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MINISTRAI SVARSTYS VOKIETIJOS
Maskvos Konferencijoj Sovietai Per
Savo Kaltę Liko Visiškai Izoliuoti

VIS DAR TIRIA CENTRAUA KASYKLOS NELAIMĘ

("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)

Molotovas Pasidavė Kuomet Amerika
Sake Kitaip Konferencija Užsibaigs
MASKVA, bal. 8.—Sovie- pagalbos programo, kaip jį
tų užsienių min. Molotovas nesenai patiekė U.S. atstošį vakarą sutiko sustabdyti i vas Warren Austin.
ilgas diskusijas dėl Keturių j . . - _ " " j
~
Didžiųjų nesusitarimų bė- U.J.-KUS8I ISldCie

Po dviejų savaičių, posė- (pabaigos.
džiavimo, atstovai ir surTokia anglų-prancūzų dvi
nalistai įsitikino, kad nieko kova, praslinkus
kelioms
didelio Maskvos konferenci- dienoms po savitarpio pakjoje nepasidarys. Čia gal to pasirašymo privertė šypbus padaryti kai k u r i e sotis Marshallą ir Molotovą.
tybės padarė spaudimą į
FRANKFURTAS, Vokiesmulkmeniški
susitarimai, I <* .
... , , ..
n
t į
Rusiją. Amerikiečių sluoksK bal. 8.—Amerikos ir
, . , ,.
,
Sovietai Pasilieka Izoliuoti
niai šiandien sakė, kad jei- j Rusijos okupacines jėgos
bet
klausimas.
Bet kada visi keturi mi
kurisjoks
guli didelis
a n t pasaulio
pe
gu rusai nestabdys savo j sutiko įsteigti liaizono ministrai išdėstė savo tezes
čių, nebus pajudintas.
kliudymo taktiką, visa k o n - j s i J a s v i e n a k i t o * okupacijos
dėl
būsimosios
Vokietijos
Greičiausiai dar kartą
1
ferencija gali greitu laikurl z o n o s e - A n o t u * komandos
santvarkos,
visus
laukė
kei
apie birželio mėnesį Londo
užsibaigti.
(pranešimo, misijos
turės
ne susirinks ministrų pava stas siurprizas.
Ministrai r y t dieną pra- , l a i s v e k e l i a u t i I * r v i s * k i '
Iki šiam laikui Prancūzi
duotojai, kad visą reikalą
dės svarstyti Vokietijos s i e - i t o s valstybės zoną ir bus
pradėjus nagrinėti iš pa ja viena buvo izoliuota su
nų nustatymo klausimą.
Imliotos s t i r t i ir raportuogrindų, o rudenį New Yorke savo teze, prašant pritai
11 a i e
Pasidarydamasnuolaides-!
P **vo tapatų interesus
"Keturi Didieji'' bandys pa kinti paraidžiui federalizmo
Tyrimo komisijos, kurios bando nustatyti priežastį sprogimo užmušusio 111 an
|tose z
°nose.
statyti galutiną tašką a n t principus Vokietijai, dabar gliakasių Centralia, 111., kasykloje, j a u nustatė, kad nebuvo toje kasykloje prisilaiko- niu, Molotovas sutiko su
•v
susitarimo.
Kiekviena misija turės
viskas pasikeitė ir izoliuota ma saugumo priemonių, ši nuotrauka padaryta Illinois valstybės komisijai besimo reikalavimais išbraukti is
(Acme Telephotoj į P l a m * sudarymui laikinos j kariuomenės, laivyno ir aviAnglo-saksų santykių tri- liko Sovietų Rusija su savo šiant leistis žemyn į nelaimes vietą.
| vyriausybės Vokietijai so-jacijos atstovus, nedaugiau
nimasis su sovietais ir pas doktrina.
Paskutinį momentą anglų
(vietų pasiūlymą pavesti sau ;kaip po 14 karininkų ir kakutinioji Trumano
kalba
Igumo policijos galią cen- reivių, Amerikiečių misijai
kongrese, privertė konferen ir amerikiečių pozicijos len
tralinei vyriausybei.
vadbvaus brig. gen. Walter
cijos dalyvius giliau susi gvai susigretino su prancū-!
Telefonistu
Streiką
W
Hess
mąstyti ir t a s kaip tik ne- zų ir lieka dar kai kurios
Užbaigė
Sutarties
Projektą
U.S. darbo departamento
prileis padaryti greitų i r ' smulkmenos, kurias manoatstovams vedant derybas
Rusijos P a ž y m a s leisti I K i n i j o $ | ( o i m n i i s t a J
neapgalvotų sprendimų.
j m a s u l a i ku bus galima pa
WASHINGTON. bal. 8 . - prisiekime j o m s . . . visuoti- chieagoje ir daugelyje kitų Vokietijai plebiscito keliu
šalinti.
Mimstrai ' A t o s t o ^ j a '
j R a i p j a u , { ^ ||fĮ
^ Sen. Vandenberg (R., Mich.) no tikSjimo aktu."
j miestų, federalinis tarpinin pasirinkti savo ateities san
Šiandien ragino senatą užNori UNRRA Šalpos
kas
Peter*
G.
Manno
WashNeminint
Gromyko
var
tvarkos
formą
buvo
vakarų,
Su pirma pavasario diena cūzija savo tezėje pabrėžia: girti mUitarinę ir piniginę
ŠANGHAJUS, bal. 8. —
vakar
pareiškė : valstybių diplomatų paskaiMaskvoj pasirodė atlydis ir
1. Politišką decentraliza paramą Graikijai ir Turki du, užsienių reikalų komite ingtone
i.
Mes viliamės, jog bus ga- | tytas bandymu išlyginti so- Kinijos komunistų viršinin
to
pirmininkas
tuo
atsakė
visos gatvės patvino nuo vimą ir išvystymą federali- jai, kad išvengti "reakcijos,
kas šiandien pasiuntė kabletirpstančio sniego. Tas pa- jnių Vokietijos valstybių at- kuri grasintų taikai ir sau į sovietų atstovo pareiškimą lima šiandien pasiekti susi vietų nuolatinius reikalavi
saugumo tarybai vakar, kad tarimą."
mus $10,000,000,000 repara gramą į Washingtoną pra
vasariškas puryas pasiekė sakomybės.
gumui visame pasaulyje."
šydamas, kad U.S. UNRRA
Amerika
"nesiskaitė"
su
cijomis.
Vakarų
valstybės
Kuomet
jam
buvo
praneš
net ir konferencijos salionų
2. Davimas toms valsty Anot senatoriaus, Amerikos
viršininkai apsvarstytų ko
kilimus. Ministrai, matyti, bėms teisę turėti savo vy $400,000,000 pagalba tiems UN galia ir pažeidžia jos ta apie Manno pareiškimą, atmet? tą rusų pasiūlymą. munistų reikalavimą, jog
galią. " A š nežinau geres telefonistų unijos preziden
Užsienių ministrų pava
ingi susižavėjo pavasariška riausybes i r
kraštams "neapeina" Jung
da
v . ,.
vf - • šalpa siunčiama Kinijai
atei
J
nio
būdu
'sunaikinti
Jungti
duotoj
ai
šiandien
užbaigė.
.
,
_
,
.
•
„
_
tas sakė: "Tai priklausys
nuotaika, kad po dviejų sa
3. Šių valstybių adminis- tines Tautas, bet yra "did
tyje butų paskirta žmonėms
sav
vaičių įtempto darbo, nuta tratyvinių organų kontro- žiausias aktas savanoriško nes Tautas' negu duoti jai nuo bendrovės. Ką tik mes j <> užduotį paruošti p r o - j , ;komunistų laikomose išspecifinę užduotį, kurią ji darytumėm tufe tų būti už- jektą taikos sutarties Aus- i
rė keletą dienų pasilsėti, įliavimas.
neturi tikslo nė pasiruošimo girta telefonistų darbininkų trijai. Tas reikalas dabar laisvintose" srityse.
Bidault panorėjo aplankyti | Anglai yra panašaus devisą Vokietiją | savo rankas atlikti," Vandenbergas pa
unijų federacijos politikos teks- ministrų tarybai.
vieną seną vienuolyną už j centralizavimo
šalininkai,
ir tokiu būdu Rusijos sienas reiškė.
Nenori Taikytis su
komisijos."
200 km. nuo Maskvos, Bevi- tik siūlo, kad dar būtų su ji perkeltų a n t Reino kran
nas užsimanė paatostogauti daryta centrinė vyriausybe, tų, ko iki šiam laikui jiems Neplanuojama TUIM Rusiją
Sukilėliais Paragvajuj
^ 3 0 visame krašte UN Šaltai Žiūri i
Iš
Smolensko
apylinkėse, o kuri būtų lyg kepurė visam dar nepasisekė padaryti.
ASUNCION, bal. 8. —
streikuoja maždaug 340,000
Rusu
Planą
Graikijai
Pradėdamas
debatus,
ku
gen. Marshallas
pareiškė pastatui.
Prez. Higinio Morinigo šian
Molotovas siūlo sudaryti rie gali tęstis savaitę ar dau telefonistų, kurių didžiauLAKE
SUCCESS,
N.
Y.,
norą pasilikti prie biljardo,
dien vis dar priešinosi išsi
Amerikiečių pozicija yra būsimąją Vokietiją panašią giau, .Vandenbeigas sakė siąs reikalavimas yra $12 bal. 8.—Sovietų
bandymas
kad sulošus keletą partijų tarp dviejų šių pasiūlymų: į Weimaro respubliką.
savaitei
algų
pakėlimas. pastatyti prieš J.A. Valsty- derėtai taikai šio krašto
"Tuo
tarpu,
tokiomis
sąly
su draugais.
jei būtų sudaryta centrinė ! Bet šis jo pasiūlymas iš gomis kaip dabar, Graikija Įvairiose rytų valstybėse ! b e s TJ. N . komisiją prižiūrėti i m § n e s i o U ? U m o c i v i U l " a m _ e
Tokiu būdu buvo padary- vyriausybė, tai tik visų fe-1 Bevino lūpų susilaukė trumnugrimstų į komunistų įta- raportuota įvairūs sąjūdžiai tiesioginės pagalbos progra kare. Raportai sakė sukilė
ta mažutė pertrauka. O ji derahnių valstybių atstovy- pą "ne," o Bidault atkirto: j ką ir prasidėtų lemtina re-i grįžti į darbą, sudaryti nau- mą Graikijai šiandien atro- lių jėgos beveik įsikasusios
buvo jau reikalinga, nes per Į ^
^ 3 ^ 3 .
—Weimaro respublikos at- akcija Rytuose ir Vakaruo- I i* sutartį,, arba dirbti be- dė einąs niekais po labai j v i s o j e P i e t i n § J e <***)*
»
paskutiniuosius
posėdžius
Tokiu b M u kaip
mato.
kūrimas mano krašte nebus se." J i s sakė Amerika savo I vykstant deryboms.
šalto priėmimo Lake Suc- š ^ J 8 ^ anglai su prancūzais buvo m ą v a k a r ų v a l s t y b į ų tezės sutiktas su džiaugsmu. Ne planu nei&gelbsti britų im- j
cess salėje. Trečioje ilgoje į LONDONAS, bal. 8. —
smarkiai susikabinę dėl Vo- t a r p u g a v y t u r i d a u g . p a n a _ bepadarykime klaidų, kukalboje 11 tautų saugumo 1 Henry A. VVallace atvyko
perijos, ir Mes neplanuo- [eWISaS P a t e n k i f i f a S
kietijos anglių klausimo.
rias padarėme
sukurdami jame ofensyvą prieš sovie
šumo.
VVASHINGTON, bal. 8.—taryboje, sovietų delegatas c i a šiandien pradžiai maršBidault Grasino Apleisti
m
Reichą. Neužmirškim, tų sąjungą."
Ko Siekia Vokietijoje
John L. Lewisas šiandien Gromyko pasiūlė UNai pas rūto, kurio metu jis pasąKonferenciją
kad ši Weimaro respublika
prižiūrėti, jkys kalbas Anglijoje, PranRusai?
"pasitenkinimą," kirti komisiją
Vandenbergas sakė "jei pareiškė
leido iškilti Hitleriui, davė mes atmestume planą jo es kad anglies iškasimas vakar kad Amerikos pagalba Grai cūzijoje, Kopenhage. Osloje
Bevinui nesutikus su pran
R e t U e k a d a r S o v i e t ų Ru_
jam valdžią ir ginklus. Ne miniame tiksle, mes duotu dieną buvo "gerokas," ir į k i j a i b ū t ų ^ vartojama vien ir Stokholme. Jis sakė šis
cūzų teze dėl Ruhro krašto ..
jaugi dabar, kada praliejo- me 'žalią šviesą' agresijai
si j a . . .
Graikijos žmonių gerbū- | y r a kritiškas laikas pasauįsakė angliakasiams sugrįž tik
V1U1
anglių eksploatacijos, Bidag ^ ^ į y r a g r i e ž t a i prie- me tiek kraujo, kad atradus visur. Mūsų moralinė galia ti į darbą taip greit kaip
•
lyje, ir kad jis ieškos tų
ult aiškiai pabrėžė, kad jei š i n g i v i f l i e m 8 ^ ^ p a s i ū l y - laisvę, Sovietų Rusija siūlo ir vadovybė mirtų ant vie kiekviena kasykla bus pa
Taryba sutiko vėl sueiti : Progresyvių jėgų Vakarų
mums
Weimaro tos. Mes padidintume savo žymėta esanti saugi.
prancūzų reikalavimai del m a m s n e g j i e s i e k i a v i s i š k o prikelti
tęsti diskusijas Amerikos Į Europoje, "kurios
nuošir
anglių nebus išklausyti, tai ^ ^ ^ % suvienijimo, s u fantomą, kad vėl atsirastų pavojus. Mes susilpnintume
džiai tiki į pasaulio vienybę
jis eisiąs net iki konferen- p a r l a m e n t u i r s t i p r i a yym pavojus pasaulio taikai?
už taiką."
Jungtines Tautas padaugin
cijos blokavimo.
riausybe.
Vyt. Arūnas dami jų sekančias atsako
KALENDORIUS
—Mes negalime prileisti,
—New
Yorko
policija
rado
lavoną
Langley
Oollyer
už
Šiame pasiūlyme mato
mybes. "
Balandžio 9 d.: Šv. Marija
kad anglys, kurios yra ka mas -aiškus sovietų tikslas,
verstą dėžėmis ir popieriais tame kambaryje, kur anks
Prašo Skelbti Žinias
Kleopą; senovės: Dalė ir
riškosios pramonės P a & n n - Vokietijos f e d e r a l i z m a s
ciau buvo rastas jo mirusio aklo brolio lavonas.
du, būtų laisvai paliktos j i e m s g u d a r ( ) r i m t ą b a r j e r % Apie Komunistu Veikią
—CIO plieno darbininkų unijos ir U.S. Steel bendrovės R a s a
Vokietijai ir ji turėtų jų ^
Balandžio 10 d.: Šv. Mayakarų
vaMybes
ir
VVASHINGTON, bal. 8.— ATĖNAI, bal. 8.—Maž atstovai vėl suėjo bandyti sudaryti naują sutartį.
daugiau negu jos karo a u - , j i e m s
—Nesimato Jokio ženklo, kad Prez. Trumanas ruoštųsi ^ " i u s ir Šv. Ezekiejus; sereik§tų
nVLgfiim.^eną
Ats. Byrnes (R., Wis.) šian daug 80,000 Graikijos val
novės:
kos,—pasakė Bidault.
^ kitog valstybeSt t u o t ^
Gintautas ir Vildien prašė valstybes gynėją džios darbininkų šiandien duoti įsakymą valdžiai paimti telefonų pramonę.
—Vakar pranešta, kad Danijos karalius Christian, 67, mantė.
Toliau jis pabrėžė, kad pu jei Vokietija bus vienas Clark atkreipti Amerikos išėjo ant 48 valandų streiko
Ruhro kraštui reikalauja; vienetas, tai per suvienytą žmonių dėmesį į visus nau pabrėžimui' savo reikalavi pradėjo atsigauti po širdies atakos sekmadienyje.
ORAS
—23 asmenys žuvo lėktuvo katostrofoje Venezueloje.
specialios
kontrolės tuoj I socialistų-komunistų parti- jus faktus sužinotus apie mų pakėlimui metinio Vely
Apsiniaukus ir lietinga.
pat, bet ne taip kaip Bevi- ją, išvysčius propagandą, komunistų partiją ir jos na* kų bonuso iš 50,000 iki 100,—Pranešta, kad Henry Ford laidotuvės bus privačios,, Saulė teka 5:23; leidžiasi
ir kad j e palaikai bus palaidoti prie mirusio sūnaus.
j 6:24.
nas siūlo, nuo okupacijos' gal jiems pasisektų paimti j rių veiklą šiame krašte.
000 drachmų.

