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ALEMAN PERSPĖJA RUSUS APIE AGRESIJA 
MASKVOS KONFERENCIJA MIRĖ Mažai Žinių Apie 

Karą Paragvajuje 
Hesusifaria 

Dėl UN Policijos igimo Bankiete Stalinas Kėlė 
Taurę Už Prez. Trumano Sveikata 

("Draugo" Specialaus Korespondento Paryžiuje Pranešimas) 

Kada ketvirtadienio vaka-; vesniuose reportažuose, kad 
re^vienos Amerikos radijo septynių savaičių posėdžia- no narių, kurios prasidėjo ; tybės nesutariančios cėi ka ; 

vimas nedavė jokių rezulta- sekmadienio naktį, gal tebe- i kurių d idesn į principų šu
tų. Iš patiekto bilano matė- vyksta ir dabar. Raportuo- > organizavimui"' U.N. pasauli-

BUENOS AIRES, Argen-į U.N. SALfi. N.Y., bal. 30 
tina, bal. 30.—Labai nepilni ! —Jungtinių Tautų militari-
raportai iš Paragvajaug so-!nio štabo komitetas rapor-
stinės šiandien nurodė, jog | tucjama pranešęs saugumo 
kautynės Asuncion gatvėse r komisijai šiandien, kad Ru-
tarpe kariuomenės ir latvy- sija ir kitos didžiosios vals-

Skiria 200 Milijonu Jake Agresija Pavojinga Amerikoms; 
užsieniu Sušebimui h .. . . . . T . . n , , 

stoties korespondentas prisi 
statė į aviatorių rūmus, kad 
padarius pranešimą per ra
diją apie Maskvos konferen-

si, kad konferencijos nepa-| ta, jog pirmadieny ir vakar nės policijos jėges. 
• *_« • . . ^ . - . _ - A i : sisekimas buvo visiškas. Jau gatvėse ir uosto srity buvo 

cijos darbus, sovietų parei- | pirmąją konferencijos dieną | apsikeisti kulkosvydžių ir 
gūnai jam atsakė, kad šį mes rašėme, kad taiką nega- lengvos artilerijas šoviniais 
vakarą nebus daroma jokių 
radijo pranešimų. 

To užteko, kad užsienio 
korespondentai tuojau tele
grafuotų savo laikraščiams: 

"Kadangi cenzūra spau-į Iš dešimties klausimų, ku 
dai ir radijui buvo nuimta rie buvo sprendžiami konfe-ldžios komunikatas p :rma 

Komitetas, kuris tikrumo
je yra Penkių Didžiųjų šta
bo viršininkų sambūrys, pa-

WASHINGTON, bal. 30.— 
A.tstovų rūmai 333 balsais 
prieš 66 šiandien pravedė 
>200,000,000 užsie.iio šalpos 
jyliii, po to kai nukirto 
$150,000,000 n; o administra 
cijes prašytos $350,000,000 
sumos ir uždėjo grhžtą ri
bojimą ant šalpos einančios 
kraštams rusų dominacijoj. 
Bylius dabar eina i senatą, 
kurio užsienio reikalų komi-
etas jan užgyrė pilną $350,-

000,000 sumą. Įima sukurti per du mene- Kova, atnešusi 50 dienų j d a r ė " s a v o "ilgai lauk t ąVapor-
sius ir tada numatėme, kad j senumo civilirį_ karą j pačią !fcą s a u g u m 0 t a r y b a i f D 3 t su_ G a l u t i n a g babavlmas įvy 
įskils Įvairių sunkumų ir 
bus sunku "Didiesiems" su
sitarti. 

senumo c iv i l iu karą } pac ią ' t ą g a u g u m 0 t a r y ^ į , b 3 t 3 U . G a i u t i n a s bahavlmas įvy-
jo viešą paskelb'mą ko po to kai atstovai atme-

ny, kuomet sukilę lai ju -ei- k o l taryba padarys nutari-! tė ats. 6'Konski (R., Wis.) 
viai trumpam laikui ««jme k a g g u j U Q d t i n a [ ^ ^ s u g r ą ž i : . t i bylių ko-
miesto elektros stoti Vai-, imitetui. 

tik konferencijos laikotar 
piui, tai reikia skaityti, jog 
konferencija yra pasibaigu
si." Ir taip sakydami jie ne
klydo. Kitą dieną Stalinas 
davė didlelį pokylį Krem-

rencijeje, joks nebuvo išsprę dieny sakė valdžios kariuo 
s tas. Jau paskutiniom die- menė atsiėmė stotį, 
nom buvo aišku, kad minis
trai ir nebemano ieškoti su
sitarimo. Jei UN sesija pra
sitęs, tai "Keturi" susitiks 
tik lapkričio pabaigoje 

Hartnettas Prašo 

WASHINGTON, bal. 30.— 
Meksikos Prezidentas Mig-
uel Aleman šiandien pareiš
kė, jog "by kokia agresija 
nežiūrint kur pradėta, grę?.;? 
Amerikų taikai." Meksike 
vyriausias valdininkas, Pre? 
Trumano svečias trijų dieni 
vizitui, davė komunistine1* 
Rusijai suprasti, kad "Ame
rikos nenori palikti savo tai
ką agresorių malonę." 

Aleman pasakė savo kal
bą Pan American sąjungos 
vykdomajai tarybai po cere
monija Arlington Nationa1 

kapinėse, kur jis padėjo vai
niką prie Nežinomojo Karei
vio paminklo. Apribojimas neleistų teik

ti pašalpos " tiems krai-
BalSU P6rSk8ifVIftO t a r r s» k u r i l * valdžios yra do- Amerikos Remiasi Idealų 

minuojamos Rusijo3, nebent Bryan Hartnett, buvęs 12-
to wardo aldermonas, vakar 

ar FRANKFURTAS. Vokieti- \ 

buvo šiandien nuteistas 15 

liaus rūmuose šv. Jurgio sa 
lėje, tarp žalio marmuro j gruodžio pradžioje 
kolonų, sukviesdamas ketu- i A ., . „. 
r iu s ministrus ir leisdamas A m e" t aec ių delegacija iki 
atsivesti kiekvienam po ke-! £ ? s k u t i n e s m i n u t § s dar ti-
letą diplomatų. Tik penkias-' JO ' k a d M c l o t o v a s sutiks m e t y sunkaus darbo kalėji-
dešimt šeši žmonės cJalyvavo! ?U k o m Pf o m i 8 U dėl "vokie- m o už pavogimą $1,500,0000 
prie stalo. Stalinas savo d e - ' C i ų turtų ' A u s t n j o j e , bet v e r t ė s Hesse brangenybių, 
šinėje pasisodino Bcvina. o j^ancuzai i r anglai į tai ma- Tą nuosprendį dar turi už-
kairėje gen. Marshallą. Prie * a d ^ ° yil6ių< n e s ^ ^ a i š " tvirtinti kariuomenės virši-
šais gi atsisėdo Molotovas f.u>., K r e m l m s nori šulė-! ninkai ir Prez. Trumanas. 
su Bidault ir Mikojanu iš , n ^ k o n f e r e n ^ J 0 8 eigą, kad ; Durant ir io žmona buvo 
šonų. I e i d u s dalykams kaip gali- \ pačiupti LaSalle viešbutyje 

"Balius" prasidėjo rusiš- m a l l g r i a u Pasilikti taip, kaip Chicagoje. Žmona, buvusi 
kais užkandžiais ir dažnai J i e d a b a r s t o v L WAC kapt. Kathleen Nash, 
buvo "apipilama" vodka, oa- Visos viltys mus apvylė. iau tarnauja penkių metų 

Nuteisė 15 m. Kaleli sutiktų amerikiečiams 
valdyti šalpos priežiūrą. 

sus tame vvarde. teigdamas, duedama 

Pajėga 
Aleman sakė tarptautinė 

virš to, ką mūsų 
reikalauja, parodo 

ja, Lenkija ja, bal. 30.—U.S kariuome-ij i š 9 5 0 b a l o t p a ž y m ą t ų j ^ T^r'^rrr 
nės pulk. Jack W. Durant 1 ™ ^ ; ^ „ ; . <*M L,XZ i^; it I Austrija ir Kinija 

• š a l £ a . ^ V
T

enf.ri" kaip reikalingos Amerikon 
ija, Graikija, I 

sugadintai^. 60O buvo geri ir 
turėjo būti paskaityti jam. j . . . . . , 
Republikonas Edmund J. Ku ArSDBI PralfllITiejO 
charski rinkimuose gavo 14. 
562 balsus prieš 14.487 už 
Hartnettą. 

vra pasaulio taikai ir Jur.g-
tinėms Tautoms. Po tokio-

Tos. Tai bus finansinė tran
sakcija išimtinai tarpe Mek
sikos ir tarptautinės skoli
nimo agentūros. 

! D*-I?!IĮJIĮ Kalbos 
'Tragedija': Dulles 

NEW YORKAS, bal. 30.— 
Vyriausias republikonų par-
ijos patarėjas Maskvos kon 

ferencijoje John Fcster Dūl
es vakar vakarą pareiškė, 
jog konferencijos nepasise
kimas išaiškinti didesniuo
sius taikos klausimus "buvo 
tragedija milijonams Euro
poje, kurių kentėjimas yra 
užilginamas dėl to, kad di-
ižiosios valstybės negali su
sitarti. 

Dulles sakė suvažiavimas 
buvo didelis nusiminimas, 
bet "mes neparvažiavome 
namo tuščiom rankom nei 
nusiminę." Kaipo laimėji
mus jis paskaitė: "geresnį 

mis spaudimo sąlygomis, I supratimą kaip veikia sovie-
mes neturime atidėti į gyven tų užsienio politika," iška-
dinimą tų principų, kurie i i į m a s TJ.S. politikos Europai 

KaleSlMOS KeiKaie daugiau negu šimtmetis t a r |«kas gali būti labai svarbu 
NBW YORKAS, bal. 30.— j nauja kaipo stiori tiltai mū- j ateity," ir "įsteigimas glau-

Arabų valstybės' matomai s u bendradarbiavimui ir iesnių santykių su Prancū-
pralaimėjo pirmąją kovą už j^ūsų vienybei. z į j a . " 
svarstymą Palestinos' nepri-; "Puikiąja istorijos pers-

Takiai Sumažinti S ^ S S ^ T ^ T S ^ 4 ^ ^SjKomunishi Sekretorius 
OTTAWA, Ont.. bal. 30.— | sijoje. Po to, kai 100 narių j už dauc-elio kitu dėl Įo tikę-1 Dg{]J)isdS ApkaltilltdS 

ncome 

kalėjimo bausmę. 

7,000 DPu i Angliją 
BERLYNAS, bal. 30. — 

Šiandien pranešta, kad per 
ateinančias tris savaites nuo 

keliant net 12 testų. Iš visu Ar galima laukti, kad Lon 
žymiausiu tostu buvo. kai done bus geriau? Jei pagrin 
Stalinas iškėlė taurę ir pa- diniai dalykai nepasikeis ir 
prašė svečius iš'gerti už pre- jei kiekvienas laikysis tų 
zidentą Trumaną. pačių pozicijų, tai ir ten 

Šį pokylį užsienio žurna- sunku bus prieiti prie su
lįstai pavadino "Mirstan- sitarimo. 
čies gulbės ciesme," nes tai v;— • c i Vu ^ 7>°°° i k i 8 ' 0 0 0 i § v i e t i n* u as-
buvo paskutinis aktas Mas- V ! e m U P S a k ° K l t a , p D a r o ~ menų iš britu zonos Vokie-
kvoc konferenerios... Bet kad atsilaikius prieš tijoje bus perkelti į Angliją. 

Maskvos konferencija, ati anglo-saksus, Maskva stip- i ===:=1 = —— — 
darvta ko«'o 10 * * • * tikru- rina savo bloką. Pereitą mė- .Trumano kalba ir Amerikos 
moie iau daupau kaip sa- n e s i buvo pasirašyta sovie^ i pasiryžimas įeiti į Europos 
vaite laiko buvo be "šamo- tų-lenkų sąjunga, pagal ku-' 
nės" ir štai dabar praėiusi r H Maskva suteikia lenkam 
ketvirtadienį išleido pasku- didelius kreditus ir ginklus, 
tini atodūsį. Dabar tarp Lenkijos ir Če-

Didžiuma kanadiečių šian- Į14 tautų vykdomojo komi- j jimo į idealų pajėgą. 
dien džiaugsmingai priėmė į teto pasisakė, susirikiavi-
žinią, kad siūlomasis 1947- mas parodė penkis aiškiai 
1$48 federalinis biudžetas nusistačiusius prieš pasiūly-
suma^ins jų pajamų mokės- mą—Angliją. Ameriką, Ka 

Prašo $208,875,000 iš 
Pasaulinio Banko 

Alemanas iš'gyrė Pan Anie 

VVASHINGTON, bal. 30.— 
Federalinė grand džiūrė šian 
dien apkaltino Eugene Den-
nis, U.S. komunistų partijos 

>*cs- mą—A11511J*. « w » * *^» , H M n c«ilinp-a ir sakė Mek-! sekretorių, kongreso panie-
dius maždaug 29 „uošim-1 „ad, , Ekvador, .r g W d ^ , - a n i « 3 r t " ^ ^ | « » « » « . * t a . p a * M t t o t e u . 
čius. Jie sakėsi nusiminę. Nė vienas narys, 
taėiau. kad "sales" ir " lux. ' r iant Egiptas, kita arabų pastangų tai užduočiai, ku-
u ry" taksai nebus pakeisti. I valstybė, neužgyrė arabų » a . si jstaiga tarnauja. Jw 

Paskutiniame posėdv Mo- stos ir Maskvoj buvo nada- gQ OQO kcslovakijos pa s i r a š y t a 
lotovas dar kartą atmetė '' draugiškumo sutartis. Iki j rytas pirmas žingsnis Pran-
Amerikos pasiūlymą tartis s i a m l a i k u i t a r P šių valsty (Cūziios susiartinimui su A 
dėl "keturių pakto" sudarv- b i u nebuvo draugiški santv- m e r i k a ir Anglija, 
mo ir nakartojo savo tezes k ia i> n e s kiekviena iš j u tu - . 
dėl Vokietijon ' ir Austrijos. I ™i° teritorialinių pretenzi- ; J e i i m a t o h a u ' 

politiką, kad užkirtus sovie
tiškai ekspansijai kelią. Per 
ją Prancūzija turėjo pasi
rinkti ajikiai kurion pusėn j Amerikoje skaičius siekia 

60,000 U.S. Komunistu 
NEW YORKAS, bal. 30.— 

Radijo debatuose vakar va
karą, Milton Howard. komu
nistų Daily Workerio redak
cijos narys, sake komunistų 

reikalavimo. Arabai pabrė
žė, tačiau, jop jie mano tęs
ti savo kovr visuotiname su
sirinkime. 

