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MOLOTOVAS PLANO VOKIETIJAI 
Jr 

Sveikiname ir Dėkojame! 
Sveikindami visus skaitytojus, bendradarbius ir biz

nierius su šventomis Velykomis, dėkojame visiems už viso
keriopą paramą šios Velykines laidos išleidime. Esame la
bai dėkingi biznieriams ir profesionalams, kurie remdami 
mušu dienraštį pelno mūsų skaitytoju ir visos lietuviu vi
suomenes paramą. 

'DRAUGO* ADMINISTRACIJA IR REDAKCIJA 
^ 4> 

Gen. Marshall Maskvoje Pasiūlė: 
'Susitarkime Arba Skirstykimės'! 

("Draugjo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 
I 

Tik dabar prasideda tik- Čia Molotovas susijaudi-
rasis Maskvos konferenci- įnęs pašoko: 
jos darbas. Jai išmušo kri- • —Šis klausimas jau senai 
tiška valanda. Ir tas buvo |buvo sureguliuotas! Jokiu 
neišvengiama. Tol kol buvo j atveju Lenkijos teritorija 
ginčijamasi del paprastų 
dalykų, viskas buvo gerai, 
bet juk taip ilgai tęstis ne
galėjo. 

Dabar įvykiai paėmė vi
sai kitą kryptį. Ir kaip sa
koma, konferencija daro le-

neturi prisidėti prie Vokie
tijos atstatymo. 

Tačiau Marshallas nekrei
pdamas dėmesio į Molotovo 
karščiavimąsi, toliau tęsė 
savo kalbą, pabrėždamas: 

—Amerika pripažįsta ir 
sutinka su atsakomybe, ku-miamą posūki. Vienas iš ke-.V1 . ną ii nesą Europoje. Šitą tunų partnerių pareiškė, , : t, ; , .. 

Sako Numato Vokietijos Suskaldymą; 
Sovietai Nesuteikė Žinių Apie Kiniją 
MASKVA, bal. 4.—Sovie

tų užsienių ministras Molo
tovas šiandien sake jis nu-
matąs pavojų, kad Ameri
kos pasiūlymas politiniam 
suorganizavimui Vokietijos 
privestų prie Vokietijos su
skaldymo. Molotovas pada
rė tą pareiškimą atsakyda
mas į raštu patiektus klau
simus. 

Sovietų ministras taip pat 
sakė jo nuomonė yra, kad 
pasėkos tokio išsivystymo 
duotų ' 'vokiečių militaris-
tams ir atkeršytojams" pro
gos paimti Vokietijos reika
lų vedimą į savo rankas. 

Paneigia Trumano Planą 
Graikijai 

Pirmame oficialiame so
vietų komentare dėl Prez. 
Trumano siūlomo plano pa-

mų, žinių. Bal. 1 d. buvo nu-" 
statyta tų žinių suteikimui, 
ir Marshallas pasiuntė Mo
lotovui pranešimą kelias va
landas pirm tos dienos. Ne
pasakyta kam Molotovas 
nesuteikė Rusijos raporto. 

"Ir štai pasidarė didis žemės drebėjimas; nes Viešpaties angelas nužengė iš dan
gaus, prisiartinęs nurito akmenį ir ant jo atsisėdo. Jo pažvelgimas buvo kaip žai
bas, ir jo drabužiai kaip sniegas. Deliai jo baisumo sargai nusigando ir pasidarė kaip °*ti Graikijai, Molotovas 
numirę. Atsiliepdamas gi angelas tarė moteriškėms: Jus nebijokite; nes aš žinau, pareiškė, jog jis abejoja ar 

tunų partnerių pareisKe , - - kad ieškote Jėzaus, kurs buvo prikaltas ant kryžiaus. Jo čia nėra, nes jis prisikėlė, 
kad atėio momentas nutar- i a t s a k o m v b C 3* n e š l r a t e i t y - j kaip yra sakęs. Ateikite ir matykite vietą, kame Viešpats buvo pagauldytas"... 

Jo kalbos išvada aiški: i ti. Ir tas partneris buvo . . . r užtenka tuscių deklaracijų, Amerika. t VA _ ., ,• 
užtenka nereikalingų pose-

Susitarkime Arba džių, užtenka kompromisų. 
Skirstykimės! Reikia dirbti rimtą darbą, 

Gen Marshallas oficialiai n e t Je* t e k t u P r i e 3° U S a i 

per posėdį, pareiškė: pasėdėti nes tik jis atves-

- A r b a mes susitarkime, ^ J a s a u l į į l a i m i n * ą g y V G" 
arba pasakykime Maskvai _ *** . _ „ m _ . , 

Si savaite Maskvai bus 
lemiama. Pesimistai skaito, 
kad amerikiečių susikirti
mas su sovietais pasiekė 
aukščiausi laipsni ir konfe
rencija kristalizuojasi soli
džiame "dead-lock."' 

tas plana« "atstatys demo
kratiją" Graikijoje. Geriau-

(Mato 27, 2—7). g i a g b ū d a s t a i p a daryt i , 
anot jo, būtų prašalinimas 
svetimų įsikišimo. 

sudiev, nes toliau taip nebe
verta tęsti ir mes galėtume, 
sakysime, susitikti už kokių 
dviejų mėnesių kitur... 

Šis jo pareiškimas skaito
mas didžiausiu įvykiu Mas
kvos konferencijoje, nes sa
vo kalboj jis parodė Ameri
kos politiką d§l Vokietijos 
ir abelnai dėl Europos. Gen. 
Marshaiias iki šiam laikui 

Chiang Kariuomenė Atsiranda Pritarėju Sulaikyti Komunistus 
Okupavo 2 Miestus Lewiso Reikalavimams Dabar: Sen. George 

ma sudaryti kompromisą 
PEIPING, bal. 4. — Vai- VVASHINGTON, bal. 4.— VVASHINGTON, bal. 4.— tarpe Rusijos pasiūlymo sli

džios kariuomenės u ^ m i - John L. Lewiso reikalavi- Sen. George (D., Ga.) šian- vienytai Vokietijai ir Ame-
mas dviejų miestų šiauiva- mai didesniam saugumui jo dien pareiškė jis remia rikos plano federalizuotai 
karių Kinijoje buvo rapor- pavadintose pož e m i n ė s e Prez. Trumano bylių pade- Vokietijai, jei klausimas 
tuotas šiandien, nacionalis- *'skerdyklose" šiandien iš - j įmui Graikijai ir Turkijai būtų galima išspręsti vokie-
tų jėgoms besiveržiąsroms šaukė pagalbos pažadėjimus kaipo žygį "sustabdyti Ru- čių plebiscitu, 
iš pietų ir siaurės grasinant iš kongreso. Įvairūs atsto- |sijos ekspansiją dabar,' Keturių didžiųjų užsienių 
suspausti kiniečių komunis- vai taip pat parėmė Levviso vieton kaipo pirmoje vieto- ministrų konferencijos po-
tų kareivius centrinėje She- pasiūlymą valdžiai sugrą- j e šalpos pasiūlymą. Jis taip sėdis numatyta? šiandienai, 
nsi provincijoje žnyplėse. žinti $710,000 piniginę bau- p a t sakė: "Jei nebus sustab- buvo atšauktas. 

Shensi miestai raportuoti dą prieš jį ir jo kasėjų uni- dyta, Rusija neišvengiamai . _ . 
užimti buvo VVayaopao ir ją, kad sušelpti Centralia, išsiplėtos po visą Europą, 

_, . v. , , Tienping. 111., ir Straight Creek, Ky., j išsities į Aziją ir gal net 
Iki šiam laikai gen. Mar- * ^ 

shallas niekam nebuvo pri- i -

anksti sušaukta, kuriai nie- les ir našlaičiu? 

Rusu Planas Vokietijai 
Taikomas ir Pasauliui 
VVASHINGTON, bal. 4.— 

Atvykęs čia šiandien gen. 
Joseph T. McNarney pareiš
kė, kad sovietų tikslai oku
puotoje Vokietijoje "yra ar
timai susiję su Rusijos no
ru matyti savo ideologiją 
padengiančią pasaulį. Jis 
sake rusų kariuomenė Vo
kietijoje susideda iš 450,000 
kareivių, arba tiek kiek su
daro visos U.S.-Anglijos-
Prancūzijos jėgos ten. 

Buvęs U.S. kariuomenės 
komandierius Europoje sa
kė Maskvos konferencijos 
pavykimas gal privers įstei
gti atskirą Vokietijos vals
tybę, susidedančią iš U.S. ir 
Anglijos okupacijos zonų. 

Skirtis ar Neaiškini? 

kasyklų nelaimių aukų naš-

Patys Neduoda 
Pietų Ameriką." | Oficialūs sluoksniai šian-

George sakė svarstomas ' dien sakė Molotovas, nežiū-
>~«. einamas ir vedė "pasiaptin- » į t inau- rAikn avi-

buvo konferencijoje k a i p ' - , R y r e m m a •• p e ! j o ben- kas nebuvo pasiruošęs ir I- Atstovų darbo komitetas iW>»s turi būti ska.tomas n n t savo kyraus reika avi 
. .. .„ ,gt* 5> v c """*- Ju w c " v _ .v ,._,_, AS1___ .,-_• ._ . . . . v. iT^r™i,™n *i«cror.iii «'fliifnr. 'itio Amerikos ir Analuos stebėtojas, bet dabar jis iš 

lindo iš savo rezervo ir per
ėjo į puolimą. 

Trumpomis ir aiškiomis 
frazėmis, kategoriškai jis 
pastatė kitus savo kolegus 
prie sienos. Jis puolė visus 

dradarbiai nieko'apie jo p o : nebuvo išdirbta tikra idėja n e r o d g jokio noro, tačiau, |pirmuoju žingsniu "sufor- ™ J j " ^ * ^ j £ 
litika nežinoio ' dėl Vokietijos ateities. Kiek • r e m t i jo pasiūlymą prašyti mulavime pozityvios hm- raportų apie Kiniją, iki šiol 

ą J ' j vienas iš partnerių turi sa- P r e 2 Trumaną atleisti vi- * » . " * « * Pavilios į U. S. nesiteikė parūpinti sovietų 
Visą šio sensaciško posė- ! v o t § s a v 0 p r i n c i p u s . . . ; d i k a , a e k r K pusę kitas tautas, "kurios pranešimo apsikeitime turi-

Kreisleriai Priimti 
taip pat bijo Rusijos eks
pansijos. 

Slaptame Posėdy Nieko 
Nenutarta į Kataliku Bažnyčią 26 Užmušti Naujose 

džio išvakarę jis praleido j B e t n e g u p r i n c i p a i g s u k u 
bestudijuodamas Silezijos r i a m a t a i k a 

problemą dėl internacionali-
zavimo, jei rusai bandytų 

tuos kurie stato sąlygas, 'ateiti ant Reino krantų. Jo A ^ — ~ — | WASHINGTON D.C., bal. i U ' v l " D ' k 
Pirmoj eilėj sovietus, kad!paskutinieji žodžiai rašams j Ministrai nutarė atsipa-' 4.—Atsižymėjęs smuikiniu- MaiStyiTeSe KUnjaDe 
šie nenori apie nieką kalbe- b u v 0 a i š k u s perspėjimas, iaiduotį n U o "parazitų,» ku- kas Fritz Kreisler ir jo žmo- NEW DELHI, bal. 4. — 
ti, kol nebus patenkinti jų | t a i p k a i p i r prezidento Tru- r i e s i a n k i o j a a p i e jų kėdes n a a tsivertė į katalikų tikė- Dvidešimt šeši asmenys bu-
reikalavimai dėl reparacijų, m a n o k a d Amerika nebelin- i r v i e n a a u s į m į klausosi j įm ą . šiandien sužinota jog v 0 užmušti ir 15 sužeisti in-
o paskui prancūzus, kurie k u s i t o l i a u žaisti ir nori su- a p i e k a j i e k a ibasi . Jie nu- jįe New Yorke praeitą sek- dusų-moslemų maištynių at-
anglių klausimą stato pir- stabdyti rusų ekspansiją į t a r ė kitą dieną susirinkti 'madienį padarė išpažintį ir ainaujinime Gurgaon rajo-
moj eilėj ir grasina net b l o - l v a k a r u s ar į rytus, ten k u r u ž d a r a m e posėdy, mažame priėmė šv. Komuniją. Juos ne, Punjabe. 
kuoti konferenciją, jei sis ] JĮ d abar yra. būrely ir apie jį spauda su- tris mėnesius mokino žymu-
klausimas nebūsiąs įrašytas j ^ ^ ^ ^ u k p a d a r y t i ž i n o j o t ik per oficialų ko- sis Prel. Fulton J. Sheen. 
į dienotvarkę, šitokių uiti- ^ ^ s k i r s t y t i g a r p a s i . munikatą, kad jis truko pus • 
matumų amerikiečių dėle- 1 | ; i ^ 9 ketvirtos valandos ir iokio 
gacijų negalinti priimti, 
nors ji pilnai supranta, kad 
T̂  - •• u«i;«rr„ oner vo šalininkų. Vieni sako, 
Prancūzija reikalinga ang- - a i J a i s u s i t a r t i Bet priimta," bet diplomatai 
lių. o Sovietų Rusija nute- k a d J , B e i . ^ - ^ 1-^ +«~ ^«« ^««^s. 

likti? ketvirtos valandos ir jokio j | | | | f)])A DrAfecflIOia 
Kiekviena išvada turi sa- nutarimo nebuvo priimta. 

DĖMESIO! 
Kaip kasmet, DRAU

GO štabas šiemet švęs 
šv. Velykų sekmadienį, 
todėl DRAUGO pirma
dienį nebus. 

Raštine šiandien bus 
atidarą iki 12 vai. die
ną. Pirmadienį bus ati
darą visą dieną. 

Jokio nutarimo nebuvo 

Vėliausių Žinių Santrauka 
—U.S. laivas Martin Behrman išplaukė iš Javos tuš-

čia«. Laivų bend.rovė sakė ji teismuose kovos už olandie-

Rusai Apgailestauja 
Roosevelto Nebuvimą 

' MASKVA, bal. 4.—Kai ku
rių rusų nuomonėje, Frank-
lin D. Roose velto šešėlis 
krito ant užsienių ministrų 
tarybos. Vienas korespon
dentas kalbėjo su aštuoniais 
eiliniais rusais pietuose va
kar. 

Visi atrodė nusiminę, kad 
konferencijoje nesimato su
sitarimo. Vienas rusas sa
kė : 4 'Jei Rooseveltas čia bū
tų, dalykai kitaip eitų.' Ki
tas sutiko: 'Taip , Roosevel
tas tikrai suprato mus. Jei 
jis būtų Maskvoje, mes visi 
būtume vėl draugai." 

Sproaimas Laive 
Plaukiant iš Haifos 

JERUZALĖ, bal. 4.—Pa
lestinos valdžia šį vakarą 
raportavo, jog sprogimas į-
vyk'o deportacijos laive Em-
pire Rival, jam beplaukiant 
iš Haifos į Port Said vakar 
naktį. 

P* 1 I čių iškrautas trijų milijonų dolerių vertės prekes. 
rUOlim*} JOS laiVOj __valstybės gynėjas Tom Clark sakė Prez. Trumanas, 

ŠANGHAJUS, bal. 4. — eidamas 1940 m. pravestu aktu, turi teisę įsakyti valdžiai v„ o ~ ;«+„ T?«oiio TnitP- 'K a a geriausiai susiūti u. DCI * . - - .v amNurnAuu^, Wo.x. -. , einamas i y w m. pravesru aKiu, iun reisę jsaKyu vam» 
hų o Sovietų Rusija nute k a d t a į d a r y . aiskma k . tas dar nereis- U N R R A d i rektorius Kinijo- i m t i t e l e f o n ų p r a m o n e j e i Į v y t e telefonistų streikas, 
nerta nuo k a ^ j j " ^ t i bus labai sunku, nes kiek- * * , **% ^ k s susitarimas j e m a j g e n G l e n n E d g e r . _ R a p o r t a i . . W a s h i n g t o n o s a k ė ^ 2 5 nuošimčiai 5 
reparacijų, a sis ym . v i e n a g p a r t n e r i s ir toliau neįvyko. u>n p a s į u r i t e Kinijos vai- u ž d a r y t u ^ ^ nesaugii? kasyklų pirmadieny atsidarą vienas partneris ir toliau n e ! v v k 

Marshallas Iškėlė Lenkijos k o v 0 s UŽ s a V o tezes. Skir- i ^Ketur i" neskuba ir jau 
Sienų Klausimą 

Kalbėdamas apie Vokieti
jos organizavimą, Marshal- Į draugiškas "skyrimasis.' Maskvos konferencija būtų 

ton pasiuntė Kinijos vai 
džiai aštrų protestą už bom-

las staiga palietė ir Vokie
tijos rytų sienas. 

tis? Bet tai nebūtų jau taip dabar ruošiasi sekančiai 
bloga. Priešingai, tai būtų konferencijai. Tokiu būdu, j šalpos laivo komunistų lai 

komam Shihkiuoso uoste 
trečiadieny, nes tą puolimą 
padarė valdžios lėktuvas. 

518 
uždarytų kaipo nesaugių; kasyklų pirmadieny atsidarys. 

Louisianos 10 dienų pienininkų streikas užsibaigė va-
bardavimą ir . apšaudymą k a r N e p r a n e š t a streiko užbaigimo susitarimas. 

Viena tik aišku, kad Mas- tik vienu etapu į taiką, 
kvos konferencija buvo per j Vyt. Ariinas 

—Einama prie išsiaiškinimo su Rusija dėl reparacijų 
iš Japonijos. Rusai priešinasi atidavimui apie 300 japonų 
fabrikų Kinijai ir kitoms Pacifiko valstybėms. 

KALENDORIUS 
Balandžio 5 d.: Šv. Vin-

centas Ferrari jus; senovės: 
Rinbaudas ir Žygintą. 

Balandžio 6 d.: VELY-
KOS, Šv. Celestinas; seno
vės : Žintė. 

Balandžio 7 d.: Šv. Epifa-
nims; senovės: Minvydas. 

ORAS 
Apsiniaukus ir nešalta. 

Lietinga. Šalčiau vakare. 
Saulė teka 5:28; leidžiasi 
6:21. Numatoma Velykų 
sekmadieniui — dalinai ap
siniaukus ir šaltoka. 
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Nuoširdžiai Sveikimam Mūsų, Kostumerius, Prietelius 
Ir Visus Lietuvius Linkėdami Daug Laimes Ir 

Džiaugsmo Tamstų Gyvenime! 

M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y < 

4179-83 Archer Ave. Tel. Lai 3171 
CHICAGO, ILL. 

J 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

? 
v i 

H E A L T H Y F O O D 
RESTAURANT 

KLIMAS ir MYKOLAS NORKAI Ir 
POVILAS ir STELLA VAIVADAI, Sav. 

3206 S. Halsted St. Tel.: V i a 4579 
CHICAGO, ILLINOIS 

Ji 

Wisconsino žinios 
Milwaukee 

GRAŽIOS PAMALDOS 

Velykom Mlhmulcesr Bettp-
vių bažnyčioje tikrai bm lai
bai gražios- visais atžvil
giais. 

Maldo® Apastalystšs Dr 
jos iniciatyva, maja i pa* 
puošti šoniniai altoriai Kri^ 

j taus kafejimur į* "Kristaus 
| karstu ~ Vaikučių suorga-
; nizuotas choras pasirodys 
procesijoj prieš Prisikėlimo 

• Mišias. Kiek jau matoma, 
bus nepaprastai daug arelių 

! ir kitu papuošimų, Veiy-

TRUMPAI 1d 
M1LWAITKĖS 

Praeitą sekmadieni pirmą 
aykį buvo ketverios šv. Mi
šios mūsų bažnyčioje. Jau 
matosi, kad šv. Mišios 12:15 
vai. nemažai žmonių pa
trauks. 

Juozas Baakeviėius (Ban-
ky> šiomis dienomis sugrį
žo iš Floridos ir kitų pieti
nių valstybių, kur buvo &• 

, vykęs su paskaitomis iš e-
i lektrikos srities, ir šią sa-

:̂ v ' vaite vyksta į vakarines vai j ~p 
stybes su panašiomis pasr 
kaitomis dėl Allis Chalmers 
kompanijos. Šią. žiemą Juo
zas gavo Magistro laipsnį 
elektrikos moksle per stipen 
diją, kurią įam davė virš-
mineta kompanija. Juozas. 

kilęs iš Chicago,. Dievo Ap
vaizdos parapijos. 

Joaas Bankus jau sveiks
ta po sunkios operacijos Šv. 
Juozapo ligoninėje. Jonas 
tikisi būt nsmie West Altis 
prieš Velykas. 

Mikas Kirklauskas vienas 
Šv. Gabrieliaus parapijos į-
steigėjų, vis dar tebegydeei 
Milwaukee County sanatori

ja ' 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Sava Kostumeriams Ir Draugams 

SIMONAS BALICKAS 
Kriaučius Vyriškų ir Moteriškų Drabužių 

2305 So. Leavitt S*. Chicago, Illinois 
Telefonas CanaI 4532 

: ^ t \dr= 

J? 

. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams 

BORMANN, INCORPORATED 
yilDOTŪVIŲ DIREKTORIAI 

115 Broadway Melrose Park, 111. 
_ YMBlLANCE SERVICE 

Melrose Park 714-715 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Pacijentams ir Draugams 

n 
i 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
4204 Archer Ave. Tel. Lafayette 4949 

Res. LAFayette 8297 

^ ^ 

r^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

LOVJCK'S FLORIST 
(Gėlininkas) 

3316 S. Halsted St. Chicago, 111. 
Tel. YARDS 7308 

Vestuvėms, Laidotuvėms, Sukaktuvėms 
Geriausias Pasirinkimas Gėlių 

—SIUNČIAM TELEGRAMA GĖLES VISUR— 

r? 

4* 

4> 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviams 

ura. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
¥ ;™tr»» Visiem* Savo Kostumeriams Ir Draugams 

GENT'S FURNISHiNGS 
Z. LAKĘS, Savininkas 

1818 S. Halsted St. Chicago, 111. 
TfeL—CanaI 4763 

Turime Didelį Pasirinkimą 
Vyrams Skrybėlių, Batų ir Visokių Drabužių 

^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

MARIJONA STANKUS IR ŠEIMA 
Cigaretai, Tabakas, Saldaines, 

Mokykloms Daiktai 

2300 S. Oakley Ave Chicago, 111. 
Tel. CANal 9154 

^ 

^ : # 

^ 

\ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

JBft m 
— MIDWEST STORE — 

JONAS ir STELLA SAVAICIAI, Sav. 

2511 West 69th St. Hemlock 0839 

4r 

t 
= ^ 

l 
4r 

m 
*3& 

ATLAS FUEL COMPANY 
4913-19 So. Paulina Street 

Telefonas FROspeet 7960 

COAL — COKE. — FUEL OIL 
STOKER COALS 

"Draugas" buvo ir bus jūsų draugas ! 

M r. and Mrs. Peteris* pra 
ertą rodenį atsikraustė į 
Wauwatosa, arti Milwaukee 
įmesto, ir dabar priklauso 
prie lietuvių parapijos. Mrs. 

i Petersdn yra švilpiuke ir sy
kiu su ja yra jos motinėle 
Švilpienė, kuri buvo gerai 2i 
noma Marątiette Park. Visi 

[j labai gražiai gyvena gražia
me Wauwatose. 

Cfementas ir Anastaze A-
bračinskai neseniai persikė-

| lė is Sheboygano į Milwau-
kee. Yra geri katalikai ir 

' susipratę lietuviai. 
Marge Schueren yra lietu

vė "beauty parior" savinin
ke North Side Milwaukee ir 

J!kilus & Rockfordo. M ja gy-11& 
vena Boskienė, kari irgi ki
lus iš Rockford ir skundžia
si, kad nors gražu ir malo
nu gyventi Milwaukėje, bet 
pasiilgsta Rockfordo lietu
vių. 

Johnny Dickshot garsus 
lietuvis beisbolininkas, ku 
ris lošia su Mihvaukee Bre-
wers rateliu labai gražų 
vardą yra sau pasidaręs ir 
matosi, kad jam seksis šiais 
metais. Jonas kilęs i š Wau-
kegaa. 

i 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

ONA BRAZAUSKIENE 
ir Dukterys 

JOANA ir MORTA, Sav. 
GRAŽIOS U2EIGOS IR SALĖS 

4558 S. Paulina St. Tel. Yards 6593. Chicago, 111. 
• j i . Į 'r 

^ : 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ' ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

Antanas Tebelskis ir Adolfas 
Kesiunas, sav. 

UŽEIGA 
4018 S. Rockwell St Chicago, 111. 

Tel. Lafayette 2820 
# 

# 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linki* Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

J. P. TAVERN 
JONAS POCIUS, Sav. 

3333 S. Halsted St. Yards 2115 
KINGSBURY Alus — Užkandžiai 

* 

Skaitykite it Platinkite "Draugą"! 

Didžiosios Savaites pamad 
dos mūsų bažnyčioj buvo se
kančio] tvarkoj: 

(Tęsinys 3 pusi.) 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l ink iu Tįsiems Savo Kostumeriams rr Draugams 

= * , 

= ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

RED'S PLACE 
VVALTER ir ELIZABETH MISEVICH, Sav. 

2200 West Cermak Rd. Chicago, 111. 
Tel. — CanaI 9765 

V 
^ 

# 

FRANKS* UpUOR & BAR 
FINE WINES AND VTHISKEYS 

4012 Archer Ave. Chicago, Illinois 
Half Block off California 

ICE COLD BEER 
BOTTLES ANB % BBLS. 

JOHN GKKGOKCZYK Phone LAFayette 2040 
f 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Dcaugams 

WARREN — VERA 
Savininkai 

MUELLERS TAVERN 
DREVVRYS Alų Parduodame 

2301 S. Oakley Ave. TeL CAN. 9872 
^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

PETRAS ir ELENA VENGELIAUSKAI 
UŽEIGA, SVETAINĖ, IŠNUOMAVEVfUI 

VESTUVĖMS IR KITIEMS PARENGIMAMS 
4500 S. Talman Ave. Tel. LAFayette 4112 

& 

lietava tari vėl būti Nepriklausoma Valstybė! i Skaitykite ir Platinkite "Draugą"! 
•" 

S 

^ 

f. 

j 
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S -D R A U O O" M 
DARBŲ SKYRIUS gg 

• o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o * 
"DRAUGAS" HELP WANTED 

ADVERTISINO DEPARTMFNT 
11T No, Deartora S t m * 
1>1. RA.Vdolph 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

REIKIA 

JOURNEYMEN 
LINESME 

Pietų Kalifornijoj 

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

211 W. Waeker Drive 
CHICAGO 6, ILL. 

PORTERIŲ 
PILNAM LAIKUI 

LIBERALI NUOLAIDA 
APDRAUDA VELTUI 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 
Matykite ML« StcreiM 

PERSO!* XEL 1>KPT. 
Tarp 9 ryto iki 12 pietų 

MORRIS B. SACHS. INC. 
6638 S. HALSTEP 

B O Y 
18 to 22 yrs. 

OFFICE WORK 

GARDEN CITY 
SAND & FUEL CO. 

2600 So. Eleanore Street 

HII P WANTKD — MOTERYS 

WANTED 
GIRLS - WOMEN 

Packing 
BORDEN'S 
Ice Cream 

72 to 80 cents per hour, and 
time and one-half over 40 hrs. 

Steady Worfc . 
See Mr. Phelps 
or Mr. Posey 

2285 W. VAN BUREN ST. 

TWO YOUNG LADIES 
FOR GENERAL OFFICE WORK 
Mušt know how to type. 40 hour 
week, ideal working conditions. 

If you are dependable and 
looking for permanent position 
with many benefits, it will pay 
you to investigate this opportu-
nity. 

CAT/L OR SEE MR. Jri>I> 

SPECTOR MOTORS 
600 W. 25th ST. V1C 0123 

WANTED 
STENO — CLERK 

40 HOUR WEEK 
GOOD SALARY 

F\cellent working conditions. 

SPECTOR MOTORS 
600 W. 25th ST. 

VICtory 0123 Mr. Judd. 

PAIEŠKO KAMBARIO 

Paieško furniSioto kambario Svarus 
vyras*, nevartoja svaigalų noi taba
ko: paimtų ir garaže vietos; dabarti
nėje vietoje 10 metų; nori susirasti 
kita pastove gyvenimo vieta. Atsi
šaukite. — DRAUGAS. B>X 211, 
2334 S. Oakley Avc . Cliicago 8, 111. 

PAIEŠKOJIMAS 

IEŠKO BrTO. . . 
l i lETl 'V ir K stiAiigusių. pavyzdinga 
šeima, ieško 5 arba 6 kambariu bu
to -u centrai i n iu šildymu. Turintieji 
arlm. turėsiantieji tu Via IMI ta. pra
šomi pašaukti — Y Uit U 2824. 

Pavyzdingas lietuvis kata
likas "Draugą" ne tik skai
to, bet ir platina. 

Savo darbams pateisinti 
rią priežastį 

Sheboygan 
(Atkelta iš 2 pusi) 

Ketvirtadienį šv. Mišios ir 
procesiia 8:30 vai. švč. Sa
kramento adoracija visą die
ną. Vakare pamaldos 7:30 
vai. Penktadieny kryžiaus 
adoracija ir šv. Mišios 12 va 
landą. Paskui sekė pamoks
lai, rožančius, šeštadieny 
šventinimas ugnies ir van
dens 7 vai. Šv. Mišios 8 va
landą. 

Velykų rytą prisikėlimo 
procesija ir šv. Mišios 6:30. 
Paskui kitos šv. Mišios bus 

Salesladies 
EXPERIENCED ONLY 

FOR READY TO WEAR 
LIBERAL DISCOUNT 
FREE INSURANCE 
PAID VACATIONS 

See Mi*s Stevens 
Personai Dept. 

Betireen 9 a. m. and 12 noon 

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

8:30 ir 10:30 valandą. Pri
sikėlimo šv. Mišios bus su 
asista. Vienas Tėvų Marijo
na iš Milwauke atvažiuoja 
prigelbet klausyt išpažinčių 
ir asistuoti iškilmingose Mi
šiose. 

• * i; 

Praeitą trečiadienį įvykęs 
moterų draugystės Motinos 
Gerosios Patarėjos susirin
kimas buvo skaitlingas ir į-
domus. Keturios narės da
lyvavo programoj. Julė Ra
dzevičienė, Anelė Juknialie-
nė ir Ona Jegilevičienė da
vė knygas apie šv. Pranciš
kų apžvalgą. Elena Koschak 
skaitė rašinėlį apie indėnų 
ir negrų tikėjimo stovį A-
merikoj. Paskui sekė disku-

Sveiki, Sulaukę 
Velykų Švenčių! 

Bendrojo Amerikos Lietu
vių Šalpos Fondo Direktorių 
Tarybos ir Valdybos vardu 
nuoširdžiai sveikinu Velykų 
šventėmis visus BALF dar
bo rėmėjus, visuomenės va
dus, dvasiškius ir pasaulie
čius, BALF skyrių valdybas, 
dosnią visuomenę, talkinin
kaujančias draugijas ir į-
staigas, mūsų spaudą ir jos 
vadovus, lietuviškų radijo 
programų vedėjus, žodžiu, 
visus, kuriems rūpi nuo ka
ro nukentėjusių lietuvių šel
pimas. 

Sveikinu tūkstančius lie
tuvių tremtinių Vokietijoje 
ir kitose šalyse linkėdamas 
jiems dvasinės stiprybės ir 
ištvermės belaukiant švie
sesnio rytojaus. 

Velykos lietuvių tautoje 
visada buvo minimos ir šven 
čiamos, kaip viena džiaugs
mingiausių švenčių, bet jos 
negalės būti tikrai linksmos 
mūsų broliams ir sesėms, e-
santiems tremtyje ir vergu
vėje. Atsiminkime juos savo 
maldose ir ištieskime jiems 
skubiai pagelbos ranką, kad 
jie pajustų ne tik dvasinę, 
bet ir medžiaginę mūsų pa
ramą. 

Visiems Linksmų Velykų! 
Kun, Dr. J. B. Končius, 

BALF pirmininkas 

Istorija kartojasi # 

Prieš mane guli D-ro Vin
co Kudirkos, amžiams neuž
mirštamo mūsų tautos vy-

telėkite į tą šalį, vadinamą 
Lietuva, vargstančią po 
Maskolium, o atrasite čia 

ro, raštų II tomas. Tenai, vergų, šaukiančių gailesniu 
246 puslapy, rašydamas a-'balsu pagelbos, nekaip lau-
pie garsiąsias Kražių sker- kinių žmonių, ir tikrai jūsų 
dynes, tokius žodžius kai-1 gerus norus pasistengsite 
ba: 

"— Plaukai ant galvos 
stojasi, kraujas stingsta 
gyslose, manant apie Kra
žius. Ir toks atsitikimas 
dedasi gadynėse humanita-
rizmo, visokių tolerancijų, 
gadynėse, kada steigiamos 
draugystės saugoti medžius 
nuo laužymo, apginti žemes
nius Europos gyvulius nuo 
kankinimo, išnaftkijnti pre

kybą vergais laukinėse ša
lyse. 

Geradėjai! Nesiskubinkite 
taip su priegloba medžiams 
ir gyvuliams Europoje, nes 
toje pačioje Europoje dar nt 
visi žmonės apginti nuo kan
kinimo! Nekreipkite akių 
ant Afrikos, lyg tikėdami, 
kad jau Europoje vergų nė
ra! Neužmirškite, kad Eu-

pirmiau pritaikyti prie Eu
ropos, palikdami Afriką ant 
tolesnio laiko, kaipo piktą 
mažesnį. Veltui dairysimės 
po pasaulį, — neužtiksime 
jau niekur tokių nežmoniš
kų faktų, kaip Kražiuose. 
Toks atsitikimas galimas 
tiktai po priegloba sosto, ant 
kurio sėdėjo Ivan Groznij. 
Žilųjų gadynių garsūs Nero-
nai, gėdinkitės prieš Baltą
jį Carą — jis pralenkė jus!'* 

Kaip nuostabiai istorija 
kartojasi, kaip nuostabiai 
Kudirkos žodžiai tinka 
šioms dienoms, tik dar pri
dek: 

— Žilųjų gadynių garsūs 
Neronai ir netolimos praei
ties baltieji carai bei rudie
ji vadai, gėdinkitės prieš 
krauju pritvinkusį) raudona-

^ , 

Linksmu 
Švenčių! 

Šv. Velykų Al VaitU 
r ^ 

j* 

ropoję yra Maskolija, dirs-'jį diktatorių. Gerimantas. 

r ^ 

sijos. Klebonas pranešė, kad 
dabar draugystė yra narė 
Krikščičoniškų Moterų Dr-
stės Amerikoj ir narės galės 
naudotis visais tos draugys
tes dvasiniais nuopelnais. 

Nutarta turėt bendrą ko-
muniją ir pusryčius su pro
gramėlių gegužės 4 d. Dalis 
narių įstojo į Gyvojo Rožan
čiaus Draugystę. Reikia pa-
žymėt, kad prie šios organi
zacijos priklauso daugiau

siai jaunosios kartos mote
rys . Draugystė yra grynai 
dvasinio pobūdžio. 

• • • 

Pora savaičių atgal, lydi
mas kun. P. Ciniko, MIC., 
pas mūsų kleboną apsilankė 
gerb. Tėvų Marijonų provin
cijolas kun. Jonas Jančius. 
Gerbiamam svečiui šis bu
vo pirmas atsilankymas^ į 
Sheboyganą. Nors čia žie
mos pėdsakiai kur kas yra 
likę žymesni kaip Chicagoj, 
visgi pats miestas ir lietu
vių parapija patiko Tėvui 
Provincijolui. T. P. 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

PLACIDAS IR ONA PIKTURNAI 
-

TAVERNAS 
Fox Head Alus, Vynas, Degtinė 

1425 West 45th Street Telefonas Yards 0406 s 
<? • % 

VISIEMS LIETUVIAMS— 
Nuoširdžiai Linkime Jums Sulaukti 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ! 

Pirkite 
Novak Krautuvėje, 

kuri artimiausiai 
jūsų namų. 

VA 
ŠTOCK VARD 

RKEfi 
Mevos Krautuves 

randasi 
visose dalyse 

Chicagos miesto 

# 

•ji. 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAM VISIEMS 
BALSUOTOJAMS UŽ JŪSŲ PARAMA 

RINKIMUOSE 
IR SVEIKINAM VISUS LIETUVIUS 

Šv. Velykų Progoje 

Linkėjimai 
nuo 

ALGIRDO 
BRAZIO 

Chicago Operos 

dainininko 

JOHN F. V/ALL, 
Naujas Aldermanas 11-to Wardo, 

JOSEPH SPAITIS IR LIETUVIŲ 11-to VVARDO 
PILIEČIŲ GRUPĖ 

^ : ^ 

4 %> 
LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

JULIUS J. ir SOPHIE PHILLIPS 
Savininkai 

GROSERNĖS IR BUCERNfiS 
4001 S. Campbell Ave. Tel. LAF. 9056 

CHICAGO, ILLINOIS 

Linksmų ' 
Šv. Velykų 

Linkime Visiems Savo 
Kostumeriams 
Ir Draugams 

Midway Tavern 
MR. ir MRS. WM. 

POPELL, Sav. 
On U.S. Route 92 off 

of Route U.S. 41 

Tampa, Florida 
KRAŠTAS SAULĖS 
IR GROŽYBĖS 

^ 

r ^ 

f LINKSMŲ 
ŠV. VELYKŲ 

Linkiu Savo Kostumeriams 
Ir Draugams 

B. R. 
Pietkiewicz 
and Co. 

MORTGAGE BANKERS 
REAL ESTATE 

Building Construction 
2555 West 47th Street 
Phone LAFayette 1083 
B. R. PIETKIEVVICZ 

^ s 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

CERMAK-HALSTED TAP 
J. D. ŪSELIS, Savininkas 

2140 S. Halsted St. Chicago, 111. 
Tel.—Haymarket 9290 

^ 

<P 

^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Imkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

HM m 
TONAS IR ANELE KINČINAI 

BUCERNE IR GROSERNE 
4441 So. Honore St. Tel. Laf. 4786 Chicago, 111. 

= ^ 

) 

£\ "Draugas" buvo ir bus jūsų draugas ! 
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SKELBKITfiS DIEN. "DRAUGE" 

Visų Didžiausioji Švente 
KRISTAUS PRISIKĖLIMO PRASME 

Velykos — Kristaus prisikėlimo iš numirusių švente 
katalikams ir visam krikščioniškam pasauliui yra pa
ti svarbiausia ir didžiausia. 

Jei Kristus nebūt prisikėlęs iš numirusių, kaip bu
vo žadėta ir pranašauta, ir Kalėdos — Kristaus gimi
mo diena ir visos kitos šventės neturėtų jokios reikš
mės. Kristaus prisikėlimu buvo uždėta antspaudą vi
sam tam, kas buvo pranašų pranašauta, apie ką pat
sai Išganytojas gyvendamas žemėje kalbėjo. 

Velykos — tai krikščionių triumfo šventė. Tai šventė 
visų geros valios žmonių, kuriems ji atnešė ramybę 
žemėje ir atidarė vartus j amžinąjį gyvenimą. 

Kristaus prisikėlimas — tai buvo pradžia ir naujos 
gadynės, naujos civilizacijos, naujo, didžiojo sąjūdžio 
už pavergtųjų žmonių laisvę ir lygybę, už visas žmo
nijos ne tik dvasinę, bet ir medžiaginę gerovę. 
DIDŽIAUSIOJI PASAULIO TRAGEDIJA 

Bet, ar visi šiandien vaizduojamės visa pilnuma, kad 
su Kristaus prisikėlimu, iš pačių pagrindų pakeitusį 
pasaulio veidą, yra surišta didžiausia pasaulio trage
dija. Didžioji Kristaus Kančia, traginga mirtis ant Kry-

. žiaus savaime mums rodo visą baisumą ir žiaurumą. 
Kristaus kančias ir Jo mirtį ant kryžiaus tarp dvie

jų latrų mes vadiname didžiausia tragedija pasaulio 
istorijoj dėl to, kad tų laikų žmonės pajuokė, panie
kino, nukankino ir skaudžia mirtimi numarino Tą, Ku
ris į šį pasaulį atėjo juos mokyti, gerovę, laisvę ir ly
gybę jiems atnešti, kuris ne tuščiais žodžiais, bet sa
vo dievišku mokslu, savo darbais, gyvenimu ir ste
buklais ne laikiną, bet amžiną laimę ir žadėjo ir į jį 
įtikėjusiems davė. 

Kas gali būti skaudesnio ir tragingesnio, kaip pa
juokti, žeminti, kankinti ir nužudyti savo geradarį. Bet 
sunku yra net įsivaizduoti, kokius skausmus kentėjo 
tikintieji, kai minia šaukė išteisinti žmogžudį, bet kal
ti prie kryžiaus jos Sutvėrėją ir Išganytoją! 
K 4 DARO ŠIŲ DIENŲ BUDELIAI 

Velykų Dieną, apmąstydami Kristaus Kančias, ver
tindami Prisikėlimą ir persikeldami savo mintimis į 
Kristaus laikus, apsidairykime aplinkui, kad galėtume 
geriau suprasti, kas šiandien pasaulyje vyksta. 

Ar nematome, kad Kristus iš naujo yra kalamas prie 
kryžiaus? Ar nepastebime, kad tokios pat dvasios bu-
defcai jau ne vien tik žodžiais ir raštu ir pajuokia ir 
niekina Kristų, bet ir ginklą ima į rankas ir iš naujo 
veria Kristaus žaizdas, norėdami sunaikinti Jo įsteigtą 
Bažnyčią, sunaikinti Jo šventąjį mokslą. 

Jei bent truputį daugiau įsigilinsime į šių dienų įvy
kius, pamatysime, kad šios gadynės budeliais yra ko
munistai, kurie ir žodžiu ir darbu, ir kardu ir ugni
mi kovoja Kristų, siekdami sugriauti Jo Bažnyčią iš 
pačių pagrindų, išrauti Jo pasėtą žmonijos išganymo 
sėklą iš pačių šaknų. 

TEN, KUR GRIAUNAMOS IR DEGINAMOS 
BAŽNYČIOS 

Degė, griuvo ir katalikų ir pravoslavų bažnyčios So
vietų Rusijoj. Ten upėmis liejosi dvasiškių ir tikinčių
jų kraujas. Kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose 
puvo ir dar tebepūva milijonai žmonių dėl vien to, kad 
jie tiki į Kristų. 

Šiandien visą eilę katalikiškųjų tautų komunistiniai 
budeliai kala prie kryžiaus, jas niekina, lieja jų krau
ją, jas naikina. Kova prieš katalikiškas tautas, sieki
mas jas sunaikinti, tai yra kova ir prieš Kristų. 

Komunistiniai budeliai nepasitenkina naikinimu krikš
čionybės tuose kraštuose, kuriuos jie turi pasigrobę, 
bet jie yra užsimoję visą pasaulį nukrikščioninti. 

Ko nepasiekė tie budeliai prieš su virš du tūkstan
čius metų, nukankindami patį Kristų, tą dabar nori 
įvykdyti jų dvasios žmonės, jų mokiniai — komunis
tai. Jie net didesnę jėgą šiam pragariškam tikslui už
kinkė — milijonines armijas, milžinišką propagandą, 
apgaulingą ir viliugingą diplomatiją. 

PAVERGTOSIOS TAUTOS PRISIKELS 

Prieš su virš du tūkstančius metų šėtoniškų jėgų, 
budelių pastangos buvo tuščios, nes jų nužudytas ir pa

laidotas Kristus prisikėlė. 
Ir komunistų ir jų visų bendradarbių, ar jie bus na

ciai, ar fašistai, ar šiaip bedievybe persisiurbę gaiva
lai, šiandieninės pastangos bus tuščios, nes Kristaus 
pastatytos bažnyčios "nė pragaro vartai nenugalės". 

Kaip mes šventai tikime į Kristaus prisikėlimą, taip 
tikime ir į prisikėlimą visų komunistinių budelių, pa
vergtųjų tautų. Mes tikime ir į katalikiškos Lietuvos 
prisikėlimą, nes Kristus skelbė ,kad visi žmonės yra 
lygūs, visos tautos yra sutvertos gyventi laisvu gy
venimu ir garbinti Dievą ta kalba, kuri jai buvo duota. 
KRISTAUS VĖLIAVA VISUR BUS IŠKELTA 

Daugelyje kraštų Kristaus vėliava šiandien yra pa
niekinta, apdraskyta, sukruvinta. Bet, tikėkime, pri
sikėlusios laisvam ir nepriklausomam gyvenimui krikš
čioniškosios tautos, tą viso pasaulio Išganymo Vėliavą 
iškels aukštyn ir ji žibės tokiomis skaisčiomis spalvo
mis, kaip žibėjo paties Kristaus Prisikėlimo dieną. 

Nelaimė Kasykloj Ir Unijy Vadas 
Negreit bus užmiršta Centralia, 111., mainų katas

trofa, kurioj žuvo 111 angliakasių. Gerai, kad ir pat
sai kasyklų unijų pirmininkas John Lewis atvyks į 
nelaimės vietą patirti katastrofos priežastis. Dalykas 
yra ir skaudus ir rimtas. Unijų vadai turi kovoti ne 
vien dėl darbininkų didesnių algų, bet ir dėl pagerini
mo darbo apystovų, dėl saugumo užtikrinimo. 

Reikia katastrofos priežastis gerai ištirti. Nesvarbu 
kas pasirodys kaltais: federalės ar steito valdžios mai
nų inspektoriai, lokalinių unijų vadai ar kas kitas, 
jie turi atsakyti prieš teismą dėl apsileidimo, dėl savo 
pareigų neatlikimo ir dėl žaidimo su darbo žmonių 
gyvybėmis. 

John Lewis, iššaukęs darbininkus savaitei sustabdy
ti kasyklose darbą, kad tuo pagerbti žuvusiųjų atmin
tį ir išreikšti užuojautą jų šeimoms, gerą gestą pa
darė. 

• 
Prez. Trumams Kandidatas, Bet... 

Nieks neabejoja, kad prez. Trumanas sutiks būti de
mokratų partijos kandidatu 1948 m. prezidentiniuose 
rinkimuose. Nieks neabejoja ir apie tai, kad jis vien
balsiai bus partijos nominuotas, nes paskutiniuoju lai
ku jo vardas ir prestižius žymiai pakilo. 

Taip įvyko dėl to, kad jis ir užsienių ir vidaus poli
tiką pradėjo vesti tokia kryptimi, kuri reikalinga pas
toviai taikai atstatyti ir vidaus ekonominiam ir finan
siniam gyvenimui stiprinti. 

Bet, p. Trumanas šiuo metu atsisako kalbėti apie 
savo kandidatūrą. Jis nenori, kad ir kiti kalbėtų. Anot 
jo, šiuo metu yra daug rimtų ir didelių darbų, kuriuos 
būtinai reikia atlikti. Apie kandidatūras, esą, pakalbė
sime kitų metų pavasarį. 

Manoma, kad toksai p. Trumano nusistatymas vi
siems patiks. 

* 

Geležinkelio Nelaimė 
Visą kraštą sukrėtė nauja katastrofa. Šį kartą ne

laimė įvyko ant geležinkelio. Dėl tos nelaimės, kuri vis 
tik pareikalavo aukų, nieko netenka kaltinti. Ji įvyko 
ne dėl traukinio vairuotojo neapsižiūrėjimo ar neat
sargumo, ne dėl sargybos kryžkely, bet dėl to, kad 
iš kito, prekinio traukinio buvo užkritęs daiktas ant 
bėgių. 

Jei kuri, tai ši katastrofa tikrai turi būti gera pa
moka visiems, nes ji sakyte sako, kad nelaimė bet 
kur ir bet kada gali ištikti ir mūsų gyvybės pareika
lauti. Todėl kiekvienu momentu turime būtf ne tik 
atsargūs, bet prisirengę prie visokių eventualumų ir 
netikėtumų. 

Žmogus Daikto Vietoje 
Apskaičiuojama, kad 93 nuošimčiai namų Jungtinėse 

Valstybėse turi radijo priimtuvus. Įdomu būtų sužino
ti, koks nuošimtis Sovietų Rusijos namų turi radijo. 

Rusijoj, kaip gerai žinome, žmonėms neduodama 
spaudos, žodžio, susirinkimų ir veikimo laisvė. Ten tik 
diktatorius ir jo budeliai yra laisvi daryti su žmonė
mis tą, ką jie nori. Anot kolumnisto Sokolsky, žmo
gaus gyvybė ten nėra vertinama nė tiek, kiek gyvu
lio. Jis yra paprastu daiktu, kurį diktatorius bet kada 
gali kilnoti, spardyti, daužyti. 

• 
Kas Išėjo Iš Slalino-Bidault Pasikalbėjimo 

Prieš kiek laiko Prancūzijos užsienių reikalų minis
tras Bidault turėjo privatų pasikalbėjimą Maskvoje 
su diktatorium Stalinu. Iš tikrų šaltinių sužinoma, kad 
iš to pasikalbėjimo išėjo visiškas fiaseo. 

Sakoma, kad Stalinas statė Prancūzijai tokius rei
kalavimus, su kuriais p. Bidault negalėjo ir neturėjo 
teisės sutikti. 

Bidault šiandien yra vienas iš gabiausių ir sumaniau
sių Prancūzijos politikų ir diplomatų. 
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RIMTIES 
VALANDELEL. 

Prisikėlimas 
Išsigandę kareiviai tekini 

pasiekė Jeruzalės vartus an
ksti Velykų rytą. Be jokių 
dviprasmiškų žodžių prane
šė, kad Tasai kurio kapą 
sergėjo, Kuris tikrai mirė 
prikaltas prie kryžiaus, ne
žinia kokia jėga vėl gyvas, 
kėlėsi iš mirusių. Žinia ne
maloni, bet tikra. 

Kristaus prisikėlimo fak
tą skelbė ne Jo pasekėjai, 
bet priešai, asmens kurie Jo 
paties ir Jo mokslo neap
kentė, darė visa kas galėtų 
Jo stebuklus paversti me
nais. Taigi, ne Kristaus my
limieji mokiniai, pasekėjai, 
bet neprieteliai, iš baimės 
nesusi valdydami, prisikėlimo 
tiesą išpažino. 

• * • 
Kristaus mirtis ant kry

žiaus nebuvo staigus įvykis 
bei netikėtas arba neprama-
tytas atsitikimas; Jis pats 
prieš laiką pranašavo apie 
negarbingą prikalimą prie 
kryžiaus, mirtį, atsikėlimą. 
Jo pranašystės išsipildė; Jo 
skelbiamas mokslas įsigijo 
naujo pagrindo — stebuk
lingai atsikeldamas iš miru
siųjų. 

Kristaus prisikėlimas svar 
bus įrodymas Jėzaus Die
vystės. Iki šiol joks žmogus, 
neabejotinai miręs, kurio kū
nas taip sužalotas kad gy
vybė negali savaime grįžti, 
savo jėga neatsikėlė. Kris
tui gyvam gamta buvo pa
klusni, mirštančiam rodė pa
garbos, mirusiam prisitaikė 
pildydama Jo parėdymus. 
Nebuvo ir nebus kito Kris
tui panašaus. 

• • • 
Katalikai tikrai laimingi 

kad turi tokį brangų ir ma
lonų vadą. Jis karališkos ai-
nijos, Dievo Sūnus, prastu-
tėliam žmogui prieinamas ir 
prietelis. Jo įsakymai išmin
tingi, dori, šventi; davė įsa
kymus kaip gyventi tapda
mas vienas iš mūsų, žemiš
kų vargų, rūpesčių kanki
namas; mokė pavyzdžiu ne 
vien žodžiu. 

Prisikėlimas p r i m e n a 
mums prideramą sielos pri
sikėlimą iš nuodėmių ir ydų, 
atsisveikinimą su tuomi kas 
daro žmogų nepanašų Kris
tui. Prisikėlimas primena 
mirusiųjų prisikėlimą pas
kutinę dieną; vieniems tasai 
prisikėlimas bus laimės pra
džia, kitiems — prakeikimas 
amžinoms kančioms. 

• • • 
Velykos brangi š v e n t ė 

kiekvieno gyvenime. Laisvo
je šalyje gyvenant sunku 
kartais įsivaizduoti, kad ran 
dasi tokių vietų kur šiurpios 
tamsybės gaubia žmogaus 
pastangas. Jiems mirtis iš
sivadavimas iš dabartinių 
vargų; lieka tik viltis prisi
kėlimo amžinam gyvenimui. 
Argi pilnai mes įvertiname 
savo malonią būklę ir Vieš
pačiui reiškiame atitinka
mos pagarbos ir dėkingumo 
už laimingą gyvenimą čia 
žemėje, nekalbant apie viltį 
ateičiai" A, B. C. J. 

Bronė Našlaitė 

NKVD SPĄSTUOSE 
ŠU RP€ S LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 
^ 

(Tęsinys) 

Tačiau aš tik dalinai atspėjau. Vėliau sužinojau, kad 
tik Vytas atgabentas į Kauną, visas sumuštas ir iš
kankintas, o kiti šeimos nariai, taip pat suimti, palikti 
Vilniaus kalėjime. 

Vėl tylu. Laikas nuo laiko užeina įvairūs enkavedis
tai, klausdami manęs, ar aš gavusi vakarienes, tačiau 
nė vienas nieko.neatneša. Pasižiūriu į laikrodį ir pa
matau, jog jau 14 valandų išsėdėjau toje kėdėje. Tik 
dabar prisimenu, jog buvo grasinta mane po 24 va
landų sušaudyti. Dabar jau praėjo ir daugiau laiko, 
bet manimi niekas nesirūpina. 

Visiškai nebegaliu pasėdėti toje kėdėje, visiškai ne
bejaučiu kojų, o keliai taip skauda, skauda... Ir gal
voje kažkas ūžia, lyg koks krioklys šniokščia, kažkas 
suduoda man į smilkinius, ir putojantis kraujas išsi
veržia iš nosies. Suspėju išsitraukti nosinę ir užspausti 
nosį. Užverčiu aukštyn galvą ir priekin ištiesiu kojas. 
Net trys nosinės jau šlapios ir raudonos, net gręžia
mos. Laimė, kad dar tris turiu, bet greitai ir jos to
kios pačios. Nebekreipdama dėmesio į kareivio šūka
vimus, atsisėdu ant grindų, ištiesiu kojas, galvą at
remdama į kėdę. Persigandęs sargybinis pašaukia vy
resniuosius. Mane apsupa keli tardytojai, siūlydami sa
vo paslaugas ir klausdami, kas atsitiko. 

— Tai atsitiko todėl, kad turėjau nejudėdama 14 va
landų išsėdėti šioje kėdėje. 

— Kodėl Jūs nejudėjote? — stebisi tardytojai. 
— Sargybiniai draudė... 
Tardytojai užsipuola sargybinį barti, manau, tik dėl 

akių, kuris teisinasi, jog su manimi jis elgėsi taip pat, 
kaip elgiamasi Ukrainoj panašiais atsitikimais. 

— Čia ne Ukraina ir ji ne ukrainietė! — kumštimis 
daužydamas stalą, rėkia vakarykštis mano tardytojas, 
tvirtai įsitikinęs, kad aš jo žodžių visai nesuprantu. 

Perveda mane į kitą kambarį, parodo gražią, pato
gią sofą,, iš spintos išima visiškai naują, šiitą antklodę, 
liepia ramiai miegoti ir laisvai jaustis, o sargybiniams 
įsako klausyti mano pageidavimų, tik neleisti iš kam
bario. Dar pasiūlo valgyti, bet aš atsisakau, nes aš 
noriu tik pailsėti. 

Kartu ir stebiuosi, kodėl taip pasikeitė jų elgesys 
mano atžvilgiu. Matyt, aš jiems dar reikalinga. 

1941 GEGUŽĖS 3 
Per visą naktį mano sargybiniai labai triukšmauja, 

ir aš mažai miegu. Dienos metu lieka tik vienas sar
gybinis, kuris, sėdėdamas prie stalo, snaudžia. Snau
džiu ir aš, patogiai išsitiesusi sofoje. Iki pietų niekas 
daugiau nepasirodo. Po pietų ateina žydas vertėjas 
ir apie pusvalandį klausinėja mano gyvenimo smulk
menų, smulkiai viską užprotokoluodamas. Šiandien jis 
yra šaltai oficialus ir visiškai nekreipia į mane dėme
sio. Atsakinėju tvirtai ir ramiai, pusiau gulėdama so
foje. **#| 

Po tardymo ateina kažkoks NKVD viršininkas ir dar 
trys vyriškiai, atydžiai pasižiūri į mane, ramiai tūnan
čią sofoje, ir vėl išeina. Po kelių minučių atsidaro du
rys, ir į kambarį su didžiausiu triukšmu įeina šeši šau
tuvais su ant jų užmautais durtuvais ginkluoti karei
viai ir išsirikiuoja šalia mano sofos, o už jų nugarų 
sustoja keturi pirmiau mane aplankę vyriškiai. Nepa-
keisdama pozos, ramiai sėdžiu sofoje ir, ironiškai šyp
sodamosi, manau: 

(Bus daugiau) 
- i 

^ = = ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIU 

Visiems Lietuviams 

F R A N K Z I N T A K 
12th Ward Democraiic 

Committeeman 
(Brighton Fark) 

A 
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CHICAGOS LIETUVIU V O K U 
A m o r i l n c I iotiiuiai čiuA> F C^*118*183 i r k i t i -
AlrallVU* UCIlmdl Diskusijose dalyvavo: J. A. 
Katalikai, Vienykimes! Pekeliūnas, K Rubiną* J 

, _ . T Lebežinskas, V. Rėkus, A. 
Tai obalsis, kuris skam- ~l ' . V w n 

' . T v v. Budrys, M. drupsiene, P. Bu 
J?. * r Zl?3? T oxr janauskas, iš Waukegan, 111., 

salėj kovo 30 d. per LRK ^ ^ S a k ^ 
SA Chica.gos apskrities su- ^ ^ ^ ^ 
sirinkime. Be svarstymo or
ganizacijos reikalų, reikš
mingas kalbas pasakė Sus-
mo pirm. L. Šimutis, sekr. 

bų ir pranešimų pasirodė, 
kad LRKSA auga ir stiprė
ja naujais energingais na-

ir m v 4.1 T • 4. i « nais kaip <ua gimusiais, taip 
V. T. Kvetkus, Lietuvos kon * '° „. J __ r 

1 T̂  TN v ,. , dabar atvykstančiais iš Eu-sulas P. Dauzvardis; kum- J
 M l 7 n n 

T " ., ... _ T ropos. Sus-mo turtas $1,700 gai: Ig. Albavicius, J. Jan- __T A čius, MIC, Parulis, MIC, J. 
Paškauskas, P. Lapelis, jau
nimo vadas E. B. Kancevi-

000.00, Solvency 110%, narių 
mirtingumas tik 96%, pini
gai investuoti saugiai ir ne-

V A. 
JUOZAPAS KAZLAUSKAS 

Gyv. : 3240 W. l l l t h St. — 
tel. Hiiltop 2705. (P i rmiau gy
veno Indiana Harbor. Ind.) 

Alirė Bal. 4d.. l!M7iu., >:-
40 vai. ryte. sulaukęs "3 me
tų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Panevėžio apskr.. Subačių pa
rapijas. Ranianavos kaimo. 

Amerikoj išgyveno 45 m. 
Paliko didleiame nuliūdime: 

dukterį Marijoną. Jurentenę ir 
ŽL-ntų Kazimierą; 3 anūkus — 
John, Alphonse ir Benedict ir 
jo žmoną StteliA Jurėnus; pro
anūke Albert ir k t tas gimines, 
draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Antano B. 
Pe tkaus koplyčioj. 6812 South 
\Vestern Avenue. la idotuvės j -
vyks ant tad.. Bal. 8d. Iš ko
plyčios S:3o vai. ryto bus a t 
lydėtas j Gimimo švenčiausios 
Panelės Marijos parap. bažny
čią, kurioje Įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapinees. 

Nuoširdžiai kviečiame \ b u s 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Duktė, 7x'nta.«s An
ūkai . Pro-anūkas ir visos ki
to?. mŪMj Giminės. 

[.aid. direkt.; Antanas B. 
lVtkus, tel. GHOvehilt UU2. 

Kritei išbarė Rusus 

LAKE SUCCESS, N. Y., 
bal. 3.—Anglijos sir Alex-
ander Cadogan šiandien ata 
kavo sovietų delegatą Gro-
myko už veto uždėjimą ant 
britų rezoliucijos pasmerkti 
Albaniją už minų sėjimą 
Corfu pratakoje. Cadogan 
pareiškė tarybai, jog Jung
tinių Tautų saugumo tary
bos valia buvo "užsmaugta 
vienu balsu." Jis tuomet 
prašė tarybą perduoti skun
dą prieš Albaniją tarptauti
niam teisingumo tribunolui. 

Gromyko pavartojo veto 
praeitą savaitę panaikinti 
britų rezoliuciją, kuria Al
banija būtų buvusi apkal
tinta už pasėjimą minų Cor-

ša pelno. Polisai arba certi-
fikatai moderniški. Visos in
formacijas teikia J. K. En~ 
cheris, 4401 So. Mozart St.. 
Chicago 32, 111. La i 2973. 

Susirinkimo ūpas buvo la
bai pakilus. Visi džiaugės 
centro sekretoriaus V. T. 
Kvetko pranešimais. 

Po susirinkimo 160 kp. 
nares O. Meistininkienš, E. 
Samienė ir M. Pakeltienė 
vaišino delegatus vakariene, 
o J. K. Encheris ir P. Ci
bulskis patarnavo bufete. 

Valio Lietuvių R. K. Su-
aivienymui Amerikoj! Valio, 
susipratęs jaunimas, kuris 
rašosi į tvirčiausią apdrau-
dos organizaciją! 

Bal. Kerenas 

GRISTA NAMO 

K r • • v • 

SįjungiecHĮ 
Veikimo 

Town of Lake. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos skait
lingas šasi rinkimas įvyko 
kovo 30 d. 

Skaityta du laišką i-kvie
tiniai į seimus: į Gildos sei
mą, kuris įvyks bal. 27 d., 
ir į Šv. Kazimiero Akad. Re 
mėjų seimą, kuris įvyks ge
gužės 25 d. Išrinkta atsto
vės ir paskirta aukų po $5. 
Taipgi išrinkta atstovės da
lyvauti sajungiečių suvažia
vime gegužės 4 d. 
VAKARAS PAVYKO 

Kovo 30 d. kuopos dva
sios vadas kun. Bendžiūnas 
parode Šv. Bernadetos gy
venimą judamuose paveiks-

Šis vaikutis, Richard Rou-
! tley, iš Australijos, nuo gi
mimo dienos negalėjo vaikš
čioti. Atvežtas į Boston, 
Mass., vaikų ligoninę, kur 
padaryta sėkminga operaci
ja ir vaikas kupinas džiaugs 
mo grįžta namo. Jis vaikš
čios. (Acme-Draugas tele-

'photo) 

Susirinkimai 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 

fu pratakoje. Minos išsprog-1 m o 8 e 2 m o n i ų p r i s i r i n k o ' 
dino du britų naikintuvus ir I d a u g i r v i s iems labai pati-
užmuše 44 jūreivius. ^Q 

Tą vakarą į, kuopą pri
sirašė sekančios naujos na-! 
rės: Ona Norkienė, Mari j o-' 
na Sadauskienė, Ona Peče
liūnienė, Dora Zeleskienė, 
Kotrina Kamarauskienė, O-
na Nemunienė, Antanina 
Schultz, Veronika Petraitie-
nė, Helen Katutienė, Kons
tancija Martinkienė, Marijo
na Dervinskiene. K u o p a 
džiaugiasi gavusi 11 naujų 
narių ir visas sveikina. Tai 
yis mūsų darbščios pirm. J. 
Čepulienės ir rast. Norkie
nės bei Bartkaitės nuopel
nai Sąjungiete 

Nekalta Prasidėjimo Sese
rų Gildos susirinkimas įvyks 
balandžio 8 d., Balsių na
muose, 4355 S. Artesian Av.. 
7 vai. vakare. Malonėkite 
iš visų Cbicagos ir apylinkių 
kolonijų kuo skaitlingiausiai 
suvažiuoti, nes tai bus pasku 
tinis prieš seimą, kuris įvyks 
balandžio 27 d., susirinki
mas. Svarbu visiems. K. 

Lietuvių Keistučio Pašal
pos Klubo mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 6 d., 
1 vai. popiet, Hollyvvood sa
lėj, 2417 W. 43rd St. Susi
rinkimas bus trumpas, visi 
nariai atsilankykite laiku. 

Lucille S. Shotas, rast. 

L t CHESTER ir St. Sgt. EBWARD WIRTEL 
Jau sukako 3 metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 

mūsų tarpo mylimus sūnus Lt. Chester ir Sgt. Bdward, ku
rie mirė tarnaudami savte šaliai. 

Netekome savo mylimų Bal. 2, ir Lapkr. 2, 1944 m. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jų niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jiems amžiną atilsį. 
Mes, atmindami jų liūdną prasišalinimą i» raūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas Šv. Mišias su egzekvijomis pirmadienį, 
Bal . 7 d., 1947 m., G imimo Svenč. P a n e l e s Mar i jos p a r a p . 
bažnyčioje, a:00 vai ryto. 

Kviečiame visus gimine*, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Cheater ir Edward sielas. 

Nuliūdę: T€v€*i&k RreMai v Sesuo. 

ANTANAS JANULIS 
Mirė Bal. 2 (L. 1047m., 1:-

20 vai. popiet, sulaukęs puses 
amžiaus. 

(Jiiuo Liietuvojc Kilo iš 
Trakų apskr., Z&slų paiapi-
jos, Klivomii kaimo. Amerikoj 
išgyveno. 35 metus. 

Paliko dideliame u/uliūdime: 
žinom*. Kmiiij (po tėvais Grtn-
kevičiutė); Z sūnus Antaną ir 
marčia Sara-Margurett, ir Ed-
vvard; Z anūkus Kiehard ir Ju -
dith; brolį Stanislova ir daug 
kitų, giminių, draugų ir pažįs
tamų. Lietuvoje paliko brolį ir 
Z seseris. 

Priklausė prie L.U.K.S.A. 303-
čios kuopos. 

Kūnas bus pašarvotas 5:30 
vai. namuose: J2215 S. Emer-
ald Ave. Laidotuves įvyksta 
piruuid., Bal. 7d. Iš namų 9 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Pe t rę ir Povilo parap. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gri minos, diuuguy ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, Sūnui, Mur-
ti. Arnikai. Brolis, Giminės. 

New York miestas turi 
daugiau telefonų, negu bet 
kuris pasaulyje miestas, tu
rįs 2,218,000 gyventojų. 

Lengva yra nupeikti ko 
negalima pasiekti. 

Laid. direkt.; 
tel. PUL. 9661. 

L. Bfukauskas, 

A . A. 

D O M I C Ė L Ė Š A R Ū N A S 

(po pirmu vyru Pilipavičienė; 
po levais Kelpšaite) 

Gyv. 2205 VV. Cermak ltd. 
Mirė Bal. 2d., 1947m., 11 

vai. vak., sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

3 sūnus — Jonų, Boleslovų ir 
Juozapų; marčias; keturis anū
kus ir pro-anūkų; ir daug ki
tų giminių, draugu, ir pažįsta
mų. 

Kūnas pašarvotas Lueha\vicz 
koplyčioj, 2314 \V. 23rd Ptace. 
Laidotuves įvyks Pirmad., Ba
landžio 7d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta ' Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šven
to Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

N11liiul?: sūnai , Marčk*, An
ūkai ir kito> Gimitrcs. . 

Laid. direkt. t Lachavvįcž ir* 
Sūnai, tel. CANal 2515. 

i mus 
X Jurgiui Žvirbliui su 01-

ga Ambrose Aštuonioliktos 
kolonijoj pirmieji vestuvių 
varpai suskambės balandžio 
12 d. 

X J. D. ©sėlis neseniai a-
tidarė biznį — užeigą adre
su 2140 S. Halsted St. Pa
žymėtina, kad jis yra žymus 
dekoratorius ir biznio vidų 
taip išdekoravo, kad užeji-
mas. tikrai kiekvienam sutei
kia malonumo. 

X Z. Lakęs yra savinin
kas Gent's Furnishings krau 
tuves, 1818 So. Halsted St., 
kurią per ilgus metus laike 
žinomas aštuoniolikietis, Ig
nas Pikielis, kuris pardavęs 
biznį įsigijo apartmentinį 
namą, Marąuette Park kolo
nijoj. 

X Ona Vilimiene iš Mar
ąuette Park, šiomis dieno
mis sunkiai serga ir guli Šv. 
Kryžiaus ligdninej. Serga 
taip pat M. Paviloniene, 
6825 S. Western Ave. Gydo
si namuose. 

X J. Kudirka, E. Motekai-
tiene ir B. Neįtartoms L. Vy 
člų seniorų išrinkti atsto
vais į Nekalto Prasidėjimo 
Seserų Gildos būsimą suva
žiavimą Chicagoj. Pagal iš
gales paskirta ir aukų $5. 

X Ona Afebtiuinkiene, gy 
venanti 4029 S. Maplevvood 
Ave.. Chicago 32, 111., labai 
norėtų susisiekti su Ona 
Plaušiniene, g y v e n u s i a 
Plains, Pa., dabar, tur būt, 
išsikėlusia kur kitur Ieško-
majai turi svarbių žinių iš 
Europos. 

X Chicago filatelistai sa
vo LITPEX'ui, kas reiškia 
Lithuanian Postage Stamp 
Exhibition, jau pasiruošę. Iš 
programos matyt, kad pa
roda bus didele, įvairi ir į-
domi ne tik filatelistams, 
bet ir visiems lietuviams. 
Paroda bus balandžio 12-13 
dienomis, Lietuvos Vyčių 
salėj, 2453 W. 47 St. 

X V. Juodeika, prieš kiek 
laiko atvykęs iš Europos į 
Ameriką, ir čikagiečiams lie 
tuviams jau pažįstamas iš 
dalyvavimo čia lietuvių drau 
gijose, dabar profesoriaująs 
vienoj kolegijoj Atchison, 
Kansas. Velykų šventėms 
parvyko į Chicago, nes dėl į 
butų stokos čia dar .gyvena 
jo šeima. Profesorius atlan-1 
kė "Draugo'' redakciją ir 
pasikalbėjo aktualiais lietu
vių klausimais. 

& 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo 

Kostumeriams ir Draugams 

WEST SIDE 
EXPRESS 

Moving, Pečiams Alyva, 
Anglys ir Malkos 

2146 S. Hoyne A v. 
Chicago, UI. 

Tel. CANAL 5233 
S. T. FABIONAS, sav. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

JUOZAPAS ir ONA YODIKIAI 
SIUVĖJAI 

Darome Naujus Siūtus — Valome 
Ir Prosiname Senus 

2214 W. 23rd Place Chicago, Illinois 
Tel. Canal 5698 

^ 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams! 

MRS. T. MIKOLAITIS 
Savininkė i r Krautuvėje Pagelbininkės 

M. KRUTKEVIČIENĖ IR B. SKIRIENE 

LIETUVIŠKOS "DELICATESEN" 
1345 S. 49th Ave. Cicero, Illinois 

Tel. — Olympic 7893 
Specializuojasi pardavime skanių 

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ 
^ : # 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams I r Draugams 

• 
K. KAVAL 

REAL ESTATE ir INSURANCE 
1751 W. 47th St. Yards 3895 

* * . 

^ : * 

<? 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Lietuviams! 

ED. PR1GNAN0 
FUNERAL HOME 

Suteikia Mandagų ir Simpatišką 
Laidotuvėms Patarnavimą 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
1810 Loke Street Melrose Park, 111. 

Ofiso Tel.: Melrose Park 635 
Kesid. Tel.: Melrose Park 6074 

Privatinis Ambulansas 
Karai Renduojami Visokiems Reikalams 

f » 

Budriko Radio 
Velykų dienoje, t. y. šį 

sekmadienį pasiklausykite 
puikios radio programos iš 
stoties WCFL, 1000 kil. nuo 
9:30 vai. vak. Girdėsite gra
žių dainų, kurias sudainuos 
harmoningas duetas, o di
džiulis orkestras palinks
mins puikiais muzikos kūri
niais. 

Šias programas l e i d ž i a 
Juozo Budriko namų rakan
dų, radijų ir auksinių daik
tų krautuve Chicagoje, 3241 
S. Halsted St. K, K. 

^ : 
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Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

ANN & ART'S FOOD SHOP 
MR. & MRS. A. SIMOLKE, Sav. 

1307 S. 48th Ct. Cicero, Illinois 

•L 
Tel. Olympic 8561 

^ 

Lietuva turi vėl būti Nepriklausoma Valstybė! 
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CXGG, icra^ots Šeštadienis, bal. 5d.. 1947m. 

t? 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kottumeriams Ir Draugams 

Praleido $10,000 per viena dieną 
NORĖJO PATIRTI, KAIP JAUČIASI TURTINGAS 
ŽMOGUS. — PAVOGĖ ŽMONOS TĖVŲ 22 METŲ SU
T A U P Ą S IR PRALEIDO P E R V I E N £ D I E N £ . — NEŽI
NO, KUR DINGO $5,000. 

S* 

JURGIS IR ELENA 
KVVAINAUSKAI 

CENTRELLA GROSERNft IR BUČERNE 

2500 W. 45th St. Chicago. 111. 
Tel. LAFayette 2561 

& 

•f \ > 

Linksmų Šv. Ye'ykų Švenčių 

Linkime 

Mūsų Kostumeriams, Prieteliams 
ir Visiems Lietuviams. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 

3222-24-26 So. Halsted St. Chicago, Illinois 

l Tel. Victory 4226 

Lawrence Keller, 27, pri
sipažino policijai, kad jis 
praleido jo žmonos tėvų vi
so gyvenimo sutaupąs, $9,-
290, per vieną dieną, ka
dangi jis norėjo pajusti, kaip 
jaučiasi žmogus, galįs iš
leisti daug pinigų. 

Iki praėjusio šeštadienio 
Keller gyveno su jo žmo
nos tėvais, John ir Elizabeth 
Kipps, 2632 Wayne ave. Šeš
tadienį jis, jo žmona ir jų 
vaikas persikėlė gyventi į 
2417 Pensacola ave. 

Antradienio vakare Keller 
vėl nuėjo į žmonos tėvųj 
namus ir pavogė $10,500 pi
nigais ir $500 valdžios bo-
nais. Pinigai buvo paslėpti 
kamodoj. Žmonos tėvai tuos 
pinigus buvo sutaupę per 22 
metus ir planavo pirkti na
mą. Kipps yra gatvėkarių 
mechanikas. 

Keller parsinešė pinigus 
ir bonus* namo, bonus kros
nyje sudegino, o su pinigais 
pradėjo švaistytis po mies
tą. 

GERAI APSIPIRKO 
Pirmiausia jis nusipirko 

sportišką švarką, kelne9 ir 
kitus drabužius už $150. 
Paskui iš Lasky Motor 
Sales, 2112 S. Michigan ave., 
jis nusipirko didelį automo
bilį už $3,500 ir sumokėjo 
dar $200 apdraudos. 

Paskui jis su nauju auto
mobiliu nuvažiavo į miestą 
ir pradiėjo girtuokliauti. 
Pragėrė maždaug nuo $200 
iki $300, nes jis pirko ger
ti visiems restorane esan
tiems. Trečiadienį jis padėjo 
$700 į banką, o paskui bas
tėsi po miestą. 

Trečiadienį vakare Mrs. 
Kipps pastebėjo vagystę ir 
pranešė policijai. Kai Keller 
buvo areštuotas, jis negalė
jo pasakyti, kur dingo dar 
$5,000, kurių jis nespėjo iš
leisti. Jis tvirtina, kad .ils vi
sų pinigų liko tik $700, ku
riuos jis padėjo į banką, ir 
$510, kurie buvo rasti auto
mobilyje. 

Turi daug radio 
New York. — Columbia 

Broadcasting System prane
šta, kad 35,900,000 Amerikos 
namų yra radio aparatai. 

Patirta, kad: 
Devyniasdešimt trys nuo

šimčiai namų turi radio 
aparatus, iš viso 52. 500,-
000. Į tą skaičių neįeina ra
dio aparatai automobi'iuose 
ir nešiojamieji aparatai. 

Kas trečia Amerikos šei
ma turi daugiau kaip vieną 
radio aparatą. Palyginus su 
1944 metais, šeimų skaičius, 
turinčių daugiau kaip po 
vieną radio aparatą, padidė
jo 89 nuošimčiais. 

1946 metais buvo nu
pirkta iš viso 8,500,000 radio 
aparatų. Už tuos aparatus 
amerikiečiai 1946 metais 
sumokėjo 330 milijonų dole
rių. 

W m**f^mn I i • 

Atidavė gyventojams Rastas lavonas 

VAIRIO 
DOMIO 

ŽINIO 
Šaltokos Velykos 

Oro pranešėjas I. W. 
Brunk sako, kad Velykų 
sekmadienį nebus lietaus, 
bet diena vistiek bus baltoka 
ir debesuota. Aukščiausia 
temperatūra būsianti tarp 
40 ir 45 laipsnių. 

Jis tačiau sako, kad buvo 
ir blogesnių Velykų. Šil
čiausios Velykos buvo 1941 
m. balandžio 13 d., kai tem
peratūra pakilo iki 82 laips
nių, o šalčiausios Velykos 
buvo 1940 m. kovo 24 d., kai 
temperatūra buvo nukritus 
iki 11 laipsnių. Daugiausiai 
snieguotos. Velykos buvo 
1920 m. balandžio 4 d., kai 
buvo šeši inčai sniego, o sla
piausios Velykos buvo 1929 
m., kai iškrito trys inčai lie
taus. 

Traukinio nelaimė 
Ketvirtadienio vakare įvy

ko didele traukinio nelaimė 
Chicagos priemiestyje Dow-
ners Grove. Važiuojantis į 
Chicagą traukinys "Twin 
Cities Zephyr" nušoko va
kare 10:32 vai. nuo bėgių 
ir, įvažiavęs į to priemiesčio 
stotį, ją beveik visą sugrio
vė. 

Iš septynių vagonų susi
dedąs traukinys nuėjo nuo 
bėgių todėl, kad į jo kelią 
nuo į vakarus važiuojančio 
prekinio traukinio platfor
mos nukrito traktorius. Lo
komotyvas užsidegė ir pas
kui apvirto. Automatiški 
stabdžiai vagonus sustabdė, 
tačiau du pirmutiniai vago
nai vistiek nušoko nuo bė
gių ir įvažiavo į stoties pas
tatą. Laimė, kad stotyje nie
ko nebuvo. 

Xelaimeje vienas žmogus 
užmuštas ir apie 40 sužeis
ta. 

Atiduoda akis 
Net dvylika šimtų State-

villė kalėjimo kalinių suti
ko atiduoti savo akis aklie
siems, jeigu jie mirg kalėji
me, praneša John Howard 
Association. 

Stateville kalėjimas yra 
pirmas kalėjimas pasaulvje, 
kuris padarė tokią didelę 
auką. Jau ir anksčiau kituo
se kalėjimuose kai kurie ke
liniai, ypatingai mirti nu
teistieji, sutiko atiduoti sa
vo akis, bet tai buvo dau
gumoje pavieniai atsitiki
mai. 

Flint, Mich. — Vienos se
nos moters testamentas gy
venantiems jos namuose nuo 
mininkams buvo tikras ne
tikėtumas: mirusi šeiminin
kė savo gyventojams užra
šė namus. 

Mrs. Lulu Belle Burdick, 
kuri mirė pirmadienį, sulau
kusi 72 metų amžiaus, 10 
namų užrašė savo nuomi
ninkams. 

Septyni namai nuominin
kams teko visai veltui, o ki
tų trijų namų nuomininkai 
turės išmokėti morgičius 
nuo $2,000 iki $2,800. 

Arlington, Va- — Wyno-
na Harvey, 25, Filipinų am
basados sekretorės, lavonas 
buvo rastas nuošalioj vietoj 
netoli Potomac upės. Po ke
lių valandų policija sulaikė 
apklausinėjimui Theodore 
Buck, 26, gyv. Charlottes-
ville, tačiau formalus kalti
nimas prieš jį nei'šlkeltas. 
Buck pareiškė, kad jis buvo 
kartą su Miss Harvey susi
žadėjęs. 

Nustatyta, kad mergina 
minis prieš dvi ar tris die
nas. Nerasta jokių žymių, 
kad ji nužudyta. 

Visi kaip vienas už Lietuvos Nepriklausomybę! 

Nieko nelaimėjo 
New York. — Kino filmų 

gamintoias Howard Hughes 
pralaimėjo bvlą. Jo paga
minta filmą "The Outlaw", 
kuri buvo pasmerkta kaipo 
nemorali ir daugelyje mies
tu uždrausta rodyti, neisi-
leidžiama ir į New Yorko 
miestą. 

Katalikams tą filmą žiū
rėti draudžiama. 

^ 

V I • • 

^ 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
"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 
Gilauras šalčio — Dideli 'Air 

Conditioners' 
20 iki 50 Pėdų Komerciniai 

šaldytuvai 

Televizijos Aparatai 
Visokiausi Namams Rakandai 
Kaurai ir Visokiu Išdirbysčių 

Šildymui ir Kepimui Pečių 
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visokį Elektros Reikmenys 

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRŠMINETA1S REIKALAIS 

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

Telefonas — LAFayette 7771 

Nepažino pinigų 
Plymouth, Pa. — Mažas 

berniukas Thomas Williams 
rado 24 banknotus po $50 
ir padalino juos savo drau
gams kaip žaislus. 

Vienas berniukas parsine
šė pinigą namo. Jo tėvas pa
matė, kad tai tikras pinigas, 
ir pranešė policijai. Policija 
dar suspėjo surinkti visus 
pinigus, $1,200, iŠ vaikų ir 
grąžinti Avelino Moro, ka
syklų darbininkui, kuris pi
nigus buvo pametęs pakeliui 
į banką. 

Moro dovanojo pinigus 
radusiam vaikui $50. 

Nebijo komunistu 
YVashington. — Preziden

tas Truman spaudos konfe
rencijoj pareiškė, kad jis 
yra priešingus, jog komunis
tams būtų duodami valdžios 

'darbai, tačiau jis neturi jo
kios baimės, kadJ raudonieji 
gali perimti Amerikos val
džią. 

Prezidentas pareiškė ne
bijąs, kad komunistai gali 
paimti valdžią, dėl to, kad 
Amerikos žmonės turi pa
kankamai proto. 

Tačiau jis pareiškė, kad 
jis neduos valdžios darbo 
jokiam asmeniui, kuris yra 
nelojalus Jungtinėms Vals
tybėms. 

Statula apsivalė 
New York. — Laisvės sta

tula New Yorke, kuri lanky
tojams buvo uždaryta nuo 
sausio 6 d., šiandien vėl ati
daroma. Statulos vidaus plo
tas, 70,000 kvadratinių pė
dui, nuo pat pagrindo iki ka
rūnos dabar yra išdažvtas 
dažais, kuriuose negalima 
lūpų paišeliu įrašų daryti. 

Net 14 darbininkų dirbo 
šešias savaites, kol pašalino 
visus įrašus lūpų paišeliu 
ir visus kitus nešvarumus 
nuo statulos vidaus sienų. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

BALZEKAS MOTOR SALES 
t t U W i I I L i k ę U s " 

4030 S. Archer Ave. Chicago 32,111. 

Phone Virginia 1515 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav. 
^ 
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Svarbus veikėju susirinkimas 

^ 

Kovokime ir Iškovosim Lietuvai Laisvę 

Ketvirtadienį, balandžio 10 
d., 8 vai. vakare, Dariaus-
Girėno mažojoj salėj šaukia
mas svarbus susirinkimas 
B. A. L. F. veikėjų, kuriame 
bus galutinai aptarti didžio
jo šių metų B. A. L. F. va
jaus reikalai. 

Į tą susirinkimą maloniai 
kviečiami: 

1. Visų Chicagos B. A. L. 
F. skyrių valdybų pirminin
kai ir valdybų nariai; 

2. Patriotiškųjų lietuvių 

organizacijų valdybų nariai: 
3. Visi veikėjai, kurie rū

pinasi tremtinių šalpos rei
kalais. 

Suorganizuotas B. A. L. F. 
vajaus Ulinois valstybėje 
komitetas painformuos apie 
sudarytą planą, kaip kuo 
sėkmingiausiai pravesti va
jų, o taip pat norės išgirsti 
veikėjų pastabas ir patari
mus. 

BALF Vajaus Komitetas. 

Didžiulis kiaušinis 
Glen Coce, N. Y. — Ūki 

ninko Evans Mealing višta1 

ketvirtadienį sudėjo kiauši
nį, kuris buvo septynių su 
puse inčųj ilgumo ir kuris 
svėrė 15 uncijų. 

Višta, Brahmin veislės, 
porą dienų labai susirūpinus 
vaikščiojo, o sudėjusi kiau
šinį ir pamačiusi jį net ap
alpo. Ūkininkas pašaukė ve-
terinorių, kuris pasakė, kad 
vištai nieko blogo neatsi
tiks. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Mūsų 

Daugumai Draugų ir Kostumerių 

WILLIAM A. LEWIS 
4716 S. Ashland Ave. Chicago, 111. 

<F 

Daugiau moterų 
Washington. — Census 

Bureau pranešė, kad 1946 
metų pabaigoje Jungtinėse 
Valstybėse buvo 470,000 mo
terų daugiau, negru vyrų. 

Taip pat žymiai padidėjo 
vaiku skaičius. Palyginus 
su 1940 metais, praėjusiais 
metais vaikų mažiau pen
kių metų amžiaus buvo 2,-
875,000 daugiau. 

PLATINKITE DRAUGĄ 

1 
\ 

P R A N E Š I M A S 
B u v u s i 

Martinkus Men's Shop 
Dabar Naujoj Vadovybėj, po vardu — 

Norbut Men's Shop 
3358 S. Halsted St. Tel. Yards 1066 

BEN J. NORBUT, Naujas Sav. — Veteranas 
DIDELIS PASIRINKIMAS 

Arrow Marškinių — Mallory Skrybėlių — Paris Diržų — 
Cooper Apatinių — Vl'ilaon Bros Sporto Drabužių. 

Atdara iki 8 vai. vak. Pirmad., Ketvirtad ir šeštad. vakarais. 




