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SĄJUNGININKU KOLONOS VEJASI PRIEŠĄ 
Berlynas dviejų • pasieny 

DR. K. KAZLAITIS, 
Mūsų korespondentas Berlyne 

Berlyno vyr. burmistras prof. Reuteris nepraleidžia 
ne vienos progos nepaminėjęs savo įspūdžių patirtų kelionė
je po Ameriką "Aš neparvežiau jums maišo dolerių, bet par
vežiau daug brangesnę dovaną iš Amerikos, būtent, tvirtą 
įsitikinimą, jog Amerika karštai užjaučia Berlyno kovą už 
laisvę ir yra šventai pasiryžusi mums padėti nuvesti tą kovą 
ligi laimingos pergalės". 

Tiesa, kad be amerikiečių •!••• — — — — r -
pagalbos Berlynas nebūtų Ką tik susekta stambi už-
pergalėjęs sovietų nuolatinių pirkimo centralė, kuri prista-
bandymų ekonomiškai ir mo tinėjo rusams už kelius milio-
rališkai užkariauti Berlyno; nus markių plieno ir vertingo 

M, mcARTHURAS HONOLULU MIESTE 

salą. 
Vyr. burmistras Reuteris 

Berlyne, bet ir visoj voKiet k i e t i j o j e J ų c e n t r a s susibūrė 
JOJ. Jis yra inžinierius staty-,„ r t L , V — i J L T o m a « „ - , — . 

metalo išdirbinių. Kadangi 
rusai nesiskaito su kainomis, 
tai tokių užmaskuotų užpir-

vak. Berlyne. Jame figūruo
ja net didžiulės Thiesseno ir bininkas iš profesijos, o po 

karo gavo profesoriaus ir gar, 
bes daktaro titulus. Hitleriz- F ^ £ ° s u n K 1 0 S 1 0 s P r a m o n e s 

mo laikais jis turėjo išbėgti 
iš Vokietijos ir dirbo Tehera
ne architektūros institute. 

Berlyno senatas paskyrė 
komisiją ištirti slaptos pre
kybos lizdų veiklą. Apie 150 

Partijos atžvilgiu jis ben- firmų e s ą įmaišytos į sovie-
drauja su socialdemokratais. t m ę juodąją rinką. Kaikurie 

Artėja prie Kumhwa-Chorwon mazgu 
Frontas tarp šių vietų pralaužtas 

TOKIO, bal. 19. — Besiveržiančios j Š. Korėjos gilumą 
sąjungininkų penkios kolonos niekur nebesutinka masinio 
kinų pasipriešinimo. Yra aiškus priešo pasitraukimas, bet 
dar vis neaiškios pasitraukimo priežastys. 

Dvi sąjungininkų kolonos 

Stovėdamas dešiniame parti
jos sparne jis turi nemažai 
priešų kairiųjų socialistų la
gery}, bet daug gerų draugų 

direktoriai ir inžinieriai iš
bėgo į sovietų zoną ir slaps
tosi. Labai abejotina, ar pa
siseks sustabdyti nelegalią 

krikščionių demokratų parti-1 prekybą su sovietais prie da-
joj. Todėl jis šįmet buvo vien bartinės Berlyno geografinės 

Generolas ir jo palydovai važiuoja Kalalana Avemie Honolulu mieste, Havajuose. Kairėje matosi Dei
manto Galvos kalnas. Vakar vakare gen. MacArthur jau atvyko j VVashingtoną ir šiandien kalba 
neformaliame kongreso posėdy. Ryt jo sutikimas New Yorke, o kitą savaitę žada aplankyti ir Chi- I m a s kulkosvaidin inkų dali 
c a ^ (Acme). n i a T a r p chorwon ir Kumh 

perėjo Imjin upę vakarinia- Kinų belaisviai pasakoja, 
me fronto ruože, bet priešo ne kad puolimas buvęs numaty-
rado. 8-sios armijos štabas tas pradėti balandžio 11 d. 
dar negali aiškiai pranešti ką į Sąjungininkai spėlioja, kad 
reiškia tas paslaptingas prie-.priešo jėgos yra išmestos iš 
šo išnykimas — ar jis bėgs lygsvaros ir puolimo greit ne 
labai toli ar kiek pabėgęs pra lauktina, 
dės pulti. Antroji galimybė 
neišleidžiama iš akių. 

Centriniame fronto ruože 
trys sąjungininkų kolonos WASHINGTONAS, bal. 19. 
pamažu juda t Kumhwa ir _ ū k į o m o b i l i z a c i j o s ' terg. 
Chorwan. Priešas cia dengia j t b a ] ė j o £ £ £ £ 
pasitraukimą mažais pnes-, a t g t o v p M į £ f e į i n £ i ą i r p a . 
E"° w 1 S ^ . a I ^ ^ J U „ ° . ! ; { ! " 'siūlė prezidentui sudaryti nau 

ją atlyginimų stabilizavimo 
įstaigą su teise spręsti visus 

Unijos laimėjo 

blaško. Kinų masė ir artile
rija pasitraukė nuo Hwa-
chon vandens rezervuaro, ta
čiau pats pylimas dar gina-

S. Korėjos taikos pasiūlymas -
balsiai išrinktas vyr. burmis
tru. Būdamas geras ir suma
nus politikas, jis sugebėjo iš
lyginti partinius . konfliktus 
ir išgauti iš Bonnos vyriausy 
bes žymias pašalpas Berlyno 
atstatymui. Jo nuopelnai ir 
gabumai užtikrina jam žymią 
vietą politiniame ateities gy-

padėties. Nėra paslaptis, jog 
ir kitose valstybėse, kurios 
įeina j Atlanto pakto sąjun
gą, eina panaši pogrindinė 
prekyba su sovietais. Pinigas 
nedvokia, sako karo pasek
mių demoralizuoti vaizbūnai 
ir suranda spragų pralįsti 
pro įstatymų sienas. Berlynas 

noras išgarsinti Berlyno "taiką" 

venime. Suprantama, kad; pavirto pasienio miestu. Ne-
Grotewohlio komunistinė vai n uostabu, kad jame atsirado 
džia ir sovietinė administra- j d a u g prekybinio ir politinio 
cija rytinėje zonoje nesigaili pogrindžio elementų. 
aštrios kritikos. Jo asmuo iri 
veikla kasdien puolami melu . j r * 
ir šmeižtais MUK TO UdSperi 

Vakarinis Berlynas suside- • . . . . . da iš 6 autonominių mieste- laimėjimas parlamente 
lių, kurie savystoviai admi
nistruoja savo rajonus ir tu- ROMA, bal. 19. — Šešių 
ri savo atskirus * rajoninius savaičių bėgy Italijos komu-
burmistrus. Tie 6 miesteliai nistai du kartu bandė nu
yra susijungę federaliniu bū versti de Gasperi vyriausybę. 
du į bendrą "Berlyno admi-! Pirmą kartą siūlė pareikš-
nistracinę sąjungą", su ben- ti nepasitikėjimą svarstant 
dru parlamentu ir taryba, va karo biudžetą, dėl kurio bu
dinamu senatu, kuriam pir- vo suskilę net patys krikščio 
mininkauja prof. Reuteris nys demokratai. Matydami ne 
kaip vyriausias valdantis bur laimėsią, komunistų atstovai 
mistras (regens caput ur- iš parlamento pasitraukė ir bis). Dabar vakarinis Berly
nas dar nėra įjungtas į fede-
ralinę vak. Vokietijos respu
bliką, nes aliantų aukštieji 
komisarai dėl politinių sume
timų nepritaria tam berlynie
čių reikalavimui, nenorėdami 
iššaukti naują konfliktą su 
rusų karine administracija. 
Berlyniečiai nesupranta, ko
dėl dabartinėje politinėje pa
dėtyje aliantai nusileidžia ru
sų protestams. 

Ekonominė vakarinio Ber
lyno padėtis nuolat aštrėja. 
Pramonės ir prekybos įmo
nės, neturėdamos pakanka
mai užsakymų vakaruose, 
jieško prekybinių ryšių rytų 
rinkoje, kuri perka ginklavi- j WASHINGTONAS, bal. 19. 
mosi reikalams augštos koky, — Jau surašytas projektas 
bes plieną, elektros prietaisus Pacif iko kariškos sąjungos, 
ir mašinų dalis. Sovietų už- prie kurios prisidės JAV, Aus 
pirkimo įstaigos užsimaskuo- tralija ir N. Zelandija. Pak-

balsavime nedalyvavo. Karo 
biudžetas buvo priimtas 325 
balsais, 16 balsavo prieš. 

Šią savaitę komunistai vėl 
siūlė pareikšti nepasitikėjimą 
todėl, kad paskutinis vyriau
sybės pertvarkymas po deši
niųjų socialistų pasitraukimo 
yra nekonstitucinis ir kad vy 
riausybė nebeturi tautos pa
sitikėjimo todėl, kad prisidė
jo prie Atlanto pakto ir veda 
Italiją į karą. Komunistų pa
siūlymas atmestas 308 bal
sais, už balsavo 154. 

LAKE SUCCESS, bal. 19. 
— ft, Korėjos "taikos" pasiū
lymas jau išverstas iš rusų 
kalbos ir išdalintas delegaci
joms. Pasiūlymas studijuoja
mas, bet atsiliepimų apie jį 
nedaug. 

Indijos ats totas išsireiškęs, 
kad jis esąs "taikingesnis" už 
savo laiku jo pasiūlytą ir visų 
atmestą. 

Azijos — arabų valstybių 
atstovai vakar buvo susirinkę 
sup tam posėdžiui pasiūly
mą aptarti. Jokio komenta
ro dar nėra iš JIAV ir Angli
jos delegacijos. 

Jei kuri delegacija ar de
legacijų grupė paprašys su
šaukti JT visumos posėdį, 
tai jis bus sušauktas 24 vai. 
bėgy, kadangi visų valstybių 
atstovai yar palikti New Yor 
ke ir gali greit susirinkti. 

Schumano phanas 
pasirašytas 

Neiškilęs laivas 
rastas jūros dugne 

LONEtONAS, bal. 19. — 
Numatytu* laiku neiškilęs į 
paviršių britų povandeninis 

Paug kas mano, kad pasiū I i a į v a s surastas netoli Wight 
lymas yra į tek tas propagan-! g ^ fd8 ^ d u g y l y j e La^ 
diniais tikslais ir sovietų d e - l m a n s o k a n a i e . Iš povandeni-
legacija tuojau paprašys su-1 n i o l a i v o išgirsti signalai, kas 
šaukti posėdžius, kad galėtų Į r o d o ^ n t d a ų įgulos esant 
išreklamuoti Berlyno "taikos g y v ą T l a i v ą p a s iųs tas prane-
kongreso" planą, pagal k u r į š i m a s > k a d įgula g a l i bandyti 
Š. Korėja pasiūlė atstatyti 
taiką Tol. Rytuose. 

wa 
tas, 

priešo frontas pralauž-

Vakar prie Yalu upės tiltų 
vėl susidurta su priešo avia
cija, bet priešas kovų ven
gė. 

Kariškiai sutaria, 
dabar politiku e 

tarp pramonininkų ir darbi
ninkų kylančius ginčus tuo 
atveju, jeigu viena pusė to pa 
prašys arba prezidentas gin
čą spręsti jai paves. Pramo
nės atstovai tuo nepatenkin
ti, bet mobilizacijos progra
mos neboikotuos. 

Kalbės apie Triestą, 
jei prijungs Austrij? 

PARYŽIUS, bal. 19. — Ke
turių didžiųjų užsienių minis 
trų pavaduotojai, belipdą die
notvarkę ministrų konferen
cijai, susitarimo dar nepasie-

Lauktas žodis 

TOKIO, bal. 19. — Iš gen. 
Ridgway aplinkos praneša
ma, kad jis Korėjos karo ve-

i ^ t t e T ^ e T ] ^ ^ r e * k a l ? f.ąs to« P ^ ^ k S ^ a k i r t e S T i i S ^ įtrauk 
paimti į paviršių iškilus. Vi-! nuomones, kokią atstovavęs t i į d i e n otvarkę Triesto klau-

5_f^n- ™™A?}}^™S ~:?.fl i simą, kaip to reikalauja Rusi
ja, bet su sąlyga, kad Rusija 

si įgulos nariai turi specialią 
aprangą ir £ali iškilti į pa
viršių, jei yra galimybių iš 

PARYŽIUS. bal. 19. — Va-

Pacifiko paktas 

ja vokiečių firmomis ir už
perka milioninės vertės pre
kių, kurios per tris keturias 
rankas prasiveržia ligi sovie
tinio lagerio. Vokietijai dėl to 
susidaro dvigubas nuostolis 

brangi žaliafa slysta iš sa-

tas numato, kad vieną valsty
bę užpuolus visos kitos auto
matiškai teikia jai pagalbą. 
Pacifiko paktas sudaromas 
pagal Atlanto pakto pavyzdį. 

Pradžioje buvo manyta į 
paktą įjungti ir Filipinus, bet 

kar pasirašytas šešių V. Eu
ropos valstybių susitarimas, 
pavedąs tų valstybių (Vokie
tijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos, Italitjos ir Luksem 
burgo) anglies [ir plieno pra
monės valdymį vienam iš 9 
asmenų susidedančiam tarp
tautiniam autpritetui, kurio 
8 narius paskirs tų valstybių 
ministrų tarybą, o devintąjį 
paskirs pats tarptautinis au
toritetas. Šis autoritetas tvar 
kys techniškuosius tų pramo
nės šakų reikalus, o politiką 
nustatys ministjrų taryba, ku
rioje dalyvaus į>o vieną kiek
vienos valstybės ministerį. 

Susitarimas numato muitų 
tarifų panaikinimą anglims ir 
plienui. Sutarti turi patvir
tinti parlamentai. Opozicijos 
laukiama Prancūzijos ir Vo-
kietijoą parlamentuose. 

SAN FBANCISCO, ba,. 1 1 , 1 - " i « V Laive yra 75 » . ^ £ ™ ™ % £ f f ™ 
— Gen. MacArthuras v a k a r , m e n s - ' tų imperijos kariškų pajėgų 
pareiškė, kad neturi jokių in B Korėjoje vadas gen. Robert-

^ I f f j J l S f t t t l * * " 1 9»us laisves-n. 
naudojamas partijų politinė
se kovose. 

norima karą laimėti, reikia 
bombarduoti M a n džiūriją. j į į į j į į" j į į^ t j f ° Austrijos~su~ 

tarties klausimą. Gromyko 

Jo sekretorius skelbia, kad 

dar prieš sutartį 
TOKIO, bal. 19. — Gerai 

šios dienos generolo kalba informuoti šaltiniai tvirtina, 
kongerse bus trumpa ir lies;kad gen. Ridgway kaip ka 
tik Tol. Rytų klausimus. 

— i •• i japonai 

riško Japonijos valdytojo die 
nos yra suskaitytos, nes ka
riška administracija bus pa
keista civiline dar prieš tai
kos pasirašymą. Jau seniai 
esanti nuomonė, kad vienam 
asmeniui perdaug valdyti Ja 
poniją ir vesti Korėjos karą. 

Japonijoje būsiančios greit 

TOKIO, bal. 19. — Japonų 
vyriausybė jieškanti tinka
mų būdų gen. MacArthurui 
pagerbti. Parlamente kilęs 
sumanymas p a r y t i MacAr-f p t S B 5 ^ v i o i okupacinės 
thurą amžinu Japonijos vals- £ o n t r o l e S . 
tybes svečiu, kas jam duotų | 
teisę gyventi Japonijoje vals- j 
tybės iždo sąskaiton Tokio f j jmy pramOngje VI * 
miestas galvojąs pastatyti ką J 

nors gen. MacArthuro vardui 
įamžinti. 

KALENDORIUS 
Balandžio 19 d.: šv. Elpe-

gas. Senovės: Nergautas ir 
Nuomė. 

Balandžio 20 d.: šv. Teoti-
mas. Senovės: Seibutis ir Laz 
donė. 

atsakymas dar negautas. 

RANGOON, bal. 19. — 
Burmos sukilėliai, kurie jau 
buvo gerai aplamdyti, netikę 
tai užpuolė ir apiplėšė vaka
riniame krante esantį Kyauk 
pyu miestą. Jie išplėšė vals
tybės banką, maisto ir amu
nicijos sandėlius. Vieni su 
grobiu pabėgo, kiti žuvo ko
vose su vyriausybės įgula. 

Sovietu oro piratai 
bus sudrausti 

komunistu lizdas 

NAUJAUSIU ZINIU SANTRAUKA 
— Naujokų pašaukimo kvota gegužės mėnesiui suma

žinta nuo 60,000 iki 40,000 vyrų. 
— Lisabonoje mirė Portugalijos prezidentas Carmona, 

sulaukęs 81 metų. Prezidentu išbuvo apie 25 metus. 
— Paryžiuje tarėsi su gen. Eisenhoweriu Italijos už

sienių reikalų ministras grafas Sforza apie Italijos da'f 
Europos gynime. Manoma, kad Sforza prašė pietines gru
pes vadovybę pavesti Italijos generolui. 

— Gen. MacArthuro kalba kongrese prasideda šian
dien 11:30 vai. Chicagos laiku. Bus girdima per radiją. 

— Daug kas ragina prezidentą Trumaną pasikviesti 
gen. MacArthurą ir nuoširdžiai išsikalbėti Tol. Rytų po-

vos pramonės ir sunaudoja-' dabar JAV prašys Filipinus 
ma priešo kariškiems tiks- sudaryti su Amerika atskirą 
lams. sutartį. 

