasi
žada dar šį vakarą aplankyti mūsų stovyklautojus. Nu
plaukia laiveliai ir kartu su jais lietuviška daina. Džiu
gu ir liūdna. "Kažin ar jie ištesės savo žodį?" sakau
savo draugei.
Ji patrauko pečiais ir šypsosi: "Matyt, jie nusivežė
tavo širdį..."

Vienam " V " numeryj štai
ką perskaičiau:
"Smetona buvo uždraudęs
S žmonėms kartu eiti gat
ve. Vestuvėse, krikštynose
ar šermenyse, kur buvo dau
giau negu penki žmonės, tu
rėjo gauti leidimą ir polici
ninkas turėjo būti ir klausėsi. *'

O kaip su tom šeimom,
kuriose buvo 5 šeimos na
riai? Ar ir ten turėjo būti
policininkas? O mažesnių
šeimų Lietuvoje juk beveik
nėra.
• * *
— Komunistas, — rašo toliau Budenzas (p. 234), —
V, AndruUa yra labai di
tarnauja tik Sovietų Rusijai, o ne kuriai kitai tautai
delis užuomarša. Jis rašo
ar kuriam kitam reikalui. Niekada jam nebus, leista
štai kaip:
pasakyti nors žodį kritikos prieš sovietų vyriausybe,
"Kiek milijonas turkų ar
jos vadus ar jų sprendimus. Ką jie daro ar sako, vis
mijos, su 25 metų senumo
bus 100 nuoš. teisingai, ir Amerika bus teisinga tik
ginklais, galėtų l a i k y t i s
pilnai pritardama Sovietų Sąjungai. Per savo 25 gyva
prieš Tarytoj Sąjungos ar
vimo metus komunistų dienraštis "Daily Worker" nie
miją?"
kada nenukrypo nuo tos taisyklės; niekada jis nėra
Tuojau matyt, kad V. An
nustojęs klūpčloti prieš sovietų vadus* (p. 234).
drulis yra gerai išėjęs leni
SOVIETŲ SLAPTOJI ŽVALGYBA J, VALSTYBĖSE
nizmo, stalinizmo ir fiitlerizBūnant komunistų partijos viršūnėse Budenzui teko
mo mokslus, kurie tautas
susidurti ir su sovietų žvalgybos agentais, Rusijos šni
matuoja mėsos kiekiu. Bet
pais, veikiančiais Amerikoje.
ar atsimeni, tavorščiau An
druli, kiek laiko mažutė Suo
Pirmiausia — stropiai sekami paty$ komunistai. Yra
mija laikėsi prieš "nenuga
užvesta speciali kartoteka, kur surinktos žinios apie
limą" bolševikų armiją? Pa
kiekvieną komuniatą, užimantį žymesnę vietą. Čia įra
tys rusai po to karo (1939šoma netgi jo turima nuosavybė, įgytį bonai, gaunama
alga.
t + M fj 40 m.) prisipažino, kad vie
Pate Budenzas, nors buvo vyriausiu komunistų dien
nam žuvusiam suomiui ten
raščio redaktoriumi, buvo sekamas vieno is savo padė ka 50 žuvusių rusų.
jėja Yra įsteigta ypatingoji komunistų partijos kontro
Taip pat gal prisimeni, kas
lės komisija, kuri budi, kad kuris nore nenukryptų nuo
įvyko su Italijos armija, įsi
linijos.
*
* f'tt
veržus jai Graikijon? "Ma
Komunistas dažnai yra pareikalaujamąjį suteikti in
ži" graikai ne tik išvijo ' 'di
formacijų apie įstaigą kurioje dirba, žmones su ku
delius" italus iš savo kraš
riais bendrauja.
to, bet ir iš Albanijos. Jei
špionažo darbui, kaip toliau praneša Budenzas (p.
ne Hitlerio pagelba, Musso*
240) daugiausia vadovauja Rusijoje gimę, čia atsiųsti
liniui būtų buvę visai riesta.
agentai. Dažniausia čia jie atsiunčiami kaip užpirkimų
Vienas už laisvę kovojan
komisijų nariai, ekspertai. Jie laikosi nuošaliai nuo tis karys atstoja šimtą ver
kompartijos būstinės ir nuo sovietų konsulatų ar am giją nešančių karių.
basados. Kiti giy pagal reikalą, užima vienokią ar kito
• * *
kią vietą.
Kai kada " L " redaktoriai
savo laikraštyje tikrai ne
MANO SUSITIKIMAI SU SSSR ŠNIPAIS
blogų juokų parašo. Štai,
Budenzas aprašo, kaip jisai buvo suvestas su sovietų
po vienu paveikslu, kur ro
smpu:
doma jauna Austrijos naš
— Pagal nurodymą aš nuvykau į restoraną, esantį
laitė, gavusi batukus iš AEast Fourteentfc gatvėje (New Yorke). Ramiame kam
merikos, padėtas toks para
pe sėdėjo gerai nuaugęs, kokių 40 m. amžiaus tipas... šas:
Aš buvau supažindintas su juo, tai esąs "draugas Rich
"Dovana iš Amerikos —
ardą". Jo rusiškas akcentas rodė, kad tai netikras var
pirmieji odiniai bateliai —
das... Kai mes drauge valgėme, Richardą ramiai pasa
suteikė daug džiaugsmo šiai
kojo kodėl jis mane norėjo matyti: jam buvo pavesta
jaunutei austrijietei našlai
sekti socialdemokratus ir nustatyti, kas iš jų tarpo, *u
tei, kurios tėvai buvo už
trockistiniais ir fašistiniais nusistatymais, bando da
mušti kariaujant prieš fa
ryti organizuotas pastangas įvažiuoti į Sovietų Sąjun
šizmą."
gą. Jis atsargiai davė suprasti, kad jisai ir jo draugai
Austras, kovodamas Hit
turi uždavinį susekti vyrus, kurie bandytų pereiti sie
lerio (taip pat austro) armi
ną, norėdami nužudyti kuriuos sovietų pareigūnus ar
joj, žuvo "kovoje prieš fa t
šizmą"! žinot, reikia tikrai
atlikti kokius sabotažo veiksmus Rusijoje... Man (rašo
didelių gabumų tokią dur
Budenzas) buvo pavesta surinkti visus davinius apie
nystę sugalvoti. O gal ir 'L'
Sovietų Sąjungos priešus kairiųjų ar darbininkijos tar
jau sutinka, kad komuniz
pe, ypač apie trockistus (p. 244-245).
mas yra fašizmas, nes tas
Dr. J. Prunskis
austras tikriausiai žuvo Ry
tų fronte, kovodamas prieš
Prez. Trumano kalba, tai bus stipriausia parama gen.
•
komunistus?
Marsballui "keturių didžiųjų konferencijoje Maskvoje.

