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TEXAS MIESTAS SUNAIKINTAS SPROGIME 
Maskvos Konferencija Eina Prie Galo; 

Molotov Neduoda Prancūzijai Saaro 
("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

JŪRŲ KARALIENĖ BUVO UŽKLIUVUSI 

Dabar jau niekas neabe
joja, kad Maskvos konfe
rencija užsibaigs nepasise
kimu. Pirmą k a r t ą ' K e t u r i " 
yra dėl to bendros nuomo
nes ir skaito, kad atėjo lair 
kas skirstytis. 

Prancūzų ir anglų delega
cijos ruošiasi apleisti Mas-

pastate sąlygą, kad Sarro 
krašto autonomija b ū t ų 
gerbiama, kad sienos būtų 
komisijos patikrintos ir 
Prancūzija sumažintų repa
racijas. 

Molotovas Pasako 'Ne' 
Tačiau, kada atėjo eile 

kvą šį mėnesj, gi gen. Mar- ;Molotovui pasisakyti, sovie-
shallag dar mano keletai tų ministras aiškiai užėmė 

poziciją prieš Sarro krašto 
prijungimą prie Prancūzi
jos. Kada šis klausimas bu-

dienų pratęsti savo buvimą. 
Tokiu būdu, konferencija, 
gyvena paskutiniąsias die
nas ir nebėra jokios vilties, jvo iškeltas, jis pasakė: 
kad kas nors dar bu s nutar- —Mes dar turime dėl to 
ta. Ekonomiškos problemos pagalvoti 

Šimtai Žuvo, Tūkstančiai Sužeisti; 
Nuodingos Dujos Pavojus Kitiems 

TEXAS CITY, Tex , ba l 16.—Raudonasis Kryžius sakė 
iki vakaro iš griuvėsių išimta 500 lavonų. Kiti šaltiniai 
sako nuo 700 iki 1,200 asmenų žuvo sprogimuose ir kilu
siuose gaisruose šiame mieste. 

Nelaimės tikroji priežastis dar nenustatyta. Kiti asme-
nyo -sako prancūzę, laivas buvęs prikrautas amunicijos, 
nors tas raportas užginčijamas. Kai k:jrie sprogimų ste
bėtojai sakė dūmai iš sprogimų atrodę kaip atominės 
bombos sprogimo nuotraukos. 

buvo nustumtos į šalį, Mar-
shallo iškeltas keturių pak-

—Bet juk šis pasiūlymas 
buvo pasiūlytas prieš metus 

t a s užmirštas, kitos proble- laiko ir visi susiėję, su šiuo 
mos perduotos įvairioms ko- pasiūlymu klausimai buvo 
misijoms. nuodugniai išstudijuoti, — 

- Daryti konferencijos dar- atsakė Bidault. 
bų apžvalgą gal būtų da r ; —Tai, bet tik vakar jūs 
per anksti, bet viena tik manęs paprašėte duoti for-
aišku, kad ji bus negatyvi. |malų atsakymą. Ar jūs ga-

Kaip gen. Marshallas iš-i lite man duoti formalų tvir-
aitarė, ' 'Keturi" prieš išsi- !tinimą, kad Sovietų Rusija 
skirstydami turės dar kar- j dalyvaus Ruhro krašto kon-
tą paviršutiniškai peržiurę- l crolėje ? — paklausė Moloto-
ti ant greitųjų visus klausi- jvas. 
mus. I r žinoma nei vienas Bidault pradėjo pykti ir 
iš jų nebus išspręstas... 

Sutinka Sarro Prijungimui 
Prie Prancūzijos 

Šis vaizdas parodo, kaip darbiniai laivai t: indė nuvilkti 85,000 tonų Queen Eliza-
beth laivą nuo Brambles povandeninio smėlio kalno prie Southhampton, Anglijos. Pa
kilu? vandeniui ir pristačius daugiau jėgos, milžinas buvo nuvilktas ir nuplaukė į uos
tą, kur dėl tirštos miglos turėjo stoti ant vietos. 

. -« • - • - a • . — — - . . 

Marshallas, Stalinas Vis Nesusikalba; iAmerjka ^wm* 
DP'u i Savo Zona. , iškeliami iš namų, kad ap- j 

FRANKFURTAS, Vokie- saugojus nuo vėlesnių spro-Ministrai Svarstys Austrijos Sutartį 

TEXAS CITY, Tex., bal. ir per naktį buvo bandyta 
16.—Bent 350 asmenų buvo gaisrą užgesinti. Kuomet I 
užmušti šiandien sprogime, buvo matyta, kad gaisras 
kuris sunaikino šį; 15,000 nesiduoda valdomas, buvo 
gyventojų miestą. Keli tūk- bandyta laivą išvilkti į gi-
stančiai asmenų buvo sužei- lesnį vandenį, bet nespėta 
sti didžiausioje tokioje ne- tai padaryti pirm negu įvy-
laimėje šioje pakrantėje. ko sprogimas. Metalinės da-

Kelias valandas po ?pro- lys nuo laivo ir 19 milijonų 
(Acme Telephoto) |gįm o dideli gaisrai tebede- dolerių vertės Monsanto 

gė. Raportai sakė mūriniai fabriko buvo išmėtyti po 
pastatai miesto centre buvo visą miestą. 1 
sugriauti. Gyventojai buvo | N e buvo Vandens Kovoti į 

Gaisrą 

tija, bal. 16.—Amerikos ka- gimui. Vieškeliai buvo uz- Nebuvo prieinamo van-

atkirto: 
—Dabar negali būti kai-

MASKVA, bal. 16 . - š i an - sadorius Walter Bedell r iuomenė šiandien staiga i kimšti Texas City gyvento- dens kovoti kilusius gais-
dien duota suprasti, jog vai- Smith ir Charles Bohlen, U * ^ s a v o s e n ą n u s i g t a . L d i r b a n č i ų Galvestone, ku- . " » • Tūkstančiai gyventojų 
stybės sekr. Marshallo 90 I vertėjas, palydėjo sekreto-! t y m ą d u o t i nemokamą sto- rie skubėjo namo padėti gi- vaikštinėjo po gatve, .kaip 
minučių pasikalbėjimas su irių. & - jvyklinę priežiūrą visiem* iš-
Stalinu vakar naktį nepra- ^ § A u įvietintiems asmenims ir per 
lauže jokių kliūčių, del ku- * | sekiojamiems naujai atvy-
rių užsienių ministrų tary- Aukštieji diplomatai šian- , k u s i e m s į g R y t ų E u r o p o s 

bos konferencija beveik su- jdien sakė jie įsitikinę, jog | A r a e r i k i e a u k o m a ndie r ius 

minėms ir draugams. pamišę. Sprogimai buvo jau 
9fl.net taip toli kaip Oran-

Sprogimai Laive Buvo g e T e x i r p o r t Arthur, 100 
Pradžia mylių nuo Texas City. 

Sprogimas prasidėjo Grand I Šimtai asmenų: dirbo uos-

kalas liečia priimti nutari-
Per paskutinįjį seansą mą dėl Sarro krašto, 

buvo paliesti Prancūzijai Tada Molotovas atsistojo 
patys svarbiausieji klausi- ir pasakė: 
mai: Ruhro krašto interna- | —Aš nieko daugiau netu-
cionalizavimas ir Sarro 1 riu pridėti prie to ką pasa-
krašto prijungimas prie ,kiau. 
Prancūzijos. Gal ir gerai, kad Moloto-

Prancūzija jau senai rei- [*** aiškiai pasakė "ne . " 
kalauja Sarro krašto pri- ^ b a r bent bus žinomas tik-
jungimo, nes tas iai duotu r a s s c v i e t ^ nusistatymas, 
galimybę gauti mažiausiai Ky** dar tik klausimas, ar 
250,000 tonų anglių per me- Molotovas būtų sutikęs su 
nesį ir leistų pakelti savo Sarro prijungimu, jei Bida-
industriją. Sarro krašto gy- , u l t * ? ^ J 5 * Pradė jęs pa 
ventojai, išskyrus, komunis
tus, nėra priešingi tokiam 
ekonomiškam prijungimui, 

stojo. Svarbiausia išdava !suirimas tarpe Keturių D i - | B . LuchiV D Camp, prnncūzų laive, 9:12 to apylinkėje sprogimo me 
bos apie Ruhro kraštą. Re i . p a s i k a l b ė j i m o .§ M a r s h a U o , d ž i ų j u s u n k i a i g a l e t ų būti C l a v ^ a n e f § kad T k labai ! vai. ryte, ir sukėlė visą eilę tu, o kiti šimtai buvo susi-

pusės, spėjama, buvo patie- | blogesnis. Sovietų užsienių reikalingieji išvietintieji ar- sprogimų Monsanto Chemi-jrinkę prieplaukoje stebėti 
kimas sovietų diktatoriui |min. Molotovas, tačiau, pa- b a b e v a l s t y b § s ž m o n ė s te-jcal bendrovĖs fabrike ir ki-i gaisrą laive. Spėjama jie 
atviro pareiškimo Amerikos įsakė tarybai šį vakarą, kad , b u g p r i i m a m i j g toVyklas po 'tose netolimose įmonėse, j visi žuvo. ^ ^ 
nusistatymo link Vokieti- i Rusija nesipriešins užbaigi- j b a i a n d ž i o 2 l d Harris apskrities policija w 

jos, Europos ir bendrai vi-,mui sutarties Austrijai šio-Į ciay sakė jo įsakymas ne- ' girdėjo Texas City radijo Jf l į jaS Saku RllSIia 
sur, kur susikerta Amerika je konferencijoje ir sake jo r e i š k į a k f t d u g z Q n a <<ne_ p r a n e š i m ą sakantį, kad nuo- - . ' . . 
su Rusija. delegacija dirbs tam tikslui, k ^ p r įeglauda" persekio- dingos dujos apgaubia mies- j IUTI A10IT1U rdSiapiĮ 

Oficialiai pasakyta, kad Taikingame posėdyje, mi- Ijamiems, bet kad kariuome- tą. Išleistas atsišaukimas BUENOS AIRES, bal. 16. 
nistrai perėjo 15 sutarties jng turinti sustabilizuoti p y (pristatyti visas turimas dū- Amerikos pastangos su-

remti dėl Ruhro krašto kon-

suėjimas buvo sušauktas 
Marshallo iniciatyva, pil-159 nuostatų, sutiko dėl 12 
dant jo prašymą padarytą 
prieš kelias dienas. Amba-

joje, Anglijoje ar Ameriko
je, visad tarnauja tik Mas-

jų ir išaiškino palyginamai 
mažus ginčus. 

4 Žydai Buvo Pakarti; 

ventojus DP stovyklose tam 
laikui, kuomet tarptautinės 
šalpos organizacija (IRO) 
perims jas. 

vas gerai žino, kad gen. 
nes jie žino, kad7 jiems būtų (Marshallas nesutiks rusų 
palikta visiška autonomija Prisileisti prie Ruhro kraš-
valdvtis. Į*° kontrolės, kol šie nesu-

itiks tokią pat kontrolę įkur-
Tiek Bevinas, tiek gen. t i S i l e z i j a i 

Marshallas pritarė Sarro 
krašto prijungimui prie 

trolės? Abejojama. Moloto- k v o s interesams. Tai sveti
mos valstybės partija. 

. 

LONDONAS, bal. 16. — 
Policininkai šiandien nusku-

Sovietai Stoja Gynimosi b^Q . k a r 0 d e p ar tamento 
Pozicijon namą šiandien po telefonuo- portai iš Saigon pranešė, 

Sovietai pamatė, kad Ame to grasinimo, kad tas pas- kad prancūzai kareiviai su
riką užėmė tvirtą poziciją ;tatas būsiąs išsprogdintas. , ėmė maždaug 350 vietna-
pasaulyje ir nebemano grįž- i Grasinimas buvo padarytas miečių belaisvių atsinauji-

Kitas dalykas, tai arti- Lj . i z o i į a c į o n į z m ą Kariauti tik kelias valandas po to, nusiose grumtynėse šešiose 

jokaukes iš artimų apy^in- laikyti atominės bombo? pa-
kių. c slaptį nuo Rusijos yra tik 

Apart dujokaukių, miesto v i » n S a s g i j i m a s , dviem 
. vf. . . v- , ,. v. ,metais suvėluotos, . a n o t 

viršininkai prase kelių sim-1 ' 
J •• - oiMn< .tarptautinio šnipo dabar 

tų daugiau asmenų nešimui I *\ v. n iv j \ . . - . « įveikiančio šioje sostinėje. 

Bomba Neissprogo Suėmė 350 Sukilėlių K 4 2 L 5 S ? «* slapt- T T 1 kuris 

nenori vardo skelbti, rapor-
morfiną šioje 
SDroerimas 
^5^ i. TVT tuoja Rusija pradėjusi gau 
100 mylių atstumoje. Nuo- u ^ .^ J ,J^ _ ; , ^ „ „ 
stoliai Galvestone buvo di
deli. Langai buvo išdaužyti 
ir lubos bei stogai įkrito. 
^ . , ,. . i. « _ ' , J ; '- sus naujus išvystymus į ra t -
Dideli juodi durnai padengė | * J * . . : mažino Gerhart Eislen kai-miestą. , , ... . 

' po svarbią figūrą perdavi-

Kautynėse Indokinijoj ifp„rpeim,as ^u
f
vo gird!mas 

PARY2IUS, bal. 16 . -Ra- 1 0 0 , . m y ^ , a t f u m o į e - N u 0 " t i a t o m i n e , i^ormacijoa net 
stoliai Galvestone buvo di- •• 

pirm Hiroshimos sunaikini
mo ir nuo to laiko seka vi-

nantis vokiečių tTi i šiuo metu rusai negali ir ne- kai namie padaryta bomba, j skirtingose srityse Indoki- Laivas Grand Camp v a - | m e tų ir kitų paslapčių Prancūzijos, pastat y d a m i 
tik mažutes^ sąlygas. Bevi- ^ g r e s m ^ s a : nenori pyk- , n o r i g o v i e t ų R u s i j a y r a r e i 
nas pakartojo anglų teze. fe ?U T * * ^ 8 " ™d™ kalinga ekonomiškos para-
atmesdamas, kaip kad Bi- P r , e s JU 0 S VokieUjon .gine- | m o s u ž s i e n y K r e m l i U a n 0 r i 

dault reikalavo Ruhro kra- jais. Kaip ten nebūtų, bet 
~ . . .. 'kitą dieną prancūzų komu-sto atskyrimą nuo Vokieti- , . "7 j w . 

