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N. EISENHO 
Pas telefono instaliatorius 

Streikuoja už kelionpinigių padidinimą, atlyginimų pa
kėlimo tvarką, union shop ir kitas sąlygas 

Wm JUOZAS PRUNSKIS 
Visame krašte streikuoja CIO Communications Workers of 

America instaliatoriai prieš Western Electric Co., kuri įrengia 
telefonų centrines, telefonų punktus. Kadangi prie tos pačios CIO 
unijos priklauso ir telefonų operatoriai, kurie solidarizuoja strei
kui, tai instaliatorių streikas paliečia šimtus tūkstančių darbinin
kų. • 

Unijos centre Chicagoje 
Norėdamas patirti apie padė

tį, aplankiau tos unijos centrą 
Chicagoje, kurs apima Illinois, 
Wisconsin ir dalį Indianos. Čia 
streikuojančių darbininkų va
das yra jų išrinktasis preziden
tas Stanley Sioinson, švedų kil
mės. 

Jis pasakoja, kad darbininkai 
siekia šių pagerinimų: 

1. Siunčiami darbui į kitą 
miestą instaliatoriai nori gauti 
didesnį priedą su kelione padi-
dėjančioms pragyvenimo išlai
doms padengti. Valstybės ko
mandiruojami tarnautojai gau
na 9 dol. ekstra į dieną. Mūsų 
instaliacijos darbininkams pri
dedama po dolerį į dieną vien
gungiams ir po 4 dol. vedusiems. 

2. Dabar darbininkas pradeda 
darbą su $1.06 atlyginimo už 
valandą ir per 5 metus automa
tiškai atlyginimas pakeliamas 
palaipsniui iki $1.77. Po 5 metų 
atlyginimas gali pakilti iki $2.30, 
bet jau kompanijos nuožiūra, 
neatsižvelgiant į ištarnautą lai
ką. Darbininkai nori, kad ir po 
penkerių tarnybos metų atlygi
nimas būtų didinamas pagal iš
tarnautą laiką. 

3. Darbininkai* nori, kad būtų 
įvesta „union shop" — kiekvie
nas įstojęs į darbą tuo pačiu pri
valo įstoti ir į uniją. 

4. Darbininkai siekia, kad 
primant ir atleidžiant būtų at
sižvelgta į anksčiau išdirbtą lai
ką. 

— Ką jūs dabar darote, jei 
atleidžia neteisėtai? 

— Darbe kiekvienoje įmonėje 
yra kompanijos „formanas" ir 
darbininkų unijos „stiuvardas". 
Jiedu sprendžia ginčą. Jei nepa
vyksta išspręsti, svarsto įmonės 
ir unijos apylinkės atstovai. Jei 
ir šie neišsprendžia, tada perei
na į centrinius organus: unijos 
derybų (bargaining) komitetą ir 
tos srities darbdavių atstovą 
(area manager). 

— Kaip apsisprendėt dėl šio 
streiko? 

— Buvo balsavimas ir santy
kiu 4:1 darbininkai pasisakė už 
streiką. 

— Ar kompanija įstengtų nu- tų ir už kiekvienus ištarnautus 
matytus pagerinimus įvesti? metus pensijos gauname 1 proc. 

—Kaikurie kiti tos pačios Taigi, jei kas ištarnavo 40 me-
kompanijos darbininkai jau turi i tų, gauna pensijos 40% nuo sa-
tuos pagerinimus, dėl kurių mes!vo algos vidurkio. Kas gauna 
kovojame. Mes manom, kad nors senatvės pensiją iš socialinės ap 
ir laikinai siunčiami darbui į ki- draudos, tam atskaito. 
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Įpėdinis Ridgv/ay ar Gruenther? 
Specialūs uždaviniai esą beveik pasiekti 

WASHINGTONAS, bal. 12. — Prezidento spaudos sekreto
rius pranešė, kad gen. Eisenhoweris paprašė atleisti jį nuo parei
gų Europoje nuo birželio 1 d. ir jo prašymas patenkintas. 

Šiandien Paryžiuje pats gen. ' . 
Eisenhoweris paskelbs kada su- Savo laiške gen. Eisenhoweris 
grįš į JAV ir pradės rūpintis sa-! pranešąs ,kad jam patikėti spe-
vo prezidentinės kandidatūros cialūs uždaviniai Europoje esą 
reikalais. 

tą miestą darbininkai turi turėti 
panašų gyvenimo standartą, 
kaip ir namie, o tam dabartinių 
primokėjimų nepakanka. Kom
panija turi geras pajamas, page
rinimus gali įvesti. 

— Ar jus kas paremia dabar
tiniame streike? 

— Nuo ketvirtadienio pradė
jome piketuoti. Kadangi mūsų 
darbininkai išsisklaidę, piketuo
jame didesnes įmones, piketus 
permesdami nuo vienos įmonės 
prie kitos. Kiti tos pat unijos 
darbininkai atsižvelgs į piketus 
ir streikas apims šimtus tūks
tančių darbininkų. 

— Koks nario mokestis jūsų 
unijoje ? 

— 3 doleriai per mėnesį. Pusė 
tos sumos eina į centrą, kita pu
sė palieka raštinės išlaikymui. 
Pas mus daug' susirašinėjimo, 
nes nariai plačiai išsiskirstę. 
Nuolatinio raštinės personalo ne 
turime* laisvesni nariai ateina 
patalkinti. Jiems atlyginame. 

— Ar unija dar ką veikia be 
pastangų gerinti darbo ir atly
ginimo sąlygas? 

— Profesinio paruošimo dar
bininkams neorganizuojame, nes 
jie išsilavina prie savo nuolati
nio darbo. Tačiau mūsų atstovai 
dalyvauja Industrijos Taryboje, 
kuri rūpinasi, kad įstatymai bū
tų palankūs darbininkijai, rinki
muose paremia asmenis, kurie 
atsižvelgia į darbo žmonių reika
lus. 

—Kokios pačių darbininkų 
nuotaikos? 

— Mūsų nariai — patriotiški. 
Kadangi telefono darbai suriš
ti su krašto saugumo reikalais, 
tai jau priimant darbininkus 
juos gerai išsijoja. Mes žinome, 
kad Amerikoje darbininko padė
tis geriausia. Mes žinome, kad 
mūsų darbo sąlygos nėra blogos, 
tačiau esame įsitikinę ,kad kom 
panija gali dar labiau darbinin
kų padėtį pagerinti. Galime dar 
suminėti, kad po metų darbo gau 
name 2 sav. atostogų, o po 15 
m e t ų _ tris. Sulaukę 65 m. am
žiaus — gauname pensiją. Ji ap
skaičiuojama taip: imama vidu
tinė alga per paskutinius 10 nie 

Prezidentas dar negalįs pa
skelbti Eisenhowerio įpėdinio, 
nes tebevyksta su kitomis vals
tybėmis pasitarimai dėl kandi
dato. Tikriausi kandidatai esą 

beveik įvykdyti: Atlanto pakto 
Europos grupės karinė vadovy
bė sudaryta, organizacijos veiki
mo aparatas pilnas, visi princi
piniai klausimai išaiškinti. 

Eisenhowerio politiniai šali
ninkai prasitaria, kad pirmą rin-

du: gen. Eisenhoweno štabo vir . . , ,. nJL'JZ - i ~ -
6 , kimine kalbą geenrolas pasakys 

šininkas gen. Gruenther ir To- b i r ž e l i o 4 d< s a v o g įm tmės mies-
lim. Rytų karinių pajėgų vadas te. Tada jau jis bus padėjęs uni-
gen. Ridgway. I formą, nes bus išėjęs į atsargą. 

Plieno darbininkų unijos pirmininkas Murray (sedl kairije) su vicepirmininku J. Thimmes, iždininku-
sekretorium D. McDonald ir teisiniu patarėju Goldberg tariasi su naujuoju savo darbdaviu komer
cijos sekretoriumi Charles Sawyer, kuriam prezidentas pavedė tvarkyti plieno pramonę. (INS) 
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Paskutines plieno ginčo žinios 
Plieno atsargos atšildytos. — Darybos vyksta, bet nu
sistatymai dar nepalūžo. — Teismas delsia pramones 

skundo svarstymą. 
VVASHINGTONAS, bal. 12. — Kai prezidento atstovas Steel-

man veda derybas su plieno bendrovių ir unijų atstovais darbo 
sutarties ginčui išspręsti, plieno bendrovių advokatai veda kovą 
teismuose už prezidento įsakymo perimti įmones vknHfos žinion 
panaikinimą. 

Vienas teisėjas buvo paprašy
tas laikinai suspenduoti preziden 
to įsakymą, tačiau jis rado, kad 
jo teisės permažos ir prašymą at 
metė nesvarstęs. 

Po to kitame teisme buvo iš
kelta byla, prašant prezidento 
įsakymą visai panaikinti. Bylos 
svarstymą teisėjas atidėjo bent 
20 dienų, kad vyriausybė galėtų 
parengti atsakymą. Plieno ben
drovės, žinoma, kaltina vyriau
sybę bylos trukdymu ir piktais 
žodžiais mėtomasi abejose pusė
se. 

Kovas teismuose bent 20 die
nų sulaikius, vyriausybės tarpi
ninkai spaudžia bendroves ir 
uniją susitarti, kad vyriausybė 
galėtų atšaukti kongrese labai 

SVEIKI SULAUKĖ ŠV. VELYKŲ! 

Dienraščio "Draugo" redakcijos ir ad-
mfaistrtacijos personalas nuoširdžiai sveiki
na skaitytojus, bendradarbius ir visus bičiu
lius su Šv. Velykų šventėmis. Ta proga dė
koja profesionalams, įmonininkams, orga
nizacijoms ir įstaigoms už skelbimus, kurių 
pagalba galėjome duoti savo skaitytojams 
padidintą vakarykščia ir šiandieninę laide. 

Redakcija ir Administracija 
0 

Velykų iškilmės 
Jeruzalėj ir Romoj 

JERUZALE, bal. 12. — Pirmą 
kartą po Palestinos karo pabai
gos Jeruzalė susilaukė šiemet di
desnių būrių maldininkų į Di
džiosios savaitės iškilmes. Pro
cesija į Kalvarijos kalną Via Do-
lorosa keliu nieku nebesiskyrė 
nuo seniau buvusių. Jordano ir 
Izraelio vyriausybės, kurios 
spygliuota viela pusiau pasida
linusios valdo Šventąjį Miestą, 
nedarė jokių kliūčių maldinin
kams pasiekti Kristaus kančios, 
mirties ir prisikėlimo vietas. 

Po penktadienio ir šeštadienio 
iškilmių katalikai maldininkai 
pasiliko senojoje Jeruzalės da
lyje švęsti Velykų Kristaus Gra
bo bazilikoje. 

ROMA, bal. 12. — Didžiosios 
savaitės ir Velykų iškilmėms Ro
ma šiemet irgi susilaukė daugy
bės maldininkų iš daugelio lais
vųjų pasaulio kraštų. Garsiosios 
bazilikos buvo pilnos žmonių. 
Šv. Tėvas suteikė kelias masines 
audiencijas. Buvo daug specialių 
audiencijų augštiems svetimų 
valstybių asmenims. Atskiroje 
audiencijoje popiežius priėmė ir 
palaimino didelį Amerikos karių 
būrį, karo kapelionų lydimą. 

nepopuliarų įmonių perėmimo 
įsakymą. Derybos vyksta Wash-
ingtone, bet vakar nė viena pusė 
dar nebuvo parodžiusi noro pasi
traukti nuo savo pirmykščių nu
sistatymų. 

Plieno įmonių savininkams nu 
raminti, komercijos sekretorius 
Sawyer pareiškė, kad darbinin
kų atlyginimai ir darbo sąlygos 
lieka tos pačios, kokios buvo 
prieš įmonių perėmimą valdžios 
žinion. Įmonių pelnas turėtų eiti 
valstybės iždui, tačiau vyriausy
bė nemano tuo pelnu pasinaudo
ti 
v l « 

Vakar atšauktas draudimas, 
užšaldęs plieno atsargas sandė
liuose, nes įmonėms pradėjus 
normaliai dirbti nebėra pavo
jaus, kad gali pritrūkti plieno 
karo pramonei. 

Bolivijos sukilimą 
baigia likviduoti 

BUENOS AIRES, bal. 12. — 
Bolivijos ambasada Argentinoje 
skelbia, kad gen. Bolivian vy
riausybei ištikimos karinės pa
jėgos pasirodė esančios stipres
nės už sukilėlių ir sukilimo lik
vidavimas einąs prie galo. 

Kas iš tikrųjų vyksta Bolivi
joje, žinių gauti negalima, nes 
visi ryšiai su užsieniu yra nu
traukti. Per sostinės radijo stotį 
jau kalba vyriausybė, kas reiš
kia, jog sukilėliai iš ten išmušti. 
Tvirtinama, kad provincijos ka
riuomenės įgulos supa sostinę ir 
nukirto sukilėliams pasitrauki
mą. 

Argentinoje esąs sukilėlių po
litinis vadas mano, kad Bolivijo
je civilinis karas tevyksta. Su
kilėlių karinėms pajėgoms va
dovauja vidaus reikalų ministras 
Seleme. Jis jau esąs pasiūlęs ka
pituliaciją ir pats pasitraukęs į 
Vatikano ambasadą. 

Kalendorius 
Balandžio 12 d.: Didysis šeš

tadienis. 
Balandžio 13 d.: Velykos — 

Kristaus Prisikėlimo šventė. , 

Vykd. Taryba kuriasi Paryžiuje 
Priimtas Eltos statutas, suvaržąs asmenų sauvaliavimą. 

Vlikas tebeprašo spaudos santūrumo. 
Iš Vliko šaltinių pranešama, kad Vykdomajai Tarybai pa

talpos Paryžiuje jau išnuomotas ir pačios Tarybos sudarymo klau
simai baigiami spręsti. 

Potvyniai kankina 5 valstijas 
Daug gyventojųį be pastoges, nuostoliai milioniniai 

PIERRE, S. D.; bal. 12. — Missouri, Minnesbta ir Red upėms 
išsiliejus iš savo krantų, potvyniai palietė penkias valstijas. Tūks
tančiai gyventojų be pastogės, turtui jau padaryti milioniniai 
nuostoliai. 

Missouri upė aptvindė didelius 
plotus S. Dakota, Iowa ir Ne-
braska valstijose. Užlieti keliai, 
ūkiai ir miestai. Daugiausiai nu
kentėjusi yra S. Dakota sostinė 
Pierre, kuri veik visa apsemta. 
Nebeišeina jos laikraštis, nebe-

Telefono operatorių 
streikas palūžo 

DETROIT, bal. 12. — Telefo-
no operatorių streikas palūžo, 
nes komunikacijos darbininkų veikia visos vandens pompav.mo ^ ^ su Michieran Bell stotys, su dideliu vargu tuo tar- M e C Q M g d a r b o 

pu dar išsaugota nuo apsėmimo t a ^ i e s Teief0nistų streikas 
elektros jėgainė. | yyj^įį d a r 0hio ir Kalifornijos 

Prie Sioux City (Nebraska) valstijose, bet susitarus Michi-
pralaužtos krantinės ir miestas ganė, susitarimas tikras ir ki-
nebeturi jokios apsaugos. Di- tur. 
džiausio vandens pakilimo lau- _ Y. .. , _ 
kiama ateinanti pirmadieni. . ,T°f pač,10S. T " ' ,"U m S" 

T* ,. ^ . , / " x taliatonai streikuoja veik visa-Išsihejusi Minnesota upė ap- m e k r a š t e K a d a n g i j i e p i k e t u o -
sėmė pietvakarinę valstijos dalį, Jft t e l e f o n ų g t o t i g > t f t. dmg k u r 
o Raudonoji upė išėjo iš savo n e y , l a i k d i r b a i r t e l e f o n ų 
vagos prie Fargo, N. Dakota. I . . . . . . . 

„ . , f \ . t operatorai, dėl solidarumo su 
Missouri upė, kuri paprastai f . V ^• . 

teka 1000 pėdų platumo vaga, streikuojančiais nenorėdami lau-
dabar vietomis jau yra 5 mylių «yti piketininkų linijų. Telefonų 
platumo. I tarnyba krašte beveik normali. 

Grįždamas iš Amerikos į Eu
ropą, prof. Kaminskas, kuriam 
pavesta Tarybą sudaryti, užsuks 
ir Paryžiun su darbo sąlygomis 
susipažinti. Europoje tikima, 
kad jis sudarys Tarybą iš pačių 
pajėgiausių asmenų, nuo ko Lie
tuvos laisvinimo darbas tik lai
mėtų. Ar visi Tarybos nariai kel
sis į Paryžių, ar kas liks Vokie
tijoje toliau savo darbo dirbti, 
paaiškės kiek vėliau. Šiuo metu 
konsolidacijos reikalais pasitari
mai eina Vokietijoje ir JAV-se. 

Paskiausiai Vlikas savo po
sėdyje padaręs, kaip girdėti, ke
letą reikšmingų nutarimų. Taip 
pat buvo priimtas ir Eltos sta
tutas. Tikimasi, kad ir informa
cijos srityje bus padaryta nau
dingų pakeitimų. Naujuoju sta
tutu palikta mažiau laisvės as
mens nuožiūrai. Tat, tikimasi, 
taip pat padės išvengti ateityje 
tokių netikslumų, koks pvz. at
sitiko kad ir paskelbiant apie' džiungles netoli Manilos komu-
Vliko nutarimą tartis su S. Lo
zoraičiu dėl konkretaus bendro 

sipratimo reikalui. Apskritai, 
daug kas pageidauja, kad infor
macija būtų kiek galint tiksles
nė, išsamesnė ir objektyvesnė, 
kad būtų rašoma tai, kas iš tik
ro buvo, bet ne tai, ką paskiau 
kiti randa reikalo „frizuoti". 

Sąmoningesni lietuviai Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir kitur ne
patenkinti, kad tam tikra lietu
vių spauda nesilaiko Vliko pagei
davimo, kurį pasirašė visos gru
pės ir kuriuo buvo kviečiama ne 
dergti Vliko žmonių ir kitų vei
kėjų, idant tuo būdu nebūtų ap
sunkintas visų pozityvių jėgų 
apjungimas bendram darbui. Ta 
čiau to susitarimo nesilaiko kiti 
nė dabar. 

• Burmos Karėnų giminė, ku
ri kovoja už plačią vidaus auto
nomiją pradėjo deginti jos su
kilėlių neklausančius miestus ir 
kaimus. 

• 3000 Filipinų karių išėjo į 

darbo. Buvo paskelbta, kad Vlį-
kas nutaręs kviesti p. Lozoraitį 
į bendrą drabą laikantis Reutlin-
geno susitarimų, kai iš tikro to
kio nutarimo nebuvo. Vliko pir
mininkui buvo suteikti reikalin
gi įgaliojimai, tačiau apie Reut-
lingeno susitarimus nutarime ne 
buvo nieko pasakyta. Jie atsira
do tik vėliau, bet, kaip kitų nu
rodoma, toks to dalyko aiškini
mas tik padaręs meškos patar
navimą ir pakenkęs pačiam su-

nistų partizanų lizdų jieškoti. 
Pirmadienis be „Draugo" 
Balandžio 14 d. (pirmadienis) 

„Draugas" neišeis, bet visos raš 
tinės bus atidarytos kaip kiek
vieną darbo dieną. Šiandien, ba
landžio 12 d., raštinė bus atda
ra tik iki 12 vai. 

Oras Chicagoje 
Kiek apsiniaukus, tarpais ga

limas lietus. Temperatūra apie 
60 laipsnių. 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 6:28. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Iš Londono pranešama, kad Anglijos vyriausybė greit pa

darysianti deklaraciją, jog jos karinės jėgos automatiškai eis pa
galbon, jei kuri nors Atlanto pakto valstybė Europoje bus užpulta. 

— Japonijos taikos sutarties oficialus įsigaliojimas būsiąs 
paskelbtas tuojau po Velykų. Prezidentas Trumanas jau turįs ant 
stalo visus reikalingus dokumentus pasirašymui. 

— Netoli Porto Rico sostinės vakar nukrito į jūrą keleivinis 
lėktuvas su 69 keleiviais. Išgelbėti 23 keleiviai. Lėktuvas skrido 
iš San Juan į New Yorką. 

— Ohio valstijoje atominės energijos komisija pradės statyti 
penktą JAV atominės energijos įmonę, kuri kaštuos vieną bilioną 
dolerių. 

— Chicago nuo sekančios savaitės gaus dar 6 naujas televizi
jos bangas, kanalais vadinamas. Ikšiol Chicagą aptarnavo į kana
lai, dabar bus 10. 

— Korėjos paliaubų derybos iš vietos nepajudėjo. Komunis
tam buvo pasakyta, kad sąjungininkai turės pakankamai kantry
bės laukti kol jiems nusibos derybas trukdyti. 

— JAV aviacija šį mėnesį paleis į bandymo kelionę du nau
jus sprausminius bombonešius, galinčius nunešti atomines bom
bas į kitus kontinentus. Tai bus B-52 ir B-60 bombonešiai galį 
skristi iki 600 myUų per valandą. 
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Šeštadienis, balandžio 12, 1952 

lietuvis - USA cento kūrėjas 
Nemažai yra mūsų tautiečių, kos Valstybių "Indijono gal-

kurie savo darbais yra pasireiš- vos" cento amžiui, 1909 m. bu-
kę plačiame pasaulyje. Vienas vo paskelbtas konkursas sukur-
iš tokių yra Viktoras Domas ti naujam cento modeliui. IŠ 
Baranauskas - Brener. J is gi- tūkstančių projektų buvo pasi-
me 1871 m. birželio 12 d. Šiau- rinktas mūsų tautiečio V. D. 
liuose. Būdamas antspaudų dir i Baranausko - Brenerio "Lin-
bejo ir graviuruotojo sūnumi, colno galvos" cento modelis, 
jaunas ir gabus Viktoras dirbo | Po tuo projektu tarp kviečių 
kur) laiką savo tėvo dirbtuve- varpų apačioje yra atspausdin-
je Šiauliuose, o vėliau Kaune, tos raides "V. D. B." net ant 
Savo verslo konkurentų jskųs-! 22,550,000 centų, o nuo 1918 
tas rusų žandarams ir jų per- i m. iki šios dienos tos raides, la-
sekiojamas, 1890 metais atvyko , bai mažytes, vos padidinamuo 
j Jungt. Amerikos Valstybes, jų stiklu tematomos, yra po 
Cia jis dirbo savo veršio darbą. Lincolno petimi. 
Netrukus pasižymėjo savo <U- ^ ^ y D Baranauskas dar 
deliais gabumais skulptūroje ir 

KARAS TEBEINĄ KORĖJOJE 

graviūroje. Ypač jis buvo at-
yra sukūręs daug įvairių pini 
gų ir medalių projektų. Del to 

žymėtas uz savo pinigų mote- j t i n i A m e r i k o s Valstybių 
ims ir skulptūras Buffalo bt. F i n a M i n i 8 t e r i j „ j e jo pa-
^ l . ^ . ^ ^ ^ L ^ ^ ' veikslas kabo šalia "Lincolno 

cento". Baranauskas taip pat 
buvo didelis numizmatikos ir 
filatelijos žinovas. 

kur jis gavo pirmąsias premi 
jas. V. D. Baranauskui, pasižy
mėjusiam skulptoriui, pats 
USA prezidentas Teodoras R o o 
seveltas 1908 m. pozavo. Ba- Nors jis buvo žymus žmo~ 
ranauskas tuo metu darė Pana- ! gus, tačiau visą savo gyvenimą 
mos kanalo medalį. Skulpto-; pasiliko veiklus lietuvis pa t r io -
riaus ir graverio Baranausko tas ir uolus katalikas. Jis bu-
kūriniais puošėsi Paryžiaus, I vo nepaprastai darbštus. Įtemp-
Luksemburgo, Muencheno, New tas nuolatinis darbas arde jo 
Yorko, Chicagos ir kitų miestų silpną sveikatą ir jis mirė 1924 
numizmatikos mėgėjai. m. gegužes mėn. 5 d. New Yor-

Pasibaigus Jungtinių Ameri-: ko mieste. P. Savickas 

LABAI LINKSMŲ VELYKŲ 

visiems mano draugams 

ir klijentams 

De Mets Bakery 
3615 Lawrence Avenuc 

Telcf. JUnjpcr 8-9303 

I M S M U VELYKŲ 
VISIEMS MŪSŲ 

DRAUGAMS LIETUVIAMS 
i 

- J U . 
nuo 

Sheriff 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
MOŠŲ DRAUGAMS 

John Czaplicki 
5632 8o. McVickcre 

John t 
of Cook County 

Lieiuviij dailės paroda Brazilijoje 

Iš komunistų pusės atlėkęs 82 mm. sviedinys sprogsta prie pat marinų bunkerio rytines Ko
rėjos kalnuose. Kariai dengiasi nUo sviedinio skeveldrų. UNb) 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ 

VISIEMS MANO 

Brazilijoje Sao Paulyje di
džiausioje ir gražiausioje mies
to galerijoje Prestes Maia ko
vo 17 d. įvyko iškilmingas Pir
mosios Lietuvių dailės ir tau
todailės parodos atidarymas. 

