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U MacARTHUR SAKES TRUMANUIWAKE SALOJE 
* -

— — • 

PARADAS NEW VORKE MACARTHURUI PAGERBTI l. Yra skiriamų tarp MacArthuro ir štabų viršininku 

Milionai 
gatvėmis 

smulkių popierio lapelių lyja ant automobilių vilkstinės, kuri lydi gen. MacArthurą (strėlė rodo jo automobilį) NeyOforko 
Policija apskaičiuoja, kad paradą stebėjo milionai new yorkiečių. tfAcme) 

Antibolševikinj frontą lipdant 
G. JAKONIS 

"Draugo" korespondentas Vokietijoje 

L Lenkijos vyskupų &%. M. Francine - vai-
balsas ku darzeiiu specielistė 

VVASHLNfGTONAS, bal. 23. 
Aplink MacArthuro asmenį 
besisuką ginčai pradeda pla-
teti, nes pradeda kalbėti ir 
antroji pusė, kuri igšiol tylė
jo. 

MacArthuras savo kongre
se pasakytoje kalboje tvirti
no, kad jo Korėjos karo stre-
tegiją rėme ir generalinių 
štabu viršininkai. Tai buvo 
netikėta naujiena, kuri, atro
do, nėra visai teisinga. 

Po to buvo paskelbtas ofi
cialus pareiškimas, kad jo at
leidimui generalinių štabų 
viršininkai pritarė. Tai reikš 
tų, kad tarp jų ir gen. MacAr
thuro nuomonių buvo skirtu
mų. 

Šeštadienį duotas spaudai 
antras krašto apsaugos de
partamento pareiškimas sa
ko, kad Tol. Rytų operacijos 
yra vykdomos pagal gen. šta
bo pažiūras, kurios bus pil
nai paaiškintos kongreso ko
misijoms. Tuo pat laiku kon
gresas sužinos ir apie pagrin
dinius skirtumus, kurie tuo 

reikalu yra tarp generalinio 
štabo ir gen. MacArthuro. 

Tas pareiškimas buvo iš
leistas po to, kai New York 
Times paskelbė ką pasakė 
pereitais metais Wake saloje 
gen. MacArthuras preziden
tui Trumanui. Tada gen. Mac 
Arthuras užtikrinęs preziden 
tą, kad kinai į Korėjos karą 
neįsikiš, kad Korėjos karas 
bus baigtas iki pereitų metų 
Padėkos Dienos ir kad jis 
greit galės paliuosuoti bent 
vieną diviziją gen. Eisenho-
werio organizuojamai Atlan
to armijos Europos grupei. 
Jis taipgi atsiprašęs prezi
dentą, kad jam sudaręs nema 
lonumų savo pareiškimais 
Formozos kltusimu. 

Į tai gen. MacArthuro pa
tarėjas gen. Whitney atsakė 
miglotu pareiškimu, kad Wa-
ke saloje vykęs pasikalbėji
mas tarp prezidento ir gen. 
MacArthuro nebuvo stenogra 
fuotas, kad armija neturėjo 
žinių apie Kinijos planus ir 
savo žinias tuo reikalu sėmė 

iš valstybės departamento ir 
kitų įstaigų informacinių šal
tinių. 

Trumano opozicija po to 
pradėjo šaukti, kad jis ir jo 
štabų viršininkai nori ap
šmeižti MacArthurą kaip ka
ro vadą, todėl ir paleido per 
New York Times žinias apie 
Wake konferenciją. 

Kongreso komisijų (kraš
to apsaugos ir užsienių reika 
lų) vadovaują asmens užtik
rina, kad bus išreikalauti visi 
slapti dokumentai, galės iš
dėstyti savo pažiūras abi pu 
sės ir tuo būdu sprendimas 
bus bešališkas. 

Klausimo tyrimas prasidė
siąs jau šią savaitę. Šiandien 
bus tariamasi su gen. MacAr-
thuru kada jis galės būti Wa-
shingtone. Pirmieji kalbės 
gen. štabų viršininkai. 

Tat iškilmėms pasibaigus, 
gen. MacArthuras turės sun
kaus darbo benarpliodamas 
Tol. Rytų politiką ir strate
giją su gudriais kongreso po
litikais. 

j 

Už ka vengrai paleido 
amerikietį Vogeler? 

Geriausias antikomunistinis ginklas yra ginklas. 
Maskva šią ginklo kalbą geriausiai supranta. Esamų 
aliantų divizijų Vakarų Europoje sustiprinimas ir dabar 
vykstąs naujų divizijų perkėlimas į Vokietiją — tai kal
ba, kurią Kremlius puikiausiai įvertina. 

Kiekviena nauja ginkluo-

Komunistinis .V a r šuvos 
parlamentas paskutiniu lai
ku patvirtino naują įstaty-

BUDEPEŠTAS, bal. 23. — 
Vengrijos vyriausybė skel
bia, kad paleidžia iš kalėjimo 
amerikietį R. Vogeler, kuris 

CHICAGO, bal. 23. — Čia 
pereitą savaitgalį Amerikos 
katalikų vaikų darželių (kin-

mą dėl darbo šventomis die- įdergarten) draugija turėjo 
nomis, kuriuo kaikurios iki | c a v o trečiąjį suvažiavimą, ku j ninkas ir tos bendrovės at-
šiol pripažintos šventės, kaip j r į 0 metu Šv. Kazimiero kon-. stovas vidurio Europoje su 

buvo nuteistas kalėti 15 me
tų neva už šnipinėjimą. Jis 
buvo International Telephone 
and Telegraph Co. vicepirmi-

ta divizija Vakarų Vokieti- j pradžioje su sovietais iš
joję sovietus vis labiau ner- vien, jų pagalba "aplamdy-
vins — sako vieni, juos vis 
labiau atgrasins ryžtis va
karus pulti — sako kiti. 
Įvyks ar neįvyks naujos ke
turių valstybių konferenci
jos ''įtempimams pasalinti'*, 
viena yra aišku, kad tik so

ti" vakarus, o paskiau me
stis kartu su vakarais prieš 
sovietus ir po to visko at
statyti didyjį "reichą". 

Ne paslaptis, kad sovietai 
savo eilėse Rytų Vokietijoj 
turi ne vieną buv. Hitlerio 

vimui paruoštas ginklas | vadui ir vadukų. Jie nori ap 

Grabnyčios, NekaJto Prasi
dėjimo, Šv. Petro ir Povilo 
ir kilt., skelbiamos darbo die 
nomis. Reaguodami į religi-

gregacijos sesuo M. Francine 
išrinkta tos draugijos pirmi
ninke dviems metams. 

Sesuo M. Francine šiuo 
nių tautos tradicijų varžy- m e t u m o k y t o j a u j a Nekalto 
mą, Lenkijos vyskupai iš- prasįdėjimo parapijos moky 

centru Vienoje. 1949 m. lap-

Pabėgo 6 profesoriai 
BERLYNAS, bal. 23. — 

šeši rytų Vokietijos veterina 
rijos akademijos profesoriai 
perėjo į vakarinį Berlyną, 
nes komunistų spaudimas 
mokslinį darbą padarė neįma
nomą. Jie jau seniai susirišę 
su vakarais, bet tik dabar at
sirado galimybė jiems pasi
traukti. 

ORAS 
Apsiniaukę, šaltoka. Antra 

kričio mėn. Vogeler buvo d i e n* numatoma šilčiau, 
areštuotas ant sienos vyks-

tarp Atlanto ir Elbės gali 
prislopinti Maskvos grobi
kiškas užgaidas. Jokios kon 
ferencijos to nepajėgs 

gauti sovietus, o sovietai ti
kisi juos apgauti ir panaii-
doti savitarpiai vokiečių ko
vai brolis prieš brolį, jei kil-

leido paaiškinimą, kuris sau 
sįo 28 d. buvo perskaitytas 
visose Lenkijos bažnyčiose. 

Paaiškinime skelbiama ti
kintiesiems, kad valdžia y-
ra uždraudusi švęsti minė
tas šventes ir kad dėH to ku 
nigai stengsis sudaryti pro
gą visiems dalyvauti šių 
švenčių religinėse praktikose 
anksti rytą arba vakare. 

kloję Chicagoje (Brighton 
Park). Ji yra parašiusi vaikų 
darželių vaikams knygą "Kin 
dergraph", kurią pripažino 
katalikų ir viešųjų mokyklų 

tant iš Vengrijos į Austriją. n o ka™ną, kurią buvo paė-
Teisme neaiškiose aplinkybė ; m e vokiečiai, paskui surado 
se prisipažino esąs kaltas. Su amerikiečiai ir kurią vengrų 
juo kartu teisiami du, vengrai I Patriotai, gelbėdami nuo ko 

Irakas apsisaugojo 
• 

BAGDADAS, bal. 23. — 
Irako vyriausybė uždarė vi
sus kairiuosius laikraščius, 
kurie plačiai aprašinėjo Per
sijos naftos darbininkų strei 
ką. Vyriausybė bijo, kad pa
našūs streikai ir revoliucija 
nekiltų Irake, kur naftos pra
monę valdo užsieninė bendro 
ve. 

buvo nuteisti mirti, kiti trys 
vengrai kalėti ir vienas ang
las 13 metų kalėti. 

JAV vyriausybė reikalavo 
vyresnybė tinkama mokslo' Vogeler ištremti, bet vengrai 
priemone ir rekomendavo už jo išleidimą iš kalėjimo 
vartoti vaikų darželiuose. Se kažko pareikalavo. Tada skli 
suo M. F r a n c i n e ruoš ia spau- j do gandas , kad už Vogeler io 
dai ki tą knygą apie re l ig i jos ! laisvę •prašė g rąž in t i vengrų 
m o k y m ą vaikų daržel iuose. , t a u t o s relikviją — šv. Stepo-

munistų, perkėlė į Vatikaną. 
Skelbdami apie Vogelerio 

paleidimą vengrai priduria, 
kad derybos su Amerikos at
stovu tuo reikalu pasibaigė 
sėkmingai, nes Amerika pa
tenkinusi "teisingus Vengri
jos reikalavimus". Bet ne vie 
na pusė neskelbia dar kokie 
yra tie "teisingi reikalavi
mai 

su nuogybėmis 
PARYŽIUS, bal. 23. — 

Prancūzų parlamento spau
dos komitetas paprašė vy
riausybę neskirti popieriaus 
tiems spaudos organams, ku
rie specializuojasi nuogų mo
terų paveikslų spausdinimu. 
Priežastis — popieriaus tau
pymas. Geras motyvas ge
ram tikslui! 

KALENDORIUS 
Balandžio 23 d.: Sv̂  Jurgis. 
Senovės: Jūragis ir Tolvaišą. 

Balandžio 24 d.: šv. Fide
lis. Senovės : K a n t r i m a s i r 
Gražvyda . 

Apgailėtina, kad anglaį ir i tų karas ar didesnė revoliu 
prancūzai (nors jiems gali-j ei ja. 
mi pavojai iš sovietų būtų1 Ir Vakarų Vokietijoje so-
didesni, negu tokiai Ameri- j vietai turi savo ganklane-
kai) vis dar neryžtingai įsi-, šių. Komunistai jiems čia 
jungia į antibolševikinj gin; mažiausia padeda, nes jų ^ ^ ° 3 S e l l ^ 
klų bloką. Anglai bevelytų skaičius nuolat tirpsta ir pa Z / S ^ l S 1 
~.. T>«.,^ v:~i±~ * k ; n »;Lt a ^i . wi;0;« ^nVimoi. u^ K a a l inija vei pasiūliusi ± 

Remia Indija maistu, 
juokiasi iš Amerikos 

su Raud. Kinija dar biznį starais keliais rinkimais ko 
pavaryti, o prancūzai pas sal munistai kaikur nepravedė 
ve turi dar apsčiaį prisivei-' jau nė vieno atstovo. Bet 
susiu komunistinių utėlių ir 
blakių, kurios lenda ir kan
džioja. Tegu jiems laimin 
gas likimas duoda, kad jie 
laiku susigriebtų pasipur-
tinti, apsivalyti ir veikliai 
įsijungti į viso pasaulio są
jūdį iškištam ginklui at^ 
mušti. 

Kaip su vokiečiais? 
Nėra abejonės, kad daugu 

ma s vokiečių tautos — tiek 
šiapus, tiek anapus geleži
nės uždangos — yra aiškiai 
prieš bolševikus, bet yra dar 
tokių generolų, vadų ir va
dukų, kurie vis dar yra su
sikrimtę ir sau beį kitiems 
keri/tingi, kad pralošė ka
rą, ir kurie svaičioja apie 
visokias fantastines kombi
nacijas, pavyzdžiui dėtis 

vra čia tokių sovietų nau
dai pasitarnaujančių keis

tuolių, kaip štai prof. Noack 
(siūląs Vokietiją neutrali
zuoti ir palikti beginkle, tar 

mil. tonų maisto badaujan
čiai Indijai. 22,000 tonų kiniš
kų ryžių jau atvežti į Indiją, 
o 11,000 tonų jau esą pake
liui. 

Ta proga pasijuokta iš 
Amerikos vyriausybės, kuri 
negali iškovoti iš kongreso 

Sovietu planai Rytų Vokietijoje 
BERLYNAS, bal. 23. — Iš Tam tikslui pasiekti Ma-

rytų Vokietijos šaltinių, ku-,lenkovas aptaręs šias priemo 
rių pranešimus linkę patvir- ' nes: 
tinti vakarų okupaciniai pa
reigūnai, pranešama, kad jau 
išdirbti smulkūs planai R. Vo 
kietijos 25 divizijoms suda 

1. karinės prievolės R. Vo
kietijoje įvedimą (įstatymas 
jau esąs paruoštas); 2. "liau
dies" policijos dalinių peror 

ryti tuo atveju, jei Rusijai jganizavimas į kariuomenės 
nepasiseks sutrukdyti V. Vo- dalinius paga1 raudonosios 

tum sovietai į tą neutralu- j leidimo badaujančiai Indijai 
mą atsižvelgtų), arba toks'pameti, 
pastorius Niemoeller, anot j 
kurio vokiečiams nereikia i žimą (pavyzdžiui jo liguistas 
priešintis, jei ir bolševikai priešinimasis Schumano pla-
užeitų. 

Yra Vokietijoje laikraš-
nui). 

Vokiečių tautos atskirų 
člų ir žurnalų, kurie atvirai sluoksnių nesutarimai vo-
ar truputį pridengtai varo kiečiamg ateityje dar gali 
tikrą bolševikinę propagan- brangiai atsieiti. Nes jei dėl 
dą. O isteriškasis socialde-' vokiečių nesutarimo ir nepa 
mokratų vadas pr . Schuma- kankamo veiklumo Vakarų 
cheris, lyg fanatiškiausias Į Vokieijog ir Vak. Europos 
nacionalbolševikas, neatsa-; gynyba nebus laiku ir pa-

kietijos ginklavimo per ketu
rių didžiųjų pasitarimus. 

armijos pavyzdį; 
3. R. Vokietijos kariuome-

NAUJAUSIU ZIMU SANTRAUKA 
— 8-sios armijos vadas Korėjoje gen. Van Fleet prane

ša, kad priešo pusėje be kinų ir šiaurės korėjiečių yra dar ir 
kitų "savanorių", bet nepasakė kas jie tokie galėtų būti. Su 
jų atsiradimu Korėjos karas pereina j trečią fazę, kurią 
taipgi sąjungininkai laimės. Jei kinai žinotų tai, ką jis žino, 
tai jie tikriausiai išvyktų namo. 

— Oro kovose 6. Korėjoje vėl numušti 4 priešo lėktuvai 
ir 4 sužaloti. Priešo pusėje kovose dalyvavo 36 sovietų lėk
tuvai, o sąjungininkų pusėje 12. Visi sąjungininkų lėktuvai 
grįžo sveiki. 

