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SAVAITE
SKAITO APIE fPftDINIO GĖDAS

Nesutarimas Tarp Anglų, Sovietų;
Bevinas Žada Išvykti iš Maskvos

Uždarys Kasyklas Vienai Savaitei;
ŠIAURĖS EUROPA
VVASHINGTON, kovo 29.
Reikalauja Sekr. Krug Atleidimo

LAIVYNAS APLANKYS

— Laivyną? šiandien įsakė
dviem kovos laivams ir
dviem lėktuvnešiam šią va
sarą plaukti } šiaurės E u 
ropą, sustojant
kaip tik
prieš Rusijos vandenis. Ar
čiausias prie Baltijos jūros
j ".'įstojimas bus Kopenha°ras, Danijoje.

("Draoeo" speclalau* korespondento Paryžiuje pranešimas)
Maskvos
konferencija, įžodis "fašistas'' būtų pakeikaip Nojaus arka, plaukioja |stas žodžiu "nacis",
ant nesutarimo bangų ir
Principaliniu konferencilaukia, kada pasibaigs pot- jos čempijonu skaitosi gen.
vinis.
Marshallas.
Užtenka tik
I r taip jau trečia savaite. žvilgterėti į jį ir pasiklauLaikas bėga labai greitai i syti j o išdėstytu
pažiūrų,
bet diplomatai nesiskubina. \ kad susidarys įspūdi, jog
Juos mažai Įdomauja dabar* 'jis vienas duoda konferencitis ir jie dirba tik dėl toli- f jai toną ir veda visą. l y d i 
mos ateities. Tad ko jiems
skubėti? Ir kadangi kiekvie
Tačiau jam pirmomis die
nas iš partneriu skaito, kad nomis teko nugalėti sunateitis dirba j o naudai, tai ikias kliūtis. Rusai stengėsi
jų politikos dėsnis yra nei sukelti "griausmą'' su Kini
kiek neskubėti.
jos klausimu. Paskui sekė
Visi jau priprato prie to- Trumano kalba kongrese.
kios konferencijos
atmos- Tačiau Marshallas mokėjo
feros ir flegmatiškai kar- gerai išvairuoti. Iškeldamas
tais tik paklausia:
sovietų
•
,okupacinių
• • •jėgų

A

n'e ".aivn kelione pra
neš tp t e jokio paaiškinimo,
;
*skiriant t.m\ -JOK tai bus
firmas lavinimo nlaukimas
iš laivyno akademiios nuo
rjirm praeito karo pradžios.

WASHINGTON, Ifovo 30. — Vidaus reikale sekr. J.
A. Krug Šiandien sakė jis nesiims ginčų dėl Lewiso teisės
skelbti savaitės darbo sustabdymą anglių kasyklose, bet
tuoj praves tyrimą saugomo sąlygų valdžios operuojamo
se kasyklose, ir patieks kongresui pilną raportą, apie Centralia katastrofą.
VVASHINGTON, kovo 30. turi būti pravesti pagerbti
— AFL United Mine Wor- mūsų žuvusiuosius ir melkers unijos prez. John L. sti Dievo Jo begaliniam paLewis vakar įsakė uždaryti sigailėjime suteikti paguoviso krašto minkštos ang- |do s ištiktoms šeimynoms."
lies kasyklas vienai savaiLewiso unijos
nariams
tei. pradedant pirmadienio nedirbant per šešias dienas,
vidurnaktyje, atminčiai 111 Illinois Progressive anglia
vyrų užmuštų Centralia, 111., kasiai dirbs kaip dirbę ir
kasjrklos katostrofoje. Savo aukos Wamac kasyklos šal
.
įsakyme 400,000 UMW na- pos fondui.

Tarėsi, Neatidėjo
irių
Telefonistu Streiko

Lewisas reikalavo

*"

M
k
M K W
Savo smagiame bute Wa»hington. D. C. viešbutyje
H g į i ^ S S ^ " Z ' t S ^ ^ ^ L ^
* '
29- įleidimo ir apkaltino kabival8t
«
y W s sekretonus James Byrnes geria kava _ F e d e r a l i n g 8 v a l d ž i o s t a r . ^ ™ . ^ • £ S n i u apH
- Ar jie nutars ką nors? klausimą Europoje, tuo] nu- skaitydamas apie bedas savo jpėdinio George C. Marshall ! p i n i n k a i š i a n d i e n U r t s i w t n e t o n a n K n m i n a n m u a P
sileidimu".
• ESSEN, Vokietija, kovo
Bet pagaliau a r t a s taip r a m i n ° Rurfją dėl Kinijos, o į Maskvoje. Praeitais metais, Byrneso vardas figūravo tose daugiau negu septyn
įas vaKrug, kaipo vidaus reika- 29. — Keturi
tūkstančiai
svarbu!
|nekreipdamas dėmesio į so-1 žiniose. Ką tik sugrįžęs iš Floridos, Byrnes sako yra daug '
landas su telefonistų unijos l ų sekretorius, valdo kasy- angliakasių Dortmunde su
vietų spaudos puolimą dėl į lengviau šiomis dienomis skaityti antraštes, negu būti joir American Telephone and k u | veikimą kol jos yra
Per paskutiniuosius d ve- Trumano kalbos irgi apra- «JC
stojo dirbę įr išėjo iš kasy(Acme Telephoto)
1
endrov
t0
J S ' S . k
\ a < * - valdžios rankose. Lewisas MoTprotestui p r i e š ^ s t o
jus metus įvairių valstybių | m i n o v i g ą a t m 0 s f e r ą . I r nuo
vais,
bet
unijos
kalbėtojas
w
- i.-iu^
palrartojo kaltinimą padą- trūkumus. (Jficiala! artfmai
delegacijos įgavo p a p r o t į ^ l a i k o j į g ^ ^ k o n f e r e n .
raportavo
''joks
progresas
važinėti iš konferencijos į L ^ žaidimą, be bereikalinrytą užvakar, kad C e n t m - j t ^ a
§} į y g j )
nežinodami
nepadarytas Z*'
konferenciją. Visi tie misi- w f r a z i ų k a i p t i k r a 8 k a r i š lia angliakasiai buvo "nu- feaip j i s p a veiks į- kitus
tikimai Paryžiuje, Londone,
Tarpininkai buvo pareiš žudyti iš priežasties Krugo 250,000 angliakasių Ruhr
MASKVA, kovo 29. — kę viltį, jog jie galės padėti kriminalinio apsileidimo' \
srity. Dortmundiečių žmoNew Yorke a r Maskvoje pa kis. Tik Š{ kartą jis ne- VARŠUVA, kovo 29. —
Anglija
šį
vakarą
pasiūlė
sprogdina
tiltų...
o
^
s
i
rczewski,
Karol
w e
abiems pusėms susitarti ir Ironiškai, 'pirmadienis buvo nos laukė savo vyrų, o 2,000
sidarė savotišku malonumu,
Rusijai,
Prancūzijai
ir
Ame
Kada
praėjusią
savaitę
^
y
į
^
išlavintas
apsaugos
tuo nustatyti pavyzdį išven diena, kurią Lewisas buvo j a i k į 0 * demonstrantų paradagražiais pasivažinėjimais ir
angliakasių Vo per miesto gatves ir pabaliavojimais. Jie vis la- Prancūziją smarkiai susikir- W c e m i n i s t r a s , buvo užklup rikai sugrąžinti visus karo gimui telefonistų streiko vi nustatytęs
belaisvius
į
Vokietiją
iki
su Anglija, jis ėmėsi tai- ^ i r u ž m u š t a s vakar netoli
same krašte, kuriam diena streikui, po to kai jis praei siuntė atstovus pas britų ir
biau tarpusavy susipažįsta | to
k i n t o j o ^ i ^ Pakalbėjo ats
tą gruodžio mėnesj, įsak? vokiečių miestų viršininkaus.
ir kada susitinka Londone, , k i r a i g u Bevinu, paskui su Rusijos rubežiaus. Oficialus 1948 metų pabaigos. Pra nustatyta bal. 7 d.
jiems grįžti įt darbą^
kalbasi apie Paryžiuje link- ! B i d a u l t i r š i a n d i e n prancū- pranešimas sake žudikai bu neš apie tą pasiūlymą užsie
Demonstracija pradėjo ra
vę
ukrainiečiai
nacionalistai,
nių
ministrų
tarybai
nuta
smai praleistą laiką, o kai zų-anglų kivirčas kiek atsi
Ragina. Melstis už Mirusius miai. Jų atstovus gražiai
riant
pirmadieny
imti
svars
kurie
t
u
o
pat
metu
sužeidė
pasimato Maskvoje, prisime leido. Gi dėl savo politikos
priėmė britai viršininkai,
U M W
2 1
8
asiun
tyti
svarbiausias
Vokieti
tris
generolo
padėjėjus.
na New Yorko smagumus. link sovietų, tai ji nėra to
U
»li
P™ ^ ** P
(kurie
sakė pažiūrės ką galil
jos
ekonomines,
militarines
SU
J
lU.
tė
laiškus
visiems
unijos
p
a
msi
d a r y t į dėl angliakasių
Ir taip jie gurkšnodami vod- kia, kokią vedė Byrnesas.
kę",
: i. ;.»>•• .
ir politines problemas, pri
VVASHINGTON, kovo 29. lokalams įsakant pravesti .reikalavimo išpildyti nuską ir užkandžiaudami ikrą
Byrnesas sakydavo:
sekr. — Ats. Mundt (R., S. D.) tą liūdesio
Bet pagaliau bhivo iškel silaikant valstybės
laiką einant | t a t y t ą 1,500 kaliorijų nordaro naujus planus ir kerta
"Galimas dalykas, kad aš
tas gen. Marshallo vienas Marshallo planui užbaigti tų šiandien ragino Prez. Tru- j ankstyvesnių algų sutarčių i m ą
lažybas kur sekantį kartą sutinku..."
!
reikalų
svarstymą
iki
tre(maną
turėti
asmenišką
pa;nuostatais.
Kasėjai
neteks
įdomiausių
klausimų,
Vas
susitiks..
Marshallas sako:
pasirašys taikos sutartį, 9r čiadienio nakties.
sitarimą su Stalinu. Jis sa- savaitės algų už kasyklų už"Aš
sutinku'*.
Arba:
"Aš
Austrijos Klausimas Irgi
vokiečių vyriausybė, a r visa
kė $400,000,000
praleidi darymą, ir jie negali gauti j A t Š t U k ė K o r e S p O n d e f l f Ų
nesutinku, bet štai kaip mes
Stovi Vietoje
w• •* r
•
7
•
mas Graikijoje ir Turkijoje už tai atlyginimo iš anglia-'
tauta
plebiscito
keliu?
galėtume..."
gerbūvio I VlZIlfl jOVIMŲ /OnOje
nesustabdys komunizmo plė kasių bendrojo
Marshallas siūlo, kad sutar
Austrijos klausimas taip j
{ BERLYNAS, kovo 29. —
tojimo, bet asmeniškas vir- fondo.
tį pasirašytų visa tauta,
pat nei kiek nepažengė pir- Rusai pradžioje buvo tiek
FRANKFURTAS, Vokie- š i n i n k ų p a s i k a i b ė j i m a s gali
Levviso
laiškas
sakė: j Rusai šiandien atidėjo planes tuo būtų nuimta būsi
myn ir neatrodo, kad susi- I apglušinti ir nesiorientavo,
tija, kovo 29. — Tarpvaldi- j nustatyti aiškias linijas se "Mes
rekomenduojame... jnuotą 11 amerikiečių laiktarimas būtų padarytas ar- , k a d nežinojo kaip elgtis, mai vokiečių vyriausybei ne
nis
tremtinių
komitetas ! k a n c i a i s klausimais: draudi- paskirtąjį
atminimo laiko- j raštininkų vizitą per tai kutimiausiu
laiku.
"Ketu- jVišinkis, kuris nesigaili pa- populiarumo našta. O šis ne- s i
populiarumas būtų labai ne- andien pranešė, kad 5,000 | m u a t o m į n i ų bombų gami-|tarpį pradėti vidurnaktyje, rias rusų okupacijos zonos
riems" d a r lieka susitarti sakyti komplimentų, aną
dėl daugelio punktų, kuriuos ^ e n * P * 8 ^ vienam žurna- naudingas, jei norima, kad | R e t i n t ų -asmenų išplauks i m u i a r v a r t o j i m u i ; ŲN ko vo 31 d., ir baigti vidur dalis, po to kai korespon
Vokietijoje būtu išlaikyta iš Vokietijos į Braziliją ge privilegijas ir tikslus išsau naktyje sekmadieny, bal. 6 dentai keturias dienas atgal
jų pavaduotojai
negalėjo u s t u i :
gužės, mėnesy, pirmam siun gojimui nepriklausomų val d.
protestavo neįleidimą Chi
niekaip išrišti. Svarbiausias j "Marshallas? Tai nėra a- tvarka, šitam pasiūlymui
tiny keliasdešimt tūkstančių stybių autonomijų; nustaty- , "Per tą laiką, anglies ga- cago Tribūne korespondento
bene bus, tai " vokiškų tur- j merikietis. Jis stovi aukš pritarė prancūzai, bet su
europiečių perkeliamų į Bra ti rubežius ir išorinę politi- myba sustos ir atminimo Hal Foust. Rusai sakė jų
t ų " Austrijoje klausimas. Jčiau viską Tai nėra busi- abejojo anglai jr pasiprieši
no rusai ir tokiu būdu, pa ziliją. Du amerikiečių laivai ką, kurios bus laikomasi ceremonijos, pamaldos baž- protestas pasiųstas marš.
Ministrai niekaip nepasiryž- nessman!"
nyČiose ir kiti prisiminimai Sokolovskiui, kurie dabar da
siūlymas atidėtas nagrinėti pasamdyti nuvežti 1,000 šei pokariniame pasaulyje.
ta imtis už Austrijos klau
mynų iš Bremerhaveno. To
Kas Pasirašys Taiką
lyvauja konferencijoje Mas
vėliasniam laikui.
simo ir vis jį atideda vėsu Vokietija?
kvoje.
Ir taip dalykai dedasi limesnės siuntos priklausys
liasniam laikui, tad klaus inuo šio bandymo pavykimo.
mas, a r iš viso jis bus iš "Keturi" pradeda viską Maskvoje!
— Britų naikintuvas nuplaukė padėti žydus vežan- ,
- . ^
i
spręstas per šią konferen iš naujo. Dabar jie pradėjo
čiam laivui, kuris skęsta prie Palestinos; 765 žydai nu- jlKJAVO L9IV3 SU l r 0uU
Vyt, Arūnas.
nagrinėti taikos sutarties
ciją.
imta.
procedūrą. Jie pradeda kal
KALENDORIUS
— Vidurnaktyje šiandien išsibaigia didžiuma karo
Gen. Marshallas Veda
bėti nuo tokių dalykų kurie
JERUZALfi, kovo 29. —
Kovo 331 d.: Sv. Balbina
"žaidimą'
metų kontrolių ir Selective Service vyrąj ėmimas.
Oficialiai šiandien pranešta,
BELGRADAS, kovo 29. fjau senai visiems žinomi
senovės: Ginutis ir Ilsė.
— Gen. De Gaulle vakar sakė prancūzų \1enybė yra |.
Ministrų
pavaduotojai
Rezultatas gautas įpras
Balandžio 1 d.: Sv. Teo-Jugoslavijos valdžia šian jų geriausias turtas. Jis atakavo tuos, kurie vartoja re ioc laivas vežąs 1,600 neuž
per paskutinį posėdį susita tas: jokio nutarimo. Taip doras ir Sv. Viktoras; se dien pirmą kartą pranešė,
tvirtintų žydų i m i g r a ^ u į
zistencijos sąjūdi vien tik saviems tikslams.
rė tik dėl dviejų
punktų. pat jokio nutarimo nepriim- novės: Ringaudas ir Dairo- jog jai priešingi būriai te
Palestiną buvo sugautas nak
*
— Įlekia ugniakalnis Islandijoj, kuris po 102 metų ties metu ties Nahaiiya,
beveikia kai kuriose JugosBet t a s pasisekimas per t a ir dėl Irano, o taip p a t
na.
menkas. Gusevas
sovietų j ir tų valstybių, kurios buvo
••••• lavijose dalyse, kuomet pas šeštadieny pradėjo vėl virti, tebelieja lavą ir iššauna ugnį. šiaurėje nuo Haifcs. Laivas,
— Graikijos valdžia sakė 4 dienų kova kalnuose iš vardu Noledeth (hebrejiška
kelbė raportą jog nuo 1946
vardu sutiko, kad Austrijai | paskelbusios karą VokietiORAS
kdvo 1 d. iki 1947 1 d. ui- sivysto teigiamai valdžios kariuomenei. Pranešta graikų tėvynei) y r a lydimas į Haibūtų leista išlaikyti nedidės- j jai. Jokio nutarimo ir dėl , Apsiniaukus ir
fa, iš kur, spėjama imigran
ne kaip 53,000 kariuomenė Kinijos, a r j a kviesti į tai- Po pietų gali būti lietus. muSta a r suimta S,467 "ban laivynas dabar blokduoja rytinį Graikijos krantą.
— Naujose indusų-moslemų riaušėse Bombajaus mie tai bus išdepetuojami į
ir pareikalavo, kad įvairio- I kos sutarties
nagrinėjimą Saulė teka 5:38; leidžiasi ditai, četnikai ir ustašiai",
Ciprusą.
ste Indijoje apie 40 žmonių žuvo, 137 buvo sužeisti.
se sutarties teksto vietose Į kaip "didžiąja
sąjunginin- 6:1 A
kurie visi priešinasi Titui.

