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ATMETĖ RUSU
Ar Maskvos Konferencijoje Bus
Iškeliamas Lietuvos Klausimas?

VoL XXXI

Kaina 4 centai

REIKALAVIMĄ

7^

POTVINIAI PADARĖ NUOSTOLIU ANGLIJOJE

Marchall, Bevin Išbarė Molotovą;
Prancūzija Stato Savo Reikalavimus

MASKVA, kovo 18.—Vai- | primine jam, kad tas auksas
stybės sekr. Marshall šian- lyra laikomas Belgijoje po
Kada vienas prekybinin- ! Vokietijos, buvo paliestas
dien šaltai atmetė sovietų jalijantų kontrole, o dėl mokkas susitinka su kitu preky- [Kinijos klausimas,
Rusijos pretenzijas į $10,- slinių išradimų, iš nacių
bininku, apie ką jie kalbasi? j Bet ne tiek išrišti būsimą000,000,000 reparacijų iš Vo atimtos žinios buvo atspaus
Ogi apie prekybą...
jį Vokietijos režimo klausikietijos. Tai buvo vienas dintos ir daugiausiai tų žiBet kada susitinka vienas Imą ministrai nori, kiek su
šalčiausių užsienio ministrų Inių paėmė pati Rusija,
diplomatas su kitu diplomą- į normuoti tarpusavio santytarybos posėdžių šioje kon- j T u o t a r p i , u ž s i e n i u m i n i s .
tu, kitokias istorijas jie pa- kius. Bevinas ta proga ban'
- n<!1 J Gle '
t r ų pavaduotojai susitarė
sakojasi. šiandien jie kalba- jdys vesti derybas su StaliMarshalks ir Anglijos už- j sudaryti keturis komitetus
si apie atominę bombą, apie |nu dėl pratęsimo anglų-rusų
sienių sekr. Bevinas šiandien j Padėti paruošime taikos su''geležinę uždangą,'
apie 1 sąjungos ir kai kas mano,
pabarė sovietų užsienių min. | tarties projekto Vokietijai.
anglių trukumą, apie Vokie kad ko gero keturi susitars
Molotovą už jo darytus už- I Rusija pastojo kelią mažųjų
pasirašyti bendrą
paktą
tiją...
metimus prieš Vakarų vals tautų dalyvavime projekto
Maskvoj susirinkusių dip- jKaip^anglų ir šveicarų laiktybes, tame tarpe pasaky sudaryme, nežiūrint Ameri
lomatų svarbiausias pasikal- raščiai rašo, kurie yra ge
mą, kad $10,000,000,000 re kos ir Anglijos reikalavimo
bėjimo objektas yra Vokie- įriausiai informuoti, galimas
jas įsileisti. U.S. pasekr.
tija. Bet be jos bus ir kiti ! dalykas, kad Maskvoj bus
Keliai atrodo kaip upės ir namai kaip salelės šioje nuotraukoje Uxbridge miesto, paracijų buvo jau išimta iš
klausimai paliesti.
iškeltas Dardanelių sąsiau- į netoli Londono, Anglijoje. Kartu su dideliu vėju praūžusiu per Angliją buvo didelis V a k a n i z o n U. Bevinas sakė Robert Murphy dažnai dėl
ri
Vodkos Yra l i e k Kad
°* i r n e t B a l t i J ° s valstybių įlietus, kuris iškėlė ir išliejo Come upę.
(Acrne Telephoto) i Molotovo pareiškimai m r* to klausimo susikirto su ru
sų pasekr. Višinskiu, kuris
klausimai.
.
—
.
. 'teisingi."
Galima Maudytis . . .
teigė, jog mažųjų tautų da
Tarptautinės atmosferos
Prancūzija Pastate
••
lyvavimas paverstų komite
Rusai stengėsi, ^ kad ši g p eU 0 tojai tvirtina, kad ru
Reikalavimus
tus į ''debatų draugijas."
konferencija pasirodytų kuo sai Maskvoje pasirodys la
Atmosfera, iki šiol buvusi
iškilmingiausia. Jau iš ank biau nuolaidesniais negu Lon
ROMA, kovo 18.—Trijų ! AKRON, Ohio, kovo 18.— ! Chicagos kviečių biržoje
sto buvo išdirbtas visas pri- d o n e Paryžiuje ar VVashing
ėmimo planas ir jokia smulk t o n e ' J i e m a n o k a d Maskvo- italų anti-komunistų partijų j Federalinis darbo tarpinin- I vakar pirmą kartą per 30
* mena nebuvo užmiršta. Ne- ( j e s v i e t ų diplomatai pada- organai šiandien kaltino ko- j kas Paul W. Fuller šiandien j metų pasirodė suvirs $3 už je po to, kai Prancūzijos už
Graikijos Reikale
užmiršo padaryti Bevinui 1 ^ m a ž ą Btr ategišką atsi- munistų partiją pradėjimu j pranešė jis yra pasiruošęs I bušelį kaina už kviečius sienių min. Bidauit pakarto j
WASHINGTON kovo 17.
specialų arbotos mišinį, ku- jc. au jnmą. Tokias išvadas teroro vajaus Italijoje, grą- | sueiti su bendrovių ir unijos Kainos nuo biržos atidarv- jo Prancūzijos reikalavimus
rjį Jis taip mėgsta, nei gen. <j le d a r o d ėl to, kad rusai sUimu diktatūra ir sukurs-Atstovais ir pasiūlyti jiems mo pasiekė nuo $3.01 ikiatskyrimui Ruhro, Reinlan- ; _ S e n Vandenberg (Rep..
karo. Dvi tų '"visokeriopą pagalbą" ban- $3.05, kas reiškia, jog duo- do ir Saaro sričių nuo Vo- j m ^ , š i a n d i e n s a k e d viMarshallui atgabenti jo mė- (pergyvena didelį ekonomiš- tymu civilinio
_
politika
partijų — liberalai ir libera- dyme išvengti 100,000 CIO- na. kurios kaina ir taip šio kietijos, alijantų kontrolių partinė užsienio
giamiausios markėj whisky. | k ą 8 U n k u m ą i r esą priversti ^ m o k ™ ™ ^
S
"mirs sukilime" jei ameri
mis
dienomis
pabrango,
kai
palaikymo
Vokietijoje
ilgam
URW
darbininkų
streiko
Gi prancūzų ministras Bida- i p r a š y t i a n g l o - s a k s u p*gal- ,
re
minJrui
Ma.
nuos dar daugiau trumpoj laikui po taikos sutarties kiečiai pasiduos politiniems
sekmadienio
vidurnak
t
y
j
e.
uit su savimi a t s i v e ž a Mas- ^ s . R u s a i niekad nevedė
^
pasirašymo, bei griežto ap- i diktatams "partijų vedėjų"
ateity.
Streikas
paveiktų
42
fabri
rubežiavimo anglies :: plie \ m s i u i o m o s p a r a m o s G raikvą geriausius prancūzų vi- d r ą s i a p ū t i k ą ir jų tikslas
u ž p J l i m u a n t j ų kal.
kus
20-je
valstybių.
i
7jr~,
,
.
r
no pramonių. Jis pasiūlė, k i j a i i r Turkijai. Demokratų
rejus kuriuos konferencijos b u v 0 v isad pasiekti rezultabėtojų, ir sakė jos mano rei
Derybos buvo nutrauktos 139K0 LCnKlJOje 17311
kad Prancūzija užimtų Vo- nacionalinio komiteto vedėlaiku "paskolins" Molotovui. t ą k uo mažiausiai rizikuokalą iškeli i steigiamajame
kietijos vietą kaipo didžiau- j j a g G a e l Sullivan buvo atsiKad diplomatai gerai jau- , ' j a n t Gi jei šiandien jie staseime.
stųsi tiek buvo žiūrima jog tytų savo reikalavimus, tai
„ ^
....
, v A M U V A ' k o v 7 l 8 , % " " l s i a P l i € n ° g a m i n f o j a E u r o " laukęs į republikonų naciorTe
Bevinui miegoti buvo pasta- smarkiai rizikuotų,
U.S Rubber —- pasiūlė pa- VARŠUVA, kovo 10. — D o i
! , . . : . . .
„^
P
j
e
tyta Kateriuos II lova, o
kelti algas 10 Jentų valan- JLenkijos prekybos minis- ° '
*į* P a m i n k ą Reece primo
dai, po to kai unija sumazi 'tras VVlodzimierz Lechowicz pagrindas
gen. Marshallui Gregorijaus Rusija Pergyvena Didžiausią
Bidauit sakė
anglis karo
yra !sideti
prie bendro
Vokietijos
užgyrimui
Prez. pareiskiTrumąno
savo
reikalavimą
iš
26
I
šiandien
pranašavo,
jog
jo
Krizę
Patiomkino...
vasarą (potencialo, ir kad jos yra "o n u s t a t y m o padefc Grai
SALONIKA, Graikija, ko- centų iki 16 ceatų valandai, krašte ateinančią
Atrodo, kad linksminimuiUžsienio stebėtojai sako, V o 18.—Susiskaldymas Jung į l S v ė s i r e i k a l a v u s i - 2 0 c e n - i b u s badas įei" nebus *auta \ labai reikalingos kaimyninė- kųai .r Turkija, kovoti pnes
si nieko netrūksta. Didelį k a d sovtetų Rusija šiuo me- Įtinių Tautų komandos į va- tu valandai bonuso už nak- j 400,000 tonų kviečių iš už- I se valstybėse, todėl Vokieti komunizmą.
kiekį kaviaros specialiais j t u pergyvena didžiausią mai- karų i r rytų blokus po ne8ienio. Lechowicz sakė jis jai turėtų būti privaloma kas
tinį darbą.
vagonais atgabeno į Maskvą, l t i n i m o s i k r i z ę , kuri gali (pavykusios ekspedicijos paviliasi jog Lenkija gaus di mėnesį eksportuoti tam tik
o Kremliaus rūsy surinktas p a v i r s t i į b a d ą . Dalykas simatymui su graikų parti
delį dalį Prez. Trumano re rą dalį, savo produkcijos j
milžiniškas kiekis vodkos. [ t a i n e k a d d § 1 b l o g o o r o , u ž zanų vadu "gen. Markos'
komenduotos $350, 000, 000 alijantų šalis.
Kol Taika Nepasirašyta,
"geležinės uždangos" buvo šiandien grėsė 'pasisekimui
BUENOS AIRES, Argen
sumos šalpai.
Murphy Susikirto su
tina, kovo 18. — La Prensa
blogas derlius ir jokiu būdu visos misijos ištirti Graiki
Galime Būti Ramūs
Višinskiu
MILWAUKEE,
Wis.,
kovo
—Laivyno
sekr.
Forrestal
korespondentas šiandien pra
Rusija nesugebės, nesikreip jos skundus prieš jos kai
Pasauly dar niekad nebu
18.—Atstovų
darbo
komisi
vakar
liudijo
senato
ginMolotovas sakė Vakarų j n e š g i š Re sistencijos, kad
dama į vakarų valstybes, mynus. Komisijos nariai ne
vo sukurta pastovi taika.
šiandien išleido šaukimus kluotu tarnybų komiteto po valstybės, paėmė vakarų zo- paragvajieuių sukilėlių radiypač į Ameriką, išmaitinti žinojo ką daryti dėl sovietų ja
trim komumstl
Versaly po ano karo buvo
* P a r t l ? o s n a " isėdyje ir pasisakė už Prez. |nų auksą ir mokslinius išra- i a s p a s k e l b ė ^darymą ^val
savo piliečius iki vasaros. ir lenkų delegatų pasilikusių i
ilgai svarstyta, bet vtatiek - J a u d a b a p ^ ^ ^ b a d a g riall partizanų štabe po to, kai j r i a m s ' t i k s l u s u i ž i n o h a f ] i e ! Trumano remiamą karinių Į dimus, kas yra verta bent d ž i o s i u n t o s " Concepcion
klaida buvo padaryta. O da- '
Bosnijoje septyni kiti nariai nutarė | paaarę priešai 4
jėgų sujungimą.
'$10,000,000,000. Marshallas m į e s t e . Anot raportų opoziRumunijoje,
bar po tie* nemiegotų nak- |
.„„
ž m o n § s p r a d e d a b a - , .nebelaukti
ciios febreristų partija, ko
"Markos" ir su kuomet anksčiau liudijo apie
Allis^Chalmers
streiką
ko
čių ir išgertos vodkos, ar d a u t į į r n e a t r o d o k a d b a d u i g r j ? 0
munistai ir liberalai daly
miteto
posėdv.ie.
diplomatų smegenys geriau ; k e l i a g
užkirstas
vauja juntoje.
—Laivyno
departamentas
pranešė,
kad
3
lengvi
U.
S.
Kai
kurie
komisijos
nariai
(Louisville,
Ky.,
kur
CIOdirbs? Jie matys tiek, kad
Nebuvo patvirtinimo iš
Kitas dalykas, sovietai la reiškė baimę jog tyrimas iš UAW vykdomoji taryba da kreiseriai, 6 naikintuvai i r lėktuvnešis ateinant} mėnesį Asunciono a r kitur. Kores
negalės padėti savo parašo
bai reikalingi naftos. Prieš irs pirm negu jie bus paruo rys IOV2 mėnesių senumo plauks į Turkijos Dardanėlius.
ant sutarčių.
pondentas taip pat rašė jog
—Ats. Eaton (R., N.J*)1 vakar paskelbė bylių duoti
šę raportą Jungtinėms Tau streiko apžvalgą, lokalo 248
karą
jie
sunaudodavo
36
mi
Bet už tai pasaulis turi
Prez. Trumanui galią vartoti
00,000,0 ir siųsti m i l i t a - 1 s u k l l s k u radijas sakęs Palijonus tonų naftos, kurią toms.
prez. Robert Buše
sakė
laimės. Kol taika nepasira.....
. » * • ! • _ „:
iragvajaus laivyno daliniai
gaudavo daugiausiai iš BaLouis
Budenz
melavo,
kuo
syta, tai nereikia bijoti, kad ,
__ ._ ' . ~
nniu*>
ir civilinius patarnautojus j Rusijos kaimyninei atsisakę padėti valdžiai ko
valstybes,
met jis liudijo, jog komunis
voti 11 dienų senumo sukili
i t.-.. i iui. i
i ku » Maikop ir Grozny vers
—U.S.
valstybes
pasekr.
Aehesonas
sakė
gali
būti
ne
mių. šiandien visos šios ver
tų partija įsakiusi pravesti
galikol
būti
paskelbtas
mą.
Ir
diplomatai
šoks,karas!
gers
streiką Allis fabrike 1941 laimė jei bus didelis tarpas tarpe britų pagalbos baigimo
smės dar neveikia, nes vo
KOVŲ
ir medžios, žmonija ramiai
KALENDORIUS
Graikijoje ir Amerikos pagalbos teikimo pradžios tame
kiečiai atsitraukdami sunai
PARYŽIUS,
kovo
18.
—
Į
metais.)
gali gyventi.
Kovo 19 d,: Šy. Juozapas
krašte.
kino. Kad versmės būtų iii Vidaus reikalų
ministras
Ar Bu>> Paliestas Lietuvos naujo eksploatojamos reika
— "Keturilij Didžiųjų" užsieniu ministrai vakar dalyva- j Marijos sužiedotinte; seno
Edouard Depreux, pripažin
Klausimas?
vo bankiete pas Molotovus. Darant tostus, Molotovas iš- ; v ^ s : Prutenis i r Vogedė.
linga mašinų, technikų ii damas gandus aipe galimus
Kovo
kėlė
taurę
"tėvo
Stalino
sveikatai,"
o
kiti
už
konferenciĮ
20 d.: Šv. Vulfrijo
Pirmajam paveikslui už kapitalo. O visa tai gali duo- susirėmimus tarpe dešiniųjų
ATĖNAI, Graikija, kovo
nas
I senovės: Žibartas i r
danga pasikėlė. Ministrai i}1 t i k v i e n a š a l i s « t a i A m e - ir komunistų, šiandien sakė 18.—U.S. ambasadorius Lin jos pasisekimą.
—Sen. Brewster sakė U.S. greit praneš apie planą U.S. ^ (
pasikeitė linkėjimais ir su rika.
ginklų sankrovos yra paslėp- coln MacVeagh, kviestas su
ORAS
Štai kodėl Maskva visą tos "beveik visur" Prancūzi- grįžti į Waahingtoną pasi pagalbai Kinijai prieš komunistų daromą spaudimą.
darė komisijas
įvairiems
—Sen. Tydings ragino tuoj sušaukti nusiginklavimo
Giedra, nebus didelės at
klausimams nagrinėti. Die laiką kartoja, kad sąjungi joje, bet kad valdžia y r a tarimams dėl paramos Grai
mainos. Saulė teka 5:57;
ninkai turi pasilikti vieningi. pasiryžusi visus juos surasti kijai i r Turkijai, lėktuvu konferenciją, sakydamas U.N. pasirodė esanti bejėgia.
notvarkė yra plati, ir jau
—Prez. Trumanas šiandien sugrįš į Washingtoną.
leidžiasi 6:02.
šiandien išvyko į Ameriką.
Vyt. Arūnas ir paimti.
pirmą dieną be Austrijos ir
("Draogo" specialaus korespondento Paryžiuje pranešimas)