i

Ne; jie nusivežė lietuvišką dainą ir mano ilgesį kaž
ko nepasiekto. Man atrodo, kad su jais paskutinį kartą
čia atsisveikinau. Kažkoks blogas nujautimas slegia
mane.
Ilgai žiūriu į nuplaukiantį laivelį, ir kažko bijau. Dan
guje telkiasi pilki debesėliai, užstodami saulę, papučia
smarkus vėjelis ir stipriai susiūbuoja ežero bangos, o
į pilies salą išlipa mūsų pažįstamieji, dar kartą atsi
sveikindami.
Nueiname prie prieplaukos, kur mūsų laukia laive
liai pervežti į stovyklą. Priešais baltuoja palapinės tarp
žaliuojančių medžių, o ant aukštų stiebų plevėsuoja
trispalves vėliavos mergaičių ir berniukų rajonuose.
Vėl liūdnos mintys išsiblaško iš džiaugsmo, kad mes
esame pirmieji, turėję garbės papuošti šią salą lietu
viškomis trispalvėmis ir Lietuvos vaikučių lietuviško
mis dainomis.
Vaikučiai grįžta smagus, gerai nusiteikę ir išalkę.
Jie skuba pasidalyti įspūdžiais su kitomis stovyklau
tojų grupėmis, kurios aplankė pilį, ežero salas ir apy
linke.
Būdama laisvesnė, nusiskubinu prie draugų, moky
tojų pasidalinti ekskursijų įspūdžiais. Bet kas Čia? Vie
toj įprasto jumoro pastebiu nusiminusius ir susirūpi
nusius veidus, užverktas akis, ypač vilniečių mokytojų.
Mano gera nuotaika ir status klausimas: "Ką jūs pa
laidojote, kad taip be ūpo?" atkreipia jų dėmesį, ir
viena iš mokytojų sušunka: "Jei tu žinotum, kas at
sitiko, tau visi plaukai ant galvos atsistotų!' Tuose
žodžiuose tiek skausmo ir baimės, jog nepajuntu, kaip
išblykšta mano veidas, ir atrodo, kad mano plaukai
kažkokios nematomos rankos raunami nuo galvos. Pa
manau, jog ekskursija po ežerą pasibaigė nelaimingai
ir paskendo mūsų globai pavestų keletas ar keliolika
vaikučių, bet mokytoja greit paaiškina: ''Bolševikai
okupuoja Lietuvą! Greit jie bus ir Trakuose... Atims iš
mūsų vaikus ir mus pačius dar nužudys...' Kaip sto
vėjau sustingusi, taip dar daugiau suakmenėjau, širdis
sustoja plakusi, akyse mirguliuoja. Svyruodama pasi
traukiu į šalį. Nueidanaa dar išgirstu: "Laikykis ra
miai! Kad neatkreiptume vaikų dėmesio, dirbkime vis
ką po senovei".
(Bus daugiau)
" ' • ' • • • • ' !'
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Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!
f«į m m m u m i n i
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Lietuvos Pranciškonų
4V. ANTANO VIENUOLYNE
Mount St. Francis, Gresne, Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI
Iškilmingos 13-kos Antra
dienių Pamaldos
kuries baigsis birželio 4—12 d.

šv. Antano Novena.
|
l
!
|
l

Už visus šv. Antano Pamaldų. Ir
Pranciškonų šv. Antano Vienuolyno
Novenos dalyvius, už visus Lietuvos
i r Koplyčios Fundatorius, n&inėiu*
ir Geradarius, bus laikomos

Kas Antradienį:
7:30 A. M

r

I Š K I L M I N G O S ŠV. MIŠIOS,

7;00 P. M . — I Š K I L M I N G O S P A M A L O O S P R I E
ŠVENČ. S A K R A M E N T O .

IŠSTATYTO

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos.
kuriomis Pranciškonai melsis.
k

Visu* 6v. Antano Mylėtojus Kviečiame
Į

i

Ė

Jungtis su Pranciškonais maldoje, šv. Komunijoje ir šv. Mišiose,
kad per didžiojo Stebukladario šv. Antano užtarymą išprašius
iš Dievo:
T E I S I N G O S ir P A S T O V I O S T A I K O S !
L A I S V Ė S ir N E P R I K L A U S O M Y B E S MOŠŲ
LIETUVAI!
IR

TtVYNEI

K A D APSAUGOJUS PASAULI NUO GALIMO
B AUI S Y
YB
B1I Ų
Ų!

KARO

I k i Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten
cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN
Mount St. Francis
fąjnmmii muilinimu

FATHERS

miMUiimtiimuiiumiiMin

Greene. Maine
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO,

Antradienis, kovo 18, 19*7
,

11

, • BBS

•
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nii žmogus, tai jau su tokiu Bažnyčią. Tai vienas švytu
— beviltiška padėtis.
rys visam pasauliui, o ypač
Kofoanso Vy&ai rodo di- j Amerikoje, kur mes galime
dėlę energiją. Jie pavyzdžiui, laisvai bujoti, praktikuoti ir
net savo radijo valandą — padėti kitiems. Jei mes ga
"Safeguard for America" — lėsime atsilaikyti prieš ko
šiuo metu turi Chicagos munizmą, tai tame nemažas
WCFL stotyje, sekmadie nuopelnas Kat. Bažnyčios,
— karštai dėstė adv. J. Griniais 6:15 vakare,
J. Prauskis
SIUS.
— Kaip Jūs, pone advo
kate, randate laiko visose
srityse taip veikti?

