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VIESULO IŠAIŽYTAS SUNAIKINIMO KELIAS

Tūkstančiai Bėga Nuo Potvyniu, 21 j
Žuvo. Užtvankos Trūko 8-se Vietos

Specialaus Korespondento)

HANNIBAL, Mo., birž. 9. bininkų Briggs Manufactu
— Iškilusi iki rekordinių ing Co. fabrike, sustreikai
Didžioji tr?gedija ištiko jo. Tik nieko gera nerašo,
aukščių, Mississippi upė ir šiandien, dvi dienas prieš;
ne tik Didžiosios, bet ir Ma- Mano ūkelio jau kaip ir nejos šakos šiandien išsiliejo nustatytos trečiadienio di
žosios Lietuvos lietuvius, .bėra. Jame gyvena burliokų
po tūkstančius akerių žemes jnos. u?as neįgaliotas stre
Bet dar daugiau: jų trage- 'šeima. Ir iš kaimyno Maršiandien, naikinančiam p o t- 'kas prįvertė Briggs Conn<
dija yra didesnė už mūsų. tyno taip pat atimta žeme.
viny, kuris pavarė suvirs fabriką užsidaryti, bet ki
Klaipėdos kraštą ir taip Ir Jurgis A. taip pat išva20,000 asmenų iš jų namų aštuoni tos bendrovės fal
vaiinamą Prūsų
Lietuvą ' rytas iš namų. Mano sena
keturiose valstybėse. U. S. rikai nebuvo tuoj paliesti
turėjo apleisti beveik visi motina, negalėdama pakelti
kariuomenės inžinieriai raVisiškas Briggs fabrik
gyventojai: kas patys neva- tiek daug nelaimių, pereitą
portąvo Mississippi užtvan- ! užsidarymas sus t a b d y t
ziavo, tuos vokiečiai prie rudeni pasimirė.
kos pratrūko aštuoniose vie- I darbą Chrysler ir Packar
varta išvarė. Kiek lietuviš
Nesirengia Grįžti, Nes
tose tarpe Wapello, Ia., ir automobilių fabrikuose.
Nori Gvventi
kos kilmes žmonių apleido
Louisiana, Mo.,
užliejant
Prūsų Lietuvą ir jų tarpe
—Tai namo nesirengi grįapie 26,000 akerių.
taip vadinamą Klaipėdos Į žti ? — klausiu. — Juk ten
Vandao stovėjo nuo 8 iki
kraštą, nėra tikrų žinių, ūkis, namai...
Nuotraukoje matosi siauras bet sunaikintas takas, kurį viesulas iškirto praūždamas ^
gilumoje Alexan5dų
Manoma betgi, kad tas skai—Tamsta taip pat, ma
BUDAPEŠTAS, birž. 9.čius nebus mažesnis kaip nau, nori gyventi,—atsako p2r rytinę Ohio ir vakarinę Pennsylvaniją. Viesulo šiame ūkyje medžiai buvo išlaužti; j r i a m į e s tely, šiaurėje nuo
ir stogas nuplėštas nuo tvarto. Rodyklė parodo sunkvežimį stovintį, kur garažas buvo. Uį^ Daugiau negu pusė Can- j Amerikietis i n f o r m a n t ą
100,000 žmonių. Mažai lietu- jis man.
~~ ton miesto, inimant ir biz- i šiandien sakė komunistą
vių tautai tai yra labai
—O kodėl tu pats neva
Britai irS SoVIfitU
i n i o "*fc b u v o užlietos šian- pasiūlė išpirkti vengrų-anu
daug.
žiuoji—dar priduria jis.
dien.
,nkiecių žibalo b e n d r o v
Kur gi pasidėjo tie 100,Me3 dar ilgai kalbamės
Maort, ir grasino iš Vengri
Pavojus
Dar
Didelis
000 lietuvių?
apie mūsų kraštą, apie jo
jos ištremti bendrovės ame
LONDONAS, birž. 9. —
Pulk. W. M. Leaf, rajono rįkiečius samdinius. Ben
Priversti Lankyti Vokiečiu nelaimes ir vargus. Jis vis
Valstybės ministras Hector
dar turi viltį kada nors mi- WASHINGTON, D.C., birž. Amerikoje, kurių tėvų kraš- McNeil šiandien
pranešė I inžinierius Rock Island, 111., drovė didžiumoje yra Stau
Įstaigas
gr;-žti į gimtąjį Kintų sod- g _ g į ą s a V aitę Amerikos tai yra rusų bolševikų pa- parlanmentui, jog Anglijos sakė upė kyla tarpe Keo-jdard Oil Company of Ne\
Šiuo metu jie gyvena iš- ,žių ir bent ten numirti,
Lietuvių Tarybos stipri de- vergti arba jų įtakos sferon ambasadoriui Maskvoje bu- kuk, Ia., ir Hannibal, ir pra- ĮJersey nuosavybė.
simėtę visose okupuotosios
vo Makyta išgauti paaiški- i dės nusekti šį vakarą, bet • Informantas sakė komu
—Juk aš pats esu lietuv legacija su egzekutyvio ko- patekę.
Vokietijos zonose. Gyvena
miteto nariais (pirmininku! Tos grupės per savo fede- Įnimą sovietų nusistatyme kad ''pavojus tebėra dide- jnistai svarsto nacionalizavi
privačiai, išsimėtę pas vo ninkas. O mano senelis dar
kiečius. Dar Hitleris užrašė ir vokiškai nemokėjo,—sa-įL. Šimučiu, sekr. clr. P. Gri- raciją ir paskirai kovoja, Vengrijos link, sakydamas lis." Jis sakė didžiausia už-imą visų krašto žibalo lau
. dokumentuose,
,
. ,ko atsisveikindamas jis. Tai jgaičri ir ižd. M. Vaidyla) kad Atlanto Čarterio dės- dabar dar peranksti padą- duotis dabar yra išgelbėti |kų, bet atsistojo prieš fai
jų
kad
v^o ftikri
j J l T vokiečiai,
T ^ u ^ l i nors
**„ T ! l k a i P tf a š S a l i u gimtuosius ' priešakyje lankosi VVashing- niai būtų įgyvendinti ir kad ryti nuosprendį apie tai, kas užtvanką Pike City, III, tą, kad Rusija gauna pus
yra
svarbiais Lietuvos lais- visoms Europos tautoms, pasidarė tame krašte.
skers upes nuo Hannibalo, Vengrijos pajamų iš Maor
tariamą '' vokiškumą,'' aiš Kintus užmiršti?
neS
ei
ratrūks
vanduo
no
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jos
tremtinių
reididelėms
ir
mažoms,
laisvė'
nareiškė
vilti
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na
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P
'
| bendrovės. Jis sutiko, ka<
vinimo
Tokių ir jiems panašių
kiai išduoda kad ir tokios
3
!*
ir nepriklausomybė b-ū t ų: « ' * ' ; .. ' J*~
apsemtų maždaug 120,000 taij>us tik laiko reikalą
keitimai Vengrijos vyriau
pavardės* W ai Jena t (Vale-1 lietuvių Vokietijoje mes ra- f kalais
ikerių.
j pirm negu komunistų valdo
kitų dalykų, delega- grąžinta.
sybes
neprives
prie
nutolę"
naitis), Szillus (Žilius), Si- sime daug, ypač an^lų zo- c i Tarp
bu
riimta
Raudonasis Kryžius šian- m a s Vengrijos r ė ž i m a i
noje.
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P
l ^ y t i U . S . ; Trečiadienio vakarą Stat
P
m
nU
Pa
n
1 ari S
monat (Simonaitis), Spro! ! ! : pri
^ I * * raportavo, jog dėl pot- v e i k s Maort reikalu.
nesmagiai/
kongrese teisiu komisijoje ler Hotel bus
kongresinis d^e m^o1k. r a t^i n_§= s !p!r!i n! cipų,
gies (Sprogis), B i t t e l a t
vinių ir viesulų savaitės ga
sąryšyje s u Strattono bi- bankietas, kurį rengia Ry- | Hlir
. HoTr , oc . «"By
R v tkoks
n l f Q npana
nnfl
durdamas:
(Butelaitis) ir kitos.
Neleiskime Tautiškai
lium (H.R. 2910). Ji iš savo tų ir Centro Europos Fede- šus išsivystymas negalėtų le žuvo 23 asmenys.
Šitie' žmones šiandien taip
Numirti
pusės iredinės stipriais ar- racija. Dalyvaus ir ALTde- neturėti rimtų atsiliepimų į
pat yra benamiai. Ir jų ne
Vietos lietuvių tremtinių Sgumentais, kad tą bilių rei- legacija. Į jį yra pakviesta anglų-vengrų santykius."
mėgsta vokiečiai,
vadina
PARYŽl{js
9. taip pat
"auslanderiais," bendruomenių v a d o v y b ė s , kia priimti ir kad tremtiniai daug kongreso narių,
RVIŲ
—
t.y. užsieniečiais, stumdo iš užimtos kitais, kad ir nevi- iš Europos turi, būti Įleisti p a b r g š Amerikos Lietuviu
UNIONTOWN, Pa., birž Gelzkehecių unijos vada
Nusistatymą
vienos vietos į kitą... Jų vai- sada svarbiais reikalais, ne- į Ameriką.
9.—Kiti 3,600 angliakasiu š i a n d l e n P a d a r ^ l a i k i n ^ Pa*
kai yra priversti lankyti vo- d e d a reikiamų p a s t a n g ų Kovoja Įgyvendinti Atlanto
lankysis
prisidėjo prie darbo sustab- s i ū l v m * ^ ^ s t r e i k a -. k u '
A L T
delegacija
Čarterio
kiečių mokyklas, bažnyčias, U™* suregistruoti suburti,
ėsnius
dymo pietvakarinių Penn- r i s sustabdė keleivinių trauC
a r t e r i o DDėsnius
i v a i r i u o s e valdžios departa|
kini
naudotis vokiečių kultūri-1 t a l P sakant, po liet i visk a
sylya-ijos
minkštos
anglies
^ vaikštinėjimą PrancūWASHINGTON, birž. 9.—
Trečiadieni Washingtone mentuose VVashingtone, dar
zi
nėmis Įstaigomis. Nenuo-j vėliava. O reikėjo tai jau ^.vyks prieš kiek laiko suor- kartą pabrėžti patriotingo- , Tikimasi jog Prez. Truma- kasyklose šiandien, pake- J°K het vyriausybė neatstabu tad, kad mažieji jau s e n i a i padaryti. Reikia ir ganizuotos Rytų ir Centrą- s į 0 s Amerikos lietuvių vi- nas šiandien užgirs paruo- ;liant nedirbančių
kasėjų s a K e Į t a i l r t 0 ^ a J ^vys
retai tekalba lietuviškai.
lietuvišką laikraštį, kad ir
Federacijos suomenes nusistatymą visu Siamą notą, kurioje bus aš- skaičių iki 10,000. Kai ku- \ nepaprastą transporto
FurODOS
s
Užsuku aš kartą į vieną vokiškomis raidėmis (taip j
,_„_,__
£ griežtumu stovėti už Lietu triai: protestuojama Rusijai rie pavadino tą' su streiką vi-<į e mą is autobusų ir pnvav. \
suvažiavimas,
kuriame
da
CM a l t o m o l h ų
vokiečių fabriką. Randu čia 3 i e y ra pripratę skaityti)
^ -.
lyvaus ir ALT delegacija. vos teises į laisvą ir nepri apie komunistų perversmą mą protestu prieš darbo j * J
darbininkų tarpe ir sunkiai išleisti, šiam kilniam reikaVengrijoje, atstovų rūmų j unijų suvaržymo bilių, kurį | Gelzkeheciai ir^ toliau įsPrie šios federacijos pri klausomą gyvenimą.
lui
ini
tur
dirbantį vieną
Klaipėdos
P
^
e t ų nepagailėŠiais laikais, kai Europos užsienių reikalų komitetui: kongresas užgyrė ir pasiun vežioja maistą. Unijos va
klauso tos tautines grupės
tį ir
dovybė vakar sakė esanti
krašto lietuvį. Karo audra
amerikiečiai. Juk mūsų
svarstant
rezoliuciją
reikai
te
Prez.
Trumanui
pasirašy
padangė*
apsiniaukė
tirštė
pasiruošusi d e r ė t i s , bet
jį čia atbloškė. Jo šeima t a u t a t a i P nedidelė. Neleislaujančią
"tvirtą"
Ameri|ti
arba
atmesti,
jančiais
neaiškumų
ir
netik
premjeras Ramadier yra
yra vienui viena vokiečių k i m e tautiškai numirti dau- ses, kad savo laiku įjungus rumų debesiais, ALT žygiai kos nusistatymą.
juos į Lietuvos atstatymo
^arDe
geliui tūkstančių žmonių.
nusistatęs nekalbėti
kol
VVashingtone turi nepaprasEuropos valstybės visos | 2 r 0 0 O PrStlėįO S d ¥ 0
darbą
traukiniai vėl eis normaliai.
Neturėdami jie lietuviš
Sula: kė Atsakymą, Bet
Taigi besirūpindami savo j tai didelės reikšmės.
stebi kaip Amerika elgsis;
Ci^.'L.* Dri*r I ailra
kos
vadovybės,
linksta
i
vo
Nieko Gero
Tėvynės reikalais, neužmir
Vengrijos ir Ausrtijos rei- j
JIIClRį r IIM Ldllvą
kiškąją. Juos pasigauna vo- škime, kad be Didžiosios
kalu, nes nuo to priklausys j DETROIT, birž. 9. — Du
—Kaip einasi ?—klausiu.
kiečiai.
Lietuvos, mes turime ir Ma
ir jų laikysena.
i tūkstančiai UAW-CIO dar—Blogai, — atsako man.
Nelaiko Klaipėdiečiu*
žąją Lietuvą, kurios žemė ir
Vaikų turiu keletą, uždirbu
L G R A D A S birž
Lietuviais
JERUZALE,
birž.
9.—Ne
žmonės mums turi būti sa
tik 150 markių. Maisto truk
A1
tikras
telefoninis
perspėji
T
*l_ tjTT
,.
Albanijos žinių •agentūra
sta. Prisipirkti iš šalies nė
Klaipėdos krašto lietuviai va,—tikri vaikai. Ištieskime
- P r e z . Trumanas vakar vafca.rą, įsvvko trijų dienų vi- š i a n d i e n s a k § A l b a n i j o s
ra už ką, nes už savo mėne labai vargsta ir dėlto, kad pagalbos ranką nelaimin mas arabų legiono štabui
sinę algą tegalėčiau nusi jie nelaikomi lietuviais, ne giems žmonėms, kad jungti Haifoje vakar nakt]- iššaukė zitui Kanadoje. Jis nieko nedarys del taksų mažinimo ir kišleido
r a š t o a p s a u g o s m i n i s terija
komunikatą sakantį
pirkti vieną svarą sviesto. turi DP teisių. Screeningų nėmis Didžiosios, Mažosios beveik 100 vaikučių iš neto darbo bilių iki nesugrįš penktadieny. Ekspertai iš to spė "bus šaudoma į visus kari
ir Amerikos Lieutvos jego- limo vienuolyno. Nuodug- ja, kad jis uždės veto ant abiejų bilių.
nius lėktuvus, nežiūrint jų
Jis stebisi sužinojęs, kad m e t u b e v e i k visus juos * mis būtų prikelta mūsų Te-j niai peržiūrėjus namą irne—Prancūzijos premjeras Paul Ramadier sutiko šian
m§t§ iš
Vokietijoje veikia lietuvisUNRRA išlaikomų vynė,
K. Pelėkis j radus jokių bombų, vaiku dien sueiti su streikuojančių gelžkeliecių unijos vadais. tautybės," kurie skris virš
dalies pietinės Albanijos ne
kos kolonijos, brolių Ameri- stovyklų, kaip nacių draučiai buvo sugrąžinti.
—Italijos premjeras De Gasperi, prašydamas parlamen
s ir
toli Graikijos. Sakyta tas
kos lietuvių remiamos, kad ^
sąjungininkų priešus.
to
pasitikėjimo
balso,
sake
Italijai
reikalinga
U.S.
pagal
žygis imamas atsakyti "į
yra lietuviškos mokyklos ir G a l t a i P * atrodo UNRRA
KALENDORIUS
ba—200 milijonų dolerių paskola^—tuojau.
nuolatines graikų monarparapijos. Aš jam turiu n. |Ponams, bet mums jie yra
Birželio 1Q d.: Šv. Marga
—Austrijos
kancleris
Figl
užginčija
komunistų
vado
gai apie visa tai pasakoti. ! tikriausi, geriausi lietuviai
rita, Škotijos Karaliene, se- j
Fischer pareiškimą, kad Figl yra pasiruošęs atsistatydinti jchistų fašistų lėktuvų pro—Ar gauni kokių nors ži- '^skyrus nereikšmingą ma
LONDONAS,
birž.
9.
—
novės:
Kantrimas
ir
Vin—Dvylika ginkluotų žydų, viena jų moteris, pagrobė dajvokacijas virš Albanijos tenių iš tėviškės, iš Klaipėdos ž u m { * Perdaug jau suvokie- Belgijos policija laiko vyrą
gėla.
britus kareivius Ramat Gan mieste, netoli Tel Avivo. Iritorijos."
tėjusių),
mūsų
nelaimingos
krašto,
ir moterį;, kuriuos suėmė už
Birželio 11 d.: 8v. Barna
—Ispanijoje pranešta, jog ispanai gaus progos balsuoti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
tautog
vaikai.
—O, ja, menkai—sako jis
tai, kad netikri dugnai jų bas;
senovės: Dainius ir "taip ar ne" del Franco įpėdinystes plano priėmimo.
ORAS
man. Bijau rašyti. Tik vieną
Broliai amerikiečiai ture- šemadanuo3e turėję laiški- Skirgėlė.
—Moslemu sąjunga vakar užgyre planą padalinti In- Dalinai apsiniaukus, šilta
kartą parašiau kaimynai.
|tų padėti visomis išgalėmis j nes bombas, kokios buvo pa
diją.
ir tvanku. Lietus vakare.
—O atsakymą ar gavai? j šiems savo broliams atgau- j siųstos žymiems britams iš \t Paragink savo pažįstamus, —Arabams f sakyta pravesti bendrą streiką Palestinoje Saulė teka 5:16; leidžiasi
ja, po 5 mėnesių atė- ti prideramas žmonių tei- i Italijos praeitą savaitę.
t kad jie užsisakytų "Draugą"
birž. 16 d., kuomet U.N. komisija pradės nagrinėjimą.
|8:25.