ORAS 
Debesuota, protarpiais ga

limas lietus ir šalčiau. Tem
peratūra apie 46 laipsnius. 

Saulė teka 5 
6:36. 

- • 

VVASHINGTONAS, bal. 19. 
— Atstovų rūmų antiameri-
kietinę veiklą tiriąs komite
tas šiuo metu tiria komunistų' ĮHikos klausiniais. Sukelti ginčai ir aistros ne Amerikos 
įtaką filmų pramonėje ir tam geram vardui nė pasaulio taikai nepasitarnaus. 

BOSTONAS bal 19 —t iks lu i yra pakviesta komisi-! — Dar balandžio mėn. Washingtone susirenka pasita-
Sov Rusija visokiais apara ' 3 a i d u o t i parodymus visa eilė rimams JAV, Anglijos, Prancūzijos ir Kanados aviaci-
tais' trukdo svetimų radijo! ™ m u a r i i s t U * scenarijų ra- j JIJ vadovybių viršininkai. 
stočių transliacijas taikomas' sy^1*- D a u f pakviestųjų at- i — Prancūzijos parlamento rinkimai paskirti birze-
už geležinės uždangos ir jos v y k o i komisiją ir davė nuo- lio 10 d. 
pasieniuose. Privati radijo širdžius parodymus nieko ne- — New York Times korespondentas Sam Pope papra-
stotis WRUL Bostone, kuri slėpdami, bet dalis atvykusių sytas apleisti Ispaniją. 
transliuoja į tą pusę "Laisvės & atsisakė atsakyti į klausi- j — W. Stuart Symington paskirtas Reconstruction Fi-
Balso" programas, nutarė m ^ a r J*e y r a komunistai. De nance Corp. va'dytoju. Pirmiau šią įstaigą valdė penkių 
veikti Rusijos radijo stočių vy n* pakviestieji ikšiol visai asmenų direktoriatas. Symington ikšiol buvo National 
ilgio bangomis. Jei Rusija mė neatvyko ir slapstosi. Komi-
gins užglušinti tomis bango- s i 3 a P r a s y s atstovų rūmų su
miš siunčiamas VVRUL trans t e i k t i t e i s S 3 u o s areštuoti. 
liacijas, tai ji užglušins ir <sa-! Iš jau surinktų davinių aiš 

:05, leidžiasi 
vo stočių balsą. Malonu, kad 
su oro piratais bus kovojama 
lygiu ginklu. 

kėja, kad filmų pramonėje 
Hollywoode yra didelis komu 
nistų lizdas. 

Security Resources įstaigos pirmininkas. 
— Prancūzų maršalo Petaino sveikata vėl žymiai pa

blogėjo — susikomplikavo plaučių uždegimas. Daug kas 
spaudžia prezidentą, kad jis dovanotų jam bausmę ir lei
stų mirti laisvėje. 

— Argentinos prezidentas Peronas pasirašė laikraš-
1 čio La Prensa nusavinimo įstatymą. 

.f'm 

-



Amerikos Lietuviu Balso žinios 
DETROIT, MICH. — B A 

LF-o Detroito skyriaus su
sirinkimas įvyks balandžio 
22 d. Šv. Antano parapijos 
mokyklos patalpose. Bm 
sevarstomi aktualūs dienos 
klausimai. 

Drabužių ir narių verbavi
mo vajai vis dar tebetęsia-
mi. Kviečiami visi stoti na
riais, gelbėti pasilikusius s e 
nelius ir ligonis tremtyje. 
Nario mokestis yra tiktaį 1 
dol. metams. Visas aukas ir 
nario mokestį galima sių-su 
skyriaus finansų raštinin
kei Magdalenai Stankienei, 
319 Josephin Ave., Detroit 
2, Mich. 

• • • 
Magdalena Stankienė yra 

kukli Detroito lietuvių visuo 
menes veikėja. Ji darbuoja
si Detroito Balfo Skyriuje 
nuo pat skyriaus įsikūrimo 
pradžios. Ji yra gimusi ir au 
gusi Amerikoje lietuvaite. 

Magdalena Stankienė turi 
gražų, išlavintą balsą. Ame
rikos Lietuvių Valso prog
ramos klausytojai gražiai 
atsiliepia apie Magdalenos 
Stankienės ir išgarsėjusios 
Detroito lietuvaitės dainmin 
kė s Valencijos Stapuliony-
te& naujai įdainuotą plokšte
lę '* Naktis svajonėm papuoš 
ta". Tai gražus duetas. 

• • • 
Detroito Lietuvių Organi

zacijų Centro metinis susi
rinkimas įvyksta balandžio 
21 d. šeštadienį 7 vai. po 
pietų 2386 West 24th St. Ar 
mono svetainės antrame 
augšte. Posėdžio dienotvar
kėje: valdybos rinkimai, va
sario 16 d. minėjimo komi
sijos raportas ir kiti svar
būs klausimai. 

• • • 
Detroito universiteto pro

fesorius Dr. P. Padalskis ba 
landžio 13 d. kalbėjo Study 
Club susirinkime, kuriame 
buvo švenčiama to klubo 50 
veiklos metų sukaktis. Pre
legento kalbos tema buvo: 
Mano išgyvenimai sovietų 
okupacijojs. Balandžio 16 d. 
pr. Padalskis kalbėjo Det
roito Rotary klube apie So
vietų Sąjungą. Balandžio 19 
d. jis pakviestas kalbėti 
Wayne universitete. 

• • • 
Balandžio 7 d. per Detroi

to radijo programą, Lietu
vių Balsas, kalbėjo Detroito 
Lietuvių Organizacijų centro i 
sekretorius Ksaveras Semaš' 
ka. Savo kreipimosi į lietu-i 
vius, jis išdėstė, kokie anks-j 
čiau buvo sunkumai organi
zuojant lietuvių gyvenimą1 

šioje šalyje. Labai truko iš
mokslintų pajėgų, kurios ga 
lėtų suteikti organizaciniam 
gyvenimui užbaigtą pavida-
ią,Taciau dėl to nesustota. 
Visi dirbo, kaip kas mokėjo 
ir darbo vaisiai dabar labai 
žymūs. Lietuvių visuomenė 
Amerikoje pasiekė gerų re
zultatų. Sukurta daug įvai
rių organizacijų, kuriose 
kiekvienas pagal savo įsiti
kinimus bei sugebėjimus ga 
Ii ir toliau varyti naudingą 
darbą vietos lietuvių visuo
menei ir mūsų pavergtai tė
vynei. 

K. Semaška karštai kvie
tė nau jai atvykusius lietu
vius nebūti pasyviais lietu- j 
viškai veiklai, bet stoti į ]įe j 
tuviška^ organizacijas ir pa; 
remti jas savo naujomis pa
jėgomis, patyrimu, bei lie-1 

• tuviška dvasia.' 
6v. Antano parajoj8 baž

nyčioje gieda puikiai išla-

.inias muz. J. Blažio veda-
nas choras. Choras suside-
„a iš 60 asmenų. Iš jų apie 
jise naujai atvykusių lie
tuvių, įai puikus pavyzdys, 
^ad kartu bendradarbiauja 
dvi grupė® jaunųjų lietuvių: 
/ieni gimę ir užaugę Lietu-
/oje, o kitį Amerikoje. Cho
ro giedojimo pasiklausyti 
^kras malonumas. Mišių 
metu giedama daug gražių 
lietuvių religinių giesmių. 
Šv. Antano parapijos bažny
čia yra tikra lietuviška šven 
tovė, nes ne tik choras, ku
rio giedojimas galingai skam 
ba po bažnyčios skliautais, 
bet ir patriotingi klebono 
Dr. I. Boreišio pamokslai, 
nepaprastai grūdina lietu
višką sąmonę. Priebažnyty-
je sėkmingai veikia lietuviš
kos knygos kijoskas, Vyčių 
pirmininko Boriso vedamas. 

• • • 
Balandžio 15 d. šv. Anta

no parapijos mokykloje bu
vo Lietuvos kariuomenes 
kūrėjų savanorių susirinki
mas. Dr. Misiulis skaitė pas
kaitą apie mirusį savanorį 
J. Karutį, kurio mirtties 8 
metų sukaktis išpuolė tai 
dienai. J. Karutis buvo ap
dovanotas dviem Vyties kry 
žiais už kovas Lietuvos Ne
priklausomybės kare. Jo 
tėvas taip pat buvo sava
noris greta savo sūnaus. J. 
Karutis palaidotas Ramyga
loje, ant to pat kalnelio, iš 
kur jis savo pirmame mūšy
je apšaudė Lietuvos prie
šus. t 

• • • 
Žinomas Detroito lietuvių 

veikėjas Matas Šimonis, Or
ganizacijų Centro pirminin
kas ir Detroito Katalikų Fe
deracijos skyriaus pirminin
kas neužilgo kalbės į Det
roito lietuvių visuomenę per 
Amerikos Lietuvių Balso ve
damą programą. 

• * * 
Detroite paj ieškomas Al

binas Naruševičius, buvęs 
tremtinys, Lietuvoje buvo 
Vilkaviškio notarą. Jį ieško 
jo pažįstami iš Brooklyno, 
N. Y. Prašoma kreiptis tuo 
reikalu į Lietuvių Balso pro 
gramą, arba Mr. J. P. Uvick, 
907 Fox Bldg. Detroit 1, 
Mich. 

• * * 
Išvykusio į USA kariuo

menę J. Augustaičio Ford 
automobilių atstovybę per
ėmė Dr. J. Brundza. Jis sa
ko, kad dabar vėl gautas 
naujo modelio Fordų kie
kis. Automobiliai gaunami 
greitai. Džiugu pastebėti, 
kad ir toje prekybos šakoje 
ima įsitvirtinti lietuviai. 

• • • 
Balandžio 14 d. ALB pro

gramos klausytojai buvo ma 
loniai nustebinti kultūriniu 
programos priedu, plokštelė 
mis su Lietuvos Operos pio
nierių K. Petrausko, A. Kut-
kaus, Grigaitienės ir Anta
no Sodeikos įdainavimais. 
Tai buvo operų arijos, ku
rios lankiusius Kaune operą 
perkėlė į laisvos Lietuvos 
kultūros šventovę, į Lietu
vos Operos salę. 

^*l ^4į W 

ALB programa kas savai
tę gauna gausingus atsilie
pimuos iš klausytojų, kurie 
dėkoja už programos vedi
mo triūsą- Tie pareiškimai 
pagarsinami per radiją ir 
klausytojų garbsi skiriamos 
gražios plokštelės. Daugiau 
ir daugiau prašomi klausy
tojai rašyti, U*B IŠ t\į atsi

liepimų skaičiaus sudaro- tas žinomas lietuvis teisėjas 
mas ne tik klausytojų, bet; J. P. Uvick. 
ir bendrai lietuvių kiekis * * * 
Detroito ir jo apylin-! A m e r i k o s L i e t u v i Baa0 

kęse ir tai yra lyg b a l a n d ž i o 21 d. programoje 
tam tikras lietuviškojo ele- k a l b - s ^ 0 „ * £ ^ 
mento demonstravimas Kas ^ J o n a s K r i š č i ū n a s . 
gah atnešti lietuviams daug J i s b u v o L i e t u v o j e Kultūros 
naudos ateityje. 

* • • Departamento direktorhm 
Jo kalbos tema: Daina ir lie-

• • 
" *^ 

Amerikos Lietuvių Balso t u v i S j T^tuva kaipo dainos 
radijo klubo pirmininką irjšali 
radijo programos direktorė 
Mrs. Helen Rauby minėjo 
30 metų savo darbo sukaktį 
Pašto žinioje. Mrs. H. kau-
by yra gimus ir mokslus iš
ėjus Amerikoje. Detroito lie
tuvių visuomenės gyvenime 
jį užima vieną iš ryškesniųj 
vietų. Pašto žinyboje ji ei-

J. Gliaudos radijo vaidi
nimą "Miškas ūžia, verkia, 
gaudžia", kuriame pavaiz
duota Lietuvos partizanų 
kovos vaizdas, Amerikos 
Lietuvių Balsas įrjasė į plok
štele®. Todėl dabar tas vai-

na atsakingas p a r e i gas Į dinimas gali būti perduotas 
Claims Departamente. ]tt bet kuriog lietuviškos 

programos. Šis vaidinimas 
dabar bus girdimas ir Phi-

Detroite vis labiau imama ladelphijoje, Lietuvių prog-
svarstyti Lietuvių Namų j ramoje. kurią ten veda An-
klausimą. Padėtis ištikrųjų thony Dzikas. Programa 
yra rimta. Detroito lietuviai j duodama iš stoties WTEL. 
seniau turėjo savo didelę! Klausančių žiniai prane-
svetainę, bet ją prarado de-, šamą, kad tas vaidinimas 
presijos metais. Iki šiol vis užima apie 12 min. laiko, 
tenkinosi svetimų samdymu Susidomėjimas tuo vaidini-
kurio nors parengimo proga, j mu yra nemažas ir be radi-
(Dabar sudaryta komisija tą jo programų užsakymų gau 
klausimą išstudijuoti. Tos narna daug privačių užsaky-
komisijos pirmininku išrink \ mų. . Užsakius plokštėjęs, 

kiekvienas gali savo namuo
se turėti gražų mūsų didvy 
riškių partizanų garbei pa
ruoštą vaidinimą^ kuriame 
yra muzikos ir garsų efek
tų. Plokštelės parduodamos 
be jokio pelno, savikaina, 
nes Amerikos Lietuvių Bal
sas Detr6ite yra ne pelno 
organizacija. Tikslaas — pla 
tinti patriotiškumą lietuvių 
tarpe. Kreipimosi adresas: 
American Lithuanian Voice, 
Inc. WJLB Radio Station. 
D. Broderick Tower, Det
roit, Mich. 

Amerikos Lietuvių Balsas 

PRAMSIMAS 
Kiekvieną sekmadieni , 4:30 iki 4:4;> 
l ietuviškos dainos, muzika ir prane
šimai plaukia oro bangomis j jūsų, 
gerbiami klausytojai, namus per 
LITHUANIAN MELOD1ES. Trans
l iuojama per radijo stotj WPAG, 
Ann Arbor, Michigan, numeris 1050 
ant radijo rodykles (1000 wat t s ) . 
Girdimas ne tik Detroit'e,, bet ir 
Pontlac, Jackson, Saginaw, Toledo, 
Ohio ir toliau. Radijo programos 
reikalais kreiptis } vedSją. Ralph 
Valatka, 15766 Lesure Ave., Detroit 
27, Michigan, te lefonas VErmont 8-
2968. f radijo stoti rašoma: LI
THUANIAN MELODIE8, R a d i o 
Station WPAO. Ann 4j-por, Mich. 

n Keturi draugai" 
CHICAGO, UI. — Kome

dija "4 draugai" ne tik kad 
susilaukė publikoje didelio 
pasisekimo, bet nesiliauna 
reikalavimai ją pakartoti. 
Pildant žiūiiovuj pageidavi
mus, "4 draugai*' kartoja
mi Šį sekmadieni, balandžio 
22 d. Sokol salėje. Vaidini
mo pradžia 3:300 po piet. 
Po vaidinimo šokiai ir pobū 
vis. 

Bilietai iš anksto neplati
nami, juos galima bus įsigy^-
tį vietoje. 

GftIJŲ GRASIŲ 
PIRKITE Ift GU2AUSKŲ 

Beverly Hills Florai Co. 
8901 8. Wentwortli Ava 

STewart 8-2454 
irrdAOD 2-2224 

. T 7 T T » H r T T T T T m i » » » * I 

CONHAD 

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

BATHS 
Electric treatments, Ovcrland Vapor 
Bath Cabinet. Ultra Violet-Sunshinc 
and Infra Light Rtdiations. Swedish 
Masage and Movements — Electric 

Bath and Room $3.00 
C. Laurinovich and Son, Props. 

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

PHOTO STUDIO 
(l ietuvis fotografas) 

Specialybe ves* 
tuvčs Ylsą rūšip 
nuotraukos. Mo
derniškai Įrengta 
su HoUywood svie-
ttims. 
414 WEST 63 ST. 
TeL: £N 4-5883 

EN 4-5840 
TTTTtIIl'TTIIIIIlIIIIIIIII. 

Aš esu čia ne tam, kad drauge 
su kitais neapkęsčiau, bet tam, 
kad mylėčiau. .—Sofoklis 

Hotpolnt 

General Electric 

At Ifcur Nearest 
Commonwealth 
Edison Store 
JŪH rakite elektrine plytą (range), kurios jūs pa
geidaujate Edison krautuvėje jūsų apylinkėj. Ten 
pamatysite pavyzdžius iš penkių plačiai žinomų fir
mų. . . didelių plytų . . . mažų plytų . . . "deluxe" ar 
standartinių fasonų. Kurią nors jūs pasirinksite, jūs 
gčrėsites šios dienos moderniausiu virimu. 

Elektra virti yra lengva... automatiniai laiko ir 
t e m p e r a t ū r o s r e g u l i a t o r i a i d u o d a j u m s t o b u l u s re
z u l t a t u s k iekviė f tą k a r t ą . . . "deep-weH" g i l ū s ) puo
dai y r a tobu l i g a m i n t i nebrangius- v a l g i u s . . .ir i lga i 
t v e r i a n č i o s p l y t o s - v i r š a u s v i e n e t a i t i e k i a t o k į k a r š t į 
kokio jūs pageidaujate. Apžiūrėkite tas naujas elek
trines, plytas šiandien! ^ 

Tel.: of iso VI. 7-0800. rez. FR.S-4922 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-California Ave. 

