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GRAIKIJOS RĖMIMO

Berlyno Kardinolas Preysingas
Pasikalbėjime Minėjo Lietuvį

Valstybės Paseki*. Achesonas Sako
Tik Taip Galima Sustabdyti Rusus

nigai. Juodbruvis, neaukšto
ūgio, moka kelias kalbas,
neblogai j a u kalba ir angliš
kai.
Visų pirma jisai per
skaitė savo pareiškimą:
— Malonu man Chioagą
aplankyti. Chicagiečių tikė
jimas ir artimo meilė žino
ma ir užsienyje. Mano užda
vinys yra padėkoti amerikie
čiams, o ypač katalikams už
teikiamą pagalbą. Ta dėkin
gumo misiją negali būti ge
riau atlikta kaip čia, šioje
Jungrt. Amerikos Valsybių
širdyje/'
4 fĮ|

WASHINGTON, kovo 20. stačiai dovanoti tokią pa
—Dean Acheson, einąs vals galbą kaip ginklus.
tybes sekretoriaus pareigas,
Pasekretorius sakė jei nešiandien pasakė kongresui. bjįtų išorinio spaudimo į
jog Prez. Trumano planas! A r k i ją, jei nereikėtų laiky
sustabdymui komunizmo iš- tf sumobilizavus gavo kasiplėtojimo teikimu pagal- j riuomenę ir ji galėtų prašybos Graikijai ir Turkijai ne ti paskolos iš pasaulinio
atneš karo. Jis liudijo atsto banko išaiškinimui
savo
vų rūmų užsienių santykių ekonominių problemų.
komitetui, kad jei Preziden
to prašymas $400,000,000 Graikijoje Atidarė
sumos nebus užgirtas, tota
Didelę Ofensyvą
litariniai rėžimai užvaldys
Vidurryčius, ir jis todėl ra
SALONIKA. kovo 20. —
ginąs kongresą kuogreiČiau- Graikijos kariuomenė šian
slai tuo reikalu veikti.
dien pradėjo naują ofensyvą
Ats. Manefield (D.,Minn.) prieš partizanus toje srityje,
klausė Anhesono a r U.S. mi- kur rusai ir lenkai delegatai
,.,
. . "7"
~1
7iT i U.N tyrimo komisijos pasihtarine ir finansine pagalba L„ • ' ,
. i.
tiems kraštams
neprives
i liko su kairiųjų gauja. Grai
prie karo. Achesonas atsa
kijos valdžia pranešė turėkė: "Nėra galimybės. Aš ne
jusi pradėti ofensyvą anksti
matau kaip t a s gali. Sustipryte dėl to, kad partizanai
rindami demokratijos iriai- P a n a u d o j o U.N. delegatų
- ..
,
. ... jbuvimu, kad apsaugoti savo
r
s ves jėgas ir jų ekonominius C
.
aparatu?, parama daug at- r
^ *'
___
uri galėtų sudaryki ..tyrai-^KgflIdCllCr Keik3iai!j8
mąsi tarpe didJiųjų r valslyKomunistu Paramos
bių."
PARYŽIUS, kovo 20. —
Nekovos Partizanų
I Ministras pirmininkas RaAts. Fulton (R., Pa.) pa- įmadier šiandien reikalavo,
praši Achesoną
atsakyti k a d komunistų partija pri"taip" a r " n e " j klausimą: aidėtų prie pasitikėjimo balKas bus jei Rusija padaras davimo jo koalicinei yyriaupanašų nutarimą Graikijos ls ybei, k a d išvengti valdžios
link? Ar valstybės departa- įkeitimo, kas galėtų reikšti
mentas turi akcijos planą \' 'Pabaigą respublikos ir paSios nuotraukos parodo galą trijų buvusių fašistų, kurių kolaboravimas su nacių tokiam atvejuj?" A c h e s o n ' b a i ^ Prancūzijos." SteigiaSS kareiviais Milan-Turin srity Italijoje uždirbo jiems vardą "Villabrese Žudikai.'' a tsake "ne " Jis taip pat l m a s i s seimas šeštadieny balPasmerkti mirčiai, jie rodomi Milane eidami į sušaudytojus, iš kaires į dešinę (vir- s a k g # i s norėtų slaptai d i s - i s u o s bendruoju
klausimu
militari
šuje) La Barbera, Peulo ir Dignoti. Kung. Ruggero stovi dešinėje. Vidurinė nuotrau- kusuoti Prezidento pasiūlyn i ų kreditų Indokinios reik
ka padaryta kaip tik kulkos pervėrė jų kūnus.
(Acme Telephoto; m o įtaką ant Amerikos-Ru- J
alui.

Vienas Atsiminimas

Atsimenu, kai mes vieni
iš pirmesniųjų, išblokšti rau
donųjų okupantų iš savo tė
vynės, pakeliui į Ameriką
prisibijodami kreipėmės į
vienintelę įstaigą, kuri galė
jo mums būti prietelinga:
Berlyno vyskupijos rūmus,
vyskupas mums pasakė:
— Mes j u s globosime.
Šiandien jums, kas žino —
gal rytoj mums t a s pats li
kimas...
Tai buvo pranašiški žod
žiai. Karas, kurį užtraukė
Spaudos Atstovai
nacių tiranija sulamdė Vo
Klausinėja
kietiją, prislėgdamas net ir
tuos, kurie prieš Hitlerį ko
Dabar laikraštininkai už
vojo; ir šiandien Berlyno sipuolė su savo klausimais:
vyskupas, kard. Prysing at
—Kokia svarbiausia šios
vyko į Ameriką,
pareikšti dienos Vokietijos problema?
padėką už teikiamą nelai—Maistas, drabužiai, kū
mingiems globą, kurią vyk- įas,—buvo kard. Preysing
dyti diktuoja pats žmonišku atsakyr
mas.
mas.
—Ar maistas y r a racioCnicagos Kardinolo
nuotas?
Rūmuose
—Taip, y r a penkių rūšių
Vakar, kovo 20 d., kard. kostelės. Tos, pagal kurias
Preysing turėjo pasikalbėji- mažiausiai maisto gauna~,
. .. . . . . j m a , vadinamos dar "cememą su Chicagoa. laAkraatani n f r ^ "fards" — k a m T t o r f e
kais. Priėmimas buvo kar- . . .
« . .
S u iamUi
ns aasl
dinolo
Stritch
rūmuose,.plytų
Tai \^y;_,
stipresnio maisto
nei
« rie
skcningas
raudonų
mūro namas prie pat Lin balų, nei kiaušinių. Už t a t
—mirtingtimas didelis. Pa
coln parko, nsttoli ežero.
Kambariai — kaip meno dėtį dar pablogino sunki
muziejus: tapytas dabarti žiema.
—Kaip su pašalpa ?
nio popiežiaus paveikslas,
garsiųjų
dainininkų,
kaip
— Gauname, bet mūsų,
Herresos ir kitų kūriniai, Berlyno diecezijoje,
kuri
net iš septyniolikto šimtme yra j Vokietijos rytus, gau
paskutiniai,
čio. Ana, didžiuliame paveik name beveik
sle Angelas veda Tcbiją, o kol mus pasiekia.
čia, ant modernaus ugnia Kardinolas Sumini Lietuvą
kuro skulptūra: šuoliais iš
—Kaip
su pabėgėliais,
sitiesęs skalikas zuikį veja D.P.?
si.
Susirinko netoli dvide—Jų y r a — ir iš Lenkišimties laikraštininkų ir fo-ijos, ir iš Lietuvos, bet iš
I sijos santykių.
vo
užsimojęs
žydus
išnaij
imą.
tografų. Sveikindamiesi su čia ne taip daug. (Jais rūAnglija Atmetė
Paklaustas
ats.
Jackson
naujai atvykusiais jie dau- j pinosi UNRRA). Blogiausia kinti. Kas nors turėjo atsa- Dalis Kardinolo Vyskupijos Sako Užmušė Penkis
(D., Cal.) a r amerikiečiaį
Lenkijos Prašymą
giau ne savo pavardę sako, I s u iškraustomais vokiečiais kyti į tuos pasinešimus.
—Kaip dabar su Jūsų
kareiviai "eis kariauti prieš
o laikraštį, kurį atstovauja: j i š Silezijos ir kitų rytinių Vyskupas buvo beveik vie- Eminencijos (taip yra kreiLONDONAS, kovo 20. —
"Tribūne," "New World,' (Vokietijos dalių. Jie atvyk- nintėlis. kurs galėjo tą pa- p i a m a s i j kardinolą) vyskuMADRIDAS, kovo 20. — j partizanus Graikijoje," Ach- J užsienio reikalų ministeri"Herald American," -Daily s t a ^ v e i k u i
kaip stovi
Slaptas anti-Franco radijo iesonas atsakė: " T a s nėra j o s p r a n e š i m u , Anglija atdaryti. Aš ir atsiliepiau.
Pij%?
News," "Chicago Sun" ir
šiandien pranešė, kad parti- 'jokiu būdu planuojama."
metė skubų Lenkijos prašy
ką rankomis gali atsinešti.
—Ji apima Berlyną, Bran
kiti.
—Ar
nebuvo
sunkumų
zanai užmušę penkis žymius ] Siūlys Dovanoti Ginklus
mą sustabdyti deportavimą
Drabužiais, pastoge aprūpi
denburgą, taigi
daupuma
Tarpe laikraštininkų buvo nimas (sugriautuose mies laišką paskleisti?
valdininkus ir tris civilius
Achesonas tarpe kitką*būrio buvusių Įeit. gen. AnStasys Pieža, iš Herald- tuose) beveik neišsprendžia
—Ir dar kokių. Reikėjo yra rusų zonoje ir aš jos vi sargybinius šiaurvakarinėje pranešė, kad iš prašomos jderso kariuomenės narių į
American ir kun. A. Miciū- mas uždavinys.
spausdinti nakčia, negalint sos neturiu galimybes lan Ispanijoje. Pasak praneši
$400,000,000 sumos, 275 iki Vokietiją demobilizavimui.
nas iš ''Draugo."
pasinaudoti pašto patarna kyti. Gyvenu USA sektoriu mo, tie vyrai buvo nudėti
300 milijonų eis* Graikijon,
Bažnyčia ir Jaunimas
vimu
reikėjo
išsiuntinėti
per
je.
Vyskupo Padėjėjas Miręs
atkeršyti už partizano už- ir 100 iki 125 milijonai Tur Hitleris Buvo Įsakęs
—Ar
Bažnyčia
išliko
stip
patikimus
asmenis.
.-»
Nacių Kalėjime
Visuomenės Nuotaikos
kijai. Jis sakė rekomenduos
mušimą.
ri iš po Hitlerio persekioji
—Kokią
Valdžią
Dabar
\
Sunaikinti Parvžig
Prieš pasirodant svečiui mų?
—Kaip
su
socialiniu
sąjū
Rinktųsi Vokiečiai?
BADEN BADEN, Vokietikardinolui
NCWC (katal.
.
.
—Nacių
programa
nepa
džiu
Vokietijoje.
v
v
*
—Cia daug skirtingų įdėžinių agentams) atstovas
.
„ ,
, „/,.
ia. kovo 20.—Gen. Dietz von
jų. Juk Vokietijoje yra skir —Susidaro įspūdis, kad
papasakojo,
kad
Berlyno
ar
—-Valstybes
Departamentas
vakar
pranešė,
kad,
Jugo
i • i J » i
vyko.esame
Berlyne
mes, katalikai,
mažumoje,
bet
Bavarijoje ir vakarinėje da
Choltitz, buvęs nacių koman
kivyskupo kard. Preysing laikėmės ir laikomės vienas tingos religijos, įvairios zo
slavija
ir
kitos
rusų
dominuojamos
šalys
negaus
javų.
dierius Prancūzijos sostinė
generalinis
vikaras mirė
. _.
_ . . _ .
nos, kitokiosį ūkinės sąlygos. lyje yra stipresnė krikščio
—Valdžios
tarpininkavimo
tarnyba
mobilizuoja
išveng
je, šiandien sakė Hitleris
koncentracijos
stovykloje, P n e kito drąsiai. Besisten- Beveik negalima duoti ben niškoji demokratija, o ryti
ti
telefonų
darbininkui
streiką
balandžio
7
d.
iant
už parodytą prielankumą ^
į d i r b t i jaunimą, bu- dro atsakymo, kurs apimtų nėje — socialdemokratai.
asmeniškai įsakė sudeginti
vo
—Ats.
Knuton
(R.
Minn.)
sakė
republikonai
būdų
ir
persekiojamiems žydams ir
verčiama juos burtis i visus tuos
—Koks. Jūsų? Eminencijos
visą Paryžiaus miestą ir suskirtingumus.
priemonių
komiteto
nariai
eana
prie
susitarimo
davimui
I
naikinti visą pramonę.
už maldas už juos. Atėjęs 'Hitlerjugend" — Hitlerio
būtų
pareiškimas,
a
r
Hitle
kard. Stritch (kurį pagerb-; jaunimo — eiles. Tačiau Dabar žmonės daugiausia ris dar gali būti gyvas, — didesnių taksų nuolaidų mažai uždirbantiems. •
KALENDORIUS
susirūpinę
—
ką
pavalgyti.
darni laikraštininkai atsis- jaunimas nemėgsta prievar
—Komunistų žudikų gaujos narys Graikijoje nušovė
Kovo 21 d.: Šv. Benedik
paklausė
dar
mūsų
Stasys
Masės
negali
galvoti.
tooj), pastebėjo, kad svetys tos, o ir laikas nebuvo ilgas
Viavusį graikui komunistų vadą. Obzervatoriai tame veiks tas;
senovės: Linpaila ir
Pieža.
i
—Kaip
Dabar
su
Antise
kardinolas nuo p a t pradžios iki karo pradžios. Dėl tų
me įskaito prasidėjusį susiskaldymą komunistų tarpe.
Aipe.
—Ne, jis nebegyvena.
buvo stiprus kovotojas priei aplinkybių jaunimas išliko mitizmu Vokietijoje?
—Kinijos kariuomenės viršininkai sake Renan užėmi
Kovo 22 d.: Šv. Katarina
Pasikalbėjimas nebuvo la
nacizmą.
M
esminiai nepakęstas.
—Daug čia buvo nulėmu
iš Švedijos; senovės: Ged
bai ilgas, neužtruko pusės mas y r a pradžia vajaus sunaikinti komunistų armiją.
si
Hitlerio
prievarta.
Nega
1
Laiškas
Prieš
Nacius
Berlyno Kardinolo
—U.S. valstybes sekr. Marshall ministrų konferencijai gaudas ir Kaunis.
valandos. Laikraštininkams
lima
paneigti,
kad
kaikurie
Pareiškimas
—Girdėjome, kad Hitlerio
darbą baigus, prasidėjo fo davė suprasti jis siūlys kviesti Austrijos atstovą*
ORAS
vokiečiai
žydų
persekiojime
Po t o perstatė ir atvykusį viešpatavimo metu buvote
tografų
atakos
su
magniSniegas užsibaigs ryte.
kard. Preysing. J i s buvo išleidęs laišką prieš nacius ? dalyvavo, bet bendra nuo jaus šviesomis.
Naktyje vėl snigs. Saulė te
apsirengęs trumpais juodais j —Tas buvo 1942 m. gruo- taika, net pačiame Berlyne,
ka 5:53; leidžiasi 6:04.
Dr. J . Prunskis
drabužiais, kaip ir visi ku-'džio mėnesyje. Hitleris bu-i buvo ir yra—prieš persekio-

