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VALDŽIOS ŽINION 

tai turi būti brangiau apmoka
mas. Taipgi siekiame algų. su-

Pas Chicagos plieno darbininkus 
Kalba jų vadas Germano. — 4 kartus atidėtas streikas. 
— Darbininkų reikalavimai. — Milžiniškas kompanijų 
pelnas gali patenkinti darbininkų reikalavimus be kai
nų pakėlimo. — Ko dabar reikalauja darbininkai., jau 

seniai reikalavo popiežių enciklikos. 
- n r ^ i A l i . I I ii Irt M\ r^1 i 

JUOZAS PRUNSKIS 
Darbas kraštose plieno liejyk- niais darbininkas pasiliktų savo 

lose yra sunkiausias ir sveikatai j šeimoj .galėtų nueiti į bažnyčią, 
pavojingiausias, todėl šios sri- \ Jei tačiau būtinas yra darbas, 
ties darbininkų reikalavimai pa
gerinti darbo sąlygas verti di
delio dėmesio. Plieno pramonėje | vienodinimo visame krašte. Da-
dirba apie 650,000 darbininkų, bar pietuose mažiau mokama, o 
Jie susiorganizavę į United Steel plieno kaina ir ten ta pati. 
workers of America, CIO. Ši uni- — 2v*wo plieno pramonės pri-
ja turi 36 distriktus, kurių di- klauso didelė dalis kitos pramo-
džiausias — Chicagos Calumet nės. Jei išpildytų tuos darbinin-
rajone, turįs 77,500 darbininkų, kų reikalavimus, ar nepakiltų 
Jam vadovauja darbininkų iš- plieno ir kitų gaminių kainos ir 

ar bebūtų suvaldoma infliacija? 
— Tą valstybės įstaigų pa

tvirtintą darbininkų sąlygų pa
gerinimą kompanijos (savinin-

, kai) gali patenkinti kainų nepa-
Kai įsitempimas plieno fabri- keldamos. Atminkite, kad nuo 

kuose grėsė tapti visuotiniu k a r o pabaigos (1945 m.) plieno 
streiku, aplankiau tą darbinin- p r a m o n ė s pelnas (valstybės mo
kų vadą J. Germano. Jo įstaiga k e s č i u neatskaičius) paaugo 

East Chicagoje, First Natio- 4 9 0 ^ 0 apmokėjus mokesčius 
nal Bank patalpose. Kabinetas; _ v į s t iek pelnas padidėjęs 219 
išpuoštas darbininkų suvažiavi-j p r o c K a i n u tvarkymo įstaigos 
mų nuotraukomis ir liepsnojan-] apskaičiavimu, 1951 metais plie-
čių plieno liejyklų krosnių pa-! n o p r a m o n ė turėjo 2 bilionu 600 
veikslais. i m į i j o n u dolerių pelno. Dalis pel-

— Kaip priėjo prie tokios no atiduota valstybei mokesčių 
įtemptos padėties? — paklau- pavidale. 1951 metais į plieno 
siau jį. pramonę investuotas kiekvienas 

— Matote, nuo paskutinio šimtas dolerių atnešė 10.8 rr. 
mūsų darbininkų algų pakėlimo 
pragyvenimas pabrango 8,3%. 

JIS VALDYS PLIENO PRAMONĘ 
I 

rinktas direktorius Juozas Ger 
mano. 

Chicagos plieno darbininkų 
vadas 

- * $ * 
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Ispanų ministras 
išvyko pas arabus 
MADRIDAS, bal. 10. — Ispa

nijos užsienių reikalų ministras 
Artajo, maurų kilmės gen. Mo-
hamedo Mizzian lydimas, išvyko 
su draugiškumo vizitais į Vidu
rinių Rytų arabiškas valstybes. 
Pirmoji lankoma valstybė yra 
Libanas. Iš čia vyks Velykoms 
į Jeruzalę, paskui į Syriją, Jor
daną, Iraką ir Egiptą. 

Paskutinis Ispanijos ir arabų 
draugiškas kontaktas yra įvykęs 
prieš du metu, kada Madride iš 
Londono grįždamas buvo susto
jęs pernai nužudytas Jordano 
karalius Abdullah. Jis tada pa 
sirašė su Ispanija draugiškumo | kiamomis teisėmis 
sutartį. Plieno pramonė yra svarbiau 

Malikas nurijo 
karalienės pilę 

Unijos reikalavimai paremti, 
kainų kėlimas nereikalingas 

Prezidentas paprašė kongresą įteisinti jo žygį 
WASHINGTONAS, bal. 10. — Plieno pramonės savininkų 

ir darbininkų ginčas dėl darbo sutarties sąlygų laikinai pasibaigė 
Amerikos ūkyje precedento neturinčia drama — pramonės įmonių 
laikinu nusavinimu. Pramonės savininkai apskundė teismui pre
zidento įsakymą, prašydami jį panaikinti kaip priešingą krašto 
konstitucijai. 

Prezidentas sulaikė streikai "" . "" . ,. , ., ,. . 
tokia nepaprasta priemone todėl, fintl- Teismas gali sulaikyti jsa-
kad gyvenamas laikas yra kri- k V m o vykdymą 10 dienų, 
zės laikas. Savo žygį jis parėmė Unija streiką atšaukė, veha-
konstitucijos jam kaip vyriau-! v<>s iškeltos ant fabrikų kaminų, 
šiam karinių jėgų vadui šutei-! P«e fabrikų įėjimų iškabinti 

pranešimai, kad darbininkai ir 
savininkai dabar dirba valdžios 
žinioje. Kadangi tikimasi greito 

sia ūkio šaka, nuo kurios pri-j s u s į t a r imo , jokių pakeitimų nė 
klauso apsiginklavimo progra- j administracijoje nė atlyginimuo-
mos vykdymas. Jei plieno pra-j s e n e b u s padaryta. 

Prekybos sekretorius Charles Sawyer, kuriam prezidentas pa
vedė „nusavinti" plieno fabrikus. Perimant fabrikus valdžios 
žinion, sulaikytas streikas, kuris būtų pastatęs pavojun visą 
apsiginklavimo programą. (INS) 

NEW YORKAS, bal. 10. — 
Olandijos karalienė Juliana su
rengė pietus JT Saugumo Tary
bos nariams ir pagyrė jos nuta
rimą sudrausti agresiją Korėjo 

monė sustos dirbusi, apsiginkla
vimas bus sutrukdytas ir pašau 
linis karas, kurį ikšiol pasisekė 
sulaikyti, gali pasidaryti neiš
vengiamas. Plieno pramonė turi 

2 lietuviai laimėjo nominaciją 
Sen. Taftas vel laimėjo) prieš Eisenhowerį 

CHICAGO, bal. 10. — Illinois primary rinkimuose sen. Taf
tas vakar iki popiet žinomais daviniais buvo laimėjęs prieš gen. 
Eisenhowerį 7:1 santykiu. _ _ _ 

Respublikonų p r e zidentinių 
kandidatų sąraše buvo tik sen 

i je. „Jei kur nors pasauly kilo d i r b t i > n e s t o reikalauja Amen 
ugnis, ją reikia bėgti gesinti 
kuo skubiausiai" — pareiškė ža
vingoji karalienė. Jei sovietų at
stovas Malikas būtų iš anksto 
matęs kalbos turinį, jis tikriau
siai nebūtų atėjęs valgyti kara
lienės pietų ir gerti jos šampa-

kos saugumas ir pasaulio taika. 
To tikslo siekdamas, prezidentas 
negalėjęs leisti streiko. 

Prezidentas parėmė darbinin
kų reikalavimus, nes pramonė 
juos gali patenkinti be žymesnio 
kainų pakėlimo. Darbininkų rei-

Taftas ir H. Stassen. Už gen. Ei-

rinkikų mažiausiai 48. 
Demokratus atstovavo sen. 

Kefauver. J i s laimėjo visus rin-

no. Kai karalienė užsiminė apie kalavimai tebėra atlyginimų 

Argi neturėtų būti pagerintos 
darbininkų sąlygos? Eikime to-

Kadangi vidutiniškas mūsų dar liau. Bethlehem Steel Corpora-
bininko atlyginimas yra $1,80 už tion prezidentas 1950 m. gavo 
valandą, tai ir pareikalavome $381,932 algos. Ir jam buvo pa-
atitinkamai pakelti algas, kas j keltas atlyginimas $108,604. 
sudarytų 15 centų už valandą, j Augštiesiems kompanijos parei-
Tie ir kiti reikalavimai nėra uni- gūnams pakeliamas atlyginimas 
jos „bosų" išsigalvojimas. Dar-J469r, o kai kam net 1 0 5 ^ , bet 
bininkai savo susirinkimuose iš- čia infliacijos nebijoma. Kodėl 
neša rezoliucijas, siunčia pagei-1 jaudintis, jei darbo žmogui bus 
davimus unijos prezidentui Mur- keliais procentais atlyginimas 
ray. Jis pernai buvo sušaukęs pakeltas? Kompanijos gali tai 
unijos atlyginimų komiteto su- 'padaryti, turėdamos tokius mil-
važiavimą, kuris apsvarstęs, nu- žiniškus pelnus, 
tarė, jog sąlygų pagerinimas bū __ Visgi unijos j a u iškovotais] 
tinas, nors tektų kovoti ir strei- pagerinimais yra gerokai pake-
kuojant. Jieškodami susitarimo, lu9ios Amerikos darbininkų gy-
keturis kartus atidėjome strei- ven^m0 lygmenį. 
ką, laukėme apie šimtą dienų, ( _ T & į {f r d k i a N l i m a 
bet pheno kompanijos h k o n e p a - , s u s i l a u k t i n m d f t r b o 

judinamos. Atėjo , talką vyriau ž g r ū i n u s gyvenimo 
sybes sudaryta Atlyginimų Sta- b a t e n y b ė m i s . J e i v i e n i ^ a u g s i s 
bihzavimo Taryba. Ji istyre phe- t e l e v i z i j Q k m b n e t u r -
no darbininkų reikalavimus ir I u s i l a u k s i m e t i k n u s ikalt imų. 
padare pasiūlymus: kokie p a g e - p a s a u l i o b e g D i e v a s d a y ė 
rinimai reikalingi rvesU ir ko-; v i s i n e v i e n t i k i š r i n k t i e . 
kius kompanijos gali padaryti. 
Mes, darbininkai, sutikome su 
pasiūlymais, nors jie ir neapėmė 
mūsų visų reikalavimų, bet fab
rikų savininkai pasiūlymus at
metė, jei negaus leidimo pakelti 
kainas tiek, kiek jie nurodė. 

— Kokie gi pagrindiniai dar
bininkų reikalavimai, kuriuos 
parėmė ir Atlyginimų Stabiliza
vimo Taryba? 

— Atlyginimas padidinamas 
12,5 et. už valandą, vėliau dar 
numatomi du pakėlimai po 2,5 
et. valandai. Įvedama „Union 
shop", tai yra, kad kiekvienas 
darbininkas, priimtas į fabriką, 
automatiškai būtų ir unijos na
rys; jei to nebūtų, unijos pa
laipsniui išnyktų ir darbininkai 
liktų be užtarėjų. Už popietinę 
pamainą primokama 6 et., už 
naktinę — 9 et. valandai. Apmo
kami šeši šventadieniai per me
tus. Išdirbusiems 15 metų — 
trys savaitės apmokamų atosto
gų. Už darbą sekmadieniais — 
ketvirtadaliu didesnis atlygini
mas. Mes norime, kad sekmadie-

senhowerį balsuojantieji turėjo, k i k u g g u r i n k o a p i e 5 0 0 0 0 b a l s ų 

jo pavardę specialiai įrašyti Į [r s t e v e n s 0 n , bet jis pareiš-
7,829 apylinkių (jų yra 9,610) , k ė * p r e z i d en t in i s kandida-
daviniai buvo šie: Taftas 705,-
721, Stassenas 120,855, Eisen-! ' 

yalstybės gubernatoriaus vie 

! Korėją, besišypsantis Maliko vei kontrolės nustatytose ribose, 
bet darbdavių reikalavimai pa
kelti kainas, jei jie būtų paten
kinti, visą ūkio kontrolės siste-

howeris 107,361. Sen. Taftas lai
mėjo iš 50 renkamų prezidento tai demokratai nominavo tą pa

tį gub. Stevenson, respublikonai 
iš penkių kandidatų parinko W. 
Stratton. 

Cook apskrities statės attor-

GLASGOVAS, bal. 10 - čia ™\ ™ t o s n e * a i m ė j ° f
d a b * r * 

savo partijos susirinkime kalbė- * * « « K ! « ™ 5 S E » ^ 

Nebus derybų su 
nerimtu Stalinu 

das tuojau sustingo kaip akmuo. 

Morris iškviestas 
kalbėti su priesaika 

VVASHINGTONAS, bal. 10. — 
Senato komitetas, tiriąs teisin
gumo departamento veiklą, įsa 

mą sugriautų ir infliacijos su
valdyti nebebūtų galima. Inflia
cija privestų prie chaoso. 

• Peru kongresas ratifikavo 
Japonijos taikos sutartį. 

• Maskvą apleidžiančiam In
dijos ambasadoriui sovietų vy
riausybė aerodrome surengė la
bai šiltą ir iškilmingą atsisvei
kinimą. Pereitą šeštadienį am
basadorių priėmė pats Stalinas 
ir per jį paleido žinią, kad nori 
konferencijos su Trumanu ir 
Churchiliu. 

• Kubos prezidentas Batistą 
siunčia į YVashingtoną tą patį 
ambasadorių, kuris jį čia atsto
vavo pirmo prezidentavimo me
tu (1940-44 m.). 

• Atlyginimų stabilizavimo 
komisija pradėjo svarstyti dar
bo sutarties ginčo sprendimo 
tvarką tarp 75 naftos bendro-

Faktai rodo, kad plieno pra-, vių ir 200,000 darbininkų. 

jęs britų užsienių reikalų mi
nistras Edenas aiškiai pasakė, 
kad Vakarai nesileis su Rusija į 
jokias konferencijas, kurių tiks
las bus trukdyti laiką ir sulai
kyti apsiginklavimą bei sudary
mą tų sutarčių, kuriomis siekia
ma viso laisvojo pasaulio suce
mentavimo (jis turėjo galvoje 
V. Vokietijos įjungimą į Euro
pos gynybą). 

Prieš sutikimą derėtis su Ru
sija turės būti išaiškinta, ar Ru
sijos noras derėtis yra rimtas 

— jo vieton parinktas Gut 
knecht. Oficialioji demokratų 
partijos organizacija Boyle ne
palaikė. 

Sanitary distriet trustee vie
tai kandidatavo respublikonų 
sąraše lietuvis Olis ir buvo na-
minuotas. 

Į miesto teisėjus kandidatavo 
respublikonų sąraše adv. Lapinš 
kas, kuris taipgi yra nominuo
tas. 

Balsavime dalyvavo rekordi
nis skaičius piliečių — ypač gau 

visiems, 
šiems. 

Mes norime, kad visų gy
ventojų gerbūvis pakiltų, kad 
visi turėtų ir savo automobilį, ir 
savo namus. Kylant streikams 
ar darbininkams keliant reikalą 
vimus dėl sąlygų pagerinimo, 
kaikas pakaltina, kad čia komu
nistų įsimaišymas. Tai netiesa. 
Mūsų unijos nuostatai aiškiai 
reikalauja, kad unijos pareigū
nais negali būti nei komunistai, 
nei kiti priešvalstybiniai gaiva
lai. Unijos gi nariais yra visi 
tie, kurie priimami į darbą. Čia 
kontrolė nebe mūsų, o fabrikų 
administracijos rankose. 

Kai dėl dalykų, dėl kurių mes 
dabar balsą pakėlėme, tai juk 
tuos dalykus popiežiai pirmiau 
mūsų yra iškėlę: ir kolektyvinės 
sutartys, ir socialinis draudi
mas, ir garantuotas šeimos pra
gyvenimui pakankamas atlygini
mas pabrėžtinai iškeliami Leono 
XIII ir Pijaus XI enciklikose. 
Mūsų vyskupas Sheil tuos daly
kus dažnai pabrėžia, — pasako-

ir ar greitas susitarimas aptaria; šiai dalyvavo respublikonų rin 
kikai. 

Savo partijos rinkikų nomina
cijas laimėję kandidatai rudenį 
turės rungtis su priešingos par
tijos kandidatais už galutinę per 
galę. 

mu klausimu yra galimas. Jokių 
derybų, kurios tęstųsi mėnesiais 
ir pasibaigtų nesusitarimu. 

Tai buvo atsakymas į Stalino 
neoficialų pasiūlymą sukviesti 
didžiųjų valstybių galvų pasita
rimą. 

• — — — — — — — 1 1 — — • — ^ » » 

jo plieno darbininkų vadas Ger
mano. 

— Tai jūs būsite ir pats ka
talikas? — paklausiau jį. 

— Kaipgi. Esu St. Bride pa
rapijos narys, netoli kurios gy
venu pietinėj Chicagos dalyje. 
Man pačiam, be kitų, teko lan
kyti ir St. Leo katalikų mokyk
lą. Mano dvi mergaitės baigė se
selių vedamą Mercy augšt. mo
kyklą. Viena jau ištekėjo, o ki
ta baigė žurnalistiką Chicagos 
universitete .Sūnus baigė šv. 
Liudviko katalikų mokyklą. Da
bar toliau tęsia mokslą. Apskri
tai darbininkija domisi religi
niais reikalais. Mes tikimės, kad 
atsakingi bažnyčios atstovai ati
tinkamai domėsis ir darbininki
jos reikalais. 

• • 

3000 čekų-Slanskio 
sąmokslo aukos 

VIENA, bal. 10. — Amerikie
čių globojamos Austrijos laik
raštis VViener Kurier skelbia, 
kad po Slanskio arešto Čekoslo
vakijos saugumo policija 7 mė
nesių bėgy jau yra pašalinusi iš 
valstybės ir partijos tarnybų 
apie 3,000 įvairių pareigūnų. 
Dauguma jų yra areštuoti kaip 
įtarti dalyvavę Slanskio ruošta
me sąmoksle paimti visą valdžią 
į savo rankas. 

Prahos radijas praneša, kad 
serga Čekoslovakijos preziden
tas ir kompartijos generalinis 
sekretorius (tas pareigas jis ga 
vo Slanskį areštavus) K. Gott-
wald. Liga tikra ar politinė, tuo 
tarpu trūkstą žinių spėlioti. 

kė pašalintam nuo pareigų ky- m o n ė s darbininkų reikalavimai 
šininkų medžiotojui N. Morris n ė r a d i d e s n i ^ t u o s « k u r i u o s y r a 

paremti po priesaika visus savo i a u SavS k i t u svarbiųjų pramo
nės šakų darbininkai. Teisingu
mas reikalauja, kad ir jie gautų 
tai, ką jau kiti gauna. 

Plieno kompanijos gali paten
kinti reikalavimus be jokio kai-

? T ? y l , n ' e !v! m d y V r nų pakėlimo, bet įstatymas joms pašalmtams McGrath, kūno biz- , c i d ž i a k e l t į k a i n a s 3 d o , 
mo mka lų tirti yra pasiųsti pa- ~ vyriausybė tą įstaty-
reigunai , reikalingas vietas^ Su 
McGrath Įpėdinio teisėjo McGra-
nery tvirtinimu senatas nesisku- Leidus pakel kainą apie 3 

PRIEŠ LATTIMORE 

tvirtinimus, kad administracija 
nenori įstaigų išvalymo. Jis sa
kosi savo tvirtinimus paremsiąs 
faktais. 

bina. Teisių komisijos pirminin- dol. už toną ir pramonei paten
kąs sen. McCarran išvyko iš Wa, Wnus visus darbininkų reikalavi 
shingtono ilgesniam laikui ir iki mus, kompanijos dar turės pel-
jo grįžimo tas klausimas nebus 
judinamas. 

Komunistų manev
ras vel atmestas 

MUNSAN, bal. 10. — Komu-

no apie 18 dol. už toną. Toks 
pelnas yra pakankamas. Viso 
krašto vardu prezidentas prašo 
pramonę tokiu pelnu pasitenkin
ti. 

Kompanijos apskundė teismui 
nistai galop pasiūlė Oficialiai, | P ^ ^ t o įsakymą tuo pagrin-
1 ^ oJL;„ v^ o „ „ ; ^ ™i;o„K„|du> kad jis prieštarauja kons-kad apseis be Rusijos paliaubų 
priežiūroje, jei sąjungininkai su
tiktų leisti remontuoti aerodro
mus paliaubų metu. Tokia ko
merciška transakcija atmesta, 
nes jau pirmiau yra sutarta, kad 
vieno klausimo negalima rišti su 
kitu. Kandidatai į neutralius ins
pektorius turi būti priimtini 
abiem pusėm be jokių kitų sąly-

titucijai. Prezidentas vakar pa
aiškino kongresui kodėl jis taip 
padarė ir prašė priimti reikalin
gus įstatymus jo veiksmui įtei-

Buv. ambasadorius Bullitt pa
reiškė senato vidaus saugumo 
komisijai, kad jau 1936 m. į-
tares Owen Lattimore sąmo
ningai padedant komunistam 
užvaldyti Aziją. (INS) 

Kalendorius 

Balandžio 10 d.: Didysis ket
virtadienis — Švč. Sakramento 
įsteigimo prisiminimas. 

Balandžio 11 d,: Didysis pen
ktadienis — J. Kristaus mirties 
prisiminimas. 

Apsiniaukus, dar galimas lie
tus, šalčiau. 

Oras 

Temperatūra apie 42 laips
nius. 

Saulė teka 5:19, leidžiasi 6:26. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Ūkio stabilizatorius Steelman vakar popiet pakvietė į Bal

tuosius Rūmus atvykti plieno pramonės savininkų ir unijos atsto
vus darbo sutarties ginčui likviduoti. Unija pakvietimą priėmė, 
savininkų balso dar negirdėti. 

— Washingtono federalinis teisėjas vakar atmetė dviejų 
plieno bendrovių prašymą sulaikyti vykdymą prezidento įsakymo, 
kuriuo pMeno fabrikai perimti valstybės žinion. 

— Anglijos karalienė Elzbieta II vakar perėmė 8 Anglijos 
istorinių pulkų nominalinę vadovybę. Visuose daliniuose jai su
teiktas pulkininko laipsnis. Ji bus pirmoji Anglijos karalienė, tu
rinti karines komandas. 