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA

5

IMUK'll.lK

Pranešimai

Cicero. — šv. Antano Na
I tyrimą (suorganizuota 1882
mų Savininkų Klubo susi
m.). Jų balsas — galingas.
rinkimas bus kovo 19 <!.,
Turėdami savo vienetą, rei
7:30 vai., parapijos svetai
kale galėsime šauktis jų už
nėj. Labai svarbus susirin
tarimo.
kimas. Visi nariai ateikit.
— Ar jau buvo atsitiki
Pusė milijono su viršum
Išgirsite daug svarbių pra
gerai organizuotu^ vienos mų, kad jie Lietuvos reika
nešimi!.
A. Valančius
minties vyrų — tai jėga, ku lus parėmė?
— Kaipgi, pasiunčiau kar
rią žino visas pasaulis, ši
tokia jėga šiandieną yra Ko tą laišką jų centrui, padarė
centras nutarimą ir paskel
lumbo Vyčiai.
— Kas veža, tą ir plaka,
Didžiai gerb. l:un. dr. L. . KocM Pasilikti
Džiugu girdėti, kad toje bė savo žurnale ''Columbia". Aš jaučiu reiksią tą idėją Mendeliui ir fev. Alfonso pa- fSGTDTMOS. SU PENTCTLLIN
Sergančiu?
pusės milijono vyrų armi- Labai prielankiai dėl Lietu atnešti į lietuvių tarpą. repijos, Baltimore, MaryKnights of Columbus — ga- land, maldininkams, pilno- INKSTO, PtJSUBJS. SOCIALCS
joie susiorganizuoja lietu vos.
PASEKMINGAI
— Kaip jūs sugalvojote linga organizacija, turi savo aus dėkingumo širdimis reiš Um Ū Tj uO S pa*elb*Jome_tūtotaa«l*m»
viškas pulkas. Tuo besido
KĮtAUJO. XJATOCD. IK P B J V A T I mėdamas susisiekiau su a- suorganizuoti lietuvišką Ko bazes visame* krašte. Narys kiame gilia«sį ir nuoširdžiau OB,
KIŲ LIGŲ. Ordome
Oydorao Daplntmo
I)
kanale
•uneiralavtmu*, nutekėjimu*, pertanku
lumbo
Vyčių
vienetą?
turi prestyžą {garbę). Tai sj. ačr* už begalint g«rumą vertima tuetinU pOsla, nuolatini kalimabiemis jų pirmūnais: garbės
— Aš pats jau 33 metai apdraudos organizacija, bet įr daosnumą, kuriuos tiek FIZDrft IR FTATOROSlOPIfiKA
pirmininku kun. St. Petraus
ku ir laikinuoju pirmininku prie tos organizacijos pri vienas iš pirminių jos tiks dau~ kartų esame patyru X-RAY EGZAMLN ACIJ A 1
klausau. Jau 20 metų, kaip lų — katalikiška akcija.
adv. J. Grish.
sios. Niekad neužmiršime MIKROSKOPIŠKAS KRAUJO IR
ŠLAPIMO IŠTYRIMAS
planuojame apie lietuviško
Jūsų
uolumo
bei
pasišventi
PASAULIO ŠVYTURYS
VISKAS TIK UŽ $3.00
JAU 250 LIETUVIŲ
vieneto sudarymą, bet sun
mo raginant tfbvenos maldi
PILĖS (Hemoroida!)
RIKIUOTĖJE
ku gauti leidimą. Pagaliau
Mano nuomonė tokia: jei ninkus dėti aukas labdarin
Kolumbo Vyčiai
vie- pasisekė. Turėsime Munde- protestonas, tai jis dedasi giems tikslams ir mūsų rei
B S PIOVTMO. BB DMBJmiO.
Dldilumoje atveja palat»»yina nao t
na didžiausių organizacijų j teiu Couucil vardu. Mes tu- prie masonų, gi jei katali- kalams.
Iki • dienu laikotarpyje.
ardymo kaitai prieinami B M Į H Ę —
mūsų valstijose. Laikas jau ' rime energingų vyrų. Vieni kas — prie Kolumbo Vyčių.
derbinlnknl.
.Ačiū Jums, Tėveli, už rink
PATENKINIMAS GARANTUOJAMAS
ir lietuviams turėti savo Į iš pirmųjų prisidėjusių yra ( Jie daro rūpestingą narių
KJMKVimįKM KURI PAIMAM OTDTT1
liavą, trylika šimtų dolerių
DUtBAN^TUJŲ PATARNAVIMUI
ATVIRA VAKARAIS
kuopą,
kalbėjo kun. Pet-! dr. J. Simonaitis, A. Paukš- atranką. Net tie, kurie lai($1300). Si auka žymiai pa
rauskas. Mes neseniai pra- tis, B. Razminas, A. Petkus, ko bravorą ar dirba saliūne didino mūsų statybos fon
DR E. E. Culp
dėjome tą sąjūdį, o jau tu J. Slrelly, J. Mozeris, adv. — negali būti nariais. Pa dą. Už šią ir visas pirmiau
DR. A. E. Kroening
rime 225 naujus narius, per A. Lapinskas, A. King, J. sauliečių tarpe tai pirmos gautas aukas kasdien sude202 SOUTH STATE STREET
sikelia kai kurie ankstybes- Evanauskas, F. VVaisnoras eilės organizacija. Didžiojo sime maldoje širdingiausią
Kampaa Adama—Šeštame Aukite
VAL.:
kaadlen nuo t ryte lkl t
karo
metu
labdaros
veiki
ir
kiti.
ni tos organizacijos nariai,
dėką. Meldžiame Gerąjį Die
Pikmndleotaan
atdaryta.
mui išleido 40 mil. dolerių. vą ir Jo Stebuklingąją Mo
taip, kad pradžiai tame lie YPATINGAS RITUALAS
Duoda stipendijas mokslei tiną, kad dangiškų malonių
tuviškame vienete turėsime
Aš džiaugiuosi, kad per viams, pagelbsti išlaikyti ka
B. A . L A C H A W I C Z
250 vyrų.
turtais
ir
ypatinga
palaima
Kolumbo Vyžius mes įneši talikų radijo valandą, turin
Laidotuvių Direktorius
— Kokie planai?
kuo
gausiausiai
Jums
atly
me į lietuvių tarpą tokį ri čią tokius garsius kalbėto
ROSELANDE
Katalikiškoji akcija,
gintų.
tualą, kokio dar nėra matę. jus, kaip Fuiton S&een. Aš
KOPLYČIA RANDASI:
kaip kad yra visos organi
Jei
tą
ritualą
perėjęs
nebū
Šv.
Kazimiero
Seserys,
labai vertinu šią puikią or
zacijos tikslas, o mūsų kuo
10756 So. Michigan A ve.
si
geresnis
katalikas,
geresMotina M. Juozapa
ganizaciją, vertimi Katalikui
Tel. PUL. 1270 arba CAN. 2515
pa, kaip lietuviška, domėsis
Rer. teL — COMmodore 5766
ir lietuviškais reikalais. Pla
nuo j ame pasistatyti savo na
mą, kur bus bazė mūsų vei
MAŽAI KOPIJŲ TELIKO
kimui. Laikinai susirinkimus
ŠANGHAJUS,
kovo
17.—
DEGTINES
GEV
turėsime Marąuette hall, 69
pohoija
šiandie
BRANDOS
VYNO
ir VVestern, kiekvieną antrą Kinijos
RUM'O
KORDIALŲ
ir ketvirtą mėnesio antra- pranešė suėmusi pinigų spau
• KRUPNIKO
sdinimo spaustuvę ir jos virxr.
dieių, S vai. vakare. Vienas
.
£~
Ai^Qtl,
T
Bus Parduodama
^' .
.
..
simnką, kurių dirbami r__
Paražfi OWEN J. C. NOREM
susirinkimas bus skinamas
. •J"
^«^lrtx
SPECIALEMIS
KAINOMIS
ti, jog
buvo
.
, lt, . gal
buvo
taip
gerai atpažinti
paruosvsunku
veikimo,
sakant,
"biz,_
_^_
_ 1 _maši
*^;
praŽemėlapiai, paveikslai. 300 pusi.
įuo reikalui,
i ™ -taip
« « , -kitas
- ^- |
tikrųjų.
Suimta
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
moga (sočiai . Turėsime pas <
, T J . . . JI^KV**
KAINA: $2.00
kai tini nkus.
BOS, chemikalai ir dideli kie
Užsakymas siuskite <f —
kiai
netikrų
Amerikos
dė
DIDELES IŠKILMES
šimtinių ir kinietiskų tūks
D R A U G A S
SEKMADIENĮ
tantinių.
2334 S. Oakley Ave.
Policija sak£ viršininkas
Smulkesnius veikimo pla
Chicago 8, Illinois
nus išdirbti paliekame pa yra rusas, kuris vadinasi
tiems nariams ir naujai vai- 'ftochinov, ir kad m juo so
Please send me postpaid
dybai. Ji išrinkta kovo 16. ! imti jo ruse žmona ir kinie3529 So. Halsted St
copies of your book — TIMELESS
AA1*4AV
sekmadienį.
tis sėbras.
LITHUANIA.
Enclosed you wii!
KANTER
Phone:
YARDS
6054
find $
.:
Pradedame darbą su ge
Ipdukas
romis viltimis ir tvirtais pa
Name
RED
siryžimais, — kalbėjo kun.
CROSS
Address
......*«.......» !
S. Petrauskas.
Kai kada tylėjimas yra iš