Ispanijos Valdininkus

*•

.••• '

DRAUGAS*

Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos
Draugija.
tiU So. OakJey A T**., Chtoage, BJlnois
__
Telefonas Canal 8010-8011.
Vienintelis tautinas i r tikybines minties
lietuvių dienraštis pasaulyje.
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Vėliausių Žinių Santrauka
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INDIANA HARBOR ZINI105
VHSIJOS

•

! ŠIS IR TAS

IMS

uf.. Walter j . 5wiatek
OPTEMETRISTAS
220\įįyW> CERMAK ROAD

.

Šv. Pranciškaus lietuvių
"bafcnyčioje misijos prasldEs
tre&adieių, kovo 26 d„ Ir
baigsis balandžio 2 d. Misi
ja laike šv. Mišios bus įlai%anoe 7 ir * valandą. Po 8
vai. l&idiu pamokslas. Kas
dien vakarais 7:30 nns Uaikomos pamaldos ir sakomas
pamokslas. Išpažinčių klau
symas bus fcasdien rytais ir
v A arais. KKsijas ves *kun.
Petras Baniūnas, pranciško
nas. Kadangi raisįįos yra ynatingas Dievo malonių lai
bas, tad stengkHfcs visi pa
sinaudoti dangiškomis gfcrytėmis minėtu laiku.

A. Vinikas, ALT Lake
(Vf iri Metropolitan State Bank)
TeL CANal 7329
TJounty pirmini!ttkas i r TanVaL: — Kasdien l t lkl 12: l Iki S: 7
dens departamejtnto vlrsimnlkl 9.. Seštad. 10 ryto lkl f vak. Sekmadie
enj l t Iki 11. TreSlad. uždaryta
kas, susižiedav<ro su Berta
pavysdingas
feufatfte. Jis yna!
paBapijietis ir iiafctyvus Lieit Malonūs
tuvos reikalų *§:Imėjas. Sveiminame jį ir ,'jcD suaad&tine
SAVO AKIMS!
dliaugsminir linkime daug
Tik: viena pora aklu gauname gyvenlilmul. Saugokite jas, leisdami
Dr.
I.
Z.
WmskiH«5
gų metų!
išegjcaaminuoti jas modemlškiavslu
todu, kuria regėjimo nmirfU^
GYDYTOJAS IR CHHftURGAS met<
•I. ir U. •€ta«rttaidtu iunus
galii suteikti
87 METAI PATYRIMO
2420 W . Marquette Rd.
fenas užbaigs mledicmos *ky
prlrlrinkime akinių, kurie prašalina
V. ar A s s e t s Adminte ;ration išleido didel; katalogą d a ųgybes reikmenų, /kurie liko vyOfiso Tel.: PROspect 6446
mų iLoyala univearsitete. Jam
visą akių įtempimą.
Rez. Tel.: HEMlock 3150
aktaro diplo- n a u s y b e s nesunaudoti karo metu. Daugiau nei 2,600 pa«itarojo karo veteranų suvažiatouvo nuteikta da
Di
VALANDOS:
v o ii Ofticage, fead piga kaina :^igrjus reikalhujų dalykų, Jtitotykę mustebo pamatę, kad
mas su garbes pažymgjimu.
]
Dabar dr. JFonsas 'Gustaitis daugelis -daiktų yra. a koma, t i k r a s laužas. Ittuotraukoj parodoma automobilius, ku- Ni 10 ? iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
Trečiadieniais pagai Butartj.
(Acme^Draugas telephotcI
•praktikttoįaai &iv. Kotrinos riam n u s t a t y t a k a i n a W$M.
'
OPTOMETRI8TAI
ligoninėje. Mumsis yra didelS
18191 So. Ashland Avenue
gurbš ir diiaugjsmaB tur§ti
Kampas lb-toe gat.
3YDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
savo
tarpe.
lietuvį daktarą
Otonas OSNATi 0523, Cbicago
OFISO VAJULNDOS:
Oicero. — Kovo 16 d. į,vy- , 4729 8o. Ashland A ve,
Kun. K. Bičkauskas reiš Sveikiname .jį Iiinkedami ge
sdien 9:30 a. m. iki 8:30 p . m.
iiyiTtiifiiMi
Kas*
(2-tros lubos)
iko
Nekalto
Prasidėjimo
SeĮ
lių
kilnioje
Trečiadieniais uždaryta
Tieųjiu
pasėtai
kia nuoširdžią padėką vi
tad. S : l t a m. Iki 6;0t p. m
Koyiilissvik, islandiaa. Gi a serų Gildos pramoga Elenos Ofiso Telefonas: YARds 0S54
siems, kurie jį pagerbė var profeaijoje.
Jei neatsiliepia Saukite—
baigė universitetą Sr ilgu Motekaitienės namuose, kuK.
Karvetienei
l nųvo pada- Im Jfltgdteiį, (HML - Kodinių proga. Ypatingai dė
Tel. iORO. 1800 (Ofiso ir namu.)
metus gyveno Lietuvos p;h \ri isuo .gražiausiai ir sekminRes. Tel.: HEDiray 2880
1
koja vardinių vakaro į>ir- ryta operacija., Dabar jau vo W <a\, gy^ytfifjui J
lietis Teodoras Bialiarikinaii. giausiai pavyko.
OFISO VALANDOS:
mininkems Malvinai Pau čiasi gerai ir 11teisi namuo- [kun. prelatas Macieja į s k a s Jis dažnai rašydavo j vic
iNiK) 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki 4
**
Nuoširdus
ačiū
E.
Motese.
vaL popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
lauskienei ir LiudgKrdai Mer
PB3Y3ICIAN and BURGBOB
iš ligonines s u g r į ž o i na- tinę spaudą, kalbėjo per ra
kmad.
nuo
10
iki
12
vai.
dieną.
Se
(Lietuvle Gydjrtojaa)
kelienei ir visoms moterė J. ir M. Taup*ių sūnelis pa mus. Čia, g y d y t o j u i \ rižiū- diją ir 'laikydavo paskaita8 kaitienei už davimą namų
8925 West 58th Street
lėms pagelbi ninkama. Deko- fkrikštytas vardiu Jonas-An- rint, g y d o s i t o l i a u i r svei- apie Lietuvą. Tai buvo dar pramogai; rengimo komisi
1 — 4 popiet. •:!• —
vauANDOI;
1a aaselftms ir vaikučiams tanas. Tajp pat 1K. ir A. Par- k a t a palengva g e r ė j a Ta- jaunas žmogus. Šiomis dic jai: A. I^tkevičienei, V. Movakarais
TcedUd. paąal antarU
l.BIMDZUS.
aerienei,
E.
Motekaitienei;
vardu
Kenuž įdomią programą, cho- *ow sūnelis —
čiau, turint galvoje ii ^onio nomis jo draugai praneši
LICENSED CHIROPRACTOR
rui už gražias dainas, sve- neth-Steponas. 1Ablem jau- seqpqa a m ž i ų , g a l i bE Ii v i - kad jis vasario 17 d. •kiei" Ibian. Elzbietai Lankauskinei,
IN STATE OF INDIANA
,
čiams, d r a u g i j o m s ir pavie- n u o l i a m linkimet augti avei- šokių s v e i k a t o s s u a v j ravi- pasirgęs mirė ^v. Juozap |lfrs. Booiūnas už dovanas;
ome calls in Indiana
PBffYSIClAN and SLRGEON
9E
Brazauskienei
i
r
visoms
Į
ms.
;
:
n i a m s u i a v e i k i n i m u s i r do- F k m * i r -stipriai
mų.
Phone V\entworth 2527
6757
6 . Western A v e .
ligoninėje dr 52 d. palaido~ [^kitoms pagelbininkėms.
6
vanas.
Žaibukas
Ofisoo TeL: HEMlock 5849
Savo ligos m e t u pv la t a s tas katalikų kapinėse.
PHYSIO THERAPY

•*

t . John 3. Smetana
Dr.. J. J. Smtfana, Jr.

DR. CHARLES SEGA!

Mmhtšam

Drr. Wafter j . Kustuk

"Nuoširdus a č i ū v i s o m s i r '
y r a g a v ę e daug užuoj l u t o e
936 W e s t 6 3 r d S t r e e t
Paryžiuje šiomus dienomis telegramų i r laidku. Vi: ilin- Kanados parlamentan j visiems pramogos dalyviams,
HOURS: Daily « to 8 P. M
&v. Vardo Draugija ren j s v ę s t a s kunigu <grafas 3oa- ki j a m p a s v e i k t i i r • oliau neštas pasiūlymas biudše* kurie taip skaitlingai atsi
Saturdays 10 A. lf. to 6 P. M.
sumažinimas sekantiems me lankė ar gausiai p a r ė m ė ; ge
gia -balių, Velykų dieną, 8 chim du Plessis, 4dekanas tei- darbuotis Bažnyčios i
vai. vakaro, šio baliaus pel isių fakulteto Alngers'o Ka- v y n e s labui.
f. r. tams. Jame siūloma vyriau rosioms šeimininkėms, Ele- ffa. TeL
VHL 1886
talikų
Instituto.
Įdomu
y
r
a
sybes
išlaidas
sumažinti
vie
nas yra skiriamas nupirki
>- '<nos Motekaitienes vadovynu trečdaliu, taipgi numušiii bej , už š a u n i a s v a i š e s ; vie
mui paminklo, kuris bus pa tas, kad naujas 1kunigas yra
Havana Brang
gyventojams taksus.
DRA&OO
ffwan
a i i.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
statytas prie bažnyčios -mū 75 metų amžiau
n u žodžiu — visos ir visi,
I
H.
sų parapijos kareivių gar-'
- kurie tik ikokiu būdu prisi
4204 Archer Avenue
bei. V. Kadžius labai stro
dėjo, vardan N e k a l t o Prasi
U iOONlUS PRIIMA:
piai darbuojasi šiam paren
dėjimo Seserų Gildos, priim
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai
gimui, tad galima tikėtis,
k i t e .nuoširdžiausią padėkos
Trečiad, ir Sekm. tik susitarus.
kad pasekmes bus gražios.
žodi
Buvęs

TeL:

"RLTKC BALIUS

DR. AL. RACKUS

IKYKITE SAVO MTEIJNKE
MENYJE KADA B ALSOOSIT
VL CHICAGOS ¥

UETUVOS KEttAUUttS
lieke Gounty lietuviai yra
tvirtai pasiryžę išpildyti »kvo
tą Lietuvos gelbėjimo reika
lams. $800.60 jau sukelta, ir
trūksta $200.00. Tad dabar
moterys lankysis po 'namus
ir trinks aukas ir mes •esame
tikri, kad išpildysime kvo
tą dar su kaunu.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sodaliečių draugija mūsų
^parapijoje yra tikrai veikli
ir pavysdinga. Visos nares
priima šv. Komuniją skir
tą sekmadienį ir visos taip
viena dalyvauja susirinki
muose. Kasmet surengia pa
rapijai ir labdarybei paren
gimus. 'Neseniai padovanojo
altorių tarnautojams naujas
kamžukes, vertes $85.00. J)idel§ garbe priklauso soda- i
liečiu pirmininkei 15. Lukienei, kuri taip sumaniai ir
gražiai joms vadovauja.

didysis "vidurmiestra"

iiarbtM, bet Chicagoe apieJinar svarbesnes! Kada šios apie
turtėja ir auga, Chicaga tur«
ir auga, nes šios apielinka*.
Chttaga.
tmo>gus, kuri išrinksite Chicagoa
Mavonru turts tiesioginę įtekmę i
reikaiius ir problema* jūsų apieiinkės. JJus norite žmqgau», kuris yra paujodęu savo .fyutnio srityje kad
yra yjyrąs veikiantis kuris žino kaiy
viską jvykdinti.
rtin 4 i KenneUly aiškiai peTokvo nusistatymą. Jis griežtai
auja kad kiekviena apielinkė
tusetų\ balsą. Chicągos reikaluose
Jis tikki kad Mayoro ofisas yra tam
tikra vieta pristatymui kaimynysčių prroblemų .įr tėn .pasikalbšjimuose i|ri•ižti S\a Uki kad Pienų Komi

H. Kenneliy nėra sudaręs
noksiu su jokiu žmogumi
pes — jis tame aiškiai ir
yra nusistatęs. Jis reikaChicaga būtų tvarkoma
bei kuri sėkminga ištaiga,
riznio principais.

