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NUO VISU PAREIGU 
Kinų gynyba Korėjoje stiprėja 

Artilerija sugriovė Chorwon miestą 

STEBI PRIEŠO JUDĖJIME 

TOKIO, bal. 12. — Sąjungininkai tebeturi iniciatyvą Ko
rėjoje savo rankose, bet ir priešo gynyba kiekvieną dieną 
stiprėja — vietomis atsiduriama lyg į akmens sieną. 

Sąjungininkai paskutines . , — 
paros bėgy visur atakavo, Žinioms apie kovas prie 
bet rezultatai buvo menki, j Chwachon rezervuaro vakar 
Hwachon rezervuaro pylimas vėl įvesta pilna cenzūra — už 
ir užtvankos tebėra priešo drausta apie tas vietas ką 
rankose ir atkakliai tebegina nors rašyti. 
mos ,nors pats Hwachon Gen. MacArthuras vakar 
miestas, esąs rytiniame re- išleido, turbūt, paskutinį sa-
zervuaro šone, yra apleistas | vo komunikatą, kuris buvo 
ir sugriautas. labai trumpas. Savo pareigas 

Toliau į rytus nuo Hwa-| jis jau pa\«*dė savo Tokio šta 
chon sąjungininkai išvijo prie1 bo viršininkui, 
šą iš kelių mazgo Inje, apie1 Į Tokio jau yra atvykęs iš 
4 mylias virš paraleles. ! Korėjos jo įpėdinis gen. M. 

Vakaruose nuo Hwachon' Ridgway, o savo pareigas Ko I 
artilerija ir aviacija per 3 die rėjoje yra pavedęs laikinai 
nas nušlavė nuo žemės pavir-į eiti pirmo korpuso vadui gen. 
siaus Chonvon miestą, kuria-1 F. Milburn. 
me esą buvę trijų priešo kor
pusų štabai. Chorwon buvo 
vienas iš trijų taškų to tri
kampio, kuriame priešas tel
kė savo jėgas prasilaužimui 
centriniame fronto ruože. 

c. 

Lietuvos bolševikai 
varo dirbti ir ligonius 

BERLYNAS, bal. 12. 
Turbūt dar niekur pasaulyje 
nebuvo, kad poilsio reikalin
gus ligonius kas rytą iš gy-, .. t 
dyklų vežtų į fabrikus ir vers- ' Mandziurijos bal. 3 d 
tų juos dirbti. Tačiau okupuo Apskaičiuojama, kad Korė 

18 nauju kiny divizijų 
pasirodė Korėjoje 

VVASHINGTONAS, bal. 12. 
— Armijos kalbėtojas vakar 
pranešė, kad prieš savaitę 
Korėjoje atpažintos naujos 
priešo divizijos, kurių ikšiol 
nematyta. Kalbama apie 18 
naujų divizijų, kuriose gale-
tų būti 180,000 kareivių, jei
gu tos divizijos yra pilnos. 
Kaikurios jų |»ereio sieną iš 

Motorizuotas žvalgybinis sąjungininkų dalinys miškingoje vietoje stebi priešą netoli tų vietų, kur jis 
tariamai telkįasi dideliemis jėgomis lemiamam puolimui. (Acme) 

* 

Kaip reagavo Amerika ir pasaulis 
WASfflNGTONAS, bal. 12. — Suprantama, kad gen. 

MacArthuro pašalinimas šukele aistringą reakciją Ameriko
je ir pasauly, nes gen. MacArthuras daugeliui amerikiečių 
yra tautinis herojus. Jis turi daugiau draugų, negu priešų. 

Kongresas SUSkilO pagal | r a g p a r v y k s i ą g j Ameriką tri-
pailljy linijas j jų. savaičių bėgy. 

Iš kongreso narių paslgir-i ftespumikVnai taipgi daro 
do labai aštrių žodžių, bet | vįgUg žygįiia, kad kongresas 

toje Lietuvoje ta tai vyksta. j joje dabar yra šios priešo je-
Apie tai rašo pati Lietuvos ? o s : ^^0001 siaurės, karfjie-
komunistų spauda. ! * * * 1 0 m k m « l r 1 3 m P a r 

"Tėvynes Balsas" praneša j t l z a m i -
apie Inkaro gumines avaly-
nes kombinato profsąjungos MacAlUlUMi l i eka 
atidarytą Lampėdžių sanato
riją. "Darbininkai į sanatori
ją, o iš jos į ctetroą nuvežami 
autobusais" , rašo laikraštis , j 
Girdi, "naktinėje sanatori joje . . . . _»•,«, 
darbininkai kultūringai pra- m ? s Penkių žvaigždžių gene-
leidžia laisvą nuo darbo lai-1 folas

1 , M a c Arthuras pasihe-
1 ka aktyvios tarnybos sąra-

nuomonės griežtai skirstosi 
pagal partijų linijas. Respu 

tuojau pradėtų tirti MacAr
thuro atleidimo klausimą ir 

alga ir titulai 

bhkonai perpykę, nesiskaito! k a d prezidentas aiškiai pasą 
su žodžiais, pranašauja n e t ! k y t U | k o k i ą politiką jis ma-
Amerikos katastrofą, demo-! n o v e s t i T o l Rytuose ir ką to 
kratai gina prezidentą. Tei- l i a u d a r y s s u Korėjos karu. 

Anglai uipylS 
druskos ant žaizdų 

VVASHINGTONAS, bal. 12. 

singiausiai ir ramiausiai įver 
tino įvykį resp. senatorius, 
buv. Pennsylvania guberna
torius, Duff. Jis pareiškė, 
kad susidaręs įtempimas bu-i LONDONAS, bal. 12. — 

Yargss be lygsvaros 
BONN, bal. 12. — Išvykda

mas į Paryžių Vokietijos 
kancleris dr. Adenaueris pa
reiškė Amerikos spaudos ko
respondentui, kad tol nebus 
taikos, kol nebus atstatyta 
jėgų pusiausvyra tarp Rusi
jos k Vakarų bloko. Rusija 
turįAaipgi liautis bolševikin-
ti tafe sritis, kurios nepriklau 
so jos natūraliai įtakai. 

Schumano planas galop grą 
žinsiąs taiką prancūzams ir 
vokiečiams ir sustiprins Eu
ropos apsigynimą. 

Vokietija, turi būti apgin
kluota sutartinai su savo kai 
mynais. 

Įpėdiniu paskirtas gen. M. Ridgway 
Mac nsvykdęs JAV ir JT politikos 

• • " • * - — - I „ M — • 

VVASHINGTONAS, bal. 12. — Gen. MacArthuro ginčai 
su savo vyriausiais viršininkais dėl Tolim. Rytų politikos 
buvo ilgai brendęs pavojingas politinis skaudulys, kurf pre
zidentas Trumanas vakar naktį perpiovė, pasalindamas gen. 
MacArthurą nuo visų pareigų. 

Prezidento Trumano įsakymas tuojau perduoti pareigas 
naujai paskirtam jo įpėdiniui gen. M. Ridgway, dabartiniam 
S-sios armijos vadui Korėjoje, palydimas su gailesčiu, bet jis 
pašalintas todėl, kad prezidentas įsitikinęs, jog generolas 
r-epajėgia lojaliai vykdyti JAV ir Jungtinių Tautų politikos. 

Prezidentas teisingai tvirtina, kad kariškiai, eidami sa
vo pareigas, turi vadovautis savo vyriausybės nurodymai3. 
šita taisyklė ypatingai griežtai vykdytina tada, kada pergy
venamas kritiškas momentas. 

Gen. McArthuro asmeny buvo sutelktos keturios parei
gos. Jis buvo: aliantų okupacinių pajėgų Japonijoje vyriau
sias vadas, JT kariškų pajėgų Korėjoje vyr. 
vadas, JAV Tol. Rytų pajėgų vyr. vadas ir 
JAV sausumos armijos Tol. Rytuose vadas. 
Visos tos pareigos dabar perduotos į gen. M. 
Ridgway rankas. Kai tik pareigos bus perduo
tos įpėdiniui, gen. MacArthuras turi iš Japo
nijos išvykti. Jam palikta laisvė savo kelionę 
pačiam susitvarkyti ir vykti ten, kur jis nori. 

Gen. M. Ridgway perimant gen. MacAr
thuro pareigas, 8-sios armijos vadu Korėjoje 
paskirtas gen. J. A. Van Fleet, kuris jau yra 
nuskridęs į Tol. Rytų karo zoną. Dougias 

Vokietijos kancleris atvyko Paryžiun 

ką 

niais kitame kuriame pasau
lio krašte. 

Kaip yra gerai žinoma iš 

natorijomis arba kitomis gy-. ku rn*T
 5 - ° ° 0 ! a l s v l n u ,° «!o k

t
e s : 

dyklomis gali pasinaudoti tik I * * J e i ™ " \ ? » gali įseitj j 
gavę iš profsąjungos tam tik- j f sargą. Yra tikra, kad prezi-
rus leidimus, kurie labai s u n - d e n t a s šiuo tarpu jam nėra 
kiai duodami - tik kai jau i numatęs jokiu pareigų, 
žmogus iš kojų virsta, ir tai i 
dar ne visais atvejais Taigi, NdUjaSIS KOfėjOS KaiO 
jei darbo ir ligos išvarginti * v i ' 
darbo žmonės kasryt iš gydy VaCtoS DaZIStd KallUIS 
klos nuvežami \ fabriką, kur r 

per dieną turi dirbti, tai ar \ VVASHINGTONAS, bal. 12. 
jau girdėjo kas nors, kad pa-1 — Naujajam 8-sios armijos 
našiai būtų daroma su l i go - j v a d u * £ e n- V a n F 1eet kalnuo-

| ta Korėja nebus naujiena,, 
nes jis padėjo graikų armijai j 
įveikti komunistų partizanus 
kalnuotoje Graikijoje. Jis ta- \ 

j da buvo JAV karo misijos va j 
das Graikijoje. Karo metu jis j 

j vadovavo divizijai išsikeliant \ 
.Prancūzijoje ir baigė karai 

VVASHINGTONAS, bal. 11. Europoje vadovaudamas kor-
— Pranešama, kad Jugoslavi I p u s u i Dabar buvo 2-sios JAV! 
ja paprašė JAV, Angliją ir armijos vadas. Jis turi 59 me-! 
Prancūziją suteikti jai pagal- tus. 
bą ginklais ir kitu karišku 
turtu. Tite norįs patrankų, r i * ! " t I L | \ " VII 
tankų, smulkesnių ginklų, su- tlZDI6l3 ISllKyS KI JŲ Ali 
sisiekimo priemonių ir įvai- l r i l l l w . v W A f l 
riems ginklams atskirų da- ^T X^ . I K A

A
N A r . 1 b a L 12' ~ jįu Nežiūrint Anglijos protestan-

Tito kariuomenė turinti ru- £Į protestų sosto įpėdinė Elz 
siškus ir vokiškus ginklus ir * « • s " s a ,vo vyru rytoj an-
labiausiai norinti gauti pas- ^ ^ i k a n e ir popiežius 
kutinio karo vokiškų ginklų ?.«U s X I j J u o ! P r l lms» P r ! v a " 
ir jų dalių, kuriu didelį kiekį t10? " g E * ! ' s a v o p n v a " 
turinti Prancūzija. C 1 0 3 e bibliotekoje. 

— P a g a l v e i k i a n č i u s į s t a t y - v o pavo j ingas , nes J A V už- A n g l ų spauda, v i s u o m e n ė ir 
sienio politika turi būti vie- vyriausybė MacArthuro at-
ninga. Jei tos vienybės tarp leidimą sutiko su palengvėji-
gen. MacArthuro ir vyriausy- mo jausmu. Pasitenkinimas 
bes nebuvo galima kitaip at- j visai neslepiamas, 
statyti, tai prezidentas atliko 

šuose ir iki mirties gauna al
gą iš valstybės iždo. Ji dabar 

savo pareigą. 
Juodos pranašystes 

Gen. MacArthurą giną as 

P o 1 i t inės konkurencijos 
jausmo padiktuoti ar tik ne
laimingu supuolimu britai va 
kar užpylė druskos jau ir ant 
taip kraujuojančių Amerikoj 

mens ir spauda jmato, kad; s u k e l t o g tautinės savigarbos 
generolo pašalinimas yra' ž a i z d k a i • u ž s i e n i ų minis-
JAV suvereniteto palenkimas t e r i j a p a s k e i b ė , jog Anglijos 

Tito jau paprašė 
v?karu ginklu 

Jungt. Tautoms, nusileidimas 
Anglijai, JAV prestižo pa
žeidimas, pataikavimas ko
munizmui, kuris laimėjęs di
džiausią savo "šaltojo karo" 
mūšį. Kiti net mano, kad Ja
ponija kris į komunizmo glė 
bį, kad Rusija gali pasidrąsin 
ti pulti Japoniją, kad laisvojo 
pasaulio politika Tol. Rytuo
se dideliais žingsniais eina į 
tokias pat nuolaidas komuniz 

vyriausybė pareikalavo, kad 
raudonosios Kinijos vyriau
sybei būtų duotas balsas su
darant Japonijos taikos su
tartį. 

Trumanas — herojus 
PARYŽIUS, bal. 12.—Pran 

cūzų vyriausybės oficialus 
reagavimas buvo švelnus ir 
taktiškas, bet neslepiamas pa 

mui, kokios buvo p»d»rvtoj 1 j g g l Į į ^ Į „ J g * a g £ L * 
prieš II pasaulinį karą fašiz 
mui Miunchene. 

pavojinga padėtis likviduota 
ir sąjungininkų vienybei pa
vojus prašalintas. Spaudos 

Visi tie tvirtinimai yra per| d a l i g tikruoju dienos hero-
dėti, bet neklystant galima j j u m i l a i k o n e g e n . MacArthu-1 

tvirtinti, kad JAV kongrese 
vėl reikia laukti didelių dis
kusijų užsienio p olitikos, 
ypač Tol. Rytuose, klausi
mais. 

Sudaryta anglų, amerikie- ORAS 
čių ir prancūzų komisija Tito Apsiniaukus, tarpais lie-
prašymui apsvarstyti ir pa- tus. Temperatūra apie 42 laip 
siūlymams padaryti. i snius. 

Respublikonai vakar ryte 
susirišo telefonu su gen. Mac 
Arthuru ir gavo jo sutikimą 
padaryti pranešimą Kongre
sui. Bet pagal veikiančias tra 
dicijas gen. MacArthuras ga
li pasirodyti kongrese tik ta
da, kada kiekvieni rūmai at
skirai pritars jo pakvietimui 
absoliučia dauguma. Tie pa
tys respublikonų šaltiniai 
tvirtina, kad gen. MacArthu

rą, bet prezidentą Trumaną, 
nors apie gen. MacArthurą 
kalba su didele pagarba. 

Maskva tyli 
BERLYNAS, bal. 12. — 

Balsų iš Maskvos tuo tarpu 
nėra, bet jos jausmus tikriau 
šiai atstovauja Berlyno ko
munistų spauda, kuri spaus
dina žinią didžiausiomis rai
dėmis ir pirmieji komentarai j 
yra džiaugsmingi. Maskvoje 
esą vakarų diplomatai mano, 
kad Maskva pasidarys sukal
bamesni Korėjos karo paliau
bų klausimu. 

• Gandhi sūnus, kuris gy
vena Pietų Afrikoje, pradėjo 
savo mirusio tėvo pavyzdžiu 
bado s tre iką , p r o t e s t u o d a m a s , 
prieš P. Afrikos vyriausybės 
rasinius įstatymus. Badas 
vyksta šešta diena. 

—. Chiang partizanai jau 
baigią pareiti \Kinijoje prie' 
reguliarių karo veiksmų. 

Japonai apstulbę 
TOIČIO, bal. 12. — Japonus 

žinia a'pstulbino. Buvo tikė
tasi, kad MacArthuras bus 
pašalintas nuo Korėjos karo 
vadovybės, bet visi tikėjosi, 
kad jis bus paliktas Japoni
joje taikos sutarties pasirašy 
mo darbus baigti. JAV amba
sada, kur gen. MacArthuras 
gyvena, ir jo įstaiga, kuri 
yra prieš pat imperatoriaus 
rūmus, vakar buvo žmonių 
apgultos, tuo metu, kada 
MacArtnuras ^važiuoja iš vie
nos vietos į kitą. Buvę maty
ta net verkiančių japonų. 

Filipinai pasikvietė 
MacArthurą j svečius 

MANILA, bal. 12. — Mac 
Arthuro pasišalinimas iš To
kio skaudžiai sutiktas Filipi
nuose ir Australijoje, nes abu 
šie kraštai priklauso nuo 
Amerikos stiprumo Pacifike. 
MacArthuras a t s t o v a v o 
jiems palankias nuomones. 

Filipinų prezidentas Quiri-
no pakvietė MacArthurą at
vykti į Manilą pirmiau, negu 
jis išvyko į Ameriką. Jis yra 
laikomas filipinų tautos he
rojumi, nes jis išlaisvino tą 
kraštą karo metu ir buvo jos 
kariškų pajėgų maršalas tarp 
dviejų karų. Jis yra Filipinų 
garbes pilietis. 

PARYŽIUS, bal. 12. — 
Prancūzų sostinė vakar susi
laukė nepaprasto svečio, Vo
kietijos kancl. Adenauerio. 

Atsimenant amžiais blo-
erio. Atsimenant amžiais blo
gus Vokietijos — Prancūzijos 
santykius, Vokietijos aukšto 
svečio atvykimas yra istorinė 
naujiena, kuri gali būti atei
čiai lemianti, nes Adenaueris 
atvyko pasirašyti tokios su
tarties, kuri abiejų kraštų 
santykius gali pakreipti vieno 
likimo vagon. 

Bus pasirašyta sutartis, su 
liejanti abiejų kraštų anglies 
ir plieno pramonę į vieną kū
ną. Pirmą kartą po šio karo 
Vokietijos vyriausybė daly
vauja tarptautinėje konferen 
cijoje lygiomis teisėmis. 

Prancūzų — vokiečių san

tykius naujon vagon bandė 
įvesti ir paskutinis Veimari-
nės Vokietijos kancleris dr. 
Briuningas, bet jo darbą nu
traukė Hitlerio Vokietija. 
Paskutiniais savo valdžios 
mėnesiais jis lankėsi Pary
žiuje, bet tų laikų istorijos 
krypties nebegalėjo pakeisti. 

Hitleris irgi lankėsi Pary
žiuje, bet ne kaip bendradar
bis, o kaip nugalėtojas. Jį 
ten pasitiko ne Prancūzijos 
vyriausybė, bet jo paties ge
nerolai ir pergalę laimėjusi 
vokiečių armija. Jį lydėjo ir 
tylus prancūzų tautos keršto 
jausmas. Sunku pasakyti ką 
Hitleris tada galvojo nuėjęs 
prie Napoleono kapo. 

• Prancūzijos prezidentas 
jau grįžo į Paryžių iš kelionės 
Amerikoje ir Kanadoje. 

NAUJAUSIU ZIN1U SANTRAUKA 
— 4-ji JAV pėstininkų divizija gave įsakymą ruoštis 

kelionei į Europą. 
— Gen. Eisenhoweris prie Koblenzo Vokietijos pran

cūzų zonoje stebi prancūzų kariuomenės pratimus prie 
Reino upės. 

— Panamos aukščiausias teismas rado, kad komunis
tų pašalinimas iš valstybes įstaigų yra priešingas kons
titucijai. 

— Anglijos parlamentui įteiktame vakar naujame 
biudžete trečdalis išlaidų skiriamas krašto gynybos rei-
ka'ams. Pajamų mokesčiai siūlomi padidinti 51/o pro
cento. 

— Kongreso atstovų rūmai nutarė jaunimo kariško 
apmokymo prievoles įvedimo svarstymą atidėti neribo
tam laikui. Sudaryta Komisija tą klausimą ištirti. Ko
misijai darbą baigus bus apspręsta ką tuo klausimu to
liau daryti. 

— Oro laivyno telkimas Madžiūrijoje vykstąs pagrei
tintu tempu. Manoma, kad jis tikrai bus panaudotas Ko-
rejeje, jei planuojamas kinų puolimas galės įvykti, tai 
yra je? sąjungininkams dabar nepasiseks paliaubų iš ki
nų išplėšti. 

— Keturių didžiųjų valstybių užsienių ministrų padė
jėja pasitarimai Paryžiuje vel suklupę. Manoma, kad 
Sovietai laukia Korljcs karo paaiškėjimo ir todėl vi
saip trukdo Paryžiaus konferenciją ir nenori jos nu
traukti savo iniciatyva. 

— Išvengta krizės anglų ministerių kabinete, sveika
tos ministeriui sutikus nepasitra^ikti ir remti finansų 
ministerio pasiūlymą, kad dalį dabar visai nemokamo 
gydymo ligoniai patys apsimokėtų. 
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VAJUS VYKSTA 

pEJTRCIT. — Laisvės Mo 
bilizacijos Vajaus aukos vi3 
plaukia. Paskutiniu laiku au-

• 
LIETUVIU TREMTINIU ARCHYVAS 

VINCENTAS UULEVIČIUS, Chicago 

PERKĖLĖ DARBO 
KABINETE 

Optometrijos daktaras Jo 
nas J. Sims, akių patikrini-

Istorines Medžiagos Rinkimo 
Komisija, veikusi Vokietijoje Vyk 
domosios Tarybos žinioje, rinko 
istorinę medžiagą ir siuntė ap
saugai į Chicago — Šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolyną. Kai dėl 
emigracijos suiro minėtoji Komi
sija, istorinę medžiagn siuntė 
Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba. 
Tas medžiagos susidarė dideli 

kas prisiuntė sekantieji: P. » ° i r a k i n į u P^a ikymo spe 
Pajaujai - $15; Jur- i s ciahstas, žinomas visuome-
Baublys $17; P. Griškelis nininkas ir k u l t ū r i n i n k a s ' ^ ^ ^ ^ ^ 
$15; Jonas Stasys $10; Alg. ^avo darr^ kabinetą perkėlė ^ | ^ ^ d&v 

Petrulis $10. n a u J ° n v1*0* N r - 3Sil M 

Pataikymas. Detroito Va- Str., Detroit 10, Mich. 
sario 18 d. paminėjimo Lai s 
vės Mobilizacijos Vajaus au 
kų sąraše įvyko klaida, ku
rią noriu atitaisyti; 

Skiltyje po $15 aukojo — 

IŠ BUV. TREMTINIŲ 
GYVENIMO 

Žinomas Lietuvoje diplo
muotas fermentacinės pra
monės inžinierius, chemi-

^t kas Jonas Vilutis, alaus da-
būti: Bronius Stamskis » » į j ^ s p i r į t o varyklų ir mie 

Už klaidą atsiprašom. Už lįų gaminimo specialistai 
aukas nuoširdžiai dėkojama. 

nepaafibaagfy. Tremtiniai, išblaš
kyti po visą ]>asauli, laikinai ap
sigyvenę, laukia valanados grįži
mo Tėvynėn. Ir laikinai įsikūrę 
dirba, veikia, kuria. Tad istori
nės medžiagos rinkimo reikalas 
neut puolė. Lietuvių Tremtinių 
Archyvui tvarkyti ir plėsti VLI 
K o Vykdomoji Taryba paskyrė 
vadovybę, kuri iš pasaulyje išb-

Detrotto Lietuvių Or.g. 
Centro vardu Elzbieta Pau
ra zienė. 