Rusai Siūlo išpirkti
Vengrijos Žibal

Nauji Amerikos Lietuviu Tarybos
Žygiai Washingtone

Politiką Vengrijoje

Igironroja GeSžkeliečią
3,600 Daugiau Apfsido Sfreik? Prajicūzijoji
Anglies Kasyklas
*į*

Sako Trumanas Užnirs
Notą Vengrijos Reikalu

Pagrąsinus Bomba,
Vaikučiai Iškelti

Sutmė Nesiiičius
Uiskines Bombas

v

Vėliausių Žinių S a n t r a u k a

A'banij* Sako Šaudys
i Graikijos Lčkfuvu;
f
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Antradienis, birž. 10, 1947
1

rražios. Kilnios Širdies Vyras.,, i

1

ŽEMELAPIS POTVYNIO SRIČIŲ

KUN.
JUOZAPAS ŠAULINSKAS, VISŲ ŠVENTŲJŲ
PARAPIJOS KLEBONAS, BIRŽELIO 15 D I E N £ , 1947
M., ŠVENČIA SIDABRINI KUNIGYSTĖS JUBILIEJŲ.
Rūpintis žmonių dvasios Jis čia kaipo klebono pagel?rbve yra didelis ir kilnus bininkas buvo penkerius me
arbas, nes dvasiniai beiįtus. Ir daug širdies ir proto
iltūriniai dalykai duoda f įdėjo į jam pavestą darbą,
iprų pagrindą ir žemiškam j Dirbo ne tik bažnyčioje, bet
yrvenim ii, kuris turi vesti ejo iš zakristijos į viešą gynogu. į laimingą amžinybę, venimą. Daug dirbo su Maloje srityje kun. Juozapas | dos Apaštalyste ir L. Vylulinskas, Visų Šventųjų čiais.
etuvių parapijos klebonas,
Iš šios parapijos jis per
hicago, jau 25 metai kaip
keliamas i Šv. Jurgio para
oliai ir rūpestingai veiKia
piją, Bridgeport, kur kleboipo kunigas.
^'nu yra prelatas M. Krušas.
\ l r čia jis daugiau kaip per
|X)DO T I K R 4 KELIĄ
š
Per 25 metus jis skelbė-I; aašt'uc
^ o n e r i u s metus dideU kul'ievo žodį, teikė šv. s a k r a . : wgo uolumą parode. Cia taip
kentus, nuliūdusį guodė, a- p a t g r a ž i a i v e i k § s u o r g a n i "
ejojančiam rodė tikrą ke- z a c i 3 o m i s Įą žodžiu ir pavyzdžiu,
PASKIRIAMAS KLEBONU
Kun. J. Šaulinskas biržeIš Šv. Jurgio parapijos,

• •

"

j

—

jam. Kalbėt; žadšjo atvykti
A. Olis, dabartinis Sanitary
DANTISTAS
District Truatee. Pakviesta
LIETUVIS AKIU GYDYTJJAS
1446
So.
49th
Court,
Cicero
ir Darius-Girėnas posto na Antradieniais, Ketvirtadieniais
15 Metu Patyrimai
riai. Taigi, programa bus įir Penktadieniais
Tel. Yards 1829
Pritaiko
Akinius.
domi pamatyti ir pasiklau YAL.: 10-12 ryte; 2-6, %S MM.
Kreivas Akis
syti.
3147 S. Halsted St., Chicago
Ištaiso,

DR. P. ATKOČIŪNAS

Vaišėms ruošiama gėrime
ir užkandžio. Vįsi lietuviai
kviečiami atsilankyti į šį
pikniką ir paremti, nes pel
nas, kaip aukščiau sakyta,
skiriamas sušelpimui lietu
vių pabėgėlių.
Pikniko pradžia 3 vai. po
piet.
A. Valančius

Pirmadieniais, Trečiadieniais
ir šeštadieniais
Valandos: 3—8 popiet.

Ofisas Ir akinių dirbtuve:

DR. J. MOCKUS

VALANDOS: nuo 10 Iki 4 Ir t iki 8
NftdSliol oiural mita.H±

DANTISTAS

Dr. F. C. VVinskunas

7550 So. Halsted St.
Tel. HUDson 2096
1

DR. G. SERNER

OFISO VALANDOS:

10—12; 2—5; ir 6:30—8.
Trečiad. ir šeštad. vak. uždaryta.

3401 S. Halsted S t
Kampas 34th Street

GYDYTOJAS

IR

*t

CHIRURGAS

2420 W. Marąuette Rd.
Ofiso Tel.: PROspect 6446
Rez. Tel.: HEMlock 3150

VALANDOS:
Tą girk, kurs geriems dar Of f. tel. GRO 5677. Rez. SEE 0434
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; Ir
Dėl gausaus lietaus pastaruoju laiku išsiliejusi Missis- bams pasišvenčia, kurį geri Jei neasiliepia, šauk VIN 3900
Trečiadieniais pagal sutartimyli,
o
blogi
nekenčia.
sippi upė ir jos šakos užliejo žemesnes vietas Iowa, Illi
Dr. Peter J. Bartkus
nois, Kansas ir Nebraska valstybėse. Virš 10,000 gyven
Dr. J. W. Kadzewick
Tikslus tyrimas
Contact Stiklai
tojų buvo priversti iš savo namų išsikelti į saugesnes Orthoptic Gydymas, Stiklus Atnaujinu GYDYTOJAS m CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vietas. (Acme-Draugas telephoto)
2421 West 63rd Street
2951 West 63rd Street

Dr. Walfer J. Swiatek

**

N

VALANDOS: Susitartus — nuo 1:00
VALANDOS: nuo 2-4 ir 6-$ kasdien, iki 4:00 ir nuo 7:00 iki 9:00 vaka
išskiriant ketvirtad ir sekmad.
ro, išskiriant Trečiadienių tr šešta
Šeštadieniais tiktai nuo 2-4 popiet
dienių vakarus.

OPTEMETRISTAS
a. a. kun. Alex buvo St. Ma rioms " D r a u g a s " nemoka
2201 W. CERMAK ROAD
ry's Seminarijoje, Baltimore. mai visuomet patarnauja.
(Virš Metropolitan State Bank)
Visi pranešimai iš kitų
Kun. Juozapas lankė St. VinTel. OANal 7329
veikimo priimti. Tai.: — Kasdien
gruodžio 11 d., 1935 m., kun. cent kolegiją, Beatty, Pa., draugijų
l t iki 11; 1 lkl I; •
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iki
9.
Sefitad.
10
ryto
lkl • vak. Sek
Svarbiausias
pranešimas
bu
J. Šaulinskas paskiriamas paskui m e t u s buvo Temple
madlenj l t lkl 11. Trečiad. uždaryta
4729 So. Ashland Ave.
Šv. Mykolo parapijos klebo- universitete, Philadelphijoje. vo apie draugijos pikniką,
(2-tros lubos)
nu, North Side. O kovo 11, Ir 1914 metais įstojo į Šv. kuris įvyk;: birželio 22 d., Akis
Ofiso Telefonas: YARds 0554
Akinius
parapijcs
svetainėj.
Visas
1944 m. buvo perkeltas ?<' Vi- Bonaventūros semina r i j ą ,
Jei neatsiliepia šaukite^—
Egzaminuoja
Pritaiko
Res. Tel.: MIDway 2880
sų šventųjų parapiją klebo- j Allegheny, N. Y. 1919 me pelnas skiriamas sušelpimui
OFISO VALANDOS:
nu, kur jis birželio 15 d. tais kun. Juozapas buvo pri- lietuvių pabėgėlių Europoje.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4
1947 m., švęs sidabrinį ku- imtas i Chicagos arkivyskuvai. popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak.
Piknike bus išpildyta gra
OPTOMETEISTAS
Sekinad. nuo 10 iki 12 vai. dieną.
nigystės jubiliejų.
j piją. Pirmi jo žingsniai Chi- ži programa. Dainuos para

DR. CHARLES SEGAL

Dr. J. J. Smetana, Jr.