— Turkija pirmą kartą savo istorijoje užmezga diplomatinius 
santykius su Šv. Sostu ir siunčia į Vatikaną savo ambasadorių. 
Kandidato pavardė jau pasiųsta į Vatikaną. 

— Vakar Texas, Missouri, Nebraskos ir Oklahoma valstijose 
įvyko stiprokas žemės drebėjimas. Yra išbirusių langų stiklų, bet 
didesnių nuostolių, rodos, nepadaryta. 

— Atstovų rūmai vakar krašto aps. departamento sąmatą 
naujiems biudžetiniams metams dar sumažino 21,075,000 doh 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, bal. 10, 1952 

Jaunimo Teatras 
"Rūta" Detroite 

ftVEDV PREM.IKRAS IR STEVENSON 

Po koncerto šokiai, grojant ge-
: ram padidintam orkestrui. 
Veiks tur t ingas bufetas. 

I l v K s \ 171 kuopos menesi-
Kovo mėn. 29 d. Cievelando , nia susirinkimas įvyks šį sek-

Jaunimo Teat ras "Rū ta" vaidi- j madienį, tuojau po sumos Die
no Detroite Mykolo Vencleusko j v o Apvaizdos parapijos sale-
pasaką "Burtininko Pinklėse". ! j e 

Vaidinimas vyko puikioje 
VVestern High School salėje. 

Kdvvaril Medonis, sūnus Pet
ro ir Petronėlės, parvyko iš ka-

Tiek pasakos pasta tymas, tiek < r i u o m e n 6 a Velyftų atostogoms, 
jos išpildymas buvo puikus, tie- , L | t h u a n t a n Melodics radijo 
siog meistriškas. Detroitieciat , v a l a n d § 1 § 8 p r o g r a m o j e Verbų 
jau seniai nebuvo mate ką nors , s e k m a d i e n į d a i n a v o A g a t h a 

i Jov kuri puikiai sudainavo 
las paliko g.laus m ^ k t a n o > . . ^ e n l a s i s M i e s t a i , . V c l y k ų 
pudzio. Žiūrovai savo susiza-

. . . . „„^, :Q ; a ^i^-ii sekmadieni bus yaptinga prog-vejimą reiškė garsiais ploji
mais. Vaidintojai buvo apdova- i rama. Pasiklausykite 3 vai. po 

noti gėlėmis. ' P i e t ^ b a n S a 1 0 5 0 k i l 

Mačiusieji augštai vertina vi- > Teikite žinutes ateinančiai sa 
są "Rūtos" kolektyvą, o ypač vaitei nevėliau sekmadienio va-
teatro. vadovo ir režisieriaus karo. 
akt. Petro Maželio gabumus ir Detroito Koresp. Klubas 
kar tu nepaprastą ryžtumą ir pa i BR 3-2224 ir VI 2-5394 
sišventimą dirbti su jaunimu 

fl. Žukauskas priveistas 
muštis į krutinę... 

Tel.: Ofiso HE.4-0009, re/.. CL.4-0955 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

•Tiesai" išrecenzavip A. 2u-J GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 
kausko 1951 m. išleistą eilėraš- 1957 \\/. Garfield Blvd, 
čių rinkinį "Mūsų frontas'* ir, 1 . V A U : 1—4 ir 6—9 

Švedijos ministeris pirmininkas Tage Erlander gairėje) svei
kinamas Illinois gub. Stevenson prie Rockford kolegijos, Rock-
lord, 111. Erlander lanko JAV. (JAV) 

stipriai pasisakius, kad 2ukaus- šeštadieniai* nuo 1 iki 4 vai. p.p 
. . . , . -,. . . • išskyrus kotvirtad. ir sekmad, 
kas nėra pastebėjęs ekonominio . . 
ir dvasinio gyvenimo pakitimo T c , . : 0 f l > s o Vi.7-«58», >«*iUB.f.fM6 
Raudonajai Armijai Lietuvą1 n p P I C J Į C 
"išlaisvinus", 1952 m. vasario1

 o w r ( ) J J I R C H m u R G A S 
men. 17 d. T i « » j ė A. Žukauskas m i W«.t Cermak Koad 
sumobilizavęs visas savo jegas YAIi. l_t Dopi (. t , , .į v VR)1 
S e k a n č i a i a t g a i l a u j a : " A Š p a s i - 1 trečiad ir sokmad. oflsa« uždarytas 
„ . v . . . . . . . Sestad. tik nuo 1 - 3 vai. poplot. 
ryžęs mobilizuoti visas savo pa- n M t 8 2 4 1 w 6 0 T H 1 M / A C B 

s tangas mano kūryboje pasitai- ' 
kantiems t rūkumams pašalinti.i ^ L 0 ^ ™ 8 4 ; ' Š E K l * " 
Pasižadu su didžiausiu ryžtin-1 DR. PETtR T. BRAZIS 
gumų dirbti, gilinti savo žinias,- G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 
studijuoti marksizmą — leni
nizmą, išnaudoti visas galimy
bes giliam ir išsamiam nuosta
bios tarybinio mūsų gyvenimo 
tikrovės pažinimui, kad ateityje 
galėčiau sukurti t ikrai pilnaver
čių grožinės l i teratūros kūrinių. 
Reiškiu pagarbą A. Žukaus
kas". 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 We#t 7Ut S t 
(prie Californla A v* ) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
Iki 4 ir nuo 7 iki 0 Y.v. lefrtad nuo 
2 iki 4 v. treC.—pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1321 
jei neatsiliepia Vlncennen 6-3900. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 VV. 24th 8t. 
Priėmimo laikas pagal HUfcitarmą 

telefonu 
Y Al4« 7-971H 

6757 So. VVestern Ave. 
VAI,.: trečiad. Ir Sestad., pagal su-

fiiiHltartma; kitomis dienomis nuo 
2 Iki 4 popiet. 7—9 vakaro 

Ofiso teleffonas Vlrginia 7-1866 

DR. AL RAtKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenu* 
VAI,.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

"Aukuras 

Dvasino puola 
KANADA. Po pasiseku

sios premjeros ir pasirodymo 
Toronte, Hamiltono Lietuvių 

Dvlin-' D r a m o s M®£šjų T o a t r a s "Aukų 
..j„: ras*' a tvyksta į VVindsorą. 

Balandžio 1.9 d. Croatian Na-

30 

sunkiausiose sąlygose. Tenka 
palinkėti, kad šis t ea t ras pra-
dėjęs taip naudingą kultūrinį, I S l u m<*H k o v o m e n ; 2 7 

lietuvišką darbą nepri t rūktų jė | d d Londono, Ont., u 
gų, o visu jaunatvišku entuziaz- kių lietuviams, kun. V. Rudzins . 
mu testu jį toliau. Teat ro kvie- ko pastangomis, buvo BuruoštoB > H o m e ^ 
tėjai skautės ir skautai dėkoja .rekolekcijos. ^ . ^ nuotaikingą L 

jų parengimą atsilankiusiai i J a s vedė tėvas jėzuitas v. » " ^ 
v l« , r>» „ . f ,;i„, Fuldos veikalą "Mokyklos Drau 
R. ;Gutauskas 18 Chicagos, katalikų 

visuomenei gerai pažįstamas pa 
mokslininkas ir "Kas žiūri ir 

i nemato" knygos .autorius. 

, ' • tu apatinėje patalpoje veiks tur 
t ingas bufetas. 

VVindsoro Lietuvių Bendruo
menes komitetas šiuo didesnio 
masto parengimu nori ypatin
gai atkreipti gerų kaimynų, det 
roitiečių dėmesj. Mieli Detroito 
lietuviai savo ankstyvesniaip 
atsilankymai paremdavo VVind
soro lietuviškąjį veikimą, to
dėl ir balandžio 19 d. tikimasi 
gausaus atvykstančiųjų skai-

visuumenei. 

L. Vyčių Velykų balius ir 
šokiai 

Rekolekcijose dalyvavo gana 

gai". Spektaklio pradžia 6:30 
vai. va k. 

Minėtina, jog kalbamas L. 
Fuldos veikalas, tiek savo gy-

tiek litera-ytidi Kvit H a u g tautiečių net iš tolimes- venimišku turiniu, 
* t r o l t O H _ . : . . ,.:^4.., 4Tit*iniit rv>i ur«r>ni 

Detroito Lietuvos Vyčiai kvie 
čai šį seknadienį Detroito h'\jdų v i c t ų I tūriniu bei sceniniu požiūriu 
apylinkės lietuvius dalyvauti jų v ie tos lietuviai yra dėkingi yra tikrai vertingas. Taipogi 
metiniame Velykų ^baliuje, bu- k u n y R u d z i n s k u i \ l ž g e r ą r e . rež: L. Dauguvietytės ir akto-

kolekcijų organizaciją ir tėvui rių įdėtas t rūsas ryškiai, tei-
jėzuitui Gutauskui už gražius J giamai pastebimas visame Yei-
pamokslus. J . B . , kalo pastatyme. 

- Po spektaklio toje pačioje 

Tiesa, Nr. 11, krit ikuodama, 
kad meno kolektyvų steigimas 
kolūkiuose ir fabrikuose žengia 
vėžio žingsniais r&sc: "Par t i jos 
rajono komitetas pamiršo šią 
svarbią masinio darbo sritį, ne
padėjo toliau plėsti meninę sa
viveiklą kolūkiuose ir nesirūpi
no jos lygiu... Pasi taiko dar va
dovų, kurie neįvertina meninės 
saviveiklos išvystymo reikšmės. 
Taip atsi t iko Telšių "Masčio" 
fabrike, č ia savo laiku pradėjo 
kurt is neblogas meninės savi
veiklos kolektyvas. Bet į darbą 

Orisa-s Ir rezidencija—Y Artis 7-3520 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vi<laus, valkų, nervy gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Oallfornia A v e , Slautyt.kamp.) 
Vai.: pirmad.. ketvlrtad. ir penktad ; 
6-8; antrad. 2-4 ir 6-8; fiofttad. 1-6.' 

Kasdien 12:30-1:30 tik .sunitams. ) 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rtmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, 111. 

gaukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9, Scstad.: 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus. 

Tel.: Ofiso VA 7-0554, ree. MI 3-28&0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antra, augfttas) 

, nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
) v.v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. diena. 

ciaus. 
Visi . Detroito ir VVindsoro \ n e b u v o į t raukta pagrindinė dar^ 

bininkų masė. Saviveiklos ko
lektyvas dekadoje pasirodė la-

apylinkių lijhivai nuoširdžiai 
kviečiami acsilanKyti. 

P . P . 

Tei.: Ofiso WA. 8.3000, rez. GO.4-1187 -OFISO VAU: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. DR. J. J. SIMONAITIS 
VAI,.: (ltokyru. fteštad. ir sekmad.) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. ., . . . . . . . __ . , , 
Beata d. priima tik pagal suHiUrimą i * * w West l>iarquetle Ka. 

bai blogai". 

f 

vusioje lietuvių salėje, prie 25 
tos ir W. V.jrror. Įėjimas tik
tai $1.00. kokiams gros popu
liarus Raymond Petcavage or
kestras . Žemutinėje salėje 
veiks tur t ingas bufetas su ska
niais užkandžiais ir gėrimais. 

Benedikta Dapkus ir Stasys 
Vasiliauskas mini gimtadienius. 

Balfo skyriaus kviečiama at
vyksta soliste Juzė Augaityte 

į Detroitą Koncertuoti. Prog
ramoje lietuviu ir pasaulinių 
kompozitorių kuriniai. Koncer
t a s rengiamas balandžio 19 d., 
7 vai. vak. bu v. lietuvių salėje 

U U F F A L 0 , N. Y. 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ 
Amerikoje 304 kuopa rengia 

ŠOKIŲ - BALIŲ 

salėje — šokiai. Tuo pačiu me-

LIETUVIU [STAIGA 
39 M. PREKYBOJE! 

šeštadieni, balandžio 19 d., 
1952, 8 vai. vak. 

Stumm's Continental salėje, 
2 8 0 5 N i a g a r a S t . Huf fa lo , N . Y 
Rengėjai kviečia visus kuopos 
narius ir apylinkės lietuvius 
dalyvauti ir linksmai laiką 

praleisti. 
—Kuopos Sekretorė 

KLAUSYKITE: 
LITHUflNIM MEL0DIES 

STOTIS \VPAG KANU A 1051) KIL. 
Kiekviena sekimui. S: 00—8:80 

(Detrolt laiku) 
REIKALAIS KREIPKITĖS 

ir»7.%« LeHttra Ave. 
P e t r o " 27 . Mlr l i l^an 

Tel. H»trwulwu,v 3-9S84 

G E L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE Iš CiLŽAUSKŲ 
0901 S. \Veiitworth Ave. 

Beverly Hills Florai Co. 
HTctviirt a-2454 Hl'dMon 2-2221 

r ^ ^ 

'1"\ IIIIIHIIII |M«rclii\ejai, prisiaty-
l<>i.«i Meeluuiikai sulalx i t;«rai Tele-j 
^l/.ijų .setus. MutalMU Kf*''»n rutlijus, I 
i.«ii.i...j< im- ir Jenelry. 

Nuosii.j I;II tjžkvieOiunir \ i:>us a i - ' 
il.n)k\ti Į niu.si/ sandėlj Ir ap2i(ir/'tl| 

iy;"»j nii-t'i pavasariu preknj išpar- Į 
ila,\ iriu|. 

NaiiiniMH i.ikati'J».i «''i«. raMite \\nų 
/..s niiMiiitiN i£dirp> veitj. r ^ a i i i l n i u i e ; 
lakanduH r>;igal ujMkyniuti. 

Naujn getmų ki\ie.|ai <'ia HUtaup.vS 
(JideliuH nii'»šhinniH. pKrduodaii)9 
urmo kainomLs baldui) \ iršl)iu iauiH. , 
roomiiig hounes, apartinciitumn. K a i - ' 
petai-kllhnai. klejonkos. purlor so
fai, elektrikinlal peOlal virimui. (<o-
sinlal pečiai <iėl apšildymo kamba
rin Ir Renlnlal pe«'ial virimui. Hkal-
blamoa malino*, šaldytuvai, miegu-
ino kambario setai, valgomo kam
bario tetai, minkitl krislai, lempoi*. 
staleliai ir kiti reikmenys. . 

Kafiomoa mailnflles «u lietuviškais 
ženklais, aukslnfH plunksnos, lalkro-! 
deliai. deimantai. Prtlijantai, aukso , 
ir nidabro papuoAalai, radto Ir tele- i 
vi/.ijos aparatai. I'araiiltnės Ir Ii«>tu-
v i š k o s p l o k š t e l ė s , l i e t u v i š k o s galdOS. 

i < ok'vi daliniai • t io ' .ke !u l , . i i 

M . F. Rl Mtik. Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO 8. JLL 
111 CAlumel E.- 7 :*;i7 4691 

Atidaryta plrmadienj H kelvi i ta-
dlen] vakarais. Sekmad. uždaryta. 

VVCFL 1.000 kll. 60,000 watij J5-
gos radio stoties programos, leidžia
mos sekmadienio vakarais 7:30 l'.M. 
Chicagos laiku. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Visiems Lietuviams 

DR. K. DRANGELIS 
2420 V/est Marąuette Road 

Ofiso Tel. REpublic 7-2266 Kra. Tel. HEmlock 4-8887 

*^.yį^įt^-'^'M % :-*s<< 

JŲ LAIMEI TURĖKITE 
PARUOŠĘ SANTAUPAS 
* Dovanoms 
* Švietimui/, 
* Apsaugai' ^ 

TAUTIEČIAI! LANKYKITE SAVA LIETUVIŠKA 
GĖRIMŲ PARDUOTUVE! 

STEPHENS LIOUORS 
413446* Archer Ave. 

(Kampas Franclsco Gatves) 
CHICAGO 32, ILLINOIS 

JŪSŲ Užsakymai 
Pristatomi į Namus 

V E L T U I ! 

**'.'*. : ' - » .: ^i\<iAi-\* 

Prašome užeiti arba 
telefonuoti: 

LAfayette 3-1933 
K.« STEPONAVIČIUS, Sav. 

d> 

: 

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ 
DABAR! !vjLt,į, -f( 

GERI DIVIDENDAI. Garantuotas Kaiijrnmai 
Santaupos Ifimokamos Pareikalavus 
LIETUVIŠKA IŠTAIGA 

mmmki SAVINOS 

i X 

AND L0AN ASS0CIATI0N 
1800 So. Halsted St Chicago 8, Illinois 

Telefonas: HAymarket 1-2028 
Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vul. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai p, p. 

: t atiii J^dL JLlnks.nic.uila *• l zLukų! 

IMPORTUOTAS — COGNAC -

MARTEL, BISQUIT, HENNESSY, 
ASBACH URALT 

DOM BENEDICTINE 

VIELLE CURE 

CHARTREUSE 

M!0TAXA — Grcck Cognac 

UOINTREAU 

NAUJAS! ŽAVINGAS! SKANUS! 
BKAsKIŲ LIKERIS, (gamintai iš tHcnj vaisių) 
AVIEČIŲ UKERIS 5*h O Qft 
VYŠNIŲ LJKERIS . L"*** 

Užeikite ir paragaukite veltui būsite nustebinti 

KRUPNIKAS (tikras lietuviškas "skonis) 5lh 3.69 
• , — • 

O del apetito pagerinimo ZUBRROVVKA 5th 3.75 
• • 

SPIRITAS - - grynas 190° iš rugių (dėl savų receptų) 5th 5.75 

LIKERIS 

5th 
5th 

5th 
5th 
5th 
5th 

6~>o 
7.75 

6.50 
7.75 
7.15 
5.00 

1U/U1.: 10Sa» So. \Vabash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0«00, re/.. VI. 7-730S 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Sj »«•<•. moterų UKOH Ir akuSerlJa) 
4055 Archer Ave. 

KatnpuH Archdr California Avo. 
VA L.: 2—4 Ir 6—9 p.p., 

Išskyrus Hckmadicnius. 

, Tel.: C)fLso VA.7-1KKI, rez.DA.0-1126 
1 DR. J. GUDAUSKAS 

G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

( kampus Halsted Ir »5-t08 gatv.) 
VA L. 1—4 ir 6:30—8:^0 p.p. kas
dien Išskyrus trečiadienius. Atidarą 

sosUtdieniaiH 1—4 vai. 
Itcz. 3247 8. KMKRALD AVK. 

Of. OROVebUl H-4020, r. Hilltop 5-1500 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąnette Rd. 
VAI,: Nuo 2—4 v.p.p. ir 7 - 9 vak. 

trečiad. ir šeštad. pa^al autartj. 

Oifso tel. HEmlock 4-4848 
Hezld. Ulcf. (.ItovchlJl 6-0U17 

Priimami ligoniai pagal susitarimą 

DR. STRIK0L 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2--4 ir 6—8: trečiad., se»-

tau. ir sekmad. tiV pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez. PR.6-1930 
Jei neatsilieps viršminetl telefonai 

saukite: Mldvvay 3-0001 
• I — — • • • M M I • I— I — — 1 — — — • • • • ^ II' ' O 

Tel.:OfiM) HF..4-2i23, rez.PH.0-8484 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Westera Avenue 
VAT, kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 

sefttad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 
sekmadieniais uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1125 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—I v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

IMPORTUOTAS VYNAS 

BORDĖAUX - Prancūzijos 5Ui 05c. 

M08BL, RH1NH, R1BSL1NCJ- Vok. 5th 1.50 

SHERRY, MUSCATKL—Ispanijos 5th 1.29 

PORT, 20 metų sėntimo, Portugalijos 5th 1.9$ 

C1NZANO — Itališkas, Prancūziškas Oth 1.79 

Tel.: Ofiso PR.0-3838, re*. KI<:.7-0I00 Tel 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 

2 5 0 0 W e s t 6 3 r d S t r e e t 
VAL,: kasdien nuo 2 - 4 p.p. ir 7:30 
ik i 9 v a k . fcefttad. n u o 2—4 p o p i e t , 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 
< . i : . . w i . i i i «-l.%«r> 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGV SPECIALISTĖ 

PRITAIKO A K I N U S 
Valandoss 9—12 Ir 7—»9 v. v. pagal 

susitariu)}} išskyrus trečiadienius 

TAVI West Marųuette Rd. 

Ofiso ir buto tel. OL. |*tSSI 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct„ Cicero 
Kasdien 10—12. Antrad. Ir ketvlrtad 
6:30—9 v. v. Sefttad. 10—2 ir 4—S. 

Hutas UVA7> S. I Si b Ct. 
Telefonas: l lUlianco 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LtKTUVIS (JVDYTOJAS) 
39^5 VVest 599Ui Street 

VAL.: 2 4 popiot, 6:150- -8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti. 

Oriso ril .O (H4(l re / . l l l .4-:il5U 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYI^YTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAI. . : n u o Z iki 4 p . p . : 6 ik i 8 vak. 
T r e č i a d . ir fteštad. p a g a l s u t a r t i 

Tel. Ofl*o t'A « -0257 , rez. I»R 6-SU.'>9 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
llezkl. OtfOO S. Artes^ian A%c. 

VAI..: 11 v. r. Iki 3 p.p.; C —'J v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 IIM'II.I patyrimas 
Tel. YArtls 7-1820 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

IStaiso 
Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; ScStad. 10—3 p.p. 

Ofiso tel^f.: liĄfuyette 3-3210, Jei 
neatsiliepia Saukite Klklzic 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

414B S. Archer Ave. 
VAI..: Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., antr.. ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 
• — Hj Į • — •< i •' i • pupini 11 • • • • » i» um<< • m w m I I M ^ ^ W » 

Tel.: Ofisą YA.7-5557, res.RK-71000 

DR. FRANK C. KWINN 
(RVIKČINSRAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest -I7t.il Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir Sefttad. vak. 

I u/.wniHti<>iii Pritaiko 
M . i M v - i i n i 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AK IV SPF.CIAMSIAS 
1801 So. Aslilaml Avenue 

VAI..: pirmad. antrad. ketvlrtad. 
ponktHd. 3:30 12; | :S0 8 v.v. 
trečiad uldaryta. ftpfttad. 9:30 iki 

12; 1:80 iki r» vai. vak. 
t A n a i H-0523. P l a t i Biri*;. 