Pasikalbėjimas Su
Kun. S. Petrausku
Ir Adv. Grišhimi

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

4605-97 S. Hermitage
Avenue
Y * r d s 1741-2

Padėka

Kinija Suareštavo
Pinigu Gamintojas

10,000

BONKŲ

TIMELESS
įL UTHUAN1A

MONARCH
LJCUOR
STORE

FUND

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
ER O D O S IŠBfSRIMAIMS

IŠSIPILDO 20-TIES
METŲ VILTYS
Kitas didelis entuziastas
jų tarpe tai adv. Juo*. Grish.
— Kolumbo Vyčių orga( j e r a Dovana Draugai —
irizacija jau turi 65 metų pa- DRAUGO Prenumerata.

r KNYGŲ PASIŪLYMAS:

j

GAVĖNIAI...
Stacijos ir Grandas Verksmai
Sv. Juozapo Novena
8v. Teresės Vaikelio Jėzaus Novena
Novena prie Dievo Motinos Nnol. Pagelbos
Šv. Onos Novena
Novena j &v. Antaną
Šv. Judo Tadejaus So\ena
Novena už Sielas Skaistykloje
Intronizaoija Sv. Jesaus Širdies
Sveika Marija — Petrausko — Geg. mėn

v

10c
.IGc.
10c.
10c.
15c
4Sc
15c. i
80c
80c
S5c.

R e i k prisiųsti ir už persiuntimą.

DRAUGAS

x™ppcr.

wwvwwwwwwwwrt
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4847 W. 14fh Street

C h i c a g o 8, ilftinois

4»,

r.-im,

ILLINOIS

••"^•pp

Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Kare Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui Tik pasaukite ir p. Petkus atvyks
Į Jūsų aamus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militariuis laidojimas.

NULIŪDIMO $ | P VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE #
ANTHONY B.