Ofiso Tel. GROvehill 5213
Rez. Tel. HILltop 2626

DR. A. JENKIN5
PHYSICIAN A SURGEON
(LIETUVIS GYDYTOJAS)

2500 W. 63rd Street
OFISO VALANDOS:
Kaadlen nuo J-4 p.p. Ir T:St-t
Šeštadieniais nuo S-4 popiet.
Trečiad. Ir Sekmad. uidaryta.
Ofiso Tel. — PROspect S838
Tol. — VKBclnU »41l

t*

1801 So. Ashland

Ofiso tel. MONroe 0570.
Tel. GRO. 1800 (Ofiso ir namų)
Tenka pastebėti, kad kun ' c a ^ e b , u v o 1 9 1 9 m e t a i s ' k a i pijos choras, vedamas varg.
Resld. tel. OANal 781S.
Avenue
J. šaulinskas visur paliko J » ^ _ k ° t * U > ^ m B J , _ S t A. Mondeikos. Chorui ir ve
gerą varią kaipo kunigas i?. Mary's of the Lake semina dėjui iš anksto už tai dėko
VALANDOS:
PHYSICIAN and SURGEON
PHYSICIAN
AND
SURGEOJN
riją.
Pirniad., Antrad.^ Ketvirtad.,
žmogus, kur tik jis gyveno
(Lietuvis Gydytojas)
X-RAY
EXAMLNATIONb
Penktad. 9:30 iki 12—1:30
DIDELĖS IŠKILMES
J.
RIMDZUS,
D.
C.
2200 West Cermak Boad
GEROS ŠIRDIES VYRAS
3925 West 59th Street
iki 8:30
LICENSED CHIROPRACTOR
VALANDOS:
VALANDOS; 2—4 popiet, 6:30—
Birželio 16 dieną, 1947 m..
Trečiadieniais Uždaryta
Kun. Juozapas Šaulinskaa
Kasdien
—
1-4;
7-9;
Trečiad.
Ir
8:30
vakarais. Trečiad. pagal sutartį
IN STATE OF INDIANA.
Visų
Šventųjų
parapijoje
bus
fiesta d. nuo 1-4; Sekmad. —
Šeštadieniais 9:30 iki 12—1:30
yra g e r o s širdies vyras.
pagal sutarti.
Home calls įn Indiana
iki 6 P.M.
didelės
iškilmės,
nes
kun.
Gruodžio 12 d., 1946 m. jis
Phone \Ventworth 2527
Ofiso Tel.
VIRtfinia 1886
Juozapas
atnašaus
šv.
Mišių
Akių
Specialistas
paaukojo $1,000 senelių p r n
PHYSIO THERAPY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
padėkos
auką
25
metų
kuniLaikomas Pasitarimui
glaudai.
Jis
Visų
Šventųjų
\ĘJ Kun. J. Šaulinskas
6757 So. VVestern Ave.
ą% %*V. uM.
H OUBS: ^ U ,
-.. parapijoje
prieš trejus me gystės sukakties proga. ąv.
CANal 0523 piatt Ęldg.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Telefonai:
o 10 dieną, 1922 m., šv. tus įsteigė Bendrojo Ameri- Mišių laike jair. asistuos'* Baturdaya 10 A. M. to 8 P. II.
Ofiso—HEIVtftek 5849
4204 Archer Avenue
1
nn J
Rezid.—HEMlock
2324
'ardo katedroje, buvo k a r - ^ Lietuvių šalpos Fondo * ' '
PaškausKas, kun. P.
LIGONIUS PRIIMA:
RE
Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. VALANDOS: Trečiadienį Ir Seiinolo Mundelein įšvęstas į (BALF) skyrių, kuris gra- ^ ^ ^ k u n - *™no G r i m s > w»
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. tadienj pagal susitarimą; kitomis
STASYS LITVVINAS SAKO:
:unigis. Nuo tos dienos iki žiai v e ikia. Iš jo vadovauja- V. Tikuišis ir V. Černausdisnomis nuo 2 iki 4 po piet,
kas.
Pamokslą
pasakys
kun,
Tal
7—9 vakare.
iandien jis neša žmonėms m 0 g parapijos šiais metais
" H AR A D
Geriausias Laikas Pirkti
Cristaus tiesą ir rodo meilę, buvo pasiųsta į BALF cent A. Briška.
U r \ D A \ l \ — VISOKIOS RŪŠIES NABfAMS
Tel.: GROvehill 4020
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REIKMENIS".
> <5ERAS PASIRINKIMAS:
rą $1,075 ir 12,000 svarų i Džiaugiasi Bažnyčia, džiau
(Ofiso ir Rezidencijos)
1RMIEJI KUNIGO
i 4146 Archer Avenue
rūbų.
igiasi parapijiečiai, dziaugifcStogams Reikmenys — Insnluota Plyta išvaizdos Sidings
IINGSNIAI
Ofiso Tel. LAFayette 8210
— Lango — Dnra — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
Jis taip pat yra spaudos si visi kun. Juozapo pažjstaRez. Tel. REPublic 0054
Varnišlo — Enamello — Geležiniu Namams Reikmenų
(JOVAIŠAS)
Pirmieji jo kunigystės d r a u g a 3 - D r a u g u i " paauko- |mi bei draugai, kad jis graJeigu Neatsiliepiama —
. (llardvrare — Pleisterio — Cemento — Srutų i . Visokios
Saukite: KEDzie 2868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rfišies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langą — Kom
ingsniai buvo šv. P. Mari- L $ 1 0 0 y. t a p o ? a r b e g narin. I žiai dirba kunigo darbą ir • •
binacijos Daru — WaIIboard — Plaster Board — Vamz
VALANDOS:
2423 VVest Marąuette Rd.
QS Nekalto Prasidėjimo pa-1 K u n j šaulinskas ^ 3 8 sulaukė sidabrinio jubihedžiu ir Daug Kitą Dalyko,
Kasdien nuo 1—3 vai. popiet
(Dargis Vaistines Name)
apijoje, Brighton Park ko- Į m e t a i s a p ; a n k ė Lietuvą ir jaus.
ir
nuo
6
iki
9
vai.
vakare.
OFISO VALANDOS:
APROKAVOJAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI!
Trečiadienio vakarais ir taipgi
Kasdien
nuo 1 iki 4 vai. p.p. ir
aoijoje, kur tada Ir dabar I j , J | i 0 ^ k ^ M U e t u v a b a-į K u n J u o z a p e , i r t o l i a u
Sekmadieniais pagal sutartį.
STASYS LITWINAS, Pres.
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutartį
lebonu yra kun. A. Briška. vo padariusi didelę pažangą | v e s k ž m c n e s i š g a n y m o k e .
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
*
CARR MOODY LUMBER CO.
visose gyvenimo srityse. Be. I . u
t a v o žingsnius ir
dabar ten pažanga sutruk
Tel. CANal 6122
Res. 6958 So. Talman Ave.
S039 S. HALSTED ST.
TEL. VICTORY 1272
toliau lydi Dievo malone.
Res. Tel. GROvehill 0617
dyta, nes Lietuva šiandfen
K. B.
Office Tel. HEMlock 4848
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vaL Tak.
engia ir kankina bolševikai.
Didele Krauutvė
BE
^ 3 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kun. J. šaulinskas y r ~
RAKANDAI, RADIO
—
2201 W. Cermak Rd.
draugiškas ir vaišingas, bet
IR JEVVELRY
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jis pastebėjo vieną kartą,
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v.
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio
2423 VVest Marąuette Road
kad seniau buvo daugia^
vakarais ofisas uždarytas.
draugiškumo ir nuoširdurr
OFISO VALANDOS:
REZIDENCIJA
Cicero,
—
Birželio
1
d.
įNuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakarė.
tarp visuomenės vadų.
Trečiad.
ir Nedėliomis susitarus.
3241 VVest 66th Place
vyko Šv. Antano Draugijos
BIOGRAFINĖS ŽINIG3
Tel. REPublic 7868
susirinkamas, kuriame priKun. Juozapas gimė liepei I imti visi laiškai. SvarbiauTel. CANal 0257
;
24 d., 1879 m., Jėzno para-1 šias laiškas buvo 'Draugo
Rez. Tel.: PROspect 6659
PHYSICIAN AND SURGEON
pi joje, Alytais apskrityje, administracijos su tikietais.
4645 So. Ashland Avenue
OFISO VALANDOS:
Lietuvoje. Į Jungtines Ame- Laiškas vienbalsiai priimtas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak.
rikos Valstybes atvyko 1900 j ir tikietai nupirkti. PavyzSekmad., Trečiad. ir Šeštad.
1821 So. Halsted St.
metais, dar tada jo brolis 1 dys kitoms draugijoms, kuVakarais—tik pagal sutartį.

Dr. Kazimieras E. Fitz Dr. Walter J. Kirstuk

S

DR. PETER I. BRAZIS

DR. AL. RACKUS

ffl

DR. EMILY V. KRUKAS

Dr. Alexander J. Javois

JOS F. BUDRIK, Inc.

•»-

DR. BIEŽIS

DR. J. J. SIMONAITIS

Graži Draugijos
Veikla

i

i*

DR. STRIKOL'IS

DR. P. Z. ZALATORIS

Visi departamentai patalpinti
viename baltame name
1947 metų Radios, nuo $20.00
iki $450,00.
TBLEVISION setai, po $275.
ir aukščiau.
Elektrikiniai dulkių valytuvai,
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai
pečiai, rašomos mašinėles.
Krautuve atdara kiekviena
dieną ir vakarais: pirmadienį,
ketvirtadienį ir šeštadienį iki
9 vai. vak.

3E
•
•

VIENINTELIS AMERIKOS LTETUVTŲ KASDIENINIS
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTAS BAL. 11d., 1933.

•

l»

WHFC - m kilocycles
SEKMADDSNIAIS: 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.

•Budriko leidžiamos Radio valanlandos kas sekmadienį, iŠ WCFL
(1000 kil.) radio stoties. 9:§0 va
landą vak.. o ketvirtad. vak. iš
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro.

JOS F. BUDRIK, Inc.

B

DR. I. E. MAKAR

|

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

10758 So. Michigan Avenue

'*$^^%l*** **#] r

GYDYTOJAS IR CIURURGAS

-*»«

A. Montvid, M.D.
Dr. Walter M. Eisin Dr.GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
( E I S I N A S )
6155 S. Kedzie Ave.

1739 So. Halsted St. Tel. HAY 3317

Practice limited to Obstetrics
and Gynecologry
VALANDOS TIK PAGAL SUTARTI
T e l e f o n a i

Jūsų indelių saugumui apdrausti per Federal Savings
į
and Loan Insurance Corporatton.

VVest Town State Bank Bldg.

2400 VVest Madison Street

Ofiso Tel.: SEEley 7330
Resiz. Tel.: BRUnswick 0597
VALANDOS:
Ofiso HEM. 8700. Rez. PRO. 6232
Nuo
1
iki
3
popiet; 6 iki 8 vakare
Jei neatsiliepia, šaukit MID. 0001

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 vakaro, Ketvirtadieniais
nuo 9 ryto iki 8 vak., šeštad. nuo 9 ryto iki 1 popietų.

~g>^

DR. T. DUNDULIS

4157 Archer( Avenue
Ofiso Tel.: PULLMAN 1193
Namu Tel.: PULLMAN 8277
Ofiso vai.: 1—3 ir 6-\-8:30 P. M.
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6—8
Trečiadieniais pagaly sutartį.

Savings andULoaUAisoGiatiol

6755 So. VVestern Ave., Chicago, 111.

i

JEIGU NORITE GAUTI S% — KEEIFBJTfJ

f m **^'

Kviečiame
Klausytis:
Mazlkos
Dainę
2lnln Ir
Pranešimo.

Telefonas — GROvehill 2242
S
S
B
B

JEIGU NORITE PASKOLOS ANT NAMO
JEIGU NO RITI PASIDĖTI TAUPINIMU1

LI\IVERSA

MARGUČIO Ofiso Adresas;

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

EE

B8E

Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. Office Tel. YARds 4787
Namų Tel. PROspect 1930
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p.
6 iki 9 vai. vakare.
Ofiso Tel. VIRginia 0036,
Rezidencijos Tel.: BEVerly 8244

S\

(-

Antradienis, bir?.