Jūsų
čiirje, vj
na arti
Kenneliy
bo vadai
linkės r
^omi žn
ja į viet

aimynai tūkstančiais skairai Ir moterys kurie ^gyveūsų, endorsuoja Martin H.
,.. community, biznio irdarkurie žino, kad įūsą %pieikalai bus bianiekai tvarDgaus kuris giliai įdomaunių apielinkių problemas.

"Verbų sekmadienyje, 3 vai.
po pietų parapijos salėj mes
turėsime išleistuvių vakarą.
Išleisime drabužius ir mais
tą lietuviams tremtiniams.
Įžanga bus visiems dykai,
bet prašome kiekvieną lie
tuvį atnešti drabužių ar kenuotų valgių. Moterų klubas
iš Gaiumet City «ukojo

DJ^aBAJ OAaAirTOOTAS

1jĘ

*T

wT

FT

J

1

v

ik

+

M

^

t

edfry Greater ČBicago'CommittteMartin H. Ktnnelly
j
r Maytf,

•bm'^Street

Dr. Kazimieras t. Fitz

VAIiANDOS:
Kasdien — 1-4; 7-9; Trafilad. tor
Seštad. nuo 1-4; Sekmad. —
pagal sutarti.
1

DR. A. JENKINS

.

Street

•

•

m. v. A. mm

JYB1TOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

944 West 85th Street
ĮVall.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
įPirmadieniais: 2—4 is 6:50—8:30
Šventadieniais: 11—12.

IYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISO VALANDOS:
•
Kasdien nuo 1-4 p.p. 'ir ? : ! • - • vak.
*š»m iMiimlsia a no t - 4 popiet.
Tročiad. ir Bekmad. uždaryta.
Ofiso Tel. -— PROspoct S8S8
mm. l e L — v m r i n i * s 4 i i
•

46415 So. Ashland Avenue

\ )YTOJAS IR CHIRURGAS

!tt. L E. M AK AR

FKTSIOIAN A 8URGEON
(LIBTOVIS OTDTTOJAS)

-

PH11SI01AN ANV SURGEON

UI P. I ZALAIORIS

<}

i

t

DR. SMOL'IS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Telephone —
1821 Bo, flalsted St.
Seijkmad., Trečiad. ir feeatad,
GROvehill 7313
Vsakaraia—tik pagal sutartį.
zidencija: 6600 6. Artesian A ve.
Officee TeL lTARds 4787
Vii
LLANDOS:
11
v.
ryto
iki
3p,p.
StonuiĮ TeL PROspect 1980
0570.
6
iki
9
vai.
vakare.
tel. OAKal 7619.
O)iiso TeL VTRginia 00S6
Tel L YARds 3146
Rezidciencijos TeL: REVerlv 8244

2500 W. 63rd

*

OFISO VALANDOS:
Nuo S2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare,
Treciiiad, ir Nedėliomis susitarus.

TeL CANal 0267
Res. TeL: PROspect 6669
\

DENTI8T

2360 West Cermak Road

Bejjvv to-vote1

8 VVest Marąuette Bo*^

TeL REPublic 7868

PHYSICIAN AND SURGEOK
X^RAY EXAMlNATIONS

-

1-^3 popiet ir 7—8v.v.

8241 West 66th Place

dr. Vincent E. Zopel

Ofteo tel. MONroe
Resid.

GiJDYTOJAS IR CHIRUB6AS

vakarais ofisas uždarytas.
REZIDENCIJA

Utl S i M vai.

Valandos —
Pagfal sutarti.

DRL i . i SIMONAITIS

Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio

2421 VVest 68rd Street

votefor ,

t i e m s t i k s l a m s 12130.
Butų
labai gražu, jeigu i r feitoe
draugijos ar k l u b a i prisidė
t ų su p i n i g i n e dovana arba
p a t y s nupirkę maisto atneš
tų <kovo «30 dieną į aalę.
•I

Vi dandos:

omamo «ii8

|

PeL: : UROvetUI 4020
(O)£i»o ir Rezidencijos)

2201 W. Cermak Ed.

— . — — — — — — — —
• f

Pi^irniadieniais, Trečiadieniais
irfteotedieni ajj
Valandos: 8—8 popiet

aYDYTOIAS IR CHIRURGAS

lauku' «M1 iSeo.
Talpai Paalrtnklmaa TSllauslų
MuMkoy .Rekordų.
_

I

f

mtic Candidate for
y fs a vote to impimv
tr neighborhoodf
IOti A«Ht lf Ml

KAU/US

TELETONUOKITE:

rC

in H. Kcnii6ilY

M . E1EŽIS

-41 namų Ir prlBtatom

f

DANTISTAS
1446 S So. 40th Court, Cicero
įtradieniais, Ketvlrtadieoiaie
ir Penktadieniais
VAL.u: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M.
S14":7 S. Halsted SU, Cnicago

Re». 6958 So. Talman Ava.
TeL GROvehiU 0617
Offio* TeL HEMlock 4M8

TcL O&Nal 6122

DYKAI APKAJN AVTMAfl
eaanuoDAMK
R a mo s

DlR. P. ATKOČIONAS

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTAREŲ DRAUGUOS KABIAI

TVgų IMlrbysdų

Išrinki e vyrą, kuris bus ])layoru visos Chicagos, kuris įdomaujasi
vi»omis /hicagos apielinkemis. Mar•tta U Cennslly yra vytas vei
jūsų apielirikę
klus, ku iš padarys
r
geresnę ietą gy\ e«imui.

VAKARAS

i

Vtaoklna Modellua

VAL,ANDOS: Trečiadieni Ir fiestadie)jnj pagal susitarimą; kitomi*
dienoomifl nuo 2 iki 4 po piet,
7—0 vakare.

(JOVAIŠAS)
OYlDYTOJAS IR CHIRURGAS
U128 H e a t Marqoette Ed.
VALANDOS:
,
(Dargis Vaistinės Name)
Kasdien nuo 1^3 vai popiet
OFISO ••j^ajmoe
ir nuo 6 iki 0 vai vakare.
Kasddien nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir
rsiflkrtlfcMilii vakarais ir talpai
7 ikii 9 vak. Trečiad. pagal sutarti.
Sekmadianiais pagal autarU,

I

eigų vykdymas -turi būt
tiesiog į įvairias apielin-

sijos pa
.praplėsta
kes.
Martin
jokių aą
a*ba g n
grieitai
laue kac
taip kaii
tvirtais !

2324

Dr.. Alexmnler J. iaveis

Ofiso TeL LAFayette 3210
Res. TeL REPubUc 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
gaukite: KEDzie 2868

Patarnavimo Prta

&244 W. 20th 8 t
Ucagos
hi

4146 Archer Avenue

Jis* ftadio Sugedės?
RADIO SERVICE CO.

SODALKCIŲ %-EHLA

*WLE*&KVĄ

D|R. EMILY V. KRUKA5

HEMlock

i

1

A

iDR. L

DUNDULIS

GYIDYIOJAS IR
41159 Archer

^mmię^Ąą

Avenoe

Ofiso vaL:' 1—3 ir e - « : S 0 F. M.
Tn'ečiadieniais pagal sutarti.

Dr., A. Montvid, MJD.
GVBDYTOJAS I R

CHIRURGAS

Wesst Town State Bank Bldg.

$mD VVest

Madison Street
Ofi*so TeL: SEEJey 7330
VA LANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Resiis. TeL: RRUnswick 0597
€ Wiso TeL: PULOIAN 1193
VALAJTOOS:
ianui TeL: PULLMAN J237
M u o ll i k J 8 p u p i t t ; e j k i S

10758 So. Michigan Avenue

\

u

tamnaarm

Penktadienis, E<?vo 2 1 VfVt

DRAIKIAS, UHIUAUU, ) » - j r l t t t i d ,

=====

CLASSIFIED ADS

ii

PAGALIOS,. JAU TURI GUBERNATORIŲ

Centran pasiųsta lygiai
tūkstantine.
ALT Valdyba ir Komisija
*

I lyg ir abejotina buvo. Jau
j karo pradžioje Pranas Bub»ooooooooooooooooooooooooo H E L P WANTED — MOTERYS
niek pranešė klebonui kun.
"D R A U O O" M
S. J. Bartkui, kad jis ir Ber
DARBŲ SKYRIUS gp
AB IEŠKOTE GEROS
nardas Kubukas į vargonų
Svarbus
susirinkimas
Ta
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO«K>O«
PfcDĖS IR ATSARGOS?
"DRAUGAS" H E L P WAXTED
rybos ir BALF įvyks kovo fondą aukoja po šimtinę.
Tai buvo gera pradžia. Se
ADVERTISTNG DEPARTMENT
27
d.
7:30,
Šv.
Jurgio
mok.
TOJCFONŲ
KOMPANIJOJ
117 No. Dearhom Street
TeL RANdolph §488-f4«t
kambaryje. Visi nuoširdžiai kantį sekmadienį klebonas
RANDASI DARBŲ
kviečiami atsilankyti, nes bažnyčioje paskelbė vargo
H E L P WANTED — VYRAI
bus išduotas raportas iš va nų fondo pradžią. Paskelbi
W ANTED
sario 16-tos ir vajaus eigos. mas buvo labai sėkmingas,
MECHANICAL DESIGNERS
Daugelis yra neužsimokeju nes po to geri žmonės tam
AND OHECKERS
tikslui gausiai, ir noriai au
siu
duokles
šių
metų.
Visų
Experleneed in proeeas plping-, m a 
teliai handlingr equipment, hoating
prašoma dalyvauti susirin kojo. Finansinės kliūties, jau
and vontilatinp. sheet metai ducts UŽDARBIS 12Uc į V AL. PRADŽIAI
kimuose.
Kom. nebuvo, tiktai karas daug
and spouts and processin? plant
T7fce 1 VAL. P O S MfiN.
tayout
kliūčių sudarė, nes gamyba
$ * t t « | VAL. P O 6 MftV.
STRUCTPRAL DE*I<3XERS
buvo suvaržyta, todėl rei
Georgia valstybe pagalios jau gavo gubernatorių. Mo
AND CHECRERS
kėjo laukti net iki šių me
VALYMO DARBAI MOTERIMS
tina, žmona ir kiti sveikina M. E. Thompson (centre), ku
Experienced ln steel and r^inforoed
concrete industrial buildinR-.-*.
tų pradžios.
VISOSE MIESTO DALYSE
ris Aukščiausio Valstybės Teismo nuosprendžiu paskelb
DRAPTSMEN
VAL.:
»;S© VAK. I K I 19 NAKTĮ tas gubernatorium. H. Talmadge buvęs uzurpatorium.
Naujų vargonų pašventi
Experienced in steel and concrete
Kewanee,
EI.
—
Čionai
lie
(Acme-Draugas
telephoto)
industrial buildlnga. machinery sųfrATSIŠAUKITE
nimo apeigas manoma turė
ports.
tuvių Šv. A n t a n o parapija
ARCHTTECTrRAL DRAFTRMEJf
beveik 35 metai kaip gyvuo ti tuoj po Velykų. Prieš tai
' •

»
>

D2ENITORKŲ

bažnyčioje reikalinga vieną
bei kitą pagerinimą atlikti.
Mūsų vargonininkė ir vie
šos mokyklos mokytoja, Katrina Astrauskaitė, yra ga
bi muzikoje, bet moderniški
elektrikiniai vargonai dau
giau patyrimo reikalauja,
todėl prie pirmos progos
mano vykti į Chicago mu
zikos pastudijuoti. Vargšas
GarbS įgyta per melagys
tę greit dingsta.

1947

RED
CROSS
FUND

įsigijom Naujus
Vargonus

• ^

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.