,

PETKUS
IJOIX)TUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
«MSŲ FATOGUlrfUI:

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Tekeiome

—

GROVEHELL 0142

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų f mauriškam stoviui prieinamas!

g E K A N T I E f l Y R A NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas j
dieną ir naktį. Kei-Į
kale, šaukite mus.

W^
r ,r*

'ii

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Koselando dalyse ir
tuojau patarnaujant.

IGNACAS J. ZOLP

MAŽEIKA * EVANS
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8819 U T U A N I C A A V E .
«845 S . V E S T E R N A V E .

LEONARDAS L BUKAUSKAS
1 0 8 2 1 S. M K B G A N

3914 West lllth SL
Vienas Alokas nuo KMfcii
Tiesiog Ten, Kur
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 35
.

AV^.

Phone:

PUUman

9661

ANTANAS M. PHILLIPS
S807 S. UTUANICA AVE.
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P h o n e s : Y A R D S 1138-39
PROspect 0099

u g n i n i _K gsa^a

51. Casimir Monumeni
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Phones — CANai 2515
COM 5 7 6 5 ; P U L 1 2 7 0

MAŽEIKA ir EVANS

- —

PIRKITE SOBSICMfi 1919 —
MR. NEU90N

0781

LACHAWICZ ir SŪNAI
2 8 1 4 W. 2Srd P L A C E
1 0 7 5 6 S. M I C H I G A N
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Veteranų Perlaidojimo Reikale

1646 W E S T 46th ST.

įaugos, trokštančios odos. nletBdlf mul, nuo darbo ttbėrlnmms Ir ki
toms odos negalams Iš lauko pu-

D.

Badk> Programai WGES
H390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ,
nuo 8:15 iki 8:30 v. ryte.

LIGDĖSIO VAUaHDOJ

sulaiko ' nuo o d o s i.udil&vlmo 'ir
tutrūkimo t a r p p i r i t ų ; g e r a s Ir

tEGULO, BEPT

Koply^os VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

•J 0 J.

Siųskite Jūsų m>ney OrderJ tle•ioi i —

2334 S.Oo&ley Ave.
^

Jo s>tsatrlnan>
čios ir Hp^HM
prašalinančios ypatyba* sutelks
Jums tinkamą
nakties polis} Ir
pagelbSs H«ry4dyt
senas, atda
ras Ir skau
džias ialsdaa Tartoklte j \ irgi skaudiems
nudegimams, sadų Ir sutrūkimų
praSaltalmui. i r kad palengrlnti
Psorlasls niežėjimą. AtvSdina va
dinama Athlets'a Foot degimą ir
otsdajinu. sustabdo Jo plėtimąsi,

if«.

atsakymas

IJEUULO OINTMENT parslduola po $1.31 Ir po Ss.&t.

G a l i m a p a š t o ženklais užmokėti.

SE

Kenčiamieji ano eonu, atdam
ir ekaudžių ftatedu. žino kaip mn
yra ramiai paetdėti. Ir kaip
oakties metu negalima serai 1Mmiegot. Kuomet
talsdoa pradeda
niežt ir skaudė
ti — netapkite
I LEOULO Ointment paleng^iaimul skausmo
ir nletejimo tų
sen'į, atdarų Ir
skaudžių ialsdų.

mintingiausias

4330-34 S. Colifornia
Avenue
Lafayette 0727

PhdKS: YARds 4908

JULIUS LIULEViCIUS
4 3 4 8 S. C A L J F O K N I A A V E .
•

3854 S.

Phone LAFayette 3572

POVILAS J. RIDIKAS
ST.
710 W. 18th STREET
Telephone: YARds 1419
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usi iš Lietuvos pasakoja