— Centriniame Korėjas fronto ruože kinai sustiprino 
gynybą prieš Chorwon ir Kumhvva miestus. Sąjungininkai 

Visą politinį ir karišką pla- nės apginklavimą Sovietų i sulaikyti, bet ir priešo bandymai pulti irgi atmušti. 
ną išdėstęs Sovietų armijos ginklais. — Streikuoja Detroito miesto autobusų ir gatvėkarlų 

kingai kaišioja pagalius į 
ratus, kurie turi išvežti Va
karų Europos jungimo ir 
antibolševikinio stiprinimo ve 

kankamai stipriai įkurdinta, 
tai būsimuose įvykiuose pir 
mieji nuo to nukentės patys 
vokiečiai 

karininkams Berlyne vasario 4. R. Vokietijos aviatorių tarnautojai. Kas vakar streiko nenutraukė, visi bus atleisti. 
mėn. lankęsis politbiūro na- j paruošimą ir jūros policijos Ginčas eina dėl atlyginimų. 
rys Malenkovas. Jei vakarie-1 sustiprinimą. _ Atty. Gen. McGrath vakar pareiškė, kad priėmus 
čiai nesutiks sustabdyti savo, Vakarų atsakingi pareigu- gen. MacArthuro siūlomą Azijos politiką Amerika prarastu 
dabartinę politiką V. Vokieti-, nai Berlyne tvirtina, kad So- j visus sąjungininkus ir pasiliktų viena, 
joje, tai R. Vokietijai bus su
teiktos pilnos Rusijos sateli
to teisės ir Sov. Rusija su
teiks jai saugumo garantiją. 
Kai oficialiai bus sudaryta R. 
Vokietijos armija, Sovietų 
Rusija palaipsniui ištrauk-
sianti savo armiją ir pareika- g a n į z a vimas į armijos dali-
laus JAV, Angliją ir Prancū- n i u g J a u prasidėjęs. I Sovietų 
ziją padaryti tą patį V. Vo-jkaro akademijas jau išvyko 
kietijoje. - * * daug vokiečių karininkų 

vietų ginklai iš fabrikų tie-j — Gen. MacArthuras lankysis Chicagoje šf ketvirta-
šiai jau plaukia į Vokietijos' dienį. Jam pagerbti miestas tą dieną ruošia spalvingą pa-
sandėlius. Jų tarpe esą daug \ radą, kurį, manoma, stebės apie 3 mil. gyventojų. Penkta-
tankų, patrankų, priešlėktu- dienį gen. MacArthuras lankys MUwaukee miestą. 

— Prancūzijos maršalo — kalinio H. Petain gyvybė pa
mažu gesta. Jis atsisako priimti betkokį maistą, tik neskel
biama kodėl jis taip daro — protesto ženklan ar ryšium su 
liga. Jis serga plaučių uždegimu. 

— Prancūzai Indokinijoje pradėjo naują puolimą, mė
gindami užbėgti už akių komunistu numatomam pradėti 
puolimui. 

vinės ir prieštankinės artile 
rijos. 

"Liaudies" policijos peror-
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IŠKILMINGAI SUTIKO Fraucštoas 
STUDENTAMS IR NORIN 

TIEMS STUDIJUOTI 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Gen. MacArthur išlipus iš lėktuvo VVashingtono aerodrome, 12,000 žmonių jį sutiko ir sveikino. 
(Acme) 

PITTSBURGHAS SMARKIAI JUDA 
kt. m* 

sirinkimas, kuriame įdomų 
pranešimą padare prel. J. 
Balkūnas. 

1. Pittsburgho vyčių 
triumfas 

Jau praėjo vieneri metai, 
kaip Pittsburgho vyčiai tu
ri savo radijo valandėlę. I-

sižymėjęs k'Radijo Dėdė" — 
Vytautas Jucevičius sudai
nuoja ir akordeonu sugroja 
savo ilgus kupletus, visus 
iki ašarų prajuokindamas. 

nių kliūčių negalį, bet norj 
studijuoti, taip pat prašomi 
parašyti tuo pačiu adresu, 
nurodant savo išsimokslini
mą, materialinę padėtį ir 

1. Lietuvių Studentų Są- į adresą, 
jungos JAV organizacinėn I 
komiai j on atstovu Chicagos j 4- V i s i š i e daviniai reika-
sričiai Chicagos Lietuvių' * M gegužes mėn. bėgyje pa 
Studentų draugijos deleguo- j t l e k t l atitinkamoms įstai-
tas coli. Ben. Mačiuika 933;S o m s -
W. 34th PL, Chicago 8, 111. Organizacine komisija 

2. Visi studentai, kurie iki 
šiol dar neatsiliepė į organi
zacinės komisijos kreipimą
si, kviečiami nedelsiant pa-
rašyti, nurodant pavardę, j STATYBAI IR NAM I 
vardą, koledžą, studijų sritį, PATAISYMAMS 
statusą ir adresą, šiuo adre
su: 

Vyt. Žvirgždys arba Vyt. 
Kavohs, 740 Langdon St., 
Madison 5, Wis. 

Visiems u ž s įregistravu
siems studentams netrukus 
bus išsiųstos informacijos 
apie gegužes mėn. korespon 
denciniu būdu numatomus 

, . . . Raštine1 atidaryta kasdien nuo 8 vai 
p r a v e s t i r i n k i m u s % s ą j u n g o s ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniaia 
valdybą. 

3. Šiuo metu dėl finanai-

P r i s t a t o m e 
VISOKIŲ RŪSIŲ 

M e d g i a g ą ! 
CARR MOODY 

LUMBER CO. 
STASYS UTWINAS, Pre*. 
8089 SO HALSTED ST. 

Tel VIctory 2-1272 
A.PKAINAVIMĄ ir PREKIŲ PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

GEROS ŽINIOS 
APIE 

ŽILUS PLAUKUS 
Jeiyu jūsų plaukai žili, jums 

bus malonu sužinoti, kad naujas 
preparatas, vadinamas NUVIDA, 
išgtlbstl jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai pašalina žiluma tik tru
pučiu tos masčs perbraukus per 
plaukus kartą. į dieną. Jums te
reikia jį vartotti tcl^ kol įgausite 
pageidaujamą .spalvą. Vartotojai 
stebisi tuo nauju lengvu būdu, ku
riuo atgaunami natūraliai, jau
natviškai atrodantys plaukai. 

NUVIDA yra taip paruoštas, kad 
jūs galite gauti to nuostabaus 
preparato kiekį paprastai paštu 
pasiuntus šį kuponą į TRYSAN 
CO., Dept. 407, Bos 226* Peeks-
kill, N. Y. Nesiųskite pinigų. Pa
prasčiausiai sumokėkite laiškane
šiui $2.60 — plius siuntimo išlai
das tada, kai jau gausite. Bet 
pasirūpinkite tuojau dabar, kol 
dar jo galima gauti. 

Name . 
Addreas 
Ci*y . . 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • 

• # • * • • 

VIrginia 7-9493 Moterys trečiai 
PAULINA RUSSIAN - TURKISH 

BATHS 
Electric treatmente, Ovcrland Vapor 
Bath Cabinet. Ultra Violet-Sunshine 
and Infra Light Radiations. Swcdish 
Masage and Movements — Electric 

Bath and Room $3.00 
C. Laurinovich and Son, Props. 

1657 W. 45th St. kamp. S. Paulina 
Chicago, Illinois 

GELIŲ GRASIŲ 
PIHKITE IS GUŽAUSKU 

Beverly Hills Florai Co. 
6901 8. Wentworth Ave. 

8Tewart S-2454 
iTCdson 2-2224 
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CONRAD 

ki šių metų balandžio 1 die- ° Eapkno vyčių kuopos pir 
no s jie buvo prisiglaudę prie ! ̂ n i ^ s Antanas Mažeika savo parapijiečių, skaičiaus, 
pranciškonų turite* radijo * * P*«ato svečiams nau- Išvykus kun. V Gidžiūnui, 
valandos. Bet nuo balandžio Jai <Pr ie š P a t b a ^ e t ^ į OFM is BridgevUle jo vie-
1-mosios jie jau turi savo augstesnius vyčių laipsnius, ton Pittsburgho Federacijos 
atskirą radijo pusvalandį pakeltuosius narius, paaiš- apskrities dvasios vadu sis 
kas sekmadienį 1:30-2:00 vie kindamas vyčių organizaci-
noje iš didžiausių Pittsbur- 3 0 S n a n ų laipsnių prasmę ir 
gho radijo stočių: WLOA, tvarką. 
1550 K. C. Banketo vedėjas A. Ka-

Taigi šių metų balandžio sulaitis baigia puotą, vi-
15 dieną tie Pittsburgho vy- s i e m 3 dėkodamas uždalyva-
čiai ir minėjo savo radijo vimą bei gausią paramą, y- ro ir Povilo lietuvių bazny-
valandeles metines sukaktu- Pa* pabrėždamas savo pa- cios uolus ir sumanus kle-
ves, suruošdami banketą. dėką šv. Kazimiero parapi- bonas kun E. Wassel jiesko 

vargonininko, kuris kartu 
galėtų ir zakristijonauti. 
Šioj parapijoj yra daug susi
pratusių ir veiklių lietuvių 

Susirinkę lietuviai kuni- j nešti V. Urbonui, 2965 St. 
gai čia pat vietoj Katalikų | J e an Apt. 10, Detroit 14, 
Akcijos fondui suaukojo po • Mi h. 
5 dol. (iš viso 60 dol.), o 
klebonai įsipareigojo duoti 
tam tikrą metinę duoklę nuo 

Kunigų Vienybės susirinki 
mas išrinko kun. A. Sušins-
ką. Kunigų vienybės susirin 
kimas praėjo darbščioj ir 

vieningoj nuotaikoj. 
Homestead/ Pa., Šv. Pet-

Pittsburgho vyčių apskri- 3°s kun. klebonui M. J. Ka-
tie s valdybos pirmininkas z^nui už visokeriopą pagal-
Vincas Količius ir ėjusių M ruošiant šį banketą. Pa-
"Lietuvių Žinių" redakto- baigos maldai sukalbėti jis 
rius Algirdas Kasulaitis, ne-* Paprašo kun. Vladą Karą-1 veikėjų. 
maža padedant Elenai Girdy yecką ir visus pakviečia į j šv. Kazimiero parapija, 
tei, ištisas tris savaites skro | žemutinę salę pasišokti. j South Side, kurioj klebonau 
de Pittsburgho miestą skel- j Šis Pittsburgho vyčių ra- ja daug nusipelnęs klebonas 

Baikite savo kančias 

*rthritia, reumatizmo, skausmu*, 
raumenų Įtampa, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios Sjo I* kartos | karta. Sudėti* 

bimų banketo programai be diJo pusvalandžio metinių 
jieskodami... O tų skelbimų I sukaktuvių banketas praėjo 
jie prižvejojo net 103 (!). labai puikia ir darnia nuo-
Tai, rodos, rekordinis pasi-! taika, paskatindamas lietu-
sekimas pittsburghiečių gy- i viską katalikišką jaunimą 
venime... naujiems, drąsiems žygiams 

ir duodamas gražaus pelno. 
Banketas prasidėjo 5 vai. Banketui rengti daugiausia 

p. p. šv. Kazimiero mokyk- pasidarbavo V. Količius, A. 
los salėje. Svečių atsilan- Kasulaitis ir E. Girdytė. šei 
kė per 200. Be kitų garbin- j m į m n k į ų piačiam būriui va
gų asmenų ir daugelio ku- dovavo Žąsinienė. 
nigų, dalyvavo ir prel. J. Dabartiniam Pittsburgho 
Balkūnas, specialiai į tą ban vy č i ų r a d i j 0 pusvalandžiui 
ketą pas vyčius atvykęs. , vadovauja Algirdas Kasu-

Bankatą malda atidarė! l a i t i s i r V inca s Količius. 
kun. J. Girdis Pittsburgho 
vyčių apskrities dvasios va- Į2- K Pittsburgho gyvenimo 
das. Sveteliai, gražiai kle
gėdami, pradėjo puotą, ka
lakutieną bedorodami, kavų 

margumynų 
Balandžio mėn. 10-12 d. 

Esplene šv. Vincento para 
tę begerdami ir skaniais py- p i i o s bažnyčioj vyko 40 vai. 
ragaiciais besigaruziuoda- J a tiaįdai. Pamokslus sakė !:u-

m i - I nigai: Jchn Banny, Alfa Su-
Gražius žodžius taria Vin j šinskas ir Juozas Bogušas. Jieškau dėdės Jono Sam 

cas Količius, pakviesdamas '• Žmonės gausiai lankė baž-' kevičiaus, kilusio iš Margių 
banketui vesti Algirdą Ka-' nyčią. Parapijoj sumaniai i vienkiemio, Šeduvos vals-
sulaitį (A. Erdvilą), didžiai j klebonauja kun. Povilas Lun čiaus. Prieš pirmąjį pasau-

kun. M. J. Kazėnas, kiek
vieną sekmadienį ir trečia
dienį 9 vai. vakare turi "So
čiai Club" pobūvius, kuriuo
se žmonės smagiai pralei
džia laiką, šv. Kazimiero mo 
kyklos patalpos jau perma-
žos. Todėl rengiamasi sta
tyti naujas patalpas, kurio
se būtų ir vaikų darželis 
bei kelios salės jaunimo kul
tūrinei veiklai. —Alffe 

gryną *oliu, daugelis Jų yra re
tos ir brangios. 

Z-G *OLIV ARBATA No. t— 
($1.25) — sSkmtagai vartojama 
«uo reumatizmo, artliritis bei 
lumbago dangeiio dBkiagu imo-

Z-G JOIJV ARBATA No. U— 
($1.00) — (J ARŠIOJ I Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai, lluo-
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

S T A M S Aaaigesio SALVE — 
($l.UO> — duoda STEBCTINUS 
rezultatus. 

Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresnlose ap-
tlekose Ir Wleboldt krautuvėse 

Z. G. STAMS C0MPANY 
2822 ARCHER AVE. 

Chicago 8, 111. Dept. D. 

VISKO UŽTEKTINAI 
TUOJAU PRISTATOM 

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lovos, matra
cai, kilimai. Radio, televizijos 

setai, baildai vaikučiams. 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai 

DIDELIS PAS IRINKIMAS 

Baldai pagal užaak j m$ 

P H O I O STUDIO 
lietuvis fotografas) 
Specialybe ves

tuves. Visn rūšių 
nuotraukos. Mo
derniškai įrengta 
su Hollywood švie-
•Kuns. 
414 WEST 68 ST. 
Tel: EN 4-5888 

EN 4-5840 
CTTTrTTTTTtlIIIHlIIIIIirr 

oflMu telefono* VIrginia 7-18SS 
DR. AL RAČKUS 

GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAI,.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
trediad. ir s ekmai tik susitarus. 

R0 0 S M E I 1 
Furniture Co., Inc. 

Lietuvių Krautuve 

2310 W. R00SEVELTRD. 
Tel. SEeley 3-4711 
Atidarą ir sekmadieniais 
nuo 11 •. ryto iki 4 v. v. 

JONAS CONRAD 
TUCK POINTING BIZNYJE 

Atnaujiname nusidSvejusį namą,, pri-
pildome lietaus išplautus plyti^ tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 
patvręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J. CONRAD, 5242 
So. Artesian Ave. GRovaniU 6-4177. 

Tel.: ofiso VL7-0600, rez.-FR.6-4S22 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p., 
išskyrus sekmadienius. , 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
TeL: PUllman 5-8277 

VALANDOS:: pagal susitarimą 

fel .: Ofiso PR.6-644S rez.HE.4-31&0 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDilIOJAS IR CHIRURGAS 

24)50 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarta 
FeL: Ofieo WA.ft-80«0, rez.OO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
3YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Mickigsn Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. Še* 
tad. priima tik pagal susitarimą. 

Rezid.: 10838 So. VVabash Ave. 
TeL: Ofiso YA.7-6557 rez.UE.7-4»«e DR. BIEZIS 

f i p C D I U V p tfliflHM T e L : ° f i B O Vi.7-6583. rez.RE.7-)M8 
( k v i t * i N 8 ^ A S ) G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I V A L ^ - f t S ^ S T ^ f v f i i i 
1651 VVest 47th Street | trečiad. ir sekmad. ofisas uždaryta*, 

šeštad. tik nuo 1—S vai. popiet. 
Rezld. 834,. W. 86TH PLACE 

Ofiso telefonas GRovehill 6-4020 
Rezidenoijos telef. Hllltop 5-1860 

Dr. Aleiander J. lavois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p.,Ir 7—9 vak. 
trečiad. Ir Šeštad. pagal sutarti 

DR STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Aahlajid Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 
TeL: Ofiso VA.7-4787, rez.PR.6-1930 
Jei neatsilieps viršmineti telefonai 

saukite: MJduay 8-0001 

TeL: Ofiso OA.6-0257, rex.PR.6-666t 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL 6600 & Arteslan Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 8 p.p; 6—9 v. 

^ 
1 

Fajieškojimai 
Pajieškau Juozo# Pečeliū-

nô  kilusio iš Linkuvos, šiau 
lių apskr. Į Ameriką atvyko, 
berods, 1950 m. Jis pats ar 
žinantieji prašoma pranešti 
šiuo adresu: P. Lakavičius, 
35 Rhine St., Rochester 5, 
N. Y. 

Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu 
Turtas $28,000,000. Atsargos fondas $2,600,000 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

energingą ir jau puikiai pa- skis, kuris ruošiasi statyti 
sižymejusį savo gausiais j naują bažnyčią, nes esamo-
straipsniai gabų žurnalistą. I ji permaža. 

