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Staibio Pasimatymas su Marshallu
Neišgelbėjo Maskvos Konferencijos

Churchilljs: Karas
j Sako Pagalba iš U.S.
Nėra Neišvengiamasj Smūgis Komunistams

Slaptas 4-iy Posėdis Perspėjo Apie Depresijos Pavoju
Austrijos Reikalui
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i AukšfOS KainOS

Jej
To au Tes s
LONDONAS, bal. 21. —
SALONIKA, Graikija, bal.
MASKVA, bal. 21.—Des
Winston Churchillis vakar 121.— Užsienio reikalų min. peratiškame bandyme pra
("Draugo" Specialaun Korespondento Paryžiuje Pranešimas)
NEW YORKAS, bal. 21.—jmom ideologijom.' '
vakarą sake karas nėra ne-įTsaldaris vakar pareiškė, laužti kliūtis Austrijos tai
jėgas,
Kaip ir galima buvo tikė lams ir Europos valstybių j išvengiamas, bet jis bus ne- j kad Amerikos pagalba nu kos sutarties reikalu, užsie Prez. Trumanas šiandien j Kalbėdamas apie
tis, iš Maskvos konferenci naudai.
įsvengiamas jei Anglija ir galės komunizmą Graikijo- nių ministrų taryba šian- i paskelbė naują a l i a r m ą į kurios "tiesiog" grasino" šių.
jos nieko gero neišeis Gen.
r
K a i k u r
Prezi\r
. „ *
. x- '
prancūzų teze su- Amerika seks pataikavimo je. Jis sake penki punktai į dien laikė pusiau slaptą po- prieš vis kylantį gyvenimo j žmonių santvarkai,
Marshallas pasiuntė prezi- .. ,
.
ir reikalavo ben- dentas sakė ''mes galime
j
• r^
. i .
.tinka su sovietų, nors ketu ir vienpusiško nusiginklavi- jrodo Graikijos nusistatymo į sėdį. Tas buvo padaryta brangumą
drųi
valdžios,
industrijos, įduoti reikalingą pagalbą tik
dentui Trumanui platų ra
mo liniją. Karo meto minis-! vertę
\
vykdant
valstybės
riuose punktuose ji yra vi
ir
tras pirmininkas padarė tą I churchillio pareiškimas |Marshallo patarimą £'J£
F?****
^rbininkų pa-jjei mes patys pasiliksime
portą apie tarptautinę pa sai priešinga:
dėtį, kokia susidarė po pen
pareiškimą atsakydamas į | ijog
s t . n « « Potsdame
P J L „ _ rei
- • Molotovo pareiškimą p r i e š i - i S t a n g U l s v e n S l m m ^atostro- stiprus. Ir tik
palaikyn „ Stalinas
. . . ,,
,- ifiškos depresijos,
sime ir padidinsime savo
1. Rusai nori, kad Ruhro'Henry A. Wallace pasaky- | k a l a v ę g S a l o n i k o s a r A l e k nantis įtraukimui
kių savaičių posėdžiavimo.
klauzules
Per paskutinįjį
posėdį kraštas būtų kontroliuoja- j m ą , kad Churchillis "nedrį sandrijos kaipo bazes ru užtikrinant Austrijos nelie-1 Kalbėdamas m e t i n i u o s e gerbūvį, tegalima laukti ki
ministrai bandė pradėti na mas "Keturių
Associated Press pietuose. tų kraštų pripažinimo laisDidžiųjų," sta viešai pripažinti jo gru- sams ;
U.S. pripažinimas, ! & amybę.
| vos ekonomijos
gėrybių.
grinėti "Keturių pakto" pa tuo tarpu prancūzai linkę pes pnvatų įsitikinimą, jog j k a d s t o k a s a u g u m o k H u d o
Anksčiau, svarstant Tri- jis sakė '* kainos turi
sirašymo reikalą, kurį dar prie šios kontrolės įsileisti karas yra neišvengiamas." k r a š t o a t s i s t a t y m u i i r v N e ste, Molotovas sakė bijąs, ! sumažintos" privačios pra- Mūsų privačios pramones
'...
i
r_ i„
xs «-W»^J« «; sistema
sistpmn yra
vra dabar išbando
išbandoprieš metus Byrnesas buvo Belgiją, Olandiją ir dar ki
žygis pasiunčiant
Balkanų jog išorinė pagalba tai lais mones, ir prašė "moderacima prieš pasaulį.
pasiūlęs.
tas Europos valstybes;
tyrimo komisiją; Prez. Tru- vai teritorijai galinti reikš jos" iš darbininkų. Jis taip
2. Rusai nori tiktai kon
Gen. Marshallas, atvykęs
mano kovo 19 d. kalba sa ti kišimąsi į jos reikalus. pat prašė dar didesnio naį Maskvą tuoj kėlė šį reika trolės, gi prancūzai pagei
kant Graikija yra totali ta Marshallas ką tik buvo pa-jšumo ūkio produkcijoje ir
dauja,'
kad
sąjungininkai
j
KOPENHAGAS,
bal.
21.lą* bet tada Bidault buvo
sakęs tarybai, jog Amerika į priešinimąsi taKsų maziruvadovautų
industrijai:
(Frederikas
IX,
48,
buvo
išsitaręs, kad kol nėra iš
jog Graikijos šiaurės kai-'galės pagelbėti Triesto g y - | m u i iki kraštas bus "perėjęs
3.
Rusai
nori,
kad
Ruhro
I
šiandien
proklamuotas
DaDETROITAS, bal. 21. —
spręstas Vokietijos ekono
mynai nori užgrobti Make- Iventojams su maistu, jei \Per kuprą" infliacijos
ni
s
minis, socialinis ir ^
politiš- kraštas būtų politiškai at-j i ° karaliumi iš istorinio doniją ir Tracę; saugumo kongresas praves svarsty Redaktoriai Turi Paaiškinti \ Trisdešimt du asmenys, jų
kas'klausimas, tai būtų sta- j s k i r t * s nuo Vokietijos, pran Christianborgo palo c i a u s £ j Į ^ ^ „ £ 3 ^ p l i k y t i mą tarptautinės šalpos by
tarpe du unijos vadai, buvo
cūz
tymas vežimo prieš jaučius.
* i , priešingai, nori jį vi- balkono, kaipo įpėdinis sa- o b z e r v a t o r i u s p r i e
Jeigu nebus visų bendra- I s u a reštuoti šiandien, ir du
G raikilių.
Sal
vo
tėvo,
Christian
X,
kurio
Šį kartą gen. Marshallui
atsKirti;
buvo nugabenti į
Kuomet pasidarė aišku, darbiavimo, Prezidentas s&-\asmenya
jos siaurės sienos.
Rusa
mirtis
vakar
naktį
baigė
35
griežtai paprašius ministrus j *•
i reikalauja Ruhkad Rusija nenusileis net ir k§, ekonominė audra gali , f o n i n ę po muštynių iškiaiškiai pasisakyti ką jie i ™ laikiną kontrolę, pran- metų karaliavimą.
nesvarbiais reikalais, Mar susilpninti Amerikos atsis- l u s i ų ^ e s u s treikuotos Mimano dėl tokio pakto, Bida- cūzai nori, kad kontrolė būshallas sakė j i s nemato nau pyrimą "totalitarizmui" ir c n į g a n Bell Telephone Co.
tragiška nuo karo pabaigos,
dos kartoti jau padarytas palikti laisvus žmones visur bendrovės rūmų.
ult su Bevinu sutiko su ma tų nuolatinė
Esant tokiems nesutari- kaip šiuo momentu.
WASHINGTON, bal. 21.— diskusijas, ir siūlė sueiti "lengvais taikiniais išori- j pįkietninkai pradėjo kožais rezervais.
lams, darosi aišku, kad
Sunku dabar pasakyti [Valstybes sekr. Marshallas kaip pusiau slaptas -komite- niem s spaudimams ir sveti- v o t i s u policija bandančia
Bendrai suglaudus, šis i
pradaryti kelią nestreikuo
sovietai viską daro, kad apie rezultatus šio pasima- j šiandien pavadino svarsto-j tas. Visi patarėjai išėjo iš moms ideologijoms."
paktas iškelia k e t u r i u s
"paskandinus" Marsh a 11 o tymo tarp dviejų valstybės i mą programą padėti Graiki- kambario, išskiriant po tris
Ragindamas
redaktorius jantiems darbininkams. Du
punktus:
projektą, nes jie nenori, kad vyrų, kurie atstovauja pa- j j a į ir Turkijai ''būtinai rei-j kiekvienam ministrui,
paaiškinti ekonominės pa unijos vadai buvo suareš
1. Visišką Vokietijos nu amerikiečiai turėtų kokį pre šaulyje dvi galingiausias j kalingu" ir pareiškė kon
dėties rimtumą žmonėms, tuoti už tai, kad neklausė
tekstą pasilikti Europoje, valstybes, bet viena tik aiš- \ gresui jis •• pilnai sutinka"
ginklavimą ;
Prezidentas sak? turi būti: įsakymo liepti streikuotojams sustabdyti muštynes.
2. Įsteigia
'Keturių" Iš sovietų diplomatų pasi- ku, kad Marshallas vyko į rSu jo programų. Sen. VanDidesnis darbingumas iš
inspekcinės kon.isiios, kuri kalbėjimų aiškėja, k a d ru-1 Kremlių kalbėti tik dėl " K e - denbergas pranešė apie sekdarbininkų, ir didesnis naprižiūrėtų, kad Vokieti jos ' sai sutinka padaryti kai ku- tūrių pakto" ir neišspręstų retoriaus užgyrimą senatui
LISABONAS, bal. 21. —
J J
fabrikai negamintų ginklų; rių nuolaidų Vokietijoje ir į konfereniijoj problemų. Bet vedant debatus dėl t o plano. ! Portugalijos valdžia sakė l s u m a s
.
.v i
.
n o s
as a
s
s
3. Vokietijos okupacija Austrijoje, bet s u sąlyga, jei Stalinas norėjo praplėsti
kairieji elementai kariuome^
&
būtų skaitoma baigta tik į kad jiems būtų leista ateiti pasikalbėjimą apie Graikiją,
TOKYO, bal. 21. — Vėjo, nėję bal. 10 d. buvo bandę sąmoningas vadovavimas ir
PITTSBURGH, bal. 2fc—
tada, jei būtų realizuoti pir-! iki Reino krantų.
Turkiją, arba Kiniją, tai varomas gaisras siautė per j sukurstyti sukilimą, prieš veikimas iš valdžios, prisi Tikimasi, jog ClO-United
mieji du punktai ir
Marshallas Akis į Akį M a r a h a Į l a * tam buvo pilnai Iida miestą, 100 mylių va- j premjero Salazar rėžimą, laikymas iš prekybininkų. Steel VVorkers unijos algų
karuose nuo Tokyo, iki lie- j bet kad jis buvo užgniauž- ,Ryšium su tuo jis pakartojo reikalo komitetas užgirs 15
4. Kad tarp U N Saugumo
Su StaJinu
pasiruošęs atsakyti.
Diplomatai
skaito, kad tus šį rytą išgesino liepė- j tas. Keli kareiviai suimti, | 3 a v ^
_ , _
centų valandai algų pakėliKomisijos ir -'Keturių" in- I g d g a t ę g v i s a g š i a g p r į e _ jau per vėlu išgelbėti Masmažinimą šiuo metu, ir panas. Sunaikinta 4,000 namų. j bet kiti dar nesugauti.
., ,
T
- ma duotą 140,000 darbininspekcinės komisijos butų . ^ g a v o r a p o r t e ^ ^ ^
konferenciją
R e 5 k i a
kųą penkiuose
U.S. Steel
reikalavo
*
' TT
c+ ,
ir kreditų nuomos,
kontroliųeksportų
pratę Į'
palaikomas s ą n s y s ir pa- s i e m s R f l m a m s g e n M a r . neužmiršti, kad čia Moloto
Corp. fabrikuose.
Stebėto
simo.
likta teisė spręsti ar reika- g h a l , a s r a d o r e i k a , o p r a š y t i vas buvo namuose ir galėjo
jai čia sutiko, kad naujoji
—Kompromisinis
$6
savaitei
algų
pakėlimas
Illinois
linga panaudoti
kūlikas p M t o a t y m 0 p a s
staliną>
kiekvienu atveju tartis su
Žmonės Turi Pasirinkti
| sutartis nustatys kelią visai
Bell
Telephone
darbininkams
gali
baigti
jų
streiką.
priemones prieš Vokietiją, n e g ^ n u Q
_
y i e n o nutari
Stalinu, tad nemanoma, kad
Nors jis žodžiu neminėjo i Pramonei.
,
—Amerikos Darbo Federacija pasiuntė kvietimą CIO
jei iš jos pusės pavojus grę-1 m o g a U m a b f l t j j ^ . ^ k<> tarp šių dviejų vyrų būtų
nė Rusijos nė savo plano j Unijos prez. Philip Murstų naujas.
nors gero iš konferencijos. koks nors nuomonės skirtu unijai sueiti Washingtone ketvirtadieny tartis tų dviejų
padėti Graikijai ir Turkijai r a v s a k ė naujoji sutartis
Rusai Nori Eiti Iki Reino
Antradienį vėlai vakare mas užsienio politikos klau didžiavsių darbo unijų suvienijimo reikalu.
priešintis, komunizmui, Pre- .galios dviem metams, ir leis
_ v.
. . . « _ „ rvio I Stalinas sutiko priimti Ame simais.
—Amerika, Prancūzija ir Anglija susitarė dėl Vokieti zidentas pareiškė: "Didelis atidaryti naujas algų reikaTačiau sovietai šiam pla. . x
. .. 1 J .
;« IMMIMAO rikos ministrą ir s i s lydi'*Mes būtume labai lai jos anglių išdalinimo įvairioms Europos šalims.
skaičius šių (laisvų) žmonių lu derybas po pirmųjų metų.
nui pasipriešino ir Moloto-1 mas Bedel Smith, nuvyko į
—Žydų požemiui išsprogdinus tris britų karo vežimus turi pasirinkti tarpe totali
mingi, tvirtina diplomatai,
vas iškėlė kontra projektą,
jei draugiškumas tarp sąr Palestinoje, žydų kolonijos bijo, kad britų valdininkai ga tarizmo ir demokratijos. Jie
visai skirtingą amerikiečių, Kremliaus rūmus.
Lėktuvais Atakuoja
reikalaudamas, kad Ruhro j Visą naktį diplomatų ir jungininkų būtų išlaikytas li vėl paskelbti karinį stovį žydų kvartaluose.
priversti darytis pasirinki
—Rinkimuose britų zonoje Vokietijoje sekmadieny, ko mą dėl karo naikinimo, ku
kraštas būtų pavestas u Ke- i žurnalistų sluoksniuose bu- ir kitoje konferencijoje bū
munistai vos prastume keliolika savo kandidatų.
turių" kontrolei ir kad v o - v o
didelis
susidomėjimas tų bandoma susitarti.'V
ris taip juos išvargino, kad
ASUNCION, bal. 21.—In
kiečių produkcija būtų nau- šiuo pasikalbėjimu, nes nie—Chicago Surface Lines gali gauti leidimą nuo gegu jie yra lengvi taikiniai išo
Artima ateitis mums pa
formuoti sluoksniai sakė 12
dojama taikingiems reika- kad padėtis dar nebuvo taip rodys.
Vyt. Arūnas žes 1 d. imti 9 centus už važinėjimą gatvėkariuis.
riniam spaudimui ir svetiParagvajaus valdžios lėktu
vų, jų tarpe du bombonešiai,
NUOSTABUS VAIZDAS TEXAS CITY PAKRAŠČIO, KUR ĮVYKO DIDIEJI SPROGIMAI
vakar dieną atakavo sukilė
DENSE OIL SMOKE CLOUD,
lių pozicijas.
Į