Z . ., . j r imstų spauda vietoj kad puo-
jos, bet prileisdamas gali- . . v , . . j , .. ' . * v. u . 1 , lusi sovietus uz tai, kad jie mybę, kad šioje s n t y oku- . J ^ ' . . tCu . . nesutinka paremti Prancu-pacija galės būti pratęsta ^ 
neribotam laikui, tačiau dėl J * J Į S a r r ^ f r

f
a s t 0 ' *™ 

a i K« ^^in«^;»virt dėjo teisinti Molotovą, kad 
Sarro krašto prijungimo v . J . . 

. __ . . . .. .x sis padaręs visai teisingai 
prie Prancūzijos, jis pareiš
kė neturįs nieko prieš, tik 
kad tokiu atveju Prancūzi
ja sumažintų reparacijų rei-

ir pulti gen. Marshallą, kad 
šis norėjęs u i Sarro kainą 

nusipirkti" Pra n c ū z i j ą, t < 

kalavimua nes kaip k o m . 1 ^ ji prisidėtų prie vakarų 
bloko. pensaciją ji gausianti Sarro 

anglis. 
Gen. Marshallas irgi pa-

Ar bereikia aiškiau paro
dyti, kad komunistų parti-

laikė Bevino nuomonę, tik ja, kur ji bebūtų, Prancūzi-

nustatyta išsprogti tuo pa
čiu laiku kai Dov Gruneris 
buvo pakartas Palestinoje, 

išlošti laiką ir stengiasi kuo neissprogo ir buvo surasta 
protingiausiai elgtis, kad tik kolonijų ministerijos rū-
nesukėlus prieš save dide- uose. 
lios reakcijos, pasiliekant 
tose pozicijose kurias karas 
leido užimti. 

Pirmoji iš šių pozicijų yra 
Vokietija. Sovietai dėdamie
si Vokietijos neskaldymo 
šalininkais, užsitraukia vo
kiečių simpatiją. Kaip kom
pensaciją už priskirtas prie 
Lenkijos vokiečių žemes, 
Maskva pažadėjo vokie
čiams nejudinti jų 
vakaruose. Vyt. Arūnas 

Vokietijoje 
Granatos MeteJŲ 

FRANKFURTAS, bal. 16. 
—U.S. kariuomenė ir vokie
čių policija šiandien pradė
jo vieną* didžiausių medžiok
lių Frankfurto srityje ieš
kant užpuolėjų, kurie vakar 
naktį išmetė rankinę grana-

žemes (tąj prie būrio amerikiečių, 
bet nieko nesužeidė. 

nijoje. i kar vakarą buvo užsidegęs Maskvai. 
! Pasak informanto, tūlas 

Vėliausiu Žinių Santrauka f*1**"**w*»». buv***. 
_- V t - „ . . . 1JV. kimnkas caro kariuomenėje, 

—Raportuojama, jog kautynes tarpe Kinuos valdžios d u ^ ^ { i š g k r i d o yj 
ir komunistų kariuomenių plečiasi Shansi provincijoje, i ^ ^ ^ ^ ^ 

—Atstovų rūmų užsienių reikalų komitetas vakar uz- . . . .* , 
_ ^ . . . . . . „, , .. KS.1 us atmintinai jsmoKO 

gyrė administracijos programą Graikijai ir Turkijai. ^ ^ r j r i n k t M ž i n i a s 

—H. Wallace sakė jis šiandien privačiai tarsis su britų , 
parlamento nariais ir tuo metu pareikš jiems "Amerikos į KALENDORIUS 
žydų jausmą" Palestinos problema. I Balandžio 17 d.: Šv. Ani-

Icetas Popiežius; senovėc: 
—Telefonistų streikas tęsiasi. Sutinkama tik dėl to, >rraDUS įr Vore. 

kad streikas baigsis—bet kada, niekas nepasako. 
—Slovakų tautinis teisinas slaptame posėdyje svarstė 

Josef Tiso prašymą pasigailėjimo nuo mirties bausmės. , o n i Ja ir Šv. Vilhelmas; se-
-Remiblikonai kongreso nariai pranašauja, kad jų r e . | noves : Suvardas ir Totilė. 

m i amas bylius apriboti darbo unijas bus pravestas. ORAS 
—Bernard Baruch sakė Amerika stovi infliacijos pa- \ Giedra ir šalta. Saulė te-

kraštyje. Jis sako tik darbu galima jos išvengti. ,ka 5:08; leidžiasi 6:34. 

Balandžio 18 d.: Šv. Apo-

http://9fl.net
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
• i i r '•• T . v i. -' n • m 

KelvfrtaaV baluti. 17, 1947 

IS DĖT KOlfO LIETUVIU GYVENIMO ^ į w * « i 
Jin i n 7inp|p: iikno P*»P«<* Apie naujos MITO!! LlInlVIUS 
LIIIIŲ-IirWI€^ , k . m n n a H a r h l i n t f t b r i t u _ f tra i. Vietinio BALF skyriaus 

Po $1: Mrs. P. Warner ir 
P. Slekiūte. 

$100 — kuri; Ž&. Boreiii*. 
$210.55 aiiklį Surinkta Sv. 

jė nors mažą kibirkštėlę ar
timo meilės, kurie esate so
tūs ir apsirengę, sveiki ir 
dirbate, gelbėkite tuos, ku-

• Draugo- Korespondentų k a c f p a č i o s darbuotojos pa- valdyba išsiuntinėjo atsišau- Antano parapijos bažnyčioj; rie badą šaltį ir vargą ken-
~ — • " - • ^ « k a d p a C 1 ° S d " b u o t ° J O B *>a ; k i m u ; m r b i t o l i ė t m i a m s feUkas #rid*ve kiek kun: « . - * — — » - •" Klubo įvykusiam susirinki-

me, bal. 12 d., pas Šimonius, 
sekantieji pasižadėjo šauniai 
pasidarbuoti: J. Cress, P. 
Bahdzienė, P. Medonis su 
iftidna, 0 . Kratage, 6. Atko
čiūnas su žmona, A. Savic
kienė, Š. Štepulionis su žmo
na, A. Kiūberiūt§, E ; Pau-
razienė, M. Kasė, JF*. Grjr-
bas su žmona ir J. Medinie-
rte\ ktiri dėlei svarbiiį prie-

rašytų į " Draugą". Koresp. 

Senius Ambrazas Velykų 
šventes praleido1 Toronto, Ott 
tario, Kanada, pas JaruŠiū-
mis. Ta pfoga susižiedavo sii 
Vanda Jartišiflnaite. 

• 
Juozas Tumshaj žinomas" 

lietuvybės rėmėjas, felikojo 
$10 Tremtinių Spaudos Fon
dui. Dabar vėl užprfcn. dnr. 

Iaš«itį negalėjo dalyvauti, į "firaugį," mokytojai M. Ar-
bet telefonu pranešė, kad j lauskaitei, Montreal, Cana-
dirbsią, kas tik tris reika- j da. Ji yra Kanados lietuvių 
linga, kad rengiamas klubo j laikraštuko ' 'Nepriklausoma 
vakaras geg. 4 d. būtų sek- Lietuva" administratorė; 
mingas. Bilietai jau platina: j * 
mi. Jie visus Detroito kam
pus pasieks. 

Vakaro šeimininkus suda- j buotėje, su savo draugais 
rd šie: M. Šimonis, pirm:; padeda platinti tikietus Ko-

Boreišis. 
$100 — Detroit Lietuvių sekančio turinio: 

"Kreipiamai į jui, bran
gūs lietuviai, nuoširdžiai i Organizacijų Centras. 
kviečiant stoti Ataria į tai- Į * * * * &*** k°*> **»* 
k* labdaros darbe, teikiant * Pf *** P J tUiftsa, P. 
tihansinę piratu* lietuviams, An^HuH, M. SirVaitiėiiė, 
kurie išblaškyti po visa, fel- , * * * * * š i H * i t S -
ropos dalis ir kenčia vargą, Saldžiausios, Jėzaus Šir-
badą. Jų tarpe randasi virš d i e s D^Ugija $11.^5, ir^Md 
12,0(K) vaikučių, kune serga Į*** fiAfc**.:*.??l0l^ 
džiova ir hitattlis UgdiniS; 
Jienis lakai Hikaiihgi Vais
tai ir ValgR Ištieskite jiems 
savo miela širdingą rattką, 
suteikiant atiką sulyg justį 
išgalės. fttidmet ttie* slda^ 
me prie" štate Valgiais ap-

Pranas Klimauskas; visa- krauto* ar galime ramiai go-
dos dalyvaująs lietuvių dar- tintis iifeskiHarit ttors Mažos 

dalies niūst| broliafflš badaU-
janttefttt?' 

respondentų Klubo vakaro, 
kuris įvyks gegužės 4 d. 

•
• 

V. ttthiša, žinomas Detro-
it lietuviams armoiiistas, 
daug kartų praittogose pa
linksminęs lietuvius pramo
gose, visuomet pasiruošęs 
patarnauti. 

Jo muzika pramogose visų 
yra mėgiama, keikia kreip
tis šiuo adresu: W. Dirhša, 
7350 Chalfonte St., Detroit 
21, Mich. 

P. Medonienė, rast.: P. Gry
bas, ižd. 

Kiek teko sužinoti, detro-
itiečiai latikia "Draugo" ži
nių 15 metų sukakties va
karo, kad pamatyt; Operetę 
"Adomas ir Ieva'*, kurią mU 
žikai Saboniai ir jų teatro 
grupė atvaidins. Be to, pir
moj programos daly Kastas 
Sabbnis, gražiabalsis bari
tonas, padainuos, o jo duk
tė Sjrlvia, žymiausia lietuvių 
p i a n i s t ė , pademonstruos 
aukštą techniką sunkių vei
kalų išpildyme ir vėliai a-
kompanuos operetei. Vadinamos tile medžiagos 

Visų prašoma rengtis da-; pramonė Amerikoj taip greit 
lyvauti "Draugo" Rorešpon < pakilo* kad iki pabaigos šių 
dentų Klubo nepaprastam i nietų manoma bus pagamin-
vakare. ti 95 milijonai ketvirtainių 

\V. T. Kiėtkas, SLRKA 
centro rast., vykdamas iš 
Chicago į Wilkes Barre, Pa., 
kelioms valandoms buvo su
stoję? Detroite. 

* 

Ieva Jankienė, iš ferodk-
ljrn, R. Y., Velykų švenčių 
proga svečiavosi Detroite 
pas sesutes ir Paurazus. 

Marijona Pangonienė, kil
nių reikalų rėmėja, atnau
jino ^Draugo" pršn. ir pa
aukojo $2 "Draugą" trem
tinių Spaudos Fondui. Geras 
pavyzdys kitiems. 

ši£ atsišaukimas nebuVG 
veltui. SėgiU vienos savai
tės gatita šios aukdą kUHos 
prisiųstos Skyriaus pirm. Ė. 
PauražieUel; 1740Š Quiiicy 
Ave. 

• • 

$15 Acme Pie C6. per Mr; 
Homskį ir $15 Mr. Homskis. 

$10 Mr. Mrs. P. ^olis ir 
$10 Mr. Mrs. J. 'frukšėnas iš 
UtiCa, Mich. 

Po $5: A. Strumpickas, J. 
Žilinskas, A. Ramutis,, P. Za
karauskienė, Mr. Mrs. Se-
naUt, V. Kriaučiūnienė, J. 
Kudžius, Virbickai ir nežino
mas. ! , 

$4 Mr. and* Mrs. L. Miller. 
$3 L. Ignatavičdenė. 
$2 Clara Haske ir J; RU-

Al. PetHiiis. Pb Ui 0. 
ftratavigiehev A. MakahaUfe. 
kaS; K. PaUraaiehė. 

$8: P. fiandfeiėhė; 
t*d $1: fi. Sihkiettl; 1. tg-

UataVičiėttė, M. Petro'kifeHė 
f; Normaritiehė. 

Labai daug naujų vaikaitis 
drakuiitĮ aukojb: fcėarbtfr'n 
ftiddie Shop, 6d45 Schafefer 
tld.; savininkės M. Oulskie-
nl ir Mfs. P. Mekohi§. 

Negalinta nepaminėti Ma
rijonos širvaitis; kUH dar 
Visai maži būdama, buvo au
tomobilio užgauta ii* jau &-
pie 20 mettĮ kaip pati yra 
sUparaližUota. 

Dabar, fciomet ji dėl sa
vo gimtadienio gavo nuo jos 
broliuko dovanų $10, ji tuos 
pinigus paaukojo našlai
čiams sakydama, kad tiems 
biedniems vaikučiams labiau 
visko reikia, negu mah} nes 

čia. Aukokite kiek išgalite. 
TUrėSitė šifdyje malonumą, 
ramią sąžinę, šventą labda
rybės jausmą^ žinodami, kad 
išgelbėjote eavo brolį lietu
vį iš bado "*• mirties nas
rų, h. 

Vienas Rhode Island gy
ventojas iškėlė valstybei by
lą reikalaudamas $B§.i6 at
lyginimą už taij kad jį el
nias SUieidė. Einant valsty
bės priimta reaoliucija, el
niai yri "Ward Of the State" 
i^vftlstybė už juos atsako. 

1947 
RED 

CROSS 
F U N D 

Dr. Walfer J. 5wiatek 
OPTEBIETRISTAS 

2201 W. CEBMAK ROAD 
(Viri Metropolitan State Bank) 

TeL CANal 7329 
Tai.: — Kasdien 1« iki U ; 1 lkl I; 7 
Iki 9. Žeštad. 10 ryto lkl f vak. Sek
madieni l t iki II . Trečlad. Tildaryta. 

DR. VAmiSH, OPT. 
tifcnjvis 

Mano 28 metŲ praktikavimas 
Jflsi garantavimas 

Palengvina akiu {tempimą, kuria 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo-
tuiho, skaudamą aklų karštį, ati
taiso trumparegyste ir toliregys-
t$. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose egzan^navimas 
daromas su elektra parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikas. 
RRfcrVOS A K Y S ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius ii priežas
ties spalvų neregejimo — (color 
biindness), kreipkitės prie manea. 

m a n e prižiūri ir v a l g y d i n a Apsiimu išgydyti 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resld. tel. CANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fifz 
pttYSiciAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMlNATIONS 
2200 VVest Cermak Road 

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

fleetad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pasai sutartį. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IB CHIBCEGA8 

4729 86. Ashland Ave, 
(2-tros lubos) 

Ofiso telefonas: VAttds 0654 
Jei neatsiliepia saukite— 
fies. TeL: MiDway 3880 

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

• 
gieniene. 