Bolivija Afsteigia 
Santykr su Isp nija 

LA PAZ, Bolivija, bal 30. 

Graikai Partizanai 

sakė bendras laisvės mylėji
mas ' 'siūlo geriausi pagrin
dą politiniam solidarumui, 
kuriame mes gyvename." 

Alemanas šį rytą privr-
čiai kalbėjosi soi Prez. Trr 
manu, spėjama sudarymui 
plano naujai finansinei pa
galbai Meksikos valstybei. 
Meksikai užtikrinta tuoj kre 
ditai virš $60.000,000 ir visa 

išduotas prieš Leon Joseph-
son, New Yorko advokatą, 
kuris atstovų priešvalstybi
nei veiklai tirti komiteto 
kaltinamas išgavimu falšy-
vų pasų komunistų vadams. 

Abu kaltinimai iškilo iš 
konvteto nagrinėjimo komu
nistų veiklęš šiame krašte. 
Tie du vyrai kaitinami ne
siskaitymu su šaukimais liū 
dyti komiteto posėdžiuose. 

— Kairiųjų organizacijos 
šiandien smarkiai protestą- pagalba reikalinga išvysty 

i - * r v o p r i e š B o l i v i i o s valdžios ; mui savo industrija ir gam-
UŽpUOlė AUtODlISį nutarimą atsteigti ribotus tos turtų. 

-Auto- diplomatinius santykius su Meksika taip pat patiekė Viltis 

Pieno Darbininku 
Streikas Išvengtas? 

•švengimui 2,400 
J r a jų j Sileziją ir Tešiną. D a - - t o m a ' k a d š i k a r t a a m e r i ; ATSNAI, bal. 3 0 . -

dokaTo nutarti 3 Ibar visos Rytų Europos v*\&&! i r *°™* .santvk.a, | b u 8 a s v e ^ s i g i k a v i a . Hspamja po 18 menesaų per- prasvmą ™*™]™™ b a " " ^emmų darbininkų s t r e s o 
1 Kad sekanns "Keturin' stybės nuo Baltijos fki Bal- &»** . P a b l o ^ ° - _ k (> k l e cijos karininkų ir kareivių ? a ^ ^ J*J? ™**™* ^ ^ K ^.^^L,**: 

susiekimas ivvksias lapkri- k a n - ' tarpusavy yra susiri-
čio mėnesv Londone ir iei š u s i ^ s paktais ir priklauso 
buo reikalo, ministrai, eal n u o Maskvos įsakymų, tokiu 
būt, susitiks tuoj po UN se- b ū d u Maskvos kenferencijo 
sijos Xew Yorke. 

2. Paskirta speciali komi
sija, kuri nradėfl oosėdži au
ti regužes 12 d. Vienoje, kad 

je rusai galėg tvirtinti, kad 
jie atstovauja visas slavų 
tautas. 

Amerika iš savo pusės ne
mano daryti rusams jokių 

išegzaminavus taikos sutar- n a u j ų r u s į i e idimų. Dar prieš 
ties su Austrija įvairius j Maskvos konferenciją Wa 

shingtonas įteikė Maskvai 
notą dėl rusų kišimosi į ven 

punktus. 
3. Pavesta kontrolės ko

misijai Berlyne paruošti 
planą dėl sumažinimo oku
pacinės kariuomenės Vokie
tijoje ir kad šis planas pra
dėtų veikti nuo rudens. 

grų vidaus reikalus. 
Ko Galima Pasimokyti iš 

Šios Konferencijos 
Spręsdami Šios konferen-

Kitą dieną delegacijos vie- cijos rezultatus, kronikieriai 
na po kitos apleido Maskvą, galčs rašvti, kad ji buvo la

biausiai iš visu po išSo karo 

iie dar nebuvo nuo karo pa-
baisros. Pasaulis dabar aiš
kiai atsistojo prieš du blo
kus ir likusios valstybes tu
ri pasirinkti, prie kurio 
bloko jos dedasi. 

Prancūzija iš konferenci
jos irgi daug pasimokino. 
Molotovas atsisakė paten
kinti prancūzų reikalavimą 
dėl Saaro krašto. Prancūzų 
tauta pamatė, kad iš Krem
liaus jai nėra ko laukti ir ji 
pasirenka tą pusę. iš kurios 
ji gali sau užsitikrinti eko
nomišką gerovę ir taiką. 

Vyt. Arimas 

buvo šiandien atakuotas ran 
kinėmis granatomis Saloni-
koje. Vienas karininkas ra
portuotas užmuštas, ir kiti 
kareiviai sužeisti. 

VėK £iniu Santrauka f 
rioms vadovavo federalinis 
tarpininkas Howard Plank. 
Po rytinio posėdžio, pieninių 

Visiškas Nesusitarimas 
Mes jau rašėme anksty-

nepasisekusi. Tačiau per ją 
įvyko istorišku, dalykų, kaip 

iTeriau tur3ti vieną, bet 
tikrą kelią, negu šimtą, jei 
is jų nė vieno negali pasi
rinkti. 

austu 
—Philadelphijos ir New Yorko telefonų bendrove * s«- I i r u n i i o s atstovai abieji su

sitaikė su streikuojančiais telefonistais už $3 ir $4 savai- i tiko, kad prospektai atrodo 
tei pakėlimus. Padėtis New Yorke dar neaiški. 

—Kinija prisidėjo prie penkių kitų kraštų opozicijoje 
prieš arabų pasiūlymą tuoj svarstyti Palestinos nepri
klausomybę. Arabai sako jje sutiki atidėti savo reikala
vimą, jei bus sustabdyti žydų imigracija. 

—Angliakasių unijai (UMW) artimas šaltinis sake 
minkštos anglies streikas liepos 1 d. "neišvengiamas/ ' 
jei kasyklos priešinsis visuotinom derybom. 

—CIO unija pranešė pasirašys nauią algų sutarti su 
Alcoa bendrove 1947 metams. Nanfa sutartis su Bethle-
hem plieno bendrove duos 85,000 narių 15c pakėlimą. 

—Senatas 59 prieš 35 pravedė svarstomą- darbo unijų 
suvaržymo bylių, atmesdamas sen. Morse (R., Ore.) pa
siūlymą padalinti bylių f du ar daugiau bylius. 

daug šviesesni. 
Unijos sutartis išsibaigė 

vidurnaktyje vakar. Trisde
šimt dienų streiko praneši
mas išsibaigė šeštadieny. 

KALENDORIUS 
Gegužės 1 d.: Šv. Pilypas 

ir Šv. Jokūbą^ apaštalai; 
senovės: žilvinis ir Gegutė. 

Gegužės 2 d.: Šv. Atana
zas; senovės: Dangerutis ir 
Iželė. 

ORAS 
Dali: i i apsiniaukus, vėsu. 

—Prez. Trumanas vakar pasirašė by!h| sugrąžinti var- R y t e b u g l i e t a u g S a u l § t e k a 

dą Hoover Dam užtvankai žinomai kaipo Boulder Dam. į 5:49- leidžiasi 7:48. 
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15 DETROIT'O LIETUVIŲ GYVENIMO 
Baigias Durninimas 
Žmonių 

Propagandos ir melų ra-
dio komisarai čia vis mela
vo, kad Lietuva laisva, kad 
ii Lietuvos nieks į Sibirą 
neišvežtas ir nieko nenužu
dyta. Žodžiu, viskas, kas tik 
raudona, tai ir gražu. 

Dabar gi jau bedavoja, 
kad u i laiškų negavimą žmo 
nes kaltina Rusiją, o siun
čiant pundelius reikia atsi
klausti Ameorgo ir Komtor-
go bei USSR. Jei Lietuva 
laisva, tai tegul būna ir čia 

Koks Bus Rojus 

Ir Kaip Bus Adomas-leva Apsirengę 
ŠIE KLAUSIMAI D A B A R DOMINA N E TIK D E -
TROIT, BET IR APYLINKĖS LIETUVIUS 

Žinia, kad gegužės 4 d. į niai ir jų artistų grupė. Sy-
Detroit atvažiuoja iš Chica- kiu atvažiuoja ir žymiausia 
g o "Adomas" ir "Ieva" ir Amerikos lietuvių tarpe pia-
kad jie pasirodys buvusioj niste Sylvia Sąbonis-McEl-
Lietuvių svetainėj, suįdomi- roy. Ji skambins piano solo, 

jį sulaikys nuo pamatymo j n o ^ t ik vietos, bet ir apy- akompanuos dain. K. Sabo-
"Adomas ir Ieva". J. K a s e j i į n k e s l ietuvius. Visi nori niui ir paskui lydės pianu 
ir jo žmona yra duosnūs kil
niems reikalams, daug dar
buojasi l ietuvių tarpe. Lin
kime greit pasveikti. 

* 

vyksta. Be to Koresponden
tų Klubas gauna pagyrimų 
už surengimą nepaprasto va
karo ir pakvietimą artistų 
iš Chicago. 

• 
Jurgis Kasė, vyras, žino

mos veikėjos savo krautu
vėj sužeidė koją. Sako, tas 

šioms. Pavyzdingi jaunikai- Nukentėjęs jaunuolis norėjo ii\ U/allo? I Cu/iafalr 
čiai pasirinko geras lietu- 'gauti $100,000. !l/l. ffOllBl J. JWWreR 
vaite* šeimai sukurti. Gra- į Aną d i e n ą t e i s m o 

pamatyti "pirmuosius te- operetę, 
vus" ir kokiais jie drabu- j " Adomą" ir ' 'Ievą" ir. vi-
žiais vilkės, kuomet pasiro- sus jų palydovus — grafą, 
dys ''rojuje" ir koks bus tarnus ir k. Detroit Draugo 
tas "rojus.". Jūsų korespom- Korespondentų Klubas pasi 

Jon:3t Kulikauskui padary j centas taip pat nežino ir ne-1 t iks pas žymius l ietuvių dar-
laisvė! Kokiems galams tad ^ k c W operacija, o Cha$ j g a l i pasakyti Visa tai pa- buotojus Juozą ir Josepbine 
dar atsiklausti USSR? Ž m o - W a l l s k a u l ° operacija. Abu|matysime sekmadienį, buv.. Sakalus, jų rezidencijoj 
nes žino, kad kaip buvo Lie
tuva laisva, tai ne tik laiš 

ligoniai jau tiek pasveiko,, Lietuvių svetainėj. j Dearborn, Mich., šeštadienio 
kad žada dalyvauti geg. 4 d. Operetę 'Adomas ir Ieva', vakarą. Pirm negu jie pa

kus ir pundelius galėjo pa- korespondentų parengime. k a i p j a u žinom, vaidins ži 
siųsti, bet ir patys nuva-jS** tėvynainiai remia visus ^ ^ muzįkai iš Chicagos, 
žiuoti į Lietuvą ir aplanky- j lietuvių reikalus. J. Kuli-įgytas ir Leokadija Sabo-
ti savo gimines. i suskas yra Gay Paree Cafe 

Vienas čia bolševikėMs savininkas, o Chas Wall — 
per Raud. Kryžių surado sa- Eugene Printing savininkas. 

siradys "rojuje", norima 
pirma juos pamatyti ir ar
čiau susipažinti. 

zus pavyzdis kitiems. 
• 

Balandžio 26 d. Karpavi-
čiai šventė 40 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktį. Jų 
vaikai: sūnus, dukterys, žen 
tai pagerbė surengdami vai
šes. 

• 
Balandžio 26 d. Klimaus-

kų namuose buvo linksma 
pramoga tikslu pagerbti Va
leriją ir Praną 22 metų ve
dybinio gyvenimo proga. 

Juozas Tumsha, k u r i s 
daug prisideda dėl spaudos 
koncerto, Kanadoje kaį ku
riems lietuviams ' 'užfundi-
jo" koncerto tikietų. Garbė 
tau Juozai. Volungėli* 

vo brolį. Jį rado Sibire. Tas 
vergas rašo: "Pas mus sto- Juozas ir Josephine Saka-
ka drapanų, gal, galėtum lai nusipirko puikų vasar-
atsiųsti." Ot, tai ir komu- j namį, Union Lake. Grybai 
nistų rojus:'šaltam Sibire turės gerus kaimynus. Pasi
dirbk alkanas, pusnuogis, Įtarieji yra pirkę vasarnamį 
arba ir nuogas. Bolševike- Į praeitą vasarą, 
liai ir Amerikai nori tokio 

Aukos BALF'ui vis dar 

gą' \ o Juozas Beliekas at-1 apie jų giminių Lietuvoje li-
naujino prenumeratą. Visi kimą. Prašomi atsiliepti į 

kun. Br. Kauneckį, S.J., 131 
Williams St., Pittston, Pa. 

jie yra kilnių reikalų rėmė
jai. 

• 
Muz. J. A. Blažis džiau

gias, kad jo kolega muz. Sa-

Šiems jaunuoliams, lietu
vių patriotų sūnums ir duk-

"rojaus". 
Komunistai kurią tik šalį plaukia. Pastaruoju laiku 

užima, jos gyventojus ver- aukojo sekantieji: 
gaiš padaro. Jie nori, kad ! S. Blaškevičius $50. Juo-
ir Amerika taip darytų. A- zas, Marijona ir Juozas, J., 
merikonai prie to nepapra- , Miškiniai $20. Dr. A. G. 

bonis su šeima detroitie- relėms suskambės vestuvių 
čiams išpildys programą varpai: 
ruošiamo koncerto gegužės j Antanui Ambrose su E-
4 d. Sako, vargonininkai vi
sur atsižymi, tiktai mažai 
yra vertinami dėl jų darbuo
tės lietuviškoj dirvoj. 

* 

Kūnu Bronius Kauneekis, 

lose Karpauskas, birž. 14 d., 
Šv. Petro bažnyčioje 

Charles Mishakis su Chri-
stine Tautvkias, birž. 28 d., 
Sv. Antano bažnyčioj. 

Cyrel Grybas su Marge 

CHICAGOJE 
Koks čia arklys 

Raymond Gorczynski, 15 
metų amžiaus, 1945 m., lie
pos 26 d., nukentėjo nuo 
lenktynių arklio, kai arklys 
jam įspyrė Washington 
Parke. Ir buvo iškelta teia-
me byla prieš Arlington ir 
Washington Park Jockey 
klubus ir arklio savininkus, 
Mr. ir Mrs. Frank Nugenr. 

Raymondui priteisė $35,000 
atlyginimo už arklio įspiri-
mą. Arklys vadinasi "Play 
Grier. * 

Ofiso tel. MONroe 0570. 
Resid. tel. CANal 7819. 