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

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Painei 
TeL: P U l l m a n 5-8277 

VALANDOS:: pairai susitarimą 

TeL: Ofiso I*1L«-U446 rez.HK.4-Sl 50 

DR. F. C. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Maruuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 6 vak 
Trečiad. ir sestad. pagal sutarti. 

Tel.: Ofiso YVA.8-80H0, re / . t 0 .4 -11«; 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus aeatad. ir sekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 6eš 
tad. pri ima tik pagal susitarimą. 

KdKlcL: 10888 8o. Wabash Are. 

m*> i#Aefa**m VIrginia 7-1888 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Aveaae 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 YSJ 

•'•ečlad. Ir sekmad, t ik susitarus 

Ofiso te lefonas GRovehiU 8-44)30 
l^z idenci jos teief. BOJltop 5-1580 

Dr. Aleiander J. Javois 
(JOVAIflAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 VVest Marąuette Rd. 

VAL.: N u o 2—4 • . p.p. ir 7 — t r a k 
trečiad. ir sestad. pagal sutarti 

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 Ir 6—8: trečiad., šes 

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez.PR.6-1830 
Jei neatsi l ieps viršminSti te lefonai 

sauki te : M i d u a y 8-0001 
TeL: Ofiso CA.6-0257, rex.PR.6-06&t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezfidL 6800 8. Artesian Aye. 

VAL.: 11 v. r. iki S p.p: 6—S v vak 

K e l v l n a t o r 

• < » « » « 
$ 

Frigidalre 

priced as low as 

188 
(for Westinghouse range illustrated) 

DELiVERED 

TeL: Ofiso VA.7-5557 rez.RE.7-486* 

DR. FRANK C. KWINN , 
(KVLL^INSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
1651 \Vest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. i š skyrus trečiad. ir šeštad. vak 

TeL: Ofiso Y A. 7-0554 rez. ML8-28e0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukdtas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 
v . v . Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Emerg . TeL KEdaie 8-2888 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG£ 

4146 Archer Ave., Chicago, UI. 
TeL LAiayette 8-8810 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:80 
ir 6—9 vak., penkt. ir šest. 12—2:80 
6284 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. Sununit l&SO 
VAL.: penktad. 3:80 iki 8 vai. vak. 
šestad. 3:30 iki 6 vai. vak. 

DR. BIEZIS 
TeL: Ofiso V 1.7-8588. rez .RK7-^88> 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

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

šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet 
Rezid 8 8 4 . W. 86TH P L A C F 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truput! 1 rytus nuo California 

_ -T"v.yf*» 7-T77>.. 
r d . : Ofiso KK.S-0000, res. OL.9-188 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzle Ave., 304 kamb. 
VAL.: 1—6 v. kasdien lssk. šeštad 
ir Svent 8—8v. pirm., treč. ir perk* 

Rez. 1885 S. 48TH OT.. CICERO 

DR. VAITUSH, Opi. 
(LEETUVIg) 

V. 

Telefonas OLympio 2-4278 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

penkt. 3 — 6, 7 — 8p.p 
3147 S. Halsted St, Chicago 

VAJU: pirm., treč. . i e i t . • — 8 p.p 
penkt. 1S — IX ryte 

See the new eleetrie rangės 
at any of these Edison storos: 

4749 N. Wesfern Ave. 3225 W. 26ih St. 

4833 W. Irving Pk. Rd. 

3138 N. Lincoln r.„• e. 

424 f. 47fh St. 

852 W. 63rd SI. 

Westingnou$e 
2 7 3 3 N. Milwauk*9 Ave. 9025 S. Cemmercial Ave. 

423) W.MaditonSt. 11046 S. Michigan Ave. 

C0MM0NWEALTH EDISON C0MPAKY 

4r 

\ 

TeL: Ofiso PR.8-8888, res. B B . 7 - 0 1 f t 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 68rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:80 
iki 9 vak. sestad. nuo 2—4 popiet. 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 
Telefonas: REllanoe 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
S925 West 59th Street 

VAL. i 2—4 popiet. 6:80—8:80 vaka 
rals. Trečiad. pagal sutarti. 

Mano 30 metų prakt ikavimas 
yra j u m s jpuantUa 

Palengvina akių įtempimą,, kuris esti 
priežastimi ga lvos skaudėj imo, svai
gimo, skaudamą akių karšt), atitai
so trumparegyste Ir toliregyste. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
s it ikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda kreipiama \ 
mokyklos vaikus. 

KREIVOS A K Y S ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely ats i t ik imų a k y s at i ta i somos 
be akinių. 

Kainos pigesnSs kaip pirma. 
4712 South AaJUand Avenue 

YArds 7-1878 
VAL.: nuo 10:80 ryto iki 7:80 vak. 
ioStS'L iki 6 v.v., s ekmad. pagal su 
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OPTOMETRISTAS 

1701 S. Damen Ave. Chicago 9, DL 
VAL.: nuo t v . v . Iki 9 v. vak. B e i t 
nuo 10 v r y t iki f T. v. išskyrus tre& 

Saukite — r Ai O, 7-7381 

TeL: Ofiso YA.7-11U8. rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYL)YTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-tos gatv.) 

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

Rez. 8247 S. EMKRALD AVE. 

TAUPYKITE P A S MUS DĖL ATEITIES! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS Į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOClATiON 
KUR — kiekvieno taupomi Indeliai yra apdraus- KUR — pinigai kiekvienam taupytojai buvo b 

ti iki $10,000 by an agency of the United yra išmokama ant pareikalavimo. 
KUR — visada buvo ir yra išmokamas ankštas K U R — patarnavimas visuose finansiniuose rel-

dividendas visiems mūsų taupytojams kainose yra teisingas ir mandagus. 
TURTAS VIRŠ $6,100,000 

C H I C A G O S A V I N G S A N D 1 0 A N A S S O C I A T I O N 
6234 So. Western Ave., Tel. GRovehiU 6 - 7575 I. PAKEL, President 

TeL: Ofiso HE.4-5849, rez.EUB.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VA T. : trečiad. J r Sefttad. pagal su

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

TeL: Ofiso HE.4-2128, rez.OO.4-8361 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Western Avenue 
VAL.: kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak 

fieštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 
f^l tma^^nl^p UŽ&*XytA. 

Egzaminuoja 
Aku 

Prttatko 
AJktnln* 

DR. Ji J. SMETAHA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvlrtad.. 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 V.T.. 
trečiad. uždaryta, šeStad. 8:80 IkJ 

12; 1:80 iki 6 vai. vmk 
PAnai ****** Platt Bld«. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTB 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

5842 So. Kedzie Ave. 
TeL PRospect 6-2635 

DR̂  G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

~n**<n patyr imas 
» * TAnlg 7-1819 

PHtalko Akinius 
Kreivas Akte 

IfitaJso 
8401 So. Halsted Street 

K a m p a s 84th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2. n „ 0 M M lt •r*»-
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-

Visą pasauli ir ypatingai 
JAV smarkiai nustebino pa 
skutinis prez. H. S. Truma-
no žingsnis—gen. McArthu-
ro pašalinimas iš jo visų 
miiitarinių pareigų. Niekas 
tokio staigaus ir taip griež
to sprendimo nesitikėjo — 
tuo labiau, kad panašaus 

PAGERBIA ŽUVUSIUS KARIUS 

Nauja senato komisija 
Senatorius Paul Douglas (iš Dlinois) vadovauja vie

nai specialiai sudarytai senato pakomisijai, siekiančiai pa- i masto sprendimas dabar yra 
dary.i galą nemoralumams valdžioje ir jos departamen
tuose. Sen. Douglas, kuris senate iškyla, kaip vienas iš 
veikliausių ir rimčiausių senatorių, prieš keletą dienų pa
reiškė, kad jo pakomisija bandys nuatabytį ir pasiūlyti 
įvesti naują tvarką į santykius tarp įvairių įmonių atsto
vų ir valdžios pareigūnų. Jo manymu, valdžios darbai ne
turi būti atliekami prie degtinės stiklelio ar puotose vieš-

labai nepatogus ir netinka
mas momentas.. Ne paslap
tis: komunistai daugiau ne
kentė gen. MacArtuho, ne
gu paties H. S. Trumano, 
nes generolai yra mažiau lin 
kę į bet kokius kompromi
sus ir dalykus jie dažniau-

bučiuose. Tiems reikalams turi tarnauti viešieji valdžios gįaj vadina tikraisiais var 

Gen. MacArthur atsilankęs į Honolulu miestą pagerbė pirmojo ir 
antrojo pasaulinio karo žuvusius karius Punchbowl kapuose (Acme) 

HERMANN SUDERMANN 

KELIONĖ Į TILŽĘ 
VERTĖ VYTAUTAS VOLERTAS 

institucijų pastatai. Federalinių valdžios įstaigų rekor
dai turi būti prieinami kiekvienam, kurs nori jais pasi
naudoti. Nė vienas valdžios pareigūnas, daręs sutartį 
valstybės vardu su bet kuria privatine firma, neturi pri
imti jokių "'dovanų" arba pasiūlymų pereiti dirbti ton 
firmon. Tokį pasiūlymą j i s tegali priimti tik po dviejų 
metų. 

Si naujoji, mūsų manymu, labai svarbi komisija ge
gužes 1 d. pradės tyrinėjimo ir liudininkų išklausinėjimo 
darbą. * 

Toji sen. Douglas komisija susidarė po skandalingų 
įvykig kaikuriuose valdžiog departamentuose (ypač RFC) 
darant kontraktus su didelėmis firmomis. Tokį reikalą 
iškėlė ir kriminalinių nusikaltimų išsamus tyrinėjimas, 
kuri daro sen. Kefauver senato komisija. 

Esame tikri, kad sen. Douglas komisija puikiai papil
dys kitų senate komisijų darbą, bandydama pakreipti val
džios institucijų veiklą krikščioniškojo moralumo ir eti
kos keliu. 

Naujasis "Darbininkas" 
Kaip jau žinom, Tėvai Pranciškonai steigia fietuvių ka

talikų spaudos centrą, kuris siekia aprūpinti katalikišku 
laikraščiu rytinių valstybių lietuvius. Be to, ten spaus
dins "Aidus" ir kitus žurnalus, šiam tikslui nupirkti na
mai (680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y.), kur perke
liama "Darbininko" spaustuvė iš Bostono ir *'Amerikos" 
spaustuvės įrengimai. Čia bus ir Tėvų Pranciškonų vie
nuolynas. 

Tėvai Pranciškonai, norėdami išleisti stiprų du kar
tu į savaitę išeinantį laikraštį, perėmė ''(Darbininką", 
''Ameriką'' ir ''Lietuvių Žinias". Vietoje šių trijų išeis 
vienas laikraHis "Darbininko" vardu. Pirmas numeris jau 
pasirodė praėjusį pirmadienį. Išėjo senuoju "Amerikos" 
adresu, kol galutinaį įsikurs naujame centre. Jau ir pirmas 
numeris daro gerą įspūdį. Redakcija, kurion yra pakviesti 
žinomi žurnalistai ir rašytojai, pasisako: 

"Naujasis sujungtas 'Darbininkas' pradžioje išeis ne 
visai toks, kokio mes pageidautume, dėl visai supranta
mų perkėlimo darbų. Bet jis nuolat tobulės, nes organi
zuojamas tvirtas redakcinis kolektyvas, bendradarbių 
tinklas ir pastovu? korespondentai visose didesnėse lie
tuvių kolonijose". To'iau pažymima, kad, sustiprėjus fi
nansiškai padėčiai, j i s būsiąs padidintas, o gal ir daž
niau galėsiąs pasirodyti. 

Naujojo sujungtojo "Darbininko" leidėjams Tėvams 
Pranciškonams ir redakcijos personalui linkime geriausių 
sėkmių sunkiame, bet kilniame spaudos darbe. 

dais, nesidangistydami diplo
matinio mandagumo skrai
ste. Taigi, gen. MacArthuro 
išvertimas iš jo posto komu
nistams, be abejo, yra labai 
linksma naujiena. 

• * • 

Kiekvienas individas, su
prantama, galį ir net pri
valo turėti savo nuomonę. 
Tačiau gen. MacArthuras 
drįso tą nuomonę ne kartą 
viešai išdėstyti, nesiskaity
damas su Washingtono cen
zūra. Cia ir buvo tas didysis 
gen. MacArthuro "nusižen
gimas" įsakymams... Pagal 
įstatymų raidę, jis, vilkeda-N 

mas amerikiečių generolo 
uniformą, turėjo aklai, ne-
murmėdamas klausytį JAV 
diplomatų sprendimų. Šį 
gen. MacArthuro nusižen-

KORĖJOS DABARTIS IR ATEITIS 
DR. PAUL KEUK CHANG 
Notre Dame Universitetas 

šio straipsnio autorius yra įr Kinijos yra beprasmiška 
laisvosios Korėjos premjero,: nP>nriimtina Tinkamiau-Chang brolis, šį Straipsnį l r nepriimtina. nnKamiau 

sia mūsų šalies gynimo sie-paiašė specialiai "Draugui". 
Iš anglų kalbos jį išvertė 
prof. St. Kolupaila. — Red. 

Dabartine padėtis Korėjoje 
Mes, korėjiečiai, nei kiek 

neabejojame, kad karas bus 
laimėtas, mes tikime Dievo 

na yra Korėjos-Mandžurijos 
siena — Jalu ir Tuman upės. 

Korėjos gyventojai karš
tai trokšta taikos, 'todėl kad 
jie kenčia skriaudas ir 
skausmus. Dabartinis karas 
yra baisiausias ilgoje mūsų 

rius Lie. Siūloma mum neu-
tralinė zona " tarp Korėjos 

teisingumu ir Jungtinių 
Tautų bei J. A. Valstybių I šalies istprijoje. Neliko nei 
kilniais idealais ir demokra- Į vieno nepaliesto kaimo karo 
tija. Mes priiaalome alimėti j veiksmų zonoje. Generolas 
karą prieš pasaulinio komu- i MacArthur pareiškė, kad jis 
nizmo agresiją, nežiūrint, dar niekad nematė tokio su-
kurioms tautoms mūsų prie- j naikinimo ir tokio skurdo, 
šai priklauso. Visi korėjie-l Savo keturių tūkstančių 
čiai nori, kad jų tėvynė bū-1 trijų šimtų metų istorijoje 

f ^ ' ^ d a u g i " » « a . tų laisva, ^Agarfc-nepri -1 Kcrėja niekad nemėgino pa-
žiau pasteisint^nes karo va | klausoma; jie džiaugiasi,! v e r g t

J į k a i m y n u < £ tor i j a ro
do etikete uždeda ir jam la-j kad tam pritaria preziden- d o \ a d b ū t * £uvc b e n g t a 
bai didelę asmenišką atsako tas ^rumanas ir Jungtinių k a r o Rytu Aziioie ieieu Ko-
mybe. Jeigu jis, stovėdamas Tautų generalinis sekreto-! r e i a b ū t u buvusi' stinri ir 
kovos lauke, mato, kad dip- ----- • • - - • ! e j a DUtU DUVUfll s t i p n i r 

lomatų pastangos (VVashing 
tonas toli nuo Korėjos) yra 
nukreiptos nevykusia link
me, galinčia turėti labai liūd 
nų pasekmių, aišku, negali 
tylėti. 

• • * 
Visa tai, ką amerikiečių 

generolai laimėjo kovos lau
pė paskutiniojo karo metu, 
diplomatai labai lengvaį su
gebėjo prarasti voa per ke
letą metų... 

1945 m. JAV pergalę ne
šantis karas su Sovietų Są
junga būtų buvęs labai leng 
vai įgyvendinamas planas, o 
dabar Sovietų Sąjunga yra 
baisesnė už Hitlerio Trečią
jį Reichą... Dar taip nese
niai Kinija JAV padėjo muš 
ti japonus — šiandien kinie
čiai kovoja su amerikie
čiais... JTO buvo įkurta tai-

nepasitikėjimas diplomatais 
darosi visiškaį suprantamas 
ir pateisinamas. Kaip tyčia, 
atleidus gen. MacArthurą iš 
pareigų, paaiškėjo, kad bri
tai buvo atsiuntę notą, rei
kalaudami Formozą atiduoti 
Kinijos komunistams ir pa
kviesti juos į Japonijos tai
kos sutarties sudarymą. Ir 
kam gi tada diplomatams 
savo kraštus reikėjo įvelti į 
Korėjos karą, jeigu komuni
stams be karo galima buvo 
atiduoti ne tik Korėją, bet 
ir Formozą!... 

Gen. MacArthuro pašali
nimui prez. Trumanas turi 
ir kitą svarbų angumentą — 
vienybę su Atlanto Pakto 

nepriklausoma. 
Korėjos ūkis po karo 

Ūkinė nepriklausomos Ko
rėjos padėtis mums atrodo 
visai užtikrinta. Leiskit pri
minti, kad tik prieš 50 metų 
pasibaigė visiška Korėjos 
izoliacija nuo pasaulio, tru
kusi per keletą šimtmečių. 
Tada mūsų ūkis buvo visai 
savistovus. Ir vėliau mūsų 
užsienio prekyboje vyravo 
eksportas. Korėja gali pilnai 
išsilaikyti pati. Tik tas dirb
tinis Korėjos padalinimas 
pagal 38 paralelę buvo šėto
no sugalvotas, žemės ūkis 
pietinėje Korėjoje reikalin
gas mašinų, trasų ir energi
jos, o tai visa pasiliko šiau
rėje, po rusų padu. Niekur 
kitur pasaulyje geležinė už
danga nebuvo tekia aklina, 

N?uji •• H grūmojimai 
Rytų Vokietijos komunistinio režimo vadas prieš ke

letą dienų oficialiai pagrasino karu Vakarų Vokietijos 
respublikai. Jisai griežtai ir piktai pareiškė, kad, jei Vą

škarų Vokietijos vyriausybė imsis betkokių priemonių gink 
luotis ir, jei įsijungs į Šiaurės Atlanto Sąjungos organi
zuojamą gynybos sistemą, karas nebūsiąs išvengtas. 