Streikavo už Maiste

Bevin Ragino Visus
Partizanai Nudėjo
Lenkijos Generole Sugražinti Belaisvius

Ragina Trumana Sueiti
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5,000 DP's Išplauks į
Brazilija Gegužės Mėn.

Vėliausių Žinių Santrauka

Pripažįsta Partizanai
Tebeveikia Slavijoje

Eurocos Žydy Bėgliu
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^TTTNRAftTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILEINOIS
MERGAIČIŲ MOKSLO METAS

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

Pirmadienis, Kovo 31, T047
DRAUGE raclte visas vė- fo ^

Prancūzija Vartos
Kalinius Darbims

liausiąs žinias.

^ J_ J

^

^

OPTEMETRflSTAS

2201 W. CERMAK ROAD
Įlams, turėtu pasimokinti,
Ofiso tel. MONroe 0670.
PARYŽIUS,
kovo
28.
—
(Viri Metropolitan State Bank)
Resid. tel. OANal 7819.
bei praplėšti savo akis lyg
*
Darbo min. Abroise Croizat
TeL CANal 7829
tie aklieji kačiukai, kurie
Vai.: — Kasdien l f iki 12: 1 lkl • ; 7
šiandien pranešė, kad Pran
dar teisybes nemato bei ne
iki 9. Seetad. 10 ryto iki f vak. Sek
Lawrence, Mass. — Pra
madieni
1# iki 1S. Trečiad. uždaryta.
cūzija
vartos
30,000
civilių
PHYSICIAN AND SURGEON
nori matyti, nes bimbalai,
artą vasarą gavau laišką iš
X-RAY EXAMINATIONS
kalinių kaipo darbininkus
prūsokai ir kiti lietuviški
Liietnvos, kuriame rašė kad
užpildyti vietas likusias po 2200 West Cermak Road
burliokai už dolerį neria kil
- VALANDOS:
Bukit Malonūs
mano namiškiai yra visi
netekimo
vokiečių
karo
be
Kasdien
—
1-4; 7-9; Trečiad. Ir
pą ^kriems Lietuvos tėvy
šeštad. n u o 1-4; Sekmad. —
sveiki ir gyvi. Suprantama,
laisvių, kurių greitas išvy
nainiams. Bet jiems nesvar
pagal sutarti.
SAVO AKIMS!
takia žinia buvo' labai ma
*
kimas
"buvo
mums
primes
Tik vieną pora akiu gauname gy
bu, jie gali atsukti šautuvo
loni, aes per tokį baisuj j > pa
venimui.
Saugokite Jas, leisdami
tas AmeriKos valdžios."
vamzdi, į savo tikrąją mo
ttegzaminuoti Ja* moderniškiausių
saulinį karą gaišįo visaip
metodu, kuria regėjimo mokslą*
tiną bei tėvą.
Croizat
taip
pat
sakė
val
gali sutelkti.
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
atsitikti, o ypatingai per tas
87 METAI PATYRIMO
*
džia patiekė seimui bylių
2420
W.
Marąuette
Bd.
okupacijas, boteevikų, nacių
pririnkime akinių, kurie, prašalina
Kiekviena Metamų stovykla turi savo mokyklas. Kur
draftuoti
reikalingoms
įmo
visą akly Įtempimą.
JVTŠBU kolonijoj gerokas gyvena daugiau lietuvių, ten turi atskiras mokyklas ber
Ofiso Tel.: PROspect 6446
ir vel btflsVvikų, kurie te"parasitinius
Rez. Tel.: HEMlock S150
užsiprenumeravo niukams i r mergaitėms. Toms mokykloms reikia įvairių nėms visus
riojo mūsų mylimąji kraš skaičius
paaiškindamas
, "Drangą" ir, kaip girdisi. įrankių, knygų, rankvedžių, sąsiuvinių, paišelių, popieros,, elementus,''
VALANDOS:
tą be paaigailejimo.
.
KeKos savaites artga! -ga -visi jį myti, nes paduoda vė rašalo ir kitų daiktų. Jie laukia pagelbos iš Amerikos i i ^ ^ " ^ / ^ J 0 3 1 f „ * . : l O S j a U " Nuo ? iki 4 popiet; 6 iki 8*vak.; ir
Trečiadieniais pagal sutartį.
OPTOtt£TEiSTAl
vau laišką i š Lietuvos (Dzū liausias vietines ir pasauli lietuvių — iš BALF'o. Savo aukas siųskite: United Lith- nuosius žmones, kurie mėg
sta
geriau
užsiimti
juodų
1801 So. Ashland Avenue
kijos) rašytą 28 d. gruodžio, nes žinias. Tik apgailestau uanian Ttelief Fund of America, 19 West 44th St., New
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ir labai liūdnas. Rašo kad liariai.
OFISO VALANDOS:
Kasdien 9:30 a m. iki 8:30 p. m.
mano tėvas, sesuo, jos vy
4729 So. Ashland A ve,
Trečiadieniais uždaryta
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nenuobodūs; nenu- kun. Končius, L a e t u v o s v i c e - j U ž t v a n k o j ( d a m ) , k u r i ą p e r
Jei neatsiliepia šaukite—
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bininko" prenumeratą, gir- ***»& * misijas Nors tai i tarnautojai.
merikoj.
Sekmad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
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I mažas
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dalykas,
tačiau
dau-,
Prof.
Foster pažadėjo saS925 W e s t 5 9 t h S t r e e t
diai,
kad
sekančiai"
metais
buvo lietuvių spauda už
6 SU8iiaiko n u o m i
VJOJLNDOi: « — 4 popiet. • : • • —
daugelis atsiskirs su t u o ^ *
^ < vo talką tremtinių paramos
drausta, slapta platino lieI:IS vakarais. Trečiad. ps#al sutarti
laikraščiu ir užsiprenume- ^ & č atšalusių katalikų bei darbe, ypač švietimo srityje.
J. RIMDZUS. D. C.
*-avišką spaudą ir nekartą
DENTIST
818 1161
;
LICENSED CHIROPRACTOR
^urejo slapstytis nuo kaca- ruog "Draugą". Supranta-; a* ^
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Tulsa, Okla.. mieste Mrs. Valandos —
IN STATE OF INDIANA
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Indiana
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6 7 5 7 S . VVestern A ve.
Mr.^as buvo, tačiau i š sep varo ir visi linki "Darbinin
ną kūdikį — mergaitę po 24
Phone Went\vorth 2527
Ofiso TeL: HEMlock 5849
tynių vaikų penkis pamoki kui'' ilgiausių metų. Bet pa
valandų pagimdė kitą kūdi
PHYSIO THESAPY
no. Vienas xnnus Jonas bu- kėlus prenumeratą, duoda
Rez. TeL: HEMlock 2324
ki — berniuką.
936
VVest
63rd
Street
'o liuosnoriu lietnvos lca- progos geriau tarpti *KeleiVALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
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St B U K G K O N
wm
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«
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8
P.
M.
tadienį
pagal susitarimą; kitomis
viui'
(LTBTTrVIS
GTDYTOJAS)
riuomen^j vyresniuoju ka•.«. - SSB
dienomis
nuo 2 iki 4 po piet,
New York. - Kovo 20-21 D R . V A I T Ū S H , O P T .
Saturdays 10 A. U . to 8 P. M.
2500 VV. 68rd Street
rininton, kuris žuvo terori
7—O vakare.
OKB30 •AXJk.Nl>08:
LIETUVIS
dienomis
BALF
centre
lan
Šv. P r a n c i š k a u s p a r a p i j o j
K a f l d l e n n u o S - 4 p . p . Ir 7 : l t - 8 v a k .
zuojamas lenku nelaisvėj.
Ofis. TeL
VIE. 1886
Seitadienlaui ouo 1-4 popiet.
Antras irgi buvo Lietuvos buvo misijos, kurias vedė kėsi dr. Frank C. Foster,
Trečiad. Ir 8ekmad. uždaryta
O f l s n T e l . — P R O s p e c t SSS8
armijos karininkas, kuris tėvas Gabrielius (Jaskelavi Maine universiteto profesorius J i s
DANTISTAS
neseniai grįžo iš
tarnavo tėvynei per kelis kius) nuo 2 iki 9 d. kovo — I
GYDYTOJAS IE CHIEUEGAS
1 4 4 6 S o . 4 9 t h C o u r t , Cicero
lietuvių kalba, o nuo 9 iki! Vokietijos, kur buvo UNRR
metus, tai Liudas.
Antradieniais, Ketvirtadieniais
4204 Archer Avenue
j 16 kovo — anglų kalba. Mi-įA švietimo skyriaus viršiMano 22 metu praktikavimas
ir Penktadieniais
JŪSŲ
jftso
farantavimae
LIGONIUS
PRIIMA:
VAL:
10-12 lyte; 2-6, 7-9 P.1L
Suklaidinti lietuviai, 3Įįi-1sŲos buvo sėkmingos, ypa- ninkas visoms trims zonoms
Kreipkitės Ekspartyvo
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 3147 S. Halsted S t , Chicago
akių {tempimą, kurie
Tie akaito betuviškų kaca- -tingai angliškos,fcmoįriųlan Prof. Foster Vokietijoje estiPalengvina
priežastimi galvos skaudėjimo,
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.
Patarnavimo Prie
Pirmadieniais, Trečiadieniais
pų laikrašSius, ir tiki jų me- kesi daug ir naudojosi Die- artimai susipažino su trem- svaigimo, akii/ aptemimo, nervuoir fteatsdieniate
. tinių gyvenimu. Jis yra daug tumo, skaudamą akių karšti, ati
taiso trumparegystę ir toliregys3 j pagelbėjęs tremtiniams, kiek tę- Prirengia teisingai akinius. Vi
i^OO?
6244 W. 2 5 t h S t
GROvefelll 4020
suose atsitikimuose egzaminavimas
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS TeL:(Ofiso
tik
jis
galėjo.
Jis
ypatingai
Ir Eeddeneijos)
OMES,
DL
STASYS LJTWINAS SAKO:
daromas su elektra parodančia ma
palankiai kalba apie lietu žiausias klaidas. Speciale atyda voaa DARBAS oARairrooTAJ
4146 Archer Avenue
Tai
'f H A R A D
^ l i a m l M Laikas Pirkti
vius, latvius ir estus. Jis atkreipiama i mokyklos valkos,
Ofiao TeL LAFayette 8210
Tau»m rimų lĖdlrbysfilu
Ur\Dr\T\ — VISOKIOS RCAIES NAMAMS stebisi lietuvių puikiu susi- KREIVOS AKYS ATITAISOMOS
Rez. Tel. REPublic 0054
Visokiufl Modeliu*
(JOVAIŠAS)
ttEIKMENIS*'.
GERAS PASIRINKIMAS:
Jeigu Neatsiliepiama —
GYDYTOJAS IB CH1RUBGAS
Jaunuoliai, kurie nepriimami j
organizavimu, aukšta doro
DYKAI APKAINAVUIAS
fiaukite:
KEDzie
2868
karo aviacijos skyrius iš priežas
2428 VVest Maitjuette fid.
S t e f M n Beikmenyn — inaulaotu Plytai įsvmlados Sldings
Paimam Ii namu Ir prlstatom
ve
ir
gražia
veikla.
VALANDOS:
ties Spalvų neregėjimo — (color
— Langu — Dusu — Tvoroms Materfoio — Maliavos —
XDargis Vaistinės Name)
PARDUODAME: N A U J U S
Kafldien nuo 1—3 vaL popiet
, Vokietijoje prof. Foster blinduess), kreipkitės prie manės.
Varnlsie — EnameHo — Geležiniu Namams Reikmenų
O n i O VAXAJTDOB
RADIOB
ir nuo 6 iki 0 vaL vakarą.
Apsiimu išgydyti.
(Hardware — Plelrterio — Cemento — Snrtu — VtooldM
Kasdien nuo 1 iki 4 vaL p.p. ir
buvo daug kartų susitikęs
Me§ tarime Kadthi I stakt Iv
Trečiadienio vakarais Ir taipgi
BflSiea lasuiiacUoe Materialo — Šturmo Langu — &omDaugely atsitikimų akys atitaiso
Janu nereikės laukti <M1 Jnsu.
flftkTfra/flyifoiįifF pagal fu tartį. 7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti.
su BALF pirmininku kun.mos be akinių. Kainos pig«me>
_ — VV aUboard — Plaster Board — V am*Taipgi
Paslrmitlmaa
T»llaualq
diftu ir Daug
kaip pirma.
| dr. J. B. Končium, kai jis
MuMkoe Rekordu.
AMERIKOS LIETUVIŲ D AKT AKŲ DRAUGUOS NARIAI
Nurtnlrklte
Ir Pasiimkite Si
APBOKAVHaAS IR PMSTATTMAS TEIKIAMAS DYKAI!
lankė lietuvius tremtinius. 1712 South Ashland A ve.
iRea. 6958 So. Talman Ava.
TeL CANal 6122
T e l e f o n a s Y A R D S IS78
Grjžgs Amerikon tuojau pa
STASYS I2TWINAS, Prea.
TELEFONTJOKITE:
Peš. TeL GROveniU 0617
VALANDOS; nuo l t ryto ttl I T
OICBSRO 4118
reiškė savo visišką susido
Office TeL HEMlock 4848
•ak. 8ekm*d. pasai »ut*nj
Atdara Vakarais iki §:••
CARR MOODY LUMBER CO.
mėjimą tolimesne parama
GYDYTOJAS K CHIRURGAS
lietuviams, latviams, estams.
«S9 S. HALSTED ST.
TEL. VICTOIIY 1278
2201 W. Cermak Bd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Prof.
Foster
atsilankymo
P
TALAUDOS: Kuo 8-toa vai. ryto iki 6-toe vaL vak.
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v.
proga, BALF centre j/vyko
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 2423 West Marquette Boa4
JooŽRSrbaltie^ių tremtinių buities
vakarais ofisas uždarytas.
OFISO VALANDOS:
pagerinimo klausimu pasitaREZIDENCIJA
| N uo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9
£241 vVest 66th Plaee
Trečiad, it Nedėliomis susitarus.

Liūdnos Žinios
Iš Lietuvos

Dr. Kazimieras E. Fifz

Dr. F. C Winskunas

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

DR. CHARLES SEGAL

Dr. Walter J. Kirstuk

Or. Vincent E. Zopei

DR. PETCR T. BRAZIS

Buvęs UNRRA
Pareigūnas Domisi
Lietuviais

DR. A. 1ENKIN5

DR. AL. RACKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

Radio Sugedęs?

RADIO SERVICE CO. DR. EMILY V. KRUKA5

Dr. Alexander J. Javois

DR. BIEŽIS

i

10,000 BONKŲ
• DEGTINAS
• BBANPfiS
•

• VYKO
KORDIALŲ
KRUPNIKO

Bas Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
L<<?UOR

STORE
JLANTMR
"LletnTlskas

3529 So. Halsted St
Phone: YARDS 6054

1

CBGYDTfcoS. 8U PEJNICILLIN

X-RAY EGZAMINACIJA

P JEIOU NORITE PASKOLOS ANT NAMO

MIKROSKOPlSKArl KRAUJO IB
ŠLAPIMO IŠTYRIMAS

0

JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPINTMUI

0

JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS 1

PILĖS

(HemoroidaI)

• • • I I I B I I STO8Ų SaPaiTT MVTODC
BU OPBBACUOS
BM SJtAUaMu
MM PIOTIMO. B « DBOINIMO.
DkUlumoJe »tvajq pa!«nsvlna n«o I
lkl « dienų laikotarpyje.
Gydymo kaStal prtainaml klek^anajo
datummknl.
fAlMaMitNIMAS GARANTUOJAMAS
KIBKVIK^TAM KURI PAIMAM GTDTT1

DR. E. E- Culp
DR. A* E. Kroening
202 SOTJTH STATE STREET

Visi kaip vienas už

S » m p w AdaiTMi e e i t a m e ArfkJte
VAI*: kaadien nuo t ryto Ud S rakara
atfknMuMa»tnJti
aždaj-yta
'

PHYSIC1AN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nup 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
1821 So. Halsted St.
Sekmad, Trečiad. ir šeštad.
Vakarais—tik pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ava.
Office Tel. YARds 4787
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. Namu TeL PROspect 1930
6 iki 9 vaL vakare.

S M
J * Q s««elMloraa tOk«t«ni6J«m«
kurie kentėjo del NBRVT8KUMO. ODOS. JOtAUJO. LIAUKŲ, I R PIUVATIWTŲ LIOŲ Gydome ilaplnlmo kanale
Bunegalavlmua, nutskAJlmua, pertankij
vertima tuitlntl pūalf, nuolatini kellmą•1 nakčia, i i lovoa

VISKAS TIK UŽ $3.00

DR. STRIKOL'IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DNKSTU, P08LES, SOCIALBS
LIGOS PASEKMINGAI

DIRBANČIŲJŲ PA1AKJSAVIMU1
ATVIRA VAKARAIS

lietavi teri vėl M lepriMnsmm Vahfybėf

DR. P. 2. ZALATORIS

Sergančiu?

FIZIlIft I R FLCJOROSKOPI8KA

TeL REPnblic 7868

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

Kodėl Pasilikti

DR. i i SIMONAITIS

UNIVERSAI.™7

Savings and Loan Association

m 1190 So. Halsted St

TeL CANal 8500
•

MM% todellf - a m n u l ap4raastl per Federal iaviafi and Loaa
Insnrance Corporation.
nuo 0 ryto fld 0 vakaro. Ketvirtadieniais nuo I
Atdan
iestadienials ana v ryte fld 1 po pietų.