Dr. Kazimieras E. Fitz 
PHYSICIAN AND SUROEON 

X-RAY EXAMINATIONb 
2200 West Germak Boad 

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

Seštad. nuo 1-4; Sekmad. — 
pagal sutartį. 

OPTEMETRISTAS 
2201 W. CERMAK BOAD 

(Viri Metropolitan State Bank) 
TeL CANal 7828 

Tai.: — Kasdien I i Iki 11; 1 lkl I: 1 
iki 9. Seštad. 10 ryto iki C vak. Sek
madieni l t lkl 11. Trečiad. uždaryta. 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LB CHIRURGAS 

4729 8o . Ashland A ve. 
(2-trofl lubos) 

Ofiso Telefonas: YARds 0554 
Jei neatsiliepia saukite— 

Res. 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 8150 

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

Trečiadieniais pagal sutartį. 

1 Būkit Malonūs 
SAVO AKIMS1 

Tik vieną, porą akiu gauname gy
venimui. Saugokite jas, leisdami 
lsegraminuoti Jas moderniškiausių 
metodu, kuria regėjimo mokslaa 
gali suteikti 

17 METAI PATYRIMO 
pririnkime akiniu, kurie prašalina 

Tise akly Įtempimą. 

Dr. John L Smetona 
Dr. J. J. Smetana, Jr. 

OPTOMETRISTAI 
1801 So. Ashland Avenue 

Kampan lb-tos gat. 
Telefonai GANAIi 0S2S, Chicago 

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

Trečiadieniais uždaryta 
Seštad. 9:11 a. m. iki «:0i p. m. 

te.. Jei kas kerta girias, *r į Sack $15^ Antanas ir Ona S . j . , p r a š o k u n . X F . Borei- \ J m ^ ^ Ta*u_ 
kasa griovius, tai gauna uz- Kudziai, dr. J. Surbis ir M. ; š i o paieškoti Detroite šių į j i vr irnave USA ar 
mokėti. Čia ir ui kalinius į Andrush $10. Juozo Miknio 'asmenų: Antano Ontulio, ar 

Untulio, kilusio iš Vabalių 
knL, Mažeikių apskr., Vinco 

stoįa darbo unijos, kad ir jų šeima, P. ir M. Mačiutai (iš 
darbas nebūtų kenksmingas Ailen, Mich.), P. ir M. Ba-
jų sveikatai. nioniai po $5. Marijona Va- j Kauneckio kilusio iš Plate-

Bet ką padarysi, kad vis latkiene, P ir M. Shimcen ' ]įų valse., Barjjiaitža Onos 
dar randas durnelių, kurie j įr j . j . Stankevičiai po $3. | i | Kliukių km., Upynos per. 
galvoja, jog Rusija yra dar- Į A. Baronienė, J. ir L. Lazev- Visiems turjs svarbių žinių 
bininkų šalis. Tikrai gi ji nik O. Miknaitiene, J. Ba-
yra komsarų šalis, vergų kanauskiene ir J. Naurai (iš 

Allen, Mich.) po $2. 
Pastarame sąraše viena 

pavardžių buvo Honiškis, o 
turėjo būti Homchus (Acme 
Pie savininkas). Jis aukojo 
$15 ir jo darbininkai sudė
jo $15. 

Skyriaus vadovybe nuo-
^ , ^ , -_ širdžiai dėkoja Lietuvių Ra-
ZiniŲ-ZineleS dio Balso vedėjui už nemo

kamai garsinimą BALF va-

šalis. Bolševikeliai bedavo
ja, kad dar yra žmonių, ku
rie nori atsteigti dvarponių 
valdžią Lietuvoj. Nebuvo 
dvarponių per 20 metų, o 
dabar yra ir dvarai, kolko-
zai ir ponai komisarai. 

Detroitistis 

liiĮ-Žmeles 
Juozas Cress, Petronėle 

Medonienė, Ona Kratavičie-! jaus. 
ne, Petronėlė Bandzienė, Pet Visos aukos reikia priduo-
ras Grybas, Elzbieta Paura- ti BALF 76 skyriaus valdy-
zienė, Valerija Stepulionie- bai. 
nė, Julė Medinienė ir kiti ^ 
veikėjai praneša, kad bilie-j Kazimieras MišeUkis, Jo
tų platinimas geg. 4 d. nas Smalskis užsipr. "Drau-

JŪSŲ Radio Sugedęs? 
KnUdt i t Efanertjvo 

Pa tania vtmo Prt6 

RADIO SERVICE CO. 
«W44 W. M t h B t 

m 

TmtBom T\MU Udlrbrattq 
Tl*okHn Modeliu* 

DTKAI APKAINAVIMAfl 
Paimam B namu tr pti*tatom 

PARDUODAMA KAUTOS 
BADIOS 

M M tarimą BadUą i i 
Jonu oerelka lauktt A l 

T&lpgl Pajrtrlnklmaa TlllaaMų 
^ Mualko* Rekordų. 

lfiMt|y*ikHe tr 

WESTW00D LiOUOR STORE ] 
2441 Wesl 69th Street. 

* 

DIDELIS PASEBINKDIA8 
VYNO. DEGTINES IR ALAUS 

I 
nUSFONUOKOBl 

CICDERO 41 į a 
Atdara Takarala lkl t : t t vai. 

mųoj; ir jaunystėj taruavę 
Šv. Antano bažnyčioj mi-

DR. YAITUSH, OPT. 
UETIT\TS 

J. RIMDZUS, D. C. 
LICENSED CHIROPRACTOR 

IN STATE OF INDIANA 
Home calls įn Indiana 

Phone Went\vorth 2527 
PHYSIO THEBAPY 

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

8aturday« 10 A M. to 8 P. M. 

Mano St meta; 
jftau saran ta vimaa 

Palengvina aktų įtempimą, kurie 
etti priežastimi galvoj skaudėjimo, 
svaigimo, akli} aptemimo, nervuo-
tumo, skaudamą aUl| karsti, ati
taiso tnimparegystę Ir toliragys-
te. Prirengia teisingai akinius. Vi
suose atsitikimuose Ugremfaisvlim 
'tar̂ ffTfff su elektra parodančia ma-
dausias klaidas. Speciali atyda 
atkreipiama i mokyklos vaikus. 
KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 

Jaunuoliai, kurie nepriimami j 
karo aviacijos skyrius 12 priežas
ties spalvų neregSjimo — (color 
blindneas), kreipkitėa prie manea, 
Apsiimu išgydyti. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigesnes 

ĝ jm pirma. 
4712 8ooth Ashland Ave. 

Telefonas YABDS 1578 
V A X J L N D O S : nuo l t ryto lkl 8 T. 

rak. Sakfoad. paaal •utartl. 

* — » 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
Didele Kraoutve 

RAKANDAI, RADIO 
IR JEWELRY 

. TeL VIB. 1886 

DR. AL RACKUS 
GYDYTOJAS IR CHIEUEGAS 

4204 Archer Avenue 
UGONIUS PRTTMA: 

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

DR. EMILY Y. KRUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4146 Archer Avenue 
Offeo TeL LAFayette 3210 

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

VALANDOS: 
Kasdien nuo 1-sJ vaL popiet 

Ir nuo 6 iki 0 vai vakarą. 
Tračiadlanio vakarais Ir taipgi 

tetanadtanisls nagai sutartį 

TeL GRO. 1800 (Ofiso Ir namo.) 

Dr. Walier J. Kirstuk 
FHYSIC1AN and SURGsKJM 

.(Lietuvis Gydytojas) 
8925 West 59ch Street 

VAULfeTOOJ: 1 — 4 popiet, • : ! • — 
• : l t Takarala. Trečiad. pasai mitartl. 

DR. PETER T. BRAZIS 
PHYSICIAN and SURGEON 

6757 S. Western Ave. 
Oliso TeL: HEMlock 5849 
Rez. TeL: H£Mlock 2324 
VALANDOS: Trečiadieni ir Šeš
tadienį pagal susitarimą; kitomis 
Hymnmja nuo 2 iki 4 po piet, 

7—0 vakare, 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
A nfj^kAiartio*^ KfttvirtndifltUais 

ir Penktadieniais 
VAL.: 10-12 ryte; 2-6, 7-0 P. M. 
3147 & HsOated St^ Chicago 

Pirmadieniais, Trečiadieniais 
ir šeštadieniais 

Vaianoos: S—8 noflftet. 
TeL: GBOvetUI 4020 

(Ofiso ir Rezidencijos) 

Dr. Aleiauder J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVeat Marquette Bd. 

XDargis Vaistines Name) 
OFISO VALAMDOM: 

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 

— < • 

• • * 
pristatome I namus: 

Geriausia nišią &lq 

bateliais, rtėžemis Ir 

statinėmis. 

• • Tt 
AL. ŠIMKŪNAS 

Savininkas 

Telefonas PROspect 5951 

i 

• • • ——r 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
^ 

"Mes Parduodame Tiktai Geriausius" 

Pilnas Pasirinkimas Namų Reikmenų 
•CUSTOM BUILT' SEKLYČIOMS SETAI PADAROMI 

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

f 

Skalbimui Mašiaos 
Šaldytuvai 
Gilaums šalčio — Dideli 'Air 

Conditioners' 
20 iki 50 Pėdų Komerciniai 

Šaldytuvai 

. Televizijos Aparatai 
Visokiausi Namams Rakandai 
Kaurai ir Yisokm IšcHraysčių 

Sttdymiii it Kepimui Pečių 
F. M. Fonografai ir taipgi 

Visoki Elektros Reikmenys 

l1^ 

KREIPKITĖS PAS MUS SU VIRSMINSTAIS REIKALAK 

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

Telefonas — LAFayet te 1771 

Visi departamentai patalpinti 
viename baltame name 

1947 metų Radios, nuo $20.00 
iki $450.00. 

TELEV1SION setai, po $275. 
ir aukščiau. 
Elektrikiniai dulkių valytuvai, 

elektrikiniai šaldytuvai, skalbi
mo mamšinos, elektrikiniai pe-
čiai, aliejiniai pečiai, gasiniai 
pečiai, rašomos mašinėlės. 

( Krautuvė atdara kiekviena 
dieną ir vakarais: pirmadienį, 
ketvirtadienį ir šeštadieni iki 
9 vai. vak. 

Budrtko leidžiamos Radio valan-
landos kas sekmadienį, iš WCFL 
( laoo kil.) radio stoties, 9:30 va
landa vak., o ketvirtad. vak. iš 
WHFC (1450 kil.) 7 vai. vakaro. 

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

Chicago 8, Illinois 
TEL. CALUMET 7237 

Tci CANal 6122 

DR. BIE2IS 
GYDYTOJAS IB CUISUBGAS 

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

vakarais ofisas uždarytas, 
REZIDENCIJA 

3241 West 66th Place 
TeL REPnbUc 7868 

TeL CANal 0257 
Bes. TeL: PROspect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS K CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St . 
Rezidencija: 6600 S. Artesian Ave. 
VALANDOS: 11 v. ryto iki 3 p.p. 

6 iki 9 vaL vakare. 

Ras. 6958 So. Talman Ave. 
Res. TeL GROvehill 0617 
Office TeL HEMtock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2422 We»t Margiietto Boad 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 vakarą. 
Trečiad. ir Nedėliomis susitarus. 

DR. A. JENKIN5 
PHYSICIAN A SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 W. 63rd Street 

OFISO VALANDOS: 
Kaadlen nuo 1-4 p.p. Ir T:It-t rak. 

SefttadlenUi* nuo 1-4 popiet 
TToČlad. Ir Sekmad. uždaryta. 

Ofiso TeL — PROspect S838 
•»«!. — viščini* asai 

SKAITYKITE "DRAUG4" 

TeL YARds 8146 

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

IR AKINIUS PRITAIKO 
744 We»t 85th Street s 

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

Šventadieniais: 11—12. 

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

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

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

Office Tel. YARds 4787 
Namu TeL PROspect 1080 

DR. L E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofise TeL: PULLMAN 1198 

Ofiso TeL VlRginia 0086 
Rezidencijos TeL: BE Veri j 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 

Ofiso vaL: 1—3 ir 6-^8:30 P. M. 
Trečiadieniais pagal sutartį. 

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

2400 West Madison Street 
Ofiso TeL: SEEley 7330 
Resls. TeL: BRUnswick 0697 

VALANDOS: 
Najaji Teks PULLMAM 8213 >tfqo l i t i 8 fionieti 6 iki fi lakaa 
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CLASSIFIED ADS 
D R A U G O -

DARBŲ SKYRIUS t HEIiP WANTE3> — VTRAI 

MEKANIKŲ 
Patyrnislu prie Chrysler pageidauja
mi. Pa«to«vunias. AukSta valandinę 
ratą, mėnesiniai bonai, atostogos ir 
apdraudos pienai. 

TERM1NAL MOTOR SALES 
2750 Ti.\WRFXCrc AVE. 

RAVE\S\VOOD 1230 

K>OOOOOOOCKKXXX>00000000000< 
"DRAUGAS" HET/P WAYTEX> 

ADVERTISI.VG DEPARTMENT 
12T No. Dearbom Street 
Tel. RANdolph 9488-9489 

^ * — - —• — » — . ^ ^ — — ^ , ^ ^ ^ — — — — — — —.-^ _ ^ J P J ^ 

HFXP WANTED — MOTERYS 

BILLING CLERK 
And General Office 

Stenographer 
For pleasant v/ork in Loop office 

of a small manufacturer. 
5V2 day week. 

Good wages. 

Apply F. A. HOLMGREN 
Room 1124-332 S. Michigan 
— ^ — — — — — — _ _ — — — — — — ~ — _ • _ 

W A N T E D 
G I R L 

TO INSPECT 
LTTHOGRAPH PLATĖS 
No experience necessary 

Some knowledge of typing. 
STEADY WORK I 
SS HOLR WEEK 

MAKLIN 
LITHOPLATE CO. 

551 W. Congress 

W A N T E D 
E L E C T R O M A T I C - T Y P I S T 

Experienced 
5 Day Week 

GRINNELL CO. 
4425 S. We*tern Blvd. 

MOŠŲ GYVENIMAS IR VEIKIMAS 
Fesfivalo Nuotrupos 

AUTO MEKANIKO 
TIJNE-UP IR IGNITION VYRO 
Gera mokestis ir bonai. Pastovus 
ištisai metus darbas. 

FIRESTONE STORES 
1818 E. 71st St. Tel. BUT 1227 

PATYRĘS BARTENDERIS 
REIKALINGAS 

Kambaris ir valpis, arba be kam
bario. Geras darbas geram vyrui. 
Atsišaukite į — 

JOSEPHINE'S TAVEBN 
* 6601 So. Western Avenue 

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. 
3557 W. 26th St. 

