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Batistos priešai- Kubos studentai 
sPalaidojo" 1940 m. demokratinę konstituciją ir nebe
lankys universiteto tol, kol nebus panaikinta diktatūra 

HAVANA, bal. 17. — Kuboje visai suspenduota 1940 m. kons
titucija ir jos vieton paskelbtas „konstitucinis statutas", įvedąs 
neribotą gen. Batistos diktatūrą. 

Vadinamos konstitucinės lais-

BOUVUOS REVOLIUCIJOS AUKOS 

vės suspenduotos tokiam laikui, 
koks bus reikalingas valstybės 
saugumui garantuoti. Preziden
tas (juo yra gen. Batistą) skiria 
ministerius, kurie tik jam at
sakingi ir jo valios klauso. Vie
toj parlamento sudaryta Pata
riamoji Taryba be priverčiamo
sios galios. Ikšiol veikusios po
litinės partijos panaikintos. 

Dabar paskelbtą konstitucinį 
statutą turės pakeisti nauja 
konstitucija, dęl kurios 1953 m. 
lapkričio mėh. numatytas tau
tos pasisakymas. Jei tauta kons 
tituciniams pakeitimams nepri
tars, numatyta atstatyti 1940 m. 
konstituciją, kai išrinktas pre
zidentas pradės eiti pareigas. 

Didžiausi Batistos įvesto re
žimo priešai tuo tarpu yra tik 
Havanos universiteto studentai, 
kurie visada yra buvę svarbus* 
veiksnys salos politiniame gyve
nime. Jie nuo senų laikų, yra pa
sisavinę teipę stovėti Kubos res
publikos mordinių principų sar-
gy^je, neremiant jokios politi
nės partijos. 

Studentai kovojo su ispanais 
už salos nepriklausomybe; jie 
Kovojo prieš žiaurų diktatorių 

Bolivijos laukia 
dideles reformos 

IA PAZ, bal. 17. — Po 6 metų 
tremties sugrįžo iš Argentinos 
Bolivijos revoliucinės partijos va 
das V. Estenssoro ir perėmė pre
zidento pareigas. Komunistai, 
švino kasyklų savininkai ir kai-
kurie karininkai esą kalti dėl 
Boliviją 6 metus kankinusių ne
laimių. Jis pažadėjo pirmoj eilėj 
spręsti maisto, paskui kasyklų 
nacionalizavimo problemas. Pa
žadėjo pravesti žemės reformą. 
Prašė niekam nekeršyti sukili
mui pasibaigus. Jo sutikimas ae
rodrome buvo triumfališkas, nes 
liaudis, pasirodo, yra jo pusėje. 

Graikija paleidžia 
politkalinius 

ATĖNAI, bal. 17. — Graikijos 
parlamentas priėmė įstatymą, 
leidžiantį teismų paskiriamas 
mirties bausmes už visus nusi
kaltimus, išskyrus šnipinėjimą, 
pakeisti kalėjimo bausme. 

Vykdant pacifikacijos progra
mą, vyriausybė davė įsakymą 
visiems kalėjimų viršininkams 
paleisti už užstatą visus kali
nius, kurių bausmės siekia iki 

EUROPAI 
Sudaro savitarpines pagalbos 
paktą su šešiomis valstybėmis 
LONDONAS, bal. 17. — Britų vyriausybė oficialiai įsiparei

gojo sudaryti su Prancūzija, Italija, V. Vokietija, Olandija, Bel
gija ir Liuksemburgu savitarpinio apsigynimo paktą. 

Tuo paktu D. Britanija pasi- _ _ — - ~ - — i i i m 
žadės automatiškai teikti karinę gynybą apie V-» miliono vokiečių, 
ir kitokią pagalbą iš minėtų 6 karių. 

'Kelias dienas trukusi Bolivijos revoliucija buvo labai kruvina. Tūkstančiai sužeistų tvarsto žaizdas 
ligoninėse, o ilgos eilės lavonų laukia atpažinimo ir laidotuvių. Čia matomas vaizdas yra prie vienos 
sostinės ligoninės — suguldyti eilėse lavonai laukia giminių ir draugų atpažinimo. (INS) 

Machado, prieš jį pakeitusi Ba-:2( ) m ^ 
Ustą, pnes Batistos dabar ~M-nu-
versto prez. Socarras režimą ir 
dabar antrą kartą diktatūrą įve-
dusį tą patį Batistą. Socarras re
žimas studentams nepatiko dėl 
įsivyravusios politinės korupci 
jos, kurios galo tikėjosi sulaukti 
per birželio 1 d. turėjusius įvyk
ti rinkimus. Gen. Batistos sukili
mas Socarras nuvertė, bet ir de
mokratinę tvarką panaikino, kas 
studentams nepatiko. Jie apleido 
universiteto suolus ir žada pra
dėti mokslą tada, kada Batistą 

kategoriją įeina visi asmens, ka 
j ro teismų nuteisti už komunisti
nę veiklą civilinio karo metu ir 

okupuota karo metu. 

Komunistų užstatų 
fondas bankrote 

NEVV YORKAS, bal. 17. — 
Civilinių Teisių Kongreso (komu 

Plieno derybos visai nutrūko 
Darbdaviai laukia teismą ir kongreso sprendimų, dar
bininkai spaudžia vyriausybę, kad pakeltų atlyginimą 

nelaukiant susitarimo del darbo sutarties 
WASHINGTOtfAS, bal. 17. — Plieno bendrovių ir plieno dar

bininkų unijos derybos dėl darbo sutarties visai nutrūko — ūkio 
stabilizatorius Steelman, kuris vadovavo deryboms, išleido dery
bininkus vykti namo neriUotam laikui. 

Kas toliau bus daroma, turės ••! i • ' T i n t i * • •' n • 
nuspręsti prezidentas. ninku reikalavimai, kaip union 

Egipto parlamento 
rinkimai atidėti 

KAIRAS, bal. 17. — Egipto 
vyriausybė atidėjo gegužės 18 d. 
paskirtus parlamento rinkimus 
neribotam laikui ir sulaikė visą 
su rinkimais surištą veiklą. Sa
vo žygiui vyriausybė yra gavu
si administracinio teismo prita
rimą. Parlamentas buvo paleis
tas kovo 24 d. 

Vyriausybė atidėjo rinkimus 
po to, kai buvo patirta, jog nuo 
valdžios po Kairo riaušių paša
linta Wafdo partijos vyriausy-

Teisingumo departamentas pa s h o P gedimas ir k. Vienas radi, 
reiškė, kad ginčą dėl plieno įmo- *> komentatorius vakar net tei-
nių perėmimo valdžios žinion tei **. kad ryšium su tuo ginču 

x sėtumo turi išspręsti teismas, P r ez- Trumanas turės atsisvei- b ė y r a s u k i a s tavusi rinkikų są 
I M t t C = S S f f laukdami b e * « * ** •» %™ bendradarbiu J ^ D a b a r t i n ė ^ J J p a 

b U V° drovių savininkai, matyti, ir ne-1 - e s * s Pasiryžęs pasitraukti ko-
daro nuolaidų derybose. Kadan- tercijos sekretorius Sawyer, 
gi teisinis ginčas bus ilgas, dar- k u r i a m Prezidentas yra pavedęs 
bininkai nelinkę laukti jo galo ir, j tvarkyti plieno pramonę, 
atrodo, yra apsisprendę spausti I Vakar Clevelande buvo užda-
vyriausybę, kad pakeltų atlygi- rytas didelis plieno fabrikas, nes 
nimą iki atlyginimų stabilizavi- 900 darbininkų pametė darbą, 

nistinio fronto organizacija) už-j mo komisijos pasiūlyto dydžio reikalaudami tuojau pakelti at-
statų fondas baigė savo dienas nelaukiant susitarimo su bendro lyginimą. 

valstybių sudarytai vadinamai 
Europos armijai, jei kuri nors 
tų valstybių būtų užpulta, šios gi 
valstybės iš savo pusės davė pa
žadą padėti D. Britanijai, jei kas 
pultų jos kariuomenę Europoje. 

Paktas įsigalios kartu su su
tartimi, kuria bus formaliai su
kurta Europos Apsigynimo Ben
druomenė, populiariai Europos 
armija vadinama. Tas paktas su 
daromas 17 metų, tai yra tam 
laikui, kurį padengia ir Atlanto 
paktas (šis sudarytas 1949 m. 
ir galios 20 metų). 

Sudaromu paktu D. Britanija 
įsijungia į Europos gynybą ne
įjungdama savo kariuomenės į 
Europos armiją. Prancūzija tuo 
paktu gauna Anglijos pagalbą 
tuo atveju, jei Vokietija jai im
tų grasinti „Vokietija gauna ga
rantiją būti ginama nors ir ne
priklauso Atlanto paktui. Žo
džiu, visi patenkinti ir nebelieka 
jokios kliūties įjungti į Europos 

Paktas turės daugiau psicho
loginės negu praktiškos reikš
mės, nes visa V. Europa ir JAV 
yra taip susirišusios visokiais 
įsipareigojimais, kad Rusijai tik 
kur Europoje pajudėjus visos 
puls gintis be jokių ginčų. 

žadėjo pravesti tikslią rinkikų 
registraciją ir pataisyti rinkimų 
įstatymą, kad kraštas galėtų iš
rinkti tikrai reprezentatyvę at
stovybę. 

Wafdo partijos vadovybė pa-

Pasitrauke Latvijos 
"prezidentas" 

STOCKHOLMAS, bal .17. — 
Per Rygos radijo stotį paskelb
ta, kad pasitraukė iš pareigų ko
munistinės Latvijos augščiau-
sios tarybos prezidijumo pirmi
ninkas Augustas Kirchensteinas. 
Jis taipgi pasitraukęs ir iš So
vietų Rusijos augščiausios tary
bos vicepirmininko pareigų. Jo 
vieton Latvijos augšč. tarybos 
pirmininku paskirtas buv. vice
pirmininkas Karlis Ozolinš. Kir-
chenšteino pasitraukimo priežas 
tis nepaskelbta. 

Kirchensteinas buvo pastaty
tas Latvijos prezidentu pirmą 
kartą Sov. Rusijai okupavus Lat 
viją. Karui tarp Vokietijos ir 
Rusijos prasidėjus, Kirchenstei
nas su kitais Maskvos tarnais 
pabėgo į Maskvą ir grįžo j Lat
viją Rusijai antrą kartą ją oku-

Laikų ženklas 
NEW YORKAS, bal. 17. — JT 

Asmens Teisių komisija pradėjo 
čia 8-tą savo sesiją. Pirminin
ku išrinktas Libano atstovas dr. 
Mali k ir dienotvarkėn įrašytas pavus. 
21 klausimas. Komisija svarsto Kirchenšteinui Latvijoje bu-
asmens teisių paktus, kfcriais no v o p a v es tos tokios pat pareigos, 
rimą kodifikuoti ir apsaugoti 
visas pagrindines asmens teises 
visame pasauly. 

Pasiūlyta į paktą įrašyti lais
vo apsisprendimo teisę toms 
tautoms, kurios siekia pilnos ne 

atstatys konstitucines teises. Ba! subankrutavęs. Likvidacijos bylą 
tista yra pažadėjęs jas atstatyti 
bal. 25 d. Jei pažadas bus ištesė
tas, studentai žada grįžti į uni
versitetą bal. 28 d. 

Savo protestą studentai pa
reiškė „palaidodami" 1940 m. 
konstituciją. Ant universiteto di 

perėmė iš jo globėjų valstijos 
prokuroras su 140,000 dol. sky
le. Tardymas parodė, kad fondo 
knygos ir dokumentai buvo fal
sifikuojami. Norima išaiškinti 
asmenis, kurie per tą fondą da
vė pinigus komunistams iš kalė-

džiį j7uipTųlirpadėjo 'krrsTą i™ų l a i S V i " t L F°«<1* Pribaigė 
ir keturias dienas bei naktis «•&• n ,uo b a u s m ė s a?1 , k™° Pa 

vėmis dėl naujos darbo sutarties. 
Vakar buvo gandų, kad atly

ginimai bus pakelti tik 17 cnt. 
valandai (kaip siūlo bendrovės), 
bet nebus patenkinti kiti darbi-

prie jo budėjo. Paskui karstą iš 
kilmingai miesto gatvėmis nu

sišiepę komunistų vadai. Už pen
kis pernai po nuteisimo pasislė-

nešė prie Kubos didvyrio Jose p " s i " s *™^f3 7 ^ o *"% 
uzdeta 80,000 dol., uz 1949 m. iš Martin paminklo ir ten pakasė. 

Gen. Batistą mėgino juos nuo 
tos demonstracijos atkalbėti, bet 
nieko nepešęs geruoju demons
tracijai sutrukdyti jėgos nepa
vartojo, nes Kuboje nėra nieko 
pavojingesnio kaip studentus da 
ryti kankiniais. 

Amerikos į R. Vokietiją pabė
gusį G. Eislerį — 23,500 dol. 

Franco-Salazaro 
susitarimas . 

MADRIDAS, bal. 17. — Po 
naktinio pasitarimo tarp Ispa-

• j | T nijos ir Portugalijos valstybių 
V a l O LUZOnCĮį g a l v ų p r anešta, kad susitarta 

MANILA, bal. 17. — Apie bendrai veikti Vakarų gynybos 
10,000 Filipinų kariuomenės ir problemas sprendžiant ir Iberi-
policijos ratu skleidžiasi Luzono j o s pusiasalį laikyti vienu stra-
saloje gaudydami komunistų teginiu vienetu diplomatinėse de 
partizanus, kurių vyriausia bus- rybose. Nieko nepaaiškinta kiek 
tinė, manoma, esanti Luzono sa
los kalnuose ar miškuose. Nori
ma pačiupti vyriausius vadus. 

kokias gavo Paleckis Lietuvoje. 

N. Jersey rinkimuos 
laimėjo Eisenhower 

NEWARK, bal. 17. — N. Jer
sey valstijos primary rinkimuo
se gen. Eisenhoweris sumušo 
sen. Taftą 3:1 santykiu ir laimė
jo 31 rinkiką. Sen. Taftui teko 
4, o H. Stassenui 1 prezidentinis 
rinkikas. 

Balsavo daug mažiau, negu 
buvo tikėtasi. Gen. Eisenhowe-

Jos sparne stovi Centurion tankais aprūpintos keturios' r i s surinko apie 62 proc. paduo-
anglų Reino armijos divizijos I * ^ Isų Stassenas pasiliko tre-

' ' ' ' | čioje vietoje. Taftas už save ne-
STUTTGART, bal. 17. — Vokietijoje esanti 7-ji JAV armija .agitavo 

dabar esąs veiksmingiausias kada nors taikos metu Amerikos tu-

šalino iš partijos savo vicepir- priklausomybės ar autonomijos, 
mininką, kuris atskėlė nuo par- Tas klausimas įrašytas pirmuoi 
tijos didelį kiekį jaunimo sekei- ju šios sesijos dienotvarkės 
jos narių. punktu. 

Stipri JAV armija Vokietijoje 

Havanos universitete yra apie 
17,000 studentų ir 600 profeso
rių. Didžiuliai gražūs universi 

mingoje istorijoje. 

Triesto aistromis stiprina sostą 
Tito) kaitina patriotinius jausmus, kad gyventojai pa

mirštų apie režimo klaidas ir neteisybei 
BELGRADAS, bal. 17. — Sunkiai suprantamais sumettimais 

Jugoslavijos „liaudies frontas" (komunistų partijos antrasis vei-
teto rūmai šiuo metu tušti ir tai d a s ) i š v e d ė a p i e 3 0 0 ' 0 0 0 demonstrantų protestuoti prieš Italiją ir 
jau kelintą kartą Kubos triukš- L0™10110 konferenciją, kurioje JAV, britų ir italų atstovai šiuo 

metu tariasi dėl būsimos Triesto A zonos administracijos. 
Tą zoną laikinai valdo JAV su 

Anglija, kurios dabar nori prisi
jungti ir Italiją. Triesto zoną B 

retas karinis vienetas. 
Palyginus su pereitais metais, 7" 77 ~7T~ „ . Jb J* . . .x. - kuris jau galįs sulaikyti sovie 7-sios armijos kanų skaičius da jr . x.° e. . ._ . * . , 

bar yra 5 kartus padidėjęs. Ar -1 t ų s m u ^ š i a u r m ė s Vokietijos i* 
ir kaip tas susitarimas palies m į j ą sudaro 5 pilnos divizijos, P^JĮJCį 
Portugalijos įsipareigojimus At š a r v u o t o s kavalerijos dali 
lento pakto organizacijai, kuriai | n į a i , savystovus inžinerijos kor-
Ispanija nepriklauso. 

Ispanijos išjungimą iš Atlanto 
pakto Portugalija laiko strategi-

pas ir impozantiškas skaičius 
sunkiosios artilerijos dalinių. 
Armija nuolat treniruojama lau 

Sio karinio vieneto sudarymas 
sudaręs ir Sov. Rusijai naujų 
problemų — ji priversta stip
rinti savo divizijas R. Vokietijo-
j * 

Kalendorius 
Balandžio 17 d.: šv. Anicetas. 

Senovės: Trobus ir Vore. 
Balandžio 18 d.: Šv. Eleuteri-

jus. Senovės: Suvardas ir Totilė. 
Oras Chicagoje 

Giedra ir pavasariškai Šilta. 
Temperatūra apie 62 laipsniu. 

Saulė teka 5:09, leidžiasi 6:34. 

ne nesąmone ir spaudžia kitus' ko pratimuose. 
pakto narius klaidą kuo greičiau] Pridėjus 4 britų Reino armi-
siai atitaisyti. Dabar jau yra vii, jos divizijas, visas aprūpintas 

Japonai baL28 d. 
atgauna laisvę 

VVASHINGTONAS, bal. 17. — 
Prez. Trumanas pasirašė Japoni
jos taikos sutarties ratifikavimo 
dokumentus ir paskelbė, kad ji 
įsigalioja balandžio 28 d. 

Pirmuoju pokariniu JAV am
basadoriumi Japonijoje paskir-

Jugoslavijos interesams. 
Vieni mano, kad Jugoslavija 

valdo Jugoslavija ir jos Londo-|nori įspėti „didžiuosius" nespręs 
no konferencija neliečia. 

Kadangi Jugoslavijai buvo 
pranešta, jog Londono konferen
cija Triesto klausimo galutinai 
nesprendžia ir jos teisės B zo
noje nebus paliestos, tai vakarų 
diplomatai laužo galvas spėlio
dami, kodėl Tito kelia tiek daug 

t i esamų ginčų be „mažųjų", o 
kiti linkę manyti, kad antivajea-
rietiškos demonstracijos Triesto 
klausimu yra rengiamos vidaus 

sumetimais — reikia 
sukelti patriotinius jausmus, 
kad žmonės nors laikinai pamirš 

tas Murrphy, dabartinis amba- triukšmo dėl Triesto net ir ta- tų režimo sunkumus ir neteisy-
sadorius Belgijoje. da, kada nėra jokio pavojaus bes. 

ties, kad Ispanija bus netiesio 
giniai į Europos gynimo sistemą 
įjungta per Amerikai suteikia
mas bazes, už kurių -užleidimą 
ateis ir Amerikos ekonominė bei 
karinė pagalba. 

Centurion tankais (tuo tarpu ge 
riausiais šiapus geležinės uždan
gos), susidaro karinis vienetas, 

Laiku susigriebė 
RIO DE JANEIRO, bal. 17. 

— Brazilijos vyriausybės suda
ryta speciali komisija jieško ko
munistų agentų kariuomenėje, 

K a t y n O k o m i s i j O S laivyne ir aviacijoje. Susirūpinta 
Europoje pabūgo 

LONDONAS, bal. 17. — JAV 
atstovų rūmų komisija Katyno 
žudynių kaltininkams surasti va 
kar pradėjo apklausinėti liudi
ninkus Londone, bet negavo An 

tuo reikalu buvo po to, kai kari
ninkų klubo leidžiamame laikraš 
ty buvo pasmerkta JAV politika 
Korėjoje. Ryšium su tuo straips
niu išlėkė krašto apsaugos mi

gli jos įstaigų sutikimo pravesti i nistras, kuris buvo to karininkų 
liudininkų apklausimą viešame klubo pirmininkas ir vis teigda-
posėdy—liudininkų apklausimas 
vyksta uždaromis durimis. 

vo, kad kalbos apie komunistų 
pavojų yra perdėtos. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prez. Trumanas vakar lankė Missouri potvynių zoną ir 

Omahoje tarėsi su 7 valstijų gubernatoriais dėl pagalbos teikimo 
nuo potvynio nukentėjusioms sritims. • 

— Oen. Eisenhoweris pradėjo lankyti Atlanto pakto valsty
bių sostines su atsisveikinimo vizitais, šiandien jis atskrido į 
Belgiją. 

— / JAV atvyko trys vyriausi Turkijos aviacijos štabo vadai > 
susipažinti su aviacijos centrų veikla ir sprausminiais lėktuvais. 

— Laikinosios Bolivijos vyriausybės užsienių reikalų miwi$-
tras parei&kė, kad bus atstatyti draugiški santykiai su visomis 
Amerikos valstybėmis, ypač su JAV. 

— Vakar Nevados dykumoje buvo išsprogdinta iš lėktuvo 
numesta kita atominė bomba, manoma, labai nedidelė. Kitas sprog
dinimas numatytas ateinantį sekmadienį ir spaudos atstovams 
dalyvaujant. 

— Illinois gubernatorius A. Stevenson vakar paskelbė, kad 
negalįs priimti demokratų pasiūlymo būti prezidentiniu kandidatu. 

— Vakar sąjungininkų aviacija nukirto š. Korėjos geležinke
lius 52 vietose. Paliaubų derybos tebėra įklimpusios. 