• 

mano brangi mamyte. 6 
tuos našlaitėlius nėra kas 
valgydintų; 

štai, gražiausias artimo 
meiles pavyzdys! 

Brangūs lietuviai! Vied 
kurie dar tunite savo širdy-

. 

-

i ė 4 Chicago and Northern Illinois 
Rich in Educational 

and Cultural Advantages 

Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

ItŠ&p pirma. 

4712 South Ashland Ave, 
Tetefnna* Y AKUS 1178 

VALANDOS: nuo l t ryto lkl I f 
**k Sekmad. parai mitartl 

•-

I 

Pttvilas Moiis, il&ametis 
Real Estate ir Ihsurahce ve
dėjas, čagamiiia tlpermitlis" 
vakarams ir paHipina bčmds 
į>agil valdžios reikalavimų. 

Mbterų SąjUngos 54 ir U 
fej). margumynų Vakaras tik
rai bus įdomus. Net du cho
rai — moterų ir merginų, į 
arba. kitiip sakant, ,;Rdžiii | 
ir lelijų" šauniai pasirodys. 
H kp. chdHii vadovaus Re
gina Mardosaite, kuri yra 
muzikos mokytoja. 

į 
šhtPsus paskutlrtfmii didžiojo 1871 motų 

gaisrb žarijoms, t'hicafco l>uvo priblokštas 
miestas. Maža kas buvo likę, Išikyrua 
tvirtą tikėjimą ateitimi. .» 

Prabėgusiais nuo to jvykib metais ne
palaužiamų miesto statytojų tikėjimas t*iU 
nai išsipildė. 

rhicag-b pasieki ne vl« n tik industrines 
didybe, bet taip pat praturtėją todcii'is 
dalykais, kurie metropollliniam cintrui .su
teikia charakterį ir paiUovulną '— auktė-

| 

Jimo, humanitaHhomis ii 
taigomis. t 

killtarinėtiils is-

Chicagoje ir Slaiirlhėj IlHhbte valstybės 
dafyje yra universitetų, kolegijų, techni
koj ir mokslo jstatRų, puikių mokyklų, di
delių knygynų, ^yraių muziejų, bažnyčių 
ir teologijos mokyklų, mokšlmlri tVrlnėji-
m,ų centrų, kurie užima Žymią vietą tarp 
geriausių Šios r ū Sies pasaulyje įstaigų. 

i ios srities žiuonės yra laimingi, guK-
dami studijuoti RlėkvleHį mofcsld SakĄ ir 
naudotis kultūros vaisiais. Kai kurios ga
limybės yra žemiau nurodytos. 

» 

Musevm of Kahtral 
Hittory in Chicago. 
One rfrffiion titiiort 
y •arty. 

Mbtbmn of ieionco 
andlndustry. Fbre 
most of itt kiod in 
th* world. 

Shedd Aąuarium. A 
morb/e h'otnš for 
10,000 differtnt 
varieties of ftth. 

Adler Planetarium. 
fint one in V. S., 
reprodueing pano
rama of Ifi* itort. 

f hieago Historical 
ocltiy. Miiory 

diamatized fh the 
manjr eihiBUs. 

Chicago Acadamy 
of Sciencos in beau-
tifol LincdlA fark. 

. mm, inc. 
Didele Krauutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWĖLRY 

Dr. F. C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3420 W. Marąuette Rd. 
Ofise Tel.: PROspect 6446 
Rez. TeL: HEMlock 3150 

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

Trečiadieniais pagal autartj. 

J. RIMDZUS, D. a 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls in Indiana 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO THKRAPY 

9W West 63rd Street 
HOURS: DaUy C toi » P. M. 

Saturdays 10 A. M. to 8 P. M. 
-

Ofb. Tet VUL 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 A r c h e r A v e n a e 
LIGONIUS PRIIMA: 

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

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMSI 

Tik viena pora akiu gauname gy
venimui. Saugokite Jas, leisdami 
lsegzamlnuotl jas moderniškiausių 
metodu, kuria rcgtjimo mokslai 
gali suteikti. 

B7 METAI PATYRIMO 
pririnkime aidulę, kurie prašalina 

visa akių ttempim*. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenae 

Kampas 18-toe gat. 
Telefonas CANAL 0528, Chicago 

OFISO VALANDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:80 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
Bestad. -9:88 a. m. lkl 8:08 p. m. 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TEI^EVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

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

ftr|UtūVe atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadieni, 
ketvirtadieni ir šeštadienį iki 
9 vai. vak. 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofiso TeL LAFayette 3210 

Re*. TeL REPubUc 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
gaukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kaadien nuo 1—3 vaL popiet 

ir nuo 6 M 0 vai. vakare. 
Ir fetltf 

TeL ORO. 1800 (Ofiso ir namų.) 

Dr. VValter J. Kirstuk 
PtiYSlCUkži and tiUROBOH 

^Ldetuvia Gydytoja*; 

3925 VVest 59:h Street 
•AJuAJ^ooii: i — « popiet, • : • • — 
•:St raaarais. Tr«etaui. pacal suiartj 

DR. PETER T, BRAZIS 
PH1S1C1AN and SURGEON 

8757 S. VVestern A v e . 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 

VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal eusitarimą; kitomia 
dtonomift nuo 2 iki 4 po piet, 

7—9 vakare. 

j į ? P. ATKOČIŪNAS 
DANTU4TA& 

1446 8o. 49tii Court, Cicero 
Antradieniam, Ketvirtadieniai! 

• ir P*WIirtją<hwii^f 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P. M. 
3147 8. Halfitetl 8U, Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir Šeštadieniais 

Vaianooa: 3—8 popiet 
• 

reL: GROvekill 4020 
( O H M ir Rezidencijom) 

Dr. Alexander J. Javois 
CJOVAIdAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S4S3 Weot Marquette B& 

iDargifl VaiBtinėa Name) 
OllfO VaUdfDOlI: 

Kaadien nuo i iki 4 vai. p.p. \i 
7 iki 9 vak. Trečiad. pagal sutarti. 

— 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS KARIAI 

64 kp. chorui v a d o v a u s 
muz. Juozas Blažis, šv. An
tano parapijos vargoninin
kas.. 

Kalbėti pasižad§jo kleb. 
ftiifl. t F. Boreišis ir Mdr. 
Kasė, Moterų Są-gos Mich. 
valst. direktorė. Programos 
tarpuose bus pamarginimų. 
Todėl bal. 20 d. dalyvaukite 
bu v. Lietuviiį salfj, 5:^0 v. 
Pamityšite gražią prcjrra-
mą. 

Susiorganizavo nauja Mo
terų Sąjungos 51 kp; šv. Ah-

Ravinia Ftstival. 
Symphonic mo»c ofl 
summtr under tho 
stars. 

Impoiiant libraries 
in rhgion contain 
more than 10 mil-
lion volumet. 

Chicago Symphony, 
founded in ? 891, 
enempliRes the bett 
traditiont in mutic. 

Grand Opera's 
home in Ch/cogo, 
the 42 ttory GVie 
Opera Buildtng. 

Sfarved kock, one 
ofl 6 šiito parki 
proerving hittoric 
natūrai sitm's. 

Croa Modical 
Schooh dnd hospi-
toli makt area a 
top r e seorcfl conTer. 

Gorfiėld Park 
Flowr Coniervo-
tory, lorgosi under 
one roof. 

šrbokfield Zoo. 
Animalt in tur-
roundingt simulat-
ing natūrai habitais. 

Beauffful churches 
givm reiigious inspi-
ration to all creeds. 

ttacktiO*k Statote, 
Rock River. Impor-
tani works by fa-
mous sculptort. 

Art Institute with 
worlds larįėh't art 
school ana* one of 
ftnest art collmctions. 

8 7 vniversitiet, cof-
legeš, tecnMėal 
schools.,.unrivol1ed 
opporiunitiet. 

I n d u i t r i e i locat inf tn th l * a r a i hove the»e outt tonding advantages: Roilroad Center of the 
United States * VVorld Airport • Inland Waterways • Gebaraphicdl Center of U. Š. Popolation • Gr»ot 

įfe Financial Center • The "Great Cejntral Market" * Food Producing and Processing Center • Leader 
tri irah arid Steel Mondročttorini '• Gobd Ldbo'r telarion* Reč'ord • 2;506,06ė k?tev*bH» o* Povfrkr • Tr8-
mendous Coal Reserve* • Oood Government • Good Living • Good Services for Tox Doltori • Sene? 
far r r e i booklėts eontdthing useful Information ori t h e l ė adyt tnta6»L 

Budriko leidžiamos RAdio valan-
landos kds sekmadieni, iŠ WCFL 
(10Ų0 kil,) radio stoties, 9:30 va
landą vak., o ketvirtad. vak. iš 
WHF<3 (1450 k i l ) 7 vai. vakaro. 

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

Chicagt) 8, Illinois 
T E I * ČAJLliMET 1231 I 

N . OAMtd 6128 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAI IB CULBUBOAS 

2201 W. Cermak Bd. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—6*.v. 
Sekmad., Trečiad. ir Šeštadienio 

vakarais ofisas uždarytas. 

REZIDENCIJA 
8241 West 66th Place 

TeL BEFnblio 1868 

Tek CANal 0257 
TeL: PROspect 6659 

Vdfe 

f%r mofo informattoh; nmmunukte whh tht 

TfeRRITORIAL INFORMATION DEPARTMENT 
140 South Dtarborn Street, Chicago 3, Vlhteis—Phtm RANdtlpb 1617 

COMMO^WĖALTH Ė&ŽSON COMPAHt 
— * * - ~ ^ . i i i i n I I I . 

* * I I • Ii • * 

Dr. Vincent E. Zopel 
DĖNTIST 

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

DR. A. JENKINS 
M3TTSIOIAH * 8f*Ofe»W 
(UBTUVI8 aTDTTOJAS) 
ŽSdft W> 63rd Street 

OFISO VAULNDOfi: 
Ktodtan ĄVL6 1-4 +p. Ir ¥ : • • - • Visk 

Šeštadieniais nuo 1-4 popiet. 
Trtčiad; Ir Sekmad. uldaryta; 

°"- ^ - ^ e ^ r o f i a M,. 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GI )rrojAs m CHIRURGAS 

IMI So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 8. Arteslan Ave. 
v^AEAtoOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vai. vakare. 

Bes. 6058 So. Talman Ave. 
jEles. TeL GROvehill 0617 
Offlce TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1421 Hest Marąuette Boa0 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 Ir nuo 7 iki 0 vakare, 
trečiad. ir Nedėliomis susitarus. 

TeL YARds 3146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS ffi CHIRURGAS 

JĖ AfflNTCJS PRITAIKO 
744 West S5th Street 

Vai.: 11—12; 2—4; ir 6:30—5:30 
Pirmadieniais: 2— i is 15:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

DR. t. E. MAKAR 
GYDYTOJAS D3 CHD1URGAS 

10758 So. Michigan Avenae 
VAI^ANDOSt nuo 2—4 ir 6-^8 

Ofiso Tel.: PULLMAN 119) 
Nkm« TeLs PULLMAN 8271 

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

OfcTSO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai vak. 

Sekmad.. Trečiad. ir šeštad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office TeL YARds 4787 
N a m u TeL PROspect 1930 

Ofiso TeL VIRginia 0036 
Rezidencijos TeL: BEVerly 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IB CHD2URGAS 

4157 Archer Avenae 
Ofiso vaL: 1—^ ir 6-^8:30 P. Ii. 

Trečiadieniais pagal sutartį. 

Dr. A. MontvicL M.D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 W e s t Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resls. TeL: BRUnswick 0507 

VALANDOS: 
Nuo l m B popiet; 6 IkJ 8 vakari 

u 

* 
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CLASSIFIED ADS 
oooooooooooooooooooooooooo 

" D R A U G O M JL 
DARBŲ SKYRIUS ( g 

*©oooooooooooooooooooooooo« 
"DRAUGAS" HELP WANTED 

ADVERTISING DEPARTMENT 
117 No. Dearbom Street 
TeL RANdolpIl 9488-9489 

HELP WANTED — VYRAI 

BENDRI DIRBTUVĖS 
DARBAI ATDARI 

Mažiausia ratą 
$\.W 2 į valandą 

Gamybos, warehou3eje ir 
valymo darbai 

18 — 45 METŲ AMŽIAUS 

Mažiausio ūgio 5 pėdu ir 5 colio, 

svor io — 150 svaru. 

Griežtas sve ikatos patikrinimas. 

Lever Brothers 
Company 

1271 INDIANAPOLIS BLVD. 
Hammond, Ind. 

HELP WANTED — MOTERYS 
t^00T000000000000t)000000000000000000 

Graphotype Operator 
Experience not necessary 

if able to type 

WILL TRAIN 
S DAY, 40 HOUR WEEK 

Apply 
PERSONNEL DEPT. 

THE BRUNSYVICK-
BALKE-COLLENDER CO. 

623 S. WABASH 

60 ir 25 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHER 
Opportunity to work into 

secretarial position 
5 DAY, 40 HOUR WEEK 

Apply 
PERSONNEL DEPT. 

THE BRUNSWICK-
BALKE-COLLENDER CO. 

628 S. WABASH 
1000000000000000900000000000000440J0Ą 

PAIEŠKOJIMAS 
10000000000000000000000000000000066 

TESKAU savo dukters — RRONftS 
MUCKl'TftS, gyv. Olm-a*o. I1L Bft-
slii dėkingas tam. kuris praneš Jps 
adresą. — IGN.AS M I C K I S . 2SS 
r ii. n t St., u n. .k i M. i, x . Y. 

Labai apipiešė 
Edward F. Obrzut, 47, 

gyv. 4521 S. VVhipple st., tik 
spėjo privažiuoti iš jo real 
estate įstaigos prie namų, 
kai jį užpuolė du banditai, 
vienas su pistoletu. 

" Jeigu tu neturi bent 
$500, tai mes tave nužudy-
sim", pasakė vienas bandi
tas. Jis tačiau turėjo voke 
$600. Banditai ateme pini
gus, $1,50 vertės laikrodį, 
$34 iš jo kišenės ir nuvaiia-
vo su juo iki 43rd st. ir 
Seeley ave. Čia banditai da
vė jam 25 centus gatvėka-
riui, o patys nuvažiavo jo 
automobiliu. 

*HR BEST RADIO PLACE IN TOWN 

NEEDS 

100 GIRLS 
FOR 

• . _ 

WIRING—SOLDERTNG 

WITH EKPERIENTE, 94c 

AUTOMATIC INCREASES TO 

$1.04 
WS TRAIN INRXPERIENCED OIRLS. 

OTARTINO RATE 83c. 

MOTOROLA 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

STENOGRAPHER 
May be a beginner. 

In engineering office. 
Good salary. 

Meals furnished. Apply — 
INDTJSTRIAL ERECTORS, Inc. 

1316 W. Cermak Rd. 

KĄ PAREIŠKĖ ŽYMUS CHICAGOS KLEBONAS VI
SUOMENINIAIS KLAUSIMAIS IR LIETUVOS NE-[ 
PRIKLAUSOMYBĖS ATGAVIMO REIKALU. BALAN
DŽIO 17 D. SUEINA JAM 60 METŲ, O BIRŽELIO 10 
D. BUS 25 METAI KUNIGYSTĖS. 

TYPISTS 
$40.50 PER WEEK 
Holidays and vacations paid. 
Permanent. Pleasant working 
conditions. 

National Carloading 
Corporation 

411 W. Kinzie 

FILE SORTERS 
$34.56 PER WEEK 
Holidays and vacations paid. 
Permanent. Pleasant working 
conditions. 

National Carloading 
Corporation 

411 W. KINZIE 

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti 

Kas eina į bažnyčią blo
gu tikslu, tas i Dievo namą 
eina siunčiamas šėtono. 

1047 
RED 

CROSS 
F U N D 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

(Pabaiga) 

LAIKRAŠČIŲ 
REDAKTORIUS 

f 
Užbaigs kolegiją prirei

kė redakcijos padėjėjo 'Drau 
g e \ kurį tada redagavo kun. 
dr. A. Maliauskas. Buvo pa
kviestas stud. A. Linkus. 
Tuo pačiu metu redagavo 
"Moksleivį" (vėliau "Gied
rą"), vedė keletą vakarinių 
anglų kalbos mokyklų. Da
bar uždarbis buvo geras, bet 
nebuvo pasitenkinęs, ieško
jo ko aukštesnio ir pasiryžo 
išvykti į seminariją, užleis
damas savo vietą "Drauge" 
P. Tumasoniui, kuris buvo 
su šeima ir, "Katalikui" už
sidarius, turėjo rūpesnių dėl 
gavimo naujo darbo. 

Kunigu buvo įšventintas 
1922 m. birželio 10 d., taigi 
— prieš 25 metus, šiemet 
— sidabrinis jubiliejus. Šven 
timus davė kardinolas Mun-
delein. Sekė darbas lietuvių 
parapijose: Šv. Antano (Ci
cero, 111.) — 6 metus, Čia te
buvo tada tik du kunigai ir 
išpažinčių vienam tekdavo 
išklausyti 17-22,000 išpažin
čių; trejus metus buvo asis
tentu Šv. Kryžiaus parapi
joje, 43&skiau administrato
riumi Šv. Petro ir Povilo baž 
nyčioje West Pullman, 111., 
pagaliau — klebonu į Šv. 
Kryžiaus parapiją. 
KURI DIENA 
LAIMINGIAUSIA? 

— Daug matėte, daug per
gyvenote, daug pasiekėte, — 
pasakykite, kuri gi Jūsų gy
venime diena buvo pati lai
mingiausia? 

— Pirmoji Komunija. Kaž 
kaip tą dieną, rodos, buvo 
daugiausiai džiaugsmo. Ki 
ta linksmiausia diena buvo 
kai įstojau į seminariją. 
Nuo vaikystės ilgėjausi bū
ti kunigu, " mišias laikyda 
vau." Įstojus — buvo sma
gu, kad jau to sulauksiu. 

— O kokia liūdniausia die
na? Klebonas pasėdėjo smak 
rą parėmęs ir pakratė gal-
i r 4CL 1 

rinko mane naujo ūkio nu
pirkimai. Pavyko drauge su 
kun. Albavičiumi ir a. a. kun. 
Baltučiu nupirkti dabartinę 
vietą. Kai buvo nuspręsta se
neliams statyti didelius na
mus, kasoje teturėjome tik 
9 tūkstančius dolerių. Da
bar jau stovi keturių aukš
tų namas, mūrinis, saugus 
nuo ugnies. Medžio tėra tik 
durys, o kitur medžio nėra 

monė apie lietuvių tautos a-i 
teitį tėvynėje ir išeivijoje? | 

— Amerikos lietuviuose j 
naujas kraujas vis įlieja
mas atvykstant naujiems iš
eiviams. Jei iš Lietuvas žmo 
nės nebeatvažiuotų, išeivijos 
lietuviškoji dvasia silpnėtų. 
Dabar niekas kitas taip ne
palaiko lietuviškos dvasios 

Rekordinis skridimas baigtas 
New York. — Reynolds 

lėktuvas, turįs gazolino tik 
pusei valandos, antradienį 
vidurnaktį, 12:06:30 a. m. 
(11:06:30 p. m. Chicagos 
laiku), nusileido La Gnardia 
aerodrome, apskridęs aplink 
žemę per 78 valandas 55 mi-

jaunojoje kartoje, kaip pa- n u t e s _ir 3 0 sekundžių. To-
rapijinės mokyklos, lietuvis 
kos akademijos. T u r i m e 
daug jaunosios kartos čia 
augusių lietuvių, kurie drą
siai pasisako tokiais esą. 
JUNGTINĖSE AMERIKOS 
VALSTYBĖSE VILTIS 

Pačiai Lietuvai atgauti da 
bar nepriklausomybę gal net 
sunkiau, negu po pirmojo 

nei lubose, nei grindyse. Sto- k a r Q Daugiausia, mano su-
gas, durys, langai viskas už- I 
baigta, ir vidaus darbai už
baigti, šildymo vamzdžiai 
suvesti, elektra taipgi. Da
bar jau gabenami baldai. Ba 
landžio pabaigoje jau nusi-
kels seserys kazimierietės 
tvarkytis, o pabaigoje gegu
žės mėnesio ar birželio pra
džioje bus priimami sene
liai. Jau yra atvežtų lovų, 
stalų. Tačiau su kitais sun
kesniais dalykais negalime 
privažiuoti, reikia iaukti kol 
pradžius, kol kelias bus ga
lima ištaisyti. Kad sene
liams būtų šviežio sveiko 
maisto, baigiami pastatyti 
moderniškiausi Chioagos a-
pylinkėje tvartai, kaštuoją 
apie 45,000 dolerių. 

Naujajame name yra 96 
kambariai seneliams, kuriuo 
se galės sutilpti daugiau 
šimto senelių,- yra 12 kam
barių seselėms, kurios glo
bos senelius. Norinčių yra 
daug daugiau ir kai kuriuos 
teks sutalpinti ūkio namuo-

pratimu, padėtų jei patys 
lietuviai daugiau triukšmo 
keltų tarp amerikiečių, tarp 
aukštesnių valdininkų. Aš 
nežinau kas kitas galėtų Lie 
tuvai taip sėkmingai pagel
bėti atgauti nepriklausomy
bę, kaip Jungtinės Valsty
bės. Dabar yra daugiau kam 
veikti, negu seniau buvo. Gal 

kiu būdu Howard Hugher 
1938 metais padarytas re
kordas yra gerokai pralenk
tas. Be to, Reynolds nuskri
do virš 5,000 mylių ilgesnį 
kelią, negu Hughes. Lėktu
vas iš viso padarė 20,000 
mylių kelio. 

Reynolds, Chicagos milio-

Lektuvo inžinierius yra 
Carroll Sallee, kuris planuo
ja tuč tuojau apsivesti. 

Nors kelionėje pasitaikė 
daug visokių kliūčių ir gedi
mų', tačiau ji baigėsi gerai, 
įrašydama tris lakūnus į 
aviacijos istoriją. 

'Kas Subatos Vakarėlį' 
Pradedant šeštadieniu, ba 

landžio 26 d., kiekvieną šeš
tadienio vakarą L. Vyčių sa
lėj, 2451 West 47th St., bus 
visiškai kas nors naujo mū
sų kasdieniniame gyvenime. 
Bus šeimyniški, draugiški va 

nierius, grįžęs pareiškė, k a d k a r § l i a i k u r i u o s e p 0 cavai-
jis tokios pačios kelionės 
nebedarytų nė už šimtą mi
lijonų dolerių. 

Reynolds, 54 metų am
žiaus, buvo visiškai išvar
gęs, nes teko praleisti virš 
trijų dienų ir naktų visai be 
miego. Kelionėje lėktuvą 
valdė visi trys lakūnai, bet 
visus nusileidimus ir paki
limus atliko Capt. William 
Odom, to dvimotorio lėktu
vo pilotas. Reynolds buvo 

' ^^ nfl. vi cfitorius 
tas gerai, kad galėjo ištrūk- R ^ ^ s a k o k a d O d o m 

yra labai geras lakūnas, bet ti į užsienį tokių inteligen-
tinių pajėgų, kurios gali kel
ti balsą už Lietuvą. 

Gal tik būtų geriau, kad 
mažosios Pabaltijo valsty
bės su d a r y t ųi federaciją, 
jungtinėmis jėgomis būtų 
lengviau laisvę išsaugoti. 

Kaip juodos dienos Lietu
vai bebūtų, nereikia nusto
ti vilties, ir kovoti! — bai
gė pasikalbėjimą jubiliatas 
kun. A. Linkus, kuriam gau 
sus jo gerbėjai linki ilgiau
sių metų ir nepalaužiamos 
energijos, kuria jis visada 
pasižymi. 

Šių metų birželio 10 d. su
eina 25 metai, kai kun. A . 

mgus. Dr. J. Prunskis 

WESTW00D LI0U0R STORE 
2441 West 69th Street 

* 

— Žinau, klebone, kad už 
nuopelnus lietuvybei esate 
apdovanotas Vytauto orde-
nu. Kokia būtų Tamstos nuo 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO, DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome j namui: 

Geriausių rūšių nlų 

bateliais, ttiiemls Ir 

statinėmis. 

• • * 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

— Nežinau. Gal būt liūd- TAUTOS ATEITIS? 
niausios tos valandos, kada 
darai ką dėl žmonių, o kas 
nors nepramato to, trukdo, 
o kai padarai — mato kad 
gerai. Juk ir į Šv. Kryžių 
atėjus, kur žmones labai ge- n. 
ri ir malonūs, kai pirmais 
metais pasakiau pasiryžimą, 
kad per penkeris metus bus 
skola išmokėta, vienas iš 
komiteto narių prasitarė: 
"Dar dešimts klebonų pe
reis, o skola kaip buvo taip 
ir pasiliks." Bet pažadėjus 
teko pasistengti ir... kas pla 
nuota, tas ir įvykdyta. 

.•> K 
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se, kur jau ir dabar gyve 
na apie aštuoniolika sene- . L m k u s buvo jšvęstas | ku
lių. Lietuviai galės didžiuo
tis tokiu pastatu, nedauge
lis tokius turi, net Chicagos 
vyskupija neturi, o reikalas 
yra gyvas. Nuvežti senieji 
į svetimas įstaigas nesusi
kalba ir tas dar labiau ap
sunkina jų paskutines die
nas. Čia kambariai erdvus, 
patogūs, dauguma turi pri
vačias prausyklas ir vonias 
prie savo kambario. Darbų 
užbaigimui Chicagos katali
kų vyskupija paskolina arti 
200,000 dolerių. 
KOKIA LIETUVIŲ 

jam buvę vargo, kad jis ne
užmigtų. Leisdamasis New 
Yorko aerodroman, jis be
veik miegojęs. 

Lėktuvas greičiausiai skri
do per šiaurinį Atlantą, da
rydamas 420 mylių į valan
dą. Pilotas Odom pasakė, 
kad jam teko miegoti tik 
po 15 minučių keletoj aero
dromų, laukiant pranešimų 
apie orą. 

tės sunkių darbų ir rūpes
čių, bus progos pasilsėti, pa 
silinksminti, pasišnekučiuo
ti ir pasivaišinti, žodžiu sa
kant — "kas subatos vaka-
rėlį" proga sueiti ir su sa
vo draugais. 

Susirinkusius domins py-
naklio ir čekerio turnamen-
tai. Specialistai galės daly
vauti lošime, o kiti, norin
tieji palikti specialistais, s te 
bėti ir mokintis įvairių gud
rybių. Bus ir bingo žaidimas 
ir šokiai prie geros muzi
kos. Bendrai, bus vienas ge
riausių progų jaunimui ir se
nimui bendrai pasisvečiuoti, 
pasilinksminti. 

Chicago lietuviai katalikai 
to nuo seniai troško. Dabar 
prie to jau prieita ir visi 
tikrai prašomi į L. Vyčių 
salę. Senioras 

PLATINKITE DRAUGĄ 

STASYS LITWINAS 8AKO: 
" n A R A D T a i i r i a u s i a s Laikas Pirkti 

I - / / A D ^ \ I \ — V I S O K I O S RYYfinns K A M A M S 
REIKMENIS". 

VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
GERAS PASIRINKIMAS: 

RADIO SERVICE CO. 
M44 W. tttfaBt 

Modelius 

DYKAI APKAJNAVTMAfl 
Vninuun l l B U B I Ir prlstatoai 

PARDUODAMOS NAUJUS 

Talp»1 Pasirinkimą* Yluaasla 
Muatkea Rekordu. 

TOJVUN UORlUl 
CICERO 4111 

Aidam Vakarais Iki •:•• vaL 

SENELIŲ PRIEGLAUDOS 
REIKALAI 

— Tamsta daug energijos 
įdedate į senelių prieglau
dos statybą... 

— Nemažai ir laiko, ir e-
nergijos. Dar 1937 m. apsi
lankęs | senąjį labdarių ūkį 
pastebėjau, kad tai vieta ne
tinkama. Įtikinau labdarius, 
kad reikia ieškoti naujos. Iš-

TOWN OF LAKE UTILITIES 
— - - — . , . • • , 

"Mes Parduodame Tiktai Geriausius" 

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų 
'CUSTOM Binur SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ — 
SU DEŠIMTS (10) METŲ GARANTIJA. 

Stogams Reikmenys — Insuluoto Plyta išvaizdos Sldmga 
— Lango — Dora — Tvoroms Msteriolo — Maliavos — 
VaraJSfo — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenų 
(Hardware — Pleisterio — Cemento — Šrato — Visokios 
Rašles Insuiiacijos Materiolo — Štormo Langu — Kom
binacijos Doro — Wallboard — Plaster Board — Vana
džių Ir Daug Kito Dalyko. 

AFROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI! 
STASYS LITWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO. 
8039 S. HALSTED ST. TEL. VICTOBY 127* 

VALANDOS: Noo 8-tog vaL ryto iki 6-tos vaL vak. 

Skalbimai Mašinos 
Šaldytuvai 
Gilaums Šalčio — Dideli 'Air 

Conditioners' 

20 iki 50 Pėdų Komerciniai 
šaldytuvai 

Televizijos Aparatai 
Visokiausi Namams Rakandai 
Kaurai ir Visokia I&dirbysčių 

Šildymui Ir Kepimai Pečių 
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visokį Elektros Reikmenys 

KREIPKITĖS PAS MUS SU VTRŠMINfiTAIS REIKALAIS 

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

Telefonas — LAFayette 7771 
jMMMMMi i n i i = s 

WATCM SAVINGS C I 0 W ! 
i i i n » 

Yn» Yra. Yrv Vrt. 

10 M C00 1200 1800 2400 
» • * 1500 3000 4500 
M M . 3000 9000 9000 12000 

$1200 

FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 

^ 

Y o u ' l l N e e d M o n c y fertae 

Many ambirious couples are taving bert to becoms: 
fature home-owners, soon u tbey've acaimulated tbt 
dowa payment needed. . Any conveoieot amount opens 
your insured savings acrount at dus Assodadoo. The, 
charr wili sbow yoo bo w mucb JOQ 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE VVITH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

i 
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Skelbimų kainos bus prisiunčiamos' 
tuojaua, kavus prašymą. 

SKELBKlTftS DIEN. "DRAUGE" 
j ^ i . 

Pasižvalgius Politikos Laukuose 
, . 

KAS KELIA PAVOJŲ? KOMUNISTAI PAGYVINO 
SAVO VEIKLĄ. ISTORIJA PASIKARTOJA. PLATI 
KOMUNIZMO IMPERIJA 

Sovietų Rusijos dinamiška pokarinė ekspansija su
daro didžiausią problemą taikai ar karui*. Dar tdkios 
problemos nėra buvę niio Napoleono kritimo, kuris 
įvyko prieš 132 metus. 

Internacionalinis komunizmas, suorganizuotas, in
spiruotas, pagelbstomas ir diriguojamas iš Maskvos, 
tarnauja sovietų nacionalistiniams ir imperialistiniams 
interesams. 

Amerikos atominė bomba sustabdė Rtišijos atvirą 
ekspansiją, bet komunistai pagyvino savo karingumą 
požeminėje srovėje, ir meta savo agresyvinę Įtaką į 
kitus kraštus. 

Laikas dirba Sovietų Rusijos naudaL 
Ar tai bus ilgam ar trumpaiti periodui yra ginčija

masi. Sovietų rėžimui yra. reikalinga laikas ir yra dėl 
laiko žaidžiama Maskvoje ir Lake Success — ir laimi 
reikalingą laiką. 
ISTORIJA PASIKARTOJA 

Yra posakis, kad istorija kartojasi. Taip, istorija 
pasikartoja, ir tas įvyksta pagrindiniuose dalykuose, 
nes žmogiška prigimtis per šimtmečius palieka beveik 
nepasikeitusi ir istorija yra kuriama žmogaus. 

Vienos kongrese, 1815 metais, po Prancūzijos impe
rijos kritimo, Rusijos buvimas Centrinėje Europoje, 
pareikalavimas jos pasitraukimo, ir nesutikimas dėl 
Lenkijos likimo, keturi -didieji — Anglija, Austrija, 
Prūsija ir Rusija — buvo atvesti anomis dienomis prie 
karo briaunos. 

Tada, kaip ir dabar, rusai okupavo Ėerlyną ir Leip
cigą, nors Prūsija buvo sąjungininkė. Rusai buvo prie
šingi pasitraukimui. 

TURI APŽIOJĘS.-
Šiandien Stalinas, didesnis negu bet koks caras, turi 

visą Lenkiją komunistinėje rankoje ir pusę Vokietijos 
yra okupavęs. 

Pradedant Bering sąsiauriais, kelios mylios nuo mū
sų Alaskos, Vladivostok, prie Japonijos jūros; šiau
rėje pusė Korėjos, ir Port Arthur, prie Geltonosios jū
ros, plati komunizmo imperija išsižergė daugiau kaip 
6,000 mylių dviejuose kontinentuose, nuolatinėje že
mės linijoje. Jų raudonoji nosis yra Weiinar mieste, 
trumpas kelias nuo Reino. 

Stalinas karo laimikius panaudojo kOmtinižmo plė
timo reikalams. 
tRUMANAS MATO PAVOeTV 

"Trumano doktrina" pripažino šį pavojų, — rašo 
Vdn Wiegand savo straipsnyje: ttussiati fepahsion 
Keyed by Infiltraticm, Chicago Herald American; oal. 
15, 1947. Bet jis pastebi, kad prezidentas tfrūmahsls 
didžiausią pavojų mato iš Sovietų rtūsijos Graikijoje 
it Turkijoje. Ir von Wiegand nurodb, jog būvimas ko
munistinės Sovietų Rusijos Centrinėje iDuropoje riešą 
didžiausią pavojų. 

Jungtinės Taut iiegali sugrąžinti Sovietų 
Rusijos ten, iš kur ji atėjo. Gromyko su paprastu "ne", 
remiantis veto teisė, gali sustabdyti visas Jungtinės 
Tautas (U. N.). Saugumo Taryba negali sustabdyti 
Sovietų Rusijos. Ach, tikra bala politikoje. 

Neatrodo, jog Amerika ir Britanija dabar eitų į ka
rą, kad būtų Sovietų Rusija išstumta iš Vokietijos. 

Vakarų valstybės vyrai, politikai ir jų žmohės dar 
yra didelėje propagandos įtakoje, — pastebi vViegand, 
— kad 70,000,000 vokiečių, net ir vokiečių kūdikiai, 
visi yra karo kriminalistai ir beturi iiet pagrindinių 
teisių. 

Kį DUOS PAAUKOJIMAS? 

Galbūt Vokietija bus paaukotą, kad išvengti karą 
tarp keturių didžiųjų kaip buvo pasielgta su Lenkija 
1815 metais, kad išvengti kOrifliktį tarp keturių didžių
jų anuo metu, — rašo von Wiegattd; 

Štai ką VViegand apie Vokietijos suskaldymą rašo: 
Suskaldymas reikš kaipo atiglų-amėttkiėžiiį pralaimė

jime ir sorietų-pf&iicūių pergalę. 

Vokietijos padalinimas (suskaldymas) praktiškai pa
naikins liaują "Truhiaho doktriną". 

Vokietijos suskaldymas nepašalins ir nesulaikys So
vietų Rusijos komunizmo pavojų Europai. 

Čia paduodame žymaus laikraštininko voh Wiegand 
mintis aktualiais klausimais, kad mūsųi skaitytojas 
galėtų plačiaU orientuotis dabartinėje būklėje. 

. A, 

Ne Maskvoje Padėtas Taikos Raktas 
Šiandien visų valstybių kanceliarijų dėmesis dau

giau yra atkreiptas į Washingtoną, negu į Maskvos 
konferenciją, nes kiekvienas žino, kad ne Maskvoje 
yra padėtas taikos raktas. 

Sovietų Rusija ieško kelių pavergti visas Europos, 
tautas ir kai kas mario, kad tas jiems jau dalinai pa
sisekė padaryti Prancūzijoje. < 

Bet dabar Prancūzijoje išėjo vėl viešumon gen. De 
Gaullis ir stojo kovon prieš komunizmą, kad kol dar 
laikas, ištraukus ją iš kremliaus spąstų. 

Vyriausybės pirmininkas Rairiadiėr buvo asmeniškai 
nuvykęs pas de Gaullį ir prašė jo susilaikyti nuo Opo
zicijos, nes šis manevras vestų respubliką į pražūtį. 
Bet yra klausimas^ kas veda dabar respubliką į pra
žūtį, ar ministeriai, kurie yra perdaug Silptti, kad ga
lėtų pasipriešinti komunistų akcijai, tarnaujančiai sve
timos valstybės interesams, ar gen. de Gaullis, kuris 
nori suvienyti tautą atstatymui Prancūzijos? 

Gen. de Gaullis neveda straUso politikos ir nekiša 
savo galvos ii smėlį. Jis pamatė, kad rimtas pavojus 
gresia jo kraštui nuo komunizmo. Jis paskelbė savo 
programą ir pasiryžo už ją kovoti, kad išgelbėti kraštą 
nuo komunizmo. 

De Gaullis aiškiai savo kalboje pasakė, jog jis eis 
išvien su prezidentu TrumanU prieš tiraniją. O su kuo 
eina ir eis komunistai? Nereikia 9ft Mausti! 

Mažai Kalba, Bet Daug Dirba 
Šiandien sueina 90 metų, kai kuri. A. Linkus atėjo 

į šį pasaulį. Jis gimė balandžio 17 d., 1887 metais, Lie
tuvoje, Subačiaus priemiestyje — Paryžiuje. Jo gyve
nime yra daUg reikšmingų balandžio 17 diehOs datų. 
Tik pažiūrėk. 

KUri. A. Linkus, Šv. Kryžiaus parapijos klebonas, 
senelių prieglaudos statybos pirmininkas, Labdarių Są
jungos dvasios vadas ir Chicagos apylinkės Kunigų 
Vienybės sekretorius, į JUngtines Amerikos Valstybes 
atvyko balandžio 17 d., 1905 m.; balandžio 17 d., 1914 
metais gavo Amerikos pilietybės popierius; balandžio 
17 d., 1922 ihetais gavo subdiakono ir dijakono šven
timus; balandžio 17 d., 1942 metais kardinolo S. Stritch 
buvo paskirtas Šv. Kryžiaus parapijos klebonu; balan
džio 17 diena yra gimimo ii* varduvių diena. 

Kun. A. Linkus yra didelės energijos Vyras ir pla
čių užsimojimų žmogus, kuris sumaniai ir kruopščiai 
vykdo užsibrėžtus planus parapijos ir visudmeniniaine 
gyvenime. Jo gyvenimas ir darbai yra didelis įnašas 
Amerikos lietuvių istorijoje. 

i i s taip pat daug padeda Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimo darbuose. Jis ne tik aukomis, bet ir išmin
tingais patarimais šiame darbe pasireiškia. Šv. kry
žiaus parapijos gražios salės durys atviros lietuviškai 
amerikoniškiems sąjūdžiams. 

Kun. A. Linkus mažai kalba, bet daug dirba įvai
riose gyveriiiho srityse. Tat gražiausių ir sėkmingiau
sių jstrri riietų lirikime gimtadienio ir Varduvių dienose. 

Žinios I ! Lietuvos Gyvenimo 
%%%WaaMiM\ 

Vienas lietUvis", gyvenantis Dubois, Pa., gavo šiomis 
dienomis iš Lietuvos laišką, kuriame paduodame kai 
kurios žinios. 

Laiške rašoma: VyskupUi Karosui vasario 7 dieną, 
sukako 90 metų amžiaus (jis gimęs 1856 m.), ir dar 
šėnUkaš pats tvarko jam pavestą darbą. Tai tikrai 
nuostabiai laikosi. Panašiai ir arkivyskupas karėvi-
čiUš tVirtai laikėsi ir buvo manyta, kad ir jis sulauks 
90 metų, bet senukas pasimirė. Prelato Jakubausko šir
dis stipriai sušlubavo. Vasario 3 dienos ryte atrado 
sėdintį lovdje parėmus galvą arit rankos, bet jau buvo 
miręs. Jį palaidojo vasario 6 dieną, laidotuvėse daly
vavo vysk. k. Paltarokas ir vysk. Reinys, o vyskupas 
Karosas negalėjo dėl senatvės atvažiuoti. 

Toliau laiške rašoma, jog iš Vilniaus repatrijavos 
Lenkijon daug lenkų, kartu su jais ir vysk. JalbžykaUs-
kis, tat vysk. Reiniui prisėiha vienam dirbti. 

Kun. J. Lapis, Šv. Jurgios parapijos. Šiauliuose, kle
bonas, dabai- yra altarista; o jo vieton paskirtas kun. 
J. Marcinkus. 

Jei Kai Galite -Paaukokite 
Prie " DraUgO" yra sudarytas Spaudoj foridaš, kad 

galima būtų Užsakyti dieriraštį "draugą'* lietuviams 
tremtiniams, esantiems įvairiuose pasaulio kampuose. 
Jei kas galite — paaukokite Spaudos Fondui, tada ga- me, kad pabėgo žmonės, kū

lės didesnis skaičius lietuvių tremtinių gauti "Draugą'', rie "nusikalto" tuo, kad 

(š Šen Bei Ten 
Rašo Tadadšas Dūdele 

Linksmų plaUčių vyrai tie 
mūsų stalįricUkai. Bal. 9 d. 
"V jie taip parašė: "Jau 
pilietinio karo metu Lincol-
no kariuomenėj komunistai 
užėmė svarbias vadovaujan
čias vietas". 

Nenustebsime, jei "V" ku
rią dieną parašys, kad Ma-
tūzeliS buvo uoliausias ko
munistas, o Amerikai lais
vę" iškovojo ne JUrgis VVasri-
ingtonas, bet Leninas. 

• • * 
"V" raporte apie literatū

ros klestėjimą Lietuvoje pa
žymėta, kad 1944 metų pu
sėje ir per visus 1945 metus 
išleista 353 leidiniai, į kurių 
tarpą įskaitomi ir plakatai 
bei propagandiniai lapeliai. 

Pasirodo, kad ir bolševi
kiški rus&i turi tokį pat su
pratimą apie literatūrą, ko
kį turėjo Muravjovo Koriko 
rusai. Atsimenat, vienoj a-
pySakoj Vincas Kudirka ra
šo apie vieną cenzorių; ku
ris turėjo konfiskuoti visą 
lietuvišką literatūrą. Cenzo
rius taip ir padarė. Cenzo
rius, pats beraštis, pakliUvo 
Ji "tupyklą" ("tupykla" yra 
tokia vieta, kur ir karalius 
pėsčias eina) ir pamate kad 
ir čia visos sienos nurašinė
tos visokia "literatūra". Ką 
daryti I Cenzorius greitai Su
siprato: surinko visas "tu
pyklas* ir pasiuntė apskri
ties viršininkui... 

* 

Bolševikai, matyt, taip pat 
ir *'tupyklas" įskaito į lite
ratūros kūrinių skaičių. 