OHIO LIETUVIU ŽINIOS

ja. Bažnyčia nėra didele,
bet graži ir švariai užlaiko
ELECTRICAL DESfGNERft
niušis, Viktrn, Ragauskaite, ma. Be to, turime viską, kas
ELECTRICAL DRVPTSMEH
SAMDYMO OFISAS
ELEOTRICAL DETATLER
;M. Trainauskas, M. Trainaus bažnyčios puošimui reikalin
MOTERIMS
• DEGTINES
• GLN
Emerienced in light and power | B - |
AUKOS ALT
kas, J. Skarnulis, M. Truš- ga, tiktai niekados neturė
STREET FLOOR
•tallation in industrial buildings.
• BRANDAS
• VYNO
jome
gerų
vargonų.
Buvo
Vasario
16-tos
proga
se
kiene,
P.
Skarnulis,
M.
Pū
GOOD P A T
309 W. WASHLNGTON ST.
• RUM'O
• KORDIALŲ
kantieji aukojo Lietuvos rei kelis, J. Szumauskas, K. Stoč kokie ten menkučiai kojo
APPI.Y ROOM 725
• KRUPNIKO
—
kalams;
CORN PRODUCTS REFINING
kus, St. Saldauskas, S. Ne-mis minami vargonėliai.
EXPERIENCED
Bus Parduodama
COMPANY
Aušros Vartų Dievo Mo maniai, J. Morkūnas, S. Sto
Parapijos istorijoje buvo
S&S No. MieiUjran Avenue
S O L D E R E R S tinos Dr-ja, per B. Yatskie- nis, A. Williams, Vilčinskie- gerų
SPECIALEMIS KAINOMIS
ir blogų laikų, bet tin
AND
nę $20.15.
ne, A. Urbonas, A. Baikaus- kamų vargonų įsigijimas vis
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimai
PAKUOTOJAS
kas,
A.
Buknis,
E.
Baltru
Po $10: P. Glugodiene, K.
likdavo ateities viltimi. Šian
WIRERS
Turi būti peras kalėjas —
Česlauskiene, Ant. Šukys, A. šaitiene, T. Tvanąvičius, Za- dien jau toji viltis liko tik
prie dirbimo bak3ų.
LIKĘ TO WORK IN
Stepsys, adv. P. Chesnulis, lagiene.
renybe, nes šių metų pra
GERA MOKESTIS
f HE FRIENDLY ATMOSPHERE
M. ir B. Drosučiai, Navars(Del daugybės aktualių džioje įsigijome gražius,
PASTOVUMAS
OF
kai.
raštų, aukotojus po $1 pra Hammond išdirbystes, elekAtsišaukite j :
trikinius vargonus. Įrengi
Po $5: LRKSA 142 kp., J. leidžiame. — Red.).
Rudolf SchroMgall & Sons
mas kainavo $2,210.34, bet
THE BEST RADIO PLACE
Čeriauka, B. Luckiene, kun.
Export Packuig
Viso surinkta $424.31.
IN TOWN
džiaugiamės, nes dabar baž
K. Petreikis, A. Cicėnai, A.
3529 So. Halsted St.
Laimėjimais ^elnyta — nyčioje įspūdis daug dides
1845 W. VAN BUREN
Lakutis,
Ag.
Vyšniauskiene,
EKPERIENCED RATE, 94 c
MATBAN
TEL.
— MONROE 0731
$179.32.
nis negu praeityje.
AUTOMATIC INCREASES TO J. Zidziūnas, Mr. ir Mrs. A.
~S£^.
Phone: YARDS 6054
PAPRASTAS DARBIXIN'KAS (25 iki
•vdnk»«~
Gustis, A. Ivinskas, kun. V. Viso labo — $603.63.
Vargonų fondo pradžia
$1.04
35 m.) reikalingas prie troky kro
Vilkutaitis, J. Savickiene, S.
vimo ir vidui darbu. — LAKESIDE
WE TRAIN
PLrMBING COM 853 W. Lake St.
Prokupas, J. Montvila, J.
INEXPERIENCED GIRLS
Beržinskas, L. Navickai, Y.
ANNIVERSARY — 1947
SILVER
VYRAI ER MOTERYS
i
Jasulaitiene, J. Kuzas, V. GeSTARTING RATE, 83 c.
CHECKERS
cevičius, J. Semckus, M. PaSTOCK C L E B K S
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
4545 W. AUGUSTA BLVD.
PRODUCE CLERKS
liulionienė, J. C. Qvinn, J.
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS* BAL. 11d., 1933.
COFFEE-DA1RY CLERKS
Zembliauskai, B. Kavaliū
REIKIA MOTERIŲ
BAKERY CLERKS A N D
PASITARIMAI YRA VELTUI!
MEAT CUTTERS
nas,
J.
Vaičius,
Mušinskai,
SKIRSTYTI SKUDURIUS
• Ką pirkėjas turi žinoti prieš
F o r n e w l y remodeled S t o r e
kun. B. Ivanauskas.
Puiki mokestis.
pirksiant nuosavą namą.
at 4 3 1 9 A r c h e r A v e .
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos
Geros darbo sąlygos.
$4 — Užkuraitiene.
•
Ar
apsimoka
daryti
pasko
iki 2-ros valandos popiet —
A & P FOOD STORES
CELOTEA CORPORATION
Po $3: J. Žilinskiene, Ma
lą ant trumpų ar ilgų metų.
Kvletitemr
Apply at
KITOMIS
DIENOMIS:
nuo
9:30
2534 W. Haron St.
čiuliai, Brazauskai, P. .Kun
Klausytis:
• Koks namas pirkėjui butų
valandos vakare.
4319 Archer, or
Muzikos
prieinamas įsigyti.
drotą, J. Tulauskas, J. ShuDaino
Personnel Office
ExceUent Poshion
EXTRA PROGRAMAS: Penkkis,
J.
Rudzinskas,
U.
Ben2inio
Ir
Open For —
850 E. 7Sth St.
TBI 1212
Bl
tadieniais
nuo
7
iki
8
v.
vak.
Pranešimu
dokiene.
S
T
E
N
O
G
R
A
P
H
E
R
DŽENITORIUS
MARGUČIO Ofiso Adresas;
General office work.
Po $2: T. Ivanavičius, Al.
Patyręs dirbti ligoninėje, nevedės,
Will consider beginner.
AND LOAN ASSOCIATION
Yatskus, J. Sliokaitis, J. Beblaivus, Lietuvis pageidaujamas,
6755 So. Western Ave.. Chicago. I1L
Experienced in industrial
layout and dotailing.

bulidina*

10,000 BONKŲ

Cleveland

MONARCH
LIQUOR
STORE

MOTOROLA

2J

mAPODTI^

Paskolos Reikalais -

WHFC -1458 kilocycles

ST. ANTHONY SAVINGS

mažiau kaip 45 metų senumo, ge
ra mokestis, valgis ir užlaikymas.
KREIPKIS PRIE MR. FTTCH
SOUTH SHORE 0810
REAL ESTATE
TAVERNAS IR NAMAS pardavimu!.
Atsišaukite adresu — SSOO S. KEAN
*

AVE.,

Wlllow

Springs,

niinois.

PARDAVIMUI —
COTTAGE SU &EIGA
Adresas — 2039 W. 18th S t
KALNĄ — $3,800.00
SAUKITE — MR. BRAHMS

STATE 3636

Enciklika Paminėjo
Šv. Bernardo Gyvenimą
VATIKANAS, kovo 20.—
Popiežius Pijus XII išleido
enciklikinį laišką šiandien
prisimindami šv. Benedikto
iš Nursijos gyvenimo. Šv.
Benediktas buvo įsteigėjas
vienuolynų Vakaruose, ir
Šv. Tėvas ragino katalikus
sekti jo pavyzdį.
Enciklika datuota kovo 21
dL, šventojo dienoje. Ji taip
pat yra prašymas atstatyti
atsižymėjusį Monte Cassino
vienuolyną, kuris buvo su
naikintas karo metu.

Very good starting salary.
On Near North Side.
8*4 day — 40 hour week.

PHONE — SUPERIOR 6888

Britai Vėl Prašo
Tyrimo Vengrijoje
LONDONAS, kovo 20. —
Užsieniu ministerijos kalbėtoias šiandien sakė Anerliia
dar kartą reikalavo keturių
didžiųjų valstybių ištvrimo
į sovietų kišimąsi į Vengri
jos vidaus reikalus. Naujoje
rusų atstovui jfteiktoje noto
je britų valdžia pakartojo
savo nuomonę, kad rusų su
areštavimas Belą Kovaos,
mažažemių partijos vado,
turi būti ištirtas kartu su
kaltinimu, kad sovietų val
dininkai daro spaudimą į
Vengrijos politines partijas.

Perskaitė "TVroufira" duo
kite 11 jūsų firiminemp draueams ar pažįstamiems
Linksmas žmogug yra
daug naudingesnių žmogu
mi.
Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik skai
to, bet ir platina.
Savo darbams pateisinti
Niekados netikėk draugui, rią priežastį.
kurs apleidžia nelaimėje.
PLATINKITE DRAUGĄ

JOSEPH

F: GRIBAUSKAS,

1500 SO. 49th COURT

JOS F. BUDRIK, Inc.

Secretary-Manager

TEL. OLYMPIC412

CICERO 50, ILLINOIS

Didelė Krauutve
RAKANDAI, RADIO
IR JEWELRY

Telefonas — GROvehiU 2242
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PADĖTI TAUPINIAI
• APDRAUSTI IKI $5,00000.
• NEŠA 2% DIVIDENDĄ.
• IŠMOKAMI ANT PAREIKALAVIMO.
^ ^
OFFICE HOURS:
*

Daily — 9:00 P. M. to 5:00 P. M.
Wed. and Sat. — 9:00 A. M. to 1:00 P. M.
Mon. and Thur. eveningrs 6:30 to 8:00.

WE5TW00D LIOUOR STORE
2441 West 69th Street.
— — *

Visi departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $45000.
TELEVIŠION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai Šaldytuvai, skalbi
mo mamainoa, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėles.
Krautuve atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadieni,
ketvirtadieni ir šeštadieni iki
9 vai. vak.

DIDELIS

VYNO, DEGTINES IR ALAUS
• •

»

•

buteliais, dSžfimls Ir
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KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

statinėmis.•

*

• • fAL.

. . i

•

.

M. MOZERIS, Sec'y

TEL.

CALUMET 4118
1

PROspect 5951
3 S =

JOS.

3236 South Halsted Street

ŠIMKŪNAS
Savininkas
_•

M o n e y 9**ih*D*mn

Many ambitious couples are saving here to becoroe
funire home-owners, soon as they've accumulated the
down payment needed- Any convenient amouut opens
your insured savings account at dus Assodadoo. The.
charr will shovr you how moch jom oeed u> ssv^j

Geriausiu rūšių alu

JOS F. BUDRIK, Inc.
Chicago 8, Illinois
TEL.
CALUMET 7237

Yoo'll Need

pristatome | namas:

Budriko leidžiamos Radio valanlandos kas sekmadienį, iš WCFL
(1000 kil.) radio stoties, 0:30 va
landa vak., o ketvirtad. vak. iš
WHFC (1450 kiL) 7 vai. vakaro.

3241 S. Halsted St.

FOR THAT HOME
ALL YOUR OWN

PASIRINKIMAS

S

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN
I

I
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DIENRAŠTIS DKSUGAS, CHICAGO, IHniNOia

Penktadienits, kovo 21, 1&47
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D R A U G A S
LITHUANIAN DAILY FRIENB
Entered as Second-Claas Matter March 81, 1916 at Chicafo,
Und«r the Act of M t r d l t, 18T&

Illlnoia
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CatfeoHe Fres» Socflety.
U i e CattfeoMe
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Press

18 00
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SabecrtptlDn Rates:
Puael Meta
§€.<>• per y m r outMde of CMcajro:
»7.»0 par yaar ln d U c a g o & Cicero; Plnlsue reikia Muetl Pašto Money
4
Prenumeratos
Metama
Puaei Metų

kaina

Chlcagoje

tr Skelbimų kainoe bu» prielun«amoa

$7.00
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Brone Našlaite

Nauja Knyga Apie Komunizmą

"B*XUOir

Valcmasi Nbo Komwistmro 6arvak)
Prieš kiek laiko buvo pasklidę įtarinėjimų iir tai ne
be pagrindo), kad valstybes departamente (Department
of State) prisivaismo pusėtinai daug kairiojo-pro-rusiško ir pro-komunistiško elemento. D « to esą ir tieki daug
neleistinų nuolaidų Sovietų Rusijai padaryta. To* nuo
laidos sustiprino Maskvos impėriaBstinius užsimojimus.
Patriotingoji visuomenė su ypatingu pasitenkinimu
sutinka žinias, kad valstybes departamentas gana sku
biai valosi nuo komunistuojančių gaivai*. Nuo sausio
1 d. jau atleista iš to departamento keliolika asmenų,
kurių ištikimybė kraštui buvo rimtai kvestionuojama.
Atrodo, kad bus dar toliau einama. Ir kiti valdžios
departamentai peržiūrės savo pareigūnų sąrašus, kad
juose neliktų žmonių, siekiančių griauti demokratinę
sistemą iš pačių pagrindų.
Pačiame kongrese, kaip žinome, yra pradėtas sąjū
dis, kad visą komunistų partiją uždaryti, nes ji agentauja svetimos valstybes interesams ir krašto viduje
sudaro taip vadinamą penktąją koloną.
Kai kas yra linkės manyti, kad uždarymas komu
nistų partijos suvarytų komunistus į pogrindį ir tada
jie slapta savo priešvalstybiaius darbus varyt*. Bet
žinantieji komunistų veikimo metodus į tai kitaip žiuri.
Jie teigia, kad, ar komunistų partija yra legalizuota,
ar ji bus uždaryta, skirtumas vienas ir tas pats* Ko
munistai visvien veikia slapta.
Komunistai ir unijų vadovybėse buvo gerokai įsistip
rinę. Jų veikla pavojinga kraštui ir kenksminga orga
nizuotam darbininkų sąjūdžiui. Todėl yra svarbu ir
unijas apvalyti nuo tų gaivalų, kurie nori sugriauti de
mokratiją ir įsteigti diktatūrą, kuri visus darbininkus
vergais paverstų.
Taip yra Rusijoj prie Stalin© diktatūros. Ten darbi
ninkams nevalia ne tik streikuoti, bet ir pasiskųsti
savo skaudžiu būviu. Todėl, juo greičiau unijos bus
apvalytos nuo komunistų, juo bus geriau darbo žmo
nėms ir pačiam kraštui.
Ta proga nebus pro šalį pavartoti neseniai padarytą
darbo sekretoriaus Lewis B. Schwellenbach pareiškimą,
kurtame jis tarp kitko pasakė:
''Ir išviso kam mums pripažinti komunistų partiją?
Aš nematau pagrindo, kodėl mes turime leisti komu
nistams kandidatuoti | valdžios vietas, kuomet jų tiks
las yra nuversti šią valdžią. Jie neturi būti įleidžiami
ne j vieną bet kokios rūšies visuomeninę organizaciją.
inimant vaizbos butus, darbininkų grupes ir kongresą."
Nors šis pareiškimas nėra padarytas visos vyriau
sybės vardu, tačiau į jį reikia kreipt dėmesio, nes jis
paskelbtas vieno jos svarbaus nario. Neužmirškime ir
to fakto, kad tas pareiškimas supuola ir su naujuoju
mūs* vyriausybės posūkiu užsienių politikoj.
Jei Jungtinės Valstybės daro rimtų žygių išgelbėti
Europą nuo komunistinio totalitarizmo, tai kaip jau
besirūpinti apsisaugojimu nuo to bšaurans, pavojingo
elemento savame krašte. Tad, visai yra nuoseklu ir pas
save namie apsivalyti ir saugoti demokratine santvarką.

Kas Užims Stotino Vieit?
"The Saturday Evening Post" kovo 22 d. laidoj turi
j dėjęs įdomų Viktoro A. Kravehenkos straipsnį, ku
riame jis gana įtikinančiai įrodinėja, kad diktatoriaus
Stalino įpėdiniu bus Molotovas, nes jis esąs seniausias
Politbiuro narys, ištikimiausias Stabam ir tuo pačiu
žiauriausias iš visų kitų galimų kandidatų. Kravchemko
mano, kad Mcrfotovaa jau esąs paskirtas diktatorhmi.
Kaip greit kas atsitiks su Stalinu tįks Jau 6? metų
amžiaus) taip greit Molotovas užimsiąs jo vietą. Tarp
kitko Kravchenko rašo, kad Molotovas, nors ir gausia
sargyba yra apstatytas, taein nuo revolverio neatsiakiria. Net gult eidamas visuomet laikąs revolverį p©
savo pagalve.
Kravchenko žino, ką jis rašo. Per 15 metų; jis išbuvo
Rusijos komunistų partijos viršūnėse. Jisai buvo vy
riausias inžinierius sovietiškose įmonėse. Apie komu
nistų partijos porftifeą, apie visą sovietine sistemą ji
sai puikiai žino. Amerikon jts buvo atsiųstas, kaipo
svarbios misijos narys. Tačiau 1944 m. jis atsiskyrė
nuo komunistų partijos ir atsisakė grįžti į sovietų "ro
jų". Jis parašė knygą "I Chose Freedom", kuri plačiai
po Ameriką pranfilo. Milijonai žmonių, kurie perskaitė
jo knygą, dar labiau įsitikino, kad na rojų, bet pra
garą Rusijoj sovietai sukūrė.
į

Dar vienaa eks-komunistas parašė ir išleido gerą kny
gą, kurioj daugybė ir nesugriaunamų faktų nurodo ko
kie pavojai gresia pasauliui ir Jungtinėms Valstybėms
rs komunistų puses.
Knyiga vadinasi "The strug^e for the VVortd". Jos
autorius James Burnham komunizmą, jo siekimus ir
pasauliui pavojus išdėsto aiškiai ir įtikinančiai.
Pasaulio komunizmas yra pavojingas. Anot jo, teo
rija, kad Sovietų Rusija virto nacionahstine ir kad jau
išsižadėjo pasaulines komunistų federacijos, yra pavo
jinga nesąmonė.
Komunistai esą labiau pavojingi žmogaus laisvei ir
Jungtinių Valstybių ateičiai negu Vokietija ir Japo
nija kartu sudėjus.
Ne tik yra pavojinga tikėti į komunistų idėjas, bet
p. Burnham jaučia, kad yra kriminalinis nusikaltimas
eiti su jais į bet kokį kompromisą.
Tretysis pasaulio karas jau esąs prasidėjęs. Maždaug
po dešimties metų jis galįs užsidegti visu smarkumu.
To būsią galima, išvengti tik aiškiu ir griežtu nusista
tymu prieš komunizmą visur pasaulyje, taip pat ir
pačioje Sovietų Rusijoje. ^ •
Apie komunizmą ir jo užsimojimus autorius sako,
kad tai yra konspiratyvims sąjūdis, siekiąs jėgos mo
nopolio kapitalizmo smukimo gadynėje.
Politiškai komunizmas esąs pagrįstas teroru ir ma
sių apgaudinėjimu; ekonominiai — jis yra kolektyvi
nis; socialiai — totalitarinis.
Vis tik yra labai gerai, kad vis daugiau atsiranda
žmonių, kurie, pažinę komunizmą visame jo baisume,
apie jį parašo ir tuo būdu daugeliui atidaro akis. Tai
yra viena iš efektingiausių priemonių kovoje prieš ko
munizmą.

Kaip Aš Is Komu n isto Likau Kataliku: B ud e n za s
ATBUDIMAS IR LEMIAMOS JO KLAIDOS
Krikščioniškasis atbudimas jo sieloje vyko palaips
niui. Jau 1341 m., praeidamas pro Šv. Patriko katedrą,
jisai pajuto nenumaldomą norą būti "taikoje pats su
savimi ir, per palaimingą krikščionybės dvasią, — su
visais žmonėmis" ( p 231).
Jisai įėjo į bažnyčią, atsisėdo paskutiniame suole,
su mintimi, kad jis bus kaip tas muitininkas. Dabar
jis sau pasimeldė, karsta^ kaip seniau, ^efc- jis dar mel
dėsi, kad katalikai ir komunistai susitartų, nes, nors
katalikybė jam atrodė šviesi, jis dar nenorėjo pertrauk
ti rysrų nė su komunizmu...
— Kai žmogus nuo savo sielos atima Dievo šviesą
ir tikėjimą, to vieton jis pastato savo proto išdidumą,
pavadindamas tai savo '*įutikinimais". Tai buvo mano
lemiamoji klaida, — rašo Budenzas (p. 253).
GALUTINIS APSISPRENDIMAS
Grįžimas prie krikščionybės jo sieloje brendo, nors
palaipsniui, kol atėjo galutinis apsisprendimas, apie
kur| Budenzas rašo:
— 1943 m. spalių mėnesyje aš galutinai nutariau su
grįžti į Katalikų Bažnyčią, nežiūrint kiek tas atseitų.
Net jeigu reikėtų nutraukti ryšius su komunistų orga
nizacija, aš tą padarysiu. Pasiryžimas, kurį aš buvau
prieš dvejus metus padaręs &v. Patriko bažnyčioje, bu
vo tik palinkimas, bet 1943 metų pasiryžimas buvo tik
ras nuosprendis" (p. 314).
Tas nusprendimas atėjo spalių mėnesyje, "Šv. Ro
žančiaus mėnesyje ir, akivaizdoje mano tėvų per 30
metų kalbėto f už mano atsivertimą) rožančiaus, tai
atrodė tinkamas laikas" (p. 314).
Dar ir tuo laikotarpiu jame buvo gyVa viltis, kad
komunizmas su katalikybe galės būti suderinamas, ir
dar reikėjo ištisų dviejų metų kad ta viltis, priešinga
gyvenimo tikrovei, numirtų.
IŠSIILGĘS VIEŠPATIES PADANGČIŲ
3udenzo sieloje brendo kaskart stipresnis ilgesys re
ligijos:
— Niekada ilgam iš mano minties tame 1943 m. ru
deny neišeidavo šie 85 psalmės žodžiai: "Quam dilecta
— Kaip gi mielos yra tavo padangtės, o Viešpatie!...
mano siela ilgisi ir alpsta be tavo kiemų" (p. 324).
Dar vieną spalių mėnesio dieną jis aplankė Švenčiau
si Šv. Patriko bažnyčioje, dar kartą sau pasižadėjo
likti kataliku; be to, jis padarė pasiryžimą:
— Prieš komunizmo sistemos blogius aš nukreipsiu
savo smūgius ir broliškos meilės įtaka stengsiuosi pa
veikti į tuos, kurie pasiliko komunistų stovykloje. Kai
aš padariau šį pasižadėjimą aš pajutau tokią ramybę,
kokia aš negalėjau džiaugtis per tris audringus de
šimtmečius ( p 32s).
Dabar jo troškimas buvo, kad ir visa šeima atsiverstų draug su juo:
^ ^
— Aš norėjau, kad ir mano dukters galėtų džiaug
tis tikros krikščioniškos kultūros malonumais ir ta vi
dujine taika ir mielumu, kokį teikia krikščioniškoji
asmenybė; tokio dvasinio saugumo pažadėjimas teglūdi
tiktai Katalikų Bažnyčios eilėse''.
I*r. #. PFHHSMS

NKVD SPĄSTUOSE
ŠIURPŪS LIETUVAITES PERGYVENIMAI
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE

iš Kur Gresia Taikai
Pavojus?
Rašo Vyt. Arūnas
SUSTIPRINAMA MAR
ŠALO POZICMA
Pagaliau Amerika visiš
kai at3isakė nuo izoliacionizmo ir Trumanas perėjo j
ofensyvą. Jo kalba buvo tik
ra poli tiška revoliucija Amerikai, kuri dabar atsisa
ko nuo Monroe politikos.
Per tas kelias paskutines
dienas viso pasaulio dėmesis
staiga nukrypo nuo Mask
vos į VVashingtoną, nes visi
įsitikino, kad Amerika ne
tik kad nemano apleisti Eu
ropą ir užsidaryti savo kiau
te, kaip ji darė po pirmojo
karo, bet nori pasilikti se
najame kontinente taikos
saugotoja.
Bendrai suglaudus prezi
dento Trumano kalbos min
tį, pasidarė aišku, kad pre
zidentas reikalauja padėti
finansiniai Graikijai, jog Atėnų vyriausybė galėtų vie
ną kartą ant visados užbaig
ti su komunistų teroristų
siautimu, suteikti kreditus
Turkijai, kad ji galėtų prie
šintis sovietiškai propagan
dai ir jų pasiūlymams ir pra
še pasiųsti į abu šiuos kraš
tus ekonomiškus ir kariškus
patarėjus, kad būtų kontro
liuojama, jog su amerikiečių
pinigais būtų tinkamai pa
sielgta. Taip sakydamas pre
zidentas nei kiek neklydo.
U KUR PAVOJUS?
š į kartą Amerika supra
to, iš kur gresia taikai pa
vojus. Šiandien ji pasidarė
aukščiausio laipsnio antikomuniste, bet tas nereiškia,
kad ji yra antirusė arba antisovietiška. Tų dalykų ne
reikia tarpusavy maišyti.
Gen. Marshalias, kuris da
bar svečiuojasi sovietų sos
tinėje, teturi tik vieną tiks
lą, bet kokiomis priemonė
mis pasiekti taiką. Ar jo ry
tų partneriai turi tokį pat
tikslą? Amerika tuo prade
da abejoti ir imasi iš anks
to atsargos priemonių, kas
yra visai normalu.
Iš anglų pusės prezidento
Trumano kalba buvo labai
palankiai sutikta. Anglija
toliau nebepajėgė tęsti savo
pažadus šitame Europos ra
jone, kur susidūrimas tarp
vakarų ir rytų bus anksčiau
ar vėliau nebeišvengiamas.
Dabar į savo rankas šį rei
kalą perima Amerika ir mes
galime būti tikri, kad ji mo
kės dalyką tvarkyti. Tai bus
geriausias laidas taikai, kas
yra labai retas dalykas šiais
laikais.
TRUMANAS ŽAIDŽIA
ATVIROMIS KORTOMIS
Nors sovietų spauda jau
puola prezidentą Trtrmaną,
bet reikia laukti, kad bus
išvystyta daug smarkesne
reakcija. Bet Kremlius ne
gali apkaltinti Trumano hypokrizrja. Bartųjų Rūmų šei
mininkas žaidžia atvirą žai
dimą, padėjęs kortas ant
stalo, ko rusai iki šiam lai(Nukelta į 5 pusi.)