Sidabrinis Jubiliejus 
$ioux City, Iowa. — Ge

gužės 7 d. iškilmingos šv. 
Mišios. Procesija iš kleboni
jos į bažnyčią prasidės 10 
valandą. Diecezijos kunigai 
giedos mišias. Kun. Antanas 
Bružas, lasaletas, sakys pa
mokslą. Bažnyčia ir altoriai 
bus gražiai papuošti. 

Kunigų, vietinių ir iš [vai
rių miestų, bus apie 150. Tar 
pe jų 6 pralotai ir vietinis 
vyskupas. 

Ketvirto laipsnio Kolumbo 
Vyčiai patarnaus bažnyčio-

Nanja Lietuvos Istorija 

THE STORY OF 
LITHUANIA 

MARBLE 
DIRBTUVĖJE DARBININKŲ 

Išmokite amatą aukštai speciali
zuotoje srityje. Pastovumas. Li
gonines ir grupes apdraudos są
lygos. Atsišaukit tarp 10-12 vai. 

H E N R Y M A R B L E CO. 
3208 S. SHIET/DS A VENTE 

VYRŲ REIKIA 
Išmokti 

COIL SPRING ASSEMBLING 
Patyrimo nereikia. 

Gera mokestis laike mokinimo. 

B A N N E R 
BED CO. 

3622 So. Morgan St. 

REAL ESTATE 

Para§6 
KUN. TOMAS CHASE (Clžauskas) 

Išleido Strafford House, Inc. 
žemėlapiai, kronologija, 390 pusi. 

Užsakymus siųskite 1 — 
KAINA: $3.50 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 
• Chicago 8, Illinois 

LITHUANIA. Enclosart jou irlll 
Please send me postpaid 
copies of your book THE STORY OB 
find $ 
Name 
Addresa 

KUN. JURGIS G. M. CESNA 
je ir per bankietą, kurs bus 
tik kunigams parapijos sve
tainėje. Kitiems pietūs bus 
paruošti viešbutyje. 

Laukiame kunigų iš Chi
cago, iš Scranton ir kitų 
miestų. Atvažiuos ir pasau
liečių. Kunigams kambariai 
bus Warrior Hotel. Pasau
liečiams — Mayfair Hotel. 

Gegužes 7 d. šv. Mišios 
TAVERNAS PARDAVIMUI — la- j , . . - - . w x - T^ 
bal seroj vietoje su gera įeiffa. Ne- [ VaOinS lS K u n i g ų MlS lOS. U9L-
praleiskite labai g-eros progos. Vi
sus reikalavimus patirsite ant vie
tos. BRUNO, 10©« W. «3rd ST. 

PARSIDUODA TAVERNAS — En-
glewflod'e. Geras biznis labai RemJ 
vietoj. Auksino proga, ptrkojut. Dol 
platesnių informacijų kreipkitės prie 
— JUSTINE, 81."> \VF.KT 50th ST. 

PITKI C.ROSERNfi pardavimui «u 
namu. Turimo parthioti iš priežas
tį*-- ligos. .Atsišaukite adresu — 20wU 
\VEKT 23wl Stroot, CHICAGO. 

Ir maži prieteliai gali di
džiai patarnauti 

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

Dėkingumas ir godumas 
PLATINKITE • 'DRAUGĄ" drauge nevaikščioja. 

tP UŽSISAKYKITE SAU IR KITIEMS 
Tėvų Marijonu 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, šiuomi prisiunčiu mokesti 
Iš anksto vieną dolerį — $1.00. 
KAM SIŲSTI ŽURNALE. 
VARDAS 

Miestas Valstybe ( ) 
Postai Zone 

1 

lyvau* ir* .seseles. 
Gegužes 11 d. antros iš 

kilmingos šv. Mišios, prasi' 
des 10:30 valandą procesija 
iš klebonijos. Mišias giedos 
parapijos choras. Pamokslą 
sakys kun. Antanas Bružas. 
Mišiose dalyvaus vyskupas 
koadjutorius Tomas L. Noa. 

Tą sekmadienį 4 vai. po
piet parapijos svetainėje bus 
lietuviška programa. 

Kalbės svečiai kunigai. 
Bankietas bus 6 vai. va

kare Mayfair Hotel. 
Be muzikales programos, 

kalbės mayoras Hon. F. 01-
son, atstovas Kolumbo Vy
čių' George A. Junk, adv. 
Jonas Vyzentas ir vietinis 
vyskupas. 

Jubiliatas kun. J. G. M. 
Česna buvo įšventintas į ku
nigus Altoona, Pa. Jis bai
gė St. Francis Seminary, Lo-
retto, Pa. Jam sueina taip
gi 25 metai, kaip čia klebo
nauja. Jo gimtine Scranton, 
Pa. Ten šv. Juozapo bažny
čioje jis ir primicijas laike. 

Jubiliatas per 25 metus 
atmokėjo parapijos skolą 
$21,000. Pastatyta kleboni
ja, atlikta įvairių pagerini
mų bažnyčioj. Jo pastangom 
mokyklai vesti gauta Šv. Ka 
zimiero seserys. Dabar kle
bonui rūpį pastatymas sese
lėms namo ir vaikams mo
kykla. Tam tikslui renkamos 
aukos. Koresp. 

Philadeltfhia, Pa, — Ba
landžio I6\d. Town Hali į-
vyko katalikiškos aukštes
nes mokyklos La Salle mo
kinių muzikos skyriaus su
ruoštas festivalas, kurio pro 
gramą buvo plati ir turinin
ga. Ypatingo pažymėjimo 
nusipelnė 13-kos metų gar
bes kapitonas Tadas Kuli-
govskis, kuris klausytojus 
tikrai nustebino savo gabu
mais muzikos mene, Klau
sant jo griežimo vaizdavos 
jame genijai nemarios gar
bes: italų, smuikininkas Pa
ganini, arba Čekų smuikinin
kas Kubeliak. 

Balandžio 14 d. pasimirė" 
lietuve ir motina žinomo čia 
Juozo Kavaliausko a. a. Ma 
rijona Kavaliauskiene, išgy
venus 67 metus. Palaidota 
iš Šv. Kazimiero bažnyčios 
Šv. Kryžiaus kapuose. 

Velione buvo kilus iš Vil
kaviškio apskrities. Ameri
koj išgyveno daugiau, kaip 
48 m e t u s . 

Be minėto Juozo Kava
liausko, liko dar sūnūs: Ste
ponas, Simono s, Tarnas ir 
duktė Ona (Petronienė). XX 

jo ir prisiuntė per 
Tėvą Just. Vaškį $611.25 

Šv. Baltramiejaus dr-
ja 100.00 

Rumford, Me., lietuviai 
per Tėvą Vaškį 110.00 

Dover Foxcroft. J. A 
Klimavicz 15.00 

Viso Maine vabt. $836.25 

MARYLAND 

Baltimore, Md. 
Baltimore Lietuvių 
Draugijų Taryba $286.00 

K. Matuliauskas su
rinko 50.00 
(K. Matuliauskas $25.00, 
S. Butkus $25.00). 

Westernport, Md., J. Kaz. 
lauskas surinko . . $10.00 

(J. Kazlauskas $5.00, 
V. Paškūnas $5.00). 

— 

Amerikos Liet. Tarybos 
vajaus atskaita 
INDIANA 
Lake County, Ind.f 

ALT skyrius . . . . $806.00 
Clinton, Ind. 

Mr. and Mrs. C. Nau
jokaitis 10.0C 

D. R u k e i r B A L F 
92-tro sky? inicia-~ 
tyva sukelta . . . . 80.00 

Michtgan City, M. La-
shas surinko (M. ir 
T. Lashai $25.00, 
Lukauskai, Guma-
lauskai ir Diliai po 
$10.00). Viso 50.00 

Beverly Shores, P. Ka- j 
cer . . . V . . . . . . . . 25.00 

- ' . . . - . ~.—; 

Viso Indiana . . $071.00 
• • 

M A I N E 

Viso Maryland .. $346.00 

NEW HAMPSHIRE 

Manchester, N. H. 
BALF 53 skyriaus 
iniciatyva vietos lie
tuviai sudljo ir pri
siuntė per P. A. An-
drejūną $307.25 

T ą s u m ą s u d a r o š i o s 
aukos: 

Draugystė r>. L. K. 
Vytauto ir Jaunų 
Vyrų Klubas $75.00 

Visų Šv. Parapija 75.00 
SLA 305 kuopa . . 25.00 
LRKSA 119 kuopa 25.00 
Antanas Kemėšis 15.00 
Po $10.00: M. Zarem-

bienė, A. Kikutis, J. 
Sviatykas, jrWizinys. 

Sausio 12 d.,prakal
bos davė įplaukų $52.25 

KITOS AUKOS 
SLA seimo auka $1,000.00 
Oregon City, Ore., L. 
Bogden 100.00 

Coos Bay, Ore., Ka-
• zys Micuta $50.00 
Cle Elum, Wash., J. 

J. Kurtinaitis su
rinko 35.00 

Hoąuiam, Wash., John 
Passick 25.00 

San Francisco, Cal., 
lietuviai per 
P. M. Bokin 37.00 

Los Angeles, Cal., 
ALT skyr 12.00 \ 

Los Angeles, Cal., # 
A. Shilala Pinedale Cal., 

A. VValukones 5.00 
Rochester, Minn., C. Yuš-

ka 35.00 
New York Mills, Minn., 
P. Bogden / 1.00 

Owensboro, Ky., Stella 
Cirul 5.00 

Ohester, Va., William 
Labutis 5.00 

Ankeny, la., A. Urban 1.00 
Collins, Mont., S .Banis 1.00 

katalikiškoje dvasioje veik
ti. Jis tai padarė atminti 
savo dėdę monsignor Ed-
vvard McColgan, kuris dau
gel metų buvo arkivyskupi
jos vicar general. 

Kas tik kuo galite, dabar 
yra laikas prisidėti prie lie
tuvių senelių prieglaudos į-

(Tęsinys) 

Svetimų nuopelnų nesisa-
vink. 

Niekados netikėk saldlie
žuviais. 

Nesikelk į puikybę ką 
nors laimėjęs, nes gali ne
tikėtai nupulti. 

Viso N. H. 
NEBRASKA 

• • « . $307.25 

Gražiam tikslui 
pinigai naudojami 

Baltimore. — Charles C. 
McColgan padavanojo žemės 
sklypą Baltimores ir VVash-
ington arkivyskupijai, kad 
būtų pastatyta senelių prie
glauda. Jis taip pat pažadė
jo naujo namo statybai $50.-
000. 

Mr. McColgan taip pat 
paaukojo savo parapijos sa
lei ir jaunimo centrui $150,-! 
000, kad jaunimas galėtų | 

108 BARGENA! 
Mūsų natiįas VELTUI duodamos 

snnisus No. 362, turintis šimtą, ir 
aštuonis (108) baronus Chiragoje 
ir priemiesčiuose, ka tik išt'-jo i5 
spauJdos ir yra teikiamas jums tik 
paprastus. Pašaukite, apsilankykite 
arba rašykite j mūsų ofisą. 

šis VELTUI teikiamas sąrašas pa
rodo adresus, kainas ir paaiškinimus 
kas link tų nuosavybių. 

Bet kiuris iš aštuonių (8) patyru
sių pardavėjų maloniai parodys jums 
bet kuria nuosavybę kurią, turimo 
p a r d a v i m u i , ir patarnaus jums grei
tai, mandagiai ir inteligentiškai. Mos 
pardavėm devynius (9) namus j dvi 
(2) dienas. Turi būti tam priežas
tis! Jau 32 metai, kaip esame real 
estate biznyje. Mes vadovaujamo 
greituose pardavimuose. 

JOHN 0 . SYKORA 
REALTOR 

2411 S. 52nd Ave., Cicero 
Tel. Olympdc 453 

GYVOS VIELOS ORGANIZACIJA 

Mūsų draugai išgarsina mus! 

- 9 , * 

lLewiston, Me. 

Omaha, Nebraska 
Vietos lietuviai, per 

kun. J. Jusevičių $134.76 
(Į tą sumą įeina: kun. 
J. Jusevičiaus $25.00, 
S. Usalio $12.00, ir M. 
Polenio, Chas. Straz-
dienės ir J. Sakols-
kio po $10.00). 

Agota, Julijona, Ona, 
Stasys Sr., ir Stasys 
Jr. Usaliai sudėjo 50.00 

Vietos lietuviai sude- I Viso Omaha . . $184.76 
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1MM FOR THAT HOME 
ALL YOUR OWN 
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KEISTUTO SA VINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

JOS. M. MOZERIS, Sec'y 

3236 South Halsted Street 
TEL. CALUMET 4118 

SAVE WifH A PURPOSE - SAVE ON A PLAN 

Į O . O O O BONKŲ 
' • DEGTINES • GIN 

• BRANDfiS • VYNO 
• BUMO • KOĘDIALŲ 

• KRUPNIKO 
Bus Parduodama 

SPECIALEMIS KAINOMIS 

NATHAN KANTER 
"Lietuviškas 

Žydukas" 

Pirmam Atėjus Pirmas Patarnavimas 

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

3529 So. Halsted St. 
Phone: YARDS 6054 

f 
" \ 

9 įmOV KORTTl PA8K0L01 AMT NAMO 
» JlIGU NOBITI FAIIDrn TAUPINIMUl 
• mOV NOBITI GAUTI S% — KKEIPKITU 

LNIVCI 
Savings and.Loan 

1789 So. Halsted St TeLCANal8500 
| M | todellų MMffvmiil apdmutl per Tedera! favlnfi 

InMimmM Corporation. 
• trim iki • 
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D R A U G A S 
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: 

Entered as 8econd-Claw Matter Mareli II, 1»1« at Chlcago, Illinois. 
Under the Act of Mareli J, 1879. 

Publlahed daily, ezoept Sundays, 
by the 

Lithuanian CathoHo Press Society. 
Member of the CathoHo Presą Ass'n 

Subscrfettoa Ratee: 
$6.01 per year outside of Chica*o; 
$7.t0 per year ln Chioafo Ss Cicero: 

4 centą per oopy. 

Prenumeratos kaina ChJcagoJe Ir 
Clceroje per pasta: 

Metama 
Pusei Metų 

$7.00 
4.00 

Jungt. Valstybėse, bet ne Chlcagoje: 
Metama $6.00 
Pusei Matu .....*.•• 1.50 

Metama :..... 
Pusei Metu 

$8.00 
0.60 

Pinigas reikia siųsti Palto Money 
Orderiu su užsakymala 

Skelbimų kainos bus prisiunčiamos 
tuojaua, gavus prašymą. 

