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Gen. DeGaulle Prieš Komunistus; 

Ar Bevinas Užims Aftlee Vietą? 
("Dran&o" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Po tiek mėnesių tylaus yra linkę toliau eiti su ko-
gyvenimo, gen. de Gaullio munistais, kiti nori atsikra-
pasirodymas iš naujo vie-jtyti nuo šios svetimos vals-
šame gyvenime, Prancūzijo- jtybes įtakoje esančios par-
je šukele plačių kalbų. Nuo tijos. 
pereitų metų rudens jis bu
vo užsidaręs savo namuose 
ir ne kartą nesiteikė pra
bilti į prancūzų visuomenę. 

Bet štai per Bruneval iš
kilmes jis perėjo į puolimą j t i k n § r a s u Ju° k a r o s t o v y * 

Kodėl Toks Nemandagumas 

Kada kokio nors 

9 Žuvo, 9 Sužeisti 
Soroaime Kasykloj! 

EXETER, Pa., bal. 10.— 
Devyni vyrai buvo užmušti 
ir kiti devyni sužeisti šian
dien sprogime kietos ang
lies kasykloje 350 pėdų gi
lumoje požemyje. Tik dvie
jų aukų lavonai buvo suras
ti po rorogimo anksti ryte. 
Darbininkai kasdami per 
griuvėsius po kelių valandų 

naujo | surado daugiau lavonų;. 

NAUJAS GRAIKIJOS KARALIUS 

krašto suverenas miršta, tai 
kitų kraštų vyriausybes, jei 

ir pareiškė, kad padėtis to
liau taip tęstis, nebegali, kad 
prancūzų tauta turi vienytis 
ir sudaryti naują valstybes 
kadrą, kuris išvestų Pran
cūziją į laimingesnį gyveni
mą. 

siunčia užuojautos telegra
mas. Taip bent reikalauja 
pagrindines tarpta u t i n i o 
mandagumo taisykles. Bet 
visus prancūzus labai nu
stebino, kad mirus Graiki
jos karaliui, prancūzų vy-

Policijos viršininko pava
duotojas Ed Petrillo sake 
dujos buvo sprogimo prie
žastis. Knox Coal Co. nieko 
nesakė. 

Sutartis Patiekta 
Telefonistu Unijai 

WASHINGTON, bal. 10. 
Eina gandai, kad de Gaul- riRwy\a iki šiam laikui ne- j -S iū loma į t a r t i s baigimui 

tolimo telefonavimo darbi
ninke streiko buvo šian 
dien patiektas National Fc-

lis norįs suformuluoti aiš- , P^i imtš Atėnų vyriausybei 
kią programą, į t e i g t i poli-1 užuojautos telegramos. Pa
tinę partiją ir būsimose sa- .sakojama. kad tokia telegra 
vo kalbose smarkiai puls \™ b , J v u s i paruošta, bet pa- jderation of Telephone Wor-
komunistus. Po Brunevalio but in iu momentu b u v o kers vykdomajam komue-
jis pasirodė Strasburge Pa- i "pavėluota" išsiųsti. tui. Tą projektą apžiurėjo 
i • i iu- T> J . WT, m . . . . . unijų ir bendroves atstovai, 

skm kalbės Bordeaux, Mar- Tai ne pirmas jvyk.s pran _ £ „epridėio ša
šely ir kituose miestuose, cūzų-graikų s a n t y k i u o s e . k U n e . e J l e n e P n a e j o s a 

visur skelbdamas s-yo.pro- Maskvoj graiku pasiuntiny- j ̂ ^ į , į t a r t i e neito, 
gramą, kad IV Respublikos be suruošė priėmimą suva-
konstitucija turinti būti re- žiavusiems į Maskvą minis-
vizuota ir kad vieną kartą trams, bet dėl keistų prie-
ant visados būtų užbaigta žasčių, į šį priėmimą pran-
su visais skandalais. cūzų ministras Bidault ne-

Reikia neužmiršti, kad de apsilankė. Ar Prancūzija 
Gaullis Prancūzijoje tebetu- lyra karo stovy su Graikija? 
ri labai daug pasekėjų, gi į Ne, bet matyt prancūzai no-
komunistai sudaro tik ma- | ri išlaikyti tokį pat stilių 

-CONNALLY 
Sako Rusija Nori Užvaldyti Europą; 

Pasiūlė Rusijai 4 Punktu Programą 
WASHINGTON, bal. 10— j kraštų suverenitetą ir ne-

Sen. Tom Connally (Dem., jliečiamybę. 
Tex) šiandien pasakė sena-I 4. Pildyti savo pasižadė-
tui, kad Rusijos ekspansija | jimus Jungtinėms Tautoms 
turi būti sustabdyta prieš j ugdyti taiką ir taikingas 
Graikiją ir Turkiją, nes so-j ginčų išaiškinimus, 
vietai taiko į "pasaulinę do
miniją. " Vyriausias demo-

! kratas narys užsienių reika
lų komiteto, Connally pra
dėjo trečios dienos debatus 
dėl Prez. Trumano pasiūly
mo teikti tiem dviem kraš
tams $400,000,000 finansinę 
ir apribotą militarinę pagal 

Graikija Peikia RUSŲ 
Plans U.S. Pagalbai 

LAKE SUCCESS, N. T., 
bal. 10.—Graikija šiandien 
pareiškė, jog Rusijos pasiū
lymas Jungtinėms Tautoms 
prižiūrėti Amerikos pagal-

Naujausia nuotrauka naujojo Graikijos karaliaus, Po
vilo I-jo, jo žmonos Frederikos, sūnaus Konstantino ir 
duktės Sofijos. Nuotrauka padaryta per laidotuves mi
rusio karaliaus Jurgio II. (Acme-Draugas telephoto) 

žumą, tačiau ta mažuma tu- , kaip ir rusai. Bet kodėl to- M G o l d s b o r o u g n šiandien 
rėdama savo rankoje įvai- |kiu atveju neatšaukti iš 
rius darbininkų sindikatus j Atėnų savo ambasadoriaus, 
yra labai stipri, nes gali vi- j kaip tai padarė sovietai? 
sad sabotuoti vyriausybę, Į Keista ta prancūzų drau-
jei iš jos ji būsianti išmesta. . gystė su sovietais, kad ne-

De Gaullis už Vakarų Bloko * * a l i n e t P a s i l * s t i m a n d a ' 

čia visų 320,000 streikierių, 
bet tik tolimo telefonavimo 
darbininkus. 

Atidėjo Sugrąžinimą 
Angliakasiu Baudos 

WASHINGTON, bal. 
Federalinis teisei as 

10. 
T. 

Steigimą 

Šitoks antikomunisti n e s 
akcijos plėtimasis 

gumo telegramų., neatsiklau 
sę Stalino... 

Prancū- A r B*5**11*8 Pasidarys 
• zijoje gai būt buvo padrą-1 Ministeriu Pirmininku? 

sintas Amerikos pradėta! Anglijoje darbiečių parti-
nauja politika. Tačiau kaip | jos krizis vis labiau plečiasi 

atidėjo dviem savaitėms nu
tarimą ar grąžinti $2,800,-
000 iš $3,500,000 paniekini
mo baudos pareikalautos iš 
United Mine Workers uni
jos ir John L. Lewiso. 

Atidėjimo prašė valsty
bės gynėjo padėjėjas Son-
nett, kad duoti valdžiai lai
ko nustatyti ar unija "faktu 
kaip ir forma'' paklausė vy
riausiojo teismo mandato 

ir Anglija Sutinka su 
" Prancūzų Noru Prisijungti Saarą 

MASKVA, bal. 10.—Ame- . czyko ir jo lenkų valstiečių 
rika ir Anglija šį vakarą partijos. 
sutiko su Prancūzijos reika-

Parašufistai Puola 
Partizanus Graikijoje 
ATĖNAI, bal. 10. — Ra-

ir Bevinas pasipriešino pran j pQrtAi „ L a r i s s a š i a n d i e n 

cūzų pasiūlymui atskirti in- | s a k g m a ž d a u g m v a l d ž i o s 

bą su pareiškimu, kad Ru-; H "atrodo turi aiškų tiks-
sija nori "užkontroliuoti | V paakstinti sukūrimą 
Europos likimą." "komunistų d i k t a t ū r o s " 

Atėnuose Tokį pareiškimą 
"Sovietų Rusija, savo sis- ! p a d a r g U N s a u g u n l 0 t a r y . 

tema plėtimo paralyžiau b a i G r a i k i j o s a t s t o v a s Vas-
tarpe mažesnių ir silpnės- g i l i Dendramis, p o t o k a i 

niw tautų, viliasi sudaryti v s d e l e g a t a s W a r r e n R. 
pasaulinę dominiją ir valdy- | A u s t i n r a g i n o t a r y b ą a t i d g . 
ti Europos likimą,- Counal- L g o v i e t ų p a s i m y m o svare
ly sakė paruoštoje kalboje. t y m ą i k i w k o n g r e g o n u t a . 
"Ji trokšta 'visos žemės r i m o d 6 1 t o g p ^ , ^ 

Taryba taip pat išklausė 
Lenkijos delegato Oscar 

. I^rge raginimą užgirti so
vietų pasiūlymą. 

* » ' * prie manęs 
Reikia Atvirumo 

lavimu atskirti Saar sritį iš 
Vokietijos ir ekonomiškai 
prijungti ją prie Prancūzi
jos. Tačiau, abu Marshallas 

Connally sakė yra jo nuo
monė, kad J.A. Valstybės 

Ituri būti atviros su Rusija į _ ^ 
t ir reikalauti atvirumo iš so-j [IcMcIS." f?0R€ 
/vietų. Jis pridūrė: "Niekas 
neužginčija, kad v i e n a s 
svarbiausių šio byliaus tik
slų yra tas, kad leisti Grai
kijai ir Turkijai atsispirti 
prieš sovietų Rusijos ir jos 

ten be būtų, de Gaullio rei-1 ir Londone nebeslepiama i P r i e š streiką. Vyriausias 
kalavimas - įsteigti vakarų nerimo, kad artimiausiu lai-
valstybių bloką, kuris gale-, ku galėsiąs įvykti vyriausy-
tų laikytis prieš komuniz- j bės krizis. 
mą, visus stebina, nes juk 
jis pats 1943 metais amnes
tavo prancūzų komunistų 

Darbiečiai ' 'sukilę 1 i a i," 
kurie yra labai palankūs 
komunistams ir pasidavę 

partijos narius, pasikvietė M a g k v o s } t a k a i , „ n e s l e p i a 
juos į savo vyriausybę, su- ' n e p a s i t e n k i n i m 0 A p 
teikdamas net penkis port
felius, tai jis 1944 metais 
buvo nuvykęs į Maskvą pas 
Staliną, kad pasirašius so-
vietų-prancūzų sutartį. 

Komunistai pajuto, kadis 

lee vyriausybe. Jie kritikuo
ja taip pat Bevino vedamą 
užsienio politiką, kuri anot 
jų, esanti antisovietiška, gi 
atstovas Zilleaeus stengėsi 
parlamente išgauti iš vy-

teismas padarė tą baudos 
mažinimą sąlyginiu nuo pri
silaikymo teismo jjsakymo. 

Bevinas. Kitaip sakant, Be-
vinui atimamas užsienio rei
kalų ministro portfelis, bet 
duodama teisė tvarkyti An-

dustrinę Ruhr sritį nuo 
Vokietijos. 

Sovietų užsienių minis
tras Molotovas tylėjo. 

Užtikrino Mikolajczyko 
Politinę Mirt j ' 

Anksčiau šiandien, Lenki
jos užsienių ministerijos 
kalbėtojas Wiktor Grosz 

kariuomenės parašutistų su 
sunkiais kulkosvaidžiais vy
kusiai nusileido partizanų 
teritorijoje, valdžiai pradė
jus pavasario ofensyvą 
prieš kairiųjų gaujas šiau
rės Graikijoje. Pranešimai 
iš kovų srities sakė 116 
partizanų buvo užmušta, 95 
sužeisti ir 75 suimti po su-

pareiškė, jog Lenkija skaito į sirėmimo netoli Frangista 
savo dabartinę vakarinę j kaimo. 
sieną su Vokietija nustaty-

Turi Mažinti Kainas 
VVASHINGTON, bal. 10— 

Uždedamas atsakomybę už 
kainų mažinimą ant priva
čios pramonės pečių, Prez. 

sateli verži- Trumanas pareiškė sutiki
mą nežiūrėti anti-monopolių • 
įstatymų, tikslu leisti indu-' 
strijoms savitarpy tartis. 

mąsi. 
"Rusija žino apie tą tiks 

lą. Mes turime jį aiškiai pa Jis pareiškė spaudos kon-

ta ir "nebesvarstytina." 
Grosz yra lenkų užsienių 
ministerijos spaudos sky
riaus viršininkas. 