Kaltina Komunistus
Kori Išvengti Streiko > Kviečiai Jau Daugiau
Terorizmu Italiioje 4-se Gumos Fabrikuose!
Negu S3 už Bušeli

T^oM^r^it

Smerkia 'Politika'

^ ^ G o o d ^ ^ i ^ t o i e .v! Būti Badas 1948 Metais

Susiskaldymas Gali
Paveikti Tyrimui

Sukilėliai Sudarė
'Junta' Paragvajuje

Šaukia 3 Raudonukus
Allis-Chalmers Tyrime

Vėliausių Žinių Santrauka

Bilo^a Ginkluotu
Prancūzijoje

Atstovai Sugrįžta
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STUDENTU PROTESTAS PRIEŠ NEGEU PRIĖMIMĄ

Sv. Pranciškaus Seselių Vienuolijos
Sidabrinis Jubiliejus

Dr. VValter j . Swiatek
OPTEMETRISTAS

2201 W. CERMAK ROAD
(Virš Metropolitan State Bank)

TeL CANal 7329
mu stengėsi lietuvius paten
Tai.: — Kasdien 1* iki 12; 1 lkl K; 7
kinti kiek išgalėjo, ar tai
tkl 9. šeštad. 10 ryto lkl C vak. Sek
VOKIEČIŲ SESELIŲ
madieni
l t iki 11. Trečiad. uždaryta.
naujų mokyklų: atidaryme ar
GLOBOJE
jų sutvarkyme. Dažnai paNaujosios lietuvaičių glo-j ti lietuvių mokyklas aplanBūkit Malonūs
bejos pradėjo rūpintis atvy-1 kydavo ir palikdavo naudinv
usiųjų seselių įvilkimu į a-' gų patarimų. Jai mirus 1926
SAVO AKIMS!
bitus. 1922 m. liepos, 17 d. m. bal. 19 d. lietuvaites seTik vieną porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami
paskįrto« pirmos devynios seles nustojo {žymios asmeišegaaminuoti Jas moderniškiausių
metodu,
kurią regėjimo mokalaa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
naujokSa įvilktuvių iškii- nybes, taurios dvasios nati
gali suteikti
37 METAI PATYRIMO
2420 W. Marąuette Bd.
nėms. Ir taip įjvairiais lai- j jojo vienuolyno globėjos ir
pririnkime akinių, kurie prašalina
Ofiso TeL: PROspect 6446
įtarpiais vis naujas būre- vadės.
visą aklą Įuinpimą.
Rez.
TeL:
HEMIock
3150
lis po įspūdingų įvilkimo a-'
VALANDOS:
oeieų tapo priimtas naujo- j Per tris, "metus jaunasis t
dienomja
kynan Užbaigusios naujo- 'vienuolynas plite savo vei- j A ***. *»****>**"
^ ^
^streikavo vienos aukštesnės mokyklos stu- Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
Trečiadieniais pagal sutartį.
kyna pasikeisdavo vietomis kimą prisiglaudės prie 6v. j * » g » gį*
* * i mokyklą priimta, keturi negrai. Nuotraukoj mokyklos perdėtinis išOPTOMETRISTAI
su toms kurios darbavosi .Pranciškaus Seselių (vokie^ Ple*>* » V 1 ^ itreikuojančio studento iškabą. (Aeme-Drauga* telephoto)
1801 So. Ashland Avenue
mokyklose ir katekizavimo čiu) Po įsikūrimo trečiuo a k r a i
Kampos lb-tos gat.
rio
men.
Gfautos
paskolos,
nuosavame
name,
skatino
se
metuose
vienuolyne
buvo
*em§s,
kuri
atsiiymiGYDYTOJAS
IB
CHIRURGAS
Telefonas CANAL 0523, Ghicago
misijose.
jus
gamtos
gražumu.
Toji
seselių
uždarbiai,
rinkliavos,
perkęsti
visus
nepatogumus,
OFISO VALANDOS:
jau 59 nares ir septynios ve
4729 So. Ashland A ve.
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m
1922 m, rugp. 4 d. įvyko damos parapijines mokyk- tat vieta iiandien vadinama kai kurių gerh. klebonų duos Kadangi rugp. 15 d. turėjo
(2-tros lubos)
Trečiadieniais uždaryta
šeštad
9:tt a m. Iki 6:00 p. m
Ofiso
Telefonai:
YARds
0564
akiečtti seselių viršininkes | los. Prie finansinio vienuo- "Dievo Apvaizdos Kalnelis." numas ir vienuolyno išleisti įvykti vienuolyno dedikaciJei neatsiliepia šaukite—
įr jos .patarėjų rinkimai. Vir i lyno palaikymo daug prisi- žeme netrukus apmokėta y- paskolcs bonai kai kuriam ja, profesija ir įvilkimai, rei
TeL ORO. 1800 (Ofiso Ir namo.)
Rea. TeL: MIDway 2880
"ininkes pareigoms eiti tapo Į dėjo geraširdžiams klebo- patirtomis kun. M. Kazėno laikui sudarė galimybes sta-1 kejo dėti visas pastangas,
OFISO VALANDOS:
jrinkta Motina M. Baptis- nams leidžiant ir padedant, pastangomis, pačių seselių tybai progresuoti,
kad tinamai prisiruošus isto
10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
f
Gegužės 3 d. įvyko kerti- riškai iškilmei. Išaušo rugp. Nuo
a ir tuo pačiu laiku nau- po įvairias kolonijas nenu ir parapijų vajaus sėkmėmis.
vai.
popiet;
nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
PHYSICIAN and SURGBOM
]
Sekmad.
nuo
10
iki
12
vai.
dieną.
Nebuvo
galima
reikalauti
iš
nio
akmens,
pašventinimas,
15
d.
rytas.
Kas
apsakys
se
'ojo vienuolyno sutvarky ilstantis koiektų darymas.
(Lietuvis Gydytojas)
mas parėjo į jos rankas. Lie Seselių skaitliui taip greit seselių (vokiečių) kąd jos i Apeigas atliko kun. J. Sut- selių dvasinį džiaugsmą, kai
3925 VVest 59th Street
tuvaičių seselių ir jų vienuo-1 didėjant, jau mūsų seselėms dar ilgesniam laikui duotų kaitis, pamokslą pasakė kū šviesi ir laiminga atrodė aVALANDOS: 1 — 4 popiet, • : ! • —
tsitis. Apart viršminėtų iš J. RIMDZUS, D. C. %.t% TAkamlB. Tredtad. p»«al •utarti
lyno reikalai jai visuomet! pasidarė stoka vietos vokie- j m ūsų seselėms vietos. Jau uigas Garmus.
LICENSED CHIROPRACTOR
buvo arti prie širdies. Užtat j čių vienuolyne. Tas sukėlė j 3 o s pačios davė suprasti lie- Grįžusios iš įvairių misi kilmių, tą pačią dieną vys
IN STATE OF INDIANA
savo nepaprastu sumanumu, j rūpestį greičiau statyti sa- į tuviams kunigams ir pa- jų vasaros laike, seselės nau kupas suteikė kanonišką lei
PHYSICIAN and SURG£ON
idealįa asmenybe be galo į vąjį vienuolyną. 1923 m. ba- j čioms seselėms kad neilgai jame name dar negalėjo ap dimą įkurti savame name Home calls in Indiana
Phone \Ventvvorth 2527
8757 S. VVestern Ave.
daug prisidėjo prie naujo- j landžio mėnesį, kun. M. Ka- į galėsiančios jas globoti sa-. sigyventi todėl vigos prisi naujokyną.
PHYSIO THERAPY
Ofiso TeL: HEMlock 5849
stos lietuvių įstaigos pažan- zėno ir L. Snyder triūsu ne- varne name. Dabar reikėjo glaudė gv. Kazimiero para
Kąd užtikrinus dvasinę
9 3 6 VVest 6 3 r d S t r e e t
Rez. TeL: HEMlock 2324
gos. Savo dideliu nuoširdų- toli Pittsburgho surasta 33 sparčiai veikti, planus dary pijos seselių name.
naujojo
vienuolyno
pažangą
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
ti ir juos vykdyti.
HOURS: Daily 6 to 8 P. M.
tadienį pagal susitarimą; kitomis
lietuvaitėm? tapo paskirta
8aturdays 10 A 1 . to 8 P. M.
1924 m. spalių 24 d. Mo LIETUVAITĖS SESELĖS viršininke Motina M. Chrydienomis nuo 2 iki 4 po piet,
SAVAME NAME
7—9 vakare.
:
c
tiniškojo namo statymui vie
sostoma, iš globojamo Šv.
VTB. 1886
Kovo-Mąrch 18, 1947
1925 m. rugp. 12 d. Sv. Pranciškaus vienuolyno, tre Offe. TeL
ta jau buvo paskirta ir kon
Lietuvos Pranciškonų
traktas iškasimams padary Klaros dienoje, atsidarė du jiems metams. Sekančiais
SV. A N T A N O V I E N U O L Y N E
DANTISTAS
tas. Lapkr. 3 d. Diecezijos rys naujojo vienuolyno ir 1926 m. sulig vyskupo pa GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
|
Mount St. Francis. Greene, Maine
1446 So. 49th Court, Cicero
I
Prasideda
Statymo Komisijos, 'sįsilauk mūsų seselės keletą metų tarimo, vokiete viršininkė į
'-Antradieniais, Ketvirtadieniais
4204 Archer Avenue
f ŠV. ANTANO GARBEI
I ta spaoifikaciju, statomojo išgyvenusios kitataučių glo vienuolyno tarybą paskyrė"
ir PspktadtsMiali
Jr
LIGONIUS
PRIIMA:
f Iškilmingos 13-kos Antra
VAL.:
10-12 ryte; 2-6, 7-9 P.M.
j vienuolyno planų užgyrimas i boję, įžengė į savo P M t < « t J s e k a ^ i " M " B e g e l ; s / M " į į ^
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 3147 S. Halateu St^ Chicago
dienių Pamaldos
j ir leidimas daryti numaty- Į Naujoje pastogėje sutiko c i š k ą M B a p t i s t ą 'u D o - Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.
kurios baigsis birželio 4—12 d.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
Į tas lėšas ir paskolas. Staty- daug nedateklių> bet džiaugs 1 ^ ^ M P a u l ą Q 'aeQėlę M
Šv. Antano Novena.
ir šeštadieniais
ba
prasidėjo
1925
m.
vasa-,
mas
ir
laimė
kurią
jaute
g
A
l
o
y
z
ą
m
o
k
y
k
l
ų
v
e
d
j
a
u
ž
Valandos: 3—8 popiet
U± visus * v . Antano, Pamaldų ir