UKA2IA1 S U V A I D I N O 

dirba didžiausiame Ch ica - ' , a ^ t l ^ * £ * * » » « * Į 
g :s "Canadian Ace" bravo-,meĄ**** ******* * * 
re. —VI. Pauia 

Jonas Valiukas dainuos 
šį sekmadienį 

DETROIT, Mich. — Šį sek 
madienį per Lithuanian Me-
iodias radijo programą nuo 
5:30 iki 6:00 (WPAG — 

DETROIT, Mich. — Kovo 
31 d. BALP sėkmingame va 
kare buvo suvaidinta Vytau 
to Alanto 3-jų veiksmų įdo
mi komedija ' Buchalterijos 
klaida". Pastatė ir režisavo j 1050 kil.) girdėsime dainuo-
aktorkis-režisorius Justinas j ant Joną Valiuką, tenorą, 
Pusdešris. Vaidino Meno j ilgametį, visų mėgiamą dai-
Kolektyvo nariai. Iš visų sa-1 nininką. 
vo gražiu ir menišku vaidi 

mo talką. Bendromis jėgomis su 
darysime didelį archyvą, kwį 
grįždami parsivešime j Lietuvą, 
k;id visi pamatytų, kaip gyveno-

eios — bažnyčios, procesijos, kry-
žiai, paminklinės lentos bažnyčio 
se ir kt.). 
V. Emigracija i * 

1. Emigracinių komisijų lanky
masis. 

2. Būriai žmonių prio skelbi
mų lentų. 

3. CIO klausinėjimas. 

14. Įvairių tipii mokyklas lan-
| kančių mokinių laimėti pagyri-
mai, atiymejiroai, ženklai ir kt. 

15. Šeštadieninės, sekmadieni
nės ir panašios mokyklos. 

16. Lietuvių kalbos vadovėliai, 
iš kurių tremtinių vaikai emigra 
cijoj mokosi kalbos. 

• 

17. Asmenų, pasiekusių trem
tyje ar emigracijoj aukštąjį mok 
slą, foto. 

18. Profesorių ir mokslininkų 
lfoto, atspausdinti darbai ir gy-

3. Menininkų foto su gyveni- 1. Tremtyje ir emigracijoje lai 
[mo sąlygų aprašymais, kuriose |mėtų varžybų aprašymai, foto, 
teko gyventi ir kurti ir kt. 

4. Atsisveikinimas su išvykstan genimo sąlygų aprašymai, 
čiais. 

5. Pereinamose stovyklos*. 
6. Kelionė laive (darbai, pa-

X. Mena*: 
1. Tremtyje ir emigracijoj su 

kurtų pa veikslų foto kopijos, 
maldos, pramogos, laikraščiai ir ' 
kt.). 

7. Išlipimas uoste. 
VI. Repatriacija į Liduvą: 

1. Repatriacinių komisijų lan
kymasis stovyklose. 

2. ''Tėvynės Balso" propagan
da. ( 

3. UjNltKA propaganda už grį
žimą. 
VU. RHigm, m * * ~ . > 

1. Išleisti paveikslėliai, paveiks 
lai. maldaknygės, modalikčliai ir 
kt. 

2. Pastatytu lietuviškų kryžių 
mo tremtyje, ką veikėme, kaip , • _ . v *• „,;.,i, 

. L , . *>ei įmūrytų bažnyčiose pamink-
rūpmomės Tėvynės atvadavimu, 

Rengtų meno parodų plaka
tai, katalogai, bilietai ir kt. 

3tXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXX 

CONRAD 
PHOTO STUDIO 
(liet u v H fotografas) 

Specialybe ves
tuves. Visų rūšių 
nuotraukos. Mo
derniškai įrengta 
su Holly woou Švie
soms. 
414 WEST 68 ST. 
Tel.: EN 4-5883 

EN 4-5840 mnaru 

XI. Muzika: 
1. Tremtyje ir emigracijoje 

muzikų sukurtos giesmės, dainos 
ir kt. 

2. Užrekorduotos (į plokšteles 
įdainuotos) dainos ir giesmės. 

3. Muzikų foto su gyvenime 
sąlygų aprašymais, kuriose teko 
gyventi, kurti ir kt. 

XII. K ūn o kaltu ra: 

ženklai. 
(Nukelta į 5 pusi.) 

• • • • • * • • • • • • • • 

nimu išsiskyrė J. Pusdeš-

kaip T̂os ilgėjomės ir kt. Tas ar
chyvas daug by'.os ir ateinančioms 
kartoms apie pasaulio lietuvius. 

K% r e i k i a s fų s t i 

Istorinės medžiagos rinkimo 
darbas bus vykdomas trim eta
pais. Daug rusai ištrėmė lietu
vių į Sibirą ar Rusijos gilumą 

Nuolatinė programos a- 1941 metais ir vėliau. Daug iš-
'?" . . . " jkL.,*„;^ ^«« % IJT xj^i/!L TVkiUuia I bėg° iš Lietuvos 1940 m. Kitus ris. Atkreiptina dėmesio jau kompamste Helen Dailyaa * % %< 

i_- _i_t__= -z.~?*~ v. . • „i .- ^ _: .. K : vokiečiai įsveze i vokietn na, bet gabi akiorė mėgėja gražiai skambina pianu. A 
Danutė Racevičiūtė, kuri jai j teityje numatoma duoti pro 
skirtą vaidmenį atliko ge-igos jauniems lietuviams pa
rai. Kazys Gricius, Aleksan- j rodyti savo talentą varžy-
dras Gubilas ir Jonas Acus Į bose per radio. Klausytojų 
vaidino vykusiai, be didės-j nuomonės pageidautinos ir 
nių priekaištų. A. Gubilui žinantieji apie jaunus lietu-

vius-es su talentu prašomi 
praneša apie juos. 

patartina garsiau kalbėti. 
Sena ir | e r a vaidintoja Ju
zė Griciuvienė šį kartą ne
pakopė daugiau už kitus. 
Leopoldas Heiningas, pirma gramoje organizacijų prane 
me veiksme perdaug susar- šimai, susirinkimai teikiami 
žavęs valdininko sekreto-Į nemokamai Reikalinga tik-
riaus tipą, antrame ir trečia tai paskambinti telefonu 
me veiksme pasirodė geriau, i VErmont 8-2968. 
Liuda Griškelytė dar visai 

l Vokietiją dar
bams arba į koncentracijos stovyk 
las. Didžiausios minios užterėjo į 
Vakarus 1944 m., kai bolševikai 
veržėsi į Lietuvą, Pirmiausia ir 
bus renkama istorinė medžiaga iš 
šių tremtinių, nes jų gyvenimas 
dar nenusistovėjes ir besi^ilno-

Į jant daug istorinės- medžiagos 
I Žūsta. Daug kartų buvo tr&mti-

L i t h u a n i a n M e l o d i e s p r o - ™* i r akstyvesniaisMaikals. IŠ 
ankstyvesnių tremtinių be: jų ai
nių (arba apie juos) bus renka
ma antru etapu. Trečiuoju etapu 
bus renkama istorinė medžiaga 
ir iš normaliai išvykusių iš Lie
tuvos į pasaulį laimes j ieškoti. 
Taigi, į šį archyvą bus sukoncen
truota viso pasaulio lietuvių is
torinė medžiaga. Ateity istorikai, 
remdamiesi šia medžiaga, para
šys turtingą pasaulio lietuvių is-

jauna vaidintoja mėgėja Turintieji televizijos apa-
perdaug varžėsi ir trūko drą ratus kviečiami pasižiūrėti 
sos. Nors meniniu požiūriu "Happy Sunday" progra-
būtų galima padaryti eilę moe, kurią duoda kiekvieną 

priekaištų, tačiau, turint gal sekmadienį 12:30 iki 1:00 
voje meno mėgėjus ir ne- p.p. per WWJ-TV Channel torlJ;l-
paslaugias darbo sąlygas, 4. Programoje dalyvaus dai-
suvaidinta vykusiai ir gra- lininkė lietuvaitei, Eleanore 
žiai. Veikalo autorius savo Savickas. Visas Detroitas 
glaudžiame žodyje išreiškė kalba apie j o s originalius 
pasigerėjimą. piešinius. 

Vaidintojus širdingai ir 

tis, ką reikia siųsti, patiekiamas 
siųstinų dalykų planas: 
/ . Išvykimas iš Lietuvos: 

1. Bėginuis į užsienį 1940 m. 
2. Išvežimas darbams į Vokie-

linių lentų nuotraukos ir jų pa
darymų bei išlaikymo aktai ir is
torijos. 

3. Tremties "bažnyčių" ir 
"klebonijų" bei klebonų su ku
nigais foto su gyvenimo sąlygų 
aprašymais. 

4. Tremtiniai kunigai emigra
cijoj. 

5. Lietuvių Tautinė Dclegatū-
ra ir Vyr. Sielovados Tvarkytojo 
įstaiga. 
VIII. Organizacinis gyvenimas: 

1. Organizacijų įstatai, ženklai, 
vėliavos ir kt. 
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2. Organizacijų, konferencijų, 
kongresų ir kitų suvažiavimų nu
tarimai — protokolai. 
IX. Švietimas ir nti>k$las: 

1. Vaikų darželiai. 
2. Pradžios moKykios. 

, 4 . Gimnazijos., • »; 
4. Spec'ialihės mokyklos. 
5. Specialybių kursai. 
6. Kalbų kursai. 
7. UNRRA Universitetas. 

8. Baltic Universitetas. 
9. Lietuvių Kolegija Romoje. 

10. Tremtyje -ranka multiplikuo 
ti, rotatoriumi ar spaustuvėje 
spausdinti vadovėliai. 

11. Mokyklų vadovybių bei mo 
kytojų kolektyvų foto. 

12. Švietimo įstaigų archyvai. 
13. Švietimo Valdyba, įgalioti

niai, inspektoriai. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 S. HALSTED STREET 

Tel. CAlimiet 5-7237 
Per 38 metus teisingai patar

nauja parduodami auksinius pir
kinius, deimantus, šliubinius žie
dus, laikrodėlius Elgin, Longines-
Wittnauer ir Bulovą ir rašomas 
mašinėlės. Kadangi Budrikas per
ka dideliais lątrrrs tiesiog iš išdir-
bėjų, tai gali ir parduoti pigiau. 
Pirkėjai, pirkdami iš Budriko su
taupo daug. 

Tel.: ofiso VL7-0«OO, rez. PR.6-4II22 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

40$> Archer Ave, 
Kamp. Archer-Callfornia Ave. 

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

DR. i. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
TeL: P L11 man 6-8377 

VALANDOS:: pasral susitarimą 

rel.: Ofiso PR.6-«446 rez.HE.4-Ui ,0 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

M20 West Marųuette Bd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Tre iad. ir seštad. pagal sutarti. 
Tel.; Ofiso WA.8-$060, rez.OO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—• V.V. fte*-
tad. priima tik pagal susi^rimą. 

HJZIIL: 10838 So. \ \abash Ave. 

•MBo «elefon«» STitęįkaitL 7-188* 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOTAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
VAL: kasdien buo 2:00 iki 8:00 vai 

trečiad. ir gokmad, tik susitarus. 
Ofteo telefonas GRoyehlll 8-4OJ0 

i Kadencijos telef. UlUtop B-1MO 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 West Marąnette Bd. 

VAL: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak 
trc^lad. ir šestad. pagal sutartie 

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 8—8; trečiad., Seš-

tsd ir sekmad. tik pagal sutarti. 
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez.PR.8-1930 
Jei neatsilieps virdmineti telefonai 

šaukite: Mldway 3-0001 

MAXIM 
Expaniion 

Band 

TeL: Ofiso VA.7-5557 rez.RK.7-4906 
DR. FRANK C. KWINN 

(K V I L Č I N S K A S ) 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

1651 VVest 47th Street 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 
Tel.: Ofiso YA.7-0554 rez. MBLt4M88 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenne 
(antras aukštas) 

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

Lmerg. TeL KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

(140 Archer Ave., Chicago, 111. 
TeL LAfayette 8-3910 

VAL.: pirm, antrad., ketv., 12—2:30 
1 ir |—b vak., peukt. ir šešt. 12—2:80 
6234 Archer Road, Argo, Ulinois 

TeL Minim (t 1580 
VAL: penktad. 3:30 iki 8 vai. vak. 
šeštad. 3:30 iki 6 vai. vak. 

TeL: Ofiso CA.6-0257, rea.PR6-6659 

DR. P. L ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6600 R. Arteaian Ave. 

VAL.: 11 v. r. Iki I p . p ; «—» v.vak 

DR. BIEZIS 
TeL: Ofiso VL7-6583. rez.RE.7-786* 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

feštad tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Rezld. 334 . W. 66TH PLACK 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 lkl 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Archer Avenne 
Truputi i rytus nuo CaJifornla 

TeL YArds 7-7773 

Televizijos aparatai žymiausių iš-
dirbysčiŲ su pilna garantija, kad 
veiks gerai. 

maloniai pasveikino BALF Algirdas Grybas, vasario 11 įja. 
skyriaus pirmininkei E. Pau mėnesį baigė University of 
raziene ir veikalo autorius Michrgan (Public Speaking) 
Vytautas Alantas. mokslą ir su draugais stu-

' dentais išvyko poilsiui į Flo-

DAINOS VAKARAS į d ą ' S ^ Ž ? S steff3 s i e k " 
A ., T . . „ , ti augstesnio mokslo. Amerikos Lietuvių Balso b 

radio Įdubsi, vadovaujamas 
gabios ir energingos pirmi- ^ j , s u s i r i n . 
ninkes H. Raubienes, balan- . . . t _ „ w „ j ; r t « ; u« 
džio 22 d Ukrainiečiu sa- k i m a s j v y k s P e n k t a d l e n J> b a 

,- fmm mi • A U i ndž io 20 d., 7:30 v.v. Šv. 
leje, 4So5 Martin Ave. ruo- . " ' . . ' ^ j , ^ 
. . . . ' , . Antano parapijos mokyklo-
sia įdomų ir turiningą dai - , . V i g į ^ a r i a Vraginami da-
nos koncertą-vakarą. į ^ ^ n e s ^ a

g
p t a r t a d a u 

PAGKRBS ŠV. JURGI 
Vietos skautės ir skautai Prof. Dr. Justas Pikūnas, 

kruopščiai ruoliasi pagerb- dėsto psichologijos kursą. 
t i pasau l io s k a u t ų globėją 
Šv. Ju rg į . Balandžio 22 d. 
n u m a t o m a abiejų t u n t ų su
e iga 3u menine p r o g r a m a . 

0. Išvežimas j koneenjracijos 
stovyklas. 
/ / . Darbas: 
. 1. Darbai karo metu (apkasų 

kasimas, darbas fabrikuose, ūkiuo 
se ir kt.) . 

2. Darbai stovyklose (malkų 
K a t a l i k ų F e d e r a c i j o s 4 - t o j kirtimas, šlavimas, statyba, dirb

tuvės ir kt.) . 
3. Tremtinio — emigranto dar

bai. 
4. Darbo kuopos. 
5. Švietimas ir kultūrine veik

lą. — 
6. Speeialybių kursai. 

/ / / . LTB organizacinč struhfiira: 
1. LTB Centro Komitetas. 
2 J J T B Apygardų Komitetai. 
3. LTB Apylinkių Komitetai. 
4. Pasaulio Lietuvių Bendruo

mene. 

PAJIEŠK0J1MA1 
Jieškau pusbrolio STANISLOVO 

KUZMINSKIO, sūnus Barboros 
(Vitkauskaitės) Kuzminskienės. 
Prieš I-jį Pasaulinį Karą atvykęs 
i J.A.V gyv. Chicagoje. Kilęs iš 16 colių setai po . . . . . . $169.50 
Šiaulių. Jis prašomas atsiliepti ar- j ir aukščiau, 
ba žinantieji apie jį maloniai pra-i „_ . . . * „ ; . ^ c i o a ^ n 
šomi p r a n i t i šiuo adrsu: Sofija I « <=<>tai tclev^jos acUi po $ 99...0 
Savickas c/o Petronėlė Klajumaa,! « <=ol"< televizijos po 

Telefonas OLyniple 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Coart, Cicero 
VAL.: antr., ketvr. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 

penkt. 3 — 6, 7 — 9p.p 
3147 S. flalfited SL, Chicago 

VAL.: pirm., treč.. įeit . S — 8 p.p, 
penki, l t — 12 ryte 

TeL: Ofiso KK.3-POO0, rea. OIi.2-lSS 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave., 304 kamb. 
VAL: 1—5 v. kasdien Išek. šeštad 
Ir Svent. €—8T. pirm . tr«^ »r pemlr4 

Hez. 1«S5 S. 48TH OT.. CICERO 

DR. VAITUSH, Opt. 
(LDETUVI8) 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jums garantija 

Palengvina aklų Įtempimą, kuris eetl 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudamą akiu karšti, ailtal 
so trumparegyste Ir toliregyste. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
•u elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda kreipiama | 
mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. 

Kainos pigesnes kaip pirma. 
4712 Soatta Ashiand Avenne 

YArds 7-1373 
VAL.: nuo 10:30 ryto lkl 7:80 vak. 
šeštad. iki 6 v.v., sekmad. pagal su
sitarimą.. Trečiad. ofisas uždarytas. 

TeL: ofiso pR.e.*8*8, r*. RiLi-iitt Dr. Anthotiy A. RUDOKAS 

99 Pacific S t , Newark 5, N. J. 

gelis svarbių reikalų. 

Jieškau sūnaus JONO KLAJU-
MO.. Laike II-jo Pasaulinio Karo 
pasišalinęs iš Šiaulių nežinoma 
kryptim. Jis prašomas atsiliepti, 
arba žinantieji ar girdėję apie jo 
likimą maloniai prašomi praneš
ti Šimo adresu. Sofija Savickas, 
c /o Petronėle Klajumas, 99 Pa
cific St., Newark 5, N. J. 

$149.50 
voje, gražiame kabinete $299.50 
Radio-phonograph ir televizija kru 
Maži radijos AM ir FM po $49.50 

Lengvais išmokėjimais. 
WCFL galingos stoties leidžia

ma lietuviška programa nedėlios 
vakarais 5:30 P.M., Chicagoje. 

Atidaryta pirmadienio ir ketvir
tadienio vakarais iki vėlumos. 

DR, A. JENKINS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2600 Wesi 63rd Street 

VAK: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:10 
lkl 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Unive r s i ty of Det ro i t . 
• 

Telefonas: REllanoe 6-1811 

DR. VVALTER U KIRSTU* 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59tn Street 

VAL.. 2—4 popiet. 6:80—8:80 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti-
TeL: Ofiso YA.7-1166. rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVent S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-tos gatv.) 

VAL.: 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Rez. 3247 S. KMJEBJkhB AVE. 

OPTOMETRISTAS 
4701 & Damen Ave. Chicago 9,11L 
VAI..: nuo f *. v. Iki 9 v. vak. 8eft 
nuo 10 v ryt lkl • v. v. Išskyrus tre" 

Saukite — YArds 7-TSSS 

Kgzamtauoja 
Akta Pritaiko 

Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenne 

VAL: plrmad. antrad. ketvlrtad. 
penktad. 9:80—12; 1:10—8 v.v., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal «-0523. Platt Blog. 

IMSIMAS 
Kiekviena sekmadieni. 4:30 iki 4:45 
lietuviškos dainos, muzika ir prane
šimai plaukia oro bangomis j jūsų, 
gerbiami klausytojai. namus per 
LITHl ANIAN MELODIES. Trans
liuoji) rna per radijo stot) WPAG. 
Ann Arbor. Miehigan. numeris 1050 
ant ia*tjo rodyklės (1000 watts). 
Girdimas ne tik I*etroit'e. bet ir 
Pontiar. Jaclison, Ka^inaw, Toledo. 
Ohio ir toliau. Radijo programos 
reikalais kreiptis j vedėją Rarph 
Valatka, 15756 besu re Ave.. Detroit 
27. Michigan, telefonas VErmont 8-
2968. f radijo stotį rašoma: LI
THUANIAN MELODIES. R a d i o 
Station WPAG. Ann A -̂bor. Mieli. 

Jieskoma Petronėle Ma 
C i u l e v i č i e n e , g y v e n u s 3 7 6 8 į IV. Stovyklinis gyvenimas: 
Kendall, Detroite. Informa-j 1. UNRRA laikai. 
cijos reikalu kreiptis tel. 
VErmon: 8-2968. 

* 

Juozas Sakalas jau grįžo 
iš ligonines. Dekcja visiems 
už linkėjimus. 

SIDABRINIS Ii IllLi II s 
Adomas ir Monika Sala-

sevičiai, gyveną 12025 Prai-
rie, Detroite, neseniai minė
jo savo dvidešimt penkerių 
laimingo vedybinio gyveni-

įnio sukaktuves. Jųjų arti- gimiaių ir draugų. 

2. IRO laikai. 
3. 8ereeningai. 
4. Stovyklų vaizdai (kambariai, 

ei'.es prie maisto, drabužiij dali
nimo ir k t ) . 

5. Kultūrinis gyvenimas (mo
kyklos, kur;sai, parodos, paskai
tos*, sportas, pramogos ir kt .) . 

6. Religinis gyvenimas (koply-

mieji surengė jiems "srapri-
s e " party, kurioje dalyvavo 
didelis būrys jų pažįstamų, 

'shid ^frOH 
Pafiuti 

mm 

APSAUGĄ . . . kiekviena taupymo saskaito 
yra apdrausta ik i $10,000. Šiq apdraudą t e i | | 
k ia valdžios agentūra. . . 