Banketo vedėjas A. Ka- Balandžio inčn. 11-15 d. 40 
sulaitis paprašo visus sve-jVal. atlaidai vyko ir North-
čius pagerbti atsistojant a. Side Dangun Žengimo baž-
a. Mykolą Norkūną, vyčiųinyčioj, kurios klebonu yra 
įkūrėją. lietuvybės veteranas kun. J. 

Banketo vedėjui prista- Misius, Pittsburgho apylin-
čiu- dalyviams garbės sve- į kės lietuvių Kunigų Vieny
čius, scenoje pasirodo tau- bes skyriaus pirmininkas, 
tinių šokių šokėjai, Birutei į Šioj bažnyčioj pamokslus sa 
Jucevičiūtei sumaniai vado- kė kunigai: A. Sušinskaa, 
vaujant ir akordeono virtuo \ B. Ramanauskas, OFM., ir 

linį karą jis į Jungt. Ameri
kos valstybes atvyko. Jis 
prašomas atsiliepti arba ži
nantieji apie jį maloniai pra 
šomi pranešti šiuo adresu: 
Agota Samkevičiūte - Tabū
nas, 412 Kennedy St , Winni-
peg Man., Canada. 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:S0 
v. v. idskyrus trečiad. ir šeštad. vak. ! 
reL: Ofiso YA.7-OS54 rea. fttl.3-2880 J 

DR. CHARLES SE6AL ) 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
uuo 2 iki 4 v. p.p.; uuo 7 iki 8:30 
v. v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Emerg. Tel. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, OI. 
TeL LAfajette A-JUio 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:10 
ir 6—s* vak., penkt ir šešt. 12—2:S0 
6234 Archer Boad Argo, Dlinois 

TeL Summit 1580 
VAL.: penktad. 3:30 Iki 8 vai. vak. 
šeštad. 3:30 iki 6 vai. vak. 

STANDARD FEDERAL BU1LDINO 

STANDARD FEDERAL SAV1NGS 
4192 Archer Ave., Brighton Park, Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

JUSTIN MACKIEWICH, PBE8IDENT ER MGB. 
NARYS FEDERAL 8AVING8 and LOAN IN8. CORP 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coori, Cicero 
VAL.: antr., ketvr. 10-12, 2-6, 1-9 pp 

penkt. 3 — 6, 7 — 9p.p. 
3147 S. Salated Su, Chicago 

VAL.: pirm., treč.. i e i t I — 8 p.p 
penkt l t — 12 ryte 

zui Vytautuį Jucevičiui pui
kiai grojant. Pašoko kele
tą tautinių šekių. 

Prel. J. Balkūnas įspūdin
ga kalba ilkelia vyčių vaid
menį lietuvių gyvenime ir pa 
brėžia vyčių radijo valan
dos didelę reikšmę. 

baigiamąjį pamokslą — prel. 
J. Balkūnas. Pažymėtina, vi-
sį pamokslai buvo sakomi 
lietuvių kalba. 

Balandžio men. 16 d. pas 
kun. J. Mišių, North Side, 
jo bažnyčios 40 vai. atlaidų 
proga, įvyko Pittsburglio a 

Padaliau Pittsburglie pa- py l io ta kunigų vienybės su 

Samfarosa Jasiūnienė jieš 
ko savo sūnaus Stasio Jasiū 
no, 37 metų amžiaus, iš Šiau 
lių. Žinantieji apie jį malo
niai prašomi pranešti šiuo 
adresu: Samfarosa Jasiūnie
nė, 3763 Beaufait St., Det
roit 7, Mich. 

Juozas Andrašiūnas iš 
T a s m a nijos (Australija) 
jieško Viliaus Augustaičio 
su žmona Ada. 

P. Augustaitis arba žinan 
tieji jo adresaj, prašomi pra-

ATEIVIS SPECIALISTAS LAIKRODININKAS taiso įvairiausių firniu 
ir sunkiai |uUuisoimi.s laikrodžius. Dirbo Lietuvoje ir Vokietijoj 20 
metu. Turi gerus pažymėjimus. Savo moderniškoj dirbtinėj turi daug 
dalių Europos ir Amerikos laikrodžiams. Darbas sąžiningas, nebrangus. 

.IONAS ŠV ELNYS 
053a S. Eairfield Ave., Cbicago 29. 111. (Marąuette Pk. prie Kalifornijos) 

Td. VVAlbrook 5-9321. Laikinai įėjimas iš kiemo. 

SAFETY OF Y0UR 
SAVINOS < & * * % : 

TeL: Ofieo P£L«-aaS8, rea. RE.7-HM 
DR. A. JENK1NS 

GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 
LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2600 We»t 68rd Street 

VAL.. kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:10 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 

trečiad. Ir sekmad. uždaryta. 
Telefoną*: RElianoe 5-1811 

DR. WALTER l KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGBON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8926 West 69tb Street 

VAI.. 2—4 popiet, 6:80—8:30 vaka
rai*. Trečiad. pasai sutarti. 
TeL: Ofiso YA.7-1160. rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

VAL.: 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Rea, 3247 S. EMERALD AVE. 

DR. B. C BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 Utl 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4008 Archer Avenue 
TruputJ j rytus nuo Oalifornia 

TeL YArds 7-7779 
TeL: Ofiso KE.S-9000, rez, OL.I-1881 
DR. FERD. VYT. KAUKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave. 304 kamb. 
VAL.: 1-6 ir 6-8 pirmad., trečiad. ir 
penktad.. Kitu laiku pagal susitarimą 
Rea. 1A36 K 4«TH Of.. CICERO 

DR. VAITUSH, Opt. 
(LIETUVIS) 

( : 

r 
*m uw TM 

Mano 80 metų praktikavimas 
yra jums garantija 

l>alenrvina akių Įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos pVa'Jdejlmo, svai
gimo, skaudama akiu karfitį. atitai
so trumparegystę ir tollregyste. Pri-
rengia teisingai akiniua Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda kreipiama | 
mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU J NAMUS 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. 

Kainos pigesnes kaip pirma. 
4712 South Ashland Avenue 

YArds 7-1878 
VAL.: nuo 10:80 ryto iki 7:80 vak. 
šeštad. iki 6 v.v., sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždaryta* 

Egzaminuoja 
Akis Pritaiko 

Akinius 

DR. J. j . SMETANAi JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvlrtad.. 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 V.V., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 Iki 

12: 1:80 iki 6 vai. vak. 
C Anai 6-0S23. PiaU Bldg. 

Tel.: Ofiso HE.4-5849, rez.HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su-

Siuuimą: kitomis dienomis nuo 
I <ki 4 popiet. 7—9 vakare. 

Tel.: Ofiso HE.4-2123, rez.CO. 1-8364 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South VVestern Avenue 

VAL.: kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTft 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

5842 So. Kedzie Ave. 
TeL PRoftpect 6-2635 

DR. «- SERMER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

•5 metq patyrimas 
TeL YArds 7-18M 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Tštalso 
8401 So. Hakted Street 

Kampas 84th Street 
VAL.: nuo 10 Iki 8. nuo f> iki 8. tre-
č t a * nuo 10—įa, šeštad 10—4 p-a. 
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DIENRAŠ'fts IŠAUGAS, CtftCAGO, ILLINOIS 

R A U G A S 
THE LITHITANIAN DAITY FRIEND 

MS4 8. Oakley Ave., Chloago 8. III. Tel. Vlrglnta 7-8840; 7-6841; 7-8642 
irntpred 8» S*»oond-Clasfi Matter Maroh SI, 1916 at Chlrago, Illinois 

l n.i^r th* Art of March S, 1879. 

\ \, 

Member rvf the Patholle Premi Am'n 
Pubtlnhed <Jai1y. exr*pt Sundays, 

by th© 
Uthiianlan Oathollc Preas Sool^ty. 

8HBSCRIPTION RATES: 
$7.00 per year outaide of Chioago 
$8.00 per year ln Chloago & Cicero 
$7.00 per year Ui Canada. 
Foreign $10.00 per year. 

ĮSSMMBflii 
P. GUDAS 

Nepramątė nei vieni, 
nei kiti 

MACAR?hUR SVEIKINASI SU KARDINOLU 

PRENTMERATA: 
ChlcajoJ Ir (MceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
I T j a J ^ n y j e 

Metamt 
$8.00 
$7.00 

$10.00 

tt meto 
14 50 
$4.00 

8 min. 
$2.50 
$2.25 
$2.90 

1 mfin. 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neminaudotų straipsniu ne 
saugo, juos grąžina tik U anksto susitarus, Redakcija už skelbimų turi-
n) neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus praSymą. 

Lengva prileisti, kad nei 
prez. Truman, nei jo pata
rėjai nepramatė nei dalies 
to sujudimo ir triukšmo, ku
rį jie sukels, nulaipindami 
gen. MacArthurą nuo jo 
aukšto pedestalo. I 

Taipgi lengva prileistrr 
kad nei republikonai, nei 
gen. MacArthuro šalininkai 
irgi nei iš tolo nesitikėjo 

Junginiu Tautų vadinamoji žmogaus Teisių komi-, ^ ^ į ^ ^ i r s u s i j a U di-
sija jau yra padariusi gana stambią pažangą ruošiant n i m 0 ( kilusio dėl gen. Mac-
planą Tarptautiniam Teisių įstatymui (International BillJArthuro pašalinimo iš vado-
of Rights). Pirmoji dalis — deklaracija yra priimta ir|vybės Tolimuosiuose Rytuo
jau tarnauja kaip rodyklė išugdyti naują statutą ir teises se. i 

Tas nesitikėtas triukšmas 

Žmogaus teisiu reikalai 

HERMANN SUDERMANN 

KELIONĖ Į TILŽĘ 
VERTE VYTAUTAS VOLERTAS 

įstatymams interpretuoti. Tai jau didokas šuolis į priekį. ir susijaudinimas turbūt y-
Dirbant toliau, komisija turėtų atsižvelgti į ekono- p a s i u r p r i 2 a s i r p a c i a m & e n . 

minės, socialines ir kultūrines teises, nes individas negy- MacArthurui. Aišku kad jei 
vena vien tik sau. Individas turi turėti ne vien tik teises, j 0 atšaukimas iš pareigų 
bet ir pareigas. Jis turi pareigas sau, savo šeimai, savo jDūt buvęs padarytas švelnes 
arlimui, bendruomenei ir savo Sutvėrėjui, kuris davė jam >niu būdu, tai toks triukš-
teises, kad savo paskirtį tinkamai atlikti galėtų. Tik to- jmas ir susijaudinimas iš tik 
kiu būdu žmogaus teises įgauna tikrąją reikšmę ir tik 
tada jų laisvas naudojimas netampa sauvaliavimu. 

Katalikų Sąjunga Tarptautinei Taikai šiai svarbiai 
Jungtinių Tautų organizacijos komisijai daro gerų ir nau
dingų pasiūlymų. Ypač daug dėmesio savo pasiūlymuose 
kreipia į šeimos teises ir jos visokeriopą gerovę, į vaikų 
religinį auklėjimą. 

Si sąjunga siūlo, kad Žmogaus Teise8 sutartyje būtų 
pabrėžtas kreipimasis į Dievą, kaipo į žmogaus teisių 
šaltinį ir pažymėta, kodėl jis turi pareigas ir teises. Kon
krečiai sugestijuoja: "Turint galvoj, kad kiekvienas, kaip 
visuomenės narys, turi teisę į socialinį užtikrinimą ir 
turi teisę į būtinai reikalingą ekonominių, socialinių ir 
kultūriniu teisių realizavimą savo garbei ir savo laisvos 
asmenybes ugdymui, šia sutartimi siekiama panaudot/ 
ir nevalstybines ir valstybines pastangas taip pat ir tarp
tautinį bendradarbiavimą". 

Katalikų Sąjunga Tarptautinei Taikai ir daugiau pa
siūlymų yra patiekusi šiai Jungtinių Tautų komisijai. 
Kaikurie jų jau yra priimti. 

rujų nebūt kilęs. 
Gerai, kad taip įvyko 

Žinoma, labaį gerai, kad 
įvyko taip, kaip įvyko. 
Triukšmas ir susijaudinimas 
išeis ant gero. Maskvos po-

Gen. MacArthur sveikinasi su kardinolu Spellman (kairėje) , kai 
jie susitiko prie šv. Patriko katedros N e w York'o mieste laike 
didingo parado. (Acme) 

VAIKAI, ŽIŪRĖKIT, LIETUVIS! 
TITAS NARBUTAS 

Atvykstu į Palm City, Ka i gus. Visi domėjosi ir klau 
lifornijos pietuose, tarp San j sinėjo apie vaikų mokymąsi 
Diego ir Meksikos sienos. 
Miestelio pavadinimas greit 
paliks kaip prisiminimas, 
kad čia buvo palmių, nes se
nos didelės palmės baigia
mos išrauti. Namų statyba, 
matyt, svarbesnė už palmių 

nai ir jų šalininkai visuose i grOŽį Susipažįstu su buvu-
kraštuose manė, kad gen. i s i u k a r o kapelionu, dabar 
MacArthuro atšaukimas iš j klebonaujančiu čia mažoje 
Tolimųjų Rytų bus tiesiog į parapijoje. Kai sužinojo, 
jo nulinčiavimas. Manė, kad | kad esu lietuvis, klebonas 
tai bu s vanduo ant jų malu- s u š u ko mokyklos kieme žai-
no. O dedasi visai atbulai, j džiautiems vaikams: "Vai-
Daugelis tų šaltinių, iš ku-1 k a i , žiūrėkit, lietuvis! EikUit 

(Tęsinys) 
— Kodėl sėdi taip toli nuo manęs? 
— Sėdžiu ten, kur atvažiuojant sėdėjau, — atsako Indrė. 
— Atvažiavimas, ir grįžimas skiriasi kaip diena ir naktis,— 

sako jis. 
Ji galvoja: 
— Tada buvo naktis, o dabar - diena. 
— Eikš ir sėsk prie manęs, — sako Ansas. 
Su kokiu džiaugsmu ji tai daro! 
Bet kai artinasi prie jo, žvilgsnis užkliūva už maišo, kuris guli 

tarp jo kojų ir kurio ji iki ši >1 nebuvo pastetbėjusi. Pamačius ji, 
Indrei pasidaro silpna. Ji susmunka ant vidurinio suoliuko ir atsi
remia i stibą. 

— Kodėl gi neateini? — klausia beveik šiurkščiai. 
O jinai nežino, ką turėtų daryti. Ar turėtų ji klausti, ar tylo

mis viską nuleisti? Viena jai aišku: ten, kur guli išsipūtęs, apvalus 
maišas, dėl kurio turinio Ansas melavo, ten jinai negali statyti ko
jos. Atrodytų, kad užsistojo ant gyvačių lizdo. 

Ir jai ateina mintis — išsiaiškinti viską, kas yra buvę. Tuojau 
pat , š ią a k i m i r k ą , n e s vė l iau , g a l būt , n i e k a d t o n e p a d a r y s . T a i g i , 
pasiryžta. 

— Ar tu, Ansuti, nepasakytumei man, ką tam maiše turi? 
Jis pašoka, lyg iš to gyvačių lizdo viena būtų jam kojon įkan

dusi, bet tyli ir nusuka galvą. Jinai mato, kaip jis dreba. Tuo metu 
ji pasikelia ir uždeda ant peties ranką, bet saugojasi, kad nors ne
prisiliestų maišo. 

Mano Ansuti, — kalba ji, — dabar vėl viskas tarp mūsų 
dabarties Lietuvos mokyklo 
se. Stebėjosi, kad Lietuvos 
vaikai baudžiami uz maldos I ^uo geriausia, bet kol tu visko neprisipažinsi, niekad neatsikraty 

rių vanduo tekėjo ant Mask 
vl:s malūno, dabar bus išdžio 
vinti. 

Nauja gadyne 
Yra galimas dalykas, kad 

nuo dabar Amerikoj ir vi-
Tai parodo, kad Amerikos katalikai rimtai domisi s*03* demokratiškose šalyse 

Jungtinių Tautų ir jų komisijų veikla. Taip ir reikia. 

Politiku rūpesčiai 
Prezidentas Trumanas manąs laimėti ginčą su gen. 

MacArthuru. Laimėjimą nulemsianti greita pergalė Ko
rėjos karo fronte. Komunistų pavasarinė ofenzyva bū
sianti sėkmingai atremta. Jei tai nepavyktų, ir nenorint 
reiktų praplėsti karą Madžiūrijon, o gal ir vison Kinijon. 
Tokiu būdu reiktų vykdyti gen. MacArthuro strategiką. 
Prez. Trumano politikai tai nebūtų sveika. Todėl, ir aiš-
kintį nereikia, kodėl bus stengiamasi greičiau karą baigti 
Korėjoj ir neprileisti prie reikalo bombarduoti Mandiiū-
riją. 

