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SENATAS 67-23 UŽGYRĖ PARAMA GRAIKIJAI
Lėktuvams Susikūlus, Bylius Dabar Eina i Atstovu Rūmus;
JISTSį'SSA
Spėjama Bus ir Ten Greit Pravestas

Prisipažįsta, Kad Sovietu
Rusijoje 'Sunku Panaikinti Cenzūra/

—Devyni asmenys buvo už
mušti šiandien, kuomet spe
cialus Delta Airlines llktuva s vežas aštuonis bendro
vės viršininkus susikūlė su
civiliniu lėktuvu. Abudu nu
krito i r sudužo aerodrome,
ir užsidegė.
Delta lėktuvas pradėjo
leistis žemyn, kuomet civili
nis lėktuvas smogė į didžio
jo lėktuvo uodegą. Abu lėk
tuvai nukrito i r sudužo.

("Draugo" Specialaus Korespondento ParyZiuje Pranešimas)

VVASHINGTON, bal. 22.—(maistą padėti komunistinei
Po karštų bet nieko nele- (Rusijai i r jos satelitams, i r
miančių argumentų, sena- j tuo pat metu siųsti pinigų,
tas šiandien užgyrė Prez. medžiagų, maisto i r vyrų
Trumano prašytą bylių Grai kovoti komunizmą Graikijokijos ir Turkijos gelbėjimui | je ir Turkijoje," jis pareipinigais i r militariniai. By- -kalavo.
liūs dabar eis į atstovų rū- j
,.
-^ .
mus, kur, spėjama, jis bus ISSprOgtiMO ISritlj
taip pat užgirtas.
Sen. Edwin C. Johnson
JERUZALĖ, bal. 22. —
(D., Colo.), vyriausias by
liaus oponentas, pavadino'jį I Žydų požemio atkeršijimas
"Vidurryčių agresija," ku- Prieš britus iškilo iki naujo
rio pasėkoje bus paskelbi- aukščio šiandien, kuomet

Jei k a s bando tvirtinti, I gerbėjų, užpakaly jo nestokad Rusijoje nėra jokios Į vi jokia partija. J i s pats
cenzūros, tai labai klysta, priklauso kairiesiems demones pats Stalinas per pasi- .kratams, bet nedaug draukalbėjimą su respublikonų Įgų teturi jų tarpe. Mažai
atstovu Harold
Stassenu j draugų teturi i r komunistų
pareiškė, kad Rusijoje pa tarpe, nes anksčiau jis ne
naikinti cenzūrą esą neįma mėgo komunistų. Prieš save
noma.
jis turi sukėlęs visus res
Besilankydamas Maskvoje, publikonus. Jei j i s turėtų
Stassen buvo priimtas Sta galimybes, t a i bandytų įs
lino i r turėjo su j u o virš teigti anglų pavyzdžiu ame
partiją,
pusantros valandos
pasi rikiečių darbiečių
kalbėjimą, kuriame dalyva kuri stovėtų kairėje labiau
mas kar0 rieš Rusi
Jam britų traukinvs buv0 iš
RANDITP
NACI
c
P
^*
vo trys sovietų ministrai: už demokratus.
atsakė i r byliaus pravedimo sprogdintas nuo bėgių. Dvy
Molotovas,
Mikojanas i r Amerikiečius labai .supy
Policiia tikisi išaiškinti įprašė sen. Vandenberg (R., lika asmenų žuvo i r 47 bu
Voznesenski. Stassenas atsi kino jo kalba, kur išsitarė,
vo sužeisti. Mirusiųjų tarpe
anie 50 apiplėšimų West |Mich.)
Prez.
Trumanas
šypsosi,
kuomet
klausytojai
ploja
jam
sako dabar pasakyti apie ką kad amerikiečių imperializ D e k
buvo 3 metų amžiaus mer
Sidėie PO to, kai Joe Kelly,
mas
esąs
be
gėdos.
Senatoalbant
per
metinius
Associated
Press
pietus
New
Atmetė
Priedą
Ribojant
jis kalbėjosi, bet žada pas
gaitė ir penki britų karei
4945 Washington blvd., nu
Yorke.
Prezidentas
perspėjo
prieš
ekonominį
susmukimą
Karinę
Pagalbą
laptį atidengti sugrįžęs į rius Stewart pabrėžė, kad
viai.
šovė jauną vagį, kuris su
jei
industrija
i
r
darbininkai
nekooperuos
kainų
sumažiniAmeriką. Viena ką jis tvir Wallace l ū p o m i s kalba j
Pravestasis bylius buvo t "Egyptian Express' buvo
sėbru buvo įsilaužęs i Kelly
mui
tina, kad šiame pasikalbę- i Kremliaus balsas ir parei- j
(Acme Telephoto) b u t ą K e H y p a l e i d o k e t u r i s p r e z Trumano asmeniškai išsprogdintas minos pietų
jime nebuvo paliesta nei ! kalavo jį išbraukti iš demoguvius porai bėgant iš vir prašytas, tikslu sustabdyti (Palestinoje, važiuojant iš
Maskvos konferencija, nei i kratų partijos,
tuvės, neklausant jo isaky- komunistų spaudimą įGrai-ICairo į Jeruzalę. Teroristai
pagalbos Hiekimas Graikijai | ^ c , - T u r i D i d e l |
įmo sustoti. Du ių užmušė kiją i r Turkiją, duodant j mėtė rankines granatas į
ir Turkijai, bet daugiausiai
Pasisekimą
Gerald Fransen, 26, iš 4332'tiem dviem kraštams $400,- vagonus i r apšaudė juos iš
buvo kalbama kultūrinėmis
jDrexel blvd., buvusį kalinį. 000,000 vertės reikalingų kulkosvaidžių.
šiandien
nebėra
reikalo
temomis.
Beveik tuo pat metu la
I Kelly mano jis pašovė an- dalykų i r pasiunčiant ten
MASKVA, bal. 22.—Ke- tiko komitetas su keliais
klausti, a r de Gaullis gerai
vonai dviejų pasmerktų žy
U.S. militarines misijas.
Stalinas patvirtino jam, padarė išeidamas į politišką i tūrių Didžiųjų užsienių mi komunistų vadais, i r Walla- trąjį vagilį.
Senatas atmetė sen. John- dų teroristų, kurie pasidarė
Policija rado
pavogtus
kad j i s su Molotovu bandęs gyvenimą, sukurdamas a p i e n i s t r a i antrame uždarė po-jce nuoširdžiai kalbėjosi su
keletą kartu panaikinti Ru save tautinį sambūrį. J i s sėdyje šiandien nepasiekė prancūzų komunistų vadu dalykus Cadillac automobi- |son siūlytą priedą apriboti sau galą kalėjime, buvo ty
sijoje cenzūrą, bet turėję pasirinko akciją i r susilau jokio susitarimo Austrijos seime Marcei Cachin pirm lyje, kurį piktadariai buvo teikiamą pagalbą tik šalpos kiai palaidoti. Nuteistieji
palikę netoli nušovimo vie dalykams, o ne militarinei mirti buvo Moshe Barazani
nuo t o sumanymo atsisaky kė iš tautos plataus prita- reikalu. Kaip dabar atrodo,
negu būrys nuvažiavo į
._
pagalbai, tad Prezidentas j * * M e y e r Feinstein. Jie atlitos.
Mirusio
vagies
našlė
ti. Toliau jis stengėsi įtikin
visa konferencija gali iki George V viešbutį.
jrimo į savo pareiškimą.
sakė ji nežinojusF kokiems j turės teisę paskirti reika- Į k<> saužudystes išsprogdinti amerikieti kad Rusija ne
Atsidaręs sambūrio biu savaitės pabaigos užsibaigti
Trumpoje kalboje, Wal- tikslams jos vyras vartojęs ringuosius asmenis i r p a - l d a m i medžiagą prie Širdies
ieškanti sukurti Europoje
ras Paryžiuje i r provincijo nepasisekimu.
Graikiją i r
Policija bando susekti
lace sakė, ''Jeigu aš būsiu jos automobilį,. Ji yra toliau siųsti juos
bloko prieš jokią valstybę, i
kai
je yra apgultas žmonėmis
i P ** sprogstamoji medMinistrai suėjo
slaptam priimtas Prancūzijos žmo tardoma, tačiau, nes y rTurkiją.
a
Įvairios sutartys, kurios bu
norinčiais įstoti į sambūrį. posėdžiui po to, kai Marižiaga galėjo patekti į pasnių taip gerai kaip spaudos, manoma, kad ji galinti būti
vo pasirašytos tarp Mas
Sako Perimame Britų
merktųjų vyrų rankas, sauVien pirmąją
dieną buvo shallo kalbėtojas sakė U.S.
tai t a s mane labai nudžiu įvelta į Franseno plėšikavi
kvos i r Lenkijos, Rumuni
Atsakomybę
žudystei.
paduota daugiau kaip dvyli delegacijos viršininkas apgins."
mą.
jos., Čekoslovakijos i r Jugo
ka tūkstančių pareiškimų, i £ ^ J j į y ^ į ketvlrtadieKitas oponentas, sen. Wilslavijos nieko blogo nereiš
Komunistai matydami toki , n y ^ ^ ^ ^ y
jei šian.
liams (R., Del.) pasakė sekiančios! Šie kraštai, anot
Stalino, turi visišką laisvę
natui, jog Prezidento planas
y Ag^
DAIIVIIS
tinkam
pasirašyti panašias sutartis ^ ^ ! ^ J L ^
i
<> susitarimo. Posėreiškia 'naują Amerikos poKOVOJO SU KOHCIja
dis
buV
prad§tas
WASHINGTON, bal. 22.— litinę doktriną
fr su kUomis valstybėmis. H ^ J ^ f f * T7Zn*\
°
*°
^
pasauliui,
ROMA, bal. 22.—BedarNANKING,
bal.
22.—Ki
nešim
atskir0Se
Iždo sekr. John W. Snyder kurios kaina gali siekti ne- ,'biai karo veteranai šiandien
Gi kai kurių kraštų okupa- * ^ ^ L į * t S ^ t
»' * * *™»
niečių
raportai
šiandien
sa
.7w , :
U-A iesąs darbininkų nriešas i derybose su Marshallu prišiandien perspėjo kongresą, suskaitomus bilijonus i r pa- I susirėmė su policija. Raporcija yra tik laikino pobud- į
ke
karinė
padėtis
Shansi
.
.
v
ėmė amerikiečių pasiūlymą
jog pajamų taksų sumažini- siuntimą Amerikos vyrų į tuota jog vienas demonsžio nes susidarius po š i panašiai.
o,
provincijoje
pasidaro vis
karo ekonominiems sunku-1 Savo pareiškime de Gaul- tartis dėl Korėjos nepriklau rimtesnė, komunistams pa mas šiuo metu išardytų karo fronto apkasus." Jis į trantas ir vienas policininmams, Rusija priversta J M | * aiškiai pabreze kad t e somybės.
didinant ofensyvą pagal pro Prez. Trumano vajų sustab- sakė nematąs kodėl U.S. tu- įkas buvo sužeisti,
laikyti po savo ranka.
Ikia padėtis, kaip dabar ran* Uimirlrn ' I '
vincijos šiaurės-pietų gele dyti kainų kilimą. Snyderis ri perimti Anglijos atsako- y
jdasi Prancūzijoje, negalinti
buvo pirmas liudininkas se- mybę tuo metu kai britai' PlISSIaS NUpirKO L ,
žinkelio liniją.
Ne pirmą kartą StaKnas. t o l i a u pagįiįką jei norima
nato finansų komiteto poseRaportai
sakė
Fenching,
vaidina nekaltą avinėlį. Ta- J u ž t i k r i n t į s a u geresnį, ekojdyje, kur svarstomas atsto
pietvakarinėj Shansi, buvo
Nesant kitiems pirkėjams,
čiau Kremliaus užkulysiuo-1 n o m i n į gyvenimą, socialinę
vų pravestas bylius suma mažina savo taksus.
FRANKFURTAS, Vokie komunistų užimtas, o 40,se jis daro visai kitaip.
"Kam Amerika turi toliau Chicagos miesto transporto
žinti pajamų m o k e s č i u s
teisybę, imperialinę vieny
tija, bal. 22.—Vykdant susi 000 kitų komunistų veržiasi
siųsti pinigų, medžiagos i r i komitetas vakar nupirko
Ar Wallace Bus Atšauktas bę, išorės galingumą i r kad tarimą tarpe U.S. valstybes arčiau Siangling, 16 mylių į bent 20 nuošimčių.
Chicago Surface Lines įmo
nebūtų prarasta piliečiu lai
Iš Europos?
šiaurę,
i
r
ruošiasi
atakuoti
nę už $75,000,000, i r " L "
svė, o kartu i r Prancūzijos departamento i r Vengrijos
Linfen,
aštuonias
mylias
ry
Praėjo vos tik šeši mėne nepriklausomybė, tauta turi ekonominės misijos, Ameri
nuosavybę už $12,162,500.
tuose
nuo
Siangling.
Šiausiai nuo Wallace atsistaty susiburti ilgam darbui ir at ka šiandien sugrąžina $25,—CIO auto unija ir General Motors bendroves atstovai Federalinis teisėjas Michael
000,000
vertės
nacių
pagro^
.
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i
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o
m
u
n
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k
u
dinimo, kaip jis sukšlė nau gimimui. Kad ėjus prie tik
šaukė naktinį posėdį vakar apsvarstyti algų pakėlimą. [L. Igoe užgyrė abu pirkimo
bto
vengrų
sidabro
i
r
meno
_
b a
u Sinhsien> 4 5
my
ją skandalą.
Važinėdamas slo, tauta turi būti vadovau
Reiškiama viltis, kad bus paskelbtas susitarimas.
j pardavimo aktus.
kūrinių atgal į Budapeštą. .
po Europos kraštus, buvęs
š i a u r e j e nuo Taiyuan.
—U.S. tarpininkavimo direktorius Warren šaukia tele
jama koncentruotos i r auto
KALENDORIUS
Siuntinys—120 tonų sidabro '
Amerikos vice - prezidentas
fonistų unijos vadus į Washingtoną konferencijai. D a r
ritetingos valdžios. Gi da
Balandžio 23 d.: šv. JUR
su savo antiamerikoniškoir 370 neįkainuojami piešinesimato jokių ženklų, kad streikas baigsis.
bartinėj sistemoj viena ki
GIS; senovės: Jiiragis i r
niai i r kitos brangenybes—
mis kalbomis sukelia daug
tai priešingos partijos da- yra vežami į, Vengriją sun
—Paragvajaus valdžia priėmė Brazilijos pasiūlymą Tolvaišą.
rūpesčio prezidentui Trumalosi valdžia ir tik daro cha kiai apginkluotu U. S. ka
tarpininkauti sutaikymui civiliniam kare, bet su sąlyga,
nui. Gia eina gandai, Tru
VVASHINGTON,
bal.
22.—
Balandžio 24 d.: Šv. Fideosą.
kad sukilėliai pirmiau padėtųi savo ginklus.
riuomenės traukiniu.
manas norėjęs jam atimti
Marinų korpuso komendan
—Didžiausiame perversme Chicagos policijos tetorijo-1Ils ir Šv. Vaitiekus; seno
Steigdamas prancūzų tau
pasą, kad privertus grįžti į
tas gen. Vandergrift šian
v
Ameriką, bet tik kai kurie tos sambūrį j i s pareiškė.
dien užpuolė ginkluotų jėgų je, komisijonierius Pendergrast vakar pakeitė stotis 31 ^ : Kantnmas ir Grazvyrepublikonai patarė prezi- i kad jis pats stojo šio samsuvienijimo
bylių, kuris, polieijos kapitonui i r leitenantui.
dentui neimtis tokio žings- būrio priešaky, kaip i r 1940
—Buvęs OPA administratorius Chester BowIes pasiūlė
ORAS
anot j o pavers marinų kor
metais, kad triumfavus virš
Apsiniaukus ir lietinga.
PARYŽIUS, bal. 22. — pusą į "militariniai bejėgią' sudaryti savanorių biznierių tarybą, kurtos užduotis būtų
nio.
visų nesantaikų i r reforma Henry A. Wallace šiandien organizaciją. J i s nori, kad surasti būdų bendrai sumažinti kainas.
Nebus didelės atmainos tem
Kas pažįsta geriau Ame
Maskvoje korespondentams pranešta,, jog užs. minis- peratūroje. Saulė teka 4:59;
bylius aiškiai nusakytų malėktuvu atvyko čia iš Koriką tvirtina, kad nežiūrint vus valstybę.
trai šiandien grjš prie Vokietijos sutarties svarstymo.
j leidžiasi 6:41.
V y t Arūnas penhago. Aerodrome jį su-|rinų užduotis.
jei Wallace i r turi nemaža