PELNĄ.. . kas seii mėnesiai mokame aukštq 
dividende ant kiekvieno padėto dolerio. 

} ' • 
PATOGUMĄ . . . mūsų raštinė randasi 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. Per
sonalas kalba lietuviškai. 

DISTRICTS«*«9* 
w r f ^ ' ANO LOAN ASSOCIATtON 

Hahted Street 

Tel.: Ofiso HK.4-584D, rez.UL.4-2334 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su

sitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare. 

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

SIR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

6255 South VFestern Avenne 
VAL.: kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak 

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 
• o k m H d l P t i 1 « ( » n » . i l f t r v t » 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

5842 So. Kedzie Ave. 
TeL PRospect 6-2635 

l^lŠTSERiiER 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

S& metų patyrimas 
TeL YArds T-18M 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
3401 So. Halsted Street 

Kampas S4th Street 
v^AL.: iiuo 10 iki 2, nuo 6 lkl 8. tre-
^iR-d. n u o 1 0 — 1 2 . fcpftt«d 10 4 D n 

§o . 

Ipt . M. MdiCMts. 9*cri&įfe'; ii 5-4118 

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA? 
inkstai prašalina iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne Ir jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugara skauda, jaučiate nuovargi, jai losu 
paakiai patine, vartoklt * 

MLDIKALJAKV ŽOLIŲ ARBATĄ SAMTAS NO 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Mūsų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimo. 

Rašykite ir pinigus prisiųsklte. 

SANITAS HERBS 
1125 Milwaukee Avenue Chicago 22, Ulinois 

http://rez.HE.4-Ui
file:////abash
http://rez.PR.8-
http://rez.DA.6-
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fc&įNftASTiS DltAlKSAS, CEŪLCAGO iLt lNOIS 

D R A U G A S 
THE UTHIJANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Onklrv Ave. , Chtcngo H, HL Tei. Vlrglnia T-6a4#; 7 - M 4 1 ; 7-6*142 

Kntered a* Second-Olasa Mattor Marrh SI, 191B at Chioafęo, Il l inois 
ITnder t h e Aot of Mareh 3, 1879. 

-
— • - • • 

Member of the Cathol ic Press Aas'n 
Publtshed dally, except Sundays, 

by t h e 
-Llthnanlan Catholic Press Soolety. 

SUBSCRIPTTON RATE8: 
$7.00 per year outside of Chieago 
$8.00 per year in Chioago & Cicero 
$7.00 per year iu Canada. 
Foreign $10.00 per year. 

P R E N U M E R A T A : 
Ohle*«oj Ir Cieeroj 
Kitur JAV ir Kanadoje 
U i a i e n y j e 

Metams 
$ 8 . 0 0 
$7.00 

$10.00 

\k met .c 
$4 .50 
$4.00 
$5.50 

S men. 
$2 .50 
$2.25 
$2.90 

1 m8n. 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Redakci ja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo, juos grąžiną tik ls anks to susitarus. Redakcija už ske lb imu turi
ni neatsako . Ske lb imu ka inos pris iunčiamos fjravus prašymą. 

AL B reikalui pajudėjus 
SUDARYTAS ORGANIZACINIS KOMITETAS 

Amerikos Lietuvių Bendruomenes organizavimo rei
kalai, pagaliau, pajudėjo. Praėjusio antradienio vakarą 
ALT Egz. Komitetas, išklausęs prieš kiek laiko paskirtos 
Studijų Komisijos pranešimą, patarė tuojau sudaryti cent
rinį organizacinį komitetą bent iš keturių asmenų. Šiame 
susirinkime dalyvavo ir Illinois Treminių Bendruomenes 
valdyba ir Lietuvių Profesorių Sąjungos valdybos nariai. 
Visi dalyviai pritarė liai sugestijai ir į organizacinį ko
mitetą išrinkti: K. Kleiva, adv. A. Lapinskas, prof. Zai
kauskas ir Vilkaitis. Komiteta s bus papildytas rytinių 
valstybių veikėjais. Susirinkimo vienbalsiu pageidavimu, 
ALT Egz. Komitetas sutiko visuose organizacinio komi
teto darbuose kooperuoti. ALT pirmininkas buvo papra
šytas vykti į tremtinių atstovų suvažiavimą, įvykstantį 
New Yorke balandžio 15 d., kad padarytų pranešimai apie 
bendruomenes organizavimą ir ALT veiklą. 

ALB TIKSLAS 

Formuojant organizacinį komitetą, visi suprato, kad 
ALB sieks apjungti visu? šio krašto lietuvius. Vyriausias 
jos tikslas rūpintis lietuvių kultūros ugdymu, lietuvybeb 
palaikymu. Visais savo galimumais ALB rem s ALT ir 
VLIK didžiąsias Lietuvos laisVinimo pastangas. 

ALB organizavimas neliečia^ Amerikos Lietuvių Ta
rybos. Ji ir toliau pasilieka politine organizacija, besirū
pinančia išim inai Lietuvos laisvinimo rekalais. Nelečiama 
ir o s konstrukcija. Neliečiamas nei BALF-o neį kitų mū
sų organizacijų savistovumas. Jos veiks, kaip ir veikusios, 
kiekviena savo srityje. 

žlgllHgAU 
LENKAI NEPASIGYDO 
Ir lenkų tauta daug kan

čių išken.ejo ir dabar tebe-
kenčia. Ji buvo vokiečių na
cių imperializmo auka, da
bar persekiojama ir kanki
nama rusų bolševikų impe
rializmo. Tačiau pastebim, 
kad ir po viso to lenkai pa
tys nepasigydo nuo imperia
lizmo ligos. Jų spaudoj daž
nai pastebim skelbiamus pla 
mis atstatyti Lenkiją su Lie 
tu\fos Vilnium ir su Ukrai
nos Lvovu rytuose, o va
karuose iki Odros ir Nysse. 

* • • 
TENESVAJOJA 

Chicagos lenkų dienraštis 
"Dziennik Związkowi" prieš 
keletą dienų paskelbė impe-

u Penktoji kolona Kanados vakaruose 
• . " • • 

ST. BUJOKAS. 

Paskutiniu laiku visa ei- W. Kanados ukrainiečių ir 
lė pasisakymų prieš Kana- j kitų slavų tautų komunis-
dos karinį pasirengimą va- tinęs organizacijos gavę iš 
karų Kanadoje atkreipė Ka 
nados visuomenes dėmesį. 
Būdinga, kad prerijų pro
vincijose daugiau gyvena 
gana turtingų ūkininkų, ku
rie aktyviai dalyvauja penk
tosios kolonos darbuose ir 
skrupuliškai vykdo Maskvos 
direktyvas. 

Praėjusį rudenį Edmunto-
ne įvyko ūkininkų organiza
cijos suvažiavimas, kuriame 
praėjusio karo •veteranai mė 
gino perrinkti prokomunis
tinę sąjungos vadovybę. Ta
čiau jų pas tanga nedavė 
rezultatų. Į valdybą išrinkta 

rializmu persunktą atsišau-| daugumas komunistų, o ne 
kimą, gautą i? Londone vei-| komunistai iš valdybos prieš 
kiančios sąjungos Zwi%zek- f kiek laiko pasitraukė. 
Ziem Poludniowo - VVschod-

Maskvos instrukcijas suak
tyvinti savo veikimą. Tam 
tikslui Edmuntone ir Cal-
gary sugalvota rengti "tarp 
tautinius festivalius", kad 
galima būtų į juos suvilioti 
kafp įgalint daugiau daly

vių. Edmuntone J. Kleba-
nowsky tapo išrinktas "tarp 
tautinio festivalio pirminin
ku, tuo tarpu J. Klebanows-
ky yra žinomas komunistų 
veikėjas ir organizatorius. 

Filipinų propoganda 
Paskutiniu laiku prerijų 

provincijų kimia užplūdo so
vietiškos filmos. Jos regu-

HERMANN SUDERMANN 

KELIONĖ Į TILŽĘ 
VERTĖ VYTAUTAS VOLERTAS 

(Tęsinys) 
—Skirkis! Lengva pasakyti. O vaikai? Endrikas, vyriausias, 

turės kada nors ūki paveldėti. O Elzike, kuri jo, kaip iš akies 
traukta, skambins pianinu. Tokių vaikų neatstumsi nuo savęs. 
Apie mažąjį Vilių negali būti ne kalbos. Be to, uošvis, turtin
gasis Jakštaitis, antrąją paskolą davęs. Iš kur paimsi, kai jis pa
reikalaus? 

Tačiau Indre turi eiti šalin! Indre privalo pasitraukti iš kelio! 
Ta sviestinio veido Indrė. Indrė, kuri jį šnipinėja! Indrė, kuri kas 
va karas nuo durų prie durų bėgioja, kad jį tik prieš žmones ap
juodintų. Pilkūnai žino, kad nieko biauriau nėra už tai, ką ji pri
pasakojo apie jį. Net sakiusi, kad jis trūkį turįs, šiaip gi iš kur 
Filkūnai žinotų ? Taigi, ji tokia biauri, nuduodama šventą. 

Tad Indrė turi eiti šalin. Jau nuspręstas dalykas. Tik klau-
nimas, kaip. Žinoma, jis apie tai nė girdėti nenori, bet taip turi 
būti. 

—Kai kurios moterys miršta gimdydamos, — reikia tik šiek 
tiek prie to prisidėti; bet gali labai ilgai trukti ir, be to, netikras 

nich RP. Atsišaukime skati
nami, lenkai visomis jegfo-
mis kovoti už Lenkiją su Lie 
tu vai, Ukrainai ir Vokieti
jai priklausomomis žemšmis. 

Nei ukrainai nei vokiečiai 
savo žemių nepaduos nei len 
kams nei kitiems. Tenesva-
joja lenkaį ir apie Vilniaus 
kraštą, nes ne j iem s j is pri
klauso. Vilnius buvo ir bus 
Lietuvos sostine. 

• • • 
LAIKO EIKVOJIMAS 

Jau šešta savaitė, kai "ke
turių didžiųjų" užsienių mi-
nisterių pavaduotojai tarėsi 
dėl planuojamos šaukti A-
merikos, Britanijos, Prancū 
zijos ir Rusijos konferenci
jos darbotvarkės, bet vis 
dar nesusitaria. Kodėl? Be
rods, ir klausti nereikia. Su-

Komuni&tai tarp Kanados 
ūkininku 

Savaitraštis "Ensign" pa 
filmų, bet taip pat "nekal
tų" filmų, kuriose rodomos 

skelbė daugiau smulkmenų 
apie komunistų veiklą ūki- f l , m ų . P ™ * ™ " * Jaunuohai 

neturi jokio noro eiti \ ka
riuomenę savanoriais, at-

liariai rodomos ne tik didės 
niuose miestuose bet ir pro- dalykas. O nuodai ? Išeis aikštėn. Tikra, kaip du kart du — keturi, 
vincijos miesteliuose Kinai] ° k a s t a i Padarg> tuojau pat visas kaimas žinos. Gal prigirdyti? 
perpildyti ne tik sovietiškų' B e t I n d r § n i e k a d n e i n a a n t vandens. Per visus pereitus metus ji 
' ^ nebuvo nė karto. 

ninku tarpe. Vadovaujančių 
rolę komunistinėje akcijoje 
turi asmenys neseniai grį
žę iš Sov. Sąjungos, šiuo me 
tu laukiama sugrįžtant dar 
trijųi ukrainiečių komunis

tų, kurie apsirūpinę Kana
dos pasais išvyko į Sov. Są 

virkščiai, jie tampa didžiau 
si karo priešai, patikėdami 
sovietinio taikos kongreso 
skleidžiamoms melagystėms. 

Tačiau Kanados visuome
nė negali tylomis praeiti pro 

jungą. "Ensing" paduoda jų komunistinę veiklą ir leisti 
pavardes: M. Urynčišin, M.'jiems žais a Kanados laisvės 
Šatulsky ir E. Dolny. Šių. j likimu. Jau girdėti balsų, 
asmenų straipsniai, kuriuo- j kurie šaukia visus jungtis į 
se juodinamas Kanados gy-i prieškomunistinę akciją ir 
venimas ir visaip giriamas stoti kovon visuose frontuo-
Sov. Sąjungos rojus, regu-!se — ar tai filmų, ar spau-

Ligšiol mūsų visuomenėje vyko ryškus, nenaudingas j sitarimą trukdo sovietų at- _ 

liariaį pasirodo Toronte ir 
VVinnipege leidžiamose ko
munistų laikraščiuose. 

dos, ar prekybos ir kt., kur 
tik to reikalautų komunistų 
didesni pasireiškimai. 

ir net pavojingas susiskaldymas, šiam reiškiniui jau lai- I S t j a U % s ^ t ^ r e l i m i n a r i n i o 
kas pastoti kelią. To ture3 siekti ALB. Ir mes esame ) p a s i k a i b e j į m o aišku, kad 
tikri kad jai seksis tasai darbas. Jis, žinoma, seksis tik D e t k 0 kį u reikalu tartis su 
tada, jei tinkamu būdu bus susiorganizuota, gerai su- sovietais yra tuščias daly-
planuota ir visa mūsų patriolngoji visuomenė apjungta. įkas. 

ATP Organizaciniam Komitetui linkime geriausio pa- ' < < N e w * o r * Times- bal. 
sisekimo! 

•" -

Prašymas prašantiems rekomendacijų 

i 
; i 

PROF. STEPONAS KOLUPAILA, Notre Dame, Ind. 

Amerikoje nepasitiki dokumen-
tais, bet labai vertina konfiden
cialiau rekomendaeijas •, ju nepri-

9 d. laidoj rašo apie čika- \ lm& i š prašytojo, bet užklausia 

Gen. MacArthur atstačius 
PAVOJINGAS ŽYGIS 

Ko labiausiai buvo bijoma, tas jau įvyko. Prezidentas 
Trumanas pasalino iš karo vadovybes gen. MacArthurą, 
Japonrfos nugalėtoją, ir jos pokarinio gyvenimo labai 
sėkminga tvarkytoją. 

šį prezidento žygį tenka laikyti neapgalvotu ir net 
pavojingu. Tegu jis nesutiko su prezidentu kai kuriais 
politikos klausimais, be': jis šauniai vadovavo Amerikos 

giečio operos artisto Al. Bra 
zio debiutą Camegie Hali 

New Yorke praėjusį sekma
dienį. Kritikas pastebi, kad 
dainininkas turi stiprų ba
ritoną, bet labai malonų, 
4'spalvingą ir turtingą to
ną" ir taip pat ' 'vyrišką re
zonansą". Gerai išpildęs ir 
'minkštąsias gaidas*'. Dai-
navęs ir lietuvių kompozito-
rių kūrinius. Laikraštis pa
žymi L. J. Šimučio naująjį 

ž. • • PASKUTINIS "L. 
NUMERIS 

Balandžio 5 d. išėjo pa
skutinysis "Lietuvių Žinių" 
numeris. Praneilama, kad 
"L. 2 ." skaitytoai nuo da
bar gaus jungtini, du kart 

ir Jungtinių Tautų jėgoms Korėjo s karo fronte. Tiesa, jis | k ū r i n l "Palikta šal is ' \ 
norėjo karą praplėsti ir į Kiniją, bet jisai tą darė žino
damas, kad tuo keliu einant greičiau bus galima sutriuš
kinti komunizmo siautėjimą Azijoj ir tuo pačiu aplaužyti 
komunistų ragus ir kituose kontinentuose. Vyriausybe 
ga^jo ir hesu'ikti su šia MacArthuro nuomone, bet ar g i 
reikėjo dėl to į atstatyti iš tos pozicijos, kurioj jis yra 
beveik nepamainomas. 

NAUJA NUOLAIDA MASKVAI 

Nereikia užmiršti, kad Azijos gynyboje Japonija uži
ma svarbią vietą. Jau laikas su ja ir taikos sutartį pasi
rašyti, kad duotų jai geresnius galimumus visa pilnuma 
įsijungti į demokratijų frontą kovotį su komunizmu. Ir 
kad gen. MacArthur savo taktingu ir nenuilstamu darbu, 
kaip okupacinės administracijos vadas, japonų tautoje 
įsigijo gilų pasitikėjimą, jo pasilikimas; toi pačioj pozici-

^įoj buvo reikalingas. Jo pašalinimas ir taiką su Japonija 
gali rimtai sutrukdyti. 

Rimčiau į šį reikalą žiūrint, atrodo, kad padaryta 
nauja, stambi nuolaida Maskvai ir visam komunistų fron
tui. Tai naujas 'apyzmentas". MacArthuro pašalinimas, 
tai didelis komunistų laimėjimas ir net paskatinimas jiems 
tolimesnius agresijo s žygiua planuoti. 

Sprendžiant iš spaudos ir radijo atsiliepimų, paste
bime, kad šis prezidento aktas yra popuUariai smerkiamas. 
Gaila, kad didžiųjų krizių metu šitokie dalykai vyksta. 

tiesiog tuos asmenis, kurie gali 
suteikti žinių. Aukštesniosios mo
kyklos abiturientas gali neturėti 
atestato; universitetas slaptai už 
klausia tos mokyklos vadovybės 
charakteristikos, ir pagal tą nu
taria priimti ar ne. 

SftlsISkial ratp pat tur vargo 
su tomis rekomendacijomis. Ži
nau faktą, kada viena ]staiga 
kreipėsi rekomendaoiijos... j Kau 
no įstaiga.! Daugelis savo pareiš
kimuose nurodo asmenis, kurie 
galėtų rekomenduoti. Man teko 
per praeitus metus parašyti dau
giau kaip 200 tokių "slaptu" at
siliepimų. Teko ir anksčiau skų
stis mūsų žmonių nenusimanymu 
ar nemandagumu, kurie nurodo 
rekomendaciją galinčio duoti as
mens vardą; ir adresą, bet nepa-

savaitėje išeinantį 'Darbi- sirūpina jam pranešti apie tai 
ninką", kuris pasižadėjęs įr nesuteikia apie save reikalin-
Pittsburgho lietuviams duo- ^ žinių 
ti atskira puslapį. Jį tvar-

turėdtmas, nieko negaliu padėti; 
neturiu asmeninių žinių kartote
kos, net nežinau adreso, kad ga
lėčiau pasiteirauti. Pavyzdžiui, 
ir dabar pas mane guli be judė
jimo keli užklausimai, bet netu
riu duomenų atsakyti, ir nežinau 
adresų: inž. Algirdas Antanas 
D-i.V^matemalikas Leonas K-as.... 
Jie nesulauks mano atsakvmo. kol 
nesusipras mane painformuoti. 

Pagrindinės reikalaujamos ži
nios: gimimo data ir vieta; kada 
ir kur baigtas mokslas; tarny
bos ir pareigos (trumpai) ; nuo 
kurių metu pažistami; ypatingi 
srabumai ir palinkimai; nuo ku
rio laiko Amerikoje? 

Gaunu prašymų ir iš Piet*ų 
Amerikos: prašo atsiusti pažy
mėjimą ar rekomendaciją... ispa
nų ar portusralų kalboje. Ar ne
būtų paprasčiau atsiųsti tokio 
pageidaujamo liudijimo juod
rašti f 

Tai eis, — reikia tik prikalbėti. 
Na, o tada? Argi savu noru Šoks į vandenį? Pagaliau jeigu 

taip ir atsiliktų, kas galėtų tuo patikėti? Jei tik be jos sugrįši, 
tuojau būsi tardomas. Nunuodyti ar prigirdyti — vienas ir tas 
pats. 

Bet Buše turi labai gerą galvą, Buše jau žino išeiti. 
Ar jis moka plaukti? 
Taip, moka. Bet su sunkiais batais tas dar nieko negelbsti. 

Nutrauks dugnan kaip kulius, užstatomo tinklo akmenėlius. 
Tai reikia basam išplaukti. Dabar, vasarą, kiekvienas plaukia 

basomis. 
Jis, Ansas, niekad tai nedarė, ir žmonės puikiai žino. 
O Indrė moka plaukti? 
Kaip švininiai ančiukai, taip Indre plaukia. 
— Aa, tai vyks, — svarsto susimąsčiusi Buše. 
— Kas vyks? • . • 
Ar jis pats galės pasakyti, kaip viskas atsitiko? 
Tiksliai niekas nežinos, bet prileis, kad jie buvo išsigėrę w 

pavojingą vietą pramiegoję, — ten, už švyturio, kur staiga paky
la vėjas, ir reikia aštriai žiūrėti, kad neapvirstum, kaip per aukš
tai šieno prikrautas laivelis. 

Ar negalima dirbtinai apversti valtelės? Galima, jei nori pri
lakti! Ar negalima bandyti'plaukti? Iki kranto niekas neišplauks! 
Ar negalima pamėgžioti mokyklos vaikų, panaudojant nendres ar 
kiaulių pūsles, kurios valandomis virš vandens išlaiko? Taip, ga
lima, bet nenaudojama ir tuojau būtų pastebėta. Tada, jomis pa
sinaudojus, reikėtų visai nušluoti nuo žemės paviršiaus. 

— Bet kaip? 
Buše pagalvos. 
Taip kalbasi ir tariasi valandų valandas, naktų naktis. Buše 

klausia, jis atsakinėja. Ir beklausinėjant ir atsakinėjant kepa ant 
lėtos ugnies pyragą, kurį Indrė bevalgydama turės gauti galą. Vie
na tik jiems kaskart sunkiausia išspręsti, — kaip geriausiai išvi
lioti ją išvykai. Turi jų keletas praeiti laimingai, pirm negu seks 
lemiamoji. Kaip, tačiau, surasti tiek priežasčių, kad būtų galima 
dažnai išvažiuoti? Be to, kaip retai pučia pietinis arba pietų va
karų vėjas, — ir dar reikiamo stiprumo — prie kurio galima į-
vykdyti šį sumanymą! Reikia išgalvoti ką nors ypatingo, keistesnę 
priežastį už kitas. Priežastį, kuriai nereikia jokio pasiruošimo ir 
prieš kurią nebūtų galima atsikalbėti. 

Tačiau iki to laiko-Bušė jam giliai įrėžia širdin — reikia su 
Indre būti maloniam, kad būtų negalimas jos bet koks įtarimas, 
ir kad kaimynai galėtų tikėti, jog vėl viskas tvarkoje. 