turime duoti". Todėl dabar biteliai", žino, kad partiza
areštai partizanams pade-' nai juokų nedaro. Partiza
dantiems lyg sumažėjo.
Albany, N. Y. — Carl De
nai moterims skundėjoms ir
Rašo DR. J. PRUNSKIS
Flumer, 14 metų mokinys,
pirmą
kartą
Kartą sužeistas partiza išdavikėms
APIE PARTIZANUS
partizanų lavonų ir prakalbą nas pateko į ligoninę. Bolše plaukus iškarpo, apmuša, o
pakorė savo draugą, Robert
Wahrman, 8 metų amžiaus.
— Man gaila tų vyrų. Jų pasakė, visaip juos išniekin vikai, matyt, norėjo jį ištar vyrams už parsidavimą ru
Su tuo berniuku jis papras
dar yra. Kiek? Nežinau. damas ir kitiems grasinda dyti, kad iš karto nenušovė. sams "dugną" su tarka pa
tai žaisdavo. Šeštadienį gi jo
Sunku jiems su drabužiais, mas.
Pastatė prie jo sargybą. Kai tarkuoja ir druska ištrina.
žaidimų draugo lavonas bu
Partizanai
yra tikrieji
Kartais ateina moterėlės, ligonis šiek tiek pasveiko,
negali išsimiegoti. Kiti iš
vo atrastas miške medyje
didelio vargo sveikatos nete atsiklaupia prie partizanų dvi ryžtingos lietuvaitės iš Lietuvos laisvės
gynėjai,
X Kun. J. Martišiūnas, ne
West
Frankfort,
EI.
—
pakartas.
lavonų,
pasimeldžia,
apver
vogė jį iš ligoninės. Yra ge kartu gįną žmones nuo rusų
ko, sudžiūvo del to sunkaus
seniai atvykęs iš tremtinių
Sekmadienį
rytą
devyni
jau
Jaunas
nusikaltėlis,
kukia.
Daugelis
lavonų
baisiai
rų pasišventusių žmonių. Vie prievartavimų.
gyvenimą Ateina nakčia pas
nuoliai žuvo, atsimušus jų | rio laukia mirties bausme, stovyklų Europoje, lietuvių
ūkininkus valgyt paprašyti. sužalojami: sulaužytos ko ną gimnazistą sušaudė už
automobiliui
geležinkelio pareiškė, jog jis turėjo nu katalikų konferencijoj, busi
Vasarą būna miške, žiemą jos, viduriai išleisti, galvos tai, kad jis iš ligoninių, iš IŠVEŽTIEJI RUSIJON
pervažoj į traukinio lokomo
moj kovo 23 d., 2 vaL po
tvarsčių,
bastosi visur — po kloji .sudaužytos. Moterys aptvar vaistinių gavęs
— Ar negrįžta kas nors iš tyvą, žuvo penki jauni vyrai žudyti ką nors. Greičiausia
tai yra radio misterijų ir pietų Vyčių name, laikys
mus, po bunkerius. Bolševi ko, apdengia, kai bolševikai vaistų, slapta nunešė parti išvežtųjų Rusijon?
ir keturios merginos. Kom kriminalinių istorijų nuo svarbią paskaitą aktualiau
zanams.
kai atranda bunkerius, tada nemato.
— Mažai. Girdėjau tik a- panija grįžo iš naktinio klu pelnas.
siu šių dienų klausimu.
Viename mūsų apylinkės
jie turi kitur susirasti vie
M Panevėžio ligoninės iš pie vieno vaistininko grįži bo ir buvo. matyt, gerai įsi
miestelyje nuo antros oku- vežė Rusijon keturias mer mą. Dabar atidaryta Rusijos smaginusi, nes važiavo ne
tą.
X Ant. Olis, Sanitary Disoacijos
pradžios
iki
šio
laiko
siena,
galima,
kad
ir
su
rizi
gaites,
kam
jos
gelbėjo
par
Kaimynystėj
"istrebite
mažiau 60 mylių į valandą
trict Trustee, yra visų tau
iau
buvo
pamesta
miestelyje
tizanams,
parūpindamos ka, nuvažiuoti iš Lietuvos greičiu.
liai" atėjo atimti žemės iš
Nashville, Mich. — Ralph tinių grupių respublikonų
aplankyti savųjų, ištremtų
vienos ūkininkes. Pora i& jų iš viso apie 60 partizanų la- tvarsčių, vaistų.
Hawthorne nuvyko į savo komiteto pirmininkas. Jis
pasitraukė į pakrūmę užval Į vonų, kitame apie 50, trečia Motinos, seserys slapta nu Rusijon. Neprileidžia arti —
brolio namus pranešti, kad pirmininkavo ir tautinių gru
gyti. Susidūrė su partiza me apie 45. Yra vietų, kur eina pas savo sūnų pasima už dratų, už tvoros, stovėda
jų molina mirė. Kai jis at pių gausiam bankietui, kuris
partizanų
lavonus
meta
tie
mi
apie
10
žingsnių
vienas
nais, taip ir nebegrįžo.
Kai visame pasaulyje mi vyko, sužinojo, kad jo brolis,
tyti, drabužųi pakeisti. Tai
siog i balą.
nuo
kito,
pasikeičia
keliais
lijonai žmonių badauja, A- 41 metų irgi yra ką tik mi buvo praėjusį sekmadienį
neva žemuoges rinkdamos,
MIRUSIŲJŲ
Palmer House.
AREŠTUOJA
tai neva grybaudamos. Iš žodžiais. Tremtiniai išbadė merika veža bulves į vieną ręs nuo širdies smūgio.
IŠNIEKINIMAS
GIMINES
girdę kalbant, partizanai at ję, išvargę^ nusilpę* Vienas vietą ir pūdo, nes nėra jų
X Jonas Kass, žinomas
— Dažnai, nuvažiavę j
tremtinys per vieną lie kur dėti Maine valstybėje
eina.
Kai
kurie
užsiauginę
— Kaip su partizanų gi
Brighton Park biznierius ir
miesteli, randame ant bruko
tuvę, nuvykusią aplankyti susidarė didžiuliai tokių pū
ilgus,
plaukus,
barzdas,
o
ki
suguldytus nušautus partiza minėmis?
saviškių, atsiuntė žinią žmo domų bulvių kalnai.
Oaklarad. Calif. — John veikėjas, pirko namą adre
ti
susitvarkę.
— Areštuodavo
šeimas,
nus. Nušovę nuima batus,
nai iš Rusijos gilumos: "Ne
Ortuo tarpu labai daug tuš Maher, 66, atėjo į ligoninę ir su 4102 Archer Ave., į kurį
Kas
buvo
Lietuvos
nepri
geresnius dirabužius, atveža kurios davė valgyti, pas