IMPORTUOTAS ALUS 
VVUKTZBURGĘR, HACKERBRAU, V1ENERBURGER, 
SANDLERBRAU - dėže 24 buteliai 8-2^ 

VIETINIO ALAUS 36 RŪSIŲ PASIRINKIMO 

• 

Tel. OflflO GR 6-5390 PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVEST 63rd Street 
(kampas 68 Ir Artesian) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir fteS* 8-4 p. p. Sekm. nldar 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel. PI l lman 5-8277 

VALANDOS: pagal susitarimą, 

Platinkite "Draugą" 

Telefonus OL>mpi<* 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, ( n , , „ 
VAK: antr., ketv. 10-12, 2-S, 7-0 pp. 

penkt. 3—6, 7—9 p.p. 
3147 S. HalHted S t , Chicago 
VAL.: pirm. treč., sėst. 3—g p.p. 

penkt, 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 Iki 8 
Trrriadicniaia tik susitarus 

4008 Archer Avenue 
Truputj j rytus nuo California 

Tel. YArda 7-7772 

D R T T P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVent 7Ut. St. 
Priėmimo laikas pagal susjtatims. 

Telefonus ORovehUl 6-6765 

DR. ANTHONY WHLLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South We«tern Avenue 
J'ricniims- laikas pagal sutarimą 

telofonu. 
Telefouus Urovenill 0-3012 

— • • * * •• i • 
• 
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D R A U G A S 
THE MTHUAN1AN DAIL* FRIEND 

•JIS4 8. Oiikl«y A?e., Chioafto H, III. Tel. VI r gi n U 7-6A40; 7-0641; 7-fl«l'2 
^nterM a* S«*oond-Cla»s Matter March 31. 1916 ut Ohlrago. Illinois 

rn.lrT the Act oi March 8, 1879. 

Member of the Cathollc Presą Aw'n 
Publlshed dally, exeept Sunday*. 

by the 
» tthuanian Cathollo Presu Society. 
PRKNUMERATA: Metama 
Chicagoj Ir CiceroJ $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

aUBSCRlPTION RATES 
|8.00 per year outalde of Chloago 
M.00 per year in Chlcago A Cicero 
$8.00 per year In Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų 8 infin.. 1 infin 

$5.00 $2.76 $1.26 
$4.60 $2.60 $1.00 
$6.60 $3.oo $1.86 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo. Juos gražina tik ift anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Gražūs Alto darbai 

Raudonasis Kinijos 
v 

pragaras 
v. LITAS 

Bolševizmas, neapkęsdamas 
šviesos, visur neša pragarą. 
Didžiausias bolševizmo priešas 
yra Katalikų Bažnyčia. Bolše
vizmą daugiausia sustiprino 
Vakarų politikų nusipolitikavi-
mas karo ir pokariniais metais. 
Šitas Vakarų nusipolitikavimas 
daugiausia reiškėsi kompromisų 
jieškojimu su bolševikais. Tik 
dabar Vakarų pasaulis atbun
da. Bolševizmo pragaras, kuris 
neša skurdą Ir sunaikinimą, da
bar apėmė beveik visą Kiniją. 
Bestijali.šku brutalumu Kinijos 

Iš Alto išlaikomo LATC (Lietuvių Am. Informacijų Centro) 
esame gavę mimiografuotą biuleteni, kurio turinys yra toks: 
Alto memorandumas JAV Prezidentui Lietuvos Nepriklausomy- bolševizmas pirmiausia puolė 
bes paskelbimo 34 metų išvakarėse; JAV gubernatorių pareis- | misijonierius, kurių daugumas 
kimai ir proklamacijos; JAV senate pasakytos kalbos apie Lie- 'perėjo ilgą ir kruviną Golgotos 
tuvą; senatorių "Extension of Remarks"; senatorių telegramos; ; kelią. Šiomis dienomis iš Kini-
senatorių pareiškimai; kalbos apie Lietuvą kongreso atstovų | j 0 8 g r | į 0 keturi vokiečių misijo-
iūmuose; kongresmanų pareiškimai Congressional Record'e; 
kongresmanų telegramos. 

Biuletenis turi 61 puslapius. Jis daro gero įspūdžio, nes 
rodo, kad lietuviai turi daug draugų tiek JAV federalinėje vy
riausybėje, tiek JAV abiejuose kongreso rūmuose, tiek paskirų 
valstybių gubernatūrose. Ir mes abejojame, ar visi valdžios 
žmonių pareiškimai buvo surinkti. Jei dar pridėti, kaip plačiai 
buvo garsinamas mūsų tautos vardas spaudoje ir per radiją 
Vasario šešioliktosios proga, turėtume dar geresnį vaizdą, ką 
esame padare dirbdami bendromis pastangomis, vieningai. 

SKARA 

Madona 

nieriai. Šiurpas ima, kada jie 
pradeda pasakoti, koks dabar 
gyvenimas po raudonosios Ki
nijos valdžia. Baisūs išgyveni
mai. Štai Tėvas Januarijus 
Grevve pasakoja: 

"Katalikų bažnyčios persekio
jimas Kinijoje dabar priima 
žiaurias formas. Iš 5000 kata
likų misijonierių, seserų ir bro
liukų dabar liko tik koks 1000. 
800 jų sėdi kalėjimuose. Sese
rys daugiausia kaltinamos žu
dynėmis. Betkoks misijonieria-
vimas, katalikų ar evangelikų, 
yra griežtai uždraustas. Išva
ryti misijonieriai dabar dau
giausia prisiglaudžia anglų 
Hongkonge. Hongkongas duo-

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAPROČIAI ISPANIJOJE 
K. PATALĄVltflUS, Madridas 

Tipingi ispanų papročiai ryš- tragedijos momentai. Katali-
kiai pastebimi svarbesniais me- kiška ir jautri ispanų tauta šu
tų laikotarpiais: šį kartą — į j a u d i n u s i lydi savo Išganyto-

Visų patriotingųjų Amerikos lietuvių vienybe atstovauja 
Altas (Amerikos Lietuvių Taryba). Jo ir jo išlaikomo LAIC 
rūpesčiu dabar jau kasmet senato ir atstovų buto rūmuose Va
sario 16-tos minėjimo proga skamba Lietuvos vardas. Žymiau
sieji senatoriai ir kongresmanai sako palankiausias kalbas apie 
Lietuvą ir lietuvius. Jų kalbos yra atspausdinamos labai svar
biame kongreso oficialiame leidiny "Congressional Record". 
Tai turi daug reikšmes. Nemažai turi reikšmes ir gubernato
rių proklamacijos ir mūsų veiklos ir siekimų publikavimas di
džioje spaudoje. Tuo laimime daugiau draugų plačioje šio kraš- I d a prieglaudą Europos ir Ame-
to visuomenėje, plačiau išgarsiname šiandienines Lietuvos žmo- r*kos misijonieriams,' kurių nė 
nių kančias bolševikų okupacijoje ir laimime paramos Lietuvos , v ' e n a s laisvu noru iš Kinijos nepamatysi, nei neišgirsi: čia 
išlaisvinimo kovai. Kaip svarbūs yra Alto vizitai pas Preziden- ' neišvyko. Vyskupas, prie kurio visas gavenink rimtumas bei l J f JSS^-1 
tą ir kontaktai valstybės departamente, apie tai. berods, ir kai- j šitie keturi vokiečių misijonie-
bėti nereikia. Visa ši bendroji Alto veikla daug padėjo, kad riai dirbo, šiomis dienomis mirė 

Didžiojoje Savaitėje, kurią is
panai vadina švenląja Savaite. 

Keistas sutapimas: Lietuvoje 
gavėnios laikotarpis yra tarsi 
šventai liūdnas metų laikas, vi
siems primenantis atgailos ir 
susikaupimo reikalą. Mūsų ga
vėnios giesmes, rodos, pačios 
didingiausios ir iškilmingiau
sios, ir perdėm lietuvio katali
ko sielą bei širdį veriančios, kai 
spauste įspaudžia į sielą litur
ginį Bažnyč;or, 'a'kotarpį bei 
dvasią 

Berniukas ant asilo 

Ispanuose gavėnios metu to 

ją su nepaprastu pamaldumu 
ir iškilme, kas galima pastebėti 
ypatingai paskutinėmis trijo-
mis Didžiosios Savaitės dieno
mis. Nevisur Ispanijoje jos 
švenčiamos vienodai: įdomiau
sia atrodo smalsiam svetimša
lio žvilgsniui — vakarinės, o 
dar daugiau pietinės Ispanijos 
dalyse. 

Kryžiaus keliai gatvėse 

Ispanija sudėtingas įvai
riausių Europos ir Afrikos ra
sių bei giminių vienetas, užtat, 
savaime aišku, ir religinis da
bartinės ispanų tautos skonis 
ir papročiai nėra lygūs. Vienur 

sentimentališkesni 

ligšiol JAV vyriausybė nepripažino Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių aneksijos, kad Lietuvos pasiuntinys Washingtone te
bėra pripažintas pilnateisiu savo krašto atstovu, kad turime 
lietuvių programas per Amerikos Balsą. Visi žinom, kad be 
be čia suminėtų dalykų Altas ir daug daugiau darbų yra atlikęs, 
bet pakaks ir tų, kad turėtų vaizdą, ką galima nuveikti dirbant 
nuoširdžiai ir vieningai. 

Gerai, kad LAIC išleido viršuje minimą biuletenį. Tai pui
ki medžiaga Amerikos lietuvių pastangų dėl Lietuvos išlaisvi
nimo istorijai. 

Iš pasikalbėjimo su Korėjos politiku 
Šiuos žodžius rašantis, besilankydamas New Yorke (ba

landžio 6 d . ) , turėjo progos susipažinti ir pasikalbėti su žymiu 
ir šviesiu Pietų Korėjos respublikos politikos veikėju, kuris šiuo 
metu lankosi JAV ir studijuoja teismų sistemą. Jis, Kyung 
Kenn Chang, yra buvęs Korėjos sostinės Seoul apskrities tei
sėjas, vidaus reikalų viceministeris (1949 - 1950 m.) ir krašto 
apsaugos viceministeris (1950 - 1951 m.). 

Didžiausias Pietų Korėjos gyventojų rūpestis šiandien esąs 
vedamos karo paliaubų derybos. Jie labai biją, kad tos derybos 
nesibaigtų nuolaidomis komunistams. Korėjiečiai norėtų, kad 
Jungtinių Tautų jėgos visą kraštą apvalytų nuo komunistų, j j 
apjungtų, atstatant laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Esą bū
tų pavojinga mūšius sustabdyti dabartinėse karo fronto pozi
cijose. Komunistai visvien neiškęstų ir, ar vėliau ar anksčiau, 
naujus agresijos žygius darytų. Krašte visą laiką būtų baimės 
ir tai kenktų tiek politinei tiek ekonominei padėčiai stabilizuotu 

Besikalbant su p. Chang, atrodė, kad Pietų Korėjos gyven
tojai yra pasiryžę kariauti iki pergalės, nes taika dabartinėmis 
sąlygomis jų nepriklausomai ateičiai yra pavojinga. 

Jdomu, kad komunistai ir šiuo metu tebeveikia pietinėje 
krašto dalyje. Jie veikią prisidengdami visokiausiais nekaltais 
vardais. Tai parodo, kad komunistai visur veikia tais pačiais 
metodais. Juk ir JAV dar yra žmonių, kurie pasiduoda komu
nistų propagandai ir šiaip jau jų agentų yra suklaidinami. 

Kyung Kenn Chang pasakojo, kad Korėjos būklė yra labai 
liūdna. Visas kraštas yra sugriautas, sunaikintas. Skurdas ir 
vargas yra didelis. Gyventojai esą labai dėkingi Amerikai už 
didelę ir nuolatinę pagalbą. Jis vis tik tiki, kad kova bus lai
mėta ir kad Korėja bus laisva ir nepriklausoma. 

Paklausus, ar p. Chang yra girdėjęs apie Lietuvą, atsa
kė gana daug. "Ir Lietuvos žmones persekioja ir kankina 
tas pats komunizmas, kuris yra užsimojęs ir Korėją paverg
ti" — pastebėjo p. Chang. 

Kad prezidentas yra darbininkų ir jų organizacijų drau
gas, dar labiau išryškėjo iš jo kalbos, pasakytos praėjusį antra
dienį plieno pramonės darbininkų streiko reikalu. 

kalėjime. Katalikų nuncijus po 
brutalaus teroro išvarytas". 

Tėvas Januarijus dabar apsi
gyveno Padeborno pranciškonų 
vienuolyne. Šiurpūs jo atsimi
nimai apie bolševikinę Kiniją. 
Prieš 15 metų Tėvas Januari
jus kartu su kitais misijonie-
riais pradėjo darbą kaip moky
tojas Shantung provincijos gim 
nazijoje. Shantungo provincija 
ligi 1948 metų priklausė Nacio
nalinei Kinijai, todėl darbas bu
vo įmanomas. Bet 1948 metais 
Shantungas atiteko raudonie
siems, kurie pradėjo baisų krikš 
čionių persekiojimą. Pirmi smū 
giai teko misijonieriams, kurie 
dirbo mokyklose. Bolševikų vy
riausybe pirmiausia paskelbė šū 
kį "Los von Rom". Tam tiks
liu buvo renkami gyventojų pa
rašai. Gyventojai visokiom prie 
monėm buvo raginami stoti į 
komunistų partiją. 

Tėvo Grewe manymu, devyni 
dešimtadaliai Kinijos gyvento
jų nėra komunistai. Kinijos gy 
venimas dabar daug blogesnis 
kaip pirma. Turtingieji Kinijos 
gyventojai pasidarė biedni. Bet 
biednųjų biednumas dabar dar 
baisesnis. Kalėjimai pilni žmo
nių. Bet gyventojai, ypatingai 
jaunimas, prieš bolševikų tiro
niją rodo didelį atsparumą. 

1951 metų balandžio mėn. 10 
, dieną šitie keturi vokiečių mi
sijonieriai suimami. Baisūs tar
dymai dieną ir naktį tęsiasi aš
tuonis mėnesius. Kaltinimų 
standartas visur vienodas: špio 
nažas Amerikos naudai, prieš
valstybinis veikimas ir tt. "Mū
sų nemušė, bet elgesys buvo 
nežmoniškas", sako tėvas Ja
nuarijus. "Po dvyliką dvasi
ninkų sugrūsta šešių kvadrati
nių metrų rūsy. Per visą tar
dymo laiką negavome gryno 
oro". 

"Nuo penktos valandos ryto 
ligi devintos vakaro turėjome 

_ . ir mažiau europietiški, o kitur, pamaldumas sutelkiamias Di-1 . x. . . x *,„. . .,-. , .priešingai, rimtesni ir panases-dziojon Savaiten. Daug kur nuo ! . . • ' . _. . _. . . %- . , ,. T . v ni i mūsiškius. Siaurineie ir va-pat Verbų sekmadienio jau iš i. \ . . _ . . . J . karinėje Ispanijoje paskutine-
tikrųjų pradedama švęsti Di
džioji Savaitė. Išskyrus didmies 
čius, Verbų sekmadienį daroma 
graži vaikų ir mergaičių proce
sija. Vienas iš jų būtinai turi 
joti ant mažo, bet elegantiško 
asilėlio, kas mažiesiems ispa-
niukams primena Jėzaus įjojimą 
į šventąjį miestą — Jeruzalę. 
Lenktyniuojama verbomis: bran 
giausios ir labiausiai ispanų 
mėgiamos palminės verbos, ku
rių, ypač pietinėje Ispanijos da
lyje yra pilna. 

Sakoma, jog giliausieji krikš
čioniškosios mistikos etapai yra 
Kalėdos ir Didžioji Savaitė. 
Vienur prisimenama džiaugs
mingas Kristaus atėjimas į šį 
pasaulį, o kitur skausmingai ap
vaikščiojama patys jausmin
giausi ir rūsčiausi dieviškosios 

nejudėdami sėdėti ant žemės. 
Kiekvienas pajudėjimas buvo 

mis Didžiosios Savaitės dieno
mis yra kaip šventa diena: ma
žai kas dirbama, blaivūs ir links 
mi ispanų veidai lyg apsitrau
kia gilaus pamaldumo, susikau
pimo ir liūdesio bei skausmo 
šydu. Neišgirsi tomis dienomis 
nei įprasto ispanams triukšma-
vimo gatvėse, nei dainų, ar ko 
panašaus. Visi iš namų eina į 
bažnyčią pamaldoms, o iš ten 
atgal į namus, ar kartais, ypač 
Didįjį Ketvirtadienį ir Penkta
dienį — kalinamo Kristaus ap
lankyti. Išskyrus didmiesčius, 
Didįjį Penktadienį visur su ne
paprastu dvasiniu susikaupimu, 
tyla ir ašaromis akyse apvaikš
čiojama miestų ir miestelių, ar 
net ir kaimų gatvėmis ir aikš
tėmis Kryžiaus Keliai. 

Iškilmės Madride 

Ispanijos centras — garsus 
savo Didžiosios Savaitės proce-

ALOYZA8 BARONAS, Cicero, Tll. 

Tęsinys 
Tikrai, triukšmas buvo čia pat už spindinčių vartų. Serafija 

valandėlę pagalvojo ir staiga pakėlė vyno ąsotėlj, padavė jį mer
gaitei, paėmė ją už rankos ir 'švedė iš kiemo. Kryžiaus procesija 
ėjo pro pat jų vaitus. Prieky jos ėjo maži berniukai, nešdami 
kankinimo įrankius. Serafija vėl ėmė skverbtis per minią, kuri 
nebuvo tanki, nes minia daugiau ėjo užpakalyje ir šonuose, o 
procesijos priekyje tebuvo tik paskiri žmonės. Budeliai norėjo ją 
sulaikyti, bet ji susimaišydavo su kitais žmonėmis, be to, ji buvo 
graži, ir sargybiniai minutę žiūrėjo į jos šviesų veidą po tamsiais 
plaukais ir į jos juodas ir spinduliuojančias akis, ir kai susigrie
bė ją sulaikyti, Serafija buvo tik per žingsnį nuo Kristaus, porą 
žingsnių atsilikusio nuo Kiriniečio, kuris, stambus ir nepatenkin
tas, vilko sunloj medj. Nors Kristaus buvo prakaituotas, sukru
vintas ir palinkęs, bet vis dar atrodė toks pat augštas ir kruvina
me veide b'^vos tos pačios akys. Ramios, atleidžiančios ir tokios 
geros, ka<l J jas negalima buvo pažvelgti. Serafija suklupo, nusi
traukė nuo galvos skarą ir susuko: 

— Leisk nušluostyti man mano Viešpaties veidą. 
Kristus kaire ranka paėmė švelnios vilnos skarą, nubraukė 

ja par veidą ir, abiem rankom suvyniojęs skepetą, grąžino Sera
fija, kuri, pabučiavus ją, pasikišo po siaustu. Visa tai tetruko 
tik minutę, ir, šitokio drąsumo nustebinti, kareiviai ir minia su
ktojo. Gi Serafija paėmė iš mergaitės ąsotėlį vyno ir pakėlė, bet 
tuo laiku minia nežmoniška jėga pradėjo veržtis artyn — pažiū
rėti, kas atsitiko. Minia pradėjo ūžti daugiau negu pirma, varan
tieji suprato, kad leido atsitikti kažkam neleistinam, ir todėl stip
riai pastūmė Serafija šalin ir dėl šito neleistino sustojimo ėmė 
mušti Kristų, nors ir jie žinojo, kad paduoti skarą nusišluostyti 
buvo senas paprotys. Budeliams ši procesija buvo darbas, ir jie 
norėjo kaip galima greičiau juo nusikratyt. Kiekvienas turėjo na
muose savų rūpesčių. 

Serafija išsiveržė iš ją pradėjusios nešti minios ir grįžo na
mo. Namie ji išsitraukė skarą, padėjo ją ant stalo. Ji metama 
truputį prasiskleidė. Virpančiom rankom išvyniojusi, šūktelėjo: 

— Vera ikon-tikras paveikslas. Tikras. 
Serafija susijaudinus ir išsigandus apalpo, ir šalia jos su 

ąsotėliu rankoj ant grindų atsisėdo duktė graudžiai raudodama. 
Procesijoje į Golgotą ėjo ir gerų žmonių. Serafijai grįžus į 

namus, vienas gerųjų, Siracho tolimas giminė Solomas, užėjo į 
Serafr.cs namus, ją atgaivino tuo pačiu vynu, kurį ji nešė Kris
tui. Ji atsigavusi parodė skarą ir pasakė: 

— Dabar jau išsižadu visko už vieną šį Viešpaties atminimą. 
Išėjęs Solomas papasakojo tatai moterims, kurios irgi sugrį

žo į Serafijos namus pasižiūrėti. 
—Vera ikon-šūktelėjo viena. 

— Tikras paveikslas. 
— Tikras, kalbėjo jos viena paskui kitą, ir Serafija tą dieną 

gavo amžiną paveikslą bei naują ir amžiną vardą. 
Veronika padėjo skarą j skrynią ir kartu su kitomis mote

rimis išėjo j Kalvarijon kalną. Staiga Veronikai viskas pasirodė 
kitaip. Viskas pasidaro prasminga ir pilna. Ji išeidama pažūrėjo 
į savo mergaitės akis ir pamatė Jo paveikslą, tokį mielą ir nekal
to gerumo. Ir balandžiai linksmai skraidė viršum mūro, ir jie at
rodė kaip miniatiūrinės paveikslo dalys. Dangus buvo tyras ir 
mėlynas. Ir Veronika toj platybėje ir gylyje matė Dievo paveiks
lą. Žaliom palmės, ir vynuogynai, ir plaštakės didelės ir spalvotos, 
visos iš Dievo rankų. Ir kai vėliau sproginėjo kalnai ir griaustinis 
griaudė ir žybčiojo žaibai mirus Kristui, Veronika ėjo namo, ma
tydama visur Dievo paveikslą. Ir vėjuje, kuris judino palmes ir 
vynuogynus draskė žemėn, ir liūdnam ir pilkam danguje, kuriuo 
lėkė tamsūs debesys, ir blykščiojančiuos į savo lizdą lekiančių 
paukščių sparnuos — Veronika matė Dievo paveikslą. Ir kai grį
žo namo, ji skarą paslėpė, nes ji kiekvienoj vietoj, kiekvienoj pė
doj ir saulės spindulio švytavime, ir žvaigždės degime, ir mė
nulio spindesy Jordano upely bei aksominiam kipariso žiede, ir 
žalioj vejoj kalnų papėdėse matė Dievo veidą ir girdėjo jo žings
nius. 