»

(Tęsinys)

Pranašingas sapnas
1941 BALANDŽIO 28
Naktis. Atsidaro mano kambario durys ir įeina ke
turi elegantiški vyrai, maloniai pasisveikina ir pasiūk)
pasivažinėti jų naujausio tipo lėktuvais. Nieko nesa
kydama, einu su jais pro duris ir sėdu į geltonai da
žytą lietuvišką bričką, pakinkytą ketvertu juodbėrių
žirgų, kuriuos valdo keturi uniformuoti enkavedistai.
Mums susėdus į bičką, žirkai pašoksta ir kyla aukštyn
į orą. Pakilę virš namų stogų^ išlygina greitį ir malo
nia risčia bėga per oro erdves. Po mūsų kojomis pa
lieka kapinės, Įgulos bažnyčia, Žaliakalnis... Mes skrai
dome ir skraidome po įvairias Kauno miesto dalis ir
džiaugiamės vaizdais. Pagaliau prieš mano akis pasi
rodo naujas ružavų mūrų miestas, aptvertas storomis
sienomis ir apraizgytas spygliuotomis vielomis. Čia
mūsų žirgai sulėtina greitį ir sustoja dideliame nejau
kiame kieme. Dar nespėjus man gerai apsidairyti, visa
pranyksta. Girdėti tik siaubingas šunų urzgimas ir
lojimas. Prieinu prie vartų ir pasižiūriu: anapus sie
nos bėgioja daugybė juodų, mažyčių šunyčių, staug
dami kandžioja praeivius ir nukankintuosius velka j
urvus, esančius po vartais... Ilgai su nerimu stebiu šias
scenas, ir mano veidas niaukiasi, nes įsitikinu esanti tų
šunų klastos auka. Garsiai ir akiplėšiškai nusijuokiu,
net šunys išbėgioja. Lieku viena.
Sukniubusi prie vartų, užmiegu. Sapnas mane perke
lia į mano kambariuką X. gatvėje. Matau save gulinčią
sofoje taip, kaip ir visada. Pramerkiu akis: tas pats
langas, siena, tik vietoj paveikslo prieš mano akis ka
bo didelis kryžius. Ilgai žiūriu \\ jį ir kas kart vis la
biau stebiuosi. Vietoj sienos išauga kapinės su dau
gybe netvarkingai išraustų duobių, o jose nukankintų
žmonių lavonai ir kaulai. Aplink visur nyku ir tamsu,
net medžių ir kryžių nesimato, išskyrus tą vieną, prieš
mano akis, kuris greitai didėja ir didėja, svyruoda
mas į šalis lyg laikrodžio švytuoklė. Žiūriu ir žiūriu
į jį, neatitraukdama akių. Ir... kas tai? Vietoj Kristaus
Kančios stovi baisiai išsišiepusi^giltinė, rankoje laiko
didelį, aštrų peilį ir taiko * man j širdį. Mūsų žvilgsniai
susitinka, ir mudvi nenuleidžiame viena nuo kitos akių...
Kryžius vis greičiau ir greičiau siūbuoja, ir jai sun
kiau darosi man pataikyti. Bet štai! štai!... Ji nutaiko
man i\ pat širdį ir išsišiepia pergalšs šypsniu. Tuo mo
mentu sukaupiu visas savo jėgas ir, kadangi ji yra
visai arti mano kojų, pasiryžtu ją nuspirti... Smūgis
toks stiprus, jog pabundu ir labai apsidžiaugiu, kad
visa tai tik sapnas.

Paskutines dienos
1941 BALANDŽIO 29
Šiandie labai daug darbo, nors jo niekada pas mus
netrūksta: kasdien tenka dirbti mokykloje iki 11 vai.
nakties, dažnai net papietauti nėra laiko. Prieš piet
penkios pamokos, po pamokų reikia vaikščioti į krau
tuves ir supirkinėti įvairias medžiagas ir popierius bei
kitus reikmenis salių ir klasių dekoravimui ir scenos
kostiumams, kuriais tenka nuolat mudviem su moky
toja K. rūpintis, nes bolševikiškų švenčių begalės. Kiek
vienos tokios šventės proga salės ir klasės turi būti
iškarstytos raudonais skudurais ir popieriais.

!»•

(Bus daugiau)

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
IŠDIRBĖJAI
Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirfeime
[gyjo nuo pirkėjų pilną
patenkinimą.
•

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MCSĮJ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!
(i AJB ANTUOTA MED21A G A tB DARBAS TEIKIAMA
VI LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Tūkstančiai Pilnai Patenkinta Pirkėju Išgarsina Mos. —
Prie Progos Paklauskite <Jq.

Archer Avenue Fu rnifure Co.
—. PARLOB SUITE L5DIRBRJ Al —

4140 Archer A ve.

Chicago 32,

Telefonas — LAFayeUe S516
Savininką* — JOB KAZUt—KAZIKAITia

it
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DRAUUAJ5, TOTCAOT,

If^cnktadienis, kovo 21", !1U47
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CHICIG05 LIETUVIU VBKU

Ruošias seimeliui

IŠ POLITIKOS LAUKO

West Side. — Moterų Są
būtų- kfcbai pageidaujama ir jungos 55 kuopos sąjungieI pagirtina.
tes jau iš anksto pradėjo
ruoštis Vakarinių •Valstybių
DRABUŽUJ RINKIMAS
LWIB¥WJ
Moterų Sąjungoj suvažiaviBALF CfiOCAGOS
©rabuiių pareikalavimas :mui, kuris įv^ks 'gegužės 4APSKRITIES PRAŠYMAS •yra didelis dr jų rinkimas tą dieną. Jau yra užprašyIš Europos lietuvių trem- visuomet tęsiamas. T>rabu- l o s SV. Mišios išrinkta ko...
... . '
v.
tinių stovyklų ateina abar- ž i u s n e š t i r e i k i a sekančiose
misija, sutikimui suvaziavuSių atstovių ir -paruošimui
nuiojanti balsai <vpagelboe, v l e t o s ^ :
v,
,v.
„
...
. ,_.
l>agelbos ir 4 a r tpagelb©8'\| Sridgeporte pas A. Budrį, užkandžio. Komisijon jieina.
pakankamai šviesų, policijos ir
Tremtiniams maisto normos | ^ 9 W. 33rd St.
tf. fClikūniene, E. Jurkštiene vanų atnešti. Pramogos pra-1 ugniagesių
apsauga, pakankamai
V
džia
5
vai.
vakare.
Brighton
Park
pas
Enčerį.
m
o
k
y
k
l
ų
ir
poilsiui parkų i r ' v a i ir
S.
Sakaliene.
-smarkiai mažinamos nuo al
Sąjungietes pasigenda s a - ! bučiams darželių. — tai yra tpakio džiovos ir kitų ligų ken 4401 So. Mosart St. ir pas
Kovo mėnesio įvykęs sureiga miesto administracijos del
J. Kass, 4216 Archer Ave. sinnkimas buvo vienas skait vo nuoširdžios ir darbščios | visų
gerovės. Tada miestas pro
čia suaugę ir maži.
gresuos;
tuo jo piliečiai džiaug
BAJLF organizacija deda Turint daugiau rūbų, gali tingiausių, kas rodo, kad są- nares M. Petraitienės,, kuri, sis ir didžiuosis. Mažiau politikos
visas pastangas gelbėti tuos ma ir telefonu paŠaiikti, "La- jungiet^s interesuojasi sa kaip teko girdėti, šiuo laiku ir daugiau pasitamavimo, tai yra
raktas | Chicagos didžią ateiti.
nelaiminguosius. Bet juk BA fayėtte 8617, TJUS paimta.
vais, reikalais. «Be kitko, <nu- serga. Prašom Dievo grąžan
Martin H. Kennelly nėra poli
UF gali tiek Buaelnii kiek! Marąuette Park £811 So. tarta ant greitųjų kovo 23 ti jai pilną sveikatą, kad ga tikierius.
Jis yra sėkmingas biz
geri Įmones jam padeda.
V**™* ^ v e . ir J545 Mar- d., Jasnauskų salėj, 2259 W. lėtų vėl su mumis dalyvau nierius, kuris pašventė savo gy
venimą civikos ir labdarybės rei
Ta pati
Cermak Rd., suruošti '*bin- ti ir veikti.
lietuvių tremtinių Euro '^piette Rd
kalams. Jam rūpi Chicagos atei
Tovvn of Lake apskrities .go" pramogą. Šios komi s i
tis;
jos piliečiai yra arti jo šir
poje randasi 80,000. Iš jų
dies. Po jo globa Chicaga gaM tisaniRlį, 4714 « . Marshfieki | . n ^ . Q Budmien^
P
kėtis teisingos, ekonomiškos ad
tik maža dalele gali užsi
Ave.
ministracijos.
.
(Skeib.)
Zičkienė,
E.
Zaurienė
žada
dirbti sau pragyvenimą. Tad,
r
Weat Side parapijos pa paruošti gardaus kugelio.
mr įsivaizduojate, kokių su
Pats garsinkis "Drauge"
talpose.
Joms taip pat žadėjo pagel-į Dėka Jūsų didelių profe
mų pinigų reikalinga, kad
ir kitam patark.
North Side parapijos pa beti ir J. Klikūnienė. Taigi
pagelbėti tokiam skaičiui
sinių sugebėjimų, daktare,
talpose, 1644 Wabansia Av. visų narių būtina pareiga
Kur yra gėrimas, ten yra
žmonių?
Jūsų rūpesčiu ir nuoširdu
Cicero parapijos patalpo- dalyvauti šioj pramqgoj ir mu buvo išgelbėtas mūsų pavoju*.
Šiuo tad kritišku mūsų
kartu pakviesti bei atsives brangiausias turtą? — duk
tremtiniams momentu, BA
Roseland parapijos salėj. ti savo pažįstamuosius. Sy relė Jūratė iš mirties nasrų.
LF Chicagos Apskričio diWe*t Pullman pas Metei- kiu prašom nepamiršti doVisad dėkingi Jums
džiausits prašymas visiems
šius. 12239 Emerald Ave.
Petras ir Vaisia Kiaulėnas
geriems lietuviams — kiek
Apskrities sandėlį visuo
vienas užsirašykite BAiLF
nariais. Nesakykite tegul met galima ir telefonu pa C?
Jonas, tegul Ona rašosi aš šaukti Yards 7919 arba
& S.
dar palauksiu. Tautos ir Yards 3962.
STANISLOVAS
tremtinių gelbėjimas, tai vi
PETRIKAS
sų mūsų darbas ir rūpestis.
(PATRICK)
Nario metine duokle, tik
Gyv. : 3417 So. Morg-an St.
vienas doleris metams.
Mirė Kovo 18d., ia47m., su

I Visu Gefuosits

*»\

monių vadų, sutiko kandidatuoti,'
nes jaučiasi kad tai yra jo pa
triotine užduotis patarnauti žmo
KENN15LLY PRIŽADA
nių reikalavimams. Jis pabrėžė,
kad
jeigu bus išrinktas į Mayorus,
EKONOMIŠKĄ
tai jo administracija bus tvarko
ADMINISTRACIJĄ
ma kaip sėkminga biznio įstaiga.
Svarbiausia, kad būtų įvykdiPietų progoje, kurioje dalyvavo
įvairių tautų laikraščių atstovai nima griežta ekonomija — at
ir keletą visuomenes vadų, Mar likti daugiausia naudos už matin H. Kennelly, Demokratų par-1 žiaueią kainą, Chicaga turi protijos kandidatas siekiantis Chi-1 gresuoti, ne tik kokiuose sritycagos Mayoro vietos, savo kalboj se, bet visuose srityse. Kiekvie
atsakant j įvairius laikraštininkų na miesto srttfe yra integrine da
klausimus, pirmiausiai paaiškino lis viso miesto, ir jeigu kai ku
jogei jis nesiekia tos vietos ir rios lieka -apleistos tai visas mūI k a d t i k P° *Wto spaudimo bis-! sų miestas nuo to kenkia. Pace- .1
Į nierių, civikos, darbininkų ir pra-] rinimai visuose miesto srity-M
se būtinai reikalingi, švarumas, f
v .

SBftiMiSrOS « MOd«mSKrM)SH}S
I^IBOTTJVIC

IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
A M B U I A A N C E DIENĄ IR NAKTĮ

4 6 0 S 4 J I Hermilage
Avenue
Ysards 1741-2
433044 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse

Padėka Dr. Peter
T. Braziui

Badio Programai WGES
Y1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ,
nuo 9:16 Iki-«r*0 v. ryte.