SKELBKITfiS DIEN. '•DRAUGE" 

Pavojai Tremtiniams Europoje 
NUTOLIMAS NUO ŽMONIŠKUMO DĖSNIŲ 

Žinomas rašytojas Walter Dushnyck katalikų žurna
lo "America'' 5-tame numeryje plačiai rašo tremtinių 
Europoje klausimu. Pačioje straipsnio pradžioje jisai 
pabrėžia, kad tremtiniai ir politiniai pabėgėliai Euro
poje šiandien susiduria su rimta krize. 

Nepaisant didžiausio sovietų agentų spaudimo, gra
sinimų ir viliojimų, Vakarų Europoje ir Italijoje ir 
šiandien dar tebegyvena 1,200,000 pabėgėlių ir trem
tinių. Per porą metų buvo ieškoma priemonių, kaip šią 
opią problemą išspręsti, bet ligšiol jokios pažangos 
dar nėra padaryta. Atrodo, kad juo toliau, juo labiau 
nukrypstama nuo humanitarinių principų ir einama 
prie priverstinos repatriacijos. 
KOKS YRA AMERIKOS NUSISTATYMAS? 

Straipsnio autorius pastebi, kad milžinišką tremtinių 
dalį sudaro žmonės, kilę iš sovietų okupuotųjų ar kont
roliuojamųjų kraštų. Estų esą 40,683; latvių 143,000; 
lietuvių 78,775; ukrainų 277,871; lenkų 316,155; jugo
slavų 51,501; žydų įš įvairių kraštų — 208,201; ir net 
pačių rusų 150,000. 

Vakarų sąjungininkai ne vieną kartą yra išreiškę 
sentimentą, kad tremtiniai turi naudotis iš Keturių 
Laisvių išeinančiomis prerogatyvomis, ypač prieglau
dos teisėmis. Jungtinės Valstybės pakartotinai yra pa
reiškusios, kad jos stovi prieš priverstiną repatriaciją. 

Prez. Trumanas dar 1945 m. paragino atitinkamus 
valdžios departamentus, kad sudarytų galimumus di
desniam skaičiui tremtinių (Displaced Persons) {leisti 
į Ameriką. Bet kol kas tai prie nieko neprivedė. 
JUO LABIAU ŽMONĖS SKURSTA, JUO GERIAU 
MASKVAI PATINKA # 

Walter Dushnyck teisingai rašo, kad jei ligšiol trem
tinių problema vis dar nėra išsprendžiama, to didžiau
sia kaltininkė yra Sovietų Rusija. Juo labiau skurs 
tremtiniai, juo didesnis bus pasitenkinimas Maskvai. 
Mat, ji mano, kad tai privers tremtinius greičiau grįž
ti. Visiems žinomais motyvais, Rrasija labai nori, kad 
tremtiniai kuo greičiausiai sugrįžtų namo. Supranta
ma kodėl: jiems tuoj atkeršytų už norėjimą savo kraš
tams laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. 

VYKSTA NETIKĖTINI DALYKAI 

Straipsnio autorius toliau rašo, kad netikėtinų da
lykų įvyksta Amerikoj tremtinių atžvilgiu. 

UNRRA direktorius ir Amerikos militarinės okupa
cijos Vokietijoj viršūnės nukrypsta nuo Jungtinių Val
stybių nusistatymo. 

Gen. Lucius D. Clay Amerikos zonose gyvenantiems 
tremtiniams išleido raštą, kuriame juos ragina grįžti 
į savo kraštus, ne s Amerika negalėsianti juos visą lai
ką šelpti. UNRRA direktorius dar toliau einąs. Jis pra
nešė, kad 369,281 lenkų ir jugoslavų tremtinių dar šį 
pavasarį turės sugrįžti į savo kraštus. 

Pulk. C. B. Findlay, D. P. R. direktorius Italijoj taip 
jau išleido pusėtinai carišką įsakymą tremtiniams grįž
ti. Tame įsakyme pulk. Findley net tokią nesąmonę 
pasako: «Just to gi ve as a reason the f act that a count-
ry has a communist regime is not an exčuse. I v?onder 
how many who talk of communism can tell what it is! 
Very few, I think!" 

KONCENTRACIJŲ STOVYKLOS IR VERGŲ 
CENTRAI 

Į tai p. Dushnyck gerai atsako: "Dar ir dabar nesu
prantama, kad komunizmas paneigia žmogaus teises, 
kaip mes jas suprantame. Ten nėra žodžio laisvės, nė
ra religijos laisvės, nėra laisvės gyventi tokiu gyveni
mu, kokiu nori gyventi. Kad tokios teisės Sovietų Są
jungoje neegzistuoja, daug kartų atvirai pripažino pa
tys sovietų pareigūnai laike tarptautinių konferencijų. 

"Pasaulis žino, ar turi žinoti, fcild kraštai į, ryttfs nuo 
Stettin-Trieste yra atžymėti koncentracijos stovyklomis 
ir veTg$-dwrWhhfcfc$ centrais. Sovietai it jų sateHtai te A 
siunčia politinius nusikaltėlius ir opozicionistius, kurie 
nepritaria totalitarinėms komunistinėms doktrinoms.'' 

Su kitomis p. Dushnycko straipsnyje išreikštomis 
mintimis tremtinių klausimu supažindinsime savo skai

tytojus kita proga. 
Kaip matome, tremtinių bū&lė yra Skaudi. Amerikos 

Lietuvių Taryba jau yra pasiuntusi protestus į atitin
kamus departamentus dėl gen. Clay ir pulk. Findlay 
išleistų tremtiniams įsakymų. Tos žinios mūsų visuo
menę turi paraginti stipriau remti BALF. Taip pat sku
biai privalome kontaktuoti savo distriktų kongresma-
nus, kad jie remtų Bill H. R. 2910, kurį priėmus, būtų 
įleista Amerikon per ketvertą metų 400,000 tremtinių. 

4 
Bronė Našlaite 
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"Keturių" Nesutarimo Pasekmės 
Grįžęs iš nepasisekusios Maskvos konferencijos Aus

trijos užsienių reikalų: ministeris Kari Gruber, kalbė
damas per radiją, pareiškė, kad — "Jei kada laisva 
ir demokratinė Austrija bus sukurta, tai į,vyks ne dėl 
sąjungininkų nusistatymo, bet to nepaisant." 

"Keturių didžiųjų" nesutarimai, Rusijos imperialis
tiniai siekimai ir Austrijos ir Vokietijos žmones ne
paprastai vargina ir iš kantrybės veda. Komunizmui 
veistis tai sudaro puikią dirvą. 

"Savi" Sovietai, Bet Rusai Valdo 
Chicagos lenkų dienraštis "Dziennik Związkowy" 

prieš pora dienų įdėjo gana daug žinių iš bolševikų 
pavergtojo Vilniaus. Nors Lietuva turinti "savo'' so
vietą, tačiau tikrais krašto valdytojais esą rusai bol
ševikai. Kaip Vilniaus miestas, taip ir visas kraštas 
esąs skubiai rusinamas. Ekonominiu žvilgsniu ir Vil
nius ir visa Lietuva kenčia didelį skurdą. 

Stalino Rusijoje (4) 
Sovietai Reikalingi Pinigų— 

• 

KĄ PASAKOJA SUGRĮŽĘ IŠ MASKVOS 
ŽURNALISTAI 

3̂ 

t • 

(Rašo Draugo" bendradarbis Vyt. Artinas) 
Kai kas pasakys, kad tokiu būdu Sovietų Rusijoje 

niekas nepasikeitė, šis karas į ją neturėjo jokios įta
kos. Taip, jokių pagrindinių pakeitimų nepadaryta. 

— Tik sugrąžęs į Paryžių, aš galėjau laisvai atsikvėp
ti, — pasakoja toliau Pado. — štai neseniai aš stebė
jau gatvės judėjimą prie Operos ir tuoj'tprrsiminrau 
Maskvos didžiųjų gatvių judėjimą, kas ten man krito 
į akį, kad jūdf jimas yra. tvarkomas po griežta polici
jos priežffcra. ten, pavyfdžiui, griežtai uždrausta pe
reiti gatvę įstrižai. 

AR TAI AMERIKONIŠKOS MAŠINOS? 

Maskvoj aš mačiau daug naujų mašinų, paskutiniuo
sius modelius Packard, Mercury, Hanomag, Ford, kad 
vieną dieną aš neiškentęs paklausiau vieno ruso: 

— Bet jūs turite daug amerikoniškų mašinų? jjfįf 
Jis pasižiūrėjo į mane nustebęs ir pasididžiuodamas 

atsakė: 
— Mes teturime tik sovietiškas mašinas! Tai mūsų 

darbininkai jas padirbo. 
Iš dalies tai buvo tiesa, bet kartu ir melas. 

• Štai paaiškinimas. Rusai iš amerikiečių nusipirko ne 
dešimt tūkstančių, ne penkis tūkstančius, ne šimtą, bet 
vieną Packard. Atsivežę į Rusiją, jie atidavė savo tech
nikams, šie išardė automobilį, išstudijavo kiekvieną 
smulkmeną ir paskui viename Maskvos automobilių 
fabrike pradėjo dirbti Packard modelį,, tik šį kartą jį 
pavadindami "Garbė Stalinui" arba ''Garbė Moloto
vui". Šių automobilių nepagaminama jau taip didelis 
skaičius, bet vos tik 10 ar 12 į dieną ir jie yra skiriami 
"naujajai aristokratijai", apie kurią jau anksčiau kal
bėjome. 

RE VAKARŲ VALSTYBIŲ RUSIJA NEATSISTA*YS 

Sovietų Rusija bijo vakarų, bet kopijuoja jos maši
nas. Ar ji nereikalinga vakarų pagelbos ir mokslo? 
Amerikiečių automobiliai pasidarė sovietiškais. Sovie
tų fabrikuose tėra tik amerikoniškos ar angliškos Ma
šinos. Dabar dar Stalinas persivežė pas save vokiečių 
fabrikus. 'Reiškia, kad Rusija be vakarų nesugeba pa
kelti savo technikos. Tiesa, Maskvoj yra keletas fabri
kų moderniškai jrengfcų, bet kituose dirbama labai pri
mityviai, galima būtų pasakyti, priešistorinėmis maši
nomis ir metodu, kas Prancūzijoje ar Anglijoje jau se
niai užmiršta. 

Sovietų Rusija šiandien yra reikalinga vakarų val
stybių pagelbos daugiau negu karo metu, kad ji buvo 
reikalinga antrojo fronto. Bet kad gavus šią pagelbą, 
ji turi pakelti "geležinę uždangą" ir įeiti į pasaulinę, 
komercijos rinką. 
KOKIA YRA SOVIETŲ Fl]*Al*SIl*fe PADĖTIS? 

Kaip ir kapitalistinėse valstybėse sovietų piliečiai yra 
apkrauti valstybės mokesčiais, gal čia net didesniu, nes 
jis sudaro dvyliktąją uždarbio dalį. Bet ir čia yra "ly
gybe". Daug asmenų, pasižymėjusių komunistų parti
joje, atleisti nuo mokesčių, nors jie gauna daug didesnį 
atfyginim'ą: trž paprastą darbininką ir galėtį lengvai 

(Galas) 
Neužilgo persirengiu naujais rūbais. Taip lengva ir 

gera. Tik vargšė Verutė, atėjusi sykiu su manimi iš 
kalėjimo ir prisiglaudusi mano gerosios draugės pas
togėje, neturi kuo persirengti. Tačiau surandame ir jai 
pakankamai rūbų ir išlaisvinam ją iš kalėjimo prisimi
nimų. 

Persirengusios pusryčiaujame prie karališkai paruoš
to stalo. BepusryČiaudąmos išgirstame per radio Tau
tos Himną. Sustingstame iš džiaugsmo ir pašokstame 
stovėti, o nesulaikomos džiaugsmo ašaros veržiasi mū
sų veidais. 

i 

Gatvėje plevėsuoja trispalvės. Mūsų partizanai, šeši 
jauni gimnazistai, apsupa gretimą namą, kur nugink
luoja apie 40 žydų ir išvaiko juos. 

Dar kiek vėliau girdėti susišaudymai, bombardavi
mai, net mūsų kieme vyksta kautynės. Turime slėptis 
rūsyje. 

Mūsų partizanai veikė ir visu atkaklumu vijo bol
ševikus iš Lietuvos, neleisdami jiems nė atsikvėpti. 
Kauno miestą vien tik partizanai visiškai apvalė nuo 
bolševikų. Jų tarpe buvo ir Vytas, išsilaužęs iš van
deniu aplietų Saugumo Rūmų (NKVD) požemių. Tuos 
rūmus bėgdami enkavedistai buvo padegę, bet jie par
tizanų buvo greitai užgesinti. Partizanų dėka buvo ap
saugota nuo susprogdinimo daugelis Kauno įstaigų ir 
išgelbėta nuo mirties daugybė pasislėpusių lietuvių. 

Dievas neapleido mūsų šeimos. Iš kalėjimų grįžome 
visi gyvi ir sveiki, nors nusilpę ir iškankinti. Vilniuje 
gyvenę broliai, nors jau buvo vagonuose uždaryti išve
žimui, laimingai išsilaužė ir pabėgo. 

Taip, mūsų šeimai pasisekė laimingai grįžti, bet kiek 
žuvo lietuvių, kurių mums niekas nebemgrąžins?... 

sumokėti. Yra dar nevedusiųjų mokestis. Visi tarnau
tojai, neturintieji vaikų, turi mokėti 7 nuoš. nuo savo 
algos valstybei. Pagaliau yra žemės mokesčiai, kurie 
tikrai yra drakoniški, nes atima didžiąją dalį> derliaus. 

Būdamas Maskvoje aš girdėjau, kad kai kuriose vie
tose kolhozninkai buvo sukilę, manifestuodami prieš 
didelius mokesčius ir kad valstybė surenka visą derlių, 
palikdama juo^au šeimomis badauti. Kaip ten bebuvo, 
"geležinė ranka" greitai viską sutvarkė ir buvo pada
rytas platus "valymas". 

Kiekvienais metais sovietų vyriausybė verčia pasi
rašyti paskolos lakštus prievartos keliu ir tokiu būdu 
surenka apie 140 bilijonų rublių per metus. Bet ar su 
tais pinigais ji gali ką nusipirkti užsieny? 

Ne. Kodėl gi? 
Dėl to, kad rublis skaitomas vidaus valiuta, tad so

vietams reikia susirasti užsienio valiutos, jei nori pre
kiauti su užsieniu. O kad gavus užsienio valiutos, jie 
turi ką nors parduoti, ką nors eksportuoti. 