Jis pasakė laikraštinin
kams, kad sekretoriaus Mar 
shallo vakar dienos pareiš
kimas užsienių ministrų' ta
rybai užtikrinęs ' 'politinę 

Kitose srityse, valdžios 
ofensyvą su 60,000 kareivių 
gelbstimų tankų, artilerijos 
ir lėktuvų raportuojama 
nuolat veržiantis pirmyn. 

brėžti. Mes turime reikalau- f e r e n c i j a i > j o g jeigu k a i n o s 

ti iš Rusijos, kad ji atsisa- i n e s u m a ž e S > darbininkai tu-
kytų tų metodų, kuriais ji 
pasijungė .satelitines valsty
bes. Mes turime pabrėžti, 
kad kaipo kraštas ir kaipo 
tauta mes priešinsimės 
šioms pastangoms sunaikin
ti laisvų tautų nepriklauso
mybę ar neliečiamybę." 

rės gauti didesnes algas. 
Prezidentas kaltino kon

greso atsisakymą pravesti 
gerą kainų kontrolės įsta
tymą už padėti, kurioje jis 
sakė jo galia yra beveik ap
ribota iki moralinio gelbėji
mo. 

glijos vidaus politiką. 
Vyt. Aruna-s ! mirtį' Stanislaw Mikolaj 

Moteris Pasmerkta 
už Brito Nužudymą 

de Gaullio jiems gresia rim-: riausybes pasižadėjimą, kad 
tas pavojus ir pradėjo orga- Anglija per artimiausius 
nizuoti respublikos gynimo j dešimt metų nedalyvaus ka-
frontą, kviesdami prijau- !re prieš Rusiją. 
ciančius budėti ir pasireikš
ti, jei bus kėsinamasi į res
publiką. 

De Gaullio sugrįžimas į 
politišką gyvenimą, vėl su
kėlė partijųj aistras ir kiek 
pas socialistus, tiek pas ki
tus atsiranda skilimų. Vieni 

Labai plačiai kalbama 
Londone, kad Bevinui sugrį
žus įvyksiąs ministrų kabi
neto pakeitimas. Beviną už
sienių reikalų ministro vie-

Vėliausių Žinių Santrauka 
—Sen. Pepper (D., Fhu) sakė planas padėti Graikiai 

duos pradžią naujam karui, kuris sunaikins civilizaciją. 
—Britų ir amerikiečių kareiviai, su 2,000 vokiečių po

licininku; pagalba, suėmė 385 įtariamus asmenis, prade
dant alijantų vajų prieš kriminalus zonose Berlyne. 

—Sovietui min. Molotovas vakar sakė jis norįs iki šian- | m e t jį s a k ė neapeliuosianti 
dien pagalvoti apie planą atskirti Saarą iš Vokietijos. bausmę "mano krašto pri-

—Po paskutinių pamaldų episkopalų bažnyčioje, Henry spausdėjams." 
Ford palaikai buvo palaidoti Ford šeimynos kapinėse. I De VVinton, britų koman-

—Smarkus žemės drebėjimas vakar supurtė kai kurias dierius Poloje, buvo užmuš-

TRIESTE, bal. 10.—Ma
ria Pasquinelli, 34, mokyto
ja, kuri sakė ji nušovusi 
britų brig. R. De Winton, 
kad atkreipti dėmesį) į Ita
lijos taikos sutarties "ne
teisingumą," buvo šiandien 
pasmerkta sušaudymui. Liū 
dininkai teisme plojo, ku<; 

sritis California, Arizona ir Nevada valstybėse. Nepra-
toje pakeis Daltonas arba nešta apie padarymą jokių didesnių nuostolių namams. 
kuris kitas, gi vyriausybės j —Telefonistui unijų vadovaujamasis komitetas sakė 
pirmininką Attlee pakeisiąs j A.T.&T. pasiūlymas neatitinka unijų reikalavimams. 

tas vas. 10 d., kuomet Itali
jos sutartis perleidžiant ita
lų žemę Jugoslavijai, buvo 
pasirašyta Paryžiuje. 

4 Punktui Programas 

Senatorius pasiūlė ketu- ! Atomine Komisija 
rių punktų programą, kurio p ^ ^ J ^ J J ^ 

'VVASHINGTON. bal. 10. 
—Atominės energijos komi
sija šiandien tuoj ėmėsi dar
bo suplanuoti tos jėgos var
tojimą taikingiems ir kari-
niems reikalams. Audra su
kinėjusi aplink komitetą 

prisilaikant, ji3 sake, Rusi
ja galėtų laimdti Amerikos 
draugiškumą. KP. i atsiekti 
tai, jis ragino sovietų Rusi
ja: 

1. Sustabdyti infiltraciją 
kituose kraštuose. 

2. Sustoti vartojus savo 
kariuomenę kaipo grėsmę **r n s a v a l c n * * * • * " aP" 
« « , kaimynams. i r i r a o v a k a r nakt, kuomet 

3. Gerbti kitų. tautu ir s e n a t a s 5 0 P n e s 3 1
T ,n u

T
b a | -

= = „ _ - ^ _ ^ ^ . ^—L, r savo užgirti David E. Lili-
KALENDORIUf. jenthhal paskyrimą į komi-

Balandžio 11 d.: Šv. Leo- s i j 0 s pirmininkus. Drauge 
nas Didysis; senovės: Vy- | s u Lilienthal buvo užgirti ir 
kintas^ir Daugaila. J kiti komisijos nariai: Car-

Balandžio 12 d.: Šv. Juli- , r o u Wilson, Robert F. Ba-
jus Popiežius,- senovės: Gi-!cher, W. W. Waymack. 
rulis ir Jūratė. Sumner T. Pike, ir L. L. 

ORAS I Strauss. 
Giedrėjanti ir v ė s i a u . ! Lilienthsl gaus $17,500 

Saulė teka 5:18; leidžiasi metams atlyginimo, o kiti 
6:27. ; komisijos nariai po $15,000 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 
= 

Penktadienis, bal. 11, 1&47 
' »• 

Komunistai sunacionalejo ir suvarlėjo 
Lietuviškai kalbantieji ko nistai vadovauja apie dešiin-

munistai turėjo savo kermo- čiai tūkstančių lietuvių (vie
šių Brooklyne. Tame kermo- i nai gerai parapijai) — tai 
čiuje, taip, kaip Kauno sena- bus tik 10 nuošimtis to, ką 
miesoio turguje, susirinko I jie skelbia. Komunistų pro- I 
visi komunistiški krominin- j pagandos mokroskopas visa-
kąi: maskolberniai ir mas- da didina tūkstanti kartų, 
kolmerges. Jie ten išstatė i Jie tą daro sovietijoje, jie tą 
visu* savo Mšlunkus'' ir pa- j daro ir Amerikoje. Mes tu-
skelbė svietui komųnaciąką rime labai gerus pavyzdžius 
manifestą. Tas manifestą? iš 4< rinkimų" ir "progreso" 
prasideda štai kokiais žo- j Lietuvoje. Balsuoja tik ko-
džiais: "Vakar baigėsi tre- munistai, pašlemėkai, \r rąu-
čias nącionąlių (sic!) Ame- donarmiečiai, apie 10-18 nuo 
rikos lietuvių suvažiavimų, šimčių visų balsuotojų, o iie 
kurie oia laidyti per tris die- skelbia, kad balsavo beveik 
nas. Didžiausias ir svarbiau visa tauta — 89.5 nuoš., o 
si§§ suvažiavimas turėjo 322 kai kur net 120 nuoš. — 20 
atstovus nuo 165 orgąniaa- Į nuoš. daugiau negu buvo bal 
cjjų, atstpvąyo 100,000 or- suotojų! 
ganizuotu. Amerikos lietu 

6E, JUMS ŠPYG4 

vių 
Pažiūrėkime į Brooklyno 

raudonųjų komunacių suva-
Kągi šis kerėpliškas ir ko-1 žiavimo davinius. Suvažiavi-

munistiškas pareiškimas s a - | m e dalyvavo, kaip jie skel-
ko? bia, 165 organizacijų (dvie-

Yokohama, Japonijoj, U. 
S. karo teismas nuteisė pen
kiems metams kalėjimo ir 
$1,500 pinigais japoną, ku
ris vienam Amerikos karei
viui pardavė užnuodytos deg 
tinęs, nuo kurios tasai mirė. 

Teisybė yra puriausias 
skydas. 

Dr. Walfer J. 5wiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Tai.: — Kasdien l t lkl 12; 1 Iki I; T 
iki 9. Sefitad. 10 ryto lkl I vak. Sek
madieni ! • lkl 12. Trečiad. uždaryta. 

I 

Nuotrauka telefonų rūmuose, Chicagoj. Streikuojančios operatores su šypsena pri
ima rodomą špygą vadinamos "emergency" streiklaųžęs. (Acme-Draugas telephoto) 

DR. CHARLES SEGAl 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 
4729 8o. Ashland Ava 

(2-tros lubos) 
Ofiso Telefonas: YARds 05M 

Jei neatsiliepia Saukite— 

Bes. Te).: MD3way 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vaL popiet; nuo 7 iki 8:30 vai. vak. 
Sekmad. nuo 10 iki 12 vaL dieną. 

Pirmą, jis prisidengia tau
tine skraiste, paleidžia du

jų centralinių organizacijų 
ir 163 vietinių draugijėlių) 

mus ant savo raudono nelie- atstovai, atstovaują 100,000 
.uvisko kromo. 

Antrą, mėgina išsipūsti 
(H proverbiška varle), ir pa
rodyti savo milžinišką jėgą 
atstovaujant 165 organizaci
ja ir 100,000 lietuvių. 

Durneliui Paleckiui ir bu
deliui Sniečkui tokie pareiš
kimai gali imponuoti ir net 
trisdešimtį grašių išspausti 
— Amerikos judesiukus su
šelpti. Amerikos lietuviams, 
tačiau, tie pareiškimai visai 
ką kitą reiškia: jie pasako, 
kąd raudonieji maskolber
niai gėdinasi pasisakyti esą 
komunistai; kad jie meluoja 

Amerikos lietuvių. Jeigu į 
tą skaičių neįeina L. L. D. i* 
L. D. S. nariai, tai suvažia
vime dalyvavusios organiza
cijos (draugijėlės, klūbeliai, 
choreliai) turėtų turėti po 
647 plius narius; o jeigu įei
na L. L. D. ir L. D. S., ku
rios turi apie 15,000 nariu, 
tai likusios 163 draugijėlės 
turėtų turėti po 521 plius na^ 
rį. Ar jūs žinote bent vieną 

OHIO LIETUVIU ŽINIOS 
Geveland 

Balandžio 14 d. Šv. Jurgio 
bažnyčioj prasidės misijos: 
pirmą savaitę lietuviškai, o 
antrą — angliškai. Bus ge
ras pamokslininkas. 

* • • 
Rengiamasi susilaukti s ve 

čią "Lietuvių Žinių" redak
torių, kun. A. G. Rakauską, 

rio įr saldžios sulos. 
šioje šalyje dar yra daro

ma ir "syrupas" iš sujos. 
Ohio valst. daugiausiai jos 
gaunama Chardon Lakęs a-
pylinkėje. Tik gaila, kad ji 
šįmet perdaug sūri. Senįau 
parsiduodavo po $2 ir $3, o 
dabar norima $10 už galio
ną. 

Suprantama, dabar viskas 

1938) šv. Tėvas pareiškė: 
"Per Kristų, mes esame Ab-
rahomo dvasiniai palikonys. 
Krikščionis negali prisidėti 
prie anti-semitizmo. 

iš Pittsburgh. Tai yra kata- ^brango, bet visgi atrodo 
Ūkiškos spaudos skleidėjas. Įperbrangu. 
Visi nori jįi pamatyti ir iš- j S y r u p f ea tivalas, Chardon, 
girsti. Katalikams reikėtų Q į * ^ * v y k g b a l . 11, 12 
labiau susidomėti sava spau 
da, nes tai yra geriausias komunistinę draugiją ar cho, 

J į kuris turi 52! narį? Aiš- | ^ n k l a 8 a P 8 ^ 1 ™ ' n u ° ?™ 
ku, kad nežinot, ir nėra pua- sų. 

Tad, petys į petį- Nors 
sykį reikia atbusti, sukrus-

ir 13 dienomis. Seniau ten 
suvažiuodavo daug apylinkės 
gyventojų saldaus, šviežio 
syrupo paragauti. M* D. 

Meksikoj šiomis dienomis 
buvo Amerikos Legiono at
stovų ir Meksikos Karo Ve
teranų suvažiavimas, kuria
me Amerikos Legiono ko-
manderis kalbėjo, kad abie
jų šių kraštų karo vetera
nai bendrai kovotų žmoni
jos priešą — komunizmą. 

šešimtinių skaičiais komunis 
tinių organizacijų. Jeigu jie 

^ tokias draugijas turėtų, taijti į didelį veikimą. Be laik-
perakis ir net nežino ką kai- paskelbtų jų vardus ir narių ,raščįo sunku yra veikti.. Gfc 
ba. skaičius. Jie to niekuomet Iras, kat. laikraštis, Tarmū-

\ neskelbė ir neskelbs. Komu-jsų gyvenimo veidrodis. Jei-
Jie sako, kad jų naoiona-1 nį stine propaganda realių gu nori būti kultūringas, ąp 

linis suvažiavimas atstovą- davinių nepripažįsta, ir vi-
vo 165 organizacijas ir 100,- s u o m e t leidžia didelius bur-
000 Amerikos lietuvių. Iš to bulus, kurie baigiasi išsipū-
išeitų, priimta lietuvių t e r - j t u s i o s v a r l ė f l sprogimu. 
minologija, kad lietuviškai 

L. Kemikas kalbantieji komunistai turi 
165 centralines organizaci
jas, panašias L. L. D. (Lie
tuvių Literatūros Draugijai) 
ir L. D. S. (Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimui). Visi<-
gi žino, kąd lietuviškai žar-
gonuoją komunistai turi tik 

Pabėgo iš ugnies 
Bostonas, — Huntington 

viešbutyje buvo kylės gais
ras. Ugnis misiautė ketvir-
tame ir penktame aukšte, 

tris centralines organizaci- * 40 svečių saugiai pabėgo 
jas: komunistų partijos kuo-I iš ugnies. Keturi gaisrinin-
peles, L*. L. D. ir L. D. S. kai buvo nugaravę nuo dū-

sišvietes, turi skaityti kat. 
laikraščius. Jei neskaitai, e-
si toli pasilikęs. 

