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'4 Didieji' Ieškos Laimes Lond 

15 Milijardu Kovai su Kor 
("Draugo*' Specialaus Korespondento Paryžiuje I 

Paskut inę Maskvos konfe- j siną. Jei paskut 
rencijos likvidacijos dieną, tu "Ketur i" dai 
"Ketur i " padare "nuveiktų" ferenciją pra tęs 
darbų inventorių i r paskyrė nai, tai ne tam 
nuolatines komisijas, kurios kokio stebuklo, 
tebetęstų '•neišspręstų" pro- s i tarus dėl sek 
blemų nagrinėjimą, paruoš
damas j a s naujam 'Keturių* 
susitikimi 

kimo. 
"Ke tu r i " sus 

ne. Gal ten jie 
r§3 laimės... 

15 Milijardu 1 
nizmo Sus i 

Europos dipl< 

WaMaee Klause 
Parlamen 

Pe r t as septynias savaites 
ne tik kad nieko nebuvo iš
spręsta, bet ta ip pat nebuvo 
r a s t a jokia formule, kuri 
leishj numatyt i kokį n o r s ' l^ s v a r b 3 P ^ d 
susitarimą, priešingai, 000- d e n t o T r u m a n o 
zicija t a r p "Keturių," ypač e k o n c m i š k o 8 p a 
t a r p Amerikos ir Rusijos m ° P ^ ^ ^ i , 
smarkiai sustiprėjo. palaikymui. Tac 

maža tokių, kur: 
Gen. Marshallas pastebė- žiūri į šį suman 

jo sovietams, kad jie pasiė-, ki, kad Amerik; 
mė labai sunkią atsakomybę sustabdyti sovi 
prieš pasaulj, a ts isakydami ekspansiją į j 
derėtis. tvirtina, kad da 

- " M e s tur ime dabar nu s u s i i m u į** 
ta r t i , — pasakė Marshallas, 
- a r mes galime a r ne, su- į * V*****, nez 

, - , , . . ' ' kad senatas pr 
a t a r t i del taikos sutar t ies ^ 
su Austri ja. Pnncipahne TnsmBno p l a n 
kliūtis yra i»e«*fitar;mas*1 5 milijardų dol( 
dėl -vokiečių tur tų ." Trys demokratiškiems 
delegacijos: amerikiečių, an- . kovai ^ m i ^ j , 
glų ir prancūzų yra bendros , munizmas i^nai 
nuomonės, tik sovietų dėle- žaidimui. Ameril 
gacija užima opoziciją ir ne-1 šį kreditą teikti 
leidžia prieiti prie susitari- i sateli tams, kad 1 
mo. Ši sovietų delegacijos ' pakišus koją K r 
užimta opozicija y ra visai! Jei šis paaipriešii 
priešinga Trijų Didžiųjų ' raibai , tai sukelt 
1945 susitarimui Maskvoje, j M t a u t ^ neapyh 
Jei mes nesusitarsime dėl 
šio punkto, tai negalime 
laukti jokio progreso ir, to
kiu atveju, Austrijo3 klausi- Parvžiuie Hen 
mą turė tume atiduoti spręs- buvo pri imtas 
ti UN sesijai, kuri susirinks kur tik 60 pa 
rudenį, daugumoje iš i 

Po tokio kategoriško re - - ' grupių, klausėsi 
spėjime. Molotovas paprašė Wallace pareis 
dueti j am laiko pagalvoti, netikįs į naują h 
kad galėt11' pasi tar t i su savo nuomone, Ameril 
"šeimininku" Stalinu. santi padėti pasj 

ta tyt i , teikiant j 
vienai tauta i kiel 

I kalinga, t ik ne pi 
Konferencijos nepasiseki- kus išrokavimus. 

mas yra visiškas, kaip ma- tojo, kad netikįs 
tosi iš apačioj išdėstyto bi- konfliktą t a rp Ą 
lano. Sovietų Rusijos 

1. Vokietijos ekonomiško. kriminalistais \ 
suvienijimo klausimu: nesu- kurie siekia to k 
si ta r ia . »Y v . « 

2. Dėl Ruhro kraš to kon- , Nemaaa jam 1 
t re lės : nesusi tar ta . £ £ » ' • ' ' • ' * » 

o , r i • . /i • t 'įee^a taikos ore 
3. Vokietijos sienos (kiek 6 

ta i liečia vokiečių-lenkų sie- —Ar jūs tikite 
n ą ) : nesusi tar ta . Rusija? — paklj 

4. Vokietijos politinė for- iš atstovų. 
ma (federalinė a r central i- ' Taip ats* 
zuo ta ) : nesusi tar ta . i r pridėjo, as 

5. Keturių p a k t a s : nesusi- m U n i s t a s , bet "t< 
ta r t a . s is tas , ' ' protest i 

6. Reparacijos: nesusitar- p r į e § k a i kurias 
ta . ' j histeriškas sfer 

7. Saaro kraš to prijungi- gavo priešininką 
mas prie Prancūzijos: nesu- komunistu. 
sd t a r t a 

8. Austri jos su t a r t i s : vi- ,. P a k l a « f t a s a P j 

siškas nesutarimas. I1?"1 3 ' ^ a l l a c e t 
9. Vokietijos anglių eks- **>* . l a b a i ^ f a l 

por ta s : jvyko sus i tar imas kolonijos Kalėtų i 
t a r p anglų, amerikiečių ir į*»• .>** nekunos 
prancūzų, galiojantis « mė- ^ g a T ė ' S p l t 
nesaams. 

Rezultatai nelabai padrą-

Maskvos Konferencijos 
Bilanas 

Price 4 cente 

T H E 

Chicagc 

lone; 
munizmu 

TRAU1 

Praneš imas) 

tiniu memen-
r bandė kon-
sti vienai die-
i, kad lauktų 

bet Kad šu
tančio susiti-

jitiks Londo-
i daugiau tu-

Dol. Komu-
tabdymui 
lomatai dide-
iuoda Prezi-

planui dėl 
įgalbos tieki-
demokratijos 
eiau yra ne- Išplėštas šonas p 
"ie skeptiškai t raukinio parodomas 
lymą ir neti- | n u v e r s t a s n u o Deg įų , 
tai pasdsektų/" . 
dėtų įtakos n m e s -
pasaulį. Jie 
ir bus rimtų Partizanai Apsupa 
įgrese, bal
ai ir Turki-
siūrint į tai, 

kų partizanų gaujos 
I laujančios amnestijos 

įas numato j niem* kaliniame i r a 
lenų kreditų i ̂  mmtar inio gube 
i k raš tams , ; r iaus šiandien dalinai 
|a, kurią ko- p 0 Canea, antrą didž 
Ludoja savo m į e s t ą Crete saloje, 
ka žada net džįog žmonės bijojo, k 
i ir sovietų p u l s m į e s t ą Raportuot 
tokiu būdu v i s didėjanti skaičiai 
-emliui, nes į 0 j e gtįpriai anti-mon 

Pa nėję saloje eina į kali 

Miestą Crete S 
ATfiNAI. bal. 29 . -

tų pavergtų-
kantą prieš 

ima ginklą prieš valdž 

ėsi Tik so Ner^li SusitaiHi 
| M 1*11 

i ry Wallace De l KOftStltUl 
parlamente, j NEW DELHI, Indijs 

arlamentarų, 29.—?Indijos steigiamoj 
marksistinių mo prezidentas šiandie 

jo kalbos. ;kė seimas gal " tu rės 
Ikė, kad jis \ tenkint i" surašymu k 
karą ir joftuci jos apimančios tik 
kos rolė e- j Indijos. J i s matomai 1 
šauliui atsis-i galvoje pakartot inus i 
pagalbą kiek ' mų sąjungos reikalą 
ik ji yra rei- j Pakistan'ui — neprik: 
>agal politiš- jinai moslermj valstybei 
i. J is pakar- sakė viliasi konstitucij 

į ginkluotą iki spalių mėnesio užb 
Amerikos ir 

ir išvadino 
visus tuo3, 
taro. 

Vėliausiu 
—Prez. Trumano lel 

sikos Prez. Miguel AU 
zitui. Priėmimas buvo 

—Raudonasis Kryžii 
per Worth, Missouri, ' 
ir sužeidė 100 kitų. W 

—IlMnoi.s Gub. Green 
10-15 nuošimčių algų 

—2,400 pieninių dari 
streiko balsavimą. Jie 

— Atstovų rūmai 
amerikiečių j $350,000,000 fondą užsi 

. —Sovietai UNoje sa 
nagrinėti Palestinos k 
jie rems reikalavimą i 

—Informuotas Itali j 
sakė Italija už kelių di< 
Tautų narius, 

—Amerikos delegatą 
matysis ir tars is su. va 

—Administracijos s\\ 
nas ignoruos Henry M 

buvo pasta-
rpač kiek tai 
^anizavimą. 
e į taiką su 
Įausė vienas 

akė Wallace 
š neesu ko-
:ory progre-
u c d a m a s 

ras, kurios 
visad laiko 

ie kolonia-
atsakė, kad 

jei pačios 
administruo 
jų dar nėra 
o laipsnio, 
ya valdytis. 

Vyt. Arūnas 

L I T H U A N I A N DAIL 

, Illinois, Trečiadienis, Bal. (Apr 

MFEREfi 
LINYS UŽVAŽIAVO ANT PERP1 

k^-. w-- «>»*_. 

įrodo sudaužytą vidų Southern 
K> to, kai t raukinys užvažiavo ar 
etoli Ontario, Cal. Trys iš 36 suž 

GM Atleido 15 CIO 
iloje. Mitingo Viršinink 
Orai - j DETROIT, bal. 29.—Gi 
•eika-; neral Motors Corp. šiandie 
)oliti- panaudojo baudžiamuosii 
Jeidi-1 savo sutar t ies su CIO undj 
nato- dėsnius ir atleido 15 darb 
apsu- ninku kaltinamų pravedim 
ausią i darbo sustabdymo, kad dai 

Vai- bininkai dalyvautų darb*< 
xl jie čių masmitinge Detroito v 
i, jog durmiestyje. Bendrovė sak 
vyrų | kiti 23 buvo nubausti atle 

irchi- dimu iš darbo nuo 30 iki 6 
us ir dienų, 
ą. CIO automobilių darbinir 

kų unija pradėjo nagrinėl 
tuos atleidimus. 

ĮJOS 
, bal. 
y sei-

_ 

U.S. Siūlo Duoti $5 
Savaitei Telefonistam: 

i sa- U.S. tarpininkavimo tar 
pasi- nyba vakar padarė nauj 
>nsti- pasiūlymą užbaigimui 23 di 

dalį nų senumo telefonistų strei 
urėjo ką. Sakyta valdžios atstovą 
losle- Washingtone pasiūlė Ameri 
imus can Telephone & Telegrap 
iuso- Į bendrovei duoti tolimo tele 

Jis | fonavimo darbininkams ma 
, bus I daug $5 savaitei algų pake 
ig ta . I limą. 

Žinių Santrauka 
tuvas vaka r po pietų atvežė Mek 
man j Washingtoną oficialiam vi 
vienas iškilmingiausių. 
B pranešė, kad viesulas praūžę! 
a k a r po pietų užmušė 20 asmenį 
>rth y ra netoli St. Joseph, Mo. 
?akė prašys valstybes seimą duot 
mkėlimą 24,000 darbininkams, 
inlnkų Chicagoje šį vakarą pravei 
reikalauja trumpesnių valandų, 
negalutinai nubalsavo sumažint 
»uo šalpai iki $200.000,000. 
te jie rems arabų reikalavimą iš 
ausimą, tačia?! tas nereiškia, ka* 
epriklausomybei. 

# užsienių ministerijos kalbėto ja? 
nų prašys būti pri imta į Jungdinii] 

s UNoje Warren Austin šiandien 
Istybės sekretorių Marshallu. 
oksniai vakar sakg Prez. Trumą* 
allace kalbas pr ieš US politiką. 

. Y F R I E N D 

ii) 30d., 1947m. Kaina 4 

ICIJOS 
:YŠUSIO BĖGIO f 

I 
f 

Pacific geležinkelio Argonaut 
it perplyšusio bėgio ir buvo 
:eistų asmenų nugabenti į ligo-

(Acme Telephoto). 

Pradėjo Derybas 
Anglies Sutarčiai 
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, WASHIXGTON bal. 29.— I * 
n J chn L. Lewisas ir minkštos , ̂  
18 j anglies kasyklų savininkai j 
[a i šiandien pradėjo pasitari-1 
i -1 mus tikslu sudaryti naują 
u I darbo sutartį , valdžiai pra

šant juos dėti "nuoširdžių 
i pastangų" susitart i . Suėji-

į I mas tęsėsi tik pusvalandį, 
* tuomet abi pusės išėjo į at-
l" i skirus posėdžius paskirt i de-
" i rybų komitetus. 

r-

į -

:i 

5 

Kasyklų administrtorius 
kapt. N. H. Collinsson, ku
ris sušaukė konferenciją, 
sakė atrodo, jog bus pradė
tos derybos. "Aš esu opti
mistas," j is pridūrė. 
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Mažinti Prekių Kainas «• 
WASHINGTON bal. 29.— 

•"; Prez. Trumanas šiandien at-
1Į sisauke tiesiog į U.S. pra-
" į monininkus "sumažinti kai-

h ; n a s kur tik galima." Pareiš-
•" i kime 35-tam U.S. vaizbos 
z i buto seimui, Prezidentas pra 
" še 2,500 delegatų pagalbos 

"išsklaidymui infliacijos be-
besio stovinčio virš mūsų." 

Prezidentas pavartoje pa
našią kalbą praeitą savaitę, 
kuomet jis New Yorke pra
šė sumažinti kainas. Tuo 
metu jis perspėjo apie "eko
nominę audrą." 

Kinijoje Kovojame 
Už Taian Mieste 

NANKING, bal. 29—Ra
portai sakė t rys valdžios 
kariuomenes kovoia k^d iš-
^^bė f i Taian miestą š :aurės 
Kiniioie i kurį komunistai 
«-ako 1 00 000 iu kariuome-

Užkabino, Nušautas 
HOLLYWOOD, bal. 29.— 

Mrs. Ginevra Knight, 18, 
anksti £iįĮ ry ta nujovė Tho-
mas Housos, 23, kuris gra
sino ją pagrobimu jos pa
čios automobilyje. 
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Pubiislied 

2TM Stt. ( 

The most 

centai 

farshall Sako Ameril 
Stalino 'Nuvargin 

WASHINGTON, bal. 29.— i dvie 
A. Valstybės šiandien davė Pi 
usijai suprasti , kad šis 000 
raš tas toliau ims žingsnių pros 
askubinti Europos atsiga- tuoj 
imą, nelaukdamas didžiųjų stab 
alstybių "kompromiso dėl bus 
uvargimo," kurį numato g i r t 
talinas. Valstybės sekr. išge 
'arshallas savo radijo ra- šym 
orte vakar naktį pranešė jomi 
nerikiečiams apie tą sovie- liui. 
I diktatoriaus pasiūlvmą. mą 
Stalinas jam pasakė Krem 

uj dvi savaites atgal, Mar- | jg^ 
įallas pareiškė, kad Keturi 
idieji gal galės sudaryti 
ompromieus dėl visų dide- ^ 
ą skirtumų "po to, kai iš- T J ^ J 
irgins save ginčydamiesi." §į a n 
[arshallas sakė Maskvoje j c o n j 
gal padaryta didesnis pro- D r a^ 
resas galutinam feiaiški- ^ u r e 
imui negu yra suprasta." ^er. 
"Kritiški skirtumai buve 

irmą kartą iškelti švieson 
• dabar stovi aiškiai nu-
viesti, taip kad derybos Iii 
teityje gali prasidėti su "™ 
inia kas tie reikalai yra 
urie turi būti išspręsti.M 

dien 
nas 

Tali: 
vien 
tą" 
tų r 
Žem 
mui 
forn 
itrai 
notv 

A 
ara t 
m 
tuoj 
klau 

Bi 
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po t 

'Negalima Laukti* ^ p 

Sekretorius perspėjo, kad :*n%j 
mes negalime kompromi- TO 1 
uoti dėl didžiųjų principų. | n a i 
k tam, kad atr iekti susi-
irimą." Savo atsakyme Ru
jai, Marshallas metė kaltę 
ž užsienių ministrų konfe-
mcijos nepasisekimą tie-
og ant Rusijos, sakydamas 
Paoijentas miršta o gydy
mai tariasi. Kas tik busda-
>ma šiais svarbiais reika-
i s turi būti daroma tuo-
u " 
Vienas tų veiksnių jau 

fkdomas sujungimu britų 
amerikiečių okupacijos 

mų Vokietijoje. Marshal-
s sakė kvietimas Rusijai 

Prancūzijai prisidėti prie 
-įsijungimo tebegalioja. Jis 
i p pat kaltino Rusiją atsi- \ briti 
tkymu vykdyti trijų did- \ ti U 
ųjų Potsdamo sutart ies klau 
Lonomiškai suvienyti Vo-
ietiją, kas ir buvo vienin- iTlIfi 
ilė priežastis amerikečių- Į 
ritu zonini suliejimo. 

fokietijoje Laukia 29-
Maskvos Nut̂ rimŲ ™nį 

BERLYNAS, bal. 29. — ' trijų 
uvo tikėta, jog alijantu Islar 
mtrolės taryba šiandier ryje. 
arduos Maskvos užsieniv lėkti 
inistrų konferencijos nu- ir gi 
rimus dėl denacifikflciįos jų n 
jmilitarizaGijos, demokrati vand 
LCIJOS ir išvietintų asmenų zio^i 
ijantų okupacijos zonų vir ?pėjj 
•inkams. vand 

Vi 
larshallas Rūoinsis *•>*« 

g—"^•*~'*i 

Dviem Probtemomis 
WASHIXGTON. bal 29 — B a 

»ipt^bės sekr. Marshallo r v n a 

idėjėjai sakė konfererciju t u t a i 

vargintas sekretorius įve- j ^ 
griežtą tvarką val?tvbėf *r ®̂  

partamente, reikalaujant s e n o ^ 
T vinf r f ^ n ^ o i r ^ k a l " ^ b ū - ""— 

T>nx;rĄfį Visiems vaM'nin-
ms. Sekretorius pats sau | Šil 
sidėjo naštą rūpintis i 5:49; 

infiucntial I>lthuanian Daily 
in America. 

V o L X X X I 

EKIMA 
ka Nelauks 
no Kompromiso7 
em svarbiais klausimais: 
rez. Trumano $400,000,-

graikų-turkų gelbėjimo 
gramu. Marshallas nori 
j pradėti komunizmo su-
bdymo vajų, kaip tik jis 

galutinai kongreso už-
:as. J is taip pat bandys 
slbėti departamento pra-
ną $37,000,000 informaci-
įs apie Ameriką pasau-
. Kongresas žada šią su-
žymiai sumažinti. 

vinas Sugrįžo.. 
Prašo Kantrybes 

.ONDONAS, bal. 29. — 
jienių sekr. Ernes t Bevin 
idien sugrįžo iš Maskvos 
iferencijos darydamas 
švmą Anglijos žmonėms 
ėti kantrybės dėl taikos 
ybų. "Mes dirbame ne 
nai, bet kar toms," Bevi-

pareiškė. 

I jtraukė Anglijos 
Plane Dienotvarken 

^EW YOHKAS, bal. 2%^ 
glija šiandien laimėjo pir 
ji užgyrimą įsteigimo f ak 
tyrimo komiteto Palesti-

po pareiškimo, kad ne
ima tikėtis, jeg ji "vienų 
na pralies kraują ir tur-

įvykiyt i Jungtinių Tau-
rekomendacijas Šventajai 
įei. UN sesija svarsty-
i Palestinos reikalo be 
rnalaus balsavimo sutiko 
,ukti britų pasiūlymą die-
varkėn. 
Aidėta vėlesniam laikui 
bų pasiūlymas į traukti 

prašymą reikalaujantį 
j duoti Palestinai nepri-
įsomybę. $ 
ri tu pareiškimas apie jos 
įstatymą dėl UN reko-
įdacijų buvo padarytas 
to, kai Indija reikalavo 
ų užtikrinimo prisilaiky-
JN nutarimų Palestinos 
įSimu. 

ėjęs Nusileisti^ 
Lėktuvas Pradingo 

/^ANCOTTVER B C , bal. 
-Trans-Canada lėktuvas 
L5 keleiviu šiandien pra-
ro po to. kai turėjo po 
ii minučių nusi^^sti Sea 
nd aerodrome Vanccuve-
i. Tuoj išsiųsta keletas 
uvu ieškoti pradingusio, 
autas raportas , kad keli 
matė aliejaus padengtą 
denį ties Fraser upės 
iv Georgia pratakoje, ir 
iama lėktuvas nukrito į 
denį ir nuskendo, 
isi keleiviai buvo kana-
iai. 
[ • • r y j į ^ 1 1 'TgĮj^rBflflT^TT • ~iJ",.r ••"•" • • ' ' - • ^ 

KALĘNIK)RIUS 
alandžio 30 d.: Šv. Kot-
a Sieniefė; senovės: Vir
is ir Venta. 
egužės 1 dl: Šv. Pilypas 
v. Jokūbas Apaštalai ; 
įves: Žilvinis ir Gegutė. 
mmm~—w u W P — — — — — — — — — — — — ^ ^ ^ » 

ORAS 
Ita, lietinga. Saulė teka 
: leidžiasi 7:48. 
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MUSU GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Pagelbėkime Trem- | ALT Skyriaus 
tiniams per kongresą 

Kongreso Atstovų Rūmuo 
se yra įneštas bilius, pagal 
kurį Amerika galėtų įsileis
ti 400,000 tremtinių, netai
kant jiems nustatytos kvo
tos, šį, bilių remia daug svar 
bių organizacijų, kaip Ame
rikos Darbo Federacija, CIO, 
ir kitos. Jei -šis bilius, žino
mas Bill H. R. 2910 vardu, 
taptų įstatymu, Amerikon 
galėtų įvažiuoti stambus lie 
tuvių tremtinių skaičius. 

Maloniai prašome visų tai 
kos, kurią galima suteikti 
tokiu būdu: 

Atskaita 
Shenandcan, Pa. — Per 

prakalba?, kovo 2 d., J. W. 
Cooper High School salėje, 
surinkta aukų sekančiai: 

Kun. J. A. Karalius auko
jo $100. 

Mr. ir Mrs. J. F. Staniš-
kis — $30. 

SLA 1-mas apskritis $25. 
W. J. KrencevičiUs $25. 
Columbia Brewing Co. $20. 
Vincas Kasparavičius $15. 
SLA 23-čia kuopa $15. 
Po $10: Edmund Taceios-

ky, Mr. ir Mrs. P. J. Alex, 

LINKSMI P1KIETUOTOJAI B. Stražnickas ....... 10.00 
E. Marcevičiene . . 10.00 

Cranston, R. L, J. Rai-

Viso Rhode 
Island $1,005.00 

Vaizdas streikuojančių telefono operatqrių prie Ulinois Bell Telephone Co., Chica-
goj. Pikietuotojai suorganizavo Hchorą.'', kuris nemažai triukšmo pridaro vidurmies-
tyje. Gali pikietuoti ir dainuoti, bile tik laikos tvarkos. (Acme-Draugas telephoto) 

1. Tuojau rašyti savo kon- |Mr. ir Mrs. Anthony Stanis- _ 
gresmanui, prašant jo pasi-jkis, Adomas Saukėvičius, A M L ^ AmprikfK 
sakyti-balsuoti -ož šį bilių. į George Uritis, Mr. ir Mrs. MOliTO H^rCI IIVV3 

2. Prašyti visų draugijų; Frank Tamulonis, Viktoras 
priimti rezoliucijas indorsuo 
jant šį bilių ir savo nutari
mus tuojau siųsti savo kon-
gresmanui. 

3. Prašyti įtakingų vietos 
amerikiečių asmenų ir drau
gijų siųsti laiškus ir telegra 
mas savo kongresmanams, 
pasisakant už Bill H. R. 
2910. 

- • « * n i —. • — , - - ~~ 
K. Vaiciekenas 5.00 

Tarybai 
Visockis, J J. Twardzik Son, 
Dr. Mary Romeika, M. M. jWISCONSIN 
Abracinsky, T. A. Tichy, Mo R a c i l I e Wis. 
terų Są-gos 59-ta kuopa, Pi-
erce Tamulynas, Wm. Men-
kevicz, A. J. Benedict,- Mr. j K^os^a ALT sky-
ir Mrs. Jos. Matlavage, He- rius $502.00 

Sheboygan Lietuvių 
parapija $150.00 

ALT skyrius 
F. Banis 

$525.00 
• 10.00 

len Dudis. 

Po $5: Antanas Vasčila, 

' 

Leonard Chaikosky Domin. Milvvaukee, per kun. P. 
P Ciniką, MIC. $102.00 

Rhinelander, Wis. 
Surinko J. Belskis ir 
F. S. Shimkus . . $65.00 

F. Shimkus 5.00 

Šiuo reikalu reikia veikti Vaikšnoras, Juozas Spūdis, 
skubiai ir energingai. Talka Edward Koons, Katarina 
nepaprastai svarbi. Tūkstan-1 Yankevičiene, Julius Lusčin-
&ų lietuvių tremtinių atei-: s k a 9 ' kun. Jonas Lukšys,: 
t i s priklauso nuo šio biliaus Antanas Uses, John W. Ma-
pra vedimo. 

Kun. dr. J. B. Končių , 
BALF pirmininkas 

Kazys P. Vilniškis, 
Tremtinių kom. pirm. + 

Geriau tur3ti vieną, bet 
tikrą kelią, negu šimtą, jei 
iš jų ne vieno negali pasi
rinkti. 

Jūsų Radio Sugedęs? 

cy, Mr. ir Mrs. Albert Chap- Į Thorp, Wis. 
ley, Sol VVolman, Šv. Vardo S u r i n k o ^ Kurtinai-
Draugija, Rožančiaus Drau
gija, Apaštalystes Maldos 
Dr-ja, Dr. W. C. Dorasavage, 

Po $2: Andrew Gober; Mrs. 
Wm. Tragus, Juozas Kačer-
gis, Ona Aidukonis. 

(Aukotojus po $1 pralei
džiame dėl vietos stokos. — 

- R e d . ) . 
1 Viso surinkta . . $554.58 

t i s $25.00 
(J. Kurtinaitis ir M. 
Šneideris po $10.00t 

M. Vilkauskiene-
Wolf $5.00) 

Surinko F.. Petrulis $20.00 RHODČ ISLAND 

Viso Wisconsin $1,449.00 
CANADA 

Tortmto, Ont. lietu-
viai $695.00 
(Vas. 16 minėjimas, 
Budgino prakalbos, 
$25.00 auka nuo. Šv. 
Jono Krik. Dr-jos) 

MacGregor, Man., sukė
lė P. Liaukevičius 

Delhi ir apylinkės lie
tuviai, per J. Stra-
domskį . . ! $265.00 

Sa&katoon, A. Palionis 20.00 
Edmonton, Paul Zebrįs 10.00 
Port Alice, B. C , S. Ba- ' 

rus .: 5.00 
La Oombe, AJta., P. Si

manavičius . . . . . . . 5.00 
St. Jean, Que., J. Pau

lauskas 4.00 

racija $200.00 
Am. Liet. Piliečių Pa-

šalpinis Klubas $150.00 
Am. Liet. R. K. Pa-

šalpinis Klubas 100.00 
fti. Čiočis 60.00 
Didž. Liet. Kunigaikš

čio Gedimino Dr-ja 50.00 
Šv. Jono Krikštyto

jo Draugija . . . 50.00 
Kun. J. Vaitekūnas 35.00 
Šv. Onos Draugija 25.00 
Al. Dzekevičius . . 
B. Simonavičius . . 20.00 
D. Bernotavičius . . 15.00 
J. Rusis 15.00 
A. Alukonis 12.00 
A. Gumauskas . . . . 12.00 
J. Dzekevičius . . . . 10.00 
J. Kruopis 10.00 
A. Savickas . . . . . . 10.00 
O. Simonavičienė . . 10.00 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resid. tel. OANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SURGEON 

X-RAY EXAMINATIO^b 
2200 West Cermak Road 

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

Šešta d. nuo 1-4; Sekmaft. — 
pagal sutartį. 

Dr. Walfer J. 5wiatek 
OPTEMETRISTAS 

2201 W. CERMAK ROAD 
(Virš Metropolitan State B a n k ) 

T©L CANaI 7829 
Tai.: — Kasdien l t lkl 11; 1 lkl I ; 7 
lkl 9. fieštad. 10 ryto lkl f vak. Sek
madienį l t lkl 11. Trečlad. uždaryta. 

I 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

4729 So. Ashland A ve, 
(2-tros lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 
Bes. Tel.: MlDway 2880 

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 vaL dieną. 

Dr. f . C. Winskunas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VALANDOS: 
20 00 ' **u0 ^ iki 4 popiet; 6 iki 8 vak.; ir 

Trečiadieniais pagal sutart}. 

Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS! 

Tik viena pora aklu r a u n a m e gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
išegzaminuotl jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo moks las 
gal i sutelkti. 

37 METAI PATYRIMO 
pririnkime akinio, kurie prašalina 

visą akiu Įtempimą. 

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

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

K a m p a s 18-toe gat. 
Telefonas CANAJL 0528, Ohicago 

OFISO VAULNDOS: 
Kasdien 9:30 a. m. iki 8:30 p. m. 

Trečiadieniais uždaryta 
Sestad. » : ! • a. m. Iki l : 0 i p. m. 

Viso, Canada . . $1,289.95 

(F. Petrulis $15.00, 
Dora Pulokas $5.00) 

Mr. and Mrs. W Ur-
ban $10.00 

Patarnavimo Prfs 

RADIO SERVICE CO. 
5ZU W. S t 

d 
D A R B A I OARAjrrOOTAJ 

Talaom W\aų I U I r b y a S a 
Tl»oklUi Modelius 

: 

DYKAI APKAINAVIMAS 
P a i m a m II namu tr prlstatom 

PARDUODAMA NAUJUS 
RADIOS 

Mea tar ime Radiju j i 
lama nerelkte lankti Al i 

Taipgi Pasir inkimas Tl l lauaiu 
• n a i k o a Rekordų. 

RMtpfrkfte tr 

TELEFONTJOKITEs 
OTCHRO 4 i i B 

Atdara Takarala iki t : M vai. 

Pasiųsta Tarybai $500.00 Superior, •Jonas Žilis $20.00 
, ; N. Fond fri Lac, Wis. 

Lįk0 $54.58 j Kotryna Jokaitiene $10.00 
Išlaidų buvo . . . . $33.40 

Balansas $21.18 
George Uritis, iždin. 

SE 

•Sr 

WESTW00D LI0U0R STORE 

Providence, ft. I. 
Vietos lietuviai sudėjo 

ir prisiuntė per kun. 
J. A. Vaitekūną $1,000.00 

Į tą sumą įeina š ios . 
a ukos: 

Šv. Kazimiero pa- , 

3; 5B 
1 

IDARdim* 
VTBNINTeLIS AM3ERIKOS LIETUVIŲ KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAŠTIS. — JSTEIGTAF 8AL. U<Lt 1M8, 

WHFC -1450 kiiocycles 
SEKMADIENIAIS: n o o 1-mos 

lkl 2-ros valandos popiet — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:30 

valandos vakare. 
EXTRA PUOGRAMAS: Penk
tadieniais nuo 7 iki 8 v. vak. 

MARGUČIO Ofiso Adresas; 

6755 So. Western A ve., Chicago, 111. 
Telefonas '— GROvehiU 2242 

! ' 

JOS f . BUDRIK, Inc. 
i * , Didele Krauutve 

kAKAN^Ai; RA6IO 
IR JEWELRY 

i 

2441 West 69th Street 
- • 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

• • • 
pristatome | namus: 

Geriausių rusiu alo 

buteUais, dSiemia br 

statinėmis. 

* * * • 

At,. i IMKUNAS 
Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

TOWN OF LAKE UTlUTIES 
\ 

" — . " < w " 

"Mes Parduodame Tiktai Geriausius*' 

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų 
•CUSTOM BUIUr SEkLYCIOMS SETAI PADAROMI 

PAGAL JŪSŲ ASMENIŠKĄ UŽSAKYMĄ — 
SU DEŠIMTS (10) BlETŲ GAfcANTlJA. 

Skalbimai Mašinos 
Šaldytuvai 
Gilaums šalčio — Dideli 'Air 

Conditioners' 
20 iki 50 Pėdu Komerciniai 

Šaldytuvai 

Televizijos Aparatai 
Visokiausi Namams Rakandai 
Kaurai tr Visokiu Išdirbysouj 

Šildymui ir Kepimui Pečių 
F. M. Fonografai ir taipgi 

Vfeoki Elektros Reikmenys 

KREIPKITSS PAS MUS SU VIRŠMEJETAIS REIKALAIS 

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

Telefonas — LAFayette t t l f l 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TfcLEVISION setai, po $275. 
ir aukščiau. 

Elektrikiniai dulkių valytuvai, 
elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės. 

Krautuve atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
Ketvirtadienį ir Šeštadienį iki 

| 9 vai. vak. 
Budrtko leidžiamos Radio valan-

landos kas sekmadienį, Iš WCFL 
(1000 kil,) radio stoties, 9:30 va
landa vak., o ketvirtad. vak. iš 
W H F C (1450 kil . ) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TĖL. CALUMET 7287 

J. RIMDZUS. D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
H o m e c a l l s i i i I n d i a n a 

Phone Wentworth 2527 
PHYSIO T11EEAPY 

936 West 63rd Street 
HOURS: Daily 6 to 8 P. M. 

BaturdayB 10 i . M. to 8 P. M. 

Ofis. TeL VIB. 1886 

DR. AL. RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
LIGONIUS PRIIMA: 

Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vaL 
Trečiad, ir Sek m. tik susitarus. 

DR. EMILY V. KRUKA5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Ofteo Tel. LAFayette 3210 

Rez. TeL REPublic 0054 
Jeigu Neatsiliepiama — 
Saukite: KEDzie 2868 

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1—3 vaL popiet 
tr nuo 6 SU 9 vaL vakare. 

Trečiadienio vakarais Ir taipg] 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namą.) 

Dr. VVaifer J. Kirstuk 
PHYSICIAN and SURGBOH 

(lietuvis Gydytojas) 
3925 West 59:h Street 

VUJLNDOS: 1 — 4 popiet, 1:11 —' 
l i l Takarala. Trečlad. p a t a i eutartL 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

8757 S. Western Ave. 
Ofiso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: HEMlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadieni pagal susitarimą; kitomis 
Hiflnnmia nilO 2 i k i 4 DO p ie t , 

7—0 vakare. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
Antradieniais, Ketvirtadieniais 

i r P o n l r + a r H ^ n i ^ 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-9 P. M. 
S147 S. Halsted St^ Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Valandos: &—8 popiet. 
TeL: GROveklll 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIfiAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Bd. 

IDtrgia Vaistinės Name) 
OFISO VALAMDOS; 

Kasdien nuo 1 iki 4 VaL p.p. ir 
isjrtnadtgniali pasai lutartį' | 7 iki 0 vak. Trečiad. pagal sutarti, 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Dr. Vincenf E. Zopel 
DENTIST 

2421 W e s t 6 3 r d Street 
Valandos — Telephone — 
Pagal sutartį. GROvehill 731S 

TeL OANal 6122 

DR. B1E2IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

S241 West 66th Place 
TeL REPnbMo 7868 

TeL CANaI 0257 
Rez. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALAT0RI5 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 

Res. 6958 So. T aiman Ave. 
Pes. TeL GROvenill 0617 
Office TeL HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2422 West Marąuette Bo*4 

OFISO VALANDOS; 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakare. 
Trečiad. ir Nedaliomis susitarus. 

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

3? « « * * * • 

DR. A. JENKINS 
PHYSICIAN * 8URGBON 
( U B T U V I 8 GYDYTOJAS) 

2660 W. 63rd Street 
OFISO VALANDOS: 

KMdl«n nuo 1-4 p.p. Ir 7 : l i - t rak. 
SeAtadlenlalj nuo 1-4 popiet. 

Tročlad. Sekmad. 
popiet. 

uldaryta. 
Ofiso TeL — PBOspeot S8S8 

1«L — VTH«lnl* M » i 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 

Tel. YABds 3146 t 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IK AKINIUS PRITAIKO 
744 West S5th Street 

VaL: 11—12; 2—4; ir 6:30—$:90 
Pirmadieniais: 2— i is 6:30—8:30 

Šventadieniais: 11—12. 

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

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

Sekmad., Trečiad. ir Sestad. 
Vakarais—tik pagal sutarti. 

Office Tel. YABds 4787 
Namu TeL PROspect 1030 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: nuo 2—4 ir 6--8 

Ofiso TeL: PULLMAN 1195 
Namu Tek; PLLLMAA 8272 

Ofiso TeL VIRginia 0(O6 
Rezidencijos TeL: BEVerly V3AA 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiadieniais pasai sutart}. 

Dr. A. Montvid. MJ5. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madhson Street. 
Ofiso TeL: SEEley 7SS0 
Resiz. TeL: BRUnswiek 0607 

VALANDOS: 1 »no 1 W 8 popiet; 6 iki 6 yjUors 
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HELP WANTED — MOTERY8 " D R A U G O ' 
DARBŲ SKYRIUS i 

*OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<H 

"DRAFGAS" ITELP WANTED 
ADVKRTISING DEPARTMENT 

127 N a Dearborn Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

HELP WANTED — MOTERYS 

BILLING CLERK 
And General Office 

Stenographer 
Por pleasant work in Loop affice 

of a small manufacturer. 
5V2 day week. 

Good wages. 

Apply F. A. HOLMGREN 
Room 1124-332 S. Michigan 

SIUVIMO MAŠINOMS 
OPERATORIŲ 

Prie. ztg-zaj? mašinų. Greitas fsMlr-
bimas, pastovumas. 

SHIFRIN & SINGER, INO. 
600 S. Blue Island 

ROOM 607 
i 

TELETYPE OPERATOR 
EXPERIENCED 

Good Opportunity 
35 hour week. Salary — $34. 

PHONE — MeCRANN 
CANAL 5900 

WANTED 
GIRL 

TO INSPECT 
LITHOGRAPH PLATĖS 
No experience necessary 

Some knowledge of typing. 

STEADY WORK 
35 HOUR WEEK 

MAKLIN 
LITHOPLATE CO. 

551 W. Congress 

WANTED 
ELECTROMATIC-TYPIST 

Experienced 
5 Day Week 

GRINNELL CO. 
4425 S. Wes?tern Blvd. 

*%. 

Nauja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

ParaSS 
KUN. TOMAS CHASE (Clžauakas) 

Išleido Strafford House, Inu 
Žemėlapiai, kronolo^ija, S90 pusi. 

Užsakymus siųskite 1 — 
KAINA: f 3.50 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley A ve. 

Chicago 8, Illinois 
LITHUANIA Enelos** JOM «riU 
Please send me postpaid 
copies of your book THE STORY OF 
LILI i i 9 * * • • • • • • « • • • • • 

Address 

GENERAL OFFICE 
CLERKS 

STENOGRAPHIC AND TYPING 
ABILITY NECESSARY . . 

High school education 
GOOD PAY, 5 DAY WEEK 

BALDWIN LOCOMOTIVE 
SALES CORP. 

3700 West 38th Street 
VTRGINIA 0685 

HELP WANTED — VYRAI 
MEKANIKŲ 

PatyHuslu prie Chrysler pageidauja
mi. Pastovumas. Aukšta valandinS 
ratą, mėnesiniai bonai, atostogos ir 
apdraudė pienai. 

TERMINAI. MOTOR SALES 
2750 I,A\VRENCE AVE. 

RAVF\S\VOOD 1230 

P A D Ė J Ė J O P R I E T R O K Ų 

Gera Mokestis 
Atostogos 

Kreipkitės prie Mr. Sekera 

UNIVERSAL FURNITURE CO. 
S557 W. 26th St. 

MARBLE 
DIRBTUVĖJE DARBININKU 

Išmokite amatą aukštai speciali-
zuotoie srityje. Pastovumas. Li
goninės ir grupės apdraudos są
lygos. Atsišaukit tarp 10-12 vai. 

HENRY MARBLE CO. 
3208 S. SHTEIiRS AVENTE 

CHICAGOJE 
Iš BALF 9 Skyriaus 
Susirinkimo 

Town of Lake. —- Bal. 20 
d., parapijos svetainėj įvyko 
BALF 9 skyriaus skaitlin
gas susirinkimas. Pirminin
kui neatsilankius, susirinki
mą vedė vice pirm. B. Piva-
riūniene. Naujų narių įsira
šė Anastazija Snarskiene ir 
Barbora Norbutiene. 

Nutarta rengti vakarą su 
prakalbomis ir užkandžiu 
gegužes 15 d., parapijos sve
tainei. Įžangos nebus. Iš 
anksto visus kviečiame daly
vauti. Komisiją sudaro: dva 
šios vadas kun. K. Baraus
kas, B. Pivariūnienė, Nor

is skyriaus sandelio į aps
krities centrelį. Tą darbą at
liks Jonas Bardauskas. Pa
vienių žmonių drabužius at
veš į skyriaus sandėlį pir-

kam gauti afideivitus. Mes 
nerandam savo giminių, ku
rie galėtų mums padėti. Bet 
kreipiamės į ne gimines, ku
rie rodo mums gerą širdį iš 

mininkės V. Daugirdienės spausdami ne vieną gailią 
sūnus. ašarą. Jei atsirastų gerašir

džių žmonių, kurie galėtų 
mums padėti atsiųsdami ga
rantiją (afideivitus), mes 
ten nuvažiavę nebūtumėm 
našta. Visi esam darbingi ir 
galėtumėm dirbti viską. Tu 

E. Morkūnienė perskaitė 
laišką iš Danijos nuo trem
tinės motinos su dviem vai
kais'. Jos vyras yra dingęs, 
štai, laiško ištrauka: 

"Mes jaučiam, suprantam 
visus rūpesčius- ir darbus, 
kuriuos aukojat mums varg
šams, be tėvynės esantiems. 
Be jūsų pagelbos mūsų pa
dėtis būtų" sunkiai pakelia
ma, Mūsų visų viltys ir a-
kys nukreiptos į jus, bran
gūs broliai ir sesės ameri
kiečiai! Kam mes šiandieną 
atvertumėm savo širdis, kam kienė, Mickūnienė, Marinie-

nė, Snarskiene, Norbutiene, j m e s pasiskųstumėm, sunkio-
T» ^,:»:^:^«s ' se valandose, jei ne jums. 

Bet žinom, jaučiam, kad dar 
yra mūs brolių lietuvių, toli 
už okeano, kurie rūpinasi, 
kad mūsų vargą bent kiek 
sušvelninti. Po šv. Velykų 
ketvirtadienį, buvo rusų ko
misija ir vėl mus ragina grįž 
ti namo, baugindami kad vė
liau gailėsimės. Ir vėl baimė 
mūsų ir taip sunkiam gyve
nime. Kartais per pažįsta
mus Amerikoje pavyksta kai 

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti-

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

VYRŲ REIKIA 
Išmokti 

COIL SPRING ASSEMBLING 

Patyrimo nereikia. 
Gera mokestis laike mokinimo. 

B A N N E R 
BED CO. 

3622 So. Morgan St. 

B. Cicieniene. 
B. Norbutiene aukojo $10 

dėl "Care", kad pasiųstų da
lykų reikalingai šeimai. 

B. Pivariūnienė apsiėmė 
pasidarbuoti aukų rinkime ir 
vadovauti vajaus reikalu. 
Kas daugiau galėtų pasidar
buoti aukų rinkime, dėl pla
tesnių informacijų prašomi 
kreiptis į B. Pivariūnienę. 

Nutarta dalyvauti vajaus 
atidaryme gegužės 11 d., Da 
riaus-Gireno salėje. Priside 
kime auka ir darbu prie BA 
LF vajaus. Korespondente 

rėdami garantijas ne taip 
bijotumėm. Neturint parody
mo, kad turi kur išvažiuoti 
galim būti grąžinami į bol
ševikų rankas, kur mūsų lau 
kia tik mirtis," 

oooooo LABDARYBE o00000 
LIETUVIŲ R.K. LABDARIŲ SĄJUNGA 

• O N . ANICETAS LINKUS, DVASIOS VADAS IR KDIN1H. 
4557 So. Wood Street, Chicago, nilnoi* 

SJ VAKARE MITINGAS I $50.00 Zarasiečių Klubo au-
Lietuvių R. K. Labdarių fca. 

Sąjungos centro susirinki
mas įvyksta šį vakarą šv. 
Kryžiaus parap. salėj, 7:30 
vai. vakare. 

Be paprastųjų reikalų, dar 
botvarkėj yra numatyta ke
letas labai svarbių reikalų, 
kurių tarpe yra — gegužės 
mėn. 30 dienos (Kapinių 
Puošimo) darbai: rinkliava, 

Gražių žodžių pridėti prie j piknikas ir Lietuvių Senelių 
šio laiško nėra reikalo. Rū
pestinga motina per ašaras 
kalba į mus. Jei kas galėtu
mėt jai kaip nors pagelbą 
suteikti, kreipkitės šiuo ad
resu: BALF 4-tas skyrius, 
5015V2 Kenmore Ave., Chi
cago, 111. 

Kas turite nebenaudojamų 
rūbų, ar avalinės, prašomi 
atvežti į skyriaus sandėlį, 
1641 VVabansia Ave. V. T. 

Rumunijoje mirė moteris 
kurios dėka prieš 13 metų 
Chicagoje pateko į spąstus 
John Dillinger, Amerikos di
džiausias priešas, ir buvc 
užmuštas. 

7H£ WEATH6R 

Dėkingumas ir godumas 
PLATINKITE ' 'DRAUGĄ'* l drauge nevaikščioja. 

Tremtines 
BALF Susirinkime 

North Side. — Balandžio 
20 d., parapijos salėje, įvy
ko BALF 4-to skyriaus su
sirinkimas, kuriame kun. V. 
Reičiūnas neperseniai atvy
kęs iš Prancūzijos pasakė į-
domią kalbą iš tremtinių gy
venimo. 

Iš raportų paaiškėjo, kad 
valdyba ir visi nariai pasi
rengę prie rajaus ir laukia 
daugiau patarimų iš vajaus 

[komiteto. Vajaus pradžiai 
nariai susirinkime sudėjo 
$35. Po $10 aukojo: Aleksas 
Laurinaitis, Kazimieras Juo
zaitis ir Viktorija Tut>elie-
ne. Emilija Morkūnienė au
kojo $5. 

Narystės mokestį užsimo
kėjo: K. Rauskinas, E. Raus 
kinienė ir A. Laurinaitis. 

Nutarta birželio m. sureng 
ti piknikas. Rengimo komi
sija iš anksto pradės dar
buotis. 

Nutarta drabužiai išvežti 

SPAUDOS VAJUS 
Būtinai Užsisakykite ir Platinkite 

Amerikos LietuviŲ labiausiai skaitomą mėnesini, religini, pat
riotini i r gausiai paveiksluotą la ikrai t j 

"ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELI" 
. . - t 

LETDŽIA 
Lietuvos Pranciškonai 

MOUNT 8*T. Ff tANCIS GREENE, MAINE 
. k»» "Varpelyje* 

Spausdinami gražūs aprašymai, pavyzdžiai ir trumpi straipsne
liai įvairiais klausimais. Talpinamos naujausios žinios iŠ Kata
likų gyvenimo Amerikoje ir kituose kraštuose. Aprašomos Lie
tuvių kančios komunistų okupuotoje Lietuvoje ir ištrėmime. 

.»» "Varpelio' 
Kaina metams — $2.00. 

spalvuotą, , ; • ̂ £ t y p a Į | « » a r t o j a i gauna kasmet gražų, spa 
\ ^ « < V ' Sienini Kalendortg. 

P U A t H ^ J Ą I , Suj4nke tris* naujas "Varpelio" prenumeratas, 
ketvirta prenumeratą gauna veltui. Platintojų pavardės bus 
skelbiamos ^Vącpeiyje." > 

. ' . ' ' - K I E K V I E N O J E A M E R I K O S L I E T U V I O Š E I M O J E 
; • : : : . • • T E S K A M B A L I E T U V I Š K A S 

"VARPELIS" 
• . Kreipkitės adresu: 

'-* . • ~ .• ČFtANCISCAN FATHERŠ 
Mount Št. Francis : Greene, Maine 

JI -
^ j l » - . — 
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UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 

Tėvų Mari jonV Ruošiamą žurnalą Anglų Kalboje 

"THE MARIAN"! 
PRENUMERATA — $1.00 METAMS 

Žurnalas bus mėnesinis. 
Kaina — $1.00 metams. 
Žurnalas bus leidžiamas Anglų kalboje. 
Pirmas Žurnalo numeris pasirodys kaip tik 

turėsime pagrindinį prenumeratų skaičių. 

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

Šiuomi prisiunčdu prenumeratą jūsų naujam žurnalui, ir 
meldžiu siųsti jį vieniems metams, šiujomi prisiunčiu mokestį 
iš anksto vieną dolerį — $1.00. 
KAM SIŲSTI ŽURNALĄ; 
V A u J J A o . » < • • • • . . . • • « • « • . . « . . « « . . . • • • • • • . • • • • . • 

ANTRAŠAS 
Miestas Valstybe ( ) 

Postai Zone 

^ = 

Uncle Sana Says 

= 

"Where on earth did my moneyi 
f o?" How eftea taave yoo Toicsdj 
thifl question, half In wonder, half 
ta dUmay! It's se easy te frltter 
away ready cash. A doltor kers—J 
and a dsUar there—and In the end, 
nothinf to show for l t And yet sav-
iBf for the thJnf • yoo w»nt—a M f 
home, iravel sr fature security—to 
easy and eflecUve slmaly by allot-
ing a portion sf your Incams eltber 
through the payrell savtacs se by 
arranf ement with your bank f ar thd 
S3Wtomatlo purchase sf United 
Stotos Savinfs Bonds. DoOars f, 
your bonds grsw. Wben yoo buy 
gavlnfs Bonds rejTilarly, you ars 
bnUdlnr the nest-efg for wbatevet 
you've set ysur heart m»mi^i 

V. S.Trfsury Dtfr*m*nt 

; < • 

^ e i 

8L - • « 

WAICM UYtNCS 010Wl 
Tf^ Tflt TM> Trik 

ž.raoacriGE3i ciac3ioEDiErni 
i jcacr iczirr j rzB FOR THAT HOME 

ALL YOUR OWN 
T««VU Nmdl M M t r v * . 

plet are ssving bers m becomt 
ąęo* m thefre amimnlated ths 

4own pavmeoc oeedtd.. Any coovenieot amoont opens 
yoor insured savings accouot at diis Attoritfioa, 
<fcaxr wiU d»om yoo hov auch m oe«d a» a m 

KEISTUTO SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Seo'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALTJMET 4118 

mm**^ 

SAVE WITH A PURPOSE - SAVI- ON A PLAN 

J - — 

Prieglaudos namo šventini
mas, kuris bus liepos mėn. 
4 d. 

Svarbu, kad į šio vakaro 
susirinkimą suvažiuotų visų 
kuopų atstovai, visa centro 
valdyba, direktoriai. Nuo
širdžiai užkviečiame atvyk
ti gerbiamą dvasiškiją ir vi
sus veikėjus, g&rbės narius 
ir rėmėjus. 

Nesnaudžia ir ketvirtoji 
kuopa, Dievo Apvaizdos par. 
Per seserį-vienuolę Anasta
ziją gauta prieglaudai aukų. 

Penktoji kuopa, šv. Jur
gio parap., po Velykų suren
gė sėkmingą vakarą. 

Brighton Park, 8 kuopa, 
balandžio 20 d. turėjo pa
rengimą, kad padengti ke
lionės lėšas vienam lietuviui 
našlaičiui iš Europos. 

West Pullman, iš 10 kuo
pos, centro iždininkas kan. 
A. Linku? pranešė priėmęs 
a. a. Žuvitienės palikimą — 
$8,000.05. 

Marąuette Park kuopa lai
mėjusi garbės narę Jufrozi-
ną Gudailienę. 
PRAŠOMA TALKOS 

Centro valdyba ir prie-
Praėjusio mėn. centro su-1 Raudos statybos komisija 

sirinkime, išklausius prane- kreipiasi į visuomenę pra
simų iš kuopų veiklos, gali
ma buvo susidaryti gerą 
vaizdą. Visur veikiama, bruz 
dama. 

Antroji kuopa, Roseland, 
rengiasi prie rinkliavos, ku
ri bus prie bažnyčios, Gau
ta reikalingi sutikimai ir lei
dimai. 

Ciceriečių trečioji kuopa 
atvežė į centrą $150.00: vie
no garbes nario mokestis ir ' 

šydama paramos, aukų. 
Dar gana daug kambarių 

yra, kurie nėra užsakyti. No 
rėdami savo vardu įrengti 
prieglaudoj kambarį, tuoj 
kreipkitės h centro iždininką 
kun. A. Linkų. Reikia kop
lyčiai suolų ir šiaip jau įvai
riarūšių daiktų, inimant kė
des, stalus, virtuvei reikme
nis. 

Labdarys 

1 0 , 0 0 0 BONKŲ 
•f 

DEGTEVfiS 
BRANDCS 
RŪMO 

• GIN 
• VYNO 

KORDIALŲ 
• KRUPNIKO 

Bos Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 
Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

M O N A R C H 
LI Q U O R 
STORE 

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

^ = ^ 1 

» nrae JTOBRK PASKOLOI AMT KAMO 
» JHOU NORITB PAImtn tAvrmaaa 
• raov MOREn aAun s* — KRMPKITM 

Savines 
1739 So. Halsted St TeLCANal860fl 

M Foaenu 
CoiponUlon, 

•o ^ 
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•ntered aa Second-Claas Matter Mareli II, 1916 at Chlcago, Illinois. 
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|«.0t per year oatalde of Cbicago; 
$7. to per y ©ar to Cbiea»o A Cicero: 

4 cerata per oopy. 

Prenumeratos kaina CSiicagoJe Ir 
Cioeroje per pasta: 

Metama .'. $7.00 

Jungu Valstybėse, bet ne CbJcagoje: 
Metams $1.00 
Pusei Metu m*** *•*• 

Metama $8.00 
Pusei Metu 4.S0 

Ptultfus reikia siusti Pašto Mouey 
Orderiu su užsakymai* 

Skelbimų kainos bua prisiunčiamos 
tuojaus, rarua prašymą. 

Pusei Metų" • • • .V.V.V.V.V.*.. Ti!ot'dKBLBKITBS DIBN. "DRAUGE 

6en. Marshallo Pranešimas Visuomenei 
EUROPA MERDĖJA, O DAKTARAI TIK KALBA 

Generolo Marshallo, Jungtinių Valstybių sekretoriaus, 
pirmadienio vakaro radijo pranešimas visuomenei bu
vo išsamus ir pusėtinai atviras. Pranešimas liete "ke
turių didžiųjų" konferenciją Maskvoje. 

Europos būkle ir politiniu ir ekonominiu atžvilgiu 
yra nepaprastai sunki ir komplikuota. Taikos delsimas 
ir viso pokarinio gyvenimo stabilizavimo trukdymai 
skaudžiai atsiliepia į visų Europos žmonių gyvenimą. 
Pats gen. MarshalJas savo kalboje pasakė, kad dakta
rams besitariant Europa merdėja. 
SOVIETŲ RUSIJOS APKALTINIMAS 

Jei taikos vis dar nesulaukiama, jei Maskvos konfe
rencija užsibaigė be pasekmių ir jei neparuoštas taikos 
sutarčiai su Vokietija ir Austrija projektas, tai yra 
kalta Sovietų Rusija. Tą apkaltinimą atvirai ir drą
siai metė gen. Marshall. 

Konferencijoj liestį šie klausimai: 1) Vokietijos an
glis; 2) centralinė vyriausybė Vokietijai; 3) Vokieti
jos ekonomija, 4) reparacijos ir 5) sienos. Nė vienu iš 
šių visų klausimu nesusitarta, nes prie jų visų Mask
va statė savo imperialistiškus reikalavimus. 

VOKIETIJOS-LENKIJOS SIENOS 
Gen. Marshallas gana daug kalbėjo apie sienas tarp 

Vokietijos ir Lenkijos vakaruose. Rusai tvirtinę, kad 
tos sienos jau galutinai buvo nustatytos Potsdamo kon
ferencijoj, kuomet Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos 
atstovai buvo ir pasiliko visai kitos nuomonės. Aiš
kiau kalbant, rusai dar vieną susitarimą nori sulaužyti. 

Sekr. Marshall sako, kad Jungtinės Valstybės pripa
žįsta savo pasižadėjimus Jaltoje kompensuoti Lenkiją. 
Kadangi jos teritorija į rytus nuo Curzono linijos in
korporuota j Sovietų Rusiją, todėl sutikta jai duoti 
teritoriją vakaruose. Bet dabartinės, laikinai nustaty
tos sienos Vokietiją atkerta nuo teritorijos, kuri jos 
gyventojus aprūpindavo daugiau negu vienu penkta
daliu maisto. 

Pagaliau, Lenkijai esą būtų pavojinga pyktis su Vo
kietija. ''Mes turime tikėtis, kad ateityje demokratinė 
Lenkija ir demokratinė Vokietija bus geri kaimynai" 
— pažymėjo gen. Marshall. 

DIDIEJI PRINCIPAI IR KOMPROMISAI 

Toliau, jisai pastebėjo, kad tie klausimai, kurie bu
vo iškelti, turi milžiniškos svarbos Europos žmonių 
gyvenime ir pasaulio ateities istorijai. 

"Mes neturime eiti į kompromisus didžiuose princi
puose, kad pasiekti susitarimą susitarimo naudai" — 
priminė p. Marshallas. 

Iš privataus pasikalbėjimo su diktatorium Stalinu, 
p. Marshallas supratęs, kad ateities taikos konferenci
jose rusai būsią nuolaidesni ir daugiau palinkę į kom
promisus. Jis griežtai vi s tik pasisakė prieš taikos del
simą. Matyt, jis aiškiai mato, kad juo toliau yra ati
dedama taikos sutarčių sudarymas, juo daugiau pa
vojų susidaro Europai patekti į totalitarinio komuniz
mo spąstus. 

GEN. MARSHALL KOMPLEMENTUOJAMAS 
Atrodo, kad ne tik Prezidentas Trumanas, bet ir 

spauda, ir visuomenė patenkinta gen. Marshallo laiky
sena Maskvos konferencijoj. __̂ --"*""" 

Tiesa, konferencijoj nesusitarta nė vienu klausimu, 
bet nesusitarta dėl to, kad p. Marshallas laikėsi griež
tai, tvirtaį stovėdamas už tuos principus, be kurių at
statyti pastovi taika yra neįmanoma. Jei j i s būtų ve
dęs taip nuolaidžią politiką, kaip jo pirmtakūnai, su
prantama, kad būtų prieita prie susitarimų s u Stalinu. 
Bet tada būtų buvęs ne taikos ir ne vakarų demokra
tijos laimėjimas, bet komunistiškojo totalitarizmo. 

• 
Detmolde, anglų zonoj, Vokietijoj, lietuviai leidžia 

didoką savaitraštį "Lietuvių Žodį", kurio vyriausiu 
redaktorium yra Jonas Kardelis. 

Vienas tremtinių stovyklos Europoje lietuviai leidžia 
tikrai įvairų juokų laikraštuką, pavadintą "Dievo Paukš
telis. " i ? 

Stalino Rusijoje (5) 
Ar Yra Kokia Laisve? 

• 

K^ PASAKOJA SUGRlžĘ IŠ MASKVOS 
. ŽURNALISTAI 

(Rašo "Draugo" bendradarbis Vyt. Arūnas) 
Ar sovietų piliečiai yra laisvi? Ar ten yra kokia 

la isve. . ./ 
Ir pasakysiu atvirai, kad aš nemačiau ten jokios 

laisvės. 
Ar pats Stalinas nepatvirtino Haroldui Stassenui, kad 

jo kraštas dar reikalingas politiškos cenzūros? 
Tokios laisvės, kokia yra vakarų kraštuose, Sovietų 

Rusijoje nėra. Kas ten nenuvažiuotų, tą visad patvir
tins. Ten valstybė yra viskas, gi žmogus — niekas. 
KAIP SOVIETAI ĮSIVAIZDUOJA LAISVĘ? 

jį pamatė milicininkas ir nusivedė į komisariatą, kur 
uždarė į tamsų kambarį, paskui ilgai tardė ir tik vėlai 
vakare paleido. Pasirodo, Maskvoj labai pavojinga žiū
rėti į planą. Pabandykite tai daryti Londone, Paryžiu
je ar New Yorke, jums niekas nė žodžio nepasakys. 

Visi šie dalykai, kuriuos mums teko pergyventi, mums 
tik įrodė, kad Rusijoje nėra jokios laisvės. Nežiūrint 
visos apgaulingos išvaizdos, kurią mums stengėsi pa
rodyti, tikrasis R/usijos gyvenimas pasiliko, mums už
daras ir neįsiskverbtinas. Kiekvieną minutę, kiekvie
name judesy mes pastebėdavome, kad rusai su nepasi
tikėjimu žiūri į mus ir bijo, kad mes neužkrėstume jų 
piliečių savo vakarietiška atmosfera. 

Tie, kurie važinėjo po Rusiją prieš penkiolika ir dau
giau metų, pasakojo tuos pačius dalykus. Pasirodo, kad 
ten niekas nepasikeitė. 

(Rytoj seka šio raportažo tęsinys "Sovietai reika
lingi pinigu'')• 

Aš dažnai statydavau šį klausimą rusams ir atsa
kymas būdavo visad vienodas, kad jie jaučia didžiausį 
"malonumą", kad gali dirbti tėvynės naudai. 

Bet iš jų pusės aš susilaukdavau kurjoziškų klausi-
mų: 

— Ar Prancūzijoje yra demokratija? 
Kada aš teigiamai patvirtindavau, tai jie sakydavo: 
— Tai kaip jūs galite prileisti, kad kada jūsų vy

riausybė ką nors nutaria, parlamentarai ir žurnalistai 
gali išsireikšti prieš šį sprendimą? Čia mes visi sutin
kame; ką vyriausybė nutaria, tam visi pritaria. 

Tai, jie pritaria kaip avys. Ar beverta toliau jiems 
ką aiškinti apie demokratiją, nes jie visai kitaip su
pranta laisvą gyvenimą. Per trisdešimt metų jie iš
gyveno komunistiškoje propagandoje ir nesupranta, 
kaip jie gali atsisakyti nepasirašyti paskolos bonus, 
kuriuos valstybė išleidžia ir kada jie turi didesnę savo 
uždarbio dalį paaukoti vyriausybei. Tai nėra laisvė, 
bet diktatūra. Jie nesupranta to, kad tai nėra demo
kratiškas rėžimas, jei kada ima traukinio bilietą, turi 
pristatyti visus dokumentus. Jie nesupranta nei to, kad 
su darbininko knygute jie pasidaro fabriko vergais ir 
negali pasišalinti nuo darbo ar ieškoti jo kitoj vietoj. 
KODĖL RUSIJOJE YRA POLICIŠKAS RĖŽIMAS? 

Jei jie to nesupranta ir jei jie skaitosi laimingi ir 
laisvi, tai kodėl sovietų vyriausybe išlaiko policišką 
rėžimą. Ar bijo vidaus neramumų? Jie neįmanomi. Sta
linas tvirtai laiko visus savo vadžiose. Tikrumoje Krem
liaus bijo, kad sovietų filiečiai neužmegstų draugiškų 
ryšių su vakarais, tad štai kodėl aplink Rusiją yra 
nuleista "geležinė uždanga''. 

Dabar yra išleistas įstatymas, kad sovietų pilietės 
neturi teisės ištekėti už svetimšaliui, kad jos negalėtų 
išvažiuoti iš Rusijos. 

Tiek amerikiečiai, tiek anglai ar prancūzai žurnalis
tai yra tvirtai įsieikinę, kad Maskva dar negreitai pa
kels savo "geležinę uždangą". 

"GAL BŪT BUS GALIMA" 

Mums, kurie buvome Maskvoje stebėti konferenciją, 
pagal ministrų susitarimą, buvo užtikrinta laisvė. Bet 
šią laisvę radome visai rusišką. Tai yra mums nieko 
niekad neatsakė, bet kai ką nors prašydavome, visad 
atsakydavo "gal būt bus galima". Taip čia priimta 
atsakinėti svetimšaliams. O tas "gal būt bus galima" 
verčia laukti ilgą laiką ir dažniausiai prašymas niekad 
nebūna išpildytas. 

Kiekvienoj delegacijoj buvo savų fotografų ir kino 
operatorių. Bet kada jie paprašė, kad jiems būtų leista 
padaryti nuotraukų gatvėje, kaip kad buvo priimta da
ryti Paryžiuje ar New Yorke, tai buvo atsakyta "gal 

Brone Našlaite t 
^ , 

i 

, 
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NKVD SPĄSTUOSE 
ŠIURPŪS LIETUVAITĖS PERGYVENIMAI 

BOLŠEVIKŲ KALĖJIMUOSE 
• * 

< Tęsinys) 
Nebėra ko laukti! Laisvėn, laisvėn f Skubame pra

nešti kitoms kameroms, tačiau ne visos patiki ir bi
josi. Nutariam pradėti išsilaužimą. Laukti, kol sugrįš 
priešas ir mus išžudys, neverta... Rizikuojam. Laisvė 
už viską brangesnė! 

Ilgas, stiprus vienintelis kameros suolas į darbą! 
Sukimba stipraolės merginos ir bombarduoja juo ąžuo
lines, senas kameros duris. Po 10 minučių atsiranda 
duryse langelis, pro kurį išlenda visos kameros gyven
tojos ir bėga vaduoti kitų kamerų. Visi kaliniai, pa
jutę išsilaužimą, irgi nerimsta. Ir jie bombarduoja sa
vųjų kamerų duris. Visas kalėjimas paskendęs įvairių 
garsų dundesyje. Vyrai susiranda įvairių įrankių san
dėliuose ir sėkmingai varo išlaisvinimo darbą toliau. 

Prausykloje sutinku Aldoną ir Magdutę. Koks džiaugs 
mas! Po bendro džiaugsmo einu į vyrų skyrių ieškoti 
Vyto... Ilgas, tamsus koridorius, jame darbuojasi vy
rai su kirviais ir štangomis, lauždami kamerų duris, 
pro kurias veržiasi i^lyškę, barzdoti, nuskustomis gal
vomis ir apdriskusiais rūbais vyrai. Įspūdis baisus, 
atrodo, jog esi patekęs i, banditų urvą, jei nepažvelgtum 
į jų melancholiškas ar džiaugsmu spindinčias akis. Ei
nu ir einu tuo koridorium, pasukdama į šalutinius ir 
atidžiai žvelgdama į kiekvieną kamerą ir kiekvieną 
veidą, tačiau Vyto nematyti. Liūdna ir graudu. Mano 
laisvė manęs nebedžiugina. Grįžtu nusiminusi, vilties 
netekusi. Gal jis jau sušaudytas? Gal šią naktį išvež
tas? Kur dabar ieškoti? 

• 

Vėl grįžtu tuo pačiu ilgu koridorium ir išeinu į, kie
mą. Kieme atsistoju prie vartų ir stebiu visus išeinan
čius. Jau visos kameros baigia ištuštėti, ir kiemas tuš
čias, bet jo nėra... Laikas eiti iš to baisaus kiemo, bet 
aš lyg ko lūkuriuoju, lyg ko bijau. Tūlas pilietis pa
vaišina duona su sviestu ir kiaušiniais ir siūlo savo 
pagelbą, bet man nieko nesinori. Viršuj galvų pasiro
do balti debesėliai. Tai sprogsta priešlėktuvinės artile
rijos sviediniai. Vienas buvęs karininkas įsako mums 
slėptis nuo skeveldrų. Sugrįžtame atgal j kalėjimą. Dar 
sykį pažvelgiu į mūsų kamerą. Pasieniais be tvarkos 
išmėtyti čiužiniai, o tarp jų mūsų burtininkė rankioja 

boLt TTTI^ srm6neai ,aiko ir fotografai 3 3 ££:.ir kitu8 kalinių p a , a i k u 8 - ™ * * 
pasiliko tebelaukia leidimo. *H 
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Tas nuotraukas, kurias teko matyti laikraščiuose, te- Gatvėje taip viskas nauja, gražu, žalia ir miela, lyg 
ko padaryti slaptai, sovietų milicijai atsukus nugarą... 

Veltui laukė prancūzų radijo stoties reporteris leidi
mo, kad jam būtų leista padaryti radio rajtortažą gat
vėje. Jam irgi buvo atsakyta "gal būt bus galima". 

Kitas pavyzdys: mes norėjome gauti vieną automo
bilį, kad galima būtų nuvažiuoti į tolimesnius Mask
vos priemiesčius. Paryžiuj sovietų delegacijai buvo pa
skolinti penki automobiliai, čia iš mūsų pareikalavo 
kiekvieną kartą tiksliai nurodyti, kur mes norime va
žiuoti. - * 

NEGALIMA ŽIŪRĖTI J PLAN£ 

Arba dar kitas pavyzdys. Kai buvo suruošta Intu-
risto ekskursija į Leningradą, aš turėjau imti traukinį, 
kuris ėjo 20 vai. 30, bet jokiu būdu ne kitą. Vienas iš 
mano kolegų, komunistiškos spaudos korespondentas, 
pavėlavo į traukinį ir norėjo paimti kitą, kuriame bu
vo vietos. Bet jis buvo paprasčiausiai iškeltas su visu 
savo bagažu į peroną... 

Norite dar kitą pavyzdį? "Le Monde" koresponden
tas, paklydęs Maskvoje, nebesurado kelio sugrįžti ir 
prie vienų didelių rūmų, išsitraukęs savo planą, norŠjo 
susiorientuoti, kurioj vietoj jis randasi. Bet nelaimei, 

j 
, - j 

Lietuva turi vėl bafi Nepriklausoma Valstybė! 

rojuje. Nežinau, kur eiti. Aldona pasiūlo eiti su ja 
drauge. Einame per miestą drąsiai, energingai, bijo
damos, kad kas neįtartų ir nesulaikytų kaip pabėgu
sias kalines. Tačiau niekas i mus nekreipia dėmesio. 
Bolševikai bėga; taip pat bėga iš miesto ir daugybė 
gyventojų, bijodami artėjančio fronto. Praeidami rau
donarmiečiai mus draugiškai kalbina, klausdami kelio. 

Pas Aldoną neužeinu, bet pasuku į priešingą pusę 
pas vieną mokytoją. Atėjusi prie jos namų, nusigąstu: 
kiemas pilnas ginkluotų žydų. Matyt, namo šeimininkų 
čia jau nebėra. Klausti pavojinga. Eidama tolyn, susi
tinku poną K., mano geriausios draugės vyrą, kuris 
mane pakviečia pas save ir paaiškina: 

— Jūsų ieškomoji mokytoja išvežta į Sibirą. Jūsų 
bute taip pat nieko nebėra, viskas išvežta... Jame gy
veno kalėjimo gydytojas... . 

Vos spėjus mums užeiti į jo butą, triukšmingai įsi
veržia viena mano draugė, pranešdama džiuginančią 
naujieną, kad kaliniai išsivadavo, ir kviesdama jų pa
sitikti... Neužilgo ir jo žmona grįžta, ragindama sku
bėti manęs pasitikti..t Ir atsiduriame viena kitos glė
byje, nebeištardamos nė žodžio ir užspringdąmos 
džiaugsmo ašaromis. 

. 4>i -•.£».—i 
(Bus daugiau) 
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T A R K A I N I U K A I 
Rašo Noleeiii Vidikas 

O tai čėsai, baisūs čėsai 
pradėjo siausti čia kapitalis-
tičnoje Amerikoje prieš rau-
donfašistus. Kas sakė, kad 
amerikiečiai "nieko neuž
miršta ir nieko neišmoks
ta"? O je, juk neperseniai 
šitaip plimpino Moskovskos 
"načinkos" nuolankusis "di-
eloproizvoditielius" VabaJas-
Prūseika... ir smarkiai jis 
klydo. Amerikiečiai išmoko 
nuo Rusijos tavorščių dary
ti "počistkas"... Žinoma, ne
visiškai išmoko taip daryti 
''počistkas", kaip kad Sta
linas daro sovietskoj Rusi
joj, bet biską pramoko. Tik 
be kraujo... 

• • • 
Seniau bolševikai labai a-

lasavojo ant Amerikos, kad 
nesimokina santvarkos iš 
"matuškos" Rusijos. O da
bar jau jie alasavoja ir lo-
joja Ameriką, kam ji pana
šiai daro, kaip maskolių 4'ta 
tuška" Stalinas darė... Ir su
prask tu, žmogau, jei gali 
suprasti, ar bolševikai se
niau buvo tokie "sumašed-
žai", ar jie dabar jau pa
virto į "sumašedšus"... 

Raudonplimpių berazumių 
aš "nerazumie'\ 

• * • 
Taigi, Amerika jau pada

rė "počistką'' savo State 
Departamente... jau iššlavė 
lauk didžiumą raudonų pa
razitų bei moskovskų "fri-
entų" iš ten. Bolševikai pra
dėjo šaukti "karaul", pra
dėjo net kolioti prezidentą-
Trumaną. 

Tai, tur būt, Bimbai, An
druliui, Mizarai ir kitiems 
maskolberniams nepatinka, 
kad Trumanas n e p a d a r ė 
taip, kaip kad jų mokytojas 
ir vadas Stalinas darė ir dar 
tebedaro. Stalinas visus jam 
nepatinkamus služauninkus 
p a v a i š i n o pištalietiniais 
žvimbaliukais ir nusiuntė 
pas Leniną... kad jie jam 
daugiau niekad "nenusikals
tų" ir kad jau daugiau nie
kad "kazionos" duonos ne
valgytų... Bet Trumanas nė 
vienam bolševikui to dar ne
padarė. Tai, tur būt, už tai 
bolševikai Amerikos prezi
dentą Trumaną kolioja? • 

• • • 
Amerika jau pradėjo da

ryti *'počistkas" ir savo ka
riuomenėje, ir mokslo įstai
gose, ir kitose viešo pobū
džio įstaigose. Atrodo, kad 
neužilgo bus "dulkinamos" 
ir lietuviškos organizacijos 
nuo bolševikiško brudo... Ži
noma, Amerika dar negali 
prilygti prie tokios "tobu
los počistkos", kaip kad Ru
sijoje yra... Ar ne tiesą sa
kau, Mr. Bimba? 

• * • 
Ot, sovietskoj Rusijoj tai 

bent tobulos yra tokios "po
čistkos". Ten, brač, kad jau 
tratina, tai bent tratina vi
sus bei visas "neblagona-
diožnas'' asmenybes laike 
stalinskos "počistkos"... Na, 
tokios kacapiškos 4' tobuly-

iNukalU i 5 guaLl .j 
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CHICAGOS LIETUVIŲ VEIKLA 
Roselando Žinios 

Balandžio ŽfO d. čta buvo 
suruoštas nepaprastas Vaka
ras, kurio rosefahdičfciai il
gai nepamirs. Tai buvo pa
rapijos choro Vakaras, su
ruoštas varg. K. Sabonio 
pastangomis. 

Pirmoje programos daly
je parapijos chorai — miš
rus ir vyrų — padainavo ke
letą dainų, o akordionu so
lo pagrojo J. Larkers, gi 
piano solo paskambino jau
niausias Sabonių sūnus Ri
čardas. 

choro, fcarapijofc komitfeto ir 
žinomas kolonijos veikėjas, 
ateinantį sekmadienį susi-
tuoks. 

* Parapijos £irm*s piknikas 
bus gegužes 11 d. Visi rosė-

1ltT ttOftfcfct ft Vutt 

SjjBO^njVakaivoaDiiM 
Gegužes 4-ji Chicago ir 

apylinkes w%jttagie£tt| diena. 
Tą dieną Chicago, Aušros 
Vartų parapijoj, įvyks pir
moji metine Moterų Sąjun-

landiečiai ruošias dalyvauti ^ kUof»| Vakarinėse val-
ir pasidžiaugti beauštančio styijelse icbtrferenciįa, kuris 

Antroj programos daly la
bai vykusiai buvo atvaidin-

pavasario malonumais. 

Mūs tfaSny&oJ fee£rifines 
pamaltf&s kas vafcaras 7 $ ) 
vai 

Ateinantį sekmadienį mūs 
ir Šv. Juozapo parapijos tu
rės naujus vargonininkus: 
mūs parapija "Bbb" Sabonį, 
o Sv. Juozapo parap&jfc &. 

ta vaizdelis iš lietuvių gyve- Sabonį. Jų tėvai — Varfco-
nimo Lietuvoj. Vaidino se- nininkai Vyksta į Detrbit, • sk ai tose bus iškelta kata! i 
kantieji: Miko, studento, Mich., "Draugo" koTesjton- Įkįų m o terų ŠUĮ dienų uždfe-
Laimutės sužadėtinio, rolę dėhtų Klubo ruosranianie va- Į viniai. Vienas stos kohtereh-

|*rasMS« 10 vai. rytą fcv. t į 
siomis sąjungiečių intencija 
Mbtrhų f&enfcs proga. Po vi
sam bus bfendri ptetu*, gi 
po trumpo į>oilsi6 £ra*iftes 
^itarfttial orj^miAcijbs rei 
KUais. 

SuvaliaVimiai ruošiama dvi 
paskaitos. Vieną paskaitą 
patieks J. Daužvardienė, o 
kitą — kun. j . Prunakis. Pa-

S. Kernagis; Viktoro Pupe- kare atvaidinti opteretę *A-
lės, kito studento, — R. Sa- domas ir Ieva". Laimingo* 
bonis; Laimutės — June Ei- kelionės. 
liūs; Jackaus Dudučio, se- ^ 
nio, norinčio vesti Laimutę, 

c i j ^ tiksfų yra p a l e s t i 

MOterų feąjunfeos tinM* va-
k^rn^fe, m Vr% į s t o t i kuo 
PLŠ mdį mį kmam, o 
tokių aplinkui dar nemanai 
iftfttel, &6teftį feąjūn#a fr-
ra nfcVSaVa&aM fratėrhafe or-
ganizatija. Jos apdraudos ir 
pasalios fondai randasi val
stybių Insurance Der/art-
ntenl fcrMluroj. *a%i vfsis-
kai * U * u #ra ^rildauHyB 
o^*feft»l#ti ir W&k kati 
jofe te#6s *fmk^ ^fckvfc-
nbj ^ u v i ^ l ^ h m i j b j . 

Čnfc*#6 ir apytanfcfcs koitt-
nlijfe s^mtfefeftj r^hamos 
skaitiniai suvaliuoti fcaifc į 
btifoyttt *V. i r i o m s , taifc į 

gėabfejus tiems vaikučiams, 
fcurfe u%r rahŠasi Ablašky-
tt ^b įvairius į r o p o s kraš
tu*, su^Bėtlcttint jiems reika-
Hntų dki^cų, ^ t i n g a i mais 
to Ir vialsttį. Dalyvė 

. 

fohnm 

p&įm fconrerenciią. !PaM-
stfengkimfe, kad si krjnfcėreh-
ci$a bu^į tekmmt^L M 

•atžvilgiais. IŠ. Sakalienė 

tatbson ia . — George Mc-
fca$r, !& mėtį ir ijarry Wil-
liams, 18 metų, abu iš Gib-
*on, užsimušė arą vakarą, 
kiti JjH lengvas Imtuvas su
dužo ir stitfegfe. 

teptis 
feeriynas. — Sakohia, jog 

ttamburgo gyventojai ne
gaus giejgUŽės ir birželio mė
nesiais anglies. Apie tai 
pranešė sovietų žinių agen-

Bėrlyne. 
. . . : . „ 

BALF skyrius, kai$ r>ra' 
K. Sabonis; Palemono, neša pirm. Niedvaras, balan-

Laimutės tėvo, — Jonas Juš s džio mėnesį cehtran pasiun-
ka, o jo žmonos — L. Sabo- te $700. Aukų rinkimas pu* 
nienė. 

tinį moterų grv.pę, kurioj 
dalyvavo: viešnia iš Nė^r 
Yorko,S. eerien^, J. Dauž-
vitt lMė, ttdra Ougieni, So-

tęsiamas ir toliau. Aukas1 phia Barčus, S. Biežie«e, bei 
priiminės kiėb. kun. J. Sau- \irau!gi^ ir Organizacijų ir 

aejo fr^dbiiit4 |ilMJ»dfel»o; | « « * » . M- * * * P 4 ^ - P- Ax9^--VtUk: l ^ntfruiie 
Niedvaras. 

Vaidinimas labai vykusiai 
ejo ir p 

patenkino. 

" ^ Į - r l f i T i i f l l i l i i i'" -'••<*?+-.'*"• -. •**.•-• 

Vaišingoji '<hostėssv, B. ^SūširinkUšfos labai intėrė-
Pi'varifinfenė sukvietė rink- šaVosi našlaičių klausimu ir 

inantį sekmadienį vai-
Skyrius taitt i į A ^ n t ė 

2.000 svaru drabužių ir ava-
kų pirmoji Komunija 8 Vai. ilinės į apskrities saridėlį. 
Mišiose. Tą pačią valandą : Skyrius labai ttėkinfcfes La«-
4iin corpore" eis prie šv. Ko- ^tauškUi, kuris *avo trbku 
munijos eis ir Apaštalystes į tuos drabui ius nuvežk \ s a i i - 1 ^ b « k l e ' M pet*yv%ntiasi 

fti, Š . Cfciėhiėnė ir K Suars karo na*fcrtfc be tb, darbiito-
W4n%." tis sukėlimui lėšų, kad pa 
» . C ; 

_; kalonu buvo išgirsti kai- į^ 
ba viešnios, kuri ptačrai nu- ^ 
piešė atvykusių karo nftšlai-

Maldos Draugija. sūhkeYiyVes, Vfabartibi stovj 
Amerikoj; jie yi% pt l l^ in -
ti kilniose kultūrinėse |stai-
igtJfee, kad mokintus it aug
tų pavyzdingais tauW(b fel-

dėlį. BALF cfėntrO vaidyba 
praneša, kad labai stdktfoja 

Praeitą sekmadienį atvy- tremtiniams palt| f tatt, jei 
kęs misijonierius i i Afrikos | kas turite ne<iėvini^ paltą, 
bažnyčioj pasakė pamokslą, (prašomi paaukoti, f̂caifcfci la-
plačiai nušvietė misijonierių bai reikalingi yra vaikAms I būriais, 
darbus Afrikoj ir paprašė i drabužiai, visus drabužius • Apie kiekvieną i atv^*Us| 
aukų. Tam reikalui roselan- reikia atnešti į parapiįos sa- ^našlaitį bei tremtinį galima 

lę, penktadienių vakarais, į būtų daug kas papasakoti, 
arba galima pasaukti telefo- Į nes kiekvienas turi įdomią 

Jurgis Smulskis, narys šv. n u s . Dombro, kur i s atva- |Woferafiją. Miela y r a tas , 
Vardo Draugijos , parapijos (žiuos paimti cirabužių. Dom- W d kai kurio vaikučiai čia 

bro te lefonas yra : Pui lmah MMM n a m u s ir nau.j*s « V e -

I A R K A I N I U K A I * » Kw<^ 

visbs rj^r^žo artimoj atei
tyj pasiditriiu'oti, itad r>atrau 
kus kilnios širdies lietUvius-
es prisidėti savo darbu, au
ka bei teikimu informacijos, 
suradimui šeimų, kurios ga-
lfctų auginti vieną Lietuvos 

Zetrie drebėjo 
fcian ^aivatfor. — Aną die

n i buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas Sonsonate de-
partmente. Juayna apylinkė-
įe šiek tiek nuostolių pa
daryta, bet mirčių nebuvo. 

——. 

Movė bandite 
HoUywood. — Detekt .wai 

pranešė, kad Mrs. Gin^vra 
Khrgh't, 1B metų. has lė ir 
motiAa, nušOVė banditą, ku
ris ją grasino, kai jinai pas
ta te savO automobilį savo 
n a m o garaže, balandžio 29 
dieną. 

diečiai sudėjo $300. 

tttš^^tmim 
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Susipažinome Su £*£*. 

lius. 
ĮL t* t ! * • 

(Atkelta iš 4 pttsl.) 
bes" tai jau, tur būt, Ame
rika niekad neišmoks. Kru- i ~} 
vinojo tratinimo, tokio, koks ' IW5l9tCIŲ W 0 P 6 J 9 
c< tobuloje" Rusijoje yra, A-! Bal. 23 d. grafoj Erhe-
merika nemėgsta... Ambrose Cafe, iniciatyvi 

Blogiausiu atveju Ameri- prtačiai žinomos labdaringų 
ka gal išdrįstų, sušlavus į darbų veikėjas, Bronės Pi-, 
kupetą raudonąsias šiukšies, variūnienės, suruošta popie-
užtempti ant savo milžiniš- tis susipažinimui su Chica-
kų orlaivių ir nuskraidinus goj atV^k^Ha LiėtuvOfe Ka-| 
su "pavožone" parašiutais ro Na€taiii\į Igtoblla btei tek' 
išdumpintį ten, kur toks e- i LF fondo sekretore S. Čerie-
iementas priklauso... bolše- ri%. 
vikiškame '<rOjuje,,. £ 

.T . f \am T *^^>i *^^ 
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ĖtiiMt&k kANDAM: 
10756 80 . Mlohigan A ve. 

N . PVL. £270 arba CAN. 251B 
R « . taL — OOUttrtfc* 6 7 « 

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

ttftsC ilg^ Mirtų patyri
mas rakamlę išdlrbtme 
igyjo nuo pirkėjų pilną 
patenamrnią. 

U 
Turime didelį ir pilną įisirinkimą gražių, gerų ir 

vėliausios mados sfePLY'CIOMS SETŲ. 
PIRMIAU MATYKI** MŪSŲ DIMTTUVĘ 

Pas Mus Perkant — įfutfrfcsite M U | Plgiad! 

OAJSANTUOTA 
IBI LABAI 

IR DABBAB flE 
iMAB KAlJkAB! 

L A. 
PETRAS PAUŽA 

\0yv.: l-»M N. Whlpt»le St., 
tel. B tTL.rno nt 16 82. , 

!%>vcho SprYhfr Valley, m . 
30 įjivUį. 

Mirė Bal. 29d.. 1947m., 8:-
,45 yp.Į. ryto. sulaukęs 71 mc-
\ų i m l a u s . 

Gimė Lietuvoje. Kilo Iš 
MarUampolSs parap., Llderiš-
Ktų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Paliko dideliame nuliūdime: 

dukterį Marijoną Žalneraltienę 
ir žentą Pliusą.; afSnų. 'Antaną, 
ir maitelą PmnclSką; 6 anūkus; 
brolį Antaną. Ir aeberj Barbora 
Pletettenę Ir j(bs Seimą (seaton-
vllle, III'.); švogrerj Juozapą Pie-
teri ir seimą (Peorla, III.); 
ir kitas gimines. 

itunas pašarvotas koplyčioj, 
3337 W. . North A ve. Laido
tuvės įvyks Sestad., Geg. 3 d. 
II koplyčios 3:30 vai. ryto bus 
atlyditas J Šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedu-
tTngos pamaldos už veliopio 

| sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Sibse TaldoVuvgse. 

Jfuliftde: būktė, .<m*rs. &n-
t*N MąVH, Arnikai ir Visos ki
tos ihū^ų Gimines. 

* • 

Lajd 
Inai. 

id. direkt,.: Lachawies ir 
S ū n a t tfel. CAl^al 2515. 

JL'OZAfcAS KABELIS 
Gyveno 382^ K. Maplevvood 

Ave, — tel.—Knglevvood 9584. 
Mir€ Bal. 28 d.. 1947 m., 

12:35 vąl. ryte, sulaukęs 6 8 
metų amt . 

Oim<B Lletuvoįe. Kilo iš Pa-
neivčžtp apskr. 

J'allko didel iame nuliūdime 
žmoną Uzbietą. (po tėvais 
Kokaitė) , dokterį Heion Has-
sett ir žentą Francis, 3 sūnus 
Joseph ir marčią. Alberna, 
John Ir marčią Mildred, Char
les Ir marčią La Verne, 5 anū
kus, brolį James, jo žmoną ir į 
Šeimą, ir " daug kity giminių, 
draugų ir pažįstamų. 

Priklausė pri( Palaimintos 
Lietuvos dr. Ir šv. Vardo dr. 
(Gim. švč. Panelės parapijoj) 

ir prie Tretininkų ir Apaštalys
tės Maldos draugijų. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-
Evans koplyčioje—6845 So. 
Wėstern Ave. 

Laidotuvės Įvyks ketvirtad. 
—Gegr. 1 d. iš koplyčios 8:00 
vai. ryto bus atlydėtas į Gi
mimo §venč. Panelės Marijos 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes, f̂. 

Nuoširdžiai kMeČlame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. _ 

Nttimdfe: *nW*ia. Duktė, SiV-
nąi. Žentas, Marčios, Anūkai, 
Brolis Ir Gimines. 

Laidotuvių, direkt. Mažeika-
. Evans, Tel: Pros. 0099. 

u J v 

Toksttočfai Fttisi Patetaktotų Pirkėja Išgarsina Bfn* — 
Prt© Progos Paklauskite Jų. 

Archer Avenue Fumiture Co. 
sems uMpmmtc. 

4140 Archer Ava. Chicaoo 32, I1L 
•1 

TttetoūAg — CAFmjrette 
gavinlakaj — JOl fcA23K^fcjėttfc*Trt3 

• ~^-^M 

prašallnlmui. Ir Kad palen 

•oatabdo jo 

H 

• • 

lauko 

Otm&Ę&T paralduo-
11.11 ir po 11.51. 

Slųakite JfUų Money OrderJ feė-
m i — 
EEGULrO, D E P T . — 0 . . 

4847 W. 14th Street 
ttcJEĖO 50, UilKOąS 

iiiiirn liiiftiiiin' rifrnunrn i j 

UODr-SlO VALANDOJ 

MAŽEIKAS EVANS 
LAIDOTUVIŲ Or££KTORIA» 

4845 Sa * • * « • M^ J^į*\ W l f ifttftM** *** 
PROt^#a 0099 W YARdi HS8-113* 

• • . • " 

. 

m 
K - « * < ' * # 

PIBfclTE TIESIOG SVO — 
MR. NKJSON 

St. Casiiftfr (*fottutti6ir1 

3914 Wesl Ulfii SI 
V I » M BldkM nuo Kapini, 

Ten, Knr 
Sustoja. 

Telefonas: CEDABĮCREST 6 3 

SENIAUSIOS K MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

A M B U L A N C E D I E N Ą IR N A K T | 

4605-07 S. Hermitage 
Avenue 

Y a r d s 1741-2 

4330-34 S. California 
Avenue 

Lafayette 0727 
IĮ 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

DABAR KAS ŠEŠTADIENĮ, 
nuo 9:16 iki 9:30 v. ryte. 

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

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

VALANDOJE 
K R E I P K I T Ė S P R I E 

A N T H O N Y B. 

mm—m 
KUS 
i*-—mmmm\\ 

mr 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIUS 

D V I MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
J Ū S Ų PATOGUMUI: 

So. 50th Ave., Cicero, 111. 
Telefonas T O H N H A L L 2109 

6812 So. Western Ave., Chicago, I1L 
Telefonas — GROVEHILL 0142 

Mfiso patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas 1 

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

Ambulansu patarna
vimas yra teikiam 
dieną ir naktį. Rei 
kale, šaukite mus. 

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

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

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

Phones — CANal 2515 
COM 5765; PUL 1270 

MAŽEIKA ir EVANS 
3310 LITUANICA AVE. 
6845 S. WESTERN AVE. 

Phones: YARDS 1138-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PlTUman 96ttl 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3S07 S. LTnjANtCA AVE. Photie: YABds 4968 

JULIUS LIULEVICIUS 
4Š4Ž S. CALIFOBN1A AVE. Phūtte LAFayette 857Ž 

POVILAS I. RIDIKAS 
5354 S. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YABds 1419 

- * - ^ . 
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Jie klaupia prie Kryžiaus 
i 

Trečiadienis, bal. &0 d., 1947 

Gieda - "Marija, Marija!"... 
AKADEMIKAS VAIDINS — "MAN KVEPIA BERŽY

NAI"; L. VYČIŲ CHORAS DAINUOS ŽAVINGAS 
LIETUVIŠKAS DAINAS IR KLASIŠKUS KŪRINIUS 

Okupantai Lietuvoje iš- kryžiaus tremtiniai. Jie iš
naikino gražiuosius kryžius, blyškę, suvargę... Guodžiasi 
kurie puošė mūsų tėvų kraš4-1 ir su dideliu maldingumų 
to kelius, ūkininkų sodybas, I gieda giesmę — "Marija, 
mūsų tėvų ir bočių kapus... Marija!"... Tarpais, besira-
Išblokšti iš savo mylimo mindami, lietuvių liaudies 
krašto lietuviai didesnes sto- •• šokius pašoka, lietuvišką 
vykiose Europoje savo ran- ' meliodiją užtraukia. Vaizde-
komis pasidirbo lietuviškus lis baigiasi galingai dainuo-
kryzius, juos pastate, pa- j jan t "Lietuviais esame 
šventino ir prie jų susirinkę mes gimę".... 
meldžiasi, raminasi ir kelia j Vaidinime dalyvauja Aka-
savyje viltis grįžti j laisvą demijos choras, šokėjos, so-
ir nepriklausomą Lietuvą. listės. 
GEGUŽĖS 4 DIEN4 j DAUG DARBO ĮDĖJO 

Vieną tokių kryžių pa-! L. Vyčių choras, kuris šį 
matysime būsimąjį sekma- šaunųjį koncertą rengia, 
cl!enj, gegužes 4 d., kai Šv.. išpildys antrąją prcgramcs 
Kazimiero Akademijos moki- j dalį. Jo rūpestingai ir gerai 
nes vaidins "Man kvepia! išmoktos kiek liaudies dai-
beržynai", puikų muzikalinj nos, tiek' originalus ir kla-

TRAUKINIO KATASTROFA Vyksta didžiulis vajus 

Gelbėkite Tremtinius Lietuvius 
PRISIDĖK AUKA IR DARBU. J IE LAUKIA MŪSŲ 

PAGELBOS. i mus 
80,000 lietuvių tremti- draugijų valdybas. Pasiža-

nių dėl bolševikų teroro 
negali grįžti į savo tėvynę 
— Lietuvą. Visųi jų akys ir 
mintys yra nukreiptos į A-
meriką ir Amerikos lietu
vius. 

Tik amerikiečių lietuvių' 
gailestinga širdis gali pa
lengvinti jų kančias ir 
vargus. Su ašaromis akyse 
tremtiniai priima gautus pa 
vienius Amerikos siunti
nius ir per BENDRĄ AME
RIKOS LIETUVIŲ ŠAL
POS FONDĄ jiems ateinan
čią paramą. 

dėjimai priimami ir Vajaus 
Komiteto raštinėje, 840 W. 
33rd St., telef. Yards 4789. 

BALF Vajaus Komitetas 

. • 

Dabar taip dažnai pasitaiko nelaimių su traukiniais, 

X Ed. Daugird, Phyllis 
Bogush, Liliui n Stankus, Do 
lores Stankus, Leo. šerpetis, 
Ed. Šerpetis, A. Lukošaitis, 
V. Šimkus, Aline Šimkus, V. 

Kur veda ginčai v******, Heien vedecka*, 
Poughkeepsie, N. Y. — * * Lukošaitis ir John Kup-

Mrs. Rosalie Tiet, 42 metų, *on — nariai Lietuvos Vy-
aną dieną pateko į kalėjimą, j čių 5 kuopos, No. Side, gra-
Jinai kaltinama, kad nušovė žiomis iškilmėmis balandžio 
savo vyrą Clarence, gazoli
no stoties savininką. 

Policija pareiškė, jog Mrs. 
Tiet pasakiusi, kad šūviai 
buvo paleisti, kai kilo gin
čas tarp žmonos ir vyro.. Ji 

Visu dėmesiui, 
įdomi apysaka 

vaizdelį iš Lietuvos tremti- siški kūriniai žavės mielą ; J 0 g daugelis pradeda net bijot kelionių. Seniau to nebū-
mų gyvenimo... Renkasi prie Chicagcs lietuvių publiką. d a y o š i n u o t r a u k a p r i e Warsaw, Ind., kur nuo bėgių nu-

— Dirigentas L. J Simutis ne- ^Qko P e n n s y l v a n i Linijos traukinys Penki keleiviai su-
sagailejo iniciatyvos ir dar- . ' „ J> ..- . . / . * . . . 
bo, kad išmokinti chorą dar- z e i s t l - T * Paci{* d i e n j* Kalifornijoj irgi jvyko panaši ka-
niai ir kultūringai dainuoti, j tastrofa. (Acme-Draugas telephoto) 

Lietuviška daina, lietuvis- j _ _ _ _ _ 
Netrukus "DRAUGO" at- Į ki kostiumai sudarys jau- T e i s i n g u m o r a n k o s 

karpoje pradėsime spausdin- kią, šiltą ir tikrai lietuvišką 
ti nepaprastai įdomią knygą nuotaiką, kurioj, koncerti-
"IŠUKOM GYVT', parašytą nei % programai pasibaigus, 
T. Angelaičio. Toje knygoje smagiai šoksime prie geros 
daugiausia vaizduojamas Buddy Barow s orkestros 
žmonių persekiojimus pir
mosios bolševikų okupacijos 
metu Lietuvoje. 

Nepraleiskite ne vienos vakare. 
dienos, neperskaitę tos kny- Lyra. 
gos tęsinio! 

VYKSTA VAJUS 
Tam didžiam tremtinių 

sušelpimo darbui visoje A-
merikoje vyksta $525,000.00 
vajus. 

Illinois valsiybeje Bend
ram Amerikos Lietuvių šal
pos Fondo (BALF) vajui Mrs. Eilleen Olsen, 23 me-
pravesti yra sudarytas vie-itų, iš Elmhurst, mirė nuo 
ningas Chicago lietuvių vei-1 širdies atakos šv. Jurgio 

23 d. buvo apdovanoti pir
muoju organizacijos laips
niu. Iškilmėms vadovavo kuo 
pos dvasios vadas kun. Rei-
čiūnas, Jack Juozaitis, Ri-

nai nurodė, kad vyras jai j t u a l ° Komisijos pirminin-
pasakęs, kad ji "turėtų gy-jkas, ir Philomena Rekašių-
venti gatvėje." ,te? Ritualo Komisijos sekre

tore. 

Jauna moteris 
mirė bažnyčioje 

Tik jo lavoną rado name 
w *•» 

Pad->:ys pranešimą 
Maskva. — Jungt. Ameri 

kos Vai. ambsadorius Smith 

Visa tai įvyks būsimąjį I 'RIMO LIEPTO GALĄ, KAI APGAUTI ŽMONES ftMfi 
sekmadienį šv. Kryžiaus ŠTURMUOTI JO OFISĄ DĖL PINIGŲ ATSKAITOS 
par. gražioj auditorijoj, 6:30 Ch'cago. — Marion H. nuo seniau jis buvo polici-

Bissell, 63 metų, namų bei jos ieškomas, 
žemės pardavėjas (real es-

Nebyliems asmenims 
teikia pagelba 

Havana. — Kubos vyriau-

tate deaier), buvo pakliuvęs „ B i f 1 U ™ ° k o v ° , ? d i e n o s 

į bėdą. Teisingumo rankos k u r , f * ' b o v o Pa s l ėpęs , po 
jo ieškojo. J i s buvo įtartas, 
kad neteisingu būdu buvo 
paėmęs netoli $200,000. 

Ir šis vyras aną dieną, 
gegužės 2! dienąT išvyks i i I sybe~ padls de 'o rbe , baskų b ė ^ o s

v Prispaustas, "iškeiia-
Maskvos į VVashington, kad kunigui, įsteigti Auklėjimo | ̂  l s

t l
S 1 0 V***™1?: 

padaryti specialų praneši- Institutą kurtiems ir neby- . ^ *? ° . ? ] PasauU» 
mą. liems asmenims. Šis Institu

tas užims aukščiau kunigo 
de Orbe ir kitoj įsteigtą mo
kyklą tam pačiam tikslu?. 

Kunigas de Orbe jau dvi-
115 metų moteris 

New Glasgovv, N. S. 
Mrs. Flora Campbell, 115 dešimt kurčių ir nebylių vai-
metų amžiaus, šiomis dieno- j kų išmokino skaityti ir ra-
mis mirė. Manoma, kad tai gytį ir paruošė JU03 aukš-
buvo seniaupia Kanados mo- ! tesniam lavinimui, 
teris. Ji mirė Picton kaun-
tėje. 

Turi geras "akis" 
Berlynas. — Berlin Tri

būne, rusų sutikimu leidžia
mas laikraštis, balandž o 28 
dieną, užsipuolė darbo bilių. 
kuris dabar yra Amerikos 
kongrese, Washingtone. Rau
donasis editorialas pasmer
kė pasiūlytą įstatymą kaipo 
kapitalistų, reakcinierių ir 
monopolistų įrankį, ir girdi 
darbininkai stumiami į 
"darbcfiavių despotizmą". 

O. kaip tie bolševikai an
gelais dedasi. Is< jų žodžių 
rodosi, kad jie darbininką 
ant rankų; nori "nešioti", bet 
ištikrųjų bolševikai Rusijo
je darbininkus nustūmė į 
rusui valstybės despotizmo 
rankas. Rusijoje darbininkas 
paverstas vergu. Ir dar jie 
drįsta kalbėti. Tikrai turėti 
bolševikai rausti iš gėdos. 

Gal šią vasari 
WashJngtton. — Preziden

tas Trumanas aplankys 
Black Hills, South Dakota, 
vasaros pabaigoje arba ki 

kai policija pabeldė jo duris 
ir nerėjo jį areštuoti. Jau 

to kai daugiau kaip šimtas 
asmenų šturmavo jo ofisą, 
3558 Archer a ve., kad jis 
malonėtų duoti .atskaitą dėl 
pinigų, kuriuos jie buvo į-
nešę namams pirkti. 

Ir pagaliau jis buvo su
čiuptas, bet tik lavonas na
me gulėjo. 

Sumani policija 

kėjų VAJAUS KOMITE
TAS. 

Vajaus Komitetas krei
piasi į visus lietuvius ir jų 
organizacijas ir šalpos prie-
telius nelietuvius prašyda
mas aukos. 

PATS DIDYSIS BEN
DROJO AMERIKOS LIE
TUVIŲ ŠALPOS FONDO 
(B. A. L. F.) vajus Illinois 
valstybėje yra vykdomas 
gegužės, birželio ir liepos 
mėnesiais. 

BALF Centro* yra paskir
ta Ulinois valstybei $125,-
000.00 kvota. 
REIKALINGA DAtJG 
PAGELBININKŲ 

Šiam didžiam vajui pra
vesti Vajaus Komitetui bū
tinai reikalinga daug pagel-

bažnyčioje, 1634 Gregory 
str., kai jinai buvo krikšto 
motina, teikiant jos gimi
naičiui krikšto sakramentą. 

Nauji kunigai 
Kardinolas Stritch gegu

žės 3 dieną, suteiks kuni
gystės sakramentą 34 teolo
gijos studentams, šventimai 
įvyks St. Mary of the Lake 
Seminarijos bažnyčioje, 
Mundelein, 111. 

Rūkė ir užmigo 
Chicago. — Charles Gragg 

Jr., 36 metų, buvo dūmui nu
garuotas ir jo padėtis yra 
rimta. Jo name gaisras ki
lo, kai jis rūkydamas ciga-
rietą užmigo. 

bininkų: numatytai rinklia-į SiSnOlGII 9311(113 
vai dėžutėmis, vaikščioji-, š i a n < M e n jau galima pirkti 

- • 
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JEI KOKIA NELAIME ĮVYKSTA ŠEIMOJE, — REIKIA 
J £ ŠALINTI PROTINGU BŪDU, O N E ŠAUTUVU 
AR ŠOKIMU PRO LANG^ 

Chicago, IH. — Samuel r vo padėję prie lango saugu-
Fanelli, 24 metų, paleido kul- mo tinklą, 
ką ir susižeidė, o paskui jis Jis laikė šautuve ir grąsi-

tais m e t a J a " " * ^ pareiškė Į b a n d ė i š š o k t i per langą i š ' no nušauti gelbėtojus, bet 
Rep. Čase balandžio 28 d. ! J į * * f } * * * 0 : Keturisde- j pagaliau policija vyruką, 

, d m t penkias minutes jis ka-! įstūmė į vidui su 30 pėdų ilgio 
Chicago. _ Mrs. Rose ^ l a n S e ' k a i m o t i n a m a l " 

Conroy, 59 metų, aną dieną d a v o l š ***> &*TO k a d : i s 

gavo širdies ataką, esant 
virtuvėje, ir jinai mirė. 

kriukiu (lazdla). 
Jo motina Mrs. Mary 

mui pas pavienius asmenis, 
išplatinti vajaus propogan-
dinių lapelių ir kitiems Jū
sų rajone darbams atlikti. 
Prašome geros širdies lietu
viu padaryti pasižadėjimą 
prisidėti darbu vajaus me
tu. Nuo mums pagelbininkų 
skaičiaus didumo priklausys 
ir viso vajaus pasisekimas. 

Savanoriai registruokitės 

pašte naują 10 centų "oro 
laišką" ir siųsti į užsienį. 
Šis laiškas turi voką, kuria
me parašai laišką ir pašto 
ženHą. 

Chicago. — John Pietras, 
55 metų, 13505 Brainerd 
a ve., buvo rastas miręs ant 
šaligatvio, prie 132 ir Hous-
ton ave. Greičiausia, jog jis 

pas BALF skyrių ar savo'mirė nuo širdies atakos. 

susilaikytų nuo baisaus žy- Fanelli pareiškė policijai 
gio, ir gaisrininkai jau bu- kad jo sūnaus, žmona Stel-

la, 22 metų, prieš kelias die-

Širdyje skylė, o jis ėjo mylią 
Philadeiphia. — Bert Mul-

ling, 54 metų ,aną dieną at 

Kur qi protas 
Dothan. Ala. — Aną dieną 

buvo nušauta Velma Hug
hes, 14 metų. Ją nužudė 
Charles C. HoweU, 63 metų, 
o paskui pats atsuko į save 
ginklą ir baigta... Kokia 
priežastis? Sakoma, jog se
nis norėjo vesti mergaitę, 
14 metų:, bet nieko neišėjo. 
Senis dažnai sakydavęs: jei 
jdg neturės mergaitės, tai jis 
nužudys ją ir save. 

PLANINGAS TAUPYMA3 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
fcfflsų Bendroyft fdbati tūkstančiams taupytoją 
sudaryti atsarras—įsigyti nuosavus namus 1 
aaają automobili—461 apsaugos BO* nepsrnuu, 
lomų nelaimių. Klesniens taapmlal apdrausti 
Bd W,00« par radarai Savin** and Lota busi 
raaoa Corp* PRADĖK TAUPYTI DABA*.,?. 

MUTUAL FEDERAL SAYING3 
AND 

JLOAN ASSOCUTION OF CHICAGO 
801 WnT CKKMAK RD. 0HI0AOO % mVii 

W*TK |\ sUlAKAOOUą Praa. sjsl 

nas išėjo su jų vienų metų ėjo į Hannemann ligoninę. 
vaiku. Ir Samuel nuo tada; Dar nieko ypatingo, jei 

žmogus nueina į ligoninę, 
bet kai Bert Mulling ėjo į 
ligoninę, tai tikrai buvo 
nepaprastas dalykas. 

Mulling širdis buvo suba 

nusiminė. 
Kaimynai pašaukė polici

ją, kai išgirdo kambaryje 
šūvj. 

Vyrukas buvo nugabentas 
j ligoninę. 

Kai paslydo 
Chicago. — Mrs. Anna 

Bornhofen, 84 metų, pasly
do ir išsilaužė šlaunį savo 
name. 

Ištraukė lavoną 
Chicaglo. — John J. Gorm-

lev, 50 metu. lavonas buvo 
ištrauktas iš Lincoln park 
ežero, netoli VVebster ave. 
Jau kuris laikas, kai jis 
buvo dingęs. 

Turėjo kraustytis 
St. IJOUIS. — fJetoli Ches-

ter, UI., p&kilo upėje van
duo, ir nemažai šeimų turė
jo kraustytis iš namų. 

pėkščias, o paskui valandą 
išgulėjo ant operacijos sta
lo, ir jo širdis buvo susiūta. 

Jis atsisakė nurodyti ko- f n a s skiriamas parapijos nau 
kiu būdu buvo sužeistas. d a i 
Bet jis šaltai tarė: "Tik 

X 'MIRTIES KOLONA," 
Antano Tolio pergyvenimai 
po bolševikų engėjui kruvi-
nišku režimu, kurie prieš 
kiek laiko ėjo per dienraščio 
"Draugo" skiltis, jau baigia
ma spausdinti ir neužilgo 
išeis atskiros knygos formo
je. Knygą spaudžia "Drau
go" spaustuvė. Tėmykite to
limesnius pranešimus dėl 
šios įdomios knygos. 

X K. P., žinoma vyčių vei 
kėja, iš Brighton Park, šio
mis dienomis gavo laišką iš 
Lietuvos, kuriame veik nie
ko nėra parašyta. Sveiki, 
gyvi ir... viskas. Atsisveikin
dama tiktai prasitaria: "Ma 
mytei ir sesutei nerašyk, 
nes jų adresas nežinomas". 
Vadinas, motina su dukte
rim išvarytos ; Sibirą. 

X KuiL R. Klumbis, Čika-
giečiams pažįstamas, kuo
met atvykęs iš Europos čia 
kai kurį laiką darbavos, pa
skirtas vikaru Šv. Juozapa 
lietuvių parapijon, Du Bois. 
Pa.t kur klebonauja žinomas 
laikraštininkas kun. J. M. 
Urbonas. 

X Kun. Riškaus teta, ku
rios nei pavardė, nei adre
sas nežinomas, bet kuri per 
kun. R. Klumbį, buvo susira
šiusi su savo giminaičiu ku
nigu Vokietijoj, prašoma at
siimti jai atėjusį laišką 
Kreiptis į šv. Jurgio para
pijos kleboniją. 

X Filmininkas St. Kaaa-
peckas rodys filmą iš Šv. 
Teresės gyvenimo Šv. Jur
gio parapijos salėj, gegužės 
3 d., po pamaldų. Visas pel-

va apriškite krūtinės žaiz 
dą ir aš vėl grįšiu namo." 

Taigi, matai, pasitaiko 
dyta peiliu, ir jis ėjo mylią visokiųi stipruolių. 

STASYS L1TWINA8 SAKO: 
Tai Geriausias Laikas Pirkti 
VISOKIOS RŪŠIES NAMAMS 
— GERAS PASIRINKIMAS: 

"DABAR -
REIKMENIS". 

Stogams Reikmenys — Iimolnoto Plyta lAvaizdos Sknngs 
—• Langu — Dnra — Tvoroms Materlolo — Maliavos — 
VarniSfo — EnameHo — Geležinio Namams Relkmenn 
f Hardw»re — Ptelsterio — Cemento — Šrato — Visokios 
Raftles Insnltactjo* Materlolo — štormo Lanjra — Kom
binacijos Dnro — Wallbosrd — Phurfar Roard — Vams-
d«o Ir Dane Kito Dalyko. 

AFROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI' 
STASYS LTTWINAS, Pres. 

CARR MOODY LUMBER CO-
8089 S. HALSTED ST. TKL. VICTORY 127? 

VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto Ud 6-toa vai vak. 

X Ignas Sakalas, "Drau
go" redakcijos narys, išrink 
tas pirmininku, o P. Čižaus-
ka»s ir K. Petruliene vice pir 
mininkais Lietuvos Vyčių 
Namo Projektų -Komisijos, 
kurios susirinkimas įvyko 
balandžio 25 d. Sekretorium 
paliko senasis V. Balanda. 

X Adv. Antanas A. Slakis 
praneša, jog savo ofisą per
kėlė į naują vietą, būtent 
127 N. Dearborn St. Kamba
rio numeris 928. 

X Kun. J. Kidykas, S.J., 
praneša, kad Lietuvoj nese
niai mirė Adele BorevičienS, 
misijonieriaus Jono Borevi-
čiaus motina. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ" 
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