\ 
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„ P I R M A ĮKARTĄ P E R V I S Ą G Y V E N I M Ą " 

Nuolatinis šalpos darbas 
Nepamirškime savo tautiečių,, ką tik grįžo iš Puer to Rico, ir 

likusių Europoje. Jie pavargę! laikinai su žmona apsigyveno 
ir be namų. Mūsų tautiečių j pas tėvus. Visi kartu vyks į 
šelpimas ir toliau bus tęsiamas. ' Montreal, Kanadą, pasisveČiuo-
Nepamirškime jų. Aukokime ' t i pas bobutę Mrs. Elizabeth 
Bendrajam Amerikos Lietuvių'Mitchell. George Kudirka yra 
Šalpos Fondui. Detroito Balfoj žymus akordeonistas, 
skyrius nenuilstamai dirba ne- ; n. a. Aleksandras OzaraviSius 
laimingų lietuvių gerovei. Tam [staiga mirė balandžio 12 d. Gy 
reikalui Balfas rengia šį šeš-jveno 11020 Allan Rd. Paliko 
tadienį (balandžio 19) 7 vai. j nuliūdusios dukros Wanda | 

vak. koncertą buvusioje lietuvių j Biston ir Gertrude Wilkowitz, 
salėje (Ispanos Unidos), prie | t rys sūnūs — Stanley, Samuel 
25-tos ir VVest Vernor. Koncer- ( i r Ernest ir 13 anukų-ių. Ve-
te dalyvauja buvusi Kauno ir! lionis palaidotas balandžio 16 
Vilniaus operų solistė Juzė Au- ; d. Michigan Memorial Park ka- j 
g-aitytč, kuri su dideliu pasise- ' pinėse. 
kimu koncertavo Chieagoje, i VVHliam J. Adams, savinin- j 
Philadelphijoje ir kitur, šį kar-1 kas Adams Realty & Insurance, 
tą duoda progą ir detroitiečiams i Detroito lietuvių Chamber of! 
pasidžiaugti tikruoju menu. PolCommerce pirmininkas, prane-
koncerto bus šokiai, grojant g e | š a , kad vaizbos butas ruošia 
ram orkestrui. Apatinėje salėje Į pikniką šią vasarą. Piknike ža
bus skanūs užkandžiai ir gėri-Į da dalyvauti gubernatorius G. 
mai. Valdyba maloniai kvie-1 Mennen VVilliams ir senatorius 
čia visus Detroito ir apylinkių j Blair Moody. 
lietuvius į koncertą. Lithuanian Melodies radijo 

valandėlės ir Lietuvos Dukterų 
Trumpai draugijos kar tu ruošiamas pik-

n ;kas įvyks birželio 8 d. Bi-
Ateinantj tadier ; ̂ ^ d a r ž % p e r p i k n i k ą b u s 

Mr. ir Mrs. John McDonald, iš Sioux City, Ia., buvo priversti 
potvynio, pirmą kartą per jų 64 vedybinio gyvenimo metus, 
apleisti savo namus.' Missouri upes potvynis privertė 40.000 
asmenų apleisti savo namus. (INS) 

« 
t i . . . i . i . . " • • — - • • • 

J. Aiigaityte l visus metus eiti dirbti į fabri-
Iką, nors turėjo tik 14 metų) . 

Vietinio BALF skyriaus kvie ;Dabar ir ji dalyvauja chore, 
čiama iš Philadelphijos į Det- Į sporte, mėgsta muziką ir turi 
roitą a tvyksta koncertuoti buv. Į visą krūvą atsižymėjimo raiš-
Kauno ir Vilniaus operų solis-1 telių ant rankovės. 
te Juzė Augaitytė. ] v , . . , . , -• 

0 . , ,. . . . Kad šokt, tai šokt Su dideliu pasisekimu kon- t 
certavusi Chieagoje Philadel-i K i t a > 1 3 " m e t ė d i P u k ė l a n k o 

phijoje ir kituose miestuose, š j j pradžios mokyklą. J i peršoko 
kartą duoda retą progą ir det-1 P e n k t į skyri* * ™1 / r a 

roitiečiams pasidžiaugti t ikruo
ju menu. 

Programoje lietuvių ir pa
rak. VVindsore, Kanadoje. įvyks J d o v a n u teikimas, 'biletai jau I saulinių kompozitorių kūriniai, 
dramos spektaklis ir linksmas j p l a t i n a m i Paremkite radijo va- j Koncertas įvyksta balandžio 
lietuviškos nutaikos pobūvis. l a n d ė l ę | s į g y k i t e biletus. mėn. 19 d. 7 vai. vakare buvu-

Josephine Kamarauskas ir i šioje lietuvių salėje Programoje nuotaikingas Fui 
dos veikalas "Mokyklos Drau 
gai". Veikia Hamiltono Lietu- č i a v o s i Detroite pas gimines populiariam orkestrui. Veiks 
vių dramos mėgėjų tea t ras "Au G a I i n s k u s Velykų švenčių pro- tur t ingas bufetas. Valdyba 

viena 
iš pirmųjų mokinių. Šoka ji ir 
šiaip neblogai. Pernai laike mo
kyklos konkurso šokime į auk
štį laimėjo antrą vietą ne tik 
savo mokykloj, bet ir visų mie 
sto pradžios mokyklų varžybo
se, o pradžios mokyklų pas 

ėiiii dipukui. Pirmam skyriuje 
teko net du metus sėdėt. (Gy
veno farmoj, namuose kalbėjo 
tik lietuviškai). Ne kartą varg 
iaa parėjęs nusiskųsdavo, kad 
visą dieną nieko nesuprato. Sa
ko: "Kai visi dainuoja, aš" žiob-
eioju. Nepatogu gi susičiaupus 
būt". Bet dabar, šeimai atsi-
krausčius į miestą turi drau
gų, kalba jau gerai angliškai 
ir taip pat pretenduoja į pir
muosius mokinius. 

Gerai daryai - sau rasi 
Rudenį buvo visi t rys pas 

dantų dakt'arą. Laukiamasis 
buvo tuščias ir čia po kėde jis 

i rado $30.00. Įėję į kabinetą ati
davė juos daktarui ii greit 
patys apie tai užmiršo. Bet po 
poros savaičių, tų pinigų savi
ninkė turt inga anglė, suži 
nojo iš daktaro jų adresą ir 

i atvažiavusi gerai apdovanojo 
Abu mažieji po pamokų lan

ko tikybos pamokas bažnyčioj 
—rūsy, nes mokykloj tokių 
p a m o k ų n e b ū n a . 

Yra pas mus dar* viena ma
žyte dipuke 3 mt. Rūtele, kuri 
savo dosnia širdele lietuvišką 
vaišingumą parodo — pas ką 
tik eina į svečius, prašo ma
mos, (tėvai laiko maisto krau
tuvę) , kad duotų "aki", (ais 
kremo) nunešti, mat- ledus ji 
ir pati labai mėg3ta. O. E, 

Dr. £dward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 We*t 71st S t 
į (prie Callfornia Ava.) 
\ LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo ) 
Į lkl 4 Ir nuo 7 Iki 8 v.v. SeStad nu< 
/ S Iki 4 Y. treft.—pagal susitarimą 
I Susitarimui Hkamb r; Ko. 4-1321 
i Jei neatsiliepta Vlncennee 6-3000. 

Tel.: Ofiflo fTE.4-fl69D, rer. CL.4-0953 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1957 VV. Garfield Blvd. 

V A U : 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. Į 
TH.: Ofiso VI.7-0583, i«/..K1..7-7H«S | QR faa NARBUTAS 

DR. BIEZIS ; GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 2216 W. 24th S t 

2201 West Cermak Rotul | 1 > r l č m i m 0 I a i k t t 8 pa jca l 8 U I > i 1 a r m ą 
VAL.: 1 3 popiet ir 7--8 v. vak. telefonu 
trečiad ir Hokmad. ofisas uždarytas 

įefttad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rcilri. 3241 \V. UHIII i*L\< i; 

t e l . : Ofiso III . I r.Hlrt, rez.HK.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir sestad.. pagal su-

susitarima; kitomis dletiomls nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

YAnto 7-0778 

dukra Mrs. Stella Diggin sve-' Po koncerto šokiai, grojant | m u s 6 

kuras" . Režisuoja L. Daugu-
dietyte. Po vaidinimo — šo
kiai, grojant puikiam orkest
rui. Bus tur t ingas bufetas. 
Parengimas įvyks žinomoje 
Croation National Home salė
je, 2520 Seminole, VVindsor, Ca-
nada. 

Detroito Katalikai Veteranai 
ruošia įspūdingą minėjimą ge-

ga. 
Edvvard ir Rita I^oraine Ma-

son ir dukrele Julianna atvykę 
iš Cincinnati, Ohio, praleido Ve
lykas pas jojo tėvu?. 

J . E . Kardinolas Mooney, pa
skelbė gegužes 30 d. ir liepos 
4-tą šventėmis, kurios abi bus 
penktadienį be pasniko. 

Mfisij mažieji 

Sunkiausia, atrodo, ejo 7-me 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ. 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNK AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

Ofisus Ir rezidencija—YArd* 7-3526 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Callfornia Ave., slauryt.kamp.) 
Vai.: plrmaa.. ketvirtad. Ir penkta.fi 
6-8; antrad. 2-4 h 6-8; arAtad. 1-6. 

Kasdien 12:30-1:30 tik sunitams. 

Tel.: OflHo WA. 8-3000, re*. OO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus sestad. ir .sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
ftestad. prtima tik pagal susitarimą 

Rc/.l<l.: 10838 Ko. VYabash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0800, re/.. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motei u H*08 ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornia Ave. 

VAI..: 2—4 ir 6—9 p.p., 
Išskyrus sekmadienius. 

Oftao telef fonas VIrginia 7-1888 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 

trečiad. ir sekmad. tik susttarua 

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

keirla stiklus ir rėmas. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, III. 

ftauklte — YA 7-7S81 
•' Priima: vakarais 6 iki 9, Aefltad.-

10 ryto iki 4: trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus. 

Tel.: Ofiso YA 7-0554, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. A.shland Avenue 
(antras augštas) 

OK1SO VAL.: Nuo 10 iki 12 • . ryto, 
nuo 2 Iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v.v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. diena, 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rdSL 
Offco Tel. RKliance 5-1410 
Itezld. tclef. <.ltn\Hiill 8-0017 

Priimami ligoniai pagal susitarimą 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave, Chioage 
V Ali.: nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., *e» 

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 
V A - , Tel.: Ofiso YA.7-4787, re*. F11.8-1M0 

T e l t ^)fiM> T A t - l f * * , M A M - l l M J e l n e a t a U i e p 8 v l r S m i n 6 t i telefonai 

PORT COLBORNE, Ontarib. 
— Nedaug tėra vaikų - lietu
viukų mūsų mieste, bei ir tie 
lietuvių vardui gėdos nedaro. 
Štai, senų kanadiečių Radvilų 
abi dukreles mokosi gerai. Abi 

Joseph Kovvalski, advokatas I dalyvauja choruose. moka 
gūžes 30 d. Memorial Day pro- ;eina Michigan valstybes senato I skambinti pianinu ir grot akor 
ga. Šv. Mišios su ekzekvijoms j riaus pareigas. J is turi didelę | deonu. O Sonia, kuri lanko pra 
už žuvusius veteranus bus at- įtaką. I džios mokyklą, skaitoma vie-

ragavę dabartinę 
>. 

• • 

laikytos Dievo Apvaizdos bažny 
čioje 8:30 vai. ryte. Po pamal
dų įvyks minėjimas Mount Oli-
vet kapinėse. Veteranai tą die
ną priims šv. Komuniją in cor-
pore. Katalikai veteranai kvie
čiami užsirašyti šios organiza
cijos nariais. Jstojimo mokes
tis $1.00. Kreipkitės i vetera
nų sekretorių Raymond Medon| 
15467 Prest, Dctroit 27. Michi
gan, Tel. VErmont 5-6509. 

4onas ir l 'atricia Kudirkai 
apsigyveno Elizabeth Lake, Mi
chigan. Abu labai patenkinti, 
kad sūnus George Kudirka bai
gęs karo tarnybą (U. S. Navy • 

MisKiniii didžiulis Oak Drive-
In t ea t ras vel a tdaras . 

Teikite žinutes ateinančiai 
savaitei nevėliau sekmadienio 
vakaro. 

Detroito Koresp. Klubas 
BR 3-2224 VI 2-5394 

PARDUODAMI VARTOTI BALDAI: 
MioRamo Kamltario setua Ir valgomo 
kamb. setas. Kreiptis: 

-'117 O n n l i v . Detfolt, jRflcIl. 
š i i . i t j . i icnė 

G E L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKIT*] IA GU2AUSKV 
6901 S. VVentworth Ave. 

Beverly Hills Florai Co. 
STmvait ;i-2ir»l Hi'daoa f-9221 

kyklą, 
na ib gabiausių akordeonisčių 
muzikos kursuose. Abi pasižy
mi sporte. Vyresnioji Aldona 
gabi ir piešime laimėjo kelis 
prizus gimnazijoj. s 

Neatsilieka ir dipukai, pav., 
17-mete gimnazistė jau antri 
metai, kai >avo klasėj pirma 
mokinė. (Nežiūrint to, kad at
vykus is Vokietijos jai teko 

fclAUSYlUTfi: 
LITHUflKIflN MELODIES 

trrpTiH wi'A(j iiANCA ior,o Kfr,. 
Klekvlcua sekimui. į ; 00—3:30 

(Potroit laiku) 
REIKALAIS KREIPKITĖS 

J.">7r»ti l.rsufo Ave. 
Detro« u'7, Sllehlgan 

Tol. «n/Muluay A-2'22\ 

... tad jūs žinote 
kad tai skaniausia 

• — • i ine per i 
eilę metų! 

DR. i. GUDAUSKAS 
G Y D Į Y T O J A S IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( kampan ilalstod Ir 35-tOH gatv.) 
VA L. 1 - 4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien tlakyjrUl troriadicniiis. Atidarą 

.^••StadJoniais i—4 vai. 
Il<v/. »247 S. 11M1 KAIJ) AVE. 

Of. ( . l lovchil l fi-1020, r. l l i l l top 5-15U0 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVA16A8) 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marquette Rd. 
V Ali.: Ntio - --4 v.p.p. ir 7—9 vak. ! 

trečiad. ir ftefttad. pa^al sutarti. 
i 

Tel.: Ofiso IMt.<;-:tK:t8, re/.. Ki:.7-O100 ' 
DR. A. JENKINS 

GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAi>.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. seštad. nuo 8 4 popiet, 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

ODpvehlU S-tStS 
DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV UGV SPECIALISTfi 

TRITAIKO AKI N l I S 
Valandos: 9—II! ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimu išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tol. OL. 2-i'AHt 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Vi., Cicero 
Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvirtad. 
6:30—9 v. v. SeStad. 10—2 ir 4—6. 

Hutas iu:t:» 8. įsrh ( t . 

saukite. MJdway 3-0001 

Tel.: Ofiso HK.4-2133, rex.PK.6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South \Vestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 
sekmadieniais uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnubo 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: l iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Sifttadloniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: OflftO I'U.tt-64-ie rey-HK.4-3130 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAL.: nuo Z iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir Seštad. pasai sutarti 

Tel. OfiM> ( A (i-0357, re/» PH «-««&9 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itezld. 0000 S. Aitcsslan Ave. 

VAL.: II v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.v. 

BLEH0E0 irfttSKEY 86 PR00F. 65* GRAIN NEUTRAL SPIRITS. 
SCHENLEY DJSIRIBUTORS, INC., NEW YORK, NEW YORK 

. 

NUO l'žSISEN&IUSiąj 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS UGŲ 

Tie. kurie kenčiu nuo HLNI.'. AT-
VIUL ir HKAl'DŽIl. tAIZDŲ, jin 
nedali ramiai sudėti ir naktimis mio-
tfoli. nes jų užsisrnoju.Hios žaizdos 
niežti ir skaudu. Kad pasalinti tą 
niežėjimą Ir skaudėjimą seng at
viri; ir skaudančiu žai/.di;. Uždekite 
!.l.(il !,<» o intment . Jo g y d o in o • 
>p4il>bČK palongvlnH lOstj .nkuudSii-
m:| Ir fa|c»|to ramiai mivffoll nak
ty Vartokite JJ taipgi nuo skau- j 
d/.i U nudegimu. .IIH (alpKi pateli ha j 
tii<-..f jiijia hfir<iH vadtnaiuoH PHOI1IA* 
srs . Taipgi pasalina peršėjimą ligos I 
vadinamos ATHLBTE'8 POOT, MU- i 
stabdo džiovinime odos Ir perplyši-
m;>. tarpplrsčiiį. Jis yra» t inkamas 
vartoti nuo d/iūslam'ios ir suskilusios 
odos. .IIH yra fflftt gyduolo nuo 
\ isii į.šv irslnig odos 
litru. i.\:c.r\.o oint-
ment sutriks Jums 
pagalbą nuo n u va r-
Kušti;, periiamij Ir 
nie/.iiH'u.j kojAL la'gu-
lo Olntment yra par
duodu mui po 75e.. 
|i.2b ir *:;.oo. Ptrkl-
tr vaistinėse t'hicHffO 
Ir a ov llnkesc ir MII-
\* u "j U r'-, a r h a at-
nlųakitu mouej oi 
derj J 

LJtOULd, Ucp»rlmenl D 
.*»<il8 V\. Bddjf St., Chicago 34, III. 

MUlberry 5-3694 

r ^ 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, nulio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/••mins kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

9 
l l § § l 

P r a t M u r t ««97 metalM. Iki ( U i itle 
nal taupytojai UUUrtet Savlngs b-v*J 
p«ln« ir pelno didesni uždaroj ant •«-
taupų . . . nežiOrim tąskAltofl balanso... 

DAI1AK . . . nuu MepOA t d nifi 
»»«/ tlivldondas tapo pakeltas net 29% 
. . . V«<Unas, niAsij taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu blle kada pir
m i a u . . . Apart pelno, l>t*trl«-t HaTings 
telkiu ju.im pilniausiai apdraustą ap-
^ " g ą . . . ir drauglIkJaniUą patarnavi 
U l « 

O/ncC oČo\ 

3236 South Halsted St. 

lo. M. Moj.ri,. S«r ,r«/ r 

y 

\ GAMINAMU; 
IK PAGAL UŽSAKYMĄ. 

, , 

ROOSBVKLT FDRMTURK10., Inc. 

^ 

L I E T U V I Ų K R A U T U V Ė 
2310 VVEST ROOSEVELT RD. Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą l'lrmacttenlo Ir Ketvirtadlonlo vakarais lkl 9:80 
::• KI.UMIH niii i;< nuo 1 I vai. ryto lkl 4:80 po pietų •—• 

Telefona.4: Hl.l lanco B-I8I1 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. G:^0—8:30 vak. 
TroClad. pagal sutartj. 

Ofiso telef.: I. \ i;i .viiir 8-3210, jei 
neafeiUlcpia .šaukite. K l d / l e 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL.: Kasdien popiol nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., antr.. ketvlrt. (i-8:30 v. 

Trečiadieni tik .susitarus 

Tel.: Ofi*a VA.7-55.%7, i-ez.RK-749«« 

DR. FRANK C. KVVINN 
(KVILfINSKAS) 

GYDįYTOJAS TR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. lkl 4 v. popirl. Nuo 7 v. Iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

Tel. Ofiso G K ft-5399 PK. 0-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

2 4 2 3 W E S T H3rd S t r e e t 
(kampas 6S ir Artosian) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir SeMt 2 4 p. p. Sekm. uždar 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

16 meto patyrimas 

Tel. YArds 7-1820 
Ii įtaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

(Misas ir akinio dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAU: nuo 10 iki 2.- nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10— \2; šeštad. 10—8 p.p. 

l-iK/umimioja 
Akis 

Pritaiko 
Akiniu* 
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DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
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3 1 4 7 S. H a l s t e d S t , C h i c a g o 
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penkt. 10- 12 ryto 

DR. B. C. BRUŽAS 
v DANTISTAS 
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Trečiadieniais tik nusitarus 

4063 Archer Avenue 
Truputi J rytus nuo Uallfornla 

Tel. Y A K I H 7-7773 
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DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11760 So. Parnell 
Tel. Pl 'Uman 5-8277 

VAliANDOS: puaal susitarimą 

Platinkite M D T I B J | M 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 West 7 i s t St, 
PiiPiiunid laikas pagal susitarimą 

Telefonas (iRovelilll 0-67*r> 

DR. ANTNONY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
HM-Z South Wet*ern Avenue 
l'ričmlino laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Tclefouas <.iovelilll U-UUI2 
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Del komunizmo siautėjimo 
KAS VALDO VENGRIJA? 

šiandien neberasi krašto už geležines uždangos, kurio gy
ventojai nebūtų skriaudžiami, persekiojami ir kankinami. Iš 
visur girdime skaudžius nusiskundimus ir pagalbos šauksmus. 
Kitko ir negalima laukti iš režimų, kuriuos sudaro politiški 
banditai ir net žmogžudžiai. Kiekviename komunistiniame re
žime rasime tipų, kuriems ne vaJdžios kėdėse reiktų sėdėti, bet 
būti patrauktais teismo atsakomybėn už žmonėms padarytas 
skriaudas, plėšikavimus ir žmogžudystes. 

Vengrijos tremtiniai ir kiti yra surinkę smulkmeniškų ži
nių iš to krašto režimo žmonių praeities. Pavyzdžiui pakaks 
paduoti tik vieną Vengrijos augštą komisarą, kad turėtų vaizdą 
apie tai. kokie tipai valdo tą kraštą. Juo yra Matyas Rakosi 
(tikra pavardė Rosenweig), kuris šiuo metu yra Vengrijos 
"bosas", nes jis yra vengrų komunistų partijos generalinis sek
retorius ir vice premjeras. Rakosi Rosenweig Vengrijos val
dymui buvo paruoštas, "išmokslintas" Maskvoje, kaip ir dau
gelis kitų satelitinių kraštų diktatorių. Prieft komunistams uži
mant Vengrijos valdžią, Rakosi — Rosenweig buvo apkaltintas 
dvidešimt vienoj žmogžudystėj ir šimtais kitų nusikaltimų. Ar 
reikia tad stebėtis, jei Vengrijoj nėra laisvo gyvenimo, jei šim
tai dvasiškių, jų priešakyje patsai kardinolas Mindszenty yra 
kankinami kalėjimuose, jei visas kraštas yra paverstas vienu 
tamsiu, šaltu ir baisiu kalėjimu? ( 

O KITUR, AR GERIAU? 

Negeriau yra ir kituose komunistų valdomuose kraštuo
se. Pavyzdžiui Rumunijoj. 

To krašto sostinę Bucharestą aplankę pasakoja ir spaudoj 
rašo, kad tūkstančiai to miesto gyventojų gyvena terore ir be
vilty savo širdyse. O kadaise tas miestas buvo vienas iš šau^ 
niausiu Europoj, kuriame gyvenimas virte virė. "Aš esu vie
nas iš 200,000 asmenų, kurie bus prievarta išvežti iš miesto. 
Aš ir kiti klausiame, kas sus mumis ir mūsų šeimomis atsitiks, 
ar mus pasiųs prie Juodųjų jūrų kanal6, ar, dar blogiau, j So
vietų Rusiją, kur Karagandos anglies kasyklos ir Sibiro miškai 
visada gali sunaudoti tokias bejėgias aukas, kaip mes?"—taip 
kalba vienas iš Bucharesto gyventojų. 