Frederikas Užėmė
Mirusio Tėvo Sosf?

Telefonistai Kovojo
Detroite, 32 Suimti

Marshall Užgiria
Paramą Graikijai

Portugalija Užpniaužė

Kairiųjų Sukilime

Mano Plieno Unija
Priims 15c Pakėlimą

Vėliausių Žinių Santrauka

Sukilėlius Paragvajuj

MILE AND A HALF LONG,
A MILE THICK, BLANKETS
WHOLE TEXAS CITY AREA

KALENDORIUS
Balandžio 22 d.: Šv. Soteras ir š v . Kajus; senovės:
Viligailis ir Eikė.
Balandžio 23 d.: Šv. JUR
GIS;
senovės: Jūragis ir
Tolvaišą.

Ši nepaprasta panoraminė nuotrauka, sudaryta iš vaizdų padarytų iš fotografijų padarytų iš laivo ties Texas City, Texas, parodo sprogimo sritį, kur
šimtai žuvo, ir keli tūkstančiai asmenų buvo sužeisti. Darbininkai vis dar neša naujai rastus lavonus į lavonines; vienas kitas gaisras dar tebedega.(NEA)

ORAS
Apsiniaukus, truputį šil
čiau. Saulė teka 5:00; lei
džiasi 6:40. Naktyje ir tre
čiadienyje lietus.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Aniradienis, bal. 22 d., 1947
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SATIRA" VE38KIA

Pažyttėetina, kad suvažia fikalines mišias laike vysvimo spausdintoje progra [kupas A. Turquetil, O.M.I.,
liaabon. — Birželio 17-23 j
OPTEMETRISTAS
moje 'tarp afilijaotųjų * u N dirbęs misionierium tarp esCCM o-^ganizacijy Lietuvių kimotų šaltuose kraštuose be d įvyks antras katalikų j 2201 W. CERMAK ROAD
( V irš Metropolitan State B a n k )
Katalikų Federacija "buvo pertraukos per 43 metus, daktanj kongresas Lisabo
nos mieste. Iš viso pasaulio
TeL CANal 7329
padėta
pirmoje
vietoje.
Pa-.Puikiai
giedojo
kunigų
ir
Vai.:
—
Kasdien
l t iki l t : 1 iki I : T
LIETUVIŲ KATALIKŲ
CCM Centre yra gerai susigydytojai suvažiuos į meniiki
v.
Seštad.
10
ryto
iki f vak. Sekžymėtina ir t a i / k a d iš va-1 klierikų choras,
FEDERACMOS VAIDMUO tvarkę, turi gerą centralinį
mą koagresą, kuriame bus madien] ! • Iki 12 Trečiad.
uždaryta.
dinamoj**itaUiimųM^mpili
tik
To
paties
vienuolyno
val
aparatą, ir duodamos Katasvarstomi svarbūs klausimai.
lietuviai katalikai tebuvo at gykloj buvo surengti atsto- . B|
,. V 1
Balandžio 12 ir 13 dieno-' l i k ų Valandos (dvi sekma•I
Būkit Malonūs
stovaujami. T<rtfti bOiro jau vams pusryčiai, kurių metu i V3IK3S milZlIldS
mis, NCWC patalpose, Va- dieniais ir viena penktadiečiamės ypatingas mū*ų tau vysk. Turąiuetil labai įdo- Į Aną dieną buvo pranešta,
šiagtone, įvyko Nacionali- ^įaįg) d į d e l į katalikiškos akSAVO AKIMS!
te* Įvertinimas ir re&Mama miai pasakojo savo pergy-! jeg Rusijoje yra 4 metų am
nė* Katalikų Vyrų Tarybos c i j o s d a r b ą a t l i e k ą . . ^ į a u
Tik vieaą porą. akiu g-auname gjžiaus vaikas, kuris sveria venicaui.
žuc'^tita pavergtai Lietu venimus misijose.
(National Council of Catho- d a u g u m 0 j diecezijų NCCM
Saugokite jas, leisdami
istfczaininuoti
moderniškiausių
-ALRKF atstovai pora die- . 105 svarus. Sakoma, jog metodu* kuria Jasregėjimo
vai.
lic Men) metinis suvažiavi- s a v o v e į k l o s dar neturi išmokslas
gali suteikti.
vaika
1
normalus
Bal. 12 d. Staster viešbu nų labai naudingai praleido
mas,
kuriam pirmininkavo ^ g ^ T ą t r ū k u m ą e s ą r e į.
* 7. ***į?
87 AUSTAI P A T Y R I M O
ir
gerai
jaučiasi.
ty buvo *!ankietas, kurin A bendrai su Amerikos Kata
pririnkime akinių, kurie prašalina
John W. Babeock iš Detroit, k a l i n g a papildyti. Arkiv. Lu•visą akru {tempimą.
LRKF atstovai svfcčiais pa likų pasauliečių žymiausiais
Mich., NCCM pirmininkas; ; c e y p a ž a d ė j o padėti, kad tie
Melagy:'3 yra purvina dė
kvietė dr, P. Padalškį ir J. vadais svarstydami katali mė žmoguje.
sekretoriavo Thomas E. Sly trūkumai būtų papildyti, kad
Rajecką, Lietuvos Pasiunti kiškosios akcijos reikalus ir
iš BeUeville, UI.
NCCM gerai veiktvi ne tik
nybes Vašingtone atašė. Pir- [turėdami progos lr>;meti nau
Suvažiavime malda prade- ; centre, bet visame krašte,
Fatricia Schmidt, šokėja mininkas Babeock (naujojo jų draugų ir remejų kovoOPTOMETKISTAI
jo J. E. arkivyskupas Ro- \ Ir daug kitų žymių srnvaGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1801 So. Ashland Avenue
bert E Lucey iš San Anto- jsiavimo dalyvių kalbėjo to- žinoma "Satira" vardu, kal-vyskųpo Detroite W i s T p a - jančiai del savo teisių į, lais
4729 Ro. Ashland Ave.
K a m p a s 18-toe gaL
t o Texas kuris dalyvavo ,kia kryptimi. Padaryta visa tinama nužudyme Jack L.»sakęs žodi apie ALKKF ir vą ir nepriklausomą gyveniTelefonas CANAL 0523, Cblcago
(2-troa lubosi
OFISO FAiJLNDOS:
Ofiso
Telefonas:
YARds
0554
Visuos* posėdžiuose, nes jis .eilė nutarimų, kurie ir A r Mee, Havanoj, verkia, kuo- pristatęs jos s t o v u s , supa- ^ ą lietuvių tautai,
Kasdien 9:30 a. m. tki 8:30 p. m.
Jei neatsiliepia ftaukite—
yra episkopato paskirtas jkivyskupo pageidavimus ir :met policijos buvo atvesta į žindino dalyvius su mūsų
ALRKF priklausymas.prie
Trečiadieniais uždaryta
Rea. TeL: MJDway 2880
šeStad. 9.*t« a. m. iki «:0« p. m
kaipo Episcopal ChaTrman
| šių dienų reikalavimus pa-'jachtą,
kad atvaizduotų, svečiais - dr. Padalskiu ir NCVVC nesą mūsų tautai
OFISO VALANDOS:
dėtų išpildyti. Tą turint gal- kaip visa tai įvyko. (Acme- J. Rajecku. Juodu buvo la- Jaug naudos.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4
vai. popiet; nuo 7 iki 8 -.30 vai. vak.
Savo kalboie ark. Lucey
™™
*
<.«*.
*,;«
i bai entuziastiškai visų pa
, _v>
, .
,
voiJ ir XT
NCCM statutas sia- Draugas telephoto)
K.
Federacijos
Sekmad.
nuo 10 iki 12 vai. dieną. Tai. GKO. 1800 (Ofiso Ir namo.)
pabreze
kaip yra svarbu
sveikinti.
,. '
2• i
i-i v, . me suvažiavime buvo patair
Sekretorijatas
šiandien vesti katalikiškąją
Bankiete kalbėjo arkiv.
^
domąjį Komitetą. Abu buvo
akciją plačiu mastu ir kaip sytas.
r-BIBlClAi^ aad ^URGBOK
išrinkti j, rezoliucijų komisi Lucey; prel. Howard J. Gar- Dabar vyksta Bendrojo Ayra reikalinga visais gali
(.Lietuvis Gydytojas;
MCSŲ FEDERACIJA
roll NCWC direktorius, ir « e r * o s Lietavių šalpos Fon- GYDYTOJAS EB CHIRURGAS
jas
ir
aktyviai
dalyvavo
dis
mais būdais stiprinti pasau
3925 West 59:h Street
2420 W. Marąuette Kd.
IR NCCM
^ s i ^ V e u ^ y m u pra-j jo brolis prelatas W. B ^ i * < * ! * * > ? * *
**.*>
fAJ^MSiUum.
% — « poelei. • : » • —
liečių apaštalavimą. Todėl,
Ofiso TeL: PROspect 6446
. . . .
., , „ U-i_ ~ ^ i 0
:x Tfrimnrm
Irnr v S i l p t i
ItetUVHIS
tremtinius.
« ; • • vaaaraka. l*r*eiaU. paaai •utartl
Rez. TeL: HEMlock 3150
kaip NCCM.; taip ir NCCW | šiame suvažiavime daly vesta rezoliucija __mkalau- \ ^ f ^ ^ ^ ^ l ^
j P a L k ir aukok!
(vyrų ir moterų šakos prie vavo ir Lietuvių R. K. Fe-j jant, kad U. S. Kongresas lankėsi tremtinių reikalais.
VALANDOS:
j Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
NCWC — Katalikų Veikimo deracijo s atstovai — Juo- priimtų jin įneštą bilių įleis* j Sekmadienio rytą, balanPLATINKITE DRAUGĄ
Trečiadie n iais pagal sutarti.
Centro) reikalinga išplėsti zas B. Laučka ir Leonardas ti Amerikon 400,000 tremti- ,džio 13 d., Oblatų vienuolių
PHYSICIAN and SUBGEON
Ofiso tel. MON-roe 05TO.
visose diecezijose ir per jas šimutis. Abu yra NCCM na-|nių iš Europos. Rezoliucija i misionierių gražioj koply675? 8. Western Ave.
J.
RIMDZUS.
D.
C.
Restd. tel. OANal 7819.
čioj
buvo
pamaldos.
Pontivisose parapijose. Ligšiol N riai. Pirmasis įeina į Vyk- vienbalsiai buvo priimta.
Oiiso TeL: HJUMlock 5849
LiCENSED CH1ROPRACTOR