Ir jis Indrei malonus. Taip malonus, kaip sugeba būti tik nie
kad gyvenime neapgaudinėjęs žmogus. Priskaldo malkų ir atneša 
jai, pagelbsti siūlus virinant, ^pataiso jušką dūmtraukyje, pabu
čiuoja, sakydamas "labanakt" ar "labas rytas'". Pagaliau-Buše 
taip reikalavo — atiduoda ir didžiausią auką ir neina daugiau vaka
rais į pelkėtą karklų tankumyną. Nuo dabar jie abu susisiekia^tik 
laiškais. Adresų ant vokų, kad užtektų ilgesniam laikui, prirašė 
vienas jaunas Šilutės raštininkas, kuriam Ansas pareiškė, kad pats 
nemokąs rašyti, o laiške naudoja tik jų suprantamus ženklus. 

(Bus daugiau) 

Taigi, būkime mandagesni ir 
Kad ir geriausi norą. ' protingesni. Nenorėkime, kad jū-

• sų reikalai patektų '... popieriaus 

Korektūros klaida k,'°'1'kai'' 1nd yra prilt t 
• iv iv iuHivrf i t iuiuu 10 sa]vie, w kjj man ne karią te-

Tre&adienio ''Drauge'*, k o s t ( t o i ! ? 

skiltyje "Trumpai", pirma-
me aliraipsnelyje buvo iš-[ TŠ toTeraneijos išplaukia dį-

spausdinta: "Antra, ne džioji vienvbė, kuri sukuria iė̂ -
ra. Niekada kitados mes taip 

/r >sr: 

kysiąs °Darb.M apmokamas 
atstovas. 

"L. Ž." redaktorius St. 
Gabaliauskas savo paskuti
niame žodyje sako: 

"Lietuvių Žinių'' leidėjai 
perduodami savo laikraštį 
T. Pranciškonams išsiderė- j "Nepr. Lietuvos" reikalas 
jo Hl jų, kad naujasis laik- ; tendencingus žmones rusiUO nebuvome reikalingi 
rastis visu kietumu gins ne
tik katalikybes, bet ir lie

ti...". Turi būti: "Ne "Nepr. 
Lietuvos" reikalas tenden-

Prancūzijos prezidentas Auriol, kalbėdamas New 
Yorke, padarė tokį pasiūlymą: suvaryti pasaulio valdovus 
į vieną kambarį, kambarį užrakinti ir jų iš ten tol ne
išleisti, kol jie neišspręs taikos problemos. Pasiūlymas, 
tiesa, anekdotiškas, bet jame yra ir šis tas rimto. 

tyvybes principus, kiek tai cingaį žmones rūšiuoti... ,\ 
liečia lituanistikos dėstymą 
lietuvių išlaikomose mokyk
lose, lietuvių kalbos vartoji
mą mūsų aug3Č5au pastaty
tose ar dabar statomose baž 
nyčiose ir organizavimą ka
talikiškos akcijos lietuvių 
visuomenėje. 

Pažvelgus į ankstyvesnę 
Lietuvos Pranciškonų veik
lą čia Amerikoje atrodo, kad 
jų prižadamas galima pa
sitikėti. 

vieninerumo, 

Jeigu dėl kokių nors prie
žasčių jie nuo tos patrioti
nes linijos nukryptų, tai nė
ra mažiausios abejonės, kad 
lietuvybės idealams ginti 
būtų vėl pradėti leisti ma
žesni lietuvių katalikų laik
raščiai. Tikiuos, kad to ne
įvyks, nes T. Pranciškonų 
lietuviško patriotizmo re
kordas tuo tarpu yra be prie 
kaistu" 

kaip dabar. Tolerancija gali nu
šviesti kelia Į vienvbe. 

~^J. H. Cridcr 

I! 

Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu 
Turtas $28.000,000. Atsargos fondas $2,600.000 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj 

^ 

A.r pastebi, kad valstybes ir 
tautos, kurias supa didžiausia iš
mintingumo garbe ir kurios il
giausiai išsilaikė, buvo tos, ku
rios pasižymėjo dievotumu ir Die
vo garbinimu? Ar pastebi, kad 
žmogus niekada taip nėra linkės 
Dievui tarnauti, kaip senovėje. 
kada protas jgauna didžiausią 
valdžią žmoguje? 

—Sokratas t 

STANDARD F E D E R A L BUILDING 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Archer Ave., Brighton Park, Chicago 82. fllinoie 

TELEFONAS: VIBOINIA 7-1141 
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT IR MGR. 

N A R Y S F E D E R A L SAVINOS and LOAN I N S CORP. 
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IS ATEITININKŲ GYVENIMO 
^ H A A a i 

Ketvirtadienis, bal. 12, 195Į 

UUDLIA 

SKYRIŲ VEDA ALEKS. ŠATAS 
Adresas: 1258 S». St. L**iis ave., Cbkage 23, 111. 

Kunigas tarp vagių ir žmogžudžių 
AL. Š A T A S 

Jaunas kalėjimo kapelio
nas ateina pirmajai tikybos 
pamokai. Jo auditorija — 
žmogžudžiai, vagys, komu
nistai. Pagiežos ir neapy
kantos žvilgsniai varsto jau 
ną idealistą. Perskaičius są
rašą, du kaliniai klausia ar 
jie galį tikybos pamokų ne
lankyti. 

— Taip. Čia prievartos ne 
ra, — skamba atsakymas. 

Pažvelgęs \ savo mokinius 
kapelionas išskaito jų vei
duose: 

— Na, ką tas ilgaskver
nis mums pasakys. Žmonių 
mulkintojas, dykaduonis!. 

Keista. Jis nieko nesako, 
tik pasiremia viena ranka 
ant stalo ir žiūri į sieną. 
Praeina viena, dvi — pen
kios minutes... o j is vis žiū
ri. 

Visuotinis susidomėjimas. 
Na, ką gi jis ant tos sienos 

MEDŽIOKLE AUSTRALIJOS KALNUOSE 
— — ^ — — ^ — 

LIETUVIO PERGYVENIMAS TOLIMAME ŽEMYNE 
B. VAŠČĖGA, 

Mūsų bendradarbis Australijoje 

šita siena balta ar ne? 
— Aišku, kad balta, — at 

sako choru nusikvatodami. 
— Na, bet jeigu kas im

tų sakyti, kad juoda? 
— Tik durna s gali taip sa 

kyti. Arba aklas, pataiso ki 
tas. 

Taigi , JŪS mano te , k a d ne- Sterling Hayden, filmų žvaigžde, 
gali būti tuo pačiu metu bal f į B S S U ^ f t 
ta ir juoda? 

— Aišku, kad negali! 
— Tai vot ir aš taip ma

nau: arba yra Dievas arba 
Jo nėra. Taigi, mes čia ir ai-

ti komitetui apie komunizmą Ho-
lywood (Acme) 

Atlikęs darbo prievolę, 
persikėliau į Adelaidę. Visą 
lriką dirbau prie geležinke
lio tęsimo Australijos tyr
laukiuose. Darbas nebūtų 
buvęs sunkus, bet dykuma, 
dangus, smėlis ir palapinė 
veikia žmogų slegiančiai. 

Prieš darbo prievolės pa
baigą šiuose tyruose mudu 
su draugu lietuviu prasima
nėm daryti ekpediciją į ar
čiausius kalnus, kurie yra 
panašus į Alpių kalnus, iš
kylas — pamežioti. 
Prie laužo kepam kengūras 

šautuvus čia parduoda 
laisvai ir Australijos val
džia net skatina naikinti 

PRANEŠIMAS 
Dažnai Chica^os Moks'ei-

škinsimes. I r jeigu prieisim y į ų A t e i t i n i r i k ų
o

k u 0 p a i s k i r . miškų žvėris. Bet čia me-
isvadas, kad Jo nėra, tai as t į r a š > , a i a t e į n a p a v ė m o t a i , I džioklė mažai naudos teduo-
Ba pat prieš jūsų akis nusi- t U Q t r u k d y d a m i kuopos dar-1 da, nes kailiai yra blogos į d a r b o i a nkyčiau kokią nors 
/elku sutaną ir atsisakau ku b ą v § l a v i m o p r į e žas t i s yra I rūšies ir dėl to pigūs. Cia | m okyklą, kur būtų galima 
nigystes. Kam man apgau- t o d § 1 k a d d a l l g u m a s r a š t ų j nėra žiemos, dėl to, mato- j daugiau pramokti staliaus 
dinėti žmones, jei£pi Dievas y r a s i u n č i a m a s e n a i s a d r e _ 

lietuvius. Stovyklose Vokie
tijoj jų vaikai lankė gimna
ziją, o čia jie dirba kartu su 
tėvais, kad daugiau svarų 
surinkus. Tėvai dar pilnoj 
sveikatoj ir vaikus galėtų 
leisti tęsti mokslą ar vieti
nėse gimnazijose, ar moky
tis amato. Vaikai, išėję 
mokslus arba išmokę ama
to, tėvams būtų ne tik pa
guoda, bet ir parama senat
vėje. Daugelis iš mūsiškių 
mano grįžti tėvynėn. Gera 
parsivežti Lietuvon svarą 
kitą, bet aš manau svarbiau 
yra parsivežti mokslo, kurį 
nereikia nešiotis už pečių, 
kurį niekas neatims, nenu
vertins ir nepavogs. Aš 
pats, jei būčiau jaunesnis ir 
žinočiau vietinę šnektą, po 

bustų iš tų prietarų, kurie per j Žmogus mažai turi gražių die-
metų metus juose įleido šaknis; nų, tačiau ir tame tamsiame jo 
tam žmogus turėtų nutraukti 
mieląją pomėgių skraistę, skaus
mingai atsikratyti savymylos ir 
numirti dalykams,, del kurių gy
venta. 

—Fendonas 

horizonte meile, ta dieviškoji sau 
le, gali savo spinduliais nuskai
drinti klaidžiojantį gyvenimo de
besėlį —V. Bugo 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " SKAITYKITE -DRAUGĄ"! 

rf 
Planingas Taupymas Visuomet Moka 

G e r u s D i v i d e n d u s ! 

t 

tik žmonių išmislas. sais. Prašome visais kuopos 
mai, ir kailiai yra menka- a r dailidės amato, 
verčiai. Iskylon išvykdavom 
šeštadienį, o grįždavom tik 
sekmadienio vakarą" pavar
gę, bet patenkinti. 

Čia galima prišaudyti ga-

— Na, bet jūs sakysite, j reikalais kreiptis į pirminin-
kad aš esu mokytas ir jus ką J. Manelį — 6541 So. 
prikalbėsiu. Prižadu! Po Talman Ave., tel. VVAlbrook 

mato. Siena tokia kaip ir vi- Į k i e k v i e n 0 s i & v a d o s m e s pa_ 5.2604, arba į sekretorę A. 
sos baltai dažyta joks P ^ 8 t a t y B i m e k J a u s i m ą > a r tai šapalaitę - 1730 So.^Des- lybę žvėrių ir paukščių, mū-
veiksias nekaoa, JOKS tara- p r i e š t a r a u j a m ū a ų sveikam plaines Ave., tel. CAnal 6- sų gi tikslas būdavo parsi-

— * 8343. nešti kailiukų sau ir drau
gams pasikloti ant smėlio 
grindų palapinėse. Vakare, 

j sukūrę laužą, ant pagaikš-
mas, kad protingas žmogus, eidimo tikybos pamokų ne-; M A Retorikos būrelio'čio kepam kengūrų mėsą, 
taip ilgai i sieną nežiūri ; lankyti. Po keleto pamokų s t e i g i a m a s i s s ^ i r m k i m a s įm k u r i s £ o n i o a t ž * i l g i u l a b a i 

Pagaliau, kada jau ir ka-> buvusioj nedraugiškoj asidi- ^ š m fcalandžio m S n . \ š i m ū s v e r š i u k m §_ 
Įėjimo prižiūrėtojai ima abe; torijoj matėsi daug drau- 1 4 d 2 v a i . po pietų pas Te- sai 
joti kapeliono normalumu, į giškų žvigsnių. Didesnę dalį y ^ jėzuitus 5541 So. Pau-! 
j 13 atsigrįžta į kalinius ir j pamokos kapelionas turėda-, j i n g t Naktis Australijoje 

M. A. Berniukui būrelio su į, Naktį praleidžiam prie 

Keikia nebūti žmogumi, kad 
nejustumei, kaip lengva yra į klai 
da patekta ir kaip sunku iš jos 
išsiristi. Žmonės neturi pakanka
mai jėgos save nugalėti, kad 1111-

• Kiekvienas, kuris kas savaitę a rba kas mėnesi t aupo norą t ruput i 
— aipo p lan inga i 

• Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 

• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojų! Mutual Federal Savings 
moka gerus dividendus du kar tu į metus. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdraus ta iki $10,000.00 per Federa l 
Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 

Cbartered and Supervised by th© U.S. Goveroraem. 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Prea. TEL.—Vlrginia 7-7747 

AALANDOS: Pirm., Antr., Penkt.—9 vai. ryto iki 6 vak. Treč.—9 
vai. ryto iki ,2 vai. vidurdienį Ketvirtadienį — 9 vai. ryto iki 8 v, 

vakaro. Šeštadienį — 9 vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 
^ J? 

protui a r ne! Vienas kitas bando šypso- * 
tis, kumštelėjęs draugui į Sekančiose pamokose da-
pašonę, tartum priminda- lyvavo ir tie, kurie prašė Susirinkimas 

klausia: ! vo pašvęsti klausimų atsa-j 
— Na, kaip jums atrodo,' kinejimui. 

Moksleivi3i ate lininkai veikia 
Dar taip neseniai išvydęs Chicagos moksl. at-kų ran-

dienos šviesą Chicagos koše. Visai s "Ate i t ies" žur-
moksl. at-ku literatūros bū- nalo reikalais Chicagoe rūpi 
relis jau išsinarpliojo iš kū- nasį A. Žemaitis — 907 W. 
rimosi stadijos ir kas kart • Cullerton Str.t Cicero—Vyt. 
tvirčiau remiasi kojomis j Rūbas — 1445 So. 50 Ave. 
žemę. Š. m. balandžio men. j Nepamirškime, kad "Atei-
7 d. įvyko trečiasis literatu- ties" vajus nepasibaigė su 
rininkų susirinkimas, ku- kovo men., bet tęsiasi išti
riame įvairiais literatūros sus metus, todėl tenelieka 
klausimais žiupsnį minčių neį vieno lietuvio kataliko 
ber§ būrelio globėjas A. Ba- jaunuolio, kurio namuose ne 

sirinkimas įvyks š. m. balan j laužo, klausantis žvėrių 
džio m!tn. 14 d. 3:30 po pie-• naktinės muzikos. Parytį 
tų pas Tevu s Jėzuitus, 5541 
So. Paulina St. 

žvėrys nutyla, bet užtatai, 
pradėjus brėkšti rytui, pasi
girsta paukščių koncertas. 
Man tai primena naktigonę 
Sauskinkų pievose, netoli 
Trempų balų. Ten švintant 

SUVftZlftVlIttdS . mes pusberniai irgi prisi-
1951. 3. 3. Muenchene įvy- i klausydavom balų paukščių 

ko Vidurio ir Rytų Europos, įvairių įvairiausių balsų. 

Laisvos spaudos 
v« 

Pabaltės ir Balkanų Laisvo
sios Spaudos atstovų suva
žiavimas. Išrinkta nauja vai 
dyba: pirmininkas St. Mos-
cinski (lenkas), nariai s — 

ronas. Be to, savo kūrybos silankytų brangusis svečias v - Dimitrescu (rumunas), J. 
novelę skaitė L». Baikštytė. — "Ateitis 
Rašinys buvo palydėtas il
gomis ir gyvomis dalyvių 
diskusijomis. Vyt. Rūbas re Pasiruošimas vasaros sto-
cenzavo pirmąjį šių metų vykiai vyksta visu smarku-
"Aidiį' numerį. Susirinkime mu. Chicagiečiai moksl. at
buvo išrinkta nauja būrelio j kai nekantraudami laukia, 
valdyba, kurią sudaro: pir- Į kada užsidarys mokyklų du 
mininkas A. Vosylius, sek-! rys ir laukų platybė savo 
retorė — R. Jonauskaitei ir ' švelniu kvėpavimu privers 
reikalų vedėja — J. golhV juos pamiršti dulkinas ir 
naitė. I spiegiančias didmiesčio gat-

Kartu su kovo mėnesiu nu ves. Stovyklos reikalams 
tilo "Ateities' ' vajaus šū- tvarkyti sudarytą komisija, 

Pedak (estas), dr. Z. Mak 
ra (vengras) ir inž. N. Odin 
cow (rusas). 

Šalia kitų reikalų, nutar
ta i~leisti atsišaukimą į lais 
vają pasaulio spaudą. 

Tarptautinis pabėgėlių 
komitetas 

Įvairių tautybių tremtinių 
ir pabėgėlių komitetų atsto
vų suvažiavime. įvykusiame 

kiai, bet šio turiningo kata-1 kurios eilėse uoliai darbuo- | š. m. kovo men. 11 d., Muen-
Iikiškc$> jaunimo žiurnalo jasi kun. J. Borevičius S. J . , chene, buvo perrinkta Tarp- | gOS 

platinimas ir toliau lieka —Ateitininkė Į tautinė Tremtinių Komiteto 
valdyba. Naująją valdybą 
sudaro: pirmininkas dr. A. 
Moor (vengras), vice-pirmi-
ninkai W. Cuchanek-Suchec-
ki (lenkas), dr. W. Studyn-

Kun. J. Borisevičius, SJ., dos skyriaus vedėjas, 1258 I * g (ukrainietis) ir Nazar 
Dvasi- , Vadas, 5541 So. So. St. Louis Ave., Chicago, <turkestanietis). Sekreto 
Paulina Ave., Chicago, IU.,l IU., CBkvvford 7-2002. 
H E m l c c k 4-1677. 

Adelaidėje dirbu dailidės 
darbą prie statybos. Dirbu j 
penkias dienas savaitėje, 
darbas nesunkus, o uždar
bis geras, šeštadieniais dar 
patalkininkauju vienam pa
žįstamam iš stovyklos laikų 
Vokietijoje prie namo sta
tybos. Jis statosi sau namą 
iš cementinių plytų. Pas 
mus viskas pastaruoju me
tu pabrango ir dar brangs
ta, žmonės kalba, kad neto
li karre. 

Buvau manęs šį pavasarį 
irgi statytis ramuką, bet 
pastaruoju metu statyba su
varžyta. Medžiagų atleidžia 
tik gausioms vaikais šei
moms. Greičiausia reiks 
laukti būsimo karo pabai-

Žiūriu mūsų tremtinius 

Chicagos Lietuvių Ateitininkų Jaunimo 
Valdvba 1951 metams 

t
 V y « s ? s G ^ - e™ 1 *- ' Iš 8 BuMoftų tik - du 

kas, 1836 So. 49 Court, Cice- „,. r , , 
ro, IU. OLimpic 2-4925. _ T l e m ^ ^ u n e , ^ P ^ t e b l 

Adomas VUiušis, vice-pir | f.ufų skyjey 3e skelbimo ir 
mininkas, 935 W. 34 PI., Chi 1 ^ ° neatsilaiko Į susirin-
cago 8, IU. FRontier 6-3744. ! kim*>. n o r ^ i a ^ priminti ne-

taip jau tolimų dienų įvykj. 
Milda Gulbi nskaitė, sek- į Vakarų Vokietijoje, pas-

retore, 6324 So. Bishcp, Chi kelbus pinigų reformą buvo 

rius—dr. Eiged (slovakas). 

ca?o, IU. PRospect 6-6476. 
Vitalija Baleišytė, sekre-

maždau^ 48 mil. gyventojų. 
Tik viena diena buvo duota 

tore, 5649 So. Paulina, Chi- : senų pinigų iškeitimui į nau-
cago, IU. GRovehil 6-5378. Jus . Prisimenant kiek atsi-

Antanas Balčytis, iždinin-1 rado ^žinojusiu ~ TIK 
kas, 2503 W. 45 St., Chica
go, m. 

DU! IŠ 48 MIUONŲ! 
Šio pasaulio vaikai gud-

Akksandra s Šatas, spau- resni už šviesos vaikus! 

Lenkų Tremtinių S - p 
1950.7.10 buvo s u d a r y t a 

Lenkų Tremtinių Sąjunga 
Vokietijoje organizuoti ko
misija. Komisiją sudaro: pir 
mininkas dr. inž. J. Zavva-
Ucz-Movuaski, nariai: E. 
Hemmerling, mgr. J. Kno-
the, St. Mikkiuk, dr. T. 
Zgainski. Praktiškai komisi
ja pradėjo veikti tik šįų me
tų pradžioje. Komisija tiki
si iki š. m. birželio men. pra
vesti. apyUnkiųi, apygardų ir 
Centro Komiteto rinkimus. 
Nario mokestig — 20 Dpf. 
mėnesiui. 

* 
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Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS UGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENU. 4T-
VIcRU ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, jie 
nedali ramiai sfidStl ir naktimi* 
miegoti, nes j u užaisenėjusios žaizdos 
niežti ir •kauda. Kad pasalinti tą 
niežgjimą Ir skaudėjimą genų atvi
rų ir skaudžių žaiadų. uždėkite 
LEGUL.O Ointment. Ju g y d o m o s 
ypatybės palengvins ju»u skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
t}. Vartokite jas taingi nuo skau-
lib) nudegimų. Jos taipgi p a j a c ą 
niežėjimą li jos vadinamos PSORIA-
8IS. Taipgi pmSalina peršėjimą ilgos 
vadinamos ATHLBffE'S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyiimą 
tarpirseljg. 3m V 4 t inkamos var
toti nuo dHflstančloa ir suskilusios 
odos. Jos yva geros gyduolfa nuo 
visų lšvirSlnlų odos 
ligų. LEOITLO Oint
ment sutelks jum* 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perfitamų ir 
nieilnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par-
duodaraas po 76a, 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinftse ChloagoJ 
Ir apylinkėse Ir Mtl-
waukee, a r b a a t -
siųskite money or
deri J r— 

LEGULO, Department D 
484? W. 14th S t . Cicero 60, Hl. 