Dabar sovietai veža į Šveicariją audinius ir bovelną. 
Bet ką tai reiškia šalia šimtų milijonų devizų, kurių 
ji reikalinga? Ką gali daugiau eksportuoti? Nieko, nes 
viską ji turi pradžioje pati importuotis. Jos industrija 
yra sugriauta ir jai reikia dideles paskolos. Štai kodėl 
Molotovas taip prisispyręs reikalauja, kad reparacijos 
iš Vokietijos būtų mokamos medžiaga. Greičiausiai jis 
nori automobiliais "Opel", kuriuos tuoj pavadintų ko
kiu nors rusišku vardu... 

• 

(Rytoj skaitysite šio raportažo pabaigą 'Sovietai ne
gali kariauti, bet.-") 
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Iš Šen Bei Ten 
Rašo Tadaušas Dūdelė 

Bolševikiškiems truinpa-
pročiams iš "V" labai nepa
tiko, kam "Draugas'' rašy
damas apie mirusį Henry 
Fordą, iškelia jo didžiulius 
nuopelnus Amerikai. Girdi, 
"ar 'Draugas' užmiršo, kad 
Fordas buvo apdekoruotas 
nacių ordenu? Tai buvo 1&&8 
metais ". 

• • * 
Gali būti, kad Fordas ir 

buvo apdekoruotas nacių 
ordenu. Nacių ordenais bu
vo apdovanotas ne tik For
das, bet ir daugelis kitų a-
merikieeių, anglų, prancūzų 
ir kitų tautų žmonių. Tais 
metais, 1938, dar ir anglų 
Chamberlain, ir prancūzų 
Deladier tūpčiojo prieš Hit
lerį ir Mussolinį, paaukojo 
Čekoslovakiją, nes manė, 
kad su tais dviem banditais 
galima kalbėtis kaip su pa
doriais žmonėmis. Todėl ir 
medalius iš jų priiminėjo. 

• * * 
Kai tie du banditai pasi-

darė perdaug įžūlūs, tada 
buvo jiems pastotas kelias. 
Bet ar "V" atsimena, kad 
tada į, tų dviejų banditų 
kompaniją įėjo pats vyriau
sias banditas Stalinas, į ku
rį visi bolševikėliai kasdien 
poteriauja? Stalinas su Hit
leriu, o Molotovas su Ribben 
tropu tada šventė "medaus 
mėnesį": vizitai, vaišės, me
daliai pylėsi vienas po kito. 
Ir tas medaus mėnuo tęsėsi 
net du metus. O bolševikų 
čebatlaižiai džiaugės ta mei
lės idilija ir nieko prieš ne
sakė. Nė vienas nacių meda
lis tada jiems neužkliuvo... 

• • * 
Grįžtant prie Fordo: jei

gu ne jis, tai dar ir šian
dien gyventojų dauguma va
žinėtų arkliais purvinais ke
liais. Fordas įeina j Ameri
kos istoriją greta Edisono 
ir kitų didžiųjų išradėjų, ku
rie palengvino žmonių gyve
nimą, o "V" trumpapročiai 
veltui žiaugčioja... 

• • • 
"V" galvočiai tikrai la

bai "išmintingi": jie sako, 
kad Amerikos pasipriešini
mas komunistams labai bran 
giai atseis. Ir štai dėl ko: 
Amerika nebeduos Rusijai 
bilijonų dolerių vertės įvai
rių reikmenų. 

Žinot, jeigu Amerika tuos 
visus džypus, trokus ir že
mės ūkio mašinas, kurias 
atidavė Rusijai ir Jugosla
vijai visiškai uz dyką, būftų 
atidavusi savo farmeriante, 
būtų buvę tikrai geriau... 

Gerai tik, kad pagaliau 
susiprasta ir galvojama Su
si j ai ir jos pastumdėliams 
nieko nebeduoti. Amerikai 
vertėtų nepamiršti, kad tie 
reikmenys, kuriuos ji davė 
prieš karą "vargstančiai" 
Japonijai, btrvo panaudoti 
kare prieš ją pačtę. Ir Ru
sija to paties tikslo siekia: 
Amerikos pagelba sustiprė
ti, apsiginkluoti, o tada čiup 
ti Ameriką už gerklės. 

* 
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CHJCA60S LIETUVIU VHKtA 
DaimiSveitės 

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAOO, ECONOIS 

.. 

Kol kas. iš muzikų patieks 
Draugui" Vargonininkų Są 

jungtos Chicagos provincijos 
koncertavimą Dainos Šven
tėje iš meno atžvilgio^ noriu 
skaitytojams patiekti mus 
parapijinių chorų žiburius, 
iš kurių buvo supinta tos 
šventės programa. 

Programa pradėta Ameri 

aApleisime kras-
|tą'* ir "Taur* IintanjrtfcT. 

Antroj programos, daly 
S a s n a u s k o kantatą . 'Broliai*, 
kaip buvo garsinta^ išpildė 
Sasnausko v&r*Ja choras* pa
pildytas dainiiiinkafc i š visų 
parapijinių chorų. Solistu 
buvo Autanaą Kaminskas. 
Duetą dainavo Mary P»kš-
mis h* Ant. Kaminskas. Kan 
tatai pritarė Svk Jurgio Sty
gų ensamhlis ir pianu. Gied
ra Gudauskiene. 

ko a ir Lietuvos himnais, ku- Dainų Svenkėp riswima ko
riuos vedė Ona Fedaris, sor 
listė iš Nekalto Prasidėjimo 
Šv. Marijos parapijos choro. 

Sv. Jurgio parapijos cho
rą atstovavo Antifonalis mer 
gaičių choras, kuris išpildė 
* 'Oi greičiau^ greičiau*' (šim 
kaus-Pociaus) ir "Aleliuja1' 
(Handel>. Akompanavo kom 
pozitorius A. Pocius^ 

Loretta Brazaityte. sopra
nas, iš Aušros Vartų para-

misijoj buvo: J. KurtįriMS. K. 
Gaubis, K. Saboniu ir A, Po
cius, pastarajam buvo pa
vesta svemtėį meauie s*itis. 

Dainų šventei savo nuo
širdžia, paramą suteikė dau
gelis lietuvių biznierių ir pro 
lefikmalife kujcių sveikinimai 
sudarė nemažą programos 
knygelę. 

mmmmmmĘmĘmmmm 
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KAUNO IR VILNIAUS OPEROS SOLISTE DAI
NUOS BALF CHICAGOS APSKRITIES VAKARE 

Gegužea 4 d. Sikagiečiai, mi s dar negirdėtomis daino-
tures progos išgirsti iš B*- mis, 
w>|>a* atvykusią ' tietatin^ S o l i s t § ^ s u n k i ų &enų iš_ 
soliste S. Adomaitienę, l i e - tranime,, pa didefių audrų ir 
t u v o j e ^ studijavo teises — ąunkios kelionės jūromis, 
advokatūrą in Irojjpervatorv1 n o r g n ^ &%? pasilsėjus^ bet 

imasi darbo ir mielai patar
nauja Amerikos lietuvijai. 
Ha pasirodymo Chicagoje, iš 
vyko į Clevelandą ir ten už
truks apie memesf laiko ar 
daugiau. Tad BALF Chicago 
Apskritis suskubo mielą vieš 
nią pakviesti savo rengia
mam vakarui tremtinių pa-
gelbai. 

Programoje dalyvauja ir 

Atidarant ir pfo-

joj. Dainavę Kauno ir Vil
niaus operose. Europoj taip 
pat dainavo amerikiečių i? 
pranrirai kariam* stovyklo
se. Šiuo metu apsigyveno 
Gary, Indiana, pas seserį A. 
Nenienę; kurios didelemiyi 
pastangomis turėjo laimę 
pasiekti Laisvą Amerikos že
mę. 

S. ^fiaaaailinfte nraeita 
sekmadieni dainavo Lietuvių 
Universiteto Ktebo parengi
me, LieUvių Ąp#t«>riį*į ir 
g r a i i a į aaairekomen4avOv 
Kai scenoje ji pasirodeulaeiu-

ne* per vasarą nebus 
susirinkimų. 

Geg. 25 d viso» narės su
sirinkite 7 vai. ryto su drau
gijos feflktaia j mokyklos 
kambarį, nes eisime "in eor~ 
pore" prie šv . K o m u n i j o s šv . 
Mišiose 7:30 vai. , 

Ste l la W o d m a n , ras t . 

gramą žodį tarS Ign^ Sa- ^L^T™*!** *?"?' 

Okupacija Sovietam 
Yra Geras Biznis 

Tux> laiku, kai Vokietijos 
ir Austrijos okupacija Ame
rikos iždui duoda per metus 
1 milijardą delerių nuosto
lių, rusams, priešingai, ji 
neša pelną. Rusų okupaci
nės jėgos gyvena vien iš to 
krašto^ kuriame ji stovi, re
sursų ir iš Rusijos jai nieko 
nereikalinga dasiųsti, prie
šingai* dar į Rusiją viską 
gabena. Tad rusams yra 
svarbu kuo ilgiau išnaudoti broliai Vesotai, Giedre Gu

dauskienė ir jaunutė Ingru- okupaciją, 
te Juedeikyte. Kalbės kun. Diptomatai mano* kad 
Lekavičius ir B. Ęu4ginas. P**** Trumaną Stalinas te-
.Vakaras įvyksta Šv. Jurgio 
parapijos salėj, Bridgeporte. 

Pražydo beržynai" (Šimu
čio) ir "Maids of Cadia" 
(Delibes). Akompanavo K. 
Šimutis. 

J. Samoška, baritonas, iš 
Gimimo Šv. Marijos parapi
jos choro. Jis solo padaina
vo uOi, kas" (Šimkaus) ir 
"On the road to Mandalay 
(Oley SpeaksK Akompanavo 
A. Pocius, 

Eleonora Kandratas, sop
rano, iš Šv. Antano parapi
jos choro. Ji padainavo so
lo •'Mano gimtinė" (Kača-
nausko). ir "The winds in 

t * 

daktorius, o pertraukoj 
Sasnauską ir jo kūrybą* kal
bėjo kun. J. Prunskis. 

Publikos buvo nemažai. 
Visas šios šventės pebtąaski 
riamas "Muzikos. Žinių" pa
laikymui. Buvę* 

Padėka 
Po nelaimės &a*vė*%iyj& 

teko penkias savaites išbū
ti Mother Cabrini Jigoaineį, 
kurioj patyriau eftdelio rft-
pestingumo taip seselhj, taip 
ir slaugių, štuomi nnoiii> 

the South" (Scott). Akom- diiai dėkoju visiem* ir vi 

aavo gražiu balau ir naujo-
, • ' ? ' • ' " ' ' ' i » m 

Jnųia>.i«yka\ g e ę '4* d^ šv. 
KryžiauB paorap. salėje. Beje, 
visos- kuopos prašomos šiam 
susirinkime priduoti atskai
tą a* pinigais u i koncerto 

l ^ 

Visų kuopų delegatų 
soma susirmJiti laiku, kad 
anksčiau baigus susirinki
mą. Apakrities susirinkimai 
eati tik v^ną valandą. 

E. S. 
*•** 

panavo Marijona Mnndeika. 
Ona Feduris ir Juozas i i n -

džius buvo iš Nekalto Prasi-

sonos, k îjrie mane toje ne-

— 

Brlglitoii ParU. — švento 
Prancišlpąus Vienuolyfte He> 

Srv% Petronėlėa Dr-rjo» au-
sirinkinaa* įvyk* geg. 4 d.̂  
1 vai. poaiet, šv. Jurgio* par. 
mokyklos kambary. Visos 
narės malonėkite atsilanky
ti laiku ir užsimokėti duak-

turįs tik vienintelį ginklą, 
kuo ilgiau vilkinti derybas, 
ne s jie skaito, kad ateity 
Amerika susilauks ekono
miško krizio ir turės nusi
gręžti nuo Europos. 

Tarp kitko, pats Moloto
vas yra išsireiškęs, kad Ru
sija tikisi, jog ji irgi gau
sianti iš Amerikos didelę pa 
skolą, štai kodėl sovietų 
spauda nepuola Trumanodėl 
jo noro suteikti Graikijai ir 
Turkijai ekonomišką para
mą. Kremlius negali kitaip 
elgtis, nes tai būtų nelogiš
ka pačiam prašyti paskolą, 
o uždrausti ją duoti kitiems 
kraštams. 

PETKAS PA11A 
« 

laimėj atjautė, manimi rOr | m^įn 2 akyriarje svarbus su-
• • \ • * 9 * e 1 m * pinosi, ligoninėj lankė ir 

dėjimo Šv. Marijos parapijos dar dovanomis, apdovanojo, 
choro. Jie duetu padainavo ' Pagijus stengsiuos visiems 
"Atjok berneli, vakare" (Po vienu ar kitu būdu atsidė-
ciaus) ir ''O Lietuva numy- ikoti. 
lėta" (Liaudies). . 

airinW»i4»v-Jyyka gegužė*. 1 

-

Mary Pukšmis, soprano, 
reprezentavo Dievo Apvaiz
dos parapijos chorą. Ji so
lo išpildė "Mano rožė" (Ka-
čanausko) ir aria iš operos 
"Romeo ir Juliette". 

K. Sabonis su savo vyrų 
ensambh'u buvo iš Visų Šven 
tųjų parapijos choro. Padai
navo uNors audros ržia" 
(Liaudies)> "Lietuva bran
gi* ' (Naujalio-Pociaus) ir 
"Jau kelias Lietuva" (Vai
čiūno). 

Priedui dar art. Justas 
Kudirka su Ona Piežiene iš-

Pranešimai 

o V p a ne^aiOdų, mokyklos 
> kambary. Visos narea ir na
riai malonėkite atsilaakyti 
ir naujų narių atsiveskite.» 
Turime pertarti apie pikni-

2W& Areb St. \**> IM^OS. 1^ d^ Don Ryans, 

, Pirm. M. di 
i nu N 

Chicago, IR 
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Gegužės 1 d., 8 vai L. Vy
čių salėj buą L. Vyčių Cfci-
cagos Apskrities susirinki
mas, kuriame bus svarsto
ma: 1. apskrities «einLelio 
šaukimas birželio 1 d. ir tą 
dieną vakare per bankietą 
įteikimas 3-čio laipsnio už-
s i tarnavusiems nariams; 2. 
L. Vyčių dienos komisijos 

^^ • ^ * »^«^ay ^V^BM^KTaA^f t • 

: 

raportas ir 3„ gaN^^niAF1*1^ 
pildė duetus iš operos ' Tra- Į airengunaa choro koiicertui,, 

-— 

Gerų ii Tyirtų Seklyčicans Se!(i 
I Š D I R B Ė J A I 

Ri 

Mūsų ilgų meta patyri
mas 
įgyjo nue perkiJa, p » i ^ 
patenkinimą. 