sigailėk turto, gyvybes, at čiai kalbama, kaip padėti ba pasisakė sergąs. Ligonis bu perkels savo vedamą jewelry
klausomybės
laikais
valdinin
kurias
užeidavo
pailsėti,
kas
ir pateškia ant miestelio.
vežk man medaus, cibulių, daujantiems žmonėms, važi vo apžiūrėtas, ir buvo pas- biznį. Krautuvė bus daug
kas,
karininkas,
gynė
Lietu
išskalbdavo,
Juos spjaudo, mindo. Iš pra jų baltinius
daržovių...
Mes neturime. nėja visoki dideli žmones po tebeta, kad jis buvo dantų erdvesnė, negu dabartinė ir
vos
laisvę,
turėjo
eiti
į
par
džių dar duodavo žmonėms kas kokį drabužį davė parti
Mūsų dantys dlštrupėjo del badaujantį pasaulį ir parvy- šepetuką prarijęs
moderni škesnė.
tizanus.
Vistiek
jiems
grėsė
atsiimti lavonus, o dabar ne zanams.
vitaminų stokos".
Operacijos pagelba šepetu
kę graudžius raportus išda— atvaro kalimus, paima la
Dabar žmonės teisinasi: kalėjimas ir mirtis.
X Samoškai Juozas ir Ma
kas buvo išimtas. Ligonis
Pasitaiko, kad nuvažiavę vinėja.
vonus, nuveža kur į žvyr- "Ateina pas mus su eiautuJei ne partizanai, dauge aplankyti už pinigus, kyšius
ry, gyv. Chicagoj, yra pa
jaučiasi gerai.
duobes, užpilia kiek žemių ir | vais 'istrebiteliai', milicinin- lį lietuvių būtų * 'istrebite vieną kitą tremtinį išperka
ieškomi giminių Europoj.
palieka. Vieną sekmadienį j kai, ateina partizanai — ką liai" sunaikinę, bet dabar ir parsiveža, bet tai reteny
Ieškomieji prašomi kreiptis
raudonarmietis rusas iš šven | aš žinau, kas jie tokie yra. partizanų bijo visoki skun be.
Aukos 1947 metų Raudo
Stamford, Conn. — Sek i Amerikos Raud. Kryžių,
toriaus nuvarė žmones prie Reikalauja, ginklu grasina, dėjai, šnipai ir patys "istre
Rusijoj
koncentracijos nojo Kryžiaus fondui Chica- madienį vakare vienas vyras 529 S. Wabash Ave., Chica
stovykloje mirė vargoninin goje pasiekė jau $1,261,499. užėjo į paštą paskambinti te go 5, 111.
kas Dovydaitis,
rašytojo Taį jau yra 49 nuošimčiai lefonu. Paskambinęs pamate,
Chicagai nustatytos kvotos. kad nebegali atidaryti tele
X Dvi Stefanijos: Juškie
Dovydėno brolis.
Iš tremtinių gaunama laiš Chicagos kvota yra 62,550,- fono būdeles durų. Pašte tuo nė ir Pivariūnienė, bei kitos
00Q.
laiku jau nieko nebebuvo. Jo jų pagelbininkės balandžio
kų, tačiau labai mažai.
Kai kurios grupės savo laime, kad* kišenėje dar tu 19 d., šeštadienį, Gailevičiy
RYŠIAI SU AMERIKA
kvotas jau perviršijo. Mano rėjo nikelį ir galėjo pašaukti name, 76 E. 101 Place, Rose— Ar žmonės gauna siun ma, kad vajus pilnai pasi policiją, kuri atvykusi jį ir land, ruošia "bingo party"
seks. Vajus baigiasi kovo 31 išvadavo.
tinius iš Amerikos?
Nekalto Prasidėjimo Seserų
—Mažai, mažai. Taip di- <*.
Oildos seimui pasveikinti.
deli muitai, kad kiti neatsiŠių metų kvota visam kraš
Seimas įvyks balandžio 27
Greit įkaista pečius ir keptuve.
"}J[ ano elektrikinio pečiaus greitfe
ėmę grąžina. Viena moteris tui yra $60,000,000.
Chicagoj vyksta daugybe d., Aušros Vartų parapijos
Jūs galite greit iškepti] mėsą iki
stebina mane. Aš žinojau, kad elekgavo
siuntinėlį
maisto.
suvažiavimų, į kuriuos atvyk salėj, West Side.
švelnaus rausvumo vienu akimirk
trikinis pečius yra patogus, švarus,
Daug kas buvo išsibarstę,
sta žmonių iš viso krašto.
sniu. . . nes pečius prišildomas iki
vėsai verdantis, bet aš niekuomet
susigadinę, o turėjo užmokė- j mis, uždega ar klojimą, ar
X Ona Meižrimiene-SaviŽinoma, atvykusieji palieka
kepimo temperatūros greičiau, kaip
negalėjau įsivaizduoti, kad ant jo
ti muito 80 rublių. Dabar kitas trobas ir nešti ką iš jų
nemažai pinigų, nuo ko Chi šaite, duktė Kazimiero, kilu
per 5 minutes! Tai ištikro yra labai
taip greit galima išvirti valgj". Taip,
neapsimoka siųsti į Lietuvą draudžia. Tos apylinkės vy caga turtėja.
greitas šildymas, nes stora insulasi iš Palonų km., BaisogaChicagos šeimininkes, kurios verda
siuntinių: daugelis siuntinių rus, kur pasireiškia partiza
šių metų vasario mėnesį J o g y a l K e d a i n i ų a p s k r iž_
cija iš visų šešių pušų neleidžia
valgius ant elektrikos, surado, jogei
prapuola, muitas didelis. Gal nų veikimas, areštuoja. Vie
Chicagoje buvo 80 suvažiavi tekėjusi už Vinco ir ilgą lai
šilumai išspinduliuoti.
tokia mderniška priemonė pagrei
vėliau, jei sąlygos pagerės. nus paleidžia, o kiti taip jau
mų, kurių dalyviai Chicago
tina virimą tiek kiek jos nori. . .
Pridėta veikianti jėga ipagreiti
ką gyvenusi Kurklaičių km..
Buvo gauta kiek dčvetų ir nebegrįžta.
je praleido $4,500,000.
ir dar daugiau.
Dabar trobų deginimų lyg
na! žiluma nenueina į šalį. . . ji la
drabužių iš Amerikos. Aš
1946 metų vasario mėnesį Panevėžio apskr., labai nori
amerikiete, pažįstu amerikie ir mažiau, nes keliama bal
bai greitai tiesioginiai per pečių
Paviršius pečiaus {kaista greit!
buvo 60 suvažiavimų. O per susisiekti su Amerikoj gy