Leiskite modernioms au toma
tinėms skalbimo mašinoms pa
naikinti skalbimo darbą. Kai 
turite automatinę s k a l b i m o 
masina, tik įdedi d r a b u ž i u s , 
nustatai reguliatorius ir išimi 
baltinius už keliolikos minu
čių išskalbtus ir pusiau sausus. 
(Nereikia daugiau n a r p l i o t i 
kojinių iš gręžtuvų a rba kilno
ti drabužius iš vonios Į vofUą.) 
Kai baltinius išimi iš skalbimo 
mašinos, j meti j automatinį 
džiovintuvą, kuriame greitai 
išdžiūsta. (Nereikia daugiau 
kilnot sunkia dėžiy a r vargti 
su džiovimo virvėmis!) l 'o to 
atsisėsit prie automatinio su
kamojo proso Ir greitai ir len
gvai pabaigsit prosinima. (Ne
reiks daugiau ilgas v a 1 andas. 
stovinėti.) Leisk šiem tr im pa 
daryti darbą kai Jūs ilsitės. 

Mat,vkitę naujas ą u tomatupcš 
skalbimo mašinai artimiąr.Mp> 
je krautuvėje a rba pas ti.Uorį. 

PUBLIC SERVICE COMPANY OF NORTHERN ILLINOIS 

r^-

AUTOMOBILIU PIRKĖJU DĖMESIUI!! 
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MAŽAI VARTOTŲ KARŲ 

Chevrolet, Plymouth, Dodge, 
Buick, Chrysler, Ford, Nash 

DAUG %fc31 CSN ĖM1K KAI NOMIS K A I P 
KITUR. liUNGVAlS 1SMOKEJIMA18. 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
"U WIIX LIKĘ US" 

4030 ARCHER AVENUE i'elefonast VIrginia 74515 
^ 

NAUJĄ CHRYSLER'J AR P t , ¥ M O U T a 4 TTOJATT PRI8TATA1C 

= ^ 

lA tke l 

2. Centria 

XIII. Spa 
1. Tremtin 

tni laikraščiu 

mi spausdint 
2. Metrašči 

leidiniai. 
3. Visokios 

racijoje 
gėlės. 

4. Sieninia 
kalendoriai 

5. Knyg\ 
6. Eašy 

kūriniai, 
aprašymai 
ir kurti. 
XIV. Tautin 

1. Viešai 
čių foto. 

2. Egiu< 
lai. 

3. Taut 
4. Parodų 

skelbimais i 
5. Teatrų 

vų foto^ 
6. Vaid 

bimai, bilet 
kt. 

7. Solist 
certų skelb 

8. Meno 
ansambli ii 
pasirodymu 
mos, bilietai 

9. Laiškų 
vaizdeliais 

10. Voką 
liais ir lietu 

11. Lietu\ 
12. Lietuv 
13. Minėj 

ir kt. 
XV. Lietu 

1. L i e t i 
ir jų veikla 

2. VLIK-o 
rybos veikla 

3. Tautos 
4. Rinki 

kvitai ir kt. 
XVI. PoliC 

1. Politini 
1941) sąrašai 
2. č'erviues 
ir išlikusių 

3. Rainių 
š;;s, 'foto ir 
tuosius atsi 

4. Pravėnisi 
5. 1941—4 

muose ir koi 
so buvusių 
R ii, foto, at 
y\IL Km 

1. Gautiej 
*ios Bhitani 
tuvių cha n 
Tluose buvo 
su ju-asta t r 

2. Tremtii 
aiškinama 
pasakoja sa\ 

3. Okupa< 
kai iš Lietu 

4. Gautiej 
kitų R u s ^ 
XVUL Lic 

foto: 
1. Prezide 
2. Neprik 

keli i.mo dal 
3. Minist* 
4. Seimo 
j>. Kariu 

ronii. 
XIX, Įvair 

1. Advol 
ti irriai i r ^ 
cijoj. 
XX. Atsit 

wjroi: 
1. Žemč. 

Gintai 
Pinigą 
Medai 
Ordin 

XXI. Turt 
- i . fcyto 

my. ūkio 
šyniu. 

2. Foto 
XXII. fn 

1. PfcĮsi 
(pieštukai 

2. 
3. 
4. 
5. 

M M M I l i M l i 
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Lietuvai tremtimi} archyvas 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

2. Centriaių vadovybių foto. 

.17 / / . Spauda: 
1. Tremtinių leisti a r leidžia

mi laikraščiai, žurnalai (rimti ar 
juoku, spaustuvėje a r rotatoriu
mi spausdinti, ai* ranka rašyti) . 

2. Metraščiai a r šiaip proginiai 
leidiniai. 

3. Visokios tremtyje ar emig
racijoje išleistos knygos ar kny
geles. 

4. Sieniniai ir knygos formato simą. 

| taku, lu leudori* . raktams šnifc 
i reliai i r k t . ) . 

2. Įmonių foto. 
XXIII. Tremtijiių geradariai: 

1. S i utinių, siuntėjai. 
2. Affidavitų davėjai. 
3. Garantijų sudarytojai. 
4. BALP. 
5. LRK. 
6. ALT ir kiti junginiai bei 

paskiri asmenys, kurie rūpinosi 
DP įstatymo pravedimu ir šiaip 
judino tremtinių įsileidimo klau-

POTVYNIUI SIAUČIANT 

kalendoriai 
5. Knygų leidyklos. 
6. Bašytojų ir žurnalistų foto* 

kūriniai, ir gyvenimo sąlygų 
aprašymai, kuriose teko gyventi 
ir kurti . 
XIV. Tautinė reprezentacija: 

1. Viešai rengtų Kalėdų eglu
čių foto. 

š 2. Eglučių lietuviški papuoša-

3. Tautiniai paveikslai. 
4. Parodų foto ij | katalogai su 

skelbimais ir kitais priedais. 

*:*IM 
7. NCWC ir kitos organizaci

jos, kurių globoje vyko emigra-

XXI V. Filatelija: 
1. Įvairiomis progomis išleis

tieji ženklai. 
2. Lietuvių menininkų paga

minti pašto ženklai. 
A*A'V. Sfragistika: 

1. Buvusių organizacijų, mo
kyklų, parapijų, komitetų ir t.t. 
antspaudai (pridedant raštelį nuo 
kada ir kada buvo vartoti) . 

2. Esamų junginių antspaudų 

Draugyste yra didelė grandi
nė, kuri jungia žmoniją, i r pasi
keitimas laiškais yra pirma gran
dis, netgi viena iš svarbiųjų toje 
grandinėje. —J. Hotvell 

Menas nėra minių tarnaitė. 
—Platen 

VIrginia 7-9493 Moterys trečiad. 
PAULINA RUSSIAN - T U R K I S H 

BATHS 
Electric treatments, Overland Vapor 
Bath Cabinet. Ultra Violet-Sunshine 
and Infra Light Radiations. Sweduh 
Masage and Movements — Electric 

Bath and Room $3,00 
G. Laurinovich and Son, Props. 

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

Laivas su anglimis atsipalaidavo Minneapolyje nuo inkaro, pateko j potvynio sūkurius ir užplaukė ant 
užtvankos. Laive buvę buvo 1,200 tonų anglių , (Acme) 

5. Teatrų vadovų bei kolekty- spaudai 
vų foto. 

6. Vaidinimų programos, skel
bimai, biletai, vaidintojų foto ir 
kt. Ji 

7. Solistų foto, jų rengtų kon-

XXVI. Tremtiniai, ginklų kovo
ja prieš komunizmą: 

1. Sargybų kuopos. 
2. Dėdės Šamo kariškoje tar

nyboje ir kituose kraštuose. 

UETUVIU RAŠYTOJU SUVAŽIAVIMAS 
L I E T U V I Ų R A Š Y T O J Ų M E T I N I O V I S U O T I N I O 

S U V A Ž I A V I M O , Į V Y K S T A N Č I O 1 9 5 1 M. 
B A L A N D Ž I O 1 4 — 1 5 D . C H I C A G O J E , I L L . 

D A R B O T V A R K E 
I 

Visuotinis metinis susirin 
k imas. 

A. Balandžio 14 d. 4 v. p. 

mai, d) rezoliucijų priėmi
mas. 

7. Suvažiavimo uždary
mas. 

P. S. Darbo posėdžiui lieka 

certų skelbimai, programos ir k t \ XXVII. Mūsų mirusieji: 
8. Meno ansamblių vadovų bei i. Kalėjimuose ir koncentraei-

ansamblių sąstatų foto, rengtų 
pasirodymų skelbimai, progra
mos, bilietai ir kt. 

9. Laiškų blankai su Lietuvos 
vaizdeliais ir lietuviškais Įrašais. 

10. Vokai su Lietuvos vaizde
liais i r lietuviškais įrašais. 

11. Lietuviškos atvirutės. 
12. Lietuviškos lėlės. 
1,3. Minėjimų rezoliucijos, foto 

ir kt. 
.£?".. Lietuvos vadavimas: 

1. Lietuvos valstybės atstovai 
i r jų veikla tremties metu. 

2. V Į J K - o ir Vykdomosios Ta
rybos veikla. 

3. Tautos fondas. 
4. Rinkliavos, atžymėjimai, 

kvitai i r kt. 
XVI. Politiniai kaliniai: 

1. Politinių kalinių (1940 — 
1941) sąrašai, foto ir atsiminimai. 
2. Oervinės dalyvių foto, sąrašas 
ir išlikusių atsiminimai. 

3. Rainių miškelio aukų sąra
šas, foto ir mačiusiųjų nukankin
tuosius atsiminimai ir kt. 

4. Pravėniškių žudynės. 
5. 1941—15 m. vokiečių kalėji

muose ir koncentracijos stovyklo
se buvusių politinių kalinių Sura
siu, foto, atsiminimai ir kt. 
XVII. Korespondencija: 

1. Gautieji iš Amerikos, Didžio 
*ios Bhitanijos ir kitų kraštų lie
tuvių charakteringi laikai, ku
l i uose buvo suprasta ar visai ne
suprasta tremtinio būklė. 

2. Tremtinių laiškai, kuriuose 
aiškinama kodėl pabėgo ir pasi
pasakoja savo būklę. 

3. Okupacijų metų gautieji laiš 
kai iš Lietuvos. 

4. Gautieji laiškai iš (Sibiro ar 
kitų Rusijos valdomų kraštų. 
XVIII. Lietuvos valstybės vyrų 

foto: 
1. Prezidentai. 
2. Nepriklausomybės akto pas-

kel l imo dalyviai. 
3. Ministeriai. 
4. Seimo atstovai. 
ii. Kariumenės vadai ir gene

rolai. 
XIX. įvairios laisvos profesijos: 

1. Advokatai, gydytojai, inži
nieriai i r kt. tremtyje ir emigra
cijoj. 
JCX. Atsivežti iš Lietuvos suve

nyrai: 
1. Žemė, smėlis. 
2. Gintaras. 
3 . Pinigai. 
4 . Medaliai. 
U. Ordinai ir kt. 

XXI. Turto navininkai: 
£ Jgyto nejudomo turto (na-

my. Ūkio ir kt.) foto su apra
šymu. 

2. Foto prie savo automobilio 
XXII. Prekyba ir pramonė: 

1. prekybos reklamos dalykai 
(pieštukai su firmų adresais, deg 

jos stovyklose. 
2. Stovyklose ar privačiai gyve

nusių. 
3. Ligoninėse. 
4. Tragiškos mirtys. 
5. Paminklų foto su įrašų tek

stais. 
Tremtyje mirusių sąraše įra-

Syti keletą asmenų, dalyvavusių ! p a t r a u k ą . 

p. Tremtinių Namuose (2244) tik Draugijos ir Chicagos 
W. 23 Place), iškilmingas 
posėdis. 

1. Suvažiavimo atidary
mas. Kalba J. Aistis, LRD 
pirmininkas. 

2. Prezidiuumo rinkimai. 
3. Rezoliucijų Komisijos 

rinkimai. 
4. Suvažiavimo sveikini

mai. 
laidotuvėse ar žinančių mirties 
aplinkybes ir palaidojimo vietą. 

S i u s t i v i s ą i s t o r i n ę m e 
d ž i a g ą 

Aukščiau suminėti punktai yra 
tik bendri priminimai. Visko pri 
minti neįmanoma. Kiekvienas pra 
somas pergalvoti savo tremtinio 
dienas nuo netekimo Tėvynės iki 

B. Darbo posėdis. 
1. Valdybos ir Rašytojų 

Klubų pranešimai. 
2. Naujų narių priėmimas. 

3. Valdybos rinkimai. 
4. Revizijos Komisijos rin 

kimai. 
5. Garbes Teismo rinki

mai. šios dienos ir visa, kas svarbu g Aktualieji draugijos rei-
ateičiai, siųskite į archyvą. V i - j į a i a į ; a ) R a š y t o j ų K l u b a i , 

b) Literatūros Fondas, c) 
Kiti klausimai ir sumany-

Rašytojų klubo nariai. Ne
baigtoji darbotvarkes dalis 
bus tęsiama toje pat vieto
je sekmadienį 10 vai. ryto. 

II 
Literatūros švente 

Balandžio 15 d. 9 vai. ryto 
pamaldos Aušros Vartų baž 
nyčioje (2327 W. 23 Place). 

Balandžio 15 d. 3 vai. 30 
min. Lindbloom high school 
auditorijoje (6130 S. Wol-
cott Ave.) tradicine Litera
tūros šventė — Lietuvių Ra 
šytojų Draugijos premijos 

lio akompamiatoriaus Alek
sandro Kučiūno dainų ir ari 
jų vakaras buvo didžiausias 
pasisekimas. Abudu, apdo
vanoti tikru muzikiniu ins? 
tinktu bei talentu, sugebėjo 
įvairią programą įdomiai at
likti Stasys Liepas turi pla
čią balsinę medžiagą, kurio 
metalinis spindesys ir inten
syvi jėga visuose registruo
se palieka didelį įspūdį." 

Reikia pasidžiaugti, kad' 
šiam koncertui ruošiamasi 
su tikru meniniu atsidėjimu 
ir jo sėkmingesniam išpildy t 
mui yra specialiai išnuomo-j 
tas Kimball Co. koncertinis' 
fortepionas. 

Rengėjai, Amerikos Lietu 
vių Tautinės Sąjungos Chi
cagos skyrius pelną skiria 
literatūros ir kultūros reika 
lams. 

Galima priminti, jog bilie
tai gaunami "Margučio" įs
taigoje. 

"Draugo" Administracijoje \ 
galima gauti įvairių spalvų 

R O Ž A N Č I Ų 
Jų kainos: paprasti $1.00; su 
nerūdyjančio metalo grandinė
le ir sidabriniu kryželiu $2.50; 
Su sidabrine grandinėle ir si
dabriniu kryželiu $4.00. 

Tžsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS, 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, UI. 

G E L I Ų G R A 2 I Ų 
\ PIRKITE 18 GUŽAUSKC 
Beverly Hills Florai Co. 

6901 S. Wentworth Ava. 
STewart 4-2454 
«~"d«on 2-2224 

JAU IŠSPAUSDINTA 

V I S K O U Ž T E K T I N A I 

T U O J A U P R I S T A T O M 

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

setai, baildai vaikučiams. 
ž e m o s kainos, lengvi i šmokėj imai 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

sa, kas tik pavaizduotų tremti
nio gyvenimą, (foto, piešiniai, dia 
gramas, statistika ir kt .) , reikia 
nedelsiant siųsti į archyvą. Čia 
reikia priminti, kad fotografijos 
turėtų būti atvirutes formato ir 
su įra&u kitoje pusėje ar specia
liame lapelyje. 

Reikia kiekivenam jausti parei
gos kų nors atehyvui atsiųsti. 
Privačiuose rankos© istorine me
džiaga lengvai nusimeta, o archy
ve bus išsaugota kartu kartoms. 

įteikimas (Ant. Vaičiulaičiui 
už knygą "Italijos vaizdai") VYTAUTAS KASNĖNAS 
ir Literatūros vakaras. 

8 vai. vakaro Chicagos Ra 
Šytojų Klubo rengiama ra
šytojams pagerbti vakarienė 
(Tremtinių Namuose). 

Lietuvhj Rašytoji D-jos 
Valdyba 

Anna Kaskas ir Stasys Liepa koncertuos 
Chicagoje 

Žalių pievų viliojami greit zentuojama Metropolitan c~ 
išklysime j laukus, miškus, peros solistes Anna Kaskas 
Ana Ksskas ir Stasio Liepoj asmenyje, o naujoji — sohs-
koncertu, kuris įvyks balan, to Stasio Liepo. 
džio 15 d. Sokolų salėje, lyg j Norėdami pažinti solistą 

Privačiuose rankose istorine me-Į j r baigsime pavasarinį pa-! Stasį Liepą, geriausiai susi-
rengimų sezoną salėse. Tad pažinsime paskaitę žymiųjų 
nenuostabu, jog šiuo paren- Į vokiečių kritikų atsiliepimą 
gimu chieagieeiai yra susidojapie šį dainininką: "... nese

niai įvykęs lietuvių baritono 
Stasio Liepos ir jo pirmaei-

STATYHAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 

P r i s t a t o m e 
VISOKIŲ Rf&IŲ 

M e d g i a g ą! 
CARR MOODY 

LUMBER CO. 
STASYS UTWINAS, Prez. 
3038 SO HALSTED ST. 

Tel Vlctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ Ir P R E K I Ų PRI 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

Raštine atidaryta kasdien nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais 

Iki 3 vai. vak. * 

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas. 

Pritaikytas ggeužes men. 
skaitymams 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS", 
2334 So. Oakley Ave,, 

' Chicago 8, 111. 
Užsakytos knygos s iunčiamos paštu. 

R O O S E V E L T 
Furniture Co., Inc. 

Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD. 
Tel. SEeley 3-4711 
Atidarą ir sekmadieniais 
nuo 11 v. ryto %1 4 v v 

i-eriausias būdas padaryti savo 
enimą malonų sau yra steng-JUen 

veni 
tis jį daryti malonų kitiems. 

—A. Graf 

d/.iuga lik mažam skaičiui tepri-
vinunuu o archyve tarnaus tūks
tančiams, (ialop reikia prisimin
ti, kad Lietuvių Tremtinių ar
chyvui padovanotoji istorine mc-
džiajra yra inventorizuojama ir 
išduodamas pakvitavimas. 

Istorinę medžiagą prašoma sių
sti tiesiog \ archyvo būstine šiuo 
adresu: 

'Lietuvių Tremtinių Archyvas, 
2601 W. Marąueite Hoad 

CHICAGO 29, ILL. 
Pranešimus (laiškus) apie iš

brist y archyvui siuntinį bei ma-
h mius (voke teipamus) dalykus 
p ušoma siusti vadovo adresu: 

Vince ntas Liulevivius, 
4322 So. Fuirfield Ave. 

CIIICAlrO 32, ILL. 

K 

m e j ę . 
Žymioji mūsų solistė An

na Kaskas, sėkmingai išgar
sinusi Lietuvos vardą viso
je Amerikoje ir užėmusi mu 
zikiniame p a šaulyje augš-
čiausią vietą, tiek senųjų, 
tiek ateivių lietuvių yra ge
rai pažįstama. Jei senieji A-
merikos lietuviai turėjo dau 
giau laimes džiaugtis ir gre*-
žitis jos nepaprastai gražiu 
dainos menu, tai neseniai at 
vykusiems lietuviams, jos 
rasirodymas yra sukėlęs ne
paprastą susidomėjimą ir 
1-ūkimą. 

Daugelio prašymas ir pa
geidavimas, kad kas nors su PAJIEŠKOJIMAS 

J U s k A i ; JONO ŠIALLIO, 
1 :• 19 m. iš Schcinfe ld l ager io (Vok . ) rengtų Anna Kaskas koncer 

a , V y k J u U s V e i k a s ; 1 " 1 1 , išsipildė 
7115 So. Rockvvell Street I , senoji lietuvių ateivių kar 

chicago, m. tą šiame koncerte bus repre-

SAFETY OF YOUR 
SAVINCS < & * * % : 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDEOVfiS 

K R A U T U V E S 
f t t t l A I , ŠALDYTUVAI, T E L E 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI. MAT-
HACAI, KILIMAI, LOVOS I R 

VAIKŲ BALDAL 

Didžiausias Pasir inkimas 
HA2IALSIOS KAINOS 
Lengviausi Išmokėjimai. 

Bąliflif Padaromi 
Pagai l žsakyma 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
TeL Vlctory 8-4226 

4188 ARCHER AVE. 
TeL LAfayette S-S171 

CHICAGO, ILL. 

Baikite savo kančias 

arthritia, reumatizmo, skausmus. 
"numenu įtampa, kosėjimą su 
šiomis s laptomis formulėmis, ku
rios e jo is kartos į kartą. Sudėtis 
*rynu io l iy , (langelis Ju yra re
tos ir brangios. » 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
( f 1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritia bei 
lumbago daugel io dėkingų žmo
nių. 

Z-G &OLIŲ A R B A T A No. 17— 
(91.00) — GARSIOJI Skilvio Ar* 
batą teikia g r e i t u s rezulta
tus ski lvio ligose. IM ūkiai Uuo-
suoja vidurkis, juos sunormuoja, 

STANIS Analgesic SALVE — 
($1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatas. 

Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose Ir Wieboldt krautuvėse 

Z. G. STANIS COMPANY 
2822 A R C H E R A V E , 

Chicago 8, 111. Dept. D. 

Bilietų kainos: $2.50, 2.00, 1.50, ir 1.00. 
* Ložės (8 asmenimis) po $20.00) 

Bilietai gaunami "Draugo" raštinėje, 2334 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111., arba paštu, pasiuntus pinigus. 

^ 

T A U P Y K I T E P A S MUS DEL A T E I T I E S l 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS { CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
KUR — kiekvieno taupomi indėliai yra apdraus- KUR — pinigai kiekvienam taupytojai buvo fa 

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

KUR — visada buvo ir yra išmokamas aukštas K U R — patarnavimas visuose finansiniuose rei. 
dividendas visiems mūsų taupytojams. kaluose yra teisingas ir mandagus. 

