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GENEROLAS STASYS RAŠTIKIS 

Amerikoje ir kituose kraš- Vienuolis pasižiūrėjo j sa-
tuose labiausiai ruošiamasi vo keliones draugą, nusišyp-
sutikti Kalėdas. Ne tik tuo sojo ir ramiai atsake: 
pasiruošimu, bet ir pačia — Jei tu tiki, tai Jis tau 
švenčių nuotaika Kalėdos čia yra; jei netiki, Jo tau nėra. 
pirmauja visų kitų švenčių: T a i b u v o l a b a i p a p r a s t i d a r 
tarpe. Velykos cia kaz kaip p r a s t e s n i o {/ y

nemokyto 
nustumiamos | antrą vietą^ £ i e n u o l i o ^ ^ T a č l a / a r 

Ne taip yra buvę mūsų Tė- . j i e n ė r a reikšmingi ir pras-
vynėje Lietuvoje. Mes lauk- m i n g i i r m u m s v i s ą l a i k ą 

davome ir Kalėdų, ir gražiai g a i v ojantiems bei svajojan-! 
jas švęsdavome. Bet pasiren- i t i e m g a p i e g a v o t a u t o g p r i s i . 
girnas Velykoms, tai pirmajai k § I i m ą i r retkarčiais gal net 
pavasario Prisikėlimo sven- 8USvyruojantiems savo tikė
lei. Lietuvoje būdavo ypatm- j i m e į g eresnę mūtų tautos 
gas. Ir pačios Velykos pas; a t e i t į ? A r t o k i o s e n e v i l t i e s 
mus būdavo švenčiamos ypa- j v a j a n d e lese negalėtume sau 
tingoje tikrojo Prisikėlimo a k y t i . 
nuotaikoje. Tai būdavo labai 
pakili ir prasminga atbun- — Tautieti, ar tu tiki į savo 
dančios gamtos, gražaus | tautos prisikėlimą, ar tiki, 
ankstyvo pavasario, Dievo - > kad Lietuva vėl bus laisva ir 
Žmogaus ir kartu visų žmo- nepriklausoma? Jei tiki, tai 
nių dvasinio prisikėlimo šven j taip ir bus, bet jei netiki, tai 
t§. ! vargu ar ta vargšė Lietuva 

iš viso yra tavo širdyje ir 
mintyse. Taip būdavo mūsų Tėvynė

je anksčiau, kol jos neslopino 
ir nekankino dabartiniai žiau 
rios vergijos ir didžiausios. Neminėsime ir nenagrinė-, 
tautinės nelaimės vargai, s į m e čia politinių argumentų, j 

Vieno Mitchell, Ind., restoiano savininkas Chase York pašalino 
iš valgiaraščių kainas ir prie durų padėjo dėžutę, į kurią jo 
restoi-ane valgantieji buvo prašomi mesti tiek pinigų, kiek jiems 
atrodo verta už valgį. Valgančfųjų jo restorane skaičius padvi
gubėjo, bet jis tuojau pamate, kad turės nuostolių, nes i pa
statytą dėžutę žmonės metė žymiai mažiau pinigų, negu jiems 
būtų reikėję mokėti kituose restoranuose. Dabar valgių kainas 
vėl ėmėsi nustatinėti jis pats ir pinigus priima j kasą. (Acme) 

McCarthy Esąs Formozos Auka 

Jeruzalės statutas Panaikinta PabaltiečiiĮ Privilegija 
Jau Priimtas 

rr+imr* u n T*TVT r> WASHINGTON, bal. 7. — Panaikintas senojo įstaty-
GENEVA, bal. 7. LN Pa- vienas iš kiečiausiai kovotų mo nuostatas, kad 40 proc. 

tikėtinių Komitetas priėmė į 8 t a t y m ų _ DP įstatymo pa įvažiuojančių turi būti iš Bal 
statutą, nustatantį Jeruza- k e i t i m a g _ g a Į o p p r a ėjo ir tijos kraštų ir °>0 proc. ūki-

j les tarptautinę padėti. Sta- g e n a t 0 v a m z d ž i u s . Sena- ninku. 
tuto tekstas tuo tarpu nepa- t a g u p r o g a ^ ^ ^ 0 iki Taip pat pagal nauj* įsta-
skelbtas, bet žinoma, kad Je- v i d u r n a k č i o i r balsavo 20 tymą DP laikomi visi, kurie 
ruzales miestas išimamas is k a r t ų A u t o v ų Rūmų i r se_ a t s i r a d o Vokietijos. Austri-
arabų ir žydų valstybių vai- n a t Q p r i i m t i t e k g t a i s k i r i a s i j o g i r I t a l i j o s pabėgėlių sto-
dzios Ir arabai ir zyaai J e- n e e s m i n i a i s klausimais, tat vykiose iki 1949 m. sausio 1 
ruzales sutarptau tinimo ne- a b į e j ų r ū m ų a t g l o v ų k o n . ± S e n a j a m e > s t a t y m e toji da 
nori. Izraelis nakviete komi- f e r e n c i j 0 j e t u r § 8 būti sude- ta buvo 1945 m. gruodžio 22 
t e t ° n a " u s

f . a t v y k t l v i e t 0 j e rinti. d. Tat dabar įstatymu galės 
padėta i š t i r t i .^ . ^ ^ priimta-; tekstas pasinaudoti visi tie, kurie y-
š , . r - į l e idž ia įvažiuoti į Ameriką P a č m 6 m - masiniai pabė-
6 AmbasaoofKii laresi;344,000Dkmskaičių*^5~a^^^iį^^ tofM^'y** 

f . ! 18,000 lenkų karių, 10,000 Europos kraštų. 
K3S U. J. AlStOVį į graikų ir 5,000 pabėgėlių iš Sponsoriais pagal naują 

Venetia Julia provincijos, ku įstatymą tegalės būti tik A-
MASKVA, bal. 7. — U. S., ri atiteko po karo Jugosla- merikos piliečiai arba jų va-ambasadorlaus A 11 e n G. j vijai. 

Kirk bute Maskvoje vakar I • 
buvo susirinkę pasitarimui l ^ ^ , , ; ' Al!#la*iitAia 
D. Britanijos, Italijos, Pran- IflĮKHlIJa Al 10011 neJd 
cūzijos, Belgijos ir Olandi- D r o L w U n c A k t n w h p < 
jos ambasadoriai. Pasitari- r ieKyDOS Al5TOY]fDC5 
mas tęsėsi virš valandos. Su
sitikimo priežastis nebuvo 

dovaujamos organizacijos. 

Rusija Kuria 
Rublio Bloką 

—! pranešta. 

VARŠUVA, bal. 7. — Len
kijos vyriausybė savo užsie-* 

kančios, ašaros ir kraujas. 
* * * 

Dabartiniai Lietuvos pa
vergėjai, siekdami išnaikinti 
ne tk mūsų tautos valstybi
nes tradicijas ir tautinį pa-

svetimieji sako, kad "nors Pa 
baltijo tautos yra mažos, bet 

triotizmą, bet ir išrauti % j ų reikalas yra didelis, dide-

kurių yra gan daug ir svar-' W A S H I N G T 0 N , bal. 7. — ; gai niekur nerėmė komuniz-
bių, ir kurie verčia mus tikę- V a k a r v a l s t y b ė s d e p . š n i p u ! m o . 
E S ^ ! t l a U 8 i m ą tyrinėjanti senato. V i s i M c C a r t h y k a l t i n i m a i 
tautos prisikėlimą. Jei net k o m i s i j a t u r e į 0 karštą d i e - | e s ą g m e l a s ; j i s \ ^ į r a n k i s 

ną -

lietuvių širdžių gilų tikybinį 
jausmą, jau nuėjo taip toli, 

lis tuo, kad jis sudaro aiškų 
teisėtumo klausimą, kuris 

-o-

RUSŲ Laivynas 

TOKIO, bal. 7. — Japoni
jos vyriausybei leista* steigti 
prekybines atstovybes už- nio prekybos apskaičiavimus 
sieny. Diplomatinių atstovy- nuo šiol rems Rusijos rub-
bių steigti dar negalima, nes liu, o ne doleriu, kaip tai bu-
nėra taikos sutarties. vo iki šiol. nes Rusijos rub-

Man6VTU0}3 Bali IJOJC Prekybinės atstovybes A- lis esanti stipriausia ir eko-
merikoje steigiamos New nomiškai patikimiausia va-

STOCKHOLM, bal. 7. — Yorke, San Francisco, Los liuta. Laukiama, kad greit 
Jau trečia diena Sovietų Ru- Angeles ir Seattle. San Fran panašiai pasielgs ir visos ki-
sijos karo laivynas daro pla- į cisco atstovybes viršininku tos satelitinės valstybes. Iš 

Jis po priesaika pareiškė, 

kių, niekada netikėjo į komu 
nizmo principus, niekada ne 
piršo komunistinės ar sovie
tinės valdžios formos nė A-

kad net oficialiai draudžia j esminiai paliečia ir kitas ma 
lietuviams švęsti Kalėdas ir žas tautas (Svenska Dagbla-
Velykas, paversdami tas di- ted)", tai mes, geriausiai tai 
džiausiąs mūsų tikybines žinodami, turime stiprinti 
šventes paprasčiausiomis dari s a v o jėgų pagrindus kovoje 
bo dienomis. Išviršiniai oku-]už tą mūsų tautos didelį rei-
pantams gal ir pavyks savo k a i ą . o tie pagrindai yra — 
tikslą pasiekti, bet dvasiniai rneile, tikėjimas ir viltis. 
— ne. Priespaudos ir vergi 
jos nelaimėje visiems lietu 
viams, kur jie bebūtų, ar pa-( Meilė yra didelė jėga, net 
vergtoje tėvynėje, ar dar! stebuklus daranti. Te nesu-
žiauresnėse ištrėmimo ir ka-1 mažėja Tėvynės meilė mūsų 
torgos sąlygose Sibire, ar ne širdyse dabar, kada ta Tėvy- t n r A n - Wjrnj anlrr 
savo noru atsidūrę priversti- nė vargsta ir kenčia. Tur būt,! ClilUpO IMjl LaUKId 
noje emigracijoje laisvame 
pasaulyje, Velykos yra dar 
brangesnės ir svarbesnės, nes 
ši Kristaus Prisikėlimo šven
tė dabar yra mums dar mie
lesnė, šiandien ji dar labiau 
stiprina »mūsų tikybinius 
jausmus ir kartu simbolizuo
ja mums didelį savo tautos ir 
savo tėvynės Prisikėlimą, į 
kurį visi mes tikime ir žino
me, kad jis anksčiau ar vė
liau, bet tikrai ateis. 

* * * 

atėjo gintis nuo sen. f a n a t i škog *f£pea. re ika la i j ^ ° p r o t h n ^ ^ ^ š i T v y k i i to^daroma^isvad^ Itad BUiaT-
a" je» į rytus nuo Bornholmo sa-. yra pirmas Japonijos diplo- ja organizuoja rublio bloką. 

los. Esą girdėti dieną ir nak- -matinėje istorijoje. Reikia 
tį stiprūs karo laivų patran- prisiminti, kad tik naujoji Ja . . • Guatemalos vyriausybe 

McCartliy užmetimų pati "di 
džioji žuvis", Owen Lattimo- vyriausyb >je. 
re. Jo pasiklausyti atėjo 
daug smalsuolių. J i s d a v ė suprasti, kad 

. ; trauks sen. McCarthy teis
man už šmeižimą ir davė se-

kad jis nėra ir nebuvo komu- • ^OfM progos kaltinimus 
nistų partijos narys, niekada a t § a u k t j 
su ja neturėjo jokių santy-

kų šūviai. 

Sen. McCarthy esąs linkęs 
atšaukti savo kaltinimus tik 
tuo atveju, jei .vyriausybė ati 
darytų visas bylas ir tada pa 

merikai, nė Kinijai, nė Tol. aiškėtų, kad ten rasta me-
Rytuose, nė kur nors kitur | džiaga jo teigimų nepatvir-
pasaulyje, niekada sąmonin-' tino. 

Grumtynės Vyras Prieš 
Vyr$ Paryžiuje 

PARIS, bal. 7. Trečia-

ponijos konstitucija, priimta paprašė U. S. vyriausybę at-
MacArthurui vadovauajant, šaukti savo atstovą, nes 
juridiškai sulygino vyrų ir esąs netaktiškai įsikišęs į 
moterų teises. jos vidaus reikalus. 

Nauju įvykių 

Ši mūsų tautos Didžiojo 
Prisikėlimo Viltis stiprina 
mūsų tautiečius ir teikia nau
jų dvasinių jėgų ne tik išken
tėti tautinio, dvasinio ir tiky-

niekas nepagirtų tokio sū
naus ar dukters, kurie myli 
savo motiną tik tada, kada ta 
motina yra jauna, graži, 
sveika, linksma, turtinga ir 
laiminga, ir pamiršta ją, kai 
tik ji patenka į skurdą, var
gą, nelaimę ar nelaisvę. My
lėkime visų mūsų motiną Lie
tuvą, mylėkime ją gražią ir 
laimingą, kokia ji buvo ne- A n ^ h J° I

8 f Prancūzijos uzsie 
priklausomybės laikais. Bet | m * r e l k a h * ministrai, 
dar labiau mylėkime dabar- šitiems svarbiems pasita-
tinę Lietuvą, verkiančią, de- fimams gegužės mėn. parin-
juojančią, nelaisvės pančiais kimas esąs reikšmingas ta 
surakintą, pažemintą, panie- prasme, kad esą labai daug 

LONDON, bal. 7. — Ge
gužės mėn. vidury Londone 
tikrai susirenka Atlanto pak 
to valstybių Taryba, kurią 
sudaro tų kraštų užsienių rei 
kalų ministrai, ir ta pačia 
proga atskirai tarsis U. S., 

kinta, kalinamą, tremiamą ir 
šaukiančią pagalbos iš Dievo 

davinių spėti, jog Sovietų 
Rusija kaip tik apie tą lai
ką pradės visą eilę provoka
cinių pasistūmėjimų vakarų 

neramumų kituose Europos 
kraštuose. 

ir iš mūsų. Mylėkime ir tikė 
binio persekiojimo gadynę, I kime į Lietuvos prisikėlimą. 
bet ir kovoti už savo tautą, IO ta meilė ir tikėjimas tikrai j Europoje. Vis stipriau links 
kovoti visomis priemonėmis j sustiprins mūsų viltį ir su- tama manyti, kad jie dar 
iki tikro laimėjimo. teiks naujų jėgų ištvermei ir kartą bandys išmesti alijan-

Bet ar mes galime tikėti į kovai. tus iš Berlyno ir tam žygiui 
tą mūsų didžiąją Viltį? * * * pridengti pamėgins sukelti 

Taip. Galime ir turime t̂ -1 Lietuvių tvirtas būdas, pri 
keti. sirišimas prie savo žemės, 

Vienas gabus rašytojas vie gimtosios kalbos ir senų pa
name savo veikale yra apra- pročių, ir jų ištikimybė savo 
šęs tokį vaizdelį: 'tikėjimo ir dorovės dėsniams 

Du išvargę keleiviai atsisė- j išlaikė lietuvių tautą sveiką 
do šalikėly pasilsėti. Vienas | per ilgus įvairių audrų ir 
jų buvo inteligentas, antras; priespaudos laikus ir privedė 
— prasčiokėlis, bet giliai ti-' prie nepriklausomybės. Tos 
kįs vienuolis. Inteligento gal- pačios savybės, dar labiau 
va buvo kupina įvairių abe- sustiprintos meilės, tikėjimo 
jonių ir minčių apie Dievą. Po ir vilties jausmais, padės mū-
ilgesnio mąstymo, jis staiga sų tautai išsilaikyti ir dabar-
paklausė vienuolį: j tinėje nelaimėje ir paleng-

— Pasakyk, tėve, yra Die-, vins-visų mūsų kovos žygį i 

Duoti Draugui, 
Tarnaus Kaip Priešui 
TAIPEI, bal. T. — Nacio

nalinė Kinijos vyriausybė pa 
vedė savo delegacijai prie 
UN pranešti jai, kad Rusijos 
lakūnai ir lėktuvai užima Ki
nijoje strategines vietas. 

Užsienių reikalų ministras 
oficialiame pranešime tvirti
na, kad sovietų lakūnai ir a-
viacijos technikai, kariškiai 
ir civiliai, skaitlingai atvyks
ta į šiaurinės ir vidurinės Ki
nijos miestus. 

Kinijos komunistai dabar 
jau naudoja daug seniau Ja
ponijai priklausiusių lėktu
vų. Taip pat ir lend-lease Ru 
sijai duotų Amerikos lėktu
vų jau yra komunistų tar
nyboje Kinijoje. 

Visiems Japonijos lai- • R Vokietijos g a u s y b ė 
vams leista įplaukti į Persi- * S O V 1 ^ pareigūnai Beriy-
jos įlankos Indijos Argen- n e P™deK slaptus pasitan-

dienio vakare Paryžiaus, u F i l i p i n ų , Burmos ir m u s Oriškai sąjungai suda-
Champs Elysees gatve mate g i a m o u o g £ s ryti. 
didžiausias muštynes po ka- • 

• 60 milijonų pabėgėlių 
yra dabar visame pasauly 

ro. Toje gatvėje yra laikraš 
čio "Figaro" redakcija, ku 
ri pradėjo spausdinti Musso 
lini pagrobėjo, drąsaus nacių 
lakūno, pulk. Skorzeny die
nyną. Komunistai surinko 
apie 1,500 demonstrantų ir 
ėjo daužyti "Figaro" redak-

dėl įvairių persekiojimų ir 
KALENDORIUS 

m-Aj' ^2jl-JZL« «„*lis Balandžio 7 d.: šv. Epifani-
kitokių neramumų — pareis- • . 
kė tarp. Raud. Kryžius. Tiek ^ ? l d ^ , s ]^ e n k t^d l e m .H-
pabėgėlių pasaulis dar nėra Balandžio 8 d : sv. D.ony-

Didysis šeštadienis. 
ORAS 

turėjęs. 
• Belgijos naujasis minis-cijos. Po i c ips buvo sutrauk : terį i m i n i n k a g V a n 2 ^ 1 D e b t — p ^ , l i n 

ta apie l^OO.Visą valandą l a n d £g n o r į s u d a r y t i to-; tarpiais lietus, šalči imas pro-
au. vyko rungtynės vyras pnes , U ą v y r i a u g y b ę , k u r i grąžin- Saulė teka 5:26. leidžiasi 

vyrą. 

Uždrausta Prekyba 
tų sostan karalių Leopoldą. ,6:22. 

daugiausiai lėktuvais ir 
Associated Press korespon j sunkvežimiais ir paslėptos 

dentas Hong Konge savo su- įvairiais nekaltais vardais, 
rinktais daviniais tą prane-

Nors trys užsienių minis-' ^ a . paremia. Jis mano, kad 
trai palies visas pasaulio pro,i Šanchajų per paskutinį mė 
blemas, tačiau tvirtinama, Į nesį atvyko apie 6,000 rusų 

W*hf tH« M A U J « ZIM'U SANTRAUKA 
1 : — John Foster Dulles, žvmu s respublikonų partijos 

FRANKFURT, bal. 7. | užsienio politikos klausimų žinovas, paskirtas D. Ache-
son patarėju. 

— U. S. sausumos kariuomenes štabo viršininkas gen. 
Collins lankosi Egipte ir turėjo pasimatymą su karaliu
mi Faruku. 

— Visi čekų lakūnai, pabėgę. į Vokietiją su trimis lėk
tuvais, iš U. S. įstaigų gavo leidimą apsigyventi Vokie
tijoje ir nebus grąžinti | Čekoslovakiją. Lėktuvai grą
žinti Pragai. 

Susekta, kad per Vokietiją į 
Čekoslovakiją ir Lenkiją ei
na per įvairius agentus to
kios prekės, kurios yra už
draustos parduoti, nes neno
rima stiprinti, anapus "gele
žinės uždangos" esančių 
valstybių karo potencialo. 
Prekės eina traukiniais, bet 

vas, ar nėra Jo? Lietuvos Prisikėlimą. 

kad konKrečiausiai bus- pa
liesta Europa, ypač Vokieti
jos įjungimas į jai pridera
mą vietą. Cia D. Acheson tu
rės padaryti nemažą spaudi
mą į britus ir prancūzus ir 
už jų nuolaidas ir jiems ką 
nors pažadėti, ypač ekonomi 
nėję srityje. • .: 

— visi skirti Kinijos aviaci
jos tarnybai. 

DĖMESIO! 
Pranešame visiems savo 

lankytojams, kad balandžio 
8 d., šeštadieni, DRAUGO 
redakcija ir administracija 
bus uždaryta. 

• Visų advokatų, gynusių 
11 komunistų vadų New 
Yorke, apeliacijos skundai 
atmesti. Jie yra nubausti už 
netinkamą elgesį teisme by
los metu. 

• Didžiulis hidroplanas, 
kainuojąs VĄ mil. dol., spro
gus vienam motorui bando
mo skridimo metu, nukrito 
{ jūrą netoli Honolulu ir žu
vo. 7 įgulos nariai išgelbėti. 

— Prezidenttas Trumanas specialiu kurjeriu atsiuntė 
kongresui laišką prašydamas padidinti nedarbo pašal
pą 20 proc ir leisti ją mokėti didesniam skaičiui darbo 
netekusių žmonių. 

— Jugoslavijos maršalas Tito vel paragino tautą bu
dėti ir buri pasirengus ginti kraštą užpuolimo atveju . 

— John Lewis sutiko su CIO pirmininko P. Murray 
pasiūlymu sudaryti vieną bendrą darbininkų unijų ko
mitetą darbininkų politikai gyvenime pravesti. 