1947

DIENRAŠTIS DRAUGAS, dUCAOO. ICEINOIS
*a*
"Vilnies" redaktoriau, pri
klausai, nes klausai sveti
mos valstybes direktyvų.
Tamsta klaidingai manai,
kad aš esu susikrovęs čemo
danus bėgti į Ispaniją. Bi
joti NKVD agentų man nė
ra ko, nes Prancūzija dar
nėra taip moraliai kritusi ir
mokės apginti savo piliečius.
Jei Tamsta, "Vilnies" re
daktoriau, gavai Amerikos
pilietybę karpydamas "Pravdos" ar "Izvestijos" veda
muosius, aš prancūzų pilie
tybę gavau gindamas jos že
mę nuo agresorių, prisidėda
mas prie išlaisvinimo ir pra
liedamas kraują, tad aš vi
sai pilnai turiu teisę kriti
kuoti, nes aš esu pas save.
Jei aš tikiu į de Gaullį.
tai ne vien dėl to, kad jis
buvo mano šefu, bet dar ir
dėl to, kad aš matau, jog
jis myli Prancūziją ir nori
ją atstatyti. Jis nesiekia vai
džios kaip komunistai per
chaosą ar revoliuciją, bet
normaliu keliu. Ir didžioji
tautos dalis jau stovi už jo
pečių.

RESPUBLIKONAI KONFERUOJĄ

•

Po svietą pasidairius I

Man

° ******, į į *

1

— Seeds and fertihzers.
D ė d e K a r a v o j u s a p i e n a v o ! 'Ir, p a r o d e m a i š u s .

kelionę pas Hitlerį šitaip pa
Inspektoriai apžiūrėjo ir
sakoja:
buyo patenkinti.
— And hu iz dis gai? —
Kitos dienos popietyje ateina pas mane visi penki paklausė inspektoriai, rody
vakarykščiai džiormanai ir dami i mane.
—Farmos leiberis, — atvienas naujas. Pareikalauja
Harold E. Stassen (kairėje), buvęs Minnesota valsty
parodyti, kiek aš turiu pa- sake mano palydovas.
bes gibernatorius, konferuoja su New York valstybes
pirosų, kavos ir čokolado.
— O. K., tarė inspektoriai. gubernatorium Thomas E. Dewey. Spėjama, kad jiedu
Tą padariau. Jie pasakė, kad j Ir ramiai sau dumiam to- tarėsi apie kandidatus į prezidentus iš respublikonų par
tiek užteksią ir pas Hitlerį hau.
tijos. (Acme-Draugas telephoto)
Kai
ėmė
aušti,
pamačiau,
nugabensią, jei įrodysiu, kad
nesu šnipas. Išklausinėjimui kad esame kalnuose. Pusry Hitleris su Stalinu ramiai Tamsta irgi pasidarei "patpasidaviau. Išgirdę mano at- čių apsistojome pas vieną galetų piešti ir draskyti Len riotu", nes taip reikalavo
sakymus į savo devynias ga-. farmerj. Palydovas pačioj
kiją, aš jau mušiausi pran- Kremliaus "tovariščiai".
lybes klausimų, jie pasakė pradžioj f armėnui davė vie- cūzų armijos eilėse prieš na1945 metais mušdamasis
vakare būti gatavam išvykt ną papirosą, tad farmeris čius ir užsitarnavau pirmąjį
su vokiečiais aš gavau ant
pas Hitlerį;
pasidarė labai šnekus ir mie- "Croix de guerre", kuris nė
rąjį "Croix de guerre". Ži
Saulei nusileidus, prie ma- lai vedė derybas apie pus- ra veltui duodamas, bet rei
noma, "Vilnies" redaktoriui
no otelio sustojo makabilius. ryčius trims vyrams. Už tru- kia kuo nors pasižymėti.
būtų patikę, kad vietoj ka
Be šoferio, buvo dar kitas pūtį seklų ir trąšų gavome
Tad gali, "Vilnies" redak
ro" kryžių aš būčiau gavęs
Kada,
"Vilnies"
redakto
palydovas, kuris makabiliuj puikius farmeriškus pusry
medinį kryžių, nes tada jam toriau, nesidžiaugti, aš nesi
riau,
Tamsta
gurkšnojai
šalman užrišo akis. Pavažia čius. Bepusryčiaujant f ar
nereikėtų nuo mano straips ruošiu niekur bėgti ir mano
merio
paklausiau
apie
karo!**
alų
kurioj
nors
Chicagos
vus valandą ar daugiau, nu
nių, spausdinamų "Drauge", čemodanai stovi nesupakuo
karčiamoj,
aš,
vadinamasis
ėmė nuo akių skepetaitę. Bu baisenybes. Atsake, kad čia
Vyt. Arūnas
nervuotis ir naktimis nera ti.
"fašistas",
koviausi
prieš
ru
vo sutemę. Dar pavažiavus jis nematęs karo.
miai vartytis nuo vieno šo
porą, ar trejetą, valandų,
Po pusryčių pavažiavus a- dujų ir raudonųjų fašistų
Prieš antrąjį pasaulinį ka
no ant kito, galvojant, kaip
dominavimą
pasaulyje,
mie
buvome sulaikyti. Trys uni pie tris valandas palydovas
čia geriau mane iškoliojus. rą Lietuvoje buvo 681 pa
gojau
ant
šiaudų
ir
klam
formuoti vyrai su flašlaitais pareiškė, kad jau esame ne
rapijine bažnyčia. Karo me
pojau
purvinuose
apkasuose.
Bet jei jau norėjai mane tu nemažas skaičius bažny
mus apšvietė. Tuoj pažinau, toli fiurerio kvatierų. Tai
Vėliau man teko muštis pulti, tai bent reikėjo rim čių sunaikinta.
kad tai amerikonai. Aš, ži bus farma, arba klioštorius,
prieš italus ir vokiečius Tu čiau tai daryti ir ne taip
noma, nesakiau jiems helio. pamaniau.
Jie mums t a r ė :
(Rytoj apie pasimatymą niso fronte, kur gavau "Me- vaikiškai. Galėjai apie ma
daille Coloniale avec agrafe no asmenybę pasiteirauti
— Vač ju g a t ?
su Hitleriu).
¥T.i I . 1 | | I
»"»
Tunisie 1942-1943".
Paleckio, ar Gedvilos, kurie
Jei aš būčiau buvęs fa gerai pažinojo Vytautą APatarnavimo Plft
Vyt. Arūno Laiškas Prūseikai
šistas, ar gi būčiau tada ka rūną.
SBBBBBSBSBBBSBBBSBBBBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBBI
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* "D R A U G O" *
DARBŲ
SKYRIUS
"DRAUGAS** fTEIiP WANTED
ADVERTISING DEPARTMENT
127 No. Dearborn Street
, TeL RANdolph 9488-9489

HELP WANTED — VYRAI

MOULDERS — FLOOR
Plieno ofundreje patyrusių. Dar
bas dienomis. Taipgi reikia ir —
PADĖJĖJŲ
Pettibone-Mulliken

4710 W. DIVISION ST.

VYRŲ
NE DAUGIAU KAIP
45 METŲ AMŽIAUS

PASTOVUMAS, TRUMPŲ
VALANDŲ DARBAS, ŠVARIAM
MODERNIŠKAM NAME
• LABAI AUKŠTOS RATOS
72V4c J valandą pradedant
77 Mc | valandą po 3 mėnesių
82Vic į valandą po 6 mėnesių.

• 5 IR 6 DIENAS į SAVAITĘ
• VAL. 5:30 IKI VIDURNAKČIO
• APMOKAMOS
.IR ŠVENTES

ATOSTOGOS

• UNIFORMOS DUODAMOS
IR IŠVALOMOS VELTUI
• DAUG DARBININKĖMS
NAUDŲ TEIKIAMA

PATYRIMO NEREIKIA

Moterių Samdymo Ofisan

ATSIŠAUKITE

5324 S. Federal St.
LENGVUS DARBAI
VEIDRODŽIŲ DIRBTUVĖJE
Gera mokestis, turi būti atsakomingi, pastovūs darbai.
2211 W. ROOSEVĖLT RD.
Tel. SEELey 0162

Atvykite ir matykite

Miss

Allan

ILLINOIS BELL
TELEPHONE CO.
309 W. WASHINGTON ST.

ASSEMBLERS
SU AR BE PATYRIMO
Geros darbo sąlygos
Vai.: 8 ryto iki 4:30 pp.
5 dienas į savaitę.
Atsišaukite tuojau
Darbas laukia

VYRŲ

ROLLAN ELECTRIC CO.

YVarehouseje

8820 S. SOUTH PARK AVE.

PRIE
VAISIŲ IR DARŽOVIŲ

TRIangle 6141.

Puiki mokestis
Atsišaukite
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La Mantia Bros.
Arrigo Co.

MOTOTHE BEST RADIO PLACE
IN TOWN

28 S. Water Markei

NEEDS

HELP WANTED — MOTERYS

Solderers and Wirers

Kuris Iš MŪSŲ Dviejų Yra Fašistas?

Experienced rate, $1.06 •

OPERATORIŲ

AUTOMATIC INCREASES TO

Patyrusių
PRIE RAYON APATINIŲ
DIRBKIT ARČIAU NAMŲ

$1.16

Puiki Mokestis
Malonios Darbo Sąlygos
filiu Pietus u i maža kainą
Dykai ligoninės apdrauda

GfiRfiKITfiS APSAUGA
PASTOVAUS DARBO

O'BRYAN BROS.
4220 Belmont

WESTWOOD UQUOR STORE

We tralu lnerperlenced

giria

Startinę rate 95 cente

ROLA
4545 W. AUGUSTA BLVD.

Didybe pati pasigamina
sau pražūtį.
Ne kiekvienas pagarsėji
mas esti garbingas.
Svetimų nuopelnų nesisavink.

M O T E R I Ų
SKALBYKLOJE DARBAMS

Starehers, Pressers, Sorters
Pastovumas, gera mokestis,
5 dienos j savaitę
STEVENS LAUNDRY
3001 W. 51st Street

"Draugas" buvo ir bus jūsų draugas 1
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Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setų
IŠDIRBĖJAI

o mm
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Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išdirbime
Jgyjo nuo pirkėjų pilna
patenkinimą.

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

Dirbti Prie
Kepyklos Pečių

PASTOVUS DARBAS
APMOKAMOS ATOSTOGOS

RADIO SERVICE CO.

H E L P WAJrfED — MOTERYS

Visaip bandysime paskirti prte darbo
arčiausiai jūsų namų.

Ratos: $1.20 į valandą ir
5 centus j valandą bonų už
darbą naktimis.

Jūsų Radio Sugedęs?

•b

Corporation

APS

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA
TO LABAI PRIEINAMAS KAINAS!
Tflkstančial Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsina Mm. —
Prte Progos Paklauskite Jų.