TeL YARds 8146

Ofiso TeL VIRginia 0086
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

DR. L E. MAKAR

4157 Archer A m i n e
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Trečiadieniais pagal sutartį.

Dr. A. Montvid, M.a
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
West Town State Bank Bldg.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2400 West Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7830
^VALANDOS: nuo 2—4 Ir 6—1 Resiz. TeL: BRUnsrrick 0507
Ofiso TeL: PULLMAN 1198
VALANDOS:
Namu TeL: PULLMAN 8277 INUO 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 vakar*

10738 So. Michigan Avenae
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CLASSIFIED ADS
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| gali grįžti į savo gimtąjį
Chicagos Piliečių Organizacija Vel
kraštą, nes ten būsi okupan
tų traktuojama^, kaipo di
Rekomenduoja Išrinkti Aldermang
!X
WANTED
*ii a A n #1 iv*
* • f**********************************
*
— MOTERYS
džiausias piktadaris.
Bryan Hartnett 12-tam e Warde
EXPERIENOED
DARBŲ SKYRIUS
"Kad žmogus čia esi nuo
K>oooooooooooooooooooooooo<
latos nedavalgęs ir kenčiąs
SOLDERERS
"DRAUGAS* H E I J P WANTBD
kitus nepriteklius, tai yra
ADVERTISING DEPARTMENT
AND
197 No. D«*rbom Street
visai niekis. Toks jau mūs
T e į RANdolpIi MS8-94A9
likimas. Prie to esame pri
0000000000^*0*00*00^^00*0000*000004
W
I
R
E
R
S
HELP WANTED — VYRAI
pratę. Bet dvasinė, moralinė
<0000000+00000+ėii0004i0000
00*00 0mšltB
tIKE TO W0RK m
domus daiktas. Matai, kaip kančia yra baisesnė ir sun
THE rRIENDLY ATMOSPHERE
viskas dedasi studijoj. Ma kesnė už visus baisumus.
OP
Tai parėdkas! Ar tai nė žas Jonukas prisikišęs prie Žmogus be namų, be tėvy
M O T O R O L A ra supuvusi demokratija? — radio žiūri, klausos.. Motina nės, be tėvų, žodžiu, be nie
ko. Vienas juokdarys apie
THE BEST RADIO PLACE
šaukia lietuviški buožės-bal- jam sako:
CHIPPERS
IN TOWN
tremtinius yra išsireiškęs,
šavikai per savo gazietas*
— Džianuk, pasitrauk nuo
CHAINMEN
milijonai
žmonių to radio. Girdi, kad anaun- būk mes esame turtingiausi
ttJCPBBJENCED RATE, 94 c Kinijoj
žmonės pasaulyje, nes nie
AUTOMATIC INCREASES TO miršta badu toj daly, kuri
ceris
kalba
turėdamas
dide
FLOOR MOLDERS
yra liaudies kontroliuojama, lį šaltį; dar ir tave užkrės. ko neturime ir, aišku, dau
$1.04
giau nieko nustoti negalime,
mano pabraukta, o Ameri
CRANE OPERS.
•
•
•
WE TRAIN
nebent gyvybės... Vis tik ti
kos guvermenas sutikęs, kad
INEXPERIENCED GIRLS
Jonas Pamušalas kol DU- kime ateis laikas, Viešpats
MAŠINISTŲ
farmeriai gali sunaikinti 20
vo neženotas, tai visuomet išties savo ranką, mes vėl
STARTING RATE, 83 c
milijonu bušelių bulvių.
vaikščiodavo kiauromis pan- gausime žmogaus vardą. Da
Naikinimui
Dievo
duotos
4545 W. AUGUSTA BLVD.
čekomis. Daugelis tai paste bar gi esam vien tiktai D.
Mes irgi turime darbų
dovanos mano delnas taipgi bėdavo. Dabar, apsiženijus,
nepatyrusiem kitokiuo
Aid. Bryan Hartnett
OPERATORKŲ priešingas. Ale, tavorščiai, jo pančekose nepamatysi nei "Žmonėms su tokiu D. P.
se amatuose.
I Siuvimas prie sheer crepe ir vel paklauskit tų buožių, delko mažiausios skylutės. Aną
Chicagos piliečių organi- kur bus įsteigtas didžiulis
vetinių suknelių. 5 dienos į sa Sov. Rusija neduoda bulvių dien suėjęs jį pakompliraen- vardu yra daug kas uždrauKREIPKITĖS f SAMDYMO
vaitę. Gera mokestis. Darbas yra
sta. Suvaržytas susisieki- zacija (Gitizen's Association parkas, kai bus galima, su
OFISĄ
bent
tiems
gyventojams,
ku
of
nuolatai
Malonios darbo sąly
tavau:
mas,
negalima
galvoti,
tave'
Chicago) yra visiškai mažėjus gyvenamų namų
gos. Apdrauda. Atostogos. Maty riuos Stalino liaudis kontro
kite Mrs. Stevens.
gali bet kada pulti, tu n ^. laisva nuo politinių ryšių ir stokai, nugriauti ten esan
—
Džian,
sakau,
puikią
liuoja? Kur Rusijos bulvės?
,. .
,
.
«;„4.^ specialių interesų grupių čius pastatus. Specialaus dė
žmoną
gavai.
Žiūrėk,
tavo
jos pareiga
yra tarnauti
Estelle Dress Co. Rusija turi keleriopai dau pančekose jau nebematyt nei gali gintis; be to, ir maisto £
* ^
J ^ tikl 'mesio vertas atydus patikri
giau žemes bulvėms auginti,
nimas ir pašalinimas gais1410 W. JACKSON
atžvilgiu
gyvename
daug
p
i
l
i
e
č
i
a
m
s
n
e
s
a
i
š
k
u
>
j
o
g
e
i
(Apatinis Aukštas)
rų pavoju visame warde ir
negu Amerika. Jei Rusijoj mažiausios skylutės.
144th ir Railroad Ave.
blogiau,
negu
buvusio
karo
ienas
pilietis
negali
askaltininkai — vokiečiai.
kmeniškai
iekV
nėra supuvus demokratija,
dalvvauti kiekvie- rūpinimasis rezidencinių zo
—
Jeser,
—
atsakė
jis.
—
East Chicago, Ind.
PATYRUSI MOTERIS
<«iBaigdamas pažymėsiu ir name miesto tarybos posė- nų apsauga... Jis buvo aukš
kodėl ji neturi bulvių?
Tikrai
puiki
žmona.
Vienas
PRIE PRITAIKYMO IR
d
ar
tai įvertintas aštuonių ne
REIKIA
•
•
•
pirmutinių
dalykų,
ką
žmosavo
prašymą.
Ar
nebūtų
yJf.
ba
įvairių
komisijų
PERTAISYMO DARBŲ
, .
- galima
,.
i i • nors būdu
v-^„ gau
~«« susirinkimuose, kad pilnai suinteresuotų stebėtoja bent
kokiu
Lyžių
šeima
nusipirko
ra
Puikioje moterims specialty ša
mane
išmokino — užsi- ti Tamstų dienraštį "Drau žinotų, ką jo aldermanas keliais atžvilgiais, įskaitant
poje. Turi mokėti anglų N kalbą. dio su televizija. Naujas, į- , na
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Ar Gali Sovietų Rusija Per 30 Dienu Užimti
Visą Europą?
SO VUCTŲ S * S * * ^ S * M f t N&&& GA&O
Besilankydamas Berlyne buvę* Amerikos preziden
tas Hooveris, išsitarė vienam žurnalistui:
— Rųaai gali per 30 dienų, užimti vis% Europą.
Ar taip sakydamas Hooveris sake tiesa* mes pama
tysime išnagrinėję, šiame straipsnelyje ši klausimą.
Tiek pirmomis karo dienomis, tiek karo pabaigoje ir
dabar me s visą laiką matome, kad sovietai veda savo
tišką ekspansijos politiką, kad kuo daugiau pasigro
bus kraštų, nestatant į pavojų nė vieno savo kareivio,
Jei 1939' metais Stalinas, pasirašydamas su Hitleriu
sutartį, gavo Raitijos kraštus, ir Lenkijos dalį, tai bai
giantis karui Jaltoje jis išgayo panašius pažadus dėl.
kitų kraštų iš Roosevelto ir ChurchiUio. Lenkija, šiau
rinė Vokietija ir Balkanai buvo užimti beprisiartinan
čios raudonosios armijos ir ji ten įsitaisė visam laifcuį.
Buvusios lenkų, čekoslovakų, vokiečiu ir rumunų teri r
torijos buvo priskirtos prie Rusijos. Po įvairiom forr
mom Varšuvoj, Bukarešte, Bielgrade, Sofijoje ir kitur
buvo įsteigtos Maskvai pareidavusios vyriausybės. Ju
goslavijoje Titas įsteigė sovietišką rėžimą, palengvi
nantį Maskvai išeiti į Viduržemio jūrą.
Net po karo sovietai nesustojo stūmę savo sienas
tolyn. Rytoj jie gali bandyti, vakaruose padaryti tą.
patį, ką. vakar darė rytuose: Azerbaidžiane gyventoju,
tarpe iššaukė sukilimą, kad leidus savo kariuomenei
užimti kraštą. Dabar jie meilikaujasi arabams, tikė
damiesi tokiu būdu apsupti TJuriają, Jia grazna britų
imperiniam keliui ir tas galėtų būtr pagrindinis kon
flikto tašku, dėl kurio iš naujo įsiliepsnotų karas pa
saulyje.
Sovietai gali bandyti per Prancūziją ar kitą valstybę
pasielgti taip, kaip su Azerbaidžianu, sukeliant krašte
neramumą, kad davus progos raudonajai armijai, ateiti
į pagelbą komunistams.
JOS EKSPANSIJA YRA PACIAMK Ž¥DfeJIME
Prieš karą Europa buvo ginču trijų valstybių An
glijos, Vokietijos ir Sovietų Rusijos. Kiekviena iš jų,
stengėsi taip manevruoti, kad sukiršinus kitas dvi ir
konflikto atveju eiti su ta, kuri pasirodys stipresnė.
štai kodėl tada Stalinas susidėjo su naciais, o ne su
anglais, nes jis mate, kad vokiečiai buvo stipresni ir
jam davė daugiau, tup tarpu anglai nesutiko atiduoti
Baltijos kraštų ir Lenkijos.
Šiandien anas trikampis pasikeitė kitu: AmerikosAnglijos ir Sovietų Rusijos. Žaidimas vedamas vėl tas
pats. Iš visų trijų, valstybių Anglija yrst priverstą lai
kytis ginamoje pozicijoje, nes niekad nebuvo ji taip
pavargusi ir niekad neturėjo taek rūpesčių, su koloni
jomis, kaip šiandien. Tokiu būdu lieka dvi valstybės
Amerika ir Rusija.
Amerika šiandien visai nemano aug!«įžti fe savo že
myną ir užsidaryti, kaip ji darė po didžiojo karo. J»i
Europos lauke žuvo jos patys geriausieji sūnai, tai ji
turi teisę tarti žodį ir dėl Europos ateities. Nemažiau
ji yra suinteresuota ir ekonomiškai, ieškodama savo
pramonei didelių rinkų. Gi sovietai stengiasi, niauti
žolę amerikiečiams iš po kojų, užgrobdami Europos
kraštus ir aptverdami juos "geležine uždanga/' nuo
bet kokio bendravimo su Vakarų Europa*
AR SOVIETŲ RUSIJA JAU TAIP GALINGA?
Savo dideliu plotu, ir gyventojų skaičiumi Sovietų^
Rusija stovi tarp didžiųjų valstybių, bet jai toli dar
gražu, kad ji galėtų lygintis su Amerika ar Anglija*
Ji bando pastatyti savo industriją aukštoj plotmėj > be?
jai reikės dar ilgų metų, kol pasieks tą lygį, kuriame
šiandien randasi vakarų valstybės.
Vokiečių invazija jai sugriovė nemaju* fabrikų, taddabar ji stengiasi- persikelti vokiečių fabrikus pas save*
To neužtenka, ji gabenasi ir ''gyvąją medžiagą" dar
bininkus ir technikus.
Tačiau per karą mes pamatėme, kad nežiūrint dide
lių nuostolių, ji sugebėjo išstatyti didelį skaičių: ka
riuomenės vokiečių fronte .r ne tik kad nugalėjo
Wehrmachtą, bet dar spėjo užimti dvylika EUropos.
sostinių. Visą laiką Kremliaus valdovai stengėsi stumti
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visomia jėgomis kuo toliau savo armiją į Europą, nes
jįe» gerai įįnojo, \&$ vakarų sąjungininkai paskui, ne
galė* jųo# atstumti, neaukeldajni ginkluoto konflikto.
Ęefc jei karo m&& rusu armija buvo drausminga ir,
užsidegusi slajdgkfU fąnftt&mu, vijo priešą iš savo kraš
to, šiandien jį ym lajnau pakrikusi. Pati Rusija per
gyvena didelį ekonomišką krizį: trūksta mašinų ir
darbininkų. Žemės apdirbimui trūksta traktorių. Ūki
ninkai, nori grįžti atgal prie individualinės nuosavybės
ir. okupuotose zonose kolektivizmo idėja sunkiai pri
Tadaušas Dūdelė
gyja, Žibalo gamyba yra mažesnė už prieškarinę. Penk
"V'' vienam numery pramečio planas numato, kad 1952 metais Rusija galės
neša:
pagaminti per metus, 50 milijonų tonų, naftos, tuo tar
nu, kai viena Amerika dabar sunaudoja per metus 220
''Smetonizmo laikais Za
milijonų tonų. Dono anglių kasyklos pradas veikti ne
rasų apskrity gimnazistų
anksčiau kaip 1953 metais, o geležinkeliai bus sutvar
buvo 250. Dabar Zarasų aps
kyti tik 1950 metais ir tai, jų tinklas Rusijoje yra labai
krityje yra virš 1,000 jau
retas,
nuolių, kurie lanko gimna
zijas.''
GYVENTOJAI NEBEPATĘNKJNTO SOVIETIŠKI