Senatorių Tafto ir VVherry vadovaujamas respubli
konų partijos sparnas bando pasinaudoti didėjančiu gin
ču. Tafto-Wherry politikai nepritariantieji respublikonai 
atsidūrė ypatingoje padėtyje. Besipriešindami saviškiams, 
jie nebeturi kito išėjimo, kaip tik pritarti Trumano poli
tikai. O tai šiuo tarpu nėra popolarus dalykas. Taftui 
tai praskina tikresnį kelią laimėti kandidatūrą prezi-
dentūron 1952 metų respublikonų nacionalinėj konven
cijoj. 

Dewey-Duff-Warren respublikonų grupė, kuri stovi 
už teikimą visokeriopos paramos Vakarų, Europai, yra 
užsimoję ir toliau vesti tokią politiką, nors tai ir būtų 
Trumano nusistatymo rėmimas. 

Šis respublikonų susiskaldymas demokratams daug 

prasidės nauja gadynė, Ga
limas dalykas, kad. paga
liau, Amerikoj baigsis tup-
čiojimo politika ir ims reikš
tis aiškus griežtumas, o kar 
tu ryžtingumas kovoje su 
komunizmu ir su jo lizdu 
Maskva. 

Galėtų palaikyti sau 
nuopelnu 

Dabar natūralu laikyti 
prez. Trumaną ir jo pata-
regus, kaip kokius nusikal
tėlius. Gal jie tokiais ir jau
čiasi. Gal jie mano perdaug 
pažeminę garsų Amerikos 
karinį vadą. Gal prez. Tru
man dabar jaučias taip, kaip 
tas katinas, kurs pieną pa
liejo. 

Bet kaltininkai turi progą 
atsigriebti ir tą triukšmą ir 
susijaudinimą gali įrašyti į 
savo kredito lapą. Jie gali 
pareikšti, kad toks Ameri
kos triukšmas ir susijaudi
nimas yra sveikas reiški

nys, kad tai natūralus demo- i 

čion, skubinkit, pažiūrėkit, 
jis iš Lietuvos!" 

Ir subėgo vaikaį apžiūrė
ti lietuvio. Pradėjom svei
kintis. Jie mane apžiūrėjo 
kaip retenybę. Jaučiaus kaip 
Afrikoje ar Pietų Ameriko

je. Mokyklos varpelis nu
traukė mūsų susitikimą. 

— Žinokit, — tarė "bo
sas", — visi mano vaikai 
klasėse laukia jūsų. Manau 
neatsisakysi aplankyti. 

Džiaugiaus galėdamas ap
lankyti visus skyrius. 

— Argi anksčiau nebuvo
te matę liemvio? — klausiu 
pirmokus. 

* Maža mergytė pakėlė ran 
ką. 

— Aš pažinojau vieną lie
tuvių šeimą. Jie gyveno ne
toli mūsų. 

— O kur? 
— Šveicarijoje. Aš su Da

nute drauge žaisdavau. 

kalbėjimą, bažnyčios lanky 
mą ir net už lietuviškų dai
nų dainavimą. 

Viename skyriuje sukal
bėjau lietuviškai "Tėve mū
sų". 

— Ar supratot bent vieną 
žodį ? — paklausiau. 
„ Tik vienas berniukas pa
kėlė ranką. 

— Aš supratau tik vieną 
žodį. Tai "Amen". Visi juo
kėsi ir vėl uždainavo "Plau
ke žąselė". 

sime prisiminimų apie pikta. 
Jisai tyli, bet Indrė jaučia, kad visa tai ji purto. 
— Ir, pagaliau, mano Ansuti, — kalba ji toliau, — prieš Dievą 

kitaip negalima. Prieš tai aš norėjau melstis, bet žodžiai man stri
go gerklėje, nes tu nebuvai su manim. Todėl sakyk viską, ir mes 
kartu pasimelsime. 

Jis krinta prieš ją ant kelių, rankomis apkabina jos kojas ir 
viską išpasakoja. 

— Mano vargšas Ansuti, — taria ji, kai jis baigė, ir glosto 
jo galvą. — Turime tikrai stipriai pasimelsti, kad Dievulis mums 
atleistų. 

Jinai klaupiasi šalia jo, sudeda rankas, ir jie ilgai ilgai mel
džiasi. Tik retkarčiais jisai pasižiūri vairo, o ji palaukia, kol jis su
sitvarko. Paf aliau ji palaimina ji, jis-ją, abu atsistoja ir džiaugiasi. 

Palikau mokyklą. Kieme r. 
dar sustojau. Mokykloje gir 
dėjosi linksmi balseliai "gir, 
gir, gir, gar, gar. gar". O aš 
po tokio malonaus aplanky
mo nubraukiau ašarą. Ne iš 
džiaugsmo. Tik pagalvojau: 
kada mano Tėvynes vaiku
čiai džiaugsis lietuviška dai
na ir vėl laisvai kalbės "Tė
ve mūsų". 

Susikaupimo diena 
CHICAGO, ILL. — Chica-

gos Lietuvių Tarybai ir Illi
nois Tremtinių Bendruome
nei pritariant organizuoja
ma birželio 15 d. minėjimas. 
Šią susikaupimo dieną orga
nizuoja politiniai kaliniai ir 
Lietuvos laisvės kovotojai. 
Manoma suorganizuoti rim
tą minėjimą Chicagoje įt
raukiant visuomenės pajė-

liau. 
— Dainuosim, — pasiu- i a g P r o g r a m o j e numatytas 

ir tai dienai pritaikintas spe 
Kol vaikai padainavo pora | c i a l u g v a i d i n i m a s . šią susi 

angliškų dainelių, aš išra-jk i m o d i e n ą ma*ioniai su-
ŠĮau lentoje "Plaukia žąse- t i k o glohoti Lietuvo s konsu 
lė per ežerėlį". l

f_ rk„ i>^froC TWii*v<a.nliB 

padės. Ir jei, beto, pavyktų greičiau pasiekti pergalės Ko- pelnas, kad Amerikos visuo-

kraštikoje šalyje. Gali pa
reikšti, kad tai yra jų nuo-

mene išeina iš apatijos ir 
imasi akcijos. Tada visuo
menės susijaudinimas ne
truktų atslūgti. 

Amerika buvo pasiilgus 
vado 

rėjoj, tada Trumanas ir vėl pradėtų atgauti savo pir
mykšti popularumą. 

Banditai skolų negrąžina 
Jungtinių; Valstybių vyriausybė jau kelintu kartu paT 

reikalauja iš Sovietų Rusijos gražinti joms 670 laivų, 
kurie buvo duotį jai pirmojo karo metu pagal vadinamų
jų 4iend-lease" susitarimų. Bet Maskva ir kalbėti apie 
tai nenori. Ir vargu ji geruoju gražins tuos laivus Ame
rikai, vargu ir kitas skolas jai atlygins. Vašingtono vy
rai turėtų gerai žinoti, kas jau patenka į banditų rankas, 
to *>e policijos pagalbos neatimsi. Dabartinė Rusijos val
oma kaip tik ir yra bandytų rankose. Tie banditai jaii j &JH^į!Sj?* 
n*o 1917 metų plėšikauja, tautas pavergia, jų turtą gro
bu. Amerika tenelaukia susilaukti iš Maskvos bet kokio 
d^ingumo, kad antrojo pasaulio karo metu tuos ban
ditus išgelbėjo nuo nacių. Tuo labiau tenelaukia pasko
lom grąžinimo. 

— O dabar dainuosim lie
tuviškai. Pirma paskaity
kim. 

Vaikai didžiai nustebo, 

las D*. Petras Daužvardis. 
Minėjimas įvyks birželio 16 
dieną. 

kad galės lietuviškai skai
tyti. Ir aš didžiai nustebau, 
kad už poros minučių visa 
klasė puikiai dainavo "gir, 
gir, gir, gas, gar, gar". Dai
navo ir žvalgėsi vienas į ki
tą stebėdamiesi, kad moka 
lietuviškai. 

Padainavę, jieškojome že 
mėlapio. Turėjom vargo, kol 

Visuotinas, savaimingas suradom Lietuvą, 
entuziazmas, kilęs dėl grįž-j Man visai neaišku, 
tančio gen. MacArthuro, ro
do, kad Amerikoj pasigenda 
ma vado. Niekas iš esamų 
veikėjų į vadus netiko. Gen. 
MacArthur vadui reikalin-

Drangiškumas ir meile tai dvi 
gfles iš pačiu šaknų, tik ši ]xis-
kutinioji turi daugiau žiedų. 

Bet kas yra maiše, jisai pamiršo pasakyti, flinai gi nori būtinai 
žinoti ir parodo i maišą. Bet Ansas nusisuka. Jis perdaug gėdinasi. 
Tada ji sako: 

— Aš pati atrisiu. 
Ir jis nesipriešina. 
Kai atplėšia maišą, ką gi ji ten randa ? Du ryšulius žalių šven

drių, surištų virvute, randa ten. Daugiau nieko. 
Jinai nusijuokia ir sako: 
— Ar čia jau visi burtai ? 
Bet jis dar vis gėdinasi. 
Jinai palengva atspėja, kad jis, kai jinai, apvertus laiveli, gi

liam vandenyje plūduriuotų, būtų su jomis nuplaukęs, kaip daro 
vaikigaliai. 

— Taip, tai tokiu niekšu aš pavirtau! — sako jis ir mušasi 
kumščiu i krūtinę. 

Bet ji tik juokiasi ir kalba: 
— Fui, Ansuti, žmogui nedera perdaug pačiam save niekinti, 

nes tada jis tikrai mėšlu tampa. 
Ir jinai ne tik jam viską atleido, bet ir padeda dvasioje atsi

gauti. t ' j $ f ! | 
Kai ji prie jo atsisėda, — jisai nori ją visai arti turėti — pa

mato, kad kliudo vairo judesius. Todėl prie jo kojų ištiesia baltą 
kelioninę maršką, kurią turėjo pasidėjusi laivelio priekyje, ir at
sigula ant jos, bet taip, kad galvą padeda ant jo kelių. O dabar 
viskas lygiai taip pat, kaip kadais Ybeno šile, kuomet Elzė buvo 
dar tik pakeliui i šį pasaulį. 

Nuo pakrančių pievų kvepia nupjautas šienas — galima net 
atskirti čiobrelius ir melisą, netgi mairūnus ir motiejukus, ir ko
kių dar kitokių malonių kvapų... O Upės vaga raitosi, lyg žaliai mė
lynas šilko kaspinas. Jei kur pieva šlaitu leidžiasi žemyn, ten lyg 
sniego kalnai mėnesienoje šviečia. Virš vandens kybo rūkas, ir 
visą laiką reikia šiek tiek prižiūrėti laiveli. 

Be pliauškančių žuvelių, medžiojančių uodus, beveik nieko ne
sigirdi. Tik nakties paukščiai nemiega. Jei pasitaiko giraitė ar so
das, ten turi būti ir lakštingala, kuri dainuoja: "Jurgut-jurgut-
jurgut-wažok, — wažok, wažok". (palikta autoriaus naudota ra
šyba. Vert.). O griežle kalba savo pamėgtą maldą: "Garbink Die-
wa". Net ir pempė neapsileidžia, nors ji jau seniai turėtų miegoti. 

(Bus daugiau) 

"ŽAISK KAMUOLĮ" — PASAKĖ TRUMAN 

Nuo praėjusių metų kovo men. Jungtines Valstybės 
draugingoms valstybėms pasiuntė miliomą tonų amuni-

tarė mokytoja, — jei J. A. 
Valsltybės Lietuvos užgro

bimo nepripažįsta, tai kodėl 
Chicagoje išleistieji žemėla
piai priskiria Lietuvą prie 
Rusijos teritorijos. 

— Kai grįšiu į Chicagą,— 
atsakiau, — pasakysiu 135 
tūkstančiams ten gyvenan
čių lietuvių, kad "atverstų" 

šventas žmogus, kurs gyvena t§os pasaulio išdavikus, ku-
pasauly, rūpinasi savo saiftyfeaisPrie dėl*biznio ar dėt idėjos 
su žmonėmis. Jis atjaučia visus Į tarnauja didžiausiam žmoni 
žmones ir jie kreipia į j j savo' jos priešuį — komunizmui, 
ausis ir akis. Kitose klasėse daugiau pa 

—Laotse pasakojau apie Lietuvos var 

Vienu žodžiu Amerikos, o 
kartu ir viso pasaulio gyve
nimas paįvairinamas. 

r 

Prezidentas Truman "oficialiai" atidarė baseball sezoną išmesdamas pirmą kamuolį Washington — 
New York žaidime. Prezidentas naudoja baaieball pirštines. Iš kairės į dešinę: viceprezidentas Alben 
Barkley, Mrs. Truman, prezidentas Truman, Mr. Bučky Harrie, Mr. Clark Griffitih ir Mr. Casey 
Stengei. (Acme 
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REAJL, ESTATE 
» » • » ^. 

3-jų Aukštų Mūrinis N a m a s 
TIKRAS B A R G E N A S 

Geram stovyj su 3-4 f lėtu, 
1-6 f lėtu, 1-5 f lėtu, 1 krautu
ve, 2 automobilių garažu. Sa
vininkas nusileis. L A 3-4196 

PARDAVIMUI C I A S S I F I E B A N D " B E I P W A N T E D " A D V E R T I S E M E N T S 

WILLOW S P R I N G S 
Beautiful hillstde homesi te on lB9x 
1 3 2 ^ plot. Reasonably priced for 
quick sale by owner. Mušt sacrifice. 

Phone BEverly 8-5610 
Vic. 87th & Robert Rd. 

Pardavimui Biznio Nuosavybe 
lTž mažą įmokej ima nupiiiksite ta
verną su 6 kamb. butu, naujai at
remontuotu, kokliniu plytelių grin
dys vonioj, "inlaid" l inoleum virtu
vėj ir valgomamiej i kamb. Uždara 
"shower" vonioj . Parduosime biznį 
su n a m u arba biznį vieną atskirai. 
Atsakingam asmeniui , jei pageidau
tų, i šnuomuotumėm. Nesveikata ver
čia savininką parduoti. Arti 3 41 h & 
YVallace. 

Pardavimui i šnuoniuojamų butu na
mas. 1 aukš tų med. "siding" ap
muštas namas. Yra 4 po 4-is ir 1 
dviejų kamb.; v ienas 6 kamb. bu
tas. Dviejų kamb. butas apstatytas. 
Mėnesines įp laukos virš $210.00. I 
pirkimo kainą įeina namų įrengi
mai ir apš i ldymo įtaisymai. Arti 
33td & Lituanica.Gordon Real ty Co. 
8 0 * W. 35th St. YA. 7-4329 4330 

P A R D A V I M O ŪKIS 

IRONS, MICH. 40 akrų dirbamos 
žemes. Visa aptverta, arti prie van
dens, prie gero žvyruoto kelio. l&-
bai puiki v ieta žvejibai ir medžiok
lei. Kreiptis: 

M I I M IKK Y A K I B I C K I S 
2870 Valley St. 

Mu>keffl>n, Mich. 

MORGAN N E A R 64TH 
I>ELUXE 2 FLAT BRICK 

6—6 large rms. and 2 rm. bsmt 
apt. Tile bath and shower stalls. 

Bldg. in excel. cond. 
Apt available. Mušt sacrifice. 

Priced right by owner. 
WEntworth 6-1222 

JOE M1LESKI ha« been selling 
cars to satisfled customers for 

over 20 years. 

C0ME IN AND MEET 
M M TODAY 

JOE MILESKI 
AUTO SALES 

2320 N. HARLEM AVE. 
TUxedo 9-2649 

OPEN 9 A.M. to 9 P.M. 
1950 Chevrolet 2 door, loaded 
with aeoessorles way belovr cell ing. 
1949 Ford Convertible, blaek; 
\vhitewalls, radio, heater ; 10,000 
miles. original inUeage. 

('•M Henry J, 8-cyl., $300 Off 
list. 
1948 Ford Station Wagon $1,045 
1947 Ford Club Coupe $825 
1947 Dodgc 4 door $845 
1947 Olds Sedanctte, H y d r. $895 
1947 Chevrolet 4-door $825 
1948 Dodge $745 
1948 Olds Sodanette $745 
1941 Bulck $375 
1940 l )odgo . $285 
1939 Buicfc $275 

Many others, all makes and 
modela to choose from. 

LO-COST BANK 
FINANCE PLAN 

HELP WANTED — VYRAI 
••• ' — — — — — — i — — — — — ^ 

Machine Shop VVorkers 
WITH SOME E X P E R I E N C E 

1—Shipping Clerk 
1—Shipping Clerk's Helper 
2—Drlll Press Operators 
3—Floor Assembler 

£ i «C • 
IO 

« 
CO 
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PLATINKITE "DRAUGĄ" 3523 W. ADDISON ST. 

HELP WANTED — VYRAI 

"MEN WANTED" 
NOT O V E R 45 YRS. OIJ> 

TO W O R K IN 

S H I P P I N G & RECFJVING DEPTS. 

A elean, pleasant p laee to work 

U N I O N R A T E S ; 

• Pd. a t tendaiye bonus; 
• Pd. Ins; 
• Pd. holidavs 
• Pd. V acations. 

RAULAND - BORG 
CORPORATION 

GOOD STARTING R A T E S 
5 DAY W E E K 

•Many employee benefits 

Apply 

Mercil Plating Eąuipment 

1921 W. Fulton 
i • i • II . 

AUTO MECHANIKAI 
ATSINEŠKITE JRANKIUS PASI
RUOŠĘ TIESIAI P R I E DARBO. 

BELL AUTO REPAIR 
2452 SO. M1CHIGAN AVE. 

Tel. C Al u mot 5-7022 

RETKAMNGAS 
P A C K K R Ir S H J P P E R 

NUOLATINIS 
1 Geros darbo sąlygos. At lyginimas pa

gal susitarimą. Patogi tranaportacl-
j a —Garf ie ld "L." iki Hannah Station 

I M P E R I A L METHODS CO. 
750 S. Circle Ave., 
1 orcst Parfc, I I I . 

MECHANIC AND 
SHOP HELPERS 

Large south side a u t o m o t i v e 
parts and service concern desdres 
experienced mechanic with ace-
tylene * electrie welding expe-
rience Also opcnings for mecha-
nioally inclined or trained men for 
shop helpers with opportunity to 
learn & advance. 

Hospitai benefits. 
Apply 9 A.M.-4 P.M. 

ILLINOIS AUTO 
ELECTRIC CO. 

2033 S. I N D I A N A 

"DRAUGAS" AGENCT 
28 E. Jaduon Blvd. 

Tel. mm WEfastar 0-8196 

REIKALINGAS BUTAS 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHER-TYPIST 
S T F N O G R A P H E R — TYPIST 

E X P P E R I B N C E D 
GOOD SALARY. 
6 D A T W E E K . 

Pleasant workifig condltions. 
South side sales office. 
P h o n e MISS A N D E R S O N 

MIdway 3-4700 

YOUNG WOMAN 
N E A T and P E R S O N A B L E 

To interview new acoount appl icants 
B a n k or eustomer rolat-lon 

experience necessary. 

MARQUETTE NATIONAL 
BANK 

8316 S. W E S T E R N AVE. 
GRovehi l l 6-5100 . 

STENOGRAPHER 
AGE 20 — 25 
6 DAY W E E K 

8:30 A.M. — B P.M. 
P E R M A N E N T ; 

GOOD VVORKING CONDITIONS. 
CONVEN1ENT LOCATION 

Call MR8. C R E E D 

SAcramento 2-5036 

HELP WANTED — VYRAI 

<f ^ 

A T T E N T I 0 N ! 

LITHUANIAN MEN NEEDED 

F A C T O R Y L A B O R E R S 
NO E X P E R I E N C E NECESSARY 

STEADY \VOKK, GOOD STARTING P A Y 

P L E N T Y OF OVERTIME, D A Y SHIFTS 
(Displaced persons gladly accepted) 

Excel lent VVorking Conditions 

A P P L Y R E A D Y TO WORK 

See Mr. Niek at 

THOMAS PAPER STOCK CO. 
1500 North Hooker 

Close to Halsted & Division Car Lines 

M E N 
SMALIi FACTORY 

neod addit ional holp. 
No cxperience neecssary 

DAY VVORK 
D P'S ACCBPTED 

N AM V P A G E L B I N I N R E 

Pilna namų šeimininke. Vietoje gy
venti; atskiras kamb. ir vonia gra
žiame bute. Geras atlyginimas. Ar
ba būti vakarais ir prižiūrėti vaiką 
— už kambarį ir užlaikymą. Arija 
vietoje gyv. ir atl ikti lengvą namų 
ruožą už pinigini at lyginimą Ir pil
ną išlaikymą. 1 suaugės asmuo Ir 
7 m. sūnus. Turite kalbėti angl iš 
kai Ir turėti rekomendacijas. Skam
binkite IX)ngboach 1-509H arba D E -
l&uare 7-7030 Mrs. iims*. 

PANDA PENCIL 
LEAD INC, 

760 N. VVAVELAND 

^ 

M E N 
35 to 50 

OM> E S T A B L I S H E D FIRM 
IN YOUR N E I G H B O R H O O D 

N E E D S 
Niulit c l ean-up m e n and 

pot vvashers. 
STEADY tvMPLOYMKNT. 

Apply MISS RKPKTTO 

WALGREEN'S 
G E N E R A L OFFICE 

4300 Peterson 
(6000 North — 4300 Wes t ) 

STENOGRAPHER 
FOR SALES D E P A R T M E N T 

Varied and Intercsting Dutics 
Good Salary 

Air Conditioned Office 
Cafeteria 

Group Ins., Hospitai Ins. 
Pcnslon Plan 

N E A R SOUTH SIDE 
Container Corp. A America 

Phone FRanklin 2-6161 
for Appolntment 

STAI J U M S N U O M I N K A I ! Dirban
čiam vyrui, žmonai ir keturiems vai
kams, tuoj būtinai reikalingas 6 kamb. 
neapstatytas, su arba be šilumos, butas, 
be kurioj gražioj miesto dalyj arba prie
miesty j , netoli katalikų mokyklos. Priei
nama nuoma. Geros rekomendacijos. Pa
tys išgražins kamb. ir užlaikys. 

Blttersvveet 8-1774 

Vyr. ainž., 3 asmenų šeima, 2 dir
bantieji, skubiai j leško buto su 2 
mieg. kamb. su apšild. ar be, pir
m a m e aukšte arba "English" beis-
mente. Pageidauja pietvakarių da
ly Marąuette Pk. arba kur geroj apy 
l lnkej. Iki $75. š ioj vietoje gyv. 5 
m. Patys dekoruosime. Geros reko
mendacijos. Skambinkite MIchigan 
2-0376. 

DSmesio! 2 atsakingi suaugę asme
nys j ieško 3%-4 kamb. neapstato bb-
to pietuose ar pietvakaruose. Išva
romi geg. 1. N a m a s parduotas. Ge
ri liudijimai. Bus geri tylūs nuomi
ninkai, šauki t OAkland 4-7282 prieš 
10 ryto ir po 4 vak. 

Savininkai — skubiai dėmes io ! 
Dviem seserims skubiai reikalingas 
3 ar 4 kamb. apši ldytas be baldų 
butas pietingj ar pietvakarių daly. 
Mokės iki $65 mSnesiui. Finansiniai 
atsakingos. Geros rekomendacijos. 
Gali tuojau užimti. Skambinkite: 

Butterfield 8-9634 

Porai su vienu vaiku reikalingas su ap
šildymu ar be 4-5 kamb. butas vakarinėj 
ar šiaurės vakarų (W. or N. W.) daly. 
Geros rekomendacijos. Gali tuojau už
imti. Bus nuomininkai, kurių Jus jieš-
kojote. EStebrook 8-6600 nuo 8 iki 4 
Mr. Pauley, EVerglade 4-0891 vakarais 
ir savaitgaliais. 

Reikalingas butas su dviem miegamai
siais. Atsakinga rami išauklėta katalikiš
ka 3-jų suaugusių (2 dirbantieji) šeima 
skubiai jieško 4-5 kamb. neapstatyto bu
to pietinėj daly geroj apylinkėj. 8 me
tus išgyveno dabartinėj vietoj. Butą rei
kia užleisti savininko šeimai. Tuojau už
ims. Geriausios rekomendacijos. Skam
binkite: PLaza 2-1845. 

Savininkai, prašom paskambinti . At
sakinga suaugusiu šeima, visi dir
bantieji, ieško 6 kambarių neapsta
tyto buto ar 2 butus po 3 kamb. bet 
kur geroj vietoj mieste. Tuojau už
imsime. Šioje vietoje gyv. 14 met., 
dabar savininkas užima. Skambin
kite ARordeon 4-8457 po 6 v. v. š io
kiadieniais arba visą diena šeštad. 
ir sekmad. 

Comptometer Operatore 
F E L T - T A R R A N T 

4^ n r —5 day wk. Perm, position 
GOOD SAl .ARY 

Sinclair Refining Company 
2540 W. Cermak Rd. 

B I S H O P 7-6000 

• CLERK -^FYPIST 
WIDL TRAIN FOR 

accounts receivable dept. 
M o d o m office: Steady \vork. 

Convenlent transportation 
MOTOR CARGO INC, 

34S4 W. 51st St. 
WAlbrook 5-8500 

Call Mr. Dieball for intervlew 

M E N 
FOR FACTORY W 0 R K 

We will train as machine helpers. 
Good opportunity to become machine 

operators. No cxperience necessary 
Good startine salary 

40 haurs or more per week 
Many Company Bnefits 
Apply ready to %vork 

MID-STATES GUMMED 
P A P E R CO. 

2433 So. Damen Avenue 
(corner ©f Blue Island Ave.) 

TYPIST 
40 brs. — 5 day wk. 

Permancnt Position. Good Salary. 

Sinclair Refining Conupany 
2540 W. Cermak Rd. 

BISHOP 7-6000 

MBliliP!!*!! M> 
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APSAUGĄ . . . kiekviena taupymo sąskaita 
yra apdrausta iki $10,000. lią opdroudg tei
kia valdžios agentūra. 

rzLNĄ.. . kas šeii mėnesiai mokam* aukštq 
div.dend<j ant kiakvitno padalo dolerio. 

PATOGUMĄ . . . muftif roittno randasi 
Bridaoporto širdy—lengvai pasiekiama. *0#* 
sonatas kolba lietuviškai. 

DISTRICT 

mmmmmmmmm 

\ m LOAN ASSOCIATION 
3236 $o. Halsted Street 
*Hion*: eAWfno> SzėiA* 

LABORERS 
Permanent jobs. 

48 hr. vvk. 
Time and Vz over 40 hours. 

Grood opportunity for 
advancement 

Near I.C. R.R. and 
South Suburbau busses. 

CHICAGO COPPER 
8C CHEMICAL CO. 

2000 W. 127TH ST. 

Blue Island, 111. 

STENOGRAPHER 
r.vpcrirnred for Advertising Dept. 

40 hoor week 
Permanent 

Excellent working conditions 
Convieneot transporution 

Apply 

ARNOLD SCHWINN 
& C O . 

1718 N. KILDARE 
CApitol 7-3000 

• Key Punch Operators 
• I. B. M. Numeric 

40 hrs. — 5 day wcck. 
Good Salary: Permanent 

Sinclair Kefining Company 
2540 W. Cermak Rd. 

BISHOP 7-6000 

Savininkai —- tas labai skubu šoitna 
dabar atskirta. Vyras su profesija, 
žmona ir 3 vaikai labai skubiai jies-
ško 5-fi-7 kamb. neapstatyto buto 
ar namo. Pageidauja pietvakarių da
ly: Geros rekomendacijos. Skambin
kite l£nglewood 4-1892. Tai tokie 
nuomininkai, kokių Jus kaip tik jieš-
kojote. 

Atsakingam žmogui, kuris dabar at 
keltas j Chicagų, su žmona ir 2 vai
kais, skubiai reikia nuo gegužes 1 
d. buto su 2 mieg. kamb. su ap
šild. ar bo. Pageidauja vakarų ar 
šiaurvakarių daly ar kur kitur ar
ti katal ikiškos mokyklos . 28 m. dir
ba vienai firmai. Skambinkite kas
dien 9 vai. rvto iki 4 vai. popiet: 
K I h lai e 5-918«. 

š ta i Jūsų nuomininkai . Tyki. išauk
lėta še ima su 3 arero elgesio vai
kais ieško 4-5 kamb. neapstatyto 
apši ldomo buto pietvakar. Norėtų 
Brighton Parke, išvaromi. Savinin
kas užima j.ų butą sau. Gerus liu
dijimus, šaukite V. Holt, VIrginia 7-
3452. 

N A M Ų SAVININKAI! — Štai jums 
nuominkai! Dirbanti porele, be vaikų, 
desperatiškai ieško 3-4 kapib. neapstaty
to buto vakarinėj ar šiaur-vak. miesto 
dalyj. 10 metų dabartinėj vietoj. Na
mas parduotas. Naujas savininkas pats 
persikelia. Skambinkit VAn Buren 
6*6636 šiokią dien? 9 iki 5 vai. po 6 
vai. ir visą dieną šeštad. ir sekmad. 
skambinkit NAtional 2-2152. 

NAMU SAVININKAI—Čia yra labai 
skubu! Karo veteranui, jo žmonai ir 
mažam kūdikiui, kurie susispaudę 
v iename kambaryje, būtinai reika
l ingas 4 kambarių butas, be baldų, 
apši ldomas arba ne, pietvakarinėje 
dalyje. Iki $6(1.00 už apšildomų. Ge
ros rekomendacijos. Prašom pašauk
ti VIrginia 7-8115 po 4 vai. 

Savininkai—prašau tuojau paskam
binti. Atsakinga pora. veteranas ir 
2 vaikai — 5 Ir 3 metų amž. — 
jiešško 5 kamb. (2 mieg.) neapsta
tyto buto pietvakarinėj daly netoli 
katal ikiškos mokyklos. Mokčs iki 
$40.00. Geros reomendacijos. Gali 
tuojau užimti. Skambinkite: 

F l lont i cr 6-0739 

i 
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FORGE SHOP H E L P 
M L D L D 1MMKD1A'F£LY! 

TOP RATES 
Pletrty ot overtime 

BI tADI iKY I I A M M K K 
OPKRATO9-' " 

TIVKATMNG M A C H I N E 
OPKRATORS 

< . u i M » i ; i t - H i ; i i i ' i . K 

B R U N N E R & LAY, INC. 
9300 W. King St. 

North of Belmont Ave, and West o f 
B n e r Road in Franiain Bark 

' "m *rr̂  

TYPIST 
Kųperienced or will vveleome good 
beginner. 5 day wcek. Good salary. 

Pleasant working conditions 

429 W. SUPERIOR ST. 
SUperior 7-1180 

1 icc l lent opportunity wi th 
good future 
W B N BE D 

BILLER-TYPIST 
Young. ,woman Sov am$U plieasaiit 

offlqe loeated' ncar Airport. . 
Uourb 8:30- A.M: to 5 P.M. 

Good Salary. 
APPLY. 

NATIONAL STEEL 
CONTAINER CORP. 
6700 S. L Ė CLAIRE 

(6100 West) 
POrfcttinoutli 7-2900 

C o u u c t UR. U L J J V 

Savininkai—prašau tuojau paskam
binti. Pora su vienu vaiku skubiai 
j ieško 3-4 kamb. neapstatyto apšil
dyto buto tol imoj vakarinėj daly ar
ba vakariniuose priemiesčiuose. Nuo
m a iki $65. Sutinka atremontuoti . 

Van Buren 6-0086 

CIVIL SERVICE tarnautojui su šei
m a (Trys vaikai 6, 8 ir U metų) 
skubiai reikalingas 4-5-6 kamb. bu
tas, be baldų, su apši ldymu arba be 
jo. Ciccroje ir pageidauja netoli ka
tal ikiškos mokyklos. Dabartinėj vie
toj 8 metus gyvena. Savininkas pa
ima butą savo sūnui. Pašaukite te
lefonu TOwnhall 3-6726. 

Atsakinga porelė su vienu kūdikiu 
dabar gyvena su g iminėmis j ieško 4-
5 kamb. neapstatyto apši ldomo bu
to vak. ar šiaurvak. Bendradarbiaus 
su savininku. Gali tuojau užimti, 
šaukite COlumbus 1-3379 arba CO-
lumbus 1-3012. 

Atsakingai dirbančiai porai (dabar i 
gyv. pas g imines) skubiai reikia 3-4 | 
kamb. apstatyto ar neapstatyto bu- , 
to šiaurvakarių ar vakarų daly. Pui- I 
kūs nuomininkai. Oa.ll tuojau užim
ti. Skambinkite po 6 v.v. SHeldrake 
3 - 5884. 

Jauna pora su dviem vaikais 
jiesfco 5 kamb. buto su apšild. Mar
ąuet te park apylinkėje. 

REpubUo 7-1777 

BUSINESS SERVICES 

Skubiai, rūpestingai ir sumaniai ap
tarnauja patvirtintas T. V . dyleris. 
Mes ateiname tiesiai pas jus į namus 
bet kur Harvey ar netolimoje apylin
kėje. Mes taipgi prekiaujame plačiau
siai žinomais televizijos aparatais: Ze-
nith, Philco, Durnom, VVestmghouse ir 
kitais. Geromis sąlygomis išmainome 
jūsų senus aparatus. Kiekvienas krei
pimasis žemiau paduotu telefonu su
silauks rūpestingo ir mandagaus pa
tarnavimo. 

HARVEY TELEVISION A N D 
APPLIANCE, Inc. 

179 East 154th Harvey 1621 
Harvey, 111. 

Paskambinkite ar ateikite šiandien j 

SEGHETTI 
TRAVEL BUREAU 

Oro, geležinkelio, laivų, biznio ir 
atostogų kelionių agentas. Leidi
mų ir visų parūpinimas. Persiun
t imas į užsiienus. Taipgi plaukio
j imas ir turizmas. 

Prašau skambint i ar rašyti 
dėl smulkesnių Informacijų. 

Dept. L. 
SEGHETTI TRAVEL BUREAU 

2454 S. OAKLEfY 
V1RGINIA 7-7808 

J. WALSKI — Puikus t inkavi
mas. Greitas ir geras patarnavi
mas. Atvyksiu j jūsų namus. Pri
e inamos kainos. Nemokami ap
skaičiavimai. Jei paskambinsite 
GRovehil l 6-3294 gausite punktu
alų r mandagų patarnavmų. 

GRovehil l 6-3294 

SOUTH S lDf iJE TAI 

Al. & Jean's Eat Shoppe 
SPFCIALŪS PATIEKALAI 

SOUTHERN FRIED CHICKEN 
"BAR-B-Q" šonkauliukai, pran
cūziukai kepti "shrimps'ai". Val
gį t iekiame bažnyčioms, klubams, 
ir t. t. 

Pristatymo patarnavimui 
skambinkite: 

DRexel 3-9847 
ir klauskite TOM 

4648 S. LANGLEY 

Skubiai, gerai ir eksi>ertiškai at
l ieka d.-u-bji "MADAMF, MKKLA" 

V F S T I V I N I A I V E L I l ^ f A I 
Nuotakai ir pamergeiris padaromi 

pagal užsakymą. 
Taippat ir paskolinami už žemas 
kainas. Originalūs .fasonai jauna
jai jos svarbiausiai dienai. Pa
skambinkite susitarimui, o aft at
vyksiu j jūsų namus. Skambinki
te dabar, 

MEELA BRIDAL VEILS 
KI Kvaila 8-0558 

PROGOS — OPPORTUN1TIE8 

By 0\vner at a sacrifice 
GROCERY & MEAT MARKET 
Polish, Lithuanian & American 
trade. Plenty of stock. 6 rm. apt, 
in rear. Excellent location. Owner 
mušt sell ąuickly, other interests, 

Call HEmlock 4-2908 

BY OWNER AT A SACRIFICE 
B E C A U S E O F 1LLNESS 

Confectionary, good opportunity lor 
couple. Oli heat, low r e n t Candy, 
magazlnes, ntilk, cigars, cigarettes, 
l ight groceries, and toys. Living 
ąuarters. 

Call CApital 7-0218 

BY OWNER AT A SACRIFICE 
Tavern fully eųuipped, televls lon ex -
cellent location, wel l establlshcd, 
good steady trade, one room in rear, 
owner mušt sell ąuickly — have 
other interests. 1218 Eas t 93rd St., 
South Chicago 8-9815. 

NAMAS, TAVERNA, SALĖ 
judrioj apyl inkėj su praeivių ir apy
linkes bizniu — didele sale prie ta
vernos — modernūs įrengimai. Ge
riausias pasiūlymas. Geram pirkiniui 

skambinkite: — 

REgent 4-9327 

GROCERNfi 
Puiki proga mėsininkui. Modernūs 
įrengimai ir fikįeriai, geros švarios 
prekes. Parduoda savininkas. Gyvas 
Šioj apylinkėj biznis. 

5301 W. Newport, 
Klldare 5-4258 

P L I K I S P I R K I N Y S 

DELICATESSEN with 
MEAT FACILITIES 

Prie judraus kryžkelio su daug pra
einančių ir vietinių klljcntų. švarios 
gyvenamos patalpos. 
Parduosime nebrangiai. Skambinkite 

ABerdeen 4-1186 

N V B E R G & I/ARSON 
Complete landseaping—Tree work 
& sprayihg—maintenanie . Com
plete landseaping service for homo 
— faetorys — Schools, and In-
stitutions. Call for Estlmatc. 

495» \V. Henderson 
AVenue :t-1375 

J. E. KINCAID 
IMoksliškjKs švediškas masaža i 

Masso Hydro I^lectro & Zone te
rapija. Mineralinės vonios, vaški
nės vonios. Treatmentai namuose 
pagal susitarimų. 

MO. 4-5545 
48 E. CHICAGO AVE. 

Taip pat svorio sumažinimo treat
mentai. Darbas at l iekamas eks
pertų skubiai ir gerai tiems, ku
rie yra persunkus. 
Informacijos reikalu skambinkite 

Dept. "L" 

South Side Propertv Owners! 
We do plastering cf all kinds 

Arehes and dustless oeilings in-
stalled. Building remodelcd in an 
up to date manner. Ali work 
guaranteed. Get our frce est imate 
firts. Call: — 

PItospeet 6-7374 

OAK PARK P E T SHOP 
:i29 K. Harlem Ave. 

Oak Park, III. El 'e l id 6-8899 
SUNYS-KAeiUKAI-PAPŪGfiLftS 
. Naminių gyvulėlių reikmenys 

Countv Kennels, Crystal I^ake, 111. 
Tel. 266 W. 

Gyvulėlių išlaikymas ir mokymas 
- SELDOM H~>LE K E N N E L 

ATOSTOGOS 
Gražiame Door Apskrityje 

Nameliai išnuomojami, vist m o 
dernūs jrengimai prie Sami Beach. 
1-3 miegamųjų namas t inkamas 
dviem ar daugiau Šeimom. $60. 
savaitei; 1-2 micuamųjų namas, 
$40. savaitei. 15 mylių į šiaure 
nuo Sturgeon Bay. Traukinio ir 
busų linijos priveža prie durų. 
Tik du blokai nuo Katalikų baž
nyčios. 

Specialios kainos birželiui ir 
rugsėjui. — Rašykite: — 

,K>SEPH LECLAIR 
LeCIair liodgc. tlaeksoniJOrt, \Vis, 

B Y O W N E R 
Store and 3 apart m cnt s 

Near 87th fa Commcrclal 
Good income. Sell ing at 

a saci i f ice for immediate sale 
Call Saturday and Sunday betwcen 

9:30 A.M. & 10:30 P.M. 
Week days call after 6 P.M. 

BAyport 1-4893 

BY OVVNER 
AT A SACRIFICE 

^fASSAGE P A R L O U 
well established. Exce l lent el ientele 
and location. Call: — 

Vll lage 8-2423 
\veek days 

FOrest 9-7179 
Sundays, Evenings 

BY OWNER 
AT A SACRIFICE 

Store vacaant with 4 rooms 
2 flats upatairs; new new ncigh-
borhood: actoss from sehool. Widow 

M u s t sell ąuickly. 

STewart 3-8732 

RŪBŲ V A L Y K L A 
l a b a i gyvoje apyl inkėje įrengta sn 
moderniom mašinom. Ideali v ieta 
siuvėjui ar siuvėjai. Savininkas par
duoda nebrangiai. 

Skambinkite 
COmelia 7-2035 

HOT DOG S T A N D 
Pilnai įrengta — pavežama — tuo
jau gal ima operuoti — prieinamai 
apkainuota. Skambinkite: — 

HUdson 3-3412 
susitarimui apžiūrėti. 

P R A N E Š I M A I 

(ome to the 
ALL STAR 

CELEBRITY SHOW 
MAY 20th 2:80 P. M. 

SCHURZ HIGH SCHOOL 
AUDITORIUM 

Milwaukee & Waveland 
Admission free with 25c donation 

to thc RAY WILKINS 
CANCER F U N D D R I \ E 

4853 MiUvaukee Ave. 
50 Door Prizes 

KLKIN'S REFRIGKRATOR 
REPAIR SERVICE 

KOMERCINIO IR NAMINIO 
SAliDYTI V I S ir " U t Y Z K R l t S * 

Apžiūrime ir Taistune 
Įgaliota.s Kelvinator pardavėjai . 
ŠAUKITE DIENA AR NAKTĮ 

BĄyport 1-1128 
Atsineškite šj pagarsinimą Ir 

sutaupykite 10%. 
10439 South Ew1ng 

T W I N O A K S 
Užkandžiai ir Pietūs 

(Mūsų specialybė yra teikti gerą 
valgj prieinama ka ina) . 

Atdara kasdien. Aplankykite 
mus arba šaukite šiandien. 

134 N. RIDGELAND AVE. 
Tel. Vlllage 8-1781 

Pat and Jean Boe 

• i • • • " • -

IŠNUOMOJAMA 

Išnuomuojamas puikus mieg. 
kamb. arti Halsted ir 56th 
St. Skambinkite 

WEutworth 6-0295 

• 
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Pirmadienis, bal. 23, 1951 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOJ*! 
™*^»— 

— m^* — — — — 

ATŠVENTI25 METU SUKAKTI 
Chioago, Iii. — šv. Pran- liejaus minėjimo. Linkime 

ciškaus Vienuolyno Rėmėjų Rėmėjų 3 ak. veikti ir bujo-
3 skyrius balandžio mėnesio ti, o nariams didinti narių 
pradžioje šventė 25 metų skaičių, kad galėtumėm su-
gyvavimo sukaktį. laukti ir auksinio jubilie-

Gražioje šv. Kryžiaus baž- jaus. — A. S. 
nyčioje 8 vai. buvo atnašau
tos šv. mišios už gyvas ir 
mirusias rėmėjas. 

Šv. Kryžiaus parapijos sa- Malonėkite priimti mano 
lėje vakare buvo duodama padėkos žodį už padarytą 
vakarienė, o po jos — įdo- man netikėtą staigmeną mi-
mi programa. nint šv. Prane. Vien. Rėmė-

Vakaro programą pradėjo; jų 3 sk. sidabrinį jubiliejų. 
A. Smarskienė, trumpais Į tą gražų pinamo sidabro 
bruožais nupiešdama Šv. linkėjimų vainiką prijungėte 
Pranciškaus vienuelyno rė
mėjų darbuotės vaisius. 

Perstatė 3 jubiliates, ku-

BE POLITINIŲ AMBICIJŲ 

P A D Ė K A 

ir mane kaipo vieną tos 
brangios įstaigos rėmėją, 
pagerbiant mane 22 metus 

rios per 25 metus uoliai i r | raštininkaujančią draugijo
je. 

Dėkoju seselėms pranciš-
kiętėms ir vadovybei už 
nuoširdžius sveikinimus ir 

ir 
artimom draugėm už bran
gias įvairias dovanas ir gė
les, ypatingai B. Cicenaitei, 
Pūkelių šeimai, M. Paukš
tienei, M. Sudeikienei, U. 
Mažeikienei ir A. Snarkie-
nei. 

Jiems dėkinga lieku 
Beneta Cicieniene 

pasišventusiai dirbo rėmėjų 
darbą. Štai jos: M. Sudei-
kienė, O. Poeaitė ir Ona 
Sriubienė. Be to, daug ma
lonumo suteikė dalyvavimas paaukota® maldas, 
rėmėjų pirmos iždininkės1 Ačiū bendradarbėms 
M. Paukštienės, kuri toliau 
savo sveikinime pranešė apie 
rėmėjų 3 sk. organizavimą 
bei įsisteigimą. Visoms bu
vo įteikta orchid corsages 
bei 3 skyriaus dovanėles, rė
mėjų nariams sidabriniai 
medalikėliai. 

Vakaro programai vado
vavo kun. K. Barauskas. 
Liaudies daineles sudainavo 
4 sesytės Blandytės (Elena, 
Ona, Stasė ir Benigiia). So
lo dainavo p-lė E. Kušleiky-
tė, pianu jai akompanavo 
mamytė E. Kušleikiene. 
Akordeonu pagrojo Rūta 
Petkunytė. Duetą išpildė S. 
Jurgaitė ir J. Norkus, pianu 
jiems akomponavo Ona Met-
riks. Ypač rėmėjas pavaiši
no su gražia jubiliejine dai
na. 

Sveikinimus prisiuntė se-' GRAND RAPIDS, Mich. 
selės pranciškietės, taipogi — &v. Petro ir Povilo pa-
pranešė laišku, kad vienuo-, rapijos bažnyčioje nuo ba-
lyno koplyčioje buvo atna-j landžio 21 d. iki 28 d. vyks-
šautos šv. mišios 3 sk. re- ta lietuvių kalboje Šventųjų 
mėjų intencija jubiliejaus Metų proga misijos, kurias 

Gali susiaureti 
paplūdymiai 

Ateinančią vasarą paplū
dymiai Michigan ežero pa
kraščiais gali net keliomis 
pėdomis būti siauresni. Lai
vyno dydrografai randa, kad 
šiuo metu ežeras yra patvy-
nęs ir toks gali pasilikti per 
vasarą. Kiekvienas colis dau 
giau vandens apsemia vieną 
pėdą kranto. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"! 

Kalbėdamas San Francisco 
parado metu gen. MacArthu-
ras pareiškė neturįs jokių po
litinių siekių ir tikisi, kad ne
bus maišomas į partijų ko
vas. (Acme) 

EAST CHICAGO, Ind. — 
Nelaimėje man pagelbėju-
siems asmenims reiškiu gilią 
padėką. Dėka Juozo Neve-
rausko, K. Pociaus, A. Lau
cevičiaus tarp tremtinių su
rinkta $79, kuriuos ligos me 
tu man įteikė. Ačiū visiems 
už aukas ir gerą širdį. 

St. Gelvickis 

S\ tiiiiĮJŲ Metų misijos 

spalvotą televiziją, K. Kau
nas apie Lietuvos atstaty
mą. Duodama inžinierių veik 
los kronika. 

Laikraštis yra 4 pusi., me 
tams kainuoja 2 dol. Adre
sas: K. Bertulis, 1616 So. 
Christina ave., Chicago, 111. 

proga. 
Šv. Pransiškaus vienuoly

no rėmėjas sveikino kun. A. 
Linkus, Šv. Kryžiaus para
pijos klebonas, kun. S. Ado-
minas, 1 sk. pirm. p-lė Les-
čiauskaitė, M. Sudeikienė, 

veda tėvas Jonas E^orevi-
čius, S. J., iš Chicagos, I1L 

Šv. Metų atlaidai. Norint 
įsig>yti atlaidas — reikia at-
liktį š ia s sąlygas: aplankyti 
4 vietines apylinkės bažny
čias: šv. Andriejaus kate-

M. Paukštienė, J. Pukelienė. drą, Švč. P. Marijos, Šv. An-
Malonu buvo pasveikinti ir- tano ir mūsų parapijos — 
gi 3 sk. nut. rast. Benetą 
Cicienienę, kuri savo malo
niu būdu ir neišsemiama 
energija uoliai su pasišven
timu savo pareigas atlieka 
22 metai. Rėmėjos ir jos 
draucės jos veiklą tikrai 
įvertina ir ta proga buvo 

Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. 
Per bažnyčių lankymą rei
kia sukalbėti paskirtas mal
das, atlikti išpažintį ir pri
imti šv. komuniją. 

Stengiasi Vyčius atgai
vinti. Būrys jaunimo buvo 
atvykęs iš Detroit tikslu at-

įteikta jai gėlių bukietas bei i gaivinti pirmiau buvusią L. 
dovanų mūsų bendradarbių. I Vyčių 43 kp., kuri prieš 25 

Gražu buvo matyti, kad ar 30 metų buvo viena iš 
atsilankiusiųjų tarpe atsi- veikliausių kuopų. I* susinu 
rado ir naujų garbės narių: | kiuuo vietos jaunimo buvo 
B Norbutiene, K. Petkelie- paskirta laikina valdyba tą 
nė ir N. N. Be to, buvo iš-1 <**** P™**4- . . 
dalinti vokeliai svetainėje ir Laukiame pasekmių. 
visiems gausiai prisidėju
siems auka tariame ačiū. 

3 sk. ir seselių vardu ta
riame padėkos žodį biznie
riams ir pavieniams, kure 
aukojo vakarui: W. Karei
voms, V. Vaičkienei, Sta-
kauskams, Tunkiams, M. 
Šveikauskui, A. Petkui, B. 
Pivarunienei, A. Grybienei, 
M. Koncirotienei, D. Kalvai-
tienei, ' A. Kurpienei, L. 
Vaičkienei, M. Sudeikienei, 
Cicienams, P. Turskienei, E. 
Gedvilienei, A. Snarskienei. 
Ačiū šeimininkėms, darbi
ninkėms, komisijai, rėmė
joms ir iš kitų kolonijų at
vykusiems svečiams, progra
mos dalyviams, dienraščiui 
"Draugas", S. Barčus, Mar
gučiui už pagarsinimus per 
radijo, Nason Florist už pa
aukotas gėles; žodžiu, vi-
siems-oms, kurie kokiu nors 

Skaitytojai rašo 
"Nuoširdžiausias ačiū už 

taip laukiamą knygą "Parti
zanai už geležinės uždan
gos". 

"Ši knyga tikrai yra labai 
įdomi ir miela, bet kaip gai
la, kad jos negali perskaity
ti kitataučiai, kurie neįsi
vaizduoja ir stebisi bolševi
kų daromais žiaurumais. Jie 
domisi visais pasakojimais, 
bet kaip būtų malonu pado
vanoti ne lietuviams tą pa
čią knygą ir anglų kalboje". 

Su pagarba, 
Aid. ©selyte, 

Cedar Rapids Iowa 
Knygos ' 'Partizanai už ge 

ležinės uždangos" kaina 
$2.50. Gaunama adresu: 
"Draugas", 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, 111. 

• " u t l 

A: A 
BERNICE KUENZEL 

(Bt'T&US) 
Gyv. 3356 So. Hoyao Ave., 

tcl. BEverly 8-0096. 
Mirė bal. 21 d., 1951 m., su

laukusi 44 metų amžiaus. 
Gimg Chicagoje, 111. 

Liko dideliame nuliūdime vy
ras Edward, tSvas Povilas ir 
motina Stclla Paškanskas (po 
tėvais Maskaitis), sesuo lx>r-
raine Unites, švogeris Albert, 
trys broliai: Juozapas Butkus 
ir švogerka .Minnie, Phillip 
Butkus ir švogerka Frances, 
Albert l'aškauskas, keturis dė
dės Valinskai (Lawrence, JVlas-
sachussetts), dvi puseserSs: Pa-
tricia Lake ir Stella Slovvins-
ky ir jų šeimos,, du pusbroliai: 
Edward ir George Kaminskai 
ir. jų šeimos ir kiti giminės 
bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioj, 6812 S. VVeat-
ern Ave. Laidotuves įvyks tre
čiadienį, bal. 25 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydė
ta į St. Maurice parap. bažny
čia, 3615 S. Hoyne Ave., ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velioniea sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į švento 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras Tėvai, Se
suo, Broliui, Svogeriui, lHkles 
ir kiti Gimines. 

l^aid. direkt. A. Petkus, te
lefonas, Gltovehill 6-0142. 

Filatelistų dėmesiui) 
CHICAGO, 111. Trečiadi* 

nį, bal. 25 d., 8 vai. vak. Da 
riaus - Girėno svetainėje, 
4416 Western Avenue, įvyks 
svarbus Filatelistų draugi
jos "Lietuva" susirinkimas. 
Bus pranešimas iš praėju
sios pašto ženklų, parodos, 
matysime parodos paveiks
lus ir bus svarbus praneši
mas jaunamečiams (junior 
division). Maloniai kviečia
me narius. 

\V. Kozmin, sekr. 

Neatgauna sąmones 
Šv. Elzbietos ligoninėj jau 

trečia savaite kaip guli vie
na moteris, kurią apiplėšda
mas plėšikas parbloškė ant 
šaligatvio, negalinti atgauti 
sąmonės, nežiūrint įvairių 
gydytojų'įriemonių. 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MAT
RACAI, M i l M A I , LOVOS EB 

VAIKŲ BALDAI. 
Didžiausias Pasirinkimas 
MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi Išmokėjimai. 

Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. Vlctory 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette S-3171 

CHICAGO. ILL. 

Nėra ant žemes nieko taip 
gražaus ir taip nenumaldamo, 

kaip meile. —titifter 

PAJIEŠKOJIMAS 
Pajieškau RADZEVIČIAUS (ar-

I ba Rogcrs) BARNASIO ar VIN-
I CO kilusių iš Neveronių km. Kar
mėlavos v., Kauno ap&kr. Turėjęs 
savo nuosavybę Chicago je, Eliza-

I be;h St., kas žinotų ką nors apie 
! jį arba jo vaikus prašau praneš-
| u 1637 S. Millard ave. Mrs Vero-
I nika LcnkeviČius. 

ZVIeile yru gražus angelas, ta
čiau dažnai — gražus mirties an
gelas lengvai .kei, e p vii ta i sielai. 

—SHftet* 

Technikų žodis 
Šitokia antrašte lietuviai 

inžinieriai pradėjo leisti po
puliarų mėnesinį laikraštį, 

kurio pirmas numeris jau 
pa?irode. Jį leidžia Chicagos 
Lietuvių; Inžinierių ir Archi 
tektų S-ga. Redaktorių kole 
giją sudaro: K. Bertulis, K 
Burba, S. Dirmantas. K. Kau 
nas, P. Kiaulėnas, P. Jurė
nas, J. Jurkūnas, G. J. La
zauskas, J. Mulokas, A. Se
nienas, S. Švedas, V. Tamo
šiūnas. 

Techniškai tvarko P. Ju
rėnas ir G. J. La;sauska3. 
Pirmas numeris daro cerą 
įspūdį. Prof. inž. S. Dirmei
kis jame paaiškina apie 
MTechnikos Žodžio'' ųžsįmo 
jimus, P. Jurėnas raišo apie 
Technikos pažangą, J. Mu-

būdu prisidėjo prie šio re- j lokas apie lietuviškąją ar-
ttiėjiĮ 3 ak. sidabrinio jubi- 'ckj&ektūrą, S. Sėmėmis apie 

, 

SILVESTRAS PAUKŠTA 
Gyveno 6936 S. Maplevvood Ave 

Tel. HEmlock 4-2731 
Mirė bal. 19 d., 1951, 7:30 vai. 

vak., sulaukę* 62 m. amžiaus. Gi
mė Lietuvoje. Kilo iš Alytaus ap
skričio, Rimšiy parapijos. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
žmona Barbora (Labatmedaitė), 
duktė Stanislava Sanvaitis, žen
tas Jonas, anūkai Barbora ir Jonas, 
Jr., sūnus Jonas, marti Stefanija, 
anūkai Jonas Jr., ir Edvardas, se
sers duktė Wanda Buzinskienė su 
šeima, švogerka Cirilija Rama
nauskienė su šeima ir daug kitų gi-
rniniy ir pažįstamų. Lietuvoje pa
liko srsuo ir du broliai. 

Priklausė prie Šv. Vardo Dr-joi 
Marquette Pk. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ii 
Evans Koplyčioje 0S45 S. VVesteia 
Ave. Laidotuves įvyks antrad. bal 
24 d. Iš koplyčios tt vai. ryto bus 
atlydėtas j Gimimo Paneles švč. 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines, draugus ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Sūnus, 
Žentas, Marti, Anūkai ir kiti gi-
minės. 

Laidotuvių; direktorius Mažeika 
ir Evans. Tel. REpublic 7-8600. 

Planingas Taupymas Visuomet Moka 
G e r u s D i v i d e n d u s ! 

"^ t . — 

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mčnesį taupo nors tru
putį — tauo planingai. 

• Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai 
• Nuo 1905 metu kiekvienam taupytojų. Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu į metus. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 per Fe
deral Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandiejti! 

MUTUAL 3 J L d SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, M. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747 

Savings Insored f O $10,000 by F . S . L I . C 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

— Sa\ iuinko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West 11 Ith Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Meste 

Telef. CEdarciest 3-6335 

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA? 
Inkstai prašalina ii organizmo rūgštis ir nereikalin
ga trapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 

* lieka kOne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
bvaigsta, nugara skauda, jaučiate nuovargį, jei jflsų 
paakiai patine, vartoklt 

MEDIRAUŠKŲ *OU\ T ARBATĄ SAMTA8 NO 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. MQsų žolių arbata n * 
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu 

Rašykite Ir pinigus pristųskite. 

SANITAS HERBS 
1125 Milvraukee Avenue Chicago 22, Illinois 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVES 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
vieninteles lietuvių paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome i visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTIN'S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuvė vei
kia nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S 
M0NUMENT W0RKS 

3938 W. 11TH STREET TELEF. BEVERLY 8-0005 
Pirmoji paminklu dirbtuvė, mio šv. Kazimiero vartų 

SENIAUSIOS IR MOOERNI.KMUSIOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage Ave. 
TeL YArds 7 1741 42 

4330-34 S. Caliiornia Ave. 
TeL LAiayeHe 3-0727 

Radio programos 
ii stoties WGES U390 k) 
l y id i lama ka» iritadienį 
nuo »:I5 Iki 9:V> »al r ) t o 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
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LIODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave . Air Conditioned koplyOa 
REpubUo 7-8600 — 7-8601 AutomoblUanM Viela 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse gausime 
koplyčią arčiau JUSTJ suuatli 

r VtJMtroi l fO ? A ! A M X W E KKKTPKITffA PU 

ANTHONY B. PETKUS 
IJLnX)TUVIŲ DIREKTORIUS 

Wn HODEBNIOg KOPLYČIOS ItrSC P 
1419 SO. 50TH AVE., a C E B O , UJU 

Telefom TOWNHAIX S-21» 
mit SO. WESTERN AVEf CHICAGO, 1 

GROVEHIIX 6-0142 
patarnavimą* yra gTeitaa m * n d a c w ftr 

flnansiSlcara atovial prialnatnas. 

= > ^ 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum vartotų karų 

GALITE ČIA ĮSIGYTI IR NAUIĄ AUTOMOBILI. 

MILDA BUICK SALES 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Vincas Parednis ir Rntanas Bačkys 

Telefonas — LAfayette 3 - 2022 SS1 Wes* 3S4h Street, Chicago, ISl. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
L A I D O T U V I Ų D I R E R T O R I V A S O C I A C I J O S 

Ambuian>ų patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną i r naktį Rel-
k ai e, saukite 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 1 r 
Roselando dalyse Ir 
tuojau p a t a r-
naujam. 

?Ns ^ ! l 

LACHAWICZ IR SUKUS 
2314 W. 28rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PLllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VV. I8th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, UJU TeL OLympIe 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. .BALSTED STREET Telephone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PLllman 5-9661 

ANTANAS M, PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-4908 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-1139 

JULIUS UULEVIČIUS 
4348 S. CALiFOKNLA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 W. 46tb STREET TeL YArds 7-0781 
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DIKNRASttS D^AHOAS, CHICAGO, ILLINOIS 
• i H ii ' . -

Pirmadienis, bal. 23. 1951 

/mus 
X Naujakurio duktė (sla

pyvardis) atsiuntė savo ra
šinį ryškiosios lietuvių as
menybes konkursui. 

X Ellen Skirmonį M. T. 
»(A. S. C. P.) yra direktore 
Illinois Society of Medical 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTVBESE 
— Ona Juseviciene iš Roc 

kfordo, 111., yra tikra trem
tinių motina. Ne tik medžia
giniai juos šelpia, bet dauge
lį ir spauda aprūpina. Ir šio
mis dienomis ji užprenume
ravo "Draugą" Australijoj 
gyvenantiems 1 i e tuviams. 
Dirba pati ir kitus prie to 
kilnaus darbo skatina. Jos 

Technology viešųjų reikalų. | žentas Domeika taip pat 
daug padeda tremtiniams. 

SKAMBA, SKAMBA KANKLIAI... 
ATATARIA VAMZDŽIAI. . . 

X BUetai po $2.50 į Čiur
lionio ansamblio koncertą 
jau išsibaigė. Visi užsisaku-
sieji biletus prašomi galimai 
greičiau juos atsiimti. Ne
atsiimti biletai bus grąžin
ti teatro kasai. 

Net 70 m. tremtinis Domei
kos pasidarbavimu čia yra 
gavęs darbą. Tremtiniai yra 
dėkingi Jusevičių ir Domei 
kų šeimoms. 

— Lietuvos Vyčhj seime
lis. L. V. Ohio - Michigan 

K. Zaromskis, žymus į kuopų atstovų suvažiavimas 
Lietuvos Vyčių organizaci-; įVyks balandžio 28 ir 29 die-
jos veikėjas, pasitraukė iš | n o m i s gv. Tomo Akviniečio 
Lietuvos Vyčių namo direk- parapijos salėj Cincinnati, 
toriaus: pareigų. Jo vieton iš
rinktas jaunas Town of La 
ke veikėjas J. Jasiulaitis. 

O.. Laukiama atstovų iš Cle-
velando, Columbus, Detroi
to, Daytono, Grand Rapids 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
MacArthur̂  diena Draudimo kompanija 

MacArthuro diena bus finansinėj bėdoj 
Chicagoj, kai jis padarys; Apygardos teismas už-
miestui vizitą ateinantį ket- j draudė Progress Insurance 
virtadienį ar penktadienį, j Assn., 1827 N. Harlem Ave., 

! Norima, kad svečias pabūtų j imti pinigus iš aktyvojo ba-
dvi dienas. Ketvirtadienį bū- j lanso įvairioms lėšoms pa-
tų suruoštas banketas, o dengti, taip pat nesutiko su 
penktadienį — paradas Mi j valstybės draudimų departa-
chigan gatve. j mentu, kad kompanija būtų 

Komiteto augštam svečiui; likviduota, 
priimti pirmininku meras j Kompanija yra pirkusi ka 
paskyrė Robert E. Wood, j ro paskolos lakštų už $300,-
Sears, Rsebuck and Co. tary i 000, kurių negalima priskai 
bos direktorių, o vice pirmi j tyti prie aktyviojo balanso. 

Įvairios Žinios 
Turi gerą atmintį 

Nežiūrint 71 metų am
žiaus gen. MacArthuras turi 
gerą atmintį. Laikraštinin
kų suvažiavime pasisveikin
damas su vienu spaudos at
stovu pasakė jo pavardę ir 
kad pirmą sykį jį buvo su
tikęs 1945 metais Filipinų 
Salose. 

ninku — Charles G. Davies, 
buv. JAV vice prezidentą. 

Dabar laukiamas genero- I tybės įstatymai leidžia, 
lo atsakymas. 

Be tų pinigų kompanijos ak
tyvas stovi žemiau kaip vals 

"Čiurlionio" kanklininkes ir vamzdininkai pasirodys koncerte 
balandžio 29 d. 2:30 vai. Opera House, kampas Madison St. ir 
Wacker Drive, Chicagoje. Biletų kainos $2.50, $2.00, 1.50 ir $1.00. 
Biletus galima gauti "Draugo" administracijoje. Iš anksto įsigy

kite biletus. 

X Dienos šviesos taupy- i r k- kolonijų, 
mo laikas prasidės balan-1 _ KuJL ^ Neverausko 

džio 29 d. Visi, arti ir toli, j ghenandoryje, Pa., pasidar-
kurie yra įsigiję biletus ar- b a v i m u suorganizuota apie 
b a užsisakę vietas į Čiurlio- p u s 2 n t r o s i m t o Vyrų, kurie 
nio ansamblio koncertą turi, ^ i š t i g ą p i r m o penktadie-
žinoti, kad koncerto progra- j nio n a k t į k a s m § n u o p a eiliui 
ma prasidės, naujuoju laiku, | v i s o g e Dažnyč i c )se nuo 8 vai. 

LIETUVIS INDO - KINIJOJ 

Policininkų dvasine puota 
St. Jude policininkų są

junga vakar suruošė dvasi-
i nę puotą šv. šeimynėles baž 
i nyčioj prie Roosevelt ir May 
j gatvių. Puotoj dalyvavo dau 
giau kaip 3,000 uniformuotų 
policininkų. Eisena į bažny
čią užeme keletą kvartalų 
(blokų). 

Nauji parašiutai 
Dayton, O., viena firma 

pradėjo gaminti naujus pa
rašiutus iš vilnonio muslino, 
kurie pasirodė taip tvirti, 
kad gali išlaikyti ir nuleisti 
ar.t žemes 500 svarų krovi
nį. 

Daugiau gydytojų karo 
tarnybai 

A. ADOMAIT IS, legionierius 
Indokinijoje yra keliolika mas gamtos, sutinka daug 

lietuvių karių svetimšalių le kliūčių. Pavojus gresia iš vi-
gione. Vieni pakliuvo tuoj po 
karo. o kitiems buvo lemtas 

"Vilnius" Tolymuose 
Rytuose 

Dr. Sikoros vedama lenkų 

tai yra valandą anksčiau da 
bartinio laiko. 

vakaro iki 6 vai. ryto kalba | ™(ll*u , t a s T ^ ^ K -y™ 
rožančių. Prašoma Dievo pa! dar ke etas, kurie jau ba!gia 

X Jonas ir Emi ija Kass, šauliui taikos ir pavergtoms i £ n k l o , l k o s m e t l * }>?&*• X donas ir ami ija, naša, . f » Daugiausia yra naujokai. Se 
Brighton^ Parko prekybinin-, tautoms laisves. ^ y r a p a d a r ę fearjerą j a u 

kai ir veikėjai, šiomis^ die- — Joana Dečkyte ir Julia senyvo amžiaus. Jų civilinis 
nomis gavo linksmą žinią, Vailiokaityte, atvykusios iš I gyvenimas nevilioja. Bet jau 

sur. Visur gali susitikti su | k a l b a r a d i J° valandėlė Chi-
pavienšmis mažomis gaujo- j caS0J praneša, kad "bolševi- vis jį buvo pasiėmęs iš namų 

$80,000 už sužeidime 
Chicagos augštesnis teis 

mas paskelbė sprendimą, ku 
riuo 11 metų amžiaus John i Kariuomenės štabas skel-

* • - • • 

Brija, 3454 W. Pershing rd., bia, kad šiomis dienomis4 i 
turi gauti $80,000 už sužei-1 karinę tarnybą bus pašaukta 
dimą, kuris jį padarė luošu, dar daugiau kaip 250 civi-
Atlyginimą turi sumokėti' linių gydytojų. 
vaiko pusbrolis E. Kubina, i 
7332 S. Paulina St , Wm. Į Chicagiete Miss Decatur 
Loenrgin, kareivis, ir karei- Evelyn VValden iš May-
vio motina, gyv. 3442 W. Woodo, Millikin universiteto 
Pershing rd. | Decature, 111., studentė, iš-

Vaiką sužeidė jo pusbro- • rinkta miesto gražuole — 
lis revolveriu, kuris priklau-j \fip Decatur. 
sė kareivio motinai o karei i — - — _ — _ _ _ _ _ _ 

kad sūnus Matas ir marti 
Loraine, įsikūrę Odesoj, Te
sąs, susilaukė dukters. Jau
ni tėvaį jau augina vieną sū
nų. 

X Kazys šiauliškis iš 
Brooklyno, N. Y., "Drau
go'* redakcijai atsiuntė šešis 
spalvotus braižinius kaip, 
jo nuomone, geriau būtų per 
tvarkyti Lietuvos vėliavą, 
paliekant tas pačias spalvas, 
bet į vidurį, per visą vėlia
vos plotį įvedant Vyties kry 
zių. 

tremties gavo stipendiją vie
noj seselių vedamoj kolegi
joj Cincinnati, O., kur ir mo 
kosi. 

— "Kario" koncertas. Mė
nesinio žurnalo "Kario", iš
einančio Brooklyne, leidėjai 
ir bičiuliai rengia koncertą 
gegužės 20 d. Schwaben 
Hali. 

KANADOJ 
— Pradės statyti naują 

bažnyčią. Po ilgų pasitarimų 
su vietos bažnyčios vyriau
sybe, kun. Bobinui, lietuvių 
parapijos klebonui Montrea-
lyje pasisekė gauti leidimas 
statyti naują bažnyčią. Sta
tyba žadama pradėti kuo 

X Bessie SuciUa iš West 
Pulmano, norėdama išgirsti 
Čiurlionio ansamblį, sutrum 
pino net savo atostogas, ku 
riose išbuvo tris savaites 
Los Angeles, Calif., kur vie
šėjo pas seserį Bronę ir Juo
zą Gajauskus, pusseserę O- greičiausiai, 
ną ir Antaną Ražučius ir jų 
dukrą Martha Simons. Pa
keryje buvo sustojus pas O-
ną Paleliūnienę Phoenixe, 
Arizonoj. Aplankė daug įdo
mių vietų. Džiaugias įspū
dingomis atostogomis, taip
gi, kad laiku suspėjo grįž
ti namo ir įsigyti du bile-1 n i s . Stankienė ir Mališka 
tus į visų laukiamą koncer
tą balandžio 29 d. Civic O-
peros Rūmuose. 

— Bažnyčios Statymo 
Fondo Komitetas. Aušros 
Vartų parapijos Montrealy-
je susirinkime balandžio 15 
d. Bažnyčios Statymo Fondo 
Komitetan išrinkti: Vaza-
linskas, Leknickienė, Adomo 

nieji laukia, kada baigsis jų 
tarnyba. O po to — tars su
die. 

Gyvename sumaišyti su 
svetimšaliais. Lietuvių pasi
taiko vienas, kitas. Kartais 
viename daliny būna du ar 
trys, o taip — pavieniui. 

Fronte daugiausia tenka 
susitikti su komunistų gau
jom. Jie nors sakosi, kad ko 
voją už savo krašto išlaisvi
nimą, bet tik su raudona vė
liava. Mūsų sektoriuj dar nė 
ra tokių stiprių kautynių, 
kaip prie Kinijos pasienio. 
Ten jau vyksta fronto kauty 
nes, o pas mus tik žvalgų su
sirėmimai, bet ir mes jaučia
me, kad viskas gali prasidė
ti greitu laiku, nes pagalba 
jiems siunčiama sparčiai. 

Bet daug nenusimename. 
Jeigu kovojame prieš juos, 
tai kovojame dėl savos Tė
vynės. Komunizmas yra visų 
priešas. 

Pas mus karas yra parti
zaninis ir iš visur gali tikė
tis puolimo. Kine ar gatvėj 
gali gauti granatą. 

Be to, ir klimatas daug 
kenkia. Daugeliui atima svei 
katą šis tropikų kraštas. Jei 

mis. Svarbiausia, kad turi sa 
vo šnipų visur ir žino, kuria 
kryptimi vykstam. Net ir 
vaikai yra pavojingi. Jie net 
padeda minas. Viskas prasi
deda netikėtai. 

Dienos eina nuobodžiai, 
kiekvieną dieną — tas pat. 
Galvojame viską atlaikyti ir 
laimingai grįžti. Visi pasiil
gę savo Tėvynės. O jos ilge
sys visiems suteikia stipry
bės, i » 

Toks gyvenimas tenka ir 

kų pavergtas Lietuvos lai-1 ir įdavęs Kubinai. 
vas 'Vilnius' atplaukė į vie
ną anglų valdomą Tolimųjų 
Rytų uostą pasiimti užpirk
tų iš anglų 9,000 tonų kau-
čuko". 

Darbuojas už partijų 
suvažiavimus 

Meras . Kennelly išrinktas 
pirmininku Piliečių Komite
to, kuris jau pradėjo darbuo 
tis, kad demokratų ir respu
blikonų partijiį suvažiavimai 

l ietuviams Indokinijoje. Rei- \ 1 9 5 2 metais kandidatams į 
kia vargti ir laukti, ne s su j prezidentus išrinkti įvyktų 
ginklu rankoje kovojame už J chicagoj 
tėvynę. i 

Išteisino vagis 
Teismas išteisino Oak Fo-

rest senelių prieglaudos skal 
byklos sunkvežimio šoferį, 
kuris buvo kaltinamas lovų 
baltinių ir antklodžių vagys 
tėj, ir tris kitus, kurie prii
minėjo vogtus daiktus. Va
gys išteisinti dėl to, kad 
prieglaudos administracija 
nenustatė ir nepatiekė teis
mui pavogtų daiktų vertės. 

Ar supažindinai savo kai
myną su "DRAUGU"? 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. HOYNE AVE. 
Tel. VTrgiria 7-7097 

N A M U B A L D A I 

— Pakufliii šeima Montre-
alyje Aušros Vartų parapi-' gu išeini j "žvalgybą, tai ir 

gamta sudaro sunkumų. Dau 
X Filatelistų Draugija 

'Lietuva" paskelbė jury ko
misijos pripažinimus premi
jų dalyviams pašto ženklų 
parodoje bal. 7-8, dienomis. 

jos bažnyčiai, arnotui ir dal 
matikams nupirkti aukojo 
$100. 

— "Pražydo nuvytusios 
gėlės", tuo vardu P. Vaičiū
no pjese bus atvaidinta ge

ls lietuvių ir už Lietuvos paš | gūžės 5 d. Vytauto Didžiojo 
to ženklus premijas gavo se j Klubo patalpose MontreaJyj. 
kan tieji: "Caurt-of-Honor'' 
grupėie aukso medalius: Ig- — Parapijos biuletenis. 
nas Sakalas, dr. Walter Ei- Montrealyje lietuvių parapi-
sin, Richardas Estka ir Wal Ja P ^ e j o leisti biuletenį pa 
teris Norton (Norkus). Lenk, vadintą "Ecclesia". Biulete-
tyniuojančių skyriuje didžią i n i s pasirodysiąs kas savaitę, 
ją (grand) premiją dr. W. Į — Stefa ir Mykolas Deni 
Eisin, pirmąją premiją (auk niai, gyvenantieji Toronte, 
so medalį) Ignas Sakalas, balandžio 21 d. minėjo vedy 
bronzos medalį J. Liubins- binio gyvenimo 25 metų su
kas, specialią premiją V. Tu kaktį. 
belienė. o dr. Eisino premi- i ' 
ją — W. Norton iš Philadel- j Kas galvoja apie Kerštą, tas at-
phiios. Jumorų, skyriuje pir-1 pm& mro p a t i e s ž a i z d a s J o s 
mają premiją (aukso meda- užtylu, jeigu žmogus taip negal-
||) D. A. Kamin (Kamins- votu. —Bacon 
kas) ir M. P. Lukas, sidabro \ 

čiams. "1 DUOK KITAM! 

giausia ryžių laukai ir kal
nai. O europietis, nepažinda

mi 
— Arkiv. metr. Juozapas 

Skvireckas yra gavęs iš j me krašte, 
tremtyje bei emigracijoje 
gyvenančių lietuvių visą eilę 
prašymų, išreiškiančių lietu
vių katalikų troškimą visą 
lietuvių tautą iškilmingai pa 
aukoti Marijos Širdžiai. Tiki 
masi, kad prašymai ir toliau 
plauks ir kad iškilmingas pa 
aukojimo aktas bus atliktas 
šiais metais Sekminių šven
tėje, kai trigubo Lietuvos 
Bažnyčiai reikšmingo Jubiiė 
jaus (700 metų nuo Mindau
go krikšto, 25 metų nuo Kau 
no Bažnytinės •Provincijos 
įsteigimo ir tiek pat metų 
metropolito Juozapo Skvirec 
ko arkivyskupavimo) proga 
i Romą suvažiuos visi trem
tyje ėeą Lietuvos Vyskupai. 

Per radiją 25-kiom 
kalbom apie Lietuvą 

Lietuvos bažnytinės pro
vincijos įsteigimo 25 metų | i savaitę, 
sukakties proga Vatikano 
Radijas 25 kalbom paskelbė 
tokio turinio žinią: "Romoje 
gyveną lietuviai, dvasioje 
jungdamiesi su savo tautie
čiais, pasklidusiais po platų 
pasaulį, ir su tais, kurie tė
vynėje kenčia sunkią sovie
tų priespaudą, šiomis dieno
mis prisiminė, prieš 25 me
tus Pijaus XI išleistą Apaš
talinę Konstituciją "Litua-
norum Gente", kuria buvo 
įsteigta Lietuvos bažnytinė 
provincija, sudaryta iš 5 vys 
kupijų su metropolito sostu 
Kaune ir su arkivyskupu 
metropolitu Skvirecku, ku
ris šiuo laiku gyvena trem
tyje. Provincijos įsteigimas 
Lietuvai buvo labai reikš
mingas įvykis, nes tuo buvo 
sudarytos sąlygos religinio 
gyvenimo klestėjimui visa-

Pakele algas 
1.600 Marshall Field Co. 

darbininkų, dirbančių ne 
krautuvėj kaipo pardavėjai, 
pakeltos algos nuo $3 iki $5 

Sudegė du vaikai 
Namų 3987 Verno Ave. 

rūsyje kilus gaisrui sudegė 
du negrų vaikai: vienas pus
trečių metų, o kitas aštuo
niolikos mėnesių. 

Bien Venue Restaurani 
Route 21, 1 mylia j šiaurę 

Libertyville, 111. 
PATARNAUJAMI? LIETUVIAMS 

KLIJENTAMS 
Duodame Pilnus Pietus: 

VIŠTIENĄ — STEIKUS — 
ŽUVĮ. 

Visuomet puikus maistas už pri
einamas kainas. Kodėl neatsilan
kyti ar paskambinti šiandien? 

LIBERTYVILLE 2-2340 

Parlor setai, kėdes, staleliai, sta
lai, dinettes, dining room setai, 
kilimai, karpetai, lempos, miega
mojo kambario setai, sofos, ko-
modes, dreseriai, matrasai, spring-
sai ir studio sofos. 

TURIME DIDELJ 
PASIRINKIMĄ: 

Šiandien Lietuvos katali
kai prisimena šį įvykį su 
skaudžiu ilgesiu, nes sovieti
nis komunizmas jau visa eilė 
metų naikina visa tai, kas 
buvo sukurta, nepajėgdamas 
visdėlto iš katalikų širdžių 
išplėšti tikėjimo ir meilės 
Bažnyčiai. Persekiojami ir 
kankinami Lietuvos katali
kai kreipia savo žvilgsnius į 
laisvajame pasaulyje gyve
nančius tikėjimo brolius, 
prašydami savo maldomis 
paremti juos kovoje už Kris 
tų ir Bažnyčią, kad greičiau 
sugrįžtų Kristaus taika ir jo 
Karalystė į tą kankinių 
krauju ir persekiojamųjų 

DEIMANTŲ. 
LATKROnžIU 

'tRANGKNYBITt 
SIDABRINU! 

INDU. 
SIENINIU 

LAIKROD2TU. 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATU, 

f R KT. P R E K I Ų 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 
Duodama 1 metų 

Garantija. 
John A. 
(Kazakauakas) 

IOHN A. KASS 
4102 Archer A venue 

(prie Mozart Street) 
Tol. L A f a y e t t e 3-8617 

Seniausia Lietuviu Jeuelry 
Krautuvė Brlghton Parke 

T*tHR-f» 191R metai* 

NUO USSISENfcJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENU. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai s6d§ti ir naktimia 
miegoti, nes Ju užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašaltnti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi
rų ir skaudžiu žaizdų. uždėkite 
LEGULO Oimment. Ju g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS Taipgi pabalina peršėjimą ligos 

Šaldytuvai, skalbiamos mašinos, 
prosymo mašinos, dulkių valytu
vai, siuvamos mašinos, Air con-
ditioning Units, gasiniai pečiai, 

vadinamos ATHLEffE'S FOOT, su- ; elektriai pečiai, aliejiniai ar ang-
stabdo džiovinimą odos ir perplySiraą j i m a i p e į j a į k l e j ankės . 
tarpiršėių. Jos yra t inkamos var- £ . . . . 
toti nuo džiūstanfloa ir suskilusio* | Didžiausias pasirinkimas abiejo-
odos. Jos yia g^ros gvdnolta nuo j s e Budriko Rakandų Sandėliuose. 
visų išviršiniu odos 
ilgų. LEGULO Olnt-
ment sutelks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
nieilnčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75c. 
$1.26 <r $3.60. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a at 
siųskite money or- %qįji#' 
i e r l i — 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St . Cicero 50. Dl. 

Lengvos išmokėjimo sąlygos 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 S0. HALSTED ST. 

3409 S. HALSTED STREET 
Tel. YARDS 7-3088 

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 6 v. 
vakare. Pirmadienais ir ketvirta
dieniais iki 9:30 vakare. Sekma
dieniais uždaryta. 

Jr 

ašaromis nulaistytą žemę 

T A U P Y K I T E P A S M U S DĖL A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS I CHTCAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
KUR — kiekvieno taupomi indeliai yra apdraus- KUR — pinigai kiekvienam tanpytojui buvo b 

ti iki $10,000 by an agency of the United yra išmokama ant pareikalavimo. 
States Government _ _ _ _ 

KUR — visada buvo Ir yra išmokamas aukštas K U R — patarnavimas visuose finansiniuose r« 
dividendas visiems mušu taupytojams. kaluose yra teisingas ir mandagus. 

TURTAS VIRŠ $6,100,000 

C H I C A G O S A V I N G S A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
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6234 So. Western Ave., Tel. GRovehill 6-7575 I. PAKEL, President 
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