Archer Avenue Fumilure Co.
— PARLOR 8 U I T E IŠDIRBAI AI —

4140 Archer Ave.

I

Chicago 32, Ui

Telefonas — DAFąyette 8516
Savininkas — J O l
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Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybe!
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Under tha Act oi March S, 1879.
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by the
Metams
•.-«.. *« 00
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1 ^ . . *-69
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Metams . . . . x *
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Chicaco Tribūne Sulaukus 100 Melu
KAIP IŠAUGO ŠIO DIENRAŠČIO POPULIARUMAS?
Šią savaitę pažymėtinai didelėmis iškilmėmis "The
Chicago Daily Tribūne" mini šimto metų gyvavimo
sukaktį. Ta proga šios dienos to dienraščio laida bus
didele, sukaktuvine. Joje rasime nę tik dienraščio, bet
ir Chicagos miesto augimo istoriją.
Nėra abejonės apie tai, k a i Chicago Tribūne yra
svarbų vaidmenį suvaidinęs miesto kultūriniame, eko
nominiame ir politiniame gyvenime. Jo vaidmuo ir viso
krašto gyvenime turėjo ir turi reikšmės.
Chicago Tribūne veik nuo pirmos savo atsiradimo
dienos įsigijo tokią ypatybę, kuri buvo naudinga jam
biznio atžvilgiu. Jis veik visada vedė tokią politikos
liniją, kuri vertė kitu s laikraščius apie jį rašyti ir
žmones apie jį kalbėti.
POLITINE LINIJA
Politikoje Tribūne dažniausiai yra opozicijoj. Jei bet
kurią valdžią — federalinę, steito ar miesto kritikuoja,
tai kritikuoja labai drąsiai, panaudojant visas galimas
priemones. Nors Tribūne laikomas respublikonų par
tijos krypties dienraščiu, tačiau tos partinės linijos
retai kada laikosi. Jis ir respublikonams duoda vėjo,
jei jų politika nesupuola su leidėjų nusistatymu ir jų
ekonominiais reikalais.
Užsienių politikoje šis dienraštis labai dažnai nėra
nuoseklus. Kai Europai kilo pavojai iš pusės nacių
siautėjimo, jis tuos pavojus iškėlė. Tačiau, kai Jung
tinių Valstybių vyriausybė ėmėsi žygių tą siautėjimą
sutriuškinti, Tribūne jiems buvo priešingas ir stovėjo
už tai, kad į užsienių reikalus nesikišti.
UŽTARIA LIETUVA, BET...
Panašią politiką veda ir dabar. Jo gabūs korespon
dentai praneša iš Europos, kad ten yra didelis komu
nizmo pavojus, bet kai vyriausybė imasi priemonių
šiam pavojui pastoti Veli3> Tribūne pasidaro izoliacionistu ir kiekvieną vyriausybės sumanymą gelbėti Eu
ropos tautų nepriklausomybę pulte puola.
Mes galime būti dėkingi Tribūnui, kad jis stovi už
Lietuvos žmonių teises į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. Daug kartų jis yra plačiai ir teisingai iškėlęs
pavergtosios Lietuvos žmonių tragediją. Daug kartų
ir editorialuose atvirai ir drąsiai išėjo už Lietuvos ne
priklausomybę.
Tas labai gera ir puiku. Tačiau sunku net įsivaiz
duoti, kaip Lietuva ir kiti kraštai būtų galima išlais
vinti iš rusų bolševikų vergijos, jei Amerika, turėda
ma šiandien didžiausius galimumus, nepadėtų Europos
tautoms atsistatyti laisvės, nepriklausomybės ir de
mokratijos pagrindais.
Nepaisant to, mes esame dėkingi Tribūnui, kad jis
bent iškelia Lietuvos žmonių vargus ir drąsiai pasisa
ko už jų teises į laisvę.
Chicago Tribūne leidžia plačiai žinomoji McCormick'ų
šeima. Dabartinis leidėjas ir redaktorius yra pulk. Robert R, McCormick. Skaitytojų jis turi virš milijoną.
Reikšmingo jubiliejaus proga ir mes prisidedame prie
leidėjų ir redaktorių pasveikinimo.
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Iš Stalino-Hitlerio Bičiulystes Laikų
KAIP AUGO STALINO APETITAS
Darant tęsinį to, kas vakar šioj vietoj tuvo rašoma
apie tai, kaip Stalinas su Hitleriu dalinosi pasauliu,
reikia pabrėžti, kad Hitlerio "palankumas" labai su
žadino Stalino apetitą.
Jis panorėjo sužinoti lėktuvų, patrankų, tankų ir lai
vų planus. Jį interesavo naujieji vokiečių ginklai ir
norėjo sužinoti jų paslaptį. Kada vokiečių delegacijos
viršininkas sugrąžo į Berlyną ir išdėstė rusų reikala
vimus, jis buvo labai nustebęs, kad vokiečių generolai
lengvai sutiko išduoti planus. Sugrįžęs atgal į Maskvą,
jis buvo priimtas paties Stalino, kuris šypsojosi pa
tenkintas, kad vokiečiai sutiko su jo reikalavimais.
Pirmą kartą sovietų diktatorius, kuris visad laikosi
rezervuotai, "išsisagstė" ir išdėstė sovietų ekonominį
planą:
— Mes daugiau nebesame reikalingi niekeno pagelbos stambioje industrijoje, elektros ir chemiškoje sri

DRAUGAS, CHICAGO,

tyje. Tačiau mums dar reikalinga svetimųjų pagelba
laivų statyboje, nes mano admirolai miega. Jei mes ga
lėtume drauge dirbti keturis ar penkis metus, tai So
vietų Rusija galės pagaminti tiek medžiagos, kad jos
užtektų net dviem Vokietijom.
'. Tada Stalinas galvojo, kad bendradarbiavimas su
naciais dar ilgai tęsis. Bet vokiečiai iš savo pusės irgi
pastatė reikalavimus. Jie paprašė Ledynuo ta/jame van
denyne ir Tolimuose Rytuose bazių, kad galėtų aptar
nauti savo povandeninius laivus plaukiančius tose sri
tyse. Rusai su tuo sutiko ir prie Murmansko užleido
vieną uostą,.

ILLINOIS

£ T.

Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos vyriau
sybės turės greitai apsispręsti tokiu klausimu, kuris
yra nepaprastai svarbus, gyvybinis.
Rusijos bolševikai, akiplėšiškai laužydami tarptau
tines sutartis, užsimojo pasiglemžti visus Balkanus.
Apart kitų, jie parbloškia ir sumindžioja Bulgarijos ir
Vengrijos demokratiją ir labai rimtai grasina Čeko
slovakijai ir net Austrijai.
Dabar jau aišku, jei ir čia Vašingtonas ir Londonas
nusileis, tai kitas Maskvos žygis bus daromas tiesio
giniai į Graikiją ir Turkiją, o po to j Italiją ir Pran
cūziją. Kokioj būklėj atsidurtų Didžioji Britanija, ir
kalbėti apie tai netenka. Ji būtų sumalta į dulkes.
Europa dar niekuomet nebuvo taip dideliame pavo
juje patekti į komunistinio totalitarizmo žnyples, kaip
dabar. Ją gali išgelbėti tik Amerikos skubus susiorientavimas, greiti ir energingi žygiai. Gera,- kad Va
šingtone apie tuos pavojus daug kalbama. Bet žodžių
šį kartą nebepakaks. Į tuščias kalbas diktatoriai dė
mesio nekreipia. Nepaisė tuščių protestų Hitleris, kai
jis triuškino savo kaimynus, nepaisys jų ir diktato
rius Stalinas.
Tik stipri ir griežta Dėdės Šamo ranka tegalės pa
daryti galą komunistiniam siautėjimui Europoj.

•
Patys Tremtiniai Gina Savo Reikalus
Kaip žinoma, š. m. balandžio 14 d. gen. Clay, U. S.
militarinės okupacijos viršininkas Vokietijoj, kreipėsi
į tremtinius, ragindamas juos grįžti į savo kilimo kraš
tus. Tai būsiąs geriausias sprendimas.
Lietuvių tremtinių spaudoj pranešama, kad L.'T. B.
Vyr. Komitetas, lietuvių tremtinių vardu įteikęs gen.
Clay memorandumą, kuriame nurodytos priežastys, ku
rių dėliai, vargu bau, kas iš lietuvių šituo p. Generolo
pasiūlymu pasinaudos. Drauge pareikšta viltis, kad U.
S. vyriausybė lietuvių tremtinių likimą išspręs kitokiu
būdu, pavyzdžiui, kaip kad išsprendė Anglija jos zo
noje gyvenančių, t. y. paimdama juos į Angliją.
šiandien sueina lygiai 25 metai, kai buvo įšventinti
kunigais — kun. Anicetas Linkis, Šv. Kryžiaus parap.
klebonas, ir kua. Juozapas Šaulinskas, Visų Šventųjų
parap. klebonas. Abu sveikiname ir abiem linkime svei
katos dar daug metelių darbuotis Dievui ir Tėvynei.
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ANGELAITIS

IŠLIKOM

GYVI

VAIZDAI IŠ BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS
(Tęsinys)

Iš Šen Bei Ten
Rašo Tadausas Dūdelė

Neseniai Maskvos bolševi
kų laikraščiuose nuskambė
KREMLIUS NUSIMINĖ DĖL GREITOS PERGALĖS
jo, kad vienintelė l a i s v a
Tuo laiku kaip tik prasidėjo rusų karas su suomiais.
spauda pasaulyje yra bolše
Vokiečiai stebėdami šį keistą karą susidarė įspūdi, kad '
vikinė s p a u d a . Visa kita
rusai nesugeba priešintis gerai ginkluotai armijai ir
spauda, ypač Amerikos, yra
šita nuomonė greičiausiai turėjo didelės įtakos j būsi
pavergta.
muosius sprendimus. Tačiau dar tą žiemą vokiečių-rusų santykiai pasiliko geri. Rusų laikysena laike vokie
Kaip Maskvoj nuskambė
čių invazijos į Norvegiją pilnai patenkino Berlyną.
jo, taip ant Holstryčio ai
das atsiliepė. Ir " V " išmin
Bet sovietų nuotaika greit pasikeitė, kai jie pamatė,
čiai pradėjo įrodinėti, kad
kad vokiečiai pradėjo laimėti mūšį vakaruose. Stalinas
Amerikoje nėra spaudos lais
suprato, kad jis smarkiai apairiko galvodamas apie il
vės. Girdi, Amerikos spau
gą karą.
dą kontroliuoja didžiuliai
Rusai pradėjo tvirtinti savo sieną rytuose, galutinai
koncernai, o laisva spauda
užimdami Baltijos kraštus ir prisijungdami Besarabi
(čia " V " turi galvoj ''Daily
ją. Šitoks rusų susiinteresavimas vakarų siena iš karto
Worker") turi dusti.
.suintrigavo Berlyną. Hitleris, matydamas, kad rusai
stiprina sieną( pradėjo nervuotis ir savo artimiesiems
• • *
draigams pareiškė, kad konfliktas su rusais yra ne
Amerikca žmonės tačiau
išvengiamas, tik reikia palaukti patogesnio momento,
ne taip galvoji. Jeigu jie
kad jį pradėjus. Jis skaitė, kad rusai gali netikėtai
galvotų, kad "New Y o r k
pulti Vokietiją, kada ji bus smarkiai susirėmusi su
Times", "Chicago Tribūne",
vakarais, tad generolai Jodl ir Keitelis gavo įsakymą
"Daily Times" ar kuris ki
paruošti rytų frontui kontra atakos planą.
tas laikraštis yra ''paverg
Pradžioje Hitleris manė pradėti karą prieš sovietus
1940 metų rudenį, bet generolai jį atkalbino nuo to žy-« tas", t i e laikraščiai labai
greitai numirtų. Kaip? La
gio ir puolimas buvo atidėtas vienam sezonui. Vokie
bai paprastai. Sakykim, skai
čių kariuomenės koncentravimas rytų fronte buvo pas
tytojai ima galvoti taip, kaip
partintas ir vokiečiai stengėsi užimti visus svarbesnius
galvoja "Pravda" ar "V",
punktus.
ir vieną rytą nebeperka nė
Kartu Vokietija stengėsi susirasti draugų Balkanuo
vieno "New York Times" ar
se. Rumunija, karaliui Karoliui atsistatydinus, pasida
"Chicago Tribūne'' numerio,
rė Vpkietijos sąjungininke. Tas žinoma nepatiko Mask
bet reikalauja "Daily VVorkvai, nes ji matė, kad Rumunijos paktas su "ašimi" yra
e r " ar "Chicago Star". Ne
aiškiai nukreiptas prieš sovietus ir stiprina vokiečių
tik tą vieną rytą' taip daro,
poziciją prie Dunojaus. Pagaliau Maskvai didelį* smūgį
bet ir kasdien. "Nelaisvieji"
suteikė naujas trijų paktas tarp Vokietijos, Italijos ir
laikraščiai tuojau bankrutuo
apomios.
ja, o "Daily Worfe«r" trium
Apie Stalino-Hitlerio bičiulystę dar ir rytoj pasiskai•
fuoja.
r,
!
tysime.

Europa Dideliame Pavojuje

Antradienis, birž. 10, 1947

Graži fantazija, ar ne, Hol
stryčio galvočiai? Taigi, fan
tazijų galima turėti visokių,
bet jos visos taip nutolu
sios nuo realybės, kaip * 'Dai
ly VVorker" ar " V " liejama
bolševikiška propaganda nuo
tiesos. Amerikos* žmonės ma
to, kurie laikraščiai jiems
tarnauja ir teisingas žinias
teikia ir kurie yra vergiški
bolševikiškos diktatūros gar
bintoj ai. Amerikoje spaudos
laisvės kartais net per daug,
nes ji kartais panaudojama
tos pačios laisvės griovimui.
• •
•
"V" džiaugiasi, kad "Amerikai" ir kitiems bolševi
kų negarbinantiems laikraš
čiams uždarytas Lietuvon
kelias. Girdi, seniau buvo
uždarytas kelias Lietuvon
"pažangiems" laikraščiams,
todėl dabar negali būti įsi
leidžiami "nepažangūs".
Girdi, t i e ''nepažangūs"
laikraščiai "melą" apie bol
ševikišką rojų skleidžia.
Jeigu mes gautume laik
raščių iš Patagonijos, ku
riuose būtų parašyta, kad
Amerikoje i siaučia žiauriau
sia diktatūra, kad žmonės
tremiami į koncentracijos
stovyklas Aliaskon, męs at
laidžiai nusišypsotume ir numestume tą laikraštį į šiukš
lių dėžę. Lygiai tą patį pa
darytų ir Lietuvos gyvento
jai, jei laikraščiuose melą
rastų. Deja, melą skleidžia
tik " V " , bet ir ji į Lietuva
neį*3ileid.žiama, nes kai kada,
ginčydamosi su kitais laik
raščiais, per daug išplepa.