Pagalvok, gal, prenumera
ta pasibaigė. Jei taip, atnau
jink. Jei neskaitai, užsipre
numeruok. 

• • • 

Katalikas Kalba 
(Iš Institute, foj American 

Democracy) 
Edward D. Howard, Port-

land, Oregon, arkivyskupas, 
pasakė kalbą, kuri taip ati
tinka Amerikos principams, 
kad visi amerikiečiai tiems 
žodžiams pritars. Cia seka 
fcelios mintys tos kalbos. 

"Dievo Karalystė žemėje 
apima bažnyčią ir visą jos 
tvarką. Už tad, visi tikin
tieji turėtų susijungti prieš 

Ofiso teL MONroe 0670. 
Reskl. tel. CANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIONS 
2200 West Cermak Road 

VALANDOS: 
Kasdien — 1-4; 7-9; Trečiad. Ir 

Šešta d. nuo 1-4: Sekmad. — 
_ png»T gutartj 

Dr. Vincent E. Zopel 
DENTIST 

2421 VVest 63rd Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutartį. GROvehill 7313 

DR. A, JENKINS 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W. Marąuette Kd. 
Ofiso TeL: PROspect 6446 
Rez. TeL: HEMlock 3150 

VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; Ir 

Trečiadieniais pagal sutarti. 

J. RIMDZUa D. C. 
UCENSED CHHtOPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone \Ventworth 2527 
PHYSIO THERAPY 

936 W e s t 63rd S t r e e t 
HOURS: Daily 4 to 8 P. M. 

8aturdays 10 i . M. to S P. M. 

Bukit Malonūs 
SAVO AKIMSI 

Tik viena pora akly gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
i&egzaminuoti jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslas 
gali sutelkti 

87 MBTAI PATYRIMO 
pririnkime akinio, kurie prašalina 

visa. akių Įtemptma. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampas ls-toe gat. 
Telefonas CANAL 0523, Chicago 

OFISO VAT.ANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:88 a. m. iki 8:08 p. m. 

Ofis. Tel VDL 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad. ir Sekm. tik susitarus. 

PHYSICIAN A 8UKGEON 
(LIETUTIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VAJLAND08; 
Kasdien nuo 1-4 p.p. Ir 7:tf-9 vak. 

SestAdieuiais nuo 1-4 popiet 
Trečiad. Ir Sekmad. uidaryta. 

Vilčinskiene sunkiai serga pa v ojų f kuris gresia viaai < oa*0 w* — paospect SSSS 

Komunistų kuopeles yrą ma
žytės ir nelietuviškos — jos 
priklauso internacionalinei 
organizacijai; L. L. D. yra 
popierine koše, sudaryta ia 
dolerinių narių, Prūseikos 
sumedžiotų saliūnuose. Tik
ra organizacija yra tik Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimas, sudarytas iš visokių> 
žmonių, vadovaujamas ir 
čiulpiamas komunistų, šita 
organizacija turi apie 8,000 
narių. Kiti komunistų vado
vaujami vienetai yra popie
riniai organu kai, draugijė
lės, kjūbelįąi, įr- chpriukai. 
Dąųgelj, tų klubelių sudaro 
tie patys nariai. Chicagos 
tuzinas komunistų turi tuzi
ną draugijų, Visi lietuviškai 
kalbantieji komunistai yrą 
L. L. D. ir L. D. S. organi
zacijose. Tos organizacijos, 
pagal jų pačių davinius, tu
ri narįų apie 15,000. Žmo
nių, aiąku, turi daug mažiau, 
nes daugelis jų priklauso a-
biėjose organizacijose. Rea
liai apskaičiavus, pasire
miant visais faktais, komu-

mų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

plaučių ir gerklės uždegimu. 
Tai moteris, kuri neapleidžia 
svarbesnio kat. parengimo. 
Linkim greit pasveikti. 

• • • 
Mes Yisi iš Lietuvos žinp-

me kas yra sula? kuri pava
sarį sunkiasi iš kaį kurių 
medžių. Laukdavom pavasą-

V«i«inia Mft 

1922 — SILVEB ^ ( 5 ANMVERSARY — 1947 

Paskolos Reikalais -
PASITARIMAI YRA VELTUI! 
• Ką pirkėjas turi žinoti prieš 

pirksįant nuosavą namą. 
• Ar apsimoka daryti pasko

lą ant trumpų ar ilgų metų. 
• Koks namas pirkėjui būtų 

prieinamas įsigyti. 

ST. ANTHONY SAVINGS 
AND LOAN ĄSSOCIATION 

J O S E P H F . G R I B A U S K A g , Secretary-Maiii+įįtM 

1500 S a 49th COURT TEL. QL¥MPIC412 
CICERO 50, IJ^LINOIS 

PADĖTI TAtlPINIAI 
• APDRAUSTI IRI $5,000.00. 
• NEŠA 2% DIVIDENDĄ. 
• IŠMOKAMI ANT PAREIKALAVIMO. 

ePPICE HOURS: Daily — 9:00 P. M. to 5:00 P. M. 
Wed. and Sat. — 9:00 A. M. to 1:00 P. M. 
Mon. and Thur. eveningsj 6:30 to 8:00. 
• ' • » i u m , v II 

žmonijai. 
"Noriu atkreipti jūsų dė

mesį i pavojų, kurį anti-se-
mitizmas u#do. Kiekvieno 
kataliko laikysena šiuomi 
reikalu turėtų būti ųusta 
tyta Pąąnyčios. 

"Bažnyčios laikysena šiuo 
mi reikalu yra labai aiški 
— ypač paskutiniais metais 

~J Popiežiaus Pijaus XI atmin
ties. Užtenka priminti laiš
ką, kuriame šventoji Kon
gregacija Seminarijų ir U-
niversitetų (Sacred Gongre-
gation of Seminaries and 
Universities) paneigia rasiz
mą ir totalitarizmą. Aštuo
niuose punktuose ji įrodo, 
kad nei teologija nei bend
ras mokslas nepripažįsta to
kių nusistatymų.-

"Kada jis sužinojo, kad 
rasizmas buvo įvestas Itali
joj, Popiežius Pijus XI kal
boje, pasakytoj bjrž. 15 d., 
1935, p a r e i š k ė : '*katal ikų 
Bažnyčią neatmetą idėją ra
sių, kilmių, tautų arba tąur 
tybių; bet visa žmonija yra 
viena ir universale žmogaus 
rase. Nėra vietę^ specialęm.3 
ragėms.. Mes galime ąavęs 
užklausti, kodėl Italija jau
te norą pasekti Vokietiją?' 
Kitoj kalboj (gruodžio 5 cĮ. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IB JEWELRY 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 8218 

Re*. Tel. REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 

Kafldlen nuo 1—3 vaL popiet 
ir ouo 6 Ud 0 v*L vakare. 

Trečiadienio vakarai |r taipgi 
s u k m i t i y ^ u P T » I ntartį. 

TeL GRO. 1800 (Ofiso ir namu.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOM 

(Ldetuvia Gydytojas) 

8925 West 59th Street 
Vai*aNDOS : 1 — 4 popiet, • : ! • — 
l l i T&karalB. Tr«člad. pa«ai •utartt 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S . W e s t e r n A v e . 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
dienomis nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

ir PAn^rt%r?ii*niftiff 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
8147 S. Halaied St., Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
i r fi>f>§tAd*|gnfaiB 

Valandos: 3-^8 popiet. 

TeL: GBOvekiU 4020 
(Ofiso ir fiezktencUos) 

Dr. Aiexander J. Javois 
(JOVAIfiAS) 

GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 
2423 We«t Marąuette Bd. 

iDargis Vaistines Name) 
OflSO V J L L A V D O B : 

Kasdien nuo 1 iki 4 vaL p.p. . 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

TeL OANal 6122 

DR. BIEŽI5 
GYDYTOJAS D3 CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8v.v. 
Sekmad., Trečiad. ir šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

TeL REPubUc 7868 

l 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniaj 
pečiai, rašomos mašinėles. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadieni, 
ketvirtadienį ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

Budriko leidžiamos Radio valan-
landos ka^ sekmadieni, i§ \VCFL. 
(1000 kil.) radio stotios. 8:30 va
landa vąk.. o ketvirtad. vafe. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7287 

H,l , I • IIHMII 

TeL CANal 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 8o. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Arteslan Ava 

VALANDOS: 11 v. ryto iki 3p.p. 
6 iki 9 vaL vakare. 

Ros. 6958 So. Taiman Ava, 
Bes. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road 

OFISO VALANDOS: 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare, 
Trečiad. ir Nedėliomia. susitariu. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

H! AKINIUS PRITAIKO 
744 W e s t S5th S t r e e t 

Vai.: 11—12; 2 - 4 ; ir 6:30—8:30 
Pirmadieniais: 2—4 ia 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN AND SURGEON 
4645 So. Ashland Avenue 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL vak. 

Sekmad., Trečiad. ir Seštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti* 

Office Tel. YARds 4787 
Namu T®** PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: 1—3 ir 6--8:30 P. H. 

Trečiadieniais pagal sutartį, 

• ^ -

DR L E. MAKAR 
GYDYTOJAS DB CHIRURGAS 

10758 So , Mich igan A v e n a e 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6--8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1193 
Namę TeL; PULT MAN 8277 

I U 'XT- "•"•^"•J^p 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Ręsto. TeL: BRUnsvdck 0507 

VALANDOS: 
Nuo 1 iki 3 popiet; 6 iki 8 

T*^" ^ » 
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" D R A U G O " M 
DARBŲ SKYRIUS gj? 

>0©00000©<>00000<X>000<>000004 
"DRAUGAS** HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
127 No. Dearborn Street 
Te!. RANdolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

REIKIA 

JOURNEYMEN 
LINEMEN 
Pietų Kalifornijoj 

Mokestis $2 į Vol. 
Turi turėti IBEW kortele ir ap
siimti keliauti į Kalifornijos apy
linkes. Išlaidos sąryšyje su dar
bu apmokamos geriems darbi
ninkams. 
Midland Constructors, Inc. 

211 W. Wacker Drive 
CHICAGO 6, ILL. 

PORTERIŲ 
PILNAM LAIKUI 

LIBERALI NUOLAIDA 
APDRAUDA VELTUI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Matykite Miss Stekens 
PERSONNET; DK1T. 

Tarp 9 ryto iki 12 pieig 
MORRIS B. SACHS. INC. 

6638 S. HALSTED 

Y O U N G M A N 
To Learn Carpenter Trade 
Prefer G. I. in early 20's. 

Wonderful opportunity. 
DAVID BERKUN & SON 

4404 So. \Ventworth 

R E I K I A 

DARBININKŲ 
Sash ir Door dirbtuvėje — prie 
lentų darbo. 

ATSIŠAUKITE 

N I E L S E N B R O S . M F G . Co . 
2 2 2 0 N o . Springf ie ld A v e . 

H E L P WANTED — VYRAI 

PRIE ODOS DIRBĖJŲ 
PATYRUSIŲ VYRŲ 

Dirbti Mažoj Dirbtuvėje 
Ttfri turėti gabumų išdirbti ir 
pataisyti visokios rūšies odinius 
krepšius ir valizus. Pastovumas, 
geros darbo sąlygos. 

MAX BEHNKE 
705 N. CICERO 

STIPRAUS VYRO 
PRIE VIDUJE PIENINĖJE 

DARBŲ 
PATYRIMO NEREIKIA 

PASTOVUMAS 
Labai gera mokestis geram 

darbininkui, kuris nebijo darbo. 
S a m L e r n e r & S o n s . Inc . 

1057 W. 14th ST. 

PRIE DfSRU DARBA! 
KIMŠCJŲ 

FIŠfiJŲ 
RŪKYTOJŲ 

CASING DARBININKŲ 
DEŠRŲ DIRBĖJŲ 
Visi turi būti patyrę. 

AUKŠTA MOKESTIS 
Geros Darbo Sąlygos 
1018 W. 37th S t 

HELP WANTED — MOTERYS 

KEYPUNCH OPERATORS 
REMINGTON RAND 
5 day, 40 hour week 

Will train 
Apply 

PERSONNEL DEPT. 
THE BRUNSWICK-

BALKE-COLLENDER CO. 
623 S. WABASH 

Naujas Vyskupijos Patarėjas S k a i t y t o j u B a l s a i 
Lietuvos Gelbėjimo 
Reikalu 

Lietuvos likimas apeina 
kiekvieną lietuvį, ar jis ma
no grįžti Lietuvon, ar ne. 

lus, aiškus sąrašas, turi būt 
patiekiamas; kad aukotojai 
matytų komisijų sąžiningu
mą ir nuoširdumą; aukos 
turi būt skelbiamos vietinių 
laikraščių pirmose laidose 

Lietuva, tai mūsų, arba mū- |P° kiekvienos progos; su au
sų tėvų gimtinė šalis, kurios gojusių vardais ir, kiek kas 
užmiršti niekas negali. aukojo; kiek viso suaukota, 

„ . T . , T7. ir kokiam tikslui Tai pa-
Pavergima^, Lietuvos: Vo- i . _ . . . . / . . 