TURTAS VIRS $6,100,000 

CHICAGO S A V 1 N G S A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
6^34 So. Western Ave., Tel. GRovehill 6 - 757S I. PAKEL, President 

SA 



\ 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I t iJNČlS Ketviftadienia» bal. 12, 135* 

IŠMOKO PADARYTI LIETU 
Padaręs daug nuostabių niems, nepakenktų kitiems, 

išradimų žemce, žmogus pra Prisibijoma, kad perdaug 
deda kpntroliuoti debesis, lietaus paleidus, gali susi-
Dabar moks'ininkams nesu- daryti audros ir net potvy-
daro didelių sunkumų padą- niai. Jau ir dabar New Yor-
rytį lietų, sukelti drėgną rū ko miestui iškelta bylos, su
ką ir paleisti minkštų lede- moję 2 milionų dolerių už 
lių krušą, j nuostolius, kuriuos sudarė 

lietaus darytojai, kai New 
$15,000,000 projektas i Y o rka s stigo geriamo van-

Tas dalykas jau įgauna dens. 
praktiškos reikšmes. Kaip Sunaikins uraganus? 
pianeša "U. S. News" va- Dar ne viskas ištirta su 
karinėse valstybėse farme- tvQ dirb iniu lietumi. New 
riai surinko po 5 centus nuo Yorko apylinkėse — jis sie-
akro ir sudarė kontraktą su k§ 50 mylių aplinkui. Kai j 
ulietaus darytojais", kad buvo daromi bandymai New 
jie ateinančią vasarą padi- Mexico valstybėje, sakoma, 
dins lietų 300 milionų akrų kad ten daryti debesų ap-
plote. Tas naujas planas jau liejimai sidabro-jodinu pa-
surištas su 15 milionų dole- veikė, kad net rytinėse vals-
rių išlaidomis. tybėse turėta sunkūs lietūs. 

Kaip sudaro lietu • S u t u . ° . r e i k ^ " «^r yra 
daug neištirtų dalykų, dau^ Į 

pirbtinis lietus sudaromas paslapčių. Kaikurie moksli-! 
šiuo būdu: visų pirma su- ninkai bandė debesį apsėti, 
randama debesys erdvėje, vandens lašeliais, ir tas su-
Tada pakyla lėktuvas ir į de darė lietų. Kiti mokslininkai i 
besį išbarsto to sausojo ledo ^ko, kad yra davinių ma-! 

mažyčius grūdelius. Arba— nyti, jog ateityje bus gali-! 
šauna į debesį sidabro-jodo m a įr uraganus tomis dirb-! 
(silver iogine) garus iš ge- tinėmis priemonėmis sunai-
neratorių, esančių žemėj*, kinti. Jau vienas bandymas 

Ta m?džiaga debesyje pra darytas jūrose apie 400 my-
deda formuoti ledo kristalus, iįv n U o Floridos, bet jo rezul 
kurie krenta į žemę kaip tatai pasiliko neaiškūs, 
šlapias sniegas ar lietus, ar S n ą l d o m * f e kariškiai 
purus sniegas — pareina - J " " 0 1 1 * * . . . -1 i 
nuo to, kokia oro tempera- T " 0 ^ ^ . t f ? B * e n P ? n a " 
tūra. Kai norima gauti stip- ?*?£ t l k ***t ^ 
rų lietų, tada surandami du ™ t i n f o r o Permainos. Ta-
debesų klodai. Viršutinis de .c.iau * a n m a i

 1
s l ; J ^ s n i a 1 ' ° i 

besis prisėjamas ledo gaba- l s C1?Ū™\ ~ a b i a U S i a i Ge'« 
lėlių, o krisdami per apati- n e r " ^ 2 ° * o m p a m 3 a ~ 
nį debesį lietaus lašai nusi- ****** veda tyrimus Ka-
ne:a žemyn ir apatinio de- ū k i a m s svarbu išmokti pa-
besio garus, sudarydami d a p y * P ^ B skyles debe-
stiprų lietų . 

C I A S S I F I E D ' A N D " H E L P W A N T E D " A D V E R T I S E M l N T S 
%* DRAUGAS" AGENCY 

23 E. Jackaon Blvd. 
Tel. — Wllbster 9-8196 

HELP WANTED — VYRAI 

M A I N T E N A N C E 
BELT MECHANIC 

Kąperienced in preparinK «'tn<l in-
stallim? cndlcss leather beita. 

E. F. HOUGHTON & CO. 
, 3 5 1 6 SIIII I.I>S A V E . 

SHIPPING CLERK 
T H O R O r r . HI4Y K X V VAU E NTF.D. 

Complete chnrge, mušt be able 
to Miprevisc 4 people*. 
GOOI) OPPORTITNITT 

r:\cel lent \vorking conriitions 
AVajccs aml bencfits. 
Near West Side 

\Vrite pivinR oomploto a bet ra et of 
experienee 

c / o "F" 

DRAUGAS 
2334 S. Oakley 

Prisibijoma audrų ir 
potvynių 

Žinoma, tas visas reika 

syse — bombardavimams, 
žvalgybai, nusileidimui. Yra 
mokslininkų, tvirtinančių, 
kad už kokios dešimties me-
eų bus galima orą kontro-

la s daTnlra" išėjęs" iš bandy- l i u o t i ištisuose regionuose 
Pr. mų laikotarpio, bet jau rim

ti mokslo autoritetai sutin
ka, kad žmogus įstengia lie
tų kontroliuoti ir net jau 
keliama mintis — ar nerei-1 P»jieskmii JANINOS CER 

PAIEŠKOJIMAS 

ketų išleisti atitinkamų įs
tatymų, kurie tvarkytų tų 

KAUSKAITES i š Kauno. 
Kas žinote jos gyvenamą 

lietaus" darytojų pastangas" Į vietą malonėkite paskambin 
kad jie su savo dirbtiniu4 

lietumi patarnaudami vie 
ti šiuc telefonu: 

GRovehill 6-8029 

W A N T E D 
YOUNG MEN 

FOR 

PRESS DEPT. 
N'o experienee neof'ssary. 

GOOD STARTING WAGE. 
n / R N T Y OF OVFRTTME 

STFADY W O R K 
& GOOD WORKTNG CONPITION3 

CRAFTERS, Ine 
12 S. J E F F E R S O N ' 

F R A X K L 1 X 2-1481 

• F L A T DIE HAMMER 
DRIVERS 

• P L A N E R OPERATOR 
• S H A P E R OPERATOR 

E x c e l l e n t , p i e c e w o r k s y s t e m 
with high incentive pay. 

FREE INSURANCE 
PAID VACATIONS 

POSITIONS PERMANENT. 
Your chance to work in one of the 

Finest FORGE SHOPS 

A. Finkl & Sons C* 
1332 W. CORTLAND ST. 

(2000 N. — 1400 W.) 
See Mr. Merki at onec 

METAL CASKET 
ASSEMBLER 

X o exi*erienee neeessary 

HASSMER BROS. 
218 W. OHIO ST. 

HELP WANTED — MOTERYS 

G I R L S 
WHO U VE ON WEST SIDE 

OR VVKST s r BURBS 
For Payroll ancll General Office 

4522 W I6th St. 
Ciawford 7-2200 

STENOGRAPHER 
ALSO 

TYPISTS 
Excellent working conditions. 

Steady employment. 
High salary and benefits. 

Near West side. 
Phone Mrs. Small 

SEeley 8-1045 

BUSINESS SERVICES 

STASYS FABIJONAS 
PEKKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. HOYNE AVE. 
TeL VIrgioia 7-7097 

REIKALINGAS BUTAS 

Dirbą porele jieftko 2V6-5 k a mb ne-
apstatyto buto pietvakariuose arba 
vakarinėse priemiesčiuose. Bus pui
kūs nuomininkai. Geriausi liudiji
mai, saukite kasdien 8:30-4:30 Mrs. 
Halverson, YArds 7-4200 Ext. 2223. 

REAL ESTATE 

Namtj savininkai, prašau paskam-
mininkai. Atsakinga jauna pora Ir 
mažas sūnel is (naujagimio laukia
ma) jieAko 3Vi-r» kambarių neap
statyto ar apstatyto buto šiaurčs va
karu. (N .W.) daly. Patys atremon- į 
mos. Mokia t&0-tQ i mfinesi. 

Lincoln 9-1506 
DANIELS 

Savininkai! Tuojau reikal ingas 4-5 
n am b. neapstatytas butas su vonia, 
jaunai porai kuri susituoks baland
žio m€n. Abu dirbantieji, bendra
darbiaus su savininku. Pageidauja 
pietvakarių daly. Skambinkite — 

PRospect 0-4520. 

Patterson and Racine 
F R A M E BFiDG. 

3—4's — Asbestos Siding 
Stove ht; 2 car garage. 

Excel lent condition 
Reasonably priced 

For quick sale. 

MUlberry 5-8306 

l le l iable eouple, both employed need 
:{-4 room unfurnished, heated apt., 
on Southwest Side wesst of Western 
Ave. Will decorate. Gan wait short 
\vhile or take immediately. WU1 be 
tenants you are looking for. Call 
KXgiewoed 4-5050 after 6 week-
days or all day Sat. or Sun. 

i .andlords — Immediate Attention! 
l'amily of 3 adults (2 employed) 
need 5-C room unfurn., unheated 
apt. on NW Side. 25 yrs. present 
address. Building sold. Being evicted 
Gd. refs. Will decorate. WK. 5-0425 

PROGOS — OPPORTUN1TIE8 

PARDAVIMUI DFJ.EKATKSV 
KRAUTUVJ5 

3 gyvenami kamb. užpakaly. 
Parduoda savininkas, 

skambininkite l .Afayette 3-S363 

PAY NO MORE 
TAXI C A B F A K Ė S ! 
THA.V T H E S E PRICKS! 

From any point in Chicago 
Heights to lOast Chicago g g c 
Heights 
Fr©m any point in Chicago 
Heights to Steger as far §5^' 
aa Hiehton Itd. 
29th St. to Orr Road. State St. to 
Scott Aveniu1 ineluding Maeler 
Highland (any\vhere in that ^5 ( " 
particular area 
Prom any point i n Chirago 
Hoights t., t ' i . t . ot- Milln * 1 . 0 0 
VVoods 
From any point in Chicago 4 5 ° 
Heights to Hilltop 
From any point In Chicago "Jgc 
Heights to Park Forest 

SHOPPKIt'S SPECIAIi 
T A K E A D V ANT AG E O F OCR 

^ ^ State St. t o Soott Ave. 
From ui t l i in these 

hotifMlarles to <lowntown area) 

KAIMO CAB, INC. 
231 Kast l l t h Street 

Pl ione C. H. 104 or C. H. H8 

Tuojau reikia buto. Atsakingai po
rai, su dviem mokyklą lankančiais 
vaikais skubiai reikia 415 kamb. ne-
apstatyto apšild. buto pietryčių da
ly. Turi persikelti, savininkas pats 
užima butų nuo gog. 1-os. Geros re-
1 omondacijos. Skambininkite KSse.\ 
5-7643. . . A 

Š I U R I A I — SKUBIAI — SKI'HIAI 
.1 suaugę, (2 valdžios tarnautojai) 
ir 7 m. vaikas skubiai reikalingi 4-
T> kamb. apstatrto ar neapstatyto 
buto pietvakariuose ar vakarų prie
miesty arti katal ikiškos mokyklos. 
Namas parduotas, turime apleisti 
iki gegužes 1-os. Jei norite patiki
mus nuomininkus skambinkite: — 
Dlckson 2-2351. 

še imininkai — atkreipkite dSmesj! 
3 suaugusių asmemi Seimai (40 me
tų firmoj) reikalingas 3-4-5 kamb. 

' be baldu apši ldytas butas pietvaka-
I rinej (S.\V.) daly, į vakarus nuo 
i YVestorn Ave. Gali tuojau užimti. 
i Patys yra buvę namų savininkai. 

Patikimi. Svarūs, ramūs nuominin
kai. PRospect 0-3501. 

Naujas "Draugo" Konkursas 

Ryškiausioji Lietuvių Asmenybė 
Pasibaigė pirmoji XX šimtmečio puse. Tai gera pro

ga iškelti nuooelnus tų lietuviu kultūrininku, rašytojui 
pedagogu, politiku, visuomenininku ir kitui, kurie dau
ginusia nusipelnė 1900—1950 metu laikotarpyje. Tam 
reikalui: 

1. Dienraštis "Draugas" skelbia konkursą: RYŠ
KIAUSIOJI LIETUVIŲ ASMENYBE. Konkursui skirtas 
straipsnis hiri būti įteiktas iki 1951 m. gegužes mėn. 1 
dienos. 

2. Už tris geriausius straipsnius skiriamos premijos: 
1 — 50 doleriu, II — 30 doleriu ir III — 20 doleri?. Pre
mijas parūpins DISTR1CT SAVINGS * LOAN ASSN., 
kurios vedėjas yra JUOZAS MOZERIS. 

3. Premijuotiniems kūriniams nustatyti teisėjų komi
siją sudaro: konsulas dr. P. Daužvardis, dr. K. Draugelis, 
redaktorius Edv. Kubaitis, dr. O. Labanauskaite ir 
prof. B. Vitkus. 

4. Konkurse dalyvaujančiam autoriui paliekama teise 
pasirinkti ryškiausią lietinių asmenybę (iš gyvų ar jau 
mirusių), ir ją apibūdinti. Pageidaujama, kad straipsnis 
būtų parašytas mašinėle ir nebūtų ilgesnis kaip keturi 
puslapiai (paliekant tarpus tarp eilučių — double space). 
geriau trumpesnis. 

5. Autorius gali siųsti kelis straipsnius apie kelis jo 
pasirinktus ryškiausius lietuvių tautos asmenis, pasirašy
damas tuo pačiu slapyvardžiu. Premija tegalės būti ski
riama tik viena tam pačiam autoriui. 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi 
pasirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pa
žymėti savo tikrąja pavardę ir adresą, taipgi įrašant siun
čiamų rašinių pavadinimus ir pasirinktą slapyvardį. 

7. Siųsdami savo rašinius konkurso komisijai, auto
riai tuo pačiu sutinka, kad jų kūriniai, premiją laimėję 
ar nelaimėję, gali būti išspausdinti "Drauge". 

8. Straipsnius siųsti adresu: Straipsnio Konkurso Ko
misijai, "Draugas", 2334 So. Oakley ave^ Chicago 8, III. 

HELP WANTED — FEMALE 

ST El fOORAPH KR 
EXPER1ENCKI> — NRAT 

G E N E R A L OFFICE WORK 
SALARY OPEN. 

P P L E A S A N T S I ' R R O r N D I N G S 
GOOD OPPORTT'NITY 

GROAR KNGINKERING CORP. . 
1051 W. 35th St. 
LAfayette 3-5144 

Typist 8C General 

Office Worker 
MUST B E GOOD AT F I G I R E S . 

GOOD OPPORTUN1TY 

Free Bus transportation to and 

from \vork. Good opportunlty. 

VIctory 2-8600 

Capable Ali Arouml Cleaning 

WOMAN 
5 DAYS. 

NO L A U N D R Y 
$30 W E E K L Y . 

Mušt have references. 
and Speak English. 

Congenial Home atmosphere. 
P H O S E C A. 7-3344 

GIRL 21-35 Y E A R S 
For Automatic Spot YTelding, 

Machine Operator and 
Lite Assembly W"ork. 

$1.10 P E R HOUR TO START 

Chicago Welded Products 
1109 BELMONT 

• HOUSEKEEPER • 
( some nursing experienee) 

TO CARE "OR 2 TNVALIDS. 
TO STAY NIGHTS 

SUNDAYS OFF. 
OWN PRIVATE ROOM 

CALL AFTER 4 P. M. 
BR. 4-9243 

Linksmumams yra savybe, ku
ri tuoj atneša atpildą, kai tik 
mes juo persiimame. 

—ScJioperihauer 

RIEGEL RADIO I R 
A P P L I A N C E SKRVICE 

Pietuose tai — Riegcl Radijo Ir 
Televizijos pardavimas ir aptar
navimas. Garantuota instaliacija 
ir aptarnavimas. Prie inamos kai
nos. ISve/.imo ir Atvežimo aptar
navimas. Visu rūsiu ir modelių. 

923K S. Ilrandon. 
KS.sev 5-0."»29 

Bien Venue Restaurant 
Koiite 21, 1 mylia j šiaurę 

Libertyville, 111. 
PATARNAUJAME 1 LIETUVIAMS 

K L U E N T A M S 
Duodame Pilnus Pietus: 

VIŠTIENĄ — STEIKUS — 
2UVT. 

Visuomet puikus maistas už pri
e inamas kainas. Kodčl neatsi lan
kyti ar paskambinti Šiandien? 

LIBERTYVILLE 2-2340 

še imininkai — pra&au perskaityti ir 
paskambinti jaunai porai; abu dir
bantieji; neužilgo susituoks ir j iems 
reikalinga vieta gyventi. Pageidau
ja 4-5 kamb. neapstatyto buto va
kariniuose priemiesčiuose. Reikal in
ga nuo birželio (June) mėn., bet ga
li užimti ir tuojau. Puilįūs nuomi
ninkai. L A u n d a l e l -Ot4t . 

Atsakinga pora su trim vaikais (2 
mokykl inio amž. ir kūdikis) j iesko 
S kamb. apšildyto namo ar buto ge
roj pietryčių ar pietvakarių apyl in
kėj arti katal ikiškos mokyklos. Mo
kės iki $90. mėnesiui. Gali užimti 
tuojau ar palaukti iki birželio 1-os. 
Prašau skambinti: \VKntworth 6-
2U45. 

7146 S. SACRAMKNTO 
LAŠT ONE L E F T 

READY FOR 
IMMEDIATE OCFPANCY 
5 rm. Georgian Residence 

larce bedrms.. Auto. oil heat. 
CABINET KITCHEN 

Full priee $15.250 
AVORCEK & CO. 
Klldare 5-4007 S 

B Y OWNER 
% 1,000 or best offer. 

LOT 100x188 AT S5TH 
Lot 100x188 at 85th and MENARD. 

RESTRICTEI) and Bl ' ILT CP. 
Owner mušt at onee. 

MAKE O F F E R 

PRospect 6-5817 

Vic. 87th & Robert Rd. 
WILLOW SPRINGS 

Beautiful hillside homesite on 159x 
1 3 2 ^ plot. Reasonably priced for! 
(iuick sale by owner. Mušt saerifice. 

Phone BEverly 8-5610 

$19,750 
CICERO 7 room brick residence 
gas heat, side drive, Austin Blvd. 
near 18 th Street, Berwyn. General 
Grocery business grossing $C,000 
monthly oVner mušt sell at a bar-
gain. 

37^; foot corner residence lot 
$2.300. For Information call: 

OLymplr 2-0703 

(DOMIOS KNYGOS 

MEN'S U T . A R S H O P 
prlcrd for q«ick sale. 

A complete stock of Men's furnish-
ings. No other haberdasher in neigh-
borhood. 4 year lease. Modern liv-
ing ąuarters in rear. Leaving city, 
will sell for priee of inventory. 
Phone: — 

N E . 1-0B04 

P A P I G I N T A K N Y G A 
Apdovanokite visus pažįstamus 
amerikiečius T. Angelaič io anglų 

k. knyga 

Who ls VYorse Stalln 
Or Hitler? 

Knygoje aprašoma T ė ^ n ė s kan
čios ir kovos už laisvę. Kaina75c. 
Perkant 5 egz. ir daugiau — 50 c 

Užsakymus su pinigais s iųskite: 

DRAUGAS 23S4 S. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

Užsakytos knygos pasiunčiamos 
paštu. 

LAUNDROMAT 
Forced to sell. Well established bu
s iness in busy residential section. 
10quipment includes 22 washers, 2 
extractors, 3dryers and a water 
softener. A 5 year lease and low 
renta. This is a money maker. Mušt 
see to appreciate. Phone owner 

DIversey 8-8986 

P R I X T I X G PI/ANT & CARD S H O P 
Will sell seperately or together. Bu
siness established 11 years. P lant 
includes 3 presses, A eutt ing ma
chine and over 100 cases of type. 

A SOUNI) GOOD BUSINESS 
IDEAL FOR LITHUANIAN 

FAMILY 
P h o n e LO. 1-3464 

>, 

PARDUODAMA TAVERNA 
Labai puįki Liąuor ir Tavern krautu

ve su dviejų datų namu. Labai reta to
kia proga pasitaiko, kad tokia specialiai 
įrengta vieta galima 'užeiti lietuvių ko
lonijoj prie didžiulių biznio jstaigų ir 
geriausioj padėtyje. Kaip transportacija,, 
mokyklos, bažnyčia ir visi kiti patogu
mai. Viskas apie pora blokų atstumo. 

Vieta labai parankiai ir modemiškai 
įrengta su visais parankumals. 40 pėdų 
baras, su tiesioginiu alaus leidimu arba 
"Direct Draw", oficiališkai pritaikintu 
refrigrratoriu del bonky, kitas refrižera
torius del liąuor krautuves, visi trys turi 
atskirus motorus. £xhaust fan ir kitus 
fans, television shuffleboard, gera svetai
ne, stock ruimis, su gera loading platfor
ma ir trijų mašinų garažu. Skiepas 7J4 
pėdų augščio po visu namu su vandens 
apsaugos įrengimu. Centraline vandenio 
šiluma šildoma su alyva įr automatiškas 
50 galionų (gas) šildymas del vandens. 
Specialiai įrengtas stock ruimis del extra 
stock. 

Ant antrų luby du flatai. sesių ir pen
kių kambarių, vieną flatą galima užimti 
greitai. Viską galima nupirkti už 
$25.000,00, nes savininkai turi išvažiuoti 
į kitą valstiją dėl antro biznio. 

Dėl informacijų kreipkitės tiktaį raštu: 
"DRAUGAS" Nr. 200, 2334 So. Oakley 
Ave., Chicago 8, 111. 

Responslble young eouple \vith small 
baby now living with relatives des-
perately need 4-5 rm. unfurn. apt. 
in good residential distriet on South 
Side. Hest references. Call soon as 
possible. SHeldrake 3-3398. 

Savininkai! po 12-OH metų Šioje 
vietoje turime skubiai persikelti, 
namas bus atremontuojamas. Atsa
kingai, 4 asmenų, šeimai skubiai rei
kia 4-5 kamb. neapstatyto buto piet
vakarių dalv. Galime tuojau užim-1 
ti. CLiffsitle 4-6352. 1 

Gauta nedidelis kiekis albumą 
LIETUVA VAIZDUOSE 

Tšanga ir parašai po paveikslais 
lietuvių, anglų, prancūzų ir vo
kiečių kalbomis. L.T.B. Hesseno 
Apygardos Komiteto leidinys. 116 
puslapių. 