Iš Šen Bei Ten

Tačiau šiandien Stalinas labai gailisi, kad savo pi
liečiams parodė vakarų. Europą. Jie dabar pamatė, kad
tokioj Vokietijoj ar Prancūzijoje darbininkas daug ge
riau gyvena, kad. keliai čia yra geri, kad butai švarūs
ir 1 veik kiekvienas darbininkas turi po dviratį, kas
sovietų piliečiui yra didelė svajonė.
Visos pasakos, kad prie kapitalistinio rėžimo darbi
ninkai skursta, kad jie yra išnaudojami, nustojo reikš
mės ir jie suprato, kad jiems ilgus metus pūtė tą mig
lą į akis, kad juos pačius galėtų daugiau išnaudoti.
Demobilizuoti kariai nebepasitenkina paprastomis lūš
nomis, jie reikalauja, kad' vyriausybe imtųsi statyti
erdvesnius darbininkams namus, kad darbas fabrikuo
se būtų labiau modernizuotas. Nepasitenkinimas tiek
pradėjo augti, kad Maskvos vyriausybė rado reikalą
išleisti iš fabrikų įvairius liuksusiniu sdaiktus ir duoti
galimybę moterims pasipuošti.
Kartu, su visu tuo pas rusus dingo neapykanta va
karų demokratiškam režimui ir jei dabar kiltų karas.
SteOinas nebesukeltų savo armijoje tokį entuziazmą!
kokį jam pasisekė padaryti prieš vokietį.
SOVIETŲ REŽIMAS NIEKUO NESISKIRIA
NUO NACIŲ
Kada palyginama nacių politika su sovietų, randa
ma labai daug panašumo. Sutampa ne tik politiški me
todai, kuriuos jie užkrauna pavergtoms tautoms, bet
ir: tikslas.
Vokiečiai norėjo užimti visą Europą, kad aavus Vo
kietijai daugiau erdvės, kad vokiečių ūkininkus įtai
sius Ukrainos lygumose. Jie turėjo tik vieną tikslą iš
naikinti žudymais ar kitokiu būdu Ukrainos ir Lenki
jos gyventojus. Sovietų Rusija šiandien elgiasi pana
šiai. Iš okupuotų kraštų ji tremia masiniai gyvento
jus į Sibirą prie geležies ir anglių kasvkių darbų, o į
jų vietas atgabena kalmukus ir kirgizus, kad tokiu
būdu kuo greičiau nutautinus kraštą.
RUSIJA DAR REIKALINGA RAMYBĖS
Ar Sovietų Rusija pradės dabar karą, kad įgyven
dinus savo ekspansijos planus! Abejojama. Vieni skai
to, kad ji reikalinga dar ilgo taikingo perijodo, kiti
sako, kad ji dar dėl to nepradės karo, kad jai reika
linga anglosaksų ekonomiška pagelba.
Tačiau dar yra ir kitų priežasčių. Ji mato, kad ko
munizmas dar nėra užtenkamai įsišaknijęs vakarų val
stybėse. Po. Belgijos ir Italijos, dabar Prancūzijoje iš
vyriausybės komunistai pašalinami. Vokietijoje komu
nistų ateitis dar neaiški. Tad mestis jai į didelę- riziką
visai nesinori, tuo labiau, kad jos armija yra išvar
gusi, ginklai daug menkesni už anglo-saksų ir jei pra
dėtų karą prieš Ameriką, tai šį kartą ji nebeduotų jai
nei lėktuvų nei tankų.
Tad manyti, kaip Hooveris, kad sako, jog rusai gali
užimti Europą per 30 dienų, būtų klaidinga. Tačiau gal
Stalinui %taek susimaišė protas nuo didybės ligos, kad
jis* mesis į naują ekspansiją, kol kely nesusitiks su kita
galinga valstybe, kuri jį atvestų į protą. V y t Arūnas
SsJzbųr^e leidžiamos, "Mūsų, žinios" rašo: "Advoka
tas Antanas (Mis respublikonų sąraše išrinktas į Ame
rikos, kongresą (seimą,)." Well... tarp Amerikos kon
greso ir Cook County "Sanitary District" yra pusė
tinai didelis, skirtumas.

•
Ir Pafctenson, Jungtinių Valstybių ambasadorius Ju
goslavijai, šiomis dienomis rezignavo, paduodamas tas
pačias priežastis kaip ir ambasadorius Lane, kuris pa
reiškė, kad Lenkija yra valdoma smurtu ir teroru.
Kas i š piliečių nesidomi rinkimais ir neina balsuota,
tas savo pjJiefcįnių pareigų, neatlieka ir demokratinę
santvarką stato į Pavojų, Cįdcagiečiai, neužmirškime
to antradienį, balandžio 1 d.
Baigiasi Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajus. Kas
dar nebūtu, atidavę^ savo. dajies šiai kilniai organi
zacijai, dar turite progą atiduoti.

Nežinančiam bolševikų mo
kyklų sistemos, tas skaičius
gali padaryti didelį įspūdį:
kur
gi, gimnazijas lankan
čių skaičius padidėjo net ke
turis kartus! Tačiau iš tik
ro iš to pranešimo aiškėja,
kad mokinių/ skaičius žymiai
sumažėjo. Lietuvoje buvo
maždaug tokia pati mokslo
tvarka, kaip ir Amerikoje:
vaikas nuo 7 metų amžiaus
pradėdavo eiti į pradžios
mokyklą, kurią lankydavo
šešis metus. Tada galėdavo
stoti į gimnaziją, kur moks
las užsitęsdavo septynis me
tus. Baigęs gimnaziją, turė
jo teisę stoti į universitetą*
kur dar turėdavo studijuoti
4-6 metus, kol tapdavo gy
dytoju, advokatu ar kitu
specialistu.
*

*

*

Kai bolševikai atėjo į Lie
tuvą, jįe mokslo tvarką tuo
jau pakeitė. Pradžios mo
kykla ir gimnazija buvo su
jungtos krūvon, ir ta mo
kykla pavadinta "desiatilietka' — ją reikia lankyti
10 metų. Baigęs tą mokyklą,
žmogus stoja į bolševikišką
"universitetą", iš kur po
dviejų metų išeina * 'dakta
ras", "inžinierius", "profe
sorius". O bolševikiškos mo
kyklos svarbiausias "moks-*
las" — žinoti, kad šiam pa
sauly gyveni tik per tėvo
Stalino malonę, kad komu
nistų partija yra neklaidin
ga, kad tavo senelis buvo
orangutangas, o bobutė šim
panzė... To ir užtenka, kad
būtum mokytas.
* • *
Nepriklausomos Lietuvos
laikais Zarasų apskrityje
buvo keletas tūkstančių pra
džios mokyklų mokinių ir
keletas šimtų gimnazijos
mokinių. Dabar, pradžios mo
kyklą sujungus su gimnazi
ja, liko tik 1,000 mokinių.
Mokinių skaičius sumažėjo
dėl to, kad smarkiai suma
žėjo ir gyventojų skaičius,
nes bolševikai tremia į Si
birą ne tik suaugusius, bet
ir vaikus. Daugumas vaikų
negali lankyti mokyklų dėl
to, kad yrą nuplyšę ir basį.
O dar daugiau tėvai nelei
džia į mokyklas, kad ten
mažųjų galveles nebūtų už
nuodytos bolševizmo sušvinkusiu "mokslu''. Lietuvos
mokykla vėl grįžo prie mo
tinos ratelio: vaikas, sėdė
damas ant motinos kelių
prie dūzgiančio ratelio, pirš
tuku vedžioja maldaknygės
eilutes ir laukia to laiko,
kada galės lankyti laisvos
Lietuvos mokyklą.
Laimingas tas, kuris turi
Dievą už draugą. Dovidas

Pirmadienis, kovo 31, IMI

un

SPĄSTUOSE

ŠUJRPtJS LIETUVAITES* PERGYVENIMAI
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE
(Tęsinys)
' 'Žinau, ko Jūs ieškote, befr Birutės rūbų nenasite!"
nusišypsau sau.
—. Kas toji moteris? ^- klausia vienas, rodydamas
į Birutę, gulinčią nusigręžusią į sieną.
— Mano sesuo.
— Ji tįaip pat turės, eiti l
— Ji serga: turi aukštą temperatūrą.
— Nįeko! Kelk ir einam! — sušunka jai enkavedistas.
UžveJku jai savo iš anksto paruoštą apsiaustą, ir
išeiname. Birutė1 eina ptrAja manęs, vedama už paran
kės vyresnio amžiaus vyro. Už keletos žingsnių einu
aš, taip fiat ųš; parankės vedama vieno vyro. Užpa
kaly eina kiti civiliškai apsirengę enkavedistai, links
mai tarp savęs kalbėdamiesi. Iš šajies žiūrint, atrodo,
kad iš vaišių grįžta linksma kompanija.
Ties Vinco Kudirkos mokykla mūsų lankia gražus
automobilis. Į užpakalinę sėdynę pasodįna mus su Bi
rute ir palydovais ir nuveža į NKVD kiemą.
Lydimos enkavedistų, lipame laiptais aukštyn. Ket
virtame aukšte mudvi perskiria. Mane įveda į didelį*
gražiai apstatytą kambarį, kur mane pasitinka storo
kas, vidutinio ūgio, papurtusio rauplėto veido, juo
dais, ežiuku nukirptais plaukais vyras. Žiūrėdamas į
mane piktomis vėžio akimis ir kumštimi daužydamas
stalą bei kažką rėkdamas rusiškai, jis artinasi prie
manęs su kitu tipu. Stoviu ir žiūriu į juos. Jų šauks
mas pasidaro spiegiantis, veido išraiška žvėriška, o
kumščiais jie mojuoja man palei veidą. Instinktyviai
pasitraukiu vieną žingsnį atgal ir ramiai sakau:
— Aš rusiškai nesuprantu.
— Nesuprantu, nesuprantu! — piktai pamėgdžioda
mas mane, kartoja rauplėtasis žmogus ir, kreipdamasis
į mano palydovą įsako:
— Pašauk vertėją!
Palydovui išėjus, pakviečia mane sėstis, bet aš stoviu
ir nesijudinu iš vietos. Tada jis jau mandagiau, ranka
rodydamas į kėdę, prašo mane sėstis, prie du#ų, prieš
rašomąjį stalą.
Pasirodo vertėjas, jaunas žydukas, lyg kur maty
tas, kuria kreipiasi į mane:
— Pasakyk, kur tavo brolis Vytas, ir būsi laisva!
— Nežinau!
— Kaip tai nežinai, kur brolis?!
— Jis dingo be žinios.
—• Kada?
— Kovo mėnesio pradžioj.
— Kurią dieną?
— Nežinau, aš su juo kartu negyvenu.
—; Iš kur sužinojai, kad jis dingęs?
— Man pranešė jo šeimininkė ir direktorius.
— Ką jie tau sake?
— Šeimininke sakė, kad Vilniuje gavęs geresnę tar
nybą ir ten išvykęs, o direktorius sakė davęs atostogų
vykti į draugo vestuves.
— Ką tu tai sužinojusi manei?
— Man tai buvo nesuprantama... Pradžioj laukiau
iš jo .laiško, o vėliau...
— Kas? Kas vėliau?
— Vėliau pamaniau, kad jis yra patekęs į jūsų "malonę"...
Tai kodėl neatėjai pas mus apie jo dingimą sužinoti ?
— Bijojau...
(Bus daugiau)

WESTW00D LI0U0R STORE f
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CtilCAOOS LIETUVIU VEIKU

* ' N e r a š y s i u t a m s t o m s dau-

nieko

kito

*£

nebeįstengdama, žuvo ar buvo sužeisti

riau-

gybes padėkos žodžių, bet nekartą taip ašaras liedama, š&e, kurios prasidėjo vas.