TARDO NUŠAUTOJO

Traukini Palestinoje

Laukia Greito Konferencijos Baigimo;
Rusai Sutiko Tarti Korėjos Reikalu

Komunistai Veržiasi Snyder Priešinasi
Taksu Mažinimui
Pirmyn Kinijoje

Vengrijai Grąžintas
$25 Milijonu Turtas

" ™ X r t , T ° o ™ S Gahrekariu Bendroves

Vėliausių

Marinu Viršininkas
Prieš Suvienijime

Komunistai Sutiko
Wallaci Paryžiuje

Karo Veteranai Romoj

Žinių

Santrauka
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MUSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS

Į šią atskaitą įeina visos
aukos, prisiųstos Amerikos
Lietuvių Tarybos iždan. tarp
1946 m. rugsėjo 22 d., kada

Indiana
Maine
Maryiand . . . .
New Himpshire
Nebraska
Oregon . . . . . . .
St. of vVashingtonL
California
Minnesota . . . .

A L T s u v a ž i a v i m a s VVashing-

Kent įcky

Amerikos Lietuvių
Tsrybos $250,000
Vajaus Atskaita

Trečiadieni*, bal. 23, 1947

Toledo

IŠ NAUJO PAŠVENTINĄ

8.00

Viso
Wiscoasin
Racine

971.00
836.25
346.00
307.25
184.76
150.00
60.00
59.00
36.00

$1,528.85
$535.00

Kenosha
Sheboygan
Milvvaukee .......
Rhinelander . . . .
Thorp
Superior
Fond du Lac . . . .

5.00

502.00
150.00
102.00
70.00
55.00
20.00
15.00

Omaha, Nebr. .. 184.76
Oregon Sity, Ore. 100.00
OPTEMETRISTAS
Coos Bay, Ore. ..
50.00
Cle Elum, Wash. .. 35.00 2201 W. CERMAK ROAD
(Viri Metropolitan State Bank)
Hoąuiam, Wash. .. 25.00
TeL CANal 7329
San Francisco, Cal. 37.00 Tai.: — Kasdien 1« lkl I I : 1 lkl I; T
Los Angeles, Cal.
22.00 lkl 9. Sefitad. 10 ryto iki I vak. Sek
madieni ! • iki 11 Trečiad. uždaryta.
Rochester,/Minn. .. 35.00
Iš kitų vietų . . . .
13.50
I Būkit Malonūs
Neklasifikuota
(SLA seimo auka ALT)
SAVO AKIMS!
1,000.00

Dr. Walter J. Swiatek

Tik vieną, porą akly gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami
išegzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kuria ragijimo mokslą*
gali sutelkti.
87 METAI PATYRIMO
pririnkime akiniai, kurie prašalina
•Įsą aklu Įtempimą.