Kaina $1.25 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS", 
2SS4 S*. Oakley Ave., 

Chicago 8, m. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Ar supažindinai savo kai
myną su "DRAUGU"? 

WHOLESALE BAKERY 
North West Side. 

Needs experienced baker to assume 
partnership in rapidly expanding bu
siness. Some capital neceasary. An 
opportunity for the right man. 

Phone owner for details 

Hl 'mboldt 6-3899. 

Namas ir biznis. Parduodamas ne
brangiai namas su bizniu. Gal ima 
tuojau užimti butą iš 7 kambarių. 
Kreiptis nuo 6 vai. vak. iki 9 vai. 
vak. 4424 So. \Yashteiiaw Avenue, 
2nd Floor. 

tir 

JDOMIOS KNYGOS 

DAR 
GALIMA GAUTI 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
Per AID 0VERSEAS, Inc. 

2244 W. 23id PI., Chicago 8. 111. VIrginia 7-8711 
Aid Overseas Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siuntiniai pakuojami Europos sandeliuose, o užsakymai 
Iš Chicagos siunčianti AIR MAJŲ Užsakant didesnius kiekius 

duodama nuolaidu. Pristatoma laike 15-20 dieno. 

1 

398 pusi. Kaina $2.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " , 
2 3 3 4 S o . O a k l e y A v e , 

G h i c a g o 8 , 111. 

Siuntiny* Nr. 1 — $6.70 
2 sv.kiaulinių taukų 
2 av. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 oza.) kenuoto bekono 
1 d6žut8 (400 gr.) margarino 

Siuntinys Nr. S — fft.90 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv.kiaul ienos mCsos 

Siuntinys Nr. 6 
A. 10 svarų cukraus | 2 .60 
B. 20 sv. cukraus $4.70 

Siuntinys Nr. 7 
A. 10 sv. b a l t k v i s t miltų $2.10 
B. 20 sv. balt. kviet. miltų $ t . t 0 

Siuntinys Nr. 10 — 96.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
i sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
i sv. šokolado 

Siuntinys Nr. 12 — $6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 s v. kiaulinių taukų 
3 av. degintos kavos 
2 sv. cukraus 

i ST. kiaulienos mėsos 
2 gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. l t — $t .§5 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
4 sv. degintos kavos 
4 H sv. cukraus 
! gabalai tualet. muilo. 

Siuntinys Nr. 24 — $11.56 
& sv. rūkytų lašinių 
5 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
6 sv. degintos kavos 
2 sv. marmelado 
2 sv. sūrio 40% riebumo 

Geriausias beveik naujų įrengimu 
pasiūlymas už grynus pinigus. 

SODA FOUNTAIN—9-ių p§dų Bas-
tian ir Blessing: 5 gal ionu ta lpos 
l edams (iee eream) ar šaldytam 
"eustard" gaminti maftina: 18 p€-
dų "lunch counter" ir 9 "stovės": 
"doughnut" mašina ir "dispensing 
case": 3 stalčių "Toastmaster" ban-
delhj ir maisto Šildytuvas, š ie įren
gimai visi tobulame stovyje. Teirau
kitės 120 IJncolmvay Kast, Valpa-
raiso, Ind., Tel.: Valparaiso 11074 
ar 798M. 

PARDAVIMUI 
R E S T O R A N A S 

P R I E PERSĖDIMO KAMPO 
OOLONY RKKTAl'RANT 

5856 S. Ked/ i e Ave. 

PRANEŠIMAS 

i 
Siuntinys Nr. 14 — $5.70 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. cukraus 
•v •nsrmelado 

Siuntinys Nr. 25 
R 9 sv. gryn. kiaulinių tau

kų — $5.26. 
C 16 sv. gryn. kiaulinių tau

kų $8.00. 

Siuntinys Nr. SO 
A » sv. degintos kavos — $6.46 

Siuntinys Nr. 93 — $8.50 
5 sv. kiaulinių taukų . . 
6 sv. degintos kavos 

Siuntinys Nr. »4 
A. 6 sv. šokolado—$6.10 
R s sv bičių medaus—$5.09 
C. 6 sv. kakavos—$4.60 
I. 6 sv. margarino $8.70 

Ri tmines g imnast ikos ir IIHMIOT 

IUMIS šokio studija. Vadovauja 
Liucija Grigaliūnaite i r Aldona 
Valeišaite. Atskiros mankštos ir 
tokių grupes moterims, jaunimui 
ir va ikams (nuo 3 metų a m 
žiaus) . Telefonuoti CAlumet 5-
9339 kasdien nuo 11 iki 1 vai. 
dieną ir Antr., Ketvirtad. ir š e š -
tad. nuo 5 iki 7 v.v. 3130 S. Hal -
sted St. (prieš Liet. Auditoriją) . 

HUMPTY DUMPTY 
NURSERY SOrlOOL 

F R E E TRANSPORTATION. 
R E A S O N A B L E RATES. 

C H I L D R E N FULLY I N S U R E D 

HILLTOP 5-7708 
8826 S. ASHLAND AVE. 

J> 

IŠNUOMOJAMA 

Perskaitę "Draugą", duokite ji kitiems. 
Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

VYRO I6NUOJMOJAMAS 
KAMBARYS 

Sužinoti 2233 \V. 67th st. 
Pirm. aukštas . 

Tikra meile tai kaip dvasių 
pasirodymas: daugelis apie jas 
kalba, bet nedaug kas mate. 

—La Rouchefoucauld 

Dievas yra Dangaus pilnuma; 
žmogus vra meiles pilnuma 

—V. Hugo 
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"NEMUN 

J/f-

A P I E LIBE 

Kaį pasirodė 
visi jį priėmėme 
kiuo jis skelbėsi 
klausomas kuUC 
las'\ 

Tačiau iš nr. 
keti, kad jo par* 
taip jau sutampi 
ros žurnalo pask 
"Nemunas" nėr 
nepriklausomas 
12 skaitome ap 
lietuvių katalik 
"Tėviškės 2iburii 
esanti '' susimet 
tiška grupelė". 

Kad 4 'Nemun 
redaktorius I 
turėjo reikalų 
sektantais — 
kais, tą mes žino 
patriotinį, lietu 
šios mokslininko 
pokos redaguoja 
tį reikėtų sieti 
kurnu, tai jau 
grupės politine 
o ne kultūros 
skirtis. 

Ta pati tende 
kiša ir kitur, 
kur pabrėžiama 
tuviškos parap 

išmoka arti mil 
cionaliniams bai 
lams". Lietu via 
kasmet gauna 
žino, kur jų pin 
mokyklų, parap 
mui, labdaros n 
laikotarpiu, geli 
ni'js. lietuviai 
per NCWC pasu 
nyčios lėšomis, 
rinėms Bažnyčic 
davė. u Nemune 
rius L. Dovyde 
pats tarnavo 
ternackmalui, 
au^gl.ą vietą o 
statytos vyriaus 
se, internacional 
bar tebesivaider 

Liberalų 
Tame pat " 

5 įžanginiu eina 
los straipsnis 
pie Liberalų SJ 

Čia patiek iam 
daryti liberalų 
autoriaus vadin 
kalų". Ką jis 
rikalų terminu 
pusi: ''Klerikali) 
miasi krikščioi 
puoselėjimu, tik 
talikų pašau lėž 
dicijos gynimu 
ir valstybiniam 

Taigį — libei 
būtų priešpast 
katalikus, į Ii 
* 'Nemuno" ved 
tojas Br. Rail 
traukti sociali 
ninkus, tautii 
juos jungs? Ūl 
— socialistai 
sizmo, tuo gi t 
tininkai nuosa 
labiau konserv 
liaudininkus ir 
mokratus. Taį 
in iš žemes rei 
voje, iš palikti 
rų. 

"Politiniame 
Raila tautininl 
budina: *'Jų į 
totas naujas n 
nes santvarkos 
savo metodais 
nis ir diktatu 
6). Tuo gi ta 
kai ir sociali 
kratijos šalini 

Belieka tik \ 
bėralinio blot 
jungtis: neap 
katalikus. Nor 
tinį junginį iš 
rėjai turėtų vi 
nių ūkio, vai 
tvarkos klaus, 
monės gaietų 
stiprindami ry 
drą neapykani 
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DiBNEASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILONOIS 
• ' 

nos bus užrašomos. 
Karnavalo pelnas skiria

mas namo — salės reika
lams. . 

~h. V. senioru kp. vaMyba 

P A D Ė K A 

\ 

. Siuvėjų žiniai 
CHICAGO, 111. — Lietu

vių siuvėjų (kriaučių) loka-
las 269 ACW of A. susirin
kimas įvyks balandžio 13 d. 
vakare Amalgamated Cen
tro name, 333 So. Ashland 
blvd. Prašome visų narių &* 
silankyti į susirinkimą. 

F. Frusis, rast. 

Meilė yra akla vadove, ir tie, 
kurie ją seka, dažnai paklysta. 

—C. Cibbcr 
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A A. 
ONA ŠEDVILAS 

( U S E U S ) 
Gyveno 315 Kensington Ave. 

Mirė bal. 10 d., 1951, 5:10 
vai. vak., sulaukus senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., švgkšnos parap., 
Pempiškių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me du sūnus: Frank, mart i 
Margaret : Charles, mart i Elea-
nor. Penki anūkai . Giminai
čiai: šntukšt ir Šlajus šeimos 
Ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Priklausg šv. Onos Draug. 
Kūnas pašarvotas Bukaus

ko kopi., 10821 So. Michigan 
Avenue. 

Laidotuves jvyks šeštadienį, 
bal. 14 d. Iš koplyčios 8:30 v. 
ryto bus at lydėta į Visų šven
tų parapijos bažnyčią, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos u i 
veliončs sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, M a r č i o s , 
Anūkai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. L, Bukau
skas. Tcl. PUllman 5-9661. 
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ANTANAS DAUKAS 
Gyveno 144G 8. 

Cicero, 
49th 

111. 
Ave. 
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10 Mirė bal . 11 d., 1951, 8: 
vai. ryto, sulaukęs pusumž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr., Kupiškio para
pijos, Šimonių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Julijona, d u k t ė 
Kuth, broliai ir seserys Lietu
voje. 

Priklausė šv. Antano, Visų 
sų šventų, šv. Vardo Draugi
joms. 

Kūnas pašarvotas Vanaitis-
Vanee kopi., 1446 S. 50th Ave. 
Cicero, 111. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
bal. 14 d. Iš kopi. U: 15 vai. ry
to bus atlydėtas į šv. Antano 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionius siolą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į av. Jurg io kapines, 
Kenosha, Wis. 

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

Nuliūdę: žmona ir Duktė. 
Laidotuvių direkt. Alfredas 

Vasaitis-Vance, Tcl. OLympic 
2-1003. 

A. A. 

ONA AKSOMAITIENE 
Mirus mylimai žmonai ir motinėlei tariame nuoširdžiausią 

ačių visiems, kurie velionei parodė paskutinę pagarbą, ir savo 
užuojauta paguodė mus liūdesio valandoje. 

Dėkojame gerbiamoms redakcijoms, vienuolijoms,, Tė
vams ir Broliams Marijonams ir Nekalto Prasidėjimo Seselėms. 
K u n i g a m s : Prov inc i jo lu i J . J anč iu i , M I C , J o n u i Cižauskui , M. 
Jodkai, MIC, J. Pauliukoniui, MIC, V. Atkočiui, MIC, P. Skro-
deniui, MIC, A. Mickai, MIC, J. Savukynui, MIC, J. Malinaus
kui, MIC, S. Sapliui, MIC, E. Montville, SJ., J. Navikevičiui, 
MIC., De Marchi, J. Schrauder, šv. Dovydo parapijos kunigams, 
Welsh, Robideau, ir Lima. Kunigams: E. H. Schoenig, SVD., 
M. Murphy, OP., J. Cavanaugh, CSC, M. Fremeyer, OSB., P. 
Vadachery, E. McManus, H. Welp, J. F. Kelier, SJ., Milwaukee 
Marijonų Namo Kunigams, P. Remeikai, MIC-, B. Broderick, 
dijakonui J. Osui, MIC, subdijakonui A. Kleivai, MIC, klieri
kams J. Petraičiu^ MIC, R. B&įniui, MIC, P. Cibulskiui, MIC, 
A. Kelpšai, MIC, B. GwazdauškuL\MlC., V. Kamarauskui, MIC, 
P. Kranch, MIC ( 

Dėkojame Beari "V^JPįjienger Unit 119r American Legion 
Auxiliary, Moterų Sąjungai 54 kuopai už gėles; taip pat ir 
Kathryn Twitchelk, Mrs. Helen Smith, Anthony Schulte šei
mai-, E. Bayorin ir šeima, ir Tillie Dosiart. Dėkojame K. Ste
panauskui, ir karsto globotojams L. Danneels, P. Ryan, W. 
Ryan, J. Schulte,- J. Axon, ir M. Majauskui. 

Širdingai dėkojame profesoriams S. Kolupailai ir šedmai, 
J. F. Nims, R. Browne, E. Winkler. Taip pat Mr. and Mrs. M. 
O'Hara, Mr. and Mrs. R. Gray, Mr. and. Mrs. W. Bramley, C 
E. Bozek, Virginia Balnis, Victor Kroeger, J. Kohn, A. Vedu-
geres, A. Kratage, A. ir H. Rauby, E. ir D. Dofter, Mr. and. 
Mrs. R. P. Danneels, Mr. and Mrs. W. Gollwitzer ir M. Axon, 
O. Banonis, Mr. and Mr. A. Labutis, A. Engratt, W. Ryan, V. 
ir J. Lotus, R. ir A. Dueweke, Mr. and Mrs. P. Ryan, R. Mik-
nis, Mr. ir Mrs. S. Paurazas, L. Danneels, Mr. and Mrs. C 
Basney, M. Marcinkevičius, Mr. and Mrs. Gražulis, Mr. and 
Mrs. F. Biehl, Dr, ir Mrs. Stuart Schwikert, H, Kaiser, T. 
Biehl, U. Naujokas, A. Preston, P. Bandža, M. Samonis, Mr. 
ir Mrs. Majauskienė, Anelė Vitugeris, A. Valuntaine, F. Ve-
dugeres, J. Schulte, J. Aksometes, A. Balkus, Mr. Glac, J. Rud
žius, H. Rauby, A. Mikelonis, M. Jackson. V. Lotus, C. Eita vi
dus, A. Eitavicius, R. Zimmer, R. Miknis, A. Brazauskas, E. 
Paurazas, M. Šimonis* J. A. Petrauskas, V. Mikalauskas ir Ma-
thilda, E. Dofter. Mr. ir Mrs. A. Ambrose, Mr, and Mrs. A. 
Ambrose, J., Mr. ir Mrs. Grazilus, Mr. ir Mrs. W. Bramley, Jr., 
Mr. and Mrs. M. O'Hara, R. Gray, W.P. Ryan, Mr. ir Mrs. E. 
Bayorin, J. Miskevicius, V. Bridgevaitis, L. Barotis, J. Mede-
nis, P. Bandža, P. Medonis. A. Zagras, ir E. Garcia. 

Taipgi dėkojame visiems tiems, kurie teikė bet kokią pa
galbą bei užuojautą. 

Vyras Antanas ir sūnus Kun. Ed. Aksomaitis, MIC. 

Visai p. p. MATULEVIČIŲ šehųai, 
jų mylimai seseriai t 

. G R A Ž I N A I 
mirus, 

didžiame jų liūdsyje reiškiame 
, gilią užuojautą. 

PAŠKANIENfi ir BUIVIŲ šeima 

4 1 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

— Sa\luinko — 

St. Caslhiir Monument 
Company 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

wS> -SSUKS. ^a^ 
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TURIME DIDEI4 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTŲ, 
LAIKRODŽTTJ. 

BRANGENYBIŲ 
SIDABRINIŲ 

INDŲ, 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ, 
RADIO I R 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ, 

IR KT. P R E K I Ų 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 
John A. Kasa Duodama 1 metą 
(Kazakauskas) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
rel. LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuvė Brightoo Parke 

{steigta 1916 metalą 

MELSKITĖS 1$ LIETUVIŠKOS MALDAKNYGES 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. 
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788 $4.00 

RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P . M. Juras 
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544 £3.00 
MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuviu R. K. Kunigų 
Vienybe, išleista Chicago jb, 1935 m., psl. 256 60c 

Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygių eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti 

karto su užsakymu. 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

" D R A U G A S " 2334 S00TH 0flKLEY A V E N O E 

nnHiTTiHimgmi C h i c a g o 8, I 1 1 i n o i s 

J U O Z A S A. RUDYS 
Gyveno 2511 W. 45th Place. Tel. LAfayette 3-8476. 

Mirė bal. 9 d., 1951 m., 3:30 v. ryto, sulaukęs 33 m. amž. 

Gimė Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime tėveliai Ieva ir Mykolas, se

suo Julijona, dėde Juozas Rudys ir jo šeima, teta Matilda 
Čepulienė ir jos šeima iš Rockford, I1L Pusbroliai Juozas ir 
A n t a n a s P o š k a i i r j ų še imos . Dėdienė P e t r o n ė l ė Rudienė , j o s 
šeima ir kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus kopi., 4348 S. California 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktad. bal. 13 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve-
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Tėvai, Sesuo, Dėdė, Teta ir kiti Giminės. 
Laidotuvių direkt. Julius Liulevičius, Tel. LAfayette 3-3572 

KAPŲ PAMINKLAI 
TIESIAI 

IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant 
aavo mylimo asmens kapo — tie
siai ii š i o s vieninteles lietuvių 

paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome J visas kapines—arti ar toli. Nuo akmens 
šlifavimo Iki raidžių iškalimo ir paveikslų idftjimo — BITTIN'S 
tr KAMENP^Y'S ekspertą, darbas Jus patenkins. Dirbtuve veikia 
sus 1902 m ų. 

Aplankykite mus kr pamatysite gražius pavyzdfius. Atidarą 
yra visomis dienomis kr visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S MONUMENT VV0RKS 
W. 111TH STREET TELEF. BEVERLY S-OOOf 

ŠV. Kazimiero Tartu. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermitage Ave. 
TeL YArds 7 174U2 

4330-34 S. California Ave. 
TeL LAicryerte 3-0727 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

FUdio programos 
»» notiei WGES (1390 k) 
leidžiama l>» icitaJtra) 
nuo a I.*> iki 9 30 tai. ryta 

Ii ii i M L L m I t / k* m Mm M I JvHl 1L L UJJLllUJ 
i 

'J.JW' 
LIODĖSIO VALANDOJ 

Šaukite 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublio 7-8600 — 7-8601 Automobiliams Vista 

Tiems, kurie jryvena kitos*, miesto dalyse gausime 
koplyčią arčiau josų namu* 

mvuimašo VAJNAFTDOJIC K R E I P K I T Ė S PFUDB 

ANTHONY B. PETKUS 
IAAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

BVTI MODERNIOS KOPLYČIOS JCSŲ PATOOUMBi 
1410 S O . 5 0 T H A V E . , C I C E R O , U J U 

Telefonas TOWNHALL S-2109 
9812 SO. VVESTERN AVE, CHICAGO, UJO. 

Telefonas GROVEHILL 6-0142 
MSeą patarnavimas yra. greitas, mandagua Ir |Ssa| 

finansiškam stoviui prieinamas. 

• » » • • » » • • • » • • « • • • • • • • • • • » « • • • • • • • • 
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuiansų patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną i r naktį. Biei-
k ai e, šaukite 

Mes tur ime koplyčias 
visose Chicagos i r 
Roselando dalyse ir 
tuojau p a t a r 
naujam. 

f 

\ 

Lietuvių Tremtinių Bendruomenes išleistas 

Lietuvių Kalbos Vadovas 
Kaina $4.50 

galima užsisakyti "Draugo" Administracijoje. Užsakytas 
knygas išsiųsime paštu 

Užsakymus kartu su pinigais prašome siusti: 
DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, I I I 

' > 

J 

"Drauge" rasite veikusių, geriausių žinių. 
o o 1 

LACHAYVICZ IR ŠONUS 
2814 W. 28rd PLACE TeL Virginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 6-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VV. 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET Telephone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PUllman 5-0661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. L1TUAN1CA AVE. TeL YArds 7-4908 

JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-1188-1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAiayette 8-8572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VV. 46th STREET TeL YArds 7-0781 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, bal. 12, 1951 

A. J. VALSTYBĖSE i mus — V. Sidzikauskas dalyva 
vo suvažiavime atstovų tų 
tautų, kurios yra už geleži-

X Dosnūs parapiečiai. Gi- \ nes uždangos. Suvažiavimas 
mimo Šv. P. Marijos parapi- įvyko VVashingtone. Tą fak-
jos, kur klebonauja kun. J. tą pažymėjo ir lenkų laikraš 
Paškauskas, parapiečiai pra j tis "Ameryka — Echo", 
ėjusių Velykų dienoje aukų _ S u l i e t u v | ^ t i l m m l u 

sudsjo $6,058.93. P « e i U | bendmdarbiauįa ukrainiečių 
^ o / ^ r A ^ ^ - partizanai. Ukrainiečių su-
jo $91,792.06. Apmokėjus vi 
sa s išlaidas ižde liko $47,-
208.91. Ateinančiais metais 

VOKIETIJOJ 17 METŲ JAUNUOLIS 

manoma pradėti statyti nau 
ja bažnyčia, kurį kainuos 
daugiau kaipo pusę miliono 
dol. 

X J. J. Aukškalnis, ' 'Drau 
go" atstovas Garyje ir a-
pylinkės miesteliuose, patar 

važiavimas New Yorke iš
nešė rezoliuciją, kurioj Ame 
riką prašo visokeriopos pa
galbos ukrainiečių slaptajai 
armijai. 

— Lietuvos laisves klausi
mu, iškeldami lietuvių tau
tos nuopelnus ir pabrėždami 
lietuvių troškimą atgauti ne 
priklausomybę, kongrese kai 

— P. V. Gyčio straipsnį 
"Politinės Lietuvos aapira- j 
cijos įsidėjo angliškasis lalki 
rastis "ABN Correspon- j 
dence", leidžiamas Vokieti- i 
joje. Nupasakojama strategi; 
nė Lietuvos padėtis, pavaiz-i 
duojcrca žiauri ir kruvina so' 
vietinė okupacija Lietuvoje; 
bei pabrėžiamos Lietuvos 
laisvės viltys. , 

pininkavęs prekybininkams | b § j 0 i r t r y s lenkų atstovai: 
bei profesionalams pasve i - , T Machrowicz (Mich.), J. 
kinti savo khjentus per. L ^ g u { M i c h. ) ir J. Klu-
"Draugą" Velykų, proga, d a | c z y n s k i ( M i c h . ) . A p i e tai ra 
bar savo veikiąj nukreipė į 
politiką. Mat pirminiai Ga-
ry savivaldybes rinkimai į-
vyks gegužės 8 d. Kadangi 
didžiuma G a r y lietiryių 
44Draugo" skaitytojai ir įįo-
litiškai gerai susiorganiza
vę, tai kandidatai žino, kad 
pasiskelbusiai "Drauge" ga
li daug sverti balsavimuose. 