prašysiu priimti iš manęs ir karštai meldžiuos, ir prašau 28 d. Jis pranešė, kad maiš
pat turėjom panašių dalykų
mano kolegų tikrų nuoširdų Dievo, kad Jis padėtų man tininkai savo laiku buvo už
ir prieš karą buvo galima
lietuvišką ačiū. Sis tamstų rasti globėją, kas galėtų ėmę net šešis miestus, bet
pirkti kiek neri be jokių kor
gestas paliks ne tik mano, man šioje sunkioje būklėje sake taika atstatyta ir
telių.
Bet
aš
nenorėjau
val
NsJrtti Side. — BALF 4bet h* mano draugų atmin padėti. Ir, štai, mano malda streikuoją darbininkai su
išklausyta. Kai Šv. Kalėdų grįžo į darbą.
tas gkyriua KalSdų proga gyti. Gal, mamyte užmiršo, tyje."
proga siunčiat man siunti
• * •
pasiuntė maisto siuntinius ar juokauja. Aš nesuprantu,
Riaušės kilo dėl nepasi
nėlį, norėdami sušvelninti
Iš Vokietijos rašo:
per CARE tremtiniams Eu kaip galima tokių dalykų ne
tenkinimo kiniečių adminis
norėti. Dabar ir valgau ii
"Gyvenime pasitaiko daug sunkią tremtinio dalią, tas tracija. Pai prižadėjo tuoj
ropoje.
staigmenų, kurios žmones amžinai nebus užmirštama. įvesti reguliariją provincinę '
Padėkos laiškai atėjo, kad noriu.''
• •
•
padaro laimingais arba ne 'Kad už tuos gerus darbus vyriausybę.
siuntinius gavo, štai, trum
BALF 4-to skyriaus ben- laimingais. Jūsų siuntinėlis gerasis Dievas gausiai jums
pos ištraukos iš tų laišku.
buvo staigmena, kuri mane atlygintų, priduotų jėgų dirb
Iš French Zone, Vokieti dradarbiams:
"Aš negaliu surasti žo ir mano šeimą padarė lai ti toliau nelaimingų tremjoj, rašo:
"Į mūsų baitą šiandien džių, kuriais galėčiau atsi mingais. Kiek žmogui nelai ,tinių labui."
,,
Tremtinių padėkos laiškai
daug netikėto džiaugsmo ir dėkoti už pagelbą mano šei- mėje tereikia.
• * •
aiškiai parodo BALF gerus
S v i t o s nuotaikos įnešė «ų- • * *******
f^ŽŽf'J?
darbus. Remkite jį aukomis
Iš Prancūzijos rašo:
stasis dovanų siuntinėlis Širdingai dekoru BALF Cni"Aš labai apsidžiaugiau ar prisirašydami prie sky
CARE, kuris po trijų mė cago 4-to skyriaus visiems
KAZIMIERAS RUMŠAS
nariams ir bendradarbiams gavęs jūsų siuntinį, kuris riaus savo mokesčiais.
nesių kelionės pasiekė mū
Gyv.: 3120 S. Utuanica Ave.
už prisiųstą siuntinį kaipo man buvo tikras džiaugsmas
Mirė Kovo 28d., 1947m., 4:sų šeimas.
30 vai. Roptiet, sulaAUtęs pua&s
V.
Tūbelienė,
ĮSv. Kalėdų dovaną.
amžiaus.
ir parama, nes čia mums
"Aš nežinau, ar bereikia
BALF 4 skyr. iždininkė
Gimęs JLietuvoje.
Kilo jš
Tauragės apskr., švekžnps pagyvenantiems
Paryžiuje
yra
•Aš
liūdžiu
viso
nustojus.
jums didesnes padėkos už
rapijloe, PaJtalniSkiu jcaimo. Amertkoje išgyveno ao metų.
gana
sunku
su
maistu.
Baig
visko
netekus
ir
džiaugiuos
TP-YO, kovo 28.—Laik
tą vaizdą, kai didelės ir ma
Paliko nuliūdę: 2 broliai Pe
l
damas
noriu
jums
palinkėti
šiandien
jūs,
brangūs
fondo
tras
ir brolienė Marijona ir jų
raštis Jiji, cituodamas par
žos rankos kilo ir iš ten
šeima — Fiorence, Kazimiera
geriausios sveikatos ir klo lamente iškeltus klausimus,
ir James Htatual, Marijona ir
viena po kitos traukė dova bendradarbiai, geraširdinguWilliam
Young, ir broiis Pran
mu ir parama. Ištiesdami ties jūsų gyvenime ir BALF šiandien raportavo, jog di
ciškus
ir
broliene Sophie ir j-ų
nėles.
%
sūnai
Jonas
ir Edvardas; 2
darbuose.
Jūsų
geros
širdies
pagelbos
ranką,
nušluostot
pusseserts
Petronėlė
Jutkienė
delė
sankrova
nepareikštų
"Nesistebėkite iš mūsų to
neužmiršiu
niekuomet.
ir
Oną
Pilibaitieng
ir
šeimos;
deimantų, įvertinta $400,kio susmulkėjimo ir suma- riedančią ašarą ir suteikiat
2 pusbroliai Prancišklus ir Pe
tras Kunclai ir kitos g-imiri&j
daug džiaugsmo nevilties gy
Tremtinė motina su dviem 000,000, yra paslėpta Japo
terializėjimo. Seniau gyven
Amerikoje. .Lietuvoje paliko 2
venime."
seseres Marijona ir šhrogeris
vaikučiais iš Danijos rašo: nijos banko vaito gilumoje.
dami tėvynėj, gal, ir mes
Ignacas Slajlat ir Barbora tr
• * *
švogeris
Andriejus Girčiai ir
''Gyvenu tafrp nevilties ir Anot Jiji, jei raportas tei
Dūtumėm ne kaip apie taki
kitos giminės.
i š Italijos — Bolognijos pražūties. Ir, štai, jūs vie singas, tai Japonijos valdžia'
Ktinas pašarvotas Antano M.
žmogų nukalbėję, kuris tik
Phillips
koplyčioje, 3 JO 7 So.
universiteto studentas rašo: ninteliai, iš dangaus siųsti, galinti būti "giliai įvelta/'
JLituanica
Ave. .Laidotuvės j skaniu kąsniu tesidžiaugia
vyks
antradieni,
Balandžio ld.
"Štai, 23 sausio gaunu atėjot man į pagelbą. Aš
ar tesirūpina. Bet šiandien
Iš koplyčios 8 vai. ryto bus
atlydėtas i 5v. Jungio parap.
ir mes patys tapome tais pranešimą iš CARE, kad ga randuos kaip sapne, ir neti
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
liu
atsiimti
pakietą
iš
CARE
lingos pamaldos už velionio
kiu kad ir man dar giedressmulkiais tik kasdieniais
sielą. Po pamaldų bus nulydė
skyriaus
Bolognijoje.
Visų
tas j 8v. Kazimiero kapines.
ŠANGHAJUS,
kovo
29.
—
reikalais
tesirūpinančiais
dienos nusišypsos. Aš
Nuoširdžiai kviečiame visus
Krašto apsaugos min. Pai
gimines, draugus ir pažįstamus
žmogeliais, nes kitu kuo rū veidai prašvito. Tučtuojau
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Chung-hsi radijo pranešime
pintis mums atimtos visos vienas, kitas pasisiūlo man
Nuliūdę lieka: Broliai, Bro
lienės,
Pusseseras, Pusbroliai
i
pagelbą
—
pakietą
parga
sakė daugiau negu 1,000
galimybes. Mes esame men
ir tdsos kitos mūsų Giminės.
Laid. direkt.: Antanas M.
kiniečių civilinių samdinių ir.
ki didžiųjų rankose žaisle benti, nes jis sveria, maž
Phillips, tel. YARds 4908.
jų šeimos narių iš Kinijos
liai. Kitų rankos mūsų da daug, 21-22 kg. Mums grįž
bartis, mes nustojome vis tant su pakietu buvome pa
ko: ir tėvų, ir žemės, ir sa sitikti draugų, kurie irgi siū
vo turto, ir savo darbo, ar lė visokeriopą pagelbą. Galų
sa*o imamų, ir savo a r t i - ! ! ^ pakietas radosi mūsų
mųjų, ir už didžiausius pd-1 kampe. Čia prasidėjo^ atidaMARY OORSHA
8
(po tėvais Urbonaite)
nigus nenuperkamų dalykų, O*** - Kiekvienam i* kole
Mirė Kovo 28d., 1947m.. 3:tai yra laisvės ir gyvybės. į S ^ buvo^ id°mu,^ kas^^ra j 55 vai. popiet, sdulaukus 35
ir etų amžiaus.
u
ANASTAZIJA
RAKUNAS
I š visos širdies dėkui už kiekvienoje dėžutėj. Kiekvie
Gimė Chicago, Illinois
Paliko dideliame nuliūdime:
<po tėvais Sinkevičiūte)
paramą toje beviltiškoje mū nas čia siūlė savo paramą
mylima vyra Alexander; tėve
aų kelionėje. Kas mus bepa- pagelbą ir šis b e n d r ^ s f lį Pranciškų; 2 brolius Anta
Mirė Kovo 29d.. 1947m., 9:30 vai. vak., sulaukus pusės amž.
ną ir Joną; 2 tetas Marijoną
Gimė Lietuvpje. Kilo iš Rokiškio apskr., Pandėlio parap.,
remtų, jei būtume užmiršti ! džiaugsmas padare padėt* Gurskiene ir jos šeiniu, ir Ju
Martinonių
kaimo.
lijoną -Bakanienę ir jos šeimą
žymiai laimingesnę. Tuo me
ir daug kitų giminių, draugų
Paliko dideliame nuliūdime: dukterį Geneva ir žentą Frank
savųjų:
ir pažįstamų.
tu niekas nekalbėjo apie
Yuzapavik; 4 sūnus — Charles ir marčią Bernice, Juozapą I
Kūnas pašarvotas namuose:
* •
•
ir marčią Genevieve, Bruno ir marčią Mary, Edward ir mar
praeitį, jos puikius valgius,
156 W. «6th Place. Laidotu
čią Barborą; 10 anūkų; seserį Amilia ir švogerį Frank Ja
Tos šeimos mažas berniu
vės įvyks antradieni, Bal. ld.
bet atydžiai sekė kiekvienos
kaitis ir jų dukteris; 2 pusseseres — Etiaabeth Jerome* ir
Iš namų 0 vai. ryto bus at
kas rašo:
lydėta į Sv. Cecilijos parap.
Anne M^ller ir jų šeimas; ir daug kitų gimimų, draugų ir
dėžutės pakilimą. Pakiete
bažnyčią (45th ir S. Wentworth
pažįstamų. Lietuvoj paliko pusseserę ir brolį ir k. gimines.
"Vakar mamytė tarė: * Vai
Ave.), kurioj įvyks gedulingos
rasta daug, daug visokių ge
Priklausė prie Treeininkų Bnolijos, Apaštalystės Maldos
pamaldos už velionės sielą.
Po
kai, spėkit linksmą naujie
dr-jos
ir Marąuette Park Namų Savininkų klubo.
pamaldų bus nulydėta į Švento
rybių.
Kūnas
pašarvotas namuose. 2552 W. 69th St, tel> PRO.
Kazimiero kapines.
ną.' Ir mes tuojau atspėjom:
7740. Laidotuvės įvyks trečiad., Balandžio 2d. Iš namų 8:30
Nuoširdžiai kviečiam evisus
amntinys atėjo iš BALF! 0
gimines* draugus ir pažįstamus
vai. ryto bus atlydėta į Gimimo Panelės Svč. parap. bažny
dalyvauti šiose laidotuvėse.
čią,
kurioj >įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
mes taip laukėm, taip labai r—
Yuliūde lieka: Vyra«, TSvcpamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.
B. A . L A C H A W I C Z
li>. Broliai, Tetos ir visos ki
laukėm! Aš padėjau atneš
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus
tos mūsų Gimine*.
Laidotuvių
Direktorius
dalyvauti šiose laidotuvėse.
ti, atidaryti, mes labai no
ROSELANDE
rėjom pamatyti, kas yra ir
Nuliūdę: Duktė, Sūnūs, Marčios, Anūkai, Sesuo, švogeris
ir
visos kitos mūsų Giminės.
KOPLYČIA RANDASI:
tuoj paragauti. Siuntinyje
SENOMS, ATDAROMS, ]
Laid. direkt.: John F. EJudeikis, tel. YARds 1741.
10756 So. Mtohigan A ve.
radom visko. Man labiausiai
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
patiko saldumynai. Mamytė Tel. FVL. 1370 arba CAN. 2915
IK ODOS IŠBĖRIMAMS
teL — COtimodore 576S
sako, kad Lietuvoje mes taip

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

K^ Tremtiniai
RašoBALF

1,000 Kiniečiu Žuvo

f

Gerų ir Tvirtų Seklyčiom Setą
ISDIRBfifAI
tlūsų ilgų metų p&tyri«ias rakandų išdirbime
įgyjo nuo pirkėjų pilną
patenkinimą.
Turime dideli "* pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
yeliaaisios mados SEKLYČIOMS «BTŲ.
PIRMIAU MATYKITE MCSŲ sMauBTOVC
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!
<HA&AN£VmA MEMIAGAilB D/mBM TEBBkAMA
C2 LABAI
Tūkstančiai Piiaai Patenkintą Pirkėjui ištarėm* ttue. —
Prie feogos Paklauskite #u.