5.00
Virginia
tone, D.C., nutarė v^iji? skelb
Viso
21L449.00
Visos kolonijos susiunte
1.50
ti, ir š. m. kovo 31 d.
Canada
Amerikos Lietuvių Tarybos
1.00
Iowa
«
Atskaita su?ideda iš trijų
Toronto
$695.00 iždan — $65,629.10.
1,0*00
00
Neklasifikuota
<*a!ių ir priedo. Pirmoji dalis
Winnipeg (MacGre(Bus daugiau)
^arodo aukų sumą valstijogor)
285.95
-lis. Antroji paduoda aukas
Viso
$65,639.10
Deihi ir apylinkė 265.00
kolonijomis, o trečioji dalis ' AUKOS KOLONIJOMIS
Iš kitų vietų . . . .
44.00
— aukos atskiromis sumo- Illinois
OPTOMETRISTAI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Chicago
$16,075.20
mis, taip kai D jos buvo gau
1801 So. Ashland Avenue
Viso
$1,289.95
4729 So. Ashland A ve.
Rockford . . . .
1,371.20
tos iš kolonijų.
Kampas 18-tos gat.
Kitos Valstijos
(2-tros
lubos)
535.13
Telefonas CANAL 0523, Ohlcago
VVestville . . . .
Priede yra paduoti sąra
Providence,
R.
I.
$1,000.00
Oflao
Telefonas:
YARds
0554
OFISO VALANDOS:
180.00
East
St.
Louis
Kasdien
9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
mi aukotoju, kurio sudėjo
Jei neatsiliepia Saukite—
Cranston,
R.
I.
..
5.00
Trečiadieniais
uždaryta
121.05
Sprir.^field . .
Km. Tel.: MH)wa* 2880
trečioje atokaitos dalyje pa
Sefttad.
«
:
!
•
a
m.
iki
f:0S p. m.
E. Chicago-Gary,
OFISO
VALANDOS:
100.00
West Frankfurt
žymėtas sumas. Priedas nė
Indiana
806.00 Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
98.00
Kankakee
.
.
.
.
/ai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
ra pilnas, nes kai kurie są
Clinton,
Ind
90.00
Sekmad.
nuo 10 iki 12 vai. dieną. TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namu.)
51.00
Spring Valley . .
rašai jau buvo paskelbti
Michigan City, Ind. 50.00
35.00
Waukegan
.
.
.
.
spaudoje, o kituose atsitiki
Beverly Shores, Ind. 25.00
25.00
Benton
muose sąrašai nebuvo pada
, Lewiston, Maine
711.25
PHYS1CLAN and SURGBOsI f H H
1.00
Braceville
ryti.
(Lietuvis Gydytojas)
Rumford, Meine
110.00 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•
— ' Nuotrauka per pašventinimą vietos Nekalto Prasidėji2420 VV. Marąuette Rd.
Dover Foxcroft. Me. 14.00
3925 VVest 59:h Street
Vi si ems ALT si: yri am s,
$18,592.58
mo
bažnyčioj,
New
Orleans,
Tex.
kario
j
kun.
J.
Courtt
Viso
TA_uaNDOB
i — « popiet, • : • • —
Ofiso Tel.: PROspect 6446
:
Baltimore,
Md.
.
.
336.00
organizacijų komitetams, or Mas*achu>etts
S:S0 vakarais. Tr»ciad. pa«al atitarti.
ney, S. J. dalinant šv. Komuniją pakvaišėlis peiliu sun
Rez. TeL: HEMlock 3150
VVesternport,
Md.
10.00
ganizacijom?, paskiriems vei
1
VVorcester . . . . $2,865.92 kiai sužeidė. Šv. Mišioms tarnautojas, vienas brolių, rodo
VALANDOS:
Manchester
N.
H
307.25
kejams ir aukotojams, ku
1,876.53
vietą,
kurioj
įvyko
baisus
dalykas.
Po
pašventinimo
baž
Brockton
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; Ir
rie sudėjo šias aukas, Ame
1,818.00 nyčia vėl atidaryta pamaldoms. (Acme-Draugas teleph.)
Trečiadieniais pagal sutartį;
Haverhill . . . .
PHYS1G1AN and SUBGEON
rikos Lietuvių Taryba taria
1,672.23
Ofiso tel. MONroe 0570.
Lowell
6757 S, YVestera Ave,
J.
RIMDZUS.
D.
C.
širdingai dėkui.
Resld.
tel.
CANal
7819.
1,623.06
38.00
Stamford .
Saint Clair . .
Nonvood
100.00
Ofiso TeL: HEMlock 5849
LICENSED CHIROPRACTOR
968.85
10.00
Naugatuck
Wilkes Barre
Iki š. m., kovo 31 d., va
Lawrence
73.00
IN STATE OF INDIANA
fiez. TeL: HLAflock 2324
10.00
Riverton
.
Pittsburgh
..
Boston (ir Dorjus atnešė $65,639.10 įplau
26.50 PHYSIC1AN AND SURGKON Home calls įn Indiana
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
633.70
10.00
Seymour .
Simpson
chester) . . . .
25.00
kų.
Šią atskaitą ruošiant
Phone >Yent\vorth 2527 tadieni pagal susitarimą; kitomis
X-RAY EXAMINATIONS
PHYSIO THERAPY
dienomis nuo 2 iki 4 po piet,
344.85
5.00
Nichols . .
Reading
Cambridge . •
15.00 2200 West Cermak Road
spaudai, ALT iždan atšjo
7—0 vakare.
936 VVest 63rd Street
154.25
Braddock
.
.
.
Stoughton
.
.
.
10.00
dar kelios stambios sumos
VALANDOS:
HOURS: Daily 6 to 8 P. M.
117.00
Hooversville
Kaadlen
—
1-4:
1-9;
Trečiad.
ir
Hudson
5.00
Baturdays 10 A. H. to 8 P. M.
aukų iš kolonijų, kurios pa
$7,584.80
SeStad.
nuo
1-4;
Sekmad.
—
§1.90
Gardner
'.
Leechburg ..
5.00
pagal sutarti.
kele įplaukų skaitlinę iki
Ofto. TeL
VLR. 1886
ichigan
DANTISTAS
76.00
Greenfield
.
.
.
.
$75,000. Tos naujos auko? ir
Detroit
$2,490.00
1446 S o . 4 9 t h Court, C i c e r o
71.35
Bridgewater . .
Viso . *
. $3,725.92
kitos vėlesnės sumos bus pa
Custer-Free?oil .. 627.20
Antradienio^, Ketvirtadieniais
20.00
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Blackstone . . .
ew
Jersey
žymėtos antroj ALT vajaus
ir PAr>ktftdiyniftift
Grand Rapids . .
620.00
4204 Archer Avenue
20.00
Maynard
V AL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. IL
atskaitoj, kuri bus paskelb
Didelė
Krauutve
Elizabeth
.
.
.
.
.
.
.
$571.00
Edwardsburg .
25.50
LIGONIUS PRTTMA:
20.00
3147 8. Haltted St^ Chicago
VValtham
ta gegužės mėnesį. Tikima
Bayonne
498.75
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai.
RAKANDAI, KADIO
5.00
10.00
Auburn
si, kad iki to laiko spės at
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus.
Pirmadieniais, Trečiadieniais
IR JEYVELRY
Kearny
250.00
ir ^fttadieniais
10.00
Wheelwriąht ..
siskaityti su Amerikos Lie
Paterson
239.00
Vaianuos 3—8 popiet
Viso . . . . . . . . . $3,767.70
7.00
Sunderland . . .
tuvių Taryba visos kolonijos,
Camden
10.00
TeL s GKOvetill 4020
Pennsylvania
dalyvaujančios šiame vaju
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Ofiso ir Kezkiencijos)
Scranton
$2,010.08
je, ir pavieniai rinkėjai.
. 4146 Archer Avenue
Viso
$12,400.64
Visc
$1,568.75
Phihdelphia . . . .
658.80
Amerikos Lietuvių Taryba.
Ofiso TeL LAFayette 3210
New York
ohio
Rez. TeL REPublic 00i>4
Chester
266.50 !
(JOVAiaAS)
Vykdomasis komitetas:
Jeigu Neatsiliepiama —
Great New York S6.571.00
GYD1TOJAS IK CHIBURGAS
Easton
220.24
Cleveland
$1,041.00
Leonardas Šimutis, pirm.
Saukite: KEDzie 2868
Rochester . . . .
1,608.55
2423 We»t Marąuette fid.
Du Bois
200.00 j Akron
450.00
Dr. P. Grigaitis, sekr.
VALANDOS:
XDargis Vaistines Name)
Binghamton
287.60
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
Frackville
110.80 i -Dayton
29.85
Mikas Vaidyla, iždininkas.
o n i o VAUJTDOM
Pert Chester . .
154.00
ir nuo 6 iki 9 vaL vakare.
Kasdien nuo 1 iki 4 vaL p.p. ii
I.
Craoiadfcafr vakarai* Ir taip*
Buffalo
130.00
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti.
jJekmadieaiaia pasai sutarty.
Aukos valstijomis
Earlville
10.00
Ulinois
$18,592.58
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
LITWINA8 SAKO:
Niagara Falls ..
2.00
Massachusetts
12,400.64
Vis!
departamentai
patalpinti
Tai Geriausia8
11 8
II D AR AP —
Res. 6958 So. Talman A ve.
viename baltame name
TeL CANal 6122
L*
'*
Ptrktl
New York . . . . 8,763.15
Res. TeL GROvehill 0617
1947 metų Radios, nuo $20.00
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
Viso
$8,763.15
Connecticut . .
7,584.80
Office
TeL HEMlock 4848
iki $460.00.
— GERAS PASIRINKIMAS:
REIKMENIS »•
TELEVTSION setai, po $275.
Michigan . . . .
3,767,70 Connecticut
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir aukščiau.
Stogams
Reikmenys
—
Insnlaoto
Plytų
išvaizdos
Sidlngs
$4,000.00
Pennsylvania .
3,725.92
Waterbury .
— Langu — Durų — Tvoroms Matėriolo — Maliavos —
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
2201 VV. Cermak Bd.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Varnfšio — l&nameHo — Griežiniu Namams Refkmenn
865.00
New Jersey . .
1,568.75
Hartford . . .
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
(Hardware — Plelsterio — Cemento — Srntu — Visokios
mo mamšinos, elektrikiniai pe Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v.v. 2423 VVest Manjuette fio*0
Ohio . . . . . .
1,528.85
811.30
New Britain
Ramios Insnllacijos Matėriolo — Šturmo Langu — Kom
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
binacijos
Dnru
—
VVaHboard
—
Plaster
Board
—
Vana
805.50
VVisconsin
1,449.00
vakarais ofisas uždarytas.
Bridgeport .
pečiai, rašomos mašinėles.
džių ir Daug Kitu Dalyku.
OFISO VALANDOS:
Krautuve atdara kiekviena
800.00
Canada
1,289.95
New Haven .
REZIDENCIJA
dieną ir vakarais: pirmadienį,
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
Rhode Island . . 1,005.00
230.00
Ansonia
ketvirtadieni ir šeštadienį iki
3 2 4 1 VVest 6 6 t h P l a c e
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.
9 vai. vak.
STASYS LITYVINAS, Pres.
Tel. REPublic 7868
Budriko leidžiamos Radio valanPOTVYNIS NO. DAKOTOJ
TeL CANal 0257
landos kas sekmadieni, iš WCFL
*

I

*

.

*

Dr. John J. Smetana
DR. CHARLES SEGAL i Dr. J. J. Smetana, Jr.

Dr. F. C. Winskunas

Dr. Walier J. Kirstuk

DR. PETER T. BRAZIS

Dr. Kazimieras E. Fitz

DR. P. ATKOČIŪNAS

JOS F. BUDRIK, Inc.

DR. AL. RACKUS

DR. EMILY Y. KRUKA5

Dr. Alexander J. Javois

DR. B1EZIS

DR. J. J. SIMONAITIS

CARR MOODY LUMBER CO*

3039 S. HALSTED ST.

(1000 kil.) radio stoties. »:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. iš
WHPC (1450 kil.) 7 vai. vakaro.

TEL. VICTORY 1272

JOS F. BUDRIK, Inc.

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak.

3241 S. Halsted St.
Chicago 8, Illinois
TEL.
CALUMET 7237

[TIARGUTI^
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.

Dr. Vincent E. Zopel
•

WHFC -1458 kilocycles
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos
iki 2-ros valandos popiet. —
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30
valandos vakare.
EXTKA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak.
Nuotraukoj matome Grand Forks, N. Dakoti, miesteiį,
kuris užlietas patvinusios Red vardo upšs. Daugiau kaip
70 šeimų buvo priverstos išsikelti į saugesnes vietas.
(Acme-Draugas telephoto)

2421 VVest 63rd Street
Valandos —
Pagal sutartį.
KvieSIame
Klausytis:
Muzikos
Dainą
Žinia ir
Pranešimų.

MARGUČIO Ofiso Adresas;

6755 So. Western A ve.,

DENTIST

Chicago, 111.

Telefonas — GROvehill 2242

Telephone —
GROvehill 7318

'»

DR. A. JENKINS
PHY8ICIAN * 8URGEON
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 W. 63rd Street

Rez. TeL: PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. STRIKOL'IS

PHYS1CIAN AND SUBGEON

4645 So. Ashland Avenue

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
1821 So. Halsted St.
Sekmad., Trečiad. ir Beštad.
Vakarais—tik pagal sutarti.
Rezidencija: 6600 S. Arteslan A ve.
Office TeL YASds 4787
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. Namu TeL PROspect 1880
6 iki 9 vaL vakare.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

TeL YABds 3146

DR. V. A. ŠIMKUS •

Ofiso TeL VIBginia 0036
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

IR AKINIUS PRITAIKO

4157 Archer Avenue

744 West S5th Street
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—8:30
Šventadieniais: 11—12.

DR. I. E. MAKAR

OFISO YAIJLND08:
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Kaadlen nuo 1-4 p.p. Ir 7:St-9 TKk.
fteštadlenUUa nuo 1-4 popiet
10758 So. Michigan Avenne
Trečiad. Ir Bekmad. uždaryta.
Ofiso TeL — PROspect SSS8
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Rtt. 1«l. — VTBdnla »4S«
Ofiso TeL: PULLMAN 1198

Narna TeL: PULLMAN 8871

<*

Ofiso vai.: 1—3 ir 6—8:30 P. U.
Trečiadieniais pagal sutartį.

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

2400 VVest Madison Street
Ofiso TeL: SEEley 7880
Beeis. TeL: BRUnswick 0507 lk
VALANDOS:
Nuo 1 iki 8 popiet; 6 ikJ 8 į t i n a

v

Tretfaafenls, baf. 53, 194?