Ir šventos moterys po Veronikos, buvusios Siracho žmonos 
Serafijos, mirties skarą iš jos paėmė ir paslėoė, kad ji išsilaikytų 
ilgus amžius kitiems žmonėms, kurie nemato Dievo veido nei tiks
liausiam žvaigždžių kely. nei jūros spindėjime, nei amžinuose ir 
masiniuose kalnuose, ar mažam paukščio ciebsėjime, bet kurie no
ri matyti, kurie jieško ko nors sunkiai įžiūrimo, nors skaroj atsi-
mušusio paveikslo, užsimerkdami prieš didelį Dievo paveikslą: 
dangų, žemę, jūros dundesį ir nepabaigiamą dienų skubėjimą pro 
gyvenimą ir mirtį į atsikėlimą ir į kančios bei laiko pabaigą. 

(Pabaiga) 

smarkiai baudžiamas. Vienas s i J o m i s " č i a ' Augiausia, tems 
sargybinis, kuris pasakė, kad t a n t ' nesuskaitomos pamaldžio-
misijonieriai esą geri žmonės, s i o s i s P a n l * h a u d i e s i r i n t e l i & e n " 
buvo geležimis surakintas ir iš- U«>QS m i n i o s ' g a u s i a i pasi 
vestas". 1951 metų lapkričio 
mėn. 24 d. tėvams misijonie
riams perskaitomas teismo 
sprendimas, kuriuo visa misi
jonierių nuosavybė — fotoapa
ratai, rašomosios mašinėlės ir 
kt. — atimama. Vienuoliai iš
tremiami iš Kinijos, ligi sienos 
palydint karine sargyba. Vi
siškai nuvargę ir išbadėję mi
sijonieriai pasiekė Tientsiną, 
kur turėjo ilgesnį laiką praleis
ti ligoninėje. Tik šiek tiek su
stiprėję jie pajėgė sugrįžti į 
tėvynę. 

"Nors tėvynė man yra labai 
brangi, bet mano širdis pasiliko 
Kinijoje", sako atsisveikinda
mas Tėvas Januarijus. Buvo 
galima suprasti, kad jei tik bus 
galima, prie pirmos progos jis 
vėl atsidurs Kinijoje, nešdamas 
Kristaus mokslo šviesą. 

puošusios, ypač ispanės mote
rys, renkasi procesijai. Šios 
giliai religinės eisenos turi tiks
lo palydėti geriausių Ispanijos 
skulptorių pagamintas Kris
taus, Švenč. Panelės, ar ką 
nors bendro su Kristaus kan
čia turėjusių šventųjų statulas, 
kryžius, karūnas, ar net altorė
lius. Neretai tokiose eisenose 
nešamos paskiros kryžiaus ke
lių statulų grupės. Ispanų gal
vosena, kuo arčiau eisi prie 
šių dievobaimingų statulėlių, 
tuo garbingesnę vietą užimsi 
publikos akyse. Atgailaujantie
ji, ar šiaip didesni nusidėjėliai 
eina basi po didžiuoju proce
sijos kryžiumi, ar po kokios 
nors Madonos apsiaustu. 

Pietų Ispanijoje 
Karštabūdžiai pietų Ispani

jos tipai — andalūzai — nepa 

sitenkina vien tik bažnyčias 
lankyti: Didžiosios Savaitės die 
nomis gatves ir aikštes, ar net 
ir visą miestą, ar miestelį pa
verčia šventove. Granada, Ma
laga, Cadiz ir Sevilla, ar net ir 
kiti didesni Andalūzijos mieste
liai lenktyniuoja savo procesijų 
iškilmingumu .ir puošnumu. 
Specialūs šių religinių Didžio
sios Savaitės eisenų komitetai 
dirba išsijuosę visus metus, kad 
tik geriau ir skoningiau paruoš
tų viską Kristaus kančios pa
minėjimui. 

Andalūzai be galo pamaldūs 
į Skausmingąją Dievo Motiną: 
taip ją apkrauna žvakėmis, 
brangiais ir auksu išpuoštais 
apsiaustai , s J kitomis brange
nybėmis, jog pirmą kartą pa
mačiusiam atrodo t ikr ts pie
tiečių ispanų perdėjimas. 

Čigonai 

Kartais net ir grynai juokin
gų dalykų tenka pamatyti. Is
panijos čigonai irgi iš vieno ei

na visose Didžiosios Savaitės 
iškilmėse su katalikais, užtat 
ir jie atgailaudami kartais ne
ša ir gana sunkoką kryžių per 
procesijas. Pavargę ir išprakai
tavę čigonėliai stengiasi susto
ti pailsti, nes sako. kad ir Kris
tus benešdamas savo kryžių ir
gi susilaukė progos atsikvėpti 
trupučiuką, pavaduojart gera
jam kireniečiui. Tačiau daž
niausiai mėgsta sustoti kur 
nors prie smuklės, ir palikę 
kryžių prie sąsparos, eina iš
mesti vieną kitą burnelę! O jei 
svetimšalis nusišypso iš tokie 
čigonų "pamaldumo ir pakūtų" 
tuojau atkerta: — Ne Sevilijoj 
pasaulį išvydęs, nesuprasi Di
džiosios Savaitės papročių! — 

Kol mes esame susirūpinę tik
tai savimi, mus jaudina kitų 
žmonių klados. Ga'vokime daž
niau apie savo pačių paklydi
mus, ir mes būsime atlaidesni 
kitų nuodėmėms. 

! FenelonaB 
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GRAŽIAUSIAS MCSV DARBO IR VILČIŲ MARGUTIS 
ŽMOGAUS IK TĖVYNES PRISIKĖLIMAS TEDŽIUGINA 

VISA ATEITININKŲ SEIMĄ. ALELIUJA! 

"Sustiprinti dvasią dieviškąja malone ir pakelti 
gyvybę ligi dvasios, augštumų buvo pagrindinis 
Kristaus uždavinys". 

(Dr. A. Maceina, Didysis Inkvizitorius, 121) 

GYVOJI APAŠTALO DVASIA 
ALFA ŠULINSKAS 

Ateitininkas, laikydamasis 5. Tačiau katalikas veikėjas, 
Dieviškojo Mokslo, savo katali- būdamas švelnus savo būdu, ne-
kąja prigimtimi yra apaštalas, turėtų būti ištižęs savo veiks-
arba, kitais žodžiais betariant, 
katalikas veikėjas. 

Aiški ir gyvenimiška ateiti
ninko pasaulėžiūra verčia jį bū
ti akcijos žmogumi. Degti ir 
kitus uždegti! Šviesti pačiam 
sau ir kitus apšviesti! 

Ateitininkas, būdamas moder 
niuoju šių laikų apaštalu, su di
džiu dėmesiu turi rūpintis su
siformuoti ateitininkišką apaš
tališką charakteri, kuris pasi
žymėtų atitinkamais suvumais, 
jo apaštališką darbą kuo sėk
mingiausią padarančiais. 

Kurie tad turėtų būti apašta
liškojo (ateitininkiškojo) cha
rakterio savumai, kurios žy
mes? 

mu: jis gali turėti ir griežtu
mo; bet tik tada ir tiek, kada 
ir kiek reikia. Griežtumas yra 
lyg druska valgiui. Betgi rei
kia žinoti, kiek j kuri valgį dė-

6. Ir sunkiausiais momentais 
apaštalas nenuleidžia rankų. 
Jis yra daugiau optimistas, ne
gu pesimistas. Jis tikisi laimėti 
net tada, kada. atrodo, jau ne
bėra jokios vilties laimėti. Kar
tą pralaimėjęs, jis siekia ir ti 

Tarybos, esančios Europoje 
Šios Tarybos atstovė JAV yra 
D. Kisieliūtė, gyv. Chicagoje. 

— New Yorko stud. at-kų su 
sirinkime balandžio 6 d. paskai
tą skaitė tėvas Bern. Graus-
lys. OFM. 

Vytautas Vaitiekūnas New 
Yorko at-kų sendraugių susi
rinkime kovo 28 d. padarė pra
nešimą apie tarptautinę politi
kos padėtį ir Lietuvos laisvini
mo bylą. Diskusijose iškelta 
daug aktualių klausimų. 

— Rrooklyno moksleiviai at-
kai kovo 29 d. surengė religinę 
valandėlę, skirtą Lietuvos Glo
bėjui šv. Kazimierui paminėti. 
Tėvas J. Adomavičius, OFM, pa 
skaitoje nupiešė šv. Kazimiero 
kaip žmogaus ir šventojo, gyve-

mimą. Meninėje dalyje pasiro-
:dė M. Plečkaitytė, A. Ragažins-
kaitė, K. Trimakas. Pabaigos 
žodį pasakė kuopos globėjas A. 
Bendorius. 

Prof. J. Brazaitis kovo 30 
d. Bostono liet. visuomenei pa
dare aktualų pranešimą politi
kos klausimais. Taip pat trum
pai buvo apžvelgta Vyr. Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto at
liktieji darbai Lietuvos bylos 

ti druskos, kad nepersūdžius.^ r e i k a l u Malonus svečias prof. 

J. Brazaitis dalyvavo ir at-kų 
sendraugių susirinkime ir kal
bėjo mūsų viešojo gyvenimo 
klausimais . 

ties' 
Alfa Sušinskas š. m. "Vy-
3 nr. spausdina aktualų 

kiši kitą kartą laimėti. Žinoma, | straipsnį "Lietuviškojo zo-
? paštalo optimizmas neturi būti džio garbė". Tame pačiame nu-
naivus: jis turi žinoti, kad sto
ros mūro sienos kakta nepra-
muši. 

7. Daugiausia bloga žmo
nėms padaro liežuvis. Liežuvio 

1. Pirmoji pagrindinė ateiti- Į neValdant neįmanomas joks tik-
ninko kaip katalikų veikėjo žy- j r a s katalikškas veikimas ir joks 
mė arba dorybė yra tikėjimas. 1 k t t l t tukįškas laimėjimas. Kata-
Katahka* veikėjas, neturėda- j l i k a s v e i k 6 j a s tUri daug žinoti,', ^ ^ m o r a l ę " . Kalboje tpstu 
mas tvirto, gilaus ir nepalau- k ^ k a r t u j i s t u r i l a b i a u ž i m > j . ų ^ ^ k r f | f c t š e i m Q S 

žiamo tikėjimo į Dievą ir , Jo tt> k ą k a m 8 a k y t i i r k a i p s u j j m i m u b e s i r ū p i n a n t > M o t i n o S 

Bažnyčią, neilgai te.stvers sa- j k u o kalbėti. 
vo apaštališkame kelyje. Gilus, 8 Apaštalas turi degti mei-
tvirtas tikėjimas yra vidinė ug- , l e Dievui, savo skelbaimoms tie-

meryje kur. St. Raila rašo apie 
kelione*. Romon įspūdžius 
"Mes keliavom į Romą". 

Kun. Dr. M. Čyvas kun. 
biuletenyje "Lux Christi" nr. 2 
(1952) paduoda Sv. Tėvo Pi
jaus XII kalbos, pasakytos 
1951.10.29 santrauką — "Apie 

Dienos minėjimus berengiant. 

— Arkiv, Jurgis Matulaitis 

uis ir neišsenkanti jėga. kuri L a m 8 įr 'žmogui, kurį jis nbri j -MMatovMIiii; MI0, prieš 25 m 
varo visą katalikškojo veikimo įsimeti. Niekas nėra taip grei 
mašiną. Deja, vis dėlto kartais t a i pajaučiamas, kaip meilė ir 
pasitaiko vadinamųjų net "di- neapykanta. Su meile skelbia-
delių" katalikų veikėjų, kurie m o s t i e s o s | g a u n a nepaprastą. 
tik lūpomis veikia, tik dėl ku- ,patraukiančią jėgą... 
rio nors išskaičiavimo, patys Pagaliau kataliko veikėjo žo-
neturėdami tikinčio-. tikrai d z i a i i r j 0 veiksmai turi skam-
krikščioniškos širdies. Atėjus W t i d a r n i a harmonija... 
sunkiam, bandomam ir kritiš- :

 T i k būdamas gyvos, apašta-
kam momentui, jie pasitraukia U S k o 8 dvasios ateitininkas ati- j Padėka 
nuo to, ką dar vakar skelbė; ; t j k s s a v o didįjį šūkį ir atliks Nuoširdžiai dėkojame: šv 
šitokie "katalikų veikėjai" n e - i s a v o didžiąją misiją, kuri yra Antano parapijos klebonui kun 
turi tikrojo tikėjimo; dėl to jie j a m Dievo ir Tėvų Krašto pa- lKn- Albavičiui, davusiam vysk. 
ir nesugeba iki galo ištverti skirta 
apaštalo kelyje. 

tus miręs, lietuviuose minimai 
ir gerbiamas kaip švento gyve
nimo žmogus. Tėvai marijonai 
praneša, kad šiais metais jau 
bus galima Romoje pradėti ofi
cialią arkiv. Jurgio šventumo 
bylą, nelaukiant, kada bus ga
lima grįžti į Lietuvą. 

KRONIKA 2. Gyvenimo taurumas ir šir
dies gerumas yra antroji tik
rojo apaštalo žyme arba, šaky- ' — |>r. A. MaoeUm š. m. kovo 
tume, dorybė. Daug daugiau j mėn. "Aidų" nr. straipsniu 
nuveikiama ir pasiekiama gera j "Prarminga sukaktis" pamini 
širdimi, negu be geros, mylin- i>r. j 0 no Griniaus 50 metų am-
čios širdies vier tik kietu, šaltu žiaus sukaktį ir garbingąjį su-
protu triušrinant vadinamojoi kaktuvininką nagrinėja kaip 
|)t*iešo argumentus bei nusista- mokslininką, literatą, visuome-
tymą. Ateitininkas, katalikas nįninką ir žmogų. Dr. .1. Gri-
veikėjas apaštalas, nebūdamas niaus dabartinis adresas: DP 
savo gyvenimu taurus ir geros Regierunsglager, Schlessheim 
širdies neturėdamas, yra pana- j b. Muenchen, Germany. US Zo-
šus į dviašmenį aštrų kalaviją, ne. 
kuris į visas puses viską kerta — r,oH Angcje«, Calif., at-kų 
ir naikina, o nieko nelipdo ir sendraugių skyrius kovo 29 d. 
nejungia. surengė diskusijas lietuvių tau-

3. Apaštalas yra valios žmo- tinių papročių klausimu. Refe-
gus. Silpnos valios veikėjas ravo F. Kn lirka, kun. V. Ši-
daug apžios, bet maža nukąs; liauskas ir M. Audronienė. 
ką prr l ' jęs jis neišvarys iki Naujoji Clevelando, Ohio, 
galo. O Kliūtys, iškilusios apaš a t kų sendraugių skyriaus vai-
fališkame darbe, galutinai su- į dyba veiklos plane žada dau 
triuškins ir patį silpnos valio* giau rūpintis pasaulėžiūros, re-
veikėją. liginrs praktikoj., lietuviško švie 

4. Apaštala-> \likėjas yra timo Ir auklėjimo reikalais. Ko-
svelnus savo būdu. Būdo švel-vo 30' d. susirinkime apie tai | ekonomistų nuomone dolerio 
numas yra didelė jėga laimėti Kalbėjo pir,n. P. Gruodis, kun, I nuvertinimas nuo $35 už auk-
žmogui; būdo Švelnumas yra dr. K. širvaKs. Susirinkimui !so unciją iki $50 numažintų 
lyg šilti, gaiviną pavasario sau-, pirmininkavo P. Ba'čiūnas, sek- infliacijos pavojų ir palengvin-
lės spinduliai kurie ištraukia retoriavo St. Laniauskicnė. tų JAV ekonominę naštą. Nu-
iš žemėn naujus daigus; švelnus P, Balčiūniene", gyv. Cle-
apastalo būdas dažnai at'Uaroi velande, Ohio, į Ateitininkų Fe-
ir kieciausidi, užsispyrusių Mir-, deracijos Vyr. Valdybą jėjo j teikiant kreditut Anglijai 
dl2. kaip ryšininke tmt Ateitininku Prancūzijai. 

VELYKŲ NUOTAIKOJE tyti prancūzišku vynu, atsisvei- "našlaičiais" pajudėjo "tėvy-
kine, lydimi garbės sargybos, nes" link. 
išvažiavo. Pravažiavus Prancūzją, trauki 

Kelione buvo numatyta i Mar g j ė j ° , P W ^ ^ ? * ^ * 
.. „ u- S i H u ' Imk Berlyno. Mūsų tautiečiai seile. Prabėgo mėnuo laiko be 

laukiant žinios, bet viskas din 
go, lyg vandenyje. Ir koks bu
vo mano nustebimas, kai vieną 
rytą atėjęs į prausyklą, radau 
visus šešis savo tautiečius be
simaudančius. Jie buvo paten
kinti, lyg iš kitos planetos at
keliavę. 

Pasirodo, kad mūsų tautie
čiams buvo neįmanoma pralysti 
pro legionierių skryningą (o 
pabaltiečių tuo tarpu oficialiai 
nepriimdavo). Pagyvenę karei
vinėse, pamaitinę alkanus para
zitus, kurių apsčiai ten buvę. 
Prabėgus trijų savaičių laiko
tarpiui prancūzai surado išeitį: 
atiduoti rusams, kurie juos at
sivežė į savo lagerį .esantį Pa
ryžiuje. Tame lageryje buvę 
apie 350 žmonių įvairių tauty
bių iš užgrobtų kraštų, o taip 
pat keletas ir mūsų tautiečių. 
Po trijų dienų transportas su 

nors ir nakties metu, labai nu-
•teDo, kad transportas ėjo pro 
tą patį miestelį K., iš kurio bu
vo išvažiavę. Daug neliko laiko 
galvoti. Traukiniui pradėjus 
judėti palengva prieš kalną, nu
stūmė snaudžiantį enkavedistą 
ir visi šeši iššokę pabeso. 

Tai buvo antras pabėgimas. 

Spaudos suvažiavimas 
JAV-bių katalikų spaudos su

važiavimas įvyks birželio 18-21 
dienomis Notre Dame universi
tete. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA rFRKRAUSTVMU 

ir įvairių daiktų pervežimui 
Taip pat persiunčiame į užsienį 

pakietelius įvairaus maisto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTfeD STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

Jane Povvell įspūdingai dainuoja. Ji greitai dainuos veikale 
„Small Town Giri". 

Antru kartu rusų naguose 
VLADAS NAVICKAS, Kcnnan 

Prieš kiek laiko jau buvau vo pasiūlyta važiuoti į svetim-
rašęs "Kaip mes pabėgome ve
žami į SSSR". Bet tai buvo 
tik pirmas pabėgimas. Štai kas 
įvyko toliau: 

1945 metų rudeni, dar mums 
nespėjus g.,v.-i atsipeikėt', iš
sprukus, ii, gruzino medžiotojų 
nagų, nespėjus apeiti ir susi
pažinti su Pfalzo miestel'u K., 
kuris y."a prancūzų zonoje, bu-
-

šalių legioną. Mes, negalvodami 
nieko blogo, užsiregistravome 
važiuoti. Mūsų buvo vos de
šimt vyrų, visi lietuviai. Atė
jus paskirtai dienai išvažiuoti, 
liko vos šeši. Mes, lyg kokio 
nujautimo paskatinti, atsisa
kėm nuo savnoriško žygio. Ži
noma, už tai niekas mūsų ne-
caudė, o šeši tautiečiai, aplais-

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA- GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtų atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaikų mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, t as jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
Pradek taupyti šiandien! 

MUTUAL žecLrJmm 
K 

ANO lOAM ASSOCIATIOM 
1202 W. Ctrmok fcl • Oikogo S. WL 
IOMN 1 KAZANAUSKi^ rVM. • f«i. VI «iW« 7474F 

to $10.000 by P.S.LI.C 

'» 

V 

<{r 

^ 

M. Valančiaus minėjimui 
akademijai savo parapijos salę 
ir tarusiam mielą atidaromąjį 
žodį, kun. dr. V. Ragdanaviėiui, 
paskaieiusiam turiningą paskai
tą, solistei Vai. Cinkaitei, pia
nistei Aid. Prapuolenytei, akto
riui J<. Gaudrimui gražiai iš
pildžiusiems meninę dalį. 

At-kų Sendraugių Valdyba 

Ar doleris bus nuvertintas? 
Ryšium s>i sklindančiais gan 

dais, jog Anglija ir Prancūzija 
numato dar šių mc'i* pabaigo
je nuvertinti savo valiutą, pi
nigų biržoje kursuoja gandai, 
jog ir Amerikos doleris tur£& 
būti nuvertintas, nes priešin
gai dabartine Amerikos pagal
ba Europos kraštams per bran 
giai kaštuotų mokesčių mo
kėtojams. Iš kįitos pusta karo 
programa Ir kreditai užsie
niam;-; yra taip toli nužengė, 
jog jų apkarpymas salėtu at
nešti katastrofa vakarų gink
lavimosi programoj**. Kaikunų 

SOTŪS ALKANAM FADEK! 
All> OVKUSKAS, Inc., 31:13 S. llalstod St., ChloagO S, icl. DA 6-3859 
Bendrove BlunCla muisto Siuntinius \ Vokietijų ir Uitus kraitUS, Iš
skyrus SSRS, Pristatymas trunka aplo 17 d, nes siuntiniai siunčiami 
Iš Ku ropos sandelių. Pilnas draudimas. Kcikal. pilno slunt. sąrašo. 