Kenči&nUejl nuo »caų. Atdarų
ir .kaudžių *sJaAu, tino kaip sunku yra ramiai paeSdėtl, Ir kaip
nakties metu negalima gerai išsi
miegot. Kuomet
žaiadoa pradeda
niežt Ir skaude
ti — užtepkite
I LBOUL.O Gintment naleng-vinimui skausmo
ir niežėjimo tų
ses'4. atdarų ir
skaudiių iaisdų.
Jo ataaiTinanfiios ir <skftusma
prssViVIriaTiflIns ypatyofc suteiks
Jums
tinkama
nakties poilsį ir
pagelbės išgydyt
senas, atda
ras ir skau-

aus

irx

l / ',

433044 Se Cedifornia
Avenue
Laf ay et te €727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES
/1890 k.)
DABAR KAS 6EŠTADUENJ,
nuo 9.-1B iki 9:30 v. ryte.

-

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Saro Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų,
bus parvežti perlaidojimui Tik pasaukite ir p. Petkus atvyks
į jūsų namas Ir suteiks jums visas perlaidojimo inlormacijas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

VALANDOJE
KREIPKITĖS PRIE
ANTnTONY B.

PETKUS
• • • » » • • • • •
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSC PATOGUMUI:

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

£812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų ffrjMiaižinun stoviui prieinamas!

SEKANTIEJI I RA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patarna-saVj

<«i

vimas yra tei
Sieną ir naktį.
kale, saukite mus.

LEGULO, » J T T ^ - D .
4847 W. 14th Staget
CICEBO 50, LLLIlrOlS

3 319 tltoonlce Ars.

PRO«pec» 0099

YARd 11138-1139

A rn I »

DIREKTORIAI

kufM n f a i rirof mi

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

;A ir EVANS

PIBKITE TIESIOG NUO —
MB. NEL80N

St. Casimir Monumeul
Company

10821 S. ĮMICHIGAN AVE.

Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, R ar
Sustoja.

» 0 7 3. UTUANICA AVE.

Phogg: YARds 4908

JUUUS LIULEVICIŪS
mm

S. CAUPORN1A AVE.

Phone LAFayette 3572

POVHAS J. RIDIKAS
8854 S. EALSTEfc ST.
710 W. Mh STREET
Telephone: YARds 1419

Telefonas: CEDARCREST 63 35

-

v

Phone: PUIinąm 8661

ANTANAS M. PHILUPS

„ į •«- ••^r--', -

3914 West lllth SL

Phones: YARDS 1138-39
PRGspect 6099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS

•v.
II

visose Chicagos ir
liostlando datyse Ir
tuojau patarnaujant.

1ACHAWICĘ Ir ŠONAI

$945 So, W«stMn AVa.

$$mi

Mes turime koplyčias

Phone: YARds 0781

1646 WEST 46tt ST.

2314 W. 23rd PLACE
10756 S. MK90OAN

daa. Vartokite J} Irgi skaudlems
nudegimams, šašų Ir atitrūkimų
•ftrasalinimui, Ir kad palengvinti
Psodaals'niežėjimą-. Atvfidina va
dinamą Athlete's Foot degimą Ir
aiesgjlma, sustabdo jo plėtimąsi,
nulaiko nuo odos nudistvimo Ir
•utruklmo tarp piritų; geras ir.
sausos, irtkatanCios odos niežšji
caul. nuo darbo Išbėrimams Ir ki
toms odos negalėms iš lauko pu-

^

••

4605-07 i Hermitage
Avenue
Y a r d s 1741-2

8819 U T U A N I C A AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

Siųskite Jūsų Money OrderJ tie-

Telef onaa — C A F a y e t t e 3516
Sa vminkaa — JOJI gayrp' \ \ f, m 1TTM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

IGNACAS J. ZOLP

LlGDĖSIO VALANDOJ
Šaukite

LAIDOTUVIŲ

•***»>w*m

— r/mum suiro IAMUMUŠ —
4140 Archer Ave.
Chicago 32, AL

John F. Eudeikis

LMAZElKAs
THOM

LEUULO OINTMENT parsiduopo $1 »6 ir po |3.5i.

Archer Aveoue Fumitore Co.

LUaWTOVIC IŠTAIGOS

*

-

-
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DIENRAŠTIS
—
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Iš Rusijos sugrįžusi pasakė:

1

. n; i»*f.t e i • fli»^ M i o r«) i.

fiflha'tfenls.

i,

iš Europos

£QV0

51, 1S27

m

minisferis
tapo kataliku

Važiuojant išmetė lavonus sniegan
•

Washington. — Dr. Alfred Bilmanjs, Latvijos ministeris Jungtinėms Ameri
kos valstybėms, buvo pa| krikštytas arkivyskupo Amleto Giovanne. Cicognani,
Apaštališko delegato Jungti
nėms Amerikos valstybėms.
Bilmanis iš liuterio tapo ka
taliku.
Dr. Bilmanis gavo katali
kų tikėjimo instrukcijas iš
kun. Gerold J. Kaiser, bu
vusio armijos kapeliono, ku
ris dabar dirba Apaštališko
je Delegacijoje. Krikšto tė
vais buvo Lietuvos ministeris Povilas Žadeikia ir jo
žmona.