čių drabužius ir mačiau, kad sai, kad tai krašto turto nai
eina į valgius.
Kiekviena moteris, kuri verda val
visus praėjusius metus įvai venančiais pusbroliais Jonu,
juos nešioja komunistai, "is kinimas.
gius ant moderniško elektrikinio
rių
suvažiavimų dalyviai Juču, Antanu Meižrimu ir
trebiteliai",
mačiau
vieną
pa
Kai partizanai nušauna chicagoje paliko $52,223,- Stase Meižrimaite. Ieškomie
pečiaus pasakys jums apie tą nepa
rašiutininke
(raudonarmie"istrebitelį", tai bolševikai 800.
prastą greitį. Karštis gaminamas
ji prašomi atsiliepti šiuo ad
tę, lietuvių kilmės) benešio- jį laidoja kraujo raudonumu
momentaliai. . . valgiai greit įkais
resu: Bruno Papšys, 2302 S.
jančią
amerikiečių drabu nudlažytame karste. Reika
ta iki virino temperatūros, šeimi
Leavitt St, Chicago 8, UI.
žius. Be komunistų, be kom lauja net, kad būtų bažny
ninkės pamato, kad jų naujas elekVienas iš svarbiausių liu Tel. Canal 0316.
jaunimo narių kiti negavo tinės laidotuves. Vienas ku
trikinis pečius' verda tokiu greičiu,
amerikietiškų drabužių.
nigas atsisakė komunistą dininkų James E. Ragen Sr.
kaip jos pageidauja.
X LRKSA 160-ji kuopa,
Aš pažinau vieno rašfytojo laidoti, tai turėjo bėgti slap nušovimo byloje yra polici
jos saugomas. Jis paprašė Brighton Park, bus vaišin
šeimą, jis Kaune gyveno, stytis į mišką.
policijos apsaugos, nes nepa toja visų Chicago kuopų at
bet jo žmona kaime. Jo žmo
Partizanų yra daug ten
na gavo nuo vyro kokių dra palaidotų, kur jie žūva. Slap žįstami žmonės jį sekiojo. stovų LRKSA Chicago aps
bužių. Pamačiusi lengvai su čia naktimis ateina lietuvai Tas liudininkas yra Lucius krities susirinkime, kovo 30
pratau, kad tai rusiški seni tės, jų kapus aptaiso, lietu Davidson, 25, laikrašpių par d., Lietuvos Vyčių salėj,
Wegt ^
s ^
kuriame
drabužiai. Matyt, kad rusai viškas vėliavėles įsmaigsto, davėjas, kuris mate nusovi- ^
sau pasilaikė amerikoniškus, kitur net paminklėlius pas
ce
s ekreto
^Liudininkai
taip
pat
atpa™9™*
%
<
f
°
"
p
o lietuviams savus sunyku tato. Ateina "istrebiteliai",
sius įdavė. Taigi, net lietu išdrasko, o lietuvaitės ir vėl žino, kad automobilyje, iš ™ s Wm. Kvetkus. Per su
kurio Ragen buvo nušautas,
vio rašytojo šeima tegavo nakčia aptaiso.
kartu važiavo David Yaras, į įvairins klausimus tos or
rusiškas liekanas.
(Tęsinys rytoj)
34 ir Leonardl Patrdck, 35. ganizacijos reikalais. Tai
Mano minėta parašiutinin
svarbu kiekvienos kuopos
kė buvo su bolševikais išbė
valdybai ir veikėjams.
gusi į Rusiją. Antros oku
pacijos metu sugrįžo ir pra
X Monikai Ceikiene", cika8 T A ^ N
i IIUIN \ >\KH
sitarė: "Jei mes Rusijoje
giete, šiomis dienomis gavo
Tal
II R AR A D
Geriausias Laikas Pirkti
kada bulvių sočiau gaudavo
laišką nuo savo gimines, pa
me pavalgyti, tai jau buvo
U / ^ D A M * — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
bėgusios nuo karo j Bavari
REIKMENIS".
labai gerai".
GERAS PASIRINKIMAS:
ją. Aprašydamas, kaip trem
S« • t h • n* w •Uctrlc
Stogams
Reikmenys
—
Insnlnotn
Plytų
išvaizdos
Sldings
DEGINA SODYBAS
r a n t a s «t y««r
tiniai ten vargsta, rašo, kad
I
— Langu — Dum — Tvoroms Materfolo — Maliavos —
d a a l t r ' i »r n i o r t i t
Varniftio — Enamello — Geležinlq Namams Reikmenų
K u n rfor• . . . au
iš Lietuvos gauna dar liūd
—-Lietuvoje dabar baisios
f Hard ware — Plelsterlo — Cemento — Siuto — Visokios
lo y th« n«w««t woy
dienos. Vasarą tupime dar
nesnių žinių. Kalėjimai pilni
of cookinfl w»th all
RAfiles losnliacljos Materfolo —- Štormo Lango — Kom
th« • «atwr«i of tobinacijos Dura — Wal1board — Plttter Bomrd — Vamsžuose ravėdamos, pamatome
lietuvių. Kiti išvežti į Sibi
morrow.
dfiu Ir Daug Kitę Dalyko.
dulka kas vieškeliu. Žiūrime,
rą. Ūkininkai apkrauti mo
APROKAVTMAS
IR
PRISTATYMAS
TEIKIAMAS
DYKAI!
jei tik "istrebiteliai", pa
kesčiais ir visokių gerybių
Tho many comromiomcos of tho M W oloetrk rangas mok* mkchk cooking tko mooorn, cormfroo
gūžomis bėgame kaimynams
STASYS UTrvTNAS, Pres.
atidavimu rašams. Jei mo
woy re cook. Tfcfc I i ona of tho knportoai foatvrot of oloctrkal liv'mg, tho bottor way to JrVe.
pranešti, kad sus i slapstytų
kesčių laiku nesumoka, tai
CARR MOODY LUMBER CO.
pasiruoštų...
už bausmę gauna papildo
Kerštaudami už partizanų
50S9 S. HALSTED ST.
TEL. VICTORY 127*
mai daugiau. Mokesčiams
C0MM0NWEALTH EDISON COMPANT
veiklą, bolševikai
degina
pradžios negali surasti, o
VALANDOS: Nuo 8-tos vai ryto iki 6-tos vai vak.
ūkininkų trobesius. Jie šau
galo negali matyti.
do padegamosiomis kulkoo-

i mus

Devyni žuvo

Visaip pasitaiko

Bulvės pūdomos

Prarijo šepetuką

Vajus gerai vyksta

Nikelis išgelbėjo

"Electric Cooking is FAST!"

. . . s a y Chicago users of electric rangės

Turtina Chicaga

Saugo liudininkus
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