— Buv. Prancūzijos ministeris pirmininkas Paul Rey-
naud, kuris dabar lankosi Amerikoje, esąs pasisakęs ui 
vokiečių kariuomenes sudarymą, tačiau ji turėtų būti 
{jungta į bendrą Europos armiją, kurios vadovybe būtų 
aUjantų rankose. Jei to nenorima padaryti, tai Amerika 
ir Anglija turi sivjsti daugiau kariuomenes į Europą, 

• 
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DIENRAŠTIS DRAc/GAS, CfflCAOO, ILLINOIS 

LAIME RADO ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖJE 
— Kaip patekai į Graną Rapids laišką, — pradėjo 

Rapids? — klausiu Vytau-1 aiškinti G. Oksienė. —- Taip 
tą Graužinį, Rytų Lietuvos pagailo, kai sužinojome, jog 
aukštaitį, tremtinį. , jis ten vienas tarp svetimų-

— Laimę radau šiukšlių!jų vargsta. Tuoj sėdome į 
dežeje,— pasakoja šypsoda-! mašiną ir nuvažiavome pa-
masis Vytautas. — Vokie- j žiūrėti. Nesvarbu, sakom, 
tijoje stovykloje šiukšlių de-, kad mes jo ir nepažįstam, 
žeje pamačiau neatplėštą Juk tai mūsų brolis lietu-
laiską. Tai buvo laiškas iš vis. Ūkininkas buvo nuste-
Amerikos, r a š y t a s mano j bintas mūsų apsilankymu, 
draugui, kuris jau buvo iš-jMea jam pasakojom apie 
vykęs į Kanadą. Pasibaręs I Lietuvą, jos ūkininkus. Šei-
su draugais, laišką atple- ' mininkas tuoj užvare visą 
šiau ir nusiunčiau draugui, šeimyną švarinti namą. Viy-
Taip pat parakiau draugo gi- tautą kalbinom tuoj važiuo-
minems į Ameriką, praneš- \ ti su mumis. Bet jis, kad ir 
damas, kad jų laišką per- sunkiose sąlygose, norėjo 
siunčiau į Kanadą. Po to ga-' baigti dirbti sutartą laiką, 
vau iš amerikiečių padėką Mes verkėm, kai reikėjo iš-
ir reikalingą pagalbą emi-' važiuoti ir Vytautą palikti, 
gracijai. Juk kiekvienas lietuvis mums 

— Atvykęs į Ameriką, pa-; brangus brolis. 
puoliau pas ūkininką Mitine- j — Mano padėtis kiek pa-
sota valstybėje. Darbo pra-; gerėjo, — toliau tę3ė vėl 
džia buvo sunki: nemokėjau j Vytautas. — Aš pasakiau 
kalbos, darbas sunkus, o ūkininkui, kad jį paliksiu. O 
užmokestis menkas. Kartą jis nenorėjo manęs paleis-
šeimininkas, supykęs, kad aš ti, net algą.sutiko padidin-
nesupratau jo paaiškinimo ti. Sutiko mokėti triskart 
apie darbą, užgavo mane su didesnę. Bet aš nebenorėjau 
šakėmis. Tą kartą pakentė- palikti. Baigiau savo sutar-
jau, bet kitą kartą ir aš ne- tą laiką ir išvažiavau. Čia, 
snaudžiau... Pasakė, jog aš Grand Rapids, gavau neblo-
esu tikrai stiprus vyras. Po gą darbą baldų dirbtuvėje, 
to daugiau jis į mane nie-Mano " bosas'' lietuvis. Už-
kuomet nebemėgino kibti. dirbu neblogai ir jaučiuos 

— Tai kaip ištrūkai iš tos gerai, nes čia esu tarp ne
vietos? tuvių. 

— Ogi parašė į Grand — T. Narbutas 

Penktadienis, baland. 7, 1950 

NUKRYŽIAVIMAS K. Žarom>ki* 
("The Marian" klHfc) 

Per 100 Metų Rusijoje Niekas Nepasikeitė 
A. DAUNORA 

Devynioliktame šimtmetyje 
praincūzų markizas de Custine, 
sugrįžęs iš Rusijos, atspausdino 
memuarus "Rusija 1839 me
tais". Dabar buvo išleista nau
joji tos knygos laida. Skaityda
mi kai kurias ištraukas, paste
bėsite, kad Rusijoje per šimtą 
melų niekas nepasikeitė. 

Tik Vyriausybe Turi Teisę 
Kalbėti 

Lietuviai Verslininkai f 
Ruošiasi Suvažiavimui 
Balandžio 12 d., trečiadie

nį, 8 vai. vakare Dariaus ir 
Girėno posto mažoje salėje, 

|4416 S. Western Ave., įvyks 
Lithuanian Chamber of Com-
merce narių susirinkimas, 
kariame C. S. Van Buskirk, 
Illinois Dairy Products As-
socialion generalinis sekre
torius, skaitys paskaitą te
ma: ' 'Sveikos Amerikos pa
grindai". Be to, tame susi
rinkime bus padaryti labai 
svarbūs pranešimai apie š. 
m. gegužes 28 d. Chicagoje 
saukiamą Amerikos lietuvių 
ekonominę konferenciją. Vi
si nariai prašomi būtinai j 
šį susirinkimą atsilankyti; 
kviečiami ir svečiai. Po su
sirinkimo visi dalyviai, kaip 
paprastai, bus pavaišinti ka
va ir užkandžiais. 

Taip pat pranešame, kad 
jau atspausdinti pakvietimai 
į Chamber of Commerce tra
dicinį metinį bankietą, ku
ris šiais metais įvyks po A-
merikos lietuviui ekonominės 

Linksmų Sv, Velykų Švenčių 
l i n k i m e 

PACIJENTJIMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

DR. and MRS. P 
ATKOČIŪNAS 

4* 

kęs nemalonėn, tą pačią die
ną visiems liko nežinomu ir 
niekas nedrįsta jo prisimin
ti". 

"Rusijoje, ministrui pate
kus nemalonėn, draugai pasi
daro kurčiais ir aklais" (135 
pusi.). 

Diplomatiniai Ryšiai 
«r\i~i - , konferencijos vakare gegu-
Diplomatai ypač vakane- ~ & d . JBismarck viesbu-

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

A. PETKUS 
JEVVELER 

Užlaikau deimantų, laikrodžių ir 
kitokių brangmenų. 
Laikrodžių taisymas, tai mano 
specialybė. 

J.i./*/*,* 

2502 W. 69th St. Chicago, Illinois 

r ^ 

"tai kraštas, kur valstybe - " V T A l P T . , T l^s « *,;„i™ ;„ W ^ . , « « M u i Clai» cia visad buvo laikomi* JT yra viskas ir vyriausybe kai 
ba kaip ji nori, nes tik ji vie
na turi teisę kalbėti" (45 
puslį). 

Totalitarinis Priėmimas 

NELEISKIM JAI NUMIRTI 

"Celiauti po šį kraštą taip, 
kaip norima, yra beveik neį
manoma. Reikia keliom die
nom prieš tai jau numatyti 
maršrutą. Rusų vaišingumas 

šnipais" (192 pusi.). 
"Ruoija Huropoje mato gro 

bį, kuris ja^ anksčiau ar vė
liau bus atiduotas. Ji organi
zuoja Vakaruose anarchiją, 
galvodama vėliau ja pasinau
doti" (359 pusi.). 

Apie Masonus 
"Osservatore Romano" pir-

suvaržytas įvairiais formalu-! majame puslapy talpina 
mais, kas svetimšaliams gy-j straipsnį, užvardintą "feaž-

Mažipii dčiamrsis lie-' v e n i m J * d a r o nepakenčiamą.: fcyčia ir masonerija". Jame Lietuvių Kultūros mstitu- ziaus. Mane i džiaugsis i ę- T a i y r a pretekstas, kad sve- iškeliamas faktas kad natas išleido j pasaulį bene pir- tuvių dailininkų paveiksle-' . . _ , „ , . . _ ixTTi,u* • l **_7" T • T 5 K a a P*1 

ma AmerikoiP vaiku laikraš liai* ir nasakomis kurias t i m š a h a i n e S a l e t l * laisvai va-; skutimu metu atsiranda bal-
mą Amerikoje vaikų įaikras- • įais ir pasakomis kurias ž i n g t i i r s t e b 6 t i J u m s s u r u o . skelbiančiu aDie Ražnv 
tel j i r p a k v i e t ė jo t v a r k y t o j u j i e m s p a s k a i t y s tėve l ia i , o dij v. . . . . . K f °- o^ciuia i i taų a p i e £ » z n y žymųjį mūsų poetą Bern. j desnieji patys su malonumu j £ 1 ^ « ^ S u ^ S l S i ^ : 2 5 ! ' " l } * ^ ? 1 ? " U . m M T * " 
Brazdžionį. vaikams jau se- parka i tys . Neužmirškite ir į S m ų ' v t e t ų T e ^ d o v o " ( S " " " * * ^ *" *"" " ^ 
nia i l aba i g e r a i ž inomą Vy-į saVp p a z j s t a m ų va ikuč ių k i - ' * \ 

"Geležine Uždanga" 

rija, arba bent su tam tikra 
masonerijos sekta. Toji sek-

tyje ir kuriame taip pat da
lyvaus konferencijos daly
viai iš visos Amerikos. Ka
dangi bankiete vietų skai
čius ribotas, tad pakvieti
mais prašoma pasirūpinti iš 
anksto. Pakvietimus galima 
įsigyti pas bankieto rengi
mo pirmininką inž. Antaną 
Rudi, telef. CEdercrest 3-
8200, arba pas kitus Chamb
er of Commerce direktorius. 

— A. B. 
\ 

To Dar Nežinojome! 
Sovietų savaitraštis "Li-

teraturnaja Gazleta" šią sa
vaitę atidengia didelę pas
laptį, jog knygų spaoisdini-

ta esanti nenusistačiusi mą išrado ne Guttenbergas, 
prieš Bažnyčią. Bet tai ne- Į kaip visi mes iki šiam laikui 
turi nieko bendro su tiesa, manėme ir buvome tikri, bet 
Bažnyčios įstatymai maso- j rusų didžiojo kunigaikščio 

t ės Nemunėlio vardu. Jeigu tuokė kraštuose — išrašyki 
būtų buvę žmonių, kurie ta- j te ir jiems ar' tai į Australi-
tai būtų sumaniai įvykdę! ją, ar į Angliją, ar kitur. 
prieš 30-40 metų, gal šian- JAV-bėse metams kainuoja Juo daugiau as susipazi-
dien netektų aimanuoti, kad $3, kitur _ $3.50. Užsisakė.?*" S u R u s l J a / t u o l a b l a u P n " 
jaunoji karta neskaito lietu-'dar gaus visus nuo 1 Nr. P i - ^ a r i u operatoriaus prnm-
viškos spaudos, o per tai nu-nigus siųsti šiuo adresu: B . į V 5 m s z yš i a m s < kuriais drau-
tolsta ir nuo lietuvybės. Ant- Brazdžionis, 107 Concord S t . , : f z i a m a V13*?18 l a i 8 V a i , k e h a u 

rajai čia gimusiai kartai šian Lawrence Mass. £ £ į le idž iama -svetimša
l i An io.. «s^« į,^ „ni„^: i- ** w. * liams laisvai įvažiuoti. Poh-
dien jau nėra ko galvoti *-< —feen. Babrauskas t i x k a _ jtoaMiJ nHmmm np«t 
brukti lietuviškąją "Eglutę", | t l s k a s Rusijos režimas neat
neš jau jų dvasia čionykščių; n* \ ^ ^ t l i n A n i f " būtu aUd^vtas laisvafsusi- tx* s e k t a " Masonerijos prie- Į Kokie rusai buvo kuklūs tais 

sT^^tT^l&t l a n a m a S I S L,9°niS '^£S^^^ 139: ^ s . B a ž n j r ^ P^ laikais! 
ka pasitenkinti, jeigu bent L i e t T e a t r a s -Atžalynas" pušį ) kankamai Įrodytas jų raš-

^ Rusi.o. l e . s t ų s p a u d o s ; tais ir istorijos užfiksuotais 
laisvę 24 valandoms, tas, ką į d a r D a i s« 
sužinotumėte, jums sukeltų 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

C. & J. AUTO PARTS CO. 
PERKA 
Drums B 

IAM IR PARDUODAM VARTOTUS KARUS 
Refaced, Clutch Platės and Brake Shoe* Relined 

3220-40 Archęr Ave, LAfayette 34090 
CHICAGO, ILLINOIS 

nerijos atžvilgiu nėra ne 
kiek pakeisti. Kanonai 684 
ir 2335 yra pilnoje galioje. 
Pagal juos yra ekskomuni-
kuojamas kiekvienas, kuris 
įsirašo į masonus, visiškai 
neatsižvelgiant kokia tai bū-

^ : 
Vladimiro gydytojas Sme 
ra, jau penkiais šimtais me- 6 
tų anksčiau už Guttenbergą. 

Tik, kaip sovietų laikraš
tis aiškina, Smera buvo la
bai kuklus ir apie savo iš
radimą niekam nesigyrė... 

4* 

vienas is šimto ateina \ mū-. š į s e z o n ą #*&& n u m a t o 
sų seimą. g u M o U e r o 3 v k o m e d i j a 

Taigi praktiškai Amerikos "Tariamasis ligonis", kuri 
lietuvių organizacija šiuo at- bus suvaidinta balandžio 30 
veju moraliai ir materialiai1 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. 
pareme leidinį, skirtą trem- Sakalų svetainėje, 2345 So. 
tinių vaikams, dar nesuspe-; Kedzie Ave. Šioje komėdi-
jusiems suamerikoneti. Bet joj pajuokiamas 17-tojo am-
būtų naivu manyti, kad In- žiaus medikų amatas. Reži-
stitutas gali ir toliau remti. suo j a J. , Blekaitis, dekora-
laikraštį, kurio patys skaity- cijos ir kostiumų parinkimas 
tojai, tikriau tėvai, nepare- dail. A. Bielskio. 

• mia prenumerata. Įsidėme- ^ 
kit, kad čia ne 3 dol. klau- P o vaidinimo šokiai. Bus 
simas; čia reikalas esminis: b a r a s i r užkandžių, 
ar jūsų vaikai suaugę eis su Vasaros laiką ' 'Atžalynas' 

didžiausią pasibaisėjimą. Ty- Ir Lenkijoje fertvatkymai 
la čia yra būtina priespaudai 

PRAŠO PAGALBOS 
Esame Mažosios Lietuvos lie

tuvių šeima iš Septynių asmenų 
Mūsų gvvenimas vra labai sun-

Osservatore R o m a n o kuB, ^g i s sept>Tiių asmenų tik 
ske lb ia , k a d Šiomis d ieno- du tegali dirbti. Vienas 21 metų 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
linki visiems 

R 

LITHUANIA HOTEL 
1606-1608 So. Halsted St. Tel. TAylor 9-2733 

Chicago 8, 111. 
Savin. S. J. DARGUSH 

paslėpti" (224 pusi.) 

Nuolatinis Mirties Pavojus 
"Rusijoje vyriausybe visk v j^ktą, pagal kurį būsianti ga skropuloze. Gydytojai sako, 

dominuoja, šioje milžiniškojo pilnai pakeista Lenkijos vi- j k a d y m v i l t i e s Pa^>li- J į būtl* 
imį>erijoje tauta tyli: mirtis daus administracija. *«> J f ^ T l 3 i « 2 * t okupae'infs 
skraido virš visų galvų ir kap amžių jsiserėjes paskirsty- valdžios ištaigas pagalbos, gau-
ridingai paliečia tuos, kurie mas j vaivadijas, regijonus, na W atsakymą, jog esame vokie-
Jei nebijo" (350 pusi.,. apyganlas ir seniūnijas bū- £ ^ r t ^ ^ Z ^ S Z . 

"Kiekvienas žino ioe i o ' 8 ^ panaikintas ir bus įves- jie sako, jog esame lietuviai ir 
egzistencija laikosi ant mažo I * • **& teritorijos su- tui«K kmptisjm ! ietuvius arba 

mis lenkų vyriausybė įteikė amžiaus sūnus ir 16 metų dūkti \# 
„„;—„• i 1 jau seniai serga plaučių džiova, 
s e i m u i n a u j o IB ta tymc p r o - | 0 7 m e t ų jauniausias sūnelis ser Linksmų Sv. Velykų Švenčių 

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

" ^ i 

jumis, ar nueis savais keliais, numatęs išnaudoti studiii- ! jSl s i e n c * J a , i a i o š i a n t m
{

a z o : s k i r s t v m a _ n a _ a l
 J o o v i . t l l : Pliti j bolševikų okupuotą Lie-

jums palikę galutinai numa- nems pamokoms ypačiai žo ' n U ° P & t ^ i m i" « - ^ ' pagaly Sovietų t u v ą , M e 9 e s a m l r p a s i l i k s i m l i e . Į 
rinti lietuviškąjį žodį Ame- džiui ir gestui' patobulinti, 
rikoje. Jeigu mes patys skai- Nusistatyta iš anksto pasi-
tome net po keletą laikraš- rūpinti ir repertuaru atei
čių, tai duokime savo vai- nančiam sezonui. 
kams bent tą vienintelę "Eg- N. 
lutę". Kiekvieno tėvo ar mo- _ _ _ 
tinos pareiga dar prieš Ve- ->l«ilo tai kaip ryto šešėlis: kas 

mo jau užima tokią poziciją, Sąjungos pavyzdį. Visa teri- ; tuvninkai. Negaudami iš niekur 
kaip geriau išsaugotų savo t o H J a būsianti padalinta į P"**"^8' d f t a n į e kreiptis į ge-
gyvybę" (201 pusi.). administracines apylinkes, raš ird£ lU9 A m e n k o s h e t u v l u s 

f'Visi tie, kurie nori gyven- kurias tvarkytų vyriausybi-

Southv/est Appliance & Furniture 
2155 W. Cermak Road 

BERNARO I. SCHWARTZ Te!. Vlrginia 7-6265 
Chicago, Illinois 

prašome palengvinti mūsų vargą 
atsiųsti maisto. Adresas: P. | /r 

ti i Rusijoje, turi išmokti ty- nė taryba. Virš jų butų , £?trik?' (23) in Buelstadt, Post < 
lėįi". centrine taryba. Tiek apylin-

"Repnin viešpatavo visoje kių, tiek centro tarybų na-
imperijoje, bet štai jau dveji riai būtų renkami pagal to-

lykas suteikti vertingiausią .kinmksnį jis mažėja; o draugy- metai, kai'jis nemalonėje, ir talitarir.e sistemą. Panaši 
r . ° . V ^ S.aT?_. V ? . ^ a m L ~ lle' f». tui v a k a r o š e g € l i s ; *• ^ ^ nuo to laiko niekas Rusijoje reforma jau įvykdyta visuo- \ apsieiti tariamės s u ,«, 

Ottersberg, Bz. Bremen, British 
2kJne, Germany. 

tuvišką vaikų laikraštėlį. Jis kol gyvenimo saulė nu 
tinka nuo 2 iki 15 metų am-

Laiką, kuri turime, dažnai kvai
lai sunaudojame, o išmintingai 

kurio 
neištarė jo vardo, kuris anks- se Sovietų Sąjungos pri- S laukiame. 

—Laftmtawe\ &*VL buvo visų lūpose. Pate- jungtuose kraštuose. j -~U*ma 
4 

i 
LINKSMV VELYKŲ ŠVENČIŲ l.INKf-IIM M 

ROSELAND MOTOR SALES 
11200 S. Halsted St. WAterfall 8-5100 

4> 

"Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu žinių. 

Sekmadienį Velykų pirmą d 
Pradžia - 1:30 valandą vakare. . . . . 

virtasmaržutisdovaaai Rengiami TREMTINIU NAMUOSE, 2241 We$l 23rd Place, Chicago ^ T ^ 
Visi - seni ir jauni - nuoširdžiai kviečiami atvykti ir smagiai praleisti Velykų pavakarį. . . . 

• • RENGĖJAI 
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Siu Melu Velykos Ir MŪSŲ Tauta 
M0SC NUOTAIKOS 

Velykos — džiaugsmo diena. Taip. Bet jos ne visiems 
bus linksmos. Vargu bent vienam lietuviui jos teiks 
pilną džiaugsmą. 

Kodėl? 
Gerai Įsiskaitykime šiame dienraščio numeryje (ve

lykiniame) straipsnius ir dailiosios literatūros kūri
nius, daugumoje broliu tremtinių sukurtus. Juose pa* 
stebėsime labai ryškų išsilgimą, skaudų liūdesį. Jie 
skrenda savo mintimis j tėvų kraštą ir ten mato ateis
tą komunistą siautėjant, Velykų rytą prie bažnyčios 
stovint ir trukdant tikintiesiems bažnyčion eiti, prisi
kėlusį Išganytoją garbinti, Jam Aleliuja giedoti. Jie 
mato kalėjimus prigrūstus savo brolių, kurių vienin
telis nusikaltimas yra tas, kad jie ne komunistai, kad 
jie savo kraštui trokšta laisvo ir nepriklausomo gy
venimo. Jie keliasi savo mintimis į tolimus Sibiro kraš
tus ir ten raa!o dešimtimis tūkstančių brolių, kruviną 
vergų darbą dirbančių, nykstančių ir mirštančių, ku
rių ne vienas Velykų rytą suklups ne prie prisikėlusio 
Išganytojaus, bet prie nepakeliamos vergų darbo naš
tos. 

Esame tikri, kad mūsų bendradarbiai kalba visų 
tremtinių va—du, atspėdami kokiomip nuotaikomis jie 
gyvens Velykų rytą, kur link kreips jie savo mintis 
ir savo kar?ta3 maldas. 

Nesidžiaugs pilnu Velykų džiaugsmu nė senieji lie
tuviai amerikiečiai, nesidžiaugs nė jų čiagimiai vai
kai. Juk ir jie yra surišti savo krauju ir savo dvasia 
su tautos kamienu, su Lietuva. Ir jiems yra skaudu, 
kai Lietuva tebėra prie kryžiaus prikalta, kai ji tebe
šaukia — "trokštu laisvės ir nepriklausomybės", kai 
ji tebelaukia nuo kryžiaus nuimama. 

LIETUVA KALAMA PRIE KRYŽIAUS 

Ir šioj Didžiojoj Savaitėj ir Velykų rytą, mes visi 
labiau negu bet kuriuo kitu laikotarpiu vaizduojamės 
Lie.uvą, ėjusią kryžiaus keliais per antrąjį pasaulio 
karą ir per dvi baisias nacių ir bolševikų okupacijas, 
o dabar matome ją kalamą prie kryžiaus su tikslu ją 
numarinti. Ir del to mes čia norime visa savo energija 
sušukti kreipiantis į visą lietuvių tautą suklupti Didįjį 
Penktadienį prie Kristaus Kryžiaus ir Velykų rytą prie 
Prisikėlusio iš numirusių Kristaus ir prašyti, kad Jis 
savo malone ir galybe neleistų Lietuvai mirti ir lai
mintų mūsų žygius ją dar gyvą nuimti nuo kryžiaus. 

Mes dažnai pasisakome tikį į tautos prisikėlimą lais
vam gyvenimui. Bet žinokime gerai ir ypač per Vely
kas apie tai pagalvokime, kad tik Kristus, patsai Die
vo sūnus, tegalėjo iš numirusių prisikelti arba savo 
stebuklinga galybe žmones prikelti. Kad Kristus visą 
tautą iš numirusių prikeltų, galime sau vaizduotis, ko
kioj didelėj Jo malonėj ji *turėtų būti, kaip labai to 
verta-! jai reiktų būti! 