(Tęsinys)

Dr. F. C. Winskunas

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

M

DR. CHARLES SEGAL

M

Dr. VVaiter J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

plitiiittliti»iiitM»««t»«ttiii«iiiit>»«»«i»ii»tttiiitMi»w«iiiM»i»Mt»niiitnmnmMtin»wtiniiiimtiMiMttiunnumt»tm»in«ira

DR. AL. RACKUS

Pranciškonų Sv. Antano Vienuolyno
Novenos dalyvius, už visu* Lietuvos
if Koplyčios Fundatorius, Rėmėjus
ir Geradarius, bus laikomos

i

i

Kas Antradienį:
7:30 A. M. — I Š K I L M I N G O S SV. M I Š I O S .
7:00 P. M . — I Š K I L M I N G O S P A M A L D O S P R I E
SVENč. SAKRAMENTO.
t

IŠSTATYTO

Pamaldų metu bus skaitomos prisiųstos intencijos.
kuriomis Pranciškonai melsis.

Visus įv- Antano Mylėtojus Kviečiame
Jungtis su Pranciškonais maldoje, Sv. Komunijoje Ir i v . MISIose,
kad per didžiojo Stebukladari* i v . Antano užtarymą i t p r a i l u i
I* Dievo:
T C I S I N G O ą If P A S T O V I O S

TAIKOS!

L A I S V E S ir N E P R I K L Ą U i O M Y B t S
LIETUVAI!

M08Ų

TtVYNEI

IR — K A D A P S A U G O J U S P A S A U L Į N U O G A L I M O
BAISYBIŲ*
> z

KARO

I k i Kovo-March 18 d. prašome prisiųsti savo ypatingas inten
cijas sekančiu adresu:
FRANCISCAN

FATHERS
Greene, Maine

Mount S t Franci*

1
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dviejų metų vyskupas vie\tįr'
niems metams paskyrė lie
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
tuvaitę viršininke, seselę M.
Baptistą. Lietuvaičiu pasto
IŠDIRBĖJAI
vumas panašiais laipsniais
išbandytas galutinai pasie
Mūsų ilgy mėty patyri
kė nepriklausomybes, 19&9
mas rakandų išdirbime
fcyjo ĄUO pirkėjų pilną į m. Uępos 16 d. jvyka pirmie
ji formalūs, sulig vienuoly
no jstatų vyresniosios ir Jos
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
patarėjų rinkimai, kuriuose
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ.
pačios seseles balsavo. Vy
PIRMIAU MATYKITE MCSC DIRBTUVĘ
resniąja išrinkta Motina M.
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!
Ęoyyda, o jos patarėjomis:
GARANTUOTĄ MEDŽIAGA IR DARBAS TĮgKVAUA
sesele W-> Baptiąta, sesele M.
Vt LABAI PRIB3NAMAS K A I N A S ! '
Pranciška, sesele M. Aloyza,
Į seselė M. Paulą. Nuo to lai
Tūkstančiai Pilnai Patenkinta Pirkėjų Išgarsina Mus. —
Prie Progos Paklauskite Ja.
ko naujas vienuolynas tapo
nepriklausoma ųuo svetim
taučių įstaigą,
—
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Čhlcago St ĮU

Telefonas — LAFayette »516
•

•

MUTUAL FED£RAL SAVINGS

WHFC - m kilocycles
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos
lkl 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30
i
valandos vakare.
t
EXTKA PROGRAMAS: Penk
ti tądieniais nuo 7 iki 8 v. vali.
MARGUČIO Ofiso

Adresas.

Telefonas — GROvehiU 2242
V
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OFISO

?JLLAXLK>S:

KjudMa ano t iki «pp tr I Ud « *
iTi^atod
tr l a i U l
m**
fut«rtl)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Kea. 6958 So. T&tmaa Ave.
Res. TeL GROvehiU 0617
Office TeL HEAflock 4848

TeL CANal 6122

DR. B1E2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 2 0 1 W. C e r m a k

Bd.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v.
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

DR. J. J. SIMONAITIS
G*DXTOJA& Ui CJMiKCl&GAS

242S VVest Marąuette Koa<^
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.

Tel. REPublic 7868
TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

DR. STRIKOL'IS
PHYSICIAN AND StKUEOJN

4645 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. T. DUNDULIS

2200 West Cermak Road

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

PHYSICIAN A 8UR0B30N
(LIETUVIS GYDTTOJAS)

2201 WKST CERMAK RD.
CHICAGO 8, OX.
SOBN J. KA2ANAUSKAS, Pres. and Mgr>

•' "

(.Dargis Vaistinės Name)

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. A. JENKINS

6755 So. WesteTn Ave.. Ch|cago. HU
SBS

2423 VVest Marąuette Bd.

PHYSICIAN AND SURGEON
X-RAY EXAMINATIONS
VALANDOS:
Kaadlon — 1-4; 7-9; Trečiad.
šeštad. nuo 1-4; Sekmad. —
pagral Butartį.

LOAN ASSOCIATION QF CHICAGO

S*

I^JOVAiSAiS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr, Kazimieras E. Fifz

VIENINTELIS AMERIKOS ^LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — jSfEIGTA^ BAL. 11d., 1^33,

Mūsą Bendrove gelbsti tūkstančiams taupytoją
1
nimiH A
sudaryti atsargas--Jslgyti nuosavus namus-.
aaają automobili—dėl apsaugos aso nepenuą.!
tomą nelaimių. Kiekvieno taupmiaį apdrausti
lU 15,000 per Federal Savings and Loan Insu<Į
tmaea Cosp, PRADĖK TAUPYTI DABAR...,

Dr. Alexander J. Javois

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
Valandos — '
Telephone —
Sekmad., Trečiad. ir Šeštad.
1921
So.
Halsted
St.
Pagal sutartį.
GROvehiU 7311
Vakarais—tik
pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ave.
Office Tel. YARds 4787
VALANDOS:
11
v.
ryto
iki
3p.p.
Namu TeL PROspect 1930
Ofiso tel. MONroe 0570.
6 iki 9 vai. vakare.
ResUL teL CANal 7819.
Ofiso TeL VIRginia 0036
Tel. YARds 8146
Rezidencijos TeL: b E V erly 8244

*

MOKA GERUS DIVIDENDU^

Ofiso TeL LAFayette 3210
Bes. Tel. REPublic 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
Saukite: KEDzic 2S68
VALANDOS:
Kasdien nuo 1—3 vai popiet
ir nuo 6 tai 0 vai vakare.
Trečiadienio vakarai* Ir talncf
neliiiiidtoiilili pagaj sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS

2421 West 63rd Street

^»-

PLANINOAS TAUPYMAS

Dr. Vincent E. Zopel
DĘNTIST

sa vtnlnka* — JOB KAZTK—KAgĮKAJTia

Ipii

4146 Archer Avenue

ItoL; UROvehiil 4020
(Ofiso Ir Rezidencijos)

8241 VVest 66th Plaee

(Daugiau bus)

*~ PAHI X)B g U I T B IfiDIRBBJAl —

**

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

•

Archer Avenue Furniture Co.

4140 Archer Avą.

DR. EMILY V. KRUKAS

DR. P. ATKOČIŪNAS

2600 VV. 691*4 Street
OFISO TALANPOS;
Kaadl«n n«o 1-4 p.p. ir 7:tt-» ^
Šeštadieniai* nuo 1-4 popiet
Trečiad. ir Bekmad. uidaryta.
Ofiso TeL — PROspect SSS8
1«L —
mm

ir

744 West 35th Street
VaL: 11—12; 2—4; ir 6:30—«:30
Pinnadieniais: 2—i is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. I. E. MAKAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue

4157 Archer Avenue
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutarti.

Dr. A. Montvid M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VVest Town State Bank Bldg.

2400 West Madison Street

Ofiso TeL: SEEley 7330
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Resi*. TeL: BRUnsvfick 0597
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
VALANDOS:
Namu TeL: PULLMAN 8277 JNuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakarą
—r—

TreeTAdlehls Eovo 19, IWT

DIENRAŠTIS DKAUIJAIS,

ai

CLASSIPIED ADS

DIDŽIUMA ĮGULOS IŠGELBĖTA
'"""""'ilS .
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- D R A V O CT
DARBŲ SKYRIUS

*

ooooooooooooooooooooooooo*
"TOIATTOAS** HETJP WANTED
AJ>VEKTTST VG DEPARTMENT
117 Na. Dearhom Street
Tel. RAV.IoIph M M - t i S t

įMlNUlft

*xį*

HET.P WANTED — MOTERYS

AR IEŠKOTE GEROS
PflDĖS IR ATSARGOS?
TELfiFONŲ KOMPANIJOJ
ftANDASI DARBŲ
-

HELP WANTED — VYRAI

-

DfcL-

MECHAVTCAL DE«SIGNERS
AND CHECKERS

DŽENITORKŲ

Experieiiced in prooess pipin*. m o 
teriai handlin* equipmc*nt. heatinjr
and ventllatinjj. sheet m^tal ducts UŽD A k r a s 72 H c į V AL. PRADŽIAI
and spouts and proceaeing' plant
77 H c | VAL. P O 3 M £ N .
layout.
STRCCTrRAL DE*IGNERS
A N D CHECKERS
Erperienced in steel and relnforoed
conerete industrlal buildingrs.
DRAFTSMEN

Eatperienced in industrlal
layout and detailing.

buildtng;

VALYMO

DARBAI

VISOSE MIESTO

MOTERIMS
DALYSE

5:SO VAK. I K I 13 NAKTĮ

ATSIŠAUKITE

ILLINOIS BELL

E L E C n i l C A L DETAILER
Experienced in light and nower i n stallation in industrial buildlngrs.

SAMDYMO OFISAS
MOTERIMS

STREET PLOOR

909 W. WASHLNGTON ST.

GOOD P A T

- .»* •

Net Maldaknygę Atmintinai Išmoksta
IŠ SAHAROS TYRŲ ATEINA PADĖKOS AUKOTO
JAMS Į IŠVIETINTŲJŲ LIETUVIŲ SPAUDOS FOND4. AUGINKIME FOND4. KAD "DRAUGAS" LAN
KYTŲ KIEKVIENA SVETUR LIETUVĮ.

APPI.Y ROOM 725

COBN PRODUCTS REFININO
COMPANY
333

No. Mlehitfan

Avenoe

SIUVĖJŲ
Drapery darbas. Patyrusių.
Malonus šviesus darbui kambaris $1.00 į va!, pradedant
ir reguliarus pakėlimas.

Gyvenimo likimo privers
tas dar 1944 m. vasarą pa
MAURICE STERNBERG, Inc. likau savo tėvynę, ir atvy
Turi būti pastovus.
kau į Vakarų Europą. Be
123 W. Hubbard Street
reikalingiausių kasdieninių
CRAFTSMAN WOOD
EXPERIENCED
reikmenų, iš lietuviškos lite
SERVICE CO.
ratūros liko pas mane da
2727 So. Mary Street
S
O
L
D
E
R
E
R
S
VIC 0507
Mr. Haiit
bar mano branginama maža
AND
maldaknygute, kurią dova
PAKUOTOJAS
nojo mano sesute, mano var
VVIRERS
duvių proga. Joj parašytas
Turi būti geras kalėjas —
prie dirbinio baksų.
LIKĘ TO WORK IN
lietuviškas šventas žodis,
THE FRIENDLY ATMOSPHERĖ jau seniai mano atmintinai
GERA MOKESTIS
OF
PASTOVUMAS
išmoktas. Savo gimtąją kal
Atsišaukite j :
M O T O R O L A bą niekuomet negalima pa
Rudolph Schmidgall & S o n s
miršti. Kad ją nepamiršti ir
THE BEST RADIO FLACR
Export Packinj;
IX TOWN
šiek-tiek pagilinti, juk rei
1845 W. VAN BUREN
EXPERIENCED RATE, 94 c. kalinga spaudos.
LUMBER HANDLERS
PILNO LAIKO DARBAS
Puiki pradine mokestis.

TEL. — MONROE 07S1
REAIi ESTATE

TAVERNAS IR NAMAS pardavimui.
Atsišaukite adresu
AVE.,

— 8300 S. KEAN

Willow

Springs,

DJtoois.

FARM

FOR SALE

134 akeriai geros žemės, moderniftki pastatai, sodas, upelis teka per
ganykla, žuvų yra, miško yra savo
malkoms; 90 akeriu dirbamos že
mės, molis su juodžeme, viskas ge
rai auga. Moderniškos visos triobos,
elektra ir vanduo visuose pastatuose,
stuba. 10 kambarių h* bathroom.
šildoma furnacu, Šaltas ir šiltas
vanduo. 1 blokas nuo mokyklos, l
blokai į lietuviu bažnyčia. Užimta
kviečių, alfalfa ir dobilų. Kiti lau
kai aparti pavasariui, viskas tvarkoi. Kaina — $20,000.

\

AUTOMATIC INCREASES TO

$1.04
WE TRAIN
INEXPERIENCED GIRLS
STARTING RATE, 83 c.
4546 W. AUGUSTA BLVD.
mmimfĄmitŠm*—

i

i

Žinių k u p e t a s

u

•

Rooseveltienė Nenori
Paramos Graikijai

Šiandien esu karvs, tar
nauju svetimoje kariuome
nėje, svetimame krašte, ne
priprastame man klimate.
Du metai, jau ir daugiau,
prabėgo be iiaudos dar tu
riu kęsti tris metus. Atei
tyje, yra žinių, gal būt teks
išvykti į Indokiniją, ten ge
riau nebus, bet atvirkščiai..
Kareivio atlyginimas neperdidžiausias, todėl ištisiems
metams, dienraščio nėra ga
limybes užsisakyti.

Lietuvos konsulo P. Daužvardžio dėka, ir Jūsų redak
toriaus nuoširdumu, aš va
kar sulaukiau, jau beveik
trys metai nematytą lietu
višką laikraštį. Aš jau jį per
skaičiau kelis kartus iš ei
les ir greitai persiusiu savo
vieninteliui draugui lietuviui
Jonui Balčiūnui, kuris taip
pat tarnauja tame pačiame
batalione, tik yra išvykęs
tiesiamo kelio statybai, toli
į Saharos dykumos gilumą.
Jis taip pat yra ištroškęs
lietuviškos, gimtosios spau
dos.
! c

F.

JŪSŲ

SAUKITE — MR. BRAHMS

asmenų j J.A. V a l s t y b e s .

Radio Sugedęs?

NORI RENDUOTI 5 arba 8 kambari-u fletą. del 4 asmenų šeimos; nėra
maJUsju. Dėl prirodymo duodama at
lyginimas, gaukite — LTVTNGSTON
2106.

Republikonai Nori
Mažinti Taksas 20-30%

Didele Krauutve
RAKANDAI, RADIO
IR JEVVELRY

Pm tarnavimo Prto

RADIO SERVICE CO.
M44 W. B K b S t
OIMM. m
riMAM DARBAI OARAJITOOTA*
Tal»om TI«TJ IMlrby»<Sq
YtookfcU Modeliu*

DYKAI APKAIN A VTMAfl

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

JOS F. BUDRIK, Inc.
3241 S. Holsted St
Chicago 8, Illinois
TEL. CALUMET 7237

WESTW00D LI0U0R STORE

i

WATCH SAVINGS 6 I 0 W ! 1
S
V«.

69th Street
*

DIDELIS

PA8IKINKIMAS

10
Yr».

15
Yrt.

20
Yrt.

'$5 M . $300 $600
10 MM. 000 1200

$900

$1200

1000

2400

25 NM. 1900

3000

4500

6000

M M .

8000

9000

12000

3000

71VS BttFttlA^t W+mW • • * 9 v i O 0 S

VYNO, DEGTINES IR ALAUS
ParaSS
KTTN. TOMAS CHASE (Olžauskaa)
Išleido Strafford House, Inu.
Žemėlapiai, kronologija. 890 pusi.

WASHINGTON, kovo 18.
—Nors republikonai bando
paslaptyje,
KAUTA: fS.50
linksmas £mogu8 yra laikyti planą
daug naudingesnių žmogu šiandien sužinota jog Knut- Užsakymus siųskite į —
son bylius yra perrašomas,
mi.
D R A U G A S
kad neštų daugiau naudos
2334 S. Oakley A v e .
Niekados netikėk draugui, mažai uždirbantiems. Vienas
Chicago 8, Illinois
kurs apleidžia nelaimėje.
raportas sake 25 iki 30 nuo Please send me postpaid
Savo darbams pateisinti šimčių sumažinimas taksų copies of your book THE STORY OF
LITHUANIA.
Enclosed f o n vrill
būtų padarytas įeigoms ma find
rią priežastį.
$
žiau negu $2,500 metams,
Pats garsinkis "Drauge"
maždaug 20 nuošimčių įei- Name
ir kitam patirk.
goma iki $303,000 metams, Address
Kur yra gėnmas, ten yra iki IOV2 nuošimčių ant di
pavojus.
desnių pajamų.
• • •

• • • •

• •

• • • •
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Yon'll

•

Geriausia rūšių alq
buteliais, dėžėmis tr
statinėmis.

•

• y-

ŠIMKŪNAS

'Seed

1

FOR THAT HOME
1 ALL YOUR OWN

1

Money

fwth«

Many ambitious couples tre taving hcre t© becomc
fu ture home-ownersy sooo as they've accumulated tha
down payment needed.. Any convemeot amoum openj
your insured savings acrouot at mis Assodatioa. Tha
cbarr will show you how much yoo oeed to «•%

pristatome | namas:

AL.

Etna ugniakalnis jau nu
stojo veikęs. Lava pradeda
i visiškai atšalti.

Visi departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450 00.
TELEVISION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektriklniai 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.

Kreipkite* Ekspertyvo

STATE 3636
PAIEŠKOJIMAS

JOS F. BUDRIK, Inc.

Nenumirkit kaip pagonys.
Nusimeskit savo kaukę
Ir velionį šekit Laukį.
Išmintiijgai jis padare,
Akis j asų atidarė.
Todėl šmeižtus šali n ^leskit
Savo sąskaitas suvtikit.
Žaibą

Šimulis

Paimam Ii namu Ir prlstatom
LOS ANGELES, kovo 18.
PARDUODAM* N A U J U !
—Mrs. Eleanor Roosevelt
RADIOS
savo paskaitoje šiandien pa
Mm tarime RadUa f ataka Ir
romą
oercakei laukti d l l J0sa._
reiškė, kad ji yra priešinga
40 galvų pilno kraujo Holstein
Taipgi Paatrlnklmaa TIllauMu
galvijų; 24 melžiamos karvSs, di Prez. Trumano
programui
MmtfkM Rekordą,
džiuma registruotos. Visos mašinos
v
nrt
p«rkj
t* tr Paattaaktt* m tavi
yra moderniškos; farma dirbama be padėti Graikijai ir Turkijai
arklių; yra traktorius ir trokai. Gy
Kuomi aš galiu atsilygin
ekspan
vuliai ir mašinos $10,000. Galima sustabdyti sovietų
TELEFON ĮJOKITE!
pirkti tik farma, arba viską. Puse
ti
už
Jūsųi
gerą
nuoširdu
CICERO 4118
Įmokėti, likusi dalis ant prieinamo siją, bet sake visi amerikie
Atd*r»
Takarala
Iki • : • • vai.
mą?
išmokėjimo. Perkant viską kartu,
Čiai
turi
remti
savo
valdžios
nuolaida.
užsienio politiką, nežiūrint
CHARLES DON NORA
kokia ji būtų.
Custer Michigan
Nauja Lietuvos Istorija ! ,*f
Rooseveltienė taip pat ra
PARDAVIMUI —
gino klausytojus raginti kon
COTTAGE SU *EIGA
gresą imtis žygių įleisti
Adresas — 20S9 W. 18th St.
400,000 Europos išvietintų
2441 West
KAINA — $3,800.00

THE STORY OF
LITHUANIA

pririnko

Sakoma, kad Anglijoj ga Dėl žmogelio mažo, menko,
li būti moterų revoliucija. Kuris ilsisi ramybėj
Stafford Cripps, Prekybos Ir ten džiaugiasi linksmy
Tarybos pirmininkas, krei
bėj.
pėsi į vyriausybę, kad del
O čia Vilnis netrivoja,
esamos visam krašte krizes
Visas štabas kaukia, loja.
uždraustų gaminti moteriš
Kas jums rūpi, kad jis grįžo,
kas balines sukneles (dressing gowns), kaipo nereika Laimę gauti pasiryžo.
Nevalia velionis teršti,
lingą drabužį.
Nors liežuviai jums ir perš
ti.
Kas nežino nieko gero,

Ištroškę Savo Spaudos

1>ESTC1NKR.S

ELECTRICAIi DRAPfSMEN

Po svietą pasidairius

iftilMJ m i II Ii
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VAL.:

Erpertenced in steel and conrrete
lndustrial buildlngB, machinery supporta.
ARCHJTECTrR-\Ii DRAFTSMFlf

ELECTRIC.Ui
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Šmeižtams burną lai užda
ro.
mįĘĘKmKĘmLAUKIS IR BALŠEVIKAI Tiesa, buvo jis kitokis,
Mirė Laukis, jau negyvas, Jam netiko velnių šokis,
Balsevikams baisus dyvas. Netarnavo jis Stalinui,
Kas jis buvo? O, lyg tyčia Tad užkliuvo Matalinui.
»«*» ,^>
Dar įleido į bažnyčią.
Už tai šmeižia ir kolioja,
—**•
Pusė Vilnies pribuzuota,
Net numirusj aploja.
Penkios špaltos paaukota.
Nėra svarbu, kaip darkysit.
••
Rašė "draugas" Metelionis, Bet jo sielos nepavysi t.
Koks jis buvo tas velionis. Geras Dievas visus myli,
Nuotraukoj matome po audros S. c*. Ft. Dearborn laivą, kuris, iš San Francisco į Buvęs strošnas, buvęs baisus
Ar jis kalba, ar jis tyli.
Shanghai gabeno 110,000 bačkų diesel aliejaus. Netoli Honolulu užėjus audra laivą O numiręs, likęs teisus.
perpus perlaužė, ir visas krovinys nuskendo. Tarp išgelbėtų pasigendama tiktai trijų Kad ant jo daugiau uždėti, Jei tik noriai prie Jo grįžta,
Savo kaltes išpažįsta.
įgulos narių. (Acme-Draugas telephoto)
fimė šlamštus knisineti.
Jūsgi Bimbos, Metelionys,
\

W A N T ĖD

•

» e

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

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118

Savininkas

Telefonas PROspect 5951

•i

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN

--

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ITBINOIS

DRAUGAS
Entered as Second-Class Matter March SI, 1916 at Chicago, Illinoia
Under the Act of March S, 1879.
Jungt. ValstybSse, bet ne CbJcagoJt'.
Publlabed daily, except Sundaya
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16.00
by tne
Pusei
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•
•
•
•
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Member of tbe Catbolic Press Ajss'n
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$8.00

Subscziption Ratas:
Pusei Metų
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$•.00 per year outside of Cbicago;
17.00 per year In Chicago & Cicero; Pinigo* reikia siųsti Pašto Moiiey
Orderiu su užsakymais.
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$7,00
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Stalino Reikalavimai
Dabar einančioj Maskvos konferencijoj Stalinas ir
Molotovas griežtai pareikalavo, kad Vokietija sumokėtų
Sovietų Rusijai per dvidešimtį' metų dešimts bilijonų
dolerių.
Stalinas su Molotovu, matyt, visai nepriskaito to, ką
Rusija jau yra gavusi arba, teisingiau, pati pasiėmusi
iš Vokietijos. O ji pasiėmė, paprasčiau kalbant, prisi
vogė labai daug.
James Byrnes, buvusis valstybės sekretorius, savo
laiku yra aiškiai pasakęs, kad Sovietų Rusija tiesio
giniai a r netiesioginiai gavo iš Vokietijos karo repa
racijų keturiolika bilijonų dolerių. Priede to ji gavo
daug Vokietijos dirbtuvių net iš Amerikos militarinės
okupacijos zonos.
Stalinas-Molotovas, reikalaudami dar taip didelių pi
nigų sumų iš Vokietijos, nepaiso, kas atsitiks su tuo
kraštu ir jo žmonėmis. Paversdami Vokietijos žmones
amžinais skurdžiais ir ubagais, Rusijos diktatoriai ma
no, kad tuo būdu greičiau galės ant jų sprando komu
nistinės vergijos kilpą užnerti. Ir jei jiems pavyktų
to pasiekti Vokietijoj, per ją visa Europa galutinai
būtų Stalino pavergta.
Amerikos ir Didžiosios Britanijos atstovai, gerai nu
simanydami, ką reiškia tie Maskvos reikalavimai, griež
tai jiems pasipriešino. Po to pasipriešinimo Molotovas
užpuolęs Ameriką ir Angliją, kad jos, girdi, sulaužusios Potsdamo konferencijos sutartį. Tą priekaištą Mo
lotovas padarė neturėdamas jokio pagrindo. Tuo jis
norėjo Rusijos groboniškumą ir sutarčių laužymą už
maskuoti.
Gen. Marshallas, Jungtinių Valstybių sekretorius, vy
riškai pasielgė padarydamas konferencijoj pastabą, kad
tokiais keliais einant nieko gero nebus pasiekta. Jis
pabrėžė, kad Vokietija turi būti taip atstatyta, kad ji
galėtų pati išsimaitinti. Ta pačia proga jis pakartojo
p. Byrnes teigimą, kad Rusija ir taip jau yra daug
ko iš Vokietijos pasigrobusi.
Ligšiolinė gen. Marshallo laikysena Maskvos konfe
rencijoj visai atitinka naujam užsienių politikos posū
kiui, kuris yra padarytas Vašingtone ir kuris rado
pritarimo visame krašte ir abiejų politinių partijų vir
šūnėse.

Ar Atidavėm Savo Dali?
Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajus gerai eina. Ta
čiau kvota dar neužpildyta, nes ne visi yra atidavę savo
dalį šiai kilniai organizacijai. Reikia manyti, kad mūsų
skaitytojų tarpe tokių atsilikėlių nėra daug. Ir kurie
dar neturėjo progos savo auką įteikti Amerikos Rau
donam Kryžiui, teįteikia dabar. Vajus eis iki šio mė
nesio pabaigos.
Berods, daug aiškinti nereikia, ką dirba ARK. Jis
dirba daug ir dirba kilnius artimo meilės darbus. Nėra
buvę didesnio sukrėtimo, a r jis būtų įvykęs Amerikoj,
ar kitame pasaulio krašte, kad Amerikos Raudonasis
Kryžius nebūtų pasiskubinęs su pagelba. Jis visuomet
yra pasiruošęs su skubia pagelba. Kad ji būtų ir sku
besne ir didesnė, mes turime žiūrėti, kad tos organi
zacijos fondai niekuomet neišsektų.

•
Ar Galima Vienybė Su Komunistais?
Generalissimo Chiang Kai-shek šiomis dienomis pa
reiškė, kad, padidėjusi komunistų veikla prieš centra
linę Kinijos vyriausybę, mažina galimumus susitarti ir
atstatyti krašte vieningumą. Iš savo pusės centralinė
vyriausybė esanti priversta naudoti jėgą, kad bent da
linai sulaikyti komunistų revoliucijos plitimą.
Kaip atsimename, gen. Marshallas buvo pasiųstas Ki
nij on, kad sutaikinti cen tralinę valdžią su komunistais.
Bet jo gražios pastangos neatnešė jokių rezultatų. Kaip
visų kitų kraštų komunistai yra nesukalbami, taip i r ,
su Kinijos komunistais susitarti nebuvo, nėra ir nebus
galima.
Lietuvių katalikų draugijų atstovai ir visi veikėjai
kovo 23 d., 2 vai. po pietų renkasi į Vyčių namą, kur
bus svarbi konferencija. Chicagos Federacijos apskri
tis jau turi paruošęs programą ir tikisi, kad konferen
cija bus gausinga.

Chicago vis dar nepajfėgia apsivalyti nuo gengsterių,
kurie, vesdami kovą dėl gembleriavimo ar kitų tikslių,
vieni kitus žudo. Tuo yra teršiamas miesto vardas ir,
be to, demoralizuojamas jaunimas.
Einant rinkimų kampanijai į miesto vadovybę, pi
liečiai ne juokais turėtų statyti kandidatams ne tik
klausimus, bet ir reikalavimus, ką jie mano daryti,
kad padaryti galą gembleriavimams, kad sustabdyti
gengsterių siautėjimą, kad mažinti visų kitų krimina
linių nusikaltimų skaičių.
Kai kandidatai duos aiškius pažadus ir prie jų pri
dės savo planus, po rinkimų piliečiai turės žiūrėti, kad
tai būtųi vykdoma. Jau gana tik per pirštus tėmyti, kas
aplink mus darosi. Reikia daryti žygiai, kad užtikrinti
žmonėms saugumą ir apsaugoti miesto garbę.

Dr. K. Griniui Atvykus
Dr. K. Grinius, buvusis Lietuvos premieras ir prezi*
dentas, drauge su žmona ir 19 metų sūnum šiandien
atvyko į Chicagą pas savo brolį Marąuette Parke, kur
jis pastoviai apsigyvens. Būrys lietuvių veikėjų ir laik
raštininkų (lietuvių ir kitataučių) svečią pasitinka Union stoty 9 vai. rytą. 12:30 vai. dieną Stevens vieš
buty bus oficialus jo pasitikimas prie pietų. Svečio pa
sitikimu rūpinasi Chicagos Lietuvių Taryba.
Dr. K. Grinius yra virš 80 metų amžiaus. Tačiau jis
dar yra stiprus ir pasiryžęs dirbti ir kovoti dėl Lietu
vos išlaisvinimo. Su kokia viltimi jis žiūri į lietuvių
tautos ateitį, yra aišku iš šio jo pasakymo: "Aš dar
grįšiu į laisvą ir nepriklausomą Lietuvą." To mes nuo
širdžiai linkime. Taip pat linkime jam malonių dienelių
Chicagos lietuvių tarpe.

•
Prancuzg-BulgarŲ Santykiai
Prancūzija mėgino sudaryti su Bulgarija prekybos
sutartį. Bet iš tų pastangų nieko neišėjo. Derybos nu
trūko.
Tarp komunistinės Bulgarijos vyriausybės ir Pran
cūzijos santykiai nėra geri, todėl ir derybos nutrūko.
Neseniai bulgarų komunistai išvijo iš krašto prancūzų
laikraštininkus. Tuo pačiu atsilygino prancūzai: jie
išvijo iš Prancūzijos bulgarų laikraštininkus.
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Ką Patyriau Susitikdamas Su SSSR Šnipais
Amerikoje: Budenz
(Tęsinys)
KAIP BUVO ORGANIZUOJAMI SLAPTI
PASIMATYMAI
Nuo to laiko Budenzas turėjo dažnus slaptus pasi
matymus su sovietų žvalgybos agentais. Telefonu susi
tardami jie niekada nesakydavo susitikimo vietos (kad
FBI nesusektų), jie keitė restoranus, kur buvo daromi
pasimatymai, kartais susitikdavo prie vieno restorano
durų ir taksi paėmę nuvažiuodavo į kitą. Kartkartėmis
pasikeisdavo agentai su kuriais Budenzas turėdavo su
sitikti. Kitas būdavo tik neseniai įvažiavęs ir būdavo
žymu kad tik neseniai nuskusti jo ūsai, kad nepažintų
nereikalingi asmenys.
Tie agentai Budenzui duodavo surasti adresą tokio
ar tokio asmens, nustatyti, kaip trockistai gauna laiš
kus iš Meksikos nuo Trockio, kartais parodydavo foto
grafijas į SSSR norinčių įvažiuoti žmonių, ir klaus
davo Budenzą ar pažįstąs ir ką žinąs; kartais Budenzą
versdavo tarpininkauti užverbuojant naujus agentus
sovietų žvalgybai. Kai Budenzas gyveno Chicagoje, tie
sovietų žvalgybos agentai telefonu pareikalaudavo vyk
ti į New Yorką ir jis, kaip komunistas, turėdavo atlikti
tas varginančias keliones, patarnaudamas SSSR žval
gybai.
LIKVIDUOJA BENDRADARBĘ
Sovietų agentai nesivaržo jiems "pavojingus" asmenis likviduoti. Budenzui žinomas atsitikimas, kaip "din
go" Julia Stuart Poyntz, kuri pirma buvo žymi komu
nistų partijos narė ir dalyvavo žvalgybos tinkle, bet
kuri pasfiiau pradėjo skirtis nuo savo grupes.
Visi tie raudonųjų metodai labai panašūs į nacių ir
Budenzas rašo:
— Raudonųjų balsai turi tą patį atgarsį kaip ir "Sieg
Heii" (Hitlerio šūkiai) girdimi Nuernberge (nacių par
tijos lopšys).
Ypač Budenzui pasidarė priklus tasai Stalino garbi
nimas. Jis rašo (p. 275):
— Totalitarizmas, ar jis būtų raudonas, ar pilkas,
iškelia vyriausi vadą į griežtesnį, ' 'visažinantį" valdo
vą negu tas būdavo su Azijos galingaisiais. Susidaro
vergija, kuri troškina ir kvaittna. USA komunistų par
tija beždžioniškai pamėgdžioja Sovietų Sąjungos komu
nistų partiją Fuererio ( ' v o ž d ž i o ' , vado) garbinimą pra
verdama iki stabmeldybes...
— Raudonieji žmogui padaro Rusijos robotu (bevalia
mašina, lėle Stalino rankose), — tokią galutinę J š vadą
daro Budenzas.
Dr. J. Prunskis

NKVD SPĄSTUOSE
ŠIURPŪS LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

Bolševikų Okupacijos Išvakarėse

Lietuva Žiniose:
Radijo, Kitur
Rašo P.P.Č.
"DUFFY S TAVERN"
"Why don't you go to
Lithuania ?"
Toks buvo užklausimas
Miss Duffy radio programos
vedėjui Archie, kai jis tei
ravosi, kur važiuosią medaus
mėnesiui.
Praeitą trečiadienį per ra
dio programą ' 'Duffy 's Tavern" buvo toks pasikalbė
jimas. Bet gaila, kad tai bu
vo keistumo dėlei. Ne daug
vertės toks paminėjimas mū
sų mylimos Lietuvos gali tu
rėti,' bet visvien Lietuvos
vardas buvo paminėtas.
Šiuo atžvilgiu reik turėti
tokį nusistatymą, kokį gar
sieji pasaulio asmenys turi:
jei pasaulis nemini vardą,
tai blogai, nes jau užmirš
t a ; reik džiaugtis, jei mini
vardą, nors ir melus kalba,
nes matosi, kad pasaulio dar
neužmiršo.
I AM FROM LITHUANIA'
Kalėdų laike teko lankyti
kiną. Buvo rodoma garsinė
filmą iš Europos, kur pa
saulio vaikučiai sveikino ki
tus pasaulio vaikučius. Pir
miausia . buvo sveikinamos
kažkokio pasaulio tautos, po
to Australijos mergytė, ku
ri dabar nervuotai ir su per
traukomis pasakė savo pa
sveikinimą. Po to buvo svei
kinimas kiniečio vaikučio;
jis beveik visiškai užmiršo
savo sveikinimą anglų kal
ba ir galutinai su vedėjos
pagelba užbaigė.
Trečioje vietoje buvo ro
domas Lietuvos berniukas,
kuris pradėjo savo sveikini
mą " I am from Lithuania".
Jis taip greitai ir drąsiai
išreiškė savo sveikinimą an
glių kalba, kad net buvo ma
lonu klausytis. Baigdamas
jis išreiškė sveikinimą pa
saulio vaikučiams lietuvių
kalba.
"NOT L.UTHERAN,
BUT LITHUANIAN'
Kiek sykių jums reikėjo
padaryti panašų pataisymą,
"I am Lithuanian, not Lutheran".
Niekad nemaniau,
kad
man reikėtų panašų patai
symą padaryti santykiuose
su žmonėmis. O visvien rei
kėjo taip išsiaiškinti aną
dieną didesniame susirinki
me tarp įjvairių tautybių as
menų šiame dideliame mies
te.
Kodėl yra tiek daug žmo
nių šiame pasaulyje, kurie
vis dar tokias klaidas daro.'
Matyti, kad mes, lietuviai,
vis dar turime plačiai garsintis. kad žmonės nepainio
tų mūsų, tautybės su religi
nės sektos pavadinimu.
Walter A. Rosenfield, Illi
nois valstybės viešųjų dar
bų direktorius, skelbia, kad
1946 metais virš dvylika mi
lijonų dolerių buvo išleista

keliams taisyti ir gerinti.

1940 BIRŽėLIO 9
(Tęsinys)

Sugrįžusi į savo palapinę, sukniumbu ant čiužinio.
Liūdnos mintys slankioja po galvą, ir nematau išei
ties. Lyg gėda, prisiminus, jog prieš valandą aiškinau
mūsų vadovui, kad mes laisvi žmonės ir nėra reikalo
prašyti Marijos palengvinti vergiją, kada tuo tarpu
ne tik vilniečiai, bet ir visa Lietuva pateko h vergiją.
Dar baisiau prisiminus raudoną raištį ant rankovės, dėl
kurio mane, gal būt, palaikė bolševikų pioniere. Taip
norėjosi sudraskyti tą raudoną skudurą į gabalėlius
ir sumindžioti kojomis, jei tik būtų galima atitaisyti
tą klaidą, kurią be piktos valios padariau.
*

*

*

Rikiuotėje stovi berniukai ir mergaitės, jų'įdegę vei
deliai šiandien atrodo daug linksmesni, žvilgsniai lais
vesni ir gyvesni. Kelių dienų gyvenimas stovykloje su
stiprino juos fiziniai ir dvasiniai, jiems viskas nauja,
įdomu, ir dabar jie laukia vėliavos nuleidimo iškilmių.
Bet, žvilgsnį perkėlus ant jų vadovų, pamatai didžiau
sią kontrastą: jų veiduose pastebimas didžiausias susi
rūpinimas ir skausmas, iš po nuleistų blakstienų žiba
besiveržiančios ašaros, kurias ir su didžiausiu valios
įtempimu vos gali sulaikyti.
Pasirodo stovyklos viršininkas. Jis išblyškęs kaip še
šėlis; išklauso raporto, padėkoja ir duoda daug šiuo
metu vaikams nesuprantamų patarimų. Dangus vis la
biau ir labiau niaukiasi, o Tautos himno žodžiai galin
gai sklinda po visą stovyklą, lyg norėdami įsiskverbti
į kiekvieną lapelį, žolelę, žemės grumstelį ar vandens
lašelį, kad amžiams kartotų Lietuvos vaikams ir jos
priešams apie buvusią galingą Lietuvą ir šį momentą,
kada dar laisvai buvo sugiedotas šis himnas.
Papučia vėjelis, dar toliau pasklinda himno garsai.
Didingai suplevėsuoja nuleidžiama vėliava. Padangėje,
virš mūsų galvų, praskrenda trys rusų lėktuvai, lyg
stebėdamiesi saloje išdygusiu baltu miestu ir plevėsuo
jančiomis trispalvėmis vėliavomis. Jų baisus triukšmin
gas ūžesys grūmojančiai stengiasi nustelbti Tautos him
no garsus, bet tai tęsiasi tik vieną akimirksnį, nes jie
greit nuskrenda tolyn. Rūstūs žvilgsniai palydi lėktu
vus, nuskrendančius virš pilies į tolybes, palinkėdami
jiems netikėtos pražūties. Greit nelieka jų ne garso.
Ir vėl Tautos himnas galingai užkariauja apylinkę.
"Marija! Marija!' sujaudintai išsiveržia iš visų krū
tinių giesmės žodžiai, o iš vadovų akių pasipila ašarų
srovės, kurių jau niekas negali sulaikyti, ir užkrečia
nežinioje tebesančius mažuosius. Ir juos pagauna skau
di nerimastis, kurios net jie patys apibudinti nemoka.
Niekas, tur būt, šią valandą šioje apylinkėje taip nesi
meldžia ir nereiškia tokio nusiminimo, skausmo ir ne
prašo Marijos globos, kaip šis vienišas, nuo pasaulio
atsiskyręs ir pusiasalyje susirinkęs būrelis.
O stebukle! Marija išgirdo mūsų maldą! Debesys
praslenka, ir vakaruose pasirodo besileidžianti saulute
auksinių ir vaivorykštinių debesų rėmuose, apglėbda
ma Trakų pilies salą su jos griuvėsiais ir jų šešėlius
paskandindama ežero veidrodiniame vandenyje. Koks
žavėtinas ir didingas reginys atsiveria prieš mūsų akis!
Jei ne šis stebuklas, tai mes tikrai būtume apleidę Tra
kus, nepamatę tikrojo jų grožio ir vertės, šis vaizdas
taip užburia visus, jog vietoj ašarų visų veiduose stai
ga atsispindi džiaugsmas ir viltys..
Bet neilgai mes šiuo vaizdu gėrimės: nebaigus gies
mes, vėl užslenka debesys, apsiniaukia dangus ir ant
mūsų galvų pradeda kristi smulkučiai, reti rasos laše
liai. Tačiau mes esame jau sutvirtėję dvasioje ir iš šio
menko prajovo sprendžiame, jog mes, nors ir daug sun
kumų patirsime, vistiek greit laisvę atgausime.

•

•

•

Antrą ir paskutinį kartą susirenkame prie lauželio.
Vakaras šaltokas, iš dangaus krinta smulkutė rasa,
lyg rūkas; visų vadovų prislėgta nuotaika užkrečia ir
vaikučius, jie stebi savo mokytojus, šnabždasi, spėlioja.
Ką visa tai reiškia? Kas nutiko? Bet atsako neranda.
Programa irgi be įvairumo: tik kanklių muzika ir dai
nos, bet visa tai taip liūdna, liūdna, net ir lauželio lieps
na nebe taip linksmai dega, kaip prieš kelias dienas.
Vėl prabyla stovyklos viršininkas. Pasakoja vaiku
čiams apie Lietuvos praeitį ir pataria, kur ir kįokiose
sąlygose gyvenimas juos blaškytų, iš praeities pasi
semti stiprybės. Baigdamas priduria: "Niekados ne
užmirškite, jog esate lietuviai, didžiuokitės tuo, kalbė
kite lietuviškai, dainuokite lietuviškas dainas, brangin
kite tautiškus rūbus ir visa, kas lietuviška... Ateityje
gali tėvynė pareikalauti iš jūsų didelės aukos... šiuos
mano žodžius įsidėmėkite, ir, kada ateis momentas, jie
jums atskleis daugybę paslapčių.''
(Bus daugiau)
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CHICAGOS IR APYLINKES LIETUVIAMS

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Nenustokime Gelbėt
Lietuvą

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

ARTIMIAUSIAS MŪSŲ REIKALAS, KVIETIMAS

40 V a M u Atlaidai

Šį sekmadienį kovo 23 d., vo organizacijai raportą par
2 v a i popiet. Vyčių salėje, vežtų.
DIEVO APVAIZDOS
2453 W. 47th St., įvyksta
Draugijos kurios dėl nePARAP. BAŽNYČIOJE
Cicero Lietuvai Gelbėti ko
STANISLOVAS
Chicago ir apylinkes lietu-1 turėjimo adreso ar kitokių
W. 18th St. and Union Av. vių katalikų draugijų ir or- j priežasčių
PETRIKAS
mitetas planuoja d a r vieną
nėra
gavusios
(PATRICK)
parengimą ALT naudai sek sekmadienio kovo 23 d., per ganlizacijų konferencija — kvietimo laiško ir atstovų
Gyv.: 3417 So. Morgan St.
madienį, bal. 20 d., Šv. An sumą (10 vai) prasidės 40 seimelis.
į neišrinko, prašome dalyvau
valandų atlaidai.
Mirė Kovo 18d., 1947m., s u 
tano parapijos svetainėj.
ti ji: valdybos.
laukęs 44 metu amžiaus.
Kokie reikalai ir trukumai
Šv. Mišios pirmadienį ir
Gimė Chicago, Illinois.
Numatoma turėt
įvairi
Be organizacijų ir drau
Paliko dideliame nuliūdime:
yra
mūsų
organizaciniame
antradienį
rytais
bus:
5:30,
žmoną
O n a ( p o tėvais P a g e ) , ^
gijų, kviečiame dalyvauti
programa, kuri susidės iš
2
dukteris
Kuth H o f f m a n ir"
Florence; motiną. Barborą A l e žaidimų, dainų ir kalbės žy 7, 8 ir suma 9 vai. Mišparai gyvenime, kas būtų pagei svečius — dvasiškiją, proliūnienę; 2 seseris Sophk> ir
daujama mūsų organizacijų,
svogerį George Kllison, Irene
mūs kalbėtojai iš Europos. 7:30 vai. vakare.
fesionalus, biznierius, veikė
ir švogerį Joną Ivanauskus ir
Pamokslus per atlaidus, kokie yra šiandieniniai pa jus ir visus, kuriems tik rū jų
Gerb. klebonas kun. Albaš e i m a s ; de\ię Antaną ir d ė 
dienę Emiliją P ^ r o k u s ; teta
vojai
žmonijai
ir
ypač
kata
rytais
ir
vakarais,
sakys
ku
pi mūsų visuomenės ir tau
vičius, kuris nenuilstančiai
Oną ir dėdę Jokūbą B a r t k u s
likybei,
visa
tai
bus
svars
nigas
Juozas
Leonavičius,
ir j ų šeimas; švogerj Edvardą
tos reikalai. Šią konferencidarbuojasi Lietuvos gelbėji
P a g e ir šeimą ir kitas gimi
toma
Šioje
konferencijoje.
kuris
neseniai
atvyko
iš
Vo
nes.
jąrseimelį šaukia A. L. R.
mo naudai, nuoširdžiai pri
K ū n a s pašarvotas A n t . M,
kietijos.
Žymūs
prelegentai
patieks
Phillips
koplyčioj,
3307 So.
Katalikų
Federacijos
Chicataria ir šiam sumanymui.
Lituaniea Ave. Laidotuves įv y k s šeštad.. Kovo 22d. Iš
Todėl tikimės, kad parems Per atlaidus turėsime daug rimtas paskaitas. Be to, bus gos Apskritis.
koplyčios
8:30 vai. ryto bus
svečių
kunigų
iš
Chicago
ir
priimtos
rezoliucijos
Lietu
atlydėtas
j
š v . Jurgio parap.
ir Cicero geraširdžiai lietu
Konferencijos komisija:
bažnyči, kurioj įvyks gedulin
apylinkių miestų su dvasine vos reikalais ir padaryti
g o s p a m a l d o s už velionio sie
viai savo skaitlingu atsilan
Kun.
Ig.
Albavičius
lą. P o p a m a l d ų b u s nulydė
pagelba.
svarbūs vėliausieji praneši
t
a s i š v . Kazimiero kapines.
kymu.
L.
šimutis
mai.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Ig. Sakalas
Nors lietuviški maskoliai
Primename visų mūsų ka
gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti šiose laidotuvėse.
V. Balanda
ir platina lapelius, kuriuose
talikiškų draugijų ir orga
N uliūrfę: ž m o n a ,
Dukterys,
E. Samienė
maldauja, kad neaukotų,1 A.
Bridgeport. — Kovo 13 d. nizacijų išrinktiems atsto
Motina, Seserys ir visos k i 
tos (.imiiM's.
B. Nenąrtonis
L. T., bet tikri lietuviai ne palinkėti geriausios sveika vams, kad jie apsiimtą pa
Laid. direkt.: A n t . M. P h i l 
M. Pakeltienė
tiki tokioms nesąmonėms. tos visuomenės veikėjai, Ro reigą atliktų ir tikrai kon
lips, tel. Y A R d s 4908.
T. Stučinskiene
Jie aukoja ir dar gausiau žei Maziliauskienei, susirin ferencijoje dalyvautų įr saaukos. Štai, šiomis, dienomis ko gausus būrelis giminių,
žymus lietuvis J. Barcevs- draugų ir prietelių į jų na Viaus, kurie atsilankys,
laukia dovanos ir vaišės.
kis, Electro-Cast dirbtuves mus, 3259 So. Union Ave.
Prie karališkai pačios šei
Buvęs politinis kalinys, ne
Vietinis
savininlias, paaukojo $100.
turintis Amerikoje giminių,
mininkės paruošto stalo už
Žemiau seka vienos savai
nori susirašinėti su malo
simezgė linksmi pasikalbėji ŠVENČIA SAVO
tes aukotojai:
niais Amerikoje gyvenan
mai, atsiminimai iš praei VARDINES
A.
A.
J. Barcevskis, Electročiais lietuviais tikslu patek
SUZANNA STERB1S
ties ir t.t.
Juozefa Pilkis, 6601 So.
(po tėvais Waisnora)
cast Co. sav. — $100.00.
Vėliau pasipylė sveikini Western Ave., sav. gražaus ti į USA. Malonėkite para
Mr. ir Mrs. J. Masiliūnas, mai, dovanos nuo atsilanku- namo ir užeigos, nuo anks šyti: Algirdas Asmalietis,
Gyv.:
0137 So. Spauiding
Ave., Chicago, 111.
Chicago — $20.00.
tyvo ryto iki vėlaus vakaro Lithuanian DP Camp, Wusių 8večių-viešnių.
Miro Kovo l S d . . 1947m., 5:E. Ringalaite — $15.00.
Gerai, kad vertinama žmo bus sveikinama pažįstamų ir erzburg, Northern Caserne
20 v;«l. ryte, sulaukus pusės
Amžiaus.
Po $10: Mr. ir Mrs. Prank nės, kurie užsipelno to. R. kostumerių.
BĮ. 5^64 Germany USA Zone.
Ciimč Lietuvoje.
Kilo iŠ
Stanislovaitis, Mr. ir Mrs.Maziliauskienė tikrai yra už
Telšių apskr., P l u n g ė s miesto.
St. and Theo. Martin, Ant. sipelniusi pagarbos.
Amerikoje išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime:
Rublauskas, Chgo., J. RupsŠia proga ir aš tau. Rožy
vyrą Antaną; 3 dukteris V i o lauskis. Chgo., K. Sukis, Chi te, linkiu nenuleisti rankų ir
•lette. ir Eleanor Greene ir
% žente f l e b e r t ; i, J»c.nu* K m l cago, r*. Davidonis, Chicago, toliau, savo darbais kelti Ue
• DEGTINES
GIN
m l r r £ ir Povilą ir jo žmoną
Annettc ir jų sūnų Povilą Jr.
• BRANDCS
VYNO
D. Makauskas, Chgo., P. Zel- tuvių tautos vardą kitatau
ir daug kitų. giminių, draugų
ir
pažįstamų.
• KŪMO
KORDIALŲ
čių tarpe.
Buvusi
vis, Rervvyn.
K ū n a s pa&arovtas Ant. B .
• KRUPNIKO
Petkaus
koplyčioj, €812 South
Mrs. .S. Albert — $6.00.
VVestern
Avenue. Laidotuves JBus Parduodama
v y k s penktad.. Kovo 21d. IS
Po $5: A Niprikas, A. R GlW0S Pr<Hft0Qd
koplyčios 8:S0 vai. ryto b u s
atlydėta j Gimimo
Svenfiaumashauskas, Chgo., G. Pet- j B r i g h t o n p ^ _ N e k a l .
SPECIALEMIS KAINOMIS
.sios
l'ant'lčs
Marijos
paiap.
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
rulis, Chgo., A. Laurinaitis, | t Q P r a s i d ė j i i n o g ^ ^ G i l .
lingos pamaldos
už veliones
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
Chgo., Mr. and Mrs. D. J. | d o g „ b u n c o p ^ y , , j v y k s
tielą. P o pamaldų b u s nuly
dėta į Los Angeles, California,
Kaminskas, Harvey, 111., St. k o V Q ^ d 2 y a l ^ ^
dėl laidojimo.
Nuoširdžiai kviečiame vimis
Gilvidas, M. Sasinas, J. Nor- V engeliausko salėj, 4500 S.
gimin«*>, draugus ii- pažįstamus
wich, Chgo., W. Schneider, ^
Ave>
dalyvauti šiose laidotuvėse.\ u I Mide: — V yrąs, Duk tory s,
Chgo., W. Nebereza, Chgo.,
Rengimo komisija: V. (Ge
ž e u t a s Broliai ir t.imlnėa.
J. Lukas, Chgo., A. Benaite,
čiene, E. Chapiene, T. AtLaid. d i r e k t : Ant. B. P e t 
Cicero, E. Benaite "Chicago,
kus, tel. GROvehill 0142.
roškiene ir M. Navickienės
K. Shotus, V. Maziliauskas,
•
deda visas pastangas, kad
3529
So.
Halsted
St.
J. Valaiti 8.
pramoga visais atžvilgiais
B. A . L A C H A W I C Z
M. Witku8, Chgo — $4.00. pasisektų.
Phone:
YARDS
6054
"Lietuviškas
Laidotuvių Direktorius
•
y
d
u
k
a
s
"
Po $ 3 : Mrs. Sodeika, L.
ROSELANDE
Kaip vietiniai, taip i* sve
Telziunas.
KOPLYČIA RANDASI:
čiai is kitur malonėkite at
Po $2: C. Galinis, Chgo., silankyti ir paremti rengėjų
10756 So. Michigan Ave,
Kai k^da tylėjimas yra iš TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
Jos. Norwich, Chicago, P . pastangas, nes visas šios
SENOMS, ATDAROMS, !
atsakymas Rez. tel. — COMmodore 5760
Stanaitis, O. Kazakauskiene, pramogos pelnas skiriamas
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS mintingiausias
M. Tupper.
LR ODOS IŠBĖRIMAMS
B. Dirzius, Mrs. Syrewicze, l N e k a i t o Prasidėjimo seserų
Po $1: M. Kvederiene, V. Gildos sei»ui sveikinti, kuKenkiantieji n u o senų, atdarų
ir »jkaudžių ialadu, i i n o kaip s u n 
Masiliūnas, M. Jasas, D. Siu- ris [vyks balandžio 27 d., ku yra ramiai p a s e d ė t t ir k a i p
m e t u n e g a l i m a gerai iaiftzienė, J. Skučas, Mrs. A. Za- Aušros Vartų parapijos sa- naktie*
miefot. Kuomet
LIODĖSIO VALANDOJ
lajados pradeda
cker.
lėj, W«*t Side.
iii.*.
niežt Ir akaudeM