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

Kristaus Gyvenimas

ftoj

Bridgeport. — Kovo 30 d.
7 vai. 'bus rodoma filmą —
OBGAMZAOifercn
"Kristaus Gyvenimas ir Mir
Be pavienių narių, apakri-; itte , ? V a k a r ą F e n g i a K ^ l
tis prašo organizacijas, drau | F e d e racijos 26 skyrius, Šv.
jįjas, kuopas ir klubus įsi- i J u r g i o ^^^
sal§je
Įžanga
rašyti į BALF'ą. Draugijų i g ^
metinė duoklė $5.00 metams.
Jei kurios draugijos ar klū- | Išvengimui
užsikimšimo
! rie
bai panorėtų savo organiza- P
«tengeUof pageidaujama
;
cijoj turėti BALF skyrių, tikietus įsigyti iš inksto.
Į Tikietų galima įsigyti pa
rapijos klebonijoje, pas A.
Budrį, 939 W. 33rd St.; Oną
Baoiene, 3308 S. Lituanica
(Atkelia iš 4 pueli
Ave.; V. Balandą, 3249 So.
kui niekad neišdrįso pada
Morgan St. ir J. Šliogerį,
ryti. Savo 'kalboj jis nesle
911 W. 33rd «t. Pelnas pa
pia noro užblokuoti rusų
rapijai.
Reng. Kom.
ekspansiją į viduržemio val
stybes, nei priemones, ku
riomis jis mano tai sustabayti.
Brighton Park.
ChicaŠi prezidento kalba turės .
».
. _
. ^. k
vienokią ar kitokią J t f t , i Č°* *?"?*
* " 3 ^ * ?*-;
akyrl
8 m lmB
Maskvos konferenciją ir ge- ! f ° , *™
^ f
*
bus kovo
d
8 val
tu0 ;
nerolo Marshallo pozicija ;
*
3
tuo būdu .yra smarkiai iiu- i P° **** suairinkimo.
į
stiprinta.
-0. £ . Enoheris, pirm.

laukęs 44 metų amžiaus.
Gimė Chicago, Illinois.
Paliko dideliame nuliūdime;
žmoną Oną (po tėvais Page);
2 dukteris Huth Hoffman ir
Florence; motiną Barborą Aleiiūnienę; 2 svseriH Sophie ir
svogerį Georgt- Ellieon, Irene
ir svogerį Joną Ivanauskus ir
jų Seimas; dėvlę Antanų ir dė
dienę Emilija Potrokus; tetą.
Oną. ir dedv JokQbą liartkus
ir JŲ seimas; svogerj Kdvardą
Page ir seimą ir kitas gimineb.
Kūnas paŽa rvotus Ant. M.
Phillips koplyčioj, 3307 So.
I-ituanica Ave. Laidotuves įvyks seštad., Ivovo 22d.
Is
koplyčios 8.-30 vai. ryto bus
atlydėtas j Sv. Jurgio parup.
bažnyči. kurioj J vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

M A * GIJOMS IR

Trumpai

^c5*
^

. /•

CLAN1S1CAS TAUP
MOKA GEBUS D1TID]
!

* a " * ^ B a a f < y M*M*ti ttksitnėuam taupytoja

aaderjnki e t n t f i t fcifyti nuosavus namus—naują »utomobU|--d«l apsaugo* nuo j t e p o m * .
-tomų nelaimia. Kiekvieno taiiptaiel apelia—j
M •6.S0O per Pefteral *.~*~}
• T-"w^„įj
eaaee Cocp.
flUDIK
T A C m i T>ABAB~.^,

^

JEIGU NORITE PA8ID4TI TACPINIMDI

*

JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKlTBa

•

1739 So. Halsted St

Nubudę: Arnotui,
Motinu, Keišerys ir
tos Gimime*.

KREIPKllTES PRIE
ANTHONT B.

PETKUS
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIUS
D V I M O D E R N I Š K O S KOPLYČIOS
JCSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th A v e . Cicero, 111.
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHDLL 0142 .

J>uktei>>,
\i-«>- -ki

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stovini prieinamas!

I^aid. direkt.: Ant. M. Phil
lips, tel. YARds 4908.

B. A. L A C H A W I C Z
Laidotuvių Direktorius
KOSELANDE

Ketvlrtadl«nlal« BOO •
rjto fld 1 po p * * *
^

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I OHICAGO L I E T U V I Ų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

KOPLYČIA RANDASI:

Kai kcda tylėjimas yra išSENOMS, ATDAROMS, !
atsakymas
&KAUD2IOMS ŽAIZDOMS) mintingiausias
M. Tupper.
IK ODOS I^BCBOIAMS

10756 So. Michigan Ave.
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2510
Rez. teL — COMmodore 0765 1

Ambulansn patam
•imas yra teiki
dieną tr naktį,
kaie, saukite mus.

48d? W. l i t h Street
<JUmSLO M, ILLINOIS

Mes tarime koplyčias
visose Chicagos ir
Koselando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

'J.UJ>
w -

IGNACAS J. ZOLP

LIODĖSIO VALANDOJ
šaukite

16A6 VVEST 46th ST.

MAŽEIKA«
LMD&TUVių DlR€*TORIAI
6845 Sa Westem Ave>

^ ^

PRO$p#ct 0099 ~

Phone; YARds 0781

1ACHAWICZ ir ŠONAI

3319 liteonlco Avie.

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MICHIGAN

YAIUUJ13&J139

Tiam kum gr*sss kitose aumo dalr* gausime koplyfi| scflui jDaą auoą

PfiKKCEE TIE&JOG MJO —
HB. NELSON

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
3319 LITUANICA AVE.
6845 S. WEST«RN AVE.

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0009

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICmGAN AVE.

Phone: PUliman 9661

SL Casimir Monumen}
Company
3914 West l l l t h SL

ANTANAS M. PrffiilPS
3307 S. LITUANICA AVE.

HJLHJS LIULEVICIUS
4848 8. CAUPORNIA AVE.

Vienas Blokas nuo Kapinių
y .u

«*n

Tiesiog Ten, Kur BussJ

Sustoja.

Teleionaa: - CEDARCREST

Phoii-: TARds 4908

Phone LAFayette 8578 Į

POVILAS J. RIDIKAS

3854 S. HAL^IDD «T.
710 W. 18th SUUIET
Telephone: YARds 1419

6335
^^^^m**

ir vt».

-

|

— «MbStk» —

i

%mGfuuo, mnrr.—t>.

JOHN J. EAZANAUSKAC. ^M

Mi_ _S

bnMUq MmffansĮ apdraustii per rederal
iarlnn and Loaa
ret
Otrpoimition.

t—

W*AK ASSOCIATION QF CBKAGO
•"* wwr<na»M»«K RD.
CHICAGO J, JLL»

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

TeL CANal 8500

01l|aktte ^tteų Money Orderi tie-'

AND

|

Savings and Loaa Association

LEGLLO CUNTIOENT paralduoi« po $1 26 Ir po SS.6S.

MJTUAL F13)ERAL«jWmGS
.

•

Sutekantieji nuo eenų* atdaru
ir skaudžių žaladų, tino kaip eunku yra ramiai peeMėtt Ir kaip \
| nakties motu negulima serai iiai
miegot. Kuomet
. talsdos pradeda
| niolt Ir ekaude! U — užtepkite
I LEGULO Olntment palengvi
nimui skausmo
ir nlasjėjlmo tų
sen'i, atdarų ir
skaudžių iaisdu.
Jo atgaivinan
čios ir skausmą
Lprgtailnančios y. f potytles suteiks
I i Jums
tinkamą
nakties poilsi Ir
i pagelbės iigydyt
senas, atda
ras tr kkau-»
dUas talsdas. Vartokite \\ irgi skaudiems
audegimams. sąsų Ir sutrūkimų
prašaluilmui, ir kad palengvinti
Psorlasls niežėjimą. Atvedina va
dinamą Athlete s Foot degimą Ir
aleMjlma, sustabdo jo plėtimąsi, j
sulaiko nuo odos iiUdžiflvlmo ir
vutrflklmo tarp piritų; geras Ir
sausos, trūkstančios odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir klf toms odos nsmillms tš iauko pu-

b<.

r

IEIOU NOBITE r A S K O L O » AMT NAMO

LI\IVERSAL

Pranešimai

*

»

NULIŪDIMO V f l P VALANDOJE

*
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Nors tu, šuneli, pasigailėk manęs!"

'