Atrodo, kad tik Rytų Vokietija teturi teisę ginkluotis 
ir jung is į Sovietų Rusijos militarinį junginį. Vakarams 
nevalia savo saugumu pasirūpinti. Bet, kaip ligšiol, taip 
ir toliau Vakarų vokiečiai komunistų grasinimų nepa-
būgs. 

Kalbėdami apie grasinimus karu, nenorime praleisti 
nepastebėję ir šio įvykio: Jungtines Valstybės yra pa
siuntusios į Viduržemių jūrą didžiausią karo laivyną, ko
kio taikos metu ten niekuomet nėra buvę. Laivynas esąs 
pilnai paruoštas karui, jei Sovietų Rusija jį pradėtų Rytų 
Europoje. 

Taigi šios ir kitos žinios kalba, kad karo pavojai 
Europoje dar nėra praėję. 

Praėjusios savaitės katalikiškieji (anglų kalba) laik
raščiai davė žinių apie didelius gen. MacArthur nuopelnus 
krikščionybei Japonijoje plėsti ir sustiprinti. Reiškiama 
vilčių, kad ir jo vietą užimatieji karo vyrai paseks jo pė
domis. 

tautoms Europoje. Tų tau
tų, diplomatai, tiesa, lig šiol Į KL^J*. i ™ 

ko s išlaikymui pasaulyje ir ' spėjo pasižymėti diplomati Duokit mums taiką, ir Ko-
kovai su visais agresoriais, I nių žodžių kovos lauke, bet *^*? ****™p* Azi-
bet ji nepajėgia išsaugoti tai, jų kariaį Korėjos fronte, ga J 0 S s a l l S ' M e s S a l e s i m e e k s" 
kos ir bijo Sovietų Sąjungą 
paskelbti agresoriumi... Ame 
rikiečių diplomatai, norėda
mi sutriuškinti Vokietiją, 
per ketverius metus turėjo 
paaukoti 589,000 karių — į 
šį skaičių įeina užmuštieji, 
dingusieji be žinios ir sužei
stieji, pabar amerikiečių 
diplomatijos meisteriai be
viltiškai stengiasi apgink
luoti Vakarų Vokietiją... Ti
to komunistinė Jugoslavija 
šaudė amerikiečių keleivi
nius lėktuvus. Šiandien ji 
gauna visokeriopą JAV pa
ramą. Franco Ispanija ko
vojo su komunizmu, atsis
pyrė didžiausiai pagundai 
— įsijungti' į Hitlerio "nau
josios Europos" eiles. Kai
po atpildo — ji buvo susi
laukusi visiško diplomatų 
boikoto... 

Tokių liūdnų įvykių pers
pektyvoje gen. MacArthuro 

Įima sakyti, ant pirštų su
skaitomi. Nematyti ir šiaip 
jau smarkesnio ginklavimo 

portuoti žemės ūkio ir žuvi
ninkystės produktus ir ža
liavas. Mūsų šalis atsigaus 

si prieš komunizmą t e m p o ' ^ i r ^ ^ ™ o s t a b i 3 
Europoje. Antokomunistinia i P^angą. Suprantama, mes 
me fronte didžiausią naštą t l k i m e s S a u t l l s u z s i e m o Pa" 
nešė ir tebeneša JAV. Tai- \ """* ***** sugriautos sa-
gi, dabarnt užsienio politi-' h e s atstatymui, 
kos sprendimus, amerikiečių i K a i P planuojamas Korėjos 
diplomatams daugiau reikė-( atstatymas 
tų vadovautis nuo3avomisį Nemažai daroma begali-
galvomis — mažiau paisyti j niam gyventojų skurdui pa
botų ir prancūzų nuomo- Į lengvinti ir atstatymui pa
neš. Didž. Britanija su Pran dėti. Tam tikslui kuriama 
cūzija nepabėgs, nes jos ne- galinga organizacija. Dirba-
turi kur bėgti, kada Sovie- ma drauge su Amerikos Pa
tų Sąjunga pašonėje. Nors 
joms ir labaai nepatiktų J. 
A. V. diplomatų sprendimai, 
vis viena abu šie kraštai 
glausis po JAV sparnu, be 
kurio globos jiems sunkiai 
įmanoma gyventį ir visiškai 
neįmanoma spirtis komuniz
mo imperialistinei ekspan
sijai. 

galbos Korėjai (A. R. K.) 
organizacija, palaikoma ka
talikų ir evangelikų bažny
čių ir kitų žymių visuome
ninių organizacijų. Jau se
niai Korėjoje veikiai Ameri
kos Raudonasis Kryžius ir 
Pasaulinė sveikatos organi
zacija. 

(Nukelta į 4 psl.) 

(Tęsinys) 

— Išvyksta ar atvyksta? — klausia jaunuolis. 
Ansas mano, kad tai nėra skirtumo. Tada jaunuolis nusi

šypso ir sako, kad tuojau po keturių vienas atvyksta, o prieš šešias 
antras išvažiuoja. Taigi, galima pasirinkti. Ansas padėkoja, o kai 
jie yra jau lauke, sako: 

— Geriau pasirinkime išvažiuojanti, nes galima matyti, kaip 
jis tolumoje pranyksta. 

Bet iki šešių dar daug laiko. Ką būtų galima tuo metu nu
veikti? Indrei vistiek. Ji tik galvoja: "Jeigu tai turi įvykti, kam jis 
tada tiek daug pinigų dėl manęs išleido?" Ir jos širdin vėl grįžta 
viltis. 

Šiandien 4 vai. Jakobsruh'je didelis kariuomenes koncertas, iš
pildomas Princo Albrechto vardo lietuvių dragūnų pulko orkestro. 

O apačioje viskas išspausta, ką jie grieš. 
Akmuo Indrės krūtinėje visai palengvėja. Vos galima ji jaus

ti. Bet ji abejoja, ar pramogoje, kuri, aišku, skirta vokiečiams, gali 
dalyvauti ir lietuviai, dargi tautiniais drabužiais. Ansas tik pasi
juokia iš jos. Kas moka už iejimą, tas yra laukiamas, visai nesvar
bu, ar jis kalba "vvokiszkai" ar "lietuwiszkai". Indrė dar vistiek 
abejoja, ir tik mintis, kad griežikai yra lietuvių dragūnų pulko, su
mažina jos kuklumą. 

Taigi, abu vežiku vyksta i Jakobsruh, aną kurortą, kuris, ga
limas dalykas, yra tiek gražus, kad jam lygaus nėra pasaulyje. Me
džiai aukšti ir pavėsingi. Tokių Indrė dar niekad nematė, nei Ši
lutėje, nei Klaipėdoje. Pamaryje, kur užtinki tik žemučius kark
lus ir plonus alksniukus, visai negali turėti nuovokos apie tokią pui
kią žalumų šventovę. 

Nežiūrint jos džiaugsmo, svetimoje vietovėje jai gerokai bau
gu, nes apie raudonai padengtus stalus sėdi vien tik miesto ponai, 
o kai Ansas eina jos priekyje, jieškodamas vietos, visų kaklai su
kasi j juos, ir visi žiūri jiems iš paskos. Atrodo, žemėn prasmeg
tum! 

Ansas tuo tarpu mažiausia baiminasi. Greitai suranda laisvą 
staliuką, su nosinaite nubraukia nuo kėdžių dulkes ir paprašo gra
žų vokietį poną atnešti kavos ir pyragaičių. Lygiai taip, kaip ir kiti 
elgiasi. Toksai drąsus tas Ansas! Jo prieglobstyje jautiesi visai 
saugiai, o visa baime buvo tik nesąmonė. 

Netoliese stovi mažyte, plonais geležiniais pastolais ir apvaliu 
stogeliu virš jų, halė. Ji prisipildo šviesiai mėlynais kareiviais. Die
ve, kiek daug švarutėlių kareivių! Tuo tarpu kitur trys ar keturi 
purvini valkatos griežineja! 

Pačioje pradžioje išpildomas dalykas, vardu "Rožių valsas". 
Taip parašyta lape, kurį Ansas nusipirko pas kasininką. Kai jį grie
žia, atrodo, tuojau pat skrisi dangun. Ten pat, priešais muzikan
tus, du vaikai susiėmė už liemenėlių ir sukasi. Norėtųsi su jais 
šokti. 

O tik prieš valandą buvo painiojamasi mirties tonuose! 
Kai šis pasibaigia, ploja visi, ploja ir Indrė. Aplink viskas nu

tyla, tik kavos puodeliai barška. Ansas sėdi ir nejuda. Jeigu ji nori 
ko nors paklausti — vėl su juo taip gerai jaučiasi, — jis tik slapčia 
kairėn parodo ženklą — klausyk. 

Prie gretimo stalo juos apkalba vienas ponas ir dama. 
— Jeigu kuri nors lietuvė yra graži, ji yra daug gražesnė, kaip 

mes, vokiečių moterys, — sako dama. 
Ponas gi taria: 
— Pabalusi ir švelni atrodo kaip madona, tapyta — 
Ir čia seka vardas, kurio ji nežino. Ji taip pat nesupranta, ką 

reiškia "madona". Mielai klaustų Ansą, kuris viską žino, bet gė
dinasi. 

Šiuo metu jinai pagauna Anso žvilgsnį, iš pažemių įsmeigtą į 
ją, ir yra tikra, kad tai buvo teisybė, ką jinai jau krautuvėje jau
tė: jis didžiuojasi ja, ir visai nėra ko bijoti. 

Pertrauka baigiasi, ir prasideda naujas dalykas. Jis vadinas 
"Caras ir dailidė". Caras yra rusų kaizeris. Kad apie jį griežiamą, 
visai suprantama, bet kad tokia garbė teko dailidei, žmogui, kurs 
purvinas kelnes dėvi ir visą laiką balkius matuoja, — didelė mįslė. 

Seka trečias dalykas: ne taip jau gražus, o tik varginąs galvą. 
Jį tūlas Beethovenas išgalvojo. 

Bet po jo kas eina! Kad žemėje galėtų būti kas nors taip gra
žaus, net sapne netikėtumei! Jis vadinasi "Paštas miške". Priekin 
išėjo trimitininkas ir tyliai, ilgesingai griežia tolimą melodiją, o 
tuo metu kiti taip pat tyliai jam pritaria, klausant atrodo, kad ne 
žmogumi esi! Kad svetimieji, vokiečiai, nepastebėtų, kaip jinai jau
čiasi, staiga pašoka, ir skuba pro orkestrą apstojusią minią ir pro 
daugybę staliukų į ten, kur vieniša, ir kur už medžių dar yra tuš
čių suolų. Ten ji atsisėda, pasmaukia nuo akių naują skarelę, kad 
nesušlaptų, ir verkia, verkia, išliedama viską-ach, ir tą pergyven
tą baimę. 

Tuo metu kažkas atsisėda prie jos ir paima už rankos, o ji 
žino, kad tai Ansas, nors per ašaras nieko nemato. Ji paremia ant 
jo peties galvą ir kūkčiodama kartoja: 

— Mano Ansuti, mano Anseli, prašau tavęs, nedaryk man nie
ko, nedaryk. 

Ji žino, kad jis tikrai jau nieko jai nedarys, bet kitaip nega-
li-maldauja ir maldauja. Jis visu kūnu dreba, laiko stipriai jos ran
ką ir kartoja: 

— Ką tu dabar kalbi? Ką tu kalbi? 
Ji atsako: 
— Dar nėra viskas tvarkoje. Kol tu man visko neprisipažinsi, 

dar nebus visai gerai. 
Jis taria: 
— Aš neturiu ko prisipažinti. 
Ji glosto jo ranką ir sako: 

* (Bus daugiau) 

! ; 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

B.R.PICTKIEWICZ MES. 
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Išsiliejus Mississippi ir Wisconsin uperas labai patvino Prairie Du Chieri, Wisc., apyylinke. Dar tokio 
potvynio ten nėra buvę. Daug šeimų turėjo apleisti savo namus. Si nuotrauka padaryta iš oro (Acme) 

iŠ ATEITININKU GYVENIMO 
Moksleiviai ateitininkai veikia 

Darbininku pmimo 
kapelionai 

Katalikų Darbininkų Jau
nimo (JOC) Tarptautinis se 
kre'oriatas praneša, kad 
Austrijoj neseniai įvyko stu 

Chicagos moksl. at-kų kuo liui vadovauja D. Brazyte. 
pa paskutiniu laiku pratur- Smarkus veiklos viesulas 
tėjo įvairiausiais būreliais, pertrauke ir per Chicagos dijų savaite žosistų kapelio 
kurie lenktyniauja savo moksl. at-kų berniukų būre- nams, kurioje dalyvavo dau 
veikla. Vienas iš paskutinių- lį. Berniukus globoja kun. giau 110 kunigų iš viso kraš 
jų buvo suorganizuotas re- J. Borisevičius, S. J., o nau-
torikos būrelki, kurio stei- jąją jų vaidybą sudaro pir-
giamasis susirinkimas įvyko. mininkas A. žemaitis ir sek-
š. m. balandžio men. 14 d. į retorius E. Babušis. 
Susirinkime dalyvavęs gra-

DIENRA&nS DRAUGAS, C H I C A G O , 

Eisenhoweris ir 
' ž u r n a l i s t a i 

Vienoje spaudos konferen 
cijoje Eisenhovyreris prisimi
nė nuotykį, su žurnalistai!®, 
kai JAV kariaį rengėsi iš
sikelti Normandijoj. Keli 
amerikonai žurnalistai atvy 
ko į jo vyriausią štabą pro
testuoti prieš potvarki, lei
džiantį tiktai dvylikai žur
nalistų, is į imto buvusių ta
me sąjungininkų fronte, da
lyvauti kariuomenės išsike-
lime. 

— Šituo suvaržymu, tarė 
vienas iš žurnalistų, — mes 
prarandame progą užregis
truoti sencacingiausią fak
tą, kurį istorija butų kada 
žinojusi. Tačiau ir šimto žur 
nalistų vos užtektų, kad, per 
duotų ateinančiom kartom 
tą įvykį. 

— Ne, — atsake1 Eisenho-
weris 'šypsodamasis, — da
bar tikrai jū s perdedate. Is
torijoje buvo įvykis daug 
svarbesnis ir užteko tik ke
turių kronikininkų, kad per
duota ateinančiom kartom 
Lą įvykį. 

Šita aliuzija į Kristaus gy 
venimą nutildė žurnalistus. 

* * * W - . A 
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Susirinkimas 
žus narių būrelis parodė, 
kad Chicagos moksl. at-kai 
domisi retorika lygiai kaip 
sportu ar literatūra. Daly- Chicagos Moksl. At-kų 
viai nustatė tolimesnį būre- kuopos bendras susirinki-
lio veikimo planą ir išsirin- m a s jyyks 1951 m. balan-
ko valdybą, susidedančią iš džio mėn. 21 d. (šeštadienį), 
pirmininko S. Razmaus, sek 5 yB\. po pietų L. Vyčių sa-
retcres L. Baikštytes ir rei- Į§je _ 2453 W. 47 Str. Pro-
kalų vedėjos A. šapalaitės. graraoje kun. B. Markai&o, 
Steigiamajame retorikos bū 3 j . , paskaita aktualiais re-
relio susirinkime dalyvavo Uginiais klausimais, D. Va-
adv. J. Vaitiekūnas, bežen- lančiūtes referatas tema: 
giančiam pirmuosius savo «'Ateitininkė ir šių dienų 
žingsnius būreliui suteikęs mados", įdomi ir visai nau-
naudingų patarimų ir gilių j a menine dalis. Visiems na-
minčk;. Retorikos būrelio riams dalyvavimas būtinas. 

to vyskupijų;. Anglijoj ir 
Portugalijoj taip pat sten
giamasi daugiau išplėsti 
Darbininkų. Jaunimo Orga
nizaciją* 

Jieško šventos vietos 

32 metų amžiaus anglas 
Fred Cornes su žmona ir ke
turiais vaikai^ išvyksta į Ka 
nadą ir nori surasti apsigy
venimui tokią vietą, kur nie
kas nerūko, negeria, nesi-
keikia, nelošia azartinių lo
šimų ir nedalyvauja arklių 
lenktynių lošimuose. 

- g'obeju sutiko būti V. Žvirg
ždys. 