Vardiniu Proga

Nori Susirašinėti

1 0 , 0 0 0 BONKŲ

MONARCH
LIQUOR
STORE

KNYGŲ PASIŪLYMAS;

ti — užtepkite
LBCHELO Ointm e n t palengvinlmul s k a u s m o
U" niežėjimo t ų
sen i. a t d a r ų i r
skaudžių žaisdų.

\

Reik prisiųsti ir ui persiuntimą.

'•

Galima pašto ženklais užmokėti.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Ave.
Chicago 8, Illinois
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LA/DOTUVIŲ

PROspect 0099

DIREKTORIAI

^m

YARdf 1138-1139

Tiem* kum gyvena btote miecto d&lr* g»o«im« koplyfi* arSau josų tumę

das. Vartokite J} Irgi s k a u d l e m s
nudegimams, l a š ų ir sutrūkimų
prasalinimul, ir k a d palengvinti
Paortasls niežėjimą. AtvSdina v a 
dinama A.talete*B F o o t d e c i m a ir
a l e i i j i m a , auatabdo jo plėtimąsi,
nilaiko a n o odos, r«udJk*vlmo Ir
sutruki m o t a r p piritų.; g e r a s ir
sausos, trokštančios odos nležeVHmul, n u o darbo išbėrimams ir ki
toms o d o s n e g a l ė m s U lauko p u 
sta.
i

ŠduktH

MAŽEIKA « EVANS

Jo
atgairinanCKM Ir s k a u s m ų
prašai i n . n č l o s V
patybes s u t e i k s
Jums
tinkamą
nakties poilsį k*
pagelbBs Išgydyt
senas, a t d a 
ras Ir akau-

GAVĖNIAI
Stacijos ir Grandus Verksmai
Sv. Juozapo Novena
Sv. Teresės Vaikelio. Jėzaus Novena.
Novena prie Dievo Motinos Nnol. Pagelbos
Sv. Onos Novena
\ o \ e o a i Sv. Antaną
Sv. Judo Tadejaus Novena
Novena už Sielas Skaitykloje
„
l a t rouizacija Sv. Jėzaus, širdies. .'
Sveika Marija — Petrausko — Geg.
račn.

" \

L S U U L O O I N T M B N T parsiduol a po $ 1 2 6 Ir p o *S.5#,
.

aiųakUe juau Money Orderi Ue-

P1BKITE TIESIOG NTJO —
MB. NELSON
— teTinfaika —

St. Casimir Monumenl

Company
3314 West lllth St.
Vienas Blokas nuo Kapinių

I

1I

39

Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sustoja.
4847 W. 14th Street
CICERO 90, ILLINOIS

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35
MM***/

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENA D? NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage
Avenue
Y a r d s 1741-2
4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES
^1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI
nuo 9:15 i k i ' 9 : 3 0 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusiu veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
{ jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

NULIŪDIMO

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

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

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGO L I E T U V I Ų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansa patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus.

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

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

Phone: YARds 0781

LACHAWICZ ir SŪNAI
2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
3319 LTTUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PILI man 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
S307 S. UTUANICA AVE.

Phoiis: YARds 4908

JULIUS LIULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFayette S572

POVILAS J. RIDIKAS
3854 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telepboae: YARds 1419 <
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Rašo DR. J. PRtTNSKIS
BAŽNYČIOS
— Mūsų apylinkėj dar buvo pamaldos, bažnyčios neuidarytos. Moterų susirenka
bažnyčion daug, bet vyrai—
atsargesni. Girdėti, kad yra
ir išniekintų bažnyčių. Iškil
mių vengiama visur.

metu bolševikai
Mastavikoplytėlėje, kuri
randasi Pajuostyje, išplėšė
lavonus, išvežė į lauką, apipylė degama medžiaga ir
uždegė. Rūko kelias dienas.
Nuo lavonų numaustė žie
dus, išlupo auksinius dantis.

čiaus dvaro

Bažnyčios apdėtos dide SLAPTOS DAINOS
liais mokesčiais. Vienai baž
— Lietuvoje girdėti pas
nyčiai uždėjo 20,000 rublių, lapčia dainuojant:
panašiai ir kitoms. Kaip gi
"Kompartija,
komjauni
gali darbininkai parapijie
mas,
čiai tokius mokesčius išmo
Penki šimtai apsiavimas,
kėti?
Kai berželiai sužaliuos,
Kunigai nešioja trumpus | Komunistai kabaliuos"
drabužius, su kaklaraiščiais, I
kad nekristų taip į akis.
Yra dtaug patriotinių graKunigai kalėdodami dar Hų dainų, kurias paslapčia
aplanko kaimus. Tačiau yra dainuoja,
daug areštuotų; kunigų, kiti
__ gaj^u dabar Lietuvoje,
turi slapstytis. Vyskupas __ kalbėjo ta iš Lietuvos atPaltarokas tebėra
gyvas, vy]liU^ moteris. — Aš kai
Panevėžyje.
! prisimenu, net dabar nė valAPVAGIA LAVONUS
;gyti negaliu. Skauda, rodos,
— Dar pirmos okupacijos visus sąnarius, visą kūną...

Lietuvoje žmonės gieda naujas giesmes. Viena iš jų
skamba šitaip:
Dieve geriausias, Karaliau ramybės,
Pažvelk maloningai, pažvelk iš aukštybės.
Padėk jau į šalį mus plakančią rykštę,
Grąžink šiam pasauliui ramybe pirmykštę.
Rūstybės ir keršto audringi verpetai
Naikina žmoniją kelinti jau metai.
Krauju jau pasruvo Lietuvos upeliai,
Kapais pažymėti keliai ir keleliai.
Skliautai padangės nuo dūmų aptemo,
Granatos išardė maitintoją žemę,
Išgriovė pastoges, šeimynas išblaškė,
Jaunuomenę mūsų kaip uogas išraškė.
Čia niekas negirdi varguolių verkimo,
Ir savastį mūsų kas nori tas ima;
štai tūkstančiai šąla be savo grįtelių,
Be rūbo šiltesnio, be duonos kąsnelio.
Jau mūsų bažnyčion varpai nebešaukia,
Tik vienos patrankos po Lietuvą kaukia.

Prabilk į valdovų kerštaujančias širdis,
Tegul kraujo upės žmonių nebegirdys.
Patsai nustatyki ribas viešpatijų
Ir duok tiems valdyti, kur myli žmoniją.
Aukščiausiojo garbei, visuomenės labui
Mes esam sutverti, ne karžygių štabui.
Ištrauk kalaviją iš karvedžio rankų,
Nutildyk perkūną baisiųjų patrankų.
Varpai tegul melstis iš naujo mus kviečia,
Ramybės saulutė pasauly tešviečia.
Prabils vargdienėliai su giesme linksmybės,
Skris maldos padėkos dangun į aukštybes.
Tad šlovinsim Tavo Apvaizdą švenčiausią,
Kad mumis ištraukė iš vargo didžiausio.
Nors skausmo sugeltos vaitoja krūtines,
Bet tikim sulaukti laisvosios tėvynės.
Su Tavo pagelba vargus iskentėsim
Ir spindulius meilės savosios regėsim.
Linksmai susispiesim į darbą naudingą,
Kas Tau yr' malonu, o mums išganinga.
Tu Petrui šventajam liepei padėt kardą,
Tegu Tavo žodis ir karą suvaldo* \

Gavo automobilių

Vaikai prigėrė

Varšuva. — Pranešama,
kad į Lenkiją atgabenti 52
Amerikoj gaminti automobi
liai. Tie keleiviniai automo
biliai yra 1946 metų mode
lio. Automobiliai bus išdalin
ti įvairioms ministerijoms
bei kitoms valdžios įstai
goms.