\ 

Siuntinys N r. 3 — $6.20 
4 sv. rūkytų lašini g 
2 sv. kiauliniu tauku 
Z. Hv, margarino 
1 sv. klaulionoH mCsos 

Siuntinys N r. 6 
A. 10 svaru cukraus $2.60 
B. 20 sv. cukraus $4.70 
Siuntinys N r. 10 — f 6.50 
2 sv. rūkytu lašinių 
i sv. degintos kavos 
2 sv. margarino 
2 sv. kiauliniu taukų 
1 sv. rtakavos 
I sv. šokolado 

Siuntinys N r. 12 —- $((.40 
2 sv. rūkyti; laš|ntų 
2 sv, kiaulinių taukų 
1 sv. degintos ' avos 
1 sv. kakavos 
1 sv. Šokolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys N r. 19 — $9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintps kavos 
2 sv. kakavos 
I sv. šokolado 
4 V6 s v. cukraus 
J gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 24 — $11.M, 
f> sv. rūkytų lašinių 
.: sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. šokolado 
2 sv. marmalado 
2 sv. sūrio 40^f riebumo 
i sv. degintos kavos 
S sv. kakavos 
Siuntinys N r. 25 
10. 9 sv. gryn. kiaul. taukų $5.25 
C. 15 sv. gryn. kiaul. taukų $8.00 
Siuntinys Nr. 7 
A. 10 sv. balt. kviet. miltų $2.50 
B. 20 sv. balt. kvlct. miltų $3.90 

VISKO UŽTEKTI MI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/ėmus Kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

^ ^ 

SS % 

vertinus tuo būdu dolerį būtų 
"sutaupyta" apie $1,200,000,000 

ir 
^ 

(JAUTAS NAUJAUSIOS LAIDOS RELIGINIO 
TURINIO IJUTUVIŠKAS REKORDAS 

,,Mukia" — Br. Budriūno 

ir „Skubink Prie Kry

žiaus" — C. Sasnausko, \-

dainiiotas Br. Jakubaus-

kaites-Jacikevičicnes, mez

zo-soprano.' 
Kaina $1.50 

Lietuviška VoHolIJa su gražlauBiOftita trodietnemuJ vostuvių ajfolgg 
dainomis Ir papročiais, Trys 12" rokdrdal tik po IJ.00 

Kiti malonūs Lietuvio Širdžiai rekordai parduodami tik po . .. .8B0. 
Tykiai Nemunėlis Toka Ir Spaudos Valsas, fdalnuotn "Pirmyn" onoro. 
PŽolls Ir Uoi.smai ir Svajūno*. Duetas su orkestru. 
rivvenk Juokis Ir MUėk Duotas su orkestru. 
Levaudrells Orybal Kurtus, (dainavo Marija StruniNkimr n l'rt-

raa Petraitis. , , „ . 
oi Cta-čta ir Ganėm aveles — Durtus. BtrumaHlenl ir Petrams. 
Kanklininku Polku ir Ar Tu žinai. Mano Broli? V. Dineika Ir J. 

Petrauskas. , 
sudiev, Basutes ir Svajone" ir Meili — Duetas. St, Pauraf ir J. 

Antanėlis 
Jonelio Polka u- Dariau Lyseles. Įdainavo A. Saultev(oiUB Ir Lietuviu 

Orkestras. 
Kauno Valsus u " Polka ..Noslst iiiukit". V. Ulnclka Ir Irl.auskas. 
AukMi Kulneliai ir Ak NorėOluu. Jdalnaso .1. g*ck l>* Maincrlų 

(h'kesi ras. 
Stoviu Prieš Ta\e ir oi. Mergele. Mahanojaus Orkestras ir tiain. 

A. Saiikeviėlus. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. Chicago 8,111. 

Krautuve atidarą, pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 3:30 PM 
• i ——f—rr-r~ ' ' ESSSaCEESESS ' 

MKS'CIAMINAME BAIJ)US 

IR PAGAL UŽSAKYMĄ-

V 

ROOSKVELT FURNITURE C0., Inc. 
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 

2310 WEST R00SEVELT RD. Tel. SEeley 3-4711 
Atidani IMniiadionJo ir Ketvirtadienio vakarais iki 9:80 

:<< i. IM.I.I iciu.i i.-* nuo II vai. ryto iki 4:30 po pietų 
^ 

V 

Pradedant 1897 metale. Iki sint Oto
nai taupytojai Dletrtet Satrlage b-T«j 
peinC Ir pelno dldesn) otdarh| ant sn-
taupu . . . nežiūrint saskaltofl balanso... 

I>AliAlt... nuo filepoe 1 d.. . . mfl 
ev dividendas tapo pakeltas net 36% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu blle kada plr-
mimi . . Apart n^lno l»l«tHrt SaVlngM 
telkia Jums pUnlausial apdrausta, ap-
itauga.. . Ir «irauffi*kiinun> imtarnavl-
M4. 

District Savings 
3236 South Halsted St. 

• i • • " 
ttfs. M. »A©?t';«. ?M'«ta»f 
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KLAIDINGAS KELIAS 
l \ IKBONAVICIDS 

Kelis kar tus perskaičiau ne- | Nepatinka Z. Pranaičiui, ko-
seniai "Drauge" tilpusį straips-j del ALT metinis suvažiavimas 
nj "Kultūrinių laukų kurmiai".! New Yorke svarstė visus rei-
Asmeniškai nepažįstu auto- kalvis sutartinoje nuotaikoje, 
riaus, vienok jam dėkoju tikrai pagal Amerikos priimtą tvar-
nuoširdžiai už atvirą, tiesų ir ką ir ALT grupių susitarimą, 
drąsų žodj. ' Korespondentui tik tada atro-

Gyvenu kiek nuošaliau, todėl do patiktų, jeigu visi darbai 
nevisada turiu galimybe akty
viai dalyvauti lietuviškoje Chi-
cagos veikloje. Tad daugiau 
seku spaudą. Spaudoje įžiūrė
jau labai nesveiką reiškinį, pa
sirodantį ilgesnį laikotarpį. Tai 
savotiška liga. Būtent, atsirado 
laikraščių korespondentų, kurie 
viską tik kritikuoja. Tai nėra 
kritika, kaip mes ją normaliai 
suprantame, nes ji nesvarsto 
jokių planų, neduoda jokių pa
siūlymų, nesvarsto jokios nau
jos ar esamos idėjos. Ne: To
kie korespondentai užsiima už-
kabinejimu, įtarinėjimu, šmei-

vyktų pagal vadistinį j© sro
vės kurpalį. Kai vėliau ALT 
Vykdomojo Komiteto nariai ir 
Laisv, Europos lietuvių pat. 
grupės atstovai lankėsi Wa-
shingtone ir svars tė Lietuvos 
politinės kovos darbų suderini
mą, korespondentas ir iš šio 
rimto reikalo tik šaiposi. 

BALF Chicagoje ilgai snau
dės, anot korespondento. Ta
čiau, kiek žinau, BALF Chica
goje pagal numatytus planus 
vykdė ir vykdo didelius vajus 
ir pasiekia gerų rezultatų. 2i-

Kazys Jonaitis, vaistininkas 
Brighton Parke, praeitą metą 
Chicagos Lietuvių Prekybos 
Buto suruoštam golfo turna-
mente, laimėjo pereinamąją 
dovaną, kuri dabar yra iš
statyta jo vaistinės, prie 43-
čios ir Fairfield Ave., lange. 

yra džiuginantis, nes visi lietu
viai, senieji ir naujieji, sutart i
nai dirba. Ir reikia pasakyti pa
daro. O kai a tvykstu į didžią
sias ALT ir BALF šventes Chi
cagoje, tiesiog pasigėrėjimas 
auga. Visi turime paremti lie
tuvišką veiklą, bet ne ją griau
ti. 

I Nei Zigmas Pranaitis, nei ki
ti panašūs korespondentai, ne
dirba nei Alte, uci Balfe, nei 
Bendruomenėj-. Jie net ir ne-
aukoja. Jie, lyg tie kurmiai, 
rausiasi, teršia. Kad tokių li
gotų kritikų yra, aiškiai ma
tosi. Tačiau nesuprantama, ko
dėl "Margučiui" prireikėjo juos 
pasikviesti? Mane neinteresuo
ja ar tas "kr i t ikas" yra tas 
pats, kuris ir per radiją žinias 
skaito, a r jis yra redakcijoj, a r 
tik bendradarbis, jeigu jis dir
ba ardomąjį darbą, jį reikia ati-

5 
SICIJO 

i e i 

nant darbo sąlygas ir žmonių 
zimu. Tai tiesiog ištisas pulch- d o s m , m ą n e v a U a u ž g a u d į n 6 t į 
nėjimas visų didžiųjų lietuviš
kų organizacijų, jų valdybų, 
veikėjų ir veiklos. Ir tai da
roma dėl kokių nors asmeniš
kų, užkulisinių arba savo srovi-
nių išskaičiavimų. Vadinasi, jei 
gu kas daroma gero ir naudin
go kitos grupės žmonių Lietu
von politinei kovai, kultūrinei 
veiklai ar lietuvių šelpimui, rei
kia, anot tų korespondentų, vis-

lietuvių supratimu Bend|uome« tinkamu vardu ir vadinti. Jei 
nė labai gerai daro, kad nes i - !g U žmogaus akys netiesios. nie-
ima tų sričių, kuriose ALT ir | ko nepadės nei senas, surūdi-

dirbančiųjų. 
Nesidžiaugia korespondentas 

ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
'įsteigimu. Girdi, jos veikla su
vedama iki "Kultūros Fondo" 
paskirties. J is nepatenkintas, 
kodėl iš JAV Liet. Bendruome
nės veiklos išimamos tos sritys, 
kuriose dirba ALT ir BALF. 
Išrodo, korespondentas norėtų 

. turėti kokią tai monopolinę or-
kuri viena visą lie-

IU veiklą diriguotų. Iš in-
.7, formacijų spaudoje žinome, kad 

JAV Liet. Bendruomenė organi
zuojama demokratinėj Ameri
koje ir plačioje lietuvių veik-

jcs žiūronas, apneštas neapy
kantos ir pavydo dulkėmis. Jis 
gražaus lietuviškos veiklos vei
do niekada nematys. Jis, kaip 
tas aklas kurmis, patamsėję 
rausis. 

ką suniekinti, nes tie darbai 
. , , įganizaciją, 

išeina ne is tų korespondentų . 
„, . . . , , tuvių veik sroves. Taigi tie, pasakytume, 

lietuviškos veiklos "kurmiai 
dirba grynai neigiamą darbą 

Tokiu užpuldinėjimu ypač pa 
sižvmi, kaip spaudoj jau pr'a 

loję. Bendruomenes uždavinys 

BALF garbingai dirba. 
g. m. kovo mėn. "Margutis", 

kiek tai liečia JAV Liet. Bend
ruomene, parašė tokių nesąmo
nių, dėl kurių neverta nei kal
bėti, nei popierio eikvoti. 

Bendrai, reiKia džiaugtis, kad ^wTnnn~i T ~ 
pagal darbo sąlygas ir tarimą 9U,UUU k o l e g i j ų 

laiką visuomeninei veiklai, sėk- Vatikano šaltiniai praneša, 
mingai veikia ALT ir BALF. k a d v i s a m e pasaulyje šiuo metu 
Net mano gyvenančioj mažoj lie- y r a 9 0 i 000 katalikų kolegijų ; Tur t ingas kvailys' .yra avinas 
tuvių kolonijoj, šalia Chicagos, (augštesnių mokyklų), kuriose su auksinėms vilnomis. 
tų organizacijų pasireiškimas mokosi 15,000,000 jaunuolių. I Diogenas 

i Statybos Georgijoj 
Žinomas koncernas E. I, du 

Pont de Nemours Co. pasirašė 
multi-milioninę sutart į su val
džios įstaigomis naujoms sta
tyboms Georgijos valstybėje. 
Į šią programą įeina didžiuliai 
Savannah upės hidroelektriza-
cijos projektai. Ryšium su šių 
statybų atidarymu kompanija 
jieško visų rūšių inžinierių. Su-

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATpME 
VISOKIU m ŠII 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS. Prcz. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tol. Vletory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IK PREKIŲ. I'1-1 

STATYMĄ TEIKIĄMK 
NBMOKAMAI 

KAšTI N R ATIDARYTA ka8dion nuc 
ryto iki 6 vai.' vakaro ii 

interesuoti asmenys gali rašyti 
šiuo adresu: E. I. du Pont de 
Nemours Co, Inc. Construction 
Recruitment Section P. O Box 
117, Augusta, Ga. 

8 vai. 
Šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

Londono siuvėjai siūlo tokią 
dėvėjimo „stailą". (INS) 

PAGAI, PAŠAUKIME 
$ 3 PATARNAVIMAS 

(Priedo dalys) 

24 vai. kasdieninis patarnavimai 
(Vakarais ir sekmadieniais) 

KADK) SUSISIEKIMAS 

Master Television Service 
HAymarket 1-4848 

i . • 

TIKTAI JUS 
patys galite 
Įsitikinti, kad 

Z-G ŽOLIŲ 
ARBATA 
No. 17 

yra nuostabi ir puikiai stiprinan
ti, bendrai stiprina skilvi. re»?u-
liuoja ir sutvarko — kai tūkstan
čiai patenkintu vartotojų yra apie 
tai pranc&e mums Ir savo drau
gams. 
JKIGU esato iSbandę visus kitus, 
PAHANDYKITi: GERIAUSIUS. 
JOKIV CHEMIKALŲ — .lOKlį: 
MINERALU, tiktai PAČIOS GAM 
TOS grynos žolSs — 21 {vairi rū
šis sumaniai sumaišyta J vieną 
paslaptingą formulę, kuri stipriai 
tebestovi per daugel metų. 
Kaina $1.12 u?, dideli pakelj. Su 
taksais ir prisiuntimu. 
Reikalaukite NKMOKAMO sąrašo 
mūsų kitokių sutaisytų žolių. 

Z-G STANIS COMPANY 
• 2822 ARCHER AVK. 

CHICAGO 8, III. Dept. R. 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

nešta, vienas savaitrašt is Cle-
velande, vienas savaitrašt is 
Brooklyne ir vienas dienraštis 
Chicagoje. Lietuvių visuomenei 
reikia žinoti, kur randasi "kur
miai", kur jie reiškiasi pavo 
siaura žalinga veikla ir kur jie 
veisiasi. 

š tai "Margutis", Chicagoje, 
Įsivedės skyrelį "Su žiūronu per 
lietuvišką išeiviją" tūlo Zigmo 
Pranaičio "viską žinančio ir 
viską kritikuojančio" asmeny
je, pradedant Nr. 12, kiekvieno 
mėnesio leidiny kabinėjasi prie 
mūsų veiksnių ir didžiųjų orga
nizacijų. Kiek tai liečia JAV 
lietuvių veiklą, kaltininkai, ne
veiklieji ii' blogio šaltiniai, pa
sak "Margučio", esą ALT, 
BALF, na ir besiorganizuojanti 
JAV Liet. Bendruomene. 

dirbti švietimo, kultūros, lietu
vybės išlaikymo srityse. Visų 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

n VVCES stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8 : 4 D iki 9:30 vai. ryte 
SK.VTAD. 8:30 iki 9:30 vai. ryte 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
iš tos pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
7121 SO. ROCKYVELL ST. 

Chicago 29, 111. TeLHKmlock 4-211:* 

- ' • • • « * * . % . - > . ' 

Belgian 
Refrigerator 

Danish 
Television Set 

Czechoslovakipn 
Radio 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

Tel.: DAnube 6-6887 

DAINA TELEVISION C 0 . 
3120 So. Hdlsted Street 

„„^pąr**^ T « * > % N > > 

/y 

\ . 

ANKER - nuostabi siuvama mašina 
Garsi nuo 1876 Garantuojama visam gyvenimui, ir pa
dary ta pagal paskutinius vokiečių technikos laimėjimus. 

Ankcr /RZ siuva: 

1) sagas 5) siuvinėja su dviem adatom 
2) kilpas / . v i 

1 (>) daro wg-zagU8 ir 
3) monogramas 
D ado 7) kitus s uvimo kombinacijas. 

Pamatyki te „Ankcr" ir kita:; naujas siuvamas masinas 
naujoje, lietuviškoje Brighton Parko siuvamų mašinų 
krautuvėje. Geriausios sąlygos! 

ANKER S E W I N G CENTER 
4170 South Archer flvenue 

Chicago 32, Illinois Tel, Blsliop 7-1015 

P a s t a b u : l'ai <ikala vns l>c jokio pnmokfcjlmo vykstame j 
luinus pailcmoiiNt ra viniui, taip pili keičiame ) senas bet kokios lūšies 
siuvimo masinau mokSdam) audr iaus ias kaimu Ir "putyH pasiimam'; 
iš namu 1'lutoHnlu Informacijų teikiame paskambi mis telefonu 

l i l s h o p 7 -10 !."• 

^ 

Ateikite ir pamatykite 
CROSLEY PARODĄ 
NAMAMS REIKMENŲ 

IS E U R O P O S ! 
IŠSTATYMAS 

Nuo dabar iki balandžio 18 d. 

8:30 v. ryto iki 5 vai. vak. 

Pirmadienį iki Penktadienio 

72 West Adams Street 

*9S5f?^ 
Itc lian 

Watnr Heater 

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo KIONŲ, AT
VIRI/ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sedčtl ir naktimis mie
goti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
niežėjime ir skaudCjimą senu at
virų ir skaudančių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą Ir galėsite ramiai miegoti nak-

i tj Vartokite jj taipgi nuo skau-
j džių nudegimų. Jis taipgi pasalina 
\ niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
| SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
i vadinamos A.THLETE'8 FOOT, su

stabdo džiovinimą odos ir perplyšl-
I mą tarppirščių. Jis yra t inkamas 
! vartoti nuo džiustančtos ir suskilusios 
I odos. Jis yra gera gyduole nuo 
I visų išviršinių odos 
, HgTj. LBOULO Olnt-
/ meni suteiks jums 

pagalba nuo nuvar
gusių. pcrtKamų Ir 
nložtnčių koja. Logu-
lo Olntment yra par
duodamas po 7r»<\, 
$1.36 Ir I3.B0, Pirki
te valattnSio Chicago 
Ir apylinkCHb Ir M i I -
vvaukee, a r l> a at-
s ! MS1; i' o monoy or-
derj į — 

LKGULO, Department D 
5:118 \V. Kddy St., Chicago 84, 111. 

MUlbcrry 5-8604 

Moderniškai įrengta 
Meta įvairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vestuves. Jaunave
džiams duodama pui
ki ir brangi dovana. 
Sąžiningas Ir gražiai 
atliktas darbas. 
114 W. «»rd gTHEKT 
Tel. l-.Ng. 4-5883 ar 

KNg. 4-:>840. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darba i 
Aparatai nemokamai paimami ii 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.V.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. l U M k l ' S , 4119 8o. Franctsco. 

Telef. Y A 1-10»» 

TADO BALCICNO 
PRECIZIŠKAS UUKK0D2IŲ 

TAISYMAS 
2156 W, 25rr1 St.,' Y A. 7-08 Ii 
Laikrodi ai •••••hi "niil.'kat naUkr-ttid-
irti Ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Ulkagoa liotUVlų kolonijose. Darbo 
vai.c 5-8 vai. vak. .šeštadieniais nuo 

l(i-S vai. vakaro. , 

Paveikite munuT w v o nipe**ciuH. 
ruti>damie>i keliauti Amerikoje, 
•yktl i l uM.pą ar kitą kurią <ali. 
Parūpiname keliones btlt»tųa: lai
vais. iPktuvais, traukiniai*, au-
tidiuHals. Atsipalaiduojate nuo rfl-
ptačlu ir nereikia daugiau mo
kėti. Oi «anlzuojame ekskursija* 
su viešbučių aprūpinimu Per 
siunčiame pinigus J užsieni. 

SEGHETTI TRflVEL 
BUREAU 

2451 So. Oakley flve. 
t netoli "Draugo" redakcijos) 

Telef. YArds 7-3278-8279 
CHICAGO 8. ILL. 

Swedish Refrigerator 

• 
" 

Šioje parodoje yra ats tovaujamos Europos tautų sekan
čios valstybes: r.rlt j Imperija, Prancfizija, Vokietija, 
Austrija, Vengrija, Daitija, Suomija, Švedija, Italija, 
OUottlovakija ir Kusi ja. 

i Finnish „ 
Electric Range 

Come in and see this exhibit af our downtown store! 

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 
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PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D SAV1NGS 
AND 10AN ASSOCIATJON 

4 0 3 8 Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUOUST SALDUKAS, Sekretorius 

biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
*5 mmmm • • BM^ t < • « E3F 
- : • , 

3E= •s-.rsn 3E 

u. 

V i e t a : 
MAKSHALL SQUARi; 

BALLROOM 
3113 West Cermak Road 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
- • • • • 

a&: 
Į • 3S 

2 LIETOVIB STUDENTŲ SĄJUNGA IA.V.-se maloniai kviečia Chicagos jaunimą VELYKŲ SEKMR-
DIENf (Balandžio menosi) 13»t4 dieną) į jų rengiamą — . 

AKADEMINĮ BALIŲ 
Sū PUIKIft ŠOKIŲ MUZIKA, LINKSMA STUDENTIŠKA PROGRAMA IR TURTINGU BUFETU ! 

Su draugais ir pažįstamais jaukiai praleisite Velykų popietį bei smagiai pašoksite. 
•n *7 i •• i 11 n • I -

Durys atidaromos 5:00 P. M. 

Orkestras pradeda groti 6 P. M. 

PELNAS SKIRIAMAS STUDENTŲ 
ŠALPOS FONDUI 

3 

——' — < — s ^ I O Į » J 3E E3E 
M 

E333 



• ; T«ENfcAStt9 DkAtJGAŠ, <3titf!A66, fLLttffaS 
fc . . • I ll »l i * * 

ketvirtadienis, tai 10, 1952 

f MOViNG & fcXPRESSING 
P< ikruust n u baldus vie'ojf* 

ir iA toliau. 
ANT. MACKEVIČIUS 

4408 So. Ilermitage Ave. 
i . i, f. l - K . - M h . r ti 4of>7 

l'/aisakykite baldus 
tiesiai 14 lietuvių dirbtuvės 

Pus mus galite nusipirkti jvairlų rO 
sių baldus, utnv* reikmenis: Saldy 
slų baldus, namų relknmnls: saliono 
botus, miegamųjų netus Ir kitus bal 
dus 

A R C H E R A V E N U E 
F l ' R M T U R E CO. 

s>iv Jl'O/.AS KAZĮ KAITI 8 
1140 Areher Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
t i n s jslgydamt baldus putikrtnkiu 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tioslu.1 iŠ mošų dirbtuves 
Jei i>a&ei«tau.iait!. gniėHim. *io>ti i> 
.* ' • • < ! l t . I I I 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMP 

S P E C I A L U S | 
IŠPARDAVIMAS 

VILNONIU MEDfclAGU 
VYRV ROBAMS IR 

MOTERŲ KOSTIUMAMS 
MiOT Vilnų, "WoNted" 

Gabardinas, "Sharkskins" 
ir kilų 

$3.50 . $4.50 
$5.10 ai jardą 

Sutaupysite iki $11.00 ui jardą. Dabar 
galite iSsiųsti Europon medliugt) kos-
tiunuii su visais priedais u?, taip ir-
ma kaina, kaip 

$17.00 
ATVYKITE DABAR 

KOLEI YRA PASIRINKIMAS 

L. 85 F. TAILORS 
3464 S. H A L S T E D ST. 

TVIef. YArdu 7-3755 
Atdara pirmad. ir Krivirtad. 

iki 9 vai. vakaro 
Kitomis dienomis iki G vai. vakaro 

CLASSIFIED AND HELP V/ANTED ADVERTISEMENTS 

GENERAL OFFICE 
& 

UII.UM; TYPIST 

Permanent, r. day H H hour week. 
Air condlttoned offlce, good start
ini , Balary, pleaaaht vvorking coh-
dltions. cafetoriu. Man) employee 
boneiits. 

VVrite box VV. 216 c/o 
TUK DRAUGAS 
2334 S. Oakley 

\VORK c LOSI: TO HO{MI: 

- . . . . . . . . . . . . - . - _ - . — — . iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 
B U * WANTED - MOTERYS . . D R A U G A S . . A 0 E N C Y 

23 E. Jackson Blvd. 
Tel. — U l b s t f r tf-.HlVtt 
2834 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrglnla 7-6040—7-il(ili 
f l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l f l l l l f l i s i l l l l l l l t l i i i , 

HELP VVANTED — VYRAI 

HELP WANTE1) MOTERYS 
, 

Savo travcllng and e.vpense. Wo aro 
looklng for a capable alert typist. 
E\oollont working eondltlons. dlver-
slfled duties. Inelndlng lito dieta-
tion. Permansnt, r, day wsek. Puid j n g positions available. Employee 
vneatlon after 1 year. perlodle wago * , , . . . 

VVe are l o o k i n g for a capable 
young woman for poaition as Ste-
nographer. E\cellent \vorking con-
ditions, diversified duties. Includ-
ing dictaphone, reoeption and 
switchboard. Here Ls a permanent 
poaition with a aeeure future for 
a conacientioua vvorker. Alao Typ-

PERSKAITĘ "DRAUGĄ". 

DUOKITE JI KITIEMS. 

Tucr Poipting Biznyje 
J 0 P » 3 C O N R A D 

niuauj 1 .> m - ^uM įevS, UM imu.*. i<ri j 
p.idoii • 'Minu* išplautu* plytg tar 
P IM r-» p ii »i pataisome Kaminus h [ 
apte langu? Per naug mėty frermt { 
patvre* -iKi IH. lietuvis Pt-ikalut yri 
ft.us Ji-elpkltOs »• TON HAI>. 5242 

PERKRAL'STAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURJS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Stieet 

CH1CAGO 29. ILL. 
Tel. W Albrook 5-9209 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

, KRAUTUVES 
IMYIAI, SALDYTU VAJ, TELE* 
VI /MOS AI»AUATAI. SKALBIA.-
MOS M A I N O S , ItAI.DAI. MAT-
lt V A I . KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKU BALDAI 
i)fd/bt usnis Pasirinkimas 

MAŽIAI ŠIOS KAINOS 
I engvinusi Issimokejlmal 

Baldai padaromi i 
l'nga \ Įsakymo 

P R O G R E S S 
i Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. Vletory 2-4220 • 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO. IL1. 

inoroase. 
Nenr 22ml .v Ralst< ,i 

Phone for personai lntervlew 
L. J. Haubt. 

Hnvmnrkct 1-0240 
— — — Į — — — — — — — — 1 » i ^ ^ ^ ^ — » 

VVe .liave leveral Imniodiate oponinK« 
j for capable alert 
1 • Typlsts - Oonorol eleiicnl workers 
• StenoKraphers 
• Oomptometer oi>erator«» 

, Posltlona are pertnanent, K«od stnrt-
Ing aalariea & off<M* chane.o for ad-
vancement. hlxperlenced or wlll con-

' Hidcr, eonKcletitious beglnnėrfl. Above 
i average employee benefttM includlng 
Insurance K- noapttaHsatlon. Hpeclal 
to our employees, transportatlon lo 

i ̂  from <l»>pot. Apply t oda" y & dls-
cuaa y our future at 

no ALIi co. 
2M I auir l Ave. 

DE8 PLAINKH, III. 

tJNUSUAL OPPORTUNITY 
for youg man with some natūrai 
abillty. tralnlng- nr experlenre as 
auto meehanle to learn. Olood paylnR. 
poimanent trade. ^fust be honost. 
neal »<• sale.s mlnded. 

Pall MR. GLANTZ 
At F.nterbrook 8-1075 

BKTVVKION H & C P\f. 

TAYIX)E GLASS CO. 

OAK PARK. ILL. 

benefita including. |Hoapitalization 
and paid vaoation. Apply today. 

ROW PETERSON & CO. 

1911 Ridge Ave. 

EVANSTON, ILL. 

GReenleaf 5-8000 

Dėmesio, lietuves moterys: me« tu
rimo kelias atdaras vietas d«51 Kibiu 
moterį) 

• Bendram įstaigos darbui 
• Biznio maalnų operatorėm 
(M«>s Išmokysimo gabias prade-

dančlae darbą). <"'ia yra proKa JHI-
I kurti pastoviam darbo su užtikrinta 
ateitim. Malonios darbo sąlygos. Mu
zika visjĮ diena; žemos kainos vietos 
kafotot -įjojo, l'olno pasidalinimas ir 
grupSs apdraudimas. I'roga progre
suoti. Ateikite Ir loisklte mums i.š-
planuoti JAsu ateltj. 

3223 SO. WEBTBRN AVE. 
( P o 2 vai. po pietų) 

Remkite "Draugą" Skelbkitės "Drauge" 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, III. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 4«th 8 t 

MES APRENGSIME JUS 
NUO PAT GALVOS, 

IKI KOJŲ! 

Here is a permanent position for a 
oareer-mlnded young \voman 

S E C R E T A R Y 
Exeellent worklng eondltlons. Di
versified dutlos. Opportunlt.v to use 
your own inltiatlve. You wlll enjoy 
working with sales manager. 5 \k 
days, many employee bonefits. 

Phone today for personai 
interview 

HARTSHORNE MOTORS 
MOhawk 4-340G 

Are you Interested iti a position 
uit ii a secure future? 
We have an Immedlate openlng for 
capable 

STENOGRAPHER 
(Dictation not necessary) 

rJxcollent worklng eondltlons, dl-
versifled duties m our sales offlce. 
f> day week, nmployeo bonefits in-
cludlng paid vaoation. 

Phone today for Intervievv. 

Wabanh 2-6550 

STENOGRAPHER 
Kxperionced 

Bmall rongenial offlce 
Paid vacatlon 
Oood salary 
Free insuran^e 

Pleasant 
week. Appl> 

LUNČrT ORATIS 

worklng eondltlons 

Are you Interested In a permanent jntervlew 
position wlth a seoure future? We 
have an immedlate openlng for a 
capable stepograpber. Rxcellent 
worklng eondltlons, diversified du
ties; dictation Inoludlng shortliand 
and typing. General offlce prooe-
dure. Pive day week. Many employee 
beneflts. Oood starting salary for a 
conscientious worker. 

Call M r. Perry 
Vletory 2-:t(H:t 
Vlolory 2-3012 

on phone for 
5 day 

personai 

VYRAI IR MOTERYS 

Turime naujausiu madų kostiu
mu, paltu ir švarku su šiltais 
pamuša la i s . 

Apsi rūpinki te V e l y k ų 
šven tėms , nauja is pava
sar in ia is rūbais , kur iu 
tu r ime didelj pas i r inki
mą. 

vV/*7, 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
lietuviu kalba. 

Del jūsų patogumo krautuve 
yra adara ir sekmadieniais nuo 
9:30 iki % vai. p. p. 

• 

DUODAME L E N G V I E M S 
IŠSIMOKINIMAMS 

Ne imame jokio nuošimčio 
už išs imokėjimus 

S E I G A N 
4622 S. Ashland Ave., f A. 7-1272 

Wanted Canvassers Wanied 

Sell our fast moving sensa-
tional food plan. VVonderful 
oppurtunity for aggresive men 
and women. Choice of area Chi
cago and suburds. Salary and 
commission. Intervievvs Mon. 
through Fri. 9 to 11 AM and 
1 to 3 PM. 

FOOD PLAN INC. 
510 N. Dearborn St. 

Room 1026 

Good Company & 
\Vorking eondltlons 

Kxcellent salary & Advancement 
Why work In the T^oop? 
• ŪVfall stock clerks 
• Typist-Kdiphone Oper's 
• Typist-Knou- ItookkeepinR 
• Bteno>Oorrespondeni 
• KtciMi-Vnrloiis 
• I. B. M. Oi>erators-Kxperiencocl 

preferred. 
Handy man — Maintalnonce — File 

! Clerk 6 to 10 PM. 
PHONR 

PAUL B, ZAHING 
5810 Shetldan 

RAv«nswood s-iooo 

PARISIAN NOVELTY CO. 
3510 South \Vestern Ave. 

Vl ig inln 7-1212 

TYPIST - CLERK 
Permanent 

REIKALINGA 
VYRAS DP.I. SALOTU (salad 
man), dėl puoSniai eutvatkymo Šaltos 
mėsos (fanry cold mesti man); turi bū
ti patyręs. Nuolatinis darbas. Puikiam 
užmiesčio klube. Gera'? atlyginimas, val
gis įskaitomas. Turi kalbėti angliškai ir 
turėti geras rekomendacijas. 

Saukite: 

MR. F R E D BANYS 
Dept. L 

BEver ly 8-4203 

Reikalingas 
Televizijos Apmatu Aptarnautojas 

dirbti pirmaellyjo Televislon Heivic.e 
skyriuje, Mbertyville. Turi bfltl pil
nai patyrus, AugstMauslas atlygini
mas, modernus jrankiai. Nuolatinis 
v iskius metams duibas. Kreipkitės 
pasiruošė tuojau pradėti dirbti. 

• HERSGHBERGERS INO. 
MH N. Milunukee Ave. 

» I.lbertyville, 111. 

Ar jūs esate susiinteresave 
uždirbti daugiau pinigų? 

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS 
Garantuotas atlyginimas sąžinin
gam darbininkui. Geros darbo są
lygos švarioj, moderniškoj patar
navimo stotyje (Dodge, Plymouth 
Dealer). Daug darbininkui priedų, 
is kaitant grupes apdraudą, ato
stogos užmokamos. Ateikite: 

MARCUS MOTORS, INC. 
512 W. Chicago Ave. 

EAST CHICAGO, INDIANA 

I SIILIT MITAL WORKER8 
Reikalingi dirbti viduje ir lauke. 

AugftiMauslas atlyginimas. 
Nuolatinis darbas. 

KRAt'S SHKKT MF.TAL WORRS 
2021 S. Shcridan 

NORTH CHICAGO, 111. 

Tuojau turime, vietų 
DRAFTSMEN 

BRAIŽYTOJAMS 
• MECHANIKOS 
• ELEKTROS 

"Design and layout" patyrimas 
instrument chemikalų įstaigoje 
pageidaujamas, bet nebūtinas. 

Sumanus vyras gali gauti aukš
čiausią atlyginimą saugioj bei ma
lonioje vietoje Chicagos firmoje. 
Nuolat'nis darbas su proga pro
gresuoti. Priimsime ir naujai 
mokslą baigusius. Prašome tei-

PANELLIT, INC. 
6312 N. BRroadway 
Rogers Park 1-1300 

REIKALINGAS BUTAS 

Men turime labai pulki) savininką ir 
nenorime iAejti, bet l iu ime tirrėtl 
daugiau vietos. Reikia mums 4-G 
kamb. (2 miegamaisiais) apstatyto 
arba nf buto ftlaurės vaKnruose, ge
riau Belmont Central apylinkėje. 2 
suaugę asmens dirba Ir 17 m. duk
tė, laukit*: 8:rt0 vai. Iki f,:00 vai. 
po pletij Alokloms dienoms KLd/ le 
:t-0:i2l po <;::to Ir seUniadlenlais 

SI»rlnK 7-17IR 

Atsakingai ftelma 4 suaugę asmenys. 
3 dirbantieji, jlefiko C kamb. neap-
statyto buto su apsild. vak., .šiaurl-
n6J ar llaUrVak. daly, ait i susisle-
kimų. Pageidauja pirmame augftte. 
C m. dabartinėj vietoj. Iki $7<t. Gali 
tuojau u/Imti. Hl;umbinklte 

KEdcto 3-4S8& 

Biznio pareigūnas su žmona nese
niai atkelti j cnieago JleAko 4-r. (2 
miete'.) rieapstatyto buto. Turi savo 
šaldytuvą. $so-{*o rnCn. Pageidauja 
pletryciuOSS ar pietvakariuose. Ge
ros rekomsnd. 

SKAMR1NKITR 
LAIrfnv 4-5100 

Hoom 410 

Savininkai, .štai 
Atsakinga pora 

Jūsų nuomininkai, 
ir vaikas 3 Vd m. 

amž. skubiai JleAko 4 ar B kamb. 
noapstatyto apslld. buto pietrytinėj 
miesto daly. Dekoruos ir tvarkingai 
Užlaikys kaip savo nuosavybe. 

Skambinkite I t l d s o n 3-9404 

Savininkai 
mlninkal: 8 
imt ir mergaite 
gauti' 6 kamb. 
bent kurioj geroj 
l>ekoruos; s 
toj. Gerlaunlos 
So Saukti tuo jaus: 

>lld\vay 

ėia yra patikimi nuo-
suaugusiij asmenų šel-

1 n metų amž. nori 
butą, neapstatyta. 

plotų apylinkėj. 
m. išgyveno Aioj vlo-

rekomendaclJOH. I'ra-

3-2«"« 

5 asmenį; tremtinių Kelmą, visi su
augę Ir dirba, JleSko 8 kambarių 

, turapstatyto buto pietvakarinėj mle-
Hto daly. Mokės Iki $90. Gali tuojau 
užimti. 

Skambinkite po 6 vai. vak. 
YArds 7-4929 

Patikima suaugusių narių Seimą, 4 
dirbantieji JleAko C kambariu ne-
apstatyto, apSildomo buto pietva
kariuose. Mokta iki $75.00. Geriau
sios rekomendacijos. Gali tuojaus 
užimti. 

PraAo Saukti: 
Hyde Park 3-2783 

Savininkai, tuojau prašome dėmesio! 
Vyras, žmona ir 'i vaikai skubiai 

BEAJL E8TATE 
NAU.ii N A M A I NITO $10.900 

Pradėkite dabar nelaukdami pa
skutinėj* rninutėH susigrūdimo. Ge
riausiai "cuitom" pastat.vmas ant 
Jiisų sklypo pagal jūsų planus ir 
nurod>mus arba mūši). Mos taip pat 
turime keliu sklypus parduoti. 

Bellamy * Gage, Home Bullders 
Saukite, rašykite arba ateikite asme
niškai. 2064 ir,9tb St.. Hammond. 
Ind. Rusnei I 1074 arba I'.IIHS-11 9428. 

Savininkas parduoda — Franklln 
l'ark'e: 2 miegamųjų marinis 
„raneh" namas. Centrallnls apšil
dymas, pilnas rfisys. Sklypas 4r»xli»4 
pėdų. Tinkuotos sienos. Kieminiai 
langai Ir veneeifikos užuolaidos. Ap
tvertas kiemas, ''ementinis Šono įva
žiavimas. Ideališka vieta — arti ka
talikiškos Ir vleSos mokyklos, prekių 
krautuvės Ir susisiekimas. Tiktai 
$l3,uoo. 9«4C Fteeves Court. Saukite 

GLadsionc r.-4or>7 

i GRAŽĮ moderniška nuosavybė par
duodama senesnio amžiaus žmonių: 
Morris. 111. Geros pajamos. Morris, 
III. Dup!ex namas su 2 mažesniais 
namais užpakalyje. Vlsl moderniški 
ant 6 sklypų: alyva apšildoma; Šal
dytuvai, elektra, plytos. planuotas 
gamtovaizdis, savininkui galima tuoj 
užimti. Kaina $30.000 - - už $16.000 
galite (Atgyti. Mable M. Newtson. 
Bugar Giove, III. Bugar Orove C327. 

Pardavimui du namai. Savininkas 
apleidžia mlesU). Galima abu užimti 
tuojau. 4 kamb. de luxe mūrinis 
namas arti Areber ir Monltor. Cen
trallnls apšildymas, virtuvėj spin
tos. 2 auto. garažas, pilnas rfisys. 
B H kamb. mūrinis R a n d i mado« 
namas 6 kamb. mūrinis l)uplex arti 
r.100 į vakarus on 63rd St. Krosnim 
apšildoma. Kabinetų virtuvė. Žiemi
niai langai Ir veneciškos užuolaidos. 
Skambinkite* REpublIc 7-8396. 

Savininkas parduoda: 6 kamb. mū
rinis Oeorgian, natūralus židinys, 
koklių prausykla Ir virtuvė du'o 
kamb. rūsyje, asfalto grindinys rūsy
je; alyva apftlldoma: didelis 2 au
tomobilių garažas. Didelis kiemas. 
Saukite dėl pasimatymo: 

RFverlT 8-8550 
2620 W. lOflth Plaee 

jiesko ,r> iii Ii kamb. noapstatyto. 
neapAUdyto buto bet kurioje geroj 
apylinkėj pietvak. ar Slaurvak. mies
to daly arti katalikiškos moAtyklos. 
Turi savo aliejinę ir gaso krosnj. 
Geros rokomehd. Skambinkite 

N Grina l 7-2150 

Atsakinga jauna pora. abu dirba, 
neturi valkų nei naminių gyvulėlių, 
jleftko 3 ar 4 kamb. neapstatyto bu
to su apSlld. Siaurinėj ar Slaurvak. 
miesto daly. Iki $80 mėn. Gali tuo
jau užimti arba kiek palaukti. Skam 
blnkite LAfayette 3-0700, ext. 30 iki 

. - • 4 : 4 ; . Šiokiadieniais. Klldare 5-4902 

FOR RAI.F. RY G\VNF.R 
6 room briek Georgian at 99r.3 South 
Wnllaoe St. Automatic gas beat and 
hot vvater. tlle bath alumlnum oom-
binattons. storms nnd sereens. Cy-
elone fenre sprinkler system, ve-
uotian blinds. ventllaMng fan. stove, 
refrigerator. Irnrnediate possession, 
near C'atbo'ie Sebools. 

Il l l ltop 5-2873 

MARonrm: PARKF 
6 kamb. modernus mūrinis namas. 
Veneciškos užuolaidos, žieminiai lan
gai, sieteliai. 2 auto. garažas ..Cyc-
lone" tvoros. Arti transportacljos. 
krautuvių, bažnyčios, mokyklos Ir 
parko. Tuojau galima užimti. $18.700 

0621 R. Talmnn Ave. 
PKoApect 8-7909 

Pardavimui 2 aukštų medinii narna*. 3 
butai ir krautuvėlė. 4614 So. Paulina, St. 
Pašildymus raSykite šiuo adresu: 
Mr. Eugene, 1110 W. Garfield Blvd. 

5 Day — 40 Hour week 
Paid Vacation. Paid Holidays 

Hospitalizatiou and group insu-
ranee. Pension Plan. 

GENERAL CHEMICAL 
DIVISION 

3357 VVest 47 Place 
VIrginia 7-3040 

ISNUOMUOJAMA 

ISMOMO.IA.MAS RFTAS 
4 kambariai, vonia Ir kiti patogumai. 

Skambinti telefonu. 
l i l shop 7-1015 

PARDAVIMUI 

po 6 vai. savaitgaliais. 

Savininkai — prašome gelbėti! Pa
tikima pora dabar gyvenanti su gi-

[ minomis skubiai nori gauti su m'e-
i gamuoju kamb. neapstatyta butą 
I pietvakariuose, jei imanoma Mar-
| ųuette Parko apylinkėj. Geriausios 
I rekomendacijos. Gali tuojaus užimti. 

6 KAMB. mūrinis bungalow — 3 
j priedlnlat kamb. palėpėje, kurie yra 

Insulluotl, 1\4 prausyklos. Karsto 
| oro apšildymas krosnim. Automatiš

kas karSto vandens Šildymas. Vene-
teiSkos užuolaidos Ir sieteliai t'žda-

ryta veranda. Arti katalikiškos ir 
, vieSos mokyklos. Pulkus susisteki-
|mas . Galite tuoiuus užimti. Teisin
gai įkainuota. Savininkas GI 62 80. 
Albany Ave. 

.Autorizuotas dyleris, kurį kiek
vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandagiausią patarnavimą. 

STENO-CLERK 
Permanent 

5 Day — 40 Hour Week 
Good vvorking conditions. Paid Prieš perkant automobilį, 

Western Auto Exchange 
ATSARGA GfiDOS NEDARO. 

SAUKITE — 
H l d s o n 3-5743 

Vacation. Pafd Holidays. Hospi-
talization and jGroup insurance. 

Pension Plan. 
GENERAL CHEMICAL 

DIVISION 
3357 W. 47 Placo 

VIrginte 7-3040 

mirškite užeiti ar telefonuokite. 
MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. VVestcrn Ave. 

REpublic 7-6400 

HELP WANTED — VYRAI 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

MACHINISTS 
TOOL 8t DIE MAKERS 
TOOL GRINDERS 

Turi būti pilnai patyrę, sumanūs vyrai. Geros darbo sąly
gos, visi darbininkų priedai. Galimybė dirbti antvalandžius. 

x KVIEČIAME KREIPTIS — 

I 8C J TOOL 8C MACHINE CO. 
J505 S. Prairie Ave. VVAterfall 8-1000 

* j | 
: ^ 

^ 

Savininkai - būtina: '2 patikimi su
augę asmens skubiai nori gauti 3-.S 
kamb. neapstatyta, apSildonvi butą 
j pietus nuo 79-tos tarp Halsted ir 
VVostern. Mokės iki $65.00. sloj vie
toj ISgyveno 14 m. Turi iSciti. 

Praiau laukti — 
8Tewart 3-8340 

PRANEŠIMAS 

Dėmesio naujų namų pirkėjai! 
Pamatykite naujus nepapras
tus 3 miegamųjų mūrinius na
mus tiktai $6,000 įnešimas. 