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

CLASSIFIED

H E L P WANTED —

-D B A U G (T
DARBŲ SKYRIUS

i

S

t0O0O00OOO<XX>0OOO0OOO<X>00<H

Cleveland

TOWN

NEEDS

100 GIRLS

]000000<0000009000įf0090ŠW000000)00tW9t

VYRAI
FOR

VYRŲ

WTRING—SOLDERTNO

MES TURIME PUIKIŲ

WITH EXPERIENCE,

94c

AUTOMATIC

TO

INOREASES

MUŠTYNĖS TARPE STREIKUOJANČIŲ IR
STREIKLAUŽIŲ

OMO LIETUVIU ŽINIOS

MOTERYS

TIIE BEST RADIO PLACE IN

"DRAUGAS" H E T J P WANTE1>
ADVERTISING D E P A R T M E N T
127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-»489
H E L P WANTED —

ADS

"Card party" ir šokiai įvyks Šv. Jurgio parap. salej, gegužes, 4 d.
Rengia
BALF su Raud. Kryžiaus ko
misija. Be kortavimo bus
dar ir šokiai. Pramogai 11
gerų prizų aukojo lietuviai
biznieriai. Taipgi bus dova
nos gražiausiai pašokusiems
valsą ir polką.

JT

St. Alex ligoninėj padaryta
operacija. Jos sesutė Evutė
yra baigus slaugės mokslus
ir ligoje ją slaugo.
Ši šeima viena pavyzdin
giausių. Nor s Stella ir Vin
cas yra čia gimę ir augę,
vienok jų 4 vaikučiai, nuo
mažiausio iki didžiausio, na
mie kitaip tarpe savęs ne
kalba, kaip tik lietuviškai.
Tikrai mažai tokių šeimų
mūsų tarpe.
Ligonei linkime greit pa
sveikti.
M. D.

Žiupsneliai Iš
Town of Lake
KLEBONO GIMTINĖS
IR VARDUVES
Bal. 17 d. kun. A. Linkus
atšventė dvigubą sukaktį:
60 m. amžiaus ir vardines.
Vardinių dieną ir sekmadie
nį, bal. 20, atlaikė padėkos
šv. Mišias. Vaikų ir šv. Ce
cilijos chorai gražiai per šv.
Mišias giedojo. Visi mokyk
los vaikai priėmė šv. Komu
niją jubiliato intencija. Per
dieną buvo svečių-kunigų ir
pasauliečių atvykusių pa
sveikinti. Ilgiausių metų lin-.
ki ir žiupsnelių rinkėja.

Pradžia 5 vai. Šakiai pra
sidės 7:S0. Grieš A. Buknio
orkestras. Užkandžių bus įvairiausių.
TRAIN INEXPERIENCED GIRLS.
STARTING RATE 83c.
Vis u o m e n e nuoširdžiai
kviečiama atsilankyti ir pa
remti parengimą, kad sušel
40 VALANDŲ ATLAIDAI
pus mūsų brolius ir seseris,
Šv. Kryžiaus bažnyčioje
4545 W. AUGUSTA BLVD.
Balandžio
18
d.
iš
'Brevargstančius Europos' lage
prasidės sekmadienį baland.
merhaven,
Vokietijos,
at
D I E N £ IR NAKTĮ SIFTAI
riuose. P įduokime jiems sa
27 d. Baigsis balandžio 29 d.
plaukusiu
SS
ERNIE
PYLE
vo ranką. Įžanga 50c.
NAKTIMIS BONAI
Atlaidai — ypatingų malo
atvyko 44 lietuviai, kurių 11
nių laikas. Verta kiekvienam
J. Am. Valst. piliečiai repaSąjungiečiųi 36 kp. meno
Detroit šiomis dienomis įvyko muštynšs tarpe strei- | pasinaudoti. Suma prasidės
trijantai,
o
visi
kiti
atvyko
STENOGRAPHIC AND TYPING vakaras naujoj parapijoj įkuojančių telefonisčių ir streiklaužių. Nuotraukoj poli- ,10 vai. rytą vietoj 10:30.
su imigracijos vizomis, ku
ABILITY NECESSARY
vyks gegužis 18 d. Visas
cija išvaduoja nuo streiklaužių smūgių vieną streikuo
rių
22
Lietuvos
kvotos
sąsHigh school education
pelnas eis Šalpos Fondui. Vi
jančią darbininkę. (Acme-Draugas telephoto)
kaiton,
8
—
rusų
ir
3
be
GQ0D PAY, 5 DAY WEEK
siems įsidėmėtina, kad atsiUncle Sam Says
kvotos.
BALDWIN LOCOMOTIVE I lankę j vakarą ne tik pama
Atvykusieji išvažinėjo pas nolia Ave., Elizabeth, N. J.
UALES CORP.
tys gražią programą, bet ir
Jonas ir Eduardas Toligimines bei pažįstamus:
%
3700 W. 38th St.
sušelps mūsų brolius trem
šiai
apsistojo
pas
dėdę
Otto
Profesorius Vincas KrėvėVIRGINIA 0685
tinius.
Mickevičius su žmona Ma Tolišių, pagarsėjusį, N. Y.
Teko nugirsti, kad Kat.
6 DARBININKŲ REIKIA
Geriau turėti vieną, bet
rija apsistojo: 7929 Harley Times korespondentą.
Moterų
choras
pasirodys
su
Renckrinjc dirbtuvėj**. Pastovumas, tikrą kelią. neg*u šimtą, jei
Ona Benikienė; J. A. V.
Ave., Philadelphia 42, Pa.
d a r b a s d i e n o m K 9f><- j valanda.
naujomis dainomis.
MR. E D K E I I i
iš jų ne vieno negali pasi
Jį yra pakvietęs Pennsylva- pilietė su sūnumis Juozu ir KLAIDOS PATAISYMAS
Bal. 19 d. "Drauge" žine
CHICAGO BUTCHERS
nia universitetas
skaityti Leonu apsigyvens New Yorrinkti.
S.
Markelionienė
susirgus,
CALFSKIN ASS'N, INC.
lėse iš Marąuette Park tilpo,
paskaitas Slavistikos ir Bal ko apylinkėj.
3208 SO. D AMEN AVE.
Kunigas Mykolas Ražaitis kad Lietuvos Vyčių 112 kp.
tistikos skyriuje. Jo pasitik
MEKANIKO — A-l
ti buvo atvykęs Pennsylva- apsistojo Marianapolis Col- bingo bus parapijos salėje.
Turėjo būti Lietuvos Vyčiui
Patyrusio prie Packardų pagei
nia universiteto profesorius lege, Thompson, Conn.
daujamas. Aukštas mokestis, 5 Į.4
"VVhere on earth did my money,
Zigmantas Stanaitis, J. A. name, 2451-53 West 47th St
Alfred Senn.
go?"
How often ha ve you voieed
dienos į savaitę.
this
question,
half in wonder, half
Visi
kviečiami
dalyvauti.
Vladas ir Stefanija Abra- V. pilietis, apsistojo pas gi
in dismay! It's so easy to fritter
5200 S. HARPER
away ready cash. A dollar here—Į
Oakland 7979
mikai su dukra Violeta ap- mines: 78 Marine Rd., So.
and a dollar there—and in the end
nothing to show for it. And yet sav
sistojo pas gimines: 2106 S. I Boston, Mass.
Ištikęs didelis lietus para
in?
for the things you want—a new{
H E L P WANTED — MOTERYS
home, travel or futurc security—is
15th St., Springfield, 111.
Jonas Norvilas, J. A. V. pijai padarė daug nuostolių.
easy and effective simply by alloting a portion of yonr income either
Stasys Beleckas apsistojo pilietis apsistojo pas pusse- | Vanduo sugadino salėje grin
through the payroll savings or by
pas brolį: 86-11-135 Street, sere Kliaugienę, 6119 — 5th idis, stokerių motorus ir earrangement with yonr bank for the
systeraatic purchase of
l'nited
EXPERIENCED ONLY
Ave., Maspeth, L.L, N.Y. ! lektrą. Klebonas sako, kad
Richmond Hill, N. Y.
States Savings Bonds. Dollars go,
..
yonr bonds grow. VVhen you buy
Emilija Stirbiene apsisto-jto viso pataisymas kainuos
Steponas Juodvalkis laiki
FOR READY TO WEAR
Savings Bonds regularly, you a r e
VATCH SAVINGS 6tOW!
1
building the nest-egg for whatever
suvirš
pora
tūkstančių
dol.
nai apsistojo pas pažįsta-; jo pas Antaną Skyrių. 2721
EXCELLENT SALARY
• » m »
you've set your heart on.
Vn. Yr*. V n .
Vr*
LIBERAL DISCOUNT
mus
Brooklyn,
N.
Y.
1
Logan
St.,
Oakland,
Cal.
U. S. Trtasury Department
H M
1300 m $300 $1200
FREE INSURANCE
Vladas ir Lidija Mingele-. Julija Rafauskaite, J. A.
SM 600 1200 1000 2400
Bal. 23 d. yra šv. Jurgio.
P AID VACATIONS
0M.
•000
1500 3000 4900
vičiai su sūnum Stasiu ir V. pilietė, Lietuvoje pagar- Mūsų parapijoje yra daug,
M M .
J000 0000 0000 12000
dukra Lucija išvyko pas gi- sejusi piani?tė, apsigyvens kurie nešioja šv. Jurgio var JŪSŲ
Apply Personnel Dept.
minės į Pennsylvania valsty- į New Yorko apylinkėje.
dą. Klebonas, kuris rengiasi
KraipldtSB Ekspertyvo
Between 9 a. m. and 12 noon
Apolonija Lakačauskienė prie statymo puošnios baž
bę.
Patarnavimo Plff
MORRIS B. SACHS, INC.
You'U Nced M o a e r Nri«D«n
Elzbieta Mačiulienė su du- su dukra Julija, J. A. V. pi- nyčios, irgi nešioja šio šven
6638 So. Halsted St.
kra Eugenija išvyko pas gi- lietė, apsigyvens pas gimi- tojo vardą. Reikia pasakyti,
Manv ambidoos cooplct v * nring bert to beoomt
minės: 5220 Delmar Blvd., nes, bet pasitikusiam adre-jkad kun. Jurgį Paškauską
funire home-ov/ners, sodo u che/ve iccumulaced che
5244 W. t5th ML
down payment needed. . Any convenient amount opens
aumm, m.
St. Louis, Mo.
so patirti neteko.
Dievas yra apdovanojęs yyour insur ed savings aocoucu tt dus Assodatioa. Tha
Dr. Albertas Tarulis su! Jadvyga Dunčienė atvyko patinga dovana — palaikyti TJMAM DARBAM OUUJrTOOTA*
durr wiil &bow 700 b o v mucb yoa oeed 09
And General Office
žmona Janina ir sūnum Vy- pas vyrą: 2263-24th St., De- gerus santykius su žmonė
Stenographer
Tlaoktoa Modeliu*
mis, Kur tik klebonavo, vi
tautu apsigyvens New Yor- i troit 16. Mich.
For pleasant work in Loop office
DYKAI APKAINA VTIiAfl
sur sukėlė žymias sumas pi
ko apylinkėje.
office of a small manufacturer.
Be giminių ir pažįstamu
Paimam tt namu ir prtatatot
nigų parapijų skoloms at
l
PARDUODAM* H ATJ JT»
5 Ą day week.
Antanas Zablockas apsi- atvykusius pasitiko LietuJOS. M. MOZERIS, Sec'y
mokėti
ir
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TOWN OF LAKE UTILITIES
Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų
'CUSTOM BULLT' SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI
PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ —
SU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA.

Skalbimui Mašinos
Šaldytuvai

Televizijos Aparatai

2334 & OakJey Ave.

GiJaums Šalčio — Dideli 'Air
Conditioners'

Chicago 8, Dllnofs

20 iki 50 Pėdų Komerciniai
Šaldytuvai

F. M. Fonografai ir taipgi
Visokį Elektros Reikmenys

Please send me postpaid
copies of your book — TIMELESR
LITHUANIA.
Enclosed you will

Namo
Addreas

KREIPKITĖS PAS MUS SU

VTRŠMINETAIS

REIKALAIS

TOWN OF LAKE UTILITIES
1800 W. 47th St. (kampas Wood St.)
Telefonas — LAFayette 7771
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Uncle Sam Says

"Mes Parduodame Tiktai Geriausius"

Visokiausi Namams Rakandai
Kaurai ir Visokiu Išdirbysčiu
Šildymui ir Kepimui Pečių

D R A U G A S

^i;

This is getting-ready time for my •
farmer nieces and nephews. Today's •
plovving and investment in money I
and labor may or may not pay ,
' ofl in rich crops. There's a big I F ,
ln every farm family's life. If the •
i sun shines, if it doesn't rain too •
much, if we have a drought—if, if, »
If. However, there's one crop which
has no "if" side. It's a crop of Sav
ings Bonds, which grows steadily,
rain or shine, wind or calm, year J
after year until it prodnces $4 for jį
every $3. My city nieces and neph- J
ews can plant this crop, too, by join- j
ing and staying on the payroll sav- ?
ings plan or by arrangement with j
their bank.

V. S. Treasury Department į

DĖMESIO!
Cicero. — BALF 14-tas
skyrius šaukia susirinkimą
balandžio 24 d.t
parapijos
svetainėn, paprastu laiku.
Visi nariai kviečiami atsi
lankyti. Išgirsime daug įdo
mių pranešimų. Narių pra
šoma sekti lietuvių patrio
tinę spaudą ir nesiduoti su
vedžiojami. Komunistai vi
sokiais būdais — žodžiu, per
spaudą ir lapeliais varo klas
tingą propagandą, judošiauja, kiek tiktai išgali'. Lietu
viai turi saugotis jų pinklių,
BALF nariai moka į me
tus $1, gi organizuotos gru
pes — draugijos, klubai ir
k. moka po $5.
D.
Dėkingumas ir godumas
I drauge nevaikščioja.
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Illinoia

Rašant šiuos žodžius, Jungtinių Valstybių senate
ėjo galutini prisirengimai balsuoti už Prezidento Tru
mano planą padėti Graikijai ir Turkijai. Priėmus ar
atmetus kai kuriuos pasiūlytus amendmentus, neabe
jojama, kad pagelba (paskola) viršui paminėtoms val
stybėms bus užgirta.
Reikia pasakyti, kad šiuo atveju senatas perlėtai dir
bo. Nereikėjo delsti pagelbą Graikijai ir Turkijai, nes
jų padėtis yra labai opi ir labai pavojinga.
Maskvos diriguojami komunistai veda civilinį karą
Graikijos viduje. Jie terorizuoja ir žudo ramius gy
ventojus. To krašto būklę, kaip rašo Herald-American
korespondentas Vašingtone David Sentner, nepapras
tai sunkina tąs faktas, kad jis yra apsuptas ginkluotų
komunistų jėgų. Graikija yra apsupta dviem milijonais
sovietų vadovaujamų^ kareivių.
Iš vienos Graikijos pusės yra pastatyta Jugoslavijos
kariuomene iš 650,000 vyrų; iš Albanijos — 100,000;
iš Bulgarijos — 250,000. Visos tos jėgos yra diriguo
jamos iš Maskvos. Prie Turkijos rubežių stovi milijo
nas Sovietų Rusijos kareivių.

Jungt. Valstybėse, bet ne ChJcagoJe:
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:,
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Politiniu Partijų Vadu Rūpesčiai
WALLACE IR PEPPER
Abiejų didžiųjų politinių partijų vadai jau rengiasi
1948 metų prezidentiniams rinkimams.
Dabar jau nieks nebeabejoja, kad Prezidentas Trumanas kandidatuos demokratų sąrašu. Tiesa, komu
nistuojantis Henry Wallace ir tos pat rūšies tipas se
natorius Pepper demokratų nuotaiką kiek drumsčia ir
p. Trumano kandidatūrai priešinasi, tačiau į jų norus
ir užgaidas nebus kreipiama dėmesio.
Henry VVallace pats norėtų būti kandidatas ir dėl
to trečios politinės partijos klausimą nori pagyvinti,
bet tam net jo *' tavorščius." Pepper nepritaria. Mat,
pastarasis yra nusistatęs visą demokratų partiją temp
ti ant pro-rusisko, komunistiško kurpalio, kuomet pir
masis mano, kad prie dabartinės vadovybės demokra
tų partija kryps labiau į dešinę, bet tik jau ne į kairę.
Todėl Wallace išėjo atvirai ir griežtai (net kvailai ir
išdavikiškai) kovoti prieš p. Trumano ir užsienių ir
vidaus politiką. Jis dabartinę Amerikos užsienių poli
tiką kritikuoja net važinėdamas užsieny ir tuo žymiai
silpnina gen. Marshallo užimtą poziciją Maskvos kon
ferencijoje.
NET CHNRCHILL PIKTINASI
Net buvęs Britanijos ministras pirmininkas Winston
Churchill matė reikalo viešai parlamente susarmatyti
VVallace, pavadinant jį komunistu ir primenant, kad
jis daug yra važinėjęs po įvairius pasaulio kraštus,
bet niekuomet nėra kritikavęs savo krašto politikos
būdamas užsienyje.
Tuo atveju, ar nebūtų sveikiau demokratų partijai,
jei jos lyderiai dabar tuojau ne vien tik pasmerktų
žalingą ir partijai ir kraštui VVallace veiklą, bet visai
išmestų jį iš partijos. Toks žingsnis, be abejonės, p.
Trumano padidėjusį populiarumą dar labiau pakeltų.
RESPUBLIKONAI IR PAŽADŲ VYKDYMAS
Respublikonų partija, kaip jau esame apie tai rašę,
taip jau turi nemažai rūpesčių. Kol kas jos viršūnėse
vis dar nesusidaro vieningo fronto. Yra pasiskirstymų
ir užsienių ir vidaus klausimais. Pernai prieš kongre
sinius rinkimus padaryta visa eilė pažadų, kurie ne
lengva bua įgyvendinti prieš 1948 metų prezidentinius
rinkimus. To nepasiekti reikštų palikti p. Trumano
prestyžių dabartinėj aukštumoj ir rizikuoti rinkimus,
kurie pernai atrodė labai šviesiai.
Nelengvai eina respublikonams ir kandidatų į pre
zidentus parinkimas ir jų populiarizavimas.
DEWEY, TAFT IR VANDENBERG
Šiomis dienomis partijos vyriausiame komitete pa
tirta, kad tuo tarpu New Yorko gubernatoriaus Dewey
kandidatūra stovi pirmoje vietoje. Antroje vietoje esąs
senatorius Taft. Apie senatorių Vandenberg esą pla
čiai kalbama kaipo apie kompromisinį kandidatą.
Nei gub. Dewey nei sen. Taft, nors labai plačiai yra
žinomi vyrai, nėra populiarūs. Žymiai populiaresnė yra
sen. Vandenberg kandidatūra. Ir jei respublikonų kon
vencijoj balsai pasidalins tarp Dewey ir Taft, tada gali
būti nominuotas sen. Vandenbergas. Ir jis turi dau
giausiai šansų laimėti prezidentiniuose rinkimuose, ne
gu bet kuris kita© respublikonų aspirantas į preziden
tus.

Teisybė
Ir respublikonų kandidato į prezidentus, p. Stasseno,
(mūsų manymu, neturinčiu jokių vilčių) nusistatymas
kiek užsienių tiek vidaus politikoje nėra rimtas tačiau
bent užsienyje būdamas jis tokių niekų, kaip VVallace,
nepasakoja. Kalbėdamas Švedijoj praėjusią savaitę, p.
Stassen pareiškė, kad jis nelaikąs tinkamu diskusuoti
Jungtinių Valstybių užsienių politikos klausimus besi
lankant svetimuose kraštuose.
Pasakyta teisingai.
Lietuviai tremtiniai kenčia spaudos badą. Aukokime
Tremtinių Spaudos Fondan kad galėtume jiems dau
giau egzempliorių savo dienraščio pasiųsti.

J

NKVD SPĄSTUOSE
ŠIURPUS LIETUVAITES PERGYVENIMAI
BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE
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Iš Sen Bei Ten

(Bus daugiau)
Bulius staugdavo ir sukeldavo tokį triukšmą, jog
net kalėjimo prižiūrėtojai ir vyresnieji susispiesdavo
prie mūsų kameros langelio pąžįūrėti įr, tik rungty
nėms pasibaigus, griežtai įsakydavo nutilti ir užeidavo
pasižiūrėti kameros vaizdo įr pasidžiaugti pusiau nuo
gomis, įraudusiomis gražuolėmis, kurios su malonumu
rodydavo savo nuogumą...
Prižiūrėtojams išėjus, prasidėdavo pasiutusių katinų
rungtynės su pilnomis burnomis vandens, kurį purkš
davo viena kitai į akis ir pešdavos už plaukų, kniaukdamos katinais... Baisūs vaizdai!
Jeigu kurią dieną rungtynių nebūdavo, tai popietinė
programa praeidavo besportuojant, šokant ar insceni
zuojant rytų maharadžos haremą su pilvo ir kitais šo
kiais, kuriuos jos buvo mačiusios kįno filmose. Kartais
ir aš būdavau dienos didvyre. Tai atsitikdavo tada, kai
didžioji Bronė susidomėdavo geografija, istorija ar
gamta. Tada aš jai pasakodavau, o ji lyg kūdikis klau
sydavo mano pasakojimo, statydama man įvairiausių
klausimų ir pamiršdama savo žvėrišką prigimtį. -Pa
mažu apie mane susispiesdavo vis didesnis klausytojų
ratelis ir stebėdavosi mano *4 išmtingumu".
Likusios, kurios tuo nesidomėdavo, lošdavo kortomis.
Tačiau tokių gražių momentų labai retai tepasitaiky
davo. Dažnai atsitikdavo taip? jog po gamtos ar higie
nos pamokų užsitraukdavau didžiausią nemalonę, ir
klausytojos stengdavosi man kuo nors atkeršyti. Iš
aiškinus soliterio pavojingumą ir nustačius, kad vie
na iš kalinių juo serga (vėliau ir gydytojas tai pripa
žino), mane sergančioji ir jos draugšs apšaukė bepro
te. Iš keršto norėjo sergančiąją šalia manęs paguldyti,
bet kitos kalinės nesutiko savo vietų užleisti. Bet jos
už tai kitaip atkeršijo: į; kampą, kuriame arti manęs
gulėjo viena tarnaite, atsįunte moterį, sergančią vidu
rių džiova, kuri labai dvokė ir visus gamtoj reikalus
atlikinėjo guolyje. Ji iki šiol gulėjo atskirame kampe,
prie durų, atskirta nuo kitų. Man tačiau greitai pasi
sekė ja nusikratyti: išprašiau paimtį ją į ligoninę.
J jos vietą tada atsiuntė kitą ligonę, pusiau paralyžuotą
senutę iš Klaipėdos krašto, kuri paklydusi peržengė
sieną ir pateko į enkavedistų rankas kaipo vokiečių
šnipė.
Vakarienei dažniausiai gaudavome juodų ar pusiau
užplikytų miežinių kruopų, bet pastarųjų valgyti nega
lėdavau, todėl pasitenkindavau tik kelįais šaukštais
rausvos sriubos.

Rašo Tadauša* Dūdelė
Amerikiečiai Europoje tru
pūtį keistai supranta žodžio
ir spaudos laisvę. Imkim kad
ir tremtinių% stovyklas. Ten
bojševįkiškąj ± Rusiją gali
girti, Staliną garbinti ant
kelių parpuolęs, įr nė vienas
Amerikos pareigūnas nepa
sakys, kad tai priešąmerikietiškas pasielgimas. Prie
šingai, dar pagirs.

Ten gali raginti visus
tremtinius grįžti į enkave
distų nagus, bet tik pamė
gink užsiminti, kad panorė
KO SIEKIA MASKVA?
jęs grįžti gali ir nepataikyti
Šitoks būvis neigiamai veikia \ graikų ir turkų ner
į Lietuvą, o į Sibirą — tuoj
vus. Ekonominį ir finansinį gyvenimą tiek apsunkino,
būsi paskaitytas "nusikaltė
kad Graikija jau visai yra priėjusi prie liepto galo.
liu" ir pasiųstas lavonui at
Jei ji greit nesulauks iš Amerikos pagelbos, ji visai
kasinėti ar kitų nemalonių
susmuks.
darbų dirbti.
To Sovietų Rusija ir laukia. Būtų pakirsta rezisten
• •
*
cija prieš komunizmą viduje ir tada Maskva surastų
Ilgą laiką į tremtinių sto
pretekstą visas tas karo jėgas, kurios dabar stovi jos
vyklas nebuvo įsileidžiami
pasieniais, pasiųsti Graikijai okupuoti. Tada ir Tur
Amerikos lietuvių laikraš
kija atsidurtų dideliame pavojuje ir vargu atsilaikytų
prieš didįjį Rusijos spaudimą. Parbloškus Graikiją įr . čiai, bet bolševikų spausdi
nami Lįetuvoje šlamštai bu
Turkiją, atsidarytų Maskvai keliai dar platesniu mas
vo didžiausiais pundais ve
tu siekti imperialistinių tikslų. Ir Europa ir Didžioji
žami ir čia platinami. Iv, rei
Britanija tada atsirastų nepaprastai dideliame pavo
kia pasakyti, bolševikiška
juje.
spauda tremtinių stovyklose
Atsižvelgiant į tuos visus pavojus, kongresas turi
yra labai mėgiama. Tremti
skubintis priimti Prezidento Trumano planą ir, gavus
niai žino, kad ji nuo pirmos
pritarimą, jis be jokių atidėliojimų turi būti vykdomas
iki paskutinės eilutės per
į gyvenimą. Kiekviena sugaišta valanda eina Maskvos
sunkta bolševikiška propa
totalitarizmo naudai ir demokratijos bei pasaulio tai
ganda, melu, tačiau patyru
kos atsteigimo nenaudai.
*
si tremtinio akis moka tuo
se laikraščiuose perskaityti
įr tai, kas "parašyta" tarp
Tremtiniu Reikalai U. S. Kongrese
eilučių. Pro tuos tarp eilu
H. R. 2910 BILIUS
čių esančius plyšius 'galima
kartais pažvelgti pro geleži
Jungtinių Valstybių kongrese yra pasiūlytas įstaty*
nę uždangą ir pamatyti,
mo projektas įleisti į Ameriką 400,000 tremtinių ke
koks ten gyvenimas yra.
turių metų laikotarpyje. Įstatymo projekto numeris yra
• • *
— H. R. 2910. Šį įstatymą priėmus, žymia dalimi būtų
Iki Kalėdų ir po Kalėdų
išspręst is tremtinių (Displaced Persons) klausimas. Po
visi Lietuvos bolševikiški
to, neabejojama, ir Didžioji Britanija didesniais kie
laikraščiai (taip pat ir mū
kiais tremtinių įsileistų ir juos įkurdintų.
sų raudonųjų bimbalų laik
PASIDARBUOKIME
raštukai) kasdien rašė, kaip
Mūsų pareiga yra pasidarbuoti, kad H. R. 2910 biLietuvos ū k i n i n k a i su
lius kongrese praeitų. Kiekvienas lietuvis pilietis gali
džiaugsmu veža bolševikams
ir privalo gyvu žodžiu ar raštu prašyti savo distrikto
pyliavas. Išvežę pyliavas,
kongresmano kad už tą įstatymą — bilįų balsuotų..
vežė grūdus už dyką '• tėvy
Reikia ir kitataučių paprašyti, kad ir jie šiame reikale
nės fondui". Kai prįpįlde tą
padėtų. Mūsų organizacijos ir draugijos taip pat ne
"tėvynės fondą", pradėjo
privalo snausti. Tepriima jos atitinkamas rezoliucijas
"pardavinėti" grūdus val
ir tesiunčia U. S. kongreso nariams.
džiai (maždaug po rublį UŽ
H. R. 2910 bilius kongrese duoda mums galimumų centnerį). Ūkininkų gruodai
praktiškai ir konkrečiai prisidėti ir pasidarbuoti, kad pasiliko tušti, visiškai iš
tremtinių klausimas bent dalinai būtų išspręstas.
šluoti. Visi grūdai atsidūrė
bolševikiškuose sandėliuose.
PRAKTIŠKAS KELIAS — KOVA D£L LAISVĖS
Kas su grūdais atsitiko te
Besidarbuodami, kad H. R. 2910 įstatymo projektas nai, sužinome iš "Tiesos".
būtų priimtas, turėkime galvoje, kad pats praktiškiau
K
x yr
sias tremtinių klausimo išsprendimas yra -<? dirbti ir
"Tiesa" dar praėjusių me
kovoti kad atstatyti laisvą, nepriklausomą ir demo tų rugsėjo 12 d. numeryje
kratinę Lietuvą. Kai iš Lietuvos bus išvyti rusai oku apie Skapiškio valsčiaus
pantai, kai patys lietuviai bus savo krašto šeimininkai,
(Kupiškio apskrityje) grū
tada mielu noru ir dideliu džiaugsmu grįš savo tėvynėn dų sandėlį rašo taip:
kiekvienas tremtinis, nepaįsant į kurį pasaulio kraštą
"Nerimą keliančioje padė
jis bus nublokštas.
tyje yra vietinis grūdų san
ir
dėlis. Pastatas nemažas, ta
Jei kiekvienas iš mūsų paaukotume bent vienos die
čiau jo stogas tai rėtįs, pro
nos uždarbį į Bendrą Amerikos Lietuvių Fondą — BA
kurį lyjant vanduo teka ant
LF, vargstantieji mūsų broliai tremtiniai susilauktų
grūdų. Grūdai greit genda."
pusėtinai stiprios paramos.
* •
•
Tokioje padėtyje yra ne
New Yorko miesto taryba priėmė rekordiniai didelę
sąmatą — $1,031,961,754.00. Tai tiek numatoma iš tik Skapiškio valsčiaus san
dėlis, bet įr vim Lietuvos
leisti miesto reikalams per vienerius metus.
valsčių sandėliai, visos Ru
sijos sandėliai. Jei ant grū
Amerikos Darbo Federacijos pirmininkas pasiūlė CIO dų lietus nelyja, tai jie ki
pirmininkui susitikti ir pasitarti dėl sujungimo šių dyie- tokiais būdais genda: šunta,
jų galingų darbininkų unijų. Geras užsimojimas.
pūva. O žmonės badauja.
Nenuostabu todėl, kad kai

"' '

Po vakarienės prasidėdavo pati sunkįausįa dienos
programa: čįužįnįų ruošimas nakčiai. Ir kaip mes nenutrokšdavome dulkėse! Negana to, kad čiužiniai dulka,
bet kvailos merginos dar rasdavo malonumo juos
mėtyti iš vieno kamp) į kitą ir ant viena kitos, Jyg gu
minius sviedinius. Taip ir prasidėdavo čiužinių, milinių
ir antklodžių lietus, jog dulkės stulpais ir debesimis
skraidydavo po kamerą, kol įėjusi prižiūrėtoja sudraus
davo ar didžiausią kaltininkę nubausdavo, atimdama
antklodę ar čiužinį.
Tada valandėlę bųdavo ramu, visos laukdavo patik
rinimo ir poilsio valandos, bet ir poilsio valanda nieko
gefo neatnešdavo. Vįenos suklaupdavo melstis, o kitos
paleisdavo vidurių "muziką" ir gadindavo orą, pagražindamos tai visokiais keiksmais. Tai teikdavo joms
ypatingą malonumą, o Juzė, klūpėdama savo kampe,
vis šaukdavo:
4 4 fty
«M«p«wwr

(T-
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"Draugas" buvo ir bus jūsų draugas i

UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS
Te\ u Mari jonu Ruošiamą Žurnalą Anglų Kalboje

"THE MARIAN"!
PRENUMERATA — $1.00 METAMS
Žurnalas bus mėnesinis.
Kaina — $1.00 metams.
Ž u r n a l a s b u s l e i d ž į a m ą s Anglų kalboje.

Pirmas Žurnalo numeris pasirodys kaip tijc
turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių.
LAIVAS
2334 So. Oakley Avenue
Chicago 8, Illinois

•'

Brangūs Tėveliai Marijonai
Šiuomi prisiunčia prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir
meldžiu siųsti jį vieniems metams. Siupmi prisiunčiu mokestį
iš anksto vieną dolerį — $1.00.

KAM SIŲSTI ŽURNAJ4:
VARDAS
ANTRAŠAS
Miestas

Valstybė ,

(

)

Postai Zone

(Nukelta į 5 pusi.)

%

£

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

Tre&aafents, bal. 23, 1$47

ILLINOIS

=

Bet į vi«j< chorų Dainų fcven- j "Bingo'' rengiamas Lietutę galės sueiti virš tukstan- Į VOS Vyčių Jaunimo centro
čio žmonių. Tad, vič ruoš naudai. Visi vyčių draugai
kviečiami ateiti ir pamaty
kimės.
ti centrą.

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA
Tikrai cafiko

Dainy Šventė

1947

RED

CROSS
FUND

Lithuania Lore paskaita ir! Lietuviškos dainos švente
iams paimtas mėgia-' "Bingo" prasidės lygiai 3
programa buvo išvykusi į J Chicago j bus balandžio 27 d.
Naperville, UI., praeitą treč Visas pelnas skiriamas "Mu miausiajs jaunimo orkestras, j valandą, popiet, Vyčių* Jauiadienį, balandžio 16 dieną. zikos Žinių" palaikymui, nes
Daimį šventes bilietų ga- nimo Centre adresu £451-53Trijuke — kalbėtoja
J.
jaučiama mūsų chorams trū lima gauti visose kolonijose 56 D. 47th St. Įžanga 25c. PLATINKITE DRAUGĄ
Daužvardiene,
dainininkė
kūmas naujų giesmių ir dai-1 P a « P»rap*JU c^orų vedėjus-1 Už tą dar gausit* "dorr
Ona Piežiene ir pianiste Zi
vargonininkus, taip pat pas priae".
ta Simutiene pildė ilgoką ir nų. Kad praturtinus tinka
išsamų lietuvišką programą mais veikalais chorų muzi visus chorų ir Lietuvos Vy
Rengimo komisiją suda a A. L A C H A T V I C Z
Laidotuvių Direktorius
Naperville VVoman's Club, kos lobyną ir kad mūsų gra čių Chicagos apskr. choro ro: Tony Liubartas, JoseROSELANDE
kuris nesenai minėjo savo 50 žioji daina, ugdydama meilę narius.
phine Zisas, Penny švagžmetų sukaktį. Programa tiek tėvų šalies, plačiausiai pa
Justas Kudirka,
KOPLYČIA UANDASI:
jdys, Sylvia Racakua, Raypatiko amerikietėms, kad sklistų išeivijoje. Dainų Sven
Komisijos pirm. įmond Brazauskas, Edward
10756 So. Michigan A ve.
buvo išreikšta pageidavimas tę rengia Vargonininkų Są
Tai PWL. 1270 arba CAN. 2516
—- Pocius
ir
Andrew
Yuknis.
pakviest
trijukę ateinan
Mes. tet. — COMmodore 5765
jungos Chicagos Provincija,
čiam sezonui, kad narės ga
Koresp.
lėtų dar arčiau susipažint
Nekalto Prasidėjimo šv.
su Lietuvos
istorija,
jos
RENGIA BINGO PARTY
Marijos parapijos
choras
Balandžio 27 d. Marąuette
zmonem ir menu.
D\rEJX? METŲ MIRTIES
i
Pirm programos, Kliubo Į pirmas lenktynėse
Park 112-ta kuopa Lietuvos
SUKAKTUVĖS
valdyba pagerbė programos j Muzikų-chorvedžių
susi- Vyčių rengia bingo lošimą.
pildytojas specialiai paruoš-! rinkįimą |nustebino art. J. Apie $75 vertis dovanų bus
tam lunch'e. Minėto Kliubo Kudirkos, tos parapijos cho- išleista išlaimėjimui. Dova
pirmininkes Knott vyras y - | r o vedėjo, pranešimas kad nos bus brangios ir naudin
ra Du Page Apskričio teisė- i c h o r a s .
100
išpar^ave
gos: dėže (case) vyno, eleeA. ' A.
jas. Vice-pirmininkė yra N a - ! ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . ^ į r p a _
tric heating pad, elektrikiperville Miesto Mokyklų Ta
Pfc. VICTOR J. KRAUSE
reikalavo daugiau.
rybos narė. Pasikalbėjime
nis laikrodis ir "ash trays",
(Krasauskas)
Iš
Brighton
Park
į
Dainų
prie pietų stalo, štios įta
kurias padovanojo Budrick's
Šventę
suvažiuos
nemažiau
A, a. Vlctor Krause gimė Chicagoje Spalio 22d., 191&. Gy
kingos ponios turėjo progos
Furniture Store, Weiss Apveno 4332 9o. California Avenue.
^ ^ peopl€,g
^
arčiau susipažint su Lietu 500 žmonių, pareiškė art. J. ^ ^
A. a. Victor J. Krause paguldš savo gyvybę kovos lauke —
vos ir lietuvių klausimu.
Kudirka
niture Store ir Tony's CockLuzon, Philippine Islande, Bal. 23d., 1945. Palaidotas Luzone.
Rep.
Tiesa, Brighton Park vie tail Lounge. Bus ir pinigi
Paliko dideliame nuliūdime: žmoną Aličia (po tėvais Gaina didžiausių lietuvių kolo nių prizų.
dauskaitė); tėvelius — Juiius ir Helen Krasauskus; 5 sese
nijų Chicagoj. Bet kaip į tai
ris ir 2 brolius ir kitas gimines.
reaguos Cicero, Marąuette
Mes, atmindami jo liūdną prasišaUnimą iš mūsų tarpo,
(Atkelta iš * misi.)
Park, Bridgeport, Town of
PADĖKONI
užprašėme gedulingas šv. Mišias už jo sielą trečiadienį, Bal.
23d., 1947m. — Nekalto Prasidėjimo švenčiausios Panelės
p r c i d e j o karas s
vokie- Lake? Gal, nustebins BrighMarijos parap. bažnyčioje, 6-tą ir 8-tą vai. ryto.
\r rusai atidau savo t o n p a r k ? ' o , gal nepasiliks
grudų sandėlius, kur grūdai ir mažesnės kolonijos: Die
Kviečiame visus gimines, draugus, pažįstamus ir kaimy
nus dalyvauti Šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti
taupomi karo metui, jie at vo Apvaizdos, West Side, So.
už a a. Viktoro sielą.
rado, kad didžiumos grūdų Chicago, R o s e 1 a n d, West
Nuliūdę lieka: Žmona. Tėveliai, Broliai ir Seserys.
negalima nė gyvulių šėrimui Pullmanir No. Side?
BARBORA MASILIONAITfc
panaudoti. Ir Rusija, turin'Daina yra mūsų ramin
Velione mirt Kovo 25d.f 1947
m., ir tapo palaidota Kovo 28
ti derlingiausius pasaulyje I t o j a „ y r a p a s a k c s didis mūs
d., o dabar ilsia >šv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilus Ir
žemės plotus, pradėjo gvoltu i t a u t o g rašytojas kun. Tumas
negalėdama atidėkoti tiems, ku
rie
suteikė jai paskutini pa
šauktis pagelbos iš Ameri- ( Vaižgantas) . " I š dienos dar
tarnavime ir palydėjo ją J
kos, Kanados. Del to kalta bo lietuvis grįžta nuvargęs,
tą. neišvengiama amžinybes vietik bolševikiška tvarka
Mes,
atmindami ir apgailė
Kūno sąnariai telaukia poil
dami jos prasiaalinlnuį iš mū
sų tarpo, dėkojame mūaudva
sio, O užtraukus dainą, įsi
•«, II
n
.i.,
siškiems tėveliams —' kun. k l e 
*
klausius į jos gaidą — ir
bonui Ig. Albavičlul, kiun. Ab
romavičiui, kun. Griniui, kun.
OtBKLB
PASIRINKIMAS
širdis atsigavo. Jis nurimo,
Juškevičiui, kun. A. Miciūntui,
M.I.C. kuu. J. Savukynui, M.jis atgavo jausmų lygumą ir
Yra dar tik 20 kopijų
I.C.
u> atlaikytu;*, gedulingu
Bv.
Miši.t>.
o kun. A. MiciūnUi,
tais dvasiniais reikalais lyg
M.I.C. dtkoam už pasakyta pa
mokslą bažnyčioje.
sverte atsvėrė kūno reika
Dėkojame taipgi kun. Ig. Allus. Taip veikia diina, pa
bavu-iui ui dalyvavimą kapinėse
DARITS IR GIRĖNAS
ir kun. Griniui už pasakyta pa
čiam ją giedant ir jos klau
moksią prie kapo..
Knyga kietais viršeliais ap
p rista tom© | namon
Dėkojame visiems šv. Mišių if
gėlių aukotojams, taipgi drau
daryta, gausiai paveiksluota, santis."
gystei Av. Dievo Motinos So
turi 384 pusi. Pirmiems užsiAmerikos miestų gyveni
pulingos ir nariams už prisiGerinnsltj rnšlg aln
sakusiems dar teks. Nelaukit.
dėjim su patarnavimu.
m e — n e senosios Tėvynės
Dėkojame visiems giminėms
KAINA — $1.75
ir pažįstamiems, grabnežiams
Lietuvos kaimų gyvenimas.
botcUalss A i f t a l i t r
ir visiems, kurie paguodė mus
(su persiuntimu)
Grįždamas iš darbo čia nenuliūdimo valandoje.
Galop,
dėkojame grab. Ant. R Pet
užtra-uksi dainos buse arba
kui už gražų patarnavimą.
O tau, mylima sesute lai vi
gatvekaryje.
Del
to
Dainos
sagalis
Dievas suteikia amži
2334 S. OAKLEY AVE.
ną
ramybę
ir atilsį.
Šventes yra būtinos, mūsų
Chicago 8, Illinois
Nuliūdę lieka:— Seseris ir
Švogerts.
gyvenime, kad jose mes dva
AL. ŠIMKŪNAS
Atsiųskite man
kopiją (ų)
siniai pasisotytumSm ir tau
Savininkas
Sparnuoti Lietuviai. Jdedu $
tiniai sustipretumem. I pa
SENOMS, ATDAROMS,
Vardas
vienio choro koncertą ne vi
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
Adresas
si gali sueiti pasiklausyti,
IR ODOS IŠSEKIMAMS
Miestas
nes netilptų į mūsų sales.
Kenčiamieji nuo MK% atdfti*

Kas, Kada Ir Kur

•

Iš Šen Bei Ten

DRAUGAS

Telefonas PROspect 59S1

•••

^ ,

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
IŠDIRBĖJAI
Mūsų Ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime
įgyjo nuo pirkėjų pilu*
patenkinimą.

B U*m Dtrtrtattt ' v
Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
valiausios mados SEPLYČIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪ8C DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!
GARANTUOTA MEDUAGA IB DARBAS TEIKIAMA
U I LABAI PRIEINAMAS KAINAS1
Tūkstančiai Pikiai Patenkintu Pirkėjų Išgarsina Mua. —
Prie Progos Paklauskite Jų.

U O D Ė S I O VALANDOJ
Šanki 11

MA2EIKA«EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Jo
čioa Ir «kauKn%
praSalitutnCio* ypatybit sutaiko
Juma tlnkam%
nakties potlaf ir
pagelbės ttgydyt
aenaa, atdair
JJ irgi skaudiema
nudegimams, šašų ir sutrūkimų
praaaimimui, ir kad' paiengrtntl
Paoriaals niežėjimą.. Atvfidina va
dinama Atklete'a Foot degimą ir
nlesUlma, sustabdo jo plėtimam,
mlaiko nuo odos nndllOMmo ir
futruklmo tarp piritu; 4Tsras tr
sausos, trukstanAoe odos nlefejiuuu, nuo darbo libsrimams ir ki
toms odos negalėms Ii lauko pu-

• 8 4 5 SOL Wssfom AViw

t 3 t f Llrsanlca Ar%.

PRO$pect 0099

YAtd s 1138*1139
t s o M k srfsai Jsss sssss

Archer Avenue Furniture Co.

Siuskite Jūsų Money Order) tle-

— PARLOB SUITE IŠDIRBĖJAI —

4140 Archer Ava.

I

Chicago 32, 111.

Telefonas — CAFayette S516
Savininkas — JOB KA7TK—KAZIKATTIS
ass

~m—^~mmmi

==

= 3 =

J*

LEGUIA), DEPT.
1647 W. 14th Street
GIOEBO 65, WLBNMB

4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGE»
(1390 k.)
DAJ3AR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo »:16 lkl 9:80 V. ryte.
• " • •'

I

•' •

Veteranų Perlaidojimo Reikale
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Lsidotavia Direk
toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums
•orint, kūnai žuvusiu ar mirusiu veteranu — 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 S | P

VALANDOJE

KREIPKITĖS PRIE
ANTHONY a

JI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

Telefonas TOVVNHALL 2109

6812 So. Western A ve., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Husu patarnavimas yra greitas, mandagus Ir
jūsų finansiškam stovini prieinamas!

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansu patarna-,

W

viinas yra teikiamas!
dieną ir naktį. Rei-j

kale, laukite mus.

PIRKITE TIESIOG NUO —
MB. NELSON
— InvlninJU —

:/>

•

v

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

IGNACAS I. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

Pilone: YARds 0781

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

Phonea — CANal 2515
COM 5765; PŪL 1270

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

Phonea: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVE.

Pfaone: PUIim— 9661

ANTANAS M. PHILLIPS

St. Casimir Monumenl
Company

8307 S. LITUANICA AVE.

3914 West lllth Si

4848 a CAUPOBMA AVE.

•

l&GUUO OINTMBNT parsiduo
da po $1 SI ir po f t . l f .

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

1410 So. 50th A ve.. Cicero, 111.

• * *

.11

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

YYNOs DEGTINĖS IR ALAUS

"Sparnuoti Lietuviai"

—

John F. Eudeikis

2441 West 69th Street

IŠPARDAVIMAS

t?

LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

PETKUS

WESTW00D LI0U0R STORE

ir skaudilų lalrtų. Uao kaip sunkn yr» r&mtet pasidėti. Ir
kaip
oakties metu a«gHlni» f**1*1 * * miegot Kuomet
šslsdos pmdsda
nležt tr skaudė
ti — uttepklte
LEOULO Olntment palen*vinlmui skausmo
Ir nleiėjlrao tų
•so'4, atdaru Ir
skaudinu Madų.

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

PhoKK YABdB 4908

JULIUS LIULEVICIUS
Ptioim LAFayette 8572

Vienas Blokas nuo Kapinių

POVILAS T. RIDIKAS

Tfasiog Ten, Kur Bosai
Sustoja.

3354 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telephone: YARds 1419

Telefonas: CEDARCREST 6335

DIENRAŠTIS DRATTGAS, CHICAGO, ILTINOIS

Romanas baigtas, bet...
ĮVAIRIOS
ĮDOMIOS

Gyvenimas sako: "nežaisk su meile,
nes yra kilnus ir šventas dalykas"

i
•

• *
* • *

AMERIKOS MOTINA
1947 M."

TreffadfenTs, fcaT. 23, 1947

Maža meiles istorija

Neteko ūsu, bet laimėjo gražuolę

Si Žinios

i mus

ARTISTĖ NESUTIKO TURĖTI DEITO, KOL KARALAI
TIS NENUKIRPS SAVO ŪSŲ. DABAR
VISKAS
GERAI.
Mana<K>. — Princas Rai- karalystės, jo žmona
bus X Šiandie Šv. Jurgio šven
nier, 33 metų, princo Liud antroji princesė vaidintoja.
proga norime pasviko antrojo anūkas, neteko Mat, Rainier senukas taip, tė, ., šia
. » ,_,
,, ,. .
ūsų, bet laimėjo vaidintoją pat vedė vaidintoją
_ * i veikinti '' Draugo
direkto(actress) Greselle Fascal. tress.
~— ac~
! Jinai nesutiko su princu suIrių vice-pirm. ir Gimimo P.
's*itikti (turėti deitą) kol jis
Švč. par. kleboną Kun. Jur
nenusiskus savo ūsui.
gį Paškauską, "Draugo"
Rainier' sutiko panelę Pas
Mex.ioo City, D. F. — į štabo narį p. Jurgį Savaitį
cal Paryžiuje praeitą žiemą.
Kai jis pamatė muzikalinę Meksikos prezidentas Ale- ir kitus "Draugo" prietevardą.kurie nešioja Jurgio
komediją "Geros viešnios", man pasirašė nutarimą, kad j lius,
kurioje jinai lošė vadovau Šv. Elenos bažnyčia, Rio
X W. L. Adams, gyv. 4548
Verde,
San
L/uis
de
Potosi,
jamą rolę, jis neteko širdies.
S. Francisco Ave., šiomis die
Jis pasiuntė tulpių buketą, būtų grąžinta katalkių pa nomis "garnys paliko" sūnų.
bet jinai tuojau grąžino. Ir maldoms. Pirmiau ši bažny
Jonikai džiaugias sulaukę
po to Rainier aplankė ją čia buvo valdžios paimta
kitiems tikslams. I j a u trečio anūko.
teatro kambaryje, kad pa naudoti
kviesti ją pietums. Jinai su- Meksikoje katalikai pamažu
| X J. Encheris, kuris pnes
tiko, bet pastatė sąlygą, kad | atgauna savo teises.
kiek laiko gulėjo ligoninėj
princas (beveik karalaitis)
begydydamas koją ir vėliau
pašalintų savo ūsus.
buvo parvežtas namo. šio
Monaco Taryba
nutarė
Charleston, S. C. — Gen. mis dienomis vėl išvežtas į
kuris kirpėjas turi princui
atlikti &rU^l^~K\^51
Armijos oro jėgų Alexian Brothers ligoninę
princui ūsai buvo nukirpti ! viršininkas, patvirtino pra- ,dar vienai operacijai.

Boston. — Prezidentas
Trumana s atsiuntė telegra
KAS ĮVYKSTA KAI MOTERS ŠIRDIS LIEKA KAIP mą Kolumbo Vyčiams, šven
DARŽINE. NEGALIMA TYČIOTIS IŠ MEILĖS. čiant šešisdešimt
penktas
DIDELĖ PAMOKA MOTERIMS IR VYRAMS.
metines sukaktuves nuo įsi
Jei moters širdis yra kaip čius ir sušuko: "sustabdyk kūrimo.
daržine, kurios duris gali autobusą arba aš visus nuPrezidentas Trumanas pa
varstyti ar atidaryti kas Į žudysiu." Autobusą vairuonori, tai ankščiau ar vėliau | tojas sustabdė, ir Pattow sveikino Kolumbų Vyčių Or
jai įvyksta skaudi ir baisi pabėgo, o Mrs. De Ross mi ganizaciją, ir pagyrė, kad
nelaime.
rė, kai buvo atvežta j Mac minima organizacija gražų
Memorial
ligoninę, darbą dirba auklėjimo srity
Nu gi, tik pažiūrėk kas į- Neal
Golden Rule Foundation
je, ypač padedant 1caro naš
vyko su Mrs. Thelma De Benvyn.
Kai policija beldės į Pat- laičiams. Prezidentas džiau organizacija ''Amerikos Mo
Ross, 43 metų amžiaus, ku
ri ėjo ne moters keliu, bet tow namo duris, jis pats nu gės, kad minima organiza tina 1947 m." išrinko Mrs.
kovoja prieš Frederick G. Murray, 72 me
keistu šuntakiu. Ji buvo tri sižudė. Du šūviai pasigirdo cija griežtai
tų amžiaus, iš Grand Rapids,
jų paaugusių sūnų motina, po to, kai jis sušuko: "aš diktatūrinius sąjūdžius.
7J
£*.
,«,%.«""
n~uZ^u„
r^i
I
niekada
neišeisiu".
Prie
n
ir jos vyras Gabrielius
Dcjv_ ^ T \ » . t
Telegrama buvo pasiųsta Iowa. Ji turi penkis vaikus
žmogžudžio
lavono
rasta
du
Ross ją mylėjo, bet jos šir
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važiavo La Grange autobuOlandijoje. Jei princas Rai oro štabo viršininku. Jis j rinkta pirmininke Šv. Pransu i š darbo. Abu pradžioje **». galvotrukščiais iš namo.
nier taps karaliumi mažos
užims Lt. gen. Eakerio vie- ciškau s Seserų Rėmėjų 4 sk.
Kaip jau visi žinome, atei-1 prezidento Dr. K. Griniaus
tyliai kalbėjos, ir p a s k u i ' k a l D e R o s s n e t l k e f a i SH«>
tą, kuris
planuoja pasi- j ižd. yra V. Radavičienė, Sr.
nantį sekmadieni, balandžio pagerbimo vakarienę, ji buvo
Mrs. De Ross staiga sušu namo.
traukti iš pareigų birželio Dvasios vadas seselių prieŠiandien biauraus romano 27 d., 4 vai. vak., Lietuvių paprašyta dainuoti ir visus
ko: "Xurimk, padėk gink
15 dieną.
taip
paskutinis puslapis atvers Universiteto Klubas rengia sužavėjo. Ji sužavės
telis kleb. kun M. švarlis.
lą".
tas ir ten gyvenimas rašo: savo metinį koncertą.
Šių pat kiekvieną ir ateinantį
Pattow prispaudė prie jos .. nežaisk su meile, nes tai yX Ona Kazlauskienė, 2515
metų koncertas bus dauge sekmadienį Lietuvių Univer
Springfield, III. _ Mažas Į ( ? p g g | £ m 0 j j n a
revolverį ir du kartus pa- j ra šventas dalykas.
VVest 46 St., Brighton Park
liu atveju tikrai nepapras- siteto Klubo koncerte Lie- vaikėzas aną vakarą atstatė
leido šūvį. Jis prasiskynė j Baisi tragedija įvyko Ci-1 {£į
tuv.ii| Auditorijoje!
didelį ginklą į bartenderį
Munice, Ind. — Maezeola darbuotoja, ypatingai ARD,
alkūnėmis kelią pro stovin-' ceroje, 111.
Fox, 26 metų, aną dieną pa šiomis dienomis rimtai suPirmiausia — jis skiria
Bilietai gaunami pas pla Springfield taverne.
"Visi gerkite" — jis sušu reiškė iš Delaware kauntės i sirgo ir išvežta į ligoninę,
mas paminėti Klubo 15-kos tintojus visose kolonijose.
metų gyvavimo sukakčiai.- Bus pardavinėjami ir prie ko, kai taverne buvo dešimt kalėjimo celės, kad yra ne- Gi W. Rudis, gyvenąs toje
kalta kaltinime, jog jinai ap- L ^ apylinkėje (4352 S. Makostiumerių.
Antra — visas koncerto įėjima
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pelnas skiriamas tremtinių
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. v v , , ..
šalpos reikalams.
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duris, įkišo banditas galvą už $350 vienai Munice po dabar, po operacijos, jau
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tai pasitaiko. Dainuos toki
rai.
J
— Ar visi gavote gerti?"
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didžiulis W. 33 str., Chicago, telef. \ girdas Brazis, Helen Vespas savo gimine? Chicagoj
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dalyvaus
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Sylvia
Rio De Janeiro.
BraEliezer Dobrowsky, 23 me- > v j a i : Antanas ir Brone ŽiiiRoma. - Luigi Ferrari,
Sabonis McElroy, smuiki zilijos Katalikų Akcija su Italijos
Illinois valstijoje oficia- j r A A A
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vadas, pareiškė balandžio 211 «"£***
" ^ k a l * £ £ ? du ir Leonu. Apsistojo pas
czienė, xylophonistas Anta- formacijos
departamentą,
dėtas gegužės 11 dieną,j
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iš Palestinos, buvo sulaiky- ' Anelę Gotautienę, 6928 So.
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prane-ltag F į l m o r e a p y l i n k ė s
^ Maplewood Ave. Juozas Blan
Šimą
iš privačių
So. Western ave., su gra čia įvyko susidūrimas tarp šokių grupė, vedama V. Be- atnešė didelių vaisių: pagycijos. Jis prisipažino prie
autobuso ir troko. Į nelai- liajaus, "Birutės" choras, v ė j 0 į r padaugėjo katalikiš- kad Benito Mussolinlo sūnus vieno apiplėšimo. Jis sakosi, kus, U. S. pilietis, apsistojo
žia ir šaunia programa.
_,
, mes vietą subėgo 5,000 žmo- vedamas J. Byansko, ir kitos k i laikraščiai visame krašte, Vittorio gyvenąs Argentino kad įvykdęs apiplėšimą, kad pas gimines 3469 N. Clark
X?-,
imnois _ valstijoje; m ų 3 2 o m e n y s buvo su- meninės pajėgos. Didžiausia
gao Paulo arkivyskupijo- je, kur jis turįs kitą pavar galėtų apmokėti už automo St. Regina Nemunaitienė, U.
oficialiai
prasidės
B A L F ; ž e i s t i N § vienas
nebuvo staigmena betgi
koncer je dar du nauji katalikų dę.
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Sako,
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numis Edmundu ir Arvydu
žės 11 dienai.
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tadienį į buvusio Lietuvos
foundland krantus.
biznierių J. Arlauską, kuris
i
taipgi rūpinos jų atvažiaviK o k S Čįa jUOkaS
mu į Ameriką. Prieš atvykSt. Louis. — Du pradžios 'siant į Chicago Galiniai sa
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jo rūbai užsidegė nuo pe
I JEIGU NORITE PASIDĖTI TAUPMMU1
minučių, kol bėgiai buvo nu dėjas. Užėjus karui naciai
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•udary ti atsarfas—Upi nuosavu narni
naają automobtU—dėl apsanfoi nuo nep«rL
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