Detroit. — Trys vaikai
prigėrė, kai du iš jų įlūžo
vienoj įlankėlėj, o trečias
mėgino juos išgelbėti. Prigerusieji yra Richard Gross, 8,
Orviiie Riopelle, 11, kurie įlūžo, ir Jerome Wilcox, 9,
kuris mėgino įlūžusius išgel
bėti
i,U

Nušovė prie namu

Bill Barber (kairėj) ir Gilford Moss, iš Vaughn Veterans Administration Hospital, pirmieji išpildo valstybės
bonų aplikacijas. Su jais matome (iš kairės į dešinę)
valstybės gubernatorių Green, adm. John Downes ir pulk.
Chester Fordney. Bonų aplikacijos veteranams pradėta
išdavinėti kovo 17 d. (Acme-Draugas telephoto)

Bolševiku propagandos skleidėjai

James Crowle, 44, prezi
dentas bartenderių unijos,
593 lokaJo (A. F. L.) buvo
sužeistas, o jo žmona, Elizabeth, 44, buvo vietoj nu
šauta nežinomų užpuolikų
prie pat jų namų 225 Merill
ave. Crowley nugabentas į li
goninę. Tikimasi, kad jis pa
sveiks.
Kadangi tą uniją daugelį
metų turėjo savo žinioje Capone sindikatas, policijai tuo
jau kilo įtarimas, kad jį no
rėjo nužudyti to sindikato
nariai, norėdami atgauti unijos kontrolę.
Crowley buvo susirinkime
Morrison viešbutyje ir grįžo
namo su,savo žmona. Buvo
apie 2:18 a. m. Staiga pasi
girdo šaudymas, dr jis nebe
atsimena, kas toliau įvyko.
Policija mano, kad banditai
norėjo nužudyti tik jį. Ka
dangi jie tikėjosi, jog jis vai
ruos, buvo paleisti šūviai į
sėdintį prie vairo. Prie vairo
gi buvo kaip tik jo žmona.

Didelis apiplėšimas
Pirmadienį pačiam vidur
dienį ir beveik pačiam vidurmiesty keturi ar penki
maskuoti banditai pačiupo
$16,901 pinigais ir apie pusę
milijono dolerių čekiais iš
Oscar Mayer and Co. auto
mobilio, vežančio pinigus j
banką.
Vagystė įvyko po 1 p. m.
Scott 3t., apie pusė bloko į
vakarus nuo Wells st. Vis
kas įvyko per tris minutes,
niekam neištariant nė žo
džio.

.».,
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X Šiandie šv. Juozapo —
vardinės visų Juozapų ir
Juozapinų, kurių aplink mus
yra daug įvairaus luomo ir
profesijos, taipgi ir darbo
žmonių). Visiems iš šios kolumnos siunčiame sveikini
mus kuo geriausios sveika
Važiuojant automobiliui į tos.
banką, jam skersai kelią už
važiavo kitas automobilis,
X Kun. J. šaulinsko, Visų
kuris stovėjo arba skersgat. Šventųjų parapijos klebono,
vyje, arba gatvėje. To auto mėgiamiausias tekstas iš
mobilio šoferis pagrasino Šv. Rašto bus įdėtas į Chi
pistoletu. Tuo tarpu pasiro cago Herald-American redė kiti du vyrai, taip pat
ginkluoti, ir priėjo prie už- dakcijinį puslapį; šiandie, ko
pakalinių sulaikyto automo- v o 1 9 d- T a i b u s s a v 0 r ū š i e s
bilio durų. Ketvirtas vyras | pasveikinimas kun. J. šauatstatė revolverį į šoferio linsko jo vardinių proga
krūtinę, atėmė jo ginklą ir
X P. Daužvardis, Lietu
ištraukė uždegimo
raktą.
Tuo tarpu anie du atėmė iš vos konsulas, Kiwanis Klu

užpakaly sėdinčių dviejų
kompanijos tarnautojų mo
terų pinigus ir čekius. Po
apiplėšimo automobilis pasu
ko į Wells st. ir nuvažiavo
į šiaurę.

bo, Elmhurst, 111., skaitlin
gai susirinkusiems nariams
davė plačią paskaitą apie
dabartinę Lietuvos padėtį.

Vyriausias komunistinės " imperializmu".
ir prorusiškos propagandos
Svarbiausios Amerikos ko
X Juozas Mikeliūnas, ži
organas Jungtinėse Valsty munistu propagandos temos,
nomas mūs veikėjas, praei
bėse yra "Daily Worker", Maskvos palaimintos, yra
tą sekmadienį savo gražiam
leidžiamas New Yorke. Tai Šios:
Formaliai apkaltintas bungalow turėjo daug sve
yra William Z. Foster, Mas
1. Amerika turi nusigin Policijai rūpestis
William E. Block, 36, bu čių, kurie buvo susirinkę pa
kvos agento Amerikoje, or kluoti. Atominę bombą rei
Policininkai, pa&tininkai ir
ganas.
gatvių valytojai buvo per vęs kalniys, formaliai apkal sveikinti jį besiartinančių
kia atiduoti Rusijai.
tintas James M. Ragen Sr. vardinių proga. Jo žmona,
' 'Daily Worker" leidžia
2. Kiniją reikia palikti spėti nepasitikėti nepažįsta nušovimu praėjusių metų
Helen, buvo labai turtingai
savaitinį priedą "New Mas- komunistams.
mais savo profesijos drau
birželio 24 d.
ses"; Be to, yra mažiau ži
paruošus stalą svečiams pa
gais.
Priežastis
tam
—
iš
3.
Žeminti
MacArthur
po
nomų bolševikinės propagan
liudininkas vaišinti.
kalėjimo Philadelphijoj pa Svarbiausias
litiką
Japonijoj.
dos organų, kaip pav. "The
bėgo William Sutton, žino toje byloje yra Lucius Da4.
Smerkti
Amerikos
poli
X S. šagamogieiie, dien
Chicago Star" mūsų mieste.
mas plėšikas, kuris savo plė vidson, laikraščių pardavinė
šikavimus paprastai atlieka tojas, kuris matė nužudymą raščio "Draugo" bendradar
Jeigu paimsime "Daily tiką Filipinuose.
5. Kiekviena proga skelb persirengęs policininku, paš ir atpažino Block kaipo žu be ir žymi mūs tarpe veikė
Worker",
"The
Chicago
ja, pasiėmė platinti kun. dr.
Star" ar net patį menkiausią ti, kad Franco valdžia Ispa tininku ar gatvių valytojų. diką.
komunistinės
propagandos nijoj yra "pavojinga" viso
K. Gecįo iškeistą veikalą
pasaulio
taikai.
šlamštelį, kaip lietuvįų bolše"Katalikiškoji Lietuva". Su
6.
Girti
Tito
įr
visas
kitas
vikėlių "Vilnis" ar '''Laisvė",
užsakymais reikia kreiptis
pamatysime, kad jie visi yra Maskvos pastatytas valdžias.
7242 S. Fairfield Ave. Šių
STASYS LITWINAS SAKO:
visiškai vienodi, geriau sa
7. Smerkti Romos Katali
knygų taipgi galima gauti
1
Tal
'H A D A D
Geriausias Laikas Pirkti
kant, apie visus dalykus tu kų Bažnyčią.
ir "Draugo" knygyne.
ri tą pačią "nuomonę". Iš
U A D A \ I \ — VISOKIOS
V I S O K I O S RŪŠIES
RfrftiES NAMAMS
NAMAMS
8. Kurstyti žydus dJėl Pa
GERAS PASIRINKIMAS:
REIKMENIS
karto tai atrodo keistai, bet lestinos.
X Juze Daužvardiene, Ona
nuostaba pranyksta,
kai
Stotams Reikmenys — Insoinotn Plytn išvaizdos Sidings
9. Kelti neapykantą tarp
Piežiene ir Zita Simutiene
prisimenam, kad visi komu negrų ir -fcaltųjų.
— Langu — Unrų — Tvoroms Matėrlolo — Maliavos —
šį vakarą išpildys lietuvišką
VarnKfo — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
nistų laikraščiai yra dir*(Hardware
—
Pleteterio
—
Cemento
—
Sroto
—
Visokios
10. Nepaliaujamai skelbti,
programą Native Daughters
Rfifttes Insaliacljos Matėrlolo — Šturmo Langų — Kom
guojami iš Maskvos. Jie ta--, ^ A m e r i k o j e
nk
lai.
binacijos Dura — Wallboard — Plaster Board — Vamz
of Illinois organizacijai, Fine
ki
0
ę k la
UX
džių
Ir
Daug
Kito
Dalyku.
* * * ™ ?T ', Z *
' kinas gerbūvis, po kurio atArts Rūmuose. Programą
ri Maskvos ^Pravda", o apie eis baisi depresija.
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
sudaro lietuviškos dainos ir
Amerikos vidaus reikalus jie
11. Kurstyti darbininkus į
STASYS LTTWINAS, Pres.
rašo taip, kaip slaptose ins generalinius streikus.
kalba (angliškai) apie Lie
trukcijose iš Maskvos nuro
tuvą. Lietuvos vardui gar
12.
Skelbti
neapykantą
CARR
MOODY
LUMBER
CO.
doma.
sinti svetimtaučių tarpe iki
Komunistai paklusta kiek vokiečiams.
8089 S. HALSTED ST.
TEL. VICTORY 12718
šiol nieks nėra daugiau pa
vienam Maskvos nurodymui,
Jeigu kuris iš skaitytojų
daręs (be jokių visuomenei
VALANDOS: Nuo 8-tog vaL ryto iki 6-tos vai vak.
kiekvienam įsakymui, nors kartais paima komunistišką
lėšų), kaip ši moterų trijukartais dėl to reikia tvirtin laikraštį, tikriausiai bus
kė.
ti, kad kas vakar buvo juo pastebėjęs, kad1 kiekviename
da, šiandien yra jau balta, numeryje šios pagrindinės <{r
X Eleonorai Krikščiūnai
^
žvilgterėkim tik į praeitį. temos yra papūgiškai karto
tei su Leonardu Lukošium
Prieš šį karą komunistai skel jamos.
vestuvių maršas bus užgro
be kovą fašizmui, nes fašiz
tas Šv. Kryžiaus bažnyčioj;
mas buvo suorganizavęs f ron
birželio 1 d., šių metų. Jau
tą prieš komunizmą. Bet tą
Laukiniai
įnamiai
navedžių tėvai yra žymūs
pačią dieną, kai pakartasis
Glen Cove, N. Y. — 57
Ribbentropas su kol kas dar
Town of Lake gyventojai ir
kambarių
namas,
priklausęs
nepakartu Molotovu pasirašė
stambūs aukotojai kilniems
anksčiau
milijonieriui
J.
P.
sutartį, fašistai virto ge
reikalams. K. Krikščiūnas yMorgan, o paskutiniu laiku
riausiais komunistų drau
ra A. L. Tarybos šios kolo
gais, o Stalinas virto Hitle buvęs išnuomotas sovietų
nijos skyriaus pirmininkas.
rio broliu. Gi anglai ir tarnautojams, turės būti nu
prancūzai, kurie pasiryžo su griautas, kadangi bolševikai
X Visuomenes Teismas
padfare
jį
nebetinkamu
gy
tramdyti Hitlerį, tapo "im
artinasi, tai yra Vakarinių
venti.
Apskaičiuojama,
kad
perialistais". Visi komunis
Valstybių Lietuvių Katali
tai tada sakė, kad yra "kri rusai namui padarė apie
kų metine konferencija kovo
i JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO
minalinis nusikaltimas vesti $25,000 nuostolių.
23 d. Visų organizacijų va
karą tikslu sunaikinti hitName buvusios šilkinės
» JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPIN1MU1
dai yra pakviesti kaltinti vi
lerizmą" (paties Molotovo užuolaidos ir užtiesalai ant
9 JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS |
suomenę draugijų atžvilgiu.
žodžiai).
sienų sunaikintos, o sienos
>
Taip pat bus paskirti asme
ištepliotos ir subraižytos.
Dalykai apvirto aukštyn Rusai tame name gyveno tik
nys visuomenei ginti ir va
kojom, kai Hitleris užpuolė vienus metus.
dus kaltinti. Konferencija
savo brolį Staliną. ' 'Impe
bus tikrai įdomi. Be to, yra
Lygiai taip pat buvo ir
rialistinis" karas virto karu
frr* • • - g *
pakviesti su prakalbomis at
"už laisvę ir demokratiją''. Lietuvoje. Kai po vienų me
vykę iš Europos svečiai.
Dabar vėl viskas pasikei tų iš tų namų, kur buvo ap
tė, kai Rusija grįžo prie ag- sigyvenę rusai, jie turėjo
1739 So. Halsted S t
TeL CANal 8500
nešdintis,
namai
buvo
pana
resyves politikos. Viso pa
Tvirtas silpnam ne drau
1
šūs
ne
į
gyvenamus
namus,
f i n jjJBEI stfr**!" apdrausti per Vėdarai Savnifs and Loaa
saulio komunistų laikraš
gas.
bet
į
kiaulių
tvartus.
Ir
kiek
Inairanoe Corporation.
čiai, žinoma, remia Rusijos
vienam
name
jie
paliko
"su
Išmokime vertinti sielos
agresijos žygius ir Ameri
išganymą labiau kaip pelną,
kos bei Anglijos pasiprieši- venyrų" -*• pulkus blakių.
1^
nimą -tai agresijai vadina
=? naudą. — F. W. Foerster.
f»

Išgirsk jau, o Dieve, tas raudas griaudingas,
Parodyk, jog Tėvas esi gailestingas.
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