TAUTA TEBĖRA IR BUS GYVA 
Ačiū Dievui, Lietuva dar nėra mirusi ir, tikime, ji 

nemirs. Dievo Apvaizda jai leido gimti, leido šimtme
čius gyventi, leido daug kliūčių nugalėti ir daug kan
čių iškentėti. Ir dabar Ji padės mūsų pastangoms ją 
nuimli nuo kryžiaus dar gyva ir pajėgia laisvam ir 
nepriklausomam gyvenimui. 

Tačiau neužmirštame, kad tauta turi būti to verta. 
Jai reikia tikėti, melstis ir savo tikėjimą, maldas, troš
kimus ir viltis jungti su ryžtingu, vieningu ir nuola
tiniu darbu. 

Kristaus Prisikėlimas — Velykos, tai visos žmoni
jos viltis ir išganymas. Tam mes šventai tikime. To
dėl tikėkime ir tam, kad Kristus prikels pasaulio są
žinę pamatyti ir Lietuvą ir kitas ateistinio komunizmo 
kankinamas ir ant kryžiaus tebekabančias tautas ir 
pade i joms mirties išvengti. Šios Velykos tesustiprina 
šį mūsų tikėjimą ir viltis, kad sulauktume Velykų, per 
kurias ir lietuvių tauta galėtų džiaugtis pilnu džiaugs
mu. 

Taikos Ir Gerovės Sflyga 
Tikintieji reiškia didelio pasitenkinimo Chicagos dien

raščiais, kurie per visą Gavėnią nesigailėjo vietos re
liginiams straipsniams. Jų buvo kasdien. Kristaus 
mokslo įvertinimas, Jo darbai ir gyvenimas buvo ge-
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rai ir plačiai apimama. Tai yra ryškus naujo religinio 
atgumimo ženklas. Visur, mat, jaučiama ir matoma, 
kad be religijos nebus galima taikos atsteigti ir gero
vės sulaukti. Kad pastovi ir teisinga taika pasilaikytų, 
socialinis teisingumas visur turi būti įgyvendintas ir 
to bus galima pasiekti visą gyvenimą Kristaus moks
lu ir dvasia persunkiant. 

* I 
Naujasis Tremtiniu Įstatymas 

NAUJI PATVARKYMAI 

Po ilgį* ir karltų ginčų ir Senatas, pagaliau, priėmė 
naują, teisingiau — pataisytąjį, DP (tremtinių) įsta
tymą. Naujuoju įstatymu tremtinių įsileidimas pratę
siamas dar vieneriems metams ir įleidžiamųjų skaičius 
padidinamas daugiau kai šimtu tūkstančių (iki 344,000). 

Mūsų manymu, patys svarbiausieji ir pagrindiniai 
pakeitimai yra šie: tremtiniais bus laikomi visi tie, 
kurie atbėgo į Vakarų Europą prieš 1949 m. sausio 
1 dienos, vietoj pirmesnio patvarkymo iki 1945 m. gruo
džio 22 d.; panaikinta baltiečiams ir ūkininkams 30 
nuošimčių kvota; sponsoriais galės būti tik Amerikos 
piliečiai ir piliečių vadovaujamos organizacijos. 

Lietuviiai, kaip žinome, buvo patenkinti senuoju įsta
tymu. Jo laikantis į Ameriką atvyko virš septyniolikos 
tūkstančių lietuvių. Būtų galėję atvykti ir visi liku
sieji, kurių sveikata leido ir kurie turėjo buto ir darbo 
garantijas. 

KAIP SU LIETUVIAIS? 
Neabejojame, kad ir naujasis įstatymas leis lietu

viams atvykti. Bet, atsižvelgiant į naujuosius patvar
kymus, mes džiaugiamės, kad ligšiol mūsų tautiečių, 
palyginti, daug atvyko ir kad tremtyje ne taip jau 
daug beliko. Mat, naujam įstatymui pradėjus veikti, 
baltiečdai nebeturės pirmenybės, kokia ligšiol vis dėlto 
naudojosi. Kliudys ir tasai patvarkymas, kad tik pi
liečiai ir piliečių valdomos organizacijos tegalės duoti 
tremtiniams reikalingas Amerikon įvažiuoti garanti
jas. Ligšiol nemažas ir nepiliečių skaičius tas garan
tijas pasirūpindavo. Nors naujasis įstatymas padidina 
skaičių, tačiau jis žymiai daugiau tremtinių grup:ų 
apima. Tremtiniais pavadintas ir naujas, gana gausin
gas elementas, kuris briausis Amerikon įstatymu nu
matyto skaičiaus sąskaiton. 

Žodžiu, lietuviams teks būti akylesniems ir apsuk
resniems, kad likusią tremtinių dalį Amerikon atvežti 
ir čia įkurdinti. 

*r\«-t 

Nauja Kravčenkos Knyga 
Viktoras Kravčenko parašė ir kitą knygą, kuri šį pa

vasarį jau pasirodys knygų rinkoje. Naujai knygai ji
sai davė tokį pavadinimą 44I Chose Justice" (Aš pasi
rinkau teisingumą). Jojo bus nurodyta, kiek neteisy
bių ir suktybių yra sovietinės valdžios sistemoje, ką 
jisai pats yra gerai patyręs, nes buvo prasimušęs aukš
tu komisaru, valdžios pareigūnu Sovietų Rusijoj. 

Pirmoie V. Kravčenkos knyga "I Chose Freedom" 
(Aš pasirinkau laisvę) turėjo didžiausio pasisekimo. Ji 
buvo išversta į devyniolika kalbų. Reikia manyti, kad 
ir naujoji jo knyga bus populiari ir ji daug prisidės 
supažindinti plačiąją Amerikos visuomenę su tuo, kas 
vyksta už geležinės uždangos. 

Šių* knygų autorius, kaip žinoma, buvo atvykęs į 
Jungtines Valstybes su svarbia Sovietų Rusijos misija. 
Bet, kiek laiko pagyvenęs Amerikoje, pamėgo laisvę, 
pasitraukė iš rusų misijos »': nusprendė nebegrįžti į 
Rusiją. 

Lenkai Vyskupai Amerikoj 
Šiomis dienomis dar vienas lenkas kunigas Jo Šven

tenybės pakeltas vyskupu. Juo yra prel. Zaleski. Jis 
bus vienu iš Detroito arkivyskupo vyskupų; padėjėjų. 
Ligšiol buvęs tos arkivyskupijos vyskupas padėjėjas 
J. E. vysk. Stefan VVozniicki paskirtas ordinaru, Sagi-
naw, Mich., ganytojum. 

Dabar Jungtinėse Valstybėse bus šeši lenkai vys
kupai. Be viršuje suminėtųjų yra: Green Bay, VVisc, 
vyskupas V. Bona; Marąuette, Mich., vyskupas Tarnas 
Noa; Milwaukee, Wisc, arkivyskupijos vyskupas pa
dėjėjas R. Atkielski; Scranton, Pa., vyskupas padėjė
jas H J T. Klonowski. 

Palyginti via tik nedaug. Iš apae pusantro šimto vys
kupų tik šeši lenkai. Kadangi lenkų katalikų Ameri
koje nėra mažiau, kaip airių, todėl ne be pagrindo 
lenkų spauda dažnai iškelia tam tikrų nepasitenkinimų. 

Bet lenkai vis tik jau šešis savo tautiečius vysku
pais turi. Lietuviai gi — nė vieno. Ir mes laukiam* 
tos dienos, kuomet ir iš lietuviųj kunigų bus pakelt'; 
vyskupais. 

G Y V E N I M O l E G E N D A 
— r-̂  

NEL£ MAZALAITt - KBUMINIENfc 

NAUJA PALAIMINTOJI 
Romoje, Šv. Petro bazili

koje į altorių garbę iškelta 
sesuo Paulą Elzbieta Cerioli. I staigiai pagalvojo 

( T ę s i n y s ) 
Jis puolė trečią kartą, — tarė kažikas tyliai ir skaudžiai 

netoli romiečio, ir jis pamatė senyvą žmogų, liūdną ir prislėgtą, ir 

Ji yra gimusi 1816 m. sau
sio 16 d. Italijoj, Cremonos 
provincijoj, kai šešioliktasis 
grafų Cerioli vaikas. Ligo
ta gimė ir ligos buvo lydi
ma per visą gyvenimą. 

Dešimties metų sulaukusi 

— Šito aš paklausiu, — bet jis nepadarė to, nes vis žiūrėjo į 
žmogų su kryžiumi. Jis negalėjo nežiūrėti: tas, kuris bijojo mir
ties, kaip jis pats, buvo jam artimas — tas, kuris nebijojo viešai 
prabilti apie tai, ką išdidus romietis slėpė — kėlė jam pagarbą. Ir 
jis galvojo: 

— Šitas veidas turėjo būti gražus, jeigu ir dabar, kaip pri
dengta šviesa, kažkas prasimuša pro purvą ir kraują. Tačiau jo 

kymo vienuolėms seserims. 
Čia kvėpuoja šv. Pranciš
kaus Salezo dvasia. Pas:ža-
da niekada nedaryti nieko 
kito, kaip tik pildyti Dievo 
valią. Už šešerių metų vėl 
grįžta į tėviškei namus. 

Tėvu įtakoje ji išteka už 

atiduodama auklėti Aplan-1 barzda suvelta, ir jis visiškai neturi akių, taip užgriuvusios jos 
nuo mušimo, ir ant sutinusių blakstienų kabo kraujo lašai. 

— Ach, — pagalvoja romietis, — tu kalbėjai apie nemirš
tantį gyvenimą, bet niekuomet nemačiau žmogaus taip arti karsto, 
kaip tu. 

Ir šitą momentą varomas žmogus pakelia koją pirmam žings
niui, ir praveria akis, žiūrėjimas sustoja ant romiečio — ir jo širdį 
persmeigia nežinomas skausmas. O, šitas žiūrėjimas, o, šitos 
akys! Jokio žmogaus akyse jis nebuvo regėjęs to: tai yra gyveni
mas, tai yra nesibaigiantis gyvenimas, tai yra pažadas ir žinoji-

pagyvenusio vyro. Visi lau-(
 m a s — ir tai y.a • eisybė. 

kė, kada prasidės barniai.! i r j a m pasidaro gera, ir jį apima viltis — tačiau ir didelė 
Bet veltui. Ji šypsodamasi, baimė, kad viskas baigsis, jeigu tas žmogus bus nužudytas. Ir kai 
kalba: "Vargšai, jie manėj jis taip skubiai ir baugiai galvojo, ką turėtų daryti — minios ėji-
'aiko nelaiminga, ne3 nežino, mas nubloškė jį į šoną, ir žmogus su kryžiumi buvo atskirtas nuo 

laimė,;. kur yra 
Tikrovėje jos šeimos gy

venimas — sunkus kryžiaus 
kelias. Jos senas vyra s nuo
taikos žmogus ir pilna3 vi
sokių ekscentriškų įpročių. 
Ji be galo kantri: Ji atlie
ka nemalonias žmonos pa
reigas su meile. Tos meilės 

jo. Ir kiek jis stengėsi prisigrūsti — buvo nustumiamas šalin, nes 
artėjant \ keliones tiksią minia darėsi žiauresnė ir plėšri, ji neuž
leido niekam geros žiūrovo vietos. Nuleidęs galvą ėjo jis paskui 
visų, ir staigiai vėl pamatė senyvą žmogų, kuris buvo taręs gerą 
žodį apie kankinį. Jis prisiartino prie jo ir tarė stačiai: 

— Pasakyk man viską, ką žinai apie tą, kurį nusivedė mirti. 
Žmogus pasižiūrėjo bailiai, jis norėjo pasitraukti — tačiau 

gal jis pažino iš romiečio veido, jog tas nemano nieko pikta — ir 
kalbėjo. Iš pradžių jis stengėsi kalbėti, kaip tie, kurie vos yra 

šaltinls^a'Dievaš~Susilau> &*&& apie kurį dalyką ir nėra susidomėję tuo, tačiau pamažu jo 
kia trijų va;kų Du miršta i ž o d ž i a i skle i (iėsi ir ėmė žydėti — taip nuoširdžiai kalbėjo tas pa-
vos spėję užgimti Trečiasis P1**^8 ^ogns, jog tai pasidarė gražu ir nuostabu tam, kuris 
auga Motina ji myli be ga- k l a u s ė s L ° &al b ū t * * > b u v o n e d ė l pasakojimo, bet dėiiai to. kas 
lo Tai sukelia seno vyro' b u v o Pasakojama* "*su ištroškusio godumu jis išklausė nepaprastą 

! gimimo istorŲą iki šios dienos, vedančios į galą. 
Tas, kuris kalbėjo, buvo laimingas dėl šito, kad yra skelbta 

teisybė ir kiekvienam žmogui grąžinta jo didelė vertybė, jo širdį 
guodė, kad paprastieji savo kelią rado tiesiai pas Mokytoją, ta
čiau romietis gaudė savo ausimis ir siela šitas mokslo vietas, ku
rios skelbė, jog tikintieji į Jį nepažins mirties. 

Bet kai jis išgirdo apie bailius ir išdaviką mokinį, apie veid-
mainų Romos vietininl*o teismą — jis suprato, kad niekas nepa
keis sprendimo, ir tai, kad jam buvo atimta viltis rūpintis išgelbė
jimu, kėlė nusiminimą. Tačiau jis galvojo, ką buvo sakes senyvas 
jo palydovas, jogei begalės stebuklų vyko vienu jo moju ar žodžiu, 
ir jis turėjo nedidelį slaptą vylimąsi, kad jis neleis nužudyti savęs 
ir savo idėjos. Užtat jis paskubino žengti, kad nebūtų praleista 
didžioji akimirka, kai Jis parodys savo galią ir neteisybė bus 
sutrempta. ^^^^BUB 

Jis vis laukė, kai kalno viršuje paguldė kryžių ir ant jo kalė 
tą, kur| jis savo dvasioje jau vadino Nemirtinguoju — jis girdėjo 

ralyžuotą vyrą. Ji budi kiau-1 d u s l ų ^^ų 1^11^ įr j a m atrodė, kad tai jį patį užkalą gyvą kaž
kokioj uoloj, ir jis girdi paskutionius akmenų dūžius — tačiau vis 
dar tikėjo. Ach, jis niekuomet taip netroško gyvenimo, kaip da
bar, kada buvo pasirodę, jog tai galima, ir kai vėl tai yra atimama. 
Minutėmis jis susvyruodavo ir jautė tam kankinamam tiktai gilų 
gailestį, kaip sulaužytam didelio dalyko simboliui. Tačiau, kai jis 
atsimindavo Jo žiūrėjimą, viltis vėl atsigaudavo ir jam atrodė, kad 
jis pats neša tą nusiminimą, kaip anas nešė kryžių, ir taip pat iš 
po jo atsikelia, kad vėl sukluptų. 

pavydą. Jis tenorėtų būti 
viena3 mylimas. Laikui bė
gant padėtis susidaro tokia, 
kad nelieka neko kito, kaip 
atiduoti vaiką į kokią nors; 
auklėjimo įstaigą. Pasiren
kama viena Bergamo kolegi
ja. 

Bet mažasis Karoliukas y-
ra per trapus, kad galėtų 
pakelti kietą bendruomenės 
gyvenimą. Jis tuoj suserga 
ir grąžinamas motinai. Da
bar namuose turi du ligo
nius: nusilpusį sūnų ir pa

ras nak.is prie ligonių lo 
vų. Ji abiems yra angelas 
sargas. Tačiau abudu pama
žu gęsta. Pirmiausia mirš
ta sūnus, o netrukus ir vy
ras. 1854 metaiį ji jau naj-
le. Vos 38 metų amžiaus. 
Vienui viena pasaulyje. Bet 
nekrinta į desperaciją. Prie
šingai. Visiškai atsiduoda 
maldai ir darbui. Ji imasi 
globoti vargšus ir ligonius. 
Bet visą laiką ypatingai sa
vo dėmesį kreipia į apleis
tus našlaičius. Savo namuo-

Jis laukė stebuklo, kai pamatė iškylant kryžių su gyvu žmo
gaus kūnu. Ach, Jis vis dar tebėra gyvas, dar gali įvykti, kad Jis 
pasirodys savo jėgose, ir juo didesnis triumfas bus, juo sunkes
nėje ir beviltėje valandoje tai bus parodyta. Tačiau Jis tebuvo tik 
toje aukštumoje, kaip Jį buvo iškėlę tie. kurie Jį norėjo užmušti, 
ir romietis girdėjo beviltišką ir skaudų žmogaus šaukimąsi į dah-

so~ atidaro kaimo vaikams! SU» J"5 SirdėJ° J o nesuprantamos prasmės žodžius, tartus motinai 
mokvkla *r m°kiniams. 

^ + + Ir Jis yra toks vienas tarp tų, kurie Jo neapkenčia, galvojo 
Ateina į talką vėlesnė dar- romietis, ir pamažu į jo širdį smelkėsi galvojimas tiktai apie žmo-

bo tęsėja Liudvika Corti. Į W» nekaltą ir gerą, ir kenčiantį. Jis sudejavo, kai trokštančiam iš-
savo namus surenka būrį k § 1 § k e m P m e S u actu, ir kai jis regėjo atėjusią paskutinę minutę, 
našlaičių ir atidaro jiems ^ PaJuto, kad rauda. Ne, dabar jis negalvojo, kad prarado pasku-
prieglaudą Pasitelkia dau- tin* Pasitikėjimą Ano žadėjimu, jis užmiršo savo baimę - - jis rau
giau talkininkių. Tai būsi 
mojo naujo moterų vienuo 
lyno užuomazga. 1857 me 

dojo žmogaus — pirmą kartą jis gailėjosi ko nors, ir tai yra sveti
mas ir vargšas. 

Ir kuomet jau buvo visiškai žinoma, kad mirtis atėjo čia, ir į 
tais Bergamo vyskupas ap- Jo šoną šimtininkas panėrė ragotinę — kilnus romietis pajuto, kad 
robuoja naujojo vienuolyno yra visiškai senas, kad žmonės yra baisūs, ir jis tarė sau: 
regulą ir priima steigėjos — Kodėl aš negaliu dabar numirti, aš žinočiau, kad miriau su 
Cerioli vienuoliškuosius įža- geriausiuoju. 
dus. Ji pasirenka dviejų Ir šitą momentą per visą kalną tvoskė žaibas ir trenksmas, ir 
šventųjų našlių vardus: Pau- jis regėjo, kaip uolose atsiveria plyšiai. Ir atvertęs galvą į viršų 
la-Elzbieta. Pačiam vienuo- jis pamatė, kad saulė buvo pasidariusi kruvinai juoda, ir aplinkui 
lynui duoda Švč. Šeimos var- ją, kaip nakties viduryje, stovėjo žvaigždės ir mėnuo, tačiau jie 
dą. Tais pačiais metais pa- neturėjo jokio žibėjimo. Bet šalia tos kančios, kurią jis buvo ma
daro vienuolinius įžadus ir tęs, šitie gamtos siaubingi reiškiniai negalėjo jo išgąsdinti, ir jis 
jos bendradarbės. Taip at- tiktai pagalvojo: 
s randa pirmasis Švč. Šei- — Taip, dabar yra numirusi paskutinė viltis nugalėti mirtį, 
mos seserų namas. Sesuo šitai pasako viskas, kas yra danguje ir žemėje. 
Paula-Elzbieta , netrukus į- I r 8U atįdengta galva jis stovėjo ant kalno, ir žiūrėjo į krvžių 
kuria d a r d u namus^ Vieną _ j a m a t r o d § k a d j i s n e b e t u r i j ^ daugiau eiti — ir taip jis pra-
is ju paskiria berniukų naš- l a u k § ^ l a i k ą k o l DŪrel iB a t ė j 0 i r n u ė m ž jį n u o j t r y ž i a u S t k a d 

laičių globai. Cia padedami p a l a i d o t u . j į , buvo užmiršęs valgį ir poilsį — jis net nežinojo, ko-
naerrindai ir to paties vardo d ė l d a b a r nepasitraukia, kada viskas buvo pasibaigę, kodėl neina 
w r u vienuo ynui. j s a v o giminaičio namus. Vos vilkdamas kojas, pavacges ir senas, 

Abiejų vienuolynų pagrn- palaidoti. 
(Nukelta į 4 psl.) I 

jis ėjo paskui tuos. kurie nešė kūną. mirusio žmogaus kūną nešė 

(Bus daugiau) 

» 
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Planuojama "Lietuvos Golgotos" Paroda 
CLEVELAND, Ohio. ^ — 

Lietuvių Tautines Martiro
logijos skyrius, kurio cent
ras yra Clevelande, tariasi 
su atitinkamomis organiza
cijomis ir asmenimis del 
''Lietuvos Golgotos" paro
dos, kuri numatoma sureng
ti š. m. birželio mšn. 

Parodoje numatoma išsta
tyti keletas šimtų dokumen
tų, fotografijų, diagramų ir 
piešinių, kurie vaizduotų 
lietuvių tautos Golgotos ke
lią visų trijų okupacijų me
tais Lietuvoje bei bolševikų 
ir nacių koncentracijos sto- j 
vykiose ir kalėjimuose. 

Tenka pastebėti, kad pas
taroji paroda 1948 m. rude
nį buvo numa:yta surengti 
'Tabaltiečių Savaites' pro
ga Stockholme, tačiau del 
suprantamų aplinkybių ati
tinkamos švedų įstaigos ne-; 
davė reikiamo leidimo. 

Reikia manyti, kad J. A. 
V-se tokios parodos realiza
vimas bus įmanomas, juo 
labiau, kada čia bus galima 
paskelbti eilė ir tų doku
mentų, kurie del vienokių ar 
kitokių priežasčių negalėjo 
būti skelbiami Europoje, o 
ypač Vokietijoje. 

Parodos reikalais rūpina
si Lie:uvių Tautinės Marti
rologijos skyriaus vedėjas 
Jonas Rkmašauskas. 

Jei turėtų kas kokių min
čių ar sumanymų dėl pačios 
parodos ar jos eksponatų 
papildymo, galima kreiptis 
sekančiu adresu: Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrius, 
547 E. 101 St., Cleveland 8, 
Ohio. 

Bimba lenko Peilio 
''Cleveland Plain Dealer" 

kovo 3 d. pranešimu, Anta
nas Bimba atviru laišku iš' 
New Yorko kreipėsi į Cle-
velando mie3to merą ir po
licijos viršininką, prašyda
mas sugrąžinti jam peilį, ku
ris iš jo buvo policijos at-' 
imtas kovo 19 d. įeinant jam 
į Slovėnų salę, kur jis tu-
rėjo daryti pranešimą "lie-į 
tuviams darbininkams". To 
paties laikraščio pranešimu, 
policijos įstaiga iki šio šeš-1 
tadienio užbaigs dėl įvyku-
šio incidento tardymą, kur, | 
reikia manyti, bus išspręs-Į 
tas ir "kankinio" A. Bim- i 
bos peilio klausimas... 

Dėl kalbamos žinutės už- Į 
vardinimo ''Lithuanian Lead 
er Wants Kraife Back" ati
tinkami asmenys laikraščio 
redakcijai yra pasiuntę reW 
kiamus paaiškinimus. 

Gydytojas Informuoja 
Į dr. K. Paotienį, išlaikiu-l 

sį Ohio valstybinius gydy
tojo egzaminus ir gavusį tei- j 
sę verstis gydytojo prakti
ka, nemrtža lietuvių tremti
nių gydytojų kreipiasi laiš-j 
kais, prašydami smulkesnių 
informacijų. .Negalėdamas 
visiems greitai atsakyti, dak' 
taras paprašė korespondentą 
tuo reikalu trumpai painfor
muoti per spaudą. 

reikia išlaikyti universitete 
Amerikos istoriją. Gydyto
jo egzaminai laikomi žodžiu 
; ir rašai. Raštu laikoma 12 
ir žodžiu 5 egzaminai, į ku
riuos įeina patalogija ir bak-
teriologi j a (mikroskopinė). 

Egzaminus galima laikyti 
du kartus per metus: gruo
džio ir birželio mėnesiais. 
Tais reikalais reikia kreip
tis į Columbus Medical State 
Board Examination. Egza
minų mokestis 25 doleriai. 

Neišlaikius vieno kurio 
nors egzamino, reikia visus 
egzaminus laikyti iš naujo. 
Illinois valstybėje, pav., ga
lima gauti pataisas ir laiky-
ti tik luos egzaminus, kurių 
neišlaikei. ''Ohio Medical; 
JournalM paskelbs duomenų; 
ap'ę gruodžio mėn. laikusius 
egzaminus, kur iš 50 laikiu-! 
šiųjų išlaikė 26 gydytojai. 
Dr. Pautienis yra pirmasis | 
DP gydytojas, Ohio valsty
bėje išlaikęs valst. gydyto
jo egzaminus. 

Egzaminų komisija kai ku 
r»lų universitetų diplomų, 
gautų karo metu, neužskai 
to ir egzaminų laikyti ne
leidžia. 

Pagal dr. Pautienį, dides
niuose miestuose gydVvOJų 
yra pakankamai ar net per
daug. Nemažas gydytojų 
truk amas jaučiais JS mažes
nėse vi^ra^ese. 

iVr. Parutieiils yra ^įkū
ręs* Clevelanai 7039 Supę-

PAGERBĖ KAN. PROF. J. 6. KONČIŲ 

Don aid L. Nicholson, valsty 
bės departamento saugumo 
skyriaus viršininkas pareiš
kė, jog jis nemano, kad jo 
skyhuj būtų komunistų. Jei
gu jis kok> nors komunistą 
surastų, jį "dar prieš pietus" 

iį tarnybos išvytų. (Acme) 

dalinami Bilietai 
"Čiurlionio" Koncertui 

"Čiurlionio" ansamblis, pa 
garsėjęs Vakarų Europoje 
savo koncertais, atvyko į A-
meriią ir balandžio 16 d. 8 
vai. vakare pasirodys Chica-
gos Operos rūmuose pilname 
savo sąstate su puikia pro
grama. 

"Čiurlionio" a n s a mblio 
koncertui bilietus galima 
gauti "Margutyje", 6755 S. 
Western Ave., telef. GRove-
hill 6-2242. Visos vietos yra 
rezervuotos, todėl norintieji 
patekti į šį nepaprastą kon
certą bilietus turi turi iš 
anksto nusipirkti. Bilietų 
kainas: $2.50; 2.00; 1.50; 
1.00. Bilietus užsakyti gali
ma ir telefonu GRovehill 
6-22^2. —B. B. 

NEW YORK, N. Y. — Ba
landžio 2 d. Henry Hudson 
v ešbuty įvyko kan. prof. J. 
B. Končiaus pagerbimas, su
rengtas įvairių įsitikinimų 
visuomenės veikėjų, jo 25 
met^ ve.klos AmeriKoje su
kančia, atžymoti ir tiKybi-
nei, tautine., visuomeninei, 
mokslinei ir labdaros veik
iai įvertinti. 

Į iškilmingą vakarą su
plaukė ir iš tolimų vie ovių 
aukšti svečiai, viešnios, Ka
nauninko bendradarbiai, kon-
iratrai, kultūrininkai, visuo
menininkai, taipgi naujai at
vykę tremtiniai ir vietiniai 
įvairių pažiūrų ir tautybių 
žmonės. Buvo pilnutėle įle. 

Invokaciją padarė pre'. J. 
S. Middleton, ir vakaro ve
dėjas kun. Simonaitis iš E-
lizabeth apibūdino šią šven
tę, pabrėždamas Kanaunm-
ko veiklą Amerikoje, gausią 
darbai3 ir sako.ą sritimis. 
Sveikinamo žodį tarė min. 
žadeikis, dėkodamas Nepri
klausomos Lietuvos vardu 
už didelį pasišventimą tau
tai ir linkėdamas toliau dar
buotis tautiečių labdaros ir 
tėvynes laisvinimo tarnybo
je. Prel. E. Swan8trom per
skaitė atvežtą kard. Spell-
man'o asmenišką laišką ir 
sveikino Amerikos vyskupų 
vardu. Prelatas J. Balkūnas 
iškėlė lie.uvio kunigo misi
ją ir Kanauninko nuopel

nus. Latvių vardu kalbėjo 

Harry W. Liclnors. BALF-o 
vardu nuoiirdžius linkėjimus 
pareiškė A. Devenienė, A. S. 
irečiokas, Minkūnas ir Brie
dis, L. R. Kryžiaus — Vai
nauskas ir tremtinių vardu 
— neseniai į New Yorką at
vykęs B. Kulys. Dr. A. Šliu
pai te įteikė Kanaunininkui 
adresą su šioje šventėje da
lyvavusių parašais. Taipgi 
buvo čia pat įteiktos BALF-
o bendradarbių ir kunigų 
dovanos. 
• Solistė Dambrauskaitė, bu 

vu3i Kanauninko mokinė iš 
kapelionavimo laikų Šiau
liuose, visus sužavėjo savo 
dainavimu. Jai akompanavo 
ir keletą muzikos dalykėlių 
atliko panistas Mrozinskas. 

Telegramomis ir raštu 
sveikino VVaamng.ono arki
vyskupas PatncK O Boyie, 
arKivysKupas J. Skvireckas, 
vysk. Būcys, vy3k. Padois-
kis, vysk. Brizgys, VLIK-o 
atstovas ir daug kitų. 

Kan. prof. J. B. Končius, 
atsakydamas į sveikinimus 
ir linkėjimus, savo kuklia 
kalba padėkojo visiems kar
tu dirbusiems bei rėmusiems 
artimo meilės darbus, kvies
damas toliau vieningai dirb
ti tautos gelbėjimo žygyje. 

Iškilmingas vakaras buvo 
baigtas malda, kurią prave
dė prel. E. Stukeiis, kilimo1 

latvis, tačiau labai gražiai 
lietuviškai kalbąs. 

MALONIAUSI LINKĖJIMAI 
Džiaugsmingom Velykų Šventėm 

Nuo 

ACE NEWS PHOTO 
SERVICE 

F. J. P O L I V K A - V e d ė j a s 
1620 So . 61 s t A v e n u e 

TcL Olympic 9268 

CICERO 50, ILL. 

-

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Visiems Maro Draugams 

Clarence P. Wagner 
A L D E R M A N 

14-to VVard'o 

LINKSMI* ŠVENTŲ VELYKI. 

NEW ERA 0PTICAL C0. 
17 NO. VVABASH AVENUE 

Tcl. STate 2-8000 
CHICAGO, ILL. 

LINKSMU ŠVENTU VELYKŲ 
Nuo 

ST. TH0MAS APOSTLE 
CHURCH 

5472 SO. KLMBARK AVE. 

LINKSMI VELYKŲ LINKĖJIMAI 

Nuo 

C. L D0UCETTE, INC. 
AUTOMATIŠKO LAISTYMO 
SISTEMOS IR IŠRADIMAI 

3610 SOUTH MORGAN 
STREET 

YArds 7-8400 
CHICAGO 9, ILLINOIS 

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYŲ 

THE MEYERCORD C0. 
5323 WEST LAKE STREET 

Tel. ESterbrook 8-3700 

Velykų Linkėjimai Visiems 
Kostumerlams ir Prie lėliam s 

linki 
S. B. KOMAI KO t C0. 

175 W. Jackson 15h d 
YVAbash 2-0324 

LINKSMŲ ŠVENTI, VELYKŲ 
Siunčia Savo Drauginis ir 

Kostumeriani$ 

GROCERLAND SUPER 
MART 

2459 WEST DEVON AVENUE 
Kai jums reikalinga maisto produktu 

pašaukite ROgers Park 1-1020 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 

BOHATY'S BAKE SH0P 
517 So. Cicero Ave. 

Ypaiingai gimtadienių ir 
vestuvių tortai 

:>I7 s. Ok«ero Ave. 
<n<timtm> 1-1203 

Jr 

Jau Rengiamasi Paminėti Motinos Dieną 

rior Ave., ir 'neblogai ver
čiami. 

Inžinieriai Atominiais 
Klausimais 

Clevelande gyveną lietu
viai tremtiniai turėjo savo 
eilinį posėdį inž. J. Juozai
čio namuose, kur dr. A. Da
rnusis padarė pranešimą ato
miniais klausimais. 

Pirmosios Tremtinių 
Vestuves 

Balsuokime Už 
Tinkamus Kandidatus 
Balandžio 11 d. ''prima-

ry" rinkimuose atlikime pi
lietinę pareigą, eikime bal
suoti. Nuėję balsuoti PRA-

F Š Y K I T E RESPUBLIKONŲ 
BA1/OTO ir balsuokite už 
genis kandidatus: bankinin
ką John B. Brenzą (for 

i Coutaty Treasurer) ir Aloy-
siusi A. Mazewskį (for Re-
conler of Deeds of Cook 
County). 

Balandžio 22 d. Šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje į-
vyks pirmosios tremtinių 
ves uves — Natalijos Na
vickaitės ir Vytauto Aukš
tuolio. Abu jaunavedžiai y-
ra •'Čiurlionio" ansambLo 
dalyviai, tad vestuves bus 
labai i r kilmingai atšvęstos. 

Laukiama ''Ateities" 
Vakaro 

Pirmas's po Gavėnios di
desnis parengimas bus per 
Atvelykį ''Ateities" klubo j 
vakaras Šv. Jurgio parapi-j 
jos svetainėje. Į vakarą at-] 
silankusieji tikrai linksmai; 
ir nuotaikingai galės pra-! 
leist: kelia3 valandas. Bei 
garsiosios Moljiero komedi
jos 'Juokingosios pamaivos', 
kurią režisuoja patyręs sce
nos meno žinovas ir deko
racijas piešia dail. V. Rau-
linaitis, žiūrovai pamatys ir 
kitu įscenizavimų. Vakaro 
metu grieš puiki kapela, 
veiks turtingas bufetas. Už 
kelis centus DUB galima lai
mėti vertingų dalykų. Bilie
tų jau dabar galima įsigyti 
pas visus klubo narius ir 
Spaudos Kioske. 

T R U M P A I 

Ohio valstybėje, pagal nau 
ją jį įstatymą, kuris galioja 
tik dvejus metus, egzami
nus gali laikyti kiekvienas 
buv. DP gydytojas, turįs 
pirmuosius pilietybes popie
rius (anksčiau buvo reika
laujama pilietybės dokumen
tų). 

Prieš gydytojo egzaminus > vari jos kapinėse. 

— S. G. 

— W;iliam Senkus, 5618 
Luther St., kuris mirė su- šį 

PADĖKOS 20DIS 
RACINE, Wis. — Pradėdami 

savistovų gyvenimą, esame nuo
širdžiai dėkingi Felicijai ir Jur
giui Kapočiams, kurie sudarė 
mums sąlygas atvykti į Ameriką, 
rėmž esant Vokietijoje, gausiai 
apdovanojo atvykusius, ištisas sa
vais !8 veltui maitino ir apgyven
dino savo namuose. Nebūdami gi-
minžs, pasirūp no taip, kaip re
tai kas galėjo taip padaryti, pa
dėjo! surasti darbą ir įsikurti nau
jame bute. 

Tiup pat didelis dėkui jų gi-
mimims ir kitiems Racino lie
tuviams, padėjusiems mums įsi
kuriant. —Geniai 

Edvardas U r b o n a s , 
6909 Bayliss St., mirė sulau
kęs vos 8 metų amžiaus, pa
likdamas didelėje širdgėloje 
tėvus Antaną dr Oną. Palai
dotas kovo 25 d. Kalvarijos 
kapinėse. 

— BALF-o ir ALT sky
rių šv. Jurgio parapijos nau
dai rengtas kortavimo va
karas atnešė $62.35 gryno 
pelno, kuris įteiktas klebo
nui kun. V. Vilkutaičiui. Kle
bonas nuoširdžiai dėkoje 
rengėjams, o rengėjai — vi
sliems talkininkams. 

i— ALT skyriaus susirin
kime išrinkta komisija, ku
riai pavesta surengti liūd
nųjų birželio įvykių — Lie
tuvos okupacijos ir pirmųjų 
deportacijų — paminėjimą. 

— g v. Jurgio bažnyčioje 
sekmadienį šv. mišios su 

laukęs virš 70 me.ų amžiaus, velykine procesija prasidės 
palaidotas kovo 22 d. Kai- lygiai 6 vai. 

i 

— M. D. minimas. 

WATERBURY, Conn. — 
Lituanistikos kursų moki
niai ruošia Motinos dienos 
minėjimą gegužės 6 d., šeš
tadienį, Sv, Juozapo parapi
jos salėje. Pradžia 5 vai. p. 
p. Kviečiamos visos moti
nos: ir to3, kurių vaikai mo
kosi kursuose, ir tos, kimų 
nesimoko ar iš viso jau yra 
suaugę. 

Programa būsianti įvairi, 
bet pri.aikyta Motinos die
nos šventei. Speciali progra
mos dalis būsianti paskirta 
visoms dalyvaujančioms mo
tinoms pagerbti. 

Parapijos Choro Koncertas 
Šv. Juozapo parapijos cho

ras gegužės 14 d. ruošia tra
dicini Motinos dienos proga 
koncertą, kuriame dalyvau
sią ir žymūs solistai. Kon
certas įvyks parapijos sa
lėje. 

Mokiniai Giedos Pamaldoms 
Su lituanistikos kursų va

dovybe susitaręs, Šv. Juo
zapo parapijos vargoninin
kas prof. A. AJeksis sudarė 
tų kursų mokinių bažnytinį 
chorelį. 

Chorelis giedosiąs bažny
čioje per vienas mišias (sek
madienį 8 vai.) ir gegužės 
mėnesį vakare per geguži
nes pamaldas. 

Puiku, kad bažnyčioje bus 

RIMTIES VALANDĖLEI 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

dinis tikslas rūpintis apleis
tų kaimiečių našlaičių auk
lėjimu'. Ji savo sekėjus ra
gina pamilti žemę ir žmo
nes. ''Grįžkime į žemę su 
tikėjimu, meile ir sąžinin
gumu ir būsime geresni, 
linksmesni, taikingesnį. Visi 
būsime laimingesni" — tai 
Palaimintosios žodžiai. Jos 
pradėtasis darbas klesti. Tuo 
metu, kai jos kūrinys pra
deda nešti vaisių, visai stai
ga 1865 m. gruodžio 23 d. 
ji miršta. Mirė vos 50 me
tų amžiaus tesulaukusi. Bet 
» oro kapų žemės sluogsnio 
nebuvo užslopintas jos at-

dar daugiau giedama nietu-
viškai. 

Lituanistikos kursuose lie
tuviško dainavimo moko so
listas Julius Mačiulis, jau 
sudaręs neblogą vaikų cho
relį, gerai dainuojantį įvai
rias liaudies ir lietuvių kom-

ipozitorių daineles. 

Lietuviška Daina 
Amerikiečiams 

Pianistė Eleonora Dvario-
i naite-Miniukiene ir solistas 
I Julius Mačiulis atliko lietu-
! vių kompozitorių kūrinius 
kovo 24 d. viename koncer
ne, kurį amerikiečių publikai 
suruoiė The Church World 
Service. 

Abu menininkai atliko ge
rą propagandinį darbą, lie
tuvių dauną įnešę į amerikie
čių publikos parengimą. 

Solistas J. Mačiulis, čia 
apsigyvenęs tremtinys, jau 
yra giedojęs keliose ameri
kiečių bažnyčiose per didžią
sias šventes. Taip pat jus 
amerikiečiams dainavo ir 
per radiją. 

— B. J. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 

^ 

UNIVERSAL RESTAURANT 
Atdaras dieną ir naktį 

TEOFILE KLIMAS, Savininkė 

750 W. 31st St Chicago. Illinois 
VIctory 2-9670 

^ 

<tr— 

\ , 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 

THOMAS J. LIPTON, Ine, 
Lipton's Soup — Lipton's Tea ir Frostee 

Pradžia ir Užbaiga Gero Valgio 

BALF-o Naudai Rengia 
' Krepšinio Rungtynes 

BROOKLYN, N. Y. — Ba
landžio 15 d., šeštadienį, 
Brooklyno E. D. YMCA na
muose, Marcy Ave. ir So. 9 
St. kampas, įvyks dvigubos 
krepšinio rungtynės. Važiuo
jant viršutiniu traukiniu (e-
levated) išlipa Marcy Ave 
(Broadway-Jamaica Line). 

6:30 vai, bus priešžaismis 
kur Lietuvių Atletų Klube 
antroj, komanda žais prieš 
vieną ispanų komandą, o 8 
vai. svarbiosios rungtynes: 
l ietuvių Atletų Klubas — 
Oiendaie Keereation. Prieši
ninkai bus stiprūs ir jų su
dėty matysim du Long Island 
Universiteto, žaidikus — 
brolius Keller. 

Visos rungtynių pajamos 
eina BALF-o naudai. Kvie
čiami visi skaitlingai daly
vauti ir pažiūrėti įdomių 
rungtynių ir tuo pačiu pri
sidėti prie mūsų tautiečių 
tremtyje gelbėjimo. | 

TAUTIEČIAI! LANKYKITE SAVĄ LIETUVIŠKA 
GfcKIMU PARDUOTUVE! 

Stephens Uquors 
4134-36 Archer Ave. 

JŪSŲ Užsakymai 
Pristatomi į Namus 

V E L T U I t 

Prašome užeiti arba 
telefonuoti: 

LAfayette 3-1933 
R. STEPONAYKirS, Sav. 

NEPAPRASTI PIRKIMAI VELYKŲ ŠVENTEI 
Importuoti Cognac — Br&ady 

Martell 5th $625 
3 st&r Hennessy 5th $6-25 
Monnet 5th $5 25 
5 star Greek Metaxa 5th $§95 
DOM BENEDICT1NE . . . 5th $605 

KRUPNIKAS 5 t h $ 3 7 5 

WISNIOWKA 5th $3 50 
Rock & Rye Qt. $3 29 
VODKA — 100 proof 5th $ 3 7 5 

GRYNAS SPIRITAS 5th $5 75 
(190'r stiprumo) 

CALIFORMA VYNAS 
(20'' stiprumo) 

PORT—SHERRY MUSCATEL 
galioną* *4b 
pušie galiono $ | .25 

i 
V : 

IMPORTUOTAS VYNAS 
Portugalijos Portas 5th. $|-S5 

(1927 metų gamybos) 
ITALIŠKAS VERMUTAS 

/in/^ino 5Ut S2-25 
Martini — Rossi. 5th $|.U8 
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VAKARU VOKIETIJA BRANGINASI 
ST. DEVENIS 

Mūsų Korespondentas Europoje 

Vakarų Vokietijos kancle- nenumato jokių stebėtojų 
ris ir krikščionių demokra- vykdomajam organe, todėl 
tų vadas dr. Adenaueris yra šis punktas negali būti iš-
didelio masto politikas. Jo pildytas del formalių prie-
vadovybeje Vakarų Vokieti- žasčių. Atrodo, kad tą gė
ja pasiekė didelių ūkinių ir , rai žino ir Vakarų Vokieti-
politinių laimėjimų. Dr. Ade- jos vyriausybė. Linkstama 
nauerio vardas garsus visoj manyti, kad Vakarų Vokie-
Vokietijoj ir užsienyje. Bū- tija šiais reikalavimais man-
damas didelis antibolševi- dagiai pabrėžė, jog ji Euro-
kas, nelabai mėgdamas pru- pos Sąjūdyje dalyvauti iš 
sų ir labai simpatizuodamas viso nenori. Vokietijos vy-
Vakarams, dr. Adenaueris riausybes tikruosius norus 
yra tas vyras, kuris labiau- gal teisk gai nusakė social-
siai atitinka laiko reikalą- demokratų opozicija, kuri 
vimams būti Vakarų Vokie- pareiškė, kad Vakarų Vokie
tijos priešakyje. tija tol nedalyvaus Europos 

Sąjūdyje, kol ten bus Saaro 
Stiprėjant Vakarų Vokie- atstovai, nes Saaras yra Vo-

tijos gerbūviui, didėja jos kietijos žemė. 
politinis svoris. Nors su Vo- ! _ .. 
Irietija taikos sutartis dar ^»><>* S u Prancūzija 
nepasirašyta, tačiau Vokie- PasiiHymas 
tijos tarptautinė reikšmė la- Kancleris dr. Adenaueris 
bai sparčiai auga. Nors Va- pįmas drąsių ir istorinių pa
kąru Vokietijos vyriausybė S1ūiymų. Norėdamas baigti 
yra aiškiai Vakarų orienta- amžiną nesantaiką su Pran-
cijos. bet, matydama, kaip cūzija ir labiau įsijungti j 
Vakarai ir Rytai dėl Vokie- VaKarų Europos gyvenimą, 
tijos rungiasi, Vakarų Vo- Vakarų Vokietijos kancleris 
kietija pradeda save bran- pasiūlė ūkinę uniją su Pran- | 
ginti ir nuolat siekia gerės- c^įja. Tokį pasiūlymą ga-; 

Įėjo be baimės padaryti tik 
toks vyras, koks yra dr. 

i» 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

NUKRYŽIUOTASIS (Šv. Kazimiero kapines Chicagoje) 
("The Marian" klišė) 

Su Kryžium Aplink Pasaulį 
Šiomis dienomis atvyko į 

Istambulą benediktinas tėv. 
Becąuet, kuris baigia įspū
dingą kelionę aplink pasaulį 
su "Jeruzalės Kryžiumi". 
Pereitų metų Didįjį Penkta-

! dienį tas kryžius buvo pa
šventintas ant Kalvarijos 
kalno Jeruzalėje. Jis yra 
žmogaus didumo. Paskui š s 
kryžius keliavo apie pasaulį; 
pirmiausiai buvo nugaben
tas į Rcmą popiežiui, o pas
kiau aplankė Prancūziją, 
Angliją, Kanadą, J. A. V., 
Kubą, Braziliją, Urugvajų, 
Argentiną, Čilę, Peru, Ekva-
dorių, Panamą, Costą Ricą, 
Havajus, Filipinus, Siamą. 
Indostaną, Siriją ir dabar 
yra Turkijoje. Dar bus ap
lankyta Ispanija ir Portuga
lija. Paskui kryžius bus pa
dėtas tam tikslui pastaty
toje maldykloje Belgijoje. 
Tos kryžiaus kelionės tiks
las — meldimas taikos. 

Koks Vokiečių Generalinio 
'eis naj 

imas 

Taika Tarp Namo Savininko Ir Nuomininko 
ADVOKATAS CHARLES P. KAL 

nių sąlygų. 
Boikotuoja Europos 

Sąjūdį Adenaueris. Prancūzai išsi 
gando, gi Adenaueris teigia, I 

Vakarų politikai kalba ir kad tai būtų geriausia pra-
*spauua rašo, kad be Vokie- džia Europos Jungtinių Val-
tijos Europos Sąjūdis nieką- stybių įkūrimui, be to, pran-
da nebus punas ir be Vokie- euzai nebejaustų Vokietijos 
tijos dalyvavimo niekada baimės. Šveicarų spauda ra-
negalės būti sukurtos Euro- šo, kad dr. Adenaueris pa-
pos Jungtinės Valstybės, darė didelį gestą, kuris vis 
Vakarų \ OKietijai į Europos dėlto prancūzams nėra pri-
Sąjūdį durys ne tik atdaros imtinas, nes po ūkinės uni-
kiekvienu metu, bet dargi jos turėtų sekti ir politinė 
nuolat ir primei-ama, kad unija, gi tada praktiškai įsi- i 
Vokietija greičiau į jį įsto- galėtų vokiečiai, kurie yra 
tų. Bet Vakarų Vokietija veržlesni. Manoma, kad uni- j 
įstojimą į tą sąjūdį šiomis jos pasiūlymu Vakarų Vo-; 
dienomis mandagia forma kietijos kancleris siekia, 
atmetė. Vokietija brangina- greitesnio Vokietijos atsiga-
si, rašo Europos spauda. Dr. virno ir sustiprėjimo. Jis ži-
Adenausr.s Vokietijos įsto- no, kad naujo karo atveju , 
jimą į Europos Sąjūdį sūri-! Vakarų Europa būtų ginama 
šo trim sąiygom: -Vakarų ant Reino, tuo būdu visą I 
Vokietija j jį turi būti ofi- Vokietiją užleidžiant ru-
cialiai pakviesta, raštu tu- sams, ją paverčiant karo ; 
n būti paiikrinta, kad da- lauku ir vėl iš naujo sunai- j 
bartinis Saaro klaus.mo iš- kinant. Gi jei būtų sudaryta j 
sprendimas yra tik laikinis prancūzų-vokiečių unija, ta-
ir jo galutinis sprendimas da Vokietija pati dalyvautų 
bus padarytas taikos sutartį gynyboje ir didžioji Vokie- ' 
su Vokietija pasirašant; Eu- tijos dalis išvengtų sunaiki-
ropos Sąjūdžio vykdomajam nimo. O dr. Adenaueris ne-
organe Vokietija turi turėti seniai viešai pareiškė, kad 
vietą stebėtojo teisėmis. Va- Stalinas karui ruošiasi ir jį 
karuose aiškinama, kad šių pradės, tode' laisvasis pa-
sąlygų negalima palenk nti saulis turi jungtis apsigyni-
dėl šių priežasčių: nė viekas mui. Taip pat nėra abejo-
kraštas į Europos Sąjūdi nes, kad dr. Adenaueris tik- Į 
nebuvo kviestas, taigi išim- rai nori užbaigti nesantarvę j 
tis negalima ir Vakarų Vo- 8u prancūzais, labiau įsi- | 
kietijai. Pati Vakarų Vokie- jungti į Vakarų Europos ! 
tija turi prašytis priimama. d e m o krat inį gyvenimą ir su- j 
Dėl Saaro prancūzai, atrodo. m^nU į t a k V c k i e t i . , 
sutinka kad galutinis spren- l i t i n i a m e i r ū k i n i a m j 
dimas butų padarytas tai- Ju s ^ 1 1 L 1 * . ! 
kos sutartį pasirašant, gi gyvenime, kuri ligi šiol bu-
Europos Sąjūdžio statutas vo vyraujanti. ^ | 

LIETUVIS PARAŠE LAIŠKĄ STALINUI 
Sužinojome, kad Stalino 

70 metų sukakties proga vie
nas Illinois valstybėje gyve
nąs lietuvis pasiuntė Stalinui 
Kristaus paveikslą ir pridėjo 
savo laišką, kuriame parašė: 
"Žinom, kad esi jau senas ir 
nesveikas, neužilgo gal teks 
tau stoti j teisingojo Dievo 
teismą. Tavo pamaldi motina 
norėjo juk tave matyti Jo tar 
nu, todėl siunčiu tau paveiks
lą prisiminti Tą, kuris sutvė
rė šį pasaulį ir leido pavie
niams asmenims ir tautoms 
gyventi laisvėje ir taikoje, o 
tu juos pavergei. Jis liepė al
kaną papenėti, trokštantį pa
girdyti, nuogą apdengti, pa
keleivį į namus priimti, o tu 
milijonams atėmei paskutinį 
juodos duonos kąsnį, priver
tei vien ašaromis malšinti 
troškulį, nuplėš: paskutini 
skarmalėlį nuo jų kūnų". 

Toliau laiške nusako, kaip 
Stalinas sulaužė visus 10 Die 
vo įsakymų: raudonasis dik-

'tatorius mėgsta, kad jį gar
bintų, kaip Dievą, jis nelei
džia niekam net ir reikale 
šauktis Dievo vardo, panaiki
no šventes, vaikus verčia šni

pinėti tėvus, sutepė savo ran 
*kas žudydamas nekaltuosius, 
suardė šeimos ryšius, jo san
tvarka visus verčia vogti, jo 
režimas paverstas apgaule ir 
melu, jis ne tik geidė, bet ir 
atėmė daugelio sunkiu pra
kaitu uždirbtą nuosavybę, jo 
gaujos nuskriaudė moteris ir 
mergaites. 

Gal tas laiškas Stalino ir 
nepasieks, bet visgi jisai pa-

; brėžia minių nusistatymą 
' raudonojo tirono atžvilgiu. 

Pavyduliavimas tai meilės mir-
1 tis. —Calderon 

Praktikoje susitinku ko
ne kiekvieną dieną su nepa
prastais susikirtimais tarp 
namo savininko ir nuominin
ko. Znoma, kaipo advokatui, 
tankiai prisieina šiuos susi
kirtimus išrišti, kad būtų pa
togu abiems pusąms. Panašūs 
ginčai yra nepageidautini, ka 
dangį jie sunaikina daug lai
ko ir tankiausiai abidvi pusės 
mažai laimi. Noriu pareikšti 
praktišką išeitį tarp šių dvie
jų prieštaringų pusių. 

Santaupas Investavęs 
Savininkas 

Mainau, kad namų savinin
kai daug kartų yra apsunkin
ti, taįi yra, jų nuomos, kaip 
sakoma, "užšaldytos"; žino
ma, jie negali jų pakelti. Yra 
daug atsitikimų, kad šiomis 
dienomis žmogus moka už 5 
apšildomus kambarius 45 do
lerius nuomos į mėnesį, o ta
me pute gyvena penki arba 
šeši žmonės, iš kurių gal ke
turi dirba ir mažu mažiausiai 
jie parneša į tą butą du šm-
tus dolerių į savaitę. Tačiau, 
kai savininkas paprašo pakel
ti nuomą 5 doleriais, tai jie 
griežtai pasipriešina. 

Gal skaitytojas pamanys, 
kad kš palaikau namų savi
ninkų pusę. Visai ne. Aš taip 
pat žinau, kad namo savinin
kas į bankrotą neina, bet pa
gal jo investuotas santaupas 
nuosavybė jam atneša mažą 
nuoštmtį. Dar vienas faktas 
apie namo savininką. Prieš 
antri pasaulinį karą savinin
kas užmokėjo už dviejų butų 
nam^ gal apie 9,000 dolerių. 
Šiandien ta jo nuosavybė ver
ta gjįl apie 22,000 dolerių. Tai 
gi, j(b nuosavybė pakilo daug 
aukščiau, ir jis gali skaičiuo
ti, kad uždirbo apie 10,000 
dolerių. Tai, žinoma, yra ga
na geras namo savininko pra 
turtėjimas. Bet, jeigu jo na
mas yra vertas šiandien dvi-
dešnit tūkstančių ar dau
giau, tai, žinoma, turi jam 
nešti didesnį nuošimtį. Ir štai 
kame yra nepaprasti ginčai 
tarp namo savininko ir nuo-
minilhko. 

M$m rodos, kad nuominin
kas ir namo savininkas turė
tų susėsti prie vieno stalo ir 
broliškai susitarti, o ne trauk 
ti j; teismus arba keršyti vie
nas įntram, kaip priešas prie 
šui. Jeigu nuomininkas mo
ka 40 dolerių į mėnesį, o jo 
kaimynas tokiame pačiame 
namje ir su tokiais pačiais pa
togumais moka 10 arba 15 do
leriu daugiau, tai mes turėtu
mėm pagalvoti, kaip jo namo 
savininkas jaučiasi. Jis nori 
ieškoti lygybės ir teisybės. 
Panašiuose atsitikimuose tan 
kiaušiai jie įsivelia į teismus. 
O k)aip žinome, teismai kaš
tuoja daug pinigų ir tankiau
siai būna maži laimėjimai. 

Nuomininkų Reikalai 

Dabar paimkime nuominin
ko pusę. Sakykime, kad atei-

\ nantį birželio mėnesį kongre
sas panaikins nuomų kontro
lę. Tuomet namų savininkai, 
supykę, bandytų kelti nuo
mas dvigubai, ir kas tuomet 
atsitiktų tarp namo savinin
ko ir nuomininko? Kaip mes 
nežiūrėsime į šią problemą, vi 
suomet reikia remtis žmoniš
kumo principu, tai yra, užuot 
skriaudus arba keršijus, reik
tų tvarkytis broliškai ir drau 
giškai. 

Mes visi turime gerai žino
ti, kad įstatymai visuomet su 
sidaro iš praeities klaidų. Tos 
klaidos yra įvykusios mūsų 
visuomeninėje ir ekonominė
je sistemoje. Kad tas klaidas 
pataisytų, kongresas arba at
skirų valstybių įstatymų lei
dėjai skelbia įstatymus, kad 
žmonių gyvenimą sutvarky
tų ir pagerintų. Tačiau nė vie 
nas įstatymo aktas nėra pri
taikintas kiekvieno žmogaus 
gyvenimui, bet yra, kaip mes 
vadiname, "general law made 
on behalf of all people". Nuo
mų kontrolė vien tik dėl to 
buvo reikalinga, kad butų bu 
vo ir tebėra didelis trūkumas. 
Tuo įstatymu nuomininkai di
džiuojasi ir yra apginti tam 
tikram laikotarpiui, bet namų 
savininkai yra apsunkinti 
tam pačiam laikių. Jeigu mes 
visi tikime į Jungtinių Vals
tybių demokratiją ir taip pat 
mes visi didžiuojamės, kad 
esame šios šalies piliečiai ir 
gyvenam laisvoje demokrati
joje, be abejonės mes turėtu
mėm skaitytis su reikalingais 
išleistais įstatymais. Rezul
tatas turi būti, kad kiekvie
nas namo savininkas ir nuo
mininkas atnaujintų draugiš
kus ir nuoširdžius ryšius ir 
tie nuomininkai, kurių nuo
mos yra "way out of line", 
turėtų savu noru sulyginti 
nuomas taip, kaip jų kaimy
nai moka. Nėra abejonės, 
kad namo savininkas jaustų
si labai dėkingas, ir tuo pa
čiu sykiu pasidarytų labai 
draugški santykiai. (Taipgi 
ir savininkas turėtų nusileis
ti, jei nuoma dėl kurių nors 
priežasčių iškilusi aukščiau 
normalios. Red.)* 

Mes tankiai kalbame apie 
meilę, teisybę ir demokratiją 
ir esame nusistatę prieš dik
tatorius arba grobikus, kurie 
nori pavergti kitas tautas 
arba asmenis. Tuo pačiu sy
kiu nei namo savininkas, nei 
nuomininkas neturėtų jaus
tis, kad yra diktatorius šioje 
demokratijoje. Nėra švelnes
nio ir brangesnio pasakymo: 
"Kur vienybė, ten galybė". 
Mums, advokatams, tankiai 
prisieina rekomenduoti vie
nai ar antrai pusei, kad su-

Musulmonai Ir Vatikanas 
Egipto ministerio prie Šv. 

Sosto dr. Taher Al Omary 
Bei rūpesčiu Kaire susirin
ko įvairūs Egipto pareigū
nai svarstyti plataus mu
sulmonų su Šv. Sosto ben
dradarbiavimo plano kovoje 
prieš komunizmą. Bus taip 
pat svarstomas Jeruzalės 
sutarptautinimo klausimas 
ir Palestinos pabėgėlių būk
lės sutvarkymas. 

Teis u i s baigėsi, ir vokie
čių generalinio štabo lauko 
maršalas Fricas Erikas von 
Manstein už karo nusikalti
mus liko uždarytas 18 metų 
į kalėjimą. Tai buvo paskuti
nis teismas prieš vokiečių 
generalinio štabo maršalus, 
generolus ir karininkus. 

Labiausiai, tačiau, vokie
čių generalinį štabą sunaiki
no ne teismai, o mirtis ir sa
vižudybes. Iš ankstybesnės 
Wehrmachto hierarchijos da
bar laisvėje nebėra nė vieno 
lauko maršalo. 

Iš 29 generolų, kurie vo
kiečių karo vadovybės buvo 

; parinkti į generalinį štabą, 
dabar tik keturi tėra laisvė

j e : Franz Halder, Heinz Gu-
•derian. Kari Koller ir aviaci
jos maršalas Hugo Sperrle. 
Iš likusiųjų 25 dabar septyni 
yra kalėjime, 6 mirė, 6 nusi
žudė, vienas (marš. Paulus) 
yra Rusijoje, du buvo sąjun
gininkų teismo nubausti mir
timi, vieną likvidavo Hitleris, 
o dviejų generolų likimas ne
žinomas. 

Mažiau yra žinoma apie Ii-

kimą, žemesnių generalinio 
štabo karininkų. Dauguma jų 
gyvena išsisklaidę ir yra su
sirūpinę kasdienės duonos 
kąsniu. 

Jeigu būtų sudaryta vo
kiečių armija, jos vadovyben 
daugiausia įeitų vyrai iš tų 

; buvusių Vokietijos generali
nio štabo karininkų. Taipgi 
vokiečiams organizuojant sla 
ptą rezistenciją, jos banduolį 
sudarytų k ai kurie buvusieji 
generalinio štabo karininkai. 
Tačiau, organizuodami savo 
slaptą veikimą, jie nebegalė
tų pasiremti ankstyvesniais 
generalinio štabo archyvais, 
nes juos sukonfiskavo sąjun
gininkai. 

Apskritai, vokiečių genera
linis štabas yra sunaikintas 
ir išblaškytas. 

Šio pasaulio vaizdas išnyksta, 
ir, jei tu mitai jo tuštybėmis, tu 
taip pat išnyksi. Priešingai, Die
vo tiesa yra amžina, ir, jei min
ti ta tiesa, tu, kaip ir ji, išliksi 
amžinai. Kas griauja Dievo kara
lystę, tas stato velnio karalystę. 

—Tikamer Tot\ 

^ . 

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
Nuo 

EDWARD P. LUCZAK 
Apygardos Teismo Chicagoje Teisėjas. 

<f 

Kelione Aplink Pasaulį 
34,000 tonų liuksusinis 

garlaivis ''Caronia" baigė 73 
dienų kelionę aplink pasaulį. 
Sausio 12 d. jis išvyko iš 
New Yorko su 682 asmeni
mis įgulos ir 561 keliautoju. 
Praėjusią savaitę jis atvy
ko į Southamptoną, Angli
joje. Kelionė firmai davė 
virš 7 milijonų dolerių paja
mų! 

č~ — 
LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI 
GREAT LAKĘS VARNISH W0RKS, Inc. 
Gamintojai emalio, Dažų ir Politūros 

2215 No. ru::i>ki Road SPauldJUv 2-1240 t 
# 
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Puodas Katilą Vainoja 
Maskvos "Pravda" kvie

čia Jugoslavijos gyventojus 
pradėti kovą su Tito rėžimu 
kartu su rinkimais. Ji rašo, 
kad rinkimai Jugoslavijoje 
buvo nebaisi ir nedemokra
tiški. Tikri komedijantai, 
nes vienas kitą labai gerai 
pažįsta. 

"Izvestijoms" Nepatinka 
Sen. McCarthy a k c i j a 

prieš komunistuojančius vai 
stybės tarnautojus labai ne
patinka "Izvestijoms". Savo 
straipsnyje jos išvadina sen. 
McCarthy cirko "klaunu". 
"Senato klaunai iššaukė vi
same pasaulyje daug juoko".' 

Raudonieji Elgiasi 
Kaip Naciai 

Pragoję buvo suareštuota 
keletas katalikiškų vienuo
lynų viršininkų. Tarp areš
tuotųjų yra iš Tople vienuo
lyno tėv. Tyl, kuris karo 
metu buvo vokiečių laiko
mas Buchenwaldo koncentra
cijos stovykloje. Taip pat 
buvo areštuoti tėv. Tejoros-
ky, tėv. Machulcka ir Pra
gos klebonas Juozapas Pu-
cha. 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkime Visiems Lietuviams, 
§avo Draugams ir Pažįstamiems 

n 
llth WARD 

"U 
REGULAR DEMOCRATIC 

ORGANIZATION 

R1CHARD J. DALEY 
Ward Committeeman 

^ : 

švelnintų tuos dalykus. Kiti 
žmonės jaučiasi labai įžeisti 
arba mano, kad advokatas 
užtaria vieną ar antrą pusę 
daugiau. Mano tikslas yra ir 
bus sutaikyti kaimyną su kai 
mynu, giminę su gimine, ir 
tada ateityje visuomet esti 
geresnės pasekmės. 

Lietuviškos Plokšteles 

Parašykite mums del lietuviš
kų plokštelių katalogo. 

Mes persiunčiame plokšteles j 
įvairius pasaulio kraštus. 

FOREION REGORD 
EXCHANGE 

2219 W. Oiicago Ave., 
Dept. "L" 

Chicago 22, 111. U.S.A. 

NOMINUOKITE 
Gabų ir patikimą 

lletuvj 

ALBIN A-

PETERS 
- i -

VALSTYBES ATSTOVUS K 
11-am Senatoriai Diatrikte 

Primary rinkimai antradieni. 

Balandžio (April) 2d., 1950m. 
VIENAS BALSAS TIKTAI Tt 

AMU N PETERS JAM 
REIŠKIA TRYS BALSAI 

^ 
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30000 KIBLIU 112 KUNIGO IŠDAVIMĄ Į Knyga Apie Imigraciją CLASSIFIED. HELP WANTED ADS 
Kaip Sekasi "Orginformui" Kovoti Su Bažnyčia 

Skaitytojams ne naujiena, 
jog Ma.M.va kovai su Bažny
čia yra įsteigusi "Orginfor-
mą", kurio centras randasi 
Varšuvoje ir jo vadu yra ru
sas Vasilij Gorelov, buvęs 
NKVD pulkininkas, kuris dar 
ir dabar mėgsta oi^ uniformą 
užsidėti. 

Kokie rezultatai yra šio or
gano veiklos? Ar sovietai lai
mėjo ką? Neatrodo, kad pa
sisekimas būtų didelis. 

Labiausiai "Orginformo" 
akcijos buvo paliesta Ukrai
na. Iš 1,800 kunigų tik 5 proc. 
tesutiko pasiduoti Maskvos 
patriarcho valdžiai, tad visi 
tie, kurie pasipriešino, buvo 
deportuoti, įmesti kalėjiman 
arba turėjo slėptis ir dėtis 
prie partizanų. Atsirado vadi
namieji "skrajoją kunigai", 
kurie eina iš kaimo į kaimą, 
skelbdami Kristaus mokslą. 

Maskva pasislėpusius ku
nigus pakeitė naujais, baigu
siais komunistiškas mokyk
las, bet kaimiečiai jais nepa
sitiki, nes tai yra tikros NK 
VD akys ir ausys. Kad likvi
duotų visus "skrajojančius 
kunigus", rusų vyriausybė pa 
skyrė po 30.000 rublių premi

jas už kiekvieną išduotą po
licijai kunigą. Bet, nežiūrint 
premijos didumo, niekas ne
drįso tapti išdaviku. 

Pačiai policijai vis dėlto pa 
vyko suimti keletą tokių ku
nigų, ir jie buvo nubausti po 
25 metus kalėjimo arba pa
karti, o tie, kurie stengėsi 
juos paslėpti, buvo sušaudyti. 

Čekoslovakijoje "O r g i n-
form" susiduria su didesniu 
pasipriešinimu, negu, saky
sim, Lenkijoje. Cia buvo ma
nyta pakišti kunigams pasi
rašyti ištikimybės deklaraci
ją, bet iš to niekas neišėjo. 
Kalėjime laikoma apie 1.500 
kunigų; arkivyskupas Beran 
jau aštuntas mėnuo yra na
mų arešte. Komunistų suor
ganizuota "katalikų akcija" 
silpnėja; jos organo "Katali
kų Naujienos", kurio pradžio 
ie spausdindavo net pusę mi
lijono kopijų, dabar nespaus
dina tik 50,000. 

Vengrijoje "Orginform" nė 
kiek negeriau sekasi, tik gal 
Rumunijoje, kur katalikų 
skaičius buvo nedidelis, leng
viau pasisekė atskirti Bažny
čią nuo Vatikano. 

kas Paruošia Drabužius Pijui XII 
Romoje ir kartais kituose 

Italijos miestuose galima pa
matyti iškabą prie siuvėjų 
įmonės: 

"Fornitore S. S." — kas 
reiškia: "Jo Šventenybės ap
rūpintojas". Daugiausia, ta
čiau. Pijui XII drabužius pa
ruošia tėvai augustijonai Ro
moje. Tik jiems didelių darbų 
nėra, nes Pijus XII yra mažų 
reikalavimų žmogus. Per vi
sus 10 metų, nuo to laiko, kai 
yra popiežiumi. Pijus XII te-
užsisakė kokias 5 — 6 suta
nas, kuriomis naudojasi ir da 
bar. 

Tos sutanos yra, kaip žino

me, baltos spalvos, vilnonės, 
plonesnio audeklo vasarai, 
storesnio žiemai. Viena iš tų 
sutanų kartą buvo sukruvin
ta, kai Pijus XII 1943 m. lie
pos 19 d. nuvyko Į tą vietą, 
kur neseniai buvo išsprogusi 
pirmoji lėktuvų numesta 
bomba ant Romos miesto. 

Bažnytiniai, liturginiai Pi
jaus XII drabužiai yra Vati
kano nuosavybė, turima jau 
per daugelį metų, kaikurie — 
naudojami šimtmečiais. Pa
vyzdžiui, mitra, kurią dabar 
naudoja Pijus XII, buvo vie
no valdovo padovanota dar 
Leonui XIII. 

Naibnal Committee on 
Inknigifation Policy išleido 
naują knygą, kuri analizuo
ja mūsų imigracijos įstaty-j 
mus ir!kaip jie liečia mūsųi 
tautinį gerbūvį. Knygą su-! 
redagaVo William S. Ber-
nard, jj>adedamas dr. Caro-
line Zeleny ir prof. Henry 
Miiller. Duodama apžvalga 
imigracijos nuo 1789 m., ka
da buvo priimta konstituci
ja, ligi 1948 m., kada buvo 
pravestas D, P. įstatymas. 

Knygos pradžioje aprašy
ta mūsų kvotos sistema, pa
gal ku(ią tik 150,000 kvoti
nių imigrantų gali atvažiuo
ti kasmet. Kvotos sistema 
pradėjo veikti 1920 metais. 
38 milijonai imigrantų įva
žiavo į Jungt. Valstybes per 
šimtą metų iki kvotų įvedi
mo. 

Nors redaktoriai pripažįs
ta, kad reikia kaip nors kont 
roliuoti imigraciją, jie kriti
kuoja kai kuriuos kvotos į-
statymo punktus, ypač ne
demokratišką diskriminaci
ją prieš imigrantus iš rytų 
ir pietų Europos ir neįleidi
mą Azijos žmonių. 

Pasiremdami faktais ir 
moksliškoms studijoms, re
daktoriai priėjo prie išvados 
kad ^1) reikia padauginti 
kvotinių imigrantų; skaičius; 
(2) visas nesuvartotas kvo
tas po pdrmų šešių mėnesių 
įtraukti į vieną bendrą skai
čių, kad ga£tų suvartoti ša
lys, kurių kvotos išsibaigu
sios, arba tokias kvotas duo
ti specialioms grupėms, kaip 
tremtiniams; (3) įsteigti 
kvotas Azijos ir Pacifiko 
žmonėms, kurie neįleidžiami 
dėl rasinių priežasčiųi 

Hl l.l" WANTEJ» MOTERVh 

(Are JOM planning a par(>) 
Lct na help make it Q 8UCO%HS with 

our Mfttlttful plastie household 
itemsi free glfts to the hostes* 
for demonstration In your home. 

Kxce|ient opeaings 
for demonstrators and cr^w 

managers — art now, 
Call Financial 6-0157 

HOF.SE-REEPER 
to stay. Nlce home. No h*>avy 
Inundry or cooking. own room 

good salary. Call: — 
IR lag 8-0015 

WOMEN Mlddle Aged to help 
cai-f for seml-invalld wom«n. 

Nlc* home. good uagvs. 
Lighl work. .stay. Call: 

Mviiigston 8-7101 

WANTED — VYRAI IR MOTERYS 

Contractors Representatlvo wants 
part-t imc or full Umr snlesmen to 
solictte for heatlng and aidint. excel-
lent returns for the right man. Good 
earninga, call Mr, Heller after 6P. 
M. FA»rfax 4-540O. 

BUSINESS SERVTOES 

GALANDU FTfflKLIJS, 
*ole plaunamas mašinas 

Parduodu mašina langams gaminti. 
Taip pat atlieku {vairius remonto 

darbus, statau garažus, porcius. 
apkalu lentomis namus. 
POVILAS ZAVADMCS 
7135 So. Rooknel l SU, 
Tel. II EinhM k 4-1169 

L U M B E R 
Likę New • Used Once 

2•,x6•, Hard Wood. C * 
6* to 9". per Ft W9 

3"x3", 8* 35*% 
and 9' Long. Ea WW9 

UNITED 
Tel. SAginaw 1-8171 

SVEIKI SULAUKI SV. VELYKŲ! 
Velykų švenčių proga sveikinu 

visus bendradarbius, aukotojus ir 
visus geros širdies tautiečius, ku
rie artimo meilės ir gailestingu
mo jausmo vedami šelpė vargan 
patekusius tautiečius, nesigailėda
mi nei savo darbo, nei pinigo. De
ja, nor3 daug padaryta labdaros 
srityje, bet dar yra neužbaigto 
darbo. Dar lieka Europos sto
vyklose 4,000 šelpiamų lietuvių 
tremtinių, kurie ar tai dėl ligos, 
ar dėl senatvės negali išemigruo- į 
ti ir turi gyventi labai vargingose 
sąlygose. Visa jų viltis ir paguo
da, kai jie susilaukia dovanų iš 
savo Amerikoje gyvenančių tau
tiečių. Jie tada atgyja, dvasiniai 
sustiprėja, vienišumo jausmas pra 
nyksta. 

Švęsdami šv. Velykas, šią Kris- ! 
taus Prisikėlimo Šventę, nepamirš 
kime sušelpti nelaimingųjų, šiame 
labdaros darbe BALF-as mielai 
jums padės ir patarpininkaus, o 

P R A N E Š I M A S 

M R S E R Y SOHOOL 
of limited number in llcensed home. 
Leader mother and former teachttr. 
5 day 1veek. 7-4. $12. — WAterfall 
8-4206. 10505 Cottage G rovė. 

i 

KADIO TELEVTSION SERVICE 
Televislon and Radio Repairs 

Day Or Ni le Calls 
\Vork Done. on PresraseN 

UPTOWN H-6406 

8IG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radios. Televisiona, 
Refrigerators, Washing Machines 

and turniture. 
See us before you buy. 

We also have a few used refri
geratora, waahers and vacuum 
oleaners priced as low as $15.— 
Come in to the top house for 
values and see for youraelf-
MES PAIMSIME SENĄ JŪSŲ 

PREKE IŠKEITIMUI 

/L C. Novok 8C Sons 
3428 West 68rd St. 

Tat REpublie 7-2650 
CHICAGO 28. ILL. 

Visagalis Dievas lydės jūsų arti
mo meilės darbus gausiomis ma
lonėmis. 

Linkiu visiems, kartu su at
gimstančia pavasario gamta, šven 
tiškos nuotaikos ir geriausių pa
sisekimų visuose kilniuose suma
nymuose, o tremtiniams ištvermės 
ir tikėjimo, kad Dievas jų neap
leis ir kad jie pagaliau po tiek 
ilgų vargų ir kentėjimų susilauks 
laimės ir ramumo. 

Tegu linksma Aleliuja atneša 
naujų vilčių ir sustiprina mūsų 
tkėjimą į Lietuvos prisikėlimą, o 
per tai į greitesnį mūsų vargšų 
brolių išlaisvinimą iš baisios ver
gijos! 

Kan. Prof. Juozas B. Končius, 
BALF-o Pirmininkas 

Your l*st party a flop? Accordian, Į 
drums, saxophones, for wedding par 
ties, ta^erns. Polish musie. Call: 

ITiny Rodney .1-2750 

l*QRTRETAK G A R S I O S E 
Jrckordaviniai vestuvių iSkllmiu. 
metiniu, .klubų arba biznio gru-
pig. 
no.s. 
ei j u 

lr| 1.1. Labai prieinamos kai-
paskambinklte del informa-

a 

9:0 

• pasimatymo. 
AMbassartor 2-691:?. 
0 ryto iki 1:00 popiet. 

Žiūrėti j lietu yra geriau, ne-
«ju būti }nmo. 

—John Ra i f 

P A R D A V I M U I 

ir : ^ 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
LINKIME 

VISIEMS MŪSŲ KOSTUMERIAMS DRAUGAMS 
IR LIETUVIAMS 

TOWN OF LAKE UTILITIES 
FURNITURE & ELECTRIC AL 

APPLIANCES 
U• M.TER T. KLASH, Sav. 

Robert Petrauski, Anthoay Metrika, Charlotte 
Michalak, Leo Tada, Bruno Copec, Bruno Wlodarczyk 

1800-02 W. 47th St. Chicago, 111. 
Tel. LAfayette 3-7771 

*47 Plyįnouth Ciub coupe $1095; '41 
Ford 2 ! dr. $546; "47 Station wagou 
MercurV or Pontlac; '47 Ford club 
coupe $11095: '49 Ford 2 door $1345-
*47 Meįcury 2 door $1145; '39 Ply-
mouth couvertible automatic top 
$295. 182s N. Harlt*m, TUxedo 
9-2440 — Mr. HuglRN. 

[UrVTNG .ROOM SET 
i'.iutifiil livlng room set. 

icrificing for $120.00 
or best offer. 

a II l 'KiKi.ola 6-1514 

ANTIOUE F U R N I T U R E Kor-Sale, 
alno nick-naeks and inisctllaneous 
article«. Reasonable. 

H337 ROUTH RICHMOND 
RFmiblic 7-6997 

I3S 

TrausfftT«Hl U) Oftlifornia. piano. 
Baby ^rand mohagany, excellent 
conditioįn. Very fine Oak and Wal-
nut. Jajcobian Dlning room »ot; al
no Italian hand carved mohagony 
•sofa, Ajso miscelleneou.s artlcles and 
clothinB. Sacrifinclnfc for ouiok aale. 

C\iU: D O R r H F S T E R 3-6905 

P R A N B ft I M A 8 

G Ė L I N I N K A S 
(PLTRAMENT.VS) 

Linksmumo ar llud.'-sio valandoje 
Cira/tauaios G<*ISH Ir Vainikai. Rel-
kale paftaukit: atvyksim I JŪSŲ 
namu* nu vainiku pnvHkslals IS-
sirir.kM 
ROV R. PETRO (Putmnimtaf i ) 

5519 Sonth Harlem A^t-niie 
HEliance 5-0763 

IMMammtth 7-9020 

PIANO LE8SONS, 
at your homd, 

South or South\veat 
Phone Mornlngs: — 

MIDWAY S-5789 

P A R D A V I M U I 

$800 PHILOO 
] Televlaion - radio-phonograph coinbi-
, nation; 12H-inch screen; mušt sac-
, riflce; leavlng city; best offer. 

MOnroe. 6-7328. 

PaukJUMu krautuvo^ flkc-ieriai par
davimui ir vienas didelis deep fr<*ex-
er, du "show caees" su flourescent 
lempomis, vienas electrinis cash re-
glster'ią dvi moderniškos svarstyk
lės, vienas aliejinis pečius, kėdės, 
darbo stalai ir kit. Neon sign elect-
rlc, taipgi elektrinis laikrodis. Dau? 
kitu daiktų. Prive^Htas skubiai par-
duoU. Pajaukite REpubl i e 7-2084. 

MARMON MOTOR; Schinm bike 
only 158 miles \Vhlzzer lights 

$175.00 or best offer. 
11403 v m l i Hermosa 

Hllltop 5-0609 

Television 
^5.00 Down 

PU 5-0090 
COLLEOK arudents disposing of 

^omen'ssu i t s , dresses, slacks, boucles, 
and black coatį sizes 9 to 12. Man's 
brown gabardine sult, blue pin 
striped suit, size 38, topcoat, jack-
ets, sport shirts and wool shirts. 
Also women's shoes, brown a n d 
blaok. sizes 6AA. Phone MAn.«*f|eld 
6-0918. 

REIKALINGAS BUTAS 
, . «• • • m m m m m m A • i» • • • • • • m m m m m m m 

Ijandlords, Immediatr Poaaessiontl 
A very rofino-d family of 3. urg^ntly 
need a 5-6 rm. unfurn. apt.. in th«' 
Damen-Wolcott or Belmont-Diversey 
viclnity. Htd. or unhtd. Oood ref«. 
will dec. They are wonderftil te-
nant!! Ploasc call: GRaceiaod 2-8048 

Landlords, Immediate l"osses«4km JI 
A very reliable ex-GI. wlfe and 3 
children desperately need a 5-6 rm. 
unfurn. apt. on the North side. Best 
of refs. They are tenants any land-
lord can bee proud of!! Ple&ae call: 

I>Ickens 2-0728 

LrfindlordM, Immediate Pos.scs,skm!! 
A very resp. couple and 18 mo. old 
daujęhtrr urR»-ntly neejd 4-5 room, 
unfurn. apt., on the North or North-
west side. Best of refs. They are te
na nt that any landlord ran bf- proud 
of!! Please call: H f m b a l t 6-8539. 

liamllords, Immoiliate Poaoessionl! 
A very reliable couple. *xpectlng 
flrst chlld are in desperate ne»d of 
a 3-5 rm. unfurn. apt. in Oak Park 
or nearby viclnity. Best of refs. 
They are tenants that any landlord 
can be proud off. Please call: 

Tounlial l 5009 

l.aiullonU. Immediate Pos<w>ssk>n!t 
A ver>' refined couple and wf-ll-b«*-
haved 9 yr. old daughter desperately 
need a .1 rm. unfurn. apt. or house 
by May. North or Northw«-st side. 

1 near a paroehlal s choo l lst fl. lf 
possible. A-1 refs. They are tenants 
that any landlord can be proud of!! 

I1«*Ke call: T l ' s cdo t -7275. 

Landlords. ImmedlaU* Possessiontt 
A very resp. Veteran, and wlfe, ex-
pectlng lst. child, are in desperate 
need of a 3-6 rm. unfurnished apt., ' 
North or Northwest. Best of refs. 
They are tenants that any landlord 
can be proud of!! Please call: 

IHckcns 2-4352 

REAL ESTATE 
- W « » 9 ) « 9 9 9 > 9 9 ) « « » 1 * « » « > 1 9 ) « » 

814 E . 70TB ST. CHICAGO 
2 šory brk. l s t fl. stotve. 5 rms. 

, rear; 2nd 5 rm. apt. 2 car garaire. 
Auto. H.W. and heat. Store available 

| for any type of buslness. \Vlll rent 
: or sell bldg. Reasonably priced for 
! sale by owner. %18,500. 
1 Phone: VILI.AGE 8-4657 

\ I U . \ G F . 8-7632 

2723 S. K1LDARE AVE. 

2 flat Brk. 
2—4 Rm. fkats wlth bath 

Stove Heat. Enclosed porch. 
Priced rlght for ąuick sale. $11,500. 

Call: O. SEBEK 
1811 SO. ASHLAND AVE. 

MOnroe 6-9671 
Open House Sunday—2 to 6 P.M. 

30tli and \ e w b e r r y , La G range Park 
I Arge eorner lot. 59'xl25* 

In peacefui residentlal netghborhood. 
Large enough for nlce family home. 
Near transportatlon, shopping, and 
schools. Safe, healthful location, all 

1 improv. in and paid for. Worth 
much more. Mušt saerifice by own-
er — $1600. B l shop 7-3905 

LOT 
48x125 

3626 \Vest 68th Place 
$900. 

BEverly 8-1665 

2 BEDROOM F R A M E 
X E W — $13,500 

6 room brk. Lannon Stove 
New — $21,000 

See these houses; all choice 
locations; Many other suburban 

ListingH including lota. 
J. W. R E E D Y 

8 E. St. Charles Rd. VtUa Park 2660 

MORGAN PARK 
1861-69 — 108th Place 

100x190, Imp. and tax pd. 
Prtce $5350. 

N.E. Cor. 82nd St. and Central 
580ft.xl35 Taxes pd. Prtce $6250 

DEARBORN 2-1002 

"STEOER" — New Sc^tlon 
2 lots—Kach 40x125 f t. 

\Vill sell separately. 
Walking dlstance to C. and E. I. 

and 211 St. I. C. Station. 
Convenient to shop., schools. and 

Churches. Mušt saerifice. 
Reasonably priced by owner. 
Fhone — l ' K n i « i 6-4463 

LOT 30 F E E T , 

Excellent location. 
^6th Pf naa-r PQ*.^al Ra. 

g^h.^lR. cnurches. transportatlon. 
All Improvtnionts in. 

Saerifice for ąuick sale. 
Call: — 

M e k e n s 2-2899 

• "D B A U O O" • 
SKELBIMŲ SKYRIUS 

\ D \ ERTISLNG DEPARTMENT 
"Draof**" Ageocj 

23 E. Jaekson Blvd 
U Ebster 9-S196 

REIKALINGAS BUTAS 

FROGOf! — O P P O R T T V i n E > 

B E N D R A B I T I S PARDAITMCI, 

Baldai ir S aukštu mur. namas. 
27 kamb. Metinė nuoma $12.3<»4. 

Aliejumi apšildomas. 4 kamb. nei§-
nuomuota apartm. savininkui. Par
duos už $35.000. Pardavimo priežas
tis — kiti (nteresai. 
Kreipkite* J savininką. 25 S. Bontan 
Ą»e Tel. RAeramento 2-2708. 

Ijandlords, Immediate Possesftson!! 
A verj' refin»»d couple. are in dire 

need of a 1-2 unfurn. bdrm. apt.. on 
the near South side, lf possible. Best 
of refs. They are tenants t ha any 
landlord can be proud of!! Please 
call: VIetory 2-5385 or VIc. 2-6832 

uuMlhords, Immediate Pofcseasion!! 
v.annot pay bonus. Will not bu> 
iurn.. A very" resp. vet, wlfe and 
rfmall son, desperately need a 3-4-5 
rm. unfurn. apt., North, Northwest 
or West. Top refs. Will dec. They 
are the Ideal tenants. Please call:— 
aUtterfield 8-3785. 

LANDLORDS, IMMEDIATE Posses-
aion!! Please call BCtU-rfield 8-4218 
lo rent a 3 bedroom unfurnished 
ipartment to a responslble family. 
Excellent refa Southwej»t side pref. 

A'ITENTION. Landlords! A very re
fined young couple and infant are 
in dire need of a 5-6 room unfurn
ished apartment, in a deslrable 
neighborhood in the S. Shore distrlct. 
Best of ref. They are very worthy 
tenanta. Please cal: — 

HYde Park 5-2565. 

PIENINE IR KIAUŠINI^* 
BUDIOVft PARDAVmn 

Pelningas biznis. ModernlSkl ftkčie-
riai. Nuoma $45. Gera sutartis — 
Parduos už tiktai $1.000. Pardavi
mo priežastis — lipa 

1511 \ o r t h Honore. 
Tol. TlrfHk. 9-1987 

RESTORANAS P A R D A V I M U 

Pelningas biznis. netoli dirbtuvių. 
Pilnai Jrengta. Nebrangi nuoma. 5 
metu sutartis. Ideali v»eta vedusiai 
porai. Parduos už 12,169. Pardavi
mo priežautls — liga. 

3352 W. LAKE STREET 
M .l/i. 3-5197 

FOUNTAIN — G4TS| (rengta 
Judri vieta. 1 aukoto mūrinis na
mas su 4 kamb. apartnventu. Tuo 

| jau gal ima užimti. Pulki proga ve
dusiai porai. Įkainuota pardavimui. 
Pardavimo priežastis — persunku 
vienam. 

5310 SO. R E D Z I E AVE. 

Tel. <;RO\I-IIUI 0-9SS7 
LANDLORDS! Immediate Posses-
sion!! A very refined family of 3 Į 
are in a desperate need of a 3-4 
i-m. unfurn. apt on the NORTHweat j 
side. Best of refs. Here are the te- i 
narį ta you've been looking for! 
Please Call: — HUmboidt 6-7429. ; 

Landlords—I«i|>eratlve! A very resp. 
couple and 2 children. desperately 
need a 4-6 room unfurn. apt.. on 
the West side. Best of refa. They 
are tenants that any landlors can 
be proud of! Ple**e es i l : BRun*-
ulek 8-4593. 
*ą»BSWBB«BSS»SBMS»B*«SllMS«SBlSBBS«SBSBl»^BSBBISW»^S«BSSSBBMa»MBSB»S»^"a*l^S^SI»^^S» 

Ijuidlorda, Immediate Possession!! 
A very refitted mlddle-aged couple 

i are in dire need of a S1 rm. vin-
furnlahed apt.. in Oak Park. Austtn. 
Benryn, or near Suburbs. Excellent 
refs. They are tenant that any land
lord can be proud of!! 

Please call: E l c l i d 6-0527 

įJuullortK Immediate Possesskmll 
A very refined young emp. couple. 
are in dire need of a 4 rm. unfurn. 
apt.. in Auatin or near-by viclnity. 
Top refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of!! 

Please call: — Esterbrook 8-1576 

Landlords, Immediate Possession!: 
A ver>- Reliable Veteran. wife and 

i expected chlldi desperately need a 
3-5 rm. unfurn. apt. North or North-
west. A-1 refs. Tliey are the t«*nants 
you have been looking for!! 

Plenae <mU KEystone 9-1142 • 

I 

Taverna Pardatlmui — RAMPAS 

Pelningas biznis. Gyvenamieji kam
bariai. Elektriniai Šaldytuvai. Dlrect 
draw. Televizija. G*ra sutartis. Ne
brangi nuoma. Parduos už $4." o 
Pardavimo priežastis—kiti interesai 

3364 S. HALSTED ST. 
Tel. YArds 7-9191 

TA^*ERNA P . \ R D A \ T M I I 

Pelningas biznis. Pilnai įrengta. 
Gyvenamieji kambariai. 

Nuoma $75. Gera sutartis. 
Parduae už $2.800. 

Parda\ imo priežastį—kiti interesai. 

3843 S. WALLACE ST. 
Tel. Oakland 4-9611 

MAISTO P R O D I K T V KR-\l"TI'VC 
IR MESINC P A R D A V I M U 

Gerai įrengta, moderniški fikčiertal. 
Gyvenamieji kambariai Nebrangi 
nuoma Gera sutartis. Parduos už 

tiktai $4.500. 
Pardavimo priežastis — liga. 
4501 SO. FAIRF1ELD AVE. 

LAfayette 3-0245 

H A M B I R G E R — LCNCHROOM 
(l ik audinė parda\ imui) 

Pelningas biznis, pilnai įrengta. Ne
brangi nuoma. Gera sutartis. Ideali 
vieta vedusiai porai. Parduos u i 
$2.750. Apleidžia mieste. 

Landlords, Immediate Possession!! 
A very refined family is in despe
rate need of a 4-5 rm. unfurn. apt 
or f l a t Nolrth or Northwcst. Pres. ". 
add. 7 yra. |A-1 refs. Help thls fine 1 
family. They wlll prove to be won 
derful tenants! Please call: 

BĮ Imont 5-5494. 

LANDLORDS, IMPERATTVE1! 
A very' resp. yaung couple. being 
married in spring. urgentiy need a 
S-4 rm. furn. or unfurn. apt., on 
the North gide. A-1 refs. Please — 
don't force them to postpone their 
wedding plans!' Call: BOlly. 5-8239. 

7127 South Chicago A ve, 
PLaza 2-0324 

1 
Landlords, Inunedaate Possession!! 

i A very reliable couple and babyt 
. are in desperate need of a 3-4 rm. 

furn. or uafurn. apt.. on the \Vest 
1 or Northwest side. Top refs. They 

are the tenknts you have been look
ing for!! Please cell: — 

C O t C M B V S 1-9415 

Landlordft, Immediate Possession!! 
A very refined couple with 2 child
ren now living in l rm. very des
perately need a 4-5 rm. unfurn. apt.. 
North or Northwest side. Exc. refs. 
They are tenants that any landlord 
can be proud of!! Please call: 

KEYSTONE 9-6935 

Landlord.s Immediate Possession!! 
A very refined young couple are in 
dire need of a 3-4-5 rm. unfurn. 
apt- bv May lst . on the Northwest 
side. Best Of refs, No. children. No 
pet8. Here are tho tenants you have 
been looking for!! Please call: — 

BCMBOLT t-0231 

Liquor Store & Bar Combination 

Good going business. Transient Lo
cation. Modern fixtures. Reasonable 
rent includes heat. eleetrie, air con-
ditioning etc. Saerifice $3.000 plūs 
Inventory for qulck sale. Due to 
illness. 

852 E 6Srd STREET 
H M l M » l l S-OR52 

COFFEE SHOP 
D I M V G ROOM 

u. H- .i. I 
GootJ patronage 

Estab:rehed busin. ss 
\Vonderfull Opp 

Mušt sell. reasonably priced 
by owner. 

Plume: l Niversity 4-8202 

TftVERN and HOME 
for sale. 
OVVNER 

CALL:— 

DIckens 2-9327 
MAISTO P R l DlTiTV 

K R A I T I ' V fi P .UiDAVIMIT 

Saldjtas maistas. Moderniški fikčle-
riai. {steigta prieš 15 metų. Nuo
ma $55. Ilga sutartis. Parduos už 
tiktai $6,500. Apleid lame miestą-

810 S. LOOM1S AVE. 
Tel. MOnroe 6-8880 

Ouief Refined Middle Aged Couple 
Urgentiy need 4 rm. unfurn. apt. 
Bf>tween 59th and 69tb Streets A\*e«t 
of Ashland. 18 yrs. present addrt'ss. 
Good refs. Best care assured. 
Please call: — REpublie 7-8184 

9 pieoe Ghippendale Mahog<Hiy din-
ing room set, practically new ori-
ginal price $1,000 in beautiful con-
dition aaerificing for qulck aale. 

Call SUnny&Me 4-0420 

( iemdne Squlrrel coat—size 16, also 
pair of sllver Fox furs. Both In 
beautiful condltion. Practically new, 
Sacriflcing $250.00 for qulck sale. 
<'all between 9 and 4 P.M. 

MErrlmae 7-9141 

XEAR T R l l M B r L L and 28th ST. 
2 story brk. and Frame on 

50 ft. lot. 
2-4*8. Stove Heat. 

Immediate oceupancy for both flats. 
Priced right for ąuick sale 

N O R B E R T SPEVAK 
3501 We«t »6th Street 

B l shop 7-6900. 

WASHlNGTON BLVD. 
Jus i East of Kedzie 

Modern 2 story Brk. Bldg. 2 large 
6 Rm. apts. Can be corvverted into 
6 Rm. apt. potential. $6100. an-
nual income. Full basmt.; stoker H. 
W. h t Auto H.W. 
l'rlce $18.000: $4,000 down, bal. t»o. 
Call Mr. Minneei SAeramento 2-7371 

"PLUMBING" 
PROPERTY OWNERS 

VVh^n yot need plumbi.igi 
Remodeling, Etc. 

for lst. class wonk and for falr 
estimate — call: — 

SAeramento 2-3086 

TIKRAS BARGENAS 
$750. arba geriausias paaiOlymas 

Į grynais pinigais. Pilnas "Fountain 
i unite" užpakalinio baro šaldytuvas, 
| R "booths". saldainiu spintelė, sie-
! nose spintelės. Viskas yra labai ge

rame stovyje. Kraustomas Ir esame 
| priversti parduoti. 

ENGBLOM PHARMACY 
NF.wr«stJo 1 -0«On 

SKAITYKITE 4 'DRAUGĄ I I 

TADAMS near ROCKWELL" 

2 flat Brick; 5 and 6. Automatic gas 
heater; H.W. Stoker Ht. 2 car ga-
rage: Refrig. 9 ft. plastered base-
ment. Can be converted into apt. 
Front and rear entr. In >0 days 
poss. ovner ' s apt. For quick sale. 

reasonably priced by owner. 
TAYLOR 9-2971 

Užsisakyki^ ^Draugę^ 

Landlords, Immediate Possession!! 
A very refined Veteran. wife. and 
infant. are in desperate need of a 
3-4-5 rm. unfurn. apt., South of 
47th St.. In a deslrable neighbor
hood. Best of refs. They are te
nants that any landlord can be proud 
of!! Please call: HEmlook 4-0845 

Landlords. Immediate Possession!! 
A very resp. couple, expeeting lst 
child desperately need a 4-S rm. 
unfurn. apt.. on the North or North-
west side. Best of refa They are 
tenant that any landlord can be 
proud of!! Please c i l l : 

ARrmitage 6-S4t7 

TAVERNA 
GREITAM PARDAVTMUI 

Cicero taverna grreltam pardavimui. 
Savininkas parduos šia savaite 
u i prieinama kainą. Pasaukite: 

TOWNHALL 9048 iUandieu! 

T A V ER N 
GASOLINE STATION 

PICNIC GROVE. 
D ^ N C E PAVTLION. 

T E N A N T HOUSE. 
Mušt be sold by May lst . 

Sacriflee Price. Terms or trade 

P H O N E : — 

ARMITAGE 6-1817 

M U Š T O F P R O R I K T V 
K R A l T I T E P A R B A VI MCI 

Gera vieta, gyvenamieji kambariai. 
Nebrangi nuoma, apšildoma, gera 
sutartis. Parduos už $7.500. Parda
vimo priežastis — kiti interesai. 

3800 LAKE P A R K AVE. 
Tel. D R c i e l 2-0118 

Tavern & Modern 4 rm. apt. 
Good lease; low rent. good going 

business. Reasonably priced by 
owner. Mušt sell. 

4248 SO. ASHLAND AVE. 
Vlrgiiaa 7-8510 -

ISMOMIOJ.VMA 

2 ROOM F U R N I S H E P apartment 
to reliable middle-aged wi>inan in 
exchange for light housework: also 
small salarv. Call: 

E \ g l e w o o d 4-3122 

LOVELY ROOM in private hom«; 
private entrance. warm. clean. near 
schools churches, and all transport
atlon for nlce clean gentlemen very 

I ron«nnable Call: BOule\ard 8-3529. 
• 
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEDfOIS 
— 

"DEMOKRATAS TARNAUJA VISUOMENEI" 

RAŠYTOJU DIENOS TORONTE 
PRANYS ALŠfiNAS 

EAST CHICAGO, Ind., pra
neša aj)ie savo kandidatavi
mą j NORTH TOVVNSHIP 
TRUST'ISTO "lėtą demokra
tų sąraše; 'primary" rin
ki, mai Jvyks gegužei 2 d. 

Lesniak, visą laiką gyve
nąs Korth Township, yra 
sūnus mirusio Jono ir Mag
dalenos Lesniak, kurie įsi
kūrė JSaat Chicagoje 1889 
m. ir daug prisidėjo prie 
North Township išugdymo. 
Jie ne tik aktyviai dalyva-

TORONTO. Ont. - Balan- ku ir Vyt. Tamulaitis - ^ / ^ p a t ^ o ^ y T a s 
ožio 1 ir 2 d.d. čia įvyko Ka-; seretoriumd. ~ * "'f. P a t , b u v 0 a K y l u s 

naaos U M , ^ j J J o to sekė į — Į į į į M ^ ^ 
uraugijos metjni. - ^ < * » T K J ^ K Z * * • bendruomenės nariai, 
vimas. la visų Kanados kam- sveikino A. Rmkunas Kana-j B e n j a m i n a s j L e g n i a k 
penų į suvažiavimą susirin- dos Lietuvių Sąjungos ceni- 3 9

J
m e t U i a m ž i a u s v e d e s 

ro valdvbos vardu, Kunigų r a ™ . m*tUi a _ m z l a a s > v e a e s 

Vienybe Kanadoje pirm > tu™ t r i s s u n u s i r vlen<* 
kun. dr, J. Gutauskas, LAS \ d u

T
k

T ^: . . 
vietininkas Kanadoje Jaku-I Užbaigęs vidurinę mokyk-
bdckas, Ateitininkų S-gos at- i **» J l s a i * s t oJ° * Worsham 

Teisingumas Dar Gyvuoja \<įr 
Dideles krizes laikotarpy 

(1930 m.) daugumas Edman 
Benjamin J. Lesniak iš gią administraciją trustisto J tono (Kanada) gyventojų 

įstaigoje ir prižiūrės, kad gaudavo iš miesto valdybos 
kiekvieno asmens teises bii- pašalpas. Po krizes kiekvie-
tu rūpestingai saugomos. Jū- n a i s m e t a i s daug tų guselp-
sų vertingas balsas pagel- t ų j u a s m e n ų grąžindavo da-
bes Benjaminui J. Lesniak ų p i n i g ų m į e s t o kasai. 1949 
būti nominuotam į North m t e i 8 m g į įmones grąžino 
Township Trustee, bus nuo- m į e s t u i 45,000 dol. pašalpų, 
urdžiai jvernntas. k a g p ad§jo miestui subalan-

"BaIšnokite už BENJA-suoti savo biudžetą. Netur-
M l \ Ą. LESNIAK į Northj ^ingi, bet teisingi žmones. 
Tounship T/rugtee* . 

Geriausi Sveikinimai ir Dovanas Sv. Velykų 
proga yra: 

i — Gyvybes h- sveikatos draudimas sau ir savo Seimai. 
2 — 'Genocide . 1 leidinys suaugusiems), kaišia $2.00 ir 9c pašto ženklų. 
S — "Eglute , (vaikams lurnalas), kaina $3.00 metams. 

Visiems patarnauja ir užsakymus priima: 

KaZ. KLEIVA 
(Liet. Rom. Kat. Sttftlv. Amer. Generalinis Organiiatoriu*) 

7021 S. California Ave. Chicago 29. Illinois 
Tel. HEmlock 4*5711 

1 

— (Skelbimas) 

Užsisakykite 'Draugą' 
r̂  

avyduliavimas gyvena visad 
drau? su meile; tik ne visad mir
šta sa ja. 

—Rochefowcault 

KO gana gražus burens ra
šytojų, Kurie pakilioj ir dar
bingoj nuotaiKoj praleido po
rą aienų. 

suvažiavimo Išvakarėse 
Balandžio 1 d. 7:50 vai., stovas Vyt. Aušrota, Lat-

likrainieuų salėje (Baui-i vių Žurnalistų Sąjungos cen-
urst Street) įvyko literatu-! tro valdybos narys Skudra 
ros vakaras, Kurį globojo *'Tėviškės Žiburių" vyr. re-

loronto aktorių — Lietuvių daktorius prof. dr. A. Sapo-
Meno Mėgėjų Grupės valdy-,ka ir lietuvių parapijos kleb. 
D a i kun. Petras Ažubalis. Raštu 

Vakaro pradžioje įžanginį gauti nuoširdūs sveikinimai 
nuoširdų žodį tarė Meno Mė- iš JAV Rašytojų Draugijos 
gėjų Grupės valdybos pirm. pirm. dr. J. Aisčio ir "Ne-
Petras Petraitis. Programai priklausomos Lietuvos" vyr.. 
meniškai konferavo tiileono- redaktoriaus J. Kardelio. 
ra Stnmaityte. Suvažiavimo dalyviams la-

Pirmuoju scenoje pasiro- *>ai aktualią paskaitą, tema 
dė Vyt. Kastytis, kurig skai- "Rašytojo uždaviniai trem-
tė savo kūrybos keletą eilė- ties sąlygų akivaizdoje", 
raščių. Juozas Kralikauskas skaitė Ottawos Universiteto 
pertiekė fragmentą iš rašo- prof. dr. A. Paplauskas-Ra- kolegiją, kur studijavo san-
mo romano -'Aukso kasyk- mūnas. tykiavįmą su visuomene ir 
lose", Petronėle Stockute — p o ligšiolinės valdybos Į biznio vadovavimą dr gavo 
poezijos pluoštą, Jonas Ne- pirm. M. Aukštaitės ir rev. j diplorrią 1935 m. Nuo to lai-
vardauskas novelę ''Tie- komisijos nario trumpų pra-jko jis sėkmingai tvarko Les-
sa Paskutiniame Teisme", nešimų sekė Kanados Lie-I niak Mortuary East Chica

goje. Per ilgus metus jo į-
gytas patyrimas biznio va
dovavime ir visuomenės san-

B. J. LESNIAK 

Vanda Kamūmenė — pro-'tuvių .Rašytojų Draugijos 
zines kūrybos dalyką "Ma-. statuto priėmimas. Statutas, 
šina", Vyt. Peseckas — ke-' k u r* P a S a l J A V Rašytojų 
lėtą pavasariškų eilėraščių,n Draugijos statuto gaires pa- tykiavjme padaro jį ypatin-
Marija Yokubyniene iš- ruo5ė ir Kanados lietuvių jgad tinkamu užimti trustisto 
trauką iš novelės "Gyveni- rašytojų sąlygoms pritaikė | vietą. 

Kaip ir kiti jo šeimos na-

UNKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKftJIMAI 

Linkiu Visiems Lietuviams! 
CHICAGO MUNICIPAL TEISMO 

TEISĖJAS 

JOHN T. ZURIS 

" ~ 

r ^ 
Linksmų Šv. Velykų Švenčių 

Linkiu Kostumeriams, Draugams Ir Pažįstamiems 

J. S. CAFE 
JOHN SIDAUGE, sa\1ninkas 

Įvairus pasirinkimas: alaus, vyno ir degtinės 
ir užkandžių 

2006 Broadway Ind. Harbor, Ind. 
Telefonas Ind. Harbor 3209 

r^ 
TT 

^ : 
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mo klaidos", Marija Aukš- teisininkas dr. Daukša, bu-
taite — fragmentus iš lyri- vo priimtas be žymesnių pa-
kos ''Dingęs sūnus", Balys keitimų. 
Rukša — eilėraščius, Irena Senajai valdybai atsista-
Vaičiuiėnaitė-Kairienė — no- tvdinus. į naująją slaptu 
vėlę •'Vienatvė", Vytautas balsavimu išrinkti: Juozas 
Tamulaitis — "Nuostabųjį Kralikauskas — pirmininku, 
laikrodį" ir Pranas Kozulis j # Nevardauskas — vice pir-

keletą eilėraščių ir itin rmninku, Vyt. Tamulaitis — 
nuotaikingą pasakėčią "Apie 
kiaulę, rūtas ir balandžius" 

riai, Ben (taip jis populia
riai yra žinomas) labai do
mėjosi savo apylinkės pa
žanga. Jis yra pirmininkas 
Poish American Congress 
(Indianoj), pirmininkas East 
Chicago Piliečių Klubo, na 
rys 2-ro distrikto Demokra
tų Klubo, Eagles, KI-IOWGA 
Atletų Klubo, Twin City sekretoriumi, Vyt. Kastytis 

— iždininku ir Pranas Ko-
Keletas autorių nenuilsta-1 zuife _ nariu. Valdybos kan- S™8** Tarybos, Kolumbo 

mais plojimais buvo iššauk-1 didatais liko: Vanda Ramu- Vyčių ir kitų religinių ir f ra 
ti "bisui" ir turėjo kiaušy-! n i e n ė ir Irena Vaičiulenaite. 
tojams paskaityti ką nors . . 
"priedo" Kanados Lietuvių Draugi-

Po programos Meno Mė-;J0S valdybos būstine, visi; 
gėjų Grupės valdyba para-' suvažiavimo dalyvių balsais, 
pijos salėje suruošė gražų numatytas Toronto miestas, 
priėmimą rašytojams, į ku-; šia proga tenka pasidžiaug 

C 
i 
V 

ternalių organizacijų narys. 
Jeigu bus nominuotas ir 

išrinktas, jisai užtikrina 
North Township žmonėms, 
kad turės veiklią ir manda-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Kostumeriams, Draugams Ir Visiems Lietuviams 

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ 
Prieteliams ir Pažįstamiems 

Labai didele padėka už jūsų puikią pagalbą ir bendradarbiavimą 

ALDERMAN K E L L S 
28U> WARD 

^ 

'•%> 

r? 
<? 

Linksmų Sv. Velykų Švenčių 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

it * * 

CERMAK UŽEIGA 
Schlitz Alus, Importuoti Gėrimai ir Cigarai 

2059 W. Ccrmak Rd. Tel. VIrginia 7-8883 
MRS. B. VILCIAUSKIENfi, Sav. 

^ 

V 
rf 

BALZEKAS MOTOR SALES, Inc. 
"U WILL ŪKE ŪS" 

CHRYSLER—PLYM0UTH DISTRIBUT0R 

4030 Archer Ave. Chicago, 111. 
Telephone VIrginia 7-1515 

,re". Leidinys atspausdintas 
H atsilankė nemaža svečių.; t į kad suvažiavime pareis-1Toronte 

Priėmimo — arbatėles me- j kė norą įstoti į Kanados Lie 
tu žodį tarė Juozas Krali-įtuvių Rašytojų Draugiją ir 
kauskas, Rašytojų Draugi jos | maloniai buvo priimtas lat-
pirm. M. Aukštaitė, hamil-| vių žurnalistas ir rašytojas, 
tonietis svečias žurn. Prial-1 didelis lietuvių tautos bičira 

S 

Taigi, ir Kanados padan
gėje lietuviška knyga jau y-
ra dažnesnis svečias. 

"Nepr. Lietuvos" leidyk
la Montrealyje neseniai iš-

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
Linkime Visiems Lietuviams 

BOWMAN DAIRY 
COMPANY 

gauskas, R. Medalis, prof. Ik, baigęs V. Didž. Univer- l e i d o j N e Vardausko 
dr. A. Šapoka ir Meno Me-isitetą Kaune, J. Skudra. Tai 
gėjų Grupės valdybos atsto
vas. 

Pamaldos 
Rytojaus dieną, t. y. ba

landžio 2 d., 9:30 vai. suva
žiavimo dalyviai ir dauge
lis parapijiečių susirinko į 
lietuvių bažnytėlę, kurioje 
buvo atlaikytos pamaldos, 
šv. Mišias atlaike ir rašy
tojų suvažiavimui skirtą pa
mokslą pasakė kun. dr. J. 
Gutauskas. 

Suvažiavimo Darbotvarkės 
Svarstymas 

Po pamaldų, vo» spėjus 
suvažiavimo dalyviams tru
putį užkąsti, 1:30 vai. para
pijos salėje buvo pradėtas 
suvažiavimo posėdis. 

Atidaromąjį žodį tarė Ra
šytojų Draugijos pirm. M. 
Aukštaitė. Į darbo prezidiu
mą išrinkti: J. Kralikaus
kas — pirmininku. J. Ne-j spaustuvės dažais, savo po-
vardauskas — vice pirminin-1 ezijos rinkinį " Dulkės eže-

gi, šiuo metu išblaškytieji 
lietuviai rašytojai ir žurna
listai turi savo narių eilėse 
nuoširdžius lietuviškosios 
spaudos ir literatūros rėmė
jus: estą A. Rannit, latvius 
Em. Skujenieks ir J. Skudrą. 

Kanados lietuviai rašyto
jai nusistatė artimiausiu lai
ku išleisti Kanados Lietuvių 
Rašytojų Almanachą. Alma
nachui medžiagą rašytojai 
paprašyti siųsti iki liepos 
mėn. pabaigos. 

Baigiant suvažiavimą, nu
tarta pasiųsti sveikinamus; 
JAV Rašytojų Draugijai, 
VLIK-Ui, Lietuvos gen. kon
sului Kanadoje Vyt. Gyliui, j 
Lietuvių žurnalistų Sąjun
gos pirm. A. Merkeliui, dr. 
Vydūnui ir kit. 

Poetas Pr. Kozulis patie
kė suvažiavusiems ką tik iš 
spaudos, dar garu o j a n t į 

rūstintus Dievus' \ 

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ 
Kostumeriams ir Prieteliams 

A. & H. PRINTERS 
2438 West Irving Park Blvd. 

Tel. COrnelia 7-5389 

Jv\> 

VELYKŲ LINKĖJIMAI 
Visiems nuo 

W0N K0W RESTORANAS 
MARK, Savininkas 

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ 

linki 

HV. PIJAUS PARAPIJOS 

TĖVAI DOMININKONAI 

BRONISLOVAS ^MURAUSKAS 
Gyveno 5712 So. Whiple Street 

Mirė Bal. 5dM 1950m., 10:11 vai. ryte sulaukęs 56 m. ami. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Gelažių parap., 

Kakūnų kaimo. 1 , , . . _ . 
Paliko dideliame nuliūdime žmoną Eleną (po tėvais Lut-

kaitę): sūnų Dr. Edward Murauską; pusbroų Vincentą Ka 
valiauską ir jo šeimą; švogerką Marijoną Waidziunas ir jos 
vyrą Joną ir jų šeimą, Lietuvoje paliko seserį Karoliną ir 
jos šeimą; dvi švogerkas: Teklę ir Ievą; švogerį Stanislovą 
ir kitas gimines, draugus ir pažįstamus. 

Priklausė prie Keistučio pašelpimo Klubo ir Master Bar-
ber ir Beauticians Assoc. 

Kūnas pašarvotas Mažeika ir Evans koplyčioje, t»945 So-
VVestern Avenue. 

Laidotuvės įwk3 pirmadienį, Bal. 10d. Iš koplyčioa 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės švenč. parap. baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą 
Po pamaldų bus nulydėtas i Šv. KftEimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nilliade: Žmona, Sfimis, Sesuo, pusbrolis, švogeriai, ir ki
ti Giminės. _. 

Laidotuvių direkt. Mažeika ir Evans. Tel. PRospect 6-0099 

Linksmų Šv. Velykų Švenčių 
l inkime Visiems Savo Kostumeriams Ir Draugams 

• 

JUOZAS ir ONA BERECKIAI 
Hardware ir Household Goods Krautuves Sav. 

4938 W. ISttl St. 
CICERO, ILL. 

Olympic 3054 

f 
<? 

Šv. Velykų Švenčių proga, 
Linkime Visiems Savo KostnmeHams Ir Draugams 

. ir Mrs. Wm. J. Kareiva 
Savininkai 

BILL K'S LIQUORS & TAPROOM 
4644 S. Paulina St. Tel. Y Artis 7-5350 

CHICAGO », ILL. 
£ 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, baland. 7, 1050 
• • « -

i m 
\% ARTI IR TOLI Argentinoj L 

— ftv. Kazimiero Draugi-1 
ja Rasa* ijoj yra numačiusi ! 
sekančius parengimus: ba
landžio menesj - Lietuviš
kas kinas, gegužės mėnesį— 
Motinos švente, birželio me-

PRASIDEDA GOLFO PIRMENYBES 
1 1 ' ' » . ! " ' " - - — • 

X Šv. Antano parapijos 
bažnyčioj Cicero j Velykų ry
to apeigos prasidės 5 vai. 
Mišias laikys pats klebonas 

— Jonas Baltus, kuris 25-
kis metus ištarnavo Consoli
dated Edison Co. Brooklyne 
ir tos kompanijos buvo pa
gerbtas, jubiliejaus proga n e s> ~ T £ v u die"a< h e P o s 

pagerbtas ir Am. Lietuvių m !" e s> ~ deivių diena, rug-
Inžinierių ir Architektų P^čio menesj - Rosario lie-
draugijos susirinkime kovo I tuvili. susiarummo švente, 

tuojant vienam vikarų ir | ^ T į m , ^ L š^nūs" su vi- ' i š k y l a -
ir klierikui iš Tėvų Marijo- g g U 8 i H n k i m e dalyvavuaių - J„rKi„ ir Onos Lutke-

inžinierių parašais. vičlu namuose Rosario, šv. 

Central Brooklyne pasirodo j Z ^ ^ Z Z ^ ^ I Z ^ ' 

18 d. Jam įteikta Krėvės- ™Ssf*° , f nesį - Tautos 
^ i J F 1 : ^ ! .!?ŽJ3?: Mickevičiaus knyga "Dan- [ » £ * £ • l a p ^ i o menes, -

gaus ir 
nų seminarijos. Pamokslą 
sakys kun. J. Malinauskas, 
MIC, prof. Tėvų Marijonų 
seminarijos. Parapijos cho-
ras. vedamas varg. A. Mon- tiek gyva, kad net "suruošė į J g ^ & į ^ ^ J į 
deikos, giedos Rosevvig' mi- 8 a vo metine šventę, kovo 26 ! £ " « £ " • *"C" J S į į J K 
šias, o per Offertorium Gleej d P e r mišias visi nariai ben g a J*r&sino. *U"™'R,U8I.UV

S 

Club, vedamas muz. M. Mon d r a i ėjo prie komunijos, o f r b t l l r t*1*1**1 l l e t u v l š " 
deikaitės, išpildys Handel'io! j ^ v į s a m buvo bendri p u s - | K U S P a P r o c i u s -
"Aleliuja". j ryčiai, kuriuose kalbėjo: i — Aleks. kalninis yra vie 

X Vb» dėmesys dabar nu-! k u n , K - Gaigalas, O.F.M ge j nas tarp labiausiai susipra 
kreiptas į artėjančias Vely- n e r a b n i ? orgamzatonus dr. tusių lietuvių. Nors vedęs 
kas. Bet po Velykų didžiau- V. Dambrava, muz^ J Brun-
sias visų dėmesys bus krei- ^ A;. Spaicys, S. K. l^u-

CHICAGOS NAUJIENOS 

2ymu—s gclfininkas Saramy Snead praktikuojasi preš 1950 m. 
golfo pirmenybes, kurios prasideda Augusta mieste. Ga. Ma

noma, kad jis pirmenybes laimės. (Acme) 

Argentinoje gimusią ir au
gusią lietuvaitę (M. Sadukai 

LS TREMTINIU GYVENIMO 

Vfcl reikės kelti tramvajų 
mokestį. 16,400 tramvajų 
tarnautojų (motormenų ir 
konduktorių) unija pasiuntė 
Chicago Transit Authority 

j reikalavimą, kad būtų pakel 
ta jiems mokestis 15 centų 
į valandą, kuomet bus da
roma nauja sutartis. Seno
ji sutartis baigias gegulės 
31 d. Manoma, kad tokį rei
kalavimą pastatys ir 5,000 
viršutinių geležinkelių (ele-
veiterių) tarnautojų unija. 
Tramvajų tarnautojai dabar 
gauna vieni $1.55 j valandą, 
o kiti $1.65 c. 

Ralph Budd, CHA tarybos 
pirmininkas, pareiškė, kad 
nepakėlus mokesčio už va
žiavimą tramvajais jokiu bū 
du nebus galima patenkinti 

į tarnautojų reikalavimą. 

Diamas i Tėvu Mariionu Sta- koševičius i r k- programai tę), bet savo namuose Lietu-
g S S F n d o ^ S s ^ vadovavo kp. pirmininkas ; viškai kalba. Tėvų pavyzdys [ ^ ^ į ^ K M U S I M S ns~ L * * * " ^ 
«i»ma konr^rta <*t Ames A. Spaičys. patraukia ir abu jų vaikus, "•»•&• u v n i t a n*wajvo naujasis atstovas VLIK-e 
siamą Koncną M Agnės * ' kurie taip pat lietuviškai UAIOI-I ll*irh*i prov. Makauskas sėkmingai 
salėj, Bnghton Parke, ku- - BALF-o skyrius Nor- P P Ml$h \MH ^ darbuojasi. Tuo tarpu Ma
rio programoj pasirodys dar w o o d e , Mass., parapijos sa- i * D A T P , f . p . kauskas i Vvkdomaia Ta-
negirdetas čikagiečiams Lie- l ė j b u v o SUruošęs centinį iš- - Marytė Žygaitė, gyve- BALF Įstaiga Europoje ™ ~ ^ » i š ^ n k t ^ ą ^ t 2 . 
tuvos artistas S. Liepas. | pardavimą, j kurį tačiau ne- ] aanti Buenos Airėse, vertin- praneša, kad kai kurios emi ^ ° * . į J ^ . k a m s IVvk 

y "Ateities šokėjai, di- *aug žmonių atsilanką Vis dama katalikiškos - ^ Į * ^ ^ 
džiumoje Amerikos lietuviai, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 0 0 arg C K - B ^ = ^ V b e t Ka- " y l a , tikimasi kad Ma 
kurie palaikė ryšius su 'Ciur- numą ir del to liko kiek pei f * ™ £ . į™ ^ J ^ * T « £ nados misiia amerikiečiu zo kausfcas i Vyk. Tarybą dar 
lionio ansambliu tremtyje, no. šio parengimo komisiją * 8 i r a f d ^ būti išrinktas, 
siuntė maisto susirašinėjo sudarė: E. Vasiliauskiene, {jų eiles, kuriose jau yra ne- noje darbą jau Daige, o AUS S 
i r ^ e r ansambli Savotauti-I P į™-. M. Balutienė, vice | mažai anksčiau įsirašusių. | tralijos emigracine misija _ N u o g e g u Žės 1 d. visus 
nin drX?žhT daba? ruošias' pirm., ir narės: E. Tvaskie- Tą patį padarė paskutiniuo-, darbą baigsianti birželio 30 , prancūzų zonoje esančius 
nių araDuzių, aaoar ruošias t- ' _ , , , . - . . v_„_ • l n i l r n : r k i t a a kolnniins diena. n p niim«rnmn sutelkti i dvi 

A neraudos k o m p anija 
t i s ine . United States Mu
tual Insurance Co. pasirodė 
turinti $322,266 deficito ir 
dėl to valstybė kreipės į apy 
gardos teismą, kad įsakytų 
kompanijai arba likviduotis 
arba atsistatyti (rebeUtuo-
tis). Nuo sausio 18 d. kom
panijai buvo įsakyta neišda
vinėti apdrard08 certifika-
tų ir duota aėnuo deficitui 
padengti. To nepadarius, 
kompanija atsidūrė teisme. 

Netenka pašalpos ir dar 
turės bėdos. Viešosios gero-

i vės taryba išbraukė iš są-
I rašo 60 šeimų, kurios įvai

riomis apgaulėmis gaudavo 
pašalpą iš gerovės fondo. Ap 
gaulės susektos, kuomet pa
reikalauta, kad kiekvienas 
pašalpgavys išpildytų naują 
blanką pašalpai gauti. Per
žiūrėjus visus blankus vi
siems apgaule ėmusiems pa
šalpą bus iškeltos bylos ir 
turės grąžinti gautą pašai-

Jau balsavo 396 piliečiai. 
Rinkimų taryba praneša, 
kad kandidatų nominacijo
se jau balsavo 396 piliečiai, 
kurie su reikalais yra išvy
kę iš miesto ir nesitiki grįž
ti iki balandžio 11 d. Kandi
datų sąrašai jiems buvo paš
tu pasiųsti. 

Įvairenybes 
Nenori Vyrų 

Lady Hard.nge vardo me
dicinos kolegijos Anglijos 
studentės pagrasino fakulte
to tarybai visuotinu streiku, 
^ei į kolegiją bus priimami 
ir vyrai studentai, kaip tary 
ba pradėjo planuoti. 

ju laiku ir kitas kolonijos, dieną, 
veikėjas J. Nakutis. 

dalyvauti čhirlioniečių pasi-l nė, A. Pakarklienė ir J. Ver-
rodyme Civic Opera salėje,' siackas. 
balandžio 16. Šokėjai taip. _ K. Kundrotas, lietuvių j — "Laikas" praneša, kad ĮVflllJoJj 7(*lfM(liifl 
pat rengiasi ir prie savo va-1 sįU Vejų unijos 54-to sky- j Rosario mieste nebrangiai * " J 
karo, kuris įvyks balandžio r i a u s Brooklyne delegatas į Į galima rast butą. Darbai ir-
23 d., Sokol salėj. Joint Board, susirinkimui i gį gerai vyksta. Daugiausiai 

X Moterų Sąjungos naujų" pranešė, kad Joint Board į- ̂  reikalauja mechanikų, mū-
narni vajus prasidėjo nuo sakymu i unijos valdybą ne- rimnkų ir kitų amatininkų, 
balandžio 1 d ir tęsis iki P ^ a l o įeiti joks ^ f ^ S ^ l a i k t t J e t o v i a i g ^ u t 
liepos 1 d. Moterų Sąjunga ™* ^ t l k t a / £ ke}1* v l s ą « i r ^ ir Swifto gyvulių sker 
yra centralinė farternalinė; neramumą darbininkų uni-. dyklose. 
organizacija, turinti ar a 3,-' Jose- | 
000 narių, turto virš 150 __ Lietuvos .Vyčių 78-ji 

DP numatoma sutelkti į dvi 
dideles stovyklas, esančias 
Tuttlingene ir Muensingene. 
Daug IRO tarnautojų atlei-

P r i i m i 1I1AA 1U> d ž i a m a Nevykstantieji į sco 
t I lllllN lUlFV Vi | vykias netenka maisto. 

BALF įstaiga Europoje į — Lietuviu delegacija iš 
skelbia, kad Naujoji Zelan- IRO generalinės tarybos se-
dija priims 1000 DP šių ka- sijos Ženevoje kovo pabai-
tegorijų: 200 moterų ligi 50 j goję grįžo į Vakarų Vokie-
metų amžiaus, 50 nevedusių I tiją. Sesijoj vyravusi huma-
vyrų bei moterų ligi 60 me-1 niška dvasia, tačiau ypatin-

17,000 naujų paukščių. 
Gamtos muziejus Chicagoj 

i yra gavęs didelį rinkinį odų 
j paukščių iš rytinės Afrikos. 
Rinkir j sudarė dr. V. G. L. 
van Sorreren, kuris jau 40 
metų studijuoja Afrikos 
gamtą. Naujas šių paukščių 
"lizdas" bus trečiame mu
ziejaus aukšte. 

M. McGuire iš Santa Bar
bara, Calif., šiomis dienomis 
minėjo 97 metų amžiaus su
kaktį ir dar tebedirbąs sa 
vo daro**. Jo darbas? Gau
dymas jūrų liūtų Amerikos 
Žvėrynams. 

Sinai kalnas y»*a už dviejų 
šimtų mylių į pietryčius nuo 
Cairo miesto Egipte. 

V e n e Z l i e l b i t ų a m ^ a u s virtuvės ir sodų | gų nutarimų nepadaryta, 
tūkstančių' dol. Jos kuopos kuopair sodalietės Lavvren- „ _ M ' darbams, 200 vedusių porų j _ gaudamas emigracijos 
veikia visose Amerikos lie- c e , Mass., balandžio 2 d., pa . ~ a Tev u Kelio' redakcija be vaikų Priimami a s m e - , : r e i k a l a i g j amerikiečių ko-

' rapijos salėj vaidino D i d ž i a - / ^ 0 n e f l k 1 - ^ 
to Šv. Jono Bosko plataus j siregistravę emigruoti, ne-' 

<? 

tuvių kolonijose. 

X Jinuny Ray yra vadas j į j ^ t j S S S ^ * * 
jaunimo mėgiamo orkestro, kalą "Vakarienbutis' 

kuris grieš šokiams po kon- j į u n # &t Abrač nskas, 

gyvenimo aprašymo ir "Sa
leziečių Žinių" ėjusių Tori-
ne, Italijoj, rinkinio, taip 

certo balandžio 23 d., St.' vįkaras So. Bostono lietuvių pat knygelės "Svarbiausias 
A^nes salėj, šokiai prasidšs parapijos, dešimties metų uždavinys" (A. Sabaliaus-
8 vai. vakare. Bilie:ai į kon- kunigystės ir tiek pat veiki- ko) ir apysakos iš Indijos 
certą po $1.85, o vien į šo- m o parapijoj sukakties pro-
kius — po 75c. | g a D U V 0 gražiai pagerbtas 

X Jonas Stankovvicz, pir- j sodaliečių iniciatyva. 
mininkas Englevvood Lietu- "Darbininkas" įdėjo 
vių\ Demokra ų klubo, at-' n u otrauką So. Bostono lietu-
siųrtame rašte ragina lietu- vįų parapijos choro, kurį ve-
vius ateinantį antradienį da-! d a komp. J. Kačinskas. Cho-
lyvauti rinkimuose. Jis pa- j r a g didelis ir jį sudaro veik 
brėžą, kad lietuviai turėtų t o k g p a t skaičius vyrų ir 
daugiau dalyvauti politikoje. m e r g į n ų . 

X Boy Yerkes, Marąuetts' wr 
Park veikėjas, sutiko būti Lietuvos Vyčių L7-ji 

galį kitur emigruoti, bet esą 
tinkamos sveikatos. 

Arumugam". Už perleidi
mą šių knygų redakcija ža
da atsilyginti pagal susita
rimą. Adresas: kun. A. Sa
baliauskas, Colegio Salesia-
no Apartado 369, Caracas, 
Venezuela. 

— Petras Kriščiūnas, bu
vęs pradžios mokyklos mo
kytojas, Villa de Cura mies
telyje turi nuosavą kirpyklą. 

Neaiški Gimnazijos 
Ateitis 

,^, __ mr.... **--:; CĮ*„ Riisir nkimus vesti vien tik- vuri*» K a u vitjuas jau neoe sallj po Tėvų Marijonų Sta- susirinkimus vesti vien tik 
tybos Fondo Komisijos kon 
certo balandžio 23 d. 

tai lietuvių kalba. Gražus na 
rių pasiryžimas ir pavyzdys 

X Snarskytė, Kanapecky- kitoms kuopoms 
te ir Biežyti, čikagie ės stu- j _ g v Vardo draugija E-
der.tSa Sv. Pranciškaus Aka- nzabethe, N. J., įsteigė te-
dcmijoj. Pittsburghe, Pa., i e v i z i j o s fo n ( ią ir greitu lai-
Velykoms parvažiavo n a m o . | k u n u m a t o įsigyti gerą te-

X Alex ir Emilija Pakai- levizijos aparatą. 
niškiai, 4212 S. Ellis Ave., — Kun. P. Vaičiūno rū-
balandžio 4 d. susilaukė sū- \ pėsčiu Nashua, N. H., buvo 
naus. Jie augina dvi dukre- rodoma religinio turinio fil-
les: Mildą ir Mirgą. Pakai- ma "Casino stebuklai". Pa

gali visų patenkinti ir ieško 
lietuvio padėjėjo. 

— "EI Grafieo", ispanų 
kalba išeinančiame dienraš
tyje, įdėta nuotrauka getu. P. 
Plechavičiaus su prierašu, 
kad tai yra buvęs vienas žy
miausių Lietuvos kariuome 

vis lėtas. Amerikiečių zono
je emigracija į JAV jau pa
gyvėjo, tačiau atsiranda 

i daug užkliuvimų. 

— Buvęs Lietuvių Tauti
nio Sąjūdžio atstovas VLIK 
ir Vykdomojoj Taryboj Pet-

Kovo pabaigoje Neastadto r a s u l ė n a s s u šeima balan-
lietuvių gimnazija baigė mo dzio 24 d. įsvykstr. I JAV. 
kslo metus ir išleido pirmąją Vyksta į Brooklyn. N. Y. 
abiturientiį laidą. Anglų ka
rinė valdžia pranešė, kad to
lesnis gimrlazijos adminis
travimas perleidžiamas vo
kiečiams. Mokytojai būsią 
taip pat vokiečiai. Mokinius 
reikią paruošti vokiečių gim 
nazijos lankymui, kurie ne
galės išemigruoti. Iš lietu
vių pusės daromi žygiai Neu 
stadte išlaikyti lietuvišką 
gimnaziją. 

— Prof. D. Krivickas, ku
ris kovo mėn. turėjo su šei
ma išvažiuoti į JAV ir buvo 
praėjęs visas komisijas, ne-

miausių i^ieiuvos Kariuome- t į k § t a i g r ą ž i n t a s atgal iš 
nes vadų, gi dabar dirbąs j B r e m e n o u o s t o P r į e žastys 
vienam plieno fabrike Ame-, n e p a s kelbtos . .Manoma, kad 

°3* i dėl nusitęsusios emigracijos 
— Antanas Gegužis Mar-; bus pasenęs sveikatos ap-

niškių šeima praeitą metą rengimui vadovavo moterų cay miestelyje įsteigė dra- j žiūrėjimas, kurį d a b a r 
atraki ič trpmips draucriia. bužių siuvimo įmonę. Į reikės vėl iš naujo atlikti. 

Mes Rendiiujam 
PIJANINUS 
Nauji ir seni. 
Jei pirkaite į 
S mėn. laiką, pinigai 
sumokėti už nuomą ir prista
tymą bus atskaityti iš perka
mos kainos. 
15 PAMOKŲ UŽ $20.00 

aštuonių grupėje 
Nusistatykite apsilankyti fab-
rikan ir pardavimo dept. 2611 
S. California Ave. ar 31 East 
Jackson Blvd. 

W. W. Kimball Co. 
31 L Jackson Blvd. 

Tel. Harrison 7-4010 
Dept. L. 

Balsuokite už 

THADDEUS V. 

ADESKO 
I 

Demokratu kandidatas 
- I -

Miesto Teismo 
Teisėjus 

Balsuokite Pirmuose 
Rinkimuose Antradieni, 
BALANDŽIO U d., 1950 T. V. ADESKO 

BALSUOKITE "STRAIGHT DEMOCRATIC" 
^ 

r^ 

atvyko iš trem.ies. draugija. 
Užsisakykite ' Draugę' 

BALANŲ/10 
PRAŠYK REPIIBUKONU BALOTO 
B A L S U 

K Josn B. Brenza 

JOHN B BRENZA 
For County Treasurer 

- U 2 -
ALOYSIUS A. MAZEWSKI 

For Recorder of Deeds of Cook County Aloysius A. Ma«ewski 
^ ^ 

PERRINKIMUI 

Jos. S. Z!ENTEK 
JOSEPH S. ZA& TEK, 
kuris yra n 1 linois 
General Assem" i kan
didatuoja dėl p rrit.kimc 
nuo 15-tojo Distrikto, visą 
laiką gyvena su savo šei
ma tame distrikte 2001 
West 18th Str., Chicago, 
111. Yra buvęs pirmininku 
21-mo Ward Reguliarės 
Republikonų Organizaci
jos, kurios dabar jis yra 
n a u j u Committeeman. 
Taip pat jis direktoriauja 
Metropolitan State Bank 
ir pirmininku Hamilton 
Savings and Loan Associa-
tion, aktyvus dalyvis dau
gelyje socialinių ir visuomeninių organizacijų, kurias 
jis taip sugebančiai atstovavo 15-tame distrikte būda
mas nariu Gentral Assembly. Jojo puikus rekordas 
užsitarnauja, kad jis būtų vel perrinktas. 

Jei balsuosite tik ui jį — skaitysis ui jį 3 balsai. 
^ 