^ i i l f f ^ t t Santykius Savo Zonose

Sen. Vandenbergas Pavadino Planą ^ Greit Baigti
Padėti Graikijai Tikėjimo Aktu'

Vėliausiu ŽiniŲ Santrauka

80,000 Sustreikavo

k?

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, IEEINOIS
=

Treciactiems, baland. 9, 1847

:

N E P A P R A Š Ą S VAIKAS

Lietuvos Vyskupu, Esančiu Tremtyje,
Laiškas Broliams Lietuviams Amerikoj
(Tęsinys)
Mes kreipiamės į Jus, Bro
liai ir Seserys, kad Jūs kiek
vienas rastų sau tremtinių
tarpe brolį ir seserį, laukiau
t | Jūsų paramos, kurtos bro
lis broliui, sesuo seseriai su
teikti niekad neatsisako.

pinant, kad būtų atspausdin
tas vietos laikraščiuose. Taip
pat platinant atskirus su
laiško tekstu lapelius savo
parapijiečių terpe per kata
likiškas organizacijas.

3. Rev. A. Vilkaitis, (24) i h p U / a l t a r JI t u / i a f o k
Kiel-Friedrichsort, An der !"•• "BITer - JWIdICT
Schause, Litauisches Lager, '
OPTEMETRIOTAS
2201 W. CERMAK ROAD
Germany.
(Vtr8 Metropolitan State Bank)
4. kėv. J. Steponaitis (24)
TeL OANal 7329
Klein VVittensee, Krs. Ec- Tai.: — Kasdien l t lkl 12: 1 lkl I; 7
ikl
fle tad 10
kernfoerde,
Litauisches
Laj
••
* - «*•» *£* «•£ g *
b) Gerbiamieji Amerikos
1
madlenj l t lkl 11. Trečiad. uždaryta.
lietuvių laikraščių Redakto ger.
riai prašomi įdėti šį laišką
5. Rev. V. Martinkus, (24)
Būkit Malonūs
j artimiausiąji jų redaguo Lueheck, Moltkeatr. la.
jame laikraščio numerį ir,
6. Rev. F. Kireilis, (24)
SAVO AKIMS!
Jei f alima, paraginti laikraš* Itzehoe, Moltkestr. 16.
Tik vieną porą aki^ gauname gy
venimui Saugokite jas, leisdami
cfo skaitytojus prisidėti prie 7. Rev. A. Sabas, (24) Spa- lšegzaminuoti Jaa moderniškiausių
kurią regSjimo mokslaa
lietuvių, tremtinių šelpimo kenberg b/Hamburg, Litau metodu,
gali suteikti.
laiSke Aprodytuoju būdu.
87 METAI PATYRIMO
isches Lager.
pririnkime akinio, kurie prašalina
8. fcev. J. Čeponis, (23),
6} Amsrtkos sėtuvių Ka
visą akio Įtempimą.
talikų &rfani*aeijos, ypač Seedorf b/Zeven, Krs. Bre~
launfm**; yra prašomi su mervoerde, Litauisches Lašio laiiko tiifiniu supažin
9. Rev. V. Suminąs, (23)
dinti S«vo organizacijų naOldenburg i. O., "Unterm
OPTOMETE1STAI
rius ir paraginti juos laiške
1801 So. Ashland Avenue
Berg'^ Litauisches Lager.
nurodytu būdu šelpti Lietu
Kampas lh-toe gat.
10. Rev. J. Ruokis, (20)
Te'efonAs GANAI/ 0523, Chicago
viai tremtinius. Taip £at jife
Hannover, Litauisches LaOFISO VALANDOS:
grasomi surasti norinčius
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m.

| riau nesupras, kaip darbi
ninkui, norinčiam nusiplau
ti po sunkaus d&rbb šaVo
veidą, yra svarbu ir muilo
gabalėlis, kario teeteu ji*
čia negali gauti, nes ar jo
visai nėra ar jis neturi, daž
nai visai negaunančios, kor
telės.

Mes kreipiamės į Jus, Afriekas geriau uš darbirnėrikc* Inteligentus. Kuni
gus, Darbininkus ir Darbi- n m k * nesupras darbminMn,
« ! * * * , kad kiekvienas Ii Ju- k u r * s k * d i r ****** J*1*
kai,- bet jau be padų ir jai
mi pasirinktų tremtiniuose
Gary Treiit, aklas 21 mėnesio amžiaus vaikas, iš Freejau neturi jokios vertės, ka3au panašų darbininką, darlandville, Ind., Skambina piano abiem rankom. (AetaebMinVe, inteligentą ar kuni- j * « * J1 n e t u n ?***}»**
Draugas tereikto)
gą, kurie čia nebegali žmo-! P * * * * * * , negaudama baniškai apsirūpinti savo r e i - 1 t u k a m s P * " * * * « » » • * - .
ta r a š o m ų j ų pt iemoniį, j Mūsų baigiamasis prašys
kalų savo rankų darbu. Mes , inteligentas geriausiai mijiems trūksta visako, ko taip mas Jums, Mylimieji rfrta^
juk žinome, kad niekas ge- p r a ^ kokioj sunkioj padė
. Trečiadieniais uždaryta
labai reikia tnokyMą lartkan | tujė, yra tas, kad pūty* pa šelpti j » * o ir tolimesniųjų ^ R e v . P . Totoraitis (23)
Šeštad.
9 : t i a, m. iki 6:0» p. m.
t ir tirm
tyj atsiranda inteligentas
čiam jaunuoliui, jaunuolei.r *£ žinią apie fcį ftiuSų raitą, p a ž i n i ų j ų arpeJ• padeh v
Litauisches Lager.
tremtinys, kuriam nesmagu
^ ^ pasirūpėtumėte praneSti vi jtott* p r i i m t i šelpimo dar-' ^ ^
TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namų.)
y c^"*{2
net klausiamam prisipažm- _
»
* J ^ 2^^
^
na, kad kam nors galėtų tų siems savo pažįstamiems, bą parašant jų pavedimu
Blomberg, Litauisches La
ti ir fmsisakyti, kad jis nėDidele Krauutvė
dalykų pritrftkti. Ola, deja> kaimynams, kurių sis mūsų Uafišku? tremtiniams,
ger.
RAKANDAI, RADIO \ tūri kuo pakeisti savo nu taip yra.
rastas gal negalėtų pasiekII. a) šelpimo santykiams
PHYSICIAN and BURGHOS
(Bus
daugiau)
dėvėtų,
baltinių
.
IR JEVVELRY
(Uetuvis Gydytojas)
ti, kurie gal jau pamiršę sa- i it susirašinėjimui su šelpiaKilni krikščioniška lietu
Mes kreipiamės į Jus, Mie
3925 West 5l»tu Street
vo tėvų kalbą mūsų rasto maišiais užmegsti nurodoma
vių
šeima
Amerikoje,
kuri
lasis Amerikos Lietuvių Jau
VAXULNI>OS: i — 4 popiet, • : ! • —
J.
RIMDZUS,
D.
C.
nesupras, ar jj kuriuos nie- šis kelias:
l : i « Takarala. Trečlad. pasai sutarti.
niine, kad Jūs paimtumšte gal mažiau teturi savo šeikas anksčiau su panašiais
Visi, kurie nori laiške nuLICENSED CHIROPRACTOR
Savo ypatingon globon pa-1 mos narių, argi negalėtų ps>
klausimais nebuvo kreipęsis, rodytu btdu dėtis prie lietu
LN STATE OF INDIANA
našius ?i Jus jaumiohus, jau- j rodyti sav6 kilmaširdišltunes ntes kviectairte vidus, vių tremtinių Šelpimo, pra Home calls Įn Indiana
nuoles, pasidalintumėte, taip mą ir duosnumą, "rasdama
PHYSICIAN and SUBGEON
Phone Wentworth 2527
kieno krūtinėje plaka kriks- šomi kreiptis laišku (geriau
Sakant, juos savo tarpe, į- tremtinių tarpe šeimą su dau
8757 S. VVestern Ave.
PHYSIO TIIERAP Y
čioniška širdis, o Aukščiau šia atvirute su apmokėtu at
žvelgtumčte } jų reikalus, geHu vaikų, kurių bent vieOfiso TeL: HEMlock 5849
sia, visų malonių davėjas, sakymu) | vieną iš žemiau
936 VVest 63rd Street
kurie yra tokie pat, kaip ir|nas kitas galėtų rasti sau
Eez. TeL: HEMlock 2324
palaimins visus amžinuoju nurodytų lietuvių tremtinių
HOURS: Daily e to 8 P. M.
Jūsų — namie esančiųjų —IAmerikoje krikšto tėvą ar
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
ryšininkų, kurių adresai čia
atsilyginimu.
tadieni pagal susitarimą; kitomis
8aturdays
10
A
M.
to
8
P.
M.
ff' sustiprintumėte juos ir.krikšto motiną, kurie pavaMšUinmiti nuo 2 iki 4 po piet,
Visagalio Dievb malotiG, duodami:
7—0 vakare,
morahai ir galima medžią- ! duotų paliktuosius Lietuvo1.
LiėtUvftį
Raudonojo
Kry
Offa.
TeL
Vm.
1886
VM departamentai patalpinti gine parama. Jie laukia Jū-|je šiokius ar tokhia pasitu- •fceVo ir Sūnaus ir šventosios
viename baltame name
Dvasios palaima temina SU siaus Centro Valdyba, Tuesų
broliškos
širdies
pasireišrinčius
giminaičius,
1947 metų Radios, nuo $20 00
birigen, Karlsstrasse 11,
Jumis
ir
tepasilieka
visuo
iki $450.00.
kimo. tačiau Jūs jiems ne^
Mylimieji Kristuje> jei
DANTISTAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Germany.
TELEVISION setai, po $275.
met.
pasiekiami - Jus gi be di- ^
Jūg gavo ^
y
įšg||r.
1446 SO. 49th Court, Cicero
ir aukščiau.
2. Austrijos lietuvių; trem
4201 Archer Avenue
Elektrikiniai dulkių valytuvai, delio vargo galite juos rasti
Antradieniais, Ketvirtadieniais
Juozapas Skvireckas
sejusj duosnumą bendriems
tiniams rsJyti šiuo adresu: | U G 0 N I U S PRIIMA:
etektrikiniai šaldytuvai, skalbi
ir Pfn^'*^^*"1**1*1
ir
santykius
sii
jais
rižmegsKauno Arkivyskupas ir
mo mam&inoa, etektrikiniai pe
tremtinių reikalams papildy
a) Rev. Kl. Razminas, Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL VAlIT 10-12 ryte; 2^6, 7-9 P.1L
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai ti. Tas im»ų jatmimaš trtm- ^
^
^ ^ . ^ ^
^
Metropolitas
Žams b/Landėėk 44, tirol, Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 3147 8. Halsted SU, Chicago
pečiai, rašomos mašinėles.
^^ _
Vincentas Brizgy*
Krautuve atdara Kiekviena tyje turi savo orgamiacijas. j m e n i n i u a r t i m o
AuBtria. ir
Pirmadieniais, Trečiadieniais
dieną ir vakarais: pirmadieni, savo mokyklas. Mes * e » » « l J u 8 b ū s i t e į v y M ę jMeviškoKauno Vyskupas
ir
b) Rev. P. Brazauskas,
ketvirtadieni ir šeštadieni iki
„„rodysim* Jnms jų adre- .Q I š g a n y t o j o
P'dgelbiriirikas
pMnofcym4>
9 vai. vak.
Glasenbacn b^Salžburg, UN
Vincentas
Padol>ki%
LdmoMdi . c R a d l o ^ n . ""» ""• taip sakant, paoary- J f l a p a k e ) s i t e a u k š t y n B a v o
RRA La*er 191, Bar. 8/17, GYDYTOJAS EB CHIRURGAS TeL: GROvekSD 4020
landos kas sekmadienį. » WCFL sime pradžią tarpimftKavi-; . . . • . *,^Utt „„„„„„_
(Ofiso ir SmSmĖįm
Vilkaviškio Vyskupas
4146 Archer Avenue
Austria.
<ioeo MI.)radiostotie, »:»o va- . . . £ • ._,,. . ...
nelaimingųjų brolių suspaus
Ofiso TeL LAFayette 5210
Pagelbininkas
mui tarp J « į ir jų^
L ^ širdig P a d S d a m i ga, ir
Res. TeL REPublic 0054
JŪS d Ug
Jeigu Neatsiliepiama —
(JOVAIŠAS)
# *. išM
*
° g
^
\ mažmožiais bet duodami at- 2ams b/Landeck,
Saukite:
KEDzie
2868
Tirolio Austrijoje
GYDYTOJAS B CDZKURGAS
f
{r
gf
Jūšų numatytart
VALANDOS:
2423 H t*t Marqu ette Rd.
1947 m. kovo 4 dieną,
GYDYTOJAS tt CHIRUBOAS
'gyvena
tremtinio
g
y
v
e
n
t
ą
,
^
.
J
g
^
m
3241 S. Halsted St. krašte, pergyvenusiame baiiDargia Vaistinės Name)
Kasdien nuo 1—3 vai popiet
4729 8 o . AsTilawd A ve.
prie šito pašalpos būdo, tik šv. fcazimiefo šventėje.
Chicago 8, IHinois
OFISO VAiJjrDOS;
ir nuo 6 iki 0 raL vakare.
sų karą. Jie neturi mokyk rai geriausiai paremsite tre
MM
(2-tros hibos)
TEL. CALUMET 72S7
Kasdien nuo 1 iki 4 vai p.p. ir
Tročiadienk) vakarais ir taincl
Ofbo Telefonas: Y AJRds 0554
loje Vadovėli*, jiėmi trt&s- mtinius ir pelnysite Dangis
a e t a t t o ^ a i s p ^ totmrtt
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti
P. Š. I. a) Gerbiamieji AJO neausinepia sausate—
——.
kojo Tėvo atsilyginimą, kurs merikos lietuvių Klebonai
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
Bes. Tel.: MDWaj 2880
būdamas VISTI Tėvas, visus I prašonii su šio laiško hiriOFISO VALANDOS:
Res. 6858 So. Talman Ave.
Tei OANal 012S
niyli ir laimina, ypač ttfos, I niu supažindinti savo ffer*
Res. TeL GROvehiU 0617
Wirie myli sivo brolius ne ! p«ijiečrusr jti galima, paskelOffice TeL HJEMlock 4848
KASDIENINIS
VTnftNINTELB AMERIKOS
diena.
žodžru. bet darbu.
biant j | iš sakyklos, pasirū
[OTA!t BAL. ild., » 8 3 .
RADK) LAIKRAsna —

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

" • — •

•••••*-•

J 5 f F. BUDRIK, Inc.

Dr. VValter J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

DR. P. ATK0O0NAS

DR. AL. RAČKUS

DR. EMILY V. KRUKA5

Dr. Alexander J. Javois

JOS f. BU0RIK Inc. « ^ s ^ . i a ^ Jie,
•

DR. CHARLES SEGAL

^

•

mAPGUTI^

DR. BIEŽIS

___

WHFC -1459 kilocycles

_

f

= ;

= =

SEKMADIENIAIS: h n o f-mos
UI 2-ros valandos popiet —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:90
valandos vakare.
EXTRA PROGRAMAS: Penk5J ta dieniais nuo 7 Iki 8 v. vak.

Dr. f, C. Winskunas

tfSL Iggjjjfc T868

tALANDOS:
Nuo ? iki 4 popiet; 6iki 8 vak.;ir TeL CANai d2o1
, TreČItJtenlala

MARGUČIO Ofiso Adresas.

67Š5 So, Western A ve.,

Chicago, Ui į

Telefonas — GROvehiU 2242
9^

v

paj&l

ititartl.

sTPASYS L1TWINAS SAKO:
M

Tai
n A D A D
Geriausias Laikas Pirki!
\Ji\Ut\W
— VISOKIOS RŪŠIES NAMAJH8
REaKMENiS-.
* GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insnlooto Ptytu išvaizdos Sldmgs
— Langn — Dnrn — Tvoroms MaterloJo — MaiWvos —
Varnišlo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srnių — Visokios
R6fties rnsnflaoijos' Materiolo — Šturmo Langą — Kom
binacijos Dura — W«JHft*rd — Plaster Board — Vamz
džių h* Daug Kitu Dalykų.
APROKAVTMA3 IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI»

LTimSAB,

Vm.

CARR MOODY LUMBER CO.
S039 a HALSTED ST.

TEL. TICTORY 127t

VALANDOS: ^fuo S-toa vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

» IEIGU NORITI PASKOLOS ANT NAMO
0 /EIGŪ NORITI rA8D3CTI TAUPINIMUl
S JKIGU NOKTU GAUTI 1% — KREIPKJTtS |

DR. P. Z. ZALATORIS

Dr. Kazimieras E. Fitz

GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS

PHYSICIAN AND SLTRGBON
>C-RAY E*AMINfAtlONS
VALJLNDOS:
Kasdien , — l~i: 7-9: TreŠad, Ir
Sefitad. nuo 1-1; Sekmad. - ^
j
i^
-aaicaU sutarti.
.
.

Dr. Vincei* l Zopel
DENTIST

Savings and. Loaiiisjcii
TeL CANal 8506

H q fa<BBų aarnBBl ipdrtnrt r* M e n i tortnn u*
Corporation,

f

"& wr^s. i^SdSniL^sri ry^nTSiar

DR.

k mm

PBYHlGIAN
<U«rrirvt«

ww

A BtIHOEON
GYDYTOJAS)

tv# fforQ aireei

4

*ssrrjssJ: jsK^
Tet —

"

.

•

PHYSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
Sekmad., Trečiad. ir destad.
Vakarais—tik
pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave.
Office Tel. Y ARds 4787
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. Namų TeL PROspect 1080
6 iki 0 vai. vakare.
Ofiso TeL VlRginla 0036
Tel. Y ARds 8146
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

1821 So. Halsted St.

DR. V. A. M U S
GYDYTOJAS K CHIRURGAS
m AKINIUS PRITAIKO

PHOSDCK*

asas

rafaadieniaiS: 2—4 is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. I. E. MAKAR

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

'

.

Dr. A. Montvid, M.D,
GYD1TOJAS IR CHIRURGAS
West Town State Bank BIdg.

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue

2400 VVest Madison Street

Ofiso TeL: SEEiey 73S0
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Reali. TeL: BRUns^iok 0597
M s o Ifols l»ULOlAN 1108
VALANDOS:
Narna TeL: PULL&fAN 8277
Nuo 1 Ud S popiet; 6 tat Į
' -u 'im i.

•i*mi

i-

DR. STRIKOL'IS

4157 Archer Avenue
2421 VVest 63rd Street
iU VVest 35th Street
ValsDaOs ~Teiepnone *^, „
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-^8:30 P. M.
Pagal sutarti.
GROvehiH 7S1S VaL: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:80
Trečiadieniais'pagal sutartf.

(ftt^fc.

U 1739 So. Hakted St'

Res. TeL: PROspect 6659

Ofiso tel. MONroe 0570.
Restd. tel. OANal 781S

2»m West Oermak Road

STAStS

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS K CHIRURGAS
2201 W. Cermak Kd.
Valandos: %—$ popiet ir 7—8v.v.
GYDtTOJAS IR CftmURGAS Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 2421 VVest Marquette Boa^
vakarais ofisas uždarytas.
0490 vV. Marquette RA.
OFISO VALANDOS:
RE22DKNCIJA
Ofiso Tel.: PKOspect 6446
NUO 2 iki 4 ir nuo 7 iM 9 vakare.
8241 West 66th PIaee
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus.
Res. Tel.: HKBOock 3150

#'••. ' • • U I

•

I

Į

•

.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, t^HICAGO, tCEItfOIS

Trečiadienis, balana. 0, I&tf

R
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H E L P W A N T E D — MOTERYS

ŽINIOS NUO PACIFIKO

1946 m. p r e l a t e \Maciejauskas, pramatydamas pa
DARBŲ SKYRIUS
rapijos augimą, parsisiųsdi
tooooooooooooooooooooooooo*
na iš Europos du jaunus
"DRAUGAS" H E L P WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
Viena iš pparčiausiai au- tremtinius kunigus, kurie a197 No. Dearborn Street
gančių Amerikos lietuvių R. teityje p e r i m s parapijos
TeL RANdolph »488-»48»
K. parapijų yra Šv. Kazi tvarkymo reikalus. Jau da
H E L P WANTED — VYRAI
BORDEN'S
miero parapija Los Angeles bar jaunieji kunigai parode
mieste, Kalifornijoje. Vienin inipiatyvos lietuvių organi
Ice Cream
REIKIA
telš Pacifiko pakraštyje lie zacijų tarpe.
72 to 80 cents per hour, and
tuvių parapija didėja dėka
Visi trys Šv. Kazimiero
time and one-half over 40 hrs.
atvykstančių lietuvių iš Ry parapijos kunigai įeina ir į
tinių valstijų, Kanados ir ' 'Kalifornijo,?. Lietuvio" žur
Pietų Kalifornijoj
net iš Pietų Amerikos, šio nalo redakcinio štabą ir ja
See Mr. Phelps
karo metu daug lietuvių ka me įneša gyvumo bei įvairu
or Mr. Posey
reivių buvo atvežti Kalifor- mo savo straipsniais ir ži
Turi turėti D3EW kortele ir ap
siimti keliauti į Kalifornijos apy 2285 W. VAN BURĘN ST. nijon, kur jiems patiko ir niomis. ' 'Kalifornijos Lietu
linkes. Išlaidos sąryšyje su dar
nemažai nutarė čia apsigy vis' • buvo pradėtas leisti
bu apmokamos geriems darbi
TWO YOUNG LADIES
venti.
ninkams.
1946 metais A. Skiriaus ini
FOR GENERAL OFFICE WORK
Midland Constructors, Inc.
Šv. Kazimiero parapija ciatyva. Iš pradžių tik mi- Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos, kunigai (iš kaires dešinėn): kun. Jonas Ku
Mušt know how to type. 40 hour
211 W. Wacker Drive
week, ideal working conditions. 1941 metais buvo vargingai meografuotu biuleteniu, o činskas, prel. Julius Maciejauskas ir kun. Jonas Tamulis.
CHICAGO 6, ILL.
If you are dependable and prelato J. Maciejausko įstei nuo šių metų pradžios spaus
looking for permanent position gta, padedant būreliui pasi dinto žurnalo formoje.
ba tiesti strateginius kelius rejo, rodos, pabėgti nuo šio lijono dolerių. Kaip žinome,
PORTERIŲ
with many benefits, it will pay
u
PILNAM LAIKUI
you to investigate this opportu šventusių lietuvių. Per ke K. L . " yra spausdinamas per Sibiro plotus, kad ne nelaimingo žemes kamuolio, gen. Patton žuvo Vokietijoj
LIBERALI NUOLAIDA
nity.
letą metų parapija žymiai Oakland, Cal. (2721 Logan tolimoj ateity pasiektų; ir
J. Gerimantas automobiiio nelaimėj j a u po
APDRAUDA VELTUI
CALL O R S R E M H . J F R D
APMOKAMOS ATOSTOGOS
sustiprėjo ir šiandien jau S t ) , o redaguojamas Los atimtų laisvę iš t o krašto,
paliaubų.
Matykite* Miss Sterens
SPECTOR MOTORS
ruošiasi prie statymo dides Angeles ir San Francisco' į kurį tu šiandien koją įkeLos Angeles, Calif., aukš
• •
•
PERKOVYEL DEPT.
600
W.
25th
ST.
VIC
0123
Tarp 9 ryto iki 12 pietų
nes bažnyčios, ,
veikejų pastangomis. Kat. lei.
tesnysis teismas praneša,
Šveicarijos vyriausybe pla
MORRIS B. SACHS. INC.
WANTED
— Maldauk ir prašyk, kad pagarsėjusio pastarame nuoj a aptaksuoti visokį gė
6638 S. HALSTED
OTENO — CLERK
kad visi išgirstų tą širdį ve kare Amerikos ge n e r o 1 o rimą, išėmus vandenį ir pie
riantį tavo brolių ir seserų George S. Patton, Jr., nuo ną, kurie, ištikrųjų, yra svei
40 HOUR WEEK
YOUNG MAN
GOOD SALARY
To Learn Carpenter Trade
balsą iš tolimojo Altajaus. savybe verta arti puses mi- kiausi kiekvienam žmogui.
Prefer G. I. in early 20's.
E.vcellent working conditions.
Prieš keletą mėnesių pa-! žaliose lankose ganėsi lais- Tegu nelieka nė vieno betų
Wonderful opportunity.
likau 20-tojo amžiaus gėdos vi galvijų būriai. Linksmi vio šiame krašte, kuris iš
SPECTOR MOTORS
DAVID BERKUN & SON
amerikiečių duotų savo tautą. O jeigu,
ir
žmogaus
paniekinimo pasipuošusių
600 W. 25th ST.
4404 So. Went\vorth
Mr. Judd. simbolius, vadinamus D. P . veidai dingo ir jų vietoj ra gink Dieve, atsirastų iš mū
VICtory 0123
R E I K I A
stovyklomis. Su neramiai dosi rimti, giliu skausmu sų pačių, kurie siūlys ki
plakančia širdimi ir d a r ne paženklinti tėviškes brolių tiems šio pragaro galybių
baigusiu blėsti jaunatves artojų ir sesių pavidalai. I r sukurto vaisiaus, tą telydi
EXPERIENCED ONLY
Sash ir Door dirbtuvėje — prie
entuziazmu sveikinau New palengva virš jų iškyla, per amžius lietuvių motinų
lentų darbo.
FOR READY TO WEAR
Yorko pakrantėse žmogaus prasta skarele parištas, ma prakeikimas.
LIBERAL DISCOUNT
ATSIŠAUKITE
Dievas ir geri darbai te
laisves i r savistovumo sim no gimdytojos veidas. Jos
FREE INSURANCE
NIELSEN BROS. MFG. Co.
iš mažų dienų pažįstamas būnie tavo gyvenimo paly
bolį — Laisves statulą.
PAID VACATIONS
jūsų uždarbio šaltiniu. Visos jūsų
• Jstojimas \ J. V. Armijg, šian
pagrindinės išlaidos, kaip mais
220 N . Springfield Ave.
dien
reiškia
daug
daugiau
už
p
a

dovai.
—
O brangi laisve, a š tik ta žvilgsnis sustojo a n t ma
See Miss Stevens
tui, rūbams, butui, mediciniškai
prasta sutarties pasirašymą- 3 a r
m —' Į ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ** — P
Motinos veidas vel dingo
ir d a n t ų priežiūrai, y r a opmokadauglaJu met.ų tarnybai. J ū s pra
nęs.
J
i
lyg
nusišypsojo,
bet
da
Tave
pažinau^
kai
prieš
Personnel
Dept.
H E L P WANTEI> — M O T E R Y S
tt^ps^. J ū s galite keliauti j tolimus
dedate karjera, kuri daugeliu a t 
l
žVmčs kampus. Ir j ū s galite pa
žvilgiu yna gvresne už bet kokią
šešerius metus Ta^ęs ūmai ir vel skausmas surakino okeano platybėje. Artinosi
Botween 9 a. m. and 12 noon
sitraukti su pensija visam a m 
kita, kuria j ū s galėtumėte pasi
vakaras, i r raudona, lyg
jos lūpas.
rinkti.
žiui tik po 20 a r 30 metų t a r 
netekau!
MORRIS B . S A C H S , I N C .
T H E BEST RADIO P L A C E I N TOW!*
nybos.
Armijoj j ū s galite taip* greitai
Staiga ir prabilo, ir aš po krauju pritvinkusi, saulė noAš jutau, kad cementines
kilti aukštyn, kiek jūsų sugebė
Dar daugiau: karjera armijoj
6638 S. Halsted S t .
jimai ir tarnybos laikas leidžia.
duoda
jums darbą, kuris y r a
kelių
metų
vel
išgirdau
jos
NEEDS
statulos krūtinėje
suplakė
J ū s ga)unate aflyginimą mokyda
sjvarbus jūsų kraštui ir dėl k u 
masis kokios nors specialybės a r
rio j ū s būsite gerbiamas Ir ver
NEW YORKAS, Bal. 9.— širdis ir veide pasirodė mo- balsą:
amato, kuris ir v&iiau gali būti
tinamas kitų piliečių.
Karo departamentas atsisa tiniška šypsena, o didingai
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Apie Pacifiko
Lietuviu Parapija;

WANTED
GIRLS - WOMEN
Packing

Steady Work

Mokestis $2 į Vai.

Motina liepė

ar jūs pagalvojote apie

DARBININKŲ

KARJERĄ
ARMIJOJ?

Salesladies

100 GIRLS

Radio Sugedęs?

U. S. A r m y

RADIO SERVICE CO.

$1.04

Sugrįžo mokyklon

MOTOROLA

EARN UP TO $54
PER WEEK
GIRLS — 18 TO 35 YEARS
START AT $34.00
FOR 40 HOUR WEEK

Light Work
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WE5TW00D LIOUOR STORE ]
2441 West 69th Street

MODERN FOOD PLANT
PAID VACATIONS
FREE UNIFORMS
STEADY WORK
DAYS OR NIGHTS

VERIFINE FOODS, INC.

WATCH SAVINAS CI0W!

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
IŠDIRBĖJAI

PASIRINKIMAS
Tiesiog Joms
O Mflsf Dirbtavaa

VYNO, DEGTINES IR ALAUS

710 W. RANDOLPH ST.

* • *
pristatome | narnos:
Geriausiu rūšių alu

Mūsų ilgu metu patyri
mas rakandų išdirbime
jgyjo nuo pirkėjų pilną
patenkinimą.
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4140 Archer Ave.
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FOR THAT HOME
ALL YOUR OWN
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JOS. M. MOZERIS, Sec'y

3236 South Halsted Street
TEL. CALUMET 4118
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VE ON A PLAN

Chicago 32, HL

Telefonas — HAFayette 8516

Telefonas PROspect 5951
PLATINKITE

$1200

KEISTUTO SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

— PARLOR SUITE IŠDIRBĖJAI —

Savininkas
4

$•00

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
U* LABAI PRIEINAMAS KAINAS?

Archer Avenue Furnifure Co.
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Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!
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Prie Progos Paklauskite Jų.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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DRAUGAS
T H E LTTHUANIAN DAILY

Revoliucinio Komunizmo Promotorius
Atskleidžia Raudonųjų Paslaptis

FRIEND

Entered aa Second-Class Matter March 81, 1916 at Chlcago, Illinois.
Under the Act of March S, 1879.
Publisbed daily, except Sundays, Jungi. Valstybėse, bet ne Chicagoje:
by the
Metams
$8.00
Lithuanian CathoHc Press Sodety. Pusei Meta
*_*.. f.50
Member of the Catholio Press Ass'n
Uistantaose:
Metams • • • • • > • • • • • • • • • • • • $8.00
Subacrtptlon Rates:
Pusei Metu
4.60
$8.00 per year outsfde of Chicago: Pinigu reikia siusti PaSto Money
$7.80 per year In Chicago & Cicero;
Orderiu su užsakymai*.
4 cente per copy.
^ _ » _ — _
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Prenumeratos kaina Chicagoje ir Skelbimų kainos bus prisiunčiamos
tuojaus, tavus prašymą.
Clceroje per
$7.00
Metams . . . • • • • • • « •
4.00 SKBLBKITfiS DIEN. "DRAUGE"
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Henry Ford
Praėjusį pirmadieni staiga mirė" Henry Ford, sulau
kęs S3 metras amžiaus.
Kas buvo Henry Ford ir kokį vaidmenį jis suvai
dino Amerikos pramonėj, tai žino visi. Jis buvo auto
mobilių pionierius ir" tos pramones genijus.
Jis mirė Dearborn mieste, netoli tos vietos, kur gi
mė (1863 m.), kur pradėjo savo pramonę. Mirtis am
žinai užspaudė akis vyrui, kuris stebėtinai iškilo, ku
ris, kaipo pramonininkas, pasidarė pasauline figūra.
Iš nedideles dirbtuvėlės, kurią pats savo jėgomis pasi
statė ir pradžioje pats vienas joje dirbo, neišėjęs net
jokių inžinerijos mokslų, tiek išvystė automobilių ga
mybą, kuri jį padarė turtingiausia pasauly žmogum.
Jo išradimai, jo bizniški gabumai, jo sugebėjimas ki
tus įkinkyti į\ darbą ir, be to, mokėjimas santykiauti
su darbininkais daugiausiai prisidėjo prie velionies pa
sisekimų pramonėj ir iškilti į pačias gyvenimo viršū
nes.
*i
Velionis ne tik kad davė darbininkams geresnį at
lyginimą ir geresnes darbo sąlygas negu kiti pramo
nininkai, bet jis gamino tokius automobilius, kurie bu
vo pigūs ir kuriuos darbo žmonės pajėgė įsigyti. Tai
automobiliams atidarė plačią rinką ir čia Amerikoje
ir užsienyje.
Henry Ford vardas ne tik yra įamžintas Amerikos
industrijos istorijoj, bet kartų kartoms jis švies pa
vyzdžiu ir kalbėte kalbės apie progas ir galimumus
jauniems žmonėms, intensyviai ir sumaniai dirbant,
siekti ir pasiekti gyvenimo aukštumų. Jo vardas vi
suomet bus gyva inspiracija jaunimui. Skaitant ve
lionies gyvenimą ir darbus, jaunieji geriau supras Amerikos demokratinės santvarkos vertingumą. Tiesiog
pasakiški Fordo pasisekimai ir atsiėkimai amžiais kal
bės apie tai, ką darbštus, ambicingas žmogus gali pa
daryti demokratinėje Amerikoje. Pagaliau, Fordo gy
venimas visiems laikams bus aiškiausiu liūdymu apie
Ameriką, kaipo 'progų kraštą*' (Land of opportunity).
Velionis buvo ne tik pramonės milžinas, bet ir didis
Amerikos patriotas. Jis rūpinosi ir krašto ir žmonių
gerove. Taip pat dėjosi prie kultūrinių reikalų. Savo
laiku jis vedė stiprią kovą su neteisingumais ir nešva
rumais biznio, finansų pasaulyje, kovojo su spekulian
tais. Taigi, ir šioj srity velionis turi nuopelnų.

•
Japonijos Rinkimuose Komunistai Prakišo

Praėjusį sekmadienį Japonijoj įvyko lokaliniai, savi
valdybių, rinkimai. Juos akylai prižiūrėjo speciali są
jungininkų komisija, į kurią įėjo ir Maskvos atstovai.
Pažymėtina, kad tuose rinkimuose laimėjo kandida
tai, nepriklausą nė vienai politinei partijai, liesa, ne
tiesioginiu būdu juos parėmė konservatistai, kurie su
daro dabartinę Japonijos vyriausybę.
Komunistų partija, aktyviai dalyvavusi rinkinių kam
panijoj ir turėjusi savo kandidatus, visai prakišo, Jfi
nepravedė nė vieno savo kandidato. Veik tas pats at
sitiko ir Japonijos socialistų partijai.
Šie rinkimai, tai buvo pirmieji demokratiniai rinki
mai Japonijoj. Balsavimo teises turėjo ir moterys ir
jos gausiai balsavo.
—

Netrukus bus ir visuotinieji krašto rinkimai. Komen
tatoriai daro spėliojimus, kad ir juose laimės dešinieji.
Japonijos rinkimai buvo pravesti teisingai, dėitto*
kratiškai. Jie buvo ir slapti ir laisvi. Jei šitokiu būdu
būtų pravedami rinkimai Lenkijoj, Bulgarijoj, Jugosla
vijoj ir kitur, kur komunistai turi įkėlę savo koją, ir
ten komunistų partijos neturėtų jokios progos laimėti.
Dėl to tai žinodama Maskva, rinkimus praveda netei
sėtai, smurtiškai, likviduodama visas nekomunistines
partijas ir net grynai kultūrines organizacijas.
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Nauja Knyga

— SLAPTOJON STALINO POLICIJON jTRAUKTA
APIE 2,000000 AOENTŲ. — KAIP VYKIX)MAS
RAUDONASIS TERORAS. — TBYS MILIJONAI
BADU IŠMARINTŲ UKRAINIEČIŲ ŠAUKIA TEI
SYBES. — KRUVINI RAUDONŲJŲ DARBAI UŽ
SIENYJE: NUŽUDĖ ŠVEICARIJOJE REISS£, KU
BOJE — MASL0V4, MEKSIKOJE — TROCKĮ, VA
ŠINGTONE — KRIVICKĮ, NEW YORKE — JULLį.
POYNTZ.
AMERIKOS PAREIGA — PASIPRIEŠINU
IMPERIALISTAMS
— Teroras tai jėga, kuria yra paremtas komunizmas
ir sąmoningas melas tai jų propagandos turinys, —
šitaip rašo James Bumham. buvęs revoliucinio komu
nizmo promotorius Jungtinėse Valstybėse. Per eilę me
tų tarnaudamas komunizmo idėjoms jis jas labai gerai
pažino ir dabar parašė knygą "The Struggle for the
World" (Kova del pasaulio), kurioje perspėja žmoniją,
kad komunizmas nori atnešti terorą ir diktatūrą, ir
kad Amerikos pareiga yra vadovauti pasipriešinimui
— užkirsti kelią raudonųjų grobuoniškoms užmačioms.
KOLEKTIVIZACIJA — BAISUS MASIŲ
IŠNAUDOJIMAS
štai kaip prof. Burnham apibudina savo eilės metų
patyrimus apie komunizmą:
— Ūkinė kolektivizacija, kuri pradžioje buvo garsi
nama kaipo garantija ūkiniam visos žmonijos išsilais
vinimui, praktikoje pasirodė privedanti prie labiausiai
koncentruotos formos ma*iij išnaudojimas (p. 63).
— Komunistų pasisavinimas valdžios monopolis api
ma visas žmogaus gyvenimo rūšis: ne tik politiką, bet
ir men% pramonę, žemės ūkį, mokslą, raštiją, dorovę,
pramogas, šeimos gyvenimą (p. 63).
RAUDONASIS TERORAS
•

— Vadovaujanti komunistinio teroro (prievartos, įgązdinimo) jėga yra jų slaptoji policija, N.K.V.D. (ne
seniai pasivadinusi M.V.D.), kurią sudaro apie du mi
lijonai agentų, veikiančių visose pasaulio dalyse. Jiems,
vėl, padeda ir juos kontroliuoja daugelis kitų agentūrų,
kaip slaptieji komunistų partijos daliniai, kontroles ko
misijos, karinė žvalgyba, didžiųjų įstaigų ir aukštųjų
pareigūnų privatiniai šnipai ir milijonai savanorių ar
prievarta įtrauktųjų pranešėjų ir provokatorių. Tero
ras yra visur, niekada nesiliaujantis, tai nuolatinė ko
munizmo atmosfera" (p. 63).
i
TERORO
Teroro įvairumas apima visas rūšis: nuo atsargių,
psichologinių gundymų iki ekonominio (piniginio) spau
dimo, grasymo žmonos ir vaikų likimu, ištrėmimu ir
priverstinu darbu, iki kraštutiniausių kankinimų, šūvių
į sprandą Lubiankos kalėjimo koridoriuose ar planuo
tų nužudymų miestų gatvėse, traukiniuose, kuriuos įvykdo specialus N.K.V.D. teroristų skyrius.
— Teror6 įtampa, — rašo toliau tas buvęs komuniz
mo propagandijstas, — viršija visus apskaičiavimus.
Jo aukos skaitomos ne pripuolamais tuzinais, bet mi
lijonais. 1932-33 metais, vykdant ūkinę kolektivizacija
(komunistinių dvarų įvedimą), buvo sąmoningai badu
numarinta trys milijonai ukrainiečių valstiečių. Mask
vos vykdomuose "valymuose" dešimtys tūkstančių bu
vo sušaudyta, šimtai tūkstančių įkalinta ir milijonai
išsiųsti į N.K.V.D. koncentracijos stovyklas ir vergų
darbo batalijonus (p. 64).
KRUVINIEJI DARBAI UŽ SSSR KIBŲ
Pabrėždamas, kad slaptosios komunistų policijos kru
vina ranka siekia į visas šalis, prpf. Burnham iškelia
šiuos faktus.— Ispanijoje civilinio karo metrf N.K.V.D. turėjo- sa
vo kalėjimus ir torturų kambarius, šimtai Franco prie
šu, kurie tik turėjo* pfieŠkomunistirtį nusistatymą, bra
vo pagrobti ir nužudyti NKVD agentų,. Jie pasiekė
Prancūziją ir nužudė prteš*staMn1stinio ketvirtojo irttei*nacionalo sekretorių o riuo karo pabaigos — areštuoja
ir pagrobia Prancūzijos rusus, kurie tik atsižada Sta
lino. Šveicarijoje slaptoji Stalino policija nužudė Igną
Reiss, vieną iš savo pirmykščių agentų, kurs manė, kad
jis gali pasitraukti iš eitų ligi tol pareigų. Kuboje nu
žudė Parjlitj Maslovą, Meksikoje nudūrė Trockį, Kini
joje padeda susidoroti su Chiankaišeko partija — kuoitfintangu. Vašingtone ji sugebėjo suvaidinti Krivickio
(buvusio bolševikų žvalgybos viršininko Europoje, atsimetusio nuo Stalino) saužudybę; New Yorke -*•• lik
vidavo Meyer London ir Juliet Poyntz" (p. 64).

Run. Pranas Juras parašė ir gražiai išleido knygą —
*'Pranašystės apie pasaulio pabaigą". Knyga turi 110
puslapių. Gana gausiai iliustruota. "Darbininko'' spau
da. Knygai įvadą parašęs dr. J. Prunskis.

Šitaip bolševikus apibudina prof. Burgham, kurs per
eilę metų savo plunksną, savo sugebėjimus buvo sky
ręs komunizmo tarnybai.
Dr. J. Prunskis

Lenkiame galvą kun. Jurui, kad jis taip uoliai ir nuo
širdžiai rūpinasi ir darbuojasi praturtinimu lietuvių
knygų lobyno.

Sekmadienį, gegužės mėn. 4 d. Sv. Kryžiaus parap.
salėj L. Vyčių choras duos šaunų koncertą. Tai bus
organizuotojo lietuvių jaunimo meno šventė.

Brone Našlaitė

NKVD SPĄSTUOSE
Lietuviai Žiniose
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Tada jie vėl mandagiau pradeda mane klausinėti.
Laikas nuo laiko tardytojas palieka mane vieną, ke
KUN. J. E. GĖDRA
liolikai minučių išeidamas į gretimą kambarį, kur gir
J. Valstybų sostinėje yra
dėti verkiantis Magdutes balsas ir atsakymai į jo klau
vienas pagarsėjęs jaunas simus. Mat, jam išėjus, tas gražiai apsirengęs rasas
kunigas Juozas Gėdra, ku
praverdavo duris į koridorių įleisti grynesnio oro, ne
ris gražiai kelia lietuvių var
suprasdamas ar nekreipdamas dėmesio, kad aš, sėdė
dą ir dirba svarbų darbą.
dama arti durų, girdžiu Magdutes parodymus, kas man
Kun. Juozas Gėdra yra
buvo labai naudinga.
didelės parapijos klebonas
Gretimame kambaryje, prie kurio sienos sėdžiu, ma
Washingtone ir šiuo laiku
tyt, yra surakintas Vytas, bet jo iš balso nepažįstu,
sekretorius
organizaorjos,
nes jis vos beiškalba. Pagaliau, net tikėti nebesinori,
kuri nori įvesti Didžiojo
kad ten yra Vytas. Jei jis ten būtų, tai jie manęs nuo
Penktadienio šventų trijų
lat neklaustų: "Kur yra Vytas?"
valandų šventimą tinkamu
Bekalbėdama taip privargstu, jog man karščiu dega
būdiu.
akys, išdžiūsta liežuvis ir lūpos, aš vos begaudau orą.
Viename laikraštyje buvo
Pagaliau po kelių pakartotinų prašymų gaunu leidimą /
paminėjimas, kad kun. Gėd
ištiesti kojas ir pusę stiklinės vandens suvilgyti gomu
ra yra gavęs laišką nuo Pre
riui. | pakartotiną prašymą duoti daugiau vandens at
zidento Trumano, kuris pri
sako:
taria jojo minčiai ir žada
— Pakaks.
stengtis pašvęsti tris valan
— Tamstos ir vandens gailite? Ko, ko bet vandens
das nuo 12 iki 3-čios Didžia
Lietuvoje niekados nepritruks, ir neteko girdėti, kad
jame Penktadienyje susikau
kaliniams kas gailėtų vandens! — piktai išmėtinėju
pimui ir Kristaus Kančios
tardytojui.
apmąstymui.
— Gausi ir daugiau, jei atsakinėsi teisingai, o jei ne,
tai visiškai negausi! — grasina man tardytojas.
Kun. Gėdra yra padaręs
— Mes viską žinom, tavo brolis viską mums prisi
daug gražaus* darbo tam pa- .
pažino, jis sėdi čia, gretimam kambary... Ir tau tol
čiame mieste jaunimo tar
neduosim nieko, kol tu nepasakysi tikros teisybės! —
pe ir yra pasižymėjęs moks
piktai rėkia tardytojas.
le Katalikų Universitete ir
— Jei jūs žinot, kur yra mano brolis, ir jei jis jums
kitur. Jis pats ir jojo asme
jau atsakė j visus klausimus, tai turite žinoti, jog nenybė neša daug garbes lie
meludju ir* fcaįd aš sU ju6 nesimačiau, — griežtai pa
tuviams.
sakau tardytojui, širdyje nusimindama dėl patvirtin
ANICETAS SIMUTIS
tos žinios, jog už sienos randasi prikankintas Vytas,
ir sykiu džiaugdamosi, kad aš jo neišdaviau.
Autorius knygos "EconoPo trumpų ginčų vėl pajuntu sukepusias lūpas, go
mic rteconstruction of Lithmurį ir liežuvį ir dar sykį, paprašau vandens, kurio
uarria Aft*r 1919". Anicetas
nenori man duoti.
* I
Simutis, šiuo laiku yra pa
— Jei neduosite man gerti, tylėsiu, nes jau nebepa
sižymėjęs kitu raštu. Šį sykį
jėgiu atsakinėti į jūsų klausimus, — sakau.
jis yra pagelbėjęs vieriai
— Jei pasakysi, kur yra Vytas, gausi ir valgyti, ir
Jeanne Batten parašyti be*
gerti, o jei neatsakysi, tai dar tris paras pasiliksi ne
galo įdomų straipsnį, "Is a
valgiusi ir negėrusi. Taip pat bus ir su Aldona G. Ji
Small Nation Worth It?",
irgi mums meluoja, todėl ir ji negaus valgyti, — šyp
kuris tilpo "America" žur
sosi tardytojas.
•
nale, 1947, kovo 22 d.
Aš jam atsakau:
Šiame straipsnyje auto
— Visko klauskite jo paties, nes, kaip tamsta sakei,
riai tiria ar mokslas tauto
jis sėdi čia pat už sienos.
je gali bujoti be laisvės, ar
Tardytojas išeina ir už sienos garsiai klausinėja Maglaisvė reikalinga mokslui, ai*
dutę, kuri verkdama aiškina nieko nežinanti. Tuo tar
gal kartais tautos tik atsie
pu tas gražiai apsirengęs rusas paduoda man stiklinę
kia m©kslą kai reik kovoti
vandens. Jis, matyt, yra didesnis viršininkas už mano
dėl tos privilegijos?
tardytoją, nes tardytojas su juo labai nuolankiai kal
ba. Tai matyt ir iš ženklų apykaklėj.
Tokiam tyrinėjimui jie pa
Pagaliau užbaigiamas tardymas ir skaitomas rusiš
vartojo Lietuvos nepapras
kai protokolas. Man liepia pasirašyti po kiekvienu jo
tą veržimąsi prie mokslo. Au
puslapiu. Kai kurios mintys iškraipytos mano nenau
toriai išvadą daro, kad nu
dai, todėl aš nesutinku pasirašyti. Be to, aš ir jiems
galėtojai negali nustelbti tau
sakau, kad nemoku rusų kalbos, todėl nežinau, kas
tos troškimus pakilti ir vys
ten parašyta.
tytis pasaulyje. Taip, tai y(Bus daugiau)
ra n e p a p r a s t a i įdomus
straipsnis ir reik pagirti A-

n

v

r.

nicetą.

Albanijos Byla Gali
Patekti U.N. Teismui
LAKE SUCCESS, N. Y.,
bal. 4.—Tarptautinis teis
mas, susidedąs iš 15 teisėjtt
sėdinčių teismo palociuje
Hagoje, gali greitu laiku
gauti pirmą bylą apsvarsty
mui. Anglija pajudino maši
neriją patiekimui jog minų
sėjimo skundo prieš Albani
ją pasauliniam teismui, pa
siūlydama UN saugumo ta
rybai rezoliuciją tuo reika
lu. Kelios tautos tuoj parė
mė tą žygį, ir tarybos dar
bo stebėtojai sakė numatą
Rusijos veto kaipo vieninte
lę kliūtį.

PLANINGAS TAUF
MOKA GERUS DIVIDENDUSl
ftfflsu; Bendrove" gelbsti tūkstančiams taupyto,
indaryt! atsarga*—Įsigyti nuosavus narnos
nauja automobili—dėl apsaugos nno neperma«
ra^MsJmfn^
Kiekvieno taupiniai apdrausti
! M * t per Federal SavJngs and Loan
l t O * * PBADftK TAUPYTI D AB A B . . ;

t

MUTUAL FEDERAL
AND

•/

M>AN ASSOCIATICMS 07 CHICAGO
M l VT1ST CERMAK E *

Neieškok dailumo, bet nau
dingumo.
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKIA

Nourse, Prezidento ekono
minės patariamos komisijos
pirmininkas, sake kainų pa
dėtis yra labai rimta šiuo
metu. Nourse pareiškė jis
yra susirūpinęs dėl negalėj jimo bendrai mažinti kainas
ir iš to kylantį spaudimą
vis kelti darbininkų atlyginimą. -

Kas, Kada Ir Kur

KVIEČIAME Į VELY
lietuviškų rankdarbių eks
Didžiąją Savaitę — ket KAIČIŲ VAKARĄ
ponatus, ir išdėliodama kiek
Vieną dalyką, atpasakojo jo virtadienį, penktadienį ir šeš
Balandžio 12 d., 8 vai. vareikšmę, ntfeningumą, ir t.t. tadienį žmones skaitlingai kare, Stanaičių salėj, 1602
Plunksna galingesne už
f»6 katfbo* kteuHtytojofe bū lankė bažnyčią. Seselės bu S. 50th Ct, Cicero, įvyks ŠaKardą; Kovojant pltiftksna,
vo artistiškai papuošusios kių Apskrities Klubo velypaveikiama ir nustatomi rėsi prie stalo apžiūrėti eks
kaičių vakaras. Bus šokiai,
viešoji opinija, kuri demo ponatus. Jos apiį>ylė kalbė "kaMjimą" ir "karštą".
Velykų rytą žmonės nesu "bingo", kortavimas ir ve
kratiškoje santvarkoje yra toją įvairiausiais klausi
Jis atsisakė komentuoti
mais,
ir
visos
džiaugėsi
ga
tilpo
|
bažnyčią.
Prisikėlimo
reikšmingas
veiksnys.
lykaičių mušimas. Kviečia kuomet buvo paklaustas ar
vusios
tiek
daug
žinių
apie
šv. Mišias laikė kleb. kun. me visus šakiečius, zanavy jis nori kainų kontrolės su
Plunksnos darbas yra labai
reikalingas Lietuvai. Šitan Lietuvą, ir lietuvius. Pasi A. Linkus asistojė: klier. A. kus, aukštaičius ir žemaičius grąžinimą, o apie taksų su
darban stoja Illinois Wo- kalbėjimai ir kheusimai tę čepanio ir kHėr. V. Meškė- į šį mūsų parengimą atsilan mažinimą, jis tik tiek sakė,
no. Čarftokslą pasakė kun. A. Įfcytį. Bus daug saĮdaus juo- kad Prez. Trumanas jau pa
man's Press Association na sėsi prie arbatėlės stalo.
Nėra afcejonės, kad šis J. Bendžiuhaš. Chorą? išlavin ko ir visokių "fonių".
res, k%rios visos yra profe
sisakė prieš taksų sumažisionalės rašytojos, žurna ttenžvardiehėg pasirodymas tas varg. V. Daukšo galin
Valdyba ir Reng. Komisija \ n į m ą gį Uo m e t u
UI.
Woman's
Press
Associa
gai pasirodė. Solistės buvo
listėj, publicistes. Ši sąjun
ga, veikianti Chicagoje, yra tion atneš nemaža naudos A. Pieržynskienė, V. ir E. TRYS PARENGIMAI
seniausia tos rūšies organi Lietuvos reikalo kėlimui. Se Daukšaitė*. SeseKų prireng
Balandžio 19 d. bus ban- Komunistai Sabotuoja
United Nations tarybos
zacija visoj Amerikoj. Ji pir kretorė ir reporterė žadėjo ta procesija traukė visų akį. kietas pagerbimui buvusio
moji sudarė branduolį na- aprašyt kalbos turinį saVo Žmonių skaitlingas ėjimas Lietuvos prezidento dr. K. susirinkime Philadelphijoje,
cionalei moterų rašytojų or sąjungos ir Spaudos Fede prie šv. Komunijos sudarė Griniaus, Palmer House vieš Eric Johnston, Motion Picture Association preziden
ganizacijų federacijai, kuri racijos organuose. Pavienės tikrą dvasišką džiaugsmą. buty. Įžanga $6.
*
tas, sakė: "Rusija yra diddabar turi stiprios ftakos narės išsfreiSkė, jog ims me
Amerikos spaudoje ir radfo. džiagą iš Lietuvos istorijos
Antanas ir Ona Metrikai I Antras svarbus pobūvis I žiausia kaltininkė susilpniSąjunga rūpinasi ir naujų ir padavimų dėl straipsnių, (Ona yra žymi pianistė ir bal. 20 d., mūs parapijos sa- nime Jungtinių Tautų. Pa
publikacinių talentų suradi knygų ir brošiūrėlių. Lietu Mot. Sąj. choro vedėja) su lej. Tai dvilypis parengimas vartojant obstruktyvią polimu (pavz., šios są-gos jta- vos naudai reklamos banga silaukė antros dukrelės. Vie Lietuvai Gelbėti Komiteto, jtiką, rusai taip susilpnino
ka, žymus radio komentato plečiasi toliau ir toliau.
ną dukrelę Juzytę jau augi Pirmą kartą pas mumis kai- | UNą, kad ji buvo bejėgė parius CKfton Utley atsiekė
UI. Woman , s Press Asso na, teauga ir bujoja ir se b§s Bronius Budginas ir ša- dėti Graikijai ir Turkijai,
banas. Jie tik per stebuklą' Į tuo priverčiant J. A. Valstydabartinio prestyžo).
ciation narių tarpe randasi ka tėvelių pėdomis.
išliko gyvi. Šiurpių vaizdų j bes imti pirmąjį žingsnį."
•
Tačiau, noriu pranešti, ko kelios lietuvaitės. Pobūvyje
verta kiekvienam pasiklau
Anot Johnston, priklauso
kiu būdu ši organizacija ta datyvavo narė EMa VarakoMetinis šokių vakaras į- syti. Meninę dalj> išpildys nuo tarptautinio organo nu
po suinteresuota Lietuvos jytė-Maynard su savo vieš vyks bal. 25 d., parapijos sa-, Giedra Gudauskienė ir Petro
statyti ar Rusija nori pa
reikalais. Vtena nare, girdė nia dailininke Berriice fialic- lėj. Mūs sodalietės rengiasi kaitė. Po programos bus vai saulinės sąjungos ar pasau
jusi Juzčs Daužvardienės pa kaite, kita narė Ė. Levine, padaryti vieną iš šauniausių šės. Pelnas bus padalintas linės revoliucijos.
skaitą apie Lietuvą tūlame kuri, nors Žydų kilmės, ta vakarų. Nepamirškit. Omega pusiau: A. L. T. ir BALF.
amerikiečių klube, stipriai čiau didžiuojasi esanti lietu
rekomendavo sąjungai ją pa ve, nes jos tėvai ir protė
Bal. 27 d. Lietuvių Audi
kviesti su paskaita. Dauž- viai kilę iš Suvalkų. Buvo
torijoj parengimas BALF'o
vardienė sutiko, ir balan dar viena lietuvaitė iš Rose- B. A . L A C H A W I C Z naudai. Juo rūpinasi Univer
Laidotuvių Direktorius
džio 3 dieną ji buvo drau land, kurios pavardė išspru
siteto Klubas. Įžanga $1.20.
ko
ič
koresDondentės
atminROSELANDE
gijos viešnia ir kalbėtoja
Bilietai platinami po visas
KOPLYČIA
RANDASI:
Chicago Woman s City Club ties.
Ptanksliele'
kolonijas. Įsigykite iš anks
A.
i.
10756
So.
Michigan
A
ve.
puošniose
pa.alpose Fine
to.
K.
MARIJONA KOCIUNlEN£
Arts fcldg.
Ir gudrumu galima išveng TeL PUL. 1270 arba CAN. 2619
Re*, tel. — COMmodore 5760
*v
(po U" vai-? Kutkuu>kattė)
Kalboje, D^užvardienė at ti pavojaus.
Aliro Bal. 5d., 1947iu., II:-

Daužvardienės Veikia
Amerikiečiu Tarpe

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ K NAKTĮ

4605-07 S. Hermifage
Avenue
Y a r d s 1741-2
4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI
nuo 9:15 iki 9:80 v. ryte.

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
norint, kūnai žuvusią ar mirusią veteraną — JŪSŲ mylimąją,
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks
į jusą namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas.

i

pasakojo Lietuvos praeitį ir
dabartį. Ytin jjdomu buvo
narėms atpasakojimas Lie
tuvos spaudos vargų ir tri
umfų, su atitinkamais kny
gų ir leidinių pavyzdžiais:
Shn.
Daukanto ''Lietuvos
Istorija'' ir uLietuvos Gaspadine" iš spaudos uždrau
dimo laikų; Laisvosios Lie
tuvos žurnalų ir leidinių ko
pijomis; ir pavyzdžiai iš da
bartinės lietuvių tremtinių
spaudos. Atvaizdavimui Lie
tuvos tradicijų, papročių ir
folklioro, kalbėtoja atsivežė

Padėka

Jaunų dienų tėvo draugui,
Juliui Lhsevick, gyv. Elizabeth, N. J., už suteiktą pa
ramą esant tremtyje man ir
žmonai prisiųstais rūbais,
maistu bei siunčiamais laik
raščiais "Draugas" širdin
giausiai dėkojam ir linkim
nuošridžiausios kloties.
Juze ir Jonas Grigaliūnai
Vokietija, 1947.2.27 d.

SPAUDOS VAJUS
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite
Amerikos Lietuvių labiausiai skaitomą mėnesini, religinį, pat
riotini ir gausiai paveiksluotą lafkražtj

"šV. PftANČIšKAUS VARPELI"
LEIDŽIA

Lietuvos rVanciškbrrar
M O U N T ST. F R A N C I S

GftĖEtft,

MAINE

K«očlanUeJl nuo
IT skaudžių MJadl), fino
ku yra ramiai pradėti. Ir *įįf>
nakties metu nesalima ftina
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda
niežt Ir skaudė
ti — užtepkite
LEGULO Ointmt-nt palengvi
nimui skausmo
ir niežėjimo tu
ssn'j. atdarų Ir
akaudilų žalsdų
Jo
atgaivinan
čios Ir skausmą
prašalinančios Ta
patybe* suteiks
Jums
tinkamą
nakties poilsį tr
p a t e l o * Išgydyt
senas, atda
ras ir skaudiknf
daa. Yartofcite Jį Irgi skaudiema
nudeetmama, 6ąšų Ir atitrūkimu
prasaltolmuL Ir kad palengvinti
Psortasts ntežėjftna. Atvidina va
dinama Athletei Foot decimą ir
niežf?ta%. sustabdo jo plėtimąsi,
sulaiko nuo odoa uudžiflvtmo Ir
•utrfllrtmo tarp piritų; geras n*
sausos, trtlkstančios odos nieiajlmul. nuo darbo išbėrimams tr Ki
toms odos negalfms Ii lauko ptt- I

Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iš Kata
liku gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime.

Laidotuvės įvyks ketvirtad.,
Bal. 10d. Iš namų 8:30 vai. ry
to bus atlydėta j šv. Antano
par. bažnyčią,
kurioje
įvyks
gedulingos pamaldos už "velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Sv. Kazimiero kapines.

Prez. Truman Svarsto
Aukštu Kainu Krizę

"Varpelio"

P L A T l f r f o M l , SfcrittR*. trfs naujas "Varpelto" prenumeratas,
ketvirtą prenumeratą gauna Veltui. Platintojų pavardes bus
skelbiamos "Varpelyje."
K I E K V I E N O J E AMERIKOS L I E T U V I O ŠEIMOJE
TESKAMBA LIETUVIŠKAS

FATHERS
^reent,

Maine

1 0 , 0 0 0 BONKŲ
DEGTINES
GIN
• ĖRANDfeS
VYNO
• RŪM^O
KORDIALC
• KR UPNIKO
Ras Parduodama

SPECIALEMIS KAINOMIS
Pirmam Atėjus P i r m a s

Patarnavimas

MONARCH
LIQUOR
STORE

Siuskite joau Money Orderi tto-

isoi 1 —

LEGULO, DEPT—D.
4847 W. 14tk S t f ^ l

mf . \ t n

3S29 So. Halsted St.
Phone: YARDS 6054

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY B.

PETKUS

a — — • » •

^ M ^ — t — a — — a % > —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsą patarnavimas yra greitas, mandagus Ir
jusą fi
finansiškam stoviui prieinamas!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Nuliūdę:— Vyras, Dukterys,
Sūnūs, žentas, Anūkai Ir visos
kitos Giminė-.
Laid. direkt.: Ant. B. Pet
kus, tel. Tovvnhall 2109.

VALANDOJE

Arabuiansu patarna-,
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Uei-j
kale, saukite mus.

w
m}

Mes turime koplyčias
Į visose Chicagos ir
Koseiando dalyse ir
tuojau patarnaujant.

•j .j-i

"VARPELIS"
Kreipkitės adresu:
FrVANCrSCAN
Mbunt 9t. Franci*

Nuoširdžiai kviečiame visus
primines, dranigus ir pažįstamus
dalyvauti šiose
laidotuvėse.

WASHINGTON, bal. 8.—
Išėjęs iš konferencijos su
Prez. Trumanu
Baltuose
Rūmuose, Dr. Edwin G.

Visi "Varpelio" Skaitytojai gauna kasmet gražų, spalvuotą,
Sieninj Kalendorių.

LEUL1X3 OINTkfENT pstrsMuoflA po $1.11 Ir po $t.5«.

OKJBBO W, ILLINOIS

Kūnas pašarvotas namuose :
1435 S. 50th Ave., Cicero, 111.

"Varpelyje"*

Kaina m e t a m i — $2.00.

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS IŠBĖRIMAMS

10 vai. vak., sulaukus pusės
amžiaus.
Pfast Lietuvoje.
Kilo iŠ
Panevėžio
apskr.,
Hamygallo
parap., l'advarnų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 34 m^tus.
Paliko dideliame įDuIlūdime:
vyra Juozapą; 2 dukteris Veroniea Ne\vman ir žentą, Kolurt. ir Anna VViencek ir žen
tą Peter; 2 sfinus Antaną ir
Pranciškų;
anūkus Petor ir
Wanda ir kitas gimines, drau
gus ir pažįstamus.
Priklausė prie Kareivių Mo
tinų draugijos.

NULIŪDIMO ^Ęį^

i

LIODĖSIO VALANDOJ
\V«-

Šaukite

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ
6945

S a We$tem A v ^

PROspect 0099

OlkEKTORlAI

>&4*

Tiem* kun* gy*aia btoM mi*M* OMIftB

3319 lituonteo A v ^

YAR<lt 1138-1139
Kopjy&f Sfcuu jo&tf tunu

IGNACAS J. ZOLP
P h o n e : Y A R d s 0781

1646 W E S T 4 6 t h ST.

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

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

MA2EIKA ir EVANS
3319 LTTUANICA AVE.
6S45 S. \VESTERN AVE.

PIRKITE TIESIOG NUO —
MB. NELSON
— te Tinlnk* —

St. Casimir Monument
Company
3914 West lllth St
Vienas Blokas nuo Kapinių
Tiesiog Ten, Kur BossJ
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 6 335

Phones: YARDS 1158-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PITUman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. L I T U A N I C A

AVE.

Phoii?: Y A R d s

4908

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. C A L I F O R N I A A V E .

P h o n e L A F a y e t t e 3572

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED St.
710 W. 18th STREET
Telephone: YARds 1419

DIlSMfe'ASflŠ bŠXtt6AS, ČĖTČKG&, IECTNOIS

6
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Kinijos komunistai

LAIMEI NĘDAU G TESUŽEI^TA
-||ff^ l '•^'^^::•''^V- l !'^^•'•?^^^^•y ! Ty l ! , '*f? , , ?'<^^

Keturiolikos metų mergaitei nulupo
odą nuo galvos iki juosmens

^ -"•

tfreefaalenfs,

baf an<l 9, 1917

Ir taip pasitaiko
Frank Hlavacek, privatus
pilotas per 20 metų, gėli
ninkas, 235 Ridge rd., Wilmette, leidos žemyn lėktuvu,
Sky
Harbor
aredrome,
Northbrook.

i mus

500 CIVILIŲ ASMENŲ NUŽUDYTA ŽIAURIAUSIU BŪ
X Lietuvos konsulas Pet
DU CHUNGLI MIESTELYJE VAŽIAVO PER MER
*
*
*
ras Daužvardis buvo pakvie
GAIČIŲ KtrNUS.
Jo lėktuvo stabdžiai ne stas ir jau priimtas nariu į
Washington. — Kiniečių | Komunistai ypač žudė tiveikė, kai jis bandė sustoti
labai reikšmingą Amerikoj
vyriausybės
kariuomene, kinčius žmones, kurie myli
ir aplinkui apsisukti.
vesdama kovą su kiniečių Dievą.
Lėktuvas susidaužė į au organizaciją — The Ameri
komunistais šiaurėje, pasiePirmiausia buvo sugriauta
tomobilį. Hlavacek išlindo iš can Political Science Assoke miesteli, kuriame komu- i katalikų bažnyčia, ir kiekapdaužyto lėktuvo nesužeis-1 ciation. Draugijos nariais ynistai baisiausiu ir žiauriau- vienas bažnyčios narys buvo
tas, ir ėmė galvoti kieno jis ra profesoriai, juristai ir
siu būdu nukankino 500 ei- žiauriausiu būdu nužudytas.
automobilį sudaužė ir kiek valstybiniais reikalais inte
vilių gyventojų. Apie šį ko- j Keturiolikos metų amžiaus
jam kaštuos.
resuojantieji žmonės. Prezi
munistų žiaurumą gauta ži- i mergaitei buvo nulupta oda
dentai yra Columbia univer
nia Washingtone balandžio j nuo pakaušio iki juosmens.
Jis prieina prie automo
siteto prof. Arthur W. Mac7 dieną, ir apie komunistų
Kitos mergaites
bu/vo
bilio, nugi žiūri, kad jo pa
žvėrišką elgesį pranešė Chi- sužalotos, ir per jų kūnus
Nuotrauka Pennsylvania Linijos ekspreso Gotham Limited, kuris, netoli Columbia ties automobilis buvo pa mahon. Organizacija leidžia
žurnalą The American Poli
cago Herald American, bal važiavo, kad
jas priplotų C i t y I n d n u š o k o n u o bėgių. Iš visų keleivių tiktai penkiolika sužeista ir keturi su- liestas lėktuvo.
7> i g 4 7 ,
Beveik tuo pačiu metu at tical Science Rcview.
f*? e ^ f 8 : Tik velnias gali' žeistieji buvo nugabenti į ligoninę. Kitiems suteikus pirmąją pagelbą, savo kelionę
eina Bert J. Dickens Jr., iš
Masiškas žudymas buvo t o Baisios
l « u ? d a l žudynės
y ^ išgalvota
X Dvi dainų šventes, bū
jvykdy-' *«"* k i t u traukiniu. (Acme-Draugas telephoto)
Glencoe,
draugas
ir
nelaimės
priminimas baisiausių dienų, tos, kai buvo šalčio 20 laip
simas Chicagoj visiems rei
liudininkas. Dickens buvo 4
kai japonai įsibrovė į Kini
snių žemiau nulio. Pragaro
Kai susidūrė su troku
agentas, kuris buvo išrašęs kia įsidėmėti. Pirmoji Dai
ja
jėgos veikė ir žudė" žmones
apdraudą jo lėktuvui ir au nų Švente bus balandžio 27
Komunistai žiauriai nu- gruodžio 9, 1946.
d., Darius-Girėnas salėj. Ją
tomobiliui.
žudė kiniečius miestelyje,
Visuomet ir visur komurengia Vargonininkų S-gos
Elmford, N. Y. — Keturi
kuris vadinasi Chungli, ir | nistai žiauriai elgiasi su
Chicago Provincija.
Kita
šis miestelis yra 30 mylių tais, kurde nenori vergauti vaikai žuvo ugnyje aną die
Dainų Šventė bus gegužės 4
sunaikino YRA ŽUVUSIŲ KELEIVIŲ. KAPOJO KIRVIU AUTO
šiaurės rytuose nuo Kalgan, ponui Stalinui ir jo pakali- ną, kai gaisras
BUSO STOGĄ, KAD IŠGELBĖTŲ ŽMONES
Chicago. — Mrs. Marian d., Šv. Kryžiaus parapijos
jų namą.
vfchijineje Mongolijoje,
kams.
Seattle, Wash. — Balan-1 busas buvo įkritęs į upę. Daley, 28 metų, 2063 Law- salėj. Šią rengia Liet. Vyčių
Mrs. George Brown buvo džio 7 dienos vakare įvyko Gelbėtojai tuojau šoko prie
rence, nursė, ėjo į Ravens- Chicago apskrities choras.
pažadinta liepsnos ir jinai skaudi nelaimė; mažiausia automobilio, kapojo stogą su
wood ligoninę darban, ir pa
šaukė telefonu gaisrininkus, 9 asmenys žuvo, kai North kirviu ir laisvino keleivius
X Brone Pivariunienė, iš
kelyje koks tai vyras ją už
bet negalėjo prisišaukti, nes Coast Lines autobusas, vyk iš paskendusio autobuso.
puolė ir sužeidė. Moteris pa Town of Lake, žymi labdarė,
tuo laiku jau buvo prasidė stantis iš Portland, susidū
yra pirmininkė komisijos,
Ketvirtadienį,
balandžio > komitetas painformuos apie jęs telefono streikas.
Keleiviai šaukės pagelbos. spruko iš užpuoliko nagų ir
kiiri balandžio 13 d., šv. Kry
rė su Aliejaus troku, netoli Mažiausia koks pustuzinis nubėgo į ligoninę.
10 d., 8 vai. vakare. Da- sudarytą planą, kaip kuo
Tada motina išbėgo į lau miesto ribų pietuose.
Kai jai ligoninėje buvo Į žiaus parapijos salėj rengia
riaus-Girėno mažojoj salėj j sėkmingiausiai pravesti va- ką ir davė gaisro aliarmą.
asmenų bandė laikyti galvas
šaukiamas svarbus susirin-,jų, o taip pat norės išgirsti Po kelių minučių atvyko
Autobusas susvyravo Pa- virš vandens autobuso vidu žaizdos tvarstomos, jinai pa-1 pramogą sušelpimui lietuvių
kimas B. A. L. F. veikėjui, veikėjų % pastabas ir patari- gaisrininkai.
cifiko kelyje ir įšoko į Du- je, ten mažai buvo oro. Bu mate vyrą, kuris žiūrėjo į j tremtinių našlaičių Vokieti
L ^ Jaį tame veikime dal>
kuriame bus galutinai ap-! mus.
wamish upę.
vo girdėti balsai: "gelbėki ją pro langą,
tarti didžiojo šių metų B.
BALF Vajaus Komitetas
Ligonines prižiūrėtojai iš-jgį a usiai padeda kita Town
Gaisrininkai, šerifai, poli te mus, duokite progos iš čia
A. L. F. vajaus reikalai.
bėgo į gatvę, bet negalėjo o f L a k e veikėja Beneta Cicija ir valstijos sargai iš išeiti".
Į tą susirinkimą maloniai
cienienė.
Kai kurie keleiviai buvo jo surasti.
Menlo Williams, 39 metų, gelbėjo daugelio asmenų gy
kviečiami :
iš Mitchell, Ind., aną dVeną vybes, kurie buvo ištraukti išgelbėti iš paskendusio au
X Leo. J. Wiltrakis, Chi
1. Visų Chicagos B. A. L.
iš
beveik
pasinėrusio
auto
tobuso.
Berlyno
kardinolas
von buvo rastas pasikoręs IndiaF. skyrių valdybų pirminin
cago lietuvis U. S. kariuobuso vandenyje.
Preysing,
kuris
lankės
Jung-'
lstijos
kalėjimo
celėje,
kai ir valdybų nariai:
n a va
Chicago. — Roberto Do- i menėj, yra jauniausias iš viMotoristai' ir kiti atvyko
2. Patriotiškųjų
lietuvių tinėse Amerikos valstybėse, Michigan City. kur jis buvo po kelių minučių, kai automers, 29 metų, 2001 Roscoe j sų karininkų 122 Field A r metų
organizacijų
valdybų
na jau grįžo į Vokietiją. Jis j nuteistas dešimčiai
str., jau nebėra tarp gyvųjų, jtilery, naujai jsteigto Nacioriai;
daug prielankumo parodė ir k a l ė t i u ž automobilio vagys
COLE'S "5000" Mirtis jį pačiupo, kai netikę- nalės Sargybos vieneto. Šio3. Visi veikėjai, kurie rū dabar rodo Lietuvai ir lietu tę. Du metai buvo jam beli
tai išsišovė automatiškas i m i s dienomis jis pakeltas į
pinasi tremtinių šalpos rei- viams.
kę atlikti bausmei.
LONG-LIFE
pistoletas. Jis buvo pami- [ L ieutenant Colonel. Jis yra
Callender, Ont. — Dionne
kalais *
Šis pavyzdys rodo, kad
4. Visi is Europog atvy- DSlKJiaU ITllŠkO
žmogus turi būti atsargus penketuke (penkios sesutės)
PHONOGRAPH ka, kuri paliete dešinę j o j ^
Wiltrakien§s>
kuri
buvo pomergėmis balandžio
kęs tremtiniai.
gyvenime, jei nori turėti
ak j.
7 dieną, kai jų brolis ErRusijos vyriausybė nutarė gražų ir dorą gyvenimą.
Suorganizuotas B. A. L. F.
NEEDLE
Jis palaikė pažintį su vie gyvena adresu 4330 West
nest,
20
metų,
priėmė
mo
įsteigti
miškų
ministeriją,
vajaus Illinois
valstybėje
na mergaite, kurios name Washington St.
FOR ONLY
terystės sakramentą su Miss
kad padidinti miško apylin
įvyko nelaimė.
X Moterų Sąjungas 55-ji
Jeanette Gudndon.
kes. Ministerija tvarkys vi
13 metų penketuke ir jų
kuopa, West Side, jau išrin
sus miškus sovietų Rusijoje,
Chicago. — Ralph Schmidt, sesutės giedojo "4ve Ma-i
ko komisiją suruošimui iš
Kaušas City. — Iš Swope | ^ s k y r u s tuos miškus, kurie 15 m.,, 2029 Fletcher gat
kilmių per Illinois, Indiana
zoologijos parko aną dieną j Paklauso
kolkozams (su- vės, nukrito nuo mokyklos 1 1 c * •
BaJtimore. — Apie 5,000 ir Wisconsin kuopų atstovių
buvo pavogta dviejų mene- j jungtiems ūkiams),
Ernest Dionne pagelbsti [
stogo, kai vaikai žaidė. Jis
akreių miško išdegė balan
sių bezdžioninkė, bet velysuvažiavimą, gegužės 4 d„
susižeidė ir nugabentas į li savo tėvui ūkyje, o Miss|
džio
8
dieną.
Gaisrininkai
kose ji buvo rasta mažoje
Guindon buvo mokytoja.
goninę.
kovoja, kad ugnis nepaliestų Ą u s r o s V * r t u P " * M < * s a "
dėžėje, netoli parko. * Praei
lėj. Tą pačią dieną per kon
kitų apylinkių.
Shanghai, Kinija. — Ka
viai išgirdo bezdžioninkės
ferencijos pamaldas Chica
talikų laikraštis Sočiai Welverksmą ir ja rado.
go sąjungietės paminės ir
Matyti, jog bedžioninkė fare pareiškė balandžio 7
Motinų Dieną.
nebuvo lengvai
užlaikyti dieną, kad Rusija 1945 me
Chicago. — Mirtis ne
tam, kuris ją buvo pavogęs. | tais pažadėjo Chiang Kai- IŠ MAŽOS MAŠINŲ ŠAPOS FORD PAKILO Į MILŽINIŠ
X Cecelia Irva, Mildred
snaudžia, visur jinai švaisto Zavis ir Anne Tomas, iš BriTodėl jis padėjo tokioje vie-1 sheko tautinei vyriausybei
KO GAMINTOJO VIRŠŪNES
si. Aną dieną Mrs. Johanna dgeport, šių metų Velykas
toje, kur jinai būtų lengvai moralinę paramą ir kariškų
Detroit. — Henry Ford, gamintoją, ir tapo vienas iš
Springbrunn, 57 metų, mirė
surandama.
^ JJfjf reikmenų.
i; garsus automobilių pionie turtingiausių asmenų savo
praleido ligoninėj. Prieš ke
prie
savo
namo,
3841
KenBolševikai daug yra davę rius, mirė pirmadienio va amžiuje.
more ave., kai ji grįžo iš lias dienas visas tris suva
SKAITYKITE "DRAUGĄ" pažadų, bet jie jų nesilaiko. kare, 11:40 vai. '
žinėjo automobilius. Nelai
FV>rd Motor
Kompanija
Guarantee
miesto su savo vyru.
mė buvo tokia sunki, kad
Henry Fordui liepos mėne buvo įsteigta 1903 m., kai
=^i
E a c h needle packed in a
Jr
sį būtų suėję 84 metad am Ford buvo 40 metų, ir 1919
pirmajai prisėjo tuojau am
beautiful Lucite case.
žiaus. Jis maždaug prieš m. Ford automobilių gamy
putuoti koją. Piktadariai
Made by skilled engineers
ba
buvo
milžiniška.
to the finest precision and
pusantrų metų buvo pasi
St. Joseph, Mo. — Stuart kaip lėkė, taip ir nulėkė nei
care.
.
.
Each
needle
is
traukęs iš aktyvaus indus
B. Allen, 16 metų, prisipa ne stabtelėję. '
"Mes Parduodame Tiktai Geriausius"
checked and inspected.
trijos darbo, norėdamas dau
žino, kad. jis nužudęs zaThis needle is fltted \vith
X J . ' Gaurilius, 2259 W.
Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų giau pasišvęsti savo asmens
krastijoną John Frank, 58
a special OSMIUM POINT
reikalams. Jis 1903 metais
— a metai* alloy designed
metų. Jis pareiškęs, kad nu 13 S t , prašo atsiliepti Joną
'CUSTOM BUILT' SEKLYČIOMS SETAI PAErAROMI
to give extra long life
pradėjo industrijoje didelį
žudė zakrastijoną su plak Vebą, kilusį iš Antakalnių
PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ —
and a finer tonai quality
darbą.
tuku. Jaunuolis nužudė žmo km., Užpalių vai., Stasį ir
with a minimum of surSU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA.
Frankfurt, Vokietija. —
face noise.
gų todėl, kad jie jautė norą Juozą Vaitkus, kilusius iš
Jis iš mažos mašinų šapos Herbert Backe,
vokiečių
žudyti. Ar nekeista?
T H E R E ' S NOTHING
pakilo į pasaulinio masto maisto ir žemės ūkio minisJoniškio miesto. Jiems turi
Skalbimui Mašinon
Televizijos Aparatai
F I N E R IN P E R F O R Baisu ir pagalvoti apie to svarbių žinių. Jei žinantieji
Šaldytuvai
Visokiausi Namams Rakandai
teris, kuris ministeriją tvar
MANCE AT ANY PRICE.
kį elgesį!
apie juos ką praneš, J. Gau
kė vėliausioje karo dalyje,
Kaurai ir Visokių Išdirbysčių
Gilaums Šalčio — Dideli •Air
MAIL
OOUPON
a
n
d
fl.OO
to
Šildymui ir Kepimui Pečių
Condltioners'
pasikorė balandžio 7 dieną
rilius bus labai dėkingas.
_ •
E. H. Ellison Company
Nuernberg kalėjime, kur jis
F. M. Fonografai ir taipgi
20 iki 50 Pėdu Komerciniai
127 N. Dearborn St.
X Kun. A. Briška, Nekal
Atėnai.
—
Graikų
parla
Vfcoki Elektros Reikmenys
Šaldytuvai
lauke teismo karo krimina CHICAGO 2, ILIi. — D E P T 614 D
Cbiic&go. — Aną dieną to Prasidėjimo Šv. Marijos
mento komitetas balandžio
listų; byloje.
NAME
gaisrininkai išgelbėjo Mrs. klebonas, šiandie popiet pa
7 dieną patvirtino, kad vy
KREIPKITfiS PAS MUS SU VIRšMINfiTAIS REIKALAIS
Vivian Johnson gyvybę, kai
Armijos pareigūnai pasa A D K R E S S '
riausybe gali duoti $40,000
".
,
lieka Chicago ir vyksta į Ro
jinai jau stovėjo prie mir
kaipo kraitį princesei Kot kė, jog Backe pasigamino CITY
STATE.
ties slenksčio. Minima mote mą. Traukinį ims iš Englerynai, kurios vestuves įvyk kilpą iš dviejų nosinių, ku
ris buvo panorėjusi be laiko wood stoties, 2 vai. popiet.
AGENTS-DEALERS —
sta balandžio 21 dieną. Ji iš rias pririšo prie vamzdžio.
1800 W. 47th St. (kampas Wood St.)
Write for Special
"iškeliauti" iŠ šio pasaulio.
Jo tikslas buvo konfiskuo
teka už britų maj. Richard
Money Making Proposition,
Dabar dar ji turės progos PLATINKITE DRAUGĄ
C. A. Brandram. Princese y- ti maistą iš okupuotų kraštų
Telefonas -*• t4AFayette 7771
atitaisyti klaidą.
ra karaliaus Povilo I sesuo. ir jį siųsti į Vokietiją.
^

Nelaimės...

Autobusas įšoko į upę..

Paspruko iš nagu

Svarbus veikėju susirinkimas

liūdnai baigės

Jam grižo

Pamiršta kulka

You Can Get

Giedojo "Ave Maria"

Nukrito

Gailiai verkė

Užsidegė miškas

Bolševiku pažadai .

Automobilių karalius mirė

Baisu ir žiauru

TOWN OF LAKE UTILITIES

Nacių maisto vadas

pats pasikorė

$40,000 kraitis

TOWN OF LAKE UTILITIES

Mirtis gatvėje