— Gal vėl koks visuomenininkas, — tarė kunigas
Tadas.
— Gal, — atsakė Mykolas ir nuėjo į raštinę, kuri
dabar buvo įrengta koridoriaus gale. Buvusios rašti
nės kambarys, salionas ir vienas vikarijatas buvo už
imta sovietų karių.
— Manęs ieškote? —.užklausė Mykolas, raštinėje
radęs civilį žmogų.
— Aš ieškau kunigo Mykolo Gabrėno.
— Tai aš.
— Tai teikitės vykti su manim į NKVD.
— O kas tamsta esi?
— Nori žinoti? štai, — ir parodė NKVD tarnautojo
dokumentą.
Kunigas norėjo paimti knygutę į rankas, bet enka
vedistas atitraukė ranką ir t a r ė :
— Skaityk iš tolo, į rankas dokumento neduosiu.
Enkavedisto vardas ir pavardė rodė, kad tai ne lie
tuvis, o rusas.
— Na, gerai, — atsakė kunigas, — palauk, aš pa
siimsiu kepurę.
Enkavedistas kunigą sekė į jo kambarį. Matyt, bi
jojo, kad kunigas nepabėgtų.
v
— Sudiev! Aš išvykstu i NKVD, — pasakė kunigas
Mykolas klebonui, kuris kaip tik tuo metu ėjo iš savo
kambario.
Klebonas norėjo kažką pasakyti, bet nespėjo nė žo
delio tarti, nes enkavedistas paragino:
— Skubiau!
Nuvedė kunigą enkavedistas \ NKVD namus. Užve
dė i antrą aukštą, privedė prie aštunto kambario.
Nustebo kunigas, koridoriuje pamatęs aną "visuome
nininką".
— Labą dieną, — tarė visuomenininkas, pro šalį
praeidamas.
— Labą, — atsakė kunigas, kūnam buvo dabar vi
sai aišku, kas tai per "visuomenininkas".
Kun'gas buvo įvestas į kambarį. Prie stalo su ke
pure sėdėjo uniformuotas enkavedistas. Pamatęs įėjusį
kunigą, šaltai t a r ė :

-

s§sk

-

"

r r
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Kunigas atsisėdo.
' **
•*
— Blogi dalykai su jumis.
— O kas tokio!
"k
— Tuoj pamatysi, — atsikėlė enkavedistas ir išėjo.
Netrukus kambarin įėjo du nauji tardytojai
— Ar moki rusiškai? — užklausė vienas.
— Moku
•

— Su jumis labai blogai. Veiki prieš valdžią, kurs
tai žmones. Už tai atsakysi prieš įstatymus. Nebaus
tas neliksi.
— Kuo gi mano veikimas prieš valdžią pasireiškė?
— Tu išvadinai sovietus azijatais. Tai didis įžeidi
mas.
— Ne, ne taip. Esu pasakęs, jog iš Azijos atėjusi
tauta negali mūsų išmokyti kultūros, civilizacijos. O
kas yra iš Azijos, tai nėra joks užgavimas, jei jį to
kiu ir pavadinsi. Aš nepykstu, jei kas mane europiečiu
pavadintų. Buvo taip.. Turėjome laidotuvių procesiją.
Netoli šventoriaus prieš procesiją išbėgo moteris, tik
rai ne europietė, ir pradėjo kolioti visus procesijos
dalyvius. Tai buvo tikra azijate, nes jos akys ne to
kios kaip europiečių. Europiečiai tokių plačių akių ne
turi. Po to aš ir pasakiau, kad tokia azijate neišmo
kys Europos.
— Tai įžeidimas. Už tai kalėjimas.
— Aš to nebijau. Esu pasiruošęs. Kalėjime jau esu
buvęs. Mūsų tautes priešai jau buvo kartą mane į ka
lėjimą įkišę,
— Nemanyk, kad sovietų kalėjimas toks pat. Seniau
kalėjimas tai buvo kurortas, o ne kalėjimas. Kaliniai
gaudavo gerai pavalgyti, nieko nedirbdavo, laikraščius
skaitydavo. Paragausi sovietų kalėjimo!
— Ar taip? O aš maniau, jeg sovietų kalėjimas turįs
būti dar geresnis, nes sovietai visur skelbiasi aukš
tos kultūros'žmonės esą.
— Gal užrūkysi? — pakeitęs toną, tarė tardytojas.
Pamatęs, kad kunigas gąsdinimų nebijo, pradėjo švel
niau kalbėti.
i
. :"- į
— Dėkui, nerūkau, — atsikė kunigas.
— Bet į politiką tai nesikišk ir liaudies nekiršink.
— Liaudies nekiršinu. Teskelbiu religinius dalykus
arba tokius, kurie būtinai rišas su religija.
-*- Ką čia su religija! Religijai ateina galas. Jos
vieton stoja mokslas. Mokslas yra įrodęs, jog nėra
jokio Dievo.
— Kas? Mokslas?! Priešingai. Mokslas rodo, kad
Dievas tikrai yra. Pasakykite, koks mokslas Įrodė, kad
Dievo nėra, kokie mokslininkai? O aš pasakysiu, kad
didžiausi mokslininkai, išradėjai, žymūs vyrai buvo
giliai tikintieji.
(Bus daugiau)'
l'T^ĮSS'iJ

t
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CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA
Pirmas Toks
Atsitikimas
LIETUVIS SUTVARKO
BANKININKO SŪNAUS
LAIDOTUVES

NAUJAS

VIRŠININKAS

rikos visuomenę apie Lietu
vių Tautos ir mūsų Respub
likos nelaimes. Džiaugiuos
pasimatęs su New Yorko
miesto meru, Marylando vai
stijos bei municipaliteto va
dovybes žmonėmis ir visur
susilaukęs pritarimo lietuvių
siekimui atstatyti Nepriklau
somą Demokratinę Lietuvos
Respubliką.

Kai Kilo Streikas

Pranešimai
Federacijos Chicago Apskrities susirinkimas Įvyksta
trečiadienį birželio 11 d., 8
vai. vakare, L. Vyčių salėj,
2453 W. 47th St. Draugijų
ir organizacijų atstovai pra
šomi atsilankyti.
Valdyba

r»

ILLINOIS

Buffalo, N. Y. — Birže5 dienos vakare dėl streiko
į turėjo užsidaryti trys mai lūnai. Mažiausia dar trys
malūnai gali būti priversti
užsidaryti ryšiumi su strei
ku.

Pritarė

Bridgeport. — Laidotuvių
Nekalto Prasidėjimo Sese
direktorius Stanley Mažeika
Amerikiečių karinės val
rų Giltlos susirinkimas įvyks džios Vokietijoje galva gen.
vieną dieną gavo netikėtai
J J
6
si vakarą, birželio 10 d., 7-tą r i l
_
.. . 6 V .
telefonu skambutį. Šaukė
*
.
•
i Clay
pritarė
amerikiečių
valandą,
Balsių
namuose,
prezidentas Chicago Termi
komisijos paruoštam planui
Prisimindamas toliau nuo
4355
S.
Artesian
Ave.
Gildos
nai Bank. "Ar gali Tamsta širdžią nuotaiką pas poną
pasiųsti kelis
tūkstančius
nariai prašomi dalyvauti ir vokiečiu dėstytojų ir moky
skubiai išvykti į Houston. Ministrą Žadeikį VVashingpasitarti pikniko reikalu, ku- t o j ų į A m e r i k ą
susipažintį
Texas, kad sutvarkyti ma- t o n e > draugiškos Baltimores
ri
v k
Dr. Harold C. Hunt, nau- j\ & i y s liepos 27 d., Auš- su Amerikos kultūriniu gy
no sūnaus laidotuves?" S. lieluvių visuomenės priėmi
ros Vartl
ara
<Rutos
" venimu ir švietimo darbu.
Mažeika atsake teigiamai.
mą š. m. kovo mėn. 1 d., jas Chicago Švietimo V a r y - 1 d a r ž s W e*s t PS i d eP- '
>
Valdyba
Jaunuolis Andersen, 19 p u o š n ų bankietą New Yorke bos viršininkas. Jis pakvies- 1
metų amžiaus, sūnus banki- kovo m ė n . 8 d., turiu pa- tas iš Kaneus City, Mo., kur
ninko, studentas Yale uni ! reikšti, kad išvykdami į Chi- per kelis metus ėjo tas pa
Tokyo. — Japonijos vys
versitete, dingo iš mokyk- c a g o įšsivežėm daug malo- čias pareigas. (Acme-DrauSulaukęs 78 metų, Rekupai ir kiti katalikų vadai
los ir po septynių dienų ras-1 n i ų atsiminimų apie Rytinės gas telephoto)
gensburge mirė ilgametis
susirinks į Sophia jėzuitų
tas negyvas Houston, Texas. j Amerikos lietuviu plačią šeiknygų ir liturginių veikalų
Policija nustatė, kad jis pa-1 m y n ą .
giminėms ir atskiriems as- leidėjas Friedrichas Puste- •universitetą, Tokyo. Jų su
pildęs saužudystę Buvę pas
. menims New Yorke, Phila- tas. Dabar įsteigtai leidyk važiavimas įvyks šią vasa
rą. Bus svarstoma Bažny
* dokumentai buvo suplėšy- i A t v ^ k ę C h i c a š o n > ^ t e * • \ delphijoj, Baltimęrėje ir Chi lai vadovauja prof. G. Enčios problemos keturių die
ti į mažus gabalėlius, kad k o v o , s t ° t y ™d°me
£ " * « : cagoje, kurių dėl jų gausu- gelhardtas.,
nų konferencijoje.
tuo būdu paslėpus savo a s - 1 m ū s l a u k i a n c i u h e t u v l u . b u " | mo neįstengiu išvardyti.
menį. Policija gabalėlius su relį. Tą pat dieną turėjome i Ta pačia proga prašau atPLATINKITE *'DRAUGĄ"
malonumą1 per mums suruoš l e i d i m o
dėjo, sulipdė, nustatė jo as t^lunčhą" p^žintiTr "daugiau I
« * k u r i l J Pakvietimų
Vokietijoje sovietų rusų
menybę, po t o pranešė tė lietuvių visuomenės atstovų, j d e l . suprantamų mano am
okupacinėje zcnoje dabar
SENOMS, ATDAROMS,
vams,
Š. m. balandžio 19 dieną su žiuje priežasčių, negalėjau yra 2,700,000 katalikų. Jų
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS
Mažeika, gavęs iš tėvų
priimti.
ruoštas bankietas ir po jo
IK ODOS IŠBĖRIMAMS
reikalingus liokumentus ir
Dr. Kazys Grinius padėtis yra labai sunki, nes
i
pakvietimai j įvairius susi
bolševikai
neduoda
sąžinės
Kenčiantleji nuo senų. atdarų
dantų X-Ray nuotraukas, rinkimus, koncertus bei po Chicago, Illiifcis,
i! tr skaudžių žaisdų, žino kaip sunlaisvės.
skubiai išvyko ir atliko, kas kylius leido mums giliau pa 1947 m. birželio 1 d.
!;ku yra ramiai pAsidėtl, Ir kaip
inktle* metu negalima gerai išsi
buvo reikalinga. Kelionę į žinti Chicagos lietuvių gyve
miegot. Kuomet
žaizdos pradeda
ten ir atgal turėjo lėktuvu. nimą ir pajusti tokią pat
aieit ir skaudė
St. Paul.
Mcnsignor
ti — užtepkite
Tėvai mano, kad jų sūnus stiprią meilę savo senajai, Fulton J. Sheen pareiškė,
LEGULO OintBritų okupacinių
pajėgų ment
palengviž u d ė s i dėl nepasisekimų
Tsvynei, k a r š t ą norą maty- j kad nuolatinė malda pasaulį .Vokietijoje vyr. vadas pa ; nimui skausmo
Ir niežėjimo tų
moksle
VBA.
kvietė 35 vokiečių moksli senų, a t d a r ų ir
ti ją laisvą ir teikti pagal apsaugos nuo komunizmo.
* skaudžių žaisdų.
ninkus
ir valstybininkus
bą jos dukterims ir sūnums
. . . . .
...
.•
_ i i J o atgaivinau
tremtyje, kaip i r Rytuose.
y
vykti i Angliją ir trijų sa-1 į prašalinančios
e i o s j 8kau*m*
patybfts suteiks
vaičių studijų keliones metu J o m s tinkamą
Apsistodamas
pastoves
Aštuoniasdešimt metų am
nakties poilsi Ir
susipažinti m britų moksli pagelbfe išgydyt
žiaus sulaukęs, po pustre niam gyvenimui Chicagoje,
atda
niu, kultūriniu ir valstybi senas,
čių metų, palyginus, sunkaus tikiuosi įstengsiąs ir toliau
ras ir s k a u 
džias žais
niu gyvenimu.
tremtinio gyvenimo Vokie dirbti bendrai su visais lie
las. Vartokite JJ irgi skaudlems
nudegimams, l a š ų Ir nutrūkimų
tijoj, aš su žmona ir sūnu tuviais už Nepriklausomą
Iš
vieno
grūdo
teisybes
;
į
prašallnlmui, ir kad palengvinti
ANTANAS JONAITIS
Psorlasis
niežėjimą. AtvSdina va
Lietuvą,
būti
su
visa
šeima
mi 1947 m e t a i s sausio mėn.
melagis pataiko primalt me dinama Atniete's
Foot degimą ir £
MiK- Birželio 8d., 1947m., 8:nležijima,
sustabdo
jo plėtimąsi, ii
4,")
vai.
ryte,
suluukva
senatvės.
naudingais
lietuvių
bendruo
24 d. pasiekėme Jungtines
lų kubilą šimto saikų.
sulaiko nuo odos nudŽiOvlnio ir !|
(litne Lietuvoje. Kilo Kt Uamenės nariais ir dėkingais
;;iutrCkimo t a r p pirštų: geras ir
•oinių apekr., FklrsntTiiunfs pa
Amerikos Valstybes.
sausos, trokštančios odos nležSjl- į!
rapijos, IVntvarčiy kalino. Am
PLATINKITE DRAUGĄ
tnul, nuo darbo išbėrimams ir ki
erikoje išgyveno 54 metus.
Nuo pirmos dienos iki šiol laisvos šalies gyventojais,
toms odos n e g a l i m s iš lauko puTuliko
dideliame
nuliūdime:
m u s lydi draugiški sveikini kurioje radome užuovėją ir
>';m<>ną Aleksandra (po tėvais
Vaitkute): sOnu Vincentą ir
prieglaudą.
B. A . L A C f l A V V I C Z
mai, geri linkėjimai, pagar
LEOULO OINTMENT parslduomarOią Emily; d u k t i r j Oną ir
l a po $1 26 ir po S3.5I.
: rntą Kdward Konocny; 6 anū
Savo
pirmuosius
atsimini
ba ir p a r a m a .
Iškilmingai
Laidotuvių Direktorius
kus; 3 pusscsvr»s — Sophi«- ir
f;vogvrj
Petrą
Vaifltų
ir
jų
šoiSiųskite Jūsų Money Orderj tie
mus
apie
J.
A.
V.
.baigda
ROSELANDE
sutikti New Yorko uoste ir
siog J —
lea Stulga (PiUsburgh, P a . ) ,
()ną Valentienę (Cleveland. O.)!
palydėti i S. L. A. būstą, t u mas, reiškiu gilią ir nuoširKOPLYČIA RANDASI:
fivoRvrį Petrą Bartkų ir Ju W*
LEGULO, D E P T
D.
fhynas ir kitas gimines. Lietu
rejome didelį malonumą tą jdžią savo ir savo šeimos pa10756
So.
Michigan
Ave.
voje paliko 2 seseris Marijoną
pirmą vakarą praleisti k a r t u ] dėką už svetingumą, para Mačiuliene.* ir Kotryną Juškie
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2515
4847 W. 14th Stre«t
nę ir kitas gimines
Rez. teL — COMmodore 6766
šu J. A. V. lietuvių visuo- jmą visiems, visiems, o ypae
CICERO 50. ILLINOIS
Priklausė prie šv. Antano
draugijos
(18th
Street).
menes atstovais. Išbuvę ke-1 pagelbėjusiems atvykti I. R.
K ū n a s pašarvotas namuose:
lias dienas New Yorke, Su R. Committee Sutikimo Ko
G743 S. Kockvvell St., Jtel. VAU'.
3694. Laidotuvės įvyks ketvir
tikimo Komiteto ir giminių mitetui New Yorke, S. L. A.
tadienį, Birželio 12d. Iš namų
^STORIUS
globojami bei vaišinami, ga- I Vadovybei, Lietuvos Gener. 8-tą vai. ryto bus atlydėtas i
Gimimo šv. P a n e l i s Marijos pa
MCSŲ KOPLYČIA YRA AIR-CONDITIONED
Įėjome b e n t kiek atsipeikė Konsulatui, Liet. Pasiunti
rapijos bažnyeią. kurioj įvy-KS
gedulingos pamaldos už velio
t i nuo sunkios kelionės lai nybei Washingtone, Balti
nio sielą. Po pamaichi bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.
vu ir pasigrožėti miestu. Tuo mores lietuviams,- Amerikos
• V/g bloko į rytus nuo Halsted. Pietų gatves pusėje.
Nuoširdžiai kviečiame visus
p a t laiku, lietuvių organi- Lietuvių Tarybai, l i e t . Kongimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti
šiose laidotuvėse.
zacijų dėka, g a v a u progą su- i šului Chicagoje, L i t h u a n i a n
Laid. direkt.: A. M. Phillips,
sipažinti su J. A. V. stam- Chamber of . Commerce of
tol. YAKds 4908.
'JOJ
biausios spaudos atstovais Illinois, menininkams bei lie(Prašome nesiųsti gėlių.)
U G D Ė S I O VALANDOJ
ir painformuoti plačią Ame- tuvių spaudos atstovams,
šaukite
į
*» -.