Amerikos Katalikų Vyru Tarybos
Suvažiavimas

Daktaru kongresas

!Dr. Walter J. Swialek

Dr. John J. Smėtana
DR. CHARLES SEGM Dr. J. J. Smetana, Jr.

Dr. F. C. Winskunas

Dr, Waiter J. Kirstuk

DR. PEIER T. BRAZIS

Dr. Kazimieras E. Fitz
PHYSICIAN AND SURGEON
X-RAY EXAMINATIONS

2200 West Cermak Road

Svarbus Pranešimas i

f\»~'

• BUDRIK, Inc.

1946 metų pi>adžioj viešosios Jstaigos, teikiančios ga»ą Chicagos sričiai, numatė, kad joms reikės daug*di
desnių natūralaus gaso kiekių ir paprašė vamzdžių lini
jų kompanijas, teikiančias gasą iš Texas laukų j šią
*rit4, padidinti teikimo galimumus ir aprūpinti didesniu
kiekiu n&uiraiaus gaso.
Vamzdžių kompanijos griebėsi greitos akcijos, bet
nebuvo galima gauti vamzdžių ir kitų reikalingų įren
gimų dėt pheno stokos. Nežiūrint į tai, kad viešosios
jstaigos ir vamzdžių linijų kompanijos darė viską, ką
tik jos galėjo, reikalingas vamzdžių linijos sistemos
praplėtimas nebuvo užbaigtas.
Tuo tarpu mes darome viską, kad padidinus mūsų
vie-tinę produkciją ir atsargas. Tačiau didžiuliai gaso
pareikalavimai visose vartejimo srityse sunaudoja vi
gas laukiamas atsargas.
Mūsų, kaipo viešosios įstaigos, piimoji pareiga yra
tarnauti kiek galima didesniam skaičku vartotojų. Tai
reiškia, kad Chicagoje mc3 turime aptarnauti apie
900,000 šeimų, kurios naudoja ar naudos gasą virimui,
vanuens šildymui, šaldytuvams ar kitiems namų reikaiaiiis; ia»p pat tuos vartotojus, kurie naudoja gasą šil
dymui pnes suvaržymų jveaimą, ir komerciaiems varto
tojams. TIE VARTOTOJAI IK TOLIAU GAUS GASĄ
be jokių suvaržymų, o visokį reikmenys ir įrengimai
šiems reikalams bus ir toliau galima gauti per įprastas
vietas.
Tokiu būdu, atsižvelgiant į visų interesus, mes esame
priversti raikyti suvaržymu* NAUJIEMS vartotojams,
norintiems naudoti gasą šildymui, ar tai būtų gyvena
muose namuose, komercinėj ar industrinėj įmonėj.
Pagal tuos suvaržymus, kurie buvo įvesti 1946 m. lie
pos mėn., daug tūkstančių prašytojų, norinčių naujai

vandens

komerefeitems
tiniems

ne

arba ir

Cfaicago 8, Illinois
tEL.
CALUMET 7237

vartojimui

šaldytuvams

apšildymo

reikalam*

būsimiems

gaso

(Mis.

TeL

MB. 1886

L446 So. 49th Coort, Cicero

GYDYTOJAS IB 0HIEUROAS

'Antradieniai Ketvirtadieniais
ir Penktadieniais
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P. M.

Vabmdos —
I Paical sutartį.

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

TeL CANal 0257
Rez. TeL: PROspect 6659

i

Telephoae —
GKOvehiil 7313

PUO^poot

—

TeL YARds 3146

2423 We«t Marąuette Bd.

Rea. 6958 So. Talman Ave.

i Res.

TeL G R O v e h i i i 0 6 1 7

Office TeL HliJdUock 4848

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2428 VVest Marąuette Boa4
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.

MSI

DR. STRIKOL'IS
PHVSICIAN AND SURGEON

4645 So. Ashland Avenue

Ofiso TeL VIRginia 0036
ttezidencijos TeL:
BEVerly 8244

DR. V. A. ŠIMKUS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

744 West 35th Street

DR. L E. MAKAR

SSS8

VTUciul*

vJOVAlEAd)
GkDITOJAS IK CUIBUEGAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
1821 So. Halsted S t
Sekmad., Trečiad. ir Bestad. N
Vakarais—tik pagal sutartį.
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ave.
Office TeL YARds 4787
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. Namą TeL PROspect 1930
6 iki 9 vai vakare.

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—-8:30
Šventadieniais: 11—12.

OFISO TAJULNDOS:
BiMfltin nuo i - 4 p.p. i r 7 : l t - i vak
Sefitadlenlaia n u o S-4 p o p i e t
Tr«61»d tr « e k m a d . uždaryta.
9«l.

Tei.: GKOvehiil 4020
(Ofiso ir Eezidencijos)

(Dargia Vaistinės Name)
i.riao t a i ^ M f o s .
Kasdien nuo 1 iki 4 vai. p.p. Jr
7 iki 9 vak, Trečiad. pagal sutarta

———___~——^_——_——————^^_^___

2500 W. 63rd Street

Ofiso T * l . —

Vaianuos: 3—8 pofiįet.

TeL REPublie 7868

PHT8ICJIAN A SURGEON
(L1BSTOVM OYDYTOJAB)

I

ii ^K*stadifw i^te

VALANDOS:
piet
Kasdien nuo 1—a vaL
a. popu
ir nuo 6 iki 9 vai vakare.
Treeiadteo4o vakarali 4r taipgi
gakmsd^nUlM n*«ai suuarti.

3241 YY est 66th Place

DR. A. JENKINS

*

Pirmadieniais, Trečiadieniais

Dr. Aiexantier J. Javois

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

UZ1 West 63rd Street

vartotojams.

3147 S. H&lsteti St. t Chicago

4146 Archer Avenue
Ofiso Tel. LAFayette 3210
Rez. Tel. KEl'ublic 0054
Jeigu Neatsiliepiama —
gaukite: KEDzie 2868

2201 W. Cermak Kd.

DteNTIST

dabar-

DANTISTAS

DR. AL, RAČKUS

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Dr. Vincent E. Zopel

arba

DR. P. ATKOČIŪNAS

Saturdaya 10 A. Ii. to 8 P. M.

DR. BIEZIS

PRANEŠIMAS

šildymui,

M.

TeL OANal 6122

3241 S. Halsted St.

1

virimui,

P.

P. Z. ZALATORIS
JOS F. BUDRIK, Inc. DR.
GYATOJAS IR CHIRURGAS

I

*ft*o

8

AAU0SI&OS UETUVTlj DAKTABŲ DSAUGUOS NA&1AI

Budriko leidžiamos Radio valanlandos kas aekmadienį, Iš WCFL.
(1000 kU.) radio stoties, 9:30 v a 
landą vak., o ketvirtad. vak. iš
WHfiPC (1460 lciL) 7 vai. vakaro.

Kompanija labai apgailestauja, kad del ne nuo "jos
pareinančių aplinkybių tanką ir toliau tęsti apribojimą
gaso vartojimo šildymui ir industrimems tikslams. Tie,
kurie norėtų gauti daugiau informacijų apie šią situa
ciją, prašomi susisiekti su mumis telefonu (VVabash
6000) arba raišku.

netaisanti

to

UGONTUS PRUMA:
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
''Večuid. ir Sekm. tik susitarus.

VW departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $490.00.
TELEV1SION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai -šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, 6 asiniai
pečiai, rašomos mašiaėtes.
Krautuvė atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadieni,
ketvirtadieni ir šeštadienį iki
9 vai. vak.

Šalia gaso tiekimo šildymui suvaržymo, kompanija
nustato apribojimus papildomam gaso ilaudojfrmii in
dustrijos tikslams. Jeigu sekančią žiemą bus labai šal
tas oras, kompanija gali būti priversta visiškai nu
traukti tiekimą iBdustriiiiems vartotojams, kad tokiu
būdu pilnai aprūpinti gyvenamieji namai.

apribojimai

6

GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Kiekvienu atveju, kur bet koks asmuo prijungė ar
ateityje prijungs šildymo Jrengimae prie kompanijos
gaso linijų, nepaisydamas suvaržymo rtuostatų, .jam
bus nutrauktas visas gaso tiekimas, kol neteisėtai pri
jungtas įrengimas bus išjungtas. Šios priemonės imtasi,
kad užtikrinus gaso tiekimą gyvenamiems "namam tr
kome rcimems vartotojams.

Jokie

Daily

DR. EMILY V. KRUKAS

įsivesti šildymą, tebem laukiančiųjų sąrašuose. Kol
mums nebus teikiama daugiau natūralaus gaso, tol nė
ra galimybės patenkinti kad ir mažą skaičių tų prašyifjų; kai situacija pasikeis, tiem* prašyto jam> bu*
raštu pranerta. Šeimoms, kurios galvojo prasyti įvesti
gasinį šildymą, bet taip dar nepadarė, patariama nau
doti kitokį kurą.

SPECIALUS

HOURS:

4204 Archer Avedue

Didele Krauutve
RAKANDAI, RADIO
IR JEWELRY

VIS DAR NEUŽTENKA
NAUJOM VIETOM APŠILDYTI

1—9 vakare.

086 West 63rd Street

VALANDOS:
Kasdien — 1-*; 1-9; TreCiad. Ir
iestad. nuo 1-4; Sekmad- •—
pagal sutarti.

GASO

Kez. TeL: UOllock UU
IN STATE OF INDIANA
Home calls įn Indiana
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni
pagal susitarimą; kitomis
Phone Wentworth 2527
rii^n^miii
QUQ
2 UU 4 PO p i e t ,
PHYSIO THERAPY

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. IL
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

10758 So. Michigao Avenue 2400 West Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7330
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6-^8 Resiz. TeL: BRUnsvfiek 0597
Ofiso TeL: PULLMAN 1193
VALANDOS:
Narna TeL; FULLMAN 8273 tfao 1 iki S popiet; 6 iki 8 yakjus

Antradienis, bal. 52 d. 1«>4T
""T-i

DIENRAŠTIS MtATTGAS, rTOCAGO, TEEtNOIS

-

n
=

CLASSIFIED ADS

Draugas'' Yra

Tokių laiškų, kuriuose ne
randama net žodžių padėkai
už gaunamą "Draugą", re
«I\ m A 17 ii rV*
M .
H ^ P WANTED — MOTERYS
•U K ra U v* v
^^fc a#s^>x>s#s#si<is«seists^i—ė**>—^s^^»«»stg)X
dakcija gauna labai dažnai.
fflip DARBŲ SKYRIUS
Sykiu gauna daug laiškų,
THE BF.8T RAniO PI.AOE TN TOWN
K>0O00O0O0O000OO0OOOO0O0O04
kuriuose, galima sakyti, kru
"DRAUGAS** HEI/P WANTED
NEEDS
ADVERTISING DEPARTMENT
vinomis ašaromis prašoma
B a l o D R. R A C R U S
127 No. Dearborn Street
LAIMINGIAUSIA ESTI DIENA, KUOMET IŠ RAŠ siuntinėti dienraštį, kuris li
TeL RA.Vdolph »488-»4S9
4204 Archer Avenue, Chicago
TINĖS GAUNA RYŠULI "DRAUGO" NUMERŲ.
kimo nublokštiems į Afrikos
HEI^P WANTED — VYRAI
tvrus
Juozas
Petraška,
kuris
tai
yra
kreipimasis
į
lietuį
, i Azijos brūzgynus yFOR
NERVUOTUMO
Priežastys. Reikia žinoti, karo ir bolševikų okupaci vius susirašinėjimo reikalu. ra didžiausia laimė. Redak
WIRING—SOLDERTNG
DYSPEPSIJA
kad pirm 45 metų amžiaus jos buvo priverstas bėgti iš Aš manau, kad atsiras vie cija todėl nuolatos prašo
WITH EXPERIENCE, 94c
Kai nervuotam asmeniui "Nervatumo Dyspepsiia" la- s a v o tėvynės, atsidūręs Pran nas, kitas lietuvis, a r lietu- skaitytojų aukoti, pagal sa
MES TUKIME PUIKIŲ
stukrinka maisto virškinimas bai retai kam pasitaiko. Su cūzijoj ir likimo buvo pri-1 vaite, kurie teiksis savo laiš vo išgales, į Lietuvių Trem
AtTTOMATIO INCREASES TO
skilvyje, ir nuo to dar lalaukus pusamžio, dažniau verstas įstoti į Prancūzų Už ' kais paįvairinti mano gyve- tinių Spaudos Fondą, kad ad
DARBŲ DEL —
ministracija galėtų suteikti
biau susinervina, tai tokį pasitaiko. Kadangi moterys sienio Legioną, rašo "Drau- nimą.
blogratį vadiname * Nervo- yra švelnesnių jausmu nei go" redakcijai sekančiai:
"Mat, pas mus čia, legio tiems lietuviams džiaugsmo.
ASSEMBLERS
n a i , toli nuo tėvynės, pla ne, gavimas laiško, tai tik- Vėliausiai Lietuvių Trem
vyrai, tai joms toji liga daž
W * TRAIN INEXPERIENCED OIRLS. tumo Dyspepsija".
STTARTINa RATE 83c.
"Nervotumo Dyspepsija" niau pasitaiko. Įžengus į gy- čiose Anios džiunglėse, lie- ra šventė. Visi čia esam jau tinių Spaudos Fondui auko
BRUSH PAINTERS
yra lyg koks baisus, užbur venimo permainos laikotar- tuvis, išsiilgęs savo kalbos, n i vyrai, karo audros nu- jo sekantieji:
Iš Chicago po $10: Pranas
tas r a t a s : sukasi ir sukasi, pį, reta moteris išlieka ne-1 savo žmonių, nori nors ko- blokšti toli nuo savo tšvyMOTOROLA
PAP. DARBININKŲ 4545 W. AUGUSTA BLVD. vis sukasi į blogąjąi pusę. patyrusi Nervotumo Dyspep respondencija susirišti su n e s savo artimųjų, giminių. Pocius (jau arti šimtinę au
lietuvišku pasauliui.
Ir, kas blogiausia, neturim kojęs) ir K. Kamarauskienė;
Susinervina, — ne virškina; sijos blogumų.
DIENĄ IR NAKTĮ SIFTAI
"Jūs negalite sup r a s t i , jokių žinių apie savo namus J. K. — $8; ALRK Federa
kai nevirškina, — dar la Pagrindinė priežastis tos
Geriau turėti vieną, bet
cijos Chicagos Apskr. — $8;
NAKTIMIS BONAI
biau susinervina; juo labiau rūšies Dyspepsijos y r a sukaip žmogus jaučias, vienas ir jų likimą. Esant dabarti
tikrą kelią, neg"a šimtą, jei
(gražus pavyzdys ir kitoms
susinervina, tuo prasčiau sikrimtimas, rūpesčiai, susi tarpe svetimųjų. Negirdėsi nėj Europos betvarkėj jokiu
iš jų ne vieno negali pasi
draugystėms); J. Cinikas —
maistas virškinasi, — ir taip jaudinimai, gailestis, ir net savo kalbos. Viskas svetima*būdu negalima susisiekti, su
$3: ir O. Antanaitis $1.
rinkti
sirašyti.
eina be galo, be krašto, kol išgąstis. Pavyzdžiui, laike ir svetima.
Iš Detroito: J. Dumsa $10
"Visas mano džiaugsmas
"Tikiuos, kad mano pravidurių bei viso kūno svei laidotuvių ir po laidotuvių,
daugelis gauna 4 'Nervotumo j ~ " D r a u g a s " , kuris p a s | š y m o neatidėsite į šalį. Už ir M. Pangonis $2.
kata visiškai sukrinka.
M. Domeikienė iš Durand
mane
apsilanko k a s mėnuo, t a i iš anksto dėkoju. DėkoPatekusiam į ' 'Nervotu- Dyspepsija", nors prieš t a i |
mo Dyspepsijos" rato sūku turėjo sveikiausius vidurius o kai kada ir du syk į mė ju taipgi ir už siuntinėjimą $10.
rį, reikia būtinai iš to blog- ir puikiausį, apetitą. I r jei nesį. Tikra būna laimės die "Draugo".
Po $5: P . Kubertavičius
račio išsivaduoti. Čia patiek tokiu atveju nesikreipia pas na, kai iš kuopos raštinės
"Mano adresas: Leg. Jo-iš Mahanoy City, Pa., ir S.
3100 S. Kedzie A ve.
siu skaitytojams keletą svar daktarą pagelbos, tai jo vi nešies pundelį dienraščio. seph Petroška, 31045. S. P. Žekienė iš Waukegano.
besnių žinių apie Nervotu- duriai palieka sugedę visam S e n i a u tuo džiaugsmu dali- 71.072, T. O. E. ExtremM. Pažereckis iš VVauke6 DARBININKŲ REIKIA
mo Dyspepsija. Supratę tos jo amžiui. Šitą faktą turėtų nomės net trys lietuviai, bet Orient France."
gan ir P. Užas iš E. Chica
Rendorinjf dirbtuvėle. Pastovumas,
darbas dienomis. 9Ck> į valandą.
ligos priežastis bei eigą, bus kiekvienas gerai įsidėmėti. žiaurus likimas išplėšė iš
go po $1.
*y|i
MR. E D K i l i
lengviau tą ligą nugalėti i r
Simptomai. Kadangi "Ner mūs eilių dvi lietuviškas gy
CHICAGO BUTCHERS
Gi su kitais lietuviais
apsisaugoti nuo pavojų.
votumo Dyspepsijos" yra tri nvybes.
CALFSKIN ASS'N, INC.
B£
g
jų skirtingų klasų ir daug j r a galimybių užmegzti ry
3208 SO. D AMEN* A V E.
^
porūšių, tai ir simptomai y šius. Mat, esam išblaškyti
H E L P WANTED — MOTERYS
ra nevienodi. Bet čia trum milžiniškuose plotuose ir tik
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
kai kada kautynėse, kuomet
pais
bruožais
apibudinsiu
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1938.
Salesladies
kaip dažniausia žmogus jau yra didesnis jėgų sutrauki• EXPERIENCED ONLY
čiasi kai j j ištinka lengvoji mas, tenka tai viena^, tai ki
" Nervotumo
Dyspepsijos'' tą lietuvį, susitikti. Bet tai
FOR READY TO WEAR
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mot
esti trumpi momentai. Po
EXCELLENT SALARY
rūšis.
iki 2-ros valandos popiet. —
to, v i i nesimatom. *'
I.IBERAL DISCOL'NT
. Simptominės atakos daž
4
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30
FREE INSURANCE
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Didieji Tremtinių Šalpos Darbai
NESISKALDYKIME
Kaip, anot priežodžio, iš didelio rašto dažnai išei
nama iš krašto, taip dažnai atsitinka ir su per daug
dideliais norais atlikti bet kokį visuomeninį, darbą.
Šiuo metu mūsų visuomenėje reiškiasi ir didelis ir
nuoširdus noras kiek galint daugiau pagelbėti tremti
niams Europoje. Tai puikus reiškinys! Tačiau mes pa
stebime, kad tas ••per didelis" susirūpinimas veda prie
susiskaldymo ir taip jau negausingų mūsų jėgų. Kai
kur reiškiasi tendencija rūpintis tremtiniais paskirai,
aplenkiant mūsų centraline s organizacijas, kurios yra
specialiai tam tikslui suorganizuotos.
Mes čia nekalbame apie gimimų kontaktus su gimi
nėmis tremtyje, draugų su draugais ir t.t, bet apie
organizuojamus visuomeniškus komitetus, pasisakan
čius dirbti tuos pačius darbus, kuriuos jau kelinti me
tai sėkmingai, dirba Bendras Amerikos Lietuvių Fondas.
i
| TALKĄ BALF!
Mūsų manymu, šelpimo reikalais visos mūsų jėgos
turi būti sukoncentruotos prie BALF. Jis jau daug
padarė ir dar daug ką turi padaryti. Todėl šiam fon
dui padėkime, bet nesistengkime smulkinti jo darbą.
Šiuo metu eina BALF vajus. Pasirūpinkime, kad jis
gerai pavyktų, kad kiek galint didesnes pinigų sumas
jis surinktų, kolonijos tesiekia išpildyti joms paskir
tas kvotas. Traukime į vajaus darbą ne tik lietuvius,
bet ir kitataučius.
Atrodo, kad tremtinių šalpos reikalais dar ilgokai
teks rūpintis. BALF darbo dirva tebėra ir bus plati.
Ir, suprantama, juo daugiau mūsų fondas turės lėšų,
juo daugiau pašalpos suteiks tremtiniams.
Tad, nesiskaldykime, bet dar stipriau susijungkime
kilniam savo brolių tremtinių šalpos darbui.

\i Darbo Lauko
Šiomis dienomis buvo nemažai grasinimų streikais
didžiosiose pramonėse. Bet pasidarė gerokai šviesiau,
kada milžiniškos plieno industrijos lyderiai sutiko pa
kelti atlyginimą darbininkams, eina prie susitarimo
dviem metams, kad tuo būdu streiko išvengti. Yra vil
čių, kad ir automobilių pramonėj bus prieita prie su
sitarimo. Toks sąjūdis eina ir kitose industrijose ir,
atrodo, kad bus išvengta didesniųjų streikų, kurie šiuo
metu ir nepageidaujami ir pavojingi.
Prezidentas Trumanas savo laiku ragino nekelti kai
nų įvairiems gyvenimo reikmenims. Jis kreipėsi ir į
darbininkus, kad nebestatytų reikalavimų kelti jiems
atlyginimą, nes tai savaime veda prie kainų kilimo.
Prezidento prašymas, atrodo, nėra be pasekmių. Pa
vyzdžiui, plieno industrijos vadai, nors ir sutiko pa
kelti darbininkų algas, tačiau nekelsią kainų produk
tams. Tai geras reiškinys. Reikia manyti, kad jie to
savo nusistatymo nekeis.