Vienas iš naujosios Chica
gos moksl. at-kų valdybos 
uždavinių buvo jaunesniųjų 
moksl. at-kų būrelių stegi-

—Valdyba 

Studentu žiniai 
CHICAGO, 111. — Visi stu 

mas lietuviškose parapijose, dijuojantiejį s.udentai atei-
Pirmenybe tenka atiduoti . įininkai prašomi skubiai pra 
Brighton Parkui, kur š. m. j nešti savo adresą coli. Al-
balandžio mėn. 14 d. išdygo j giui Vedeckui, 2916 So. Ci-
pirmasis jaunesniųjų būre-! cero ave., 111. 
lis. Jaunesniųjų at-kų gru
pelę globoja p. Rudys, būre-

S. A. S. Centro 
Valdyba 

Kominformo 1 * 1 planai 
Amerikiečių kat. agentūra gines kovos metodai atski-

"Inter-Catholic-Press"* pra- ruose kraštuose. Konferen-
neša, kad pastaruoju metu cija buvo oficialaus pobū-
Kaisbade, Čekoslovakijoje, džio ir jos dalyviai kalbėjo 
vyko tris dienas trukusi kon atstovaujamų komunistinių 
ferencija, kurioje komunis- režimų vardu. 
tinių režimų atstovai aptarė r r = z n z z z z : 
naujos bendros akcijos prieš t£~ 
Bažnyčią planus. Ypatingas 
šiton akcijos tikslas būsiąs 
gah!tinii pajungti kat. Baž
nyčia t. vad. " liaudies res
publikose". Konferenciją su 
rengė sovietinė mokslinių 
bei oolitinių tyrinėjimų 
draugija, kurios atstovai va-
dovivo vykusiomis diskusi
joms. Dalyvavo Čekoslova
kijos, Vengrijos, Lenkijos, 
Bulgarijos, Albanijos, ko
munistines Kinijos ir Korė
jos delegatai. Konferencijo
je nubalsuotas specialus 
tarpt, organas, kurio tikslas 
organizuota bei derinti kovą 
prieš* religija. Jam būsią pa 
veata taip pat išstudijuoti, 
kokie yra geriausi antireli-

Remia nelaimingus 
Venecucfjj gyvenantieji 

lietuviai, vasario 16 minėji
mo proga, ypač sukruto 
stipriau materialiai parem
ti likusius Europoje tautie
čius. Jų mėnesiniame laik
rašty "Tėvų Kelias" Nr. 1/2 
— VL*SB iždin. Dr. P. Ne-
niškis patiekia aukotojų są-
rašus, iš kurių matyti, kad KOrČlOS Dadet lS 
Kalėdų švenčių proga su- V , 1 V ^ r1" 
rinkta aukų: (Atkelta iŠ 3 pusi.) 

1) Tautos Fondui — 102 T . m
 r . 

bolivarai i Junginių Tautų Organi-
2) Maisto siuntiniams , « « * ^un specialią komisi-

pirkti — 658 bolivarai ir 

Tas yra tikrai išmintingas, kurs | 
moka ty viena žodi: moile. 

—Švedijos Brigita 

3) Vietos skautams remti 
— 100 boliv., 
o vasario 16 proga maisto 
siuntiniams pirkti Vokieti
joj ir Australijos lietuviams 

ją Korėjai suvienyti ir at
statyti (United Nations 
Conimission for the Unificar 
tion and Rehabilitation of 
Korea — UNCURK). Veikia 
taip pat įvairios mūsų pačių 

ligoniams surinkta net 1,683 < organizacijos. 
boliv. Kiek ta proga surink
ta T. Fondui — neminima. 

Radijo stotys Vokietijoj 

jus susikaupti, prisimenant 
Išganytojo mirtį. Didžiojo 
Penktadienio programoje 
daugiausia buvo duodama re 
ligine muzika. 

Keikia su tuo pačiu ugningi 
jausimi mylėti d o r y b e su ko-
kiuo reikia neapkęsti nuodėmių. 

—Bazilijus Dtdysis 

Taupyk Saugiai ir su Geru Uždarbiu 
Turtas $28,000,000. Atsargos fondas $2,000,000 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

^ 

I 

* * 

STANDARD FEDFkAJL BUILDING 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192? Archer Ave., Brighton Park, Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: V1RGINIA 7-1141 

JUSTIN MACKIEVVICH, PRESIDENT IR MGB. 
NARYS rBDBRAi , SAVINOS and LOAN IN& CORP. 

mmmĘmmmm • n 

Aukštasis mokslas Korėjoje 
1948 metais Pietų Korėjo

je Veikė 35 aukštosios mo
kyklos — Amerikos tipo ko
ledžai — su 22,600 studentų. 

Dauguma vakarų Vokie- 1950 metais buvo numatyta 
tijo s radijo stočių Didįjį' įvesti privalomą pradžios 
Penktadienį sustabdė vienai mokslą ir buvo pradėtas 
minutei savo transliacijas, i plėsti aukštesniųjų mokyklų 
kviesdamos savo klausyto- tinklas. Aukštose mokyklo

se daugiausia dėmesio buvo 
skiriama teeknikai ir gam
tos mokslams. 

Korėjiečių jaunimas savo 
intelektu ir gabumais nėra 
žemesnis už kitas kultūrin
gas tautas. Šiuo metu J. A. 
Valstybėse studijuoja apie 
400 korėjiečių, pavyzdingų 
studentų. Juos laukia labai 
svarbus vaidmuo savo ša
lies atstatyme. 

Korėjos santykiai su 
kitomis tautomis 

Būdama maža tauta tarp 
didesnių kaimynų, Korėja 
laikosi pasyviai, vengia arti
mesnių santykių. O didieji 
kaimynai, savo agresijai pa
teisinti, prikiša Korėjai ego
izmą. Korėja patyrė skriau
dų iš įvairių agresorių ir 
siekia visiškos nepriklauso
mybės, norėdama būti lygi 
tarp lygių pasaulio tautų. 

Keista, kad ligi šiol spau
dos informacija apie Korėją 
remiasi daugiausia jos prie
šų šaltiniais. 

Rami Korėja tapo eiline 
pasaulio komunizmo auka. 
Ji kovoja- ir ištikimai kovos 
greta kitų padorių tautų už 
kilnius žmonijos idealus! 

PASITIKĖKITE 
PATYS SAVIM! 

Nemėginkite tiktai vienos rūšies 
... palyginkite jas visas! 

N 
kad jūs išmė-kaip kiti, mes visai neprašome, 

gintumėte tiktai mūsų rūšį. Mes sakome. .. p c d * £ * 
L e PHILIP MORRIS... sulyginkite OTU* 
MORRIS... padarykite PHILIP MORRIS spren-
dimq prieš bet kurią nors kį t | cigaretę! 

Tada pasirinkite sau geriausiąją! 

IŠMEGIMKITE ši BAHDYMftl 
Paimkite PHILIP MORRIS - ir bet 
kurią kįt*. cigarete ir p a d a r y k i ttk 
štai ką: 

1
Uždekite vieną kurią cigarete 
Patraukite - n ^ a u t a t * 7 s a ! 
1-ė-t-a-i isleiskite durnus pro sa 

vo nosį. 

2 Dabar padarykite visiškai tą patį 

su kita cigarete. 
ATKREIPKITE D f t M E S l , KAD 
A A I Y « . ^ » x i K R A I 
PHILią , MORRIS YBA * * 
MANAU ERZINANTI IR TIKRAI 

ŠVELNESNE! 

'•',.. ' " ' • ' " " \ 

M 
mi H*$i 

Atminkite... 

* » 

m 

m 

P?l§ėj& 

BE CIGAREČIŲ 
HANGOYER 

:m m (HENGOUVER) 
reiškia 

DIDESNĮ RŪKYMO MALONUJ! 

CALL 
FOR PHILIP MORRIS 

Linksmumas yra pagrindinis 
indėlis į sveikatos mišrainę. 

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

—Schopcnt iauer 

J . - F ' . Į . l r 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K H f l U T U V E S 
PEČIAI, -SAIiDYTrVAI, TFJLI-. 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA 
MOS MAŠINOS, BALDAI. MAT 
KACAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKU BALDAt 

Didžiausias Pasirinkimą* 
MAŽIAUSIOS RAINOS 

Lengviausi Išmokėjimai. 
Baldai Padaromi 
Pa^al Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. Y'lctory 2-4226 

4188 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette S-S 171 

CHICAGO. ILL 

Planingas Taupymas Visuomet Moka 
G e r u s D i v i d e n d u s ! 

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo nors tru
putį — tauo planingai. 

• Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 
• Nuo 1905 metu kiekvienam taupytojui Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu į metus. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 per Fe
deral Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

MUTUAL yJenJmm 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. «T«I. VI rginia 7-77*7 
Savings Insured to $10,000 by F.S.L.I. C 

i ANGLŲ KALBĄ GALIMA išMDKTI TIK SU 
A . L A L 1 U 

lietuviškai anglišku, angliškai lietuvišku 

Ž O D Y N U 
Nauja laida dviem tomais su ištarimu. 

Kaina $14.00 
Pinigus prašom siųsti kartu su užsakymu Užsakyti žodynai 

pasiunčiami pa';tu. Užsakymus siuskit*: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Illinois 
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N Lietuviu Organizacijų Centro esmės '*•"*SKAMBA KANKUAI 

DETROIT, MICH. — Tu- ga. Nes mūsų Centras vis 
rint prieš akis Detroito Lie- dar yra tiktai kooperuojan-
tuvių Organizacijų Centro ti su Amerikos Lietuvių Ta-
metiių susirinkimą, kuriame ryba įstaiga, 
bus renkama nauja valdyba ALT yra visuomeniška 
ir svarstoma Centro ateities ideologinių grupių santarve, 
veikla, tenka tuo reikalu tar Ji atstovauja kiekvieną są-
ti kelis žodžius. moningą lietuvį, nežiūrint 

Mūsų, detroitiskių organi- ar ji® priklauso oficialiai ku 
zavimosi sistema, man ding, riai organizacijai ar ne. 
turėtų būti kiek reformuota.' Detroito Lietuvių Organi-
Organizavimasis turėtų eiti zacijų Centras tėra tik Vie
vis prasmingesnio ir stipre- tinio pobūdžio įstaiga, kuri 
snio jungimosi keliu. Dabar bendroj centralizuotoj Ame-
tokia didelė ir judri Detroi-, rikos lietuvių veikloje, pa-
to lietuvių kolonija susior- • naudojama esant reikalui, 
ganizavusį lyg pripuolamai. I O jau bemaž visoje Ame-
Tai yra mūsų Organizacijų rikoje plačiai išsišakojo AL 
Centras. Tai yra giliai pat- T-o skyriai. Ir tai kiekvie-
riotine organizacija, kuri, nam tokiam skyriui lyg tei-
būdama jungtimį visų or- kia stambesnį pagrindą vek-
ganizacijų, atlieka Detroito ti, lyg aiškesnį daro jo po-
lietuvių reprezentacinį vaid- litinį veidą, nes taį yra stam 
menį. Ir tai iki šiol buvo at- bios pajėgas, legaliai ir fi- i 
liekama puikiai. Už tai di-j nansiniai stiprios organiza- [ciurlionio kanklių orkestras, vadovaujamas A 
delis ačiū atsidavusiems vei- cijos atžala, 
kėjams. Puikūs šešioliktos Tenka linkėti, kad DLOC 
vasario minėjimai ir ALT atkreiptų dėmesį į šį, jau 
tarybos vajai liudija, kad pribrendusį savo vidaus re-
Detroite yra gerų veikėjų. į formos reikalą, ir iš koo-

Tačiau vis iki šiol mūsų poruojančios su ALT įstai-
Centras yra tiktaį lyg pagel g)s, taptų tos centralizuotos 

ŠV. MIŠIŲ NOVENA UŽ MOTINAS 
' IR LIETUVĄ 

Mikulskio, koncertuos balandžio 29 d.. 2:30 
f£T Opera *House! kampas Madison st. ir Wacker Drive, Ohicagoje. Bilietų kainos $2.50, $2.00, $1.50 
ir $1.00. Bilietus galima gauti "Draugo" administracijoje. Įsigykite bilietus iš anksto. 

Lietuviai žurnalistai gaus stipendiją 
Užraegsti ryšiai su Laisvųjų Žurnallsl* Federacija 

binė, tik'prie šono prisiglau voiklos* pilnatesiu ir gar-! Liet. Žurn. S-gos (LZS) šitokią stipendiją norėtų 

Airiai domisi 
t r e m t i n i a i s 

t 

Cia pat jau ir MOTINOS DIENA. Ar Tu atsimeni sa
vo GIMDYTOJĄ, kuri atidavė Tau viską, ką tiktai turė
jo: savo poilsį, nemiegotas naktis, visą savo motinišką 
meilę, net savo gyvybę. 

Kur šiandien jinai — Tavo Motina sengalvėlė? Gal 
pasiliko kenčiančioj Lietuvoj, o gal ištremta į šaltąjį Si
birą, gal jos užverktas akis ten pridengė svetimoji žemė? 

Kuo Tu atsilyginsi jai už jos meilę ir vargus? Jei yra 
dar gyva ir čia pat, Tu ją aplankysi, paguosi ir pradžiu
ginsi kokia nors dovanėle. Bet jeigu jos čia nėra, jeigu ji 
net gyvųjų eilėse paliko, kaip tada ją atsiminsi ir pradžiu
ginsi? 

Dar yra ryšys, kuris gali sujungti ją su Tavimi. Tas 
ryšys — tai malda, kuri pasieks ją gyvą ar mirusią. 

Prisimink šia proga ir visų mūsų Motinų — sopulin
gai kenčiančią Lietuvą —, kuri šiandien gailisi ir verkia 
savo nelaimingų ir išblaškytų vaikų. 

Visų mūsų Motinų ir kenčiančios LietuvoB intencija 
per visą gegužės mėnesį Tėvų Pranciškonų Vienuolyne, 
Greene, Maine, bus laikomos šv. Mišios. O pats didysis 
Motinu atminimas bus pagerbtas IŠKILMINGOJ NOVE-
NOJ, kuri prasidės gegužės 4 ir baigsis 13 dieną. Novenos 

dusi prie centrines Ameri 
kos Lietuvių veiklos įstai 

Lordas Killanin, Airijos 
- bi^ a narm" a ALT Detroito! New Y«rkoT sky°rius 'praY- gauti, iki balandžio 2 6 ^ d i e ^ j R ^ d ^ ^ ^ 2 2 ? l ^ l l L i 2 ? ^ ' I d W S* l i*1 r y t a i s b u s ******* iškilmingos šv. Mišios, o va-
- skyriumi. ' - 4 . Giiaudys i jusią savaitę užmezgė ryšį nos prisiųst A "Internatio- g į į j į ? ™ L ^ S ? S ! ^ H ypatingos maldos už motinas, prisiųstų inten-

su 
Nauja radijo valandėle 

DETROIT, Mich. — Ba- PADĖKOS 
landžio 22 d. per Lithuanian Reiškiame savo nuosir-
Melodies programą (WPAG džiausią padėką giminėms, 

Laisvųjų Žurnalistų Fe- nal Federation of Free Jour Pirmininkas, paskutiniu lai-1 c į j ų skaitymas ir palaiminimas švč. Sakramentu, 
deracijos Amerikos skyrium nalists" 49 West 57 St., New k u j ^ ^ 1 R o m o ^ vykdy- Tokia pat Novena bus laikoma ir už tėvus bei šeimas 
New Yorke. Naujasis fede- York 19, N. Y., anglų kai- a a i n i 

racijos sekretorius Mr. Ri- boję, pareiškimą. Sąlygos 
chard Mossin išreiškė'savo gauti stipendija yra šios: t ^ . J t a * J " *£*$* 
džiaugsmą dėl lietuvi* įėji- nevyresnis kaip 42 metų perkėlimu t Airiją. jDarbm-

1050 kilo i 530 DD dai draugam, bei pažįstamiems mo> k a s J i e m s s e n i a i rūpėję, amžiaus, gyvenąs JAV-se f ' i ^ f - ' ^ ' ^ ^ C ^ . 
— 1050 kilo 5.30 p.p dai- draugams bei paąstamiems skyriaus vykdo- arba galįs gauti vizą atvyk- ?art>u> ^i*1!"18 P3®*"* f 
„uos Detroito zym, da.ni- uz mums sudarytą neret i - \ k ^ m i t e t 4 ^ a r ą s ti j JAV artimiausioje atei- j tlk™<> &***0 arkivysku-
ninke Estelle Bukšaitis. Bus numą mūsų vedybinio gyve- ^ k ^ ^toto (Nagors tyje. Stipendijos užtektų a p ' P * M c Q u a i d -
pirmas pasirodymas per ra- mmo 25 metų sukakties pro-, * « u E

ų
st i ja, 6

z l a . „ ^ mokslui ir norma-
' i _ _ _ a i • _ • »•_ 

dijo naują programą. ga. Dėkojam visiems daly- toper, jugoslavas, Frey veng liam pragyvenimui viengun- { , . . a | r i | H t # "fyranoa" 
ras, Popa Rumunija ir Ku- gio arba vedusio, atsižvel- VJZSlsaKyKire Išraugę PUIKIAI SUVAIDINTA v i a m . s u* *» linkėjimus už 

K a n a d o s L ie tuv ių Bend- S f ^ ^ S T l 2 2 f f i ^ B u l g a r i j a ) , ei* senia i g i an t į e s a m a s individual i -! 
STATYBAI IK NAMP ruomenės tremtinių vaka- ir Petronėlei Medonienei, ku SJ. .reikaląsvarstę. Cęntrali- n e a ^ " f * £ • •• , a l „ I M 1 « „ 

ras, kuriame rsuvaiflma-*t. Hų iniciatyva buvo sureng- ™# Fede«u»j«» valdyboje L2S-gos N«w.Yorko sky-] P A T A 1 8 r i l M J l B 
Pilk»H ^.P m 5« roins" n,n- • . . « . n^,-,„ic * | Uetuvlus vykusiai atstovau- nus prašytų todėl visus su- . P r i , t a t o m 

Kanados Menininkų grupe, 
vadovaujama Greičiūno. Reiškiame širdingą pade-

Pilkos "2emes rojus", pui- tas šiq pobūvis. 
kiai oavvko Vaidinimą pro- Adomas ir Monika l a Lanskoronskis, gyvenąs interesuotu* lietuvius zurna Į V^OKIV Rtav 
kiai pavyko, vaiamimą pro Adomas ir MoniKa reikalu kreiptis M e d g i a g ą ! 
fesionaliskai atliko Toronto Salaseviciai Paryžiuje. , „,M„Cvfl ^ A r»r. *ur^r^r^%.> 

Mossin nurodė, jog jo pa- I *** kur? ^^ W valdybos C A R R M O O D Y 
reiga esanti rūpintis ir įa- naf^ o visus p i l u s i u s mi-

birželio m. Š-17 dienomis. Be to, per visą birželio m. bus 
šv. Mišios tėvų ir šeimų intencija. 