Turime didelį ir pilną pasirinkimą gražių, gerų ir 
vėliausio* mados SEPLYCIOMS SETŲ. 

PIRMIAU MATYKITE MŪSŲ DtRBTlJVĘ 
Pas Mus Perkant — Nupirkstte Daug Pigiau! 

TeL TOL. 1270 arba CAN. » 1 § 

— • m 

6ASANZD0IA MED2IACU. IK DAJUAS TEIKIAMA 
Vt LABAI FIUEINA1IAS KAINAA1 

— 
Tukstanaai Piiaai TtUaMatą Pirkėja Mfaniaa Mna — 

Prit Ftogos Paaiaosklte ią. 

Archer Avenue Furniture Co. 
— rAHLOft 8CFTB ttMBMJ AI — 

4140 Archer A ^ Chicago 32,,Bfc 
- DAfiyete S510 

• — — 

OTNOMflL s$]SIABOMa% 

nakties metu nm 
miefqt. Kuomet 
Ifctorfes undedA 
alati Ir ek&tude-
U ~ eltSkite 

JQ OimV 
ent Mlenand-

minui -t̂ OTfne 
Ir nlelejimo tų 
amą, &kėmm* * 
•kAudilii t e i idų . 

Ui 

G4nt>: 190#4 N. Wlvippl« SI., 
UL ttJuLiumit 16iZ. 

fftsyreno !»prin» Valley, 111. 
30 metų. 

Mirė BaL 2»d.. ldilm., 8:-
*i. vai. ryt*, sulaukta 71 nie-
Uų amžiau*. 

Gimė Lietuvoje. KHo 1» 
Martiampol&r purAp^ Lkieria-
kių ka imo. 

Amerlltoje iAcryvcno 50 m. 
Pal iko (ttdkiiame auiiadruse: 

dukLer; Marijona Židncraltiruv 
ir žentą Piju&a: sūna Autana 
ir marOią, PrajiciBką; 5 ai»dku*»; 
brolį Antaną ir at'»erį B»rbora 
l'i«tteri«.>nv ir J«» šeimą (Meuton-
ville, III..); Svoeerį Juozapą Pte-
terį ir Siimą, (Peoria , III.); 
ir kitas gimines. 

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
»3»7 W. Nerth Ave. l a i d o 
tuvės Įvyks isstad. . Cie*r. 3 d. 
II kopljrčios 3:80 ral. ryto bus 
at lyd*U« 1 8v. Mykolo parap. 
balny£1$, kurioj įvvJtf gredu-
lttvgna pamaldes už velionio 
siela. P o pamaldų bes nulydė
tas į 9v. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame vhsus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š h a » latdeURvese. 

^ ( i lMUr a**»p, S 0 » I N , Žen
tas, Marti, Anūkai ir rišos ki
tu* mūsų CiiBaiaės. 

Laid. direkt.: Lach;iwica. h* 
Sftnal, tel. CANai 2515. 

ONA MATUZEVICiCTf: 
Ciyv.: 21*57 VVYst 22nd PI. 
Mii-ė Bal. 30d.. l!H7iu., U 

vai. ryto. sulauku* 2!> m. ainž. 
Gimė Chicago, Illinois. 
Patiko- dideUann' nuliūdinu : 

motinų. Otxą (jx> tėvais Prankni-
t ė ) ; 3 brelitus Adolph, P'rank 
br Peter; 2 seseris Anna lx>se\v 
ir Holen Teaard; senukę Ka
zimierų, I'ranko; dėdę Antan.i 
l ' ranke ir dėdiene Anelę; pus
seserę EveLyn; teta Ona Mles-
tinick. 

i'rlklau.sc prie Chicagros Lie
tuvių draugijoa 

Kūnas pašarvotas Laehavvicz 
l koplyčioje, 231* W. 2'3rd PI. 

Laidotuves Jvyks Šeštadienį, 
Geg. 3d*. 1947m. Iš koplyčios 
8:30 vaL ryta bus at lydėta j 
Aušros Vartų parap. bažnyėi-j., 
kuirioje }vyk» gedfuJingos pa

i n i a Idos už veliong-s siela. I'o 
pamaldų bus nulydėta į kapines. 

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

Nuliūdę: Motina,. Broljai, Sv-
serys ir kitos Giminės*. 

Laki. direkt.: Laehawicz ir 
Sūnai, tel. CANal 2515. 

v ^ ^ ^ ^ 

J JJJ-

UODĖSIO VALANDOJ 
šfukitt 

MAŽEIKA & EVANS 
- LAIDOTUVIŲ DI*EKTO*IAI 

P&Otpact 0099 
« ! • Llf«Ofiic« AMU 
YARds 11384139 

•utrttkrmų 

nhiMlIiiia i 
t u u Ū » \ u o očtm nndll 
mtrtmmo Urp, piHte): | « » it 
•atiaot. trokštančios odos nleflm-
tnnU nuo darbo įšbirlmams Ir kl-
.Mft odo* B « « M I M 1* l*uk» pu-

I4BCKTLO OlNTlfBNT parrtdHO-
KblNks l l . H lt po JW1 

MvAtHt 

LEQCLO.DEPT.-D. 

jusq atBOf' u m n j vw-

! Atf»^^V 
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PIRKITE TIESIOG NUO — 
MB. NELSON 
— Ifttfaisk* — 

SI. Casimrr Monumenl 
Company 

3914 West lllth SU 
Vtenaa Blokas nuo Kapinių 

Tiesiog Ten, Kur BosaJ 
8wrt»Jv 

Teleionas: CEDAECREST 6 3 3 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS 

John F. Eudeikis 
LATOOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIEN4 IR NAKTĮ 

4605-07 L Hermitage 
Avenue 

Yards 1741-2 

4330-34 S. Colifornia 
Avenue 

Lafayette 0727 

Koplyčios VELTUI Visose 
Chicagos Dalyse 

Radio Programai WGES 
(1390 k.) 

D A B A R KAS SEŠTADIENJ, 
nuo &:15 lkl 9:30 v. ryt*. 

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

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

VALANDOJE 
KREIPKil.ES PRIE 

ANTHONY B. 

PETKUS 
imr 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

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

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

W 
Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas J 
dieną ir naktį. Rei
kale, saukite mus. fl 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos ir 
Uoselando dalyse ir 
tuojau patarnaujamu 

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

LACHAWICZ ir SŪNAI 
2314 W. 23rd M A C E 
10756 S. MICH1GAN 

Phones — CANaJ 2515 
COM 5765; PUL 1270 

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

Phones: YARDS 1139-39 
PROspect 0099 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 a MICiaGAN AVE. Phone: PUUman 9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 & LITUANICA AVE. Pho&e: YARds 4008 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 S. CAUTORNIA AVE. Phone LAFayette 3572 

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

Telephone: YARds 1419 

http://LEQCLO.DEPT.-D
http://KREIPKil.ES
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I Naują Žygį -

Sukrusk, lietuvi, vėl išnaujoL.. 
L. VYČIŲ KONCERTE GIRDĖSIME JAUNO KOMPOZI

TORIAUS NAUJ^ KŪRINI — DAINĄ "I NAUJĄ 
ŽYGI". — DIDIS SUSIDOMĖJIMAS AKADEMIKIŲ 
VEIKALU "MAN KVEPIA BERŽYNAI". 

' 'Sukrusk, lietuvi, vel išnau- nepalaužiami. Jie ne tik.gy-
J0 ' vena viltimi, ar ankščiau ar 

vėliau, grįžti į tėvynę, kai 
ji i r vėl bus nepriklausoma, 
bet ir vieningai darbuojasi, 
kad toji brangi valanda 
greičiau ateitų. Jiems nuo
lat kvepia Lietuvos beržynai 
ir jie galingai šaukia į visą 
pasaulį — "Lietuviais 

KeMrtacTIenfa, gegt 1, 194? 

Kcn Girdėt 
Chicagoje • 

"Pakilk į darbą, nes žinai — 
"Tautos gerovė reikalauja 
" Kovot, kaip kovės milži

nai... 
Šios kelios eilutės yra pa

imtos iš naujos dainos, kuri 
pirmą kartą bus dainuoja
ma L. Vyčių koncerte, gegu
žės mėn. 4 d. šv. Kryžiaus 
par. salėj, šią dainą sukūrė 
jaunas kompozitorius Leo-

Jau atvyko 
Kardinolas 

Šventos Kongregacijos Rytų 
Bažnyčios apeigų sekreto
rius, dabar yra Chicagoje. 

• 

Ten stovi medis 

0 jame randasi pirklio namas 
IR I š TO MEDŽIO BUVO PAVOGTA BRIEDŽIO SKŪRA, 

DU LAIKRODŽIAI IR KNYGOS. MATYTI VAGIS 
EIS Į "MOKSLĄ" 

West Orange, N. J.. — C. vid)ų. 
Tisseranti, N e l k o r Arslanian, divonų Kai Arslanian būna namie, 

pirklys, turi namą medyje, 
ir jis ten gyvena. Bet aną 
dieną jo namelis buvo ap-

Jis atvyko iš Romos ir Ame-1 vogtas, kai jis išėjo. 
rike j e bus apie du mėnesius. 

Atėmė $1,600 
Alonzo Louis. 6012 So. 

esame mes gimę, lietuviais P a r k avf•» P r a n € Š l P a 
turime ir būt!"... Šis veika- £•*» *<£f" ******** l\?° a t : 
las ir savo turiniu, ir daino-

nardas J. Šimutis. Kaip žo- j mis, ir savo spalvingumu 
džiai, taip ir muzika skam
ba tikrai patriotiškai, ga
lingai. 

GIRDĖSIME GRAŽIAUSIU 
DAINŲ 

Lietuvių liaudies dainų 

klausytojus ir žiūrovus pat
riotiškai nuteiks, sužavės. 
VIENA GERIAUSIŲ 
ŠOKIŲ ORKESTRŲ 

Buddy-Barows - Barausko, 
šokių orkestrą, susidedanti 

ėmė $1,600. Jis važiavo į 
banką, kai apiplėšimas įvy
ko. 

Vagis ateina, gi žiūri, kad 
prie medžio pastatytos ko- f ? G i **&*»* ^ e s ė ke 

tai jis kopėčias įtraukia į 
vidų. 

Ką gi vagis "nukniaukė" 
name, kuris randasi medy-

4 milijonai aviu 
Londonas. — Britai per 

vasario ir kovo mėnesių šal
čius ir potvynius neteko 
daugiau kaip 4 milijonus 
avių, tai 20 procentų avių 
netekta. Žemės ūkio minis-
teris Tom Williams pareiš
kė, jog mėsos reikalai esą 
prastoje padėtyje. 

pečios. Jis tuojau prilipo 
prie pakeliamų durų, jas 
išlauže ir įėjo neprašytas į 

lėtą knygų, du žadinamus 
laikrodžius ir briedžio skū
rą. 

* • Smarki audra siautė 

Mokytoja vaikus išgelbėjo... 

meliodijos savaime yra ža- i š vienuolikos profesionalų 
vėtinai gražios. Bet kai jas muzikų, yra viena iš geriau-
kompozitoriai suharmonizuo- ^ Chicagoje. Ji gros so
ja, paruošia ne dviem, bet kiams, kurie bus po Vyčių) 
keturiems balsams ir kai Choro koncerto. Orkestrą 

Dvi naujos linijos 
Dvi naujos autobuso lini

jos eis iš1 Northsides iki 
Union ir North Western sto- j a u d r a palietė Missouri mažą 
čių. Nuo gegužės 15 dienos miestelį balandžio 29 dieną, 

MAŽAS MIESTELIS BEVEIK LIKO SUGRIAUTAS. YR4 
ŽUVUSIŲ IR SUŽEISTŲ ASMENŲ. 

Worth. Mo. — Smarki 

cheras jas išmoksta kultū
ringai dainuoti, mūsų dainų 
gražumas pasidaro tikrai 
nepaprastas. Tai visa pilnu
ma galėsime pajusti atvykę 
busimąjį sekmadieni i šv. 
Kryžiaus par. salę ir pasi
klausę Vyčių choro daina
vimo. 

Girdėsime ir porą dainų, 
bet gražiu dainų, ir anglų 
kalba: "The Creation" ir 
"The Cherubim Song." 
VAIZDAI IŠ TREMTINIŲ 
STOVYKLŲ 

meistriškai groja ne tik 
amerikoniškus, tarptauti
nius, bet ir lietuviškus šo
kius. 

Tas viskas įvyks gegužės 
4 d. šv. Kryžiaus par. salėj. 
Koncerto pradžia 6:30 vai., 
šokiai — 8:30 vai. vakare. 

Lyra. 

bus atidaryta Chicagoje dvi 
autobusų linijos. 

ir beveik jį sugriovė. Tame 
miestuke buvo 233 gyvento
jų, iš jų 13 asmenų žuvo ir 

Į . i apie 45 buvo sužeisti. Tik 
nOlinOS Oiena keU namai teliko. 

Gubernatoruis Green ba- Po kebų minučių, kai per 
landžio 29 dieną paskelbė Worth miestelį audra pra-
Motinos dieną gegužės 11 ūžė, tornado davė smūgį į 
dieną, ir prašo tinkamai sa- mažą Clio miestelį. 

Trump išgelbėjo 16 vaikų 

31,000 streikuoja 
Paryžius. — Beveik 31.-

000 darbininkų, trijuose Re
nault automobilių fabrikuo
se, išėjo iš darbo ir paskel-

i mus 
X Muz. V. Daukša, vargo

nininkas Šv. Kryžiaus para
pijoj, yra vadinamas Chica-
go lietuvių nuzikų patriar-
kas, o dabartinis tos para
pijos klebonas, kun. A. Lin
kus, nuo dabar bus vadina
mas muzikų globėjas. Pra
eitą antradienį, iškilmingai gė streiką, balandžio 29 die 

ną, kad būtų pakeltas mo- baigus 40 vai. atlaidus, kle-
kestis už darbą beveik 20 j ^ n a s atėjęs į salę pasvei-
procentų. kinti susirinkusį chorą už 

gražų giedojimą, tarp kitko 
pareiškė, jog savo ilgamečio 
vargonininko parapija nepa-

Nef ant stogo bėgo 
Boston. — Šešisdešimt 

asmenų pabėgo, kai šešių mirs ir, jam jau nebegalint 
aukštų name, Washingtoiijeiti savo pareigų, parapija 
str., Brighton, kilo gaisras, mokės pensiją nemažesnę už 

nuo mirties ar sužeidimo, K a i k u r i e gyventojai buvo I dabartine a k a TO'M klebo-
kai juos nuvedė į skiepą f u i h ė s e a n t stoeo ir iš ten I *, • u i -
audrai a r s i a n t uzoegę ant stogo ir iš ten | pareiškimas chore suke-
audrai artėjant. b u v o udJQB n u l e i s t i ^ , p 

myn. Gaisras sukėlė $25,000' l e d z i a u ^ m o a u d r * i r ra 

nuostolių. 

vo motinas pagerbti ir pri
siminti. 