X Paskaita vedusiems. 
Lietuves Vyčių 14-tos kuo

j o s iniciatyva, balandžio 15 
d., parapijos salėj ruošiama 
paskaita vedusiems (Cana 
Conference). Paskaita bus 

įdomi ne tik neseniai susi
tuokusiems, bet jau ir pa
gyvenusiems moterystėje. 
Paskaitą duos ir į įvairius 
klausimus apsakinės garsus 
' 'Cana Conference" vedėjas 
kun. Francis Pilas, SJ. Pas 

še ir lenkų laikraščiai. 
— Tas pavydas... Worces-

teryje, Mass., Lietuvių Biz
nierių ir Profesionalų Drau
gija suruošė metinę vaka
rienę, kurioj kaibėjo visa ei 
lę biznierių. Visi pasisakė, 
kad tos kolonijos lietuviai 
galėtų daug daugiau nuveik
ti, jei jų tarpe nebūtų pavy
do. 

— Povilas Butkys ir Algir 
dati Kanauka Mississippi vai 
stybėje vienoj kolegijoj stu
dijuoja aeronautiką. 

Iš Lietuviu Gyveninio Tremtyje 
IIANN0VF.RI0 PABALTIECHJ ACCl STOVYKLA 

A. MAKAUSKAS, Vokietija 
Išvažiavus iš Hanoverio i čią, kol ir jis nutilo, kai ma 

tramv2.jum ir dar pa važia-

KANADOJ 
— Kanadiete — lietuvių 

bičiule. J. Larche Timinso 
miesto burmistro žmona, ro-

tort^"fWyt»^r į rasidŠs • d . a n t i d » u S simpatijų lietu-
per milias 9 vai. šv. Anta-

D1I). BRITANIJOJ ! 
i 

— Automechanikas — bat 
siuvys. Buvęs Kauno Augš-
tesniosios Technikos Mokyk; 
los mechanikos instrukto-| 
rius, motorų ir auto specia
listas, A. Gertus jau ketvirti 
metai dirba vienoje Leiceste 
rio batų dirbtuvėje su kitais 
dviems lietuviras. šis treje
tukas per dieną priklijuoja 
1920 porų padų. A. Gertus.-
savaitėje uždirba 5 svarus, 
12 Šilingų" a t s k a i č i u s m o - Kenneth Sholz, 17 metų, iš Crete. 111., teisiamas už užmušimą 13 me-
k p ^ h i a i r a n k a * trauna 4 S įmžiaus B a i y Rodenburg'ą. Sėdi iš kairės į dešinę: J. R. Jawors-
KesciUS, > ranKas g a u n a * k i Kenneth Sholz ir (leo H. Letow. Stovi: T. J. Kilroy ir Edward 
s v a r u s , 16 Šilingų. D a b a r j i s Kent. Sholz advokatai prašo, kad jo prisipažinimas būtų atmestas, 
r eng ia s i i šemigruo t i į K a n a - , nes, girdi, jis išgautas prievarta. (Acme) 
dą, krd galėtų dirbti savo 
specialybėje. 

— Organizuojasi Vaidy
bos mėgėjai. Norėdami suor 
ganizuoti scenos mėgėjus ir 
duoti meninio peno lietuviš
kai visuomenei, iniciatoriai 
ėmėsi burti į atskirą viene
tą vaidybos mėgėjus Man-
chesteryje. 

Ta pati mintis kilo ir 
Bradforde. 

vus kelias stotis autobusu 
atsiduri laukuose, su kai kur 
išmėtytais kaimo ir netolie
se esančio Conti fabriko pa
statais, čia, laukuose, iš vi
sų pusių prieinami vėjui, au 
droms, sniegui ir lietui pritu 
pia keliolika žemų, iš lentų 

lonus kun. Ruokis, daug me
tų su meile ganęs savo Han 
noverio aveles, iškeliavo į 
Ameriką. Vienas po kito 
traukia lietuviai į tolimus 
kraštus, palikdami čia vis 
mažesnius lietuvių būrelius, 
bet ir pačius skurdžiausius. 
Kaselis ir Lėliai išvažiavo. 

sukfdtų barakėlių, kuriuose | Tik ką išrinktas naujas ben 
gyvena net keli šimtai trem druomenės pirmininkas Šu
tinių. Toli nuo miesto, nuo ! kys su žmona jau VVentorfe. 
krautuvių vargsta tremtinio Tikisi lengviau praeiti, nes 
vargą ir keliasdešimts lietu- prieš kvietimą gavo netikė-
vių. O jų čia daug buvo. Ke- j tai pranešimą, kad žmonos 
Ii šimtai jau iškeliavo lai- brolis, Amerikoje miręs, pa-

no parapijos bažnyčioje. 
viams. Ji yra išmokusi lietu 
viškų dainų, jau gali lietu
viškai susikalbėti ir turėda-

Rašytoas Antanas Vai I ma lietuvišką žemėlapį pui-
čiulaitis rašo Chicagos Lie-jkiai yra išstudijavus lietu-
tuvių Rašytojų klubui atvyk ; viskas vietoves, tikėdama 
siąs šeštadienio rytą į Chi- j kada nors jas ir asmeniškai 
cagą, kad vakare galėtų da- aplankyti. 
lyvauti rašytojų suvažiavi
me. Rašytojų premija $500 
už io ' I ta l i jos vaizdus" bus 
įteikta sekmadienį Literatū
ros šventėje Lindbloom high 

— Planuoja lietuvių kolo
niją. Montreaiio lietuviai pla 
nuoja lietuvišką koloniją. 
Numatoma nupirkti didelis 
žemės plotas, kuriame tilptų 

— Pasikeitė vadeivos. Iš 
LSSA Vadeivos pareigų pa
sitraukė sktn. Spalis. Nau
juoju vadeiva dabar paskelb 
tas pskt. K. Vaitkevičius. Jo 
adrseas: 55, Byron St., Der
by. 

-— Leicestery je apie 30 lie
tuvių^ Leisteryje, lengvosios 
pramonės centre, prisiglau
dė apie 50 lietuvių. Iš jų 6 
jau išvyko į Kanadą, o 15 
dar rengiasi išvykti. Tarp ki 
tų čia, gyvena rašytojas F. 
Neveravičius. 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 
Tarybų Lietuvos ministeriai ir jii garbintojai 

mes jieškoti. . 
Tremtiniai vieną kitą len

tą nusitvėrę bando sulopyti 
per tiek metų jau visai su
triušusias grindis, bando da
žais ar kalkėmis nors kiek 
padailinti savo butus, kad 
nors keliems mėnesiams ne
simatytų aprūkusių lubų. 

Sąlygos nelengvos. 
O vis dėlto ir čia lietuviai 

turėjo savo mokyklą, tik jau 
seniai nebeveikiančią. Savo-

liko jai turtą. Taigi, važiuo
ja ne tuščiomis rankomis. 

Mikšiūnas dar rūpestingai 
tebetvarko bendruomenės iž 
dą ir rūpinasi vargšais. Be
viltiškai vargsta keletas šei 
mų. Viena moteris augina 
penkis vaikus iš mažos pa
šalpos. Kitas vyras jau an
tri metai slaugė nebesike-
liančią iš lovos, sunkiai ser
gančią žmoną ir tris vaikus, 

school auditorijoje 6130 S. b a ž n y č i a m o k y k l a i r a p i e 
Wolcott ave. t r y s š i m t a i gyvenamųjų na-

X Vytautas Beliajus ima ; mu, kurie būtų prieinami len 
ilgesne* atostogas, kuriose /gvomis išsimokė j imo sąlygo-
žada pavažinėti po visą A-1 mis. 
meriką, sustodamas dauge-j ___ F a n d a s bažnyčiai sta-
lyje miestų ir duodamas tau t y t i ^ ^ ^ ^ 1 5 d ^ p a„ 
tinių šokių pamokas kolegi- m a l d ų A u š r o g V a r t ų p a r a p i , 
jų ir universitetų studen- j o g b a ž n y c i o j į v y k s p a r a p i e . 
tams. Chicagon žada grįžti 
tiktai š .m. spalio mėnesį. 

X "Italijos va>zdai'', pre
mijuotoji A. Vaičiulaičio 
knyga, bus galima gauti pir 
ktį premijos įteikimo šven
tės metu Lindbloom high 
school auditorijoje. Knyga 
jau baigiama išparduoti — 
bėra likęs nedidelis skaičius. 

X Tadas Grigonis, prieš 
du metus a .vykęs iš Vokie
tijos ir praeitą rudenį pa
šauktas į kariuomenę, prieš 
išvykdamas į užjūrį lankė
si Chicagoj, kur gyvena jo 
brolis Andrius Grigonis 4319 
S. Maplewood Ave. 

X Petras Marcukaitis pra 
ėjusį sekmadienį pasibaigu-
sioj World Hobby parodoj 
Chicagos Kolizejume lėktu
vų pavyzdžių (modelių) kon 
kurse laimėjo antrą premi
ją už geriausį "stunting pla 

čių susirinkimas, kuriame 
bus aptarti parapijos reika
lai ir išrinktas Bažnyčios 
Stattymo Fondo Komitetas. 

— Jonas Keleris su šeima 
iš Prancūzijos Moroko atvy
ko į Kanadą ir apsigyveno 
Toronte. 

ne «» 

X E. Mans*avičienė, 4501 

BELGIJOJ 
— Bruzdėjimas dėl lietu

viškos kultūros. Belgijoj pa
stebimas lietuvių bruzdėji
mas dėl lietuviškos kultūros 
ir lietuvybės i š 1 aikymo. 
Nors jau nedaug Belgijoj li
ko lietuvių, ir tie patys iš
simėtę, tačiau kiekviena 
svarbesne proga susirenka į 
būrelius ir pasitaria tautos 
bei savo reikalais. 

— Perima redakciją. Nuo 
kovo mėnesio "Gimtosios ša 
lies" redakciją perima pa
sveikęs kun. J. Dėdinas. Jis 
taip pat vadovaus Belgijos 

Altgeld St. Western ir Fui-1 Lietuvių Bendruomenės bei 
ton sankryžoje rado krūvą Į Limburgo ir Liežo lietuvių 
raktų, prie kurių pridėtas j dvasiniams reikalams. Kun. 
ir Liurdo Šv. P. Marijos me ' J. Dėdino adresas: 23 rue 
dalikėlia Frederic Ldnts, Louvain. 

ROMOJ 
— Švč. Mergelės Marijos 

garbei suruošta akademija. 
Kolegijos klierikai ir kuni-į 
gai studentai giedojo, sakė 
eiles, o kun. Riaubūnas pa
tiekė gerai paruoštą paskai
tą: "Marijos Dangun Paėmi
mas". Akademijon atsilankė 
Romos lietuvių daugumas. 
Svečių tarpe buvo J. E. 
vysk. Pr. Būčys, MIC. Taip 
pat buvo šv. Kazimiero Ko
legijos rektorius J. E. vysk. 
V. Padolskis. 

— Istorikas kun. Dr. Ste
ponas Matulis, MIC tebeser
ga Alpių kalnų ligoninėje. 
Prie džiovos prisidėjęs sun
kiai gydomas plevritas kan
kina mokslininką. Tikimasi, 
kad atėjusi vasara su tyres
niu ir sausesnių kalnų oru 
padės jam nugalėti visas li
gas ir grįžti prie pamilto 
mokslo darbo. 

— Kun. Dr. Juozas Vaiš
nora, MIC išvyko į lietuvių; 
tremtinių stovyklas Italijo
je: aplankys, padės katali
kams atlikti velykinę išpa
žinties pareigą. Jo kelionė; 
užims keletą dienų, o gal vi
są savaitę. 

— Nikodemas Mordusas, 
lietuvis klierikas, lankėsi 
Romoje. Bal. 2 d. išvyko at
gal Vokietijon^ iš ten po bal. 
5 d. išvyko Amerikon moks
lų tęsti. Pasieks Chicagą,. 

— Šiemet buvo neatmena
mai ilga žiema Romoje: be
veik tris mėnesius nuolat li
jo. Daug žmonių sirgo. Pa
prastomis slogomis persirgo 
beveik visi studentai. 

'Tiesa" 1951 m. vas. 13 d. 
rašo: "1951 m. sausio 10 d. 
po sunkios ligos mirė ištiki
mas bolševikų partijos sū
nus, karštas tarybinės pa
triotas, Lietuvos TSR Finan 
sų ministerio pavaduotojas 
Vasilijus Kuznecovas. 

V. Kuznecovas gimė 1903 
m. Totorijos ATSR, valstie
čio šeimoje. Baigęs nepilną 
vidurinę mokyklą ir pedago 
ginius kursus 1919 m. 16 
metų jaunuolis pradėjo dirb-
vas dirba finansų organuo-
ti pradinės mokyklos moky-
coju. 1920 m. drg. Kuzneco-
se.. Iš pradžių finansų ins
pektoriaus, vyresniojo ins
pektoriaus pareigose; o pra-
dedčtit nuo 1936 metų — va 
dovaujančiame darbe: Vals
tybės pajamų valdybos vir
šininku, Karagandos srities 
finansų skyriaus vedėju ir 
Kazachijos TSR Finansų 
liaudies komisaro pavaduo
toju. 1940 m. gruodžio mėn. 
V. Kuznecovas įstojo į VKP 
b narius ir visą savo gyve
nimą pašvenčia Lenino — 
Stalino partijos reikalui. 

1945 metais V. Kuzneco
vas buvo išrinktas Aktiubin 
sko miesto Darbo žmonių de 
putatų tarybos vykdomojo 
komiteto pirmininku. 

1947 — 1949 metais drg.' 

Kuznecovas studijuoje kur-
suose prie Finansų akademi 
jos Leningrade. 

Dirbo Lietuvos TSR finan
sų ministro pavaduotoju nuo 
1949 m. rugpiūčio mėnesio. 

Pasirašo: 
F. Balšakov, A. Bajanov, 

A. Bobrov, F. Bumilis, I. Ge
nys, M. Gedvilas, A. Drob
nys, I. Jedinovič, G. Kazna-
čejevski, J. Kalvinis, S. Ko-
roblis, S. Korotkov, A. Miku 
tis, S. Movšovič, M. Nau-
mov, G. Panfilov, V. Pospie-
lov, A. Plakchin, V. Sierov, 
A. Sokolov, M. Taurinskas, 
A. Tolstikov G. Tratas, S. 
Filipavič, D. Fiodorovič, M. 
Jukelson, N. Janovski. 

juos pavalgydindamas, ap-
mis. ™^oim 8 J*dv ie jų kam-, g k a l b d a m a s i r tvarkyda-
barių sukalė bažnytėlę, su ai m a g w g u s i . p ^ 
tonumi, kur kunigas nors 30; Mįį^ Ąa* t a n i a m * «lnir 
im. stovėjo augščiau tikin
čiųjų, o žvakelės žibėjo ant 
to altoriaus jau pat palubė
je. Kas rytas varpelis skam 

! sidūrė dar didesniame skur 
de. 

Būtų gera, kad tautiečiai 
tolimuose kraštuose neuž-

bėdavo, kviesdamas į bažnyl mirštu čia skurstančiųjų. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

Nevyksta pavasario 
darbai 

tu Tiesa" skundžiasi: "Blo 
gai ruošiami sėjai įrankiai, 
gyvoji traukiamoji jėga. 
"Spalio" kolūkyje dar nesu
visuomeninti arkliai, žemės 
ūkio inventorius. "Perga
lės", "Askindų" ir eilėje ki
tų kolūkių dar visiškai ne
pradėtas žemės ūkio inven
toriaus remontas. Remontuo 
jant inventorių, beveik nie
ko nepadeda kolūkiams Raiu 
dondvario MTS. 

Ne tik žmonės, bet ir gyvuliai nyksta 
Tiesoj Nr. 26 patiektas 

Gedvilo pavaduotojo Pisare 
vo, kuris tikrumoje yra tik
rasis Okupuotos Lietuvos mi 
nisteris pirmininkas, prane
šimas, apie gyvulininkystės' 
išplėtimo laimėjimus. Pisa
re vo pranešimą dešifravus, 
gauname sekantį sovietinio 
pažangumo vaizdą: 

1949 metais raguočių už
planuota 310.000. 1950 m. 
pabaigoje buvo — 181.000. 

Nepriklausomybės metais 
Lietuva, turėjo 1.199.550. 

Kiaulių 1948 m. užplanuo
ta 300.000. 1950 metų pabai 
goję buvo 102.000. 

Nepriklausomybės metais 
Lietuva turėjo — 1,192.080. 

Avių 1948 m. užplanuota 
91.000. 1950 metų pabaigoj 
buvo 22.000. 

Nepriklausomybės metais 
Lietuva turėjo 1.279.600. 

Paukščių 1948 m. užpla-
nuotea 1.300.000. 1950 metų 
pabaigoje — 320*000, kai ne 

priklausomybės metais Lie
tuva turėjo daugiau kaip 
2.000.000. 

Iš šių skaičių yra perdaug 
aišku, dėl ko kasmet yra or 
ganizuojami gyvulininkys
tės mėnesiai, kuriems pirmi
ninkauja Pisarevas, kiekvie 
nais metais žada: 

"Per pirmuosius šių metų 
mėnesius kolūkių fermos 
gaus apie 40.000 ^eršiukų, 
130.000 paršiukų ir naugiau 
kaip 50.000 ėriukų^, o tuo 
tarpu sovietinėj santvarkoj 
ne tik žmonės, bet ir gyvu
liai nyksta. 

Pietūs ir posėdis 
Mrs. Kenneth F. Rich, Im 

migrants' Protective League 
direktorė, prašo paskelbti, 
ka dspecialūs sąjungos pie
tūs ir posėdis krašto gyny
bos ir krigiškais klausimais 
ruošiamas balandžio 26 d. 
12 vai. Bali Room, Standard 
Club, 320 Plymouth Court. 
Pietuose dalyvaus žmonių iš 
visų satelitinių kraštų. Per 
posėdį kalbės sąjungos na
riai važinėje po Europą. 

Užsisakyti vietas iš anks
to šiuo adresu: Immigrants' 
Protective League, 537 S. 
Dearborn St., Chicago 5, 111. 

Paraplegikai įsteigė 
įmonę 

Grupė Chicagos paraple-
gikų, tai yra nuo juosmens 
žemiau paralyžuotų, įsteigė 
mechanikų ir elektrotechni
kų įmonę — Paraplegic Ma-
nufacturing Co., Inc. — ku 
rioj gaus darbo 90 paraly
žuotų karių veteranų. 

Atidėjo pagerbimą 
Balandžio 9 d. buvo meti

nės amerikiečių Mirties Ko
lonos Filipinų Salose Antro
jo pasaulinio karo metu. 
Maywoode, iš kur buvo dau 

giausia kareivių — belais
vių toj kolonoj, moterys yra 
įsteigusios American Bata-
an — Corregidor Clan ir 
kasmet mini tą sukaktį už
dedamos vainiką ant Battan 
— Corregidor vardo tilto 
prie State ir Wacker gatvių. 

Šiemet tas pagerbimas 
bus sujungtas su American 
Ex-Prisons of War, Inc. su
važiavimu sekantį mėnesį 

Nubaudė dezertyrą 
U. S. Apygardos teisėjas 

John P. fearnes, kurio du sū
nūs yra žuvę per Antrąjį pa 
saulinį karą, kalėjimu trims 
metams nubaudė R. Beach, 
5538 Ingleside, kuris Antro
jo karo metu nesiregistravo 
karo tarnybai. 

Aklas šoferis 
Darmstadt, Vokietija. Po

licija sulaikė motociklininką 
atsitrenkusį į sunkvežimį. 
Pasirodė jis buvo aklas ir va 
žiavo girtas. Sako, nelaimė 
įvyko dėlto, kad buvo gė
ręs. Šiaip jis važinėdavęs pa 
gal nuomonę ir neturėjęs jo 
kios nelaimes. 

Išaiškinta žmogžudyste 
Po apiplėšimo smuklės 

7253 S. Western Ave. ir ga 
žolino stoties 6800 S. Wes-
tern Ave. policija suėmė 
Charles Howell, g y v. 2551 
W. 38 St., kuris prisipažino 
apiplėšimo tikslu nužudęs 
Mrs. Brownstein, motiną 
dviejų vaikų. 

Papigino gazo kainą 
Illinois Komercijos Komi

sija gazo kainą užmiesčio 
gyventojams, kuriuos tuo 
kuru aptarnauja Public Ser
vice of Northeast Illinois. 
Baalnsui išlyginti kompani
ja gazo kainą pakėlė stam
bioms įmonėms. 

Įvairios Žinios 
Mark Tvaino nuosavybe 

Parduota iš varžytinių 
Hollywood, Calif. Sam Cle 

mens, kuris savo raštuose ži 
nomas kaipo Mark Twain, 
puošnūs rūmai, inimant 3,-
000 tomų knygyną, daug žy
mių meno kūrinių ir senų 
rankraščių, parduoti iš var
žytinių velionio dukters 
Mrs. Clara Clemens Samos-
soud. 

Tarpe įvairių rankraščių 
nemažai yra laiškų rašytojo 
Kiplingo, komp. Strauso ir 
plieno karaliaus Carnegie. 

Milioną padovanojo 
kolegijai 

Dr. Harvey N. Ott su žmo 
na iš Buffalo, N. Y., Albion 
Kolegijos, Albion, Mich., 
alumnai atminimui mirusio 
sovo sūnaus paaukojo tai ko 
legijai milioną dolerių. 

Šuva vedybų liudininkas 
Hollywood, Calif. Cia civi

liniai susituokė kino artistė 
Dorothy Crider su veikalams 
teksto rašytoju T h o m a s 
Browne. Vedybų "pabroliu" 
jiedu pasirinko artistės šunį. 