•
Chicagos lietuvių katalikų vargonininkų provincija su
parapijų chorų pagelba rengia gražų koncertą DariausGirėno parapijos salėj balandžio 27 d. Įsidėmėtina, kad
koncerte bus dainuojama difuojo mūsų tautos kompo
zitoriaus Sasnausko kantata "Broliai".

•
"Vytis" (The Knight), L. Vyčių organizacijos orga
nas kaskart išeina ir gražesnis ir turiningesnis. Džiau
giamės balandžio mėnesio laida. Redaktorium yra prof.
K. Pakštas.
IT

Tremtyje, Europoje, veikia Mažosios Lietuvos Ta
ryba, kuri turi tremtinių organizacijų paramą. Tokios
paramos ji laukia ir iš Amerikos lietuvių.
"Stars and Stripes" praneša, kad vienam tremtinių
(DP) išlaikyti per mėnesį išleidžiama $16.80. Tas pats
laikraštis rašo, kad 375,000 tremtinių išlaikyti metams
kainuoja 75 milijonai dolerių.

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė!

:

Dielininkaitis — NKVD Žiaurumo Auka
— SLAPTIEJI KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMOKRATI
JOS SUVAŽIAVIMAI IR BENDROS ARBATĖLĖS
SU KAIRIAISIAIS DEMOKRATAIS. — (įRUMTYNfcS DARBININKŲ MITINGUOSE, ĮVEDUS RAU
DONĄSIAS ĮGULAS Į LIETUVĄ, — PENKERI ME
TAI, KAIP DIELININKAITIS ŠIAULIŲ KAPINĖSE
GULI ŠALIA PROF. ŠALKAUSKIO.
Visą amžiui atmintyje pasiliks ta 1940 metų liepos
mėnesio diena: į dienraščio "XX AMŽIUS" patalpas
atėjo Prano Dielininkaičio žmona. Išbalusi, pajuodu
siais paakiais ir pasakojosi:
— Praną bolševikai nakčia suareštavo... Nei jam bajtinių galiu įduoti, nei duonos riekės, nei nežinau kurjis yra. Kaip reikės man su maža dukrele gyventi?!...
Pranas Dielininkaitis buvo vienas iš šimpa tingiausių
Lietuvos patrijotų. Suvalkietis, gimęs 1902 m. gegužės
5 d. Juškų kaime, Vilkaviškio apskrityje. Baigęs pava
sarininkų gimnaziją Kaune ir kurį; laiką mokytojavęs
Tauragės gimnazijoje, 1928 metais V. D. Universitete
baigė sociologijos, pedagogikos-psichologijos ir naujųjų
amžių istorijos mokslus, o 1933 metais Paryžiaus. Sorbonos universitete apgynęs disertaciją apie valstybę
ir auklėjimą — gavo daktaro laipsnį.
Grįžęs į Lietuvą tuojau metėsi į visuomeninį veiki
mą. Jau seniau buvo buvęs porą metų stud. ateitininkų
pirmininku, o 1933-5 m. buvo visos ateitininkų sąjun
gos centro pirmininku. Dalyvavo katalikiškos studen
tijos suvažiavimuose užsienyje ir buvo išrinktas tarp-tautinės organizacijos — Pax Romaną — vice pirmi
ninku.
Gal pats didžiausis jo darbas, šalia dėstymo Kauno
universitete, buvo visuomeninė ir politinė veikla, ypač
krikščioniškosios darbininkijos tarpe. Tam sąjūdžiui
jisai vadovavo nuo 1934 m. balandžio mėn. iki pat
sovietų okupacijos 1940 m. birž. 15 d.
— Darbo visuomenėje P. Dielininkaitis pasijuto kaip
žuvis vandenyje. Metalistai, šoferiai, kiemsargiai, že
mės ūkio darbininkai, miesto tarnaitės, darbininkų jau
nimas — tai tie vandenys, kuriuose jis nenuilstamai
nardė. Susirinkimai, suvažiavimai, pranešimai, paskai
tos, iškylos, stovyklos — kasdienė duona, — taip apie
jį rašo vienas iš jo artimų bendradarbių.
SPAUDA IR POLITIKA
Šalia to, jis rado laiko prisidėti prie sukūrimo di
džiausio Lietuvos dienraščio "XX Amžius" nuolat jo
redakcijon užbėgdamas, priėjus jo eilei — savaitę re
dakcijoje dežūruodamas, naujų, bendradarbių įtrauk
damas ir nei cento už įdėtas ilgas darbo valandas ne
gaudamas.
Būdamas karštas demokratijos šalininkas, šalia viso
aukščiau suminėto veikimo, metėsi į politinę dirvą,
telkdamas visas demokratines grupes Organizuotam
spyrimuisi prieš diktatūrinius vėjus, bepasireiškiančius
Lietuvoje. Jis buvo vadovaujančiu asmeniu ruošiant ir
pravedant slaptus krikščioniškosios demokratijos šali
ninkų suvažiavimus, jis dalyvavo politinėse arbatėlėse,
kur prie bendro stalo telkėsi lietuviškųjų demokratinių
srovių, vadai, tiek iš kairės, tiek iš dešinės. Ta akcija
ir privedė prie koalicinės vyriausybės sudarymo Lietu
voje.
RAUDONOSIOMS ĮGULOMS ĮŽYGIAVUS
1939 metų pabaigoje rusai jau įvedė savo įgulas į Lie
tuvą, kaip visi žinome, su Hitlerio palaiminimu.
— Su įgulom plūstelėjo ir komunizmo agentų armi
ja. Jie verbavo ir kurstė Lietuvos darbininkus. Į jų
tinklą pakliuvusius ir vėliau juos pametusius net žudė.
Dielininkaitis tada ėmė rengti masinius mitingus ir
rungėsi juose su komunistų agitatoriais. Nebuvo tokio'
mitingo, kur Dielininkaitis būtų pralaimėjęs. Darbinin-I
kų susipratimas ir nusiteikimai prieš komunizmą tiek
pakilo, kad Šančiuose, Vilijampolėje, pačiuose pramoningiausiuose Kauno priemiesčiuose, komunistų agen
tus, kurie mėgindavo sukelti triukšmą ir mitingus iš
ardyti, patys darbininkai sutvarkydavo (J. Trakas).
KALĖJIMAS IR MIRTIS
Suprantama, kad bolševikams įsikūrus Lietuvoje, energingasis, visų darbininkų mylima^ dr. Pr. Dielinin
kaitis buvo areštuotas vienas iš pirmųjų (1940 m. lie
pos 12 naktį). Sunkūs tardymai, po jų, atgabentam
į kamerą, neleisdavo sargybiniai užmigti. Už akių (be
teisiamojo pasiaiškinimų) įvykęs teismas Dielininkaitį
pasmerkė 8 metams sunkiųjų darbų Vladivostoke. Ta
čiau rusai išvežti jau nebespėjo: kilus vokiečių-rusų
karui Dielininkaitis, netoli metų išsėdėjęs kalėjime, bu
vo išlaisvintas. Iš kalėjimo nuėjo ne pas savąją šeimą,
o į laikinosios vyriausybės būstinę. Čia jis buvo paskir
tas redaktoriumi. Jam buvo pavesta suorganizuoti laik
raštį pirm negu vokiečiai užeis. Vėliau grįžo prie pro
fesoriavimo universitete. Tačiau , NKVD kalėjimo iš
vargintas organizmas nebebuvo atsparus. 1942 m. pa
vasarį peršalęs susirgo ir po penkių dienų (bal. 6 d.)
mirė. Palaidotas Šiauliuose, šalia savo auklėtojo prof.
St. Šalkauskio. Penkeri metai praėjo nuo jo mirties ir
lietuvių tauta laukia — kas vėl jį pavaduodamas pa
suks jo pramintu taku.
Dr. J. Prunskis
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Brone Našlaite

NKVD SPĄSTUOSE
SlURPfcS LIETUVAITES PERGYVENIMAI
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE
1
'

•

-

Iš Šen Bei Ten
Rašo T&d&iišas Dūdelė
Prieš kiek laiko "Ameri
ka" paskelbė iš prancūzų
laikraščio "La Croix" paim
tą žinią^ kad try s Lietuvos
vyskupai bolševikų buvo iš
tremti į Sibirą..
Vėliau "Drauge'' tilpo iš
Lietuvos laiškas, kuriame
rašoma, kad vyskupas Ka
rosas sulauki 90 metų am
žiaus, bet jis tebevaldo vys
kupiją; taip pat Lietuvoje
tebesą vyskupas Paltarokas
ir vyskupas Reinys. Tik ar
kivyskupas Karevičius, su
laukęs beveik 90 metų am
žiaus, miręs.
• •
•
žlibiai bolševikiškos "V"
redaktoriai parašė, kad lie
tuviški katalikiški laikraš
čiai nesusikalba: "Amerika"
rašo, kad trys vyskupai iš
trinti į; Sibirą, o "Draugas"
sako, kad trys vyskupai te*
begyvena Lietuvoje. Vadina
si, vienas kuris laikraštis ne
teisybę sako.
• • +
Šitas laiškas iš Lietuvos,
kuris buvo paskelbtas "Drau
ge", kaip tik patvirtina "La
Croix" ir "Amerikos" pa
skelbtą žinią, kad trys Lie
tuvos vyskupai ištremti į Si
birą. Ir štai dėl ko: to laiš
ko autorius rašo apie visų
aukštųjų Lietuvos dvasiškių
likimą*, bet n§ žodžio neuž
simena apie vyskupų Matu
lionio, Borisevičiau* ir Ra
manausko likimą. O nerašo
todėl, kad ui pranešimą, jog
tie trys Lietuvos vyskupai
ištremti į Sibirą, pats gali
greitai tam pačiam Sibire at
sidurti.
"V" žiopliams patartina
nekalbėti apie tai, ko jie ne
žino.
*

*

*

Kad Lietuvon vežami bur
liokai, o lietuviai ištremiami
vergijon į Sibirą, patvirtina
ir bolševikų valdžios laikraš
tis "Izvestija". Ten vienoj
vietoj parašyta:
"1946 m. buvo duota apie
60 milijonų; rublių pastatyti
naujiems gyvenamiems na
mams ir ūkio trobesiams
naujai įsikūrusiems Lietu
voje".
0 kitoj vietoj
daug aiškiau:
"Senose slavų žemėse vėl
įsikūrė slavai. Smolensko ir
Vladimiro apylinkių kolchozninkai baltgudžiai atsiv&rė
savo gyvulius, paukščius;
atsivežė savo ūkio padargus,
savo javus pasėliui. Valsty
bė davė didelę paramą nau
jakuriams, įsikūrusiems rtttu
jose žemėse.*'
*

*

*

Taigi, rusai Lietuvą ir
Rytprūsius laiko senomis
slavų žemėmis. Kiekvienas
pradžios mokyklos vaikas ži
no, kad tai didžiausias me
las,
istorijos klastojimas.
Tose žemėse slavai niekad
negyveno. Tai yra aistiškos,
lietuviškos žemės.
Lietuvoje ir Rytprūsiuose
[gyventojų buvo daugelį kar(Nukelta į 5 pusi.)
v
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(Bus daugiau)
Išeinant pasivaikščioti, mus suskaitydavo ir sustaty
davo poromis ir įsakydavo ramiai laikytis, bet "drau
gės" keldavo tokį triukšmą, kad mus po kelių minu
čių vėl grąžindavo kameron. Tie pasivaikščiojimai
mums buvo labai naudingi: mes slapta per sieną, nors
ir labai saugojo, susikalbėdavome su kitomis kamero
mis ir pasiskaitydavome sieninių "laikraščių"^ nors jie
po kiekvienos kameros pasivaikščiojimo būdavo rau
donais dažais užtepami.
Po pasivaikščiojimo — pietūs. Dar ir šiandien gir
džiu, kaip laiptais, klumpėmis kaukšėdami, kaliniai
atneša didžiulius skardinius bosus, su didžiuliu variniu,
į mažą klbiriuką panašiu samčiu, pilnus juodo ar pil
ko skysčio, kuriame retkarčiais plūduriuodavo didoki
kąsniai įvairių gyvulių liekanų. Viena mūsų kameros
kalinė, tupėdama prie durų ir žiūrėdama pro rakto
skylutę, sušukdavo:
— Pietūs!
Visi smarkumu pakildavo nuo čiužinių merginos,
stumdydamosios, baisiai bildėdamos klumpėmis, barškindamos šaukštais ir bliūdais ir garsiai šaukdamos,
ir sustodavo į eilę. Su dideliu triukšmu atsidarydavo
durys ir pasirodydavo prižiūrėtoja, kuriai norėdavosi
įduoti botagą į rankas, kad pavytų nuo lovio šalin al
kanus* žviegiančius paršiukus ir, supylusi ėdalą, ga
lėtų ramiai užsklęsti duris ir Už durų pasiklausyti jų
čiaukšnojimo. Tačiau prižiūrėtoja ramiausiai pilstyda
vo sriubą į kiekvienos bliūdą, smarkuolėms parinkda
ma daugiau mėsos gabaliukų, o politinėms stengdavosi
kuo mažiausia jų pasemti arba pasemtuosius, palenk
dama kibiriuką atgal, neva netyčia nupilti atgal į bosą.
Aš nesuprantu^ kaip tarnaitės galėdavo tą baisią
sriubą valgyti, kada aš nė poros šaukštų negalėdavau
nuryti ir pasitenkindavau tik ryto daviniu, kurio irgi
viso nesuvartodavau ir atiduodavau kitoms. Tarnaitės gi
nuo tos sriubos taip išsipūtė, kad kai kurios į savo rū
bus nebelindo
Po pietų prasidėdavo "įdomiausia" dienos programa.
Pirmiausia viskas aprimdavo, visas apimdavo lyg su
stingimas ar tinginys, tddėl kurį laiką būdavo ramu,
tik iš jų išsiskirdavo didžioji ir mažoji Bronė, japoniš
kosios išvaizdos Onutė ir raudonoji Genė, kurios, su
sėdusios ir susikabinusios rankomis, linguodavo pirmyn
ir atgal. Tai man primindavo mano gimtinio kaimo
beprotę Petronėlę, kuri irgi panašiai linguodavo. Aš
stengdavausi jas įspėti, nes bijojau, kad tai nevirstų
įpročiu, tačiau be pasekmių: jOs vistiek linguodavo ir
linguodavo, dėl ko kitoms buivo daug juoko, o kitoms
nepasitenkinimo, jos dėl to juoko Jniršdavo ir imdavo
muštis ir peštis, koliodamos kitas baisiausiais gatvės
žodžiais.
Tada prasidėdavo ispaniškos bulių ir gaidžių rung
tynės, kurios baigdavosi susikandžiojimais ar susimu
šimais iki kraujo. Be mėlynių niekad neapseidavo.
Laike tų rungtynių nukentėdavo visos kameros gyven
tojos, nes "bulius" su paklodžių uodega ir milinių ra
gais pridulkindavo kamerą ir subadydavo visus žiūro
vus, ant kiirhj jis tą dieną būdavo įniršęs, o buliaus
malšintojas vandeniu ir miline pavaišindavo kiekvie
ną, kurį jam pakeliui pasitaikydavo. Po tokių rung
tynių mūsų kamera būdavo panaši į gaisro ištiktą
vietovę, o buliu s ir toreodorag į šlapias žiurkes. Rung
tynių metu mūsų- kamera pasidarydavo žvėrinčium.
• d .
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UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS
Tėvų Marijonų Ruošiamą Žurnalą Anglu Kalboje

"THE MARIAN"!
PRENUMERAtA — $1.00 METAMS
Žurnalas bus mėnesinis.
Kaina — $1.00 metams,
žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje.
Pirmas žurnalo numeris pasirodys kaip tik
turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių.
LAIVAS
2334 So. Oakley Avenuc
Chicago 8, Illinois
Brangūs Tėveliai Marijonai;
šiuomi prisiunčau prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir
meldžiu siųsti jį • vieniems metams. ŠitKJhii prisiunčiu mokesti
iš anksto vieną dolerį — $1.00.

KAM SIŲSTI lURNALĄ.
VARDAS

...

ANTRAŠAS
Miestas

•-.i

Valstybė

(

)

Postai Zone
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VADAS RENGIAMOS DAINŲ ŠVENTĖS

M. S. Chicago Apskritis

Tikrai nusigando
Santa C*uz, C»l. — Keis
ta jūros gyvūno istorija.
Santa Cuzoje be galvos "jū
ros pabaisa" buvo išplauta
ant kranto, ir žmonės nusi
gando. Jie manė, kad tai ko
kia pabaisa
Bet šaltesnės galvos ki
taip galvojo. Pasirodo, kad j
tas jūros baisūnas be galvos
buvo jūros ryjikė žuvis
(sharlč), kuri neteko galvos
nuo žvejų ieties.

Apie Savo Konferentiįį

Moterų Sąjungos Chicagos , Wis.; 32 kp., Milwaukee,
apskritis metiniame sus-me, j Wis.; 46 kp. t Roseland, 111.;
laikytame gruodžio m., 1946 56 kp., Springfield, 111.; 60
m., nutarė šaukti Vakarinių kp., Melrose Pairk, 111.; 61
Valstijų suvažiavimą ir sy kp., Gary, Ind.; 70 kp., Westkiu švęsti Motinų Dieną ben viile, 111.
dra šv. Komunija.
Visos kuopos įskaitant ir
Į suvažiavimą ir dvasinę Chicago, prašomos pranešti
puotą kviečiama visos kuo komisijos sekretorei, ^ir jų
pos. Suvažiavime bus ieško atstoves dalyvaus suvažiavi
ma būdai, kaip padidinti, pa me ir, jei dalyvaus, maž
Uncle Sam Says
gyvinti Vakarinių Valstijų daug, kiek atvyks. Tas svar
Moterų Sąjungos kuopų veik bu rengėjoms, kad žinotu ko
lą ir užmegzti artimesnius, kiam asmenų skaičiui pa
draugiškesnius ryšius su kai ruošti pietus. Tenelieka kaip
myninių valstijų sąjungiete- Chicago, taip apylinkių kuomis. Tas žymiai prisidės prie j p ų > ^ į ^ ^ d a l y v a u t ų šia
viso organizacijos judėjimo.; m J g u v a ž į a v i m e . Visų: lauk
Suvažiavimas ir Motinų ; g i m e yia0s
pageidaujamos.
Dienos Šventė fvyks sekma- '
dienį, gegužes 4 d., Aušros
Vartų parapijoj, 2327 West
23rd Place, Chicago, 111. Šv.
Mišios bus 10 vai. ryto. Pie
Dfd junior ever ask you whether
Art.
Justas
Kudirka,
Nekalto
Prasidėjimo
šv.
Marijos
you
ever hit a home ran? This is
tūs, kuriuos rengia 55-tos ' LAZY DAISY DANGE"
the Mme ©f the year when questions
kuopos sąjungietės, 11:30 v. * Cicero, — Lietuvos Vyčių parapijos vargonininkas, yra Varg. Są-gos Chicago Pro likę that one will come poppin' at
pop.
Well, daddy, you can look
Suvažiavimo posėdis prasi 14-tos kuopos metiniai šo vincijos Dainų šventes rengimo komisijos pirmininkas. junior rlght in the eye and say iruthfuUy: *«Yes, son, I did many times,"
dės 1 vai. popiet ir tęsis iki kiai Įvyks balandžio 26 d., Programoj, be Sasnausko choro, dalyvaus visų parapijų (that is if yon are investing ln SavBonds every payday.) Flgure
5 valandos. Bus du žymūs parapijos salėj. Visas jau chorų talentai. Iš Brighton Park, be Justo Kudirkos, en- itIngs
out yourself. Every Savings Bond
a four-base hit for Jnnreferatai: Juzės Daužvardie- nimas nuoširdžiai kviečia samblį sudarys dar šios solistės ir solistai: Ona Fedu- represents
ior's future.
Even Babe Ruth
rouldn't hit one over the fence every
nes, ir kun. dr. J. Prunskio. mas atvažiuoti ir draug su rienė, Ona Piežienė, Juozas Gudas ir Juozas Lindžius,
time he c am e to bat. S te p to the
plate, dad, and elout one more SavPo visam bus vakarienė ir ciceriečiais gražiai, prie ge
ings Bond Into your strong box.
muzikalė programa.
Kiekvienas yra labiau lin
Sorae day junior will stand up and
ros Johnny Walker' s muzi
cheer a real home run hitter.
Prašau visų kuopų šį kvie kos, pasilinksminti. Įžanga kęs ieškoti to, ką pametė, B. A. L A C H A W 1 C Z
U. S. Triasury Dtpartnunt
timą sus-me apsvarstyti, pri- 75c. Durys atsidarys 8:30 v. negu įgyti tai, ko jam stin
Laidotuvių Direktorius
Kada visi žmones supras,
ROSELANDE
imti ir pranešti, kiek iš ku- j Komisija susidedanti iš J. ga.
kad bolševikai yra didžiau
rios kuopos atvažiuos. Tik-, Kasulaičio, F. ir S. Kiškūnų,
KOPLYČIA RANDASI:
si melagai ir žmonių gyve
rai b u s malonu visų sulauk- F i r w Arbir ir R. ir M.
10756 So. Michigan Ave. nimo ardytojai.
ti ir susipažinti.
Eisinų, deda visas pastanTeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
Re*, t e l — COMmodore 5765 SKAITYKITE "DRAUGĄ"
V. A. Galnaite,
g*s. k a d k u o gr*4»ausiai ir
PLATINKITE DRAUGĄ
Reng. kom. raštininkė,
nuoširdžiausiai svečius pri
MK
ėmus.
717 W. 18th S t ,

Kas, Kada Ir Kur

Chicago 16, UI.

:

P. S. Laiškai yra išsiųsti
šioms kuopoms: 7 kp., West
Pullman, 111., 9 kp% Rockford, 111.; 14 kp., Sheboygan,

a lietuvių
organizacijom!

Per laiškus buvo įsiuntinėta pakvietimai lietuvių or
ganizacijų nariams dalyvauti
rengiamam AHce Stephens
S'ngers pavasarinio koncerto, į
(Atkelta iš * pusi.)
kuris įvyks pirmadienio va
tų tankiau, negu Rusijoje, kare, gegužio (May) 26d.,
Privarius į Lietuvą ir kitus Orchestra Hali. Sykiu su paužimtus kraštus būrius bur-! kvietimu buvo prisiųsta biliokų, vietiniams gyvento lietų dėl išplatinimo. Jeigu
jams vietos visai neliko, to organizacijos ir jų nariai ne
dėl jie irgi " įkurdinami" mano vartoti prisiųstus bilde"
tus, prašome jos sugrąžinti
naujase žemėse: Sibire, Ka- į pristatytus konvertus, ku
zakstane, Urale. Tik tiems rios gavote sykiu su laišku
"naujakuriams" lietuviams, ir bilietais. Jūsų greitas palatviams, estams, Rytprūsių sirūpinimas šiam prašymui
lietuviams bolševikai mažąj labai pageidaujamas
Aliee Stephens Siogers
įsikūrimo paramą teduoda.
Jie iškeliauja į naujas že
mes dažnai basi, su maišeliu
Perskaitę "Draugą", duoant pečių, į kurį spėja įsi- b į t e jį jfisų giminėms, draumesti duonos kampelį.
gams ar pažįstamiems.

Iš Šen Bei Ten

:

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
IŠDIRBĖJAI

^,

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime
įgyjo nuo pirkėjų pilną
patenkinimą.
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ TORBTrUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau!
G A&AN/UOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
TJt LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Tūkstančiai Pilnai Patenkinto Pirkėją Išgarsina Mos. —
Prie Progos Paklauskite Ju.

""••-••'

+mm

Gyv.: Blaine. \\\>»t Virginia.
Mirė Bal. 18d.. 1947ni., su
laukęs To imtu amžiaus.
Gimė Lietuvoje.
Kilo iš
Šiaulių apskr.. Pašvitinio par.,
Gaubiu kaimo.
Paliko dideliame nulindinu :
brolienę Pauliną
Verbiskienę
Ir Jos šeima; Otto ir jo žmona
LucHle; Aleksandrą; Antaną ir
jo žmoną Julia; Ir Bemtee ir
kitus gimines Amerikoj*'. Lie
tuvoje paliko brolį Joną, 2 še
šeri* Oną Sabiene Ir Kmiliją
ir kitus gimines.
Kūnas pašarvotas Antano M.
Phillips koplyėi >jr, 3S<>7 So.
Lituanica Ave. Laidotu včs j vyks trefiiad., Bal. 2»d. H ko
plyčios 9 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Jurgio par. bažnyčia,
ktM-ioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. P o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Kalimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę : Brolienė ir Jo** šei
ma ir kiti gimines.
Laid. direkt.: Anthony M.
Phillips, tel. YARds 4908.

2441 West 69th Street

f

PA8IK1NKIMA8

i, DEGTINES IR ALAUS

SENOMS, ATDAROMS,
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
IR ODOS BBfiRBfAMS
Kandantieji nuo Man, atdarų
ir akaudjių žaiadų. tino kaip lun
ku yra ramiai pasidėti, ir kaip
nakties metu ne«attma garai Išsi
miegot. Kuomet
iatsdog pradeda
aieit ir akaudStl — užtepkite
LEOULO Ointraent palengvi
nimui skausmo
ir niežėjimo tų
•en'4, atdarų ir
•kauditų laladų.
Jo ataalrfeaanfiloe ir ekaosma
prašalinančios ypatybfe sutelks
Janas tinkamą
nakties poilsi ir
pagelbės išgydyt
senas, atda
ras Ir skaudas. Tartoklte JJ irgi skaudlems
nudegimams, šašų ir sutrūkimų
rašalinimul, ir kad palengvinti
teartasis niežėjimą. Atvėdina va
dinama Athlete's Foot degimą ir
ėisMJtma, sustabdo Jo plėtimąsi,
«ulaiko nuo odos uudžiūvimo ir
rotrakimo tarp pirštų; geras ir
sauaos, trūkstančios odas niežajimul, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos nogalims 1S lauko pu-

R

LEGULO, DEPT.—D.
4847 W. Hth Street
CICERO 60, ILLINOIS
"••]•!•
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LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F, Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

4605-07 S. Hermitage
Avenue
ards 1741-2
4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGEH
H390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ,
nuo 9:16 iki 9:30 v. ryte.
-I

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

NULIŪDIMO

VALANDOJE

K R E n - K T i e S PRIE
ANTHONY B.

PETKUS

m ^ — ^ — ą n, i.
_ j ^ H ^ B a ^ < ^ a a n ^ ^ a i ^ j A ^ a u H a i a a ^ ^ B i ^ ^ u . ^.^^^m^^^^^^^^^^m—^-^^^^
A^HB^^HBHBSssHBABSSsaflBV^s^^HBlkk^^^^H^^HSM^^^^BIHIBHH^^^BA^^I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
pristatome J namus:
Geriausiu rūsio aln

Telefonas — GROVEH1LL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas I

buteliais, ctežemis Ir
statinėmis.

•

• *r

AL. ŠIMKŪNAS
Savininkas

t—

Chicago 32.4SL

DIDE1JS

r

Siųskite Jūsų Money Orderi tie-

— PARLOR SUTIE IMMRMJ AJ —
Telefonas — HAFayette 8516
Savininką* — JOB fe&ZIK—KAZKAITIS

WESTW00D LI0U0R STORE

LBOULO OINTMENT parsiduo
ta PO $1.26 ir PO SS.M.

Archer Avenue Furniture Co.
4140 Archer Ave.

A.
A.
JUOZAPAS VERBISKIS

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

Telefonas PROspect 5951
^

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambnlanso patarna
vimas yra teikiamas]
dieną ir naktį. Rei
kale, saukite mus.

my

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
Koseiando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

'JDJ
• /.

UGDĖSIO

VALANDOJ
Šaukite

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ
4 8 4 5 So. Wastam AVw

PROspect 0 0 9 9
itcssft Inurt^ CT^coft Kitose BUI

DIREKTORIAI

«^##

1319

Utvonlco Ars.

YARds 1138-1139

daijrm gstuimi kopIfSf srSut jbsą namų

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

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

— teiiiiinke —

10621 S. MICIIIGAN AVE.

3914 West lllth SL

4348 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas: CEDARCREST 63 35

Pfaene: PUUman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVE.

Tiesiog Ten, Kur BossJ
Sustoja.

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS

Sf. Casimir Monumenf
Company
Vienas Blokas nuo Kapinių

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

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

PIKRITE TIESIOG NUO —
MB. NELSON

Phone: YARds 0781

Phore: YARds 4908

JULIUS LIULEVIČIUS
Phone LAFayette 3572

POVILAS I. RIDIKAS
3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Teiephone: YARds 1419

«"-
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DTTCNRASTTS T>rTlLT.TOA^J HHtfTATJO, TCEINOIS
VĖL NAMIE

Šiurpu ir baisu pagalvoti

Nuo auksinių vartų

Verkė kalnai, o miškas dejavo, kai.

Vyras šoko 2(5 pėdas į vandenį

UIS ATVYKO I POLICIJOS STOTI SU AUTOMOBILIU,
KURIAME BUVO JO MYLIMOSIOS LAVONAS. J E I
DAUGIAU KREIPTŲ DĖMESĮ J SIELOS HEIKALUS....
Los Angeles. — Čia yra I Welch pareiškęs, jog jis ir
baisi ir šiurpi istorija, bet jo mylimoji jau kalbėję nuo
ją čia paduodu, kad parody- sausio mėnesio, kad mirtų
ti kaip toli jaunuoliai nuei- kartu.
na, kai netenka pagrindinių NUVAŽIAVO Į MIŠKĄ
dorovės dėsnių.
Ir vieną vakarą Welch ir
Aną dieną toks buvo įvykis. Gerald Welch, 18 metų, j jo mylimoji Fewkes nuvaatvažiavo su automobiliu į žiavo į mišką, prie gražaus
Pasadena policijos stotį. I r kalno. Jie vaikščiojo aplinMary Ann Kubon, penkių metų mergaitė, iš Chicago,
jo automobilyje buvo myli- kui, sėdėjo ir kalbėjos visą vėl namie. Prieš du metus ji buvo pagrobta Wm. G. Fuller
mosios mergaitės, 16 metų, naktį,
pareiškė jaunuolis ir išvežta į New Orleans, La., ir auginama. FBI žmogvagį
lavonas. Ir jis pasakė poli- Ryto metu, apie 7 valandą. susekė ir mergaitę grąžino tėvams. (Acme-Draugas tecijai, kad jis nužudęs savo nutarę baisų dalyką. Ir gra- lephoto)
mokykios draugę. Jos lavo- žieji kalnai išgirdo šūvius ir
pamatė šiurpų vaizdą... Di
nas buvo sudaužytas.
dingi kalnai ir gražus miš- j
JIS DAUG PASAKfi...
kas verkė ir dejavo, kad du
Jaunuolis dar daugiau pa jaunuoliai nesupranta gyve-'
sakė. Jis nurodė, kad jie a- nimo grožio ir tikslo.
bu buvo nutarę nusižudyti.
Jei jaunuoliai
daugiau UŽPUOLIKAS SMEIGE PEILĮ Į KUNIGO GERKLĘ
PRIE DIEVO STALO, KAI JIS PASILENKĖ DUOTI
Bet jis išlikęs gyvas, nes tik kreiptų dėmesį į savo sielos
ŠV. KOMUNIJA.
dvi kulkos tebuvę, kurias jis ir širdies reikalus, ir sun
New Orleans. — Kai leun. ( klo puses, ir peilį numetė.
paleido į savo mylimąją. Ji kiose valandose ieškotų! iš
dar buvo gyva. Tada jis mu minties prie Jėzaus Kristaus James W. Courtney, jėzuitas, I Kunigas laikė pušką su
šė ją su šautuvo kotu, bet Kryžiaus, tikrai tokių daly- 46 metų, praeitą sekmadienį, šventomis ostijoms prie sa
laike vo krūtinės, kai užpuolikas
ir šis nulūžo, tada jis pri- kų neįvyktų, tikrai kalnams dalino šv. komuniją
baigė ją su šautuvo vamz- nereikėtų verkti.... o miškui šv. mišių aukos Šv. P. Ma paleido peilį į darbą, ir jis
rijos Nekalto Prasidėjimo savęs negynė. Vėliau kunidejuoti.
džiu.
bažnyčioje, buvo subadytas įgas pasvyro ir kai kurios sv.
Lon Louis Laurentz'o. Kuni- ostijos pasipylė žemėn.
gui buvo subadyta gerklė su
Kunigo rūbai buvo aptaš
peiliu.
kyti krauju. Vyrai užpuoliką
Kunigas buvo užpultas pei vėliau pačiupo ir išvedė iš
DEVYNIŲ METŲ VAIKAS NUKRITO NUO DVIRAČIO, liu, kai jis priėjo prie Dievo bažnyčios. Vėliau jis pateko
KAI VAŽIAVO IŠ BASEBALL ŽAIDIMO. JIS PAS stalo duoti šventą komuni į policijos rankas, o kunigas
ją. Užpuolikas irgi klūpojo buvo nugabentas į ligoninę,
KENDO UPĖJE.
prie Dievo Stalo, j i s nepri kur dviejų valandųj operaci
Chicago. — Petras Freund,
ėmė šv. Komunijos, ir staiga ja buvo atlikta.
9 metų amžiaus, buvo links
jis smeigė peilį į kunigo ka
Lon Louis Laurentz, 27
mas ir patenkintas. Jis va
žiavo dviračiu, o juk dvira-1 Paryžius.
Prezidentas klą, kai kunigas prie jo pri j metų buvę s marinas, nepa
čui vaikui važiuoti didelis j Vincent Auriol atsiuntė pre- ėjo, paskui jis peršoko per 1 reiškė kokiais motyvais jis
dalykas. Bet šis jo važia vi- zidentui Trumanui
raštą, groteles ir perpiovė abi ka- buvo užpuolęs kunigą.
mas aną dieną buvo nelai- j kuriame reiškia prancūzų

Subadė kunigą dalant šv. Komuniją

Važiavo linksmas, bet mirtis kelyje...

Užjaučia nelaimėje

mingas. V a i k a s nukrito nuo užjuotą dėl T e x a s City, Tex.,

dviračio (bicycle) ir įkrito į, sprogimų,
kuriuose
Chicagos upę, netoli Carmen | šeimų nukentėjo,
ave., ir paskendo.

daug

Petriukui nelaimė įvyko, Š į a i t d l 6 n k l I t ė S
kai jis bandė važiuoti sker,. _. . .«_ .
,, ,
S a, dien
a l b e s ka d n
sai siauros cemento sienos, 0 . ' !
*
i * ??f 8
kuri prieina prie upės. * > * " ? * ™ e t " " a m e f K a t a h k ų
broliukas
tuojau
nubėgo Labdarybės direktor.ų susiv ,,
iu
i
-i • rinkime, kuris įvyks Chicapatalpose.
saukti baseball.
pagelbos, Bet
kurkai
vaikai
'
*J
žaidė
at gc Athletic
vyko pagelba, jau buvo vė
lu. Petriukas jau buvo nu
Katalikai karo veteranai
blokštas į 12 pėdų gilumo
Chicagoj e aną dieną griež
užtvanką.
• Vienas jaunuolis šaukė, tai pasisakė prie! pono Hen
kad Petriukas
nusimestų ry Wallace kalbas, kurias
savo rūbus, bet jis dingo i r jis pasakė užsienyje.
Reikia pasakyti, kad Waldingo vandenyje.
Petriukui nelaimė ivyko, lace kalbos ne Amerikos,
kai jis grįžo iš baseball žai- j bet
Maskvos
interesams
dimo.
tarnauja.

Griežtai pasisakė
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Gina lietuviu tremtiniu reikalus

i

i mus

KURIEMS GALAMS JIS ŠOKO IR NĖRĖS Į VANDE
NI? MAT, NORĖJO REKLAMOS, IR PINIGŲ
KLAUSIMAS IR RŪPĖJO. JIS ŽINO IR KITOKIŲ
' ŠTUKŲ."
X Keturdešimtes atlaidų
San Francisco. — Jis no aną dieną įvyko šokimas A u g r o s V a r t ų b a ž n y č i o j e
už
rėjo pragarsėti, jis ieškojo nuo tilto į vandenį
baiga šį vakarą. Paskutinį
būdų, kad gauti pinigų. Cir
Tiltas atidarytas 1937 me
ko reikalui, todėl jis šoko tais. Daug kas šoko nuo pamokslą sakys žurnalistas
nuo auksinių vartų į San "auksinių vartų", bet tik ir žinomas pamokslininkas
Francisco įlanką.
antras išliko gyvas. Neapsi- į kun. K. Barauskas,
moka tokia rizika!
TIKRAI PAVOJINGA
X Boleslovas Rymovičiiis,
4046 S. Francisco Ave., pas
Jo šokimas buvo didelis
taruoju laiku buvo rimtai
ir pavojingas, nes šoko 265
pėdas į vandenį. J i s išliko
susirgęs. Tėvų džiaugsmui
Los
Angeles.
—
Aną
die
gyvas, nes buvo išgelbėtas,
jau sveiksta. Jaunuolis lan
ną
kalbėjo
Elliott
Roosevelt,
šokikas į vandenį vadinasi
ko St. Rita aukštesnę mo
Frank H. Cushing, 42 metų. mirusio prezidento sūnus, ir kyklą.
Jis yra ne bet koks šokikas 7,000 žmonių girdėjo jo
(diver), bet profesionalas, kalbą.
X Annai Kaunietis, 2650
šalia to, jis moka ir kito
Elliott Roosevelt pavadi-1 West 69 St., šiomis dienokias "štukas" parodyti cir no Henry Wallace kaipo po- m i g Mercy ligoninėj buvo
ke.
litiniu mesijumi su tikru pa- p a d a r y t a o p e racija *
šaulio supratimu ir ameri
Frank Cushing, antrojo pa
X Antanui ir Onai Lausaulinio karo veteranas, ne kiečių politinių reikalų gel^
rinams, gyv. Brighton Park.
galėjo gauti GI paskolos dėl bėtoju.
O mums atrodo, kad ponas šiomis dienomis ligarnys pa
savo cirko, ir jis manė, kad
užtektinai gaus reklamos iš Wallace savo kalbomis daug liko" sūnų.
padeda komunizmo žiauriam
šokimo į vandenį ir gal leng
imperializmui. Ne tą kelią
X V. Tūbelienė, Stanley
viau bus galima gauti pini
Wallace pasirinko.
Paulus ir J. Lapinski Lietu
gų.
vos pašto ženklų proga įsi
ĖMĖ NERVINTIS,
rašė Lietuvių Filatelistų DrKAI NEBEMATĖ....
jon. V. Tūbelienė, kaip žino
Šis jo šokimas nuo tilto ir j New York. — William A. me, yra žvmi veikėja, ypapasinenmas vandenyįe buvo Ross, Columbia plieno kom. D A T T , . , . . • JL . v
JJ
..
••, .
i_K tingai B ALF ir Lietuvos Is
tik kaipo praktika, bet kai
mirė. laisvinimo reikaluose.
Apie tai prezidentas,
pranešė Jungtinių
jo žmona negalėjo savo vyro panijos
matyti vandenyje, jinai ėmė Amerikos valstybių plieno
X Kun. J. LechavičiuS, ne
nervintis, ir tuojau pranešė j korporacjia, kuri turi ryšį seniai atvykęs iš Vokietijos,
plačių kelių policininkui. At- su Columbia plieno kompa- kalbės BALF Chicago aps
vyko pagelba, ir Cushing nija. Jis mirė San Francisco. krities vakare, gegužes 4 d.,
buvo ištrauktas laimingai j
Šv. Jurgio parapijos salėj.
iš< vandens, kur jam mirtis Į D^jriir ys/fie
Chicagiečiai ir ypatingai
žiūrėjo jau į akis
N e w York. — Aną
rytą bridgeportiečiai turės pro
Cushing turėjo guminį apBrooklyne
į vieną
namą gos išgirsti gerą kalbėtoją
rėdalą ir šalmą.

Ne tuo keliu eina

«<

Mirė plieno galva

Jis šiek tiek susižeidė ir per langą įlindo vagis. Kai;
X Kun. V. Mikolaičlo švov a g i s įsibrovė, namie buvo
nušalo. Bet reklamą gavo.
geriai, Petras Kilmitzs ir
Sakoma, jog Cushing ir du vaikai.

Įsibrovėlis sumušė Selma \ Vladas šerauskas, šiomis
jo žmona kalbėjo s apie šį
šokimą per 20 mėnesių, ir Graff, 15 metų, aukštesnės dienomis ligos pagrobti, ta
BALF PIRMININKO KUN. DR. J. KONČIAUS TELE
mokyklos studentę, ir jos čiau abiems pavyko išsisuk
GRAMA PREZIDENTUI TRUMANUI DEL GENE
brolį, 9 metų. Mergaitė mi ti. Abu yra Town of Lake
ROLO CLAY KEISTO ATSIŠAUKIMO Į TREMTI
rė nuo sumušimo.
darbuotojai, ypatingai para
NIUS.
Kai vagis įsibrovė, sesu- pijoj ir Šv. Vardo Draugijoj.
New York. — Amerikos tebėjimo dėl generolo Clay
; te ir broliukas miegojo. Jikariuomenės Vokietijoje vir atsišaukimo, kuriuo tremti
. nai ėmė šaukti, kai pajuto,
X Komp. A. Pociaus ve
šininkui generolui Clay iš niams siūloma 60 dienų mai
Chicago, 111. - Penkioh- k a d n e p r a š y t a s "svečias" damas Šv. Jurgio parapijos
leidus atsišaukimą į tremti sto atsarga, jei jie sutiktų kos metų mergaite vairavo a t g i r a d o n a m e
choras pasižvmi operetėmis.
nius, kviečiant juos grįžti grįžti į gimtinius kraštus, automobilį, ir įvyko didele
Vagis pabėgo, kai kaimy Ir praeitą sekmadienį ne tik
nurodė, kad nelaimė. Mergaitė susimai
į gimtuosius kraštus, BALF Pirmininkas
nai ėmė belstis į duris.
bridgeportiečiaf bet ir dau?
pirm. kun. Dr. J. B. Končius I spaudimas grįžti ypač netei- šė, ėmė jaudintis, kai va
dainos meno mėgėjų, iš įvai
nusiunte prezidentui Trumą- singas lietuvių
atžvilgiu, žiavo Milwaukee gatve, ir
rių kolonijų gėrėjosi šauniu
raudoną
nui telegramą.
kurie, būdami nekaltos karo jinai pervažiavo
atvaidinimu operetės "KaBALF pirmininkas savo aukos, tikėjosi ir tikisi Ame- šviesą, ir automobilis susi
Huntington
Park,
Cal.
—
minkretis ir malūnininkas' p
telegramoje išreiškė nusis- rikos pagelbos ir apsaugos. daužė.
Wendell W. Schooling atsi
Šioje nelaimėje 44 metų
sakė nuo Huntington Park Garbė Šv. Jurgio parapijos
moters žuvo ir penki buvo
chorui ir jo vadui. Beje. vai
mayoro
pareigų,
kad
nega
sužeisti. Ši nelaimė įvyko
lėjo gauti mieste namo ap dinimo režisūra buvo žino
balandžio 21 dieną.
mos dainininkės Giedraitie
sigyventi.
SUČIUPO 22 JAPONUS KAREIVIUS, GERAI GINKLUO Paragink savo pažįstamus,
Pasirodo, kad ir kitur nė nėsTUS, KURIE NEŽINOJO, KAD KARAS JAU BAIG kad Jie užsisakytų dienraštį ra lengva su namais.
X K. Sabonio pastango
TAS.
"braugas".
misf Visų šventųjų parapijos
Manila. — Aną dieną rachoras praeitą sekmadienį,
dio p r a n e š , kad buvo su
parapijos salėj suruošė va
čiupta dvidešimt du japonai,
KlBBSl
karą, kurio programa dau
eerai apsiginklavę, kurie ne
Paryžius. — Prancūzjioje
į
žinojo, kad karas jau pasi
itfc
giau negu patenkino pilną
&t*-«į
27,510,000
asmenų,
iš
kurių!
baigęs.
salę publikos. Ypatingai gra
ss-n
13,297,000 yra vyrai ir 14,m&
žiai išėjo vaidinimas "Pa
»* Minimi japonai buvo su 213,000 moterų, užsiregis
vogtoji sužadėtine". Kitoms
imti ieškojimo
expedicijos travo cigaretėms gauti pagal
W"
mm
WįF%?*kolonijoms reikėtų būtinai
šiaurės vakarų pakrantėje, racionavimo korteles, daug
«**•
Palawau saloje, 300 mylių daugiau negu. prieš karą.
pasikviesti Sabonius, kad jie
je* . #
pietvakariuose nuo Manilos. Laike 1946 metų jie surūkė
tą komediją pakartotų.
Maj. Richard R. Prewitt, 50,000 t o n į tabako, kurio
X Per "Draugo*' "laužy
iš Fort Worth, karo nusikal 35,000 tonų buvo vietoje
tojo" ir korektorių neapdai
timų investigatorius, ir Tho- išauginta.
rumą įvyko nemalonumas su
mas J. O'Connor, iš New
žinute apie Jono ir Elzbietos
York, karo nusikaltimų tar
MOKA GERUS DIVIDENDUSl
Vanagų vedybinio gyvenimo
dytojas, vadovavo šimtui
auksinio jubiliejau* sukaktį.
pilipinų karių expedicijai.
Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams taupytoja
Mason City, IU. — Donald
sudaryti atsargas—Įsigyti nuosavus namus-}
Parašyta, kad sukaktį; mi
O'Connor pradėjo klausi Deiss, 24 metų, iš San Jose,
naują automobili—del apsaugos nuo nspormaJ
nės balandžio 19 d. Ši žinute
tomų nelaimių. Kiekvieno taupmial apdrausti
nėti minimų japonų belais IU., kuris buvo netekęs ko
Oti $5,000 per Federal Savings and Loan InsM
turėjo tilpti praeitą šešta
vių ar jie kartais nedalyva jos prieš metus automobilio
tanoe Corp. FBADftK TAUPYTI D AB AB.,,
dienį. Per klaidą nebuvo įvo 150 amerikiečių karo be nelaimėje, fcuvo užmuštas
laisvių nužudyme, kuris bu balandžio 20 dieną, kai jo
dėta, o įdėjus sekančią die
vo įvykdytas Palawau salo automobilis apsivertė pla
ną nebuvo pataisyta. Vietoj
AND
je, lapkričio mėnesį, 1944 čiame kelyje, netoli Mason,
švęs, turėjo būti atšventė.
M)AN ASSOCUTION OP CHICAGQ
metais.
buvo sužeisti keturi jo komJubiliatų ir žinutės pranešė
panijonai.
ttti WKST CERMAK RD,
CHICAGO I, UJU
jos redakcija atsiprašo.
mm f. sUBAHAttUAą r m m*
Skaitykite ir platinkite
j
Skelbkite "Drauge"
"Draugą"

Merg aite pervažiavo
šviesą ir...

Nėra namo, tai

Jie nežinojo, kad karas baigtas...

50,000 tonu tabako
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P JEIGU NORITO PASKOLOS ANT NAMO
0 IBOU NORIT1 PASIDfin TAUPIN1MU1
» /EIGŲ NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS f
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PLANINGAS TAUF

Tada koja, o dabar...

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
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