Prisidėk darbu 
Nori sušelpti tremtinius 

lietuvius Europoje? Prisidėk 
darbu Bendro Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondo vajuje. 
Pranešk savo adresą arti-

Nors vien? valanda. 
Bent vieną valandą laiko 

savaitėje pašvęsk tremtinių! 
labui. Pranešk savo adresą Į miausiam BALF skyriui ar 
Lietuvių šalpos Fon^o Va- savo organizacijos valdybai. 

Šv. Kazimiero Akademijos jaus Komitetui, telefonuoda- A r D a tiesiog paskambink 
mokinių vaidinamas muzika- ma s Yards 4789. 840 West Vajaus Komitetui: Yards 
linis veikalas "Man kvepia 33rd St., Chicago 8, 111. Tam-I 4 7 ^ 840 West 33rd S t , 
beržynai" perkels malonią stos pagelba darbu labai jChicago 8, UI. 
koncerto publiką į Lietuvos reikalinga sėkmingam B A L F 

Mokytoja Mfs. Anna 

Orin Meyers, telefono 
operatorius, buvo užmuštas, 
kai jis bandė pasiekti mo
kyklą, kad išgelbėti savo 
dukterį. 

Audra ten siautė trumpai; 
bet didėlius nuostolius sukė
lė. 

Banditai šėlo 

e, - žmona • • • 

14 GAISRO MAŠINŲ PRIBUVO. REIKĖJO MOKĖTI $50 
PABAUDA, BET VĖLIAU TEISMAS GRAŽINO 
PABAUDOS PINIGUS. . 

. 
\ i 

-. 

Londonas. — Ginkluoti 
banditai buvo įsibrovę į dvi 
Londono krautuves. Jie vie
ną asmenį nušovė ir du su
žeidė. Motorcyclistas buvo 
nujautas, kai jis bandė su
laikyti tris maskuotus ban
ditus, 

Vyras ir žmona atvažiavo žinojo apie Mrs. Jensen pa-
į New Yorką. Tai nieko ypa- baudą. Ir jis nurodė teismui, 
tingo, bet sekmadienio ryte kad Mrs. Jensen pabaudos 
įvyko kas tai , tokio nepa- reikalas būtų iš naujo per-

tremtinių stovyklas Europo
je, kur jie me<fžiaE[iniai 

vajaus pravedimui, todėl ne
atidėliojant šauk telef. 

skursta, bet dvasiniai tebėra Yard s 4789. 

- f i 

W^ 
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FlAPGUTI;f 
VTKNTNTttLJS AMPTRIKOS T/FETTTVTV KASDIENINIS 
RADIO LAIKRAsTTS. — ĮSTEIGTAS" BAL. 11d., 1933. 

WHFC -1458 kilocycles 
SEKMADIENIAIS: o n o 1-mofl 

Iki 2-ros valandos popiet. — 
KITOMIS DIENOMIS: nuo 9:80 

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

MARGUČIO Ofiso Adresas.-

6755 So. Westem Ave., Chicago, Iii. 
Telefonas — GROvehiH 2242 

fc^Q — — — l i n i n į i — — — . ^ » • • • i i - g i I I imu • A — — — — 

Kvte&am* 
Kl&aftytts: 
Mazikoa 

Dainę 
2inh) ir 

Pranešimų 

"Dovanu gatvė 
Chicago. — Ar žinai " Do

vana gatvę" (Gift str. ? 

prasto, kai Mrs., William F. 
Jensen 39 metų* turėjo pa
traukti gaisro aląrmą "ki
nų mieste' * (CJiinatown). 
Mat, netikėtai atsirado ketu
ri vyrai, kurie fme vanoti— 
mušti jos vyrą biznierių. Gi 
žmona turi? ginti savo vyrą. 
Jinai pribėgo prie gaisro 

Už keliu dieng 
Roma. — Italija už kelių 

dienų prašys kad ji būtų 
priimta į Jungtinių Tautų 
(IT. N.) narių skaičių. Jos 
prašymas bus palaikomas 
Jungtinių Amerikos valsty 
bių. Tai pareiškė diplomati-

stoiug klebonui ir vargoni
ninkui padainuota ilgiausių 
metų. Muz. V. Daukša sekan 
čiais metais švęs 45 metų 
sukaktj,, kaip vargonininkau 
ja Šv. Kryžiaus parapijoj. 

X Pranas Gudas, žinomas 
laikraštininkas ir "Draugo" 
bendradarbis, šiomis dieno
mis gavo laišką nuo vieno 
žymaus Lietuvos rašytojo-
poeto iš Austrijos. Laiške 
tarp kitko rašo: r<Jeigu ne
sudarys Tamstai nepatogu
mo, maloniai prašau atsiųs
ti man kokį šimtą, kitą pa
pirosų. O jeigu dar pridetu-
mei kokj svarą kavos, būtu
mei tiesiog angelas' '. Už ci-
garetus ir kavos pupeles 
Vokietijoj ir Austrijoj gali
ma visko įsigyti. 

3 8 j Naujas vardas duotas, aianno i r . jį patraukė, kad 
"Gift str." pasaulinio garso a t e i t l J pagelba. Bet už neti-
State gatvei, ir * vardą Į k r o ^iBT0 a l a r m a j a į reikė-
State str. turės nuo baJan- J Q m o kg t i $50 pabaudos. 
džio 29 d. iki gegužes 11 die
nos, Motinos Dienos, — State 
street taryba pranešč. 

3* 

Gift str. ženklai buvo pa
dėti ant kiekvieno kampo. 
Tas padaryta ryšiumi su 
Motinos dienos dovanų pir
kimu. 

Vyras ir žmona ne kai{* 
jautės pradžioje, bet šian
dien viskas tvarkoje. 

New York mayoras O*-
Dwyer, kuris dabar yra ato-

žiūretas. Teismas pažiūrėjo... 
ir grąžino $50 Mrs. Jensen, 
ir teismas pareiškė, kad tai 
"buvo nesusipratimas". Ir n l a l sluoksniai Romoje. 
Mrs. Jensen atgautus pini-1 . t v 

gus padovanojo policijos ir TlICrai ll6()raZU I x L . Vyčių choro l'iu** 
gaisrininkų departmento ge-1 C h i c a g o _ V e r o n C l a r l c ^ . ^ ^ y i f l a ^ 

52 metų, buvo pašautas į ko- g n eSeniai iš Europos atva-
ją savo sūnaus, 24 metų. j ž i a v u s i u l i e t u v i u k a d p a m a . 
Sunūs pareiškė policijai, 
kad tėvas buvo įgėręs ir ji 
mušęs. 

rovės fondui. 
• • * 

Mrs. Jensen pareiškė, jog 
šaukės pagelbos, bet pra
einantieji žmonės nekreipė 

# J.dėmesio ir taxi atsisakė su
stoti. Tai jinai paskutinėje 
nusiminimo minutėje puolė 
prie gaisro dėžes. Ir 12 gais
rininkų mašinų pribuvo. 

Du mušeikos buvo sučiup-
stogose EI Centro, Calif., su-1 ti, ir jie patraukti į teismą. 

jtyti muzikalinj veikalą is 
Lietuvos tremtinių gyveni
mo Europoj ir pasigerėti 
choro dainuojamomis daino
mis. Koncertas įvyksta ge
gužės 4 d. Šv. Kryžiaus par. 

Keturiukė gimė 
Pusan, Korea. — Koreos 

vaistinės tarnautojo žmona s a ie j p 0 koncerto šokiai, 
aną dieną pagimdė keturiu-
kę (keturis vaikus). Trys 
gyvena. 

• 
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Illinois Finansų depart-
mento agentai ir toliau da
bos Illinois — Indiana rube-
žių iki liepos 1 dienos del tų 
asmenų, kurie perka ciga-
riete s Indianoje, kad išveng
ti Illinois taksų, apie tai 
pranešė Laddie T. Pelnar, 
departmento direktoriaus pa J i e b u v o s u č į u p t į prie 8300 

e : , e : , a s• Addison str. po U>% kai cab p a s M r s s h € i t o n . 
Indiana įstatymai uždeda vairuotojas davė praneši-

3 centus tax cigarie^ių poke- mą, nugirdęs Jų pasikalbė-
liui, ir tas šiandien įsigalios, jimus apie savižudystės pla-

Mrs. Leoną Shelton, 29 
metų, dviejų) vaikų motina, 
ir du kart divorsuota, ir Wil-
bur Nemitz, 32 metų, abu iš 
Chicagos, buvo aną dieną 
areštuoti valstijos policijos, 
kai jie ruošės vykdyti savi
žudystės "sutartį". 

ną. 
Po to kai pora išlipo iš 

cab, vairuotojas radio pa
gelba telefonavo į savo ofi
są, kuris pranešė Chicagos 
policijai, o ši davė žinią 
valstijos policijai. 

X Chicago ir apylinkes 
sąjungietes labai susidomė
jusios savo konferencija, bū 
simą sekmadienį, gegužės 4 

Cook kauntėje taksų mo- d-. A u š r o s V a r t l * Parapijoj, 
kėjimas už nejudamą turtą , Nemažiau susirūpinus ir vie 

Vieną mėnesį 

pratęstas vieną mėnesį 
iki birželio 1 dienos. 

tinė 55-jį kuopa, kad gra
žiai priėmus viešnias ir jas 
pavaišinus. Konfer e n c i j a 

34,ZoO (jrjZO namO prasidės i * Misiomis 10 vai. 
Berlynas. — Nuo rugsėjo i ryto, Aušros Vartų bažny-

26 dienos Anglija grąžino jčioje. 
Kai policija atvyko, Ne- j 34,280 karo belaisviui į Ve-

mitz laikė ginklą, ir du atsi- kietiją-. Apie pranešė iš X Sofija Adomaitiene, ne-
sveikinimo raštai buvo rasti Hamburg vokiečių žinių [ s e m a i atvykus is Vokietijos, 

agentūra. 
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PLANINGAS TAUF 
MOKA GERUS DIVIDENDUSi 
HQgq Bendrovl gelbsti ttUuUnčIamj taapj 
•udary tl atsarf«—Jslfyti nuosavu* narni 
naują automobUJ—dėl apsaufm nao nep«n. 
lomų nelaimių. Kiekvieno taupinlai npdrni 
Iki 15,00« por Federal Savinfa and Loan In_ 
rmnoo Corp, PBADtK TAUPYTI DABAB.,, 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND 

IOAN ASSOOATION DF CHICAGO 
ttW WIST CESMAK BIK CHICAGO % BJL 

tom t, SAiAKAonuą Pm, «* 

STASYS UTW1NAS SAKO: 
1 ' R A D A D T a i Geriausias Laikas Pirkti 

L / A \ D A M \ — VISOKIOS RtrftlES NAMAMS 
REIKMENIS". GEBĄS PAMBINKIMAS: 

^tocama Reikmrnys — InsoJaota Plytų iftvalsdos Sldingn 
— Lnnzų — Dora — Tvoroms Materfolo — Maliavos — 
VarnVUo — EnamelJo — Geležinių Namams Relkmeno 
fHardware — Plelnterlo — Cemento — Šratų — Vteoldoo 
RfiMee Insnilacijos Materfolo — Starmo Langų — Kom-
binacijofi Dora — WaIIboard — Plnater Benjrd — Vam»-
Wn to T>antr Kttg Dalykų. 

APROBAVIMAS IR PRISTATYMAS TETKIAMAfi DYKAI! 

STASYS L1TWINAS, Pre». 

CARB MOODY LUMBER CO-
8039 S. HALSTED 8T. TEL. VICTORY Vtlt 

VALANDOS: Nuo 8-toe vai. eyto m 6-toe vaL vak. 

Kunigai remia BALF vaju 
IŠRINKTA NAUJA CHICAGOS IR JOS APYLINKĖS 

KUNIGŲ VIENYBĖS VALDYBA. 

Praeitą antradienį, balaii- prasideda gegužes 11 dieną, 
diio 29 dieną, Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonijoje, įvyko 
Chicag-os ir jos apylinkes 
kunigų svarbus susirinki
mas, kuriame dalyvavo apie 
30 kunigų. 

Susirinkimą atidarė kun. 
Ig. Albavičius, Chicagos 
apylinkes Kunigų Vienybes 
pirmininkas, o sekretoriavo 
kun. A. Linkus. 

Susirinkimo cflalyviai nu
tarė visokiais būdais remti 

Dariaus-Girėno salėje. 

buv. Lietuvos operos solisr 
te, praeitą sekmadienį gie
dojo Šv. Kryžiaus bažnyčio
je per sumą. Žmones buvo 
sužavėti jos balsu. 

X Adolfo Baužio, kilusio 
iš Tverečiaus miestelio, šven 
čionių apskr., ieško giminai
te Albina Pundyte, esanti 
Vokietijoj. A. Baužys pra-Kun. V. Urba, šv . Kaži 

miero Akademijos kapelio- somas susisiekti su kun. J. 
Prunskiu Šv. Jurgio klebo
nijoj, Chicago. 

X Kapitonas Phil Klikų-
nas, sūnus J. ir J. Klikūnų 
iš Berwyn, 111., einąs karo 
mokslus Dayton, Ohio, uni
versitete, šiuo metu yra par 

&d<& 

Bendrojo Amerikos lietuvių kun. A. Zakarauskas sekre 
šalpos (BALF) vajų Ulinois j toriu, ir kun. V. Černiauskas 
Valstijoje, kuris oficialiai j iždininku. 

nas, pareiškė padėką, kad 
kunigai klebonai remia Šv. 
Kazimiero Akademijos nau
jo namo statybos vajų. 

Išrinkta nauja Chicagos ir 
jos apylinkes Kunigų Vieny
bes valdyba: Kun. kap. V. 
Urba pirmininku: Kun. P. 
rr . , . . . . . vykęs namo ilgesnių atosto-
Katauskas vice-pirmminku; \ y Vr,,- • *iTv " gų. Klikūnai yra " Draugo 

skaitytojai ir dalyvauja mūs 
draugijų veikime. 
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