Vėliausiomis žiniomis deportacijos iš Bucharesto prasidėjo. 
Tuo tarpu išvežama po tūkstantis asmenų per savaitę. Netru
kus išvežimai būsią vykdomi platesniu mastu. Dešimtys tūks
tančių laukia, kuomet slaptosios policijos atstovai pabarškys 
j duris ir varys juos j laukiančius gatvėje sunkvežimius. Jų 
namus ir butus užima kariai ir visokie valdžios pareigūnai bei 
privilegijuotieji komunistų partijos nariai. 

TAI NEBE NAUJIENA 

Panašios deportacijos ir masiniai vykdomos tragedijos nebe 
naujiena komunistiniame pasaulyje. Tai vyksta kiekviename ko
munistų valdomame krašte. Tai vyko ir vyksta pačioj Sovietų 
Rusijoj. Lenino Trockio — Stalino trijukė milionus žmonių 
išžudė, kad galėtų krašto valdžią pasigrobti, valdžioje išsilai
kyti ir vėliau griebtis tų pačių kruvinų priemonių kitus kraš
tus pagrobti ir pavergti. 

Pernai Vengrijos sostinėje budelio Rakosi ir kitų pravestas 
kruvinas teroras sukrėtė visą civilizuotąjį pasauli, o dabar eilė 
atėjo Rumunijos sostinei Bucharestui. Apie tai net vedamieji 
straipsniai JAV dienraščiuose rašomi. Bet JAV ir kitų kraštų 
laikraščių ir žurnalų redaktoriai teneužmiršta, kad tas žmonių 
deportacijos, visas baisias kankinimo priemones, visus teroris
tinius aktus komunistai išbandė 1940 — 1941 ir 1944 metais 
Lietuvoje. Šimtus tūkstančius išvežė, į kalėjimus sugrūdo ir iš
žudė. Tais laikais JAV "didžioji spauda" ne tiek jaudinosi, kiek 
dabar. Mat, nenorėjo tikėti, kad šiame dvidešimtame amžiuje 
galėtų vykti tokie žiaurumai. Dabar jau įsitikina. Bet ir toliau 
reiktų sekti. Reiktų kartą ant visados įsitikinti ir žinoti, kad 
visur, kur tik komunistai valdo, žmonės buvo ir yra kankina
mi. Ir kitaip ten nebus tol, kol komunistai siautės. 

PASAULIO SĄŽINE "APTEMO" 
The New York Times balandžio 15 d. laidoje, parašęs ve

damąjį apie komunistų žiaurumus Vengrijoj, Rumunijoj ir ki
tur, daro tokią išvadą: "Kaikas sako, kad pasaulio sąžine yra 
aptemdyta dviejų dešimtmečių fašistų ir stalinistų totalizmo 
masiniais terorais. Mes netikime, kad tai yra tiesa. Laisvasis 
pasaulis supranta Buchareste pradedamojo kriminalo baisumą. 
Ir jis turėtų prabilti prieš tų baisumų palaikymą". 

Taip, turėtų taip būti. Gaila, kad ir dabar dar laisvasis pa
saulis nepakankamai drąsiai pasisako prieš komunizmo siautė
jimą. Juk ir dabar dar tebepalaikomi ir diplomatiniai ir kitokie 
ryšiai ir su Maskva ir su kitų komunistų terorizuojamų kraštų 
sostinėmis. Tie ryšiai jau seniai turėjo nutrūkti. Juk net gėda 
JAV ir kitoms vakarų demokratijoms betkokius ryšius palai
kyti su žmonių kankintojais komunistiniais režimais. Su jais 
ne tik ryšius reikia nutraukti, bet ir ką nors daugiau padaryti, 
kad išlaisvintų šimtus milionų persekiojamų ir kankinamų žmo
nių, v 

George F. Kennan, naujasis JAV ambasadorius Maskvoje, 
bandysiąs daryti žygių, kad pagerintų diplomatinius santykius 
su Stalinu. Tai gali būti labai pavojingas žaidimas. G. F . Ken-
man turėtų žinoti, kad su velniu pavojinga yra eiti ar riešutau
ti a r obuoliauti. 

*B»UMBWU 
Ne tuo keliu 
P. STRAVINSKAS 

Talkininkauciamos "Dirvai", 
į mano straipsnį "Dievo igno
ravimas" atsiliepė ir "Naujie
nos", nukalbėdamos tema, kuri 
mano to straipsnio visai nelie
čia. Š. m. balandžio 11 Nr. 
"Naujienų inicialinis publicis
tas, "atsakydamas" man į mi
nėtą straipsnį, piktai puola ka
talikybę ir Kat. Bažnyčią, kad 
ji nukrypusi nuo "tikrojo" Kris 
taus kelio. 

Savo straipsnyje "Dievo ig
noravimas" aš ne tik nekalbė
jau apie Kat. Bažnyčios skel
biamą Kristaus mokslo neklai
dingumą (nes tai nelietė mano 
temos) ir neniekinau kitų reli
gijų, bet priešingai, šviečian
čiais Dievui nusilenkimo pavyz
džiais aš esu nurodęs asmenis 
iš nekatalikiĮ tarpo (Th. Jeffer-
son, Trumaną ir k i t ) , o kalbė
damas apie valst. konstitucinius 
aktus, kuriuose Dievui yra reiš
kiama pagarba, aš paminėjau 
ne kurią katalikišką valstybę, 
o USA, kur kaip tik katalikų 
yra mažuma. Todėl tiesiog ne
suprantama, kas davė pagrin
do "Naujienų" publicistui to 
mano straipsnio proga pulti ka
talikybę ir Kat. Bažnyčią. 

Atrodo, kad tą "poleminį" 
straipsnį bus parašęs ne žmo
gus, kuriam rūpi "tikrasis" 
Kristaus kelias, o žmogus iš tų 
n e 1 a imingųjų "laisvamanių" 
apie kuriuos prof. K. Pakštas 
šitaip rašė dar prieš 25 metus 
(1926 m.) "Židinyje", keldamas 
kultūrinės autonomijos klausi
mą: • 

"Šiandieninis mūsų lais
vamanis dar nežino, kas 
jis yra, ko jis siekia visuo
menės santvarkoje. Už
klaustas, kokiai tikybai jis 
priklauso, dažniausiai pa
sisako esąs katalikas, bet 
bažnyčios atžvilgiu yra ar
ba indiferentas, arba jos 
priešas, pakliuvęs bažny
čion, jis nebežino, ką da
ryti: ar klauptis, ar žeg
notis, ar ne. šitokie bied-
ni ir protu ir va'lia egzemp
lioriai negali tapti teigia
muoju veiksniu moderniš
kos kultūros pažangoje... 
Kol kas beveik visi Lietu
vos laisvamanijos šulai dar 
tebesisuka užburtame an-
tikatalikiškos propagandos 
rate ir nebando aiškiau f or 
muluoti savo pasaulėžiū
ros, tiksliau organizuoti sa 
vo adeptų ir pradėti kokią 
planingą kultūrinę bei mo
ralinę akciją. Kai visų jų 
energija yra nukreipta ne 
į savąją statybą, bet į 
trukdymą svetimo (katali
kų) darbo, tai iš to negali
ma laukti naudos tautos 
kultūrinei pažangai, labai 
abejotina nauda net pačiai 
laisvamanijai, jei šią su
prasime, kaip tam tikros 
kultūrinės pakraipos gru
pe". 

Tokiems žmonėms, kurie vi
sokiais būdais ir visokiomis pro 
gomis (net tokiomis, kaip 
"Drauge" tilpęs mano straips
nis "Dievo ignoravimas") išsi
šoka ir švaistosi savo kardais 
prieš katalikybę ir Kat. Baž
nyčią šie prof. K. Pakšto žo
džiai labai įsidėmėtini. Patik
rinę savo planus Ir darbus, jie 
tikrai pamatys einą ne tuo ke
liu. 

KUN. ANICETAS LINKUS 
(Lietuvio .amerikiečio tipas) 

KirN. JONAS MATITSAH 

• • • • 

Nė vienas žmogus nėra laisvas, 
jei jis negali Įsakinėti sau pa
čiam. 

Pytagoras 

Kunigas Linkus yra ftv. Kry
žiaus parapijos klebonas. Chi-
cagos amerikonų tarpe jis ži
nomas kaip Back of the Yards 
Father. Grynai amerikoniška 
Back of the Yards organizaci
ja, kuriai priklauso pats Chi-
cago.s mayor'as ir vienas vys
kupų, savo susirinkimus daro 
Šv. Kryžiaus parap. salėje. Kle 
bonas Linkus yra mėgiamas 
ir angliškai ir neangliškai kal
bančių parapijiečių. Nereikia 
nei aiškinti, jog Linkus puikiai 
kalba angliškai, kadangi ir 
aukštesnįjį ir kunigo mokslą 
išėjo Amerikoje. 

Bet Šv. Kryžiaus klebonas, 
būdamas tikras amerikietis, 
yra tikras lietuvis. Kaip jis 
aptarnauja, savo parapijos lie
tuvius, paaiškina jau faktas, 
jog kai kurioms lietuviškoms 
pamaldoms vadovėlius pats yra 
parašęs ir išleidęs. LietuVių 
kalbą yra dėstęs Valparaiso 
University (Ind.), St. Bedė Col-
lege (Peru, Ind.), St. Procopius 
Seminary ir visus 10 metų 
Quigley Seminary. Ilgai reda
gavo katalikų moksleivių "Gied 
rą". "Draugo" redakcijoje dir
bo kun. A. Maliauskio ir Ginei
čio laikais. Su lietuviškų laik
raščių prenumeratomis, prakal
bomis ir vaidinimais yra apva
žiavęs valstybes: Illinois, Wis-
consin, Michigan, Indiana, Penn 
sylvania, Massachussetts, New 
York, Maryland. Kun. Linkus 
nenoromis pasakoja, kiek tuo
met patyrė vargo ir nemalonu
mų. Sakysim, Pittsburgh'e vie
tinis veikėjas jį sutiko su gink
lu rankoje ir neįsileido. Prisei-
davę nakvoti ir geležinkelių sto 
tyse ant suolo. Vieną kartą pri
ėjo iki to, jog turėjo gyventi 
gelež. stotyje ir pragyventi už 
5 centus per-dieną: girdi, nu-
sipirkdavęs "peanuts" ir užsi-
gerdavęs vandeniu. Prašomas, 
visuomet lietuviams padėdavo 
valdžios .įstaigose. Kartą Penn-
sylvanijos angliakasiai malda
vo, kad užtartų policijoje. Se
minaristas Linkus nueinąs, ir 
viršininkas tuoj "Good mor-
ning Mr. Attorney", atsieit, pa
laikė advokatu ir, žinote, pada
rė, ko prašė: išleido iš kalėji
mo angliškai nemokantį jauną 
vyrą, kuris buvo dėl kažin ko 
kaltinamas. 

Nuo jaunų dienų Linkus įpra
to padėti skriaudžiamiems ar 
atsidūrusiems varge, o tokių 
atsitikimų anuomet buvo ne 
vienas ir ne du. Pennsylvanijo
je, netoli Girardville lietuvių 
parapijos, viename miestelyje 
vietiniai gyventojai Linkui ro
dė kasyklų kiaurymę, į kurią 
niekšai sugrūdo ištisą lietuvių 
angliakasių šeimą. Panašių fak 
tų kleb. Linkus žino ir daugiau. 
Pačioje Chicagoje skurdas ir 
žiaurumai buvę ne naujiena. 
Esą, viskas paimtais iš gyveni
mo, ką romanistas Sinclair Le-
wis apie lietuvius rašė savo 
"Jungle". Dėl to labdarybė 
Linkui pasidarė viena iš pačių 
mėgiamiausių veikimo sričių. 
Didžiausias jo nuopelnas tai 
įkūrimas lietuvių senelių prie
glaudos (Holy Family Villa, ne
toli Chicagos): Savo amžiuje 
jis yra priglaudęs ir grąžinęs į 
normalų gyvenimą nevieną airį 
ir lietuvį. Kai daug Lietuvos 
kunigų atsidūrė tremtyje, kle
bonas Linkus, kur ir kaip galė
damas, stengiasi jiems padėti. 

Jie savo tarpe kitaip nesako, 
kaip "mūsų tėvas". Ir tremti
niams lietuviams Tėvams Jėzui
tams jis nedarė kliūčių įsikurti 
savo parapijos ribose. 

Nors kunigo Linkaus įrengta 
Šv. Kryžiaus parapijos kleboni

ja, galimas daiktas, yra pati 
gražiausia ir didingiausia Ame
rikoje, vis dėlto daugiausia jis 
rūpinasi Dievo namais, atsieit, 
bažnyčia. Savo "Šv. Kryžių" 
jis vis švarina, vis gražina. 
Reikia stebėtis klebono meniniu 
skoniu, kurį jis, atrodo, bus įsi
gijęs Chicagos garsingų kardi
nolų įtakoje. Bažnyčia neseniai 
kompetentingų lietuvių dailinin
kų naujai išdekoruota. Bažny
čios grindys dabar yra uniku
mas Amerikoje pagal meni
ninkės Bronės Jameikicnės pro
jektą. Ypatinga čia yra tai, 

Mano Geriausias Draugas 

Kun. Anicetas Linkus 

jog ant grindų perkelta lietu
viškų liaudies audinių spalvoti 
raštai. Lankytojas gauna iliu
ziją, vaikščiojąs kilimu. Kle
bono globoje išaugo bažnytinis 
choras, kuris pajėgia duoti vie
šus religinius koncertus. Iš da
lies tam reikalui bus įtaisyti 
nauji vargonai. 

Tąsiau reika pabrėžti, jog 
kun. Linkus yra lietuvis ameri
kietis. Pabrėžiame amerikietiš-
kumą dėl to, jog tai gali pa
dėti išnykti nesklandumams, jei 
tokių pasitaikytų tarp seniau 
čia gyvenančių ir naujai atvy
kusių lietuvių. Linkus į Ame
riką atvyko, būdamas tik 17 
metų. Mėgino gauti darbo sker
dyklose ir geležies dirbtuvė
se — nepriėmė, kadangi per-
jaunas. Tuomet nuėjo į drabu
žių siuvyklą. Kuppenheimer ir 
Art (Schafner) firmose išdir
bo daugiau kaip porą metų. Iš 
pradžių už 10 valandų darbo 
dieną per savaitę gaudavo tik 
4 dolerius, paskui iki 23-jų. 
Per dieną išlygindavo (išpro-
sindavo) apie 300 eilučių. Rei
kėjo gyventi su 12 įnamių vie
name kambaryje. Toje pačioje 
lovoje vieni gulėdavo dieną, kiti 
naktį, vienas langas, kėdei nė
ra vietos, maudytis į parkus, — 
tai tokie buvo patogumai. Vis 
dėlto jaunuolis rasdavo laiko ir 
energijos lankyti vakarinę mo
kyklą. 

Tokiu būdu ir tokiomis sąly
gomis jaunuolis susidėjo kelis 
šimtus dolerių, kad galėtų eiti 
į mokslą. Ir dar kas — nežmo
niškai sunkiai uždirbtų pinigų 
dalį siųsdavo giminėms į Lietu
vą. Taigi į savo gimtąjį kraš
tą, kurio niekuomet neužmiršo. 
Jau klebohu būdamas, apsilan
kė ir automobiliu jį skersai ir 
išilgai išvažinėjo. 

Panašiomis sąlygomis visa 
senesnioji lietuvių amerikiečių 
karta, mūsų iš gyvų žmonių lū
pų surinktomis žiniomis, dirbo, 
augo ir brendo. Tai nepapras
tai kieta ir nepaprastai sveika 
karta. Tie vyrai ir moterys ne
prarado tikėjimo ir gimtojo 
krašto meilės. 

Tos kartos tipu mes išdrįsta
me laikyti kun. Anicetą Linkų. 
Jo 65 metų amžiaus sukakties 
ir vardo dienos proga (balan
džio 17) -mes ypatingai tai pa
brėžiame. 

.TIIROiS SAVICKIS 

(Tę«iny») 

2. 
Tokia nuotaika išeidavau pasivaikščioti po ūkio laukus. Vis 

tikėdamasis, ar nesugalvosiąs dar kelias moderniško pašnekesio 
formules ir jomis būtinai nustebinsiąs žmones. O gal dar pama-
tysiąs daugiau geltonų dėmių medžiuose, pavasarį lemiančių. 

Mano maršrutai ūkyje — labai riboti, šiaipjau, žinoma, akies 
statumu galėjai bristi po sniegus, kiek tinkamas. Aš ir- braidyda
vau. 

Užsifantazavęs žmogus pamatydavai savo kiek įvargusio
mis akimis pusnyje nuliūdusį Kristų kraujuotu veidu už žmonių 
vargus. Ir didžiai išblyškusį. 

— Turi kas nors ateiti ir mus išvaduoti ir kelią mums paro
dyti:.. 

Šios dienos dangus išsilaikė visą laiką toks širmas. Kai ryt
metį vargu atskirsi nuo pietų ir patys priešpiečiai savo pilkšvu
mu ir nereikšmingumu panašūs į vakarą. 

Per lauką žiemos sukaustytu keliu jau nebe liūdėjo žmonių 
nukankintas Kristus, bet jojo visai realistiškas kareivis. Nelygu 
iš Apokalipsės šią valandą kirpta kokia figūra. 

Aš buvau apsivilkęs šiltais puskailiniukais, ir man nebuvo 
perdaug šilta, kareivis tačiau buvo be apsiausto. Kareivis styrojo 
ant savo arklio ir kaleno dantimis. Jis šalo. 

Pergreitai, matyti, bus kur nutrūkęs iš karo pavojaus... 
Atrodė toks keistas ir visai nekariškas, kai buvo vienas atsi

dūręs mūsų laukuose. Kepurę bus užsitempęs ant akių. 
Kareivis tevaldė tik viena ranka. Antroji buvo įrišta į sku

durus ir pritempta prie kaklo. Matyti, kas pamuše. 
Nelaiminga išties figūra. 
— Kam jis tiek prisivogė daiktų? — man pasidarė nemalo

nu, kareiviui buvo nepatogu. Arklys ėjo nuleidęs galvą. 
— Čia — Kristus, o čia vagiliušis! 
Kareivis drebėjo visu kūnu. Ant kupros didelis maišas, pa

prastas, ūkininkiškas, daiktų prikrautas. Dar baltas apvalkalas, 
pritvinkęs, tįsojo prie balno ant arklio nugaros. 

Kareivis buvo piktas. 
— Ar jūsų čia namas? 
— Taip. -v ^ 
— Duonos ar turite? 
— Taip. 
— Iki Kauno iš čia ar toli? 
— Pusėtinai. 
— Valgyti turite duoti. Išalkau. 
Kareivis, matyti, nesitikėjo gauti valgio. 
— Mes visur už jus kraują liejam, o jūs savo kareivio nenori

te įsileisti. 
— Kodėl ne! Į namus užsukite, valgyti gausite. 
Kareivis, išgirdęs tokią naujieną, net stengėsi pabrėžti savo 

džiaugsmą kūnu. Krūptelėjo. Visas sulinksmėjo. 
Pajojėjęs valandėlę, kareivis pasakė man paslaptingu balsu: 
— O vokiečiai mus muša! Švach su mūsų armija. Kiekvieną 

I valandą vokiečiai gali būti čia. 
— Aš jau seniai nieko nevalgiau. Vos ištrūkau. 
Mudu dabar šnekučiavomės kaip du visai padorūs piliečiai, 

jokiomis drausmėmis nesuvaržyti. 
* Kareivis apsidairė nuo balno. Jis dairėsi po mūsų pilkėjančius 

laukus, lyg stengdamasis apžvelgti kovą, ir staigiai švilptelėjo. 
— Fjut! Tu šuva. Ko tu slapstaisi. Prieik arčiau... 
Aš nepastebėjęs buvau to šuns. 
Šuo stovėjo atstu. Didelė tokia bestija ir be galo simpatiškas. 

Jis mostagavo mudviem savo puošnia uodega. — Aš noriu būti 
jūsų draugas! — sakė. Bet visdėlto šuo buvo atsargus. Jis nežino
jo, ar galima prie manęs prisiartinti, ar ne. Artinos tačiau dau
giau iš mandagumo. Mano paglostomas, jis neprotestavo ir žiūrė
jo į mane prietelingomis akimis. It norėdamas užgirti: — "Čia 
pas jus iš tikrųjų ramu. čia nelaksto žmonės, kaip proto nustoję, 
savo namus padegę, ir vienas kitą besivydami gatvėmis su nedė-
guliais". — Šuniui atrodė namas tai namas. Ramiai jame gulėti. 
Kaip lietus lauke ar pūga ir — laukti mitalo. 

Bet ne deginti! 
Kareivis raportavo man: 
— Prūsijoj pristojo! 
— Toks būtų ir mano ūkyje pravartus, — pataikiau. 
Kareivis nieko nenugirdo ir nukreipė savo kareivio mintį 

kita linkme. 
— Kareivio čia niekur neįsileidžia. Aš tik stebiuosi, kas čia 

per šalis. Rusija, bet ne Rusija. O jei jau kurie įsileidžia, tai nieko 
negausi valgyti. Sako: patys nieko neturim. Meluoja! Pasisuk kur 
po trobą — kepina sau spirgės. 

— Ateis ir jums kada galas! 
Kad jis žinotų, kiek mums buvo brangūs tie lašiniai. 
Kai vėliau mano kareivis pamatė mūsų troboje tų pačių spir

gintų lašinių gurvolą ir skanios duonos kalną, jis nušvito ir jo sie
la pasidarė geresnė. Jis tuojau puolė rungtis su spirgėmis ir su 
duonos kepalu. Šuo žiūrėjo savo švelniomis akimis į šeimininką. 
Šis šuo nuolat buvo mandagus ir išauklėtas. Daug geriau nei ku
ris žmogus. Jis nedrįso net padėti leteną ant kojos ar sučypti, nors 
ir buvo irgi alkanas. 

Kareivis savo prisisotinimo ritualo protarpyje, išgriebęs pa
čią didžiąją spirge iš dubens, takštelėjo ją šuniui. Šuo nė nemirk
telėjęs čakštelėjo savo aštriomis žiaunomis ore skrendančią spir
ge. Kaip muselę. Ir vėl žiūrėjo į šeimininką. 

Kareivis bus nugulęs gryčioje prie įšildytos krosnies. 
Jam buvo patogu tarp žmonių švelnaus ūžesio. Net skaistu. 

Beveik kaip į savo namus grįžus. J savo Rusiją. 
Šuo dabar buvo padėjęs snukį ant kareivio bato. šuo, kad ir 

pats įsnūdęs ir mirkčiodamas, visdėlto žiūrėjo, kai kitas kas pra
eidavo pro šalį. Dėl tokio jo murksojimo aš tuojau praminiau jį 
"Murksa". 

Mano paciuckintas, jis nė, iš vietos. 
Šis šuo man patiko. 
Kareivis ūkyje buvo visiems didelė naujiena. 
Nelygu koks sensacingas laikraštis. Kareivis, "liejas už mus 

kraują". Nors tuo tarpu išsisukęs už mus tiktai ranką. Mes ne
buvome tiek akli. 

(Bus daugiau) 
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visiems <l-ves nariams įsijung- nf — "Pažvelgus į 1951 m. ame 
ti j Nevvman'o Klubą ir Ame
rikos s tudentus supažindinti su 
Lietuva, jos okupacija, vargais. 
Stiprinama sportine veikla 
ypač krepšinis. Stud. Aldona 
Krikščiūnaite rašo : "Kad ir ne-
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ATEITININKŲ BIČIULIS 
JONAS PETRGNAS 

Kaip Lietuvoje Ateitininkai Redaktorius kun. Anicetas Lin-
būre besimokanti katal. j aun i - lkus jautr ia is žodžiais žadina 
mą, ta ip čia Amerikoje, išeivi-, jaunųjų širdyse mokslo meilę, 
joje, tokiam uždaviniui buvo kelia jo ver tę : 
įkurtas Amerikos Lietuvių R. 
Katalikų Mokslevių Susivieniji
mas ir mėnesinis jo laikraštis 
"Moksleivis", kuris 1912 m. 1 
nr. pasisako norjs "vaikščioti 
pas moksleivius stiprintų jų 
dvasios, idant jie būtų gerais 
tautiečiais ir žengtų t ikros tie
sos keliais" (4 pusi.) 

Kun. Anicetas Linkus, dabar
tinis Šv. Kryžiaus Lietuvių pa-
rap. klebonas Chicagoje, iš pat 
pirmųjų dienų jaunatviška šir-1 

"Tu moksle galingas, žmoni
jos šviesybe; 

Tu duona mūs proto; valsty
bių s t iprybe; 

Už amžius senesnis, už rytą 
pirmesnis, 

Už ribas platesnis, už tu r tus 
brangesnis".. . 

Amerikos Liet. R. Katal. 
Moksleivių Susivienijimas ir jo 
laikraštis "Moksleivis", savo 
turiniu ir ideologiniais klausi-

dimi įsijungia į šį Lietuvių Ka-! t 4 
i mais labai ar t imas mūsiškei 

Ateičiai", išvarė gilią vagą ir 
kilnių idealų įkvėpė jaunie
siems, kurių ne vienatį dabar 

talikų Moksleivių Susivienijimą, 
įvairias pareigas eina jos cent
rinėje valdyboje, o 1914 — 16 

. . . „ w . , sėkmingai darbuojasi lietuvių 
m. rūpestingai redaguoja Moks ,. . 
leivj", drąsiais straipsniais, pasirašytais A. L., Alkus, Galin
da ir k., puošia jaunųjų laikraš
tį ir kitus kviečia, ugdo litera 

religinės — kultūrinės 
meninės veiklos baruose. 

stengiasi kiek išgalėdami įsi
jungti į vietos visuomeninę 
veiklą ir garsinti lietuvio var
dą amerikiečiuose". 

— Kun. Antenas Bučinys 
At-kų Draugovės Romoje pirm., 
sveikina At-kus Prisikėlimo 
šventėse ir rašo: "Mielai sutin
kame (V.1 o rašinėliais paremti 
A t t a j skyrių "Drauge", tik 
trup^tolį kantrybės, mat , da
bar priartėjo licencijato egza
minų laikas, todėl dauguma 
"užgulę" ant knygų... Kiek ga
lėdami talkinsime ir bendradar
biausime". Mokslingiesiems ro-
menams linkime puošnių laurų 
o taip gi ir sėkmingos visuo
meninės veikjos. 

— Ar dar atsimenate dėdę 
Juozą? Jis tėviškai globodavo 
at-kus moksleivius, Vokietijoje, 
vesdavo jų konferencijas, akty
viai dalyvaudavo suvažiavimuo
se, stovyklose. Dabar jis gy
vena Romoje, Lietuvių Kolegi
joje, rengiasi kunigo pašauki
mui. Tai stud. teol. Juozas Šeš
kevičius, kuris ir iš Romos 
augštybių maloniai atsimena ir 
sveikina moksl. at-kus, nugale-

rikiečių beletristiką ir poeziją". 
Tame pačiame nr. dalyvauja 
mūsų rašytojai ir poetai: Sta
sys Yla, Antanas Jasmantas , 
Paulius Jurkus, Vytautas Ma
černis ir k. 

— Krikščionybė a r laidotuvių 
procesija? Ti.ip klausia Tomas 
Žiūraitis, O. P., kovo mėn. 
"Ateityje!'. Apie Lietuvos Glo
bėją — šv. Kazimierą rase 
kun. K. A. Matulaitis, MIC. 
Naujausios, niekur dar neskelb
tos, iliustracijos iš šv. gyveni
mo. Aktualūs Birutės Empake-
rytės, Juozo Gobio, Antano Su
žiedėlio, A. Alkevičiūtės, E. 
Marijošiūtės, V. Bariso, I. Vi-
laikio strapsniai ir rašiniai. 
Iliustracijos — meno kūriniai 
A. Janulio, P. Vaškio, P. Lapės. 

- Tūlas ateit ininkas šešta
dienį pavargęs grįžo iš darbo
vietės ir t a r ė : "O kad taip su
laukčiau kokio gražaus kon

certo, dainų, muzikos, tada tai 600 davė kraujo 
vel aUigaučiau ... I r ziurekj g y j Q į^įį^iį^ 
koks gražus supuolimas: *»- Y onkers , N. Y., 600 kunigų, vie-
i n d ž i o 27 d., 3:30 vai. p. p. ' l į ų b r o l i ų i r seminaristų 
Chicagos Opera House tradici- L ^ ^ g a v o k r a u j 0 R a u d o n a j a r n 
nis Ciurlioniečių pavasario kon- Kryžiui. Tai rekordinis skaičius 
certaa. "Būjtinai eisiu \ šį kon- i š v i e n o 8 į s t a įgos . 
certą ir atsigaivinsiu: mašinų 
ūžimą nors valandėlei tenu-
stabdys lietuviška daina, kank
lių muzika, šokiai". 

VISI I LINKSMA IR PUIKŲ 
KONCERTĄ! 

šių metų balandžio (April) 
. . . , , , . . . . . I 20 d. 3 vai. p. p. Lietuvių para-
VokietlJOS U n i v e r s i t e t u o s e . p i j 0 8 gvetaineje, HARTFORD, 

Tr . , , , . . . . I.M^.1 kampas Capitol Ave. ir Broad St. 
Vakarų Vokietijos universi- L l e t £ v i ų £ K a t į ^ J j j g ą j u n . 

tetuose šiuo metu studijuoja g 0 8 r , . t a k u o p a rengia įdomų ir 106,389 studentai , o dėsto 1,893 
ordinariniai profesoriai, 107 iš 
svetur atvykę profesoriai ir 2,-
082 ekstraordinariniai profeso
riai bei docentai. Ordinarinių 
profesorių 687 dėsto filosofijos 
ir gamtamokslio fakultetuose, 
400 — technikos, 372 — medici
nos, 233 — teisės ir ekonomi
jos, 129 teologijos ir 72 žemės 
ūkio ir miškininkystės. 

Sia proga dėkinga širdimi me JysiŲf šlapiąjj Atlantą ir sėk-
name Ateitininkų darbų Bičių- j mindai dirbančius naujoje ša-

darbui. J is t rokšta, lio ir Pi rmatako kun. Aniceto lyje. 
kad vis didesni būriai lietuvis-1 Linkaus idealizmą, atsidavimą . — Vasario 
kojo jaunimo iš darboviečių katal. jaunimui, nuoširdžiai 
veržtųsi į mokyklas, kolegijas, sveikiname Globėjo šv. Aniceto 
universitetus, kad "Dievui ir dienoje ir prašome Augščiausią-
tauta i gyventų, kad savo gyve- ' ji ji sveiką ir laimingą laikyti 
nime ženklą garbingą paliktų" ateities darbams. Ilgiausių me-
(A. Linkus, St. Bedė, 1919 m ) . ! t ų ! 

ŠIRDIES KIBIRKŠTYS 
NORS VIENAI 

VACL. KLEIZA 

Minios Gimnazi
joje, Vokietijoje, naujieji moks
lo metai prasideda šiandieną, 
balandžio 17 d. Gauta per 40 
naujų prašymų. Manoma, kat' 
dabar bendrabutyje teks išlai
kyti 120 — 130 mokinių. Jų 
išlaikymas ir pragyvenimas 
priklausys nuo laisvojo pasau
lio lietuvių norų ir geros šir
dies. 

Tarptaut inis Kataliku Ak-
eijos Mergaičių Organizacijų 
Kongresas, vykstąs Romoje, 
studijuoja pagrindinę tema - -
"Tikėjimas ir darbai" ; kongre
so dalyvės dalyvaus Kryžiaus 
Kelių iškilmėse Kolizėjuje ir 
melsis už persekiojamus pasau
lio tikinčiuosius. 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, UI. 
Vidury Moko tarp 47th Ir 46th S t 

MES APRENGSIME JUS 
NUO PAT GALVOS 

IKI KOJŲ! 
Turime naujausiu madų kostiu-
um, paltų ir švarkų su šiltais 
pamušalais. 

A p s i r ū p i n k ite V e l y k ų 
Svent" rns n a u j a i s p a v a 
s a r i n i a i s r ū b a i s , k u r i ų 
t u r i m o dideli p a s i r i n k i 
mą. 

puikų koncertą. 
Programą išpildys LRKM S-gos 

Worcester'io 5-tos kuopos cho
ras, vadovaujamas žinomos mu
zikės Mrs. G. Keenap. 

Koncerte dalyvauja L.E.K.M. 
S-gos centro pirmininkė Mrs. 
Julia Mack, kuri žada pasakyti 
įdomią kalbą, be to dalyvauja 
didi. visų gerb. prelatas J. Am-
botas. 

Po koncerto bus šokiai, grieš 
žymi džiazo kapela, taip pat bus 
turtingas bufetas. 

Maloniai prašome visus Hart-
ford'o ir apylinkių lietuvius atsi
lankyti į šį pirmą kartą Hart-
ford'e rengiamą koncertą. 

Iš anksto dėkojame: 
L.R.K.M. S-gos KOMISIJA 

OONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis* 

ModeriuSkal įrengta 
vieta įvairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vestuves. Jaunave
džiams duodama pul
ki Ir brangi dovana. 
SaiJningas Ir gražiai 
atliktas darbas. 
414 W. «»rd STREET 
Tel. KNg. 4-5S83 ar 

KKg. 4-5840. 

B9 M. PREKYBOJE! 
LIETUVUJ IS1AIGA 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAIbrook 5-9209 

(Icveland, Ohio aieilinin-
liai gegužes .17 d. rengia DAI
NAVOS ansamblio meno vaka-

Mes gyvenome Vokietijoje, 16 gimnazijos mokinj. Tam mo-
tremtyje. Turėjome suorgani- kiniui bus suteikta didžiule pa-
zave komitetus, įvairias orga- galba, mums 10 centų nuosto-
nizacijas, gimnazijas. Bet da- lio nepadarys, 
bar. kuomet tūkstančiai pal iko' Kažkurios ateitininkų kuopos i 
tariamai nesvetingą kraštą, iš- bei šiaip pavienes grupes tai jau j 
iro tos sukurtos grupes. Tačiau vykdo. Todčl pabandykime ir 
atsirado idealistų. Jie pasiryžo mes. 
nepamiršti jaunimo, tos tautos Reikia loukti, kad ateitinin 
atžalos-:, kaip dauguma sako, kai parodys veiklios iniciaty-' rą. Statoma "Nemunas žy-
IVJO kurios priklauso krašto vos šiame darbe, kuris m u m s į d i " su 80 dalyvių: daininin-
ateitis. Jie idealistai ĮstcMgS visiems yra svarbus. kų, šokėjų, instrumentalistų, 
gimnaziją, kuri šiuo metu, ga- .Vieta WHK radijo stoties 
Įima sakyti , yra lietuvių tautos KRONIIKA S a l Č ' 5 0 0 ° E u c l i d A v u " .Į 
simbolis, primenantis vargo bei ( NvyNm^ _ Bern. Brazdžionis Velyki-! 
priespaudos mokyklas kankina- Marianapolio ateitininkai niame "Darbininko" nr.. kury- 1 

Lietuvoje. Si gimnazija džiaugiami, kad ir t re tyj moks- ,bos priede, spausdina straips-
jungia visus t remties lietuvius. • l o m e l ų k e t v i r t j p į r m į c j į m o k i - ' 
Ji mum--, Amerikoje gyvenan- | n i a i b u v o j M a n e i į s i r A. Keb-
tiems, primena, jog tenai, ana- l i n H k a s . Paskutiniuose kuopos 

plataus Atlanto, kenčia ir j g u a i r i c k imuo8e paskai tas skai-

< ia Kalite susikalbėti gimtąja 
lietimu kalba. 

• 

Del jūsu patogumu krautuvė 
yra adara Ir sekmadieniais nuo 
1):30 iki 3 vai. p. p. 

• 
D U O D A M E L E N G V I E M S 

UŽSIMOKĖJIMAMS 

N e i m a r a e j o k i o n u o š i m č i o 
už i š s i m o k ė j i n i u s 

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

2r> lietuviai pardavėjai, priHtaty-
tojai. Mechanikai sutaiso gerai Tele
vizijų Retus. Sutaiso gerai radijus, 
laikrodėlius Ir Jcvvelry. 

Nuoširdžiai užkviečiame visus at
silankyti j mūHŲ sandėlį Ir apJlflroti 
1952 metų pavakario prekių išpar
davimą. 

Namams rakandų čia rasite visu 
žymiausių isdirbysčlų. Pagaminame 
rakandus pagal užsakymus. 

Naujų Seimų kūrėjai čia sutaupys 
didelius nuošimčius. Parduodame 
urmo kainomis baldus viešbučiams, 
rooming houses, apartmentams. Kar-
pctal-kllimai, klejonkos, parlor se
tai, elektrlkinial pečiai virimui. Oo-
slnial pečiai del apšildymo kamba
rių ir gesintai pečiai virimui, skal
biamos masinos, šaldytuvai, miega
mo kambario setai, valgomo kam
bario setai, minkšti krėslai, lempos, 
M.-i lėliai ir kitt r e i k m e n y s . 

Kasomos niaAinele.H su lietuviškais 
Ženklais, auksines plunksnos, laikro
dėliui, deimantai, brilijantai, aukso 
ir sidabro papuoPalal. radio ir tele
vizijos aparatai. I'atnuli.nfs Ir lietu
viškos plokštelis, lietuviškos gaidos. 

Lengvi daliniai iš^imokėjimai 

JOS. F. BIMIK, Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

C H I C A G O $. Il.lv. 
Tel. C A l u m e i 6-7;'37 — 45S1 

Atidaryta pirmadlen) ir ketvirta
dieni vakarais. Hekmad. uždaryta. 

VVCKL 1.000 kll. 60,000 watų jė
gos radio stoties programos leidžia
mos sekmadienio vakarais 7:30 P.M. 
Cbicagos laiku. 

^ , 

• I I ^ M — , 

PRANEŠIMAS 

vargsta, bet rankų nenuleidžia 
mūsų broliai. Vokietijoje gi li

te clr. A. šerkšnas "Tautiš
kumas, bendras išsilavinimas 

kusieji per šią gimnaziją jau- i r mandagumas" , 0 mUJ6, J. Ba 
eia, kad nuo Europoa at i t rūkę n y s "Muzika ir jaunimas", 
lietuviai neužmiršta saviškių, p r o g r a m ą pajvairina jumoristi-

i u nis laikraštėlis "Cgmelio Du
rnas". Vokietijoje likusių socia
line šalpa rūpinasi M. Balanda. I 

UasomoHios muAinelc.s jvulijals rai-
dyiiais, liinio.s l{o\al, hii \i.sai.s biu
ro modelio priedais ir paskui Inlals 
paloliuIiiiiujii'H. o .suina/inla kaina 
IMunrFaniOH lJi paolą dlonų. Infor-
luacljos veltui. Ll ir iMNlšKAS UAI-
DVNAS ne |Mipuo1umal kulvlškai j -
IIpdytiss, o specialiu užsakymu la-
brlks pr*MiziHkai jiuontuolan t > I lo 
sioso Outet de LuX mašinėlėse, ku
rios gaunamos Ilk per: 

likimu. 

Šita vienintele" lietuvių gim
nazija laisvajame pasaulyje yra Stalo tenise pirmąją vietą lai-
reikalinga mūsų pagalbos. At- mejo .J. Manelis, antrąją — A. 
rodo. kaJ Amerikos lietuviai Keblinskas. Kuopos korespon-
to neužmiršta ir paremia yavo dentas A. Milaviekas. 
aukomis. Bet tų aukų vistiek 
dar permaža. 

Neseniai spaudoje buvo pa-

— UniverKity of Illinois stud. 
at-kai kovo 16 d. susirinkime 
išklausė pirm. coli. E. Vitkaus •' »* fiicomitis, lesa n«>ad str. 

jog vienam mokiniui ' pranešimą apie SAS Centro "'»»'"<"'<' *> <*>nn., kuris -ivaugui-
V-bos veikimo planą. Nutar ta 

m m « i . i . . 

SOTUS ALKANAM PADĖK! 
AID OVI K S | ; A S , Inc., a iaa S. italnted St., Chioago 8, tel. HA 0-3859 

Bendrove slunCia maisto siuntinius J Vokiotlją. ir kitus krujtus, iš

skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai/ siunčiami 

iš Europos sundil ly. Pllnaa draudimas. Heikal. pi lno. sluut. sąrašo. 

Siuntinys Nr. 3 — 9«.20 
4 sv. rQkyty lašinių 
2 sv. kiaulinių taykų 
2 BV. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

Siuntinys Nr. a 
A. 10 svaru cukraus $2.60 
B. 20 sv. cukraus $4.70 
—— ———— 
Siuntinys N r. 10 — 90.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. margarino 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. kakavos 
1 sv. Šokolado 

išlaikyti reikalinga $20 mėne
sini. Tačiau tie doteriąj sun-
' ' n '.M'iK.Hui. k ick \>n ; i s jų 
i:<ikct--i. Kj'j< skystanti.-, skus-
I ;vn 

<"'ia ir '•• įtininkams graži 
proga parodyti savo gerą valią 
bei dosnumą. Chicagoje, pav., 
gyvena apie 300 ateitininkų. 
Pegul kiekviena" asmuo iš tų 
.". IU simių paaukoja M) r»«ji}»; 
j * •• ""-~\ ir chieagieeiai ateiti-j 

išlaikys vieną Vasario! 

I 
Siuntinys Nr. 12 — f0.40 
2 sv. rūkytų lašini g 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos '-avos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. I u — f 0.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 Vi sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio m v lio 

P R O G R E S S 
I II I I \ II. K K M ) U I » V f . s 

K R A U T U V E S 
r jc iA i , šyi .hvn VAJ, TI:I . I . , 
VIZIJOS , \ ( » A K A T \ I , NKAI . i t lA 
MOS MA*:NOS, HA M M I, MAT 
KACAI, KILIMAI, LOVOS I 

VAIKI, I I A I J O A I 
IMU/iaiisp*s rn>ii'(?ikini;i.-

MAŽIAISK) , KAINOS 
I <nr \ laii^i i a iniui .r į i i i . ; i i 

I i ii 111; i ' |Mli|HI'«»lt)i • 
I ' : « K ; I t / > . ; I U > I I I I ) 

p ii o o R i; s s 
Furnitjjrp (lompany 

3224 SO. HĄMIftiHI ST-
Tel. VI<lo|-y 2-Ą2M 

4188 ARCtrEB AVE. 
Tel. LArayette t m i f l 

fHICAOO ILL. 

MOV IMG & EKPRESSMG 
Per k raustau baldus vietoje 

ir iš toliau. 

ANT. MACKEVIČIUS 
44 0S So. HVrmitagc Ave. 

Telef. FRonticr 6-4057 

TA IK) BALCICNO 
*F.e!2M*R*fc CAIKR0D2IŲ 

TAISYMAS 
»»«{ \\ ZW<1 Ht: VA. 7-0841 
.i...< <» iy...i <.-<"Ki-oriirKai pat ikr ina

mi n ;il nu ujiiiuiiil. Ats tov) l>€» viBOSO 
•||\;iK'>-v l i e tuvių koloniJOKe. Darbo 
;ii • > \ai vuk. fceaitiulieniali nuo 

Itlčiį NU|. v u k u i o . 

Tųck Pointing Biznyje 
f 0 K .VI C 0 N R A 0 
A.tnauJ* UMQd uuslJivijus} namą, pri-

ttden. Į c utn# išplautus plytų tar
as. Te,p p-it pataisome kaminus Ir 

įple langut. Per uaug metų gerai 
•atytęji darbe lietuvis. Reikalui pri 
įjua krelpkitfis- 4. CONHAl). 5843 
« \rt*<4*v Are. QHt v*hUJ «-41Tl. 

. • t 1 

Siuntinys Nr. 24 -r- $1 L5« 
6 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. šokolado 
2 sv. marmalado 
2 sv. sūrio 40<& riebumo 
J sy. degrlntoa kavos 
t sv. kakavos 
Siuntinys N r. 25 
10. 9 sv. gryn. kiaul. laukų $5.25 
C. 16 sv. gryn. kiaul. taukų $8.00 
Siuntinys Nr. 7 
A. 10 ąv* balt. kviet. miltų 12.60 
D. 20 sv. balt. kviet. miltų $3.90 

- . . — S S 

PRADEK TAUPYTI PAS 

M I D L A N D S A V I N i i S 
AND LOAN ASS0<;iATI0N 

Archer Avenue Chicago 32, III 4038 
Teleionas: LAIayelie 3-6719 

KI1EKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
Al liliST SALmiKAS, Sekretoriui 

rsrr. — -
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idysis kultūros pastatas 
412 kambarių. — Viskas iš nedegamos medžiagos. — 
Steigiamas lietuvių kultūros muzejus. — Didžiausias 
lituanistikos knygynas IAV, — Nauja didele lietuvių 

auditorija Chicagoje. — Rūmai su garsiakalbiais 
visuose augštuose. 

JUOKAS PRUNSK1S 

— Aukokitės geriems dar
bams, aukokitės... Reikia atsi
minti, kad visos pareigos ir dar 
bai reikalauja savęs išsižadėji
mo..., — tai žodžiai šv. Kazimie 
ro Seserų vienuolyno steigėjos 
Marijos Kaupaitės. Kai ji mirė 
prieš 12 metų — balandžio 17 
d. — vargu ar galėjo prama
tyti, kad jos mestoji uolumo ir 
ištvermingo pasišventimo min
tis atneš tokius žiedus, kaip nau 
jasis baigiamas įrengti milžiniš
kas Šv. Kazimiero Seserų aukš
tesniosios mokyklos pastatas 
Chicagoje. 

200 žingsnių ilgio pastatas 

Žingsniuodamas nuo vieno rū 
mo galo iki kito priskaičiau ar
ti 200 žingsnių, o skersai rū 
mų, ties ta vieta, kur bus au
ditorija netoli 100 žingsnių. 
Statybos s u p ę rintendentas, 
sklaidydamas planus pasakė, 
kad rūmuose iš viso salių, kla
sių, kambarių ir sandėliukų, 
tik to naujojo pastato planai 
koridorių bus net 412. Vien 

sale galės būti pertveriama pu
siau. Pakraščiuose bus sustu-
miami suolai, kuriuos ištraukus 
bus galima susodinti apie 600 
žiūrovų. 

Apatiniame augšte mokslei
vėms įrengiamas valgomasis, 

j kuriame galės sutilpti 600 as
menų vienu kartu. Specialia
me sparne — didžiulė auditori
ja, kurioje galės susėsti 1,200 
žmonių. Scena — ypatingai di
delė. Po ja — sandėliai dekorą-
racijoms, yra patalpos dekora

cijų ruošimui, kambariai persi 
rengimams. Šalia didžiosios 
valgyklos — virtuve su nerū-
dyjančio plieno įrengimais. 

r - Statome viską su minti
mi, kad vėliau išlaikyti būtų 
lengviau, nebūtų reikalingi taip 
greitai remontai ar kokie da
žymai. 

Net ir sodalietėms rekreaci
jos salė numatyta, su vieta jų 
biurams, su maža virtuvėle jų 
pramogoms. Meno ir paišybos 
pamokoms kamoarys iš šiaurės 

MOTINA MARIJA 
Jos jsteigtame Šv. Kazimiero 
seserų vienuolyne šiuo metu 
yra 417 seselių, 21 naujokė, 
10 kandidačių. Mirus ų se
selių — 30. Šv. Kazimiero 
seserys šiuo metu veda 34 
pradžios mokyklas, p" augš-
tesnes mokyklas, vieną ju-
nior kolegiją, 4 ligonines, 
vieną senelių prieglaudą, vie 

ną misiją Argentinoje. 

Lituanistikos knygynas 

Šv. Kazimiero seserys šiuo 
metu turi didžiausią ir geriau
siai sutvarkytą lituanistikos 
knygyną. Jis bus perkeltas į 
naujus rūmus. Erdvios knygy
nui patalpos, iš abiejų pusių — 
studijų kambariai — skaityk
los. Šalia knygyno ir maža 
dirbtuvėlė - knygrišykla. 

Trečiame augšte — speciali, 
erdvi patalpa lietuvių kultūros 
muzejui. Jau r i n k t a nema
žai eksponate Šalia jo — vie-

kyklos patalpos: auditorija, 
'gymnasium, valgomasis, 27 kla 
1 sės, 4 kambariai namų ūkio ir 
\ ruošos mokslams, 5 kambariai 
komercijos studijoms, 5 gamta
moksliui, 2 piešimui, 9 muzi
kos mokslui ir dar 4 atskiri 
kambarėliai muzikos praty
boms, bei po vieną choro ir 
orkestro pratyboms. 

Trejopa rūmų paskirtis 

Savo paskirtimi rūmai bus 
trejopo pobūdžio: fasadinis ga
las į Marquette road — triukš-

\ vi m II M E R G A I Č I Ų A U G S T K S N I O S I O S MOKYKIJOS R Č M A I 

.muose trijų paskirčių patalpos: 
| triukšmingesnių parengimų, stu 
dijų ir gilaus susikaupimo. 

Didžiausias lietuvių pastatą* 

Naujįejį mpjtyjklos rūmai — 
didžiausias lietuvių pastatas 
užsienyje. Ir pačioj Lietuvoj 
gal tik vienas kitas buvo, ką 
galėjo šiam Jygintis. Jis kaš
tuos daugiau kaip tris milionus 
dolerių. Kiekviena auka, tai 
plytelė, kuri amžiais stovės šia
me rūme. J ieškoma geradarių, 
kurie galėtų paskolinti lengves
nėmis sąlygomis ar be nuošim
čio. 

Tie didžiuliai kultūros rūmai, 
tai liudymas kaip seserys visa 
sie|a atsiduoda jaunimo auklė
jimui. Žmonės tai jaučia. Jau 
dabar yra paduota 400 prašy
mų mergaičių naujai įsiūti į šią 
mokyklą. Iš viso ši didžioji 
mūsų mokykla galės sutalpinti 
1,200 moksleivių. 

Dariaus testamentas 
moksleivėms 

Simbolinga, kad pro šviesius, 
erdvius šios augštesniosios mo
kyklos langus matosi žaliuojan
tis Marąuette parkas ir čia pat 
gražusis paminklas Dariaus ir 
Girėno, tų drąsuolių Atlanto nu 
galetojų, kurie savo testamentu 
jaunoms moksleivėms primins 
reikalą aukotis Lietuvai ir pa
reigą savo gyvenimo didžiuosius 
bandymus pradėti tikintis Dan 
gaus palaimos. 

Poezijos knyga 
Skulptorė ir poetė Leah Shef-

field išleido naują savo eilėraš
čių rinkinį "Souiful Security". 
Ji yra neseniai atsivertusi į ka
talikybę amerikietė. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PEISTATDMK 
V I S O K I U Ai * u ; 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

S T A S Y S LITVVINAS, Prez . 
3 0 3 9 S o . H A L S T K D ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
Al'KATNAyiMĄ IK l'KKKIŲ PRI

STATYMĄ TKIKIAMK 
NEMOKAMAI 

RASTI N ft ATIDARYTA katniicn nur 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro i< 
ftcMadicnialH Iki 3 vai. vakaro 

AukStos Rūšies Fotografijos 
VESTUVINES MIOTItAl K O S 

MINI. 81'J XI AI A B C 

Precin Photo Studio, Inc. 
K.Ivardas J. I'lis, aav. 

4008 Archer Ave. 
Tel. VliKiiiia 7-2481 

SOPHIE BARČUS 
EADIO PROGRAMA 

U VVGEh stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
SESTAD. 8:30 iki 9:30 vai. ryte 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
ii tos pat stoties PIRMADIENIO 

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

Chicago 29, I1J. TeL HHmlock 4-2413 

Jų statybai sunaudota apie 2 milionus plytų, apie 900 tonų plieno ir geležies. Pastatas bus daugiau kaip 3 
milionų kubinių pėdų talpos. Jame yra apie 700 langų. Šioje augštesniojoje mokykloje galės studijuoti 1,200 

moksleivių ir galės gyventi 60 mokytojų. 

Ispanų premijos 
1951 metų premijos Ispanijo

je taip paskirstytos: Servantės 
premija 25,000 pezetų atiteko 
R. Mirandai už apysaką "La ca-
sa de la fama". Jose A Riveros 
premija 25,000 pezefu -— L. 
Rosales už poezijos knygą "Ri
mas". Mažesnes premijas 

Paveskite mums savo rūpeseliu*, 
ruošdamiesi keliauti Amerikoje, 
vykti I Europa, ar kitą kurią Aal|. 
Parūpiname keliones bilietus: lai
vais, lėktuvais, traukiniais, au
tobusais. Atsipalaiduojate nuo rū
pesčių ir nereikia daugiau mo
kėti. Organizuojame ekskursijas 
su viešbučių aprūpinimu. Per
siunčiame pinigus i užsieni. 

SEGHETTI TRAVEL 
BUREflU 

2451 So. Oakley Ave. 
(netoli "Draugo" redakcijos) 

Telof. YArds 7-3278-3279 
CHICAGO 8. ILL. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi j namus. 
DARBO VADAJDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. RIMKUS, 4119 So. I'raneisco. 

Telcf. Y A 7-1009 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA IERKRAUSTYMU 

ir įvairių dailių pervežimus 
Taip pat persiunčiame j užsienį 

pakictčlius įvairaus maisto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED S i H E E T 
Tel. DAnube 6-3245 

-» 

gavo. 

užima 100 didžiulių lapų. Kas-1 pusės, kad šviesa būtų švelnes- ta vien tik lituanistikos vei^a-
dien čia dirba tarp 100 ir 120, nė, gi gamtamoksliui, su patai- lams, specialus lituanistikos kny 
darbininkų. 

Iš lauko pastatas jau užbaig
tas, jau rūksta dūmtraukis, džio 
vinami rūmai ir vyksta tinkavi
mo bei vidaus jrengimų darbai. 
Viskas daroma taip, kad nebū
tų pavojaus gaisrui, taigi — 
medžio nėra. Sienų pertvaroms 
vartojami metalo rėmai su me
talo stipriu tinklu, kurs apkre
čiamas tinku. Durys ir langų 
rėmai aliuminijaus. Niekad 

pomis ir mažai oranžerijai — iš i gynas. 
pietų pusės 
saulės. 

reikia daugiau 

Mokslui ir praktikai 

- i/b • 
mingesnių pramogų ir parengi
mų vieta: čia salė, gymnasium, 
muzikos ir choro pratybos pa
talpos. Per rūmų vidurį — stu 
dijų ir mokslo klasės bei kam
bariai, knygynai, muzejus, gi 
tame sparne toliau nuo triukš-

Fizikos, chemijos kabinetai 

Atskiri kabinetai fizikos, che 
mijos mokslams. Klasėse flo-

Klasių bus iš viso 27. Ša- rescent šviesos atsimuš nuo lu-' mingos gatvės, arčiau ligoni-
lia to — specialios patalpos bų. Sienose specialios spintos ines — koplyčia ir celės sese-
jvairioms mergaičių pratyboms klasės knygynėliui, o iš lauko i lems mokytojoms. Bus vietos 
Viename kambary slaugė mo- pusės prie kiekvienos klasės" - j60-čiai seselių. Atskira patai 
kins, kaip namuose globoti Ii- maža užrakinama spintelė kiek-
gonj. Kitame — siuvimo pamo- vienai moksleivei savo drabu 

pa kapelionui. Taigi — rū-

žiams ir kitiems reikmenims 
pasidėti. Grindys asfalto ply 

kos, speciali vieta virimo pa 
jų nereikės dažyti. Ir korido- ''• mokoms. Vienas kambarėlis — 
riuose, kur tik galima, varto-Į bus namų ruošos praktikos darltelių, fronto papuošalas • • dirb 
jamos plytelės, lyg stiklo pa-ibams; tai lyg gyvenamo butoįtinis marmuras, taigi dega-
viršiaus, kurias užteks nuvaly-1 kambarys, kur mergaitės iš-j mos medžiagos statybai visar 

ti, bet nereikės dažyti. | moks kloti lovas ir kitus namų 
Dabar tokius pastatus jau ne i tvarkymo darbus praktikoje. 

b e į m a n o m a s t a t y t i . K a r o s u - K o m e r c i n i o u : m o k y m o s k y 

varžymai neduoda vartoti tiek i r j u j e v i c n a s kamj)arys bus lyg 
metalo. Tai bus, per ilgesn" j u k r a y m o d e r m š k a s ofisas, su 
laiką, paskutinis toks praktiš-j mo(ie rniškiausiomis, elektrinč-
kas lietuvių pastatas. i m i s skaičiavimo ir kitomis ma-

Baigsime iki rugsėjo 1 die- j S i n o m i s < Susirgusioms mokslci 

nevartojama, 
garu. 

Apšildymas 

nos, 
tas. 

tvirtina superintenden vėms bus maža iigoninėlč, sa
lia kurios gydytojui ir slauge: 
kambarys. 

Daug vietos skiriami mu.i-
kai. Atskiru kambarėlių eilė 

SpcejaJiJt? c l j o r o ir orUtmiro 
kambariai 

Specialūs kambariai — atski
ra? choro ir atskiras orkestro 
praktikai, su plačiais laiptaip 
atitinkamai sustoti. 

Moderniška spurto na 15 

O statyba nuostabiai didelė 
Ypatingo erdvumo kambarys 
skirtas kūno kultūrai gym-j muzikos praktikoms, sandėliu-
nasium. Bus visi moderniški, kai muzikos instrumentams,' kambarys programai ^tforduo-

Kilmy sale 

Viena salė be langų. Či< 
vyks moksleivei^- pritaikyt; 
fjjmų denvm U avimas. 
ka|y didžiosios auti i ir Uos 

Užoa-

_— 

KAZĮ MIKU A KAUPAITE 

rašytojai J. Nįeto, M. Ciespo ir, 
F. Gutierrez. 

Žurnalisto premija 25,000 pc-j 
zetų atiteko prof. J3. Caballerro. 
Karališkoji Ispanijos Akademi
ja paskyrė premiją uijiciiio ko
respondentui F. Fcrnaadez-Ąr-
mesto. 

Teatro premijas gavo: J. 
Sotelo už dramą "Gminai dc 
Guerra", už vaidybą po 10,000 
pezetų buvo apdovanoti geriau
sieji praeitų metų aktoriai: T. 
Gasco, P. Lorengar, A. Ariaric, 
E. Vilches, V. Lcon, apdovano
tas ir baritonas M. Aųsensi. Ma
drido miestas savo dramos pro- j 
miją paskyrė dėl J. Carreno už 
yeikalą "Condenados". 

Advokato žodis 
v . I 

sporto įrengimai. SpccįalJai jtaij specialus knygynėlis muzikos ti. Visuos rūmuose bus įvesti 
L;*- tferinMam* «iena soorto! klausimais. garsiakalbiai. Pagrindinės .musyta darinėjama siena sporto, 

Studentė y veica rijoje, vėliau 
ji tapfl Sv. Kazimiera seserų 

vienuolijos steigėja. 

. Į katalikybę alsi-v. ves advo
katas B. VV. HMUor parašė 
straipsnį "What My Religion 
M e a n s t o M c " , k u r į M i n n c a p o l i s 
Star išspausdino pirmame pus
lapyje. Čia jis pabrėžia, kad ka
talikybė įtneša "paklusnumą įs
tatymui, pagarbą autoritetui, 
neįpuolant tačiau į valstybės 
dievinimą; — laisvę, žmogaus 
teises, pasaulio taikos viltį; — 
tiesą apsaugotą nuo klaidos; — 
pastovią vertybių gradaciją; — 
prasmę ir tikslą tvarkingojo vi
satoje; midus drausmes ryšius, 
kurie derinasi su protu, prigim
timi ir žmogaus paskirtimi; — 
meiles įstatymą." 

•',*;*,-•'- •— < & & M 

JŲ LAIMEI TURĖKITE 
PARUOŠĘ SANTAUPAS 
* Dovanoms 
* Švietimui j 
* Apsaugai 

<lf m,? m, 

ATIDARYKITE SĄSKAITA 
DABAR! 

GERI DIVIDENDAI. Garantuotas Sancnmaa 
Santaupos Išmokamo* Pareikalavus 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 

UNIVEBSAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 So, Halsted St Chicago 8, IUinois 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais , antradieniais ir penktadienia is nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 v a i vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeš tadienia is nuo 9 vai . ryto iki 3 vai . p. p. 

" • — • ' • i II • • i i . > ' . i i 

WILKtN FAMILY DEGTINI YRA ŠVELNI, KAIP ŠILKAS 

—— 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
NJQKA GJERUS DIVIDENDUS 

KiikvieiiHs žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
I'radek taupyti šiandien! 

MUTUAL -3X«/SAV1NG$ 
A N O l O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. C O T K * * d • Chteoo* 8, WL 
IOHNlKAlAKALiSIUS,P»%t.«r«4.V1rgWo7^74F 

U««~l H $10000 hf f . L L U C | 

T U I W I U I N f A M U Y C O . , l A V V K E N C E B U i G . I N O . • 8 6 P R O O F • 7 0 * G g A l N N E Ų T I A l ( P U i r $ 
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L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

5AFETY OF YOUR 
SAVINGS 

B.R.PICTKIEWICZ PRES 
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tt DIENRAŠTIS bfcAUOAS, CHTCAGČ), ILLINOX9 Ketvirtadienis, bai. 1?. 10?.? 
M 

I»0 PAMALDI' 

(Jenerolas Eisenhovvorls ir jo žmona išeina iš bažnyčios Pary
žiuje Velykų rytą. (INS) 

PADĖKA 
Balfo 13 skyr. valdyba Los 

Angeles, Calif., už kovo men. 
30 d. surengtą parapijos patal
p a e ir neblogai pasisekus} ba-
zarą nuoširdžiai dėkoja vietos 
lietuvių parapijai ir jos vado
vui kun. J. Kučinskui už nemo- I 
karrvi pasinaudojimą patalpo- į 
m':!. Dabšienei, Pamataitienei, 
Karalienei, Navickienei, Niū-
nc. ienei i" kt. už maisto paruo
šima ir J o patiekimą. Starkie-
n^i ii- Petroškienei už dovanų* 
paruošimą ir sklanda jos pra-
vevlimą. Vėdarui, Strazdui ir 
kt. už pagalbą. Visiems auko
jusiems fantus. Damuliui UŽ ka* alyvos apšildymą*; vlal moder-
auką $5.00. Ir visiems savo da- n ,*M l,:U»>'»;ii- T u , l t " P^atyti i-
lyvavimu bei kokiu nors būdu 
prisidėjusiems prie bazaro pra-
vedimo, prie vargan patekusių 
tautiečių gyvenimo kelio pa
lengvinimo. 

PROGOS — OPFORTUNITIE8 

PARDAVIMUI « l tOSKUXfi IR 
MfcSINfc 

Yru 4 knnib. gyvenimui 
Kulną $2,000 

Tel. Y Artis 7-1914 

Seniai' įsteigtas restoranas su
jungtas su šiaurės apylinkės 
viešbučiu. 

SAUKITE: 

DElaware 74696 
po 9:30 vakare 

Parduodama taverna ir 'j niiRSti; na
mas prie fabriko J&Jlmo. Gerai ja-
teigtas, nuolatini kandlentne preky
bų. .' kamb> butą* užpakalyje, 7 
kiliuli. vtrftuje, Kura/.as. AutomatiA-

vertinti. Įkainuota (reitam pardavi
mui. 4254 Ko. Ashland Avi*. 

Balfo 13 nkyr. valdyba 

Ne:.ik perdaug išdidus lai-

RE8ALE SHOP 
Vlolnlty 75th A Vlncenne* Corner 
locatlon. Store 40x50. Reasonable 
rent, good leaae. Ideal for oouplo. 
Sacriflce. Kbtturea and »took ai u 
nmaah oul i>i-U*<» of only $4r,o.on For 
nu m. 'liuli- sale, diu- to otber lnto-
resta. 

mtt i -r f le ld 8(1131 . . .8-3171 

Taverna ir namas parduodamas. 
mtje ir nepamesk galvos n e l a i - , i 2 automobilių garažis, geras biz 
meje. 

Kleobulas 

GERIAUSIA DOVANA 
T. Angelaičio anglų k. kriyga 

Who ls Worse Sialin 
Or Hitler? 

kurt vaizdžiai aprašo I Irt m o s okti 
paeijaa, dabartinei kančias Ir ko

vas už laisvę. Kainu 75 ivritai. 

I š s a k y m u s su pinigais siuskite: 

DRAUGAS 23? t S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

l'Žsakytos knygos pasiunčiamos 
paStu. 

nis ir pajamos. Turi parduoti. 

Kreiptis paa: 
Mrs. John Drevin 

6011 So. II•.ilsini St. 
C1HCAGO 21, 111. 

Parduodama taverna, labai judrioje 
kamuiiičjc vietoje. Nauji {rengimai. 
Išklota pusinėmis šakotomis lento
mis jr specialiais papuošimais. Vir
tuve su moderniais įrengimais ir 
Deep Freeser'ia. Kelkiu pamatyti, 
kad Įvertintume! 

* t 

l»OKT JI PADDOCK CLUB 
Vlitory 2-tt.™7-95Wi 

30.r>7 S<». tlnlsted Str. 

Ar jau turite jsijrUe "Sūduvos" 
išmistą visiems žinotina, ypač 
naujai atvykusiems l ietuviams 

INFORMACIJA APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINĮ APRŪPINIME? 

Jei dar neturite, tai pusrcnbėkit! 
Leidinys labai patogus, kiše

ninio formato. 
Šiame Infirmacianiame lei

dinyje be kalendariumo įdėtas 
plati informacija apie Jungti
niu Amerikos Valstybių fede-
ralinį socialini aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšalių registraciją, jvairŪF 
adresai • pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga 
nizacijų, sąjungų ir kt., be te 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

šio leidinio kaina—40 centu. 
Užsakymus su pinigais siųs 

kitę: "DRAUGAS", 2334 So 
Oakley Ave., Chicago 8, Dl. 

PARDAVIMUI 

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

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
.suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandagiausią patarnavimą. 

Western Auto Exchange 
ATSARGA GEDOS NEDARO. 

Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MIC. A. Š U T A S 

Western Auto Exchange 
6400 So. Western Ave. 

REpubUc 7-6400 

PARDUODAMA 
mažai vartotas televizijos aparatas 
17", elektrinis „Coca Cola" šaldy
tuvas 7 dCžig talpumo gerame sto
vyje, 2 pinigų reglstorlal, dviguba 
visai nenaudota lova su 2 matrasals 
120 bosų akordeonas ir keM šimtai 
vairiu stiklų, stiklinių bei kitų indų, 

Kreiptis telefonu 

BIshop 7-1045 

Rcmkite "Draugą" 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
B U b l N E S S S E R V I C E S 

PAGAL PAŠAUKIMĄ 
$3 Patarnavimas $3 

(PrieJo dalys) 
24 vai. kasdien, patarnavimus 

(Vakarais ir sekmad.) 
RADIO SUSISIEKIMAS 

Master Television Service 
HAymarket 1-4848 

HELP WANTED — MOTERYS 

Aro you Interested I n a permanent 
position with a fteoure future? \v»-
Have several irnmedtate openlngs 
for alert young WOftien In tho fol-
lo\vliiK eapaolty. 

• TYPIST (opportunity for ad 
vaneenn-nt to „adiuslment" 

• TYI'IST r t m IUI I.IN<; 
• l \ l > i : X CLEKK 
• l l I i : CLERK 
• . l l M O i t AOOT. CLI- : I (K 

Kxperleneed but vviu coniider eon-
sciejitious beglnner». Rxoellent work-
lug condittona, dlv«ralfled dutlea. A -
bove average employee benefits in-
oludtng pald vaeatlon, hosp, Insu
rance, Meri t Increasos .<• spoclal em
ployee merohandlae dlsoount, r> day 
week, opportunity to use your own 
initlatlVs, Call or apply & diseuM 
your future wlth. i 

c o \ T | X i : N T A L PRODUCTS, INO, 

S!o:i« S. Mkhlgan 

CAlumet 5-7:173 

HELP WAJVTEI> MOTERYS 

EXPERIENCED TYPIST ' 
(.1 \» »r\i oFi ' ic i ; \voitk 
Prėfer higb. Hfliooi gradnate 
l ' O l l l . good sturtl ng salary 

Oony, Iransportnllon 

MILLS ENVELOPE CO. 
240?, N. OAKLEY 

Itltiinsnick n-SUMO 

VVe liave an imrne.iialf opening for 
capable alort 

T Y P I S T 
H«r<> \H n ppi'inaiH'iit pn.sllion \vitli 
a secure future for ooniolentionl 
\vork(!i-. D?xceUęnt vvorklng oondl-
tiotis. illver.Hlfled dutles Iri OUr sal^s 
office. 

r. D A * WF.I<:K 
(JOOI) STARTINV, SALARY. 

ral i Mr. Bergner 

. for personnl lotoivlfvv. 

WA 2-9710 
REIKALINGA padavėja (nuo 30 iki 40 
m. ami.) Vai. 2 iki 10 vakaro. Sekma* 
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. va
karo; 1 diena laisva kas savaitė. Unifor
mos ir maistas duodamas, GeriaUtiai at
lyginimas ir arbatpinigiai. Ateikite: 

RULF.Y'S GRILL 
824 Glen Flora Ont. 9824 

Ar Jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su gera uteltlm? Mes turlnif 
dvi vietas dčl gabiu moterų. 
• Invcntory Contiol Clerk (mužai 

• maftlnraScioj 
t Buhalterta padėjėja (mašininke) 
Mes priimsime Ir sąžiningą prade
dančią dirbti. Puikios darbo sąlygos, 
Jvairlos pareigos, Įskaitant bendrų. 
jstalgoH darbų. Proga pavartoti savo 
K'iibumą Ir proga progresuoti. Vlrft 
vidutiniai darbininku priedai, iškai
tant gi upėn apdraudimas, gyvybes. 
Ir l igoninei apd raudų; užmokamos 
atostogos. Pietų apyllnkflj, sutaupy
kite ant važinėjimo, šaukite Mr. 
Dieta dėl asmeniško pasimatymo. 

M'Abnsh 2-r>,"iOO 

Mus JicAkoTin- gabios jaunos motom 
dėl bendro raštinės darbo. Puikios 
darbo sųlygos, jvalrioH pareigos. ld<a 
llska vieta dėl jaunos pradedančios 
dirbti. Geras atlyginimas, daug prie
dų. Saukite Mr. Baron. 

MErrimac 7-2200 

If you have the quallfleatlons that 
makes a good 

KFCRETAHY.STENOmvU'HKR. 
We have a permanent position avail-
able to you. One that offera oppor
tunity congcnial surroundings, and 
nhance to use your o\vn inltlativo. 
6 day week — employee boneflts, 
apply, ĮMr. Davis. 

143U Meiehamllse Mart 

Reikalinga: Gabi „Cashier ir 
bendram įstaigos darbui darbi
ninke. Evanston apylinke. Re-
tail krautuve; geras atlygini
mas, šaukite: 

DAvis 8-6244 

CLERK • TYPIST 
Permanent 

5 day 40 hour week 
Many company benefits 

ADMIRAL CORP. 
4150 N. Knox Ave. 

D C M E S I O 

1 
t 

i 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 
# 

Pinigus su užsakymais 
siųskite: 

„D R A ū G ft S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

Galingiausias yra tas, kas 
laiko save savo valdžioje. 

Seneka 
• 

I \VOItK OliOS*} TO HOftfE 
I Have travellntf and expen.se. We aro 

looklntf for a eapable alert typlHt. 
, Kxeellent vvorklnK eonditlonH, dlver-
• sifled (lutles. Ineludlng lite dleta-
i tlon. Permanent, B day week. Pald 
' vaeatlon after 1 year. Perlodlo wage 

Inerease. 
\ e a r 22nil A Halsted 

Pho!ve for pemonal lntervlew 
L. J. Haubl. 

Ilayniarkot I -«210 

STENO - TYPIST 
Order dept. Established order Co. 
Permanent. C. T. A. transportatlon 
to door. 

WOODALL INDUSTRIES 
8AO0 Oakton Skokie 

COrnollii 7-2000 
Skokie 01 (H) 

Reikalinga moterti arba morgaitl 
bendrai) lelgvai narni; ruoial. Vi dio-
noH lkl plotų 1 arba 2 kartus ) .sa
vaitę. $1.00 j vul. šaukite: 

RITmboidt a. 1850 

Are you Interested in a permanent 
poHltion wlth a seeure future? VVe 
have an Iinmedlate openlnp for a 
eapable •tenosrapher, EhcoeUent 
workin«: condttlonH, dlverslfled du-
Uee; dlctatlon. lqqludlng sborthand 
and typlng- General offleo proc«-
dure. Klve day week. Many employee 
benefltn. -Good startine Halary for a 
eonselentlons worker. 

Call Mr, Per r y 
Vletory 2-«012 

Ar jfi.s esate susidomėjo su geru 
darbu- Ir užtikrinta ateit im? Mes 
turime vieta dBl gabios mašinistes -
saskaitinlnkSfl. Pn lms lme Ir sąži
ninga, sugebatu'ia pradedančia dar
bų. Paikios darbO sąlygos, įvairios 
pareigos, jskaltant pavaduoti tele
foniste. 5 d. I savaite. K mergaičių. 
rastlne\|. Saukite: .Mr. V. J. Healy 
dėl asmeniško pasikalbPIimo. 

CEntral 0-0010 

č ia yra nuolatinis darbas su užtik
rinta ateitim <l< i gabios 

StcnograflJoH — bendras raStln^H 
darbas. 

Puikios darbo sąlygos, jvairlos pa
reigos jskaltant stenografuoti dik
tavimą. Proga išmokti pardavimo 
darbų. Priimsime Ir gabių prade-
danela dirbti. Graži 'Jstalga, patogi 
miesto apylinke. 5 d. i savaitę, daug 
priedu. Ateikite dCl asmeniško pa
sikalbėjimo. 

LUCIKN LeLONa 
o N. Mlohlgatf 

16th augštas (floor) 

YVAITRES8ES, I^IMORIICNC^D 
Hours 4:30 P. M. to 1 A. M. 
Steady, good wage§, &. tlps. 

AI.SO 
GRILL MAN, SHORT HOURS. 

NIOHT WOHK 
Apply In person at 

BIG TOP 
oooo w. Rooievelt įid. 

OAK PAUK, ILL. 
Ar jos JleSkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateit im? Mes turime at
darų vietų gabiai stenografel ( leng
vas stenografinls diktavimas). Pui
kios darbo sųlygos, jvairlos parei
gos mfisu pardavimo skyriuje. Pri
imsime Ir sąžiningų pradedančių 
darbų. Užmokamos atostogos ir 
SventPs; ,r> d. j savaite. Ateikite arba 
Saukite Šiandien dfil asmeniško pa
sikalbėjimo. 

615 N. Aberdeen 

(2-tras augštas) 

SEeley 8-2100 

' m u ' iBTifor EBY&T' 

Cashier . 

Permanent 

5^ day week 

Pleasant working conditions ^ 
Paid vacation, group insurance 

Courtesy Motor Sales 
3667 West Grand Ave. 

HU 94300 

i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i 
••DRAUGAS" AGENCY 

23 E. Jackaon Blvd. 
Tel. — U I . I . M K , » -8 i»6 
2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrglnu* 7-0640—7-Bfl-ll 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

HELP WANTED — VYRAI 

Reikalinga masininivr* ir bendram 
ištaigos darbui mergaite. Y m nuola-
tiniH dailiau sugebancall, jaunai mer 
galli-i. Mis prlimnltnti liukam^ ir tik 
pradedančia dirbti, 

6201 So. VVestern Ave. 

Permanent Jobs 
IN 

• 
PRINTING 

MECHANICS 
CUTTING 

LABORERS 
TRAIN ON THE JOB 

IF QUALIFIED 
GOOD PAY 
DAY SHIFT 

HOLIDAYS and 
VACATIONS 

GROUP INSURANCE 
APPLY 

NATIONAL ENVELOPE 
CO. 

lOth and Sheridan Road 
VVAUKEOAN, ILL. 

Div. o U. S. F.nvelopc 

GENERAL FACTORY HELP 

for wood box making plant 
one familiar with 
woodworking tools 
SWANSON WOOD ^ 
SPECIALTIES CO. 
9220 Richard Street 
FRANKLIN PARK 
GLadstone 5-0918 

TOOL AlAUI-'KS 

Mlnimum 8 yeara experlenco. 
Permanent, top rates. 
40 hour.s, pluK overtime. 
Company benefits. 

Pbone BlAhOp 2-1205 

For appolntment, Mr. O'Brien, 
(Personnel) 

Ar jūs norite? Gera atlygini
mą... nuolatinį darbą... švarią 
dirbtuvę, modernišką valgyk
lą... puikią saugumą programą. 
Proga progresuoti; pilnas Blue 
Cross chirurgijos, gyvybes , li
gos & pensijos fondas. Pusiau 
su praktika ir be praktikos vy
rams. 

R H E E M MFG. CO. 
7600 So. Kedzie 

BUSINESS SERVICES 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

Tel.: DAnube 6-6887 

DAINA TELEVISION C0. 
3120 So. Halsted Street 

PKANĖ&1MAS 

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

3689 PIERCE 
Atdara pamatymui kasdien ir 
sekmadieniais tiktai pagal su
sitarimą. 

„Vertingas mūrinis namas" 

P. J. FRANKOVICH 
Saukite: Gary 4-6422 

REIKALINGAS BUTAS JNGAS BUTAS 

Savininkai, tuojau praftome d£rnr*lo! 
VyraH, žmona Ir .'1 valiui i Hkulilal 
jlfAko r> ar « kamb. •noapBtat.vio. 
fieapAlldylo holo bot Kurioje R^roJ 
dpyllnktj plfttvak, ar Alaurvak. mies 
to daly arti katallklikofl mokyklon. 
Tu r i savo allrjlne Ir KAZO kroanj. 
Oe.roH rekonifnd. Skambinkite 

NOrmnl 7-2 f &6 

Savininkai - - bfitlna: 2 patikimi mi-
iiiiKe nsmeriH skubini nori Kfiutl 3-5 
kamb. noapHtatyt.'j, apšildoma but.:; 
j pletuH nuo 79-toH tarp llalHted ir 
VVeHtern. Mok*M iki |6A.OO. Aloj VIA-
toj lAKyv<>.no 14 m. Turi Mtaltt. 

PiaSau ftaukti — \ 
i 

Slev\art t » M 4 l 

BEAL RSTATE 

Ckambnrlu nama«, apAildoman. aujf-
fitaa Mklepan, du ..lotal*1 — Clan 
mont AVf. arti «7tb U^ra« pirkinys. 

A. N. M A S I I I s 
(IftTtA K. WeMtcrn 

(2-a« augAtns) 
RIOpubUo 7-&5&0 

Savininkai - čia yra JOHIJ nuomi
ninkai: 2 sii.-i uj:<- ;isfti< ns ii 2 »;'•/.'i i 
l iauklit l vaikai, am/.. 12 m. ir 6 m., 
labai skubiai nori gauti 4 karnb. 
non pstatyto, neapftiblorna butą "U 
prlvatlAka vonia, plot vakariuose, šioj 
vl«-toJ isK.vvfno 12 m. NorAtu tuo-
iaus užimti, Geriausios rcliomonda-
fljos. I'rafto ftaukti: I»I«!IOII 7-8756 

Savininkai, Zfitbūtinas reikalas! 3 
suauKe. visi dirba, skubiai relka-
MriKi 4 ar f> kamb. buto, be apšil
dymo, pietinėj ar pletvak. miesto 
daly. Geros rekorm-ndacijos. Skam

binkite Vlncennes 0-2r»7.r» 

Savininkai, prašoma KelbCtL Atsa
kinga katalikų Aeima IA :i suauK>»-
Hlų. 2 dirba (vionoj firmoj 17 rn.). 
skubiai jiesko 4 kamb. neapstatyto 

Į buto, su apSildymu ar be, vak. ar 
i pletvak. miesto daly arba Clceroje. 
Į 8 m. dabartinėj vietoje. Geros re-

komend. Skambinkite ROckwell 2-
0051 Šiokiadieniais prieS 12 vai., vi
są dieną sekmad. 

Savininkai, praSom R'elbCtl! 3 suaugę 
2 dirbantieji, skubiai Jleftko 3 ar 4 
karnb. neapstatyto. apftlld. buto piet
vakarinėj miesto daly. 10 metu da
bartinėj vietoj. Savininkas ima vie
tą sau. Skambinkite BIshop 7-5650 

prles 12 arba po 6 vai. vak. 

GRAŽI moderniška nuosavybA par
duodama senesnio amžiaus žmonių: 
Morris, III. Geros pajamos. Morris. 
111. J>uplex namas su 2 mažesniais 
namais užpakalyje. Visi moderniški 
ant r< sklypu: alyva apšildoma: Šal
dytuvai, elektra, plytos, planuotas 
gamtovaizdis, savininkui galima tuoj 
užimti. Kaina $30,000 -- už $16,000 
galite. jsigytl. Mable M. Nevvtson, 
Sugar Orove, 111. Sugar Grove C327. 

Savininkas parduoda: arti 13-tos ir 
Central Ave. Cieeroje. Su pajamoms 
bungalow. mūrinis namas 6 % kamb. 
vlrSuj, 4 karnb. ir vonia rūsyje. Au
tomatiškas alyvos karsto vandens ap 
Šildymas. Automatiškas karstas van
duo. Kokliu vonia, veneelSkos užuo
laidos, i automobiliu garažas. Arti 
mokyklų, pulkus susisiekimas. Ga
lite tUftjau* užimti. Tiktai $11,600. 

TOvtnlialI 8-5092 

Savininkai — PraSome gelb&tl: 
Kropp Forge mašinistas Ir Žmona 
skubiai nori gauti 4 kamb. neapsta-
tytą, apSildomą butą vakaruose arba 
01061*0. I'uikiOB rekomendacijos. Gali 
tuojau.s užirntl. 

PRAŠO RAUKTI — 

KEnwood 6-1887 

Kada Jfls paskutinj kartą paslmatste 
su savo žmona? Apdraudimo agen-
tas porki'ltas II Now York'o noržtg, 
kad Jo Selma atsikeltu c'ia su Juo 
kartu gyventi, todfd skubiai turi 
gauti f» iki G kamb. neapstatytą, ap-
.'.'iliinm.-i arba ne butą. MokSs iki 
$95.00 jei apšildomas. Norėtų gauti 
vakarų priemiestyje arba pietvaka
riuose. Saukite.- WEb0t«r 9-7241, 
Mr. Conger. Saukito nuo 8:30 ir 
4:30 tiktai Šiokioms dienoms. 

Savininkai — tuojaus nori gauti gy
venamą vietą: ..Airline eo-pllot". žmo 
na, 2 vaikučiai nori gauti 2 miega
mu Ju neapstatytą namą arba butą. 
Geriau pietvakariuos*-, bet bent ku
ri graži miesto dalis bus gera. Mokta 
iki $100.00 J mčn. Geriausios re-
komendaeijos. Saukite: CiKoemlenf 
5-0U59 po C vai. vakaro (oollect). 

Lietuvis veteranas, žmona ir 3 ma>.l 
vaikučiai gerai ISauklčti skubiai tu
ri gauti 5 arba 6 kamb. neapstatytą 
butą, pietvakariuose, vakaruose nuo 
VVestern. Arti katalikiškos mokyklos. 
PraSome fcelbStl. 

Šaukite: 
REpubUc 7-4S88 

Atsakinga pora susituokia sekre
torė ir chemijos inžinierius, reika
lingi 2%-4 kamb. neapstatyto buto 
su apSildymu, pietvakarini J miesto 
daly j pietus nuo 7fith St. Geros 
rekoin. Skambinkite ItAdellffe 

8-1MB 

Savininkas parduoda — St. Clotllde's 
parapijoj: 6 karnb. mūrinis namas 
1 augSto ir VJ. Yra vU-tos virSuJe 
dėl kito kamb. Ir vonios. Kokliu vo
nia. Kabinetu virtuvė su IMsposall 
Natūralus židinys. Žieminiai langai 
ir vario sieteliai. Karsto vandens 
apšildymas. VeneelSkos užuolaidos. 
Garažas. 37x165 pėdu sklypas. Jkai-
nuota gerai, $21.750. Kaukite: 

RAdcllfte 3-0504 

Parduodamas 2 augStų namas su vi
sais baldais. Kreipkitės ant antro 
augSto pas p. A. Budavičalte. 
451.1 \Vooil St. CHIGAGO. 111. 

Savininkas parduoda e kamb. Cape 
Cod namą gražiame vakaru prie
miestyje. 100x167 pfidu sklypas. Kok 
lino vonia ir virtuvg. „Forced alr" 
— karstu oru apšildomas. Automa
tiškas vandens šildytuvas. Krosnis, 
šaldytuvas. 2 auto. garažas. Ideali 
vieta valkams. Autobusu susisieki
mas su katalikiškom ir vleSom mo
kyklom. Tiktai $14.500, nori skubiai 
parduoti. Tuojau užimamas. 

HIIKlde 7289 

Savininke mirus vyrui, parduoda 
tik už $15,000 grynais pinigais: šiau 
rės VVlseonsln: 2 namai ant to pa
čio sklypo: didelis namas turi ge
ras nuolatines pajamas patarnauja 
dėl turistu Ir nuolatiniams pardavė
jams (salesmen): Kuslsioklte su sa
vininke. Mrs. Mornle Shields. L' r. •; 
S. 4th Avenue, Hte 13. Park Pails. 
VVlseonsln. c-150-K. 

Savininkas parduoda: arti 15-tos & 
50-tos Ave. Clceroje. 5 kamb. na
mas, ..shlngled", uždara veranda, 
pilnus rūsys & palėpė. Kokliu, vonia, 
didelė kabinetų virtuvė: kilimai gy
venamam ir valgomam kamb.; ve
neciškos užuolaidos: radiatoriaus už
dangalai, dideli klozetai. Automatiš
kas karSto vandens apšildymas Ir 
karstas vanduo, žieminiai langai, sie 
tellal. Arti mokyklų, balnyčių ir su
sisiekimo. Galite tuojaus užimti. Tik 
tai $13.900. ftauklte: 

T<>\\ii ha II 3-2138 

Tlnley Park'e savininkas parduoda 
namą, apleidžia valstybe. Turi par
duoti 6 men. senumo 5 kamb. me-
dlnj ranch namą; I miegamieji, san
dėliukas, ant 1 akerio. Automatiš
kas alyvos apšildymas. Ąžuolinės 
grindys, beržiniai virtuvės kabinetai 
$12.500. Keikia jneStl tiktai $3.500 
grynais pinigais — 17390 Central 
Ave., Tlnley Park 2354. 

Savininkai — praSome golbSti: vi
dutinio amž. naSlys, patikimas, in
žinierius, skubiai nori gauti arba 
4 kamb. neapstatytus. apSildomą bu 
tą pietvakariuose. Mokės iki $05.00. 
Geriausios rekomendacijos. Naujas 
savininkas užima dėl savęs, 

šaukite: 
BOulevard 8-1691 

Savininkai — malonėkite tuojaus pa 
Saukti: jauna pora (2 vaikučiai) sku 
blal nori • gauti 4-5-G kamb. neap
statytą butą. vakaruose arba vaka
rų priemiestyje. Mokta Iki $76.00 
mėn. Puikios rekomendacijos. Turi 
nuolatln) darbą. Saukite: VTllag^ 
8-6112 arba FOrest 6-2950 apmokė
sime (collect) . 

1ŠNUOMUOJAMA 

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-ft640. 

P E R S K A I T Ę "DRAUGĄ' 

DUOKITE •» KITIEMS. 

IŠNUOMOJAMAS D A K T A R O 
K A B I N E T A S 

labai dideliame kampiniame name: 
išteistas Ir operuojamas kaip dak
taro kabinetas per 17 metu. ( D a 
bar yra tuščias: parinkta apylinkė 
turinčiam plačią praktiką daktarui. 

Apylinke N. W. kampas Kedzie 
Ave. & 55(h Str. 

Pasiteiraukite .vaistinėje (drugsto-
įc). Savininkas O. Zuraitla. 

Telef. TRiangle 4-6262 

P R A N E Š I M A S 

Atdara del inspekcijos — sek
madieniais nuo 3 iki 5. Patogu 
j bažnyčią; pilnai išdekoruo-
ta; 4% kamb. — 1 aukšto nau
jas mūrinis namas gali būti 
tuojaus užimamas. 
3705 S. 58th Ave. — CICERO 
Kiti V/o kamb. namai ant 23 
ir 3426 — 58th Ave. — Cicero 
ir 3424 58th Court, Cicero. 
7 kamb. padidinamas; 4 kamb. 
užbaigtas 3635 S. 59th Court, 
Cicero, 3245 S. Maple Ave.' — 
BERWYN. 
3 butų — 5-5-3 gali būti uži
mami tuojaus — 3 automobilių 
mūrinis garažas. 
SKARECKY CONSTRUCTION 

CO. 
7345 Ogden Ave. — Lyons, Dl. 

LYons 3-4752 

Skelbkites "Drauge" 

Platinkite "Draugą" s 
^VIHO* 

I 
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Demaskuojami Kanados komunistai 
VYT. KASTYTIS, Toronto 

Toronte išeinantis dienrašt is , Kanados komunistiniais laikra-

Mirė Arturas Ribbe I • » t * * * t f i 

"The Telegram" net devyniuo
se numeriuose paskelbė savo 
bendradarbių Allan Kent ir 
Clem Shields studiją apie da
bartinę komunistų veiklą ir jų 
tikslus Kanadoje. Minėtieji žur 
n.įlįstai medžiagą savo straips
nių serijai sėmėsi iš vyriausy
bes šaltinių ir taipogi pačių k a 
munistų propagandinių leidi
nių. Studijos pagrindinis t iks
las a tsakyt i į klausimą, ar ko
munistai sudaro tiesioginę grė
smę Kanadai. Supažindindami 
skai tytojus su Kanados komu
nistų veikla, jie prieina išva
dos, kad tuo tarpu tiesioginio 
pavojaus kraštui nebėra, nep 
komunistų par t i ja vis dar esan 
ti per silpna pravesti revoliuci
jai. Jeigu kiltų ka ras su Sovie
tų Sąjunga, tada jau būtų ga
lima laukti ne tik sabotažo 
veiksmų, bet, labai galimas da
lykas, ir beviltiško komunistų 
mėginimo paimti valdžią j savo 
rankas. 

Didžiausias pa«isokinm,s slavų 
ir žydų ta rpe 

Kanados komunistų partija 
dabar oficialiai y ra vadinama 
Progresyvine Darbo Part i ja 
Jos narių skaičius siekia ar t i 
10,000. Su visais simpatikais, 
užsimaskavusiais po kitų pro
komunistinių organizacijų skrai 
ste šis skaičius pakila iki 
50,000. 

Daugiausia gerbėjų ir narių 

Sčiais. Drg. J. Yla, "L. B . " re
daktorius, kiek prisimename, 
būdavo labai nepatenkintas, 
jeigu mes, lietuviai žurnalistai, 
jo laikraštpalaikį priskirdavo-
me Maskvos vežimėliui — net 
teismu grasindavo. Dabar j am 
suteikta geriausia proga pat
raukt i j teismą "The Teleg
r am" leidėjus ir viešai įrodyti, 
kau "L. B ." nei su Maskva, nei 
su sovietiniu komunizmu nieko 
bendro neturi... 

Matant raudonųjų sūnų ir 
raudonųjų dukrų su raudonais 
li teratais organizacijų pavadi
nimus Kanauos komunistinio 
fronto gretose, darosi liūdna, 
nes šalia tų pavadinimų figū-

A. Ribbe 

Š. m. kovo 30 d. po ilgesnės 
ligos .netikėtai mirė vienoje 
Brocktono ligoninėje Ar tu ras 
Ribbe. 

Velionis yra gimęs 1887 m. 
ruoja labai šiuo atveju nema- . „ 
» a J . „i i.u i H **•- kovo 2 d. Krotušmo dvare, Zei 
lonus aodis Lithuanian . Ačiū, i 
draugai ir draugės, už puikią reklamą Lietuvai! Būtų daug 
geriau jeigu to "Li thuanian" 
tenai iš viso nebebūtų. Bene 
jums rūpi Lietuva... 

Tie patys veikimo metodai 

Remdamasi užsieniečių gru
pėmis, Kanados komunistų par 
tija nekartoja praeityje pada
rytų klaidų. 1931 m. buvo nu
teisti aštuoni Kanados komu
nistų vadai. Jų tarpe tada figū
ravo t rys rusai, suomis ir ju
goslavas. Šiandien parti jos sek-
retariatą sudaro angliškos kil
mės komunistiniai aristokra
ta i : Timothy Buck, Leslie Mor
ris, Stanley Reyerson, A. Alex 

mėlio valsč., Šiaulių apskr. Mo
kėsi Rygos ir Panevėžio reali
nėse gimnazijose. Ekonomijos 
mokslus studijavo Rygos poli
technikumo institute, kur jo 
studijas Pirmasis Pasaulinis Ka 

Pedagoginių ir psichologinių 
mokslų laimėjimai tinkamą at
garsį randa ir religijoje. Tai 
matyt i šiais laikais pražydu-
siame liturginio atgimimo są
jūdyje, pralaužusiame šablo
niškąjį ir trafaretinį maldos, 
jos formų ir individualinio su
prat imo kiautą. Iš lietuvių, re
liginės pedagogikom Klausimais 
domisi ir studijuoja kun. prof. 
Jonas Gutauskas (Kanada) , pa 
rašęs 250 psl. veikalą (rankraŠ 
tyje) -— "Valko Dievas ir Re
ligija", o praktiškai pedagog-
ginį — psichologinį momentą 
religiniame gyvenime taiko 
kun. prof. St. Yla, kas itin 
ryšku jo naujoje mažųjų mal
dų knygelėje "Vardan Dievo", 
išteistoje Nek. Pr. Seserų Put-
nam, Conn. Dail. Pauliaus Au-
giaus paveikslai šiltai palydi 
mažųjų maldos psichologiją ir 
ją sugyvina. 

Parengimai 
TRADICINIS VAKARAS 

CHICAGO, 111. — Skaučių ir 
skautų tradicinis vakaras su skau 
tiška programa įvyks balandžio 
mėn. 19 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoje. Po programos, Pakš 
to kapelai grojant, bus šokite]. 

PULKININKUI VLADUI RĖKLAIČIUI 
mirus, jo broliams gen. Mikui ir pulk. Antanui, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Antanas , Valerija Rugiai 

Kryžiai ant dangoraižių 

Iš Sibiro grįžęs, parvyko Lie
tuvon, kur nuo 1923 m. dirbo 
Lietuvos mokslo įstaigose kaip 
mokytojas, lektorius ir Lietu
vos jaunimo auklėtojas. Per vi
są tą laiką mokytojavo Rokiš-
kio, Biržų ir Kėdainių valsty
binėse gimnazijose, Tauragės 
augštesneje komercijos mokyk
loje, Kėdainių Kultūrtechnikų 
ir Geodezijos mokykloje ir pa-

Kanados komunistų part i ja J M t r f ^ S t t ^ l ^ 7 u k ! f ? l i * u D o t n u ™ s * • * Ū ^ ° 
yra sužvejojusi slavų ir žydų; n e p a t o g u , jeigu Kanadoje, kuri A k a d e n W *W P»t pasitrauki-
tarpe. Pernai Toronto didžiau j t u r i britišką daugumą, komu-
sioje salėje Massey Hali pra- n i s t a i nesurastų vadų britiško-

ir 

Did|ji Penktadienį New Yor-
ke ant kaikUrių dangoraižių 

ras nutraukė\ ir j , pat) liUoftk* i U u T n m u o t i kryžiai, Kal
varijos vaiadai. Atsirado grupe 
savanorių, kurie išspausdino 
13,000 religinių plakatų, kurie 
buvo Didžiąją savaitę išstatyt i 
New Yorko parduotuvėse. 

Juo mažesni mūsų reikalavi
mai, juo panašesni mes į die
vus. 

Sokratas 

Užsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuvių dirbtuvė* 

Pas mus Kalite nusipirkti JvuirLu ru
sių baldus, .lamų reikmenis: ftakly-
ftių baldus, namų reikmenis: salio no 
setus, miegamųjų setus ir kitus bal
du*. 

A R C H £ R A V E N U E 
F U B N I T U R B CO. 

fiav. JUOZAS KAZIKA1T18 
4140 Aroher Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
Prieš Įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekondmiskiau 
užsisakyti tiesiai ift mūsų dirbtuves 
Jei pageidaujate, galėsime duoti b 
kredltan. 

TROOST-PACHANKIS MONUMENTS 
Chicago's Most BeautifuI 

Showroom 

6819 SOUTH WESTERH AVENUE 
TeSephone GRovehilI 6-3745 

Chicagos Vienintelis 
Lietuviu Savininkas 
J o ! m U . I ' t te l i i i l ik i s 

(Patch) 

Žmonta Su Geru Skoniu 
Užsako Paminklus Pas 

PACHANKĮ 

Open Sundays 
9:00 to 6:00 P. M. 

Evenings Hy Appolntment 

Buy Direct From 
Manufacturer and Save 

Automobile transportation to 
and from our showroom nl-^ayn 

available. 

vestame "takos kongrese" 
šių eilučių autorius nuoa 
mis akimis gavo progos jsiti- todas visur y ra vienodas. Lie 

mo iš Lietuvos į Vokietiją 1944 
metais. 

Tremtyje taip pat mokytoja-mis pavardėmis. Vadinasi, ko-1 
eiludių autorius nuosavo- m u n i s t u p ^ t Ų o i veikimo m e - i ™ ^ f ^ ^ o "" Sche.nfeldo 

jhetuviskose gimnazijose iki 
1949 m., kada išemigravo j J. kinti, kad žydai su slavais su - , t U vo je vadovaujančiuose pos-

daugumą. Pagaliau net tuose taip pat demons t ruo j a - , A ' Vatotybes. C i a k u r - laiką 
mos lietuviškos pavardės, o u ž i p v e n o **<***% * Y / \ 1 ° f 
* A*- 4. • kn • •• .kutmiu laiku 58 Sav/tell Ave, 
tų pavardžių stovi tikriem po - ' f l " _ . . 

. Brockton, Mass. Sunkios dar
nai, duodantieji jsakymus. 

ir Lietuvoje, pirmosios sovietų 
okupacijos metais, Lietuvos ko 
munistų part i ja taipogi beveik 
išimtinai rėmėsi žydais, juo*' 
pasikviesdama ten, kur gauda
vo kakta j sieną atsimušti . Pa
vyzdžių galima būtų pacituot ' 
Kauno IX gimnaziją (buv. Jė
zuitų) : j jos eiles buvo įjung
ta žydų gimnazija ir turtingų 
tėvų žydukai tuojau pat sukū-

Tenka konstatuoti , "The Te
legram" reporteriai Allan Kent 
ir Clcm Shields atliko didelį 
darbą, supažindindami Kana
dos visuomenę su komunistų 
siekimais ir jų veiklos meto
dais. Mums tie visi dalykai y ra 

rė komjaunimo sekciją, išsida- S e r a i P " ! " * " " . to<™ n e t n c ' 
lindami vadovaujančius p o s - a P s i m o k a J ų k a r t o t l - T u o t a r " 
tus... Slavų simpati jas soviet i - i f" kanadiečiams jie nebuvo pa-
niam komunizmui galima s u p - ' k a n k a m a l a I s k u s - T o k l ? s t r a l P 
rasti jie per savo neapdai- \sn'" " * * " " d a u S , a u k a n a d , s " 
rumą kar ta is duodas, pagau- k , , J e «P a"doje ir ne vien tik 
narni ant patriotiškumo kab
liuko. Tačiau žydų palinkimą j 
komunizmą būtų žymiai sun
kiau išaiškinti. Šiuo metu 

tai apie Kanados komunistų 
partiją, bet bendrai apie. visą 
sovietinj komunizmą, sujungtą 
su sovietiniu imperializmu. Ta-

bo sąlygos čionai šiemet galu
tinai pakir to jo sveikatą, ir j is 
mirė tik suspėjęs sulaukti 65 
m. amžiaus. 

Velionis labai ilgėdavosi savo 
gimtojo krašto ir vis dar turėjo 
vilties dar kartą pamatyt i lais
vą mieląją tėvynę. Sielodama-
sis Lietuvos reikalais, tvirtai 
tikėjo tiesos ir demokratijos 
galutinu laimėjimu ir laukė lais 
vės aušros pavergtiesiems kraš
tams, ko jam jau nebuvo lemta 
sulaukti. 

GAV. 

jiems, rodos, turėtų daugiau d;v- « a l b u t ' " V K a n a d o f s o c l a ; 
rūpėti Palestina, negu S o v i e t ų . " s t « P a r t i-> a C C F n e k e l t « t l e k 

Sąjunga. Labai galimas d a l y - . d a u S t«™ksm<> « Atlanto Fak 
kas, žydus, bent j au Europoje, t o organizuojamos gynimo s.-
paskatino mestis į komunizmą kernos a ts isakydama savo ga-
Hitlerio pradėtoji antisemitiz- , n a k™ioa . , t e z e s - k a d < U u & i a u 

m<» akcija. Pagaliau, t enka su- ! d ė m e 8 1 ° r e , k , a s , K , r t i < * " -
tikti su nuogu faktu, kad So- n i a m t a u t « <V- EuroPos)_ atku-
vietų Sąjunga žydams kar ta is ! t i m u l i r raažiau * i n k h » ^ P " 
suteikia sunkiai suprantamų j 
privilegijų, pv. kaip gi kitaip | m 

suprast i pokarinj žydų plikli-

Jel turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smalkių skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

• • 

mą į Vakarų Europą. Juos so
vietai išleido tūkstančiais , pra
darydami geležinės uždangos 
vartus. Tuo ta rpu kitoms tau ty 
bėms geležinė uždanga vis dar 
tebėra uždara. 

Raudonieji Hūnfis ir raudonos 
dukros 

] Kanados komunistų fronto 
grupių sąrašą pateko ir dvi 
lietuvių Maskvos garbintojų or 
gantaici jos: Literatų Draugija. 
Iridžiunti "Liaudies Balsą'*, ir 
garsioji Sūttų ir Dukterų Pa
r a p i n ė Draugija. AčiG Dievui, 
'Tht Telegram" reporteriai jų 

sąrašuose tesu rado vos 1,700 
narių. "Liaudies Balsui" buvo 
suteikta seniai užsipelnyta ma
lonė jo antgalvis buvo ats
p a r i a s ka r tu sU ViffSJ' kitais 

S P E C I A L U S 
IŠPARDAVIMAS 

VILNONIŲ MftOŽJAOV 
VYRV ROBAMS IR 

M O I E R V KOSTUI M AMi) 
100% Vilny, "Worstrd" 

Gabardinas, "Sharkskins" 
ir Vhų 

$3.50 $4.50 
$5.40 už j a r d ą 

Sutaupysite iki $:U)I) už jardą. Uubar 
galitr iisiysti Europon tnedžiugą kos-
tiutnui nu \Uiits priedais u/ taip h:> 
ni4| kainą, kaip 

$17.04) 
AT\ VKIVE DABAR 

KOLEI \KS PASIRINKIMAS 

L. 8C F. TAILORS 
3464 3 . H A L S T E D ST . 

Trl.f. VArds 7-:i75.r» 
Atdara pinnad. ii K<l\iitad. 

iki 9 \al. \ a kai u 
K11, .mis du i:, IIIIN iki b vai. \akaiu 

• ifi) 

A. A. 
MARIJONA 

BRONIARCZYK 
Oyvcno 7018 Ho. WoHtcrn A v c 

Alirft bulandžio 15 d., 195^. 
t:46 vai. r>te, ttuluukua vi
dutinio itinžiauN. 

6lfll8 Chinigojr, I I I . 
litui M ko dideliame nuliūdi

me aunūH WiIltim, Stanley, Jo-
Hoph ir Haymond; duktprya: 
StaniNlava Mockett. Kranee:« 
I.oipart Ir Mary; anūkai, kiti 
Kimlii^H, diausral Ir pažjstanii. 

KflnaH paftiir\'Otaa Patki 
Honryk KoplyOloJo, 1734 W«\st 
48th Str. 

LuIdotuvfM j vyk y Iftffedlfinji 
balaudžlo l!» d., t*>6^ m., M 
l<oplV('iot< 9::}0 vąl. į'.vto bo •• 
atlydyta j St, Tnomaa Mou-
î 'lMtj piH<** Ą Ta»mun A \ »>. > 
pai'upi.iot) patn\'iMų. kurtojo j 
v \ k» gcdultnpfotj pumaldOH uii 
>^Hon*» Blnla. I'o pumuldg buw 
niilyditą j FtNiUrectloa (IUH-
t i . - Purk. III.) knpln<\s. 

Nuoširdžiai kvlorlatno viaun 
K I M I I I H ' H . • I : : I I I • n -•: i t ' |> l l Aj .St II I I I ! JM 

dalyvauti ŠI<»HP laidotuvėm'. 
Nuliūdę: SŪHŪH. Dtiktri'ys, 

AnOtUai kilt glmiitfs Ir drauual. 
Laidotuvių direktorius llon> 

ryk Paika, Tol. Y Ardu 7-3713. 

• !• • • • ! • I 
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JAU GALIMA GAUTI BILETUS 
Į ČIURLIONIEČIŲ KONCERTĄ 

Garsusis ČIURLIONIO ANSAMBLIS vel koncertuos Chi
cagos Operos Rūmuose 1952 m. balandžio 27 d., 3 valandą 
po pietų. 

Tai bus vienintelis jų pasirodymas Chicagojc šiais metais. 

Čiurlionio Ansamblis tur i paruošęs visai naują programą 
šiam koncertui. 

Sis garsusis ansamblis iš šio koncerto pelno $1,000.00 
skiria 1952 m. I ietratūros premijai. 

Biletus dabar galima gaut i vien tik „Draugo" raštinėje. 
Užsisakykite laišku, telefonu arba asmeniškai atsi lankydami 
j „Draugą". 

Biletų kainos y r a sekančios: ložes $3.80 (arba 8 vietų 
lože $30.00), $3.10, $2.50, $1.85 ir $1.25. 

Biletus užsisakykite tuojau. 

„Draugo" rafttinės adresas : 2384 So. Oakley Ave., Chicago 
8, tel. VIrginia 7-6640-41-43. 

t? = c 

ANKER * nuostabi siuvama mašina 
Garsi nuo 1876 — Garantuojama visam gyvenimui, ir pa
da ry t a pagal paskutinius vokiečių technikos laimėjimus. 

Anke r /RZ s iuva: 

5) siuvinėja su dviem adatom 

6) daro zig-zagus ir 

1) sagas 
2) kilpas 
3) monogramas 
4) ado 7) ki tas siuvimo kombinacijas. 

Pamatyki te „Anker" ir ki tas naujas siuvamas mašinas 
naujoje, lietuviškoje Brighton Pa rko siuvamų mašinų 
krautuvėje. Geriausios sąlygos! 

ARCHER SEWING CENTER 
4170 South Archer ftvenue 

HUnofo m Bfehop 7 4 0 4 5 «> O/*, 
• 

^ = 

T u s i a b u : Tarclkaluvus bo Jokio p r i m o k s i m o vykstame į 
fUtmUl padonH).iMtr»viniui. taip pat kopiamo į Honaa bet kokto« r0Slo» 
siuvimu ma*|Otui tiiok«daml Hug*iMaii»laH kalnas Ir paty« pattllmaipo 
l» nannj. IMatcnulii informacija tolklamc paskambinus* telefonu 

n I I •<>,. 7-1015 
• ••i i . " ' ' " • ! • • ' • • • » . • • • • i ' Į . i m u rJT 

John F. Eudeiki* 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

TltVS MODEUNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 i r BLshop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia Avenue 
T e l e f o n a s B I s h o p 7-9719 
A M I t l l A N d : Dl 1N > I R NAKTĮ 

e A N T H O H Y B. P E T K U S * 
~ L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

• 6812 S O . \VKSTKKN A V E . , CBCICAGO, fLL 
Telefooas GROVK1RLL 6-0142 

1410 S O . 5 0 T H A V E . , C I C E R O , I L L . 
Telefonai! TOWNHAIX 9-3160 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 
Šsmkitt 

MAŽEIKA « EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. Westcrn Ava. Air Condltloned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurio gyvona kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JOsų namŲ. 

(CCI 

\?;įf\Jįj$įt _• 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— Hjivlnlnko — 

i 

St. Casimir Monumen< 
fompany 

8914 West l l l t h Straat 
ViertHH P#lokas nuo Kapiniu 

lHdfflauHia* Paminklams 
P\*nų PasiHnklma* M*** 

Telel CKdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A m b ulau.su patai-navi- ^ ^ _^ 
mas y r a teikiamas jjį&lįjk M , s t u r l m e ko»>,>t*,,u< 

dieną i r imki*. Hel- įSf ^Mg v l f l 0 s e «J«agoa i r 
k a l e , Saukia f g į JO lU>HeIando dalyse ir 

tuojau p a t a r-
naujam, 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
3814 W. 28rd PLACE Te4. VIrginia 7-6672 
10766 S. MICIIIGAN AVE. PUIlman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET Tat SEelay 8*5711, 

ALFREDAy VASAITIS^VANdE 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLymuicJr-1003 

POVILAS J. RIDIKAS ~ " 
3854 S. HALSTED STREET 710 W. I8th STREET 

Telephone: YArds 7-1911 
LEONARDAS L. BUKAUSKAS 

10821 S. MICH1GAN AVE. Tel. PUHrnan 5-8661 

ANTANAS M. PHILLIPS^ 
8807 S. LITUAN1CA AVE. Tel. VArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArd* 7-1188,-1189 

JULIUSTlIULEVIčIUS 
1318 S CA1JFOKN1A A V K. Tel. LAfavettf 3 36*2 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
Mi4«J W 4« th S T R E E I l>l \ \TAH 7II-JHI 

wt i — 'iiww»sw—m iKnniiiiMMiamygĮi—H 
-̂

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Drangą"! 
"Drauge" rasite vėliausiu,, geriausiu, žiniai. 

/ 
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DIENRAŠTIS DRApGAS, OfftCAGO, ILLlttOlB Ketvirtadienis, bal. 1?, 1&52 

l 

IS ARTI IR TOLI 

X Motina Juozapa, šv. Ka
zimiero seserų vyriausioji, grį
žo aplankiusi Argentinoje besi
darbuojančias lietuvaites sese
ris. Jų ten yra 6, dirba per-

AUSTRIJOJ 

— Arkiv. J. Skvireckas da
bartiniu metu dirba taisyda
mas Senojo Testamento pirmą
jį tomą, t. y., Genesis Pradžios 
Knygas, ir ruošdamas antrai 
laidai. Jau visai pabaigta tvar
kyti ir perrašyta trečiasis ir 
ketvirtasis tomai, t. y., visi Pra 
našai ir Moralines arba Pamo-

010. BRITANIJOJ 

pildytoje parapinėje mokyklo-1 komosios Knygos, kurios lau-
je, pasitelkusios dar 6 vietines 
mokytojas. Iš viso mokinių yra 

kia tik leidėjo ir galėtų būti 
greit atspaustos. Visos knygos 

400. Dalbas vyksta dviemis pa I bus su plačiais paaiškinimais-
mainomis: berniukai ateina iš, komentarais, bet be lotyniško 
ryto, mergaites po pietų. Nors j teksto. Kaip žinoma Psalmių 
klimato sąlygos ten kitokios,i Knyga, išversta pagal naująjį 
bet amerikietėms seselėms — 
pakeliamos. Viena net čia bu
vusi liguista ten gali gana nor
maliai dirbti. Vasarą, žinoma, 
tenka daugiau karščio pakelti. 
Tėvai marijonai, kurie ten lie
tuvių parapiją ir mokyklą įstei
gė, lietuvaitėms seselėms mo
kytojoms rodo daug palanku
mo. 

Pijaus XII tekstą, yra išleista 
1949 metais Vokietijoje ir ga
lima gauti pirkti. 

— Arkiv. J. Skvireckas dėl 
kelionės sunkumų vykti į tarp
tautinį Eucharistinį kongresą 
Barcelonoje šiais metais nesi-

i rengia. 
— Kan. dr. J. B. Končius 

— Rradfordo Lietuviu Mo
kykloje. Ilgai čia dirbo pasi
šventė mokytojai — J. Jakub-
ka, St ',Juozapavičiuj, v. Ta-
seckas, O. *<igalytė, kartkar
tėmis ii- V. fgnaitirt. Kartu su 
jais dirbo Ir visą laiką mo
kyklai vadovavo kun. J. Kuz-
mickis. Sių metų pradžioje bu
vo išleista pirmoji mokyklos 
laida — viso 6 jaunuoliai (17-
17 metų). Kovo 29 d. mokyto
jams St. Juozapavičiui ir V. 
Taaeckujj buvo surengtos iš
leistuvės, išleidžiant juos į Ka
nadą. Išleistuvėse dalyvavo a-
pie 50 žmonių — tėvų, visuo
menės atstovų, išvažiuojančių 
bičiuliai ir mokiniai. Atsisvei
kinimo kalbas pasakė mokyk
los likę mokytojai, tėvai ir ar
timieji. Visi iškėlė abiejų mo
kytojų idealizmą, kai jie šalia 
mokyklinio darbo buvo akty
vūs vaidybos grupės „Atža-

I lyno" nariai ir dažnai rodėsi 
scenoje. Išvažiuojantiems do
vanas įteikė Lietuvių Mokykla, 
vaidybos grupė „Atžalynas" ir 
kun. kapelionas. Išvažiuojan-

SUSIPAŽINKIME SU f M H O K I A I S 
HHMBflBfltftfS&3&£'V'a'-£6X'-tt&fy 

Aleksandras Kazakevičius, te 
noras, ,,Čiurlionio" ansamblio 
narys, dalyvauja čiurlioniočių 
koncerto programos išpildymo. 

JLilian Rė/aitė, altas, „Čiur
lionio" ansamblio narė, at
vyksta j Chieagą ir dalyvaus 
koncerto programos išpildy
me. 

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

DRAUGO raštinės adresas: 2334 So. Oakley Ave., Chi-
cago 8, M., tel. VIrginia 7-6640-41-42 

Naujas vyriausybes 
narys yra katalikas 

PHJLADELPHIA, Pa.—Apy 
gardo.s federalinis teisėjas Ja-
mes P. McGranery pereitos sa
vaitės gale atkreipė j save vi
sos tautos dėmesį, kai jis priė
mė prezidento Trumano pa
siūlymą būti Attorney General 
ir vadovauti teisingumo minis
terijai. 

Jisai šią ministeriją perims 
iš Hovvard McGrath, kuris iš 
teisingumo, ministeįio pareigų 
buvo atleistas dėl kai kurių ne
susipratimų su prezidentu Tru-
manu. 

Galima sakyti, kad preziden
tas Trumanas negalėjo tinka
mesnio asmens paskirti \ tei
singumo ministerius. 

Visą savo gyvenimą nauja 

Chicagoje 
X „Aušros Sūnūs" iš India

na Hafbor, Ind. atvyksta j Ro-
aelandą per Atvelykj. Vakaras 
jvyksta Visų šventųjų parapi
jos salėje 5 vai. popiet. Vaka
rą ruošia Balfo skyrius Rose-
lande. 

— Chicago Herald American 
pereitą antradieni pranešė, jog 
Chicagos kauntėje gemblini-
mas vyksta gana plačiai. 

— Pinigu paroda. Balandžio 
18-24 dienomis Mokslo ir Pra
monės muzėjuje Chicagoje į-
vyksta speciali metalinių ir po
pieriaus pinigų paroda. 

— Kiaušiniu paroda. Mokslo 
ir Pramonės muzėjujus Chica
goje (57 Str. ir Lake Michi-
gan) balandžio 9 d. atidarė 
margučių parodą. Turima apie 

Trokštam lietuviškos dainos 
Kaip daugelis tautiečių, taip suorganizuotų chorų. Kas gi 

sis teisingumo ministens pasi-l .. * J! , ! •, • ^ i -. . . . . . . . . . cnos. Paroda tęsis iki balan-zymejo kaipo praktikuojantis Į j 
katalikas ir atsidavęs visa šir
dimi darbui ir pareigai. 

Jo gilus susidomėjimas baž-
— Ernest C. Wright, naujai 

patvirtintas Chicagos distrikto 

X Jurgis Blekaitis režisuoja; kietijoje Velykų metu aplankė 
dramą „Anna Christe". Šį ame-1 J. E. Kauno Arkivyskupą ir ta 
rikiečių rašytojo Eugene O'-: proga sutvarkė ir Austrijoje 
Neill 4 veiksmų scenos veika- Balfo atitinkamus reikalus. 
lą Lietuvių Teatras stato ge- > 
gūžės 10 ir 11 d.d. Internatio 

tvarkydamas Balfo reikalus Vo | tieji pažadėjo ir naujame kraš
te tęsti kultūrinį darbą, nes a-

nal House, 1414 East 59th Str 
Albinas Bielskis jau baigia ga
minti veikalui dekoracijas. Vei
kalo turinys iš jūrininkų gy
venimo. Vaidina Irena Nivins-
kaitė, Zuzana Venclauskaitė, 

X Kun. dr. A. Baltinis, pirk-

bu jaučiasi įpareigoti dirbti su 
jaunimu; kuriam aukojo gra
žiausias jaunystės dienas. 

— Nori keisti laikraščio var-
damas sau ir savo prieteliams <**• »B- Lietuvis", pasilikęs ar

timiausiu Europai lietuvių sa-biletus į „Čiurlionio" ansamb
lio koncertą, pastebėjo, kad ne 
kantriai laukiąs koncerto, nes 
„Čiurlionio ansamblį yra kelis 
kartus Vokietijoje girdėjęs, pa-Vytautas Juodka, Vytautas Va V1 . v , J . JV . 

J . , l likęs nepamirštamai geras ĮS-liukas ir Vacys Macieža. 

X Spalvotus judomiiosius pa 
veikslus, filmą iš Pietų Ame
rikos puslaukinių gyvenimo, ro 

pūdis, o Amerikoje neturėjęs 
progos išgirsti. 

vaitraščiu, stengiasi daugiau in 
formuoti apie Anglijos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimą. Ta 
proga kaikas laikraštyje siūlo 
savaitraštį pavadinti „Europos 
Lietuviu". J. Dirginčius rašo: 
„Perkrįkštinus „Br. L." „Euro
pos Lietuviu", užjūriuose pre-

X Stefanija Navickaite, pia-' numCratorių skaičius kelis kar-
nistė iš Melrose Park, ištekėjo t u s padįdėtų, sustiprėtų eko-

dys misionierius kun. A. Sa-Į už adv. ir mokytojo Kant Jako, n o m m e būklė ir, pritraukiant 
baliauskas Marąuette parko lie i 10302 So. Michigan. Vestuvinė j n a ujų bendradarbių, turinį ga 
tuvių parapijos svetainėje, sek-1 puota buvo motinos namuose l i m a ^ūtų pagerinti, įvedant ži 
madienį, bal. 20 d., 3 vai. p.p., Miami Beech, Miami. Jaunieji, j n i ų santrauką iš Europos lietu- stelių leidyklos atsiuntė kata-
o tą pačią dieną vakare vai. turbūt, apsigyvens Melrose v i ų g y v e n į m o " . Tačiau K. Plau-logus su labai reta vertingesne 

ir aš su šeima esu nublokštas 
tūkstančius mylių nuo savo 
krašto ir šimtus nuo didesnio 
lietuviško centro. Vaikai au
ga, svetima aplinka juos vei
kia. Namie kalbam lietuviškai, 
dainuojam taip pat, bet to ma
ža. Ateina sekmadienis. Lie
tuviškos valandėles metu ren
kamės apie radiją lyg kokių 
pamaldų, kad tarp jkyriųjų 
reklamų išgirstume nors trupi
nius lietuviškos dainos, taip 
brangios mūsų širdžiai, kurios 
melodingi garsai išspaudžia 
skaidrią ašarą ne vienam. Vai
kai maldaute maldauja dau
giau lietuviškų valandėlių, dau
giau lietuviškų dainų. Ban
džiau gelbėti padėtį jieškoda-
mas lietuviškai įdainuotų plok 
stelių. Ir koks buvo mūsų nu
sivylimas, kad lįjetuviškų plok-

— Sv. Jurgio parapijos svetai-, Park, 111. Navickaitė yra laimė-
nėje Bridgeporte. Tas pats fil- j jusi piano kontestą, suruoštą 
mas šią savaitę bus rodomas; „Tribūne" laikraščio, ir daly-
Marąuette parko, Bridgeporto 
ir Brighton parko mokyklose. 
Filme bus matomas ir lietuvis 
misionierius kun. Maskolaitis, 
bedirbąs su pusliaukiniais ki-
varais. 

vauja lietuvių organizacijų vei
kloje. 

X Sv. Kazimiero akademi
joje šiandien, bal. 17 d.. 8 vai. 
bus atlaikytos šv. mišios pri
simenant 12-tas mirties meti-

1927 metu Mundelaine se- nes vienuolyno steigėjos, moti-
minarijos kunigų klasė 25 mc-|nos Kazimiero** Kaupaitės 
tų kunigystės jubilėjų švenčia 
balandžio 19 d. 10 vai. Munde
laine seminarijoje, vysk. Cou-
sins 10 vai. a tnašaus pontifika-
lines šv. Mišias, iškilmėse da-
lyvaua Jo Eminencija kardino- * | £ f į . "įį^ĮS^l ^ J ^ ' 
las Stritch ir pasakys pamoks
lą. Po pamaldų bus pietūs, ku
riuos suruošė kard. Stritch. 

čiūnas yra kitos nuomonės. Ta-.dainele. Daugumą gi bijočiau 
me pačiame nr. jis rašo: „Ne- leisti klausytis ne Lietuvoj gi-

X Kazys Gaaiūnas, žymusis 
moteriškų paltų ir kostiumų 
siuvėjas Kaune, (ten visų bu
vo vadinamas „Gasiūnas Di-

4430 So. Hermitąge Ave., tel 
| YArds 7-8729, ir atliekamu 
! nuo darbo laiku priima užsaky-
I mus namuose. 

„Dainavos" ansamblio! 
koncerte Carnegie Hali, Newj X >***?"* a n s a m b l i s ge" 
Yorke, balandžio 20 d. 5:30 S u z ė s n d- 4 v a L P * S o k o 1 

vai. p.p., dalyvaus visų didžių-, «lė-"c ^ Gasparo Veličkos 
jų New Yorko dienraščių mu- 2-jų veiksmų muzikinį veikalą 
zikos kritikai ir kitataučių "Nemun<"> ***"• 
spaudos atstovai. J koncertą I X Dr. Bylaitis balandžio 19 
taip pat pakviestas New Yorko 
meras Grover Whalen ir eilė 
kitų svečių. 

X Dr. E. Seemann, vokiečių 
profesorius, išleido veikalą apie 
lietuvių dainas (Deutsch-litaui-
sche V o 1 k sliedbeziechungen, 
1951), kuriame negrinėjami lie 
tuvių ir vokiečių dainų tarpu
savio santykiai. Jis ten įrodo, 
kad lietuviai nedaug teturi sko 
lintinių dainų ir kad lietuvių 
dainų kūryba esanti labai įdo
mi ir žmogiškai patraukli, ga
linti sudominti kiekvieną, ku
riam rūpi liaudies kūryba. 

X M. Meistininkienė, 4029 
So. Maplewood, daugiau kaip 

d. išvyksta į ligoninę ir ba
landžio 21 d. bus operuojamas. 
Jo praktiką laikinai perima dr. 
Valaitis. 

X D. Ztlanis, Žukauskiene ir 
kiti Didįjį ketvirtadienį per 3 

turiu jokių duomenų, kad tie, 
kurie gyvena ne Manchestery-
je, o kur nors Amerikoje ar 
Europos žemyne, būtinai įsi-
geistų „Manchester Guardian" 
perkrikštyti, sakysim, į „VVord 
Guardian", nors šiaip jiems tas 
laikraštis visiems patinka ir 
praverčia. Už senus vardus mo 
kami dideli pinigai, o naujagi
miai visada naujagimiai". 

— J. Pauliukaitis ir E. Jure
vičiūte, abu Bradfordo lietuvių 
kolonijos ilgamečiai gyvento
jai, balandžio pradžioje išvyko 
į Kanadą. J. Pauliukaitis mie
lai dalyvavo chore ir vaidino 
beveik kiekviename lietuvių sta 
tomame vaidinime. Sėkmės nau 
jame krašte! 

PRANCŪZIJOJ 

— Lietuvis menininkas gar
sina Lietuvą. Prancūzijos švie
timo ministerija nupirko lietu
vio dailininko V. Kasiulio, gy
venančio Paryžiuje, paveikslą 
nature morte (gėles). Nupirk
tą Kasiulio paveikslą švietimo 

valandas aplankė 12 bažnyčių ministerija iškabino savo mo-

mėnesį išbuvus ligoninėje, grį- naviėiai vieši Floridoje, jau kc 

Chicagoje. 
X J. M. Kriauėeliunai, biz

nieriai, ir jų dukra Genė, iš 
Montreal, Kanados, viešėjo Chi 
cagoje ir lankė savo pažįsta
mus. 

X V. Kulukauskui, iš Brigh
ton Park, šv. Antano ligoni
nėje buvo padaryta operacija 
Jis yra draugijų veikėjas. 

X Jonas ir Kotryna Sima-

žo į namus ir gydosi namie, 
šiek tiek pradėjo vaikščioti. Ji 
yra kilnių darbų rėmėja ir vei 
kėja. 

lios savaitės kaip ten džiaugia
si gamtos grožiu. 

• 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

derniŠk6jo meno muzėjuje Pa
ryžiuje. 

Dailininkas Kasiulis, pabė
gęs 1944 m. iš Lietuvos nuo 
bolševikų siaubo, savo talentu 
ir nepalaužiama valia yra pa
siekęs ^didelių laimėjimų pa
saulio meno sostinėje. Prancū
zų spaudoje, meno parodose, 
muzėjuose Kasiulio vardas daž 
nai užtinkamas. 

BRAZILIJOJ 

— Rašyt. Pažėraite pažadėjo 
dažniau parašyti „Draugui" iš 
Brazilijos gyvenimo. 

musiems vaikams, nes jie tik
rai imtų reikšti užuojautą sa
vo tėvams už sielojimąsi dė) 
tokių menkų dainų. Girdėjom 
Mikulskio, Sodeikos dar Eu
ropoj klasikinio ir tautos re
prezentacinio lygio pasiekusiu6 

chorus. Be jų dar daug turim 
Amerikoj anksčiau ir vėliai 

TRUMPAI Iš VISUR 

— Vatikano radijo dažnai 
perduoda visomis kalbomis ži
nių apie Bažnyčios persekioji
mus Lietuvoje. 

— Rytu Vokietijoje raudo
noji armija telkia savo dali
nius prie Elbės upės, kur ko
munistai ruošiasi pavasario 
manevrams. 

— Irano alyva pradedama 
pardavinėti komunistinėms ša
lims, kad ir mažais kiekiais. 
Lenkų tanklaivis pasitinkąs 
plaukiojančius savo prekinius 
laivus su karo medžiaga į Ki
niją ir aprūpinąs juos skys
tuoju kuru, atgabentu iš Per
sijos įlankos. 

— Ispanijoje apie Lietuvą. 
Lietuvos okupacijos liūdną ba
lansą paskelbė Madrido jauni
mo laikraštis „Signo", pažymė
damas bolševikų žiaurumus ir 
neteisybes lietuvių atžvilgiu. 

— Apie' 2 m i lionai gyvento
jų. Ispanijoje apie 2 milionai 
gyventojų kalba baskų kalba. 
Baskai yra nuoširdūs. Jų šei
mos gausios. Tačiau iš val
džios pusės yra skriaudžiami 
Tik prieš kelis metus galėje 
pradėti sakyti baskų kalba pa
mokslus bažnyčiose, leisti vie
ną savo laikraštį. Mokyklų 
steigti neleidžia, nei baskiškai 
mokyti. 

jiems trukdo įdainuoti lietu
viškąsias dainas į plokšteles 
kurių mes provincijoj gyvenan
tieji tautiečiai kaip balzamo 
trokštame. Skambioji daine 
brandintų jaunuolių sielą mai
tindama Lietuvos klonių gar
sais. Lietuviškos giesmės lyg 
tos Rūpintojėlis ant kryžkelės 
duotų stiprybės ne tik vai
kams, bet ir suaugusiems var
gą vargti. Dainos meną kita
tautis taip pat supranta. Jie 
prašo pademonstruoti, bet kaip 
gi gali nebūdamas geru daini
ninku. Plokštelė ir čia ateitų Į 
pagalbą. Lietuviškos organiza
cijos rinkdamos pinigus tautos 
fondui tepasiunčia su laišku 
kartu ir "Marija, Marija", Lie

tuvos himną, "Eisim broliukai 
namo, namo", "Lietuva bran
gi" ar tolygią plokštelę. 

Lietuvis jautrus. Giesmės ar 
dainos žodžiai įpinti melodijo
se jį paveikia iki ašarų, ir, ži
noma, toks 'aukotojas savo au-i 
ką padvigubins. Pinigai pa
ruoš kelią mūsų tautos laisvei, 
o daina išugdys jos išvaduo
tojus. —Gyd. K. KerpS 

nytiniais reikalais buvo popie- |*Bureau of Internal Revenue ko 
žiaus Pijaus XII atlygintas, kai | misionieriumi, gegužės 1 dieną 
teisėjas McGranery buvo pa- pradės eiti pareigas. Jis išvy-
keltas į Sv. Jurgio riterius, Pri- ko į VVashingtoną tartis su aug 
vate Chamberlain of-the Cape 
and Sword. Jisai kiekvienais 
metais išvažiuoja savaitgaliui į 
vienuolyną ir praieidžia tą ke
letą dienų giliame susimąsty
me. 

Naujasis teisingumo mlniste-
ris gimė Philadelphijoje ir pa
baigė Temple universitetą. Ji
sai yra labai veiklus įvairiose 
draugijoje ir religinėse organi
zacijose. Prieš keliolika metų 
jisai buvo kongresmanas ir 1943 
metais paskirtas asistentu \ 
teisingumo ministeriją ir joje 
išbuvo iki 1946 metų. 

1946 metais jis buvo paskir
tas federaliniu teisėju. 

Yra manoma, jog paskyri
mas tokio augšto kalibro as
mens kaip McGranery į teisin-

r . . .. j r»_ • Cottage Grove gatvekano, nes 
gumo ministeriją jrodo Prezi- . . . 

štais pareigūnais, į Chicagą 
grįžta šį ketvirtadienį. 

— Chicagos miesto taryba 
numato skirti $25,000,000 West 
Side Subvvay (požeminiam trau 
kiniui), $15,000,000 South-
west vieškeliui ir $2,000,000 ug 
negesių departamentui pirkti į-
rankiams. 

Teisėjas Gibson E. Gorman 
narkotikų teisme pereitą pirma 
dienį nuteisė šešiems mėne
siams į pataisos namus. 

— Neapmokėtos telefono są
skaitos. Senos telefono sąskai
tos Richard Riles, 21 metų, nu
varė į pataisos namus šešiems 
mėnesiams pereitą pirmadienį. 
Buvo taip: Mrs. Neva Villase-
nor, 38 metų, turėjo išlipti iš 

dento norą išvalyti valdžią nuo 
kyšių ėmėjų, bet yra ir kitaip 
manančių. —A. Gasis 

Kas blogiau 

jos rankinuke nebebuvo pinigų. 
Tai įvyko vasario 25 d. Ji grei
tai pribėgo prie policininko Ja
mes Frisby pasakė, kad jos 
rankinukas buvo iškraustytas 
kišenvagio. Frisby pasivijo gat 

Lietuviškas vakarėlis 
LOS ANGELES lietuvių pa 

rapija š. m. balandžio mėn. 20 
d. (per Atvelykį) 3:30 vai. p. 
p. rengia tikrai lietuvišką va
karėlį, tokios rūšies vakarėlį, 
kaip dar caristinės priespaudos 
metais buvo tautiška lietuvių 
sąmonė žadinama. Vakarėlio 
rengėjai norėtų susilaukti sa
vo tautiečių, gyvenančių toli 
nuo Los Angeles didmiesčio, 
pav., net iš Arizonos, iš kur 
jie bent laiškais palaiko kon
taktą su kleb. kun. J. Kučin
sku. Bus parapijos salėje vai
dinama 1 veiksmo Lauciaus 
drama "Paslaptingoje zonoje" 
įr St. Pilkos 1 veiksmo kome
dija "Gera širdis arba abu vie
noje vietoje". 

Vakarėlio dalyviai bus vaiši
nami lietuviškais patiekalais ir 
gėrimais. 

Šokiams gros lietuviška Kraf 
to kapela. 

Vakarėlio pelnas eis parapi
jos skoloms mažinti, o Los An-
geles'o parapija — tai Kali
fornijos lietuvių siela: toj ko
lonijoj parapija vaidina svar
besnį lietuvišką vaidmenį negu 
kur kitur: Los Angeles lietu
vių parapija yra ne vien lie
tuviškos katalikybės, bet ir 
tautybes palaikytoja, ugdytoja; j 
ji yra Kalifornijos ir Arizonos 
lietuvių jungėja, tad jos gero
vė turėtų rūpėti visiems lietu
viams, kurie laikosi savo kata
likiškos tautos tradicijų. —Oo.l| 

Bertrand Russell sako: "Ne- vėkarį ir jį sulaikė. Mrs. Vil-
žinau, kas mane labiau nervina lasenor nurodė vyruką, kuris 
— žmonių paikumas ar jų ge-i trynėsi apie jos rankinuką, kai 
nialumas: paikumas daugelį pa- jį važiavo gatvėkariu. Riles už
lenkė pasitikėti komunizmu, o 8igynė, kad jis paėmęs pinigus 
genialumas išgalvoti atomi- jg j o s rankinuko, ir pasiūlė ap-
nę bombą". 

Vertinga Knyga 

Partizanų atsiminimai 
iš kovų su okupantais. 

mokėti jos kelionę gatvėkariu. 
Kai jis t raukė piniginę iš ki-
šeniaus, Mrs. Villasenor's tele
fono neapmokėtos sąskaitos iš 
kri to ant grindų iš jo kiše-
niaus. Vyrukas buvo sučiuptas 
vagystėje. 

N E L E MAZALAlTE 

398 pusi. Kaina $2.50 
"DRAUGAS", 

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago 8, UI. 

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

REIKMENYS. 

WFJSS APPLMCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 

4057 So. Archer Ave. 
Tel. YArds 7-8666, Chicago 32, 111. 

Glb 
VAUTAI 

Si knyga laimi skaitytoją "flėl 
to, kad jos Autorė su tuo ne
dideliu tikėjimo kiekiu, tarsi 
aguonos grūdu drąsiai artinasi 
į sunkiausias gyvenimo proble
mas ir jose nežūna. 
248 psl. Kaina 2 dol. 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO, ILL. 

• . • 