•

k«n»3U"(»Jk

Penktadienis, £ovo 2f, 1ST4-7

•

Raudoni ir juodi visi jie vienodi

T VAIRIOS
ĮDOMIOS

Šimtametė mirė
•

Wilkes-Bairjr, p a . — Mrs.
New York*
Assistant Petronella Gloss, seniausias
Šešiolikmetė
gimnaziste Įčio.
žmogus šioje apylinkėje, miMaryte, po vasaros atostogų
Secretarypareiškė,
of State kad
Spruille
105 metų am
Artinosi žiema. Rūsyje bu
ė miaukusi
Braden
"tikržiaus.
Ji
buvo
12 vaikų mo
kaime, skuba į Ukmergės vo šalta ir drėgna. Jos įde
tada,
kai
bet
kurios
spalvos
tina, iš kurių tik 3 tebegy
New York, — Harold HarLondon. — Generolas An>
miestą. Saule įdegę kojos gę skruostai nuvyto, pageltotalitarizmas bus sunaikin vena, ir iki praėjusios sa
veda ją gerai pažįstamais to. Akyse degė nežemiškos ders, kovojusių prieš nacius ris' 18, kolegijos studentas ir tas, civilizacija vėl galės
X Ed. P. Visli, naujas
vaitės
buvo
gana
stipri.
Ji
lenkų
kariuomenės
dalinių
|
Radio
City
Music
Hali
tartakeliais ir lauko keliukais. ugnys.
žengti į priekį".
Marąuette Park biznierius,
yra gimusi Lenkijoj.
nautojas,
kuris
šiame
teat
vadas,
kurie
dabar
yra
An
Išėjusi ant plento, stabteli
Kalbėdamas American In
auginąs gražią šeimą, užsi
— Viešpatie, atsiųsk man glijoj, aplankė tų dalinių re Padėkos Dienoje atrado
ir apsidairo. Plentas beveik
mirtį! — vieninteliai žodžiai, stovyklas ir pasakė kariams rankinuką su brangenybė stitute of Mining and Metalprenumeravo "Draugą". Jis
apytuštis. Kartas nuo karto
lurgical Engineers 75-ių me
yra žymus veikėjas Mar
pravažiuoja raudonarmiečių kuriuos Marytė per tris mė kalbas. Tarp kitko jis pa mis, vertomis $2,300, tapo tų sukakties bankiete, jis
Stephan Mull, 43, laiky ąuette Park šv. Vardo ir ki
žymėjo, jog kiekvienas turi jų savininku, kadangi tikra pareiškė, kad "didžiausia
ar NKVD mašina, praeina nesius ištarė.
pilkasis keleivis. Apsiavusi
Vieną naktį į Marytės rū pilną laisvę grįžti į dabarti sis savininkas ar savi rinkė kliūtis žmonijos progresui y- davo savo kambaryje paka tose draugijose. Dabar įsi
kojas ir apsitvarkiusi, Mary sį atėjo pats vyriausias NK nę Lenkiją. "Tačiau aš ne neatsišaukė. Radinį jis tada ra raudonieji ir juodieji fa bintą Hitlerio paveikslą. Tai rašė ir į K of C Cardinal
jam neišėjo į sveikatą — jis Mundelein kuopą.
te patraukė miesto link. VD tardytojas, lydimas vi patariu tai daryti", pridėjo perdsavfc policijai, o policija šistai".
negavo Amerikos pilietybes,
šiandien vėl grąžino bran
Priemiesty stovėjo sunkveži* sos svitos budelių ir pikto, generolas.
X Dr. Arthur Baker, dean
"Vadink juos komunis nors gyvena šiame krašte
mis, apie kuri slampinėjo apmokinto šuns. Marytę iš
Dėl to baisiai susirūpino genybes jam, nes jų niekas tais, naciais ar kuriuo kitu
De Paul universiteto, muzi
jau nuo 1927 metų.
keletas enkavedistų.
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kažkoks nerimas nupurtė
New York. — Film Daily nininkų Sąjungos paskelbto
Gen. Anders pareiškė, kad
jos jauną širdį. It jauna tyliai meldėsi.
Year Book praneša, kad konkurso lietuviškai dainai
stirniuke,
Maryte dairėsi
— Tu turi viską pasakyti dabartinė Lenkijos valdžia
amerikiečiai 1946 metais ki arba giesmei parašyti. Kon
Los Angeles. — Sumušta į
skersgatvio, kad aplenkus mums! Mes turime priemo nėra tautos valia išrinkta,
Paris. — Prancūzijos fi- galvą ir palikta mirti, buvo no teatrams išleido $1,800,- kurso laikas baigsis rugpiūšiuos Rytų žvėris. Tačiau li nių tave priversti! Jei viską bet svetimos jėgos — sovie
ministeris
Robert atrasta Anna Diresio. 55, 000,000. Ir, reikia pasakyti, čio 1 d.
kimo buvo lemta kitaip. Kur pasakysi, ką žinai, tau bustų pastatyta. * Lenkų tauta nansų
už tuos beveik du« bilijonus
buvęs, nebuvęs
prisistatė daug lengviau ir mums ge kovoja prieš sovietizaciją, Schumann prašo, kad pra Elysian parke — penktoji
X Dr. Chas. J. Šventiškas,
dolerių mato gana daug
jaunas, šeriuotas geltonsna riau! — pradėjo kalbą tar kaip kovojo prieš vokiečius monės įmonėse būtų įvesta moteris aštuonių savaičių
dantistas, šiomis dienomis
šlamšto.
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stei imo ofiso savo
Marytė tylėjo. Į tardyto brėžė, kad kiekvienas len eiti i š tų sunkumų, į ku
nėse, užkabino Marytę dar
s
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Moterų nužudymai prasi Maža keleiviniu laivu
riuos
kraštas
pateko
dėl
jo
grasinimus
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net
nekrūp
kyta lietuvių-rusų kalba:
dėjo su Elizabeth Sįhort nu maža neieivinių raivų name 4401 s Fairfield Ave
kas norį grįžti į savo kraš
Indo-Kinijos
karo
ir
žiemos
telėjo.
Washlngton. — Maritime Gyvena su žmona Adolfina
kankinimu. Keturios mote
tą ir pasilenkęs pabučiuoti
— Ko bijai? Mes ne žvė
rys buvo rastOg negyvos, o Commission praneša, kad ir augina du sūnus ir vieną
— Išdeginti jai krūtis! — jo žeme, bet laisvą žemę, ne šalčių.
rys! Cha, cha! Sėsk, pavė- sušuko įpykęs tardytojas.— trempiamą svetimų batų.
Dabar
daugumoj vietų šita penktoji taip pat labai šiuo metu po Amerikos vė
dukterį;. Dr. Svenciskas yra
žinsim!
darbo savaitė yra 40 valan sunkiai sužeista, kad mažai liava plaukioja tik 21 kelei
Sulaužyt žandikaulius! Šu
didelis dainos meno mėgė
dų.
turima vilties, jog ji pa vinis laivas transokeaniniam jas, turi gražų tenoro balsą,
— Dėkui, man Čia pat na nim ją sudraskyti!
susisiekime, ir jie talpina
sveiks.
mai! — švelniai atsako Ma
Šuo, lyg supratęs ruso
nesykį vakaruose dainavęs
Berlin. — Vokiečiai bijosi,
Iš tų moterų nužudymų tik 4,359 keleivius.
rytė ir ruošiasi eiti.
tardytojo įsakymą, ėmė pik kad jų gimines rusų belais
solo ir prikauso Sasnausko
vienas pavyko išaiškinti, o
— Palauk, neištrūksi! — tai urgzti ir kalenti danti vėj nebūtų žuvę, kai rusai
kai kurte Chicagos prie visi kiti dar neišaiškinti.
vardo chorui.
čiupdamas už rankos ir mis, artindamasis prie Ma pranešė, jog tik 800,000 vo miesčiai įeina į 153 miestų su
šlykščiai šypsodamasis, sa rytės,
kiečių dar yra rusų nelais gyventojų
skaičium nuo
Washington. — Armija
ko geltonsnapis.
Staiga Maryte atsisuko į vėje. Jeigu tas pranešimas 5,000 iki 10,000 tarpą, ku
praneša, kad kas savaite į
Marytė suvirpa, lyg pa šunį, uždėjo ranką ant jo yra tikras, tai gali būti, kad riuose nebuvo mirtinų susi
Banditas, pačiupęs iš vie armiją pašaukiama po 5,000
šauta paukštė. Apsidairo ap- Į galvos ir, žiūrėdama jam nelaisvėje mirė nuo 1 iki 2 siekimo nelaimių.
nos tavernos, 2444 W. Chica- naujokų, nors prezidentas
North Side. — Kadaise
Priemiesčiuose
Downers go ave., $30, pasiėmė ir stik Truman prašė baigti šauki
linkui, lyg ieškodama pagel- j tiesiai į akis, pratarė vir- milijonų vokiečių.
Vokiečiai skaičiavo, kaip Grove, Glen Ellyn ir Hins- lą, iš kurio jis gėrė alų. Jis, mo įstatymą kovo 31 d. Kol šioj kolonijoj lietuviai bu
bos, bet jos akys susiduria\ pančiu balseliu:
su dar šlykštesnėmis aki- _ N o r s tu, šuneli, pasigai- ir britai su amerikiečiais, dale praėjusiais metais su matyt, bijojo, kad policija iš tas įstatymas nepanaikin vo apsigyvenę daug glau
kad rusai turėjo tarp 3,000,- sisiekimo nelaimėse nežuvo pirštų nuospaudų nenustaty tas, armija juo dar naudoja džiau, negu dabar, ir buvo
mis už jos užpuolėjo:
lėk manęs!... Šie žmonės nesi.
tų jo asmenybės.
daug didesnis, kiekis, negu
— Na, Ivan, vesk ją čic*- [beturi širdies! Tu mane ge 000 ir 4,000,000 tjelaisvių po nė vienas žmogus,
Vokietijos
kapituliacijos.
nai! Apčiupinšsim. Gal ką riau suprasi...
šiandie, o Wabansia Ave.
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Street1'. Šioje gatvėje jie įvo paleistas, o 890,000 tebė
Marytė trukteli ranką ir, i mokytas šuo pakluso savo ra nelaisvėje. Reiškia, apie
sisteige savą bažnyčią ir tu
išsilaisvinusi, visu smarku- aukos,
kiek nepaprastas pusė nelaisvėje buvusių vo
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mu pasileidžia bėgti. Netoli mergaitės balso virpėjimas, kiečių* yra dingę.
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ko į sunkvežimį.
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išvertė pažo
čiai lietuviai išsisklaidę po
kad bėgai! — tardė ją en džiui. Tardytojas lyg pa bado, nešvaros ir persidirbiNorth ir Northwest apylin
kavedistai.
raudo, lyg susigėdo ir išdrai- mo. Grįžusieji belaisviai bu
kes gana plačiai. Kuomet
vo visiškai suvargę ir išba
Marytė tylėjo. Ji neprata- i kytai sušvepleno:
kadaise juos skyrė tik kele
dėję. Jie sako, kad jie buvo
rė nė žodžio net tada, kai
on
—Tardymas baigtas! Iš
specific questions
tas žingsnių vieną nuo ki
buvo nur?ngta visai nuoga. siųskite ją pirmuoju trans paleisti tik tada, kai rasų
tisam
to, šiandie juos skiria 10 ir
about Chicago and
Be kelių knygų ir vieno par portu! Prakeikta tauta! Pra daktarai atrado, kad jie ne
daugiau mylių. Bet visgi
tizanų laikraštuko pas Ma keiktos moterys, kurios gim betinka darbui.
Northern
Illinois
Lietuvos meiles ryšys jiems
Belaisvių giminės tačiau
ryte nieko daugiau nerado. do tokius vaikus!
ADVANTAGES
tikisi, jog rusai nepranešė
besiplečiant nenutrūko.
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— Iš kur gavai? Prisipa
Spjovęs Marytei į veidą, tikrų davinių. Jie tikisi, kad
Todėl, kada jie išgirdo sa
• . • Ansivered
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subtirba
žink geruoju! Užmušim, jei
tardytojas išėjo. Visi išėjo. belaisviai kada nors grįš.
vo tėvynę prašant pagelbos,
tylėsi!
in
One
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Giminės
negali
palaikyti
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Niekas nepasiuntė Marytei
jie sugrįžo į Wabansia 'Main
Marytė tylėjo. Tik sukąs paguodos žvilgsnio. Niekas kių ryšių su patekusiais į
Street', padą r y d a m i lyg
tos lūpos virpėjo, tik jauna neužjautė Jos iš šio budlehų rusų nelaisvę, kadangi rusai
Aplink ši lapą matote tipiškas citatas, parodančias
"home coming", sudėti sa
kokių informacijų ieško įvairios industrijos iš visų
širdis tyliai, tyliai meldėsi. būrio. Niekas, be šuns, ku nepriklauso
Tarptautiniam
valstijų. Kiekvienas paklausimas yra detaliai
vo darbus ir centus ant Lie
Raudonajam
Kryžiui.
atsakomas
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Informacijų
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suktelėjo
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Marytę įmetė į NKVD pa
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tuvos aukuro.
Departmentą.
žemį. Ją tardė, kankino,
iu*t
Andrius Meškis
Sio departmento personalas susideda iš specialiai
Kaip jau žinoma, čia susi
klausinėjo. O ji tylėjo ir
lavintų ir patyrusių industrinėje inžinerijoje vyrų.
TeritoriaJinis Informacijų Departmentas po ranka
tverė Chicagos Liet. Tary
meldėsi. Nei ašarų, nei pykSanta Ana, Calif. — Beuturi reikalingiausių informacijų biblioteką ir aty*»Ut
bos skyrius, kuris užsibrė
džiai
patikrina
ir
pagilina
smulkiausias
informaci
l į h Louise Overall, 17, tur
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jas kas liečia šią apylinkę.
žė sukelti tam tikrą sumą
tingo Los Angeles biznie
Kada
aplaikomas
paklausimas
apie
progas
ir
gau•*?*5&WL*» sius resursus Chicagos ir Šiaurinio Illinois, proble
pinigų Lietuvos laisvinimui.
riaus dluktė, ir jos sužadėti
STASYS UTOTNAS SAKO:
ma pagrindiniai ištiriama, išstudijuojama ir patei
Šitam tikslui buvo sureng
nis, George Gollum, 21, taip
Tai
m*
kiama smulkmeniškas raportas raštu. Kiekvienas
" R A R A D
Geriausias Laikas Pirkti
pat iš Los Angeles, tupi ka
tas koncertas vasario 2 d.,
klausimas yra atskirai studijuojamas ir sveriamas.
U A \ D A \ I \ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
lėjime, kadangi įtariama, jog
Nežiūrint kaip paini būtų reikalaujama informaci
šių metų, parapijos svetai
REIKMENIS".
GERAS PASIRINKIMAS!
ja,
ji
yra
suteikiama
skubiai
ir
detališkai.
jie abu susprogdino mergi
nėj, kuris davė pelno $165.Jei žinote kas norėtų įsikurti pramonės ar pre
Stogams Reikmenys — Insntaotn Plytų išvaizdos Skttngs
nos tėvus jachtoje.
kybos įmonę šioj apylinkėj, praneškite mums. Mes,
81. Be to, per koncertą su
— Laagv — IH»* — Tvoroms Msterfolo — Maliavos —
kartu
su
kitom
šiąja
apylinke
suinteresuotom
agen
Jachta
sprogo
šfeštadienį.
Vmreiiio — Enamello — Geležiniu Namams Relkmenn
rinkta aukų $369.80. Pirm.
tijom, suteiksime visas reikalaujamas informacijas.
ittfot^-,
Policija rado sprogimo vie
(Hanhrare — Pleisterio — Cemento — grotą — Visokios
C. Kairis surinko $251.00,
.iącor
» - t»tio»
-jKit**s—Rfllles Insuliacijos Materiolo — šturmo Langu — Kom
toj dinamito. Taip pat pa
binacijos Dura — Wallboard — Plaster Board — Vamz
anksčiau buvo surinkta $77.
u«
tyrė, kad jachtoje buvo abu
džiu tr Daug Kitq Dalyku.
*
Vilčiuka $10.00. Viso $873.minėti jaunuoliai, kurie iš
9 •inaCSSf^APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
61.
B
jachtos pasitraukė kelis mo
^«sS¥Sft^.
STASYS LITWINAS, Pres.
mentus prieš sprogimą. Mer
Į šitą skaitlinę dar neįei
UI & >
•"SRfciu
* *
ginos tėvas ir motina buvo
na knygučių pardavinėjimo
CARR MOODY LUMBEH CO.
vietoj užmušti.
fcjį|»ll»toĮ «M«Hng i* IKJ« i— ha»« N w w tuhtanding odvonlo9«.: RaUrood C.nter of H M United Statos • Warid Airport • Wond Wot«rwoy$
pelnas, kuris sieks $200; taip
C—ftapUeoi
Cenh»f of U. S. Popvlation • Grtat Financial C«n»«r • Th* "Great Centrai Marktt" • Food Prodocina ond Proc«»tng Cent«r
3039 S. HALSTED ST.
TEL. VICTOBY 12TB
Kalėjime mergina pareiš
Uad«r ia Iro* and St««l Momifactufna
• Cood Labor RalatioM Ucord
• 2.500,000 KMowatts of Power
• Tromandoia Coal Rotorvas
pat SLA 226 kuopa savo su
Good Gcręnmtttt • Good Uvina • Cood SorvioM for Tax Doiars • Sond far froo booklot cefitatning utofvl MormaKtn on !•>•»• odvanfagas.
kė,
kad
ji
su
Gollum
buvo
sirinkime nutarė paaukoti
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.
susižadėjusi ir planavo jung
M9
$10, kurie bus priduoti trum
tuves balandžio 30 d. Ji ne
poj ateity.
TERRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT
pasakė, ar tėvai toms jung
Marquttu Building—UO Seutb Dtarbom Stmt, Chicago 3, Illinois—PhoneliANdolph 1617
Visų aukotojų vardai ir
tuvėms priešinosi. Ji ir jos
sumos tilps vėliau spadoje.
sužadėtinis, 220 svarų vy-f
rūkas, neprisipažįsta kaltais.
J, Naujokas
1946 m. gale Lietuvą mačiusio pasakojimas
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Nepataria grįžti

Hitleris pakenkė

Teatry išlaidos

Penktoji užpulta

Pailgirtti darbą

Milijonas mirė

Saugūs priemiesčiai

5,000 kas savaitę

Apie $1,000 Lietuvos
Išlaisvinimui

Pavogė ir pėdsakus
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Susprogdino tėvus

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!
Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę!
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