3639 PIERCE 
Atdara pamatymui kasdien ir 
sekmadieniais tiktai pagal su
sitarimą. 

„Vertingas mūrinis namas" 

P. J. FRANKOVICH 
Šaukite: Gary 4-6432 

Savininkas parduoda 7 kamb. me
ilini natna- I>idelj kamb. Automa
tiškas karstu vandeniu apšildymas 
su aliejum. Automatiškas vandens 
Šildytuvas. Visos grindys linoleumu 
ISklotos. Žieminiai langai ir siete
liai. Kiti priedai. Nepaprastas pir
kinys didelei Seimai Tuojau užima
mas. Arti katalikišku mokyklų, 
ir transnortael'os. Nepraleiskite pro
gos. 5207 S. Kmerald Ave. 

HGulevard 8-3002 

6 kamb. mūrinis ttungalow yra par
duodamas savininko Avalon Parke. 
1H prausykla. Priedo 2% kamb. 
viršuje, kurie gali biUi paversti \ 
pajamy butą. Stokeriu apšildomas; 
veneciškos užuolaidos; uždaryta ve
randa. Naujai iftdekoruota. Geram 
stovy. 35x115 pėdu sklypas. 1 auto
mobilio garažas; arti mokyklų ir su
sisiekimo, įkainuota teisingai dėl 
skubaus pardavimo. SAglnaw 1-8206. 

Savininkas parduoda: Arti Chester-
fleld 1. C\ stoties. 2 butų mūrinis 
namas; 6 temai, 4 vlrftuje. Auto
matiškos alyvos karftto vandens ap
šildymas. Uždaryta veranda; žiemi
niai langai ir sieteliai: veneciškos 
užuolaidos. 2 automobil ių garažas. 
l i t ro augSto butas gali būti užimtas 
tuojaus. Arti 90-tos Tottage Orove. 
Arti mokyklų, bažnyčių ir prekybos. 
Tiktai $15,000. 

Vlnoennes fi-9473 

"Drauge" rasite vėliausiu geriausiu žinių 
iiiniiiaiiitiii iitin iitiitiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiniiiiiii 

L I E T U V I Š K A { S T A I G A 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą"! 
J Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

SAFETY Of YOUR 
SAVINGS 

f^rAtA Qk!>«lL 
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Daugiau apie liet. 
propagandos sėklą 

Jdomu buvo skaityti G. J. Ja-
konio "Lietuviškosios propagan 
dos sėkla uaderi" "Drauge" ba
landžio 3 d. Noriu pabrėžti, kad 
nors dal is ' tų nuopelnų tikrai 
turėtų būti skirta Lietuvos Vy
čiams, kurie tuo reikalu organi
zuotai dirba jau šeštus metus 
J A Valstybėse. 

32-jose vyčių kuopose veikia 
Lietuvos Reikalų Komisija, ku
rios pirmininko našta krinta 
ant stiprių kun. Jono Jutkevi-
čiaus (VVorcester, Mass.) pečių. 
Jo iniciatyva, jo priežiūroje Ko
misijos veikla kasmet didėja ir 
stiprėja. Norisi smulkiau ap
rašyti vyčių pasišventimą šiam 
kilniam tautiškam darbui. 

Gerb. pone Jakoni, brangus 
lietuvi brjli ii sese, žinok, kad 
Amerikos lietuviškasis jauni- g i u s m ^ u i p p a t p a s k e l b . 
mas yra pamilęs savo tėvų gim t a 8 1 9 5 1 m e t ų bibliografijos 
tąją šalj. Štai jo veikla (ištrau
ka iš kun. Jutkevičiaus raporto 

ABU PATENKINTI Parengimai 
BAŽNYČIOS REIKALAMS 

Gen. Dwig(ht D. Eleenhower ir senatorius Henry Cabot Lodge, 
jr., kalbasi ir šypsosi netoli Paryžiaus, Prancūzijoje. (INS) 

papildymas — dar 25 leidiniai 
ir 9 anksčiau paskelbtų leidi-

vyčių seimui Ncw Yorke, 1951 n į ų recenzijos. Kaip ir anksty
vesniuose numeriuose plati pe
riodinių leidinių straipsnių bl-

metais): 

Lietuvos laisvinimo reikalais 
per 1951 ir 1950 metus (skliaus 
teliuose pažymėti 1950 m. davi
niai) : 

Parašyta biuletenių 15 (15). 

bliografija. Šiais metais numa
toma taip pat paskelbti trem* 
tyje išleistų grožinės literatū
ros veikalų (1945-1949 me« 

•tinius humoristinius leidinius 
(Aitvaras, Kultuvė. Kuntaplis 
ir pan.). 

Biuleteniuose buvo laiškų 389 t ų> • £ • « ? « * • *». » M ^ 
* net 203, jskaitant ir vienkar-

( o o I ) . 
Išsiųsta biuletenių 2,365 

(2,425). 
Pavardžių ant "mailing list" 

196 (164). 
Veikiančių kuopų 32 (30). 
Laiškų bei atviručių parašyta 

apie 17,730 (13,340). 
Atsakymų gauta apie 2,720-

(1.600). ! 
Paminėti laiškai spaudos ke- j 

liu informavo kiitataučių mases 
apie Lietuvos kančias, ragino 
JT atstovus kelti klausimą tarp J 
tautiniuose posėdžiuose apie j 
vykdomą genocidą Lietuvoje, 
dėkojo redaktoriams už sklei
dimą teisingų žinių apie Balti
jos kraštų tragediją. Vyčių I 
Lietuvos Reikalų Komisija yra j 
pasišventusi tam darbui, tiki, 
ka i propaganda vedama Dieviš
kos teisybės ir krikščioniškos 
meilės keliu turi Viešpaties pa
laimą ta sėkla visada užderi! 

Aldona Bružaitė 

Susirinkimai 
NORTH SIDE 

CHICAGO, 111. — LRSKA 16 
kuopos susirinkimas įvyks balan
džio men. 20 d. tuojau po sumos 
šv. Mykolo parapijos mokyklos 
salėje. i i 

Visiems nariams dalyvavimas 
būtinas, nes bus renkamas atsto
vas j suvažiavimą, kuris įvyks S. 
m. birželio men. 30 liepos 3 d. d. 
New York. 

—Valdyba 

Pajicškojimas 

centro atstovas p. Valaitis apie 
.pasilikusių Europoje lietuvių gy
venimą; ap|e nuveiktus ir numa-
.tomus ateityje Balfo darbus. 
h Kviečiame visus atsilankyti ir 

CHICAGO, 111. - - 8v Teresėlės .ižgįrsti apie mūsų brolių: ligonių, 
draugija rengia balandžio 15 d. j 9enelių ir našlaičių gyvenimą Vo-
vakare „Card ir bunco' party | kietijoje. Skyriaus Valdyba 
naujos bažnyčios statybos reika
lams Sv. P. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, 6820 So. VVashte-
naw. Bus daug dovanų. Taip pat 
bus skiriamos premijos už Vely- , Pajieškomas Bastys iš Geišių 
kinius gražiausius kiaušinius. km., Skirsnemunės pašt., Antano 

To parengimo vedėja yra Mrs. Barčio brolis, kuriam yra svarbių 
Fl. Dodge, jos padėjėjos — Mrs. žinių iš Lietuvos. Jis pats ar ži-
Charles Urba, Mrs. VValter Pa- nantieji apie jį, prašomi pranešti 
huke. —Sv. Teresėlės dr. valdyba Malinauskui. 3255 River Rd., Cam 

— — den 5, N. J. 
BALFO REIKALAIS 

MELROSE PARK, 111. — Ba
landžio mėn. 17 d. 7 vai. vakare 
p. Probish salėje 2201 I/Jke Str. 
jtviečiamas Mclrose Park, May-
^wood ir Eellwocd lietuvių susi
rinkimas, kuria'ne kalbės Balfo 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

— Italijos ilgiausia upe yrą 
Po. Jos ilgis yra 417 mylių. 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ. 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tcl. VIrginia 7-7097 

PRANEŠIMAS 
Rašomosios mašinėles Įvairiais rai* 
dvnals, finuos Royal, su visais biu
ro modelio priedais ir paskutiniais 
patobulinimais, o sumažinta kaina 
išsiunčiamos ta pačia dieną. Infor
macijos voltui. LIKTI!VISKAS RAI
DYNAS ne pripuolamai kalvlškal 1-
lipdytas, o specialiu užsakymu fa
briko preciziškai įmontuotas tylio
siose Quiet de Lux maftinelSsc, ku
rios gaunamos tik per: 

Vhko bibliogr. biuletenis 
Lietuvių Bibliografines Tar

nybos sudaromas ir Vliko lei-' 
džiamas biuletenis išeis iš spau 
dos balandžio mėnesj. Nr. 1—2\ 
(sausis — vasaris) aprašyti 32 
nauji leidiniai per tuos mene-

^ 

Pilnas pasirinkimas vyno ir degtines vietos ir užsienio 
gamybos. Apsimoka atvažiuoti kad ir iš toliau, nes 
mokėsite pigiau. Alus vietos gamybos ir iš Europos. 

SORINI'S WINES & LIQUORS 
5114-16 South Kedzie Avenue 

Telef. GRovehill 6-9270 arba PRospect 6 1180 

.1. L. filedrnttls, I(l3t Broad Btr. 
Hartford «, Conn., kuris "Draugui' 
jHoomaB, kaip saftlntngaj asmuo. 

A. A. 
JUOZAPAS* LAPINSKAS 

Gyveno 440 W. Peršti ing Ild. 
Tol. LIvingston 8-9468 

Mlr8 bal. 8 d., 1952, sulau
kęs 62 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo ift Tau-
rages apskričio, Šilalės parapi
jos, Vingininkų kaimo. 

Amorikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me dūkto Ona Loretto, žentas 
Haymond. trys anūkai: Jo 
Ann. Judy Ir Haymond, Jr . 
Podukya Teggy Armon, posū
nis Donald Hchumacker, marti 
Hose Mary, trys seserys: Ag
nės Kinder, ftvogerls Jonas su 
Acinuv (gyv. Throo Oaks, 
Mlch.), Stella Millcr Greissln-
ger, svogerls Fred su seimą ir 
Allee Tovvne. Du pusbroliai: 
Benediktas ir Domininkas 
Rimgaila ir jo neima, kiti gi
mines, draugai ir pažĮstami. 
Lietuvoje liko du broliai Pet
ras |r Stanislovas. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Philllpa koplyčioje, 3307 Litua 
nlca Ave. 

Laidotuves įvyks šofitad., bal. 
12 d., U koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionlos sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
giminos, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

N;:Hū(Vc»: Dukltė, jPodufcrtt, 
Posūnis, Anūkai, Seserys Ir 
k i t i į ' . i i i i i in -

LaTdotuvlų direktorius An
tanas M. Phillips. Tel. YArds 
7-3401 

T ~ 

^ 

• * 

MOŠŲ MIELIEMS PRIETELIAMS GENEROLUI 

MIKUI IR PULKININKUI ANTANUI 

• REKLAIČIAMS 
JŲ BROLIUI PULK. VLADUI MIRUS, REIŠKIAME 

NUOŠIRDŽIA UŽUOJAUT4 

ŽEMAIČIAI, JURKCNAI, MUSTKIKIAI 

IR ST. VAIČIUS Į 

t A. 

MARIJONA 
BACEVIČIENE 
RIKTKHAITYTF: 

Gyveno 2434 \V. 4Sth Plaee. 
virginia 7-45:i{> Tel 

Mirė 1>*1. * d . 1952, 10:3f» 
\;il rylo, suki ūkus M-na I ves. 

Gimč Lietuvoje. Kilo iš Vii-
kav tikto apskričio, Alvito par. 

Amerikoje išgyveno 58 m. 
Pasitiko dideliame nuliūdi

mo duktė Katre LovšienC, žen
tas Juosaa, (gyv. Adamson, 
(Jklahoma), septyni antikai: 
t 'athorlne Btaokman, Tillic t'ol-
lins. Sain Collins. Vietor ('ol-
lins. Ann Lovshe, l,ouis Lovshe 
Ir Joseph Lovshe. Penki pro-
auūkai, kiti gimines, draugai 
Ir pažįstami. 

Priklausė prie SLA Kp. 126 
ir Tretininku Draug. 

K Anus pašarvotas Jobu l<\ 
Kudeiklo koplyčioje, 4tf;;u So. 
i'a 11 fornla A ve. 

l-ai'Joiuvea j vyksi penklatl.. 
bal II d., iš kopl>t"ios 8:80 
\;jl i\»o bus atl>d*taw j Ne-
kalto PraaldCJlmo Paneles įvc. 
parapijos bslnyčl%, kurjoje }-
v \ k» gedulingos pamaldos už 
veltonfe t* i o 1 -# Po pamaldų, bus 
nubdė»« j £w Kaslmlere ka* 
plnej' Pirmadieni balandžio j i 
<i '• ^a1 ryto bus atnašautos 
g< dultngon iv. Mi^iou už a u 
Marijono* PacevUĮlen&s si^lą. 

Nuoslrdllal kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pa/jstamuH 
diil>\auti laidolUNesr ir įv*. Mi
šiose. 

\.»iiu)<>: l»uktė. /enla>. \«lii 
kai. Piuajiūkai ir kiti giminė' 

Laidotuvių dnektoi iu8 John 
V LudetklH. Tel. YArds 7-1741 

} 
m 

VINCENT VANCKUS . 
Gyveno 6960 H. Waalitenaw A\<-. 

Mirė bal, 7 .1.. \'.»'.<2. 10:45 vai. vak., sulaukca 4^ m. amžiaus. 
iš Kiaulių apukrlOlo, Vyguvos parapijos, Cinio Lietuvoje. 

t'žglrig kaimo. 
Kilo 

Pasiliko dideliame nuliūdini^ dvi dukterys: Ireno ir Loietta, 
molina Atuilija Vauekienė.Andruškaitė. patc'vis Petrai VanckUDi 
d\ i s<ser\s: Anne. švogeris Alex Dlstel Ir Helen,. švogeris h'rank 
Petrlekls ir Ju šeimos bei kiti giminės, draugai Ir pažįstami, 

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Kvans koplyėioje, <>S4f» So. Yvestorit 
Ave. 

Laldotuvlet jvyks plrmad., bal. J 4 d., iš koplyčios 9 vai. ryto 
bim atlydėtas j St. Adrian parapijos bažnyčia, kurtojo jvyks gedu
lingos pamaldos už velionlos siela. Po pamaldų bus nulydfttas ] 
šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, .Motina, PatčvLs, Seserys Ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktoriui Mažeika ir Kvaus. Tel. Kl'JpUblle 7*8t)UU 

MIELĄJĄ IDĖJOS SESĘ 

ONUTĘ MICKEVIČIENĘ, 
liūdinčią dčl brolio 

INz. ALFONSO KULVINSK0 
mirties, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi 

Ateitininkių „GIEDROS" Korp! 
Vyw»niosio» Chicagojc 

SEPtlT 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko •— 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West IMth Street 
Vienu Blokas nuo Kapinių 

Mdflauaiaa PamlnUamt 
Plaa* Pasirinkimą* Miest* 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

TROOST-PACHANKIS MONUMENTS 
, , , „- Į Į , Į . f l - - • 

Chicago's Most Beautiiul 
Showroom 

6819 SOUTH WESTERN AVENUE 
Telephone GRovehill 6-3745 

Chlcago» Vieninteli* 
Lie tuvį Savininkas 
John W. l'a<hiinkiM 

(Patch) 

Žmonės Su Geru Skoniu 
Užsako Paminklus Pas 

PACHANKĮ 
Open Sundays 

9:00 to 6:00 P. M. 
Kvi-ningH liy Appointment 

Buy Direct From 
Manufacturer and Save 

Automobile transportation to 
and from our showroom atwaya 

avallable. 

J o h n V. KiidiMkis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMllULANCE D I E N * IR NAKTĮ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 80. VVESTERN AVE., CHICAGO, UJ. 

Telefonas GKOVEII1LL 6-0142 

1410 SO. 60TH AVE., CICERO, ILU 
Telefonas TOWNHAIX 8-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

ANTHONY B. PETKUS 

LIODĖSIO VALANDOJ 
ŠsMte 

MAŽEIKA * EVANS? 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gauuime 
koplyčia arčiau jūsų namu. 

0 
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 
AmtmlaiLsų patarnaTl-
n įas y r a telkiamas 
diena 1 r imUtJ. Rel-
k a 1 e, saukite 
mua 

Mea turime koplyčia* 
visose Ghlcagoa i r 
Roeelandn dalyse 1 v 

tuojau p a t a r-
naujam. 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrgmia 7-6672 
10756 S. MICIUGAN AVÊ ^ PUilman S-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
650 W. 18th STREE1Į Tel. 8Eo>«y S-5111 

AlfftEDAS VA9MTIt-VAWE 
1446 S. fiOth AVE., CHCERO, ILL. Tai OLympio 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone: YArds 7-1911 . . 
LEONARDAS L BUKAUSKAS 

10821 S. MICfflGAN AVE. Tel PUllmaji 5-0661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. UTDANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. 
8319 S. UTUANICA AVE. 

RUDMIN 
Tel. YArds TM188.-1150 

JULIUS LIULEVIčIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAiayette 3-3572 

LEONARDAS A. 
1046 W. 461 h STREET 

EŽERSKIS 
Tel. YArds 7-0781 
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St. Tamulaitis balandžio 
G d. Lietuvių Auditorijoje pa 

IS ARTI IR TOLI 
— Lietuvaite paskirta biblio 

takos vedėja. Eleonora Čapli-
kienė (Norkūnaitė), dirbanti 
Bostono Public Lihrary jau 
nuo 1935 m., paskirta South 
Boston skyriaus vedėja. Šiuo 
metu Čaplikiene gilina savo stu 
dijas Bostono universitete. Jos 

ŽINIOS IS TREMTIES 
KAIP VILIOJAMI TREMTINIAI 

Tremtiniai nenori grįžti į bol Kaip čia laisva ir lengva gy-
ševikų okupuotą Lietuvą, t.a«i venti..." Tas Norvaišos citatas 
ėiau raudonieji vis nesiliauja turėtu pasiskaityti Andriulis 

SUSIPAŽINKIME SU C M U O N M U S 

skaitė du rašytojo Biliūno vaiz-i v y r a s i n ž- A Čaplikas yra nuo 
delius „Laimės žiburį" ir „Rri- « i rdus lietuvių visuomenės dar-
siaus galą" ir trumpai, popu- bininkas, dabartinis Alto Bos-
liariai. sistematingai ir žinoviS- ton skyriaus pirmininkas. 
kai pavaizdavo Biliūno kūrybą. — rižauskas pakviestas va-
Skonis, saikingumas, humaniš- dovautl chorui. Jau septintus' n v s *r URM tarnautojas Brėdi 

\1> 
leidę įvairius propagandinius 
leidinius. Vienas naujausių 
,,Po gimtuoju dangum". Cia 
pirmame puslapyje nesigėdima 
pavaizduoti Gedimino pilį su 
bokštu ir raudona bolševikine 
vėliava vieton trispalvės. 

Leidiny buv. Stutthofo kali-

kumas bei lietuviškas širdingu- m e t u a vargonininkaująs S t Mi 
mas esančios tos ypatybes, ku- chaels, vokiečių bažnyčioje, E-
rios iškeliančios Biliūno kuri- Uaabeth, N. J., muz. J. Cižaus-
nių vertingumą, nors jie, žino- k a a pakviestas vadovauti Ale 

kis mini save ir B.'Sruogą, bet 
neužsimena apie kitus minimos 
nacių kone. stovyklos kalinius, 
kad ir vėliau bolševikų nukan-

su „Vilnies" bei „Laisvės" re
daktoriais ir patys savo noru 
„deportuotis" į tą „laisvą Lie
tuvą, kur taip lengva gyven
ti"... 

ma, ne visi vienodo gerumo. 
v Antanina Mačiuikienė, 

Lietuvos Gailestingųjų Seserų 

xian Brothers ligonines chorui. | kinta Noreiką. 
Reikia pastebėti, kad muz. či-
žauskas dažnai St. Michaels 

Draugijos pirmininkė, gyvenan bažnyčioje grojo lietuviškas gie 
t i Chicagoje, šiomis dienomis smes. 
išlaikė valstybinius egzaminus 
ir įsigijo „Register nurse" var
dą ir teises. Baigusi Lietuvoj 

AUSTRIJOJ 
Mirė. Austrijoje mirė šie 

Vilniuje „Spalio" kino 
teatre buvo suruoštas vad. „Vo 
kietijos Liaudies Demokratinės 
Respublikos kino filmų festiva
lis", kuriame buvo rodytos to
kios filmos: „Demokratinė Vo
kietija", „Dievų taryba", „Vi
sada pasiruošęs", „Rudasis vo
ratinklis", „Duona mūsų kas
dieninė" ir kt. 

Pov. Lašas rašo, kaip su P. 
Bardausku parėjo į sovietinę 
zoną ir vėliau buvo mobilizuo-
tas. 1 «4 | 

A. Prialgauskienė giriasi, Lietuvoje, eina toliau. Pereitų 
Valymai Latvijoj, ne tik 

! 

Stasė Laučytė, sopranas, 
„Čiurlionio" ansamblio nare, 

Alfonsas Steponavičius, pir- dalyvaus „Čiurlionio" koncer-
mas tenoras, „Čiurlionio" an- to programos išpildyme. Kon-
samblio narys, dalyvaus kon- certą rengia „Draugo" Bend-
certo programos išpildyme. radarbių klubas. 

Čiurlionio ansamblis pasirodo vėl Chicagoje su pilnai nauja 
programa 1952 m. balandžio 27 d., 3:00 vai. p. p., Chi-
cago Opera House, prie Madison Ave. ir Wacker Drive; 
biletus galite užsakyti asmeniškai, laišku ar telefonu, vien 
tik DRAUGO raštinėje. Biletų kainos yra sekančios: ložės 
$3.80 (arba 8 vittų ložė $30.00); $3.10, $2.50, $1.85 ir $1.25. 