i mus

70 ŽMONIŲ VIENAME VAGONE. — NEDAVĖ VAN SIŲSKIME LIETUVIAMS TREMTINIAMS MAISTĄ IR
DENS. — VAIKAI SNIEGE ČIULPDAVO. — DU
KITUS DALYKUS. JIE REIKALINGI PAGALBOS.
METAI IATRfiMIME.
Mrs. P. Svagzdys, 72491 tytoji teisingumu ir meile
X Anlink mus eina kal
(Tęsinys)
So. California a ve., gavo laiš taika neras iš mūsų tik beValstybės ir karo departRado Dr. J. Prunskis
ką iš Europos nuo savo gi-1 reikšmiai klaidžiojančių šebos, perspėjimai ne tik pa
mento pareigūnai nori suži
vieniams komunistams atsi
— Kodėl ir kaip jus išve-1 žiuoti, geriau čia vietoje nu- minaičio, kuris rašo kokios šėliųi ir ar pasaulio sąžinės noti apie Kari B. Radek, žy
sveikinti su Stalinu, bet ir
žė, — buvo paklausta atvy- j mirti. Kurie tremtiniai liko, sunkios tremtinio gyvenimo negrauš mūsų suėsto gyveni maus sovietų laikraštininko,
dienos.
Kai
kurias
laiško
iš
mo
aidas.
kusi Chicagon iš Rusijos tie nebegrįš, gal jau ne gyvisoms draugijoms, klubams
likimą.
traukas čia duodame. Jis ra
Toliau jis rašo laiške:
tremtinė.
apsivalyti nuo komunistų,
vų nėra. Kai mes važiavo- šo:
Kari
B.
Radek,
1937
me
— Mums yra baisios šios
— Dėl to, kad pirmojo pa- j me į laisvę, jau siuntiniai
jei nenori pateti į, sąrašą
tais
Maskvoje
buvo
teisia
—
Kaip
aš
galėčiau
pra
ištremties dienos, bet mes
saulinio karo metu mano buvo išsibaigę, atsivežtieji
elementų, priešingų šio kraš
mas anti-trockistų byloje
kalbėti
į
Jus
nė
pats
neži
visus
savo
vargus
dedame
tėvas buvo savanoris, stojęs j drabužiai išparduoti. Dar
to vyriausybei ir santvar
Radek buvo nuteistas dešim
Mamytė man vis sako: Aukščiausiajam
po
kojų,
į legijonus, laisvės kovose mėnesį, kitą būtume ištvėrę, nau.
14
kai. Nenusivalius komunis
metų
•' kalėjiman,
jam
rašyk, vaikeli, ir parašyk, kaipo auką, kad mūsų tėvy- rčiai
"
*T*
**»!«*¥"
o-toliau
—
mirtis".
buvęs sužeistas, gavę s meda
tų draugija gali susilaukti
kad tegu jei gali deda pas nei vėl grįžtų saulėtas ir * ^ * ? J ? . b a i ^is sau
lį. Jam buvo vėliau duota
(Pabaiga)
nemalonumo, o visiems lie
tangas nors vieną ar pora laisvos dienos.
sio 30, 1947, bet apie tai jo
žemės ir mokama pensija.
kios žinios iš Rusijos nėra.
paimti į
A m e r i k ą .
tuviams būti" didelė gėda.
— Šiaip pas mus be rūpes
Bolševikai ir surado jo var
Tada man širdis vėl prade
Draugijos ir klubai, dabar
čio ir vargų nieko naujes
dą sąrašuose.
da smarkiau plakti, nes pa
budėkite.
nio.
Maskvos radio šneka Pran
junti švelnų motinišką rū
KAŽKAS BELDŽIASI
cūzijai kad pastarieji dideli I £ £ į £ £
rt^ngVa- — Kartais mes patys savo
X Antanas ir Stanislovas
Los Angeles. — Mrs. MarNew York. — Amerikos
Vieną penktadienio vaka- Amerikos investmentai pranjėgomis pasidarom vieną ki- garet Mayer, milijonieriaus šv. Vincento draugija surin Jurgeitis, gyveną Chicago j,
~« «* ;iJ«; „;„„«„ »v««i„,ii • /i i.
:
i kys negreit užsimerkia nak
tą vakarą kaip gražių dienų žmona, užvedė divorso bylą ko ir išdalino $195,301 nuo prašomi atsiliepti į Immities
poilsiui.
Kurios
veidą
rą
as
ilgai
siuvau,
paskui!
cuzų
movie
(krutamųrjų
p
a
;
.
/
*!
.
.
,
>
„*IA<
T
V
W
M
nuėjau gulti. Girdžiu — kas! veikslų) industrijoje išstums
kasdien vagoja tas vadina prisiminimą, aplanko kar prieš savo vyrą. Jos vyras karo nukentėjusių kraštų grants* Protective League,
beldžiasi.
Nenorėjau tėvų j prancūzų gamybą "per keleMetro-Goldwyn-Mayer žmonėms.
mas gyvenimas vis gilesnė tais mus menininkai lietu yra
537 S. Dearborn St., Chica
gązdinti — atidariau duris,! r įus metus'\ Ir nenuostabu,
viai
iš
kitų
zonų
ir
vėl
pasi
studio
pirmininkas
ir
didelis
mis raukšlėmis. Po tokių
Prancūzijai, kur šv. Vin go 5, Ifl. Ši organizacija
žiūriu — namai apsupti bol- į prancūzų komunistai irgi rūpestingų žodžių krūtinėje klausęs gražiui lietuviškų turtuolis.
cento draugija pirmiausia jiems turi žinių nuo gimi
šlevikiį, su šautuvais ir dur- j kalbą tą patį tarp prancū- kažkas atsipalaiduoja ir aky dainų ir pasižiūrėjęs tautiš
Mrs. Mayer savo vyrą ap susikūrė, buvo
nusiusta nių, šiuo metu esančių Vo
tuvais. Pasakė, kad mus iš- zų filmų darbo unijų...
kų
mūsų
perlų
pamiršti
šias
se pasidaro drėgna. Tad pir
$50,000. Vokietija ir Lenkija
skundė, kad jis pabėgo.
vež j kitą apylinkę. Tėvelis | M a t komunistai šoka pa* miausia ir prašau jei galite sunkias dienas ir ryžtiesi
gavo po $25,000. Taip pat kietijoj.
turėjo sėdėti nejudėdamas, o *al Maskvos "muziką". . padėkite mums pakliūti iš. žūtbūtinei, humaniškai kopagalba buvo suteikta Aus
X Elenos Motekaitienės
mums buvo duota pusvalan
t5viškes laisvus lau
trijai, Olandijai,
Belgija, namuose, 1310 So. 49th Ct,
šio buvimo į gyvenimą. A n - į ™ «*
'
dis laiko susipakuoti. Suso
Kinijai, Vengrijai, Italijai, Cicero, šv. Antano Parapi
tras mūsų prašymas, padė kus
dino motiną ir vaikus į ro
Laiškas rašytas vasario 3
Japonijai ir Pilipinams.
kite mums su maistu. Pas
jos Namų Savininkų Klubas
ges, o tėvą ir, mane varė su
Rockford, UI. — Buvęs
mus dabar dideli stalčiai ir d., 1947.
karabinais. Atvarė į vieną
sekmadienį, kovo 30 d., 3 v.
Iš šio laiško galite supras episcopalųt dvasiškis, kurio
todėl aprūpinimas maistu
Michael Hummel. 29 me
dvarą, ten šaltyje palaikė iki
popiet renkasi savybės po
dar pablogėjo,* taigi mes ti, kad tremtiniai labai rei tėvas yra metodistų ministevakaro ir paskiau atgal tuo tų, 2224 Clybourn ave., aną atsidūrėm visai kritiškoje kalingi pagalbos. Todėl siųs ris, buvo įšventintas kunigu.
būviui. Visiems klubo na
Chicago.
—
Jei
kas
galite
pačiu keliu varė į trauki Heną gavo metus kalėjimo, padėtyje ir jei taip dar ii ki me tremtiniams maisto i r Vyskupas John J. Boylan,
paaukokite dėvėtus rūbus ir riams labai bus įdomu da
nius. Pakrovė į prekinius kad apgaulingu būdu išga giau palaikys kažin ar atsta- rūbų.
iš RočTcford, S t James pro- batus lietuviams
tremti lyvauti.
vagonus, buvo po 70 žmonių vo dešimt doleriui.
katedroje, suteikė jam kuni niams, esantiems Euhopoje.
X Ben J. Norbutas nese
vagone, su bagažu, nė kur
Jis buvo apkaltintas, jog
gystės sakramentą. Jis yra Jie labai reikalingi pagal
atsigult. Pakeliui
keletas naėmė iš Elsie Lanning, Lietuvių universiteto klubas
kunigas James A. Vander- bos. Minimus daiktus galite niai nupirko Stanley Mar*
žmonių mirė. Duris atidarę, 5849 N. Rockwell str., de
tinkaus vyriškų drabužių
pool.
nunešti į BALF sandelį,
į sniegą lavonus išmetė ir šimt dolerių su pretextu, jog
krautuvę, 3358 S. Halsted
Matai, kas ieško tiesos —. 4716 So. Marshfield.