* * • 
Vargšai tie mūsų raudo

nieji bimbalai: suvažiavu
siems į Stalino atlaidus 
Brooklyne savo davatkoms 
Mizara iš Rojaus nusiskun
dė: 

"Ni&ra lengvas darbas tĄ 
patf ir tą patį kartoti Ir kar
toti dieiife iš diehOs, gerai 
žihaiit, jOg tai melas!" 

Taigi, tavorščiai, tikrai rie 
lengvas darbas kasdien niė-
luoti. Ir reikia labai gerą at
mintį turėti, kad atsimin
tum, ką vakar melavai, nes 
kartriis save į labai kvailą 
padėt?! pastatai. Štai ir jūs 
visą laiką rėkėte, kad iš Lie 
tuvOs nUo galvariezų bolše
vikų ir panašių j jus lietu
vių išdavikų pabėgo tik žmbg 
žUdžiai, Vagys, baisiausi nu
sikaltėliai. Jūs taip rašėte, b 
jūsų kvailiukai skaitytojai 
tUo tikėjo. 

* * * 

babar štai pats didžiau
sias padleckis Paleckis pa
skelbia, kad 80 riudšifnčių 
tų pabėgusių yra patys ge
riausi, gražiausi, reikalin
giausi žmonės, kurių jis, o 
ypatingai enkavedistai, išsi 
žioję laukia. KUrie dabar iŽ 
jūsų,' didesni melagiai: Pa
leckis ar Bimba sU visu sa
vo štabu Brooklyne ir am 
Holstryčio Cbieagoje? 

• • • 
Mes visi jau seniai žino-

Brone Našlaitė 

NKVD SPĄSTUOSE 
štURPCS LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 

' (Tęsinys) 

Grįžusi susitvarkau guolį ir virš antklodės atsigulu. 
Sugula ir kitos ponios ir panelės: jos save tik "po-
riiomiS" ir "panelėmis" tituluoja. Vakar, kai aš jas 
pavadiriau draugėmis, jos smarkiai užsigavo. Sugulus 
pasakojami įvairūs anekdotai, pasakos, filmų ir roma
nų santraukos. Visos patenkintos ir linksmos, tik džio
vininkė, užsisiautusi pilką, ilgą kalinio milinę, vaikš
čioja takU tarp Čiužinių, nuolat jos skvernu užgauda
ma mano kojas. Taip bijau tos džiovos, o čia ji mane 
skvernU užkabinėja if bakterijas krečia. Trūkus kantry
bei, pašiepiančiai sakau: 

— Ponia, gal įsakytumėt savo milinei mano kojų ne
plakti! Jei tai ilgiau tęsis, man užaugs milžiniški "ma-
zoliai" 

Visos juokiasi, o ji pyksta: 
— Ko čia tokia ilga išsitiesė!, kad nė praeiti nega

lima! 
— O tu, lyg lapė su uodega, bandai jos kojas nukirs

ti, — pašiepia kitos. 

Džiovininkė supykusi nueina į kampą ir dulkina sa
vo milinę. 

— Kur čia kreti mums savo bakterijas! Nori mus 
visas džiova Užkrėsti?! Kai rėšim į sprandą, tai ir ne
beatsikelsi! — rimtai ima bartis ir koliotis moterys. 

Pasipila visa gatvės keiksmų virtinė, kokių dar nie
kados savo gyvenime nebuvau girdėjusi. Tiesiog plau
kai šiaušiasi ant galvos. Keikiasi, koliojasi ir besikeik-
dariiOs išsipasakoja visą savo nešvarią praeitį su bai
siausiomis smulkmenomis. Pasijuntu patekusi tarp 
prostitučių ir įvairių stadijų venerikių. 

f riš* 5 u r SŠ P a t e k a u ? K l k% m a < n e 't&ip nubaudė? Ko
dėl minęs ftesušaudė? Kas iš to, kad aš gyvensiu, bet 
būsiu gyvas iavOhas? Juk manęs niekas nė matyti ne
norės ir lenksis iš tolo... O Dieve, Dieve! Paimk mane 
kuo greičiau! Neleisk man gyvai, bet supuvusiai į lais
vę sugrįžti! — beviltiški tylūs atodūsiai liejasi iš ma
no krūtinės, gerklėje stovi lyg sunkus akmuo, kuris 
trukdo kvėpaviriią, o sausas žvilgsnis sminga j lubas. 

"Kas iš manęs belieka? Aš palaužta! O juk tikėjausi 
būti tvirta ir rami, dargi kalėjime kalines suraminti... 
JOkie grasinimai ir fizinės kančios manęs nebaugino, 
0 čia taip greit pakirto ta aplinkuma, kurioje dabar 
esu... Bijojau džiovos, o nenujaučiau, jog dar žiaures-
h3j aplinkumoj atsidursiu... Anoji džiovininkė buvo 
tiek kilni, jog išsyk mane įspėjo apie save... Pasirodo, 
jog būta dar baisesnių dalykų, kurių dar daugiau rei
kia bijoti, o aš ne nujautimo neturėjau... Niekados 
man nlra tekę susitikti su venerikais, apie juos tik 
iš pasakojimų ir literatūros žinojau, o dabar staigi rea
lybė! Aš tarpe jų! Baisu!... baisu!... baisu!..." 

Koiiojimasis išgverusiais balsais nesibaigia ir vis 
daugiau aštrėja; bet aš savo nusiminime nieko nebe
girdžiu, t % g i 

(ftus daUgiau) 
*m • w *i •** *m» **»•» 

jiems per pirmą okupaciją 
paSisekė ištrūkti iš bolševi
kų nagų. Juk mes prisime
name dar ir tai, kaip tas 
pats Paleckis, kuomet iš Lie 
tuvos per porą dienų buvo 
išvežta apie 40,000 lietuvių, 
pasakė, kad išvežti patys ge

riausi ir naudingiausi liau
dies vaikai, kad Sibire pail
sėtų po kapitalistinės vergi
jos metų ir persiauklėtų. Ku 
rie išliks gyvi, tie po kokių 
25 metų grįš visai kitais 
žmonėmis, kad jų nė pažin
ti nebebus galima... 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
• DEGTINES • GIN 
• BRANDĖS • VYNO 
• RLM'O • KORDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LICUOR 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
BALF Chicago 
Apskrities Veikimas 

Kaip paprastai, antrą penk 
tadienį BALF laike savo su
sirinkimą. 

Tiesiog iš stoties į susirin
kimą atvyko apskrities pir
mininkas A. Kailakis, atos
togavęs Floridoj ir gražiai 
saules nudegęs. 

Pranešta, kad apskrities 
sandelis, 4714 S. Marshfield 
Avė., beveik pilnas drabu-
k% Kaip tik btis sutvarky
ta, surišta, bus išsiųsta cent
rui. Kolonijos, kurios turi 
surinkę rūbų* prašomos vež
ti sandelin, kad sutaisius ge
rą siuntinj. 

Generalinio vajaus reika
las tvarkoj. Pats vajaus Ve
dėjas B. Budginas patiekė 
visas detales. Prisiruošimas 
eina. Vajaus sėkmės priklau 
sys nuo visuomenes. Iš ko
misijos ir paties vedėjo bus 
dedama pastangos pasiekti 
kaip pavienius, taip ir br̂  
ganizacijas. Sekite spaudą, 
klausykite radio. Visi suti
ko bendradarbiauti. Taip ir 
reikia. Visą nedidelį apskri
ties iždą nutarta pavesti 
pradžiai darbo. Aišku vi 

priedermę. Neklausykite iš
davikų Lietuvos priešų. Jų 
norai ir darbai Maskvos nau 
dai. Bet jie ten nevažiuoja 
if gera valia nevaliuos. O, 
tai tau "rojus", Kitiems per 
Ša, o patys jo bilo, kaip vel* 
nias kryžiaus. ©• 

, 

Roselando Pranešimas 
Sekmad., balahd. 20 d., Vi

sų Šventųjų parapijos salėj, 
suskambės gražios daihos. 
Dalyvaus du chorai i vyrų 
choras ir mišrus choras, va
dovystėj Kasto Sabonio. Be 
to, Richardas Sabonis skam
bins piano solo; Jonas Lar-
kihas pagros ak o r d i o n ą. 
Taipgi bus atvaidinta juo
kinga komedija dviejų veiks 
mų su dainomis 'Pavogtoji 
Sužadėtine". Vaidinime da
lyvaus sekantieji: Mikas, stu 
dentafi, Laimutes sužadėti
nis, 26 m. — Stasys Kerna
gis; Viktoras Pupell, stu
dentas, — Richardas Sabo-

Ciceriečiu Parengimas K T a ruošiaBi,8tropiai rtv? 
v i v v n v v i ų i U I V M Į J I M I U J metiniam dideliam parengi-
L. Vyčių Nanto Naudai 'mui - t**yf?**y *>****. 

C i d r o . - š į sekmadienį. i k u r i e ^ tert*d- b a l a n d 

Baland. 20 d., 3 vai. popiet, 2 6 *" š v - A n t a n o ParaP- 8 a 
iJlettoš MotekaitienSs namuo 
se» 1310 S. 49th Court, įvyks 
gražus parengimėlis—"card 
ir bunco party". kurj ruo
šia susitari L4 Vyčių Senio-
t*ų nariai, gyvenantieji Ci-
ceroje. Visas pelnas skiria
mas vertingam tikslui — 
mūsų jaunuomenes — nau
jam Lt Vyčių Jaunimo Cent
rui — namui 

Girdėt kad daug vertingų 
dovanų yra surinkta išdali-

leje. Stambi dalis pelno yra 
skiriama L. Vyčių namo nau 
dai. Šokiams grieš garsi 
Johnnie VValker orkestrą, ir 
vakaras bus vienas iš gra
žiausių parengimų Ciceroje. 
Jaunimas kviečia visus atsi
lankyti. Cicerietis 

Įvairu-Įdomu 
Ann Arbor, Mich., buvo 

toks atsitikimas. Septynių 
nimui laimėtojams, o tie už- ! metų Alison Brown eidama 
kandžiai tai ko nepaprasto, l mokyklą paeme motinos 
nes visi žino E. Motekaitie- $2,200 vertės deimantinį žie-
nis vaišingumą. Visi iš vi- dą, kad pademonstruoti sa-
sur nuoširdžiai kviečiami da v o draugėms. Parėjus namo 
lyvauti Praleisite keletą ma pajuto, kad žiedą pametus. 
lonių valandėlių ir paremsi- Didžiausias nusiminimas ne-
te vertingą tikslą. u ž i l S° t a č į a u v i r t o t o k i u Pa t 

džiaugsmu: žiedas rastas 
Cicero vyčiai iš tikrųjų ; m e r g a i t e s palte, 

darbštūs ir visuomet vieni j * • • 
iš pirmųjų parėmime vertin
gų tikslų. Senesni Ciceroje 

nis; Laimutė, Miko sužadė- j Vyčiai Seniorai ruošia virš-
tirie, studente, 18 m. — J. j minėtą parengimą Vyčių na-
Zilius; Jackus Dudutis, 65 mo naudai, o Vyčiu jauni-
m., norįs vesti Laimutę — 
Kastas Sabonis; Palemonas, 
Laimutės tėvas, nusigyvenęs 
bajoras — Jonftg Juška; Mi-

siems. Nori ką nors gauti, (gjg Palemonas, jo žmona — 
L. Saboniene". 

Pradžia 6:30 V&1. vakare, 
{žanga $1.00. 

turi pridėti. Teisingai yra 
sakoma: sauso niekas ne
klauso. 

Apskrities parengimas ge
gužės 4 d., 9v Jurgio para-\ _ . . _ \įmy^^e 

nei. Brideeporte. DALl YalvaidS pijos svetainėj, Bridgeport 
Visos kolonijos ima dalyvU-
mą: platina bilietus, knygu
tes. Parengimas nebus sati-
sas. Bus programa, vaišės ir 
dovanų dalihimas. 

Universiteto Klubo paren
gimas 27 d. šio mėnesio, Lie 
tuvių Auditorijoj. P e l n a s 
BALF. Visos draugijos tu
rėtų imti pavyzdį. U. K. su
daro čia gimę ir augę, o vie
nok atjaučia s a v o kraujo 
brolius ir seseris. Programa 
plati, turtinga. Įžanga $1.20. 
Bilietai platinami po visas 
kolonijas. 

Kalbėta ir apie parengi
mą vasarą. Tas turės būti 
apie vidurį liepos. Tai bus 
užbaiga vajaus. 

Ar pasieksim užsibrėžtą 
sumą—$525,000? Aš sakau: 
taip. Chicaga didelė, plati, 
gausybe inteligentų, profe- • 
sionalų. Kelrodis visiems. 
Ners suvėluotai, bet vaju** 
prasideda. Stokite visi, vi
sos darban! Atlikite savo 

Cicero. — Nėra, berods, 
malonesnio jausmo, kaip ne
laimėje artimui ištiesti pa-
gelbos ranką. Tą padaryti 
turėsime progos atsilanky
dami į rengiamą vakarą ba
landžio 20 d., Sv. Antano 
parap. salėj. Bus atvaidinta 
*'Ten kvepia berželiai", įdo
mus veikalas iš tremtinių 
gyvenimo. Programą išpil
dys Šv. Kazimiero akademi- į 
jos mokinės. Tai reta proga ' 
pasigerėti jų artistiškais ga 
bumais. Parodykime, kad 
vertiname jų pastangas. Su
sirinkime skaitlingai, tuo 
paŽlu kartu prisidėsime prie 
sušelpimo mūsų Vargstančių 
brolių, kurie šaukiasi mūsų 
paramos. 

Nepamirškime: balandžio 
20 d. visi į parapijos salę. 

A* S. 

mas, L. Vyčių 14 kuopos na
riai irgi toli nepasilieka 

Lengva yra rodytis drą
siu iš tolo. 

. -
i » - • • 

Kinijos Partijos 
Pasirašo Sutarti 

NANKING, bal. 16.—Su
tartis leidžianti dviem ma
žumų partijom dalyvauti su 
Kuomintangu pertvarkyme 
valdžios bus pasirašytas 
Nankinge šiandien. Sutartis 
yra pavidale bendros, trijų 
partijų platformos, kuri pa
brėžia apsaugojimą žmonių 
laisvių, atskyrimą civilinių 
ir karinių veiksmų, ir lygias 
progas visų trijų partijų na
riams bei bepartiniems da
lyvauti vietinėse valdžiose. 

Szechwan provincijos gu
bernatorius Chang Chun 
buvo šiandien paskirtas Ki
nijos premjeru. Jo paskyri
mas buvo pranašaujamas 
kelis mėnesius, net prieš 
T.V. Soong atsistatydinimą 
iš premjerystės prieš mėne
si laiko. 

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj jūsų giminėms, drau
gams ar pažįstamiems. 
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Gerų ir Tvirtų Seklyčioms Setą 
I Š D I R B Ė J A I 

Mus* ilgiį mėtų patyri
mas rakandų išdtrbimė 
Jgyjo nuo pirkėjų pilną 
patenkinimą. 

Turime dideli ir pilną pasirinkimą gralių, gerų ir 
vėliausios mados SfiPLYČIOMS SĖTŲ. 

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

G ABAN fUOT A KEDOAClA fB BAfeBAS TEOUAMA 
UI LABAI PRIEINAMAS KAINAS! 

Tūkstančiai Pilnai Patenkinto Pirkėju įgarsina Mui. 
Prie Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Furniture Co. 
- PAKLOB gCTTte IADIftBfcl Al — 

4140 Archer Ave- Chicago 32, 111. 
TetoftMttft - • EAFiyette 8*16 

Sartninkaa «- #OB KAZIK—KAZTKArns 

SENOMS, ATDAROMS, 
SKAUDŽIOMS ŽAIZDOMS 
fĖ, ODOS IŠBĖRIMAMS 

fcenčlantlejl nuo Benų, a tdarų 
ir skaudžių žalsdų, i ino kaip iun-
ku yra ramiai paaldiU. Ir kaip 
nakties metu negalima 
miegot. Kuomet 
žalsdOB pradeda 
nležt Ir skaude-
U — užtepkite 
LEOULO Oint-
ment palengvi
nimui skausmo 
Ir niežėjimo tų 
bafl'i. a tdarų it 
skaudžių žaiadų. 

Ž6 a t fa l r lnan-
los Ir skausmą 

prašalinančios y-
pktybea sutelks 
Jums t inkama 
nakties poilsi ir 
pagelb«s išgydyt 
*wiasv atda-

! 

r»s ir skau
džias žais
las. Tartoklte JJ irgi Skaudlems 
audegimama, SąJSų ir sutrūklmų 
praSalinlmul, ir kad palengvinti 
Psortasis niežėjimą. AtvSdina va
dinama At i le te ' s Foot degimą Ir 
niežijtm*, sustabdo Jo plėtimąsi, 
ralalko nuo odos nudžiflvlmo Ir 
•utrdkimo t a rp pir i tų; geras ir 
•ausos. trnkst&nclos odos niežėji
mui, nuo darbo išbėrimams ir ki
toms odos negalima i i lauko pu-

LEGLTLO OINTMENT parsiduo-
i a po l l . l t ir po $ t .5 i . 

Siųskite Jūsų Money Orderi tle-
« o g I — 

LEGULO, DEPT.—D. 

4847 W. I4th Street 
CICERO 50, ILLINOIS 

— * * • * 

Columbus, Ohio, buvo toks 
atsitikimas. Mrs. P. Ache-
ternam policijos sulaikyta 
už greitą, važiavimą, nuga-

A G N I E Š K A U R B O N I E N f t 
(po t ė \ a i s Da u jo t a n e ) 

C.yv.: If l l l So. \Vjushtenuw 
Avenue, Chitago. Illinois. 

Mir6 Bal. 14d.. 1947n>.. 11 
vai. ryto, sulaukus pusėvj am
žiaus. 

CJim€ Lietuvoje. Kilo iŠ 
TauragCs apskr.. t 'pynos pa-
ranyoa Kliuky kaimo. 

Amerikoje. tAfcyveno 3(i nn--
tus. 

Paliko dideliame nuliūdini*-: 
sOni^ Juliau ir marei;* Befttice 
3 dukteris — AgnieSką VV'ledtjr 
ir žentą George, Oną 8teffens 
ir žentą V'.harks, ir Kleną; 8 
annkjus; seserj Genikę Buk IM-
sklenę ir jos vyrą Antaną ir 
jų Seimą (VVaterbury, Conn.) , 
pussesere Sof"iją Mikolaiti«ne 
ir jos šeimą; ir daug kitų gi
minių, draugi; ir pažįstamų. 
Lietuvoj* paliko seserj Jirzeia. 

Velionė buvo ar t ima giminė 
žuvusio lakūno Stasio Girėno. 

Priklajuai prie SLA 12:i-tros> 
kuopos. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. 

Laidotuves Jvyks penktadienj. 
Balandžio 18d. Iš koplyčios 8:2 > 
vai. ryto bus atlydėta į Ne
kalto Prasidėjimo Švenčiausios 
Panelės Marijos parap. bažny
čią, kurioje |vyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuli Irt?—: Sūrias Dtditervs, 
Marti, Žentai. Anūkai, Sesuo, 
PussoJ*erf* ir kitos Giminė*.. 

Laidotuvių- ,direkterius| — 
John F. Eudeikis, tei. YARds 
1741. 

benus į policijos stotį pasi
rodė turinti tiktai 40c, o 
bausme buvo $5. Policija su
tiko, kad ji bausmę atidirb
tų policijos stotyje kaipo re
kordų klerkas. Moteris su
tiko. 

• • • 
PLATINKITE DRAUGĄ 

ALFONSAS SERK1KA 
Gyveno 335,fc S. Union Ave. 
Mirė Ba4«rtfdžio 14 d., 19 47 m. 

4:15 vai/ p. p., sulaukės 66 m. 
amžiaus/ 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa-
•nevėžio apskričio, Naujamiesčio 
parapijos, Niaukunių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 40 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 

sesere Jievą Skirgailą, jos duk
terį Josephine Martin ir šios 
Vyrą VValter ir jų šeimą; brolį 
Viktorą ir brolienę Kotriną 
Rhinelander, Wis., ir kitus 
gimines Amerikoje, o Lietuvoje 
brolį 'Mateuša ir brolienę Oną 
ir daug kitų giminių, draugų 
ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Antano 
Phillips koplyčioj**, 330.7 S. Li-
tfuanica Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
balandžio 19 d. Iš koplyčios 10 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks geidulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nkilydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvės". 

Ntilhide: R<>suo, Brolis ir Vi
sos GitnimK 

Laidotuvių direktorius Ant i 
nas M. Phillips. Tel. Yards 4908 

PRANCIŠKA YURGAITIS 
( IK> tėvais Zuk<nvski) 

Gyv.: 5482 N. Parkside Ave. 
Mirė ftal. 13d.. 1947m., 4:-

50 valandą ryte. 
Paliko dideliame nuliūdini--: 

vyrą Stanislovą ir kitas gi'ni-
nes. Europoje paliko brolį Pe
trą ir jo šeimyną. 

Kūnas bUs pašarvotas šian
dien 5 vai. popiet — Kovvar-
z<-k koplyčioj.-. 577fi Uwre i icc 
Ave.. tel. MlLbe r ry 4096. 

• 
la idotuvės įvyks Aeštud.. Ba

landžio 19d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į 4t 
CottJtanee'i parap. bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės siela. Po 
punuiIdŲ bus nulydėta J Haint 
Adelbert's kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

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

ROSELANDE 
KOPLYČIA RANDASI: 

10756 So. Michigan Ave. 
TeL PUL. 1270 arba CAN. 2516 
Re*. teL — COMmodore 5760 

'OM 
\h UODĖSIO VALANDOJ 

Šaukitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

gtftt 
4845 SOL Weftam Av*. 
PROspect 0099 
• K B t CuTW gfratM I3COM IBMKO Oajym 

3 319 Ut«onlc« Ar*. 
YARds 1138-1139 

IcopiySf trSan jeną asmf 

PIBKITE TIESIOG NUO — 
HB. NELSON 
— teTlalnlM — 

%. Casjmir Monument 
Company 

3914 West lllth St 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur Basai 
Sustoja. 

Telefonas: CEDARCREST 6 3 35 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAUKmrvnj tstAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermifage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGE« 
(1390 k.) # 

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

Veteranų Perlaidojimo Reikale 
Kreipldtfc* prie ANTANO B. PETKAUS, Laidotuvių Direk

toriaus. Pagal Karo Departamento patvarkymą, dabar Joms 
norint, kūnai žuvusių ar mirusių veteranų — jūsų mylimųjų, 
bus parvežti perlaidojimui. Tik pašaukite ir p. Petkus atvyks 
i jūsų namus ir suteiks jums visas perlaidojimo informaci
jas. Suteikiamas pilnas militarinis laidojimas. 

NULIŪDIMO V S P VALANDOJE 
KREIPKITĖS PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
i • • I I I I I I I I M • • ! • • • 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
įūsą finansiškam stoviui prieinamas 1 

i • 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

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

IGNACAS J. ZOLP 
1646 YVEST 46th ST. Phone: YARds 0781 

LACHAWICZ ir ŠONAI 
2314 W. 2Srd PLACE 
10756 S. MICHIGAN 

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

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

Phones: YARDS 1188-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PULlman 0661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Phott^: YARds 4908 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CALlFORNtA AVE. Phone LAJTayette S572 

POVILAS J. RIDIKAS 
3351 S* HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARds 1419 

— -

• 

http://ll.lt
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Tremtinių gyvenimas Rusijoje 
Darbo diena. - * Bolševiku ir šunų sargyboje. — 16 

valandų ant kojųi — Moterys ir vaikai. — Kriminalistai 
brigadų viršininkai.*— Iš šiaudų, purvo ir ledo padary
tieji batai. — Iki pažastų sniege ir dumble, o nėra kada 
išsidžiovinti. 

(Iš knygos "THE I)ARK SIDE OF THE MOON") 
DIENA STOVYKLOJE 

Koks nekaltųjų tremtinių 

RUNGTYNIŲ ĮKARŠTYJE 

ti. Kaliniai turi pakęsti visus 
oro atšiaurumus, dirbdami, 

gyvenimas, patekus T " r a u d o j e i d a m i i r s t o v * * a m i Jie turi 
nosios -kultūros" globą ! p r a , e i s t i a n t k o ^ 1 5 " 1 6 va~ 
mum s daug ką atskleidžia {***& J * » J ^ f ^ S S ? ? 
naujai išspausdintoji knyga šiaurėje žiemą temperatūra 

gali nukristi iki 60 laipsnių 
žemiau nulio. Kai kuriose 
stovyklose darbas vykdomas 

'dviem pamainom: naktine ir 
dienine, abi pamainos dirba 
po tiek pat valandų. 

"The Dark Side of the 
Moon". štai, tik paimkime 
vieną raportą: 

— Baudžiamosiose sovietų 
stovyklose areštuotieji kelia
mi 3:30 vai. ryto, duodamas 
jiems pirmas dienos užkan j BARAKUOSE 
dis, o 4:15 vai. yra patikri
nimas, kuris užsitęsia apie 
pusvalandį. Tada areštuotie
ji pasiima į rankas įran
kius ir surikiuoti, dažniau
sia po keturis, kolonomis 
išvedami. Darbas turi pra
sidėti šeštą valandą. Darbe 
areštuotieji yra stropiai 
saugomi bolševikų sargybi
nių ir šunų... šiaurės kraš
tuose dvylikos darbo valan
dų laikotarpyje duodamas 
dar pusvalandis pertraukos 

Kaliniai miega mediniuose 
barakuose, jei tik tokie ba
rakai yra. Jei ne — jie mie
ga palapinėse ar ant plikos 
žemes, kol patys sau pasista
to patalpas. Barakuose yra 
eilės lyg ir suolų, padarytų 
iš grubių rąstų, ant kurių, 
neturėdami jokių patalinių, 
kaliniai yra priversti miego
ti. Barake gyvena nuo 100 
iki 500 kalinių... (p. 117-118). 

Moterys dirba tas pačias 
valandas, turi išpildyti tas 

Dėkoja už lietuviškus laikraščius 

New Yorke šiomis dienomis buvo suruoštos National 
Collegiate Athletic Assn. sporto, vadinamo fencing, rung
tynės. Nuotraukoj rungtynių įkarštyje du New York 
universiteto studentai. (Acme-Drau,gas telephoto) 

antrą kartą užvalgyti, šeš- J pačias normas ir paskirsty 
tą valandą vakaro kolonos j tos į tas pačias brigadas, 
vėl vedamos atgal. Būna ant- j kaip ir vyrai. Stovyklose gi
ras patikrinimas stovyklos (mę vaikai keletą dienųi pa-
ribose ir išduodamas pasku- Į liekami su motinomis, o vė-
tinis maisto davinys. Api* j lįau perkeliami į specialias 
devintą valandą galima gul- 'įstaigas, (p. 119). 

VAIRIO 
DOMIO 

U 2INIO 

<? "% 

VIRŠININKAI 
Brigadų vrišininkais daž

niausiai paskiriami krimina
liniai kaliniai. Jie nuspren
džia, kurią dalį normo s kas 
išdirbo ir kiek maisto gali 
gauti. Maistą gauna virši
ninkai visai brigadai ir nuo 
jų priklauso, kiek maisto 
nueis į šalį, kiek teks ku
riam kaliniui. Stovyklose vi
si mėgsta Ryšius ir apgaudi
nėja, vagia, kiek tik kas 
gali. 

— Kalinių drabužiai ir 
apavas — baisūs. Apavo 
b "iksta, ir tik nedaugelis | prieš savaitę. Ji sirgo pneu-
turi pasidarę iš vailoko ar |monija. Užvakar jai pasida-

Gimė po mirties 
Portland, Ore. — Čia ligo

ninėj gimė šešių svarų 11 
uncijų mergaitė, praėjus 
trims minutėms po jos mo
tinos mirties. 

Motina, Mrs. Wickstrand, 
buvo atgabenta ligoninėn 

rašcius. Jie čia yra visų 
laukiami ir atidžiai skaito
mi. Matome, kad mūsų už
jūrio broliai pažangiuoja. 
Dar prieš metus laiko dau
giausiai buvo rašoma apie 
lietuvių pasivažinėjimus, a-
tostogas, bankietus, vaišes 
ir kitas smulkmenai, kas 
ypač alkanam tremtiniui ne
įdomu. Dabar gi jau skaito
me, kad gyvenimas ir vei
kimas verda dėl tėvynės. Tai 
mus džiugina. Randame ir 
šiaip rimtų bei kultūrinių 
straipsnių. Tai irgi mus ge
rai nuteikia. Todėl ir toliau 
prašysiu, kiek laikas leis, 
pasiųsti mum s laikraščių. 

9 JEIGU NORITE PASKOLOf ANT NAMO 
# JEIGU NORIT! FASIDtTI TAUPINIMU1 
0 JEIGU NORITE GAUTI 1% — KREIPKITĖS | 

LINIVIEIRSAIL 
mk 

" ^ 

Savings and Loan Associatioo 
1739 So. Halsted S t ' TeL CANal 8500 

Indėlių «Ofumni apdrausti peT Pederal iavtnfi and Loan 
• — H Corporation. 

n teadUa MM • ryto Dd • vokam KotrlrtadlonUta noo • 
r/M tkl I raknro. lottadJaniafc nn« • ryto Iki 1 pa 

drabužių. Kai kurie bando 
pasikalti puspadžius iš senų 
automobilių padangų. Daž
niausiai gi kaliniai apvynio
ja kojas šiaudais ar skudu
rais, jeigu gali jų gauti, ap-
lipina viską purvu ir įkiša 
koją į vandenį. Paviršius 

Tremtiniai visuose kraštuose dėkoja, gaudami "Drau
gą", kurį jiems galima užrašyti "Tremtinių Spaudos Fon
do" aukomis. — Aukos tam fondui visuomet reikalingos. 

1 'Draugo" administracija 
kasdien gauna laiškų, ku
riuose tremtiniai iš visų pa
saulio kraštų prašo siunti
nėti jiems laikraštį. Admi
nistracija kiekvieną prašy
mą išpildytų, bet to nelei
džia pašto patvarkymai, o 
taip pat ir išlaidų Jabai di
delių susidarytų*. Todėl pra
šymus gali patenkinti tik tie 
geri lietuviai, kurie aukoja 
"Tremtinių Spaudos Fon
dui", iš kurio aukų išrašo
mas ištrėmime gyvenantiems 
lietuviams "Draugas". 
Tremtinių dėkingumas ma

tyti iš čia dedamų laiškų. 
Vienas lietuvis iš britų zo
nos Vokietijoje rašo: 

"Didžiai Gerbiamieji! 
Prieš kiek laiko pradėjau 

gauti laikraštį "Draugą". Iš 
karto nenumaniau, kaip čia 
pasidarė, nes užsiprenume
ruoti negaliu. P. A. Daugir
das vėliau paaiškino, kokiu 
būdu aš gaunu "Draugą". 
Tai Jūsų dėka. 

AČiū labai! Gera mintis ir 
geras darbas. Labai įdomu 
gauti spaudą ir dar lietuviš
ką iš laisvo pasaulio. Jau 
nuo seniau gaunu "Ameri
ką", ta t dabar turiu du. 
Perskaitęs tuojau atiduodu 
lietuvių stovyklos skaity-
klon, kur juos perskaito šim
tai lietuvių ir lietuviukų. 
Skaito Jūsų laikraščius, ligi 
jie suplyšta. Galite įsivaiz
duoti Jūsų spaudos pasiseki-

i mus 
X Federacijos Cnicagos 

Apskritis pastarame susirin
kime nutarė atsišaukti į vi
sas draugijas ir organizaci
jų kuopas, kad jos aukomis 
paremtų "Draugo" Tremti
nių Spaudos Fondą. Dauge
liui tremtinių stovyklų, ir 
pavienių, prenumeratos jau 
baigiasi. Jei jos nebus at
naujintos, dienraštis priseis 
sulaikyti. Tremtiniams būtų 
nutrauktas šaltinis, iš ku
rio jie semiasi žinių apie 
Lietuvą ir pasiryžimo kęsti 
paniekinto žmogaus gyveni-

Maskvos konferencijai p ra , T o d g l > f o n d a s ] a u k i a a u -
sidedant, kovo 10 dieną, mes,, , 
Italijos lietuviai, savanoris- ^' 
kai badavome ir meldėmės x " Kaminkretis ir malū-
Tam, kurio rankose yra visų j nuiMatas!' yra viena gražiau-
tautų likimas. Gal Jo gailės- s i ų o p e r e č i ų iš lietuvių gy-
tinguma s išsilies į šią ašarų venimo. Tėvai dėlto, kad vie pakalnę, gal atsižvelgi?, kiek, 
daug kančių ir ašarų mūsų i * a s įsuodino, o kitas įsmil-
išlieta už tėvynės laisvę. t a v o> py k o s i V*r ilgus me-

Visas sausio mėnuo buvo t l J s . Bet jų vaikų karšta 
gana šaltas ir mus gana pri 
vargino. Dabar po truputį 
Italijos saulė pradeda busti pįjos choras jų vestuvėse 

meilė juos sutaikė, ir balan
džio 20 d., Šv. Jurgio para-

ir rodo linksmesnį savo vei 
dą. Ateinąs pavasaris leis 
mums pamatyti grįžtančius | į j į ' j į ^ j 
varnėnus, žąsis, gandrus ir 
kitus mūsų krašto vasaros 
paukščius. Jie rūpestingai 
suks gūžtas, švilps prie mū
sų brolių kapų, stebėsis pa
sikeitusiu žemės paviršiaus 
vaizdu ir naujų barzdotų 

mą. T u r b ū t retas laikraštis I žmonįų v e i d a į s . Ach, kad I m i s l ^ o s n a r y s - daugiausiai 
re visai bloga. Ji buvo nuga
benta į operacijos kambarį. 
tačiau greitai jos širdis sus- [Amerikoje suplyšta nuo skai i galėtumėm virsti tais mar-
tojo. Gydytojas, norėdamas | t y m o ?

> Tiesa, gaunam kiek | gasparniais, skristume ir 
mes nors iš padangių pama-

šoks ir dainuos. Vaidinimas 
bus parapijos salėj ir pra-

X Kastas Gaubis, Dievo 
Apvaizdos parapijos vargo
nininkas, ir vienas Varg. Są-

i 

jungos Chicago Provincijos 
ruošiamos Dainų Šventės ko-

t ikrai . nustatyti jos mirtį, I vėlokai, nes eina beveik 4 
klausėsi šlrdįęs plakimo ir savaites. O kada buvo strei-
išgirdo: tai plakė širdis jos 
kūdikio, esančio dar įsčiuje. 

greitai apšalą ledu ir t a i . Tuojau buvo padaryta ceza-
apsaugo nuo galutino kojų' rinė operacija, ir sveika 
nušalimo. Tačiau galima j mergaite išvydo pasaulį po 
suprasti, kaip sunku su to-j motinos mirties, 
kiais batais daryti žygį į 
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PLANINGAS TAUF 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
Mfltų Bendrovi gelbsti tflkstančiams taupyto] 
•udaryti atsargas—įsigyti Mosavus narni 
naują automobili—dėl apaanfoc ano nepan. 
temų nelaimių. Kiekviena tanpmial apdnu 
Iki $6,Mt per Fedaral Savings and Loan ia 
ranoe Corp, PRADĖK TAUPYTI DABAB.,, 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

JLOAN ASSOCIATION DF CHICAGO 
*** WltT CEBMAK EB* CHICAQO I, OJL 

f. KAKANAŪKKAK Prm, e*4 

darbą ir atgal, kartais net 
po šešetą mylių ilgio. (p. 
125). 

— Dažnai ištisomis savai
tėmis dirbdami iki kelių, 
iki juosmens ar iki pažastų 
sniege, dumble ar vandeny
je, kaliniai dažniausiai netu
ri būdų (nei laiko) išdžio
vinti savo turimų drabužių. 
Tikrumoje beveik vienintelis 
laikas, kada drabužiai būna 
nusivelkami, yra per privers
tinus atsilankymus į pirtį. 
Geresnieji drabužiai, ati
duoti dezinfekuoti, tikriau
sia, bus išvogti. Vanduo, ku
riame drabužiai skalbiami, 

I virsta kažkokiais melsvais 
'klijais su kraujo priemaišo-
j mis. Blogiausiose stovyklo
se (kur šalčiausia) silpnes
nieji nuolat būna užsmau
giami ar užmušami tamsoje, 
kad įsigijus tą, ką jie dar 
nešioja ant savęs, kas turi 
panašumą i žmogaus drabu
žius, (p. 126). 
SENOVĖS VERGIJA IR 
RUSIŠKOJI VERGIJA 

Palygindama dabartinę 
vergiją Rusijoje su senovės 
vergija, autore knygos "The 
Dark Side of the Moon" ra
šo: 

"Senaisiais laikais... ver
gas bent gi buvo brangina
ma nuosavybe. Taipgi ir at
sargos, iš kurių buvo galima 
tokius darbo vergus gauti, 
buvo ribotos, ir rinkos aprū
pinimas vergais reikalavo 
nemažų pastangų bei daug 
rizikos. Dabar — papildymas 
vergų bolševikų darbo sto
vyklose nėra surištas su tos 
rūšies sunkumais. Stovyklos 

35, 
st., 

Prašė pagelbos 
Mrs. Knowlmueller, 

gyv. 3035 N. Honore 
sekmadienio vakare ejo su 
savo dukterimi, 8 metų am
žiaus, ir kita moterimi gat
ve. Staiga pasirodė plėšikas, 
kuris čiupo Mrs. Knowlmuel-
ler rankinuką. Ji suriko. Su
riko ir antroji moteris, o 
duktė pranyko. Banditas 
buvo išgąsdintas ir taip pat 
dingo, nieko nepešęs. Mrs. 
Knowlmueller išsigandusi pa 
šaukė policiją, kad jos duktė 
pagrobta. 

Atvažiavus įvykio vieton 
policijai, "pagrobtoji" buvo 
rasta motinos brolio namuo
se. Ji pasakė, kad ji nubėgo 
ten prašyti pagelbos. 

kai, tai ejo ir ilgiau. Bet 
dabar jau susireguliavo. 

Aš prašau Tamstų per
duoti mano ir tu visų sto
vyklos skaitytoju vardu nuo
širdžiausią padėka Jūsų 
fondo nariams ir rėmėjams, 
kad taip gražiai il^prendet 
klausimą, mus aprūpinant 
savo spauda. 

Gero pasisekimo Jūsų dar
buose į" 
BALSAS IŠ ITALIJOS 

O iš Italijos rašo taip: 
"Ačiū už siunčiamus laik-

darbuojas to vakaro pasise
kimui finansiniu atžvilgiu. 
Iki šiol jau yra išplatinęs 

tyti mielą Tėvynę. Bet...! daug bilietų ir surinkęs skel-
reikės eiti ten, kur lieps ki-1 bimų į Dainų šventas prog-
ti, nes mes esame maži." [ramą 
PADĖKIME JIEMS! 

X K. Petruliene, žinoma 
Brighton Park veikėja, ypa-

Padekime tremtiniams 
gauti laisvą lietuvišką žodį, 
kurio jie yra pasiilgę! Ir 
mažiausia auka bus priimta 
su dėkingumu iš adminis
tracijos puses, o tremtinių 
dėkingumas bus begalinis. 
Siunčiant "Draugo" admi
nistracijai pinigus šiam tik
slui, prašoma pažymėti, kad 
jie skiriami "Tremtinių 
Spaudos Fondui". 

Kaip kovoti su komunistais? 
YVashington* — Pasisaky

damas prieš pasiūlymą už
drausti komunistų partiją, 
Kongreso atstovas Kari E. 
Mundt iš South Dakota nu
rodė šešis punktus, kurie 

sienį, kur jie tariasi su ki
tais komunistais, kaip sur 
griauti mūsų krašto laisvę. 

4. Tuč tuojau deportuoti 
visus komunistus, kurie nėra 
Amerikos piliečiai. 

nuslopintų komunistų parti-1 5. Nepripažinti teisių toms 
ją Amerikoje: darbo unijoms, kurioms va-

1. Visi komunistai priva- dovauja komunistai, 
lo registruotis kaipo sveti- 6. Išduodant pasus, paim-
mos valstybės agentai. ti pirštų nuospaudas, kad 
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vivers 

2. Atleisti visus komunis
tus iš federalinės, valstybių 
ir miestų valdžios vietų. 

3. Neduoti pasų Amerikos 
komunistams išvažiuoti į už-

komunistai negalėtų klasto
ti pasų ir kad būtų susekta 
ir sulaikyta slapta imigra
cija. 

kaliny s neturi jokios pinigi
nes vertes; tikrumoje, pasie
kęs neišvengiamą išsisėmi
mo ir sumenkėjimo laiko
tarpį, gali būti net sunkeny
be, taigi — praktiškiau yra 
juos likviduoti greičiau; taip 
ir daroma... (p. 123). 

Dr. J. Prunskis 
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mARGlUM* 
VIENINTELIS AMERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — JSTEIGTAS BAL. 11d., 1933. 

WHFC -1450 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: n u o 1-mos 

11d 2-ros valandos popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

valandos vakare. 
EXTRA PROGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 Iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western A ve., Chicago, 111. 
m Telefonas — GROvehill 2242 
38 b c s P ' o * JxS 

tingai vyčiuose (juniorų ir 
seniorų) kuopose, pradėda
ma 20 metų sukaktį nuo at
vykimo j Ameriką, praeitą 
sekmadieni susilaukė neti
kėtų svečių, kad palinkėti 
jai ir toliau taip gražiai dar
buotis lietuviškoj dirvoj. Jos 
vyras Antanas taipgi yra 
žymus veikėjas. Augina sū
nų, kurį taipgi pratina prie 
lietuviško veikimo. Tikrai 
pavyzdinga šeima. 

X Dr. Al. M. Račkus ne 
tik pats dalyvavo Lietuvos 
pašto ženklų išstatydamas 
turtingą ir įvairų pirmųjų 
Lietuvos pašto ženklų rinki
nį, , bet kiekvieną parodos 
dalyvį atminimui apdovano
jo voku su menišku piešiniu 
(cachet) ir pirmos parodos 
dienos pašto data. Šie voka: 

bus istoriniai. 

X June Žilius, turinti svar
biausią rolę veikale "Pavog
toji Sužadėtine'', per klaidą 
nepaminėta žinutėj, kuri til
po vakar "Drauge". Tai vie
na pirmaeilių chorisčių ir 
daug žadanti. Pažymėtina 
taipgi, kad prie Visų Šven
tųjų parapijos choro pri
klauso ne tik ji, bet jos ki
ta sesute, brolis ir pats tė
vas. Vaidinimas bug sekma
dienį, balandžio 20 d., para
pijos salėj. 

X DariiH-Girenas post 
271, American Legion, dr. 
K. Griniui ruošiamam pa
gerbti bankiete užsirezerva
vo didelį stalą, prie kurio 
susės net 20 legionierių. 
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