Atidaryme be Brazilijos aug 
štų pareigūnų dalyvavo USA, 
Italijos, Belgijos konsulai , bei 
konsulatų tarnautojai, Lietu
vos draugas rašytojas Dr. j 
Pranchini Netto, specialiai i&i 
Rio de Janeiro atvykę poetas 
Petras Babickas, garsus Pietų 
Amerikos dailininkas Jonas 
Rimša ir daugybe kitų įžymių 
asmenų iš brazilų ir 
visuomenes tarpo. Iš viso, di
džiule salė knibždėte knibždėjo 
lankytojų. Žinoma, daugumas 
jų buvo lietuviai, susijaudinę 
laimingi tokia reta švente. 

Svečiai, susidomėjo turtingu 
lietuvių liaudies meno skyriu
mi. Čia jie pamatė ne tik ma
nekenus ir lėles, aprengtas tau-

ninko R. Kasperavičiaus 3 pa
veikslai, Mikalojaus Ivanausko 
19 originalių, degintų medyje, 
meniškų darbų. Apie šių dai
lininkų kūrybą bus platus Pet
ro Babicko straipsnis. 

Šią parodą surengė Lietuvių 
Menininkų Klubas Sao Paulyje. 
Jo valdybon įeina: solistas Ka
zys Ambrazevičius, režisierius 
Alf. Žibąs ir dail. A. Kairys. 
Ypatingai pasidarbavo, parodą 
organizuodamas, visą savo lie
tuvišką širdį aukodamas, K. 
Ambrazevičius su žmona Albi-

LIETUVIAI LATVIJOJE IR LATVIAI LIETUVOJE 
K. Stalšans, Indianapolis, Indiana 

Prieš pirmąjį pasaulinį karą I ną, nuo Palangos ir Šventosios ; Lieuvos miestuose latvių K. 
Latvijoje buvo daug lietuvių, j beveik iki Zarasų. Tiktai vieto- I vo mažai. Siek tiek jų buvo 
Vien Rygoje buvo daugiau 50,- mis atskiros kolonijos, įsistei- ] Šiauliuose ir Kaune, kur veikė 
000 lietuvių. Ryga buvo didelis gusios giliau. Tokia buvo <> Į net maža pradžios mokykla, 
pramonės miestas. Rygoje l ic desnė Vismantų kolonija su di- , Prieš I pasaulinį karą daugiau 
tuviai turėjo ištisą eilę savo or- dėle bažnyčia, mokyklomis, or* latvių buvo Vilniuje, kur įsistei-
ganizacijų, išėjo du laikraščiai, j ganizacijomis. Apskritai,' lat- ge latvių draugija ir buvo. lai-

DRAUGAMS 

nuo 

Edward P. Luczak 
JUDGE 

MUNICIPAL COURT 

OF CHICAGO 

LINKSMŲ VELYKŲ 
visiems mūsų draugams 

50th W A B D 
REGULAR DEMOCRATIC 

ORGANIZATION 
JAMES F. ASHENDEN 

YVarrl Couunittfcman 

LINKSMŲ 6V. VELYKŲ 
VISIEMS HUSŲ LIETUVIAMS 

DRAUGAMS 

13th Ward Regular 
Democratic 

. -

lietuviškos pamaldos buvo viso-. viai Lietuvoje turėjo savo or 
se katalikų bažnyčiose ir evan-1 ganizacijas, mokyklas ir bažny 
gelikų - reformatų bažnyčioje. | čias. Savo metu Skuode veikė 

komos pamaldos evangelikų — 
liuteronų bažnyčioje. Nemaža 
latvių lankė tuo metu Vilniaus 

Tuo metu buvo jsteigta latvių j latvių progimnazija, kuri bu- karo mokyklą, jų tarpe Latvi 
ir lietuvių savitarpinės pagal 
bos draugija, kurioje buvo svar 
stomi ateities bendradarbiavi
mo klausimai. 

Nepriklausomybės metu dau
gelis lietuvių grįžo Lietuvon. 
Latvijoje liko iš viso apie 25,-
000 lietuvių. J ie , turėjo savo 
laikraštį "Lietuvių Balsas". 

\liZm n a ' N e m a Ž i a U d i r b ° p a r 0 d 0 S i V i e n Rygoje veikė 3 miesto iš-
rengimo darbų vykdytojas Alf. l a i k o m o s l i e t u v i ų p r adžios mo-
Žibąs, kuris buvo tarytum t a ; k y k l o g b e t d i d e a n i a lietuviškos 
ašis, apie kurią sukosi parodos j k u l t ū r o s ž i d i n y s b u v o , R y g o s 

rengimo ratas. Prie šios paro 
dos surengimo vieningai prisi
dėjo organizacijos ir visuome
nė. Sudarytos 3 komisijos, ku
rių nariams teko taipogi nema
ža dirbti. Augštų svočių kvieti
mo komisijon įėjo: Lietuvos 

vo numatyta paversti gimna 
zija. Kadangi tolimesnių vietų 
mokiniams buvo sunkiai pasie
kiama, negalėjo egzistuoti ir 
likvidavosi. Paskutiniais nepri
klausomybės metais buvo svars 
tomas klausimas apie latvių 
gimnazijos steigimą Šiauliuose 
Kadąngį ženifcaMJoj,, Skaistkal 
nio apylinkėse, latviai yra ka
talikai, tad ir priešais Skaist-
kalnį, Lietuvos pusėj, buvo ka
daise įsikūrę ar '- 2,000 latvių 
katalikų. 

jos nepriklausomybės kovų va
das gen. Balodis. Lenkų oku
pacijos metu Vįlniuje latvių te
paliko tiktai pora dešimčių. 

LINKSMV IY« VELYKŲ 
Mano Draugams ir Klijentams 

STATE FARM MUTUAL 
AUTOMOBILE INSURANCE CO, , 

"Arf tfarfs'olh? ̂ Jr. 
1114 Marengo Forest Park, 111. 

*6 G-3779 

tiškais drabužiais, bet ir gyvas k o n s u l a s S a 0 P a u l y j c A> P o l i . 
lietuvaites*, aiškinančias sve 

lietuvių gimnazija, išlaikoma iš 
dalies lietuviškų draugijų, i.s 
dalies Latvijos iždo. Po Vil- !SV. VELYKŲ U N K f r l i M A I 
niaus atgavimo žymi dalis abi- ( Visiems rnflsų D r a u g a m s 
turientų išvyko į Vilnių studi
juoti arba užimti tarnybą. Kei
kią pastebėti, kad Rygos lietu
vių gimnazijom auklėtinė yra 

ir N a r i a m s 
. J 

ciams 
lies*, aiškinančias sve- . i H . klohnnas P Rasra- T 
anir"tautodaile ir lietuvis ' k l c b o n d S f K a S a lietuvių trcrr'ies gyvenime pa-
apie tautodaile ir lietuvis l ž i n g k a s i r K A m b r a z c v i ^ i u s J ^ J fe Q į J g M £ ^ , 

goge Aldona Šlepetytė. 

Nem , v i i uuvo lietuvių Lie-

kus papročius. Ypač gražiai Vykdomosios komisijos sąsta 
svečiams nupasakojo lietuvis- ^ b ų y o MQ. k u n k l e b p H a 
kus papročius, ryšium su juos- g a ž i n s k a S ( k u n > Miliauskas, M 
tų ir abrusų vartojimo t rad ic i - ] | D a n t a S ( O. Zibiene, inž. Z. Ęa-.pojuje < « veikė lietuvių pra-1 
ja Lietuvoje, ponia \f. Remen- | č c l i g K Ambrazevičius, J. A n - i ^ o s * -Kyfcla. Keksas šimtų 
čiene, taip pat apsirengusi s u l t a n a i U s H Valavičius, Vl'Uetuvių gyveno Jelgavoje, Au-
tautiškais drabužiais, kurie Sao, stančikaitė-Abraitienė ir K.|cėje, Dau-pilyje, Gryvoje, kur 
Paulo lietuvių kolonijoj smar-! P a ž d r a i t ė Kun. Ragažinskas, i s a v ^ ^ e t u v e l k č lietuviškos mo
kiai įeina į madą. įpo d i d e l i ų pa s tangų, gavo pa-! kykios. Likusieji buvo ūkinin-

Svečiai ne tik pamate t a u t o - ! r o d a i p r c s t e s M a i a galeriją ne- kai, Kurie gyveno tarp. latvių 
dailės darbus, bet ir įrankius,; m o k a m a i . U a u d i e s m e n o komi- išilgai vkou Latvijos Lįetu-
su kuriais tai buvo atlikta. Jie ^ s ų d a r c : E . Folišaitiene, J vos sįenos. Jie taip pat turėjo 
čia pamatė audėją, audžiančią • j0kubaiticnė, M- Vinkšnaiticnė, savo organizacijas, mo.kyklas,, 
senoviškomis staklėmis margi- A Ambrazevičienė, L. Matelio-, p a m a l u s bažnyčiose ir tt. 
nį, verpėja verpiančią, t a ipogi . m e n 5 > M Rcmcnčienė, K. Pa-, Kiek giliau į teritonjH, Skais 
lietuvaites, audžiančias jau g o - ' ž č r a i ^ h . A l f ž i b . u , tos valsčiuje, pietinėj Latgali-
rokai įpusėtas juostas. Mūsų joje, buvo lietuvių ūkininkų ko-
tautodaile labai sudomino brą-j B r W j spaudoje buvo d a ų g | ^ o m j ą a p i e 2 0 0 ž m p n i ų : flbujęto 
zUuav Vietinėj spaudoj (A Ga-. a inc šią parodą rašoma. Ji bu- j L M g a l i j o j n c t p U ^ ^ ^ R u s i . 
zcYa ir kt.) buvo tilpę įdomus, ! v o nufilmuota televizijai. Susi- j o s | p E s t į j ( ) S ^Qm^ Qmrų 

INTERNATIONAL 
BKOTHKRUOOD 

of 
E L E e C J U C A L WOKKEUS 

LOCAL NO. 184 
Ąffiliated wi th 

American Federa t ion 
oi Labor 

^7-4<J N. Ogden Avonue 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
nuo 

• ' 
• 

zcVa i 
išsamūs straipsniai apie lietu
vių liaudies meno grožį. 

Taipogi visus sudomino mū
sų dailininkų darbai. Išstatyta 
dail. Vlados Stančikaitės-Abrai 
tienės 90 paveikslų, dail. Anta
no Kairio 52 paveikslai, daili-

ir 

SESELIŲ 
St. Davids Churęh 

t%M s. UNION AVE. 

domėjimas didelis, lankytojų v a l s č i ų j e b u v o %nira n e d i a e l e 
kaskart didėja. Paroda uždary- j a p į e , 6 Q ž m ^ , U e t u v i k o , 0 
ta kovo 31 d. —K. P-te „ U Q 

I nija. 
Lietuvos miestuose latvių bu-

Pats sunkiausias dalykas pa- daugiausia ūkininkų ir žvejų. šaulyje yra pažintį patį save. Jie gyveno tarp lietuvių, palei 
visą Lietuvos — Latvijos sie-

LINKSMtJ ŠV. VELYKŲ 

mūsų visiems 

draugams ir klijentams 

Fritz Ulleweit, Prop. 
Un W. u A I ; I C I S O \ ST. 

SE. 3-0139 

LINKSMU ŠV. VELYKŲ 
mūsų visiems 

lietuviams draugams 

PYLON CLUB 
NICK REZICK 

RE. 7-9418 

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
visiems mūsų 

lietuviams ^raugams 
OLP HOMES.TEĄĄ 

3729 So. Morgan VI. 7-9U9 
Ruth Antusis jums visuomet 

maloniai patarnaus 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
MŪSŲ VISIEMS DRAUGAMS 

IK KLIJENTAMS 
J O E and A N N ' S T A V E R N 

3ū^.SO. UMOIS AVENUK 
VIrginia 7-8407 

SV. VELYKŲ LINKĖJIMAI 
• 

nuo 
Roach Funeral Home 

MH PGUEN AVENUK 
LA%vndalc 1-0562 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ 
mū,»ų clrąuga-ma ir klijentams 

SUZ'S 
The ()ri;;inal Uoineinade Sausage 
Namie dirbtų deftrų gamintojai 

aUG W. 43U0 ST. 
i/A. :i »r»:v:; 

LINKSMŲ VELYKŲ 
visiems mano draugams 

TIII':OllOKI<: Ą. SINiARSKI 
1 No. La, Saite St. 
Telef. RA. 6-8322 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
Daugybei Mūsų Draugų 
BEL — AIRE FLORIST 

Bukietai — Korsažai, Velykų 
Gėles Vazonuose. Pristatymas 
Telegrafu Patarnavimas. 

730 V. 87th Str. 
Tele*. m i d s w 3-6026 
Nakties metu šaukite 

SXewart 3-2880 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
nuo 

THE <urr SHOP 
Dovanos kuriomis galite 

didžiuotis 
730 Center St. Telef. VA. 4-3210 

DES PLAINES, ILL. 

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
nuo 

valdybos ir tarnautojų . | 

CITIZENS FEDERAL & 
LOAN ASSOCIATION 

Seniausia taupymo bendrovė 
Chicago's Heights 

1542 Ilalstcd St. 
SKyUnc 4-4700 

"* LACĄI LINKSMŲ 
VELYKŲ ŠVENČIŲ 

nuo 

WM. C. DANNE & CO. 
General Insurance 

WM. C* PĄNNE 9t CO. 
George VValpole 
7.5) W. .lackson 
Tel. HA 7-T1U 

ir 
Michael McDermot t 

Commit teeman 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ 
VISIEMS MOŠŲ DRAUGAMS 

IR KLUENTAMS 
NORTH S H O R E FHORIST 

290 GREENWOOD 
Glcncoe, Illinou Glcncoc 609 

UNKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
VISIEMS MŪSŲ LIETUVIAMS 

DRAUGAMS 

CICERO STATE BANK 
OLympic 2-2000 

^ . . — • • • • • .1 - • • • • • • • • • ! • ! — | • • I I ! . » • • • 

LINKSMŲ VELYKŲ VISIEMS 
MŪSŲ DRAUGAMS IR 

KLIJENTAMS 

KW AK 
A P P L I A N C E a n d 

T \ / .T F U R N I T U R E CO. 

4624 S, Ashland Avc 
T e l Y A r d s 7-9555 

LINKSMŲ VELYKŲ 

visiems mūsų draugams 

ir klijentams 

ouo 
HARRISON LAUNDRY CO. 

516 S. KO^MAR AVĘNUE 
NEvada 8-0492 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ 
MŪSŲ DRAUGAMS 

nuo 

MORTON P A R K F E U E R A I , 

SĄVINGS a n d LOĄN 
ASSOCIATION 

5219 West 25A Street 
Tclephonc Ol-ympic 'J-865& 

Cicero, 111. 

Į^NKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
Visiems mūsų draugams 

ST̂ EVBN G. TUFPNJCH 
Rcal Estatę 

1429 West 18th Street 
Telephone CAnal 6-1640 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
mūsų visiems lietuviams 

draugams 
nuo 

tiluc Ribbon Brew 
Distributors 

4636 W. Rače Avenue 

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ 
MŪSŲ DRAUGAMS 

THE ASHLAND DRUGS 
5969 SOUTH AS1|LANH 

JtKpubįic 7-9482 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ 
MANO VISIEMS DRAUGAMS 

PĘ. ĄQNĘS h. ¥^RWOSKl 
Oyaecolgy and Obitctrki 

2100 WESJ 35tk &T^KET 
Vlr^lnia 74355 

ŠV. VELYKŲ LINKĖJIMAI 
VISIEMS MŪSŲ LIETUVIAMS 

DRAUGAMS NUO 
E. B. H O L L E N 

34 No. La Sallc St. 
CE. (į-3245 

PLATINKITE "DRAUGĄ."'. 

** E£ yr^r 1 ' I » ll"> l'l |U ' — . , l l » t T l mpmmnęmtm 
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MARSHALL 
BALLROOM 

= 

3113 West Cermak Road 
CHICAGO 8, I L U N O I S 

W i i i "»i" m— • — 

9 IIETUVIŲ STUDENTŲ SJJIUNGfl J.fl.V.-se maloniai kviečia Chicagos jaunimą VELYKŲ SEKMfl-
^ DIENJ (Calandžio mėnesi) 13-tą dieną) į jų rengiamą — 

AKADEMINĮ BALIŲ 
SU PUIKIft ŠOKIŲ MUZIKA. LINKSMA STUDENTIŠKA PB0GRAMA IR TURTINGU BUFETU J 

Sų draugais ir pažįstamais jaukiai praleisite Velykų popieti bei smagiai pašoksite. 
"" •'••• ' '" * > — • — — » ^ — i — — — m m n • - I . J I I I I ^ I I U I M I I ^ . — — — • — M ^ — IMI i l y ^ — . — « 11 • • • • • n g • — M W M - — " — • ' ' " ^ 

;nJL:s=Lj—, v ^r-«: • ±*T : ,1." ,• h,B"i' i " ' " T T T 

Dwys atidaromo* 5:00 P- M. 

O r i m a s prą4ęda gtoti 6 P. M. 

m 

i 
PELNAS SKIRIAMAS STUDENTŲ 

ŠALPOS FONDUI 

•=»>- »"^"p g •',. ", i i 'M.j .B-M1^'.1 ", Ji '.f M.'S Uni.> j i8 l . ta —— • i • m 

« 

i . 
• 

\ 

-

-
• 

• 

/ . 

file:///liZm


». 

Šeštadienį, bąfąndlio 12. 
=ste L.\ Ui^H^flM"* # * • * ! 

iiiEA&Mfiiu nfuTirus, rffirifln, JM TNHRI 

D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILI FRIEND 

«3*4 8. Oakley Ave.. Chlcatfo H. III. Tel. Vlrglnla 7-«H40; ?.M41; 7-41649 
Cntered as Second-Claas Matter March 81, 191A at Ohtnago, Illinois 

Under the Act of March t. 18?». 

Member of the Catholtc Preas AM'P 
Publlshed dftily, except Sundaya. 

by the 
* Ithuanlan Catholio Praaa Society. 
PRENUMERATA: Matama 
Chtcagoj ir Ciceroj $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

SUBSCRtPTION RATES 
$9.00 per year outstde of Chtca*o 
$9.00 per year la Chtcago & Cloero 
$8.oo per year ln Canada 
Eorelcn fil.Oo per year. 
H metų I man.. 1 man. 

$6.00 $2.7$ $1.2$ 
$4.60 v $2.60 $1.00 
$6.60 $$.00 $1.16 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik 1S anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Didysis gintos 
TBirMANO "DEKRETAS" 

Prezidento Trumano kalba, pasakyta prieš keletą dienų, 
sukėlė labai didelius ir karštus ginčus tiek valdžios sferose, 
tiek kongrese, tiek kapitalistų ir darbininkų tarpe. Aštriai ir 
spaudoje ginčijamasi. 

Bandoma rasti atsakymą j šj klausimą: ar Prezidentas tu
rėjo konstitucinę teisę perimti plieno pramonę j valdžios rankas? 

Nuomones pasiskirstė. 

> 

Septynios psalmes 
IV. Ant kryžiaus miršta 

mirtis 

• « m m n n * i n a n 

Fra Angelico PRISIKĖLIMAS 

BRUNO MARKALTIS, S. J. 
Daug 'kryžių matė senasis 

Rytų pasaulis. Daug formų iš 
{vairaus medžio. Tūkstančiai 
dailydžių pelne kasdienines duo 
nos kąsnj, kirsdami, jungdami, 
kaldami mirties rastus. Ant 
kalvų, kalnelių rikiavosi kryžių 
eilės, nesibaigianti mirties. pro
cesija vagims, plėšikams, suki-

MATERIALIZMO VINGIAI 

Ar dorinį klausimą kelti reišlcia 
nupulti? 

lėliams, žmogžudžiams. Lauki- ir nenaudingomis žmogaus gy-
Vieni mano, kad Prezidentas, besinaudodamas kongreso su-1 nio nemirštančio klyksmo aidai venime. Ir, jeigu jis jas laiko 

teiktomis jam specialiomis (karo meto) galiomis, turėjo teisę 
tą žygį padaryti. Jo šalininkai tvirtina, kad motyvai, paduoti 
pasakytoj kalboj yra stiprūs. Ar šiaip ar taip galvosime, esą, 
turime pripažinti, kad esame karo stovy — kariaujame Korėjo
je ir, be to, stipriname Vakarų Europos gynybą. Tokiu metu 
išeiti plieno darbininkams j streiką būtų pavojinga. Galėtų pri
trūkti amunicijos karo frontui ir, apskritai,, visi kiti gynybos 
stiprinimo darbai susitrukdytų. Ir kad plieno pramonės mag
natai nesutiko pakelti darbininkams ulgas ir pagerinti jų darbo 
sąlygas be padidinimo plienui kainų, streikas jau buvo paskelb
tas. Prezidentas, perimdamas valdžios žinion (laikinai) strei
ką sulaikė. Darbininkai mielai paklausė ir Prezidento ir save 
unijų vadovybių ir gr|žo darban. 

plaukė slėniais, gąsdindami 
kupranugarių karavanus ir pa
vienius keliautojus. 

Daug kryžių matė senasis pa 

(Pradžią žiūrėk vakarykščiam Įjiena, jog būtų galima taip "že-
"Drauge") imai" logiškai pulti ir taip* "su-

'sitrenkti" vien paklausiant, ką 
kitas mano apie doros reikšmę 
žmogaus gyvenime. 