toliau važiavo. Nedavė nė lis galįs suteikti moteriškei
St. Norbutas yra šio karo
tas ir randa.
vandens. Per langelį ant tindų apie jos dingusį vyrą.
PLATINKITE DRAUGĄ veteranas, ištarnavęs ka
šndūriuko išleisdavome kibi
Teismas paskyrė jam ne JAU DAUG K A ^ V SUŠELPĖ STUDENTpS IŠTRĖMI
riuomenėj keturis metus, iš
rėlį, kurs prigriebdavo snie mažą bausmę, kad per kito
ME. — DIDŽIULIS VAKARAS ŠALPOS NAUDAI,
kurių tris metus praleido
go, ir čiulpdavo vaikai, gin nelaimę nori praturtėti.
Indijoj. Dabar jis vakarais
Kas yra Lietuvių Univer koncentravo į tą patį tikslą,
damiesi nuo troškulio. Trau
lanko Illinois Technologijos
siteto Klubas — Lithuanian kaip ir visos lietuviškos or
kiniu važiavome 16 dienų ir
BAŽNYČIOS P R i p į A S TAPO KATALIKU BESIKLAU- institutą. Jis domisi lietu
Univeraity Club (L. U. C ) , ganizacijos.
naktų į rytus. Tada rogėmiF
kuris šiais metais švenčia 15
_ SANT MONSIGNOR SHEEN KALBOS PER RADIO viu veikia, priklauso prie
vežė tris dienas ir naktis
Mrs. John Sembora, 60
KVIEČIA
SVEČIUS
Tokie kalnai! Rogė3 gi ma netų, 2513 So. Keystone metų gyvavimo sukaktį. Tai
Amerikos pietvakariuose radio ir girdi įdomią kalbą,
Norėdami geriau susipa gyvena vienas žmogus, kuris
žos, kai apvirs — vaikar \ve., North Riverside, buvo gal šiek tiek skirtinga or
ir išklausė iki galo. Paskui
nusirita sniegu tolyn. Tik sunkiai sužeista, kai jinai ganizacija nuo kitų lietuvių j žinti su Lietuvos reikalais, vienu metu visai nepaisė ir sužinojo, kad tai kalbėjo
vieną naktį pastogėje pralei oakliuvo no gatvekariu, prie organizacijųĮ, nes jon pri-lKlubo nariai kviečia svečius nekentė Katalikų Bažnyčios. kunigas, tai buvo Sheen.
dome, bet be miego — tiek 26tos ir Keystone ave., prie- k l a u s o t i k kolegijos ar uni- padaryti pranešimus. Prane Bet šiandiena tas žmogus Jam patiko Sheen kalįa.
ten visokiu blusų, vabzdžių, miestyie
versitetuose studijuojantieji šimus jau yra darę tremti- savo bendruomenėje- labiau
Kitą sekmadienį 4 vėl jis
nešvaros. Pagaliau nuvežė į
arba studijavę. Klubo na niai: p. Mantrimas, Dr. Pa- siai gina katalikų tikėjimą. klauso Sheen kalbos, ir dau
sodybą, kur gyvenome dve
riai — vien tik jaunosios dalskis, J. Savaitis (kuris y- Jis tapo kataliku.
giau sužino apie katalikų
jus metus.
kartos žmonės. Klubo tiklas ra Klubo narys) ir B. BudPrieš pusantrų meti* jis Bažnyčią. Ir pagaliau supra
— Tai kokia tamstos nuo
Paskiausi apskaičiavimai buvo tolimesnis tarpusavio ginas (kuris irgi įstojo į buvo pakrikštytas Katalikų to, kad jis yra klaidoje. Jis
Bažnyčioje. Ir jis tapo ka pradėjo daugiau įdomautis
mone apie komunizmą, bol rodo, kad Jungtinėse Ameri lavinimasis ir pasiruošimas Klubą),
ševikus?
Universiteto Klubas jau taliku monsignor Sheen ir kataliKų Bažnyčia. Neužilgo
kos valstybėse daugiau kaip veiklai platesnėje visuomenėpraėjusiais metais yra ren- Katalikų vyrų Tarybos dė pamatė, kad Bažnyčioje yra
— Nieko gero pa3 juos. dvidešimt du telefonai tenka je.
•'*) 'W tiesa ir nutarė tapti katali
Tačiau dabar, kada visų gęs vakarą, kurio metu buvo ka.
Tai blogiausi žmonės pasau kiekvienam šimtui gvventoBaltijos j Jis pirmiau buvo taip keis ku. Ir šiandien jis džiaugialyje. Naciai buvo blogi, bet >u. palyginant su tuo, iog lietuvių tikslas yra nukreip parinkta knygų
studentams tai nusistatęs prieš katalikų gi» i^g yra tikrame kelyje.
ir jie taip žmonių neiškan visame panau-lvie 2.2 etlefo- tas į pavergtos Lietuvos gel Universiteto
Kai žmogus ima giliau ir
kino, kaip bolševikai. Jei no tenka šimtui gyventojų. bėjimą iš bolševikų nagų ir Hamburge. Taip pat pasiųs tikėjimą, kad tikraj nebūtų
ištremtų lietuvių šelpimą, ir t i IJsinigines bei daiktinės pa klausęs Sheen kalbos, jei nuoširdžiau galvoti, — jis
dabar reikėtų į Rusiją varamos lietuviui teatrui Vo būtų žinojęs, kad jis katali tikrai pamilsta tiesą pamils
Ben J. Norbutas
kietijoj
"Atžalynas"
ir
ki
kas.
ta
katalikų!
Bažnyčią.
•
J?
Birutės" choro ir Don Vartiems kultūriniams viene
Kartą netikėtai jis atsuko ., .
. nas posto. Jis yra "Draugo"
tams.
—.
rėmėjų J. Norbutų sūnus,
ATSIMINK BALANDŽIO 27
gyv. 7359 S. Peoria St. Jo
Universiteto Klubas balan
du broliai taip pat yra *'Bi
džio 27 d., sekmadienį, ren
rutės'' choro ir Don Varnas
JIS YRA VETERANAS I-mo PASAULI NIO KARO.
RINKIMAI BAL. 1,1947
gia didžiulį vakarą1 Lietuvių
posto nariai. Pasisekimo jau
Auditorijoje, kurio visas pel
LTETUVIV ORGANIZACIJA
V 1 N C E N T M. S T U L P I N A S
nam biznieriui!
nas bus taip pat paskirtas
HUGH B. CONNKJLLY
Publikacijos K o m . Pirm.
tremtinių šalpos reikalams.
.
DĖL II WAKDO AI.DRRMANO
TONY V A I S V O R A S
VALDYBA:
VICTOR B A L A N D A
Vakaro programa bus kul
SUTEIKITE ' D R A U G E "
STANLEY MARTINKUS
S T A N L E Y P. M A Z E I K A ,
tūringa ir įdiomi. Dalyvaus
J O S E P H M. AZUKAS,
Preartdent
TREMTINIAMS
E n t e r t a i n m e n t K o m . Pirm.
A N T O N PAULUS.
"Ateities"
šokėjų
grupė,
ži
l s t Vlce Pres.
(Atkelta iš 3 pusi.)
EDVVARD MIKSEVIOH
A N T H O N Y J. G I D I T I S ,
noma pianistė Sylvia Sabo
JOSEPH KAMINSKAS
los grupei. Dykai laikraščio
2nd Vlce Prcs.
CHARLES NAUJOKAS
nis, solistas Al Brazis, Bi
A N T H O N Y P. STA8IULIS.
A. URZA
siuntinėti administracija ne
.
Secret&ry
~*»
PETER BRAZDIS
rutės choras ir kiti meninin
FRANK WOIDAl.
J A M E S J. M i m T A L
gali, nes paštas tą draudžia.
Iždininkas
kai, žinoma, nebus apseita
F
RANK
RIMKUS
THOMA8 JANTLIS.
WM. K A C H E N A U S K A S
Tą gali paliudyti bet kuris
Ohairma" F l n a ^ c e C -M
be šokių, kuriems gros ge
P E T E R STRAVINSKAS
FRANK N^TTJO^AS.
MOKA GERUS raVTOENDUSl
A N T H O N Y OUDAITIS. Sr.
kitas laikraštis.
Sekr. Fln. K o m .
ras p. Byansko orkestras.
G
E
O
R
G
E
K
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I
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K
A
S
J O H N J. KTTT TS
MttMI Bendror*fftlbstttiUuUnėUma
Geradario, kuris užprenu
J O S F P H RTTTKT*8
JOSEPH PIKEL
Lietuvių
Universiteto
Klu
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Koks jo tikimos

Keista šneka

Tikrai keista

Davė $195,301

Buvęs episcopalas
[švęstas kunigu

Metai kalėjimo
už 10 doleriu

Jei kas galite

Gyvai rūpinasi Lietuvos reikalais

Pirmiau nekentė, o dabar myli

Po gatvekariu

Skamba ir skamba

Norime Geresnio 11-to Ward'o? - Tai Vėl Išrinkime
Hugh B. CONNELLY Aldermanu ll-to Wardo

PLANINGAS TAUP

MUTUAL FEDERAL SAVTNGS
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