. . , . . , . , , grindine taisykle tvarkai pa-
kietijos nacių, arba Masko-

Kun. J. A, Liukas 
Ypatingos garbes ąusilau-. Rapids atvyko vasario 9tą 

kė kun. J. A. Lipkus, šv. J dieną, 1912; kur studijavo 
Petro ir Povilo parapijos Šv. Juozapo Seminarijoj ir 

CLERK 
High school or business 

college graduate 
Experience not necesaary 

Will train 
Opportunity to become estab-

lished and build your future 
APPLY 

PERSONNEL DEPT. 
THE BRUNSVVICK-

BALKE-COLLENDER CO. 
623 S. WABASH 

V Y R Ų 
Prie Visokių Bendru 

Dirbtuves Darbui 
Gera mokestis. 

Viršlaikis po 40 Valandų. 

AMERICAN VĄRNISH Co. 
1126-40 N. North Branch 

TWO YOUNG LADIES 
FOR GENERAL OFFICE WORK 

klebonas, kovo 14tą dieną, 
1947 metais, kuomet Jo 
Ekselencija vyskupas F. J. 
Haas, Grand Rapids vysku
pas paskyrė jį vienu iš jo 
diocezijos patarėjų. 

Ši nepaprasta garbe, ku
rios susilaukė mūsų darbš
tus ir uolus klebonas, teikia 
ir mums, jo parapijiečiams, 
daug džiaugsmo ir pasigerė
jimo. Mūsų klebonas bega
lo daug yra pasidarbavęs 
mūsų ir parapijos naudai. 
Jam teko pergyventi tarp 

lijos komunacių, kiekvienam 
lietuviui priklus, skaudus. 
Kiekvienas sąmoningas lie
tuvis nori, kad Lietuva bū
tų nepriklausoma, laisva ša
lis. Ko žmones, arba tauta, 
nori, laukia ir kuo tiki, su
laukia; taip buvo praeity, 
taip bus ir ateity. Lietuvių 
troškimas Lietuvai laisves 
išsipildys; tik reik noro, ryž
tumo, pasiaukojimo ir aukų; 
ypač piniginių aukų! Be au
kų, be veiksmo, joks noras 
nepasotinamas, negi tikslas 
atsiekiamas. 

Iki Lietuva iškovos lais
vę, reiks daug veiksmo, daug 
piniginių aukų. Be pinigų 

baigė studijas Montreal,! joks veiksmas neįmanomas. 

Mušt know how to type. 40 hour m ū s ų i l g u s ir s u n k i u s dtepre-
week, ideal working conditions. 

If you are dependable and 
sijos metus, kada jis dalino
si visame su mumis ir pa-

Kanadoj, Seminaire de Phi-
losophie, ir Grand Seminai
re. Įšventintas a. a. vyskupo 
Kelly, liepos 10 d., 1921 me
tais, ir paskirtas kapelionu 
Karmeličių ir Gerojo Pie
mens seselių. Po to klebona
vo Šv. Jurgio parapijoj, Sa-
ginaw, Michigan, ir Bridge-
port misijai, per keturis i K a d lietuviai nuoširdžiai 
metus. Kovo 14 dieną, 1947, ir dosniai aukotų, kad ne-

Net, ir tuomet, kada Lietu
va atgaus laisvę atstatymui 
valstybes santvarkos, įmo
nių, — reiks daug pinigų; 
taigi aukojimas turės būt 
nuolatinis, per kelis, ar ke
liolika metų ateity; visose 
sueigose, ir progose. 

metais, vyskupas suteikė 
netikėtą garbę, pakviesda-

įžiūrėtų netikslumo, betvar
kės; ir kad išvengti neaiš-

mas jį vyskupijos patarėju, kūmų; surinktų aukų tiks-
. 1 

/y 
looking for permanent position , 
with many benefits. it will pay į tarnavo visiems kaip tikras you to investigate this opportu 
nity. - w 

CALL OR SEE MR. J F R D 

SPECTOR MOTORS 
600 W. 25th ST. VIC 0123 

Graphofype Operafor 
Experienoe not necessary 

if able to type 

WILL TRAIN 

5 DAY, 40 HOUR WEEK 
Apply 

PERSONNEL DEPT. 
THE BRUNSWICK-

BALKE-COLLENDER CO. 
623 S. YVABASH 

HELP WANTED — MOTERYS 

THE BEST RADIO PLACE IN TOWN 

NEEDS 

100 GIRLS 
FOR 

WIRING—SOLDERING 

W I T H E X P E R I E N C E , 94c 

AUTOMATIC INCREASES TO 

$1.04 

WANTED 
STENO — CLERK 

40* HOUR WEEK 
GOOD SALARY 

ExceIIent working conditions. 

SPECTOR MOTORS 
600 W. 25th ST. 

VICtory 0123 Mr. Judd. 

tėvas. Dabartiniais laikais, 
kuomet ištvirkimas smar
kiai plečiasi, jis stengiasi 
visomis jėgomis mūsų1 dvasi
nį gyvenimą stiprinti ir gi
linti. Paprasta klebonija, ku
rioje ilgus metus gyvena, 
aiškiai parodo, jog jis ne
ieško bent kokių patogumų 
sau. Šiuo laiku jis eina per 
namus, prašydamas aukų 
naujam vienuolynui. Be pa-
liovas i r visame jo pastan
gos įtemptos, kad parapijos 
būtis pagerėtų. 

Kun. J. A. Lipkus yra gi
męs Lietuvoj, gegužės 5tą 
dieną, 1894 metais. Į aukš
tesnę seminariją Lietuvoje 
įstojo 1910 metais. J Grand 

Savo darbams pateisinti 
rią priežastį 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

WE TRAIN INEXPERIENCED GIRLS. 

8TARTING RATE 83c. 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

R E I K PATYRUSIŲ OPERATORIŲ 
Prie. Darbiniu Pirštiniu 

CHOICE MFG. CO. 
2557 W. Norit* Ave. 

PATYRUSIOS SKUDURŲ 
SKIRSTYTOJOS 

Malonios darbo sąlygos, 
pastovumas, gera mokestis. 

CORTLAND WASTE 
MATERIAL 

1946 W. Cortland St. HUM. 1840 

Niekados netikėk draugui, 
kurs apleidžia nelaimėje. 

Salesladies 
EXPERIENCED ONLY 

FOR READY TO WEAR 
LIBERAL DISCOUNT 
FREE INSURANCE 
PAID VACATIONS 

See Miss Stevens 
Personnel Dept. 

Between 9 a. m. and 12 noon 

MORRIS B. SACHS, INC. 
6638 S. Halsted St. 

5TEN0GRAPHER 
Opportunity to work into 

secretarial position 

5 DAY, 40 HOUR WEEK 

Apply 
PERSONNEL DEPT. 

THE BRUNSWICK-
BALKE-COLLENDER CO. 

623 S. WABASĘ 

PLATINKITE DRAUGĄ 

P A R D A V I M U I 

PARDAVIMUI — Oxford Universal 
gaao pečius, parlor setas 1S 3 šmo-

i tų, ir du kaurai. Atsišaukite adre
su: 3442 S. EMERALD AVENUE. 

Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I 

Mūsų ilgų metų patyri
mas rakandų išd irbime 
įgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. Tiesiog Joms 

II Mnau Oirbtuvfc. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausios mados SEPLYČIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DIRBTUVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirksi te Daug Pigiau! 

GARANTUOTA MEDŽIAGA IR DARBAS TEIKIAMA 
Ut LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkintų Pirkėjų Išgarsins Mus. — 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Furniture Co. 
— P A RLOR SUFTE I Š D I R B U AI — 

4140 Archer Ave. Chicago 32, HL 
Telefonas — I^AFayette 8516 

savininkas — JOS KAZIK—KAZTKAIT1S 
<P 

laikyti. 

Išlaidų,, atlyginimų už pa
tarnavimą, kaip ir visada, 
gali rastis, bet skelbiant pil
ną, tikslų aukų sąrašą, au
kotojai mato, kiek suauko
ta ir kiek keno už patarna
vimą paimta. Skelbiant au
kas, pasisavinimai ir sukty
bes nėra tiek galimi, kaip 
kad tylint. Lietuvoj, Nepri-
gulmybės Dienoj, Vasario 
16, Amalgamated salėj, su
rinktų aukų, rodos, joks laik 
rastis dar nepaskelbė bei 
kas i r po kiek aukojo. 

Toks rengimo, ar aukų 
rinkimo komisijos poelgis, 
meta juodą šešėlį, ant Tary
bos komisijos narių; dar blo 
giau, šaldo gerų tėvynainių 
norus gelbėti Lietuvą ir pa
kerta kelią tolimesniam au
kų rinkimui, kad ir kaip 
svarbaus Lietuvos gelbėjimo 
reikalų. Manęs keli, aukavu-

tylima ir kad neskelbimas 
aukavusių vardų, gero nele
mia; o daug blogo Lietuvos 
gelbėjimui daro. 

Rytinių miestų surenka
mos aukos kas savaitę laik
raščiuose skelbiamos, kas, 
kam, ir po kieft aukojo. Tas 
reikia daryti ir Chicagoj. 

Čia tik vienas, neskelbiant 
aukų, blogumo suktumo pa
vyzdys, o tokių blogumų su 
smulkesnem aukom, be abe
jo, daug gali rastis; tokios 
"klaidos" netaip taikosi, ka
da laikraštis skelbia kas, 
kiek aukojo. . 

Neskelbimas surinktų au
kų su aukotojų vardais, kas 
ir po kiek aukojo, patarnaus 
ne vien Lietuvos laisves prie 
šams komunaciams, bet taip 
pat atšaldys tūlus gerus tė
vynainius nuo tolimesnio au
kojimo Lietuvos reikalams. 
Neskelbimas, kiek ir kas, ka
da ir kokiam tikslui aukojo, 
skaitoma betvarke. A. R. 

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad šiomis dieno
mis iš Vokietijos į Colombia, 
Pietų Amerikon, išsiųsta 2,-
600 žydų pabėgėlių iš savo 
gyvenamųjų vietų, greičiau
siai Lenkijoj ir Pabalty. 

Dėkingumas ir godumas 
drauge nevaikščioja. 

šieji geri tėvynainiai klau- Į Pavyzdingas lietuvis kata-
sė, kodėl nematyti l a i k r a š - , l i k a s "Draugą" ne tik skai
čiuose aukotojų sąrašo po Į t o ' b e t i r P I a t m a -
kiek ir kas aukojo. Atsa-! Pagyrūnas ir melagis yra 
kiau, kad aš nežinau kodėl viens antram lygūs. 

STASYS LITWINAS SAKO: 
1 ' H A R A D T a i Geriausias Laikas Pirkti 

UA\Df\l\ — VISOKIOS RŪŠIES NAMAM8 
REIKMENIS". <*ERAS PASIRINKIMAS: 

Stogams Reikmenys — Insnluotu Plytų išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniftio — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų 
(Hardvrare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rfliies Inhaliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitu Dalykų. 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 

STASYS OTWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTORY 1273 

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

Jūsu Radio Sugedės? 
Kreipkitės Ekspertyvo 

Patarnavimo Prie 

RADIO SERVICE CO. 
5244 W. 25th S I 

Gteera. ni 
• H A S D A R B U OARAJ1TOOTAJ 

Tel*on> V1mj TMlrbyaAu 
Tlaoktae Modeliu* 

DYKAI APKAINAVIMAS 
Paimam U namu Ir priatatom 

PARDUODAM* NAUJUS 
RADIOS 

Mes turime ItedUtj f alaka tr 
loma nereikSe laukti di l tfksų. ^ 
Taipgi Paslrlnklmaa TSllavslu 

Mualkoe Rekordu. 
Viuipfrktte Iv Paattaaidte m I 

T E L E F O N U O K J T B : 
CICERO 4118 

• tdan Takarals lkl •:•• iraL 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street 

* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

* • • 
pristatome | namas: 

Geriausią rūšių alq 

buteliais, A&2emls Ir 

statinėmis. 

• • f: 
Ali. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

L Telefonas PROspect 5951 1 

WATCH UVINGS CI0WI 
• tt n n 

tn. Vn. Vrfc Yi». irsr 
H M 

BaS 
M M . 

$300 
M0 

1M0 
MM 

MM 
12M 
MM 
6000 

M00 
1M0 
4500 
MM 

SIMt 
2400 
MM 

1MM FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

Yo«vll Need MoAtrHrSt 
Many ambitioos couples are saving here~t» becomt 
future home-owners, soon as diev*ve accumulaced the 
down payment needed. . Anj convenient amount opens 
vour insured savings account at this Assodadoo. Tha 
cfaarr wili sbow you how much yoa need co 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WITH A PURTOSE - SAVE ON A PLAN 

file:///Ventworth
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D R A U G A S 
THE LITHTJANIAN DAILY FRIEND 

Bntered as Second-Class Matter Mareli SI. 191« at Chica«o. Illlnoi*. 
Under the Act of Mareli 8, 1879. 

Published daily, except Sundays. 
by the 

Lithuanian Cathotte Press Sodctj. 
Ifember of the Catholic Press Ass'n 

Subecrjptioti lUCes: 
$6.00 per year outside of Chicago: 
|7 . to per year ln Cbicaao & Cicero: 

4 centą per copy. 

Prenumeratos kaina CbJeagoJe Ir 
Clceroje per pa^ta: 

Metams $700 
Pusei Metų 4.01 • . . . « . . 

Juutft. Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metama $6.00 
Pusei Metu *-5» 

Užsieniuose: 
Metams S8.00 
Pusei Meta 4.8i 
Plnlcus reikia slųsU PaSto Money 

Orderiu »u užsakymai*. 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaua, gavus prašymą. 

—— • • » • Į M " 

SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Tremtiniu Būklė Nelengvėja 
Lietuvos tremtinių Europoje gyvenimo sąlygos ne 

vienu atžvilgiu nepasikeitė. Jos buvo ir tebėra sunkios. 
UNRRA-ai likviduojantis tremtinių padėtis galimai dar 
labiau pablogės. 

Tremtinių įgyvendinimo kituose kraštuose klausimas 
darosi vis aktualesnis, bet ligšiol nieko konkretaus nė
ra padaryta, nors šis tas daryti buvo bandoma. Tam 
yra reikalinga nugalėti kiek juridinės, tiek finansinės 
kliūtys, neskaitant vietos įgyvendinimui suradimą, ku
ris taip jau yra surištas su daugeliu dalykų. 

Mes neabejojame, kad tremtinių įgyvendinimu bus 
rūpinamasi ir toliau. Juk ir patsai Jungtinių Valstybių 
Prezidentas Truman yra kreipęsis, įi kongresą, prašy
damas, kad jis išleistų specialų įstatymą, kuriuo lai
kantis vyriausybė galėtų įleisti į Ameriką tam tikrą 
tremtinių skaičių. 

Bet tai vis ateities planai. Anot mūsų poeto Mairo
nio _ -'kol saulė patekės, rasa ir akis išės." Vadinas, 
kol vienokis ar kitokis konkretesnis planas bus sugal
votas, pravestas ir įgyvendintas, tremtiniai turės varg
ti nepakenčiamose sąlygose. Daugelio sveikata bus ne
pataisomai pakirsta. Daug ir su šiuo pasauliui ne laiku 
turės atsisveikinti. 

Esant tokiai padėčiai, mes, Amerikos lietuviai, iš 
visų savo jlgų turime stengtis, kad lengvinti savo 
tautiečių tremtyje būklę. Mes turime pasirūpinti, kad 
dabar vedamas Bendrojo Amerikos Lietuvių Fondo va
jus būtų sėkmingas. Jei šis fondas sukels pakankamą 
pinigų- sumą, tremtinių būvį pagerinsime ir palengvin
sime. Dirbti ir aukoti BALF yra labai svarbi mūsų 
krikščioniška ir tautinė pareiga, nuo kurios išsisuki
nėti būtų nepatriotinga ir net nežmoniška. 

• 
Lietuvaitė Dienraščio Kontesfo Teisėja 

Lietuvos konsulo Chicagoj žmona, J. Daužvardienė, 
pakviesta aukštesnėse mokyklose pravestame kalbėto
jų konteste teisėja. Šiandien Chicagos, miesto tarybos 
posėdžių salėj bus išrinktas vienas iš kolegijų, kitas 
iš vidurinių mokyklų, kaipo geriausi kalbėtojai. 

Ponia Daužvardienė yra pilnai kvalifikuota teisėjos 
vietai, nes ji pati yra puiki kalbėtoja. Ji yra advokatė 
ir 1946 m. buvo Amerikos Raudonojo Kryžiaus kalbė
tojų biuro pirmininkė. Pastaruoju laiku amerikiečių 
moterų klubuose ji laiko paskaitas apie Lietuvą ir pla
čiai išgarsina mūsų tautos vardą. 

Beje, mokyklinį kalbėtojų kontestą veda Chicago 
Herald-American ir kiti Hearsto dienraščiai. Kontesto 
sėkmingu vedėju vakaruose yra mūsų tautietis žurna
listas ir Herald-American redakcijos personalo narys 
Stasys Pieža. 

• 
Ginčai Dėl Lenkijos-Vokiefijos Sienų 

"Keturių didžiųjų" konferencija Maskvoje, kaip va
kar minėjome, eina dideliu nepasisekimu. Ligšiol dai
nė vieno klausimo teigiamai neišrišo. Yra mėtomasi 
nuo vieno klausimo prie kito, tačiau nė žingsnio į prie
kį nepažengiama. 

Šiomis dienomis iškeltas pats opiausias klausimas, 
būtent sienų tarp Vokietijos ir Lenkijos nustatymo 
klausimas. 

Amerikos atstovas gen. Marshall ir Anglijos — p. 
Bevin pareikalavo, kad Lenkija grąžintų Vokietijai 
derlingąsias žemes, be kurių vokiečiai jokiu būdu ne* 
gali išmisti. Bet Molotovas griežtai atsisakė šį reikalą 
svarstyti. Jis tvirtino, kad Lenkijos-Vokietijos sienos 
jau galutinai yra nustatytos. Marshallas įr Bevinas 
sakė kitaip. Pažymėtina, kad ypač gen. Marshall griež
tai laikosi nusistatymo keisti viršminėtas sienas. 

Maskvos pakurstyta Varšuvos vyriausybe užsispy
rusiai pradėjo tvirtinti, kad Lenkija kariaus, bet jokiu 
būdu nesutiks keisti dabartines sienas. 

Taigi, kaip išeis iš tų visų tarptautinių painiavų 
"keturi didieji", tuo tarpu sunku yra pasakyti. 

• 
Dr. Petras Daužvardis, Lietuvos konsulas Chicagoj, 

pakviestas Amerikos Politinių Mokslų (American Po-
litical geience) Sąjungon nariu. Šią sąjungą, sudaro 
įvairių universitetu politinių mokslų profesoriai, žur
nalų redaktoriai ir kitos žymios asmenybės. 

Dešimts Metu Kaip Nebeturim Miko Petrausko 
— VILNIJOS KALNELIUOSE IR ŠLAITUOSE. — 
KAIP GYVENO IR KtflRfi 'MAIXrNINKO IR KA
MINKRĖČIO*' AUTORIUS. — VARGONINKAS... 15 
METŲ BERNIUKAS. — SUKŪRĖ OPER£, ŠEŠIO
LIKA OPEREČIŲ, PENKIS DAINŲ RINKINIUS. 

APIE DAINOS SUTARTINĘ 

— Ar ne smagu būtų, kad lietuvis-aukštaitis, žemai
tis ar prūsas susiėję užtrauktų sutartinę? Ir tas mus, 
be abejonės, dar labiau suartintų ir greičiau mes vie
nas kitą suprastume. 

Mūsų prabočių, matomai, migta bendravimas ir bend
ras sugyvenimas; sugyvenimo jausmas turėjo būti di
delis ir gilus pas juos, nes jis visai omiškai išsiliejo 
dainavime... Dainavo mūsųi bočiai įvairiais balsais, bet 
buvo graži ir pilna tų dainų harmonija; taigi mes, sek
dami juosius, dainuokime, nors ir įvairiais balsais, bet 
be dissonansų... Dainuokime didelę, ištisą mūsų vienos 
šeimynos dainą; tegul balsai savais vingiais .vingiuoja, 
bet tokiame atokume, kuris... padarytų vieną puikią, 
pilną, ivairiuotą harmoniją, kuria ne tik mes patys 
gėrėtumės, bet ir tie, kurie iš tolo tą harmoniją iš
girstų, — taip rašė mūsų garsusis kompozitorius Mikas 
Petrauskas, savo 1909 metais Chicagoje išleistoje kny
gelėje 'Iš muzikos srities". 

PUŠYNŲ PAVĖSYJ PRIE MĖLYNUOJANČIO EŽERO 
Tie sodžiai sušildo mūsų širdis ir šiandien, nors jau 

dešimts metų, kaip netekome Miko Petrausko. Jis mi
rė Kaune 1937 m. kovo 23 d., būdamas 63 metų am
žiaus, Palaidotas greta tėvo, Dusmenyse, Vilniaus kraš
te. . '• 

Jautri kompozitoriaus siela brendo Vilnijos kalne
liuose ir šileliuose. Jis buvo gimęs 1873 m. rugsėjo 2f 
d. Palūšė yra Švenčionių apskrityje, smėliuotoje kal
voje, iš vienos pusšs pušynai amžinąja muzika ošian-
tieji pušynai, iš kitos mėlynuoja didžiulis ežeras (Ta
me bažnytkaimyje ilgai klebonavo lietuvis patrijotas 
kun. Petras Prunskis, žinomas lietuviškų organizacijų 
ugdytojas, nuo lenkų nukentėjęs, šio karo metu miręs 
Sibiro ištrėmime). 

Mikas Petrauskas, vargonininko sūnus, patsai 15-
kos metų berniuku būdamas jau vargonininkavo. Ak 
beveik visus mūsų kompozitorius į muzikos aukštumas 
pradėjo kelti bažnyčios vargonai, kaip kad daugelio 
mūsųj vyresnės kartos rašytojų rankosna patekusi pir
moji knyga, iš kurios ir skaityti išmoko, fcuvo malda
knygė. 

RUSŲ PERSEKIOJAMAS I ŠVEICARIJA 

Aukštuosius muzikos mokslus M. Petrauskas ėjo Pet
rapilyje, Imperatoriškoje Konservatorijoje, o vėliau — 
Italijoje. Gal būt savo muzikos žinias gilino ir Šveica
rijoje, kurią buvo pasiekęs bėgdamas nuo rusų perse
kiojimo. Mat, jisai buvo Vilniaus seimo atstovu (1905 
m.), po to važinėjo po kaimus, bažnytkaimius su pra
kalbomis, keldamas balsą už laisvesnį gyvenimą Lie
tuvoje. Gal daugiausiai jis bus nuveikęs tai tarp Ame
rikos lietuvių: čia ruošė koncertus, lavino Birutės (Chi
cagoje) ir Sietyno (Shenandoah) chorus įkūrė pirmą 
Am. Lietuvių Muzikos konservatoriją (Chicago, 1910 
m.), įkūrė antrą liet. muzikos konservatoriją (Brook-
lyne), statė, režisavo operetes ir operas. 

Parvykęs į atgimusią Lietuvą lankydavo gimnazijas, 
supažindindamas priaugančią inteligentiją su lietuviš
komis melodijomis. Šio straipsnelio autoriui teks da
lyvauti viename tokiame parengime Rokiškio gimna
zijoje ir stebėtis, kaip linksma nuotaika M. Petrauskas 
pagauna gimnazistų dėmesį ir simpatijas. Pavyzdžiui, 
ištiesęs penkis rankos pirštus, jis aiškino, kodėl gaidų 
rašymo sistemoje naudojamos penkios linijos. 

JO KŪRYBA 
# 

M. Petrausko kultūrinis palikimas yra gausus. V. 
Sirvydas paduoda tokį jo kūrinių sąrašą: 

1) Opera "Eglė" (Fromo-Gužučio žodžiai; jos išlei
dimas kainavo 1,784 dolerius, pirmusyk Lietuvoje su
vaidinta 1939.11.16); Operetės: 1) Adomas ir Ieva, 2) 
Apvesdinkite ir mane, 3) Birutė (Žemkalnio žodžiai), 
4) Consilium Facultatis, 5) Elgetos Duktė Karalienė, 
6) Girių karalius, 7) Lietuvių milijonierius, 8) Malū-
ninkas ir kaminakretis, 9) Pirmoji gegužės, 10) Prie
glauda, 11) Šienapiūtė, 12) šventoji naktis, (Vargo
nininkų Sąjungos leidinys, 1916 m.), 13) Užburtas ku
nigaikštis, 14) Vaikas ar mergaitė, 15) Velnias išra
dėjas, 16) Vestuvės. 

Vaikams sukūrė: "Tarnaitė pamokė'\ 
Dr. J. Prunskis 

(Bus daugiau) 

Komunistuojantis Henry Wallace važinėja po Euro
pą ir pasakoja, kad Amerika dar permažai pinigų iš
pylė Sovietų Rusijai. Jis proponuoja duoti Rusijai di
delę paskolą ir šiaip jau būti duosniais, nes kitaip 
gali kilti karas tarp Rusijos ir Amerikos. 

Ar nevertėtų tam vyrui galvelę išegzaminuoti, nes 
jis tikrai nebežino, ką kalba. 

f 

Rašo P. P. č. 

POLYNA STOŠKUTĖ 
Kovo 23 d., šių metų buvo 

nepaprasta garbė išgirsti Po 
lynos Stoškifltės balsą per 
garsiosios Hildegarde radio 
programą. 

Aplinkybės Stoškiūtės pa
sirodymui per Hildegarde 
programą buvo g a n a sun
kios, nes lietuvaitei nebuvo 
gera proga pasirodyti. Jai 
teko vieną mažą dainą su
dainuoti, paskui su vyriškiu, 
su kuriuo dainuoja veikale 
"Street Scene';, New Yorke, 
sudainuoti duetą. O pabai
goje jai tenka dainuoti trijo, 
tokią netinkamą dainą kaip 
"Down by The Old Mill-
stream;', kurioje Hildegarde 
mėgino visus nustelbti ir ku
rioje nė vienas nenorėjo 
sklandžiai dainuoti. 

Tose vietose, kuriose Po-
lyna Stoškiūte kalbėjo, jo
sios balsas buvo begalo ma
lonus ir savo dalį puikiai at
liko. Nors žymios vietos ne
gavo programoje, bet mūsų 
Stoškiūte labai garbingai pa 
sirodė. Būtų tikrai gražu, 
jei jai tektų daugiau progų 
pasirodyti per nacionalines 
radio stotis. 

JUOZAS \VILKAS 

Sheboygane, VVisconsine, 
yra vienas nepaprastas jau
nas advokatas, vardu Juo
zas Wilkas. Jis šiuo laiku 
yra Sheboygano City Prose-
eutor ir vėl statomas kandi
datu. 

Juozas gyva,s ir gabus ad
vokatas, kuris nuolatai pa
sižymi, kaipo nuoširdus ka
talikas ir lietuvis. Jo draugų 
eilė yra nepaprastai ilga ir 
visų aukštai gerbiamas. Jo
jo klebonas kun. J. Shlikas 
turi Juoze nepaprastai uolų 
parapijoną ir Sheboygano 
jaunimas turi dįclelį prįete-
lį ir Sheboygano lietuviai 
nuoširdų gynėją. XXX 

Bronė Našlaite 
: ŝ 

NKVD SPĄSTUOSE 
ŠIURPŪS LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 

(Tęsinys) 
Prasideda kalbos. Laukinis enkavedistas giriasi pui

kiai mokąs kalbėti vokiškai, tačiau pasirodo, kad jis 
keletą žodžių šiaip taip ištaria, kurių nė reikšmės jis 
nesupranta. Tamsusis vyriškis moka šiek tiek latviš
kai: dvejis metus gyvenęs Latvijoje, kur lankęs gim
naziją. Kadangi man vaikystėje taip pat teko vienus 
metus gyventi Latvijoje, todėl galiu jį suprasti. Kal
bame įvairiausiais klausimais, pavartodami net ketu
rių kalbų mišinį. Kalba užsimezga apie fašizmą, na
cionalizmą, demokratiją. Šviesusis enkavedistas, išgir
dęs tuos žodžius, net pašoksta, lyg norėdamas mane 
suėsti, ir sušunka: 

— Tu fašiste ir nacionaliste?! Kas tu esi! — rėkia 
jis man, net šiurpu darosi. 

— Nei fašiste, nei nacionaliste. Greičiausia — demo
kratė, — atsakau jam. 

— Tai iš kur tu žinai apie visa tai? 
— Iš literatūros, — ramiai atsakau. 
— Tu skaitai kontrrevoliucinę literatūrą?! Dabar 

tai aiškiai išsidavei, kad esi liaudies priešas! Aišku, 
su kuo turim reikalą! 

— Klysti Tamsta: Lietuvos nepriklausomybės lai
kais šios rūšies literatūra nebuvo skaitoma kontrrevo
liucine, ir kiekvienas pilietis laisvai galėjo su šiais 
klausimais susipažinti, juos studijuoti. 

— Kaip tai Lietuvos nepriklausomybės laikais?! Tik 
dabar Lietuva yra tikrai nepriklausoma, išsivadavusi 
iš buožių vergijos. Matyt, kad tu visada simpatizavai 
nacionalistams, fašistams ir buožėms, jei stengeis su 
panašiais klausimais susipažinti! 

— Kada Lietuva buvo nepriklausoma, mums neverta 
ginčytis. O Lietuvos inteligentui būtų buvę gėda netu
rėti supratimo apie Europoje vyraujančias politines 
sroves. Juo labiau mokytojui, kuris turi orientuotis 
visokiose situacijose, — ramiai aiškinu jam. 

Bet ne jo galvai tai suprasti. Piktu žvilgsniu apme
tęs mane, jis pakyla išeiti, bet tarpdury susitinka su 
vakarykščiu mandagiuoju tardytoju. Tas tardytojas pa
sako man komplimentą, nusivelka prabangišką milinę, 
pasiima keletą bylų ir išeina, patardamas man išsimie
goti. 

— Tik tada išsimiegosiu, kai jūs mane iš čia išlei-
site, — sakau jam. 

Jis nieko neatsako. 
Po kiek laiko vėl pasirodo naujas enkavedistas, tik

ras Ušinsko knygoj * 'Maskva be kaukės" aprašytasis 
tipas. Akiplėšiškai pasižiūrėjęs į mane, ištaria kvailą 
"krasavica" ir klausia: 

— Pasakyk, krasavica, kur tavo brolis Vytas, ir bū
si laisva. . 

— Nežinau, 
— O aš žinau! 
— Jei žinai, kam klausi? 
— Norėjau pasakyti, kad tavo brolis suimtas ir sėdi 

čia pas mus. 
— Taip ir reikėjo pradėti, -— sakau jam piktai. 

(Bus daugiau) 

Žymus lietuvis 
Lt. Col. Leo W.iltrakis 

nesenai tapo 122tos lauko 
artilerijos komandos vadu. 

Wiltrakis yra 34 metųj am
žiaus; jis į 122d Field Arti-
lery įstojo 1933 kaipo pri-
vate ir pakilo į leitenanto 
pulkininko laipsnį. 

Jis yra Mrs. EI i žabe t h 
Wiltrakis, 4330 W. VVashing-
ton blvd., sūnus. Kiti yra 
Dr. George A. Wiltrakis ir 
Edward. Kitas brolis Jack 
yra Laivyne leitenantu, ir 
Joseph, vyriausias, tarnavo 
Pirmame Pasauliniame kare. 

s — • • • • » • • • • • • 

Kas 15 sekundžių 
Paugiau vaikų gimė ligo

ninėse 1946 metais, negu ki
tais metais. Apie tai prane
šė American Medical Asso-
ciation balandžio 9 d. 

1946 metais buvo užre-
korduota 2,136,373 gimimai, 
o 1945 metais buvo 1,969,-
667 gimimai. 

Taigi kas 15 sekundžių 
naujas žmogus pasaulin atė
jo. 

> 
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Penkiadienis, bal. 11, 1647 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
—— 

CHICAGOS LIETUVIU VEIKLA 
Velykų Atgarsiai 

Bridgeport. — 5 vai. ryto 
Prisikėlimo av. Mišiose žmo
nių buvo pilna bažnyčia. Di
džiuma ejo prie Dievo Stalo. 

Choro giedojimas, vargo
nams ir orkestrui pritariant, 
kėlė žmonių jausmus. Tai 
nuopelnas muz. A. Pociaus. 

Altoriai skendo gėlėse ir 
šviesose. Procesija taipgi da
rė nepaprastą įspūdį. Tai 
nuopelnas mokytojų-sesučių. 

Jau nebepirmos Velykos, 
kai bridgeportiečiai tarpe 
savęs nebemato savo klebo
no, prel. M. Krušo. Jis pasi
traukęs nuo pareigų taiso 
sveikatą. 

Didžiojo šeštadienio va-

Varg. A. Mondeikos gerai 
priruoštas choras gražiai gie 
dojo per procesiją ir šv. Mi
šias, žmonių buvo pilna baž
nyčia. Aukų sumeta keturi 
tūkstančiai ir t rys šimtai 
dolerių. 

Velykas sutikti žmonės 
dvasiniai taipgi labai ruo
šės. Tą liudija faktas, kad 
be vietos kunigų su dvasine 
pagelba buvo atvykę dar sve 
čiai kunigai marijonai: dr. 
Rėklaitis, dr. Vaškas ir J. 
Jakaitis. A. Valančius 

NAUJAS KASYKLŲ 
DIREKTORIUS 

Gildos Susirinkimas 
Ir Jos Parengimai 

Balandžio 8 d. įvyko Ne-

Iš Federacijos 
Skyriais Sus-mo 

Laukams Grumtynių 
Paragvajaus Mieste 

BUENOS AIRIES, Argen-
j 2 d. įvyko Federacijos 26-to j tina, bal. 9.—Laikraštis No-

Bridgeport. Balandžio 

skyriaus sus-mas. ticias Graficas šiandien ra-
Raportas komisijos iš ju- j še, jog atrodo greit įvyks 

damų jų paveikslų, kovo 30 kautynės tarpe Paragva
jaus valdžios kariuomenės I 
ir Pilar mieste esančio gar
nizono, kuris raportuotas 
perėjęs pas sukilėlius. 

Prof. Harold L. W alke r, 
iš Illinois "universiteto, gub. 
Green paskirtas Illinois De
partment Minės and Mine-

d., parodš, kad pelno liko 
$34.75. 

Vakaro vedėjui kun. dr. J. 
Prunskiui ir S. Kaifapeckui 
pareikšta padėka. 

* • • 
Raportą iš Liet. Katalikų 

Konferencijos kovo 23 d. iš-
davė J. Šliogeris. Norg ra- M E M p H I S T 
portas neilgesms uz_ vieną _ ^ K a r d i n o l a s 
minutę, tačiau pranešėjas bu i a , ., , . _ T . __ . i r VI . ,. 4L Stritch sake J.A. Valstybes ivo stabdytas, nes, girdi ' t a s , . , . ,< , . . . ; turi 'stovėti uz mūsų žmo-

Kardinolas Ragina 

karą pamokslą sakė klebono k a j t o prasidėjimo Seserų , ,. . . . . . ' rencijų ir pan. reijsia iaklau- i . „ .. n o -v,- .. . 
Z U r Z T u — o . T ^ ^ l * : . _ , _ . _ / " « . , . : . irals direktorium vieton Ro- mmM ,Uni Q f o u , t r n i n „ ui „_ s v l 1*' J l s P l e i s k e pasikal

bu vo spaudoje, kartojimas 
nervus gadiną." 

Raportus iš seimų, konfe^ 

niųi laisves. Jų pavergime 
kare, daugelis mažų tautų 
padarė mus globėjais jų lai-

pavaduotojas kun. Pr. Luko- G i l d o s a u a i r i n k i m a a B a l s i ų , M e d i 

sius. Įsidėmėtini jo aodziai. j n amuose, Brighton Parke. 
• Laimingi katalikai tureda j šisnae aus-me įsirašė šios 
mi neįkainuojamą Dievo de-1 nares: Elzbieta Adomiene, 
vaną — tikėjimą!... Nes ti
kėjimas yra Dievo dovana. 
Kaip tik žmogus pradeda 
draugauti su bedieviais (už
tenka tik pradėti), tikėjimą 
pameta. Jie (bedieviai) ne
begali sugrįžti i tikėjimą be 
tikros atgailos." 

Josephine Bukauskienė, Ur
šule Petraitienė ir Elzbieta 
Laurinavičienė. 

Iš raportų sužinota, kad 
kai kuriose kolonijose įvai-

syti šaltai. Stabdymas blo
gai atsiliepia į raportuotoją. 

navo po katastrofos Centrą- g t a m i r b u v Q , - . 
ha 111 (Acme-Draugas te- k a d š t ų tf 

lephoto) 

Dėjime čia šiandien. 
"Tai nėra ėjimas už mū

sų kompetencijos ir užduo
ties kaipo didelė tauta ap
saugoti, visais prieinamais konferencijos. To negana. 

Tokie išsamūs raportai turi n i , . , L-, . . . , , | keliais, šiuos žmones prieš 
7 vai. vakare, irgi įvyks ! tilpti organizacijos protoko-| mm!^M^^m „ 
"bingo partyM. 'jlų knygoje. Protokolų kny-

Prašom Įsitėmyti šias pra- ga turi eiti į tautos muzie-

pavergimą. 

l ikims reikia saugotis drau
gystės su bedieviais, šalin
tis nuo jų pilnos melagys
čių spaudos, jų prakalbų ir 
t.t., kad neužsikrėtus bedie
vybės dvasia. Patarle sako: 
"Su kuo sutapsi, tokiu ir 
pats patapsi." J. Šliogeris 

rios priešseiminės pramogos mogas, kaip vietiniai taip ir jų liudijimui organizacijos 
jvyko ir jos buvo sejtmin- j svečiai, ir malonėkite pažy- veikimo, 
gos; bet pastaromis dieno- mėtose «6enose ir laiku, at- i Dar ir to negana. Iš kon-

Taigi, matom, kaip kata- m i s ^ a r įvyks parengimai silankyti ir paremti rengėjų ferencijų% ir t.t. išsamūs ra-
sekančiose kolonijose: pastangas gražiam tikslui portąi, organizacijai patie-

Marquette PaRk — bąlan- nes visų šių parengimų pel- kia sumanymų, veikimui vi 

DRAUGE rr.2ite visas vė
liausias žinias. 

diio 13 d., 3:30 vai. popiet, 
parapijos salėj bus "bunco 
party." 

West Side — balandžio 13 

nas skiriamas Nekalto Pra- sięms metams. Todėl išsa-
sidėjimo Seserų Gildos sei- mųp raportai būtini, nors a- Tel PUL. 1270 arba CAN. 2515 
mw aveikinti. k u n . j,vyks pw tai ir buvo rašyta spau-f ^ w ; _ numodavę 6768 
balandžio 27-tą dieną, Auš- ddje. J. Šliogeris ^ 

d., 6 vai. vakare, parapijos ros Vartų, parapijoj, West j 
salėj, įvyks "bingo party.M |Side, pradedant iškilmingo- Uhrichville, Ohio, FBI a-

B. A. L A C H A W I C Z 
Laidotuvių Direktorius 

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan A ve. 

Roseland — balandžio 19 
d., šeštadienį, 7 vai. vakare. 
Gailevičių namuose, 76 East 

Cicero. — Velykos pas 
mus buvo tikrai įspūdingo*. 
šv. Antano parapijos bažny-j ioi piace, įvyks *'bingo par- Sally Balsis, Sylvia Laurinasjtai kariuomenės dezertyras. 

ir Jonas Kulikauskas. Narys Nors karo jau nėra, tačiau 

mis pamaldomis bažnyčioj !gentai suėmė 25 metų jau-
ir baigiant seimu — salėje, jnuolį, kuris gyveno vienišas 

Į seimo komisiją išrinkti: žemės urve. Pasirodė, kad 

čia buvo labai gražiai išpuoš i ty ." 
ta per pastarąsias t r is die- Bridgeport 
nas. Tai nuopelnas seseUų-
mokytojų. 

Naktį iš šeštadienio į Ve
lykas bažnyčia buvo atdara 
j r žmonės lankė gausiai. Bu
vo matyti net iš kitų kolo
nija. 

5 vai. ryto prasidėjo Pri
sikėlimo apeigos, kurioms 
vadovavo pats klebonas, a-
aistoje kun. K. Rėklaičio, M. 
I.C., ir diakono Marcinkaus, 
kuris ateinantį pavasarį bus 
įšvęstas į kunigus. 

— balandžio 
20 d., parapijos mokyklos sa 
lėj, lygiai 2 vai. popiet, bus 
%'bin,go party, nes vakare į-
vyks kitas parengimas. 

Towu of Lake — balan-
Ižio 20 d., parapijos salėj 

bus baudžiamas už pabėgi
mą iš kariuomenės. 

s: U I I I 1 
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SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
IK ODOS IŠBĖRIMAMS 

Kenčiamieji nuo »enų. atdara 
ir skaudžių ftaisdų, žino kaip šan
ku yra ramiai pa^dėti, ir kaip 
naktie* metu negalima garai laei-
miegot. Kuomet 
taiados pradeda 
niežt Ir akaudS-
ti — užtepkite 
LBOULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
•eo'i. atdarų ir 
skaudžių iaišdų. 
Jo atgaivinan
čios ir skausmą 
prašalinančios y-
patybet suteiks 
Jums tinkamą 
nakties poilsį Ir 
pagelbds Išgydyt 
senas, atda
ras Ir skau-

ITIAPGUTU" 
VTBNINTBLIS AMERIKOS UBTUVIU KASDIENINia 
RADIO LAIKRAŠTIS. — ĮSTEIGTA? BAL. 11d., 1933. 

Kiek žuvo 
koC lk E r s i e 72 d ! L ^ : socialistai Peikia 
ko jau žuvo 17J asmenys, -
tai buvo žinoma balandžio Qg ( j 3 u | | e PaSIŪ!ymį 
7 dien^ PARYŽIUS, bal. 9.—Soci-

alistų partija šiandien ofici-
• OP aliai pasmerkė gen. De-Gau-

WHFC - 1 « 0 kilocycles 
i - i — _ . . . 

SEKMADIENIAIS: n a o 1-mos 
iki 2-POS valandos popiet. — 

KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 
valandos vakare. 

EXTRA PBOORAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. Western Ave.# Chicago, 111. 
Telefonas — GROvehill 2242 

M 

lle kalbą Strasbourge, ku
rioje jis prašė Prancūzijos 
žmoniuj vienybes pakeitime 
konstitucijos, kaipo bandy
mą užgniaužti parlamenta
rinę demokratiją. Anot soci
alistų, atakuodamas partijų 
sistemą DeGaulle norįs su
daryti vieną partiją, kas ga
lėtų duoti tik vienam as
meniui galią. 

A. A 
MORTA PRE1D2IENC 
(l>o tėvais Lesauskaite) 

Mirė Bal. !)d., li»47m., 3:oo 
vai. ryt f, sulaukus senatvės. 

<imi< Lietuvėje. Kilo iš Pa-
iK-vtzio apskr., Panevėžio par.. 
Ožfliu kaimo. Amerikoje iš-
8'yveno 44 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
dukterį Kotrii.ą AndruSkeviėie-
n\; 2 anūkes Oną Zaurienę ir 
Stanislava Paradą; 3 pro-anū-
kus; brolio dukteris Karoiiną 
Ivaelier^ienv ir Mortą Kizie-
nę ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas namuose: 
9315 S. University, tel. Bay-
port 9710. Laidotuves įvyksta 
šeštad.. Bal. 12d. Iš namų 9 
vai. ryto bus atlydėta į Visų 
Šventų parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal. 
dos už velionės siehįu Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvicėiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvaiuti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę; Duktė, Anūkės, Pro
anūkės ir kitos Giminės. 

Laid. direkt.: La.chawicz ir 
Sūnai, tel. PULlman 1270. 

des. Vartokite jį irfl skaudiems 
nudegimams, iašų ir šutrūkimų 
prasaliaimui. Ir kad palengvinti 
Psortasls niežėjimą. AtvSdina va
dinamą A t i l e t e s Foot decimą ir 
Diežtjlmą, sustabdo jo plėtimąsi, 
sulaiko nuo odos riudiilvlmo ir 
•utruklmo tarp piritų; (eras ir 
sausos, trūkstančios odos MežSJt- | 

i
mūi. nuo darbo iAbėrimama ir ki
toms odos negalims U lauko pu-

UDOULO OINTMENT narstduo-
l a po U I S ir po fJ.51. 

Siųskite Jūsų Mouey Orderi tie-
J — 

LEGULO, DEPT.—D. 
4847 W. 14th Street 

CICERO 5d, ILLINOIS 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 

LIŪDESIO VALANDOJ 
^>...-.r» . šaukite 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

• DEGTINES 
t BKAND£S 
• BUMO 

GIN 
VYNO 
KORDIALŲ 

• 
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m KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPĘCIALĘMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
L I C U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

iTHAM 
KANTER 

"lietuviškas 
Žydukas" 

4845 Sa VVesteni AViw 
PROspect 0099 
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FIBKITB TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 

SI. Casimir Monument 
Company 

3914 West Um SI 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Te* gur Q m l 
Sustoja. 
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SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 K NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S* California 
> Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
ri390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:15 iki 9:30 v. ryte. 

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipkitės prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar jums 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranu — jūsų mylimų JŲ, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
f jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo iniormaci-

* jas. Suteikiamas pilnas utilitarinis laidojimas. 

T I 
•fS 

NULIŪDIMO VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

6812 So. Western Ave., Chicago, 111. 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas! 

t^Hi- m 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Ii ei-j 
kaie, šaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chicago* ir 
liostlando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

IGNACAS J. ZOLP 
1646 WEST 46th ST. Phone: YAKds 0781 

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

Phones — CANaJ 2515 . 
COM 5765; PUL 1270 

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

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULlman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 & LITUANICA AVE. Phone: YARds 4908 

Telefonas: CEDABCREST 6335 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 
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Balandžio 13 d. 

Parengimas našlaičių naudai 
ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKSTA ĮDO

MUS PARENGIMAS. BCTINAI ATVYK IR KITUS 
PAKVIESK. 

BALF pastangomis Ame- be tėvo ir motinos gyventi. 
rikon jau yra atvykę 22 lie- Ką jau bekalbėti, kaip naš-
tuviai našlaičiai, berniukai laieiams tenka gyventi ten, 
ir mergaites. Tad matote, kur visi lietuviai neturi už 
mieli amerikiečiai, jūsų au- s ko nusitverti, kur niekaip 
kų ir pastangų dėka 22 lie-; negalima ir suaugusiems pa-
tuviai našlaičiai laimingi kenčiamai pragyventi, kur 
gyvena šiame krašte. Ma-į visi turi dairytis, kaip čia 
nau, kad visi, kurie vienaip iškeliavus iš tos karo su-
ar kitaip prisidėjo prie šio I griautos Europos, kur toks 
darbo, yra patenkinti, kad diidelis vargas ir nežinia del 
jų noras prigilausti naš- j rytojaus! 

RALF'O GLOBOJAMI NAŠLAIČIAI Iš Kinijos gyvenimo... 

Jie paspruko iš raudonųjų nagų 
KINIJOS RAUDONIEJI PRIEVARTOS BŪDU MOKINA 

MOKYTOJUS APIE KOMUNIZME, IR PASKUI 
VERČIA JUOS DĖSTYTI KOMUNIZMĄ VAIKAMS 

Washingtx>n. — Kinijos komunizmo "mokslas" Kini-
komunistai sučiumpa mcky- jos raudonųjų, — jis pasakė, 

i 

i mus 

laičius, padėti jiems sunkioj 
našlaičio dalioj nenuėjo vel
tui. Pasirodo, bendrom je-

DAUGELIS LAUKIA 
Daugelis našlaičių laukia 

Berniukai Marianapolio kolegijoje (iš kairės į dešinę): 
Jonas Martinkus, Jonas Kružinauskas, Arvydas Šimonis 
ir Vladas Siutilas. Mergaitės: Birutė Kungytė ir Juzė 
Adomonyte, dabar gyvenančios lietuvių, šeimose Norwood, 
Mass. Aukokite BALF'ui United Lithuanian Relief 

Baisi audra ten siautė... 
gom daug galima padaryti, tenai, kad gal ir jiems nusi-. Fund of America, 19 West 44th St., New York 18, N. Y. 
Miela skaityti spaudoje, šypsos laimė pakliūti J.. čia. j 
kaip jie čia jaučiasi laimin- Jie gauna laiškus iš savo į 
gi, kaip gražiai jie buvo su- čia atkeliavusių draugų, 
tikti ir apgyvendinti tarp džiaugsmu spindi jų akutės; 
savųjų — lietuvių. kiekvienas galvoja, kaip bū-
JIE YRA LAIMINGI 

'pasisektų nuvažiuoti j tą ste-
Tie 22 našlaičiai yra vieni Į buklingą kraštą. J;e laukia, 

iš laimingiausių lietuvių vai- jie tik laukti ir tikėtis gali. 
kų. Galima suprasti, kaip BALF Lietuvių Našlaičių 
ten Europoje sunku gyven- Komitetas turi surinkęs lė
ti, kad net motinos norėtų , | ^ bet jų negana. Dalis pi-
atiduoti savo mažus vaikus I nigų yra išleista pirmie-

Can^an, Texas. — Tor-1 si. audra (tornado) skaute 
nado (baisi audra) buvo už- i.Texas šiaurės rytuose ir Ok-
puolusi keturis Texas ir Ok-1 lahoma šiaurės vakaruose, 

čia gyvenantiems lietuviams, 
kad tik jie galėtų gyventi 

šiems našlaičiams atgabenti, 
aprengti ir tt. Darbą reikia 

lahoma miestus, balandžio 
9 d. naktį. Sakoma, jog tor-

įnado apie 200 asmenų 
užmušė ir šimtus sužeidė. 

Pranešimai iš Enid, Okla., 
sako, jog mažiausia 12 as-

normaliose sąlygose. Nese-i tęsti toliau, reikia rūpintis I m e n u ***** užmušta Wood-
v ' 'kitu atvežimu i čia, todėl j w a r d ' e> 0 k l a " č i a smarkiau-mai esu mačiusi laišką ir 

fotografiją vienos Vokietijoj 
gyvenančios lietuvių tremti
nių šeimos: tėvas, motina ir 
du vaikai, 4-ių ir 6-ių me
tų. Tame laiške motina ra
šo savo buvusiai kaimynei 
Lietuvoje: "Gal galėtum pa
imti auginti, rinkis kurį no
ri..." Argi tai neskaudu? 

rūpinamasi gauti naujų au
kų. 

Atvelykyje, balandžio 13 

200 UŽMUŠTA, 1,000 
SUŽEISTA AUDROJE 

balandžio 9 d. vakare. M i-
noma, jog audra ten užmu
šė 200 asmenų ir 1,000 su
žeidė. 
šiai veikė baisi audra. Vėliau 
paaiškės, jog žuvusiųjų 
skaičius buvo didesnis. 

Vincent Lockhart, Cana-
dian laikraštininkas, sako, 
jog 20 asmenų žuvo Hig-
gins'e, Texas. prie vakarinio 
Oklahomos rubėžiaus, kur Canadian, Tex. — Ral.in-

d., 6 vai. vakare, našlaičių , d ž \ ° 1 0 d t e n * P r i e š P*^»Į«*WW buvo kilęs biznio 
naudai ruošiamas parengi Į jau buvo skelbiama, kad ba?- apylinkėje. 
mas (Card and Bunco Par 
ty). Parengimas rengiamas 
Švento Kryžiaus Parapijos 
Salėje, 46th ir Wood SU, 

Sunki našlaičio dalia! Ir Įėjimas — 50 centų. Bus 
savam krašte sunku vaikui j puikios dovanos. Visų prašo- o ^ ^ F p , q « „ _ _ ^Z \ 7 7 " x. 

ma prisidėti prie šio kilnaus ' S a n t a F e s Super Chief ] switch inzmas 

1 dienos - septynios nelaimes... 

Galite Gauti 
COLE'S "5000" 
ILGO-LAIKO 

FONOGRAFUI 
ADATĄ 
UŽ TIKTAI 

$1 oo 
VIENA 

D A B A R ! 

tikslo, atsilankant į paren
gimą. Čia maloniai praleisi
te kelias valandas ir tuo pa
čiu padarysite gera darbą, 
nes visas gautasis pelnas ski
riamas lietuvių našlaičių 
naudai. 

Gražina Juodeikienė. 

ir vagonas į-
traukinio nušok imas nuo krito į patvinusią Des Moi-
bėgių, balandžio 9 dienos va- nes upę, kai tiltas buvo nu-

tojus, pamokina juos apie 
komunizmą ir vėl siunčia at
gal į mokyklas mokyti vai
kus komunizmo. Apie tai 
pranešė brolis John P. Flood, 
airiui pianistas, Kinijos mo
kytojas, kai jis lankės 
VVashingtone. 

Brolis Flood dabar lanko
si šiame krašte ir yra pake
lyje į savo namą Dubline. 
Jis beveik 20 metų gyveno 
Kinijoje, kur mokytojo pa
reigas, ėjo. 

• 
KUR RAUDONIEJI 
SIAUČIA 

Broliai maristai apie 18 
mokyklų tvarko Kinijoje, 
dvi mokyklos randasi toje 
dalyje, kur raudonieji siau
čia, — jis pareiškė. Dešim
čiai brolių, mokinantiems td-
se mokyklose, prievartos bū
du buvo "kalama" į galvą 

ir paskui Kinijos raudonie
ji liepė dėstyti komunizmą 
jiems mokyklose. 

Visi broliai, išskyrus vie
ną, paspruko iš tos apylin
kės, kur raudonieji yra įsi
brovę, — j i s pranešė. 
DALYVAVO KOVOSE 

44 metų brolis buvo iš
auklėtas Dubline. Jis daly
vavo airių kovose už nepri
klausomybę, ir iš airtų armi
jos išstojo su kapitono laips
niu, turėdamas 24 metus, 
ir paskui įstojo į maristųlmi* paskaitą iš lietuvių 
brolių) būrį, vykstantį į j tremtinių gyvenimo ir kas 
Shanghai, 1928 m. < jų laukia. Vėliau atsakinėjo 

Laike Antrojo pasaulinio!i N « W klausimus. Pažy-

X Anatolijus Kairys, žy
mus Lietuvos pedagogas, stu 
dentijos Ateitininkų ir jau
nimo Pavasarininkų organi
zacijų didelis veikėjas, trem
tinių tarpe, Vokietijoj, taip
gi daug pasidarbavęs lietu
vių švietimo srityje, redaga
vęs žurnalą skirtą švietimo 
reikalams ir pats išleidęs sa
vo eilėraščių knygą, prieš 
savaitę atvykęs į Chicago 
dalyvavo pastarame Federa
cijos Chicago apskrities su
sirinkime ir davė labai jdo-

karo brolis Flood sugebėjo 
įeiti į japonų kalėjimą 
Shanghai ir nunešė maisto 
ir žinių sąjungininkų be
laisviams. 

Žymus kardinolas atvyksta 
KARDINOLAS TISSERANT TARSIS SU AMERIKOS 

VYSKUPAIS IR VALDŽIOS PAREIGŪNAIS APIE 
RYTŲ APEIGŲ BAŽNYČIOS PADĖTI 

Roma. — Kardinolas Tis-
serant, 62 metų, prancūzų 
kilmės, šventos kongregaci
jos Rytų Bažnyčiai sekreto- vijoje. 
rius, išvyksta balandžio Kardinolas Tisserant daly 
17 iš Romos į Jungtines A-1 vaus Princeton universiteto 

VVashingtone apie Rytų ap
eigų Bažnyčios padėtį Bal
kanuose, specialiai Jugosla-

Greitai atvvks 
Wash?ngton. — MigueJ 

Aleman, Meksikos preziden
tas, bus Jungtinėse Ameri
kos valstybėse septynias die 
nas, kai jis atvyks į šį 
kraštą. 

Kiek gavo 

Pinigu Grąžinimo Garantija 
•Jt Kiekviena adata yra jdeta 

j gražią Lueite dėžutę. 
+ Padary ta gabių inžinierių 

atsargiai iki puikiausio ti
krumo.. . Kiekviena adata 
pilnai patikrinta. 

•įf ši ada ta pri taikyta Su spe-
ciale OS4MIFM GALUKT 
metalo alloy paruosta var
tojimui ekstra ilgesniam 
laikui, priduodant puik ts -
nj tona su mažiausią vir
šutiniu ūžimu. 

it NIEKO NfiR PUIKESNIO 
MTZIKOS KORINIAMS 
ATTJKTI UŽ BET 
KOKIĄ KAINĄ. 

SIUSKITE KUPO\\> ir $100 j 
E. H. ElHson Company 

127 No. Dearhorn St. 
CHICAGO 2, ILL.— DEPT. 614 D 

VARDAS 
ADRESAS 
MIESTAS VAlu 

Agentai - Krautuvininkai — 
Rašykite klausdami 

Cpecialaus Pelno Sąlygų. 

Londonas. — Budapešto 
radio pranešė, jog iš Jung
tinių Amerikos valstybių į 
Vengrijos sostinę atgabenta 
3,520 svarų penioillin. 

kare, buvo 7-tas nelaimingas 
atsitikimas per septynias 
dienas. 

Balandžio 3, Dnuners 
Grove — Burlington Twin 
City Zephyr nuėjo nuo ge
ležinkelio bėgių; trys žuvo, 
daugiau kaip 35 buvo su
žeisti. 

Balandžio 4, Linuood, Kas. 
— Rock Island Rocket inži-
nas nušoko nuo bėgių; inži
nierius sužeistas. 

Balandžio 5, Otttumvu, Iš

neštas. 

merikos valstybes. 
Kardinolas Tisserant Jung- j 

tinese Amerikos Valstybėse 
mano būti du mėnesius. Lai
ke savo vizito Amerikoje jis 
tarsis su Amerkios vysku 

metina, kad jis patiekė to
kių įdomių statistinių žinių, 
kokių nebuvo girdėta nei iš 
vieno tremtinio atvykusio į 
Ameriką. Nutarta į kitą su
sirinkimą vel kviesti jį su 
paskaita panašiomis temo
mis. 

X Kun. A. Stasys, prieš 
keletą dienų atvykęs į Ame
riką ir jį Chicago, apsigyve
no Nekalto Prasidėjimo Šv 
Mariios parapijos, kleboni
joj. Kleb. kiin. A. Briškai iš
vykus į Romą, jis vietos ku
nigams padės darbuotis dva
siniuos parapijos reikaluose 
Prieš karą kun. Stasys Lie
tuvoj pastaruoju laiku buvo 

Balandžio 6, Branger, Wyo. p a i i r valdžios pareigūnais 
— Union Pacific City of P P * 

garbes daktarato laip3nis ir 
jis turės dvi paskaitas; 
"Bizantiškas ir Rytų me
nas" ir "šventas Sostas ir 
Rytų Bažnyčia". 

Portland ir prekinis trauki
nys susidaužė; 11 sužeista. 

Balandžio 7, Col5mbi.i< Ci
ty, Ind. — PennsyIvanai ge
ležinkelio Gotham Limited 
nušoko nuo bėgių, 40 sužeis
ta. 

Balandžio 8, Canton, Ohio 
— Pennsylvania Manhattan 
Limited nuėjo nuo bėgių, 

rr Velnias žiūri per petį".. 

wa Milvvaukee Road kelerviai buvo supurtyti. 

Jei nori kalbėti teisme?... 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 'me. 

Los Angeles. — Vyresny
sis teisėjas Allen W. Ash-
burn nurodė, jog moteris 
advokatė turi nusiimti skry
bėlę, jei ji nori kalbėti teis-

"4-f-, 

m 
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PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS] 
Mflsų Bendrov* gelbsti tūkstančiams taupytoja 
sudaryti atsargas—įsigyti nuosavus namus-5 
naują automobili—del apsaugot nuo ueperma* 
tomą nelaimių. Kiekvieno talpiniai apdrausti 
Bd 15,000 par Federai Savings and Loan InsM 
ranos Corp, PRADEK TAUPYTI D AB AB., , 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

W)AN ASSOCIATION OF CHICAGO 
S20J WEST CERMAK BD. CHICAGO % UJU 

JOHN i. SAIANAUKA* Fft* « * Mtą 

Mrs. Nadia Williams, ad
vokatė, priėjo prie stalo ir 
klausia: 

— Galiu kalbėti į teismą? 
— Negali kalbėti kol ne-

nuimsi savo skrybėlės, — 
pasakė teisėjas. 

Mrs. Williams nusiėmė 
skrybėlę ir tarė: 

— AIS buvau nustebinta. 
Aš žinau, jog mano plaukai 
sutaršvti. Negirdėjau jokios 
taisyklės, jog moterys advo
katės negali dėvėti skrybė
les teisme. 

Ir teisėjas Ashburn tarė: 
— Moterys advokatės turi 

lygias teises su vyrais ad
vokatais, ir aš manau, jog 
ios turi prisilaikyti tų pa
čiu taisyklių ir formalumų 
kaip ir vyrai. 

Kartą negras pričeris atė
jo pas baltą ministerį, kuris 
tuo laiku rašė.-

— Ką tu dirbi? — klausia 
juodukas. 

— O, aš rašau kalbą, ku
rią turėsiu pasakyti kitą 
sekmadienį, — atsako mi-
nisteris. 

— Aš niekuomet to neda
rau. Ar tu nežinai, jog vel
nias žiūri per tavo petį kai 
tu rašai, ir žino viską ką tu 
kalbėsi? Matai, aš tai nie
kuomet nedarau kalbai už
rašų, ir kai aš einu kalbėti, 
tai nei aš nei pats velnias 
nežino ką aš sakysiu. 

Tai yra keistas juokas. 
Bet kiekvienas kalbėtojas 
turi rimtai pasiruošti 

iškilmėse, švenčiant 200 me-
tųj gyvavimo sukaktį. Jam 
čia bus suteiktas literatūros | Rokiškio gimnazijos kapelio

nas ir inspektorius. 

X Gegužes 4 d. Chicago 
lietuvių tarpe bus "busy" 
diena. Tą dieną supuola net 
trys dideli parengimai: Mo
terų Sąiungos Chicago aps
krities Vakarinių Valstybių 
Konferencija ir Motinų Die
no? paminėjimas, West Si-
dėje; Lietuvos Vyčių Chica
go apskrities choro metinis 
koncertas, Šv. Kryžiaus par. 
salėj; ir BALF vakaras, Šv 
Jurgio parapijos salėj. Vi
siems linkime pasisekimo. 

Šešiolika sužeista 
Raton, N. M. — šešiolika 

asmenų buvo sužeista vėlai 
balandžio 9 d., kai traukinys 
nušoko nuo bėgių netoli Ra
ton, N. M. 

Nori $75,000 
Mrs. Augusta Korans. 

4940 N. Lowell a ve., iškėlė 
bylą teisme; jinai nori gau
ti $75,000 už sulaužytą sa
vo koją. Jinai saito, jog į-
krito į duobę, šv. Alberto 
kapuose, 6800 N. Milwau-
kee; kai dalyvavo laidotu
vėse. Nelaime įvyko praei
tais metais. 

Jr 

200 milijonu 
Planuojama Chicagoje Mi-

chįgan ave., šiaurėje nuo 
Chicago upes, papuošti nau
jais pastatais bei šiaip pa
gražinimais. 

Nauja statyba ir šiaip 
įvairūs pagražinimai kaš
tuosią apie 200 milijonus 
doleriiĮ. T J J , 

TOWN OF LAKE UTILITIEŠl 
"Mes Parduodame Tiktai Geriausius" 

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų 
'CUSTOM BUILT' SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ — % 

SU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA 

Skalbimui Mašinos 
Šaldytuvai 
Gilaums šalčio • 

Conditioners' 
Dideli 'Air 

20 iki 50 Pėdų Komerciniai 
Šaldytuvai 

Televizijos Aparatai 
Visokiausi Namams Rakandai 
Kaurai ir Visokių Išdirbyseiij 

Šildymui ir Kepimui Pečių 
F. M. Fonografai ir taipgi 

Vfeoki Elektros Reikmenys 

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRŠMINETAIS REIKALAIS 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
1800 W. 47th SU (kampas Wood St.) 

Telefonas — LAFayette 7771 

X P. čižauskas pirminin
kas BALF skyriaus Mar-
ąuette Park, dabartiniu lai 
ku labai užimtas ruošimu P 
ALF naudai prakalbų balar 
džio 20 d., Gimimo Šv. Ma
rijos parapijos salėj, šiose 
prakalbose kalbės visi nau
ji kalbėtojai, tai yra vėliau
siai atvykę iš Europos Lie
tuvos veikėjai. 

X Labdariui Sąjungos prie 
^ J glauda, labdarių ūkyje, jau 

baigiama įruošti ir nuo ge
gužes 1-mos dienos bus ap
gyvendinta seneliais. Prie
glaudos pašventinimas įvyks 
liepos 4 d., šių metų. &i prie
glauda yra vienas brangiau
sių pastatų, kokias turi lie
tuviškosios kongregacijos — 
vienuolynai. Prieglauda su 
visais įrengimais kainuos a-
pie $400,000. 

X Gvardija Pirm. Div. šv. 
Kazimiero Karalaičio, Brigh 
ton Park, pastaruoju laiku 
pakeitė savo vardą į šv. Ka
zimiero Draugiją, ši drau
gija yra viena seniausių pa-
šalpinių draugijų Brighton 
Parke ir gerai gyvuoja. De
dama pastangų įrašymau jau 
nų lietuvių, kas užtikrintų 
draugijai ilgą gyvavimą. 