Jeigu aš pats čia nenupuo-
liau, tai lieka kitos dvi galimy
bės: arba "Naujienų" bendra
darbis pasikėsino prieš mane ir 
mane nustūmė, arba iš viso j 
patį dorinio klausimo kėlimą jis 
žiūri kaip į nupuolimą. Aš esu 

Mes buvome prašę oponento 
pasisakyti klausimu: ar jis do
rines jėgas laiko nesančiomis 

nesančiomis, ar jis supranta vi
sas šio paneigimo pasekąs. 

Kaip matome, tos aplinkybės,, nento atsakymuos mus giliai pa
kulias mes iškėlėme pereitame lietė. Tai būtent jo prašymas 
straipsnyje, truputi perdidelį aiškint krikščionišką pažiūrą j 
vaidmenį vaidina mūsų oponen* darbą. Mes mielai norėtume tai 
to pasaulėžiūroje.* padaryti ločiau mūsų oponen-

Rimtai kalbant, šis mūsų opo- to pasielgimas su šv. Petro ci-
nento nusistatymas galėtų mu- tata ir su mūsų dorinio reikala
ms kelti tam Ūkrų būkštavimų. vimo kėlimu visuomenėje, mus 
(Jaiima būtų bijoti, kad susida- verčia nuo to susilaikyti. Norint 
rius atitinkamoms ūkinėms ap
linkybėms, jis pasisakys už to-

suprasti krikščionišką pasaulė
žiūrą yra būtina pripažinti dori-

kią ūkinę santvarką, kuri ne bū-; nių jėgų pirmenybę prieš visas 
tinai bus doriškai gera. Mes ži- medžiagines jėgas. Kol tokio 
nome, kad mūsų oponentas to pripažinimo kas neturi, tam 

gai nuteikė ir lyg būtų priver-
saulis. Ir kiekvienas kryžius; . , ., . . ; . , i juos, jis rašo: buvo prakeikimas gyviems ir 

Šie klausimai jį kažkaip blo-̂  linkęs jį įtarti net pirmąja ga-

DftL KO TRIITK&MAUJAMA 

Plieno magnatai pakėlė didelį triukšmą. Prezidentą pava
dino uzurpatorium, vienpusišku, parcišku ir kitokiais piktais 
vardais. Puolė su skundais į teismą ir JAV kongresą. Pirmuo
se savo žygiuose teisme jie negavo satisfakcijos. 

mirštantiems. Didesnis negu 
maras ir raupsai. Jis palaido
davo žmogaus ir šeimos ateitį, 
ir vaikų vaikams uždarydavo 
duris į gyvenimą. 

Bet vienas kryžius — vieną 
penktadieni — kai Pilotas val
dė Jeruzalę ir Judėją, o ro-

Zmogus, staigiai išgirdęs to
kį "griausmą", galėtų krūptelė
ti. Bet mus jisai neužklupo ne
tikėtai. Tas dundėjimas kilo ne 
iš perkūnijos, o iš to, kad mū
sų oponentas "nudardėjo su ra
tukais, su mažiukais į pakalnę" 
— ir bumptelėjo, pasiekęs dug
ną! 

menai — visą pasaulj, vienas 
kryžius, iškeltas tarp dviejų ' Ir kai "Naujienų" skaitytojai 
žmogžudžių, pakeitė pasaulio su užuojauta žiūri į mano "nu-
veidą. Evangelistas atsiminė ir . puolimą" ir "susitrenkimą", tai 

P M t a t a l p ^ e U m a s ^ r ^ l s T y ^ I o n l t i t u c i j o s dėsnių « * * » Viešpaties žodžius: "Kai j g * J ^ ™ * * > £&?%" 
" . Taip būtų, jei gyventume^ormaliais laibais. Toki j u o g a u s Sūnus bus pakeltas J g J ^ £ » . A J b * 

tų vietoje, jei Pre.klentas neturėtų kongreso duotų tarp dangaus ir žemes Jis vis- g ^ k l a u / m i l
J 4 Ti s tik naste-

ką patrauks prie savęs . O se
nųjų amžių poetas šaukė: "štai 
vėliavos karaliaus pro šalį plau 

sulaužymas 
jtarimas būtų 
jam specialių, nepaprastų teisių daryti tokius žygius, kurie rei 
kalingi, kad nesusitrukdytų krašto saugumo stiprinimo ir pa 
laikymo darbas. 

TAČIAU... 
tis. Gyvybė mirti nugali, n* mir 

Tačiau mes manome, kad prezidentas Trumanas š| kartą Uyje gimsta gyvenimas", 
pasiskubino su savo "dekretu" ir savo turimas nepaprastas Prieš Kristų kryžius buvo 
teises pergreit panaudojo. Tiesa, kad darbdaviai su unijomis ^mirties ženklas ir jrankis. Su 
nesusitarė, kad ir atitinkamų valdžios departamentų tarpinin- Kristumi kryžius gyvybes 
kavimas nepadėjo susitarti, tačiau reikėjo ir visus kitus Jstaty- versmė ir tamsios durys | švie-
muose numatytus šaltruus išsemti. Šiai plieno krizei turėjo sią Dievo erdvę. Kai vergai, 
būti panaudotas Tat'tc — Hartley įstatymas. Reikalas, aišku, 
būtų užtęstas dieną kitą ilgiau, tačiau būtų buvę mažiau įta
rinėjimo ir susierzinimo. Jei turimi specialūs darbininkų Ir 
darbdavių nepaprastiems ginčams rišti įstatymai, kodėl juos 
nepanaudoti? Taip mano ir kaikurie žymesnieji ir "šaltesnieji" 
demokratų partijos šulai ir kaikurie jų kontroliuojamų dienraš
čių bei žurnalų redaktoriai. 

iškeltų klausimų. Jis tik pašte 
bi, "kad kalba apie nuopelnus ir 
nusikaltimus čia nevietoje". 

I mano nupuolimą su tam tik-
*.'* Z ^ux°2f.kryi"*us R I S ? M užuojauta žiūri ir mano opo 

hėntas. Jis rašo: 

niekad nepadarys. Bet gal jis 
malonėtų paaiškinti ,kaip jis to
kiose aplinkybėse kovotų už 
žmogaus laisvę. Kuo jis rem
tųsi gindamas žmogaus laisvę 
prieš ūkiškojo gyvenimo būtiny
bę? Ir ar iš viso jo ideologija 
jam leistų pasisakyti prieš ūkiš
kojo gyvenimo būtinybę? Mes 
bijome, kad jo visuomeninė do
rovė neprisitaikintų prie gyve
nimo aplinkybių, kaip jis čia ra
šo. 

Doros klausimas marksizme 
Mane paleidęs žemyn "su ra

tukais su mažiukais" ir apkal
tinęs logine klaida už dorinio 
klausimo kėlimą visuomenėje, 
mūsų oponentas ilgainiui pats 
pradeda vienur kitur užsiminti, 
kad marksinėje filozofijoje yra j 
idėjinių veiksnių ir kad jų tar
pe yra dorinių jėgų. Jis rašo: 

limybe. Nes nieko kito šalia mu 
dviejų čia nebuvo. Bet jeigu jis 
visomis jėgomis kryžiavosis ir 
sakys prie manęs rankų nekišęs, 
tai man nelieka kitos išeities, 
kaip manyti, jog dorinio klausi
mo kėlimą visuomenės reikaluo
se jis laiko nupuolimu. 

Pagaliau, esant mums čia dis
kusijų plotmėje, nėra labai di
delio skirtumo tarp šių abiejų 
galimybių: ar jis mane pastū-! Ir kiek žemiau jis paaiškina, 

Kristaus mokslas išrodys ne tik 
nepriimtinas, bet ir nesupran
tamas. Panašiai nesuprantamas 
mūsų oponentui atrodo gimto
sios nuodėmės mokslas. Jis no
rėtų, kad mes į Dievą žiūrėtu
me tik kaip į baudėją ir pas-
merkėją. 

Neturėjimas pilnutinio dori
nio požiūrio į gyvenimą turi la
bai tragiškų pasėkų visam ma
terialistų krikščionybės suprati
mui. Jiems Dievas atrodo tik 
žmogaus baudėjas ir pasmerkė-
jas. Mūsų oponentas yra nepa
tenkintas, kad mės atsisakome 
vien taip į Dievą žiūrėti. Baž
nyčia ne vienam marksininkui 
yra tik persekiojimų ir baus
mių organizacija. Dorinės verty
bės, kurios iš viso yra sunkiau 
pastebimos, jiems tampa Baž
nyčioje visai nematomos, kai 
jie laikosi medžiagos pirmeny-

Kaip matome, pagal tą* filoso- bės mokslo. Jų susidarytas Baž-
fiją, visuomenės gyvenime vei- nyčios vaizdas tada išeina savo-
kia ne tik materialinės jėgos,, tiškai "marksinis", t. y. netu-
bet ir politinės, teisinės ir dva- J rys nuopelnų ir pilnas būtiny-
sinės. 

mėjo, ar į mano paties origina-
linę laikyseną jis žiūri kaip į nu
puolimą. Į dorinio klausimo kė
limą visuomenės reikaluose mū
sų oponentas žiūri kaip į logi
nę klaidą, taigi, kaip į netinka
mą dalyką. Jis rašo: 

Juk.mes čia diskutuojame vi
suomenės gyvenimo raidą ir jos 

kaip jis supranta dvasinės jė
gas: 

Aišku, kad čia įeina ir "do-~ 
rovinės jėgos**. 

bės reiškinių. Labai sunku yra 
jiems šį tikėjimo dalykų supra
timą pašalinti, kol jie nepripa
žins dorovei pagrindinio vaid
mens gyvenime. 

V. Bgd. 

PARAMA DARBININKŲ REIKALAVIMAMS 
Reikia vis tik sutikti su Prezidento nusistatymu neleisti 

kelti plieno kainų. Statistikos daviniai aiškai rodo, kad jo kai
nos ir taip yra augštos ir kompanijos daro didžiausią pelną. 
Padidintos kainos paliestų dolerio vertingumą ir paskatintų 
kainų kilimą ant visų kitų prekių ir būtinųjų/gyvenimui reik
menų. 

Kad plieno pramonės darbininkai yra reikalingi didesnio 
atlyginimo ir geresnių darbo sąlygų, apie tai prieš keletą die
nų skaitėte mūsų specialaus korespondento pasikalbėjimą su 
unijų (CIO) vadais. Ir čia Prezidentą reikia komplimentuoti, 
kad jisai taip energingai palaiko darbininkų teisingus reika
lavimus. 

plėšikai, žmogžudžiai mirė ant 
kryžiaus, kryžius buvo įsikūni
jusi mirtis. Kai žmogus — de
ginančių skausmų agonijoje — 
kaip kirminas raitėsi ant sukry 
žiuotų ra$tų, kryžius buvo kie
tas mirties guolis ir tamsiausia 
Žmogaus gyvenimo valanda. 
Bet Viešpačiui, gyvenimo ir mir 
ties valdovui, atsisėdus | kry
žiaus sostą, kryžius pasikeičia, 
kaip Viešpats ant Taboro kal
no, ir širdys Apaštalo žodžiais 

Pagaliau jis imasi įrodinėti,' 
kad Marksas "dėjo ypač daug Mirė kunigai Martinaitis, 
svarbos dorovei". Markso raš- Kazėnas, Veleniškis 
tuose jis randa du kartu pavar-! „. : • , ,. 
totą žodi- dorovė ir nažada ios' V i e n a s „Draugo" skaitytojas 

priežastis, o ne kokių nors atski- * v t i s ' M a r k s u i ZJZ o n o n į n . i gavo laišką iš Lietuvos, kuria
nt asmenų darbus. \ ^ m ^ r t * a ^ ^ ^ \ ™ P™ne$*, kad kun. Jurgis 

| Ar "Draugo" bendradarbiui" ^ S « ^ ^ j S S ^ J ^ f ^ S S " d^^' B*«£rtfn»i«-. ilgametis Šimonių 

fi*.#9^^ Ir Palaidotas bažnyčL 
Žinoma, dabar reikėtų patyri- j šventoriuje. 

Po jo mirties klebonu į Šimo
nis buvo paskirtas kun. Jonas 

gika, tur £ $ , negali. j visuomeniniuose reikaluose V. 
Šita nelaimė Bgd*ui atsitikol B.) visai ne vietoje? 

dėl to, kad jisai, nuolatos žiū
rėdamas į dausas, užmiršta pa
žvelgti, kur jisai žengia. • 

Bet gal man, nors taip žemai 
puolusiam, mūsų oponentas leis
tų atsistoti apsidairyti savo 

Dora ir visuomenė 
I nėti, ką Marksas supranta doro-
'vės žodžiu ir ką jis gali juo su

protestuodamas prieš dorinių 
klausimų kėlimą visuomeniniuo
se reikaluose mūsų oponentas 
eina gana toli. Net į tokį dalyką 
kaip vergijos panaikinimą jis 

naujoj būklėje. Kas gi pagaliau; n e s u t i n k a ž i ū r ė t i k a i p į d o r i š k a i 

manim čia atsuko? Ar aš vertingą dalyką ir kam nors pri-
pats nupuoliau, ar mane kas nu
stūmė, ar, gal, mano oponentas 
laiko nupuolimu, jei kas kelia 
dorinius klausimus? 

Aš pats būčiau galėjęs nupul-

prasti nesugriaudamas visos sa- eiminaitis 
vo filozofnos. Bet mes nenore- _.A , , . , , .. 
* *u-~* - . Pittsburghe klebonaujančio 
tume užbėgti mūsų oponentui & „ . ,„_,. J . 
už akių. Tegul jis pats pirmiau kun- M' K a z e n a V e h a u k u n ' 
išsiaiškina, kuriais jo žodžiais J o n a s Kazėnas buvo perkeltas 
mes turime tikėti: ar tais, ku-'J Krekenavą ir ten mirė 1951 
riais jis neranda vietos kalbėti, m- rugpjūčio mėnesį. pažinti tai už nuopelną. 

Vergijos panaikinimas jam 
yra toks klausimas, kurį svars
tyti doriniu požiūriu būtų juo
kinga : 

. ti, jeigu aš būčiau ištikro pa 
daręs loginę klaidą. Bet klau-| S f tų daugiau negu juokinga 
siant loginę klaidą padaryti nė-' JitoKiu būdu "aiškinti" tos ins-

skelbia: "Mums čia gera būti". . r a taip paprasta. Logiškai su- • titucijos atsiradimą visuomenė
je ir jos išnykimą. Kai Kristus ant kryžiaus, ant I W y s t i Sa l i k a i k* tvirtini. Bet 

Kaukolės kalvos susiduria gy- j e l g u k l a u s l ' . t a i Paprastai, me-
venimas ir mirtis akis į ak|. Ir S ^ ! ? ^ ? } * , R Č L * . ™0*e laiku ir "tam tikrose aplinkybė-
Čiurkšlėmis ir lašais teka krau

jam atrodo, kad tam tikru 

šiais metais kovo mėn. 20 d. 
mirė Adomynės klebonas kan. 

apie dorovę visuomeniniuose 
klausimuose, ar tais, kuriais jis 
įrodinėja doros reikšmę Markso, 
moksle. Kai jis tai padarys, tai! Velemikis. Miręs staigiai, at 
mes galėsime grįžti svarstyti to | S v e n t « s _ s a v o ku»'gyste8 a u k s l 

vaidmens, kurį vaidina dora n* jubilejų. 

Naudingas 

jas iš mirtinų žaizdų. Žmogiš
koji prigimtis, išvydusi mirties 
hipnotizuojančią jėgą ir para
gavusi mirties nuodų, sudrebs 
visais sąnariais: "Mano Dieve, 
kam manė apleidai?" Bet Die
vo visagale buitis apkabina 
Kryžių amžinybės ir nemirtin
gumo glėbiu, ir nors legionie
riaus jieties plienas prismeigia 

krikščioniškoje kultūroje bent s e i r v e r g i j a r e i š k ė p a ž a n g ą » . 
klausti yra leidžiama visko. Aš S i a i s a v o p a ž i ū r a i p a r e m t i j i s 
pnsipažįsiu, kad man yra nau- š a u k i a s i pagalbon net pirmuo-

"H j sius krikščionis, kurie "vergijos 
Susitinka malonė, prigimtis ir)nesmerkė, o atvirkščiai į ją žiū-

Markso santvarkoje ir išspręsti 
klausimą, ar jis yra pakanka
mas ar ne. 
Galimybė. svarstyti krikščioniš

ką pažiūrą į darbą 

Vienas dalykas šiuose opo* 

Toliau laiške dar pažymima, 
kad dabar Lietuvos vyrai, su
laukę 18 met*4, tuoj mobilizuo
jami į raud. armiją. Su laišku 
atsiųsta ir kelios gavėjui pažįs
tamų asmenų totografijos. 

DIDŽIULIS POTVYNIS 

Balandžio mėnesio "The Marian" laida išėjo ir graži ir tu
rininga. Taip pat gausiai iliustruota. Gana plačiai apima lietu
vių kultūrinj ir visuomeninį gyvenimą. Žurnalo vedamieji lie
čia Velykų šventes, iškelia senus lietuvių papročius. Pats re
daktorius kun. Petras Cinikas, MIC, gana plačiai rašo iš Tėvų 
Marijonų kongregacijos istorijos. William C. Witt, lietuvis, She- j į į į , p ^ T r y ^ u s m^žioTgy 
n ^ 5 t d f T * ^ ^ t 0 * U - 8 ' ^ i d ° m ? s t r ^ » f Ivenimas gimsta ir teka iš Vieš vadintą "The Sabrejet Pilot". Mūsų žinomas žurnalistas Sta-
sys Pieža rašo apie Boberto, vėliausiai pabėgusio iš Lietuvos, 
pergyvenimus. Pr. Jančius, MIC,, išvertęs A. Barono "Tiltas" 
(The Bridge). įdėtas ir Dr. J. Baltrušaičio straipsnis apie lie
tuvių liaudies m^ną (Domestic Arts). Istorikas Thomas G. 
Chase duoda žinių apie Vytautą DidjjJ ir jo laikus. Be to, žur
nale randame ir smulkesnių dalykų, žinių ir tt. 

Sis anglų kalba lietuvių mėnesinis žurnalas turėtų ateiti J 
kiekvieną lietuvišką šeimą. Jo misija tų mūsų tautiečių tarpe, 
kurie dėl vienos ar kitos priežasties nebeskaito lietuviškų laik
raščių ar knygų, yra ypatingai svarbi ir didelė. Ne gėda j | pa
vartyti ir kitataučiui, norinčiam geriau susipažinti su lietuviais 
ir Lietuva, Žurnalą leidžia Tėvai Marijonai (2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, 111.). Kaina metams $2.00. 

Neužmirškime, kad Alto vajus sukelti ėių Lietuvos laisvi
nimui dar tebeina. Kas dar neaukojome, tai padarykime. Juk 
tai visų mū.su pareiga. 

paties dieviškos širdies kraujo 
ir vandens nesibaigiančia srove. 

Ant Kaukolės kalvos susidu
ria gyvenimas ir mirtis, ir kan
čios tragedija baigiasi mirties 
laidotuvėmis ir gyvenimo trium 
fu. Ir j kapą nešamas ne nu
miręs Dievas, bet numirusi mir
tis. Apaštalas Povilas nepagai
li linksmai nusiteikęs ironijos: 
"Mirtie, kur tavo jėga, kur ta
vo mirt| nešąs geluonis?" Prieš 
Viešpaties kryžių suklupo Mir
ties Slibinas ir mirė Nekaltojo 
kraujo klane. 

Prie Kristaus kryžiaus susi
tinka Dievas, žmogus ir velnias. 

nuodėmė. Tamsybių karalystė 
gyvena paskutines valandas. 
Rojaus pažinimo medis buvo 
pasaulio tragedijos pradžia ir 
žmogaus puolimo priežastis. 
Kančios medis, apkabinęs Vieš
paties kūną, tampa išganymo 
nešėju ir gyvenimo gimdytoju. 
Bet žmogus ir jo laisva valia 
turi dvi galimybes nukryžiuotų 
žmogžudžių asmenyse: gyveni
mą ir mirtį. Pirmasis žmog
žudys pasirinko mirtj, nes pa
niekino kryžių. Antrasis kry
žiuje jieškojo gyvenimo jasJap-
ties kreipdamasis | gyvybės 
Viešpat|. Jam pasakyti Kris
taus žodžiai šventu pavydu mus 
užkrečia: "Dar šiandien būsi su 
manim rojuje". 

Viešpaties kryžius gyvenimą 
gimdo, bet kas nuodėmę pasi
renka, tas miršta su mirštan
čia mirtimi. Kodėl ir tau ne
būti su Kristum rojuje? 

rėjo kaip į Dievo duotą tvarką." 
Į tai galima pastebėti, kad 

pirmieji krikščionys, nors ne
ruošė prieš vergiją revoliucijų, 
bet jie jos šaknis pakirto išlais
vindami žmogaus garbingumą iš 
betarpiškos priklausomybės nuo 
turto. Ir neturtingas žmogus 
pas juos galėjo būti garbingu. 
Kai ši pažiūra įsigalėjo visuo
menėje, tai vergija išnyko. 

Tuo tarpu mūsų oponentui to
kia laisvinanti dorovė yra sve
timas dalykas visuomeniniuose 
reikaluose. Jam dorovė yra tik 
prisitaikymas prie aplinkybių 
ir tai ypač prie ekonominių ap
linkybių. Jis sako: 

Šios nematerialinės jėgos, ap
skritai, prisitaiko prie ekonomi
nės "bazės" ir padeda vystytis 
ir augU gamybos jėgoms. 

Ir kitur jis rašo: 
Dorovė prisitaikė prie gyve

nimo aplinkybių. 

Missouri upė išsiliejus, vanduo apliejo Sioux Falls areodromą 
S. D.,% (viršutinis paveikslas) ir mokyklos namą Harrison 
County, Iowa, kur 20.4 pėdas vanduo pakilo augščiau krantų. 

(INS) 

. 
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PAVASARIO PRISIKĖLIMAS 
(Mintys iš dienoraščio) 

ANDRIUS NORIMAS 

Aleliuja! Kristus prisikėlė! 
Visame pasaulyje, visose baž

nyčiose gaudžia varpai 1919-
tąjį kartą, skelbdami Dievo Sū
naus prisikėlimą iš numirusių
jų. Ir gamta po ilgo, sunkaus 
žiemos miego pradeda atgyti. 
Iš po šaltos žiemos patalo ke 

tam pavasariais tėviškę puoš
ti... Ir juo skausmingesnes tas 
mūsų troškimas, mes . žinom, 

nys ir sukūrč pasaką apie "bai
sų jj Cerberį". 

Massignon duoda ir daugiau 
argumentų, kuriais stengiasi 
pagrįsti savo pažiūras. Jis nu
rodo, kad Marija Magdelena 
kartu su kitais sekė Šv. Joną 
Evangelistą, kuris apsistojo 
Efezo provincijoje, nes ten dar 

jog tamsiosios jėgos mus tyko "nebuvę tokių persekiojimų. Bet 
ir žiauriai kvatodamos rengiasi j iv . Jonas ir jo palydovai ture-
trupinti teisėtą mūsų siekimą, jo iš miesto pasitraukti ir ap-
Vilioja jos mus, pažadėdąmos 
viską atleisią... Bet mes nesi 

liasi dirvonai, stiepiasi į dangų duodam klastingam vyliui — 
šviesiai žalia, gležna žolytė, mes žinom raudonojo slibino 
sprogsta lapuočių pumpurai, būdą ir primerktas jojo akis, 
Gaivinantieji vėjai glosto pie- kuriose tik geltona mongolų 
vas, amžinasis šviesos ir šilumos 
šaltinis — saule vis meiliau tei
kia žemei savo gėrį. 

Visi gyviai ir sutvėrimai jau
čia žemės atgijimą ir skuba prie 
naujų darbų. Žmones įgauna 

klasta šaltakraujiškai blyksi... 
Mūsų tikslas vienodas, liki

mas * tas pats juk visų mūsų 

sigyventį kalnuose, kur vėliau 
buvusi pastatyta bazilika. To
dėl visai natūralu, kad tose 
apylinkėse Marija Magdelena 
turėjusi būti ir palaidota. Jos 
kapas buvo maldininkų lanky
mosi vieta. 745 metais vienas 
vokiečių vyskupas užtikrino, 
kad Marijos Magdelenos kapas 

laukia. Atrodo, kad turime bū- esąs Efeze. 
ti tvirti ir vieningi. Bet, Dieve, 
kaip klysta, kas šitaip galvoja... 

naujų vilčių ateičiai, naujų j š - ' Tikrovėje esame tokie nykštu-
gų numatytiems žygiams atlik- kai... Ir pešamės nuolat dėl 
ti. Ir senas ir jaunas giedrėja skiauto, dėl plutos! Kaip vie-
širdyje, šviežios šilumos, naujų nas kitam mes pavydim garbės 
jausmų apimtas. ir vainiko! Deja, šitas piktžo 

Iš šiltųjų kraštų grįžta paukš 
čiai. Jie grįžta į savo senas 

VYKSTA I NEW YORKA ^ 

Dama ve s ansamblio koncertai rytuose bus balandžio 19 ir 20 d.d. 
Voice of America atstovas P. Labanauskas kalbasi su „Daina
vos" ansamblio narėmis, kurios iš Chicagos vyksta į New Yorką. 

Katalikų padėtis Rumunijoje 
• 

Vatikano spaudos tarnyba pa dama nuolatinė melo propagan-
skelbė apaštališkąjį popiežiaus da. 
Pijaus XII laišką Rumunijos | R u m u n i j o s k a t a l i k u s šv. Tė-
katalikams. Laiške Tėvas y a s g u o d ž i a š i a į s ž o d ž i a i s : « T a p 

les rauti per daug jau sunku 
mūsų tarpe... Jau pradedame 

gūžtas ir lizdus, pradeda vėl pe- juoktis iš savo tautybės, dainų, 
reti vaikučius. Su džiaugsmin- papročių... Paniekinam žilo se
gu susidomėjimu seka žmogus nelio protingąjį žodį... Girtybė, 
grjžtančiųjų sparnuočių pulkus.', suktumas. liežuvninkų menas 
Su pavydu palydi juos ir trem- per daug jau įleido šaknis į jau 
tinio akys... jnimą ir senąją kartą. 

Pabėgėlis godžiai seka viso-j Vienybės, viens kito rėmimo, 
kias pasaulio apraiškas. Kartu | gerbimo ir meilės, pavasario 
su pavasario dvelkimu ir į jo | meilės tarpusavio santykiuose 
iškankintą, išvargusią sieią at- i nuolat mums trūksta. 
klysta nedrąsios vilties pro
švaistė. 

- O gal ir aš, kaip tie paukš
čiai, kartu su tūkstančiais pa
siilgusių savo namų tautiečių, 
patrauksiu šiemet prie išsvajo
tojo ir pasiilgto Nemuno, prie 
Dubysos, Nevėžio krantų, prie 
šiaudinės tėvų pastogės? Gal 
jau šį kartą galėsiu laisvai arti 
lauką, sodinti daržus, šienauti 
kvapioj lietuviškoj lanko; 

Kad grįžęs beras, tik griuvė
sius, lavonus, kapus — kiekvic 
nas, pagalvoja... Ir skausmas, 
pagieža sukausto smegenis, vien 
apie tai užsiminus. Bet vistiek 

Štai, garbinam Kristų, kurs 
kėlėsi iš grabo, bet... dūšioj ar 
jaučiam, kad šventė ir mūsų sie 
loję pasklido? Oi, ne — ne vi
si... 

Taip norisi sušukti visiems 
mūsų tautiečiams — ką darot?! 
Kur einat?! Kam kryžiuojate, 
kai žydai kad Kristų kryžiavo, 
jūs savąją tautą? 

Taip šviesiąją šventę, simbo
linę šventę visuotinio prisikėli
mo aptemdo mintis ir tikrovė, 
kad vėl po visų tų giedriųjų 
maldų, pažadų ir vilčių — ir 

Šitas prof. Massignono tvir
tinimas dar nėra visų pripažin
tas teisingu. 

Knyga apie Staliną ir karą 
Hamburgo leidykloje Gruner- įj | kurią yra patekusi Rūmu 

Verlag, Hamburg 1, neseniai n i j o s katalikų Bažnyčia, tuos 
išėjo nauja įdomi knyga, kurios b a n d y m u s > kuriuos turi išgy-
autorius Dr. Kurt Zentner. Kny- y e n t i š i o k r a š t o k a t a l i k a i f | | , 
gos titulas: "Nur einamai kon- . . . . ^ r f t a « n a ir nenalaužia- ""• 7~*— 
nte Stalin siegen" (Stalinas tik k f e l i a įų drąsaus ir nepalaužia- , g a r b ę M u m s į r v i f l i e m g > k u m 
vieną kartą galėjo laimėti). m o **!*?*> fflj? ffiC t * * » Jūsų kančias, prieš akis 
Antrinis t i tulai : Trečiasis ka- d*' "Matydami, j kokias baisias a t g y j a p i r m ų j ų B a ž n y č i o g a m „ 
ras neįvyks". s ą l ^ a s V™ P a t e k u s i JUS1* K a " žių herojizmas, ir dėl to šian-

•v M ^ A Gf U U k ų B a ž n y č i a ' ~ r a š o P°P ie" dien, jausdami jums tėvišką pa-
Autonus ^vedžioja, kad Sta- ž i u s , _ n e g a i i m e nesigėrėti jū- , l a n k u m a i r t i n g ą m e i l ę v i . 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
• 

Linkiu Savo Paci jentamg ir Pr ie te l iams 

DR. ir MRS. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

^ 

pavaizduoja tą skaudžią j m d e - č į a u y i s i ^ p e r s e k i o j i m a i i r ^ 
kentėjimai, kuriuos jums myli
mieji sūnūs tenka iškęsti dėl 
savo katalikiško tikėjimo, jū
sų nepažemina, bet teikia jums 

J 

linas dabar jau nebegalis drįsti 
karo pradėti, taigi Trečiasis pa
saulinis karas jau neįvyksiąs. 

Emigracija į Čilę 
Čilės min. Italijai Carlos Cam-

po Rencoret pareiškė, kad vie
nas jo artimiausių uždavinių y-
ra tvarkyti ir pagreitinti žemės 
ūkio darbininkų italų emigraci
ją j Čilę,.kur dauguma jų kuria
si ūkiuose ir nederlingus plotus 
paverčia gražiai dirbama žeme. 

— — — - — « 

4,000,000 moksleivių 
J AV-sc katalikų mokyklos 

nuolat auga. Per paskutinį de
šimtmetį katalikų mokyklų lan 
kymas JAV-se paaugo 35% ir 

a p l e ™ u** „UB. o . v - „ „ v ė l , m e s ""S™*™ \ d w t a " * | dabar turi keturis milionus 
siela veržiasi tėviškėn, traukia I m e l ° ' n e 3 a n t a l k o s >r P a v y d o moksleivių ir studentų. 

, - • I purvyną... 
namon — ten, kur augta, žais- r 

ta, ten. kur dirbta, kentėta, be- O Tėvynė lauks, kaip laukusi, 
siekiant sukurti laimingą ryto- ir verks tarp lietuviškų pakelės 
jų. ! kryžių paklydusių ir negrįžtan-1 

Mes trokštam sugrįžti, mes i čių savo sūnų, dukterų, kuriuos 
trokštam gyventi! Mes trokš- jau paveikė svetimas vėjas... 

sų krikščioniško atsparumo pa 
vyzdžiu ir negalime sulaikyti 
liūdesio dėl to didelio persekio
jimo, užgrobiančio katalikų ti
kėjimo teises, o ypatingai jo 
laisvę". 

Toliau šv. Tėvas primena kai-
kuriuos faktus iš tikėjimo per
sekiojimo Rumunijoje: visi ka
talikų vyskupai yra pašalinti 
iš savo vyskupijų ir uždaryti 
į kalėjimus arba deportuoti; bi-
zantiečių apeigų katalikų Baž
nyčia, kuriai priklausė didesnė 
dalis rumunų katalikų, pasižy
mėjusių savo giliu religingumu, 
laikoma galutinai likviduota, jos 
bažnyčios ir jos įstaigos yra. 
konfiskuotos ir panaudotos ki-, 
tiems tikslams. Negana to, 

si?ms kenčiantiems dėl teisy
bių, Mes trokštame išbučiuoti 
grandines visų, kurie neteisin
gai yra pasmerkti kalėti, kurie 
kenčia, matydami naikinamą ti
kėjimą, griaunamas šventas in
stitucijas ir gresiantį amžino 
tautų pražuvimo pavojų..." 

Baigdamas šv. Tėvas ragina 
tikinčiuosius tvirtai pasitikėti 
Dievo pagalba, kurios nvildauja 
visi teisieji savo maldomis; jis 
primena rumunų tautos kanki
nius, kurie praeityje savo krau
ju nulaistė tėvynės žemę, ir 
drąsina jų pavyzdyje jieškotl 
jėgos ir stiprybės persekioji
muose. 

a ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME SAVO LIETUVIAMS PRIETELIAMS 

SUPREME MEAT MARKEI 
4161 S. Archer-Ave. LAfayette 30413 

* 

ALLIANCE MEAT SHOP 
1749 West 35th St. LAfayette 3-0414 

1 prieš katalikų Bažnyėią yra ve- PLATINKITE "DRAUGĄ" 
— • — - - — , . . , _ . _ . _ . • • -

Marijos Magdelenos kapas 
Dr. V. UTAS, Vokietija 

Žinomas orientalistas profe- i laikai ilsisi prie urvo angos 
3orius Massignon iš College de j Efeze. Vėiau prie urvo angos 
France visai neseniai paskelbė buvo pastatyta bazilika. 10 
Mo rijos Magdelenos kapo sura- šimtm. Marijos Magdelenos kau 
dimą Mažosios Azijos Efeze. ! lai buvę pergabenti \ Konstan-

,. n . j tinopolj. Bizantiškį tekstai ur-
Efezas netoli Pat mos salos, r ' f ; . a *~\ . . ... 

. • vo topografiją aprašo visai tiks 
kur sv Jonas devymasdesim- .. ' . , , •, v- .. „. . i , l f U 

liai. Pnes dvidešimtį metų vie
na austrų ekspedicija ten darė 
tyrimus, kurie ligšiol buvę pri
miršti. 

taisiais metais po Kristaus gi 
mimo Apreiškimą rašė, turi 
Septynių Brolių Miegančių ur
vą. Šitas urvas, kaip padavi
mai sako, suteikė prieglaudą Šitas urvas buvo labai sunku 
septyniems pamaldiems jaunuo- surasti ,nęs bazilikos griuvėsiai 
liam«, kurie 251 metais impera- i apaugo tankiais augalais. Mas-
toriaus Decijaus laikais slėpėsi signono palydovas turkas, kars-
nuo persekiojimo. Pavargę jie tas Kfohamedo išpažintojas, prie 
sumigo. Krikščionių persekio- urvo artintis vengė, manyda 
tojai greitai surado, kad jau- mas, kad Septynių Brolių Mie 
nuoliai slepiasi urve, ir parei
kalavo išeiti. Reikalavimą pil
dyti jaunuoliai atsisakė. Tada 
jie buvo gyvi užmūryti urve. 
Tik po dviejų šimtų metų jie 
buvo surasti. 

gančių negalima trukdyti. Ma
hometonų manymu Jėzus pa
rengė Mah< medui kelią, dėlto 
jie gerbia ir šituos septynis 
kankiniu*. Kiekvieną penkta
dieni maliometonys skaito iš 

,, i i . •**„ korano apie septynis kankinius. 
Septynių kankinių kapas bfc- • l J 

/.e, prof. Massignon manymu, 
yra ir Marijos Magdelenos am
žinojo poilsio vieta. Marija 
Magdelena, kaip Evangelija ap
sako, pirmoji sutiko prisikėlusį 
Kristų ir paskelbė mokytiniams 

"Aš mačiau Viešpatį, ir jis 
man tai pasakė". 

Massignoną paskatino jieško-
ti Marijos Magdelenos kapo se
nas padavimas, kuris sakė, kad 
Marijos fcfagdel**nos 2*K*i$ki pa 

Mahometoniška legenda, kad 
įėjimą į urvą saugoja Cerberis, 
Massignon manymu, turi krikš
čionišką pagrindą: prie urvo 
yra Marijos Magdelenos kapas. 
Šitie septyni kankiniai buvo pa
vesti Marijos Magdelenos glo
bai. Marija Magdelena buvusi 
kieto būdo moteris, todėl, esą, 
negalima stebėtis, kad amžių 
bėgyje iš to išaugo padavimai, 
kuriuos pasisavino mabometo-

Dekodami visiems už nuoširdų bendradarbiavi
mą per praėjusius metus, linkime visiems Linksmų 

ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Valdyba, Nariai ir post'o spaudos vedėjas 
John Jakubs 

^ 

' 

t£f. 

JOHN L. PAUKŠTIS,.Commandcr 

DARIUS-GIRENAS POST 
NO. 271 

J 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

VISIEMS MOŠŲ KLIJENTAMS IR DRAUGAMS 

CLCVTS n 
u iDDnu 

(guaUfied englneers' servtce) 
3120 S. Halsted Street - DAnube 6-6887 

V. 
• 

4> 
Jr 

AMERICAN LEGION DEPT. OF ILLINOIS 

4416-20 So. Western Avenuc 

Chicago 9, Illinois Lafayette 3-8484 

Meetings second monday of each nKMith 

SERV1NG YOU BlfiTTKR - -

EDVVARD F. KOMPARE 
Funeral Home v 

NEW MEMORIAL CHAPEL 

9858 COMMERCIAL AVE., CHICAGO IT, ILLINOIS 
SO. 8-1111-

JOHN L. PAUKŠTIS, Comroander 
- ^ M - I. . . . * * . . l > . , l 

•«**» 
£ 

LINKSMŲ SV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams i r Draugams 

L. ABARAVIČIUS 
Agen ta s — New York Life Insurance Co. 

7351 S. Westom Ave. Office Tel. CEntral 6-4868 
Residence Tel. HEmlock 4-3257 

I • p i ' I ' »' *•«!" rj . . . . I I I . . . . Z^Z. VJ!" U I VI 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausiu žinių. 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių. 
/ 
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Lėktuvu iš Anglijos j Kanadą 
S. Prapuolenyte, Hamilton, Ont. 

Pirjnosios dienos Kanadoje.. dą. Už valandėles "Šiaurės 
Gyvenu jaukiuose, ir o kaip šil-1 Žvaigždė" jau buvo paruošta 

JOS VELYKŲ ZUIKIS 

tuose Ksiviekų nameliuose. Pa
mažu galvoje nustojo ūžę ke
turi "šiaurės Žvaigždės" moto
rai. "Šiaurės žvaigždė tai il
gas žvilgantis lėktuvas, kurio 

tolimesniam skridimui, kuris tu 
rėjo baigtis 7 vai ryto. Bet
gi ne septynių valandų kelio-
ne tai buvo... 

Naktis buvo ilga, kaip šimt-
vidus išmuštas tąja žalia spal- (mėtis ir juoda, kaip rašalas 
va, kurią dėvi princesė Elz
bieta (dabar jau karalienė) ir 
kuri dabar yra madoje. "Šiau-

Naktis, atrodė, nepasibaigs nie
kad. Atrodė, kad mes skren
dame aplink žemę, besivydami 

rės Žvaigžde" yra patarnauja- j antarktine naktį. 5-ta, 6-ta, 7-
ma ir vairuojama šaunių Ka-j ta valanda pagal mūsų laikro-
nados kapitonų su tamsiai mė- džius. Grįžulo ratai šviesiai su-
lynomis uniformomis. Ji turi 
liekniausią stiuarde su dailio
mis rudomis akimis ir maloniu 
veidu, kuri čia dalina saldai
nius, čia koktailj, čia pagalvė 

spindi ir išnyksta, bet švie
sos — nė tolimiausios atšvais
tės. Už langelio žėruojančios 
"vilko akys", įkaitusi plieno 
"rankovė" ir baisus lėktuvo 

lę atneša, čia tacą su gražiau- ūžimas. Miegoti nesisekė. Sme 
šiai pataisyta viščiuko vakarie
ne.. O visdėlto skridimas 
nėra toksai patyrimas, kurį no
rėtumei kartoti kas savaitę... 

3į irioje padangėje 

T!z penkių minučių po to, kai 
atsibučiavom su Liucija ir ji pa 
siliko lietaus merkiamam aero
drome, mes jau buvome virš 

genys dirbo, skaičiuodami nuo
dėmes, -neatliktus ir blogai at
liktus darbus. Kvėpuoti dirbti
nai reguliuotame oro spaudime 
darėsi keista. Įkyrus žibalo 
kvapas graužėsi į gerklęį į 

plaučius ir varė šalin kiekvieną 
mintį apie miegą. Skaičiau avis 
baltas ir juodas, bet lėktuvo 
ūžimas birzgė ausyse be jokios 

Anglijos, virš Londono ir virš ! perstogės. 8 vai. nusileidome 
debesų. Staiga aplinkui pra
švito žydra padangė, tokia, kai;; 
būna prieš saulėtekį. 

Vakaruose žėravo platus de
besų graižąs. Žemai po kojo
mis klostėsi melsvai pilka va-

"Goose Bay" — Žąsies {lanko
je — Šiaurės Kanadoje. Buvom 
bent kiek pastyrę. Niekas ne
sakė "būkit pasveikinti" Kana
dos žemėje. Kailiniuoti ir vai-

Grand Rapids, Mieli., 
v« 

Debbic Reynolds kalbasi su Velykų zuikiu. Ji šoks ir vaidins 
muzikiniame veikale: „Singin in the rain". 

—— 

BRANGIEMS BIČIULIAMS — AČIŪ I 
Per Verbas įvyko dešimtasis 

mūsų Kongregacijos rėmėjų 
seimas. Šis seimas parodė kiek 
daug ir kaip nuoširdžių bičiu
lių mes turime tiek tarp senų 

tinė debesų paklostė. Buvo j j e . Buvo 32 laipsniai šalčio 
taip, lyg keliautumei į mėnulį, j įkyrus žibalo kvapafe jautėsi 
Tasai debesų klodas buvo lyg visur. Provizoriniai praėję Ka-
didžiulis slėnis su tamsiomis I n a d 0 s muitinę, leidomės tolyn 
griovelėmis. Valandėlę buvojv į r§ suledėjusio kontinento. 
neaprašomai, pasakiškai gražu. 

Virš suledėjusios Kanados 
Rytuose horizontas pamažu ; V e l t u i ž v a l g i a u s i g i a u r e S P a . 

pilkėjo. Tamsėjo debesys fan- š v a i s t § S ) v e l t u i ilgėjomės sau-

lokuoti žmonės skubėjo nakty-1 j ų a t e i v i ų > k u r i e m u s u r § m ė j ų 

organizaciją įkūrė, tiek tarp 

tastiškais kalnų pavidalais, dan lės virš snieginių debesų. Se
gus dažėsi tamsia ažūrine spa l - ; n i a i p r a d i n g o ž v a i g ž d ė s i r m ū -
va. Jame patekėjo jauno mė- s ų «g i a u r e S žvaigždė" su žio-
nulio veidas. I mojančiomis "vilko akimis" bu 

Lėtai siūbuodamas lėktuvas VQ v i e n i n t e l i s š v i e s 0 3 ž e n k l a s 

žiebė per artėjančią naktį. Ap- !
 j u o į a m e d a n g u j e . Mūsų laikro
džiams rodant 11 vai., o vietos 

naujųjų ateivių — tremtinių. 
Šia proga labai nuoširdžiai 

dėkojame J. K-. vyskupui V. 
Brizgiui, kuris atlankė ir savo 
palaiminimą Kongregacijos rė
mėjams bei seimo dalyviams 
suteikė. Taip pat nuoširdus dė
kui Tėvui V. Atkočiui, Tėvų Ma 
rijonų provincijolui ir visiems 

naujosios koplyčios statybą. A-
čiū visoms organizacijoms, ku
rios, atsiuntė atstovus ir pridė
jo auką. 

Girdime apie kitų statomas: g o w s k i Arcikauskai, žiūraičiai, 
Seniūnai, Petrauskas. Kiti au 

zimos 
ALT vietinio skyriaus pakvie 

timu j mūsų miestą balandžio 
5 d. buvo atvykę ir kalbėjo lie
tuvių susirinkime pernai pabė
gę iš okupuotos Lietuvos L. 
Kublickas, J. Grišmanauskas ir 
B. Paulauskas. Jų pasiklausyti 
atvyko nemaža ir vietos senes
nių lietuvių. Visi su dideliu įdo 
mumu išklausė jų pačių pasa
kojimo apie jų rizikingą pabė
gimą ir apie tragišką mūsų 
krašto ir žmonių dabartinį bū
vį. Po to jie dar buvo iš vietų 
klausiami daugelio dalykų. Bu
vo rinktos aukos ALT Fondui 
h* surinkta $112.00. Mūsų drą
suoliams pagerbti Grand Ra
pids oktetas padainavo tris dai
nas ir tautinių šokių grupė pa
šoko šokių. 

Kadangi tą dieną mūsų mies
tan atsilankė Balfo direktorius 
p. J. Valaitis, tikslu atgaivinti 
vietinio Balfo skyriaus veiklą, \ 
todėl jis turėjo progą prabilti, \ ({/ 
ir tai karštai prabilti į susirin
kusiųjų širdis, prašydamas ne
užmiršti tų kelių tūkstančių lie
tuvių Vokietijoje, kurie daugu
moje yra ligoniai ar seneliai, ir 
yra išblaškyti net 370 vietų. 

ALT Fondui aukojo: Jonas 
ir Uršulė Raliai $20.00, Kar
veliai $3.50, X. Y. $3.00. Po 
$2.00 aukojo:, P. Medlinas, Gi 

# 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo D r a u g a m s ir Paž įs tamiems 

DISTRICT SAVINGS 

3236 S. HALSTED ST., CHICAGO 8 

Phone: (AIUJIH t 5-4118 
r 

THOMAS S. JANULIS , Pres ident 
JOHN BUDRICK, Vice Pres ident 
J O S E P H M. MOZERIS, Secre tary 
MARY EISIN, T reasu re r 
STANLEY STANEVICH, 
STANLEY P. MAŽEIKA 
P R A N K DIKSAS, 
KAZIMER DKMERECKIS 
JOHN J A N U L I S 

Indeliai kiekvieno taupyto jo apdraus t i iki $10,000 

milionines mokyklas ir ligoni
nes, remiamas įvairių turtuo
lių, kurių mes neturime, bet 
mūsų žmones kukliomis auko
mis ir pastangomis, tikimės, 
padės mums pastatyti ir įreng
ti šią Marijos šventovę. 

Su giliu pasitikėjimu melsda
mos Dievo palaimos šiam rei
kalui, meldžiame ir Jums vi
siems gausių Kristaus malo-

kojo po $1.00 ir mažesnėmis 
sumomis. A. B. 

sipratus su mintimi, kad esi 
kažkur tarp dangaus ir žemes, 
jauteisi tiek saugiai, kiek bet 

apie 6-tą vai., staiga pradčjo 
švisti. Pirmiausia pasirodė toli 

Tėvams Marijonams, kurie vie-lnių: Viešpatie, atlygink tiems, 
nu ar kitu būdu padėjo šio sei-^ kurie dėl Tavo Vardo daro 
mo metu ir per visą dešimtme-1 mums gera. 

kurioj žmogaus pagamintoj m a - ; b a l z g a n a h o r i z o n t o l i n i j a i r 

šinoj. Palydovas atėjo pade
monstruoti gelbėjimosi žaketą, 
kuris vandenyje neskęsta. 

Naktis virs Atlanto 

tamsiai mėlyname danguje su
spindėjo didele ir nuostabi sa
vo vienatvėje Aušros žvaigžde 
Aušros žvaigždė užtekėjo po 
14 valandų nakties ir pažadėjo 
auštančią* dieną. 

Velėk pradėjo ryškėti švie-

Oždamas ir ugnimi spjaudy
damas žiebė lėktuvas. Pro ma
žą langelj greta sėdynės matė-

.- i • x&x;«« sėjantys debesų kontūrai. Jie 
si dūzgiąs propeleris, šešios1 J / /* - . xx u iu T <» • „«,, I atrodė, kaip dideli vatos gumų-zybsančios "vilko akys ir rau- ' . ' . * ** • - . 
, ., u .i„o«i,^„s»» i*ai. kuriuose galėtum atsigulti, 
donai įkaitusi plieno "rankove I . , ' "J . fo

 M • 
Creta ė- 1S1?UP^1 i r Ju°se butu šilta. Su

liepsnojo tolimas debesų pa-

tį. 
Ypatinga padėka priklauso 

Tėvui J. Dambrauskui, Gildos 
steigėjui, ir dvasios vadams — 
Tėvui P. Malinauskui ir Tėv. 
V. Rimšeliui. i 

Daug gilaus dėkingumo ir 
nuoširdžios pagalbos bei meilės 
jaučiame visai Gildos valdybai, 

"ypač jos pirmininkei p. V. Ge
čienei, ir p. Pukelienei, vienai 
pirmųjų Gildos steigėjų. 

Ačiū garbės ir vykdomajam 
prezidiumui, ypač seimo vedė
jui p. A. Phillips. 

Šia pačia proga visiems mū
sų bičiuliams linkime nuotai
kingų šv. Velykų! 

Nek. Prasidėjimo Švč. P. 
Marijos Seserys 

• " •• 

Dėmesio Vairuoto ja i ! 
Automobilio viršai pcrc'&Jami Ir patai
somi. Automobiliais vidaus apmušimas. 

A. E . MUMM 
716 S. Genesee, Maj. 4624 

Biznyje VVaukegan nuo 1919 

LINKSMU SV. VELYKŲ 
MŪSŲ Visiems Draugam* ir klijrntams 

žėruojanti liepsna. 
dėjo vokietė dailininkė 

Mums labai miela prisiminti' A t v a ž i u o k i t c i r t u r čk i t c p u i k u ir m m 

Frau ir nenuilstamą šeimininkę p. 
M. Aitutienę ir jos visas pagel-Beek, kuri skrido pas savo vy- i * r f * * . P l _ T ? ^ *? " ^ 

ra, priešais labai juodais p l a u - i d u l ' a i n»*M d e b e s M P u k u s ' s u j R i n k e s , kurios per kiekvieną 
kai, ir labai žaliu megztiniu ap- I * * * " " * v i s a * *•«*»• i r nkys į soimą su tuo pačiu uolumu vai 

... • „ . . , „ i ' -c. nn jmrrkčsi nuo netikėtos šviosrr ' šina seimo dalyvius 
si vilkes jaunas italas, kuris ne- | ^ 

. . . . . . - „ .srausvbtu. Tekėjo saule 
mokėjo ne jokios mūsų supran- - * .v . „ . 
tamos kalbos. " Lėktuve, kurio 
vidus panėši į autobuso vidų, 
buvo vaikų, jaunimo ir suaugu-

laiką pas mus 
DELMAS DRIVK - IN 

Rand and River Rd VA 4-1875 
Des Plaines, Illinois 

• • • ' • ' * " , * 

Žvejai Daytonc ir 
Clcvclande 

Po Velykų žvejai lankysis 
Ohio valstybėje ir padary-. pra
nešimus šiose vietovėse: 

Dayton, Ohio, balandžio 19 
d. šeštadienį, ir Cl#velaad, 
Ohio, balandžio 20 d., sekma
dienį. 

Balandžio mėn. 21 d., sekma
dienį, jie dalyvaus Pitt^burgho 
lietuvių masiniame susirinkime, 
kurį šaukia vietos ALT skyrius 

^ : 

SVEIKINAME SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS. KNYGŲ BI
ČIULIUS IR VISUS KLIJENTUS, KURIE MUS REMIA 

Lietuvių Knygynas Nemunas 
3143 So. Halsted St. . Chicago 8, UI. 

Telefonas VIctory 2-3314 
4> 

f 
A r žiūrėjote \ Jū sų Kilimus, Neseniai? 

Kiti juos mato! Atvcžkite juos mums ir mes juos Glam-Or-Izc ultra-modcrniš-
ku būdu išvalysime. Telefonuokite nemokamiems apskaičiavimams. 

* C H A S E C A R P E T C L E A N E R S 
9701 W. VV'aveland Ave. Franklin Park Tel. GLadstonc 5-0583 

^ 

^ : /r 
tf ' ^ 

Skaitytojai klausia 
Klausimas. Esi1 atvykęr; j 

Ameriką 1940 m. Daba* noriu 
2 — 4 men. išvykt1 j Vokietiją. 
Ar bus įskaitytas gyventai 
man. laikas gauti Amerikos pi
lietybę? U. 1. 

Atsakymas. Taip, bus. 

• 

Jei nebūtų pagundų, nebūtu ir 
dorybių. 

Goethcį^ 

,tC^N>r 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams 

• 

LEADER L A U N D R Y 
1633 W. 43rd Street Chicago, Illinois 

YArds 7-4800 
Kooperuoja ir remia Sophie Barčus radio p rog ramas 

2258 W. Cermak Rd. VIrginia 7-7393 

Iš de-1 ftį seimą galima vadinti šim-
Jr 

žrmp. Tioli matėsi išsimetė so- i labai ąčlO visiems amžiniesiems 
dybos, juodavo miškai. Arte- nariams ir visiems rčmejama, 

s i u ' - " v i s o apie"'30"galvų." Nu- > m e ' M o n t r c a l i transatlan-j kurio pagal savo isRalcs parė-
silcidome ITestvvickc ir p r a ė j o - ' t i n { s k e l i o n ė s ^ a ' * - ' ™ m f , s ' ' *™"W<W l r m a ^ 
me per muitinę. Per pusvalan
di vėl buvome ore 15,000 pčdų 
(apie 3,5 km) augšlybčje (r lci-
domės Islandijos link. Po geros 
vakarienės atrodė, kad transat
lantinis skridimas bus vienas 
didelis nuotykis — taip buvo 
paprasta iš tų debesų mylėti 
toli pasilikusią žemę, ir prie
šais sėdintj artimą. 

Apie 11 vai. nusileidome Kef-
lawik Islandijoje. Sniegas, 
baltas purus sniegas ir nešal
ta žiemos naktis. I lėktuvą jėjo 
mergaitė ir vyras sveikindami 
mus Islandijos žemčje. Nuvedė 
mus į erdvią stotj, vaišino ka
va ir pyragaičiais, kurių pada
vinėjo merginos su gelvomis 
nylono suknelėmis baltai pada
bintomis. Stotyje maišėsi ke
leiviai ir nemažas bfirys ameri
kiečių karių. Lauke atsikvėpė
me šviežiu nakties oru. Vokietė 

— • • • i « » i 

Teisininkai steigia darbo biurą 
Lietuviu. Teisinink". Dr-jos kartu aplankyti ten pat esan-

Užsjcny Chicajros Skyriaus čius pataiso*, namus. Furninin-
valdyba nutarė įsteigti prie kiti L. Šmulkščiui pavesta d»-
skyriaus darbo ir butu tarpi- *ryti žygiu surasti teisėją-va-
ninkavimo biurą. Kolegos tei- dovą ir susitarti dcl dienos ir 
sininkai žiną apie darbo pasiū- valandos (pageidaujama bet 
las ir apie laisvus butus, pra- kur] šeštadieni), 
šomi pranešti: (vakarais) A. 
Nakui, 4719 So. 
Ave.. tol. YArds 7-2490 arba 

Lietuvos teisininkų statis-Maplewood ... , . -«,.: . , tikiį kruopščiai purinko 

(rytais) P. bulaičiui, 3325 W. 
<i1 PI, tel. UKmlork 4-0060. 
Nori gauti žinių apie laisvas 
darbo vietas arba. butus, tesi
kreipia \ ąujšeiau paminėtus 
valdybos narius. 

Iš teisininkų koneerto-
pobūvio gautas pelnas jau su- į ^ t į j o 
naudotas Vokietijoj esantiems1 

pirm. 
L. Šmulkštys i»' perskaito, val
dybos posėcly. Valdyba nutarė" 
p.uviuštą , statistiką skelbti) 
spaudoj: anie žuvusius ir mirų-, 
sius teisininkus skelbti jų 
pavardes, o apie kitus nuken- ( 
tėjusius teisininkus - skelbti 
kuris skaičius ir nuo ko nu-

GAUTAS NAUJAUSIOS LAIIH)S REUGINIO 
TUKINK) LIETUVIŠKAS REKORDAS 

^ . K 

teisininkams šelpti. 
— Valdyba nutarė suorgani

zuoti teisininkų ekskursiją \ 
tuoj puolė sniegu prausti vei-iChieago jcriminalinį teismą ir! 

— Diepholzo glmnazŲai šelp
ti valdyba iš savo skyriaus 
kasos paskyrė $15. 

—Pr. fcul. 

,.Malda" ~~ Br. Budriūno 

ir „skubink Prie Kry-, 

ž.iaus" - - C. Basnausko,. į-

dainuotas P>r. Jakubaus

kaitės-Jaeikevičienes, mez-

zo-soprano. 

Kaina $L50 

MrfuviAl.u . VCMHIJJI. »U .KTuftlaiiHlomlM trudlcinCnils vestuvių apeiffU 
dulnamla Ir pąprofiltvįi. Tryi IV* rekordai tik po $a.»o 

fettl malonfla Lietuvio A'r.l'/iaJ r ekorda i p a r d u o d a m i t ik po . . . . K t t e . 
T, Li.ii NoMiunriiH Tek>i Ir SpaudoH Valsa.s, jda iuuota " r i r i u y u " choro. 
<b.olis Ir (3<dsnial ir Hvajouf.s. Duotas su orkes t ru . 
( J v v m k JiMiklM ir Mylėk Dur tas s»j o rkes t ru . 
UoVunUlClli (lryl>iii Dur tas . Jdainavo Marija S t rumsk icue Ir Pot> 

rus l'«t rallis, 
<>į, ci.j,-ri;i U' ( innėin Avol<>s Diiolup. St n in isk lenc Iv 1'HrnltlM. 
kankMnlnktj l'oikii Ir Ar Tu Zinai, MątJO Broli? V. Dlnnika ir .1. 

I Vt niunkas . 
Sudl<-\, S.sutPs Ir Svu.iou* Ir Meilo — Duetus. SI. Taurafi Ir J. 

Ant;ino|i>«. 
Jonel io Tolka ir Dar iau Une los . l«tuiti*> o A. Snukevloms ir Lietuviu 

Kaunu Viiksus ir p u l k * „NepiBtumklf . V. DinrlUa ir P e t r a u s k a s 
Aukšti Kulneliai ir Ak, Norč0i;nj. Jdauiavo J. Zaek ir Mainorių 

Urkos t ras . 
Stovio Prlefi 'l 'sve ir OI, Miugrle . Mahano jaus Orkes t r a s Ir dalu. 

A. Saukcvlčlui*. 

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

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIU 

Visiems Lietuviams 

tf 
'•%, 

Krau tuvo a t idai a p i rmadien io Ir ke tv i r tad ienio v a k a r a i s iki 9:30 DM 
\ * — — . i , i , i . . i . . . I I . m • n . » . • • • ; • ' ' , • " , " • ' * / 

% 

FRANK Z I N T A K 
12th Ward Democratic 

Committeeman 
(Br igh too P a r k ) 

• • ' M ' '• 4> 
Perskaitė "Draugą", duokite jį kitiems. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

N 

' 



* 

• 

« 
MBNfcAafte bftAtJGAS, CiftCAQč, fLLW6TS Ssltadieni?, bąlandlio 12, 1952 

ŽINIOS IŠ 

Itoytono naujienos 

tarp atvykusių chicagiečių lie
tuvių ir Clevelando bei Toronto 
atstovų. Chicagą atstovavo £ 
Gintaro žaidėjai: VI. ftoliiinas, 
B. žemaitis ir J. ftoliūnas. Cle-
velandą — Pr. Gvildys, J. Naa-
vytis ir Lukavičhis. Rungty
nes hiimčjo chicagiečiai 5:4. 
Chicagiąčianu daugiausia taš
kų (3 t.) laimėjo VI. šoliuhas, 
gi Clevelandui po porą taaki^ 
pelnė torontietis Pr. Gvildys ir 
J. Nasvytis. J. S. 

• CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS • 

Remkite "Draugą" 
D P M I S I d 

\r jau turite |ilgUt "Sūduvos" 
Išleistą visiems i'lomu 

INFORMACINĮ 
K A L E N D O R I Ų 

1952 METAMS? 
Jei dar neturite, tai paskubėkit! 

Trys narsieji Lietuvoj /vejai, 
neseniai iStrukę iš bolševikų 
vergijos ir atvykę j JAV, at
vyksta balandžio men. 19 d. 
(šeštadieni) j Daytoną ir tą 
pati vakarą 8 vai. parapijos sa
lėje padarys pranešimus apie 
dabartinę padėtj Lietuvoje ir 
bendrai už geležinės uždangos. 
Daytono ir apylinkių lietuviai 
kviečiami kuo ekaitlingiau ta
me jų pranešime dalyvauti ir 
kartu savo aukomis paremti 
Lietuvos vadavimo darbą. 

J. Valaitis, vienas iš Balfo 
direktorių ir buvęs ilgą laiką 
Balfo atstovas Europoje, ge
gužės 5 d. vakare parapijos 
salėje padarys pranešimą apie 
sunkią lietuvių padėtį Europoje 
ir kituose kraštuose. J. Valai
tis per ketvertą metų puikiai 
pažino savo tautiečių Fimkią Kalendorius labai patogus 
dalią tremtyje, tūkstančiams kišeninio formato. 
lietuvių pagelbėjo atvykti j 
Ameriką, energingai gynė lie
tuvių reikalus amerikiečių ir 
vokiečių jstaigose. Jis papasa
kos tikrai jdomių dalykų^ kal
bės šalpos reikalu. 

CJrupS Daytono vyčių vyksta 
balandžio mėn. 19 d. j Cleve-
lande ruošiamą Metropolitan 
operos solisto Algirdo Brazio 
pagerbimo vakarą. Solistas A. 
Brazis, Lietuvos Vyčių organi
zacijos narys, duos arijų ir dai
nų koncertą rugsėjo mėn. 12 
d. Davtone, visuotinio Ameri-

i 

ko-; vyčių suvažiavimo proga. 
Oguž t a m£n. 10 d. vyčiai ren 

gia paskutini prieš piknikams 
prasidedant šokių vakarą. 

VyčVu spaudo* kioske gauta 
naajų knygų. Bus galima jsigy 
ti po žvejų ir J. Valaičio pra- "* 
nešimų. 

Naujieji ateiviai pradeda sės
liau nutūpti Daytone. Paskuti
niu metu nusipirko namą J. 
Raštikis. Žvalgosi ir kitos šei
mos užsikabinti už savo nuo
savybes. 

Vyčiai pilna sparta ruošiasi 
kaip galima geriau sutikti vi
sos Amerikos vyčių atstovus, 
atvykstančius rugsėjo mėn. į 
visuotinį organizacijos suvažia
vimą Daytone. Ta proga ruo
šiamas išleisti leidinukas; pra* 
matoma smulki suvažiavimo die 
notvarkė; rūpinamasi viską 
taip sutvarkyti, kad suvažiavi
mas būtų darbingas ir jdomus. 
Komisiją sudaro: P. Gudelis — 
pirm., o nariais yra kun. V. Ka-
tarskis, Stanley ir Mary Lukai, 
Pat Žilinskaitė, Ann Gudelytė, 
Mary Ann Ambrose, Ch. Va
nagas, M. Petkus, L. Valiukas 
ir kiti. J-nas 

Šiame Informaciniame Ka
lendoriuje be kalendariumr 
įdėtas aprašymas apie Jungt) 
nių Amerikos Valstybių fede 
ralinį socialin} aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privaloma 
svetimšalių registraciją, jvairue 
adresai • pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir k t , be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

Kalendoriaus kaina—40 cnt. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite: "DRAUGAS", 2334 So 
Oakley Ave., Chicago 8, UI. 

tttHH^ O I ' P O K T f J N I T I E S 

DIOOTINftS KRAUTUVft 
Pilnai su visais Įrengimais. Priedui 
visi garimai (s tock) . Gerai Išvys
tytas, judrus Ir pelningas biznis. 
Kartu su 2-jų augstu mūriniu namu. 

KD. VISU I . IQlORS 
2549 VY. 69th St. 

Tel. riliuveliill 6-5&00 

PARDAVIMUI r.ROSKRN'ft IR 
MASINA 

Yra 4 kamb. gyvenimui 
Kaina $2.000 

Tel. V Artis 7-1041 

BUSINESS SERVICES 

PAGAL PAŠAUKIMĄ 
$3 Patarnavimas $3 

(Priedo dalys) 
24 vai. kasdien, patarnavimas 

(Vakarais ir sekmad.) 
RADIO SUSISIEKIMAS 

Master Televlsion Service 
HAymarket 1-4848 

. . _._ « 

DftMRStO, NAMr SAVININKAI! 

Dtl vandens sulinių, pompų lf Pa
taisymu Saukite mus pirmiausiai del 
iomlauslų kalni). Pirmos rflftles dar
bas 

R. C. HOOVER. CONTRACTOR 
' \V. 33nl St., Zlon, III. 

ZION 3471 

Gražios kraftto apylinkes! Gražus, 
tylus poilsio namas del sveikstančių 
(vyru Ir moterį)). Pulki ptiežlOra 
(mait inimas) , geras valgis; žemaiti 
šias savaitinis arba mŠneslnis ap
mokėjimas. Rašykite arba saukite: 

Allee Barrett. Genoa City, 
VVIsconsln: Telefonas | S 7 f 

, / 
VVELLS RADIO & T V SERVICE 

Specialistai taiso ir aptarnauja visų 
firmy ir modelių aparatus 
Patyrę iSsilavinę technikai 

žemiausios kainos > 

VVELLS RADIO & TV SERVICE i 
525 North Ave. YVaukegan, 111.' 
Atdara 9 iki 9 v. v. Tel. Ontario 5550 

DflMKKlO A I I M I M N K P S ! 

l'žuolaldos Ir kėdžių uždangalai pa
daromi patyrusios siuvėjos pagal už
sakymų, už žemiausias kainas, taip 
pat motorų Ir mergaičių sukneles, 
blluzkuteg. kostiumai 4rgi pagal už
sakymą. Pataisymai už prieinamas 
kainas. 

B l t t e r f l e l d H-7178 

ISNUOMUOJAMA 

MARQUETTE PARKE 

Išnuomojamas gražus miega
masis kamb. moteriai. Galimy
bės naudotis virtuve. 

HEralock 4-1816 

Išnuomojamas miegam, kamb. 
dviem moterim arba vedusių 
porai. Skambinkite 
CAlumet 5-3693 po 6 vai. vak. 

Miimiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiitit' 
"DRAUGAS" AGBNCY 

23 K. Jackson Blvd. 
Tel. — \vi:r,st« r O-Hivo 
2334 8o. Oakley Ave. 

Tel. Vligiiiia 7-8A40—7-8641 
IIIMIIIIIIIIIMIIIIlMllliHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

HELP VVANTEI) MOTERYS 

DPmeslo, lletuy8s moterys: mes tu-
• im<- Kelius atdaras vietas dSl gabių 
moterų 

• Bendram Jstalgos darbui 
• Ulinio mašinų operatorėm 
(Mes Iftmokyslme gabias prade

dančias darbų). r ia yra proga jsl-
kurtl pastoviam darbe su užtikrinta 
ateitim. Malonios darbo sąlygos. Mu
zika visų diena; žemos kainos vietos 
kafeterijoje. Pelno pasidalinimas Ir 
grupCs apdraudimas. Proga progre
suoti. Ateikite ir leiskite millns iš
planuoti JQsų ateit). 

8223 SO. WESTERN AVE. 
(Po 2 vai. po pietų) 

PARDAVIMUI 

Chicaga įveikė Clevelando 
ir Toronto rinktinę 

JAV stalo teniso pirmenybių 
proga Clevelande jvyko ir drau
giškos stalo teniso rungtynes 

Autorizuotas dyleris, kuri kiek
vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virs 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandagiausią patarnavimą. 

Western Auto Exchange 
ATSARGA GfiDOS NEDARO. 

Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. YVestern Ave. 

RKpublic 7-6400 

PRANE61MA8 

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 
Saukite: Gary 4-6422 

J-

i 

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

Anker/RZ siuva: 

1) sagas 5) siuvinėja su dviem adatom 
2) kilpas 6 ) d a r o z i g . z a g u s i r 
3) monogramas 
4) ado 7) kitas siuvimo kombinacijas. 

Pamatykite „Anker" ir kitas naujas siuvamas masinas 
naujoje, lietuviškoje Brighton Parko siuvamų mašinų 
krautuvėje. Geriausios sąlygos! 

ARCHER SEWING CENTER 
4170 South Archer Avenue 

Chicago 32, Illinois Tel. BIshop «7-1045 

P a s t a b a : Pareikalavus be jokio prlmokSJlmo vykstame } 
namus pademonstravimui, taip pat keičiame | senas bet kokios rūšies 
siuvimo masinas mokldami augsčlauslas kalnas Ir patys pasl imame 
i* namu- Platesnių informacijų telkiame paskambinus telefonu 

BIshop 7.1045 

: ^ 

HELP WANTED — MOTERYS 

Are you Interested In a permanent 
posltion with a seeure future? Wo 
havo an immedlate opening for a 
capablo stenographor. Kxcellent 
working conditionH, diversified du-
tles; dlctation lncludlng shorthand 
and typing. Genoral offlco* proce-
dure. Five day weok. Many employoo 
bcneflts. Good startlng salary for a 
consclentlous worker. 

Call Mr. P e n y 
VIctory 2-8012 

H0TEL MAI0S 
Needed immediately 

Apply in person to housekeeper 
H0TEL M0RMNE 

HIGHLAND P ARK, 1LL. 

"Skelbtis" " DRAUGE" apsimoka! 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 

Dirbkite arti namų — sutaupykite 
ant važinėjimo laiko Ir išlaidų. Ben
dras Jstalgos darbas -— Genoral Cle-
rieal Work. Puikios darbo sąlygos, 
jvalrlos pareigos, įskaitant - - tele
fonų atsakyti Ir truputį inažinraflcMo 
Nuolatinis, proga vartoti savo su
gebėjimus. Atostogos, priedo logini
us apmokama, ligoje. Ateikite arba 
kaukite: 
OGNTIUUu TI :LI:VISIO\ RKRVICK 
tlftoi So. Anthony Vln. 8-1000 

STENOORAPHER 
(Dictation not necessary) 

Excellent \vorklng eondltions. di
versified dutles In our sales offlee. 
5 day week, employee beneflts In-
cludlng paid vaeatidn. 

Phono today for lntervlew. 

VVabash 2-6550 

Tuojau reikalinga moteris ar merRaitž 
prie G m. ir 9 m. amž. vaikų. Geras 
užmokestis; gyventi virtoje. 

2257 VVEST 23rd PLACE 
Telefonas FRonticr 6-2265 

Wo havo an immedlate openlng for 
eapablc alert 

TYPIST 
Here is a permanent position \vith 
a seeure future for consclontious 
\vorker. Kxeellent \vorking eondl
tions, diversified duties in our sales 
offlee. 

6 D A Y WfiEK 
OOOD KTAiytJNG SALARY. 

Call Mi'. "Rergner 

for personai lntor\ie\v. 

VVA 2-9710 

REIKALINGA padavėja (nuo 30 iki 40 
m. amž.) Vai. 2 iki 10 vakaro. Sekma
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. va
karo; 1 diena laisva kas savaite. Unifor
mos ir maistas duodamas. Geriausias at
lyginimas ir arbatpinigiai. Ateikite: 

RULEY'S GRILL 
824 Glen Flora Ont. 9824 

• • i i. • 

WORK OliOSK TO ttOfeOū 
Save travelrhg and expense. We are 
looking for a capable alert typlst. 
Excellent worklng eondltions, diver
sified duties. Includlng lito dicta
tion. Permanent, 5 day woek. Paid 
vaeatlon after 1 year. Periodic wage 
inerease. 

Near 22nd & Halsted 
Phone for personai intorvlevv 

L. J. Haubl. 
Haymarket 1-6240 

Tarnautoja-Mašinistc 
Air conditioned raštine 

Malonios darbo sąlygos 
40 valandų savaite ir 

Daugybe priedų 

Klauskite Mr. Wilson telefonu 
POrtsmouth 7-1700 

E*t. '546 

arba kreipkitės asmeniškai į 

Corn Produds Rel. Co. 
CHEMICAL DIVI8ION 

65th Place & Archer Rd. 

HELP WANTED — VYRAI 

REIKALINGA 
VYRAS DfiL SALOTU (salatf 
man), dėl puošniai sutvarkymo Šaltos 
misos (faney cold meats man); turi bu-
A patyręs. Nuolatinis darbas. Puikiam 
ižinicsčio klube. Geras atlyginimą*, vai-, 
^is jskaitomas. Turi kalbėti anglUkai ir 
turėti geras rekomendacijas.' 

Saukite: 

MR. F R E D BANYS 
Dept. L 

BEver ly 8-4203 

Reikalingas 
Televizijos Apmatu Aptarnautojas 

Urbti pirmaellyje Televlsion Service 
skyriuje, Libertyvllle. Turi b(UI pil
nai patyręs. Augsėlauslas atlygini
mas, modernus įrankiai. Nuolatinis 
visiems metanjs darbas. KrolpkltPs 
pasiruoš? tuojau pradltl dirbti. 

IIKHNCHBKItCiKHS INC. 
538 N. Miluaukee Ave. 

Libertyvllle, 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, 
įskaitant grupes apdraudą, ato
stogos užmokamos. Ateikite: 

MArtCUS MOTORS, INC. 
512 VV. Chicago Ave. 

EAST CHICAGO, INDIANA 

4 8HK10T METAI/ W O R K E R S 

Reikalingi dirbti viduje Ir lauke. 
Augsčiausias atlyginimas. 

Nuolatinis darbas. 

KRAUS S H E E T METAL WORKS 
2021 8. Sheridan 

NORTH CHICAGO, 111. 
— — — • — — • - - - -

SMALL MANUFACTURKR 

vvants man for general facto-
ry work. Permanent. 5 day 
week. 44 hours. $1.35 per hour. 

Good vvorking conditions. 

APPLY 9 A.M. 

VVILLIAMSON ADHESIVE 
2327 W. 18th St. 

P e r m a n e n t Jobs 
IN 

P R I N T I N G 
MECHANICS 

CUTTING 
L A B O R E R S 

TRAIN ON THE JOB 
i IF QUALIFIED 

GOOD P A Y 
DAY S H I F T 

HOLIDAYS and 
VACATIONS 

GROUP I N S U R A N C E 
APPLY 

N A TIO N A L E N V E L O P E 
OO. 

lOth and Sher idan Road 
YVAUKEGAN, ILL. 

Div. o U. S. Envelope 

REIKALINGAS BUTAS 

REIKALINGAS BUTAS 

M«>s turime labai puikij savininką Ir 
nenorim*' Iseltl. bet turimo turėti 
langiau vietos. Kfikla mums 4-6 
;amb. (2 miegamaisiais) apbtatyto 

arba ne buto siaurfs vakaruose, ge
riau nelmont-rvnt ia l apylinkėje. 2 
suaugę asmens dirba Ir 17 m. duk-
6. Saukite: H:%i) vai. iki B:00 vai 

,>o pietų šiokioms dienoms l i l ldzle 
t-0324 po «:S0 ir sekmadieniais 

Sl ' i lng 7-1715 

Atsakinga Aelma 4 suaugę asmenys 
3 dirbantieji, Jiosko 6 kamb. neap-
statyto buto su ap^lld. vak., siauri-
n6J ar siaurvak. daly, arti susisie
kimu. Pageidauja pirmame augftte 
« m. daburtinej vietoj. Iki $70. Oall 
tuojau užimti. Skambinkite 

KFxl/le S-43.15 

Biznio parelgflnas su žmona nese
niai atkelti j Chicago Ji.-sko 4-6 (2 
mieg.) neapstatyto »>uto. Turi savo 
šildytuvą. $80-90 mfn. Pageidauja 
pletryCiuo.se ar pietvakariuose. Ge
ro* lekomend. 

SKAMBINKITE 
TAJrfav 4-5100 

Roorn 410 

Savininkai - <Ma yra patikimi nuo
mininkai: :: suaugusii) asmenų .sei
mą Ir mergaite" 10 metu amž. nori 
Kauti 8 kamb. butą, neapstatytą, 
bent kurioj geroj pietį; apylinkėj. 
Dekoruos: 9 m. iAgyveno ftioj vie
toj. Geriausios rekomendacijos. Pra
šo Saukti tuojaus: 

Mldun.v 3-2376 

REAL RSTATK 

Savininkai, tuojau pra.šome dSmeslo! 
Vyras, žmona ir 8 vaikai skubiai 
Jleftko 5 ar 6 kamb. neapstatyto, 
neapftildyto buto bet kurioje geroj 
apylinkSj pletvak. ar siaurvak. mies
to daly arti katalikiškos mokyklos. 
Turi savo aliejinę ir gazo krosnj. 
Geros rekomend. Skambinkite 

\Ormni 7.21R6 

Reikalingas 3-4 kambariu butas 4 
asm. seimai. Pageidautina arčiau lie
tuviškos mokyklos. 

SIŪLYTI — 
P. D. 2ftl6 W. 09th SL 

Savininkai — prašome gelb?ti! Pa
tikima pora dabar gyvenanti su gi
minėmis skubiai nori gauti su rnlo-
gamuoju kamb. neapstatytą butą 
pietvakariuose, jei jmanoma Mar-
quette Parko apylinkėj. Geriausios 
rekomendacijos. Gali tuojaus užimti. 

SAUKITE — 
HVdson 3-5743 

NAUJI NAMAI NUO $10.900 
Pradekite dabar nelaukdami pa-

Akntlne"s minutes susIgrAdimo. Ge
riausiai "ouitem" pastatymas ant 
jusii sklypo paKal Jusi; planus Ir 
nurodymus arba mTisii. Mes taip pat 
turime kelis sklypus parduoti. 

Bellamy * Gage. Home Bullders 
Saukite, raAyklte arba ateikite .asme
niškai, 2064 — 169th 8t.. Hammond. 
Ind. 1'tus.sell 1C74 arba Bussell 942S. 

Savininkas parduoda — Franklln 
Park'e: 2 mlegamgj.ii mūrinis 
„ranch" namas. Genti-alinls apAll-
dymas, pilnas rūsys. Sklypas 46x104 
pčdų. Tinkuotos Hienos. žieminiai 
langai Ir veneciškos užuolaidos. Ap
tvertas kiemas. Cementinis ftono įva
žiavimas. Ideališka vieta — arti ka
talikiškos Ir vle.Sos mokyklos, flreklų 
krautuves Ir sus i s iek imas . Tiktai 
$18,000. 9640 Ii««ve8 Court. Saukite 

CI P i s t o n e 5-4057 

Patdavimul du namai. Savininkas 
apleidžia miestą Galima abu užimti 
tuojau. 4 kamb. de luxe f n Arinis 
namas arti Archer Ir Monltor. Cen-
trallnls apšildymas, virtuvėj spin
tos, 2 auto. garažas, pilnas rūsys. 
5% kamb. mūrinis Randi mados 
namas 6 kamb. mūrinis bupleoc arti 
5100 J vakarus on 63rd St. Krosnim 
apSildoma. Kabinetu vlrtuv*. žiemi
niai langai Ir veneciškos užuolaidos. 
Skambinkite REpubllc 7-8398. 

j , , i - r • I - i r ' ' -' — ~ ' ' - • • • — 

Pardavimui 2 aukšty medinis namas. 3 
butai ir krautuvėlė. 4614 So. Paulina St. 
Pasiūlymus rašykite šiuo adresu: 

Mr. Eugene, 1110 W. Garfleld Blvd. 

Indiana Vasarviete Nebrangiai u£ 
$22,000 

$10,000 grynais — Pelno nefta 16%. 
Nedidelė moderni vasarviete. RytlnSJ 
pusSJ lAke Shafer. 5 m. N. Montl-
cello. Apžiūrėti galima sekm. 1 lkl 
4 v. popiet arba susitarus. Bob's 
Pastel Cottages, R. C. Murnan. R. R. 
S, Montlc.ello, Ind. 

TeL 1108-W. 

Savininkai — būtina: 2 patikimi su
augę asmens skubiai nori gauti 3-5 
kamb. neapstatytą. apSildoma butą 
J pietus nuo 79-tos tarp Halsted ir 

, \Vestorn. Mokgs iki $65.00. Aloj vie
toj LSgj-veno 14 m. Turi išeiti. 

Praftau ?įauktl — 

STeu-art 3-8340 

LIETUVIŲ SEIMĄ IS 5 suaugusiu 
asmenų (vyras 111. Bell Telephone 
Co. tarnautojas 28 m.) skubiai JleS-
ko 5 ar 0 kamb. neapstatyto buto, 
su apftlldymu. 15 m. gyv. dabarti
nėj vietoje. Skambinkite po 6:30 vai. 
vak. Šiokiadieniais, vist), diena ScStad. 

PATIKIMA SEIMĄ skubiai nori gauti 
6 kamb. neapstatytą, apšildomą butą. 4 
suaugę, 1 vaikas, jokiu balių (parties) 
nerengia, negeria. Norėtu gauti pietva
kariuose, geriau Marquette Park'o apy
linkėj. Iki 3:00 vai. po piety 

VIrginia 7-9058 
po 4 vai. po piety RAdcliffe 3-2670 

SSS t
yr? prieipama_ į Į Į Į Į į UZSISAKYKIT <<DRAU(iĄM 

IIKLP VVANTED — VYRAI 

# 

MACHINISTS 
TOOL & DIE MAKERS 
TOOLGRINDERS 

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

KVIEČIAME KREIPTIS — 

I 8C J TOOL & MACHINE CO. 

: ^ M 

J505 S. Prairie Ave. VVAterlaU 8-1000 
^ 

PATIKIMA SEIMĄ, 3 suaugę asmens, 
2 dirba būtinai nori gauti 5 arba G 
kamb., neapstatytą butą, Soutb Shore 
jei jmanoma. Mokės iki $100.00 j mėn. 
Dabartinis • namas yra nugriaunamas 
Tuojaus nori gauti. 

Prašo šaukti: 
South Shore 8-0915 

Savininkai, žutbūtlnas reikalas! 3 
suaugę, visi dirba, skubiai reika
lingi 4 ar 5 kamb. buto, bo apšil
dymo, pietinėj ar pletvak. miesto 
daly. Goros rekomendacijos. Skam

binkite Vlnoennes 0-2575 

Savininkai, prašoma gelbCtl. Atsa
kinga katalikų ftelma ift Ii suaugu
siu, 2 dirba (vienoj firmoj 17 m.) , 
skubiai jiosko 4 kamb. neapstatyto 
buto, su apftlldymu ar be, vak. ar 
pletvak. miesto1 daly arba Clceroje. 
8 m. dabartinėj vietojo. Geros re
komend. Skambinkite ROckwell 2-
0051 Šiokiadieniais prloft J 2 vai., vi
są dioną sekmad. 

6 asmenų tremtinių ftelma, visi su
augę Ir dirba, jleftko 6 kambarių 
neapstatyto buto pietvakarinėj mie
sto daly. Mokės lkl $90. Gali tuojau 
užimti. 

Skambinkite po 6 vai. vak. 
YArds 7-4929. 

6 kamb. mflrinls Bungalow yra par
duodamas savininko Avalon Parke. 
1H prausyklų. Priedo 2 H kamb. 
vlrftuje. kurie gali bfltl paversti 1 
pajamų butą. Stokerlu apšildomas: 
veneelftkos užuolaidos; uidaryta ve
randa. Naujai lSdekoruota. Geram 
stovy. .15x115 pfd,, sklypas. 1 auto
mobilio garažas; arti mokyklų Ir su
sisiekimo. Įkainuota teisingai d£l 
skubaus pardavimo. SAglnau I-fi'200. 

Savininkas parduoda: Arti Cbestor-
fh'ld I. C. stoties. 2 butų mūrinis 
namas; 6 žemai. 4 vlrftuje. Auto
matiškuos alyvos karSto vandens ap
šildymas, l ' idaryta veranda; žiemi
niai langai Ir sieteliai; veneelftkos 
užuolaidos. 2 automobil ių garažas. 
2-tro augSto butas gali butl užimtas 
tuojaus. Arti 90-tos Cottage Orovo. 
Arti mokyklg. bažnyčių Ir prekybos. 
Tiktai $15,000. 

Vlnoennes 6-9473 

Tuojau galima užimti dviejų bu 
tų mūrinį namą. Butai po 6 
kamb. Garu apšildomas su sto-
keriu 2 auto. garažas. Agentai 
tenesikreipia. 6125 So. Rich-
iiiond St. PRospect 6-2410. 

Pl lospect 6-0103 

Prie geležinkelio dirbąs vyras Jau 35 
m, toj pačioj kompanijoj, dirbuntl 
žmona ir suaugęs sūnus Jie.&ko 4-5 
kamb. neapstatyto, apšildomo arba 
ne buto, pietvakariuose, j pietu.s nuo 
26-tos } vakarus nuo Ashland. I)a-
l>.ti tiuis savininkas butą užima dėl 
savęs. Geriausios rekomendacijos. 

Prafto ftauktl — 
l iAundnle 1-7713 

Savininkai —- čia yra Jflsų nuomi
ninkai: 2 suaugę asmens ir 2 gerai 
Iftauklėtl valkai, amž. 12 m. Ir 6 m., 
labai skubiai nori gauti 4 kamb. 
neapstatytą, neapšildomą butą su 
privatlftka vonia, pietvakariuose, š ioj 
vietoj Ifigyveno 12 m. Norėtų tuo
jaus užimti. Geriausios rokomenda-
cljos. Prafto Saukti: BIshop 7-8756 

Lietuvių šeima, 3 -ramūs suaugę asmens, 
2 dirbanti skubiai nori gauti 5 kamb. 
neapstatytus, bent kuriam vakarų prie
miestyje. Šioj vietoj išgyveno 10 m. Na
mas parduodamas. Mokės iki $100.00 j 
mėn. Geriausios rekomendacijos. 

Saukite "collect" 
COmmodore ,4-6541 

Savininkas parduoda. 7220 Yale Ave. 
3 butų medinis namas apmuštas 
..Asbestus slding". Pirmas augfttas 
tuftčlas. Visas naujai dekoruotas. 1 
Ir 2 augSte sinkos spintelPse. 1-me 
oug. koklln?s grindys Ir sienom vo
nioje ir virtuvėje. Garu ap^lld.. su 
stokerlu. Veneelftkos užuolaidos. 3 
auto. garažas. Arti katalikiškos Ir 
vieftos mokyklos. Pulkus suslslokl-
mas. įkainuotas parduoti. $6.000 }-
mokėti. Pamatę Įvertinsite. Gero« pa 
Jamos. Hl 'dson 3-1311. _________ 

Savininkai — praftome pagelbėti! 
Veteranas dirbantis aredrome, lau
kianti SIUTUOS žmona Ir 2 gerai Ift
auklėtl vaikučiai labai jleftko 2 arba 
S miegamaisiais kamb. buto neap
statyto, geriau apšildomo pietvaka
riuose, } pietus nuo 6Srd St. Mo
kės lkl $65.00. Geriausios rekomen
dacijos. Saukite: ABerdecn 4-0306 

i , , Į . , , . . , . 

Atsakinga pora su dviem gražiai iš
auklėtais valkais, jleftko 5 ar 6 
kamb. neapstatyto, apftild. buto. Pa
geidauja South Shore apylinkėj, lk l 
$90. 6 m. gyv. dabartinėj vietoj. Gali 
tuojau užimti. Geros rekom. 

Skambinkite FAlrfav 4-6497 

MARQUKTTK P A M U Š 
% kamb. modernus mūrinis namas. 
VTeneciftkos užuolaidos, žieminiai lan
gai, sieteliai. 2 auto. garažas „Cye-
lono" tvoros. Arti transportacijos, 
krautuvių, bažnyčios, mokyklos ir 
parko. Tuojau galima užimti. $18.700 

6691 S. Talman Ave. 
PRospect 6-7000 

8avininkas parduoda' 6 kamb. Cape 
God namą gražiame vakarų prle-
mlestvje. 100xlG7 pėdų sklypas. Kok 
llnė vonia Ir virtuvė. „Forced alr" 
— karfttu oru apšildomas. Automa
tiškas vandens Šildytuvas. Krosnis, 
Šaldytuvas. 2 auto. garažas. Ideali 
vlota valkams. Autobusu susisieki
mas su katalikiškom Ir vleftom mor 
kyklom. Tiktai $14.500. nori skubiai 
parduoti. Tuoiau užimamas. 

HUlside 7280 

FOK SALE BY OWNER 
& room brick Oeorgian at 9953 8outh 
Wallace St. Automatic gaa heat and 
hot water, tlle bath alumlnum com-
binatlons. storms and sereens. Cy-
elone fence sprlnkler system, ve-
netlan bllnds, ventilating fan, stove, 
refrlgerator. Immedlate possession, 
near Catholle Schools. 

n i l l t o p 5-2873 

REAL ESTATE 

Savininkai, praftom gelbėti! 3 suaugę 
2 dirbantieji, skubiai jleftko 3 ar 4 
kamb. neapstatyto, apftild. buto piet
vakarinėj miesto daly. 10 metų da
bartinėj viotoj. Savinlrtkas Ima vie
tą sau. Skamblnklto BIshop 7-50B0 

prieft 12 arba po 6 vai. vak. 

Adara Sekmadienį 
Nuo 1 iki 6 

5254 S. Nornųmdy 
5236 S. Nordica 

Nau į i mūr in ia i 4!/> i r 5 kamb. 
1 aukš to namai . P i lnas rūsys . 
Au tomat i škas alyvos apšil
dymas . Koklių prausykla . 

DUGGANBROS. • 
BU I L D E R S 
WAlbrook 5-7222 

Savininkas parduoda: 5 kamb. mfl
rinls Georglan, natflralus židinys, 
koklių prausykla Ir virtuvė — dufto 
kamb. rūsyje, asfalto grindinys rūsy
je: alyva apSildoma: didelis 2 au
tomobilių garažas. Didelis kiemas. 
Saukite dėl pasimatymo: 

BEverly 8-8550 
t 2620 W. 106th Place 

SAVININKAS PARDUODA: Adara vi-
1 są dieną sekmadieni — 7530 WEST 
JACKSON, FOREST PARK. 6 didelių 
kamb. mūrinis ir akmens Colonlal «ti-
liaus namai. 1 x/i koklių prausykla, kok
lių virtuvė, 2 natūralus židiniai. Užbaig
tas rūsys. Iš šono įvažiavimas j mūrinj 
garažą. Kampo sklypas 35x137. Puikios 
išmokėjimo sąlygos. $28,000. 

šaukite: 
GLadstone 3-5375 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

I 
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Nuojnooas ii pastabos 

Jautiniiikii dvasios vadas" prabilo 
f S I M O N A I T I S , Cleveland, ONĮo 

Kas seka „Dirvą", tas jau se- skaitant, kai šrs raudonasis „Dir-
niai galėjo pastebėti to laikraščio , vos" „ideologas" „Dirvos" pusla 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLJNOIS 
į in i 111 itnw. i . ri.'Įiiiae=das=sccaa i: *ir Uij'ii'.' i įn.'iriri 

ARKLĮV OUMFIADCfrB 
= = 

antireliginę, ypač gi antikatal.kiš 
ką akciją. 

Jei tautininkams tepriklausą ka 
t ai i kai tą liūdną reiškinį stebėda 

piuoso ^iiugavo, jog jam anti-
krikSčioniškas ir pagoniškas Alan
to veikalas padaręs „išskirtiną" 
įspūdi, davęs nesvietiškai gilių 

vo su nerimu, nusivylimu ir, gal [idėjinių išgyvenimų ir t.t. Ir da 
būt, su pasibjaurėjimu, tai tikrn- ręai tiesiog skaudu, kai jis, paei
tieji tautininkai (o tautininkų ei- tavęs Alanto knygos „įžangą", tą 
lesė tokių yra nemaža) šitą savo 
neva „oficiozo" antireliginę akciją 
sekė su didele gėda ir skausmu. 

Būdamas „Neo-Lithuanijos" fi
listeriu nuo 1927 m. ir savo pa
saulėžiūrą suformavęs pirmųjų 

kiekvienai knygai skiltą trumpą 
jos pagrindinę idfeją, kur niau
riais žodžiais suniekinta krikščio
nybė, autoritetingai aiškino, kad 
,jki«k vienas kritiškai mąstantis" 
žmogus galėjo prieiti išvados, jog 

tautininkų idėjų įtakoje, aš ban- l krikščioniškos civilizacijos princi-
džiau i tą laikraštį parašyti krik 
ščioniškos minties straipsnį. „Dir
vos" redakcija man, deja, raštu 
atsakė — ir tą raštą aš laikau 
kaip „Dirvos" testemonium pau-
pertatis, — kad ji religijos klau
simais laikosi „neitralumo". 

pai itin „sunkiai serga", arba, kad 
kunigas turėjo susimąstyti „dėl 
paties Dievo teisės rikiuoti žmo
gaus žingsnius" ir pan. 

Railos „recenzijoje" buvo tik pa 
laidų, išsiblaškiusio žmogaus min
čių pabiros bei jokių pastovesnių 

, Ir gilesnių principų nepažįstančio 
Kada šitas „Dirvos" „neitralu- I . .„Jvtoio" kliedėiimai. Joje buvo 

mas" nuėjo jau tiek toli, kad atvi
rai, pačiu grubiausiu būdu, imta 
pulti katalikybe ir griebtasi skleis 
ti antireliginė propaganda, aš, ne
rasdamas vietos aaYo protesto žo
džiui tautininkų spaudoje, tą „Dir
vos" ant i re l ig inę akciją užpro tes 
t avau savo s t r a ipsn iu „Quo vadi s 
"Di rva" , t i lpusiu „ D r a u g e " . 

Didžiausiai t au t in inkų gėda i j ų 
žymus veikėjas, buvęs „Lietuvos 

„rašytojo" kliedėjimai. Joje buvo 
begėdiškas paties savęs ir auto
riaus Alanto (skelbiant jo seny
vą amžių, garsinant jo „geniališ-
kumą" ir pan) reklamos. Toliau 
ten randame jokioje literatūros 
kritikoje nepraktikuojamos ir nie
kur negirdėtos pigaus stiliaus pa
ties veikalo reklamos, garsinant 
knygos puslapių skaičių, nuro
dant, kur ji galima nusipirkti, triū 

f atentatas greičiausiai būtų neį
vykęs, nes „anuomet (1925 m.)" 
Bronys Raila drauge su savo drau 
gaiš su džiaugsmu Cičeriną pasi
tiko ir, saugodami jo gyvybę, nuo 
Kauno stoties iki Metropolio pa
lydėjo jį špaleiiais... 

Pagaliau Bronys Raila, kurio 
sielą taip audringai subangavo A-
lanto pragarai, po mano atsakymo 
prisipažino turįs vis dėlto skir
tingą nuo Alanto pagonybės kon
cepciją, kuriai išdėstyti jis tu
rėtų parašyti tokios apimties vei
kalą, kaip ir Alanto romanas. Vi
si didieji pranašai, prieš skelbda 
mi savo mokslą, susikaupdavo. To 
dėl ir primityvinė8 pagonybės a-
paštalui patartume išvykti į Af
rikos Nilo pakrantes ar Jftimalajų 
kalnus didžiajai medžiagai, kad 
jis geriau galėtų išryškinti savo 
internacionalinės pagonybės skir
tumus nuo Alanto tautines. Dėl 
į o išvykimo antireliginė akcija 
perdaug nenukentės, nes jį, atro
do, gerai galės pavaduoti „Dir
vos" redakcijos kolektyvas. 

žymus yeutejas ouvęg ,£*?W«p W n a n t k a d j o k a i n a p i g i i r t . t . 
Aido" Vyr. Redaktorius Vytautas | a o d ž i u t o k j a r e c e n zl ja" labiau 
Alantas parašė idejmm požiūriu I J Į ' m o U n i u s puodus ir ada-
menkaverti, o literatūriniu meno 
atžvilgiu silpną veikalą „Pragaro tas bevežanti iš kaimo į kaimą 

ną vemai* „ringaiu pj-Uu.žydelį, negu rimtą recen 
Pošvaistėse kuriame niekinama į * £ $ * ^ m i n i m u m ą este 
krikščionybė ir, pamynus po ko- * : n t ^ į t i m l i n « s boi morali-

Marijorie Haines, 24 metų, Gwynned, Pa., vienintele moteris, 
kuri dalyvauja US arklių olimpiados teame. (INS) 

———— 

BUDRIKO RA1HJO PROGRAMA 
Sį sekmadienį, Velykų dienoje 

T:30 vai. vakare, pasiklausykite 
'Budriko lietuviškos radijo pro 
gramos iš stoties WCFL, 1000 ki. 
Programoje dalyvauja buv. Lie 
tuvos operos solistė Izabelė tyote-
kąitienė su specialiai Velykų šven 
tėj parinktomis dainomis. Taipgi 
,bus geros muaakos. Leidėjai šiu 
programų — Juozo Budriko Na
mai Chicagoje, 3241 So. Halsted 
St. —N. K. 

mmmmmmmmmmsmmmmmmmmmmmsmmmm 
Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės 

A. A. 

VIKTORAS KAZIMIERAITIS 
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga nu>Us atskyrė iš mūsų tarpo 

mylimi) vyrą ir tėvą. Netekome savo mylimo bal. 14 d., 1951 m. 

Nors laikas tęsiasi, bet męs jo niekados negalėsime užmiršti Lai gailes

tingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį. 
Mes, atmindami jo liūdną pasitraukimą ii mūsų tarpo, užprašėme ge

dulingas šv. Mišias bal. 14 d., Gimimo Panelės Švenc. parapijos bažnyčioje, 
7. 7:30, ir ̂  vąl ryto. Taippat bus Šv Mišios aukojamos Šv. Kazimiero Sese
rų Koplyčioje. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus dalyvauti šio
se pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Viktoro siclą. 

Nuliūdę: Zmpna Barbora, trys Sūnūs, Duktė, Podukra, Posūnis, Marčios, 
Žentai ir Anūkai. 

jomis krikščionybės principus (tai jomis KrauiviuujrucM i / iu luyuo v"** n s _ kuttf tma 
šitaip naujieji tautininkų „ideolo- n e s KUJiuros. ( 
gai" laikosi krikščioniškos mora- Sitų nesąmonių ir nelogiškumų 
lėa principų!), siūlo mūsų tautai , ryškinimą palikdamas kitiems, aš 
grįžti prie pirmapradžių aisčių tau „Drauge" pasisakiau tik prieš Rai 
tos šaltinių, vadinasi, į pagonybę, los ir. Alanto krikščionybės išnie-

Tautininkams šitą gėdą perkęsti kinimą ir žmogaus sielos, tos tvir- j 
geriausiai tiko susičiaupus ir gal- čiauaios ir ateistinio bolševizmo vas nuleidus. Bet kur tau! „Dir
voje" tuojau pasirodė Vyt. Alarv 

neįveikiamos tvirtoves, nuodijimą, 
užtinkamą tokioje" formoje ir turi-

to dešiniosios rankos, žinomo tau- nyje daugiausia bolševikinėje 
tininkų „konvertito" Bronio Rai- j spaudoje. 
los didžiulis reklaminis ir kartu Didžiausiai įsižeidęs Bronys Rai 
šlykštus antikrikščioniškas straip-1 lą — tas originalusis „literatūros 
snią „Krikščionys ir Pagonys",' kritikas", š. m. „Dirvos" 13 Nr., 
tai neva kaipo minėtos knygos gerokai save pasireklamavęs ir 
„recenzija". Charakteringa, kad persistatęs skaitytojams kaip 
to veikalo reklamos griebėsi ne „šimto knygų recenzentas", pik-
kas nors iš senesniųjų tautiniu- tai mane subarė, kad aš, jam vi-
kų, o kaip tik minėtas „koriverti- sai negirdėtas literatūros kriti-
tas", į tautininkų eiles ir j euge- koje J. Steponaitis, drįsau ,pasi-
niškai atrinktą „elitą" (tiesiai į sakyti prieš nevainikuotą litera-
„Pažangos" Rūmų augštybes) „ke ' tūrinės kritikos karalių, o ypač už 
tūrių vėjų" įpūstas labai pavėluo- krikščionybę, kas „Dirvos" tauti-
tai iš pačių bolševikinių ateistų ninku ideologui „neophitui", atro-
padugnių, kurios dar prieš jo „at- Ido, ir buvo skaudžiausia. 
sivertimą" buvo tautininkų vai-J rrr-onzsntas" nir-
d*io* nolioiioH sekimo obiektu „Šimto knygų recenzentas pir-

'.miausia apskelbia mane esant me-Konvertitai yra laukiami ir tu
rėtų būti visų gerbiami, jei jie 
nuoširdžiai atsiverčia. Tačiau šiuo 
atveju Saulius į Povilą neatsiver
tė. Koks buvo, toks ir pasiliko jis 
raudonas ir tuo savo raudonumu 
drauge su kitais savo „idėjų" bro 
liais, įsibrovusiais į tautininkų ei
les, nudažė raudonai ir tautininkų 
idėjines „pošvaistes". 

Kas skaitė Bronio Railos pos
tringavimus* tautininkų spaudoje 
(sakysim, kad ir jo „rašalo aša
ras" „Dirvoje"), tas galėjo įsiti
kinti to vyro brutalumu, barba
riškumu, ciniškumu ir visais at
vejais jo širdies gelmes palietusią 

lagiu ir tvirtina, kad jis savo 
nuomonės nei apie krikščionybę, 
,nei apie pagonybę nesąs pareiš-
,kęs. Tai katras gi tada „Bronys 
Raila" „Dirvos" š. m. 6 nr., išsi-
reklamavęs, save „uoliu literatū
ros mėgėju", pratusiu nuo pat 
vaikys vės gyventi „knygų atmos
feroje" (!), „prisiskonėjusiu" kny 
gomis, kaip „duona kasdienine" 
ir jąu nebeturinčiu noro „vis iš 
naujo skonėtis", apie grynai pa
goniškų idėjų „Prągąrp ^šva is 
tės" šitaip rašė: „Alanto roma
nas mane paveikė išskirtinai..., re
tas kuris kitas lietuvių literatū
ros veikalas tėra man davęs tokį 

nimus, kvietė „šių dienų lietuvius 
susimąstyti"? Pagaliau koks Bro
nys Raila rašė, kad Alanto min
tys apie krikščionybę parodo „iš
orinį pasaulį, kuris kiekvieną kri
tiškai mąstanti (m. pab.) žmogų 
galėjo "įtikinti, kad jei taip yra 
pasaulyje ir gresia dar blogiau 
būti, tai gal būt mūsų civiliza
cijos principai itin sunkiai serga"? 
Nejaugi čia turima reikalo su 
dviem „Broniais Railomis", turin
čiais vieną Januso galvą?. Nejaugi 
antrasis nežino, ką rašė ir gal
vojo pirmasis? Kad „Broniai Rai
los" yra du, tas mums yra seniai 
žinoma ir kad jiedu abu sutelpa 
tarne pačiame kūne..., tai dėl to 
mes taip pat neabejojame. Tik 
mes nežinome katras iš jų yra 
„originalas" ir katras alter ego 
savp nuosavam šešėlyje. Visokiu 
atveju atsakomybė už pasakytus 
žodžius abiejų Railų — apsime
tėlio „Povilo" ir tikrojo „Sau
liaus" — yra solidari. Manau, kad 
Bronys Raila gerai supranta šių 
žodžių ir minties prasmę. 

Todėl paaiškėjus, kad Bronys 
Raila, ištikrųjų, savo nuomonę 
apie krikščionybę ir pagonybę sa
vo rašiniuose qui pro quo pareiš
kė, man jo mestą kaltinimą, kad 
aš esu melagis, grąžinu „šimto 
knygų recenzentui" atgal ir pa
tariu ateityje taip lengvai kalbini
mais nesišvaistyti. 

Dar daugiau. Raila mane kal
tina, kad taip smarkiai meluoda
mas esu nusidėjęs „žydiško Moz&s 
Dievo, vėliau krikščioniško Dievo" 
įsakymui... Sakysite, koks čia Bro
nys Railą paraftė tautininkų „Dir
voje" šituos begėdiškus Dievo iš
niekinimo žodžius? 1952 metų tau 
tįninkų dvasios vadas ar 1928 me-

r 
tų bolševikinis ateistas? Bet dar 
didesnis kurijozas ir tiesiog mįs
lė: kaip šituos ciniškus Dievo iš
niekinimo žodžius galėjo praleisti 
„Dirvos" Redaktorius Balys Gai-
džiūnas, dar neseniai buvęs Cle-
velando. Lietuvių Tautinės Sąjun
gos pirmininHąs, rašytojas, tauti
ninkų ideologas? KĮas pagaliau y-
ra tautininkų vadai ir jų ideologi
jos autoriai, ar A. Smetona, A. 
Voldemaras, Tumas-Vaižgantas, 
ar raudonieji bedievybės trubadū
rai? Jei pastarieji, tai kokią jie 
turi teisę save vadiųti tautinin
kais? Ką apie tai galvoja tik
rieji tautininkai kurie dar nesi
ruošia krikščionišką religiją pa
skelbti tautų opiumu ? Laikas bū
tų apie tai rimtai pagalvoti ir dėl 
to padaryti praktiškas išvadas. 

A. a. A. Smetona ir kiti ti
kintieji tautininkų vadai gali gra
be apsiversti, girdėdami kaip Rai
los ir kiti išniekina maldą jų 
sukurtos tikrosios tautinės ideolo
gijos vardu ir matydami, kaip jų 
„įpėdiniai" jų testamentą vykdo. 
(A. a. Smetonos ideologiją mes 
vargiai galėtume laikyti suderinta 
su Katalikų Bažnyčios mokslo 
principais. Red.). 

"Dirvos" tautininkų dvasios va
das pasirodo^ besąs dar ir neblo
gas tarptautinės teises ir proto-
.kolo „žinovas". Jis piktinasi, kad j 
kun. Reinys, būdamas Lietuvos1 

užsienių reikalų ministru „pasi-1 
tiko ir diplpmatikavo su anuome
tiniu (1925 m.) sovietų užsienių 
reikalų komisaru Čičerinu)". Pa
gal jo „tarptautinę teisę" išeina, 
kad atvykusiam Sovietų atstovui 
LJietuvos UžsienHų ReiKalų Mi-
nisteris turėjo Kauno stotyje su
organizuoti atentatą... Tačiau šAs 

A- t A. 
JUOZAPAS KULBIS 

Gyveno 2145 VV. 23rd Place 
Tcl. FRontier 6-3690 

Mir* bal. 10 d., 1952 ryte, su
laukės pus«s amžiaus. GJnv Lie
tuvoje. Kilo iJ Panev€žlo apskri
čio, 'Miežiškių, parapijos, Bajoriš
kių kaimo. Amerikoje Ugyveno, 
4,0 "< 

Pasiliko dideliame nuliūdime se
suo Marijona Petraitfene, brolis 
Petras, gyv. Gobies, Mich., sesers 
vaikai Juozapas ir Stanislovas Pe
traitis, Bronislava Glebauskicnė ir 
Marijona Bertolli ir jų Šeimos. 
Brolio dukterys: Katarina Mikulic, 
Adella Januškiene, Bronislava Sta
nevičiene ir jų Šeimos. Brolienž 
Julijona Kulbiene ir jos siinus Ka-
/niiu-ias. Pussesere , Paulina Mic
kiene su Semia, pusbroliai: Juoza
pas ir Mykolas Paskačlmas ir 
Povilas Miliauskas ir jų Šeimos, 
kiti gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Liet. Keistučio Pašal
pos Klubui, Liet. Paliečiu Darbi
ninkų Pašalpos Klubui ir Dariaus-
Girėno Am. Legiom Post 271. 

Kūnas pašarvotas Lachavvicz ko
plyčioje, 2314 W.' 23rd, Place. Lai
dotuves įvyks pirmadienį, bal. 14 
d., Iš koplyčios 8:30 vaL ryto bus 
atlydėtas į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų, bus nulydėtas \ Sv. Kazi
miero kapines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus: g i m i n e draugus ir 
pažutamus dalyvauti šiose laido-
tuvese. 

Nuliūdę: Sesuo. Brolis, Brolio 
vaikai, jų Šeimos ir kiti gimtnfc. 
Laidotuvių direktorius Steponas C. 
Lachawicz, Tel. VIrginia 7-6672 

bei pritvinkusia neapykanta prieš • stiprų įspūdį ir davęs tiek; tur 
katalikų bažnyčią ir krikščionybę, j tmcu idėjinių išgyvenimų (m. 

Katalikui darėsi tikrai šlykštu, Į pab.*'? Kas toje pat „recenzijoje", 
pacitavęs Alanto veikalo įžango
je surašytus krikščionybės kalti-

J O AKINAS SHEPUTIS 
Gyveno 9^3* H. Ciroflnvood 

A ve. Tol. SK>uth C'htcago S-3&GI 
Miro bal. 11 <\., \9b'i, sulau

kęs pusės amžiaus. 
Otmo Lietuvoje. Kilo is Tau

ragės apskričio. šHaldy parapi
jos. Bukčnų kaimo. 

Amerikoje- iftgyveno i*> ta. 
l\Ksįliko dideliame nuliūdi

me / niDii.t Stanislava (Ncvcr-
dauskai tėh pusseserė l 'otronc-
16 Sti-anKis. su Selina, pusbro
lių vaikai su Šeimoms ftvogcrls 
Antanas ' Novcrdauskas su Sei
mą, krlkfito sunūs: Julius Ma-
/.ielauskas su Seimą, kiti gi
minės, draugai ir pažįstami 
Lietuvoje liko brolis Jonas ir 
sesuo Marijona, 

i'riklautsft prie SLA K p. C*. 
Kiinas paSarvotas namuose 

9 0 It 5 S. Grernwood Avo. 
Laidotuvės įvyks antrudlcnj. 

bal. 15 d.. iŠ namu 8:30 vai. 
r j to bus atlVdėtaa } Sv. Juoza
po parapijos bažnyčia,. South 
Chle^go. ' kurioj© jvyka gedu
lingos pąmaldoa už velionies. 
sirliĮ. po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
glmlneiC drauguu Ir pažįsta
mus dalyvauti Slosc laldotuvč-
se. 

Nuliūdę: / inona, PuaaeSere, 
Pusbrolio Vaikui ir kiti gini. 

Laidotuvių direktorius John 
l<\ Kudclkls. Tėl. Y Arda 7-1741 

^ 

T*.T *"mlmįT* 

NGLB M A Z A U I T B 

f i i n 

Si kivygįi ląįmi aUaįtytoją del 
to, kad joa Autore au tuo ne
dideliu Ukejiiao kiekiu, tarai 
aguonos grūdu drąsįai artinaai 
į aunkiausiaa gyvenimo probl*̂  
maa ir jose nežūna. 
248 psl. Kaina % dol 

D K M ( i \ s 

5J384 So. Oakfey Avę. 
CHICAUO, ĮLL. 

LINKSMŲ SV, VELYKŲ IVĘN^IŲ! 
' TO? Visiems Savo Pažįstamiems Ir Draugams 

m 
L I E T U V I Ų 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJA 
Nari«i? 

A. M. PHILLIPS 
L. F. BUKAUSKAS 
J. LIULEVIČIUS 
L.A.EZERSKIS 
J. F. RUDMIN 

P. P. GURSKIS 
IACHAWICZ 
P, J. RIDIKAS 
AL VASAITIS 

. 

mmmm 

A . A. 

JUOZAPAS SABALIAUSKAS 
' Gyvo no 058 \Ve.st 61st Street 

Mlrl 1052 m., balandžio 10 d., 6 vai. ryto. sulaukęs 70 m. amž. 
Gtm6 Lietuvoje. Kilo iš Kauno apskričio. Garliavos parapijos. 
Amerikoje išgyveno 48 m. 

* pasiliko dide\lauio nuliūdime: žmona Agnieška (po tėvais Nau-
SGdaJtČ, po pirmu vyru Antanavičiene), įnirusios sesers Teklės Nor-
butienės duktČ ir du sunūs Baltimore, Md. ir daug kttij giminių. 
draugu Ir pažJstJimų. Lietuvoje likusi sesuo Agota Sabaliauskaite. 

Vellon's buvo amžinas narys šlvj ' draugijų: I?. Kazimiero Se
serų K?meju. T. T. Mai ijony Ur:nieji;, f. T. Pranciškonu Rpmeju. 
Seserų, l'raneiškieėių lteniSjų ir Labdarių. Be to. priklausė dar 
Brldgeporto Namų Siivlnlnkų Draugijai. 

Kūnas pašsuvotan Antano ?d. I'hllllps koplyčioje. 3307 So. U -
tuanlca Ave. 

Laidotuves įvyks plunadlcnj, balandiio 14 d. 
Iš koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio parapijos 

bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos uS velionius sielų. To 
pamaldų bųs nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žinoua ir gimlnčs. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. rbUllps. Tol. YArds 7-3^01 

Vrasom nesiųsti geltu. 

R U P O L P H MILIUS 
Gyveno 8007 S. Hermitage 

Ave. Tol. TBiangle 4-7429 
Mlr6 bal. .10 d.. 1952, B vai. 

ryto, sulaukęs 24 m. amžiaus. 
Glme'Cnicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me tSvai Wttltor ir Agota. Mi
liai, sesuo Klcmp, švogerls Uay 
tuund, Ir jų šeima. I>6d6s: Juo
zapas Norkus su šeima, Ka
zimieras Norkus BU šeiniu, te
ta Barbora Motuziene su šel
pia, d6de Adolph IMadika su 
šeima, kiti glmlnCs, draugai 
Ir pažįstami. 

Kūnąa pašarvotas namuoae 
Jj6Q7 SO. llerroitage Ave. 

Laidotuves įvyks pirmadienį, 
bal. 14 d.. Iš namu n vai. ryto 
bus atlydėtas į St. Thereso pu-
rapŲos bažoyčUj, 8020 S. VVood 
SL. kurioje įvyk* gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas \ Sv. 
Kaaitniero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
(rimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioso laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tčvai, ScsUo, Svo-
goris, 4>odės, Teta iv MU glin. 

Laidotuvių 
nas Petkus. 
6-0142. 

drektorus Anta-
Telef. (Jltovehill 

A. A 
J U O Z A P A S 
A N D B U Š K A 

Oyvooo 6552 S. HocJ*wdl Strect 
Tęl. RcpubUc 7-85,9.3 

Mirė bal. 8 d., 1952, 10:15 vai. 
ryto, sulaukęs puses amžiaus. Gim. 
Lietuvoje. Kilo iš Mažeikiu aps
kričio, Tirkšlių parapijos, Tūcių 
kaimo, Amerikoje išgyveno 49 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
imooa Antanina (Mašidlauskaite), 
du sūnūs: Lt. Col. Bruno, U. S. 
M. C. marti l)oris, anūkės Jane ir 
Joan; ir Juozapas, Jr„ švogerka 
Petronėlė Šiaulienė su šeima, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. Lie
tuvoje liko trys seserys, su k i -
mopi. 

Priklausė Chicagos Liet. Draug. 
Hunas pašarvotas A. Petkaus 

koplyėioje, 6812 h. VVcstern Ave, 
Laidotuvės įvyks antradienį, bal. 
15 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Gimiiuo Panelės 
fcvcjič. parapijos bažnyčia, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionies siclą. Po pamaldų, bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose .laidotuvėse. 

Nuliūdę: /uiona. Sūnūs. Marti, 
Anūkės, Svogcrka ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Antanas 
Petkus, Tel. GRovehUl 6-0142. 

-M 

l'iilkiiiinkiii Vladui Reklamini 
~z> 

__.- —^3gCT;w»5i^i'il'^u.u^iulu'nA-^.ij(4i<ii'liiwij uj-.i.u.u...ixium4».uium»ui.i # 

mitus, jo. broliui Mykolui ii Antanui su šeima nuo
širdžią užuojautą reiškia 

DR. S. TALLAT-KĘIPSA su SEIMĄ 
w w w — W W W W I M I I I W ai ! • • ! • . mmĘmmĘĘtfimmmm* 

Droii^ prenumerata ~ visuomet puiki dovana. 
• S * -H. 

I 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, r L L i t t O S Še5t?xUeius, balandžio 12, 1952 
= x = •> I llftl 3£ — - » > •W*-*" 

Nauja Av. Kazimiero ka-
i-M.Mi (llrcktoriato valdyba. Ba
landžio 3 d. įvykus: am meti
niam šv. Kazimiero kapinių di-
rcktoriato susirinkime į naują 
valdybą išrinkti: pirmininku 
kun. A. C. Martinkus, Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonas; 
vice pirmininku kun. M. švar-
HH, ŠŠ . Petro ir Pauliaus pa
rapijos klebonas; iždininku 
kun. Ig. Albavičius, šv. Anta
no parapijos klebonas. 

Kapinių dienos pamaldų su
ruošimas pavestas direktoriato 
pirmininkui kun. A. C. Martin-
kui. 

X V. Sidzikauskas 1947 m. 

XKardinolas Santūri Stritch, 
Chicagos arkivyskupas, balan
džio 27 d. 4 vai. atvyksta į šv. 
Antano parapiją, Ciceroje, 111., 
kur pašventins Šv. Antano pa
rai), seserų kazimieriečių mo
kytojų naują namą ir kleboni
ją ir suteiks Sutvirtinimo Sa
kramentą Šv. Antano bažny
čioje. 

X Josaphine Krikščiūnienei, 
buvusiai biznierkai, balandžio 
5 d. Mercy ligoninėje padaryta 
operacija. Po operacijos jai 
nuolat daroma kraujo transfū-
zija: kraujo jau sunaudota 
daug, ir jo bus nemaža reika
linga ateity. Norintieji duoti 
kraujo, telefonuokite Eng. 4-
6759. / 

X Prof. VI. Jakubeno for
tepijono mokinys Rimas Ba- Thompson, Conn. 
nys gražiu pasisekimu dalyva- * M i i » n n i 
vo Boguslavvski Music College KAHADUJ 
(323 S. Wabash) mokinių kon
certe. Boguslawski kolegijoje 

IS ARTI IR TOLI 
— TSvas A. Mažukna, MIC, 

balandžio pradžioje Marianapo-
lio kolegijoje pravedė mokinių 
rekolekcijas. 

— Muz. J. Banys Marianapo-
lio ateitininkų susirinkime skai 
te jdomią paskaitą „Muzika ir 
jaunimas". 

— J. Manelis, A. Keblinskas 
ir B. Balanda, Marianapolio ko 
legijos studentai, Velykų atos
togų išvyko praleisti į Floridą. 

— Marianapolio kolegija a-
teinantiems mokslo metams ski 
ria dvi stipendijas. Suinteresuo 
ti prašomi kreiptis į kolegi
jos vadovybę: Marianapolis, 

rugpjūčio 21 d. į „Čiurlionio" fo j a k u b e n a s dėsto ne tik for-
ansamblio knygą įrašė: „Jūs, t e p i j o n o > b e t i r kompozicijos 
brangūs čiurlioniečiai, ir mes, t e o r i j o g d a l y k u s : k o n t rapunk-
.adovaujančių veiksnių daly- t ą> h a r m o m j ą i r f o r m u a n a l i z ę . 
viai, — Lietuvos rezistentai, 
vieni lietuviškos dainos ir lie
tuviškojo meno galia, kiti kito
mis priemonėmis kovojame už 
tą patį idealą — lietuvių tau
tos ir Lietuvos laisvę. Ištverti 
toje šventoje kovoje nuošir
džiai linkiu Jums". 

X TSvas Bruno Markaitis, 
S. J., „Draugo" žymus bend
radarbis, šv. Juozapo parapi
joje, VVaterbury, Conn., vedė 
įspūdingai šv. misijas, kurias 
baigė balandžio 6 d. Jis taip 
pat sakė pamokslus per atlai
dus šv. 'Kryžiaus bažnyčioje, 
Mt. Carmel, Penn. Kun. B. Mar 
kaitis yra susižavėjęs Carmel 
kolonijos lietuviška dvasia ir 
mokyklos vaikų gražiu giedo
jimu. 

X Mr. ir Mrs. Ducek, žino
mi Šv. Kryžiaus parapijos vei
kėjai ir stambūs gerų darbų 
rėmėjai, įsigijo nuosavą namą 
ir persikėlė ten gyventi — 5348 
So. Mozart St. Mary Ducek y-
ra kun. Petro Katausko sesutė. 

X Kazimiera ir Kaz. Sukū
rus, 5556 So. Homan ave., su
laukė naujagimio sūnaus, ku
riam vardas duotas — Kazi-
mieras-Povilas. Sukurai jau au
gina dukrelę Mary-Lynn. Mrs. 
Sukuras (Bartkaitė) ir jos vy
ras ir žinomi veikėjai ir gerų 
darbų rėmėjai, veiklūs Šv. Kry 
žiaus parapiečiai, ji yra žymi 
choristė. 

— Vaiku darželis, veikiąs 
prie Toronto liet. parapijos, pa 
vasariop gauna vis daugiau 
kandidatų. Darželiui vadovauja 
kotrynietės lietuvės seselės, į 
darželį iki šiol tepriimami tik 
lietuviai vaikai. Vaikų darželis 
yra labai gražioje miesto da
lyje (prie High P a r k ) : 1639 
Bloor St. West, Toronto, Ont. 

Chicagoįe 

Alfonsas Mikulskis, „Čiurlionio" ansamblio vadovas ir 
dirigentas, atvyksta į Chicagą balandžio 27 d. diriguoti 

koncerte Civic Operai House. 

DID. BRITANIJOJ 
— Išvyko. Balandžio 4 d. lai

vu „Atlantic" į Kanadą išplau
kė Emilija ir Vladas Kairiai ir 

— Nedarbas Toronte dar ne
mažėja. Daug ir lietuvių, ypač 
naujai atvykusių iš Vokietijos, 
Anglijos ir kitur, ilgai vargsta | V i n c a s į k a i t i s . Jie n u m a t ę 
negaudami darbo. Bedarbių rė- j į g y v e n t i Ontario valstybėje, 
mimui gražią akciją išvystė Į — Jau praėjo. Anglijoje 
prie parapijos veikiąs „Cari- siautę rusiškos žiemos šalčiai 
tas", kuriam vadovauja mok. 
E. Miliauskas. 

X Brone Jameikiene balan
džio 2 d. laikė paskaitą apie 

Prof. Dr. A. Gylys pakei-1 Lietuvos audimo meną ir pa
te darbovietę ir iš Cicero, 111., | r o d 5 a udinių pavyzdžių ameri-
persikėlė į Ogdensburg, N. Y., I k i e č i ų visuomenei Joliet, 111. Da 
prie Kanados sienos. Dirbs vals l y v i a i n e p a p r a s t a i žavėjos pa-
tybinėje ligoninėje. s k a i t a i r audiniais. 

X Sofija Pyževiene (Oakvil-1 

— Kanados tradicinę paro
dą, kas met įvykstančią To
ronte, šiemet atidarys nauja
sis generalgubernatorius Vin-
cent Massey, kuris kilimu yra 
kanadietis. Parodoje kasmet 
aktyviai dalyvauja ir lietuviai. 

le, Ont., Canada) vietoje Vely
kų sveikinimų pažįstamiems at 
siuntė $2.00, prašydama juos 
p a n a u d o t i D i e p h o l z o ghmnazi-
jos „Draugo" prenumeratai. 

X M. Baronienė, 8605 Marsh 
field Str., balandžio 18 d. išvyk 
sta Europon* paviešėti. Ten ji 
žada išbūti kelis mėnesius. Ji 
yra gimusi Pi varuose, Tvere
čiaus valsč., Švenčionių apskr. 

X Maj. Šeštakauskas, buvęs 
Iiietuvos karo muzėjaus kon
servatorius, prieš kiek laiką su 
sižeidęs fabrike, jau baigia pa
sveikti. 

X Charles P. Kai, advoka-

X Sofija Mickunlenė, Town 
of Lake veikėja, balandžio 8 
d. šventė savo gimimo dieną, 
ta proga ji buvo pasveikinta sa 
v o g i m i n i ų ir d r a u g i ų . 

X Stella Judvaitis, 2816 E. 
89th Str., gimtadienio proga 
buvo pagerbta savo draugių ir 
draugų. Stella iš profesijos y-
ra slaugė. Judviečiai So. Chi-
cagoje yra žinomi kaip žymių 
veikėjų šeima, jie yra stambūs 
gerų darbų rėmėjai. 

X Vakar buvo nufilmuota 
Šv. Kryžiaus bažnyčia, kai mi
nios žmonių ją lankė. Taip pat 
bus filmuojama ir šiandien. 

— Kun. Dr. J . fcutausko J e ) i r patikrino Balfo įstaigos 
sveikata pamažu taisosi. Jis, Prancūzų zonoje' veikimą. 

PRANCŪZIJOJ 

— Kiek lietuviu Prancūzijo
je? Prancūzijoje dabar yra a-
pie 1,200 lietuvių, kurių 320 
gyvena Paryžiuje ir jo apylin
kėse. Kiti gyvena nedidelėm 
grupėm išsimėtę 84 departa
mentuose. Apie 70 % lietuvių 

jau praėjo. Ir yel gyvybės žie- yra šeimos. Lietuvių dauguma 
dus rado pavasaris. į yra ūkininkai ir darbininkai. 

Augštąjį mokslą baigusiųjų y-
ra maža. 

Strassburge, Paryžiuje ir 
Grenoble yra 14 studentų, ku
rių 6 gauna stipendijas, o kiti 
studijuoja tėvų padedami arba 
patys užsidirbdami pragyveni" 
mui. Studentų padėtis yra sun-

VOKIETIJOJ 
— Aplankė Vliko pirmininką. 

Balfo pirmininkas kan. Kon
čius kovo pabaigoje aplankė 
Vliko pirmininką prel. M. Kru
pavičių Pfullingene (Vokietijo-

baigęs savo studijas Lavalio 
universitete Quebeke, ėmė ne
galuoti ir jau apie du mene 

Prancūzų zonoje Vokietijoje 
yra apie 380 lietuvių, kurių dau 
guma įsikūrė vokiečių ūkyje ir 

sius randasi šv. Juozapo ligo- **** smulkioje pramonėje. Už 
ninėje Toronte. 

— Toronto liet. bažnyčios 
projekto konkurso rezultatų 
p a s k e l b i m e per k la idą b u v o i š 

darbiai yra maži ir sunku šei 
moms iš jo pragyventi. 20 ligo
nių ir senelių yra reikalingi 
nuolatinės Balfo pagalbos. Pir

ki. 

— Uždarbiai Prancūzijoje. 
Prancūzijoje uždarbiai yra ma
ži, o pragyvenimas labai bran
gus, pvz., sviesto svaras kai
nuoja 420 frankų, cukraus svr. 
57 fr., jautienos svr. 400 fr., 
margarino svr. 190 fr. Vienas 
doleris lygus 346 fr. 

G e r a s d a r b i n i n k a s p e r m e n e -m i n i n k a s d a r ė i n t e r v e n c i j ą v o 
eistas {rašyti gautas projek- ^ m administracijoje, kad s j uždirba apie $60.00, tode. 

tas, atsiųstas projektų įverti
nimo komisijai, slapyvardžiu 
„A. M. V." 

X Irena Truškauskalte at
vyko į Chicagą atostogoms iš 

tas, ir jo žmona įsirašė i č iur- - T / v* T A I 
.. , , . , * i Kalifornijos. Los Angeles yra 
lionio ansamblio koncerto glo-U. , , , , . .„T.11 
. . . ' , . 5 žinoma kaipo veikli mokykh-
bejus, o taip pat užsisakė ir . • • 

nio jaunimo organizuotoja, vei
kli ateitininkė, skautė ir spau
dos rėmėja. Chicagojė apsisto-

ložę. . m i 

X Dail. A. Valeska tikrai 
meniškai Įrengė1 kalėjimą ir jo Baleišių šeimoje, 5649 So. 
Kristaus karstą šv. Kryžiaus Paulina Ave. 
bažnyčioje. 

X Jonas Tikutis, . šiaurinės 
miesto dalies gyventojas, susir
go. Išvežtas j Belmont ligoni
nę, 4058 Melrose Str. 

X Ant. Dagys po tulžies ak
menų operacijos gydosi Šv. An
tano ligoninėje, kur yra dr. Tu-
masonio priežiūroje. Sveikata 
gerėja. 

— Filmą „Great Caruso" su 
Mario Lanza, rodyta parapijos 
salėje Toronte, turėjo labai di
delį pasisekimą, sužavėdama 
gausius žiūrovus. 

X Stanley, Anna ir Violet 
Dargis, 4353 So. Fairfield ave., 
Chicagojė, siunčia linkėjimus 
gimimo dienoje Birutei Dani-
liauskaitei į 7510 2nd Ave., St. 
Michel, Canada, kuriai sueina 
6 metai amžiaus balandžio 12 
d., 1952 metų. 

X Valytojas (Janltor), iki 
45 mt. amž., šiek tiek kalban
tis angliškai ir priklausantis 
Valytojų Unijai, esančiai 509 
So. VVabash g., gali gauti valy
tojo darbą dienomis. Pastovus 

šeimoms su 3-4 nariais duotų sunku galą su galu suvesti ir 
po 2 kambarius gyventi, o ser- dirbančių šeimų šelpimas, y-
gantys šeimos nariai gautų at- p a č rūbais, avalyne ir maistu, 
kirus kambarius. yra būtinas. Lietuvių tarpe yra ' 

— Sunku darbą gauti. Kan. 
J. B. Končius aplankė Ludvigs 

38 ligoniai, seneliai ir našlės su 
mažais Vaikais, k^irie reika-

burgo stovykloje gyvenančius.Kngi B a l f o Pastovios pašalpos, 
lietuvius, daugiausia ligonius, j „ 5f000 svaru rūbų. šių me-
Jie gyvena iš 56 DM ($13.00) tų pradžioje Prancūzijoje gau-
vokiečių valdžias teikiamos mė ta 5,000 svarbų rūbų, kuriuos 
nešinės pašalpos. Lietuviai blo- atsiuntė Balfas. Tiė rūbai buvo 
gai atrodo ir sunkiai verčiasi. | išgraibstyti kaip medus, ir da-
Sveikiems sunku darbą gau- bar laukia daugiau rūbų ir a-
ti, nes šiame rajone vokiečiai valynės. Balfo centras ruošiasi 
turi daug savo bedarbių. I tuojau po Velykų išsiųsti 6,-

— Aplanke ir susipažino. 000 svarų rūbų. Prancūzijos lie 
Kan. Končius susipažino su lie- tuviai yra dėkingi Balfui ir vi 
tuvių šeimų gyvenimu Strass
burge ir aplankė Free Europe 

Louise Springer prisipažino po
licijai pereitą trečiadienį, kad 
ji apkraustė šešių dantų gy
dytojų kišenius, kai jie gydė 
jos dantį. Ji buvo areštuota jos 
name, kai paskutinė jos auka 
dr. A. R. Houlehan, 7856 So. 
Ashland, ją atpažino iš foto
grafijos. Louise Springer pa
reiškusi, jog ji iš jo piniginės 
paėmė $680 bal. 4 d. Panelė 
Springer prisipažino, kad viso 
apie $2,000 paėmusi iš dr. Hou 
lehan ir kitų penkių dantų gy
dytojų nuo 1951 m. lapkričio 

Į mėn. Ji policijos rekorduose 
turi kišenių kraustytojos var
dą. 

— Kas laimėjo? Chicagos 
balsuotojai pasisakė už vadina
mos „apšviestosios mokyklos" 
planą, tai yra, kad po pamokų 
mokyklų patalpos būtų atda-

. ros jaunimo poilsiui ir pramo
goms, švietimo taryba tam rei
kalui uždės mokesčio po V/+ 
cento nuo 3100 nuosavybės, už 

> kurią mokami valdžiai mokes-
Įčiai. Iš 4,144 apylinkių už pla
ną balsavo 208,144, prieš 224,-
214. 

— Prisipažino. Lambert Ge-
rin, 58 metų, 10 vaikų tėvas, 
prisipažino, kad jis padegęs 
Nonvood viešbutį, 6400 Nor
mai. Gaisro metu 3 asmenys 

1 žuvo, 10 buvo sužeista. Gaisrą 
sukėlė 1951 m. lapkr. 18' d., o 
prisipažino prie kaltės pereitą 
trečiadienį. Jis prisipažino prie 
kaltės, kad sąžinė jam nedavė 
ramybės. Jis pirmiau yra bu
vęs Manteno State ligoninėje. 

— Kišenių specialiste. P-lė 

. — Krausto komunistus 16 
Lietuviu Auditorijos. Sakoma, 
jog balandžio 6 d. buvo pasku
tinis raudonųjų parengimas Lie 
tuvių Auditorijoje. Yra kalba
ma, kad naujieji tvarkdariai 
raudoniesiems jau daugiau sa
lės nebeduos. Ateityje Lietuvių 
Auditorija bus tikru lietuvių 
centru Chicagojė. 

— A. Raudonasis Kryžius 
rengia kursus, kurie prasidės 
antradienį Chicagos R. Kry
žiaus patalpose, 529 So. VVa
bash ave. Kursai bus antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 2 
iki 4 vai. p.p Bus mokoma 
ka ip re ik ia s l a u g y t i s e r g a n č i u s 
namie. 

> -

LINKSMŲ VELYKŲ 
ŠVENČIŲ 

linkime mūsų draugams ir 
klijentams 

DAVID DAVIDSON 
Plastering and Insulation 

Contractor 

6041 S. Francisco Ave. 
CHICAGO, ILL. 
REpublic 7-8300 

— ftešių kvortų kiaulinis. 
Natūrai History muzėjuje pe-

I reitą trečiadienį buvo parody-
,ta 60,000 kiaušinių, vienas I š 
jų buvo šešių kvortų dydžio 
kiaušinis, kurį padėjo paukš
tis aepyorais, kuris prieš dau
gel metų jau nebesutinkamas. 
Paukštis aepyornis buvo 10 pė
dų augščio. 

— Sergantieji tymais. Svei
katos depart. praneša, kad šiais 
metais Chicagojė mirė 7 asme
nys tymais. Nors nesą epidemi
jos pavojaus, bet esą praneš
ta, jog nuo sausio 1 d. turima 
7,300 sergančių tymais. Dau
giau šia liga sergančių atsiran
da kas treji metai. 1952 m. yra 
tokie metai. 

— 87 metinė sukaktis. Sek
madienį Chicagojė bus pami
nėta Abraham Lincoln 87 me
tinė sukaktis nuo jo mirties. 
Chicago Historicąl Society ren
gia parodą Lincoln Park, ne
toli Clark ir North ave. 

— Tuojau sučiupo. Policija 
tuojau^ sučiupo du plėšikus, kai 
jie apiplėšė taxicab vairuotoją. 
Plėšikai buvo juodukai. 

—Prisiminė Bataan. Balan
džio 9 d. Chicagojė buvo pri
siminta 10 metų sukaktis, kai 
heroiškai fcuvo ginamas Ba
taan, Pilipinų sala. 

— Iš Patrician Club taver-
no, 3058 Peterson ave., vagy* 
išsinešė $4,300. Pinigai buvo 
paimti iš taverno raštinės. 

— Nuo balandžio 7 d. naujos 
kainos palietė Chicagos apylin
kės 17,000 valgymo vietų. 

• TELEVIZIJA • RADIO 
• ŠALDYTUVAI • SKALBIA
MOS MAŠINOS • LYGINTU
VAI (IRONERS) • PLOKŠTE
LES (RECORDS) • NAMŲ 

REIKMENYS. 

WE1SS APPUANCE 
PILNAS TEI^EVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 

1057 Ko. Archer Ave. 
Tel. YArds 7-8CH1G, Chicago 32, III. 

PASITEIRAUTI VERTA 
kai p irka i te : RAŠOMĄ, m a š i -
nelę, SIUVIMO, PLOVIMO ma
šiną, ŠALDYTUVĄ, DULKE-
SIURBLĮ, ŠVEICARIŠKĄ lai
krodį. Paklauskite kainų ir įsi
tikinsite, kad pigiau negu ki
tur. J. Karvelis, 4434 South 
Fairfield Ave., Chicago 32, 111. 
Tel. FRontier 6-3387. 

P. S.: taisomi laikrodžiai ir 
mašinos prityrusių specialistų. 
Praneškite adresą, paimsime iš 
namų. 

universitetą, kuriame studijuo
ja 5 lietuviai. 

Pas Amerikos konsulą. 

šiems lietuviams geradariams. 

BRAZILIJOJ 

Dr. E. Draugelis su šeima 
sav. atlyginimas 70 dol. už 441 Balfo pirmininkas lankėsi pas persikėlė į Sao Paulo miestą ir 
d. vai. Kreiptis telef. nuo 17 J. A. V. konsulą Myron H. atidarė medic. kliniškų anali-
ik*i 19 vai. DA 6-2346. Schraud Stuttgarte. . zių laboratoriją. 

X 
Ž O L E S N U O L I G Ų Užsisakykite pirmiau negu 

imsikeLs kuinos. 
Rheumatt'zmu), formule Nr. 18 $2.75 
Nevirškluimut. formulS Nr. 31 $1.50 
InkHtams Ir pūslei Nr. 11, laisviems viduriams 
ir naktj keiimulsi $1.1$ 
Lengvas lluostntojas, formule Nr. 17 $1.10 
M6nesin6mB, Jvairicms simptomams Nr. 12 . . $1.50 
Skilvio "uleer", skausmams — išpūtimui — 
Gen-Rue Herbs $2 35 

DR. MICHAEL HERB CENTER 
1223 North Mihvaukee Ave. Chicago 22, Illinois 
P a v a r d S Atvykite, atslus-
A a r w a s ba telefonuokite 
Miestas Valstybe ARmitage 6-7186 

LIETUVIŲ AUDITORIJA SVEIKINA VISUS SAVO SKAITLINGUS LANKYTOJUS SU VELYKŲ ŠVENTĖMIS 
ir kviečia atsilankyti į didelį pavasario parengimo atidarymą, kuris įvyks 

sekmadienį, balandžio 13-tą dieną 
• 

Grtfs BALIO PAKŠTO orkestras, dainuos: ELENA KRIŠT0-
NAITE, ANDRIUS MIRONAS ir ALGIS DUMBRYS. 

Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. 
STALIUKAI užsakomi v i e to j . Pradžia — 7-tą valandą 

Į 

vakalro. Lauksime visų atsilankant į šį parengimą! 

' 
» 
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