D R A U G A S

D R A U G A S

Leidžia Lietuvių Katalikų Spaudos
Draugija.
2334 So. Oaklejr Avi-., C h k - g e , EUlnois
TVfefonaa Canal 8010-8011.

The lilllmanlan I>a»ly l H e n d
Publislied by the f.ithuanlan Cathollc
Press Society.
23^4

Vienintelis tautlnCs tr tikybines mlntks
Ilttuvlg dienraštis pasaulyje.

So.

Oaklcy

A%o„

OlilMMTO.

The niost fnnuential Lilhuanian
in America.

THE
Vo. 107

Price 4 cents

LITHUAN1AN

DAILY

nilnol*

Daily

FRIENp

Chicago, Ilk, Trečiad., Gegužes (May) 7 d., 1947 m.

Kaina 4 centai

Vol. XXXI

U.N. LEIS IR ARABU KOMITETUI PASISAKYTI
x

<:

&

DKTR0,TO M0KTOM mvMA ra

Prancūzijos Komunistai Beveik Vieni '
Džiaugėsi Henry A. Vfallace Kalbomis

"

*

•

"""

iTLY0,N,M

*

Rusai Priešinsis Palestinos Planui;
Arabai Buvo Grasinę Visai Apleisti
LAKE SUCCESS, N. Y.,
geg. 6.—Jungtinės Tautos
šiandien nutarė leisti arabf.y
sąjungai liudyti Palestinos
problemos svarstyme. Anksčiau arabai buvo pranešę jie
pasitraukia iš UN sesijos dėl
to, kad buvo parodyta vienšališkumas leidžiant žydams

*

("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas)
Paryžiaus komunistai su- atveju ji gaus atsakymą
mobilizavo minią žmonių ae- bombos formoje, ji vengs
rodrome, kad pasitikus Hen- stoti į naują karą.
r y Wallace ir jų laikraščiai
Vyt. Arūnas
dėjo su juo pasikalbėjimus, u
—~ •• '

tuo tarpu kai kiti tik keliais Kautynėse Madagaskar

•

: radijo stotis visoje Turkijoje, kur neįleidžiami nei turkai. Jis taip pat sakė, kad
britai išlaiko tinklą radar
stočių pagal Turkijos pakrante,
p r p - Triimanac P a n i n a
. r ICA. ^IIUIIiail03 KCNJHla

žodžiais paminėjo buvusio . . v
. _ . _ T , . .,
v .
:
vice prezidento lankymąsi
UZIMISe 1 5 0 SlIKlIėilU
P
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PARYŽIUS, geg. 6 . - š i a n
svarstyti
i WASHINGTOX, geg. 6 . Pastebėtina kad mekas d i e n
ti _
rtai
P
Sovietų rateliai šiandien P r e z - Trumanas ir valstybės
neatėjo pas.tikti Wallace is k o j o
„Jg"
ie ašt rius
sakė Rusija yra pasiryžusi ****** Marshallas šiandien
Amerikos pasiuntinybes.
m u s tarpe prancūzu ir auki.
priešintis britiramerikiečių Perspėjo, kad neužgyrimas
Kas yra Wallace? A p l e JI mių
jggu Madagaskaro
sa.
planui, kuriuo penkios did- dalijos ir Balkanų taikos
pastaruoju laiku buvo d!aug l o j e s a v a i t 6 s g a l e . P r a n e š i .
žicsios valstybės būtų nejlei- sutarčių suduotų
"didelį
rašoma ir kalbama. Tikru- m a s p a s i e k e p ^ . ^ t į k ke _
stos į Jungtinių Tautų f ak- smūgį" Amerikos vadovybei
moję tai yra tik geras far- Uata v a i a n d a s ^ t 0 k a i P r a n
tų nagrinėjimo komitetą Pa pasaulio reikaluose. Jų įspė
m e n s . g i jo žinojimas tarp- C u z i j o s v a l d ž i a
nubalsav0
jimas, patiektas Marshallo
•
lestinos reikalu.
tautines politikos yra men- p a s i ų s t i š v i e ž i ų k a r e i v i u u ž .
senato užsienio reikalų ko
kas ir is viso jo protas nėra g n j a u ž t į mėnesio
senumo
Darys Savo Pasiūlymą
mitetui, buvo paremtas smul
per stiprus. Ne taip senai jis sukilimą
kaus prašymo iš buvusio se
Grant Sch o1
dar puolė anglų imperializRaportai sakė 150 mala°
mokiniai, East Detroit, Mich., skaito mokytojų nešamus plakatus', S o v i e t ų pozicija buvo pamą ir statė pavyzdžiu ame- gasy sukilėlių buvo užmušta ^ i r a - ? i s a k o e i t i P e r piketninkų linijas. Mokytojai reikalauja didesnio atlyginimo. Apie \ aiškinta bendrai 55 tautų kretoriaus Byrnes.
rikiečių demokratiją, šian- i r ^aueiau neeu 100 sužeis '3,700 mokinių lanko East Detroit mokyklas.
(Acme Teiephoto) j politinei komisijai susirin-' Marshallas pareiškė, kad
dien jis daro atvirkščiai: t a
pastaromis
dienomis, i
*
'
| k u s Pirm* k a r t a ' k a d išaiš" ! ? n a t o ^ S ^ ^
**?*
anot jo imperializmas esąs ^ č pagal rytinį 900 mylių I \nĄ\n[nlac
t||j||naP
kinus pirmuosius klausimus timas sutarčių "ištirpintų"
ilgio
kranto M
pirm darb0
negu t usudaryti
s imtasi did- taikos padėtį,
sum sąžiningai
derybas
mokratija Londone.
sukilėlių tikslas yra perkir- M a y ( j j m i Cil Ga^SOnU
1
padarytų beveik visiškai ne
komitetą.
Važinėdamas po Europą s t i p r a n c ū _ ų s u s i e k i m o U-! ^ ? L i T x X n ^ v r
«
Pieno pristatymas, stai
NANKING, ges:. 6.—Ofi- I Rapcrt lota, jog Rusija yra galima toliau veikt dėl Aus
Wallace galėjo laisvai reik- n i j a s Malagajiečiai kovoja
WASHINGTON, geg. 6.—
giai užsibaigus pieninių dar ciali centralinė žinių agen- pasiruošusi
patiekti savo trijos ir Vokietijos sutarčių,
šti savo nuomones apie Nau j u ž s a v o - ^
n e p r iklauso- ' May-Garsson karo klastavimo
jąjį Pasaulį. Kodėl jam tada mybę.
teisme šiandien, advoka- bininkų streikuu anksti va tūra šiandien raportavo, kad j planą, kuriuo į komitetą įei- ir kliudytų Amerikos prog
nenuvažiuoti į Maskvą ir
tai gynėjai apkiausinėjo val- kar rytą, buvo greit pradė valdžios kariuomenė atsiė- tų Penki Didieji ir apie pen- ramai sustabdyti komuniz
džios liudininką, kurio liū- tas į namus ir krautuves mė strategini Taian miestą, Iki mažesni kraštai, parinkti mą.
pabandyti ten išdėstyti savo
Sekretorius perskaitė Predymas sujungė buvusio at taip greit kaip buvo galima 33 mylias pietuose nuo Shan geografiniai?
pažiūras apie laisvę, o po to
sumetimais.
stovo A.J. May sūnų su vie prišaukti pieninių darbinin tung provirciio^
tegu koks buvęs sovietų mi
sostinės Rusija atsisakė pasakyti ar I zidento Trumano laišką, kuGarssonų municijos kom- kus ir išvežiotojus. Streiko Tsinan. po didelių susirėmi- ji rems arabų valstybės ' riame sakyta: "Būtų didelė
nistras atvažiuoja į Europą
ir išdėsto savo pažiūras. Ta
TOKYO, geg. 6. — Prel I binato išleista sutartimi. Liū baigimas buvo paskelbtas mu su komunistu kareiviais. Į įtraukimą į jų proponuoja nelaimė ir didelis smūgis
da bent žinotume ko nori John P. Boland vyriausiojo dininkas buvo Melville B. j 2:20 vai. rytą, truputį dau- Raportuotas atsiėmimas to mą komitetą,
mūsų krašto vadovybei pa
Ra
iš N e w Yorko
kuris
i a u ne
reikaluose jei
stabo darbo reikalų patarė- i P P
>
«
ffu 26 valandas po jo svarbaus miesto prie Tient- | Žydų agentūros vykdoma- sauliniuose
ma.
mes
dabar
sulaikytume
užpradžios.
Susitarimas
įsigasm-Pukcw
geležinkelio,
eekėjsis
Amerikos
skyrius,
kujas ir narys New Yorko vai- pasakė džiūrei, kad Robert
Kas Tie Sovietiški
stybės tarpininkavimo tary May, sūnus karo meto at liojo tuojau, bet nebus pasi- !jChiang Kai-sheko vizitą į riam vadovauja rabinas Ab- gyrimą šių suatrčių."
'Graboriar?
bos, šiandien pareiškė spau- stovų militarinio komiteto rašyta kol nebus i š a l k i n t a s Thinan kur jis ragino savo ba Hillel iš Cleveland, šiuo
Sovietai griebiasi visokių dcs konferencijoje Japonijo-1 pirmininko, turėjo pusinin- i ginčas su išvežiotojų unija komandierius sunaikinti ko metu New Yorke laukia ofi
reakcijog formų. Demokra- je, kad komunizmas neturi k o interesą pelne padarytam j Einant sutartimi, darbi- munistus.
cialaus pakvietimo liudyti
Kovos eina prieš valdžią prieš politinę komisiją.
tiškuose kraltuose jie turi | turėti vietos darbiečių sąju-'i^ užsakymo pagaminti ram- ninkai gaus-$64.16 atlyginisavo penktąsias kolonas, pa-; dyje.
"Komunistai negali sčius kariuomenės palapi- mą už savaitę nuo 40 iki 48 vakaruose, Shansi provinci
NANKING, geg. 6. — In
slėptas po įvairių politiškų j įdomautis unija, kuri sie- nėms.
valandų. Nuo lapkričio 1 d. joje, kur komunistai s:rą?iformuotas sluoksnis šian
partijų forma, dažniausiai I kį a aukštesnių algų ar geVėliau, Rapp vakar sakė, bus įvesta 40 valandų savai- na sostinę, Taivuan, iš visu
dien pavadino sovietų patieo to.k akaii iie
iie užėmė
ž§mg
komunistų, kurios naudojasi j resniui gyvenimo sąlygų nes jaunasis May pervedė savo
pusiu p po
Showyang, 30 mylių rytuose
visiška spaudos ir žodžio komunizmo įtakos vartoji- interesą Murray Garssonui.
.
„J
«•? _
*. Trr
>N
laisve, kad su^nro^rdirus de mas yra pavestas politiniem Garsson, jo brolis Henry, jų lyginmu ir viršlaikiu po 4U Showyang, 30 mylių rytuose i
m
1
*> «* y ^
y_* y ™
MASKVA, geg. 6.—Krem- 17 d. notą ryšium su Dairen
mokratiškas valstybes iš vi tikslam," monsignioras sa buvęs agentas Washingtone valandų
,liaUs
Kai kurių pieninių virsi- , Dacmarlrn K _ c c _ l r m n _
° r ? a n a S I-vest^ja šian- uosto administracija "nepadaus. Visos šios penktosios ke.
Joseph F. Freeman ir 72
darė kaltinimą, būk tenkinančiu."
Informantas,
kolonos aklai klauso Mas
metų amžiaus A.J. May yra hinkai sakė dabar svarsto- • rBSIflerKe IVeSS&lrfng^ I dien
dideUs skaičius
„J | f a r n Krimin^lllC1
" Amerikos kuris atsisakė leisti vartoti
kvos įsakymo.
apkaltintieji. Valdžia teigia ma kiek pakelti pieno kainą, !
U Z MI
džiusių.
civiliniais
rūbais,kas
sovietųnesiteikė
notoje buvo
pa
VENICIJA.
Italija,
geg.6.
kad išlyginus
darbininkams l
°
minUlMlUS^r Anglijos agentų apsirejo vardą,
pranešti
May priėmė daugiau negu duotu
s algų pakėlimus.
Buvęs Amerikos ambasa
5000 iš Gw
kad
—Britų karinis tribunolas veikia Turkijoje kaipo biz- sakyta,
dorius Maskvoj Bullitt klau
šiandien pasmerkė feldmar- neriai. Tame rašiny taip pat
x|
sia, kaip būtų galima įrody
.
vartoti savo jtaką karo de- jaVMMKai, iMlSejai
' ^ T I i H ^ r t TTWHCJI1I>IL jin sakyta, kad "Turkijos reak
TT7_TT„ATJr
ti sovietams, kad demokraJERUZALfi, geg. 6. - j a r t a m e n t e i š g a u t i s u t a r t i s
V ė l IŽVeda DfirvbaS v u s ^ v^ia'Jsiaji vokiečių ko- ] cionieriai" galvoja apie su
Vadas Palestinos požemio 'J-, .
„„ v.
^is: 0 _,, «_
w A «JWTMr>T^M
R |mandierių Italijoje, mirti už darymą "saugumo juostos'
Garssom
karo
Uški kraštai nesutinka su jų Į puolime ant Acre kalėjimo,
»
med^^gųlir
VVASHINGTON, geg. 6.— k a r Q k r į m į n a i u s p r j € § i^ a ]į. nukreiptos prieš
sovietus
m mS
Minkštos
anglies
kasvklu
ni s žydų
ir arabųįvyko
kalinių
^
jos žmones. Nors buvo iam I nuo Irano per TVrkiia į Balimperialistiniais
pasėkoje
m apas i - -..,° '
Bullitt neiškeliasiekimais.
noro pa kurio
savininkai
ir
unijos
vadai
patarta prašyti pasigailėji-, kanus ir Centralinę Europą,
skelbti karą, nežiūrint į tai, bėgimas, buvo šiandien at- j D i d e l e UPOZICIJfl
„
šiandien
suėjo
dar
vienam
mo. Kesselring atsisakė tai I Izvestijos korespondentas
kad Amerika turi atominę pažintas kaipo sgt. DovBerPlanUI[bandymui
susitarti
pirm
nedaryti. Jo advokatas sakė' Ankaroje pranešęs, jog bribombą ir be abejo laimėtų nard Cohen, buvęs britu ka
eru valdžia sugrąžins kasvk- jis gynė "idėjas už kurias tai ir amerikiečiai įsteigė
WASHINGTON, gee. 6
karą. Bet jis nepataria dve riuomenės "commando." Colas jų savininkams. Norima stojo, ne savo asmenį."
"specialius" aerodromus ir
joti šios bombos panaudoji hen buvo vienas šešių pože- Atstovų rūmai šiandien užišvengti
angliakasių
streiko
mui, kad užkirtus kelią nau mio puolėjų užmuštų kauty-1 blokadavo kampaniją, kupo to, kai valdžia paleis ka
jiems sovietų nusikaltimams nėse kalėjime sekmadieny, j r i o s t i k s l a s b u v o a t ideti
Šešiolika pabėgusių arabų:\ svarstymą
administracijos syklas iš savo rankų.
Nužudyti žmogžudį tai nėra
Susirinkimą sušaukė ka
—Valstybes sekr. Marshallas kovo/'a, kad išgelbėti
nenormalus reiškinys,^—sako kalinių buvo suimti. Britų i $400,000,000 Graikijos-Turprogramą, syklų administratorius N.H. apropriaciją
leidimui radijo programų į visas pasaulio
Bultftt. — Ir juo sovietų vy kariuomenė ir policija tebe- k i j o s gelbėjimo
K F
Collinson.
Eidamas
j
vidaus,
,.
_
,
1
, •
V
J
riausybė bus tvirčiau įsiti ieško kitų 167 arabų ir 29 i r nubalsavo pravesti debasahs
' Kongresas nerodo noro tam leisti pmigų.
| t u s įr po balsavimo byliaus reikalui konferencijų kamba-'
kinusi, kad Amerika pasinio zydų kalinių.
rį, UMW prez. John L. Le—Prancūzijos socialistų partija vakar nakti laikė už
užgyrimui ar atmetimui.
susi panaudoti atominę bom
darą posėdį nutarti a r remti premjero Ramadier skilimą
KALENDORIUS
Nors balsuota debatų ap wis pareiškė vienam reporbą prieš jos agresiją, tuo
ribojimui iki devynių valan terui jis einąs "pasižiūrėti." su komunistais, ar atimti iš jo savo paramą.
labiau ji susilaikys nuo tos
Gegužės 7 d.: Šv. Stanis
—Rumunijoje
vakar
pradėtai
masiniai
suareštavimai.
dų ir leidimui siūlyti visoagresijos, bent mažiausiai
lovas, vys., ir Šv. Domicėlė;
—Telefoniste streikas dar nebaigtas, nežiūrint optimis- senovės: Angis ir Danutė.
iki to laiko, kol ji pati tu
RIO DE JANEIRO, geg. kus priedus, balsų skaičius UZKlUPO UraiKŲ r atrUlf
Gegužės 8 d.: Šv. Juozapo
ATĖNAI, geg. , — Karo tiškų pranešimų iš U.S. valdžios tarpininkų.
rės atominę bombą. Aš esu 6.—Paragvajaus valdžios ra- nenurodė palyginamas jėgas
—Italija vakar patiekė formalų prašymą Jungtinėms' š v e n t § '> senovės:
darė
įsitikinęs, kad jei šią valan-1 dijas San Pedroje šiandien už ir prieš bylių. Keli atsto- ministerija šiandien
dą sovietai turėtų atominę j pranešė apie mirtį pulk. vai, kurie jau pasisakė prieš kaltinimą, kad Albanijos ka Tautoms svarstyti jos priėmimą į pasaulio organizaciją. Dainora.
šiandien reiviai užklupo ir aošaudė
bombą ir skaitytų, kad jų j Francisco Caballero Alva- byli aus užgyrimą
—Pasadena, Calif., vakar jaustas žemės drebėjimas.
ORAS
aviacija esanti užtenkamai rez, viršininko kariuomenės balsavo leisti jį svarstyti. graiku patrulį Graikijos te—Roma atydžiai seka Prancūzijos socialistų nusistaty-' Ansiniaukus. vėsu ir He
stipri, jie nedvejotų panau- kovojančios sukilėlius. Pra- Byliaus rėmėjai pripažįsta, ritoriioie. Pranešimai sakė mą dėl skyrimosi nuo komunistų, kadangi Italijoje taip tinga. Saulė teka 5:40; lei• __j
;__
A_~~:i
T « . ; nešimas
«._&;«»»«
-- —
— - - » *-- - tačiau,
<-_ l i _ i
Ikad
ror)
rLtw»'/»i<iii
irva albaniečiai
pasitraukė po
sakė
pulkininkas,
doti
ją prieš
Ameriką.
Jei
opozicija
yra
pat daromas spaudimas skirtis nuo raudonųjų.
džiasi 7:56.
trumpo apsišaudymo.
stipri.
Rusija žinos, kad agresijjos mirė karo fronte.
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washmgtone, o tikroji de-
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Baigė Pieno Streiką, Atsiėmė Strateginį
Žadama Kelti Karną Aaian iš Komunistų **•

££ uuommKas jujuntie
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Komunistai Netinka

Darbininku Unijose na

Kinija Nepatenkinta
Sovietu Atsakymu

Rusai Sako US Agentai

£__r?X___-1i to S S

, ^ ' Jau Veikia Turkijoje'_?£E£ TSSJSL

už Karo Kriminalus

Britai Tebeieško

Pabėgusiu Kaliniui i
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Vėliausiu Žinių Santrauka

Paragvajaus Armijos
Viršininkas Mirė
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DRAUGAS,

CHICAGO,

EUNOIS

t r e č i a d i e n i s , geg.
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Š I A N D I E N Ė R A PIENO

Lietuvių Tremtiniu Affidavifiį
Klausimu

Akcijoje organizuotu būdu,
medžiaginiai remiant Dievo
Apvaizdos
įkurtai
seselių
Pranciškiečių vienuolyną, bu
v o Re#iėjų b r a u g i j o s įsikū
rimo tikslas.
Vienas iš seniausių ir
skaitlingiausių skyrių visoj
draugijoj, įsteigtas 1924 m.
Chicagoje, J. M. prelato M.
L. Krušo iniciatyva. Šis 1- Ofiso tel. MONroe 0570.
Resid. tel. OANal 7819.
m a s i s skyrius
tai veikėjų
branduolys. Savo veiklumu
bei energingumu nuo pirmos PHYSICIAN AND SUROEON
X-RAY EXAMINATIONb
įsikūrimo dienos, nariai grei
tu laiku išplėtė savo našaus 2200 West Cermak Road
ir gražaus darbo vaisius. Ne Kasdien — VALANDOS:
1-4; 7-9; Trečiad. Ir
Seštad. nuo 1-4; Sekmad. —
užilgo Chicagoje
sutverta
„
pagal sutarti
daugiau skyrių, o vėliau ir
tuose miestuose kur seselės
Pranciškietės darbuojasi.
Visų rėmėjų skyrių nariai GYDYTOJAS EB CHIRURGAS

1947
!ST J » Vs RED
CROSS
FUND

Dr. VValter J. Swiafek
OPTEMETRISTAS
2201 W. CERMAK

ROAD

(Virš Metropolitan State Bank)

TeL OANal 7329
J a u dveji metai, kai A m e - g y v e n i m o iškankintos lietuTai.: — Kasdien l t lkl 12; 1 lkl I: T
Iki 9. Sefitad. 10 ryto lkl C vak. Sek
rikos lietuviai šelpia į nelai- vio a k y s krypsta už vandemadieni I I lkl 11. Trečiad. uždaryta.
mę patekusius s a v o brolius nyno. Tik ten jds galės jaustremtinius, tačiau jų gyveni- j t i s e s ą s visiškai saugus ir
m a s n e tik kad nelengvej a,' ramiai g a l ė s ruoštis grįžti J
bet juo toliau, tuo labiau išlaisvintą Tėvynę. Čia tat
sunkėja. D a u g e l i s Hetuvių ir kyla affidavit'ų k'ausitremtinių pragyvenimui bai- m a s .
Tik vieną, pora akiu gauname gy
venimui.
Saugokite jas, leisdami
g i a išparduoti paskutinius! Laimingi yra tie, kurie tu
l&egzaminuoti jas moderniškiausių
metodu, kuria regėjimo mokslai
šavo daiktus,
dar didesnė r į U S A giminių bei artimų
gali suteikti.
jų daMs visiškai nebeturi k o jų į r j a u yra ten nuvykę
17 METAI PATYRIMO
parduoti
ir iš ko gyventi, arba bent turi vilčių ten
pririnkime akinio, kurie prašalina
Tisą aklų įtempimą.
Dėl šios priežasties jų svei- patekti. Tekių tačiau yra
k a t a menkėja,
plinta įvai- febai nedaug. D a u g u m a s gi
rios ligt>s. Prie viso t o dar j lietuvių tremtinių arba netuprisideda nuolatine baimė ; r į Jungtinėse Valstybėse gipatekti arba būti išduotam minių, arba yra tiek .kuklūs,
OPTOM£TRISTAI
į žiaurias priešo rankas. Dėl k a d p a t y s nedrįsta prašyti
1801 So. Ashland Avenue
j o s baigia pairti net ir sti-1 affidavit'ų,
bijodami
per4729 So. Ashland Ave.
Kampas lb-toe gat.
atsižymi nepaprastu veiklu
presnės dvasios tremtiniu daug apsunkinti savo artiTelefonas OANAL 0533, Gbicago
(2-tros lubos)
mu ir pasišventimu kilniems
nervai, o ką jau bekalbėti I muosius. Reikia, kad mūsų
Ofiso Telefonas: YARds 0554
OFISO VALANDOS:
tikslams. Jų pastangomis su
apie silpnesniuosuis.
Jeigu užjūrio broliai tokius suKasdien
9:30 a. m. iki 8:30 p. m.
Jei neatsiliepia saukite—
j
Trečiadieniais uždaryta
j i e m s artimiausiu laiku n e - prastų ir skubiai, kol dar
rengta daug piknikų, banBes. TeL: MlDway 2886
Seštad. 9:11 a. m lkl 1:0. p. m.
OFISO
VALANDOS:
bus s u d a r y t o s kitos gyveni- j nepcrvelu, ateitigi jiems į pakietų, kortų pramogų ir ki
10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
m o sąlygos, tai daugelis bu-1 gelbą. šiandien reikalas eiTaip yra Chįcagoj pieno darbininkams paskelbus strei tokių įvairenybių. T o k s pel Nuo
vai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak,
vusių kūrybingų, tvirtų k ū - ' n a jau ne vien apie žmoniš- ką. Tūkstančiai kūdikių ir mažų vaikų pasninkauja. (Acme nas daug prisidėjo prie sko Sekmad. nuo 10 iki 12 vai, dieną. TeL GRO. 1800 (Ofte© Ir narna.)
nu ir siela lietuvių taps tik-1 kesnių g y v e n i m o s ą l y g ų su- D r a u g ą / telephoto)
lų naikinimo, remonto, ir pa
rais paliegėliais,
kurie ir; darymą, bet tiesiog apie jų
gerinimo vienuolyno nuosa
grįžę J išlaisvintą Tėvynę ne-1 g y v y b ė s gelbėjimą, nes, poPHYSICIAN and S U Š O K S
vybių.
Kai
kurie
skyriai
kas
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
(LietuTie Gydytojau)
beturės jėgų j o s griuvėsių a t i k a m s beflirtuojant, labai
2420 W. Marąuette Kd.
m e t pasiunčia delegates-us į
atstatymui.
greit ne vienam doram ir
3925 West 59:h Street
Ofiso Tel.: PROspect 6446
•AXJLNT>OI: 1 — 4 popiet, • : » • —
metinį
seimą
ir
ten
finansi
(Tęsinys)
lietuvybės dėliai.
P e r tris
Mūsų užjūrio broliai ir s e - » d a u g nusipelniusiam
lietuRez. TeL: HEMlock 3150
>:!• Takju-ala. Tr*čladL patai •uUrtJ.
ne parama ir naudingais pa
sės puikiai tai supranta i r J v i u i tremtiniui gali ir toks
vasaras
j
o
m
s
teko
visą
Lie
VALANDOS:
&S P R A N C U
tarimais remia vienuolyno
0
tuvą
pamatyti.
1938
m.
rūgs.
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir
kiek įmanydami
lengvi* £ * •
^ ^ į ^
^
KIETftS L I E T U V O J E
reikalus.
tat
k a d
Trečiadieniais pagal sutartį.
mėn.
atplaukė dar t r y s se
nelaimingųjų būklę, siųsda,
Jungtinių AmeriJūs, brangūs rėmėjai, to
PHYSICIAN and SURGEON
1935 m. spalių mėn. dvi selės tuo pačiu tikslu, semti
mi jiems maistą bei drabu-' ^os Valstybių lietuviai nežius, tačiau dabartiniu metu j p a š y k š t ė t ų kad ir nepazjs- • s e s e l ė i š v y k o Lietuvon s t u - lietuvybės
iš Dat centro Se kiu apaštalavimu Katalikiš
6757 S. Western A v e .
uetuv
r_Tr_
n__
,__•_
2i
_*:
:1t*mi*TYia
aavn
t
a
u
t
i
e
č
i
a
m
s
'
.
.
y
o
e
s
iš
pai
centro,
ae
tokia pagelba, kaip ji stipri! t a m i e m s savo
tautiečiams dijuoti lituanistiką ir Lietu
kai Akcijai pasistatėte Die
Ofiso TeL: HEMlock 5849
LICENSED CHIROPRACTOR
kančiais metais joms teko
bebūtų,
klausimo
nebeis- Į affidavit'ų. -Pasirinkti
sau
Rez. TeL: HEMlock 2324
IN STATE OF INDIANA
v o s istoriją, V y t a u t o Didžio persikelti į Vilnių kur lietu vo Apvaizdos garbei pamin
sprendžia, šiandien daugu- tinkamus asmenis būtų gali
VALANDOS: Trečiadienį ir Šeš
m l T a b a i Tvairiais"~būdais, j Jo Universitete, Kaune. Vi- vių vilniečių prašomos suti klą, kurio nuopelnų dalinin Home calls in Indiana
m a s j ų trokšta kitokios pa
tadienį
pagal susitarimą; kitomis
Phone
Wentworth
2527
s a s kelionės išlaidas bei stu ko vesti moksleivių bendra kais tapsite amžinybėje!
Vienam,
pavyzdžiui,
gal
bū
dienomis
nuo 2 iki 4 po piet,
PHYSIO
THERAPY
ramos.
(Bus
daugiau)
dijų
ir
pragyvenimo
sąskai
7—9 vakare.
tų maloniau pasiųsti affida936 VVest 63rd Street
butį. Darbas g a n sklandžiai
Greitu laiku grįžti į lais- vit'ą lietuviui, kilusiam iš t a s
aprūpino
"Motinėlės" sekėsi iki 1940 m. R u s a m s
HOURS: Daily C to 8 P. M.
Netoli
Keyport,
N.
J.,
val
yą Tėvynę, atrodo, nedaug t o g p a č i o s ^ ^ § 8 , iš kurios j Draugija. 1936 m Draugija
Baturdays 10 A. M. to 8 P. M.
užpuolus Lietuvą, seselės tu s t y b e s policija ant farmerių
tėra vilčių, nes tarptautines
^
Remti,
fc
u
arba
jo tgvai
Lietuviams
VEB. 1886
rėjo grįžti Amerikon. Už tą kelio rado dėžę, kurioj buvo Ofis. TeL
DANTISTAS
politikos problemų sprendi- k i l e k i t a s e a l n o r § t u p a ? e l . ^
^
^
R
Skipičiui
nepaprastą privilegiją, sese- j n u o g o s m o t e r g i a v o n a s ,
1446 So. 49ta Court, C i c e r ą ^
!
įsteigė vasaros kursus Pa les Pranciškietės liks amžii
Antradieni&ji, Ketvirtadieniais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i r PAnlrt«riywiHiifl
lan.goj, lietuviams užsienie- nai
m u m s prisiminti, kiek tiesos
dėkingos
"Motinėles"
dėkingos
"Motinėles",
Anglijoj šiomis dienomis
4204 Archer Avenue
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. j
turi s e n a lietuviška patarlė, n i n g ų organizacijų tarpe, ir čiams. Prie šių kursų taipgi i Draugijai - šiems m ū s ų ! v i e n a m o t e r i s pagimdė ke- LIGONIUS PRIIMA:
3147 S. H a k t e d St., Cliicago
(
nuo 2:00 M 8:00 vaL
V W
i„ 7*
******
tt. Visi keliai susirasti šel buvo prijungtos ekskursijos t a u t y b ė s palaikytotams A- t u r ;«, k l - l d j k ; ,
Pirmadieniais, Trečiadieniais
piamąjį yra atviri. Šiam rei- į įvairias Lietuvos dalis. Pa- m e n k ° J e .
ir Šeštadieniais
čiau tuojau mirė.
Vaianoos: 3—8 poDįet.
k i m o sprendėjai, p a t y s bu- k a l u i n e a b e j 0 t i n a i
sutiktų j sinaudojo ir m ū s ų seselės
T
darni s o t u s u- s a u g u s turi, tarpininkauti tiek J. A. V. | § į a proga pamatyti Lietuva V I E N U O L Y N O RĖMĖJAI
TeL: GROvehill 4020
m a t y t , ganėtinai laiko ir t i e k tremtinių
l i e t u v i ų o r g a - j i r a r t i m a i s u s i p a ž i n t i su jos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Ofiso Ir Rezidencijos)
Sunku būtų rasti kilnesnę
konferencijoms, ir v a i š ė m s n j 7 a p į . ; n Q ; r a n aiiHa
v
iiDidele Krauutve
4146 Archer Avenue
kaip
ir maža, tur būt, tepagalvo- m z a c l J o s i r s P a u d a | gyventojais, mūsų broliais ir vertingesnę idėją,
Ofiso TeL LAFayette 3210
R A K A N D A I , RADIO
ja,
kad milijonai
žmonių
Tiems, kurie vengia pasi- &«i sesėms, kad grįžusios A- Katalikiškos Akcijos idėja.
Rez. TeL REPubUc 0054
(JOVAIŠAS)
IR
J
E
W
E
L
R
Y
Jeigu Neatsiliepiama —
laukia skubaus išgelbėjimo, ! rašyti affidavit'us, bijoda- merikon g a l ė t ų apaštalauti Tokia idėja įtraukia j a i at
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Saukite: KEDzie 2868
nes jie jau baigia užtrokšti i mi perdaug s a v e apsunkinti,
sidavusius asmenis į Kris
2423 Weat Marqoette S d .
VALANDOS:
gražių pažadų bei deklaraci tenka priminti, kad kiekvie šaukia SOS. Jeigu šiandien taus kariuomenę. Kad ben
iDargis Vaistinės Name)
Kasdien nuo 1—-3 vaL Jop&et
OFISO TAJLAJKDOm
nas
į
U
S
a
t
v
y
k
ę
s
lietuvis
jų, bet žiaurios tikrovės at
Katalikiškoje
negalima suteikti efektyvios dradarbiauti
Ir ouo 6 lkl 9 n l vairnre.
Kasdien nuo 1 iki 4 vaL p,p. i r i
mosferoje. Pasilikti ilgiau pirmoje eilėje s t e n g s i s susi
Trečiadienio vakarai* ir taipgi
paramos likusiems Lietuvo
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti,!
Vokietijoje bei
Austrijoje rasti s a u darbo ir galimai
SSSBšSi
pagal
potartt
je, tai bent gelbėkime tuos,
irgi nėra įmanoma, nes po greičiau atsilyginti s a v o geAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI
kurie šiuo metu
lengviau
taikos sutarčių t o s
š a l y s j raJariui. Pagaliau,
affidapasiekiami, būtent lietuvius LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Bes. 6968 So. Talman Ave.
TA OANal 6122
neabejotinai p a s i s t e n g s k a d ( v i t ' a s gal ir nedaug daugiau
IB Metų Patyrimas
tremtinius.
Tuo
šiandien
Bes. TeL GROvehill 0617
ir nemaloniausiu būd J nusi- Į kainuos, negu čia siunciaOfOoe
TeL HEMlock 4848
daugiausia patarnausime Lie
TeL Yards 1829
kratyti
jų
nemėgiamais j m a s m a i s t a s bei drabužiai,
Pritaiko Akinius.
tuvos ir lietuvių reikalams.
GYDYTOJAS IB CHIBUBGAS
tremtiniais. Reikės t a t arti- bet jie, be šelpiamųjų sveiKreivas Akis
Ištaiso.
Redakcijos pastaba: Jeigu
miausiu laiku kur nors ieš katos, gelbės dar jų nervus,
2201 W. Cennak BcL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir akinių dirbtuvS:
kas nors iš skaitytojų norė
kotis laikinos užuovėjos, ir o gal net ir gyvybę.
Valandos: 1--3 popiet ir 7—8v.v. 142* We*t Marąuette Bootf
Visi departamentai patalpinti
3401 S. Hafeted S t
Lietuvių tauta žudoma. Ji tų padėti nepažįstamam lie
čia okupacijos bei tremtinio
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
viename
baltame
name
Kampas
34th
Street
vakarais ofisas uždarytas,
•
tuviui tremtiniui, redakcija
1047
metų
Radios,
nuo
$20.00
OFISO
VALANDOS;
nuo 10 lkl 4 ir I lkl I
mielai sutinka tarpininkauti VALANDOS:
REZIDENCIJA
iki $45000.
NedilioJ pagal sutarti.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare.
TELEVISION setai, po $275.
užmezgant ryšį. Kreiptis ga
8241
VVest
66th
Place
Tikslus tyrimas
Contact Stiklai
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus.
ir aukščiau.
>
lima visada!
Ortnoptic Gydymas. Stiklus Atnaujinu"
TeL KEPublic 7868
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi TeL CANal 0257
mo mamsinos, elektrikiniai pe
&
Rea. TeL: PROspect 6659
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
PHYSICIAN AND SURGEON

Give!

Dr. Kazimieras E. Fitz

Būkit Malonūs
SAVO AKIMS!

Dr. John J. Smetana
DR. CHARLES SEGAL 1Dr. J. J. Smetana, Jr.

Dr. F. C. Winskunas

Dr. Walter J. Kirstuk

Sv. Pranciškaus Vienuolyno Jubiliejus

DR. PETER T. BRAZIS

J. RIMDZUS, D. C.

DR. P. ATKOČIŪNAS .

DR. AL. RACKUS

JOTF. BUDRIK, Inc.

DR. EMILY V. KRUKA5

Dr. AIexander J. Javoisi

DR. G. SERNER

DR. BIE2I5

DR. J. J. SIMONAITIS

i

DR. STRIKOL'iS

TOWN OF LAKE UTILITIES^
"Mes Parduodame Tiktai Geriausias"

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų
'CUSTOM BUILT' SEKLYČIOMS SETAI PADAROlfa
PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ. —
SU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA.

PLANINGAS TAUPYMAS
Moka Gerus Dividendus

Skalbimai Mašinos
Šaldytuvai
Gilaums Šalčio — Dideli 'Air
Conditioners*
20 iki 50 Pėdę Komerciniai
Šaldytuvai

Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus
namus—naują automobilį—del apsaugos
nuo netikėtų nelaimrų. Jūsų taupiniai ap
drausti iki $5,000 per Federal Savings &
Loan Insurance Corporation. PRADEK
TAUPYTI DABAR. . .

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

Televizijos Aparatai
Visokiausi Namams Rakandai
Kaurai hr Visokiu Išdirbysčių
Šildymui ir Kepimui Pečių
F. M. Fonografai ir taipgi
Visokį Elektros Reikmenys

KREIPKITfiS PAS MUS SU VIRSMINETAIS REIKALAI3

pečiai, r a š o m o s

mašinėlės.

TOWN OF LAKE UTILITIES

Under U. S. Government Supervision

1800 W. 47th St. (kampas Wood St.)

2300 W. CERMAK ROAD CHICAGO 8, ILt.
John J: Kazanauskas, Pres. and Mgr.

Telefonas — t A t ' a y e t t e
^

^71

4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak.
1821 So. Halsted S t
Sekmad., Trečiad. ir Seštad.
Vakarais—tik
pagal sutartį.
Rezidencija: 6600 S. Artesiao Ave.
Office TeL YARds 4787
T*
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. Namu TeL PROspect 1930
6 iki 9 vaL vakare.
Ofiso TeL VIRginia 0036
TeL YARds 8146
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244

Btfdri&o leidžiamos Radio valanlandos kas sekmadienį, iš WCFL
(1000 kil.) radio stoties, 9:30 va
landa vak., o ketvirtad. vak. 15
WHFC (1460 kil.) 7 vai. vakaro.

JOS F. BUDRIK, Inc.
3241 S. Halsted St

DR. V. A. ŠIMKUS

Chicago 8, Illinois
TEL. OALUMET 7237

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR AKINIUS PRITAIKO

I

DR. A. JENKINS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 Archer Avenue
744 W e s t 86th Street
Ofiso vaL: 1—3 ir 6—8:30 P. M.
Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—8:30
Trečiadieniais pagal sutartį.
Pirmadieniais: 2—i is 6:30—^8:30
Šventadieniais: 11—12.

Dr. A, Montvid, M.D.

(LJBTUVIS OYDYTOJAS)

and Loan Association

DR. P. Z. ZALAT0RI5

Krautuve atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadienį,
ketvirtadieni ir šeštadienį iki
9 vaL vak.

DR. L E. MAKAR

2600 W. 63rd Street
_,
OFISO VAULNDOS:
Kaflldiett nuo 1-4 p.p. Ir T:tf-I vak
SeStadleniala nuo 1-4 popiet
Trečiad. ir Sekmad. uldaryta.

ofiso š*L — pRoopaot asas
^-»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West Town State Bank Bld*.

2400 West Madison S t r e e t
10758 8to* Michigan Avenue
Ofiso TeL: SEEIey 7330
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Resis. TeL: BRUnswiok 0591
Ofiso TfiLi PULLMAN 119S
VALANDOS:
Narna XeU PULLMAN 8273 • « p 1 Ud 8 fiofiiet; 6 lkl t vakarą

Trečiadienis,

geg.

f &.f 1947

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, IEEINOIS

CLASSIFIED
m

HELP

VYRAI

Argentinos Lietuviai
Stato Mokyklą

VYRŲ REIKIA

1946 m., pabaigoje Argen
tinos lietuviai sukruto tanjPatyrimo nereikia.
Gera mokestis laike mokinimo. tos garbei statyti naują pa
minklą — dviejų aukštų pa
BA N N ER
statą, mokyklą ir salę. Ne
žiūrint sunkių sąlygų, kad
BED CO.
medžiagos trūksta, viskas
3622 So. Morgan St.
brangu, ir svarbiausiai, kad
nėra dar kol kas surinkta
FOUNDREJE
visi pinigai — Dievo dides
nei garbei, emesi tą milžinišDARBININKŲ

IR' MOTERYS "

VYRŲ IR MOTERIŲ
Bench Darbams ir
Mašinoms Operatorių
Patyrusiu ar ne. Pastovūs darbai,
gera mokestis, mažoj dirbtuvėje.
BRAKE EQUIPMENT
& SUPPLY CO.
7001 W. 66th PIaee

DARBAS NAKTIMIS
$1.25 f VAL.
PASTOVŪS DARBAI
5 NAKTIS Į SAVAITĘ

• ^ • ^ *m <m •*

—

—

t
Išmokti
COIL SPRING ASSEMBLTNG

"DRAUGAS" HET.P W A N T E D
ADVERTISING
DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
Tel. RANdolph 9488-948»

H E L P WANTED

WANTED

MOTERYS

GENERAL OFFICE
Triangle
CLERKS

tai kitas dalykas. Brangu
mas nepaprastas. Tad, Ar
gentinos akys vis, krypsta
ten, kur žmones gali parem
ti tokius didelius darbus. Jie
tikisi pagelbos iš galingos
U. S. A. Tad visų prašoma
prisidėti prie to darbo.
Visa darbo vadovystė yra
Amerikos Provincijos Kuni
gų Marijonų rankose. Jei Amerikos žmones remia viso
kias misijas svetur, rodos,

NAUJOJI ARGENTINOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Kunigų Marijonų įstaigai A-, Vyriausybės, statistikos ži
merikoje, pažymint, kad tai' n i o m i s > Amerikoj saužudyyra auka Argentinos Lietu-,
vių Mokyklos Statybos Fon bių daugiau esti tarpe bal
dui.
taodžių, negu tarpe negrų.
"Duodančiam ir Dievas, Pastaroji statistika rodo,

Foundry

4533 W. Patterson Ave.

STENOGRAPHIC AND TYPING
ABILITY NECESSARY -

(Blokas

į šiaure

nuo

TA PATI MOKYKLA IŠ KITOS PUSĖS

Argentinos Lietuvių Kataliku Darbai

O0000000000000O00000O000OO00000000t

* "D R A U G O" *
DARBŲ
SKYRIUS

VYRAI

ADS

Addison)

dU

High school education
GOOD PAY, 5 DAY WEEK

BENDRŲ DIRBTUVĖS
DARBININKŲ

BALDWIN LOCOMOTIVE
SALES CORP.
3700 West 38th Street
V1RGINIA 0685

Pa/tyrimo nereikia. Pastovumas.
Taikos laiko darbai. Apmokamos
atostogos po vienų metų.

H

a

° ^ ' " ir
*r
™™ '
Kun. Ka-~. Vengras, MIC.

kad

Trumpai Apie Viską

95c į vai. pradedant

Betonas (concrete), kurį
SUN CHEMICAL CORP.
maišo mašina, būna stipres
PAIEŠKOJIMAS
6556
So.
Melvina
9OO0OOOOOOOOOOOOOOOO>+*OOOOOOOO*OOO6
nis nuo 20 iki 25 nuošimčių,
E. BAXDŽIENR iš Buropos paieško
jei yra maišomas dvi minu
savo vyro brolj Genetlcntą Bandžą,
H Šiaulių apskrities. P r a š o m a pra
tes, negu 15 sekundų, kaip
nešti W. ANDRITNAS. 54 AnuaiiTaip
atrodo
statomoji
Argentinos
lietuvių
mokykla.
TT.
dįne St.. Dorclie.ster, Mass.
paprastai daroma. Vadinai,
Marijonų Misija, kuri vadovauja visam darbui, nuošir juo cementas su žvyrum il
PARDAVIMn
džiai prašo Šiaurės Amerikos lietuvių paremti statybr giau maišomas, tuo jis būna
savo aukomis.
P T T K I GROSERNft pardavimui *u
stipresnis, atsparesnis.
n a m u . T u r i m e parduoti iš priežas
ties lijfos. Atsišaukite adresu — 2063
ką darbą vykdyti! Irt dar taip pat turėtų paremti ir
W E S T 23rd Street, CHICAGO.
bas po trupučiuką, eina pir TT. Marijonų misiją.
Apskaitoma, kad pastara
Kiekvienas yra labiau lin
Kunigai marijonai, kurie me kare Amerikos aliejaur,
myn.
kęs ieškoti to, ką pametė,
Vyskupas Julian Martinez dirba Argentinoje, nuošir pramonė militariams reika
negu įgyti tai, ko jam stin
pašventino kertinį akmenį džiai prašo visų, kurie gali lams kasdien turėjo pristaga.
sekmadienyje, lapkričio 24 prisidėti savo auka. Savoj tyti nemažiau, kaip po 1,
d., 1946 metų. Tada tik bu auką gali paduoti bet kuriai | 600,000 bačkų aliejaus.
Jei esi kitų draugijoj, nevo pradėta pamatai lieti.
Ž£
Naoja Lietuvos Istorija
sigėdyk teisybės. M. Tupper.
L
Praėjo keletas mėnesių, įPLATINKITE DRAUG
žengėme į 1947 m. Mums, čia
esantiems atrodo, kad dar
bas eina vėžio žingsniais.
2441 West 69th Street
Bet, nežiūrint visų trūkumų,
*
darbininkai spėjo jau ir ant
Y r a dar tik 20 kopijų
DIDELIS
PASIRINKIMAS
rą aukštą iškelti į padan
'f t
ges.
VYNO. DEGTINES IR ALAUS
Kiek yra darbo atlikta, ga
DARIUS IR GIRĖNAS
lima matyti žiūrint i deda
Parašo
Knyga kietais viršeliais ap
* •
•
KTJN. TOMAS CHASE (Člžauskas)
daryta, gausiai paveiksluota, mas nuotraukas.
Išleido Strafford Houso. Inc.
turi 384 pusi. Pirmiems užsiVisas pirmas aukštas ski
pristatome | namas:
sakusiems
dar
teks.
Nelaukit.
Žemėlapiai, k ro n oi ogi ja. 890 puaL
riamas mokslo reikalams, tai
K A D I A: S3.50
KAINA — $1.75
yra bus bent 8 klasės, ne
Geriausių rūšių alų
(su persiuntimu)
Užsakymus siųskite | —
skaitant keletą raštinių. Iš
DRAUGAS
buteliais, dėžėmis Ir
abiejų šonų bus kiemai vai
2334 S. Oakley Ave.
kams žaisti. Antras aukštas
2334 S. O A K L E Y A V E .
statinėmis.
Chicago 8, Ulinois
skiriamas kultūros reika
Chicago 8, Hiinois
Please send m e postpaid
lams. Čia bus įrengta patogi
copies of your book T H E STORY OF
Atsiųskite m a n
kopiją (ų). salė.
LITHUANIA
Enclosed »oo Wlli
find $
I Sparnuoti Lietuviai. Jdedu $
Uždėti stogą ant tokio mil
ŠIMKŪNAS
Name
••
žiniško pastato ims ir laiko
Vardas
Savininku
Audress . . . . . . . . . . . » • • • • • . • • .
Adresas
ir, kas svarbiausia, daug,
Telefonas PROspect 5951
......*•.
Z Miestas
daug lėšų. Argentinos lietu
J?
viai tiktai tiek gali duoti,
kiek jiems atlieka nuo sun
kaus uždarbio. Pezas Argen ^
UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS
Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą
tinoje yra vienas dalykas, o
Tėvų Marijonų Ruošiamą Žurnalą Anglų Kalboje
kiek už jį galima nupirkti,

•

LIOUOR STORE

THE STORY OF
"
*"
LITHUANIA 'njMiAVIMAr

tadžių gyventojų
kiekvienam 100,000 bal- 16.4 saužudybės.

išpuolė

STASYS LITWINAS SAKO:
Tai
"H AR A P
Geriausias Laikas Pirkti
L ^ / A D A M V — VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS
REIKMENIS".
GERAS PASIRINKIMAS:

Stogams Reikmenys — Insolnotę Plytų išvaizdos Sklmgs
— ^«>CT — Darų — Tvoroms Matertolo — Maliavos —
VarnJšio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Srutų
Visokio*
Rūšies Insnliacijos Materiolo — Štormo Langų — Kom
binacijos Durų — YVallboard — Plaster Board — Vana
džių Ir Daug Kitų Dalyko.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!

STASYS LITWINAS, Pres.

CARR MOODY LUMBER CO.
8039 S. HALSTED ST.

TEL. VICTORY 1272

VALANDOS: Nuo 8-tos v a i ryto iki 6-tos vaL vak.

10,000

BONKŲ

DEGTINES
GIN
BRANDES
VYNO
RUATO
KORDIALŲ
• KRUPNIKO
Bos Parduodama

KAINOMIS

"Sparnuoti Lietuviai

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas

MONARCH
LIQUOR
STORE

DRAUGAS

• • *-

Tbis is rettinf-ready time for my ;
farmer nieces and nephews. Today's
plouing and investment ln money
and labor may ©r may net pay
ofl fn rich crops. Tbere's a bif I F
ln every farm family's llfe. If the
sun shines, if lt doesn't rain t—
much, if we have a droofht—If, If,
lf. However, there's one crop which
has no "If" aide. It'« a crop of Savlngs Bonds, which rrows steadlly,
rain or shine, wind or calm, year
after year nntll it prodnces $4 for
every | 3 . My city nieces and nephews can plant this crop, too, by joh>
tng and staying on the payroli sav
ings plan or by arrancement wita
tbeir bank.
u. 5.

3529 So. Halsted St.
NATHAN
KANTER
"Lietuviukas
Žydukas"

Phone: YARDS 6054

1

IŠDIRBĖJAI

"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.

Jusu Radio Sugedęs?
Kreipkitės Ekspertyvo "

Tiesiog Joms
O Mflaa Dtrbtnvfta

Patarnavimo Prfa

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ.
PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ
Pas Mus Perkant — Nupirksite Daug Pigiau!

RADIO SERVICE CO.
5244 W. t5th BĮ
Oleare,

LAIVAS
2334 So. Oakley Avenue
Chicago 8, Illinois
Brangūs Tėveliai Marijonai:

• H A S DARBAS

VARDAS
Valstybe

OAKAMTOOTAS

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
€ 1 LABAI PRIEINAMAS KAINAS!

(

)

Postai Zona

Paimam 01 namu Ir prlstatoas
PARDUOD \MM HAUJTJi
RADIOS
Mes tarime Radthl I etak» Ir
Knns nenakes lankti SM lOsu.^
Taipgi Pavirinsimas Viiiausin.
Vualkos Rekordu.
W*Ė0mm
Ir Pasttmklte so Sarta*

ral.

1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317

— PARLOR SUITE IsDIRBfi J AI —

TELEFONUOKITEs
OICaTRO 411S
Atdara Vakarais lkl f:••

Savings and Loao Association

Archer Avenue Furniture Co.
4140 Archer Ave.

Chicago 32. I1L

Telefonas — EATayette 3516
Savininkas — JOl KAZTK—KAZTKAJTI8

i^

• JEIGU N0RTT1 PA8K0LOI ANT MAMO
9 JEIGU NORĖTI PAIEDftTI TAUFINIMU1
9 JS1GU NORITE GAUTI S% — EBEIPKITlt f

HJ^IIVIEIRSAL

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mos. —
Prie Progos Paklauskite Jų.

DYKAI APKAINA VIMAS

KAM SIŲSTI ŽURNALĄ:
ANTRAŠAS
Miestas

m

Talaom Tfag TMlrby»«u
Vlaoklua Modelius

siuomi prisiunčiu prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir
meldžiu siųsti jį vieniems metams. -Šiuomi prisiunčiu mokestį
Xs anksto vieną dolerį — $1.00.

Mūsų *lgtj metų patyri
mas rakandų išdirbime
igyjo n «o P^kejų pilną
patenkinimą.

I
£\-%

Jūsų indėlių saugumui apdrausti per Federal Savings
and Loan Insurance Corporation.
Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
nuo 9 ryto iki 8 vak., geStad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

PPJpų* "

s=

it

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAELY F

Minist. Dr. Bilmanis Apie Savo Kelia 1
Kataliku Bažnyčia

D

Entered aa Second-Claas Matter Mareli SI, 1918 at Chicago,
Under th& Act of Mareli S. 1879.

Illinois.
—

Publiabed daily, except Sundays,
by the
LlthiiAnlan CathoHc Press Socirty.
U e m b e r of the Catbolic Preas A-ss'n

Jungi. Valstybėse, bet ne CbJcacoJe:
Metama
. . . . $0.00
Pusei Metu
i...... ••50

»8.00
....
Metams . . .
Subacrlpeion Ratest
Pusei Metd
4.5i
ft.Ot per year outside of Cliicago;
$7 «0 per year m Chicago & Cicero: Ptmlflofl reikia alusti PaSto Money
Orderta su užsakymais.
4 centą per oopy.
Prenumeratos kaina ChJcagoJe
CiceroJe per paAta:
Metama

ir Skelbimų kainos bus prisiunčiamos
tuojaus, gavus prašymą.

$7.00

££TW\7.7.\7.7.7.7.\.'Snumii

•
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Amerikos-Rusijos Bendradarbiavimo
Klausimas

Spaudoje plačiai skaitėme žinias ir komentarus apie
buvusiojo gubernatoriaus Stasseno kelionę j Maskvą
ir apie jo pasikalbėjimą su diktatorium Stalinu. To viso
išvada: Stalinas tebeveda veidmainingą politiką. Su
oficialiais Jungtinių Valstybių žmonėmis jis kalba vie
naip, o su privačiais — kitaip.
Stalinas, kaip sako pats Stassenas, pareiškęs, kad
Sovietų Sąjunga nori kooperuoti su Jungtinėmis Val
stybėmis taikos atsteigimo darbuose. Jis manąs, kad
ir Amerika to paties siekianti. Jei tokio bendradarbia
vimo nebūsią, to pasekmės vesiančios prie konflikto ir
karo.
Matote, koks yra gerutis Stalinas pasikalbėjime su
savo "draugu" Stassenu. Bet ir paskutinėj Maskvos
konferencijoj ir pirmiau buvusiose tarptautinėse kon
ferencijose Stalinas ne tik neparodė tos bendradarbia
vimo dvasios, bet kiek išgalėdamas trukdė visą taikos
darbą. Jis atmetė visus Amerikos pasiūlymus.
Stalinas ir "taip toli nuėjo", kad jis pasakė ir tai,
jog, girdi, skirtingumai dviejų kraštų ekonominėj sis
temoj neturi kliudyti kooperavimui.
Gyvenimas visai ką kitą rodo. Totalitarinis Rusijos
komunizmas tiek yra persisunkęs imperializmu ir noru
ne tik visą, Europą, bet ir pasaulį su laiku pasiglemžti,
kad su to biauraus sąjūdžio vadu Stalinu vakarų demo
kratijos negali ir vargu kada galės susikalbėti.
Ši ir yra pati svarbiausioji kliūtis, kodėl ligi pat šiol
dar nėra taikos sutartys sudarytos ir pasirašytos.
Suprantama, kodėl Stalinas gražiai kalbasi su Stas
senu. Jis nori jį užkinkyti savo misijai paveikti Ameri
kos vyriausybę ir visuomenę daryti naujas Maskvai
nuolaidas, išspausti amerikiečius ir anglus iš Europos
ir tada padiktuoti tokią taiką, kuri visai nebekliudytų
rusiškojo komunizmo, ekspansijai
*

Juo Daugiau Glostė, Juo Labiau Šiaušėsi
Karo metu ir pokariniame gyvenime dažnai sunku
yra išvengti netikslumų išlaidose. Bet tokie netikslu
mai, kokie šiomis dienomis iškelti viešai "sąryšyje 3U
valstybės departamento vaišinimu Jugoslavijos dikta
toriaus Tito, kad laimėti jo draugingumą Jungtinėms
Valstybėms, tikrai sunkiai yra pateisinama.
Amerikos atstovai valstybės pinigais Belgrade, Ju
goslavijos sostinėj, iškėlė Titui šaunią puotą, visaip jį
glostė, bet visai netrukus po to jugoslavai nušovė pen
kis Amerikos lakūnus. Vadinas, Amerikos vaišingumas
ir pinigų žarstymas šiam tikslui nedavė jokių rezultatų.
Juo labiau diktatorius Tito buvo glostomas, juo labiau
jis, lyg laukinis katinas, šiaušėsi.
Ačiū Titui ir kitiems jo draugams diktatoriams Bal
kanuose, kuriuos {kontroliuoja ir diriguoja Maskva,
Amerika turi skirti šimtus milijonų dolerių, kad išgel
bėti nuo jų Graikiją ir Turkiją. Mat, jie yra Maskvos
įrankiai tiems kraštams paglemžti ir toliau plėsti ko
munistinę įtaką ir tuo pačiu rusiškąjį imperializmą.
Amerikos žmonių pinigais vaišinti tokius bestijas,
kaip l i t o , yra ne tik didelė nesąmonė, bet ir nemažas
nusikaltimas.

Rusija Ruošiasi Karui
Herald-American korespondentas, Kari H. Von Wiegand, paraše jodomų straipsnį apie tai, kaip totalitarinė
Sovietų Rusija rengiasi prie karo. Anot jo, Rusija dar
1945 m. pradėjo ginkluotis. Jos fabrikai daugiausiai už
siėmę kalimu karo pabūklų. Šiam tikslui panaudoja ir
vergus darbininkus, kurių koncentracijos stovyklose esą
virš dvylikos milijonų.
Praneša ir apie daugybę deportuotųjų į Sovietų Ru
sijos gilumą vėlesniais laikais: iš Rytų Prūsijos, Pome
ranijos, Aukštosios Silezijos išvežta du milijonai žmo
nių; iš vokiškų dalių — Čekoslovakijos, Vengrijos, Len
kijos, Jugoslavijos ir Rumunijos — 750,000; is Suomi
jos, trijų Baltijos valstybių ir Austrijos — vienas mi
lijonas.
Visi išvežtieji dirba vergų darbus.

"Draugas" buvo ir bus Jūsų draugas I

— Išvadavo vyskupą iš sovietų kalėjimo. — Liuterani/.mas ir kata Ii k y tie. — Yra buvęs masonų nariu. —
Bažnyčia civilizacijos ir progreso nugarkauli.* — Ko
dėl bolševikai taip nekenčia R. Katalikų. — Baltijos
t a u t ų nepriklausomybe ir jų sąjunga. — Latvijos grį
žimas į katalikybę.

Mūsų bendradarbis dr. J. Prunskis laišku
kreipėsi į Latvijos Ministerį Dr. A. Bilmanį,
prašydamas lietuviškai spaudai duoti pa
reiškimą — ką Ekscelencija mano apie Ka
talikų Bažnyčią ir kas Ekscelenciją palen
kė liktis jos nariu. Čia ir dedame p. Ministerio laiško vertimą, palikdami jo paties
pabrankimus, tik pridėdami antraštes. Red.
Brangus Kunige Prunski,
Dėkoju Jums nuoširdžiai už Jūsų malonų laišką. Ti
kėkite manimi, aš branginu Jūsų draugingumą ir labai
aukštai vertinu Jūsų disertaciją, kurią reikia laikyti
pirmaeiliu šaltiniu studijoms Katalikų Bažnyčios isto
rijos Baltijos valstybėse.
LIUTERANIZMAS IR VOKIEČIŲ POLITINIAI
SIEKIAI
Reikia gailėtis, kad latvių tauta, daugumoje, buvo pri
versta priimti Liuteranizmą (pradžioje XVI šimtmečio):
ji neturėjo galimybės laisvai pasirinkti, nes valdovai
viską nulėmė. Tačiau gausios sektos rodo Latvių tautos
antipatiją liuteranizmui, kuris daugiau yra vokiečių
politinis sąjūdis, pridengtas religijos skraiste; tai yra
vokiškojo šovinistinio nacionalizmo bazė ir visiškai sve
tima demokratinei Baltų dvasiai. Labai laimingai, kad
nors apie 26 nuoš. latvių tautos dar buvo pasilikę ka
talikais. Ir taip, Ryga — Latvijos sostinė, liko taipgi
Romos katalikų arkivyskupijos-metropolijos centru. Ry
goje buvo seminarija ir prie Latvijos Valstybinio Uni
versiteto buv 0 įsteigtas Romos-Katalikų departamen
tas. Jo dekanas vyskupas Juozapas Rancans, kurs drau
ge buvo ne tik parlamento nariu, bet ir parlamento vice
pirmininku bei Seimo Užsienio Reikalų Komiteto vice
pirmininku, — pasidarė mano geru draugu. Vyskupas
J. Rancans yra Rygos Vyskupo Pavaduotojas ir jisai
1922 m. Latvijos vardu pasirašė konkordatą su šven
tuoju Sostu; tada vysk. Rancan s buv 0 Latvijos pasiun
tiniu prie Vatikano.
BCDAiMAS MASKVOJE IŠLAISVINO VYSKUPE
Būnant Latvijos Ministeriu Maskvoje 1934 metais
man pasisekė iš Sibiro kalėjimo išlaisvinti vyskupą Bo
leslovą Sloskan, kurs vėliau liko Rygos Seminarijos rek
toriumi. (Jis buvo taipgi paaukštintas % šv. Sosto pre
latus asistentus).
Taip, kad daugiau kaip prieš 17 metų aš susipažinau,
suartėjau su Romos katalikybe ir stebėjausi dideliu
Latvijos katalikų dievotumu...
TIKROJI RELIGIJA
Suprantama, kad tas mane palenkė daugiau pagalvoti,
pamedituoti. Be to, mano brolis buvo Liuteronų pas
torius. Jo dėka aš ir su Liuteranizmu pasidariau pažįs
tamas in re (tikrovėje). Ir kada aš palyginau, negalė
jau kitos išvados pasidaryti kaip tik atiduodamas pir
menybę Romos Katalikybei, kuri yra tikroji tikyba,
tikroji Jėzaus Kristaus įsteigtoji Bažnyčia. Juk Marti
nas Luteris visai savavališkai atmetė svarbiausiuosius
sakramentus ir Mišias.
Iki 1932 metų aš buvau masonas, tai reiškia, kad aš
buvau visiškai nutraukęs ryšius su Liuteranizmu. Ta
čiau ir masonų mokslas nepatraukė mano širdies ir
sielos.
LIEKA KATALIKU
Aš pradėjau daugiau ir giliau mąstyti, medituoti ir
— 1932 m. pasitraukiau iš masonerijos... Tikrumoje, de
facto aš jau buvau savo širdyje Romos Kataliku, bet
dar ne de jure. AIŠKU, kad tas faktas, jog mano žmona
yra Romos Katalikė, turėjo pasekmes, paliečiančias ir
mane
Pagaliau, aš pasirūpinau reguliariomis instrukcijo
mis ir, kaip Jūs žinote, dabar aš esu Romos Katalikų
Bažnyčios nariu. Ir aš esu labai laimingas: mano ilge
sys yra išsipildęs, mano siela ir širdis yra laiminga, ir
aš tik noriu, kad visa latvių tauta sugrįžtų atgal prie
savo prabočių tikybos. Esu labai paveiktas Šventojo
Tėvo kvietimo sugrįžti prie Motiniškos Bažnyčios.
BAŽNYČIA IR USA MODERNIAME PASAULYJE
Esu tikras, kad Romos Katalikų Bažnyčia yra dvasi
nis mūsų moderniosios civilizacijos ir progreso nugar
kaulis, taip, kaip Jungtinės Amerikos Valstybes pasi
darė politiniu ir ūkiniu (pasaulio) nugarkauliu.
Štai dėl ko Bolševikai taip nekenčia Romos Katalikų
Bažnyčios ir štai dėl ko jie stengiasi Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse sukurti galingą penktąją koloną, kad
čia sunaikintų demokratinę sistemą. Bet jiems negali
pasisekti!

Trečiadienis, geg. 7 3., 1517

ESTIJOS, LATVIJOS, LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBE
Aš tikiu, kad ir Baltijos tautos atgaus savo nepri
klausomybę: tas buvo pažadėta.
Nepriklausomybė-? atvėjuje mes privalome sudaryti
Baltijos Jungtines Valstybes, Šveicarijos pavyzdžiu.
Ypatingai Latviams ir Lietuviams (tik, varge, kas
iš jų beliks!) būtų laimingiausia išeitis — sudaryti
tampriai susietą vieną tautą. Filologai, pridėdami prie
vienos ir kitos kalbos po kokius 200-300 žodžių, pasko
lintų iš vienos ir kitos, galėtų sudaryti bendrą kalbą.
Specialūs rankvedžiai galėtų tą lengvai pertiekti pra
džios mokyklose.

TARKAINIUKAI
Rašo Nolėčių Vidlkas
"Archeologai atkasę kai
mą Rytinėj Afrikoj, kuris
gal bus 250,000 metų senu
mo, ir radę liekanas žmo
gaus ir žvėrių, žvėrys buvę
visai kitokie. Žmogus taip
jau artimas savo protėviams,
panašiems beždžionėms"...
Toks pliauškalas žodis žodiri tilpo Iitovskų maskolbernių orgaAe "Vimyj". Ale pa
manyk tu man, kokio "aukš
to mokslo" pasisėmė mūsie
ji maskolberniai iš Kacapdškos Smarados Instituto!
• •
•
Litovskos Literad u r n o s
Obsčestvos člienai, aišku, pa
tiki viskam, ką maskolbernių paškudlapis papeizoja.
Jie tikrai patikės, kad bež
džionžmogiai jau mokėjo kai
mus statyti prieš 250,000
metų... ir kad ten jau gyve
no komunistiškai bezdžionėsžmonės, "pravitieki" protė
viai Iitovskų bolševikų... Va
lio naujam kacapsko "makslo" monkybizniui! Valio vi
siems titovskiems literadufniams ir raudonfašistams,
kurių tėvas ir mokytojas yra Stalinas, o kurių "protė
viais" buvo Afrikos mon-

LATVIJOS GRĮŽIMAS Į KATALIKYBĘ
Religijos laisvė ir istorijos studijos eventualiai Lat
vius grąžins į Romos-Katalikybę.
Aš žinau, kad yra galingas sąjūdis tarp latvių grįžti
prie tikrosios Bažnyčios. Tik visas vargas, kad latvių
kalboje nėra populiarios Romos-Katalikų literatūros,
populiarių R. Katalikų religinių veikalų. Kadangi latvių
Romos-Katalikų branduolį sudaro latįaHai, tai raštai
buvo spausdinti latgaliečių tarme, kuri yra svetima dau
gumui. Tai buvo klaida. Dabar jau kaikas yra daroma,
bet nedaug! Latvių seminarijoje Belgijoje latgaliečių
tarmė vyrauja, ir tas sudaro sunkumų latviams, kurie
šneka daugumos kalba. Man buvo tikras apreiškimas
anglų kalba skaityti moderniškuosius traktatus.
Nuoširdžiai Jūsų
Alfred Bilmanis.

t?
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T. ANGELAITIS

IŠLIKOM

GYVI

VAIZDAI IŠ BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS
^

(Tęsinys)

J

— Tvirtybės, vilties! Dievo valia! — tiek tegalėjo
pasakyti kunigas geram, visų žmonių didžiai gerbia
mam, tikrai kilniaširdžiui policijos vadui.
Grįžęs į kambarius, kunigas atrado motiną sofoje
snaudžiančią.
— Pailsėjau truputį, — kalbėjo motina. — Gerai, kad
išvykai. Kaip tik tuo metu truputį saldžiai nusnūdau.
Tiesa, kai išvykai, po kokių dešimties minučių, buvo
atvykę du vyrai. Jie sakėsi dar ateisią.
*
— Tai, turbūt, Jonas su Antanu.
— Kas jie tokie?
— Tai geri vyrai.
Suskambo durų skambutis. Kunigas nuėjo atidaryti.
Motina sėdi kitame kambaryje ir girdi, kad atvyko tie
patys vyrai.
— Kaip laikotės, vyrai? — klausia kunigas.
— Kaip čia dabar laikysimės. O kaip jūsų kambarys,
kunige, ar nekarštas?
— O nuo ko?
— Nuo krosnies. Juk vakar, kai kunigas išvykai pas
ligonį, tai mes dar iki aštuntos valandos kūrenom, de
ginom organizacijų knygas. Kad gi ir daug tų knygų!
Palikti nėra čia ko, nes paskui priešai pasinaudos ir
kankins nekaltus žmones.
— Ar ką palikote, kaip tarėmės?
— Palikom. Protokolų knyga jau saugioje vietoje.
Palikom dar vieną, seną sąrašą. Dabartinių žmonių ten,
galima sakyti, nė nėra.
— Gerai. O vėliavos?
— Vėliavos pas Elenutę. Ten jau sutvarkyta. Jau že
mėse.
— Ar nesupus?
— Ne, gerai sutaisyta.
— Labai gerai. O krosnyje, kurią jūs kūrenote, su
pleškėjo ir mano krūvos laiškų ir dokumentų. Krosnis
rūko dar ir naktį. Ir vis dėlto kambario neprišildė.
— Kažin kaip bus su kasos knyg» ? Jos nesudeginom.
Bijom, kad nebūtų atsakomybės.
— Bereikalinga jūsų baimė. Berods, tik vienas litas
kasoje turi būti. Jei reikės, galėsite atiduoti. O kaip
padarėte su inventoriaus knyga?
— Sudeginom.
— Gerai. Šiandien eidamas iš bažnyčios šventoriuje
sutikau vieną pažįstamą valdininką. Jis man į ausį
šnibžtelėjo, kad organizacijų knygų jie nebeturi. Ir jie
sunaikino. Taigi, savąsias knygas galime sutvarkyti,
kaip tik norime. Katalikiškų organizacijų turtas turi
pereiti Bažnyčiai, o ne priešams, kurie tą turtą panau
dotų kovai su Bažnyčia ir religija.
-— Bet dovanokite, vyrai, — atsiprašė kunigas, —
gal galėsite rytoj užbėgti. Šiandien aš turiu mamą,
taigi maža laiko. Be to, dar įvairūs kiti reikalai.
— Gerai, gerai, kunige. Žmonės dabar kaip be galvų,
nė vienas nežino, ką daryti. Atvyksime rytoj pasitarti.
— Ką padarysi, mama, — kalbėjo kunigas išleidęs
vyrus, — dovanok kad vis kas nors trukdo mums pasi
kalbėti. Jau toks kunigo gyvenimas. I£ai parvažiuoju
pas jus namo, tai kas kita. Tada esu visai laisvas.
(Bus daugiau)

Kco....

* •

*

Ale ot čėsai mainosi, ot
mainosi! Prieš čvertį milije*no metų bolševikų protėviai
Afrikoje jau kaimus statė...
taip bolševikų gazietos rašo.
Ne bet kokius kaimus jie
statė, o tokius, kad net 250,-

000 metų išhko "archeolo
gų"
ir Iitovskų bolševikų
patiekai. O dabar? Dabar jų
"matuškoje'' Rusijoje mili
jonai žmonių gyvena "ziemliankose" — urvuose, žemė
je įsikasę... •
• •
•
Ne vien Sibire žmonės,
tiksliau pasakius, Stalino
vergai, ''ziemliankose" gy- *
vena. O gi Minsko guberni
joje, visiškai netoli Lietu
vos,
tūkstančiai ž m o n i ų
skursta purvinose "ziemliankose". Bet bolševikiški pisoriai apie visokį monkybiznį
parašo, tik apie tokį bolše
vikiškame "rojuje' bujojan
tį " p r o g r e s ą " kaip apie
"žiemliankas" — nič nieko
nerašo
Aš patarčiau maskolbernių piso r i a m s, Andruliui,
Bimbai, per savo gazietas
sušukti: Valio "matuškai"
Rusijai už jos 'ziemliankas'!
Valio ir "kultūringiausiam'',
"mokyčiausiam' \ ' 'galingiau
šiam", "išmintingiausiam"
viso svieto "lygintojui ir boi
ševikų vadui, tėvui, moky
tojui bei saulei Stalinui! Tik
jis išnaikins kapitalistišką
"raugą" su jo mūrais, auto
mobiliais,
šilkais-nailonais
bei buržujiškais zababonais...
Tik jis suvarys svietą į 'ziem
liankas'...
* •
•
Apart afrikoniško monkybiznio, litovski maskolber
niai pradėjo šinkuoti dar ki
tokį humbuką. Jie pradėjo
(Nukelta į 5 pusi.)
t-
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i s PIENININKIŲ STREIKO

CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKU

Uncle Sana Says

BALF Vajų Illinojuj

LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS

John F. Eudeikis

Atidarys Gubernatorius Ir Kardinolas
I PROGRAMA PAKVIESTA ŽYMIAUSIAS CHICA
GO DAINOS MENO PAJĖGOS. KALBfcS VĖLIAU
SIAI Iš EUROPOS ATVYKĘ LIETUVIAI.
POSTAS EINA
VADOVAUTI
Darius-Girėnas Post 271,
American Legion? ruošiamas
vakaras labdaringam tikslui,
tai yra lietuvių tremtinių
našlaičių sušelpimui, bus ne
tik vienas didžiausių ir ryš
kiausių vakarų, bet sykiu ir
BALF vajaus Illinois valsty
bėje atidarymas, kurio iš

T ARKAINIUKAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

kilmes tikrai bus nepapras
tos. Vadinas, BALF vajaus
Illinois valstybėje atidary
mui Darius-Girenas Postas
išeina vadovauti ir duoti pa
vyzdį, kaip reikia visiems
lietuviams veikti lietuvių
tremtinių reikalais.
VISA EILE AUKŠTOJ
SVEČIŲ

"Where on earth did my mdney
*q?" How often have you voicedi
this ąuestion, half in wonder, half
in dismay! It's so easy to fritter
away rcady cash. A dollar here—i
and a dollar there—and in the end
nothing to show for lt. And yet saving for the things yon want—a new
hotne, travel or future security—!•
easy and effectlve simply by alloting a portion of your income either
through the payroll savinas or by
arrangement with your bank for the
s y s t e m a t i o purchase of United
States Savings Bonds. D'ollars go,
your bonds grow. When you bny
Savings Bonds regularly, you are
building the nest-egg for whatever
you've set your heart on.

;

Pastarame Darius-Gireno
Posto vakaro t r e m t i n i ų naš
laičių naudai rengiamo ko
misijos susirinkime, kuria

(Atkelta iš 4 pusi.)
U. S. Treasury Dtportmtnl
skelbti, kad didysis A m e r i - ; m e d a l ^ V ° ^ i p g i BALF
kos prezidentas Abraomas!vajaus Ilhnojuj vedėjas ir
kiti veikėjai, nustatyta labai
Linkolnas buvęs 'komunistų
draugas ir duodavo net džia i turininga programa U meno
bus komunistams" ...žiūrėk, I a t ž v i l S i o l r P a k V , e 8 t a * " *
eile aukštų svečių. Ir taip:
jau anais laikais bulšių bū
t>u Bowman Dairy Co., Chicagoj, darbininkai pikietuoŠ i a m vakarui pirminin
ta. Chi, chi!
ja pieno perdirbimo įmonę. Unija reikalauja sutrumpinti
kaus
adv.
A.
Olis.
Ar žinote, ką aš noriu
darbo valandas savaitėje paliekant tą pačią mokestį
Jau pakviesti šie aukštieji ($60.16 į savaitę), kai buvo iki šiol už 48 darbo valandas.
jums pasakyti? Kai jūsų
"protėviai" Lincolno Zoo svečiai pasakyti kalbas va(Acme-Draugas telephoto)
Parke už krotų vartaliojasi, į jaus atidaryme: Illinois vai
tai gan juokinga atrodo; bet | stybes gubernatorius Green,
me, p. Januškevičienei (Bos
kada bolševikai net tokius I J. E. kardinolas S. Stritch,
ton, Mass.) už mano taip
melus apie Linkolną pliur- miesto mayoras Kennelly, B Su giliausiu susijaudini branginamą jos draugišku
pia, — tai mane dar didės- ALF centro pirmininkas ku- mu, su karščiausiu d§kingu> mą man ir siunčiamą spau
nis juokas ima. Vartalioki- nigas dr. J. Kottfciu*, vėliau-Imu ir pagarba reiškiu čia dą, p. J. Budriui (New
tes, tavorščiai!
šiai atvykęs iš Europos kun.! savo padėką
nepaprastai York), p. komp. J. Aleksiui
,
Stasys ir American Legion | širdingiems tautiečiams — (VVaterbury), BALF ir vi
L^ / r* - . wr«, T> TTIAIIH. šeimai pp. Shimkūnų (gyv. siems geros valios ir geros
^ P ^
^
^ ^ širdies tautiečiams, kurie
SENOMS, ATDAROMS, t Dept. Comm. VMn. P. Kleus ^
111.), kurie, visai manęs ne prisideda prie palengvinimo
SKAUDŽIOMS 2AIZDOMS kens.
Į muzikalę programą pa pažindami, pripuolamai apie baisios skriaudos, padarytos
EB ODOS IŠBĖRIMAMS
kviesti sekantieji: Lietuvos mane išgirdę ir gavę adresą, tėvynei ir nelaimingoms au
Kenčiantlejl nuo tmmų, atdarų Vyčių choras Alice Stephen | ™ savo
kruvinoje Lietuvos
asmeniškų išteklių koms
ir skaudžių ftaladų, žino kaip sun
ku yra ramiai pasidėti, tr kaip
u
+„,riU,a ;s TTinT^a sudarė ir atsiuntė man labai tragedijoje.
nakties metu negalima serai išsi
choras, atvykus iš užropos
.
Elena Aieksandravičienemiegot. Kuomet
.
.
.
.
~
.vertingus
ir
brangius
siuntiiaiados pradeda
Lietuvos operos artiste So- JĮJJ ^
asmenyje
tuomi
Aleksiene.
nležt lr skaudė
fija Adomaitiene, Ateitmin- p a r e m < J a m i Sibiro kankinio
/
ti — užtepkite
LEGULO Oint
kų šokėjų grupe ir kiti. T a i - ! ž m o n ą i r n e i a i m į n g ą m o tiną,
ment palengvi
nimui skausmo
Five chic ways to trim a froek or
gi, programa bus nepapras-, kovojančią Už sūnaus sveilr niežėjimo tų
blousc! Embroider a peacock, ro»se.
sen'j, atdarų lr
ta ir daugeliui nematyta j fcatą įr ateitį.
Liudvika Adamkevi sunburst, flamingo, or giraffe. It
•kaudllų ialadų.
simply makes your frock! Srhart!
čienę
(Mažanavičiūte)
iš
Programa
prasidės
3
vai.
po
Šiuo
žygiu
likau
ne
tik
Vse these on blouse, skirt or both.
Jo atgalTtnanPattern
7107 has transfer of 2 motifs
člos lr skausmą
piet, o vakare šokiams grieš materialiai paremta, bet ir Kretingos apskr., Lenkimų from IttVltt
to 8x14 in.
prašalinančios JOur
improved
pattern — visual
parap.,
ir
dabartiniu
laiku
patybfe sutelks
Byansko orkestras. Tas di dvasiniai sustiprinta.
~with
easy-to-see
charts
photos,
J
Jums
tinkamą
Tuo pačiu reiškiu savo atsidūrusi Vokietijon, paieš and complete directions and
— makes
nakties poilsį ir
dysis vakaras bus Darius-Gi
needlework easy.
pagelbds iSgydyt
renas Posto salėj, 4416 So. padėką p. J. Tuinilai (Bos- ko Pranciškaus, Jono ir Vin- Send TTfafeNlir CĖNTS in colns
senas, atda
ras lr skau
ton, Mass.), kuris savo ini- c e n t o Petrauskų, Onos Bar for this pattern to Chicago Draugus
VVestern Ave.
džias taisArts Dept., 259 W. 14 St.
ciatyva betarpiai mane r§- kauskienės, Kajetono, Augu Household
daa Vartokite J} l r d skaudiems
New York 11, N. Y. Print plainly
nudegimams, iąsų lr sutrflklmų
VISI POSTO NARIAI
stino ir Stepono Radvilų. Šie NAME, ADDRESS and PATTERN
praialinimui, lr kad palengvinti
t i e s parengimai taipgi lab žmones, manoma, seniau gy
Psorlasla niežėjimą. Atvedina va
ANT KOJŲ
dinamą A.tnlete's Foot degimą lr
Šiam vakarui artėjant, vi daringiems tikslams.
niežėjimą, sustabdo Jo plėtimąsi,
veno Chicagoje. Šie minėti B. A. L A C H A W I C Z
sulaiko nuo odos uudžiūrlmo ir
Šio didelio vakaro rengi asmenys arba paž|stami yra
si posto nariai, taip sakant,
sutrflklnao tarp piritų; geras lr
Laidotuvių Direktorius
sausos, trūkstančios odos niežėji
ROSELANDE
yra pastatyti ant kojų, tai mo komisiją sudaro sekan prašomi tuoj susisiekti su p.
mui, nuo darbo išbėrimams lr ki
toms odos negalime II lauko puyra pasiskirstyta darbais tieji: posto komanderis J. Ju Adamkevičienę šiuo adresu:
KOPLYČIA RANDASI:
7
pareigomis taip, kad galima dickas, posto direktorių pir Liudvika Adamkevičienę, c o 10756 So. Mlchigan Ave.
LJBGtTLO OINT1IENT parsiduo
ta po |1.SS lr po | t . 5 l .
būtų aptarnauti ir patenkin mininkas J. Kazanauskas, UNRRA Team 224,285 As- TeL f»UL. 1270 arba ČAN. 2515
Centre,
B.O.A.R. Rez. teL — COMmodore 5765
Siųskite Jūsų Money Orderi tieti tūkstančius lietuvių, atvy garbes pirmininkas teisėjas sembly
kusių į tą vakarą. Visas pos J. Zūris, buvęs posto koman- gr. via Britain, GERMANY.
LEGULO, DEPT.—D.
to veikimas tą dieną bus nu- deris J. Rachus ir žemiau
kreiptas į vakaro pasiseki-į pasirašęs.
4847 W. 14th Street
mą. Ir tikimės, kad taip ir
J. A. Mickeliūnas,
CICERO 50, ILLINOIS
UGDĖSIO VALANDOJ
bus. Tai liudija posto praeiPublicity Chairman
Mto**.Šaukite

Padėka

C%ks &t»&

Paieškojimas

<P

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS

MAŽEIKA* EVANS

KAPŲ PAMINKLAI TIESIOG IŠ DIRBTUVĖS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
# 8 4 3 SOL W i

PROspect 0099

Užsisakykite gražų paminklą ant savo mylimo as
mens kapo — tiesiog iš šios vieninteles lietuviškos pa
minklų dirbtuves.
Paminklus pristatome i visas kapines arti ar toli

> 3 ! t Llt«eiife« A » « .

W**

YARds 1138-1139
fcopIffi|

tfflMJtal

ocmf

4330-34 S. California
Avenue
La fay e t te 0727
Koplyčios VELTUI
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGES
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ,
nuo 9:15 iki 9:80 v. ryte.

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

%

NULIŪDIMO

PIBKITB TIESIOG NUO —
MB. NELSON
- fariatnk* -

BITTINandKAMENSKY
Works

\ . f

3938 W. l l l t h STREET - - Tel. BEVerly 0005

rn^ivm wm'

Pirmoji paminklų dirbtuve nuo šv. Kazimiero kap. vartų.

4

1
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KUS

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

VįfT

1410 So. 50th Ave., Cicero, 111.
Telefonas TOWNHALL 2103

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansn patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Rei
kale, laukite mus.

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

IGNACAS J. ZOLP
1646 WEST 46th ST.

Phone: YARds 0781

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

Phones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
Phones: YARDS 1138-3&
PROspect 009b

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10881 S. MIDfflOAN AVE.

Plibnfe: PUIiinaa 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 fe IJTUANtCA AVE.

3814 West lllth SL

4348 S. CAIIFORNIA AVE.

Telefonas: CEDARCREST 6335

VALANDOJE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

St. Casimir Monumenl
Company
V M i i Blokas nuo Kapinlq
Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sostoja.

f

KRE1FK1TJSS PRIE
ANTHONY R

8319 LITUANICA AVE.
6945 S. VVESTERN AVE.

akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMfiNSKY ekspertyvts darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.
Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuvė yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.

Monument

111

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

Phone,- YARds 490(8

JULIUS LIULEVIČIUS
Phone LAFayette 3572

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

o
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Va kaip Jonas mokino žmoną
JIS TRENKĖ SU TBOKU I TAVERNA, KAI ŽMONA
ATSISAKĖ EITI NAMO. O DABAR REIKIA Vt
PAMOKA MOKĖTI.
Kenosha, Wis. — John V. j riai išsigandę pabėgo. Zieck
Zieck, 38 metų, širdis patvi- nuėjo j kalėjimą.
no_pykčiu. kai jo žmona tris j g ^ ^
zieck
dgjo
kartus atsisakė palikU ta- Į
8ąskaita3 už
pamoką,
Verną ir eiti su joio namo. Jds ( k
^
. ^
jįa
day. ^
išėjo kuriam laikui, paskui L ^
v a k a r e Jig b u y o al.
sugrįžo ir prase jos^ a a r | l c i 8 t a s
iš miesto garažo
kartą, kad eitų namo. Ir vėl darbo. Jis
kaltinamas va
jinai atsisakė.
gystėje, kad įsilaužė į ga

NAMUOSE LIŪDESYS
{VAIRIOS
ĮDOMIOS

*
*

•
•

Nelaimes

•
•

"*2§ Žinios

New York. — Buvęs pre
zidentas Herbert Hoover aną
savaitę buvo pagavęs "šal
tį", bet dabar jau sveiksta
ir jaučiasi gerai, — pranešė
jo sekretorius.

Chicago. — Našlė ir vien
gungis susitiko šokių salėje.
Jis pareiškė, kad jo bizniui
reikia pinigų. Ir našlė su
krapštė $680 ir dar už $50
brangakmenių. Jis pažadėjo
ją vesti. Jinai laukė dešimt
dienų iki gegužės 6 dienos,
bet viengungio nesulaukė.
Tada Mrs. Nellie Butterfield. 50 metų, nuėjo į po
liciją ir pranešė savo bėdas.
Bet policija dar nerado viegungio pagal nurdoytą ad
resą. Jis davė vardą: Walter
Patterson, 55 metų.

i mus

X Kun. A. Miciūnas, MIC,
Draugo" administratorius,
ir Ignas Sakalas grįžo iš De
troit, Mich., pilnai patenkinRoseburg, Ore. — Du ban- \ ti "Draugo' Detroit Žinių
ditai aną dieną apiplėšė E. Korespondentų Klubo su
G. Young ir Company ban ruoštu vakaru 15-kos metų
ką, Oaklande, Ore. Sakoma, sukakties proga. Vakaras
GAVO TROK4
ražą, kad paimtų miesto
jog banditai pačiupo $35,- pavyko geriau, negu tikėta
troką. Jis taip pat kaltina
Zieck išėjo ir gavo sep
000.
si. K. ir L. Sabonių jų duk
mas, jog vairavo troką be
tynių ir pusė tono troką,
ters Sylvia McElroy suruoš
savininko sutikimo ir naiki
kuriame buvo try s tonai as
ta programa detroitiečiai bu
no turtą. Sakoma, jog tafalto. Jis privažiavo prie
vernui padaryta už $2,000
vo sužavėti.
durų ir visu greitumu tren
Chicago.
—
Du
banditai
kė į taverną. Jo antras va nuostolių, o trokui $300.
X Kun. A. Stasys, prieš
buvo įsibrovę į Michigan
žiavimas namo priešakį su
Bet Jonas mano, kad jo
Square narna, 540 N. Michi karą buvęs Lietuvoj Rokiš
griovė. Mrs. Zieck nuėjo žmona kitą kartą paklausys
_ _.
gan ave. Vrenas buvo poli kio gimnazijos direktorius ir
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B a * tMO 1000 «soo •000
įsileistų tremtinių iš EuroFOR THAT HOME nas nusisamdę lėktuvą ir iš trafiką atskiriančioje vieto
WSm •009 •000 •000 12000
skrido paskraidyti. Kartu je (aikštėje).
ur_if 11 •_ u
fflipos.
BE
ALL YOUR OWN
Nei Jewett nei Paulina
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Pačiupo $35,000

Venas paspruko

Labai svarbu
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Tautiniu šokiu meno šventė

Ketvirtį kartą

Kas įvyksta, kai banditai susipeša

Tris savaites

Naujas airportas

Plunksna geriau negu šautuvas

Būtinai dalyvauk

Už 2 milijonus
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Gal vasara.

Čia tai karvė
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Lėktuvas nutūpė gatvėje

mAPGUTI^

Apiplėšė gydytoja

Pranešimas
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