Prašome visus, kurie nori atminti savo motinas, tė
vus ir mūsų kenčiančią Lietuvą, kiek galint greičiau at
siųsti savo intencijas, pridedant, jei galima, ir kokią nors 
auką, šiuo adresu: 

FRANCISCAN FATHERS, Greene, Maine 

George Kudirka, tarnau- M rnūsy arUmiesiem*^už pe dėti visiems Rytų Europa ^ S T S S t ^ N e t 
j ą s U. S. Navy, buvo užėjęs «•"*» . "estadiemo sudaryta fcurnalistams, kūne del karo f 
pasikalbėti su kun. Miciū- "?«pn^ P«*y". ypatingą, aplinkybių turėjo palikt, sa « a « S y 
nu. MIC, Draugo redakcno- f gražias dovanas ir hnke- vo tėvynę J^tur,sgalimy- ^ j ^ S į n u . U m a gi 
je pereitą savaitę. Keletai ^ s - Dėkojam Kiduliams, bių net įsrupin^ aff.davi- y

1 ^ A ^ ^ 
dienų buvo parvykęs namo Khmauskamą Marksams tu^ , norintiems 1 — 1 M c D o n n o u g h S t , Brooklyn 
ir su žmona svečiavosi pas Osteikiams Dumshams, Ba Amenką, tuo su nteresuotie «* 
tėvelius Joną ir Patricia Ku loniams Kukučioniams Za ji turėtų užpildyti tam tik- J 
dirkus, 8911 Milner, Detroi- kframs- Mrs. Radvilai, Mrs. rus pareiškimus. Jis prašė,; j ^ ^ . . ! . . . te. vė grįžo j tarnybą. «^arat- *?«** J e a ^ . i r kad hetu^ a^u^.\ gjH Indijos darominkai 

_. *_*T . . . , Stanley Jukas. Visoms sei- mai greičiau įsiregistruotų 
URK Federacijos 4-to sky m o m s ręASkiBJŪe g i l i ą p a d ė - formaliai, kad sekančiame1 Indijoje yra 3,279,517 or-

5 l i U s
 lr

SU?.r m ^ 1Vy ką už atminimą mūsų 36 me! valdybos posėdyje dalyvau-, ganizuotų darbininkų, su-
sj penktadieni 7:60 v.v• ^v. ± ų vedybinio gyvenimo su-!tų ir lietuvių atstovas. Jie |burtų 2,745 unijose. Vyriau-Antano parapijos mokyklo
je. Pulk. Šlepetys kalbės 
svarbiais klausimais. 

Vickie Chepelonis randa
si ligoninėje, jos motinėle 
Helena neseniai grįžo iš li
gonines, sveiksta namie. 

Lawrence Vizgaitis, su

kaktį. pageidautų jog lietuviai žur 
Petras ir Elzbieta | nalistaį per savo organiza-

Tamašauskai i ei ją pas juos individualiai 
būtų užregistruoti. Jie steng 
tusi surasti jiems darbo lais 
(vųįų kraJtų/ informacijofs 
tarnybose ir kitose svarbio-

Nuotaikos Albanijoje 

sybes globojamuose 1,235 
unijose yra 1,514,042 nariai, 
o komunistų valdomose 729 
unijose yra 706,194 narys. 

LUMBER CO. 
STASYS LTTWINAS, Pres. 
3039 SO. HALSTED ST. 

Tel VIctory 3-12T2 
APKAINAVTMĄ Ir PREKIŲ PRI 

STATYMĄ. TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

Kastine atidaryta kasdien nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vak. Ir seStadleniaia 

lkl t vai. vak. 

"Dainavos" ansamblio narę 

ELENĄ GIEDRYTC 
ir inž. MYKOLĄ LUKOŠEVIČIŲ 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, nuoširdžiai svei
kiname ir linkime laimingiausio gyvenimo. 

Lietuvių Meno Ansamblis 
"Dainava" 

r̂  

Nedaugelis kunigų dar ga 
žeistas Korėjos kare, grįžta U eiti savo pareigas Albani- *e institucijose. Jis nurodė 

j a , . I^L* T*. Hio o-oT/r, u MnĤ nc Jog beveik visi "Voice of 
namon. Linkime sekmmgos joje. Ir jie gavo i s Hodzos J S tautvbiu oroera-
kelionės. Jis yra Onos Juod-į vyriausybės įsakymą pasi- ^ * ™ * ^ f ^ a S £ ! 
valkytės sužieduotinis. i rršyti komunis:inę taikos mi* pareigūną^ yra federa-

Juozo Miškinio, Oak Dri-! P ticiją. Atsisakyti duoti sa 

cijos nariai. Federacija tu-

ve-Tn, teatras vėl a « d « * . | vo p « * * «ilba_.pMirr fyti J ^ " ^ S ^ I L S ^ a 
Lirkime daug sėkmės. Juo- s i pačaiam mirties spren-
zas Miškinis yra lietuviškų d ną. Šiomis dienomis mini-
reikalų rėmėjas. I ir i peticijai renkami para-

—K. K. šal Barati dijecezijoje. 

"BAISIOJO BIR7E1 3 " ARTISTAI 

Rocliester, N.Y., buvo suvaidinta "Baigusis Birželis". Iš kairės i de
šinę bedi šie artistai: K. Mačiulis, I Baranauskaite, rež. J. Kari
butas, Izb. Stankaitiene. A. Dziakona . stovi: A. Sinkevičių*, J. Ra
šymas, D. Podelytė, P. Puidokai, R. Vilūnaite, V. Jankus ir J. Va
liukevičius. 

nalistaį Europos kontinente, 
k-iris ir lietuviams būtų pri 
einamas. 

Mr. Mossin prašė paskelb 
ti savojoje spaudoje šį TL-1 
2^ pranešimą: '*Organizaci' 
p. neseniai buvo painfor
muota Vidurio Europos Stu 
dij-: Centro, jog pabėgėliams 
žurnalistams skirtas sipsn-j 
dijų planas esąs pakeistas. 
Pr gal ankstybesnę progra
mą buvo numatyta visa eile ! 

stipendijų Rytų Europos žur 
n^listami studijuoti Ameri
kos žurnalizmo augštosiose 
nokyk x>se. Dabartinis {da
nas suteiks galimybę pažin
ti Amerikos istoriją, litera
tą :ą ir bendrąją Amerikos 
kultūrą, bet kokiame Ame
rikos universitete, šiuomi 
Laisvųjų Žurnalistų Fede
racija prašo savo narių (įs-1 
kaitant lietuvius), kurie! 

VISKO UfTEKTINAI 
TUOJAU PRISTATOM 

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

setai, baildai vaikučiams. 
fcemos kainos, l e n ^ i iSmokPjimai J 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
Baldai pagal nitakyma 

R O O S E V E L T 
Furniture Co.. Ine 

T-ietnvftj Krautovl : < 

'3 !0W. ROOSEVELT RD. 
Tel. SEeley 3-4711 
Atidarą Ir sekmadieniai* 
nuo 11 v. ryto iki 4 v. v. 

NUO UiSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENU. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sSdStl ir naktimis 
miegoti, nes Ju užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir akauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą. Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment- Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas tai»?gi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pasalina perSBJimą Ilgos 
vadinamos ATHLEffE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyfilmą 
tarpirščlų. Jos yra tinkamos var
toti nuo dftftetan&os ir suskilusios 
odos. Jos yia geros gyduolfci nuo 
visų išviršiniu odos 
ligų. LEGTJIX> Oint-
ment sutelks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
nieiinčių kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas PO 75c, 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chioagoj 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a at
siųskite money or
deri | — 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St., Cicero 50, DJ 

^aSS:**^^BSKT: 

SOTUS ALKANAM PADĖKI 
Per AID OVERSEAS, Inc. 

2244 W. 23rd PI.. Chicago 8, 111. VIrginia 7-1711 
Aid Overseas Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 fokie-
tijos zonas ir kitus Europos kraštus išskyrus SSSR. Sir aliniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siuntiniai pakuojami Europos sandėliuose, o užsakymai 
iš Ohicagos siunčiami AIR MAI L. Užsakant didesnius kiekius 

duodama nuolaida. Pristatoma laike 15-20 dienų. 

1 

Siuntinys ST 1 — $6.70 
2 sv.kiaulinių taukų 
Z sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
1 dėžute (400 gr.) margarino 
Siuntinys Nr. S — $6.30 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

Siuntinys Nr. « 
A. 10 svarų cukraus $2.60 
B. 20 sv. cukraus $4.70 

11 sv. kiaulienos mėsos 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 1» — $».95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
4 sv. degintos kavos 
4 tt sv. cukraus. 
2 gabalai tualet. muilo. 
Siuntinys Nr. 24 — $11.50 
5 sv. rūkytų lašinių 
3 sv kiaulinių tauVų 
2 sv. margarino 
5 sv. degintos kavos 
2 sv. marmelado 
2 s v. sūrio 40% riebumo Siuntinys Nr. 7 

A. 10 sv. balt. kviet. mUtų $2.50 s , l i n l ~ — „_ 
B. 20 sv. balt. kviet. miltų $1.10 S l u n t i n y » **• » 
Siuntinys Nr. 10 — $0.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
- sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado 
Siuntinys Nr. 12 — $6.40 
2 sv. rūkytu lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
3 sv. degintos kavos 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 14 — $6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
t sv. cukraus 

sv marmelado 

E. d sv. gryn. kiaulinių tau
kų — $6.26. 

C 16 sv. gryn. kiaulinių tau
kų $8.00. 

Siuntinys Nr. SO 
A. 5 sv. degintos kavos — $6.40 

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

Siuntinys Nr. 94 
A. f> sv. šokolado—$5.10 
B. 8 sv. bičių medaus—$5.90 
C. 6 sv. kakavos—$4.60 
I 6 sv margarino $1.70 

/f 

Jr 

1 AUTOMOBILIU PIRKĖJU DĖMESIUI!! 
DIDELIS IŠPARDAVIMAS MAŽAI VARTOTŲ KARIĮ 

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

OAVG 2KMESNCMI8 KAINOMIS KAIP 
RITI! K. LENGVAIS ISMORfiJlMAlS. 

\ 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
"U WBLL T.TCTi: US" 

4030 ARCHER AVENUE , Telefonas: VIrginia 7-1515 
NAUJA CHRYSfcER'I AR PLTMOUTH'A TUOJAU PRISTATOM 

; 
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AS'HS DRAUGAS, C|tlCAGO, &ĮŽtįO& Eetinrtadienis, bal- 19, 1951 
= « . 

C L A S f 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 1S E M E N T S 
Šių dienų Rusijoje yra sigrupuoti į socialines kla-

net milionierių. Savo nuosa- ses, kurių ribos vis aiškes-
vybeje jie neturi nei fabri- nės ir skirtumai tarp jų vis 
kųt nei akcijų, nei žemes didesni. Perėjimas iš žemes-
plotų* tačiau jie turi namus, nės klasTį į augštesnę da-
meno ver ybes, brangenybes, rosi vis sunkesnis. 
kailius, automobilius, eina- Sovietiniai buržujai 
mąsias banko sąskaitas (su 
3-5% palūkanų) ir kt. Jų Paveldėjimas vaidina la-
gyvenimas yra lengvas ir bai didelį vaidmenį Augsto-
ateitis užtikrinta. šios sferos, kurioms negre-

i 
HELP WANTED — VTRAI 

• • M ' » ' — ' —•••••• • j 

MACHIN1STS: 
AND 

COMBINATION WELDERS 
STEADY WORK. 
SICK BENEFITS 

PENSION SYSTEM 
V|»pl> i n person 

916 N. Kilbourn 

~~AUT0 MECHANIKAI 
ATSINEŠKITE JRANKll 'S PASl-

Pramonės centro Magnito- sia demokratiški rinkimai,' » « « • « » • * • ™?« j * * * * 
gorskio direktorius — prieš darbininkų sindikatai ar lai BELL AUTO REPAIR 
keletą metų jo pavardė bu- sva spauda, kraštą laiko sa
vo Zveniagin, tačiau, gal jį vo rankose ir tuo būdu turi 
jau pakeitė kitu — gyvena daugiau privilegijų, nagu 
14 kambarių viloje, kurios bet kurio kito kapitalistinio 
pastatymas kainavo 80,000 krašto "buržuazija". Vietoj 
rublių. Joje yra muzikos sa- nekilnoj anuos nuosavybės, 
lonas, biliardo salė, teniso sovietų ekonominis elita3 tu-
aikštelės, ir kt. Netoli nuo ri savo rankose visų turtų 
jo, privačiose, soduose pa- šaltinį. Tie turtai daugino-
skendusiose vilosa, gyvena mi, taupomi, perleidžiami gi 
27© gyvena kelių butų pa- minėms, ir tuo būdu stipri-
statuose, 50^ — barakuo- narnos sienos, skiriančios 
se ir 25 % — žemėje ii kas- žemesnes klases nuo augs-
tose landynėse. Iš to skaity- tųjų, kurių ekonominis ger-
tojas gali susidaryti gana būvis, palyginus su sovietų 
tiksJų šių dienų sovietų sc- l iaudies gyvenimo sąlygo-
cialinių klasių gyvavinn jmis, yra nepaprastai didelis, 
vaizdą. j Jo kaina yra tik besąlygi-
K lasęs sovietų visuomenėje nis atsidavimas ir visiška iš 

Krimo ir Juodosios jūros j tikimybė režimui. Sovietų | 
pakraščių vasarvietėse vilos augštosios sferos nebijo ban 
veikia ištisus metus. Lap- kroto, bet "valymo' \ Rusijo-
kričio-vasario mėn., kaį ten je socialiniai perversmai 
būna ir sniego ir šalčių, ten vyksta ne pinigų biržose ar 
siunčiami poilsio darbinin- ekonominių krizių įtakoje, 
kai ir kolchozninkai; kovo- bet Sibiro šešėlyje, 
birželio mėn. — kada klima- j Naująjį rusų elitą kanki-! 
tas dar žvarbus ir dažnai es- na nesaugumo baimė. Tačiau 
ti audros — suvažiuoja kol- toji baimė juos verčia būti 
chozų ir fabrikų vyresni dari paklusniais režimui, bent B I R D 8C S O N I N C . 
bininkai. Liepos mėn. ''ak-s kol šis turi stiprią policijos 
sominis laikotarpis" atvilio- sistemą. 

HELP WANTED — MOTEIMflS 

STENOGRAPHER-TYPIST 
STE.N'OCHAPHER — TYPIST 

E X P P E R I E N C E D 
GOOD SALA R Y, 
5 DAY WEEK. 

Pleasant working conditions. 
South aide sales office. 
Phone MISS ANDERSON 

MIdway 3-4700 i 

STENO-SECRETARY j 
Competent steno with ini-
tiative. Lscation desirable, 
for resident of S. o r S.VV. 

2452 SO. MKHIGAN AVE. I mAJL „ i „ „ „ ^ « « „ 
Tel. CA.un.et 5-7022 I S l d e > S a l a r y ° P e I 1 -

J i H. C. CHRISTIANS CO. 
Electrical Designmg | k 1550 eme u*** 

# j CAnal 6-7500 
Lnginccrs 

Mechanical Designinjį 
Engineers 

Exp'd. in all types of 
building 

Layout and Construction 
Salaries up to $7,000 

if ąualified 

Shaw, Metz & Dolio 
208 S. LA SALLE ST. 

CEntral 6-6016 

GENERAL 
FACTORY WORK 

NO EXPERTENCE NECESSARY 
OOOD STARTTNG RATE 
AUTOMATIC INCREASE 

AFTER 30 DAYS . , . , 
OOOD WORKING CONDITIONS QOOD VVORKING CONDITIONS. 

"DRAUGAS" AGENCY 
23 £. Jackson Blvd-

Tel. — WEbster 9-3196 

STENO-ACCOUNTING 
Small office. 

Good pay. 
5 day week. 

HELP WANTED — MOTERYS 

CLERK . TYPIST , 
YOl'NG HIGH SCHOOI. 

GltAI>IATE 

BOOKKEEPER 
\\ iili or u ii I n m t cxi>erienee. 

Good salary. 
I \<-Hlriu uork ing conditions. 
Ciane to all trans|M>rtntion. 

For intervievv please call 

M R. THODE 

PUllman 5-7260 

REIKALINGAS BUTAS 

Atsakinga pora su trim vaikais (2 
mokyklinio amž. ir kūdikis) jieško 
5 kamb. ap&ildyto namo a r buto ge
roj pietryčių a r pietvakariu apylin
kėj art i katalikiškos mokyklos. Mo
kės iki fDO. mėnesiui. Gali užimti 
tuojau ar palaukti iki birželio 1-os. 
Prašau skambint i : \VF.ntworth 6-
2645. 

Savininkai — perskaitykite i r pa
skambinki te! Atsakinga šeima (3 su
augę ir 1 vaikas) skubiai jieško su 
apššildymu a r be 4-5 kamb. buto. 
Pageidautu Siaurfis vakaru daly, bet 

i paims ir bet kurioj geroj apylin
kėj. Namas pers tatomas — reikia iš
sikelti. Bendradarbiaus su šeiminin
ku ir a tremontuos. Užims tuojau. 
Skambinkite EAstgate 7-3060. 

Ex kareivis, žmona ir 6 mSn. kfidi-
J kis dabar gyvena su giminėms jieš

ko 3-6 kamb. neapstatyto buto, ap
šildyto ar neapšild. pietuose a r b a 
pietrytuose. Gali tuojaus užimti. 
Prieinamą nuoma mokfis. Geri liū-
dyjimal. KAginaw 1-5327. 

REIKALINGAS BUTAS 

_̂  . I Dčmesio! 2 atsakingi suaugę asme-
Oportunity for advancement' nvH JWHW 3 -̂4 kamb. neapstato DD-

to pietuose ar pietvakaruose. Išva
romi geg. 1. Namas parduotas. Ge
ri liudijimai. Hus geri tylūs nuomi
ninkai, šauki t OAklaml 4-7282 prieš 
10 ryto ir po 4 vak. 

WEATHER MASTER CO. 
1130 So. Michigan 

PROGOS — OPPORTUNITrta 

By Owner at a saerifice 
GROCERY & MEAT MARKET 
Polish, Lithuanian & American 
trade. Plenty of stock. 6 rm. apt. 
in rear. Excellent location. Owner 
mušt sell ąuickly, othęr interests. 

Call HEmlock 4-2908 

IŠNUOMOJAMA 

Išnuomojamas mieg. kamb. 1 asme
niui a rba du kamb. vedusių dirban
čiai porai. Nuoma nebrangi. Oak 
Park apylinkėje. Skambinkite po 6 
vak. K le l ld 0-4311. 

BY OWNER AT A SACRIFICE 
BECAUSE O P I IJ /NESS 

Confeetionary, good opportunity for 
eouple. Oil heat, low rent. Candy, 
magazines, milk, cigars, eigarettes, 
light groceries, and toys. Living 
<juarters. 

Call CApltal 7 - t2 l8 

BY OWNER AT A SACRIFICE 
Tavern fully eąuipped, television ex-
cellent location, well established. 
good steady trade, one room in rear, 
owner mušt sell quiekly — have 
other interests. 1218 Mast 93rd St., 
South Chlcago 8-0815. 

G R O C n U f t I R MfiSINfi 
South Halsted St. lietuvių apgyven
toje apylinkėje. Pardavimo priežas
tis nesveikata. 

CAnal 0-7835 

YOl'NG WOMAX 
NEAT and PERSONABEE 

To lnterview ncw account applicants 
Bank or ciistomer relatlon 

cxi>erience necessnry. 
MARQUE1TE NATIONAL 

BANK 
o3io R. m iipijf II m AVE. 

CSRovehill 0-5100 

BUSINESS SERVICES 

STENOGRAPHER 
AGE 20 — 25 
6 DAY W E E K 

8:30 A.M. — 5 P.M. 
PERMANENT: 

Grnnp Insurance and 
Other Heneflts 

1472 W. 76th St. 
ja valdžios personalą didžių 
jų pramones trestui direkto
rius ir NKVD viršininkus. 
Taigi, jiems nėra ko bijoti 
tose pačiose vasarvietėse su 
tiktį smulkųjį proletariatą. 

Po 34 gyvavimo metų, so* 
vietų visuomene baigia su-

—G. Prlg. 

P A D Ė K A 
Dr. V. P. Tumasoniui už rū

pestingai ir nuoširdžiai, per ke
letą mėnesių laiko, teikiamą man 
ligoje nemokamą medicinos pa
galbą, vaistus ir duotą $40 pini
ginę paramą, reiškiu nuoširdžią 
padėką. 

Taip pat nuoširdžiai dėkoju: 
Tėvams Jėzuitams, ypatingai 

Tėvui J. Borevičiui tiek daug 
man padėjusiam ligoje, o be to, 
per religinę radio valandėlę ra
ginusiam ir kitus prie paramos 
prisidėti; 

HELP WANTE1> — VYRAI 

Machine Shop VVorkers 
WITH SOME E X P E R l E N O E 
1—shi|>i»iii£ d e r k 
I—Shipping Clerk's Ifelper 
2—Drlll Press 0|>erators 

l o o r Assembler 

GOOD STARTING RATES 
5 DAY VVEEK 

M.i II\ employee benefits 
Apply < 

Mercil Plating Eąuipment 
1921 W. Fulton 

REIKALINGAS 
l 'ACKKR ir S H I P P E U 

NUOLATINIS 
Goros darbo sąlyjcos. Atlyginimas pa-
jcal susitarimą. Patogi t ranspor tar i -
ja—Garfield MI/* iki Hannah Station 

IMPKRIAIi M^r^HODS CO. 
730 s. Circl# A ve., 
Fnrest Park , UI. 

REIKIA 
Gero visokio eementavimo darbo 

užbaigimo meistro. 
Sąžiningų darbininkų 

Aukštos algos. Goriausios darbo są
lygos, saukite a rba ateikite |:<— 
STOLL OONCBKtE CONSTR. CO. 

43 A ve. ir 119th PI. 
VYoith. U I . 

Tel. Rl m- Islaml 1811 
Klauskite RII.L ar OTTO 

CONVENIENT LOCATION 
Call MRS. C R E E O 

SAcramento 2-5036 
GENERAL HOCSEWORK 

Rellai»le woman for housevvork and 
plain cooking in River Forest home. 
1 child; other help kept for laun-
dry and hoavy cleaning. Own beau-
tiful private living quar ters of 3 
roonts. Displaced person welcome. 
Fine permanent position for right 
woman. Call Al'stln 7-4003 or ES-
stebrook 8-6270 or write Box 031 
care of Draugas. 2334 S. Oaklejr. . 

Savininkai — skubiai dėmesio! 

Dviem seserims skubiai reikalingas 
3 a r 4 kamb. apšildytas be baldų 
butas pietinfij a r pietvakarių daly. 
Mok f s iki $65 mSnesiui. Finansiniai 
atsakingos. Geros rekomendacijos. 
Gali tuojau užimti. Skambinkite: 

Huttcrfield 8-9634 

Porai su vienu vaiku reikalingas su ap
šildymu ar be 4-5 kamb. butas vakarinėj 
ar Šiaurės vakarų (W. or N. W.) daly. 
Geros rekomendacijos. Gali tuojau už
imti. Bus nuomininkai, kurių J fu jiei-
kojote. EStebrook 8-6600 nuo 8 iki 4 
Mr. Pauley, EVerglade 4-0891 vakarais 
ir savaitgaliais. 

Reikalingas butas su dviem miegamai
siais. Atsakinga rami išauklėta katalikiš
ka 3-jų suaugusių (2 dirbantieji) šeima 
skubiai jieško 4-5 kamb. neapstatyto bu
to pietinėj daly geroj apylinkėj. 8 me
tus išgyveno dabartinėj vietoj. Butą rei
kia užleisti savininko šeimai. Tuojau už
ims. Geriausios rekomendacijos. Skam
binkite: PLaza 2-1845. 

JONAS CONRAD 
TCCK P O I \ T I N G BIZNYJE 

Atnaujiname nusidėvėjus} namą, pri-
pildome lietaus išplautus plyty tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Pep daug- metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J . CONRAD, !»242 
So. Artesian Ave. GRovehill 6-4177. 

BY OWNER 
Selling because of illness 

i 

Tavern, modern fixtures. 
Established steady trade. 

Exeellent location. ,Must see to ap-
preciate. A real saerifice. Ask for 
VVaily 1 P.M. to 4 P.M. 

HAymarket 1-6073 

SPAUSTUVE 
"LILIPUTAS" 

atl ieka Įvairius smulkius spaudos 
darbus: vizitines korteles, pakvieti
mus } vestuves, krykštynas ir kito
kius perengimus. 

KREIPTIS 9-14 V AL. 
3621 S. Union Ave. 

Telef. FRontier 6-4009 

PRANEŠIMA!-

FORGE SHOP HELP 
NEEDED 1M M EDI AT EI.Y! 

TOP RATES 
Plenty of overtime 

ItRADI.EY II VMM I K 
OPERATOR 

TREADING M \i HIM 
OPERATORS 

G R I N D E R - H E L P E R 

BRUNNER & LAY, INC. 
9300 VV. Kirg St. 

WANTED 
Experience«l Clothing and 
dasher sidesman. Apply: — 

haber-

JUOZUI K o j e l i u i i r J . V . T u m a - N o r t h o f ^e lmont Ave. and VVcst of 
sonytei, kurie tiek daug rūpinosi 
manimi, ieškodami būdų suor
ganizuoti paramą, iš kurios ga
lėčiau ligos metu gyvent i ; ir vi
siems vienokiu a r kitokiu būdu 
man padėjusiems. 

Pinigais mane pareme, už ką 
širdingai dėkoju: Juozas Koje
lis ir Modesta Kojelyte $5, J. V. 
Tumasonytė $20, Bronius Sed-
leckas $20, S tasys Petokas ir p. 
Petokiene $10, Vy tau tas Pet
r auskas $10, Antanas Giniotis 
ir Vanda Giniotiene $10, Stella 
Zūris $5, Nikodemas Laurina
vičius $10, Jonas Jodelis $20, 
Napoleonas Sapkus $5, Jonas 
Steikūnas $5, J. Kiaunė $10, J . 
M. Šaltanis $5, Ona Kaunienė 
$5, Endi Greiner $5, Ona Ka-
rauskienė $5, Marija Sirutytė 
$5, Bronisė Staliauskienė $5, 
Juozas Senkus $5, Koste Subo-
nis $1, Petronėlė Dundzila $2, 
St. Mielinis $3, Teofilija Šaulys 
$2, Mantr imas $5, Petronėlė 
Kairienė $1, E. Bildušienė $1, T. 
Eidukienė $2, Danutė Domkie-
nė $1, M. Tveri jonas $2.50, Laz-
dauskienė $1 ir Pūt i s $0.50. 

S tasys Lapinskas 

River Road in Franklin Park. 

AARON-SHERMAN INC. 
4650 S. Ashland 

SKELBKITES -DRAUGE". 

Reikalinga lietuviškai 
kalbanti čia augusi 

LIETUVAITE 
T I R T MOKftTT -TYRINO". 

NUOLATINIS 5 DIENI/ SAVAITĖJ 
DARBAS. 

Marųuette Park apylinkėj 
Geras atlyginimas. 

Skambinkite 

GRovehill 6-7576 

GENERAL OFFICE 
Small congenial 3 giri office. Ans-
wer phone. take orders, some typing. 
10xperlenee not nec. Salary open Va-
oation. bonus. IABI eirl ree'd tr ip to 
Kla. for loyalty. Mrs. Braden. 

ILLINOIS BEDDING CO. 
1319 S. Blue Island Ave. 

Chicago 

HELP WANTED — VYRAI 

# 

"MEN WANTED" 
NOT OVFR 45 YRS. OLD 

TO WORK IN 
I 

SHIFP1NO & RECKIVIN'G DEPTS. 
A elean, pleasant place to work 

UNION RATES; 
• Pd. attendance bonus; 
• Pd. Ins; 
• Pd. holidays; 
• Pd. Vacations. 

RAULAND - BORG 
CORPORATION 
3523 W. ADDISON ST. 

S 

JANITORS (2) 
Reliable men 

age 50-60 
Mušt speak English 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS 

1020 N. Kolmar 
(4530 West) 

A T T E N T I 0 N ! 
LITHUANIAN MEN NEEDED 

F A C T O R Y L A B O R E R S 
NO EXPERIENCE NECESSARY 

STEADY WORK, GOOD STARTING PAY 
PLENTY OF OVERTIME, DAY SHIFTS 

(Displaced persons gladly accepted) 

Excellent VVorking Conditions 

APPLY READY TO VVORK 

See Mr. Niek at 

THOMAS PAPER STOCK CO. 
1500 North Hooker 

Close to Halsted & Division Car Lines 

^ 

V i s t / i M M : 
Ateivis specialistas laikrodininkas taiso įvairiausių firmų ir sunkiai 
taisomus laikrodžius. Dirbo Lietuvoje ir Vokietijoj 20 metų. Turi 
rus pažymėjimus. Savo moderniškoj dirbtuvgj turi daug dairų E 

pa-
ffe-

. , —.. ^.».^0 dalh) Euro
pos ir Amerikos laikrodžiams. Darbas sąžiningas, nebrangus. 

JONAS ftVKLNYS 
•533 S. Falrfiekl Ave., Chlcago 29, UI. 

(Marųuette Park prie Californijos) 
Tel. \\ \lbrixik 5-9.V24. IAikiwM«i w>ifm»k i& Laikinai Ujimas 13 kiemo. 

MACHINISTS 
Mušt be experienced nuen. Steady work, night bonus. Ręst periods, 

Insurance program, and many other benefits. 

DRAFTSMAN 
With some tool and die designing experience. 

APPLY 

HOUDAILLE-HERSHEY CORP. 
1455 WEST S8TH STREET 

Savininkai, prašom paskambinti . At
sakinga suaugusrų seimą, visi dir
bantieji, ieško 6 kambarių neapsta
tyto buto a r 2 hutus po 3 kamb. bet 
kur geroj vietoj mieste. Tuojau už
imsime. Šioje vietoje gyv. 14 met., 
dabar savininkas užima. Skambin
kite ABerdeen 4-3457 po 6 v. v. šio
kiadieniais a rba visą dieną šeštad 
ir sekmad. 

Atsakinga jauna pora, abu dirba, 
skubiai jieško 3-4 kamb. neapstaty
to apšild. buto pietvakarių daly, iki 
gegužės 1 d. už prieinamą nuomą. 
Užimsime tuojau. Skambinkit WKnt-
worth 6-9571 po 6 v. v. šiokiadie
niais a rba visą dieną sekma.d. 

3 suaugusių asmenų šeima, visi dir
bantieji, jieško 3-4 kamb. neapsta
tyto apšild. buto pietų a r pietvaka
riu daly Ne rūsyje. Pr ieinama nuo
ma. Bflsime geri nuomininkai. Už
imsime tuojau arba galime palaukti 
iki birželio. Skambinkite RKHaneo 
5-3753. 

Savininkai — tas labai skubu Seimą 
dabar atskirta. Vyras su profesija, 
žmona ir 3 vaikai labai skubiai jieš-
ško 5-6-7 kamb. neapstatyto buto 
ar namo. Pageidauja pietvakarių da
ly: Geros rekomendacijos. Skambin
kite Intilen.MHl 4-1892. Tai tokie 
nuomininkai, kokių jus kaip tik jieš-
kojote. i 

Atsakingai porei, abu dirbantieji 
skubiai reikalingas 3-4 kamb. ne-
apstatytas su apšildymu butas piet
vakarių daly. Be vaikų. Negali im
ti rūsio (basement) . Gali užimti 
tuojau ar truputį palaukti . Geros 
rekomendacijos. Skambnikite P R o -
speet 6-5234 po 6 vai. vak. šiokia
dieniais ir visą dieną sekmadieni. 
^ — — ^ — ^ 
Reikalingas suaugusių šeimai (3 as-
men.) 4-5 kamb. butas — be bal
du. Pageidaujama Brighton Park 
apylinkėje. Pranešti telefonu: — 

FRont ier 6-0814 

Atsakiningai vyr. amž. porai reikia 
su 1 a r 2 mieg. kamb., neapstatyto 
buto. Mokės iki $85 m6n. Pageidau
ja Marąuette Pk. apylinkgj ar ne
tolimame vakarų primiestyje. Ge
riausios rekomendacijos. Skambinki
te OLympic 2-7600, Ext. 65 nuo 8 
iki 5 v.v. Vniage 8-7400 po 6 v.v., 
visą dieną sekmad. ir šeštad. 

Neseniai a tkel tas j Chicagą krautu-
vSs direktorius jieško 3-4 kamb. ne
apsta tyto buto. Pageidauja pietva
karių, vakarų daly ar vakarų prie
miestyje. Mok5s iki $75 m§n. Skam
binkite WKntworth 6-0393 kasdien 
nuo 12 iki 5, Mr. Shuvall. 

> 
Savininkai—prašau tuojau paskam
binti. Atsakinga pora, veteranas ir 
2 vaikai — 5 ir 3 metų amž. — 
jiešško 5 kamb. (2 mieg.) neapsta
tyto buto pietvakarinėj daly netoli 
katalikiškos mokyklos. MokSs iki 
$40.00. Geros reomendacijos. Gali 
tuojau užimti. Skambinkite: 

FRont ier 6-0739 

Savininkai—prašau tuojau paskam
binti. Pora su vienu vaiku skubiai 
jieško 3-4 kamb. neapstatyto apšil
dyto buto tolimoj vakarinėj daly ar
ba vakariniuose priemiesčiuose. Nuo
ma iki $65. Sutinka atremontuoti . 

Vau Buren 6-0686 

Dievas yra Dangaus pilnuma; 
žmogus vra meiles pilnuma 

Bien Venue Restaurant 
Route 21, 1 mylia j šiaurę 

Libertyville, III. 
PATARNAUJAME LIETUVIAMS 

KLUENTAMS 
Duodame Pilnus Pietus: 

VIŠTIENĄ — STEIKUS — 
2UVĮ. 

Visuomet puikus maistas už pri
einamas kainas. Kodėl neatsilan
kyti a r paskambinti šiandien? 

LIBERTYVILLE 2-2340 

Assoc iate Hudson 
New Dealership 

WILL TRADE FOR ANY 
MAKE OR MODELS. 

. Top prices for 
Pre-War Models. 