DRAUGO raštinės adresas: 2334 So. Oakley Ave., Chi-
eago 8, III., tai. VIrginia 7-6640^41-42 

gail. seserų (slaugių) mokyk- lietuviai: Linzo DP ligoninėje 
lą, jį tęsė studijas toliau ir bu- 1 9 5 1 m g r u o d ž i o 2 8 d. džiova 
vo įsigijusi dantų gydytojos j m i r ė K a r o l i s B r o k e r t a s ; R i e r o 

diplomą. Be to, buvo įpusėjusi s c n e H ų p r i eglaudoje gruodžio 
ir medicinos gydytojos studi- Ug d. mirė Ona Neimonienė, pa-

kad „ką buvo pasiėmusi iš Kuf 
šteino, tą ir parsivežė", „viską 
tą pat rado doc. Verbickio ka
binete", „matosi prie "kavutės 

metų pabaigoj per latvių kom. 
partijos kongresą buvo smar
kiai užsipultas latvių mokslų 
akademijos pirm. prof. P. Le

su arch. Jokimu, inž. Kavecku, jinš, o dabar — ir visai atleis-

zinios iš visi) pasaulio kampu 

j a s . l iko 7 s ū n u s ir 3 d u k r a s ; Bran-

inž. Greičiūnu su žmona; buv. 
„Kapitolis" dabar vadinamas 
„Kanklėmis", „Forumas" — 
„Laisvė", „Gloria" — „Balti
ja", Konrado kavinė (kaip „prū X Dr. Garmus balandžio 6 d.; nan apylinkėje š. m. vasario 11 

Lietuvių Auditorijoje vaizdžiai,d. mirė Robertas Erentrantas, išiška") pakrikštyta Tulpe, 
papasakojo apie rašyt. Biliūno!ir š. m. vasario 23 d. Salzbur-1 „VenahV į „Gintarą", o „Me-
laikus, apie Biliūną žmogų, vi- ge mirė Aleksandras Longaris. 
suomenininką, kovotoją, jo pa
žiūrų darymąsi ir keitimąsi. Jis 
su t e ikė d a u g modž iagos apie 
r a š y t . Biliūną. 

tas iš eitųjų pareigų, kaip „to
leravęs buržuazinį nacionaliz
mą". 

/ s Inž . Al fonsas K u l v i n s k a s 

— Kiek l ager iuose I š 218 lie
tuvių, l ikusių Aus t r i j o j e , la
ger iuose g y v e n a : B r a n n a n — 
35 a s m e n y s , S t . J o h a n n i Wal -
de — 8, Salzburgo miesto la-

(Onos Mickevičienės brolis), ii- gėryje 10, Kulšteino 6 ir į-
gai dirbęs Ginki. Vald. Tyrimų j vairiuose kituose lageriuose po 
Laboratorijoje Kaune, Vokie- 1 ar 2 šeimas. 
tijoje gyvenęs Augsburgo sto- Sunkus gyvenimas. Trem-

tropoly" — „puiki virtuve, di
delis patiekalų pasirinkimas, ge 
ras džazas". Tik ji neprisime
na tų tautiečių, kurie užuot 
t en šokę, ka ip ji , iki vėlyvos 
nakties, paskutinį atodūsį lei
džia Sibiro vergų stovyklose. 

Iš Rebdorfo grįžęs J. Gele
žiūnas pasakoja niekus, kad 

— Sovietinių liet. rašytojų 
sąjungos pirm. J. Šimkus, fak
tinis jų politrukas, apžvelgda
mas savo pranešimu „Gyveni
mas eina toliau" jiems skiria
mus partijos „paraginimus", 
štai kokiomis realybėje nesa
momis spalvomis stengiasi at-
vaizduoti jam gražų ir riebų gy 
venimą, kad jis lygiai sotus at
rodytų ir kitiems: „Elektros 
šviesa ne tik kaimiečių namuo-

vvkloje, po sunkios ligos mirė *• ;.. c r v v o Y 1 i m o a , , r n Q i mbiiC v 
ir* palaidotas balandžio 8 dieną I Y u v c m m f ^ r a s u n k u*> ^ sakyti: ir „visai nemiršta ir paiamoias Daianazio o auna, p a č l a b a i s u n ^ i a i gyvena Ilgo- „ , , . n . ,. T . « . „ . . :,, r l n r y 

„Lietuvoje dabar gana retai | se, bet su jos pagalba melžia-
mirštama džiova" (galėjo pa-1 mos karvės, kerpamos avys, pa 

ruošiamas gyvuliams pašaras... 

London, Ont , Canada. n i a i s e n e l i a i i r Girnos su ma-
X Aldona Minelgiene šutei- žais vaikais. Gyvenimas ypač 

kė „Tribūne" laikraščio repor- pasunkėjo labai pakilus kaino-
teriui daug informacijos apie j mis maistui, drabužiams ir ki 
Chicagos lietuvius ir Lietuvą, j tiems daiktams. 
Iš jų ilgesnis straipsnis, para
šytas Marge Lyon, buvo įdėtas 

ma"...). Girdi, „Lapenų ir Glem 
žų pas mus nėra, bet bekono, 
lašinių, sviesto ir kt. gėrybių 

DAUG PAUKŠČIŲ 

Kai Sibiro pūgos ir ledai a-
tėmė paukščiams maistą, tai 
daug paukščių „emigravo" į 
Australiją. 

„Thomas Heley siūlo paskelb 
ti prieš tuos paukščius medžiok 
lės sezoną. 

Ji savo organizaciniais gabu
mais ir nepailstama energija 
daug prisidėjo prie Lietuvos 
Gailestingųjų Seserų Draugijos 
a tga iv in imo ir jos veiklos p a g y 
vinimo. 

Dabar kituose kraštuose bei 
Amerikos įvairiuose miestuose 
gyvenančios lietuvės gailestin
gosios seserys ragina, kad An
tanina Mačiuikienė imtųsi ini-

NORftJO PIGIAI, BET VISK£ 
PRARADO 

Charlotte De Zon žiūrinėjo 
moteriškų drabužių pigiai pirk
ti. Vienas vyrukas jai patarė 
važiuoti į jo krautuvę, kurioje 
jis gali jai parduoti $50 ver
tės sukneles už $10. 

Bet kai jis ją ten nusivežė, 
rado kitą vyrą, kurie iš jos atė
mė pinigus, $600 vertės žiedą 
ir $4,000 vertės auksinių daly
kų. 

SPRAUSMINIAI LĖKTUVAI 

Balandžio mėn. bus pradėti 
gaminti nauji sprausminiai 

Chicagoje 
— ftv. Mykolo bažnyčioje 

Didž. Savaitės pamaldų tvar
ka: balandžio 10 d. 8 vai. šv. 
mišios ir procesija; balandžio 
U d. 8 vai. pamaldos, stacijos 
7-30 vai. vak.; balandžio 12 d. 
8 vai. pamaldos ir šv. mišios; 
7 vai. vak. kompletai. Didž. &<•-
stadienyje išpažinčių bus klau
soma 8 vai. ryte, 3 vai. p.p. 
ir 7 vai.; balandžio 13 d. (Ve
lykų ryte) 6 vai. Prisikėlimas, 
procesija, šv. Mišios. 

— Atidaryta pavasarine pa
roda. Balandžio 6 d. „Stevens" 
rūmuose buvo atidaryta pava
sarinė Illinois valstybės Dail. 
S-gos meno paroda. 

Greta nemažo amerikiečių 
skaičiaus atsilankė ir būrys lie
tuvių, kurių tarpe buvo prof. 
A. Varnas, dr. Paplėnas, skaut. 
Juškevičienė, dail. Kolba, dail. 
Tričius ir kt. Iš 119 amerikie
čių dailininkų, esančių apie 20 
tautybių, dalyvauja ir trys lie
tuviai: M. Šileikis, J. Pautie-
nius ir J. Skupas (Copper). J. 
Skupas išstatė gana originaliai 
nutapytą peisažą iš užmiesčio, 
o dail. J. Pautienius ir M. Ši
leikis pavasario . nuotakingus 
gamtos vaizdus. 

Parodos iškilmių metu ke
liems jauniems dailininkams bu 
vo įteiktas už meno darbus pre 
mijos. Po atidarymo iškilmių 
buvo kuklios vaišės. 

— 460 mylių per valandą. 
Canadian jet-liner CF — EJD 
— buvo sus to j ę s Chicagos Mid-
way aiporte dviem valandom. 
Jis skrenda iš Toronto į Los 
Angeles. Eina kaip viesulas 
per. valandą „sukerta" 460 my-(jet) lėktuvai F-86. Jie bus zy- j . Jr 

miai spartesni ir stipresni už 
dabar rusų naudojamus MIG- Vaikai nusiuntė į kalė ji 

(įdomu būtų išgirsti, kiek gi tų ci&tyvos sudarymui tos draugi-. 1 5 K o r § j o g f r o n t e j i e g a l i p a g i . m ą # Thomas Mattevv Burke, 33 
avių ir karvių'beliko?). A. Gu-
zevičius įtemptai dirba ir to
liau rašydamas romaną „Bro-

pereito sekmadienio „Chicago 
Tribūne" numeryje. 

X Prof. S. Kolupaila su di
dele grupe lietuvių iš South 
Bend, Ind. atvyks į „Čiurlio
nio" ansamblio koncertą. Tai 
bus tikrai puiki proga susitikti 
visiems, toli ir arti gyvenan
tiems. 

X Soliste V. Cinkais vys
kupo M. Valančiaus minėjime 
CiCeroje įspūdingai pagiedojo 
„Ave Maria" ir sudainavo kai-
kurias dainas, o A. Prapuole-
nyte sumaniai akompanavo. 

_ , , 400 miliutui dolerių išlei 
X Anatolijus Ka.rys. buvęs d ž i a k a g m e t a n t i a m e r i k o n i s k a i 

Tremtinu, namo admmistrato-1 d a i , plakatams, užra-
rius, atidarė siuvamų mašinų 
atstovybę Anker firmos. Atsto 
vybė randasi 4170 So. Archer, 

— kiek tik nori". Susitraukęs 
V. Ožkinis pavaizduotas nuo- liai". T. Tilvytis išleido „So 
trauka „taryb. rašytojų tarpe", netus apie laimę". Pasirodė T. 

Kiek lietuviu tremtiniu?! Buv. „Lietuvos Ūkininko" re- Sąjungos didvyrio B. Urbana-
Lietuvių tremtinių Austrijoje daktorius apie senuosius ir nau j vičiaus atsiminimų knyga apie 
dar yra 218 asmenų, daugiau
sia ligoniai, invalidai, seneliai 
ir tie, kurie dėl įvairių prie
žasčių negalėjo išemigruoti. 

i 

— Išsiblaškę po Austriją. I š ' 
siblaškę lietuviai gyvena šiose 
apylinkėse: Augštutinėje Aus
trijoje (Braunen-Linz) 92 as
menys, Salzburge 29, šteier-
marke 18, Kaerntene — 11, 
Voralberge 18, Tirolyje 22 ir 
Vienoje 28. 

TRUMPAI IŠ VISUR 

telef. BIshop 7-1045. 
X Petronėlė Urbienė, 82 me

tų amžiaus, prel. B. Urbos mo
tina, lėktuvu iš Kalifornijos su 
grįžo į Chicagą. Ją atlydėjo 
duktė Jadvyga Rupp. 

šams ant sienų, šaligatvių. Iš 
tos sumos 40 milionų išleidžia 
Prancūzijoje. 

X Gust Stakauskas, Town 
of Lake biznierius, jau savaitė j rininkų. 
serga ir dabar yra Illinois akių 
ligoninėje, 904 W. Adams. 

— Vokiečiu generolas von 
Farmbacher, buvęs maršalo Ro 
mmelio karininkas, dabar eina 
atsakingas pareigas ISgipto 
krašto apsaugos ministerijoje. 
Su juo dirba 3 generolai ir 600 
buvusių vokiečių armijos ka-

juosius laikus, dabar jau kaip 
sovietinio meno žurnalo redak
cijos narys, taip byloja: „Nū
dieninė Lietuva — laisva nuo 
siurbėlių dvarininkų, nuo kapi
talistų, negailestingai plėšusių 
darbo žmogų... šiandien Lietu
va laisva ir alsuoja nauju gy
venimu, didžiais kūrybiniais 
darbais... Anuo metu laikraštį 
(taigi — ir jo redaguotą „L. 
Ū." E.) valdė kapitalistas, ak
cininkas, jis diktavo laikraščiui 
kryptį, jis kaustyte kaustė kiek 
vieną laisvą laikraštininko min 
ties poreiškį...". Dabar Oškinis 
taip rašo jau „niekeno nekaus
tomas"... 

Buv. Kauno VIII gimnazijos 
mokyt. M. Vimerytė pavaizduo 
ja, kaip ji, grįžusi iš Eisenacho, 
gavo įsakymą „priimti istori
jos, filologijos fakulteto V. Eu 

jos centro. 
A. Mačiuikienės dėka Lietu

voje baigusios seserų mokyklą 
gali laikyti Springfielde reika
lingus egzaminus ir įsigyti „re
gister nurse" teises. 

ANTIS KELIAVO 10 MYLIŲ 
LOS ANGELES, Cal. — Šuo 

ir antis draugavo per dvejus 
metus. Prieš dvi savaites jų sa
vininkas Peffley išsikėlė gyven-

pasiruošęs". V. Mozūriūnas iš- ti į naują namą ir kartu su sa-
leido vaikams apsakymų rinki- vimi pasiėmė šunį, bet antį pa-
nį „Laužai prie upės", H. Kor- liko pas draugą, kuris nuo Pef-
sakienė vaikams apsakymų rin fley senos rezidencijos gyveno 

kovas D. Tėvynes karo fron
tuose. L. Janušytė parašė apy
saką iš moksleivių gyvenimo 
„Žalioji šeima" ir dvi pjeses: 
„Mes ne du ir ne trys" ir „Būk 

rodyti po kokių šešių mėnesių,( metų, įtartas Charles Gross nu 
jei neįvyks paliaubų. 

SESUO ARMIJOJE 

ATLANTA. — John Bailey, 
24 m., nebuvo priimtas į oro 
jėgas, nes jo vienos akies re
gėjimas šlubuoja. 

Jo sesuo Edna, 21 m., buvo 
priimta. Jonas stovėjo ir ste
bėjo kaip jo sesuo davė prie
saiką. 

JAPONAI PIRKS 

Japonija pirks 2,600 automo-
kinį „Dovana", P. Baltrūnas — 
„Berniukai iš mėlynojo vasar
namio". Su naujais poezijos rin 
kiniais pasirodė E. Mieželaitis, 
V. Reimeris, A. Matutis, K. Ku 
biliūnas". Faktiškai visi tie Šim 
kaus pasigyrimai tik rodo, kiek 

už 10 myl. Po kiek laiko antis bilių, už 6 milionus dolerių ver 
atvyksta į senus namus ir pra
dėjo jieško'ti šunies. Ji kelia
vo 10 mylių, ir niekas negali 
suprasti kaip ji atrado senąjį 
namą. 

Dabar du seni „draugai" — 
daug lietratūros vardų leidžia- šuo ir antis — vėl susitiko ir 
ma įvairių komunistinių pro- randasi pas seną savo šeimi-
pagandinių raštų. . ninką. 

— Svečias iš Amerikos. Mem 
mingeno stovyklos lietuvius ap
lankė kovo 30 d. Balfo pirm. j 

ropos literatūros katedros vo- kan. J. Končius. Kadangi buvo 

X Jurgis Blekaitis gegužės 
10-11 d. Chicagoje stato Eu
gene O'Neill 4 veiksmų dramą 
„Anna Christie". 

X „Dainavos" ansamblis iš 
Chicagos su muzikine pjese 
„Nemunas žydi" į Cleveland, 
Ohio, atvyksta gegužės 17 d. 

X Prof. V. Bacevičius dabar 
persikėlė į naują vietą. Naujas 
jo adresas: 24 %W. 71st Str., 
Apt. 3 R, New York 23, N. Y. 

X Valerija Sabaliauskienė, 
gyv. Ciceroje, 111., jau pasvef-
ko, sirgusi plaučių uždegimu. Į lis. 

— Brazilai nori pakelti kai
nas kavai. Kavos derliaus ofi
cialus nuėmimas prasidės gegu
žės 31 d. 

— Noris E. Dood, Jungtinių 
Tautų maisto padidinimo kam
panijos direktorius, nuvyko į 
Japoniją ir jis tikisi įtraukti 
Japoniją į maisto padidinimo 
kampaniją. 

— Socialistu Internacionalas 
yra priešingas bet kokiems va
karų santykiams su Ispanija. 

— Apie 10,000,000 Indijos 
žmonių kenčia badą. Badas yra 
didžiausias komunizmo priete-

kiečių literatūros vyr. dėstyto
jos vietą", baigė rašyti „Lie
tuvių ir slavų pasakų bendru
mus". Repatriacijos sekcijos 
prie Kauno miesto vykd. komi
teto vedėjas tauškia niekus, 
kad šiandien „tik Kaune dirba 
400 gydytojų" etc. Jis suranda 
tokius į Lietuvą repatriavusių 
skaičius, kurie yra nebent tik 
jo vieno galvoje ir tokus pareis 
kimus jo vardu diktavusio en
kavedisto nagano. Bet ir tai vi
sur minimi tik senieji repatrian 
tai — grįžę prieš dvejus ar pen 
kerius metus. 

— Grįžęs iš Brazilijos į SS
SR Bonif. Norvaiša taip aiški
na: „Išvažiavusieji už vandeny 
no (turi galvoj JAV) rado 
tik... niekšišką eksploataciją, 
pasityčiojimus, panieką, nuola
tinį skurdą... Užtat T. Lietu
voje — pagarba žmonėms. 

sekmadienis, ta proga svečias 
stovyklos koplyčioje laikė pa
maldas ir pasakė gražų pamoks 
lą, ypač paminėdamas maldos 
reikšmę išeivijoje. 

Po pietų teatro salėje buvo 
lietuvių susirinkimas, kuriame 
svečias perdavė Amerikos lie
tuvių sveikinimus ir padarė pla 
tesnį pranešimą apie atvykimo 
tikslą į Vokietiją. Pažymėjo, 
kad įvairiose įstaigose darys žy 
gių, kad pagerintų čia, Vokie
tijoj, palikusių tautiečių sun
kų būvį, taip pat daug rūpin
sis ir užkliuvusiųjų reikalu. To 
liau paminėjo apie Amerikos 
lietuvių šalpą, per Balfą, trem
tiniams. Pabaigoj atsakinėjo į 
tautiečių įvairius klausimus. 

Po pranešimo mažasis darže
lio vaikutis svečiui padeklama
vo eilėraštį ir įteikė gėlių puokš 
tę. Svečias vaikučius apdali
no saldainiais. 

SENIAUSIAS VYRAS 
PASAULYJE 

Šiaurės Afrikoje, Johannes-
burge, Petras Chandler Pringle 
šventė 120 metų gimimo sukak 
tį. Jis laikomas seniausiu vyru 
pasaulyje. 

Tarp sveikinimų, jis gavo ir 
vienos vokietės pasiūlymą už 
jo tekėti. Ji rašė, kad turinti 
54 metus. Ką gi Petras vokie
tei atsakė: „Aš jau du kartu 
buvau vedęs ir galėčiau vesti 
dar tretį kartą, bet imti 66 me
tais jaunesnę žmoną?.. Ne! Su 
vaikais aš nesivedu". 

TURTAI BANKE, O VAIKŠTO 
NUPLYŠĘS 

Turkijoje, Ankaros miesto 
gatvėje buvo suimtas elgeta 
Hijz. Pasirodo, kad banke jis 
turėjo pasidėjęs; 200,000 fran
kų, jo nejudoma nuosavybė bu
vo verta 5 milionų frankų ir 
jis dar buvo bendrininkas vie-' 
nos dideles rūbų krautuvės, o 
Vaikščiojo skuduruose. 

tės, iš JAV, Britanijos, Pran
cūzijos ir Vakarų Vokietijos. 

PIENO UPE PATVINO 

HAVRE, Mont — Šią savai
tę Milk (pieno) upė patvino ir 
1,500 asmenų turėjo apleisti 
savo gyvenamus namus. 

RCBAI KORĖJAI 

Didžioje savaitėje New Yor-
ke vyks rūbų vajus dėl Korė
jos pabėgėlių. , 

Atsisakė raudono piešinio 
Meksikos vyriausybė atsisakė 

panaudoti dail. D. Riviera pieši
nį Paryžiaus parodoje, nes pieši
nis pernelyg komunistiškas ir 
prieš-amerikietiškas. Dailinin
kui, pas kurį piešinys buvo už
sakytas, honorarą sumoka, bet 
į parodą Paryžiun negabens. 

A. GIEDRIAUS 

Lckučio Atsiminimai 
186 puslapiai Iliustruotu vaizdais 
suristais su apraAymo turiniu. Ma
žieji skaitydami Ma knygą avajos a-
ple tfivynę, o ^Meli prisiminti pra
eities gralius 'liktis Ir savo t8vyn6s 
vatedus. 
Tai tikrai yr» graži Velykų dovana, 
kuria bus patenkinti Ir dideli ir 
maži. 
Knyga gaunama „Draugo" adminis
tracijoje. 

" D r a u g a s " , 
' 2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

žudyme vasario 6 d. trumpam 
laikui buvo atgavęs laisvę, bet 
netrukus vėl atsidūrė Kauntės 
kalėjime už savo trijų vaikų 
neišlaikymą. Pirmiau Burke gy 
veno Ciceroje. 

— Uždarė. Mayoras Ken-
nelly atšaukė leidimą Blue Ha-
ven tavernui, 7005 S. Halsted, 
kai ten buvo vaikėzo užpulta 
14 metų mergaitė. Savininkai 
kaltinami, kad jie pardavę svai 
ginamus gėrimus nepilname
čiams. 

— švedų ministeris. Tage 
Erlander, Švedijos ministeris 
pirmininkas, pereitą pirmadienį 
lankės Chicagoje ir jam Chi
cagos universiteto klubas iškė
lė pietus. 

— Albarnie Hatchett, 20 me
tų, ir VVilliam Dixon, 16 metų, 
abu juodukai, nuteisti kalėji-
man iki 100 metų už žmogžu
dystę. 

— Du vaikėzai buvo sučiupti 
šniaukščiant VVholesale Groce-
ry, Inc., 1200 Randolph. Jie tar 
domi dėl kitų vagysčių. 

AukStos jg j j t t Fotografijos 
VĖ8TUVIN ftS MTOTKAl KOS — 

MOsy SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
Buvartfaa J. iMis, sav. 

4008 Archer Ave. 
Teli VlrginlA 7-2481 

Nauja Pet ronėlės O rin ta i te s 
k n y g a legenda 

"VILIGAILĖ" 

išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
t ruota Pauliaus Augiaus medžio 
rėžiniais. Kaina $1.20. 
Užsakymus su pinigais siųskite; 

D R A D O A S 

2.331 So. Oakley Ave. 
emcAGo 8, m. 