Suvažiuos Vadai

Kas Vadovauja!

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DEEN4 IR NAKTĮ

4605-07 $. Hermitage
Avenue
Yards 1741-2
4330-34 S. California
Avenue
Lafayette 0727
Koplyčios VELTUI Visose
Chicagos Dalyse
Radio Programai WGE3
(1390 k.)
DABAR KAS ŠEŠTADIENI,
nuo 9:15 iki 8:30 v. ryte.

Nėra Laisvės

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

Britai Kviečia

Mano Padėka

NULIŪDIMO

VALANDOJE

KKEIPKITES PRIE
AOTHONY a

PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
JŪSŲ PATOGUMUI:

1410 So. 50th Ave.. Cicero, I1L
Telefonas TOWNHALL 2109

6812 So. Western Ave., Chicago, 111.
Telefonas — GROVEHILL 0142
Mūsų patarnavimas yra greitas* mandagus ir
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1

S E K A N T I E J I YRA N A R I A I CHICAGO L I E T U V I Ų
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

PETER P. G U R S K I S

659 W. 18th Street

MAŽEIKA * EVANS

ifKAPŲ PAMINKLAI TIESIOG iŠ DIRBTUVĖS 1

LAIDOTl/VJy

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

t 3 1 t Ur»o»lc« A*L

PROspect 0099^

YARds 1138-1139

• H B M CUIM f T f f M

KITOM CuMVCO OAlyVI

fcoplffif sffisti fiaą Bsmf

Ambulanso patarna-,
vimas yra teikiamas!
dieną ir naktį. llei-|
kale, šaukite mus.

PUKŠITE HESIOa NUO —
MB. NELSON

— SavS^nk* —

Sf. Casimir Monument
Company

BITTINandKAMENSKY

3914 West lllth St.

Works

Vienas Blokas nuo Kapinių

3938 W. l l l t h S T R E E T — Tel. BEVeriy 0005

r^<?^

Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kap. vartų.

wP**"W^^'

Tiesiog Ten, Kur Bosai
Sustoja.

Telefonas: CEDARCREST 63 3 5
J?

Mes turime koplyčias
visose Chicagos ir
|iios(iando dalyse ir
tuojau patarnaujam.

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

IGNACAS J. ZOLP
1&46 WEST 46th ST.

Phone: YARds 0781

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

Aplankykite mus ir pamatykite mūsų darbo pavyz
džius. Dirbtuve yra atdara visomis dienomis ir viso
mis valandomis.
\.
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DIREKTORIAI

#845 Sa Westam A%^

Nuo akmens šlifikavimo iki raidžių iškalimo ir
paveikslų įstatymo — BITTIN Ir KAMENSKY ekspertyvis darbas yra paremtas 45 metų patyrimu.
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TeL SEEley 5711
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Pkones — CANal 2515
COM 5765; PUL 1270

MAŽEIKA ir EVANS
331^ LITUANICA AVE.
6845 S. WESTERN AVE.

Phones: YARDS 1138-39
PROspect 0099

LEONARDAS L. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.

Phone: PUIiman 9661

ANTANAS M. PHILLIPS
SS07 S. LITUANICA AVE.

PhoES: YABds 4908

JUUUS UULEVICIUS
4348 S. CALIFORNIA AVE.

Phone LAFayette 3572
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DIENRAŠTIS DRAUGAS
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ĮVYKIS SUKRĖTĘS VISĄ MIESTELĮ

Ruoškimės Prie Gražiu Iškilmių
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f>3 i D I E N 4 KARDINOLAS STRITCH PAŠVEN
TINS SENELIŲ PRIEGLAUDA. VISI ESATE KVIE
ČIAMI DALYVAUTI.
Senelių prieglauda jau į- j kilmių. Bus graži proga pa
rengta. Greitai senukai bei sidžiaugti nuveiktais dar-*
senukes galės apsigyventi j bais labdarybės srityje,
naujame name.
Jūs daug padėjote, kad
Senelių prieglaudą pasvėn senelių prieglauda būtų pastins kardinolas Stritch, Chi- į tatyta ir įrengta. Ir dabar
cagos arkivyskupas. Dideles jūsų pagelba yra reikalinga,
iškilmės įvyks liepos 4 die kad būtų: apmokėtos skolos.
ną. Į šias iškilmes yra kvie
Amerikos Lietuvių Kata
čiamas Ulinois gubernato- likų Labdarių kuopos uoliai
rius Green ir Chicagos ma- ruošiasi prie didelių iškilyoras Kennelly.
mių, ir Centro Valdyba yra
Visc3 Organizacijos pra- paruošusi gražų planą, kad
somos ruoštis prie senelių liepos 4 dienos iškilmės geprieglaudos pašventinimo iš-' riausiai pavyktų.

151,(111)1 Doleriu ui Knygą Sumokėta
Visame pasauly išgarsėjęs
antikvara- Dr. Dosenbichas
<JŽ anglų kolonistų išleistą
pirmąją
knygą, vadinamą
"Ba> Psalm B:ok", sumokėjo 151,000 dolerių. Tai
pati aukščiausioji kaina, ku
ri buvo sumokėta Amerikoje
už kokią nors knygą. Tai
yra viena iš vienuolikos ži
nomojo Psalmyno egzsm-

i Už lietuvių grafikų gražiai išleistą Vokietijoje medžio raižinių leidinį "40
Wood — Cuts" su visais au
torių autografais Amerikoje
X Chicago Tribūne šian
antikvaruose
įvaryta 400
dien švenčia šimto metų
dolerių kaina.
sukakti Išleidžia specialę
laidą, kurią didelis štabas
ruošė per šešis mėnesius.
Šiandie vakare, Burnham
plicrių, k u r i ų k e t u r i
yra
Los Angeles.
Arthur | parke (gale 12 gatvės prie
privačiose rankose.
Rich, 55 metų, mirdamas | ežero) ruošiama spalvinga
parašė testamentą iš 15 ž > programa. Programa baigdzių
Tai buvo trumpiau- | s i s 1 0 v a l f i r e W orks'ais, kušias testamentas. Jis turtą ' • • ^
J
Birmingham, Ala. — Miss U_III»~ „„,• nais bus atvaizduota svarMitchell Irma Long, 26 me pahko sav 0 žmonai.
. . 3 . . .. vw. . . .. . .
tų, šoko iš lėktuvo su para
besni laikraščio istorijoj įšiutu. Jinai žuvo, kai para
vykiai.
šiutas neatsidarė. Jinai šo
X Kun. dr. M. Ražaitis,
Nuotrauka iš ligoninės Massilion, Ohio, kurion įsibrio- ko iš 2,000 pėdų aukščio.
Augsburge,
Vokietijoje, įbuvęs Vilkaviškio Seminarivęs nesveiko proto žmogus nužudė du kūdikius. Ir vieną,
Mississippi upė patvino. I Geležinkelio susisiekimas ir kitą pagrobęs iš lovelių trenkė į grindis ir pabėgo.
buvo
susirinkę į sendraugiai
suvažiavi- me
jos( profesorius,
o ištremimą ateitininkai
Vokietijoj, viršininkas
,
Vanduo apsėmė 16,000 ake- i dėl potvynio buvo nutraukir savo 20 metų sukakties Lietuvių Raudonojo Kry
Šiuo šiurpiu įvykiu sukrėsto miestelio policija, padeda-, 131 N'8 JU0K3S
rių derlingos žemės IUinois j tas tarp St. Louis ir Burminėti "Vytauto Klubas"
žiaus, įsteigto savitarpiam
ma
valstybes
policijos,
stropiai
ieško
bepročio.
(Acmeir Missouri valstijose. Pot- lington, Ia.
Eau Cla're, Wfc. — Malsusišelpimui, prieš kiek lai
Draugas telephoto) #
vynis kilo pereitą sekma- •
colm Steahr, 14 metui, plau
ko atvykęs į Ameriką šiuo
dienį. Daug nuostolių sukel- g
DlDlfllIlIlS
kė Half Mcon ežere. Jo
metu yra svečias svetingodraugai manė, kad jis juo
Augsburge,
Vokietijoje, I jo kun. I. Albavičiaus CicePer potvynį Iowcje 11 as
Chicago. — Pereitą sek
kus krečia, kai ėmė skęsti.
menų žuvo.
Bet tai nebuv 0 juokas. Jau buvo sušauktas visų Lietu- roję.
madienį šv. Kryžiaus lietu
„.
_„ 0 _. •
w --,
Manoma, jog per potvynį vių parapijoje buvo gražios L i e t v i u
nuolis paskendo. Po pusva vos aukštųjų mokyklų dėsX M a t a s ZlM
7139
S a
*'
ir audrą mažiausia 22 a s - : i š į i l m § s # Per š a i s iškilmes
H - Tremtinių Drau-įmokėti mažą mokestį už pa- landžio gaisrininkai jaunuo tytojų suvažiavimas. Rūpi- !
Mozart St
žinomas
namasi
visus
dėstytojus
su|
"
kontrak
gijos
valdyba,
norėdama
mokas.
menys neteko gyvybė3
lio lavoną ištraukė iš ežero.
buvo įteikta 22 jaunuoliams
tonus s a k o s š met tai
registruoti ir organizuotai ?
J
P už"
Kai kuriose vietose daug pradžios mokyklos baigimo patenkinti daugelio tremti-* Norintieji
šiuos kursus
im
rūpintig
jų
reikalų
gynimu.
|
t a s namų statyba, kad
žmonių liko be pastogės.
nių pageidavimus, organi-! knkyti, prašomi skubiausiai
diplomai.
vargu ras laiko ir atosto
Seselės kazimierietės daug zuoja anglų kalbos kursus. I <** Penktadienio) apie ta; /llVO JSUnUOllS
goms. M. Zizas yra tiek, taip
. .
atviruku pranešti Draugijos!
T .
J
įdėjo darbo, kad būtų viskas Jeigu
susiras pakankamas s e k r e t o r i u i J u r g i u i s * v a i _ | 0 wosso, Mich. - Lšktusakant, prasimušęs, kad šian
gražu ir jauku.
skaicius norinčių
kursus | & u i f 3 2 3 9 S . Emerald Ave.,! vas įkrito į plaukiojimo
Tik ką iš spaustuvės išėjo
Vokietija. — Lietuviškos die yra skaitomas vienas
lankyti, jie bus tuojau pra- Chicago 16, III.
prūdą. Keturiolikos meti?. knygos
rašytojo Antano Vaičiulai
sukkaties
proga stambiausių namų statytojų
dėti. Kursų lankytojai turės
LTD Valdyba, jaunuolis žuvo. Lėktuvo pi prof. Pr. Skardžius parašė Chicagoj.
čio knyga: "Kur Bakūžė Salotas ir keleivis išliko svei išsamią studiją apie Mažvymanota", 288 puslapiu
i Honollj!,x _ P e r e i t a sek.
X B. Vasiliauskienė šv.
ki. Jie išplaukė į krantą.
šią knygą išleido Kultu-. m a d i e n j H a w a į i s a V Q l a į k r o .
dą ir jo raštų kalbą. Studi-1 j U O Z apo parapijos So. Chiros Institutas
pusvalandį
ja išspausdinta atskirais tę- c a g 0 v y r i a u s i d i k n i k š e i .
džiug
pasuko
r
"Kur Bakuze Samanota . . ^ „ ^
siniais Tėviškes Garsą .
minink§ pakvieBta šeiminin.
. . .,
.
. . pirmyn,
turi įdomių apysaka Apie |
Illinois valstijoje dabar giau talkininkų šiame dar
kauti Šv. Pranciškaus Vie
Chicago. — Policininke1
šią knygą plačiau parašysi
vyksta didžiulis Bendrojo be. Todėl visi esate kviečia John J. Kappel automobilis'
nuolyno Rėmėjų Chicagos
me.
Amerikos Lietuvių Šalpos mi į šį darbą.
a skri
Šią knygą spausdino "Abuvo pavogtas. P 0 kelių va
Wiiliam
McP f f 8 * }§yažiavime, bir-'
Chicago. Fondo
(BALF)
vajus.
PereiFilmą
pradėjo
žygiuoti
landų Cicereje buvo areš
merikes"
spaustuvė, New
Lietuvių
tremtinių
Euro
Manus, 11 metų, smarkiai želio 9 d., Ryans Woods. Jai
prieš
50
metų
į
pasaulį
iš.
tą
sekmadienį
daugel
lietutuotas vagis, ir policininkas
York, N. Y.
poje
padėtis
yra
sunki.
Mū
susižeidė, kai jis iškrfto iš daug padeda ir apskr. pirm.
Prancūzijos. Paryžiuje da-| vių
parapijų
bažnyčiose,
automobilį atgavo.
troko. Nelaimė įvyko prie A. Snarskienš.
bar steigiamas v a i . filmo-! Chicagoje, buvo
pravesta sų auka ir darbas paleng
56tos ir Sangamon gatvių.
logijc3 institutas, kuriam Į tremetinių reikalui rinklia- vins ir pagerins lietuvių
X Chicago Lietuvių Mo
tremtinių
skaudžią
padėtį.
-.
jau pavesti vieni rūmai, o va.
terų Klubas ne tik suruošė
Stockton, Cal. į t o vardo draugiją yra įsi
BALF skyriai kolonijose [ Šelpti ir gelbėti tremtisėkmingą vakarą BALF nau
vagys neapsižiūrėjo, kai jie:
Chicago.
—
Antrame j ] riK SliŽeiStl
1
rašę apie 40 įvairių sričių gerai veikia, kad pasisektųl nius yra artimo meilės dardai, bet visos klubo narės
aukšte, 2828 Pearl str.,
paėmė jeep iš Stockton air
mokslininkų. G. Cohen
vajus. Bet reikia dar dau- bas.
Chicago. — Trys ašmenys pasižadėjo rinkti aukas bū
Franklin Park, explodavo
porto. Ši mašina buvo nau- lC ,_"
?-i 1 «r» «
„
gazas. Mrs. Margaret Phil buvo sužeisti, kad du auto simoje " T a g Day", birželio
dojama lėktuvams,
...
.kai jie dymas
Seats paraše
veikalą.
Bannutiesti
pagrindus
lips, 52 metų,% nudegė. Jinai mobiliai susidūrė prie Els- mėnesį. P a v y z d i s kitiemržeme bėgdavo. Ir jeep ture- ^ J
"" "TT ai"
su prof.
b u v o n u g a b e n t a į ligoninę.
t e n ave. fr L c g a n blvd. Vie- m o t e r ų k l u b a m s i r d r a u g i
.
.
, » T - , ! f^mos filosofijai
it
H. Laugier įvado žodžiu.
nas automobilis buvo nu- •
jo parašą: ' s e k m a n e , . Po Norima sudaryti naują filTeatrų Sąjunga Bveicari- j 1947 metų vokiečių kultūriblokštas prie namo.
licija pasekė ir vagilius su mos mokslo discipliną.
joje nutarė visokiais būdais I ninkams ir kitiems pasiuntė
X Kun. S. Petrauskui, Gi
čiupo su jeep Truckee, Cal.
padėti vokiečių artistams: i iš Anglijos 25,000 maisto
Snangle, Wash. — Du as
mimo Šv. Marijos parapijos
drabužiais, maistu, kostiu- j siuntinių.
menys buvo užmušti ir aš
vikarui pagerbti jo kunigys
RHIO
Šveicarai
kasdien
360,000
maig ir taip toliau.
tuoni sužeisti, netoli SpanŠiuo metu Vokietijoje 77,- tes 20 metų sukakties pro
Chicago. — Caroline WenMulliken, Mich. — Tris
Pirmoji stambesnė siun vokiečių vaikų šelpti pa
de, 4 metų, buvo sutrenkta j mėnesius
ieškojo
Fred ta pasiųsta Berlyno teat siunčia po 40 tonų maisto gle, kai susidūrė autobusas j 5 0 7 s t u ^ n t ų lanko 38 uni- ga, p^arapijonai ateinantį sek
'versitetus. Didžiausia dalis madienj/, parapijos salėj ren
automobilio, kurį vairavo; Shuert, buvusį pašto virši- ralams. Brit.| įsteigta drau- produktų, suaukuotų švei ir automobilis.
tų universitetų — 14, yra gia bankietą. Svečių bus iš
Joseph Guarcio, 53 metų. ninką. Pereitą.
sekmadienį gija <<JGelbėkite Europą" iki carų gyventojų.. _
amerikiečių zonoje, toliau arti ir toliau.
Mergytė mirė nuo žaizdų.
jis buvo areštuotas. Jis bu
vo rastas daržinėje, kur slė
Ryšiumi su Paul Valery seka anglui zona — su 12
X Aušris Vartų baznyčioPlatinkite 'Draugą"
pės.
75 metų gimimo diena Pary aukštųjų mokyklų ir galop e a t
)J
e i n m t į sekmadieni bus
žiuje buvo atidaryta litera rusų zona — su 9.
Didžiausią
klausytojų | rinkli a va lietuvių tremtinių
tūros paroda. Ta proga Pa
ryziaus universit~eteslšstlte skaičių turi Miuncheno uni- j naudai. Tam tikslui praeitą
o karo pirmą kartą Pa Du Sudegė
visus poeto rankrašč'us, ku- I versitetas, kuriame yra už- sekmadienį buvo išdalinta ir
ryžiuje buvo saisirinkę tarp
Teig=ias Charleg D
Paffe
lelse as
na es
ge
tautinio mastų ir svarsčiu
J
^ ^
^T1,
' riuos jis paskyrė Sorborai. Įsiregistravę 7,000 studentų. 1 smulkus paaiškinimas to
4 9 met
ls Elgin
I1L
ir
komiteto nariai. Posėdyje
^
'
'
svarbaus reikalo.
dalyvavo ir vokiečių atsto- Darwin P. Mattespn, 24 meX Audrey Klimas, duktė
vas prof. Koestersas iš Ber-,' ^ K a n e kauntes airporto
biznierių Klimų, turinčių ta
lyno. Tuo būdu pirmą kartą j skraidymo instruktorius ir
verną adresu 2445 W. 71st
po karo vokiečių tyrinėtojas buvęs laivyno lėktuvo pilo
• GIN
DEGTINES
St., birželio 15 d., ištekės už
fc'ivo įsileistas į tarptautinį tas, mirtinai apdegė, £§.1 jų
• VYNO
BRANDĖS
Kazimiero Pikūno. Šliūbas
suvažiavimą.
lėktuvas susidaužė į medį.
• KORDIALŲ
RŪMO
Po suvažiavimo buvo iš
bus Aušros Vartų parapijos
Nelaime įvyko Edward H.
• KRUPNIKO
leistas komunikatas, kuria
bažnyčioj, o šauni vestuvių
Meyer
ūkyje,
dvi
mylios
nuo
PLANINGAS TAUPYMAS
Bus
Parduodama
me skelbiama, jog visame
puota parapijos salei.
Kane kauntes airporto.
pasaulyje
rudšiasi
įvesti
Moka Gerus Dividendus
SPECIALĖMIS KAINOMIS
X Vakar aplink mus žinu
naują matų ir svarsčiu sis
Mūsų Bendrove gelbsti tūkstančiams tau
tėj apie seserį Eucharistą jr
temą. Svarbiausią dienotvar
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas
pytojų sudaryt atsargas—įsigyt nuosavus
namus—naują automobilį—dėl apsaugos
kes klausimą sudarė vad;
siskverbe pora klaidų. Pir
nuo netikėtų nelaimių. Jūsų taupiniai ap
" absoliutiniai techniniai vie
miausiai ji pakviesta profe
Garsusis Vienos berniukų
drausti iki $5,060 per Federal Savings &
netai", kuriuos turi n u o ' c h c r a s , koncertavęs HamLoan Insurance Corporation. PRADEK
sorium ne į New Mexico uni
TAUPYTI DABAR. . .
1948 metų, sausio 1 d., įsi burge, kur buvo pirmasis jų
versitetą, bet į Catholic
vesti dalyvės valstybes.
koncertas po k a r 0 Vokieti
Teacher's College, New Mejoje, toliau gastroliuoti iš
xico. Toliau ji jau du metai,
and Loan Association
vyko į Angliją, Ispaniją ir
kaip nėra šv. Kazimiero AVyskupas Maurilio Silva- Portugaliją.
Under U. S. Government Supervision
kademijos viršininke. Dabar
3529
So.
Halsted
St.
ni, buvęs popiežiaus atsto
tinę akademijos viršininke
2202 WEST CERBIAK ROAD CHICAGO 8, ILL.
ĮfATOAN
vu Čilėje, dabar paskirtas
Paraginkite savo kaimy
KANTER
yra sesuo Emerencia.
Phone:
YARDS
6054
John i: Kazanaaskas, Pres. and Mgr.
•OJetuTliln*
atstovu Austrijai. Jis jau at nus ir pažįstamus, kad Jie
iydukąs"
SKAITYKITE "DRAUGĄ"
vyko į Vienną.
užsisakytų 'Draugą".
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Iš 15 žodžiu

Kai Neatsidarė

Buvo Susirinkę

Potvynis Sukėlė Nuostolius

Organizuojasi

f-

Organizuoja Anglu Kalbos Kursus

Galima Gauti

įdomi Studija

Pasuko

Visi Kviečiami j Didelį Darbą...

Po Keliu Valandy

Iškrito iš Troko

Prieš 50 Metų

Vagilius

Sprogo Gazas
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Šveicarai Teikia Pagelbą...

Kai Susidūrė

Mirtis Gatvėje

77,507 Studentai

Daržinėje

Literatūros Paroda

Įvyko Svarbus Suvažiavimas

10,000

BONKŲ

Garsusis Choras

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

I

Jau Atvyko

MONARCH
L'ICUOR
STORE