Call or come in for free 
demonstration and appraisal 

2010 W. 35th St. 

REAL ESTATE 

OPEN FOR INSPECTION 
SUNDAY APRIl i 

3—5 P.M. 
22 M ) 

BIEGEL RADIO I R 
APPLIANCE SERVICE 

Pietuose tai — Biegel Radijo ir 
Televizijos pardavimas ir aptar
navimas. Garantuota instaliacija 
ir aptarnavimas. Prieinamos kai
nos. Išvežimo ir Atvežimo aptar
navimas. Visy rūšių ir modelių. 

9238 S. Brandon. 
VJbmm 5-0529 

PARDAVIMU 

DVIEJŲ DAIJV SALIONO 
KOMPLEKTAS ir &AIJ9YTUVAS 

VIrginia 7-4426 
917 W. 33rd Place 

Grožio Saliono Įrengimai 
Modernūs jrengimai puikiausiame 

stovyje — 
PRIEINAMAI. 

Atvykite j 1340 N. ASHLAND AVE. 
arba skambinkite 

4223 S. FAIRF1EL1) AVE. 
Immediate posession. 2 story insul. 
stone. 4 rm. home, plūs basement. 
used as 3 rm. flat by owner. Excel-
lent cond. thru 'out ; ht. water heat : 
Enclosed rear porches. garage,» 

Priced to sell fast. Call Now 

GNAEDINGER 
& GEISSLER—REALTORS 

Van Buren 6-4770 

po 5 v.v 
ARSMITAGK 6-3194 

J. PACZYNSKI, sav. 

ĮDOMIOS KNYGOS 

1 Gauta nedidelis kiekis albumu 
LIETUVA VAIZDUOSE 

Įžanga 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", 
23S4 So. Oakley Ave., 

Chlcago 8, 111. 

B Y OWNER 
Selling because of illness 

3 story house. 2—6's 1—5. First fl., 
Excellent location. Near schools. 
churches, transportation. Stoker 
heat. Garage, enclosed porches. This 
is your opportunity; good pay in-
come. Owner mušt leave city. Call 
now ROcknel l 2-4590. 

CICERO 
Brick resid. 7 rooms. gas heat, side 
drive. Austin Blvd. near 18th Street. 
$19.750. 

BERWYN 
General Grocery bus. grossing $6000 
monthly. Sacrifieing for $11,500. 

BF.RWYX 
37 M: ft. corner residence lot $2300. 
For" information call J . HRODV, 
Oliympic 2-0703 

WILLOW SPRINGS 
Beautiful hillside homesite on 15Sx 
132% plot. Reasonably priced for 
ąuick sale by owner. Mušt saerifice. 

Phone BEverly 8-5610 
Vic. 87th & Robert Rd. 

GERIAUSIA DOVANA 
T. Angelaičio anglų k. knyga 
Who Is Vtforse Stalin 

Or Hitler? 
kuri vaizdžiai aprašo Lietuvos oku 
pacijas, dabartines kančias ir ko

vas už laisvę. Kaina 75 centai. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS 2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 
Užsakytos knygos pasiunčiamos 

paštu. 

Del ligos turiu apleisti Chi
cagą. Parduosius pigiai: — 

2 DARBININKIŠKUS 
NAMUS: 

3223 S. May St., 
6 butų — ir 

726 W. 21st St., 
5 butų. 

GROVEHILL 6-1965 

BY OWNER 
$1,000 or best offer. 

LOT 100x188 AT 85TH 
Lot 100x188 a t 85th and MENARD, 

RESTRICTED and BUILT UP. 
Owner mušt at once. 

MAKE O F F E R 
PRospect 6-5817 

Nei meiles, ne raudonos nosies 
— negalima paslėpti. 

—T. Bolcroft 

Garbe yra atpildas dorybes ir 
kibiumo ir teteikiama tik pasižy
mėjusiems žmonėms. 

— ArisUjielis 

i F. Hugo SKELBKTPfiS "DRAUGE". ' PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Ketvirtadiei 

BŪRYSl 
Balandžio 1 
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Rimovvitsdi 
2727 Winewoo| 
Mich. 
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Rd., GardenerJ 

Visackas L-ij 
Commonvvelth 
Mass. 

Tyška Juozd 
Grand St., W\ 

Telsinskas 
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Ketvirtadienis, bal. 19, 1951 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIINOIS ir. 

BCRYS UETUVIU ATVYKSTA I AMERIKA 
BalaAdiio 1% dieną laivu "Ge-1 Klinauskas Kaiy», 7302 South 

neral Blatchford j New Yorką Artesian Ave., Chica*o, UI. 
išvyko šie lietuviai: ; K ynas Kazys, 1525 So, 48th 

Ivanauskas Ona ir Juozas, 8-25 Court, Cicero 50, UL 
Forest St., Fair Lawn, N. J. Apyrubis Veronika, 4417 So. 

Adomaityte Ona, 3595 2nd St., Rrtesian Ave., Chieago, Hh 
Brooklyn 11, N. Y. Baiskutis Eduardas, 3908 W. 

Avižienis Karolis, 176 High St., j Congre-zs S t , Chieago, UI. 
New Britain, Conn. Barškutis Eve, Klaus ir Brigi-

Balandis Marija ir Adolfas, ta, Beresford, S. Dak. 
Lawndale, N. C. Knipavičiute Ona, 3674 Monon 

Cernevičiūte Danute, 2008 Hub- Street, Los Angeles 27, Calif. 
bard Ave., Detroit 9, Mich. Knepa Justinas, 4344 S. Wash-

Dalinkevičius Vaclovas, 1224 , tenavv, Chieago, 111. 
Mt. Vernon St., Phila, Pa. Kolalis Teophflus, RR No. 3, 

Gans Elze, 15 Park Row, New 
York, N. Y. 

Griškėnas Vaclovas, Herta ir 

B J X 231, Florissant, Mo. 
Kryzanauskiene Aldona, Regi

na ir Algirdas, 1005 E. Monroe 
Rasyte, 2408 Rolling Rd., Balti-: St., Springifeld, 111. 
more, Md. Matiukaite Birutė, 3935 South 

Kiznis Jonas, 103 Park Ave., I RockweU St., Chieago 32, 111. 

Pas šachmatininkus 
Poschel ir Tautvaiša vyrauja 

Chieago* pirmenybėse. Chicagos 
šachmatų pirmenybes jau įpusėjo. 
Diiugu konstatuoti, kad Povilas 
Tautvaiša su Chicagos meisteriu 
Poschel aiškiai pirmauja pirmeny
bėse. Poschel turi surinkęs 8V*r 
iy a taško, o Tautvaiša 8-1. Pos
chel nustojo VA taško, o Taut
vaiša tik 1-ną (už 2 lygiąsias). 
Visi kiti yra praradę daugiau taš
kų. Tautvaiša nugalėjo 7 prieši
ninkus (Leef, Wighte, Roth, De-
derich, Michelson, Leighton i r 
Silverman), o su 2 baigė lygiom 
(Shaffer ir Turiansky). Mūsų 
meisteriui linkime tolygios sek-

žaidė 13 partijų Maskvoje del pa
saulio pirmenybių. Padėtis 7-6 
Botvinniko naudai. 

f i 

Reikšmingas darbas 
"Siunčiu penkinę sekan

čiam periodui. Ta proga no
riu pareikšti gilij pagarbą 
ir padėką už tokį reikšmin
gą Jūsų darbą''. 

—J, Kojelis, Chieago 
Lietuviškos Knygos Klu

bas dirba nepaprastos reikš-

New York 17, N. Y 
Lescevičiūte Elena, 773 Gotham 

St., Watertown, N. Y. 
Lietuvninkaitė Dan., 176 l s t St., 

Elizabeth 1, N. Y. 
PuskarskLs Mykolas, Elena, Re

gina, Marija ir Birutė, 51 West 
Warren Ave., Detroit 1, Mich. 

Utaras Algimantas, Jonas ir 
Vitalija, 51 W. Warren Ave., De
troit 1, Mich. 

Rimowitsoh Lidija ir Lidija, 
2727 Winewood Ave., Detroit 16, 
Mich. 

Stravinskis Jurgis, 532 Grand 
St , Brooklyn 11, N. Y. 

Narvaišia Juozas, Vincenta, Pra
nė-Vanda ir Nijola, Brooklet, Ga. 

Faškauskas Pijus, Emilija, Re
gina ir Vidas 3352 U S t , Omaha, 
Nebr. 

Petrošius Leonas, Teresė ir Ire
na, 1703 Kimball Ave., Chieago 
47, UL 

Urbonas Albinas, Elena, Anta
nas ir Danute, 3352 U Street 
Omaha, Nebr. 

Varaneckas Jadvyga ir Vanda, 
5605 S. 36th S t , Omaha, Nebr. 

Venckus Ignas, 7013 S. Talman 
Ave., Chieago, UI* 

Vosylius Stanislovas, 1711 W. 

mes ir svarbos kultūrinį dar 
mŠTfr ^ntroTe^PuseTe '̂chica^oš H išleisdamas pačių geriau-
pirmenybių! I sių lietuvių rašytojų kny-

Massaohusette pirmenybes pra* gras. Š i a s k n y g a s g a l i t e į g y -
sMėjo balandžio 12-13 d.d. K f. ,nwtSj^ T ; f + , „ r i S L ^ i r ™ 
Merkio partija nutraukta su buv. * t a m p a n t L i e t u v i š k o s K n y -
Mass. meisteriu Pred Keller po 62 g o s K l u b o n a r i a i s . U z $5.00 
ėjimų. Bostono meisteris K. ške- g a l ė s i t e p a s i r i n k t i $7.50 v e r 
ma dėl numatyto jo perkėlimo 
New Yorką pirmam rate nestar- - K ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ _ » _ 4 į i _ į i 
tavo, bet paaiškėjus, kad jis lie- ' 

tes naujai leidžiamų a¥ba 
jau išleistų knygų. Ne tik 
tai gaunate, vertingų knygų 
bet kartu sutaupote nema 
žą Pinigų. Tatgi nedelskite, 
ir tuoj pasiųskite mokestį 
$5.00. 
Lietuviško^ Knygos Klubas 

2334 So. Oakley ave.' 
CHICAGO 8, 111. 

Tie, kurie netvarkingai gyve
na, sako tiems, kurie reikiamai 
tvarkosi, kad jie nutolę nuo gam-, 
tos. —Paskalis 

Zideikienė Apolonija ir Malvina, 46th St., Chieago, 111. 
15 Arthur S t , Brockton, Mass. 

Vilkončius Juozas, 10 Myrtle 
Rd., Gardener, Mass. 

Visackas Liucija ir Irena, 14 
Commonwelth Ave., Worcester, 
Mass. 

Tyška Juozas ir Klaudija, 148 
Grand St., Waterbury, Conn. 

Telsinskas Antanas, 6721 Edba 
Ave., Cleveland 3, Ohio. 

Bucevičlenė Leokadija, 524 
PortJand St., Baltimore, Md. 

Leščevičienė Ona, Lešcevičius 
Jonas, Ona, 38 Broad- St., Platts-
burg, N. Y. 

Petrauskas Albinas ir Marta, 
RD 3, Honesdale, Pa. 

Naujokas Gustavas, Erna ir Jo
nas, RD 3, Honesdale, Pa. 

Petrauskas Kęstutis, RD 3, 
Honesdale, Pa. 

Prakapavičienė Stefa ir Praka-
pavičius Arv.das, 1775 25th St., 
Detroit 16, Mich. 

Sarapinas Mart,ynas, Jonas, Manfredas 

Kemeklis Matas, 4th Ave. and 
Lake St., San Francisco, Calif. 

"General Sturgis" balandžio 10 
dieną j New Yorką išvyko šie lie
tuviai: 

Dumbrys Aleksandras, Albina, 
Nijolė ir Vida, 186 Howard Ave., 
Brooklyn 33, N. Y. 

Kozikis Juozas ir Marta, 1448 
Grange St., Phila,, P a 

Brencius Kazimieras, 133 Seeley 
Ave., Kearny, N. J. 

Iš vykusių jų į Kanadą laivu 
"Anna Salem" balandžio mėn. 10 
dieną (Halifax) sąrašas: 

Krivinskaitė Magdalena 
Povylius Valentinas, Ingeborg 

ir Anamarija. 
Ustynska Marija, Zenovyji ir 

Liuba. 
Danielius Juozas (kunigas) 
Gailiūtė Rūta 
keinartas Marta ir Ida 
Trautrimaitis Mykolas, Berta ir 

ka Bostone, gavo t̂ eisę papildo
mai "įstoti į pirmenybes. 

B klases JUassachusetts pirme
nybėse Jonas Starinskas įveikė 
Bany. 

Niujorkiečiai Repečka, Staknys 
ir Galminas pakviesti į Brooklyn 
Chess Club'o komandą dalyvauti 
Metropolitan lygos rungtynėse. 

Gražu, kad amerikiečiai stipri
na savo komandą lietuviais, bet 
gaila, kad New Yorko lietuviai 
praleidžia progą dalyvauti tose 
lygos rungtynėse su lietuvių vie
netu, kaip kad daro Bostono ir 
Chicagos mūsų šachmatininkai. 

New jYorko lietuvių pirmenybes 
laimėjo Repečka su 14 ' /H 2 taško, 
Staknys 14-1, Merkevičius 12. 
Galminas, Trojanas po 9, Šukys, 
Vilpišauskas, Paškevičius po 7, 
Kondrotas 6 ^ , Zeidotas, Armona-
vičius po 6 ir kt. mažiau. 

Botvinnik su Bronsteinu jau su-

Aleksandras ir VValter, 51 West 
Warren Ave. , Detroit , Mich. 

2 a k y s Karol is ir Tekle , 1339 S. 
48th S t , Cicero 50, UI. . 

Balandžio 17 d. laivu "General 
Tayloir" į J A V <New Otlėatis>' 3 - f 
vyko šie lietuviai: 

Jakutis Julius. 6753 so. Rock-, Užsisakykite "Draugą 
well S t , Chieago 29, 111. 

Wanrags Jonas ir Katj-yna 
Butkevičius Zigmas 
Indrikonas Vilius ir Zofija 
Jurša Ignas ir Renada 
Kuolaitis Elena ir Elena . 

i > 

A. A. 
JONAS KUDIS * 

Gyveno 4321 S. Talman Ave. Tek Y Arda 7-6896 

Mirė bal. 17 d., 1951, 4:10 vai. p.p., sulaukęs pusamž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Kvėoarnos pa

rapijos, šakėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 55 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Barbora (Puleikytė), 

sūnus Jonas, Jr., marti Lucille, penkios dukterys: Bessie Za-
rumba, žentas Raymond; Josephine Lorry; Pulcharia Kinner, 
žentas Teofilius; Paulina Neubert, žentas VVilliam ir Lillian 
Kudis. Keturiolika anūkų ir vienas proanūkas. švogerka Jo»-
sephine Kučinskienė ir jos šeima. Sesers sūnus Juozas Jeci-
kas. Dukters duktė Virginia, jos vyras Albert Bitinas ir vi
sa kita Bitinų šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Julius Liulevičiaus kopi., 4348 S. Ca
lif ornia Ave. 

Laidotuvėo įvyks šeštad., bal. 21 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gcduikigos pamaldos už ve-
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapm. 

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnus, Dukterys, Marti, Žentai, Anūkai, 
Proanūkas ir kiti Giminės. 

Laidotuvių direkt Julius Laulevičius. Tel. LAfayette 3-3572 

A A-
CHARLES KESER 

(Kestn-auskas) 
Gyveno 33 W. I04th. 1*1. 
Mirė bal. IT U., IU&JI, ryte, 

auIuuKęs pusea amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Kilo i& šiau-

• Ii* u.p*ki., U*mogx.ktjB patap.. 
L'gmena kaimo.' 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Angelą (Mikolaity-
tė) , duktė i>olorefc Zckis žen-
taa Julius. Du sūnūs: Kdward, 
marti lx»is; ir Albert, su šei
ma. Penki anūkai, broliene 
Marijona Sadauskienė ir jos 
šeima trys švogeriai: Petras, 
Krank ir Jurgis MikolaiOiai ir 
}ų šeimos. švogerka Marijo
na Šidlauskas i r j o s šeimą. 
Giminaičiai: Keser šeima, ifun. 
Vito Mikolaitis, kun. Antftnas 
Šidlauskas, Kilmitz šeima, še-
rauskų šeima ir Mįkolaiėių 
šeima. Vienuolė Sesuo Mary 
Alexis, gyv. VVisconsin'e ir ki
ti giminės, draugai ir pažįsta
mi. 

Priklausė prie L. R. K. S. A. 
33 kp., Chicagos Liet. Draug. 
ir Master Bar bers Union. 

Kūnas pašarvotas Bukaus
ko koplyčioje, 10821 8. MJchi-
gan Ave. 

Laidotuves įvyks šeštad. bal. 
21 d. Iš koplyčios 8:30 valanda 
ryto bus atlydėtas j Visų Šven
tų parap. bažn., kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio-
nies sielą. Po pamaldi}, bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažjsta-
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse. 

>'ulif:clc: f.mona, Duktė, Sū
nūs, žentas, Marti, Anūkai ir 
kiti Gimines. 

Laidotuvi'4 direkt. L. Bu-' 
kauskas, Tel. Pl'liman 5-3661 

TURIME DIDELJ 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTŲ, 
LAIKRODŽIŲ. 

tRANGENYBIT 
SIDABRINIŲ 

INDŲ. 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ. 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ. 

f RKT. PREKII. 

laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 
John A. Kana kuodams 1 meta 
(Kazakauskas) Garantiji 

JOHN A. KASS 
4102 Archer ftvenue 

(prie Mozart Street) 
l e l . LAfayet te 8-8617 

Seniausia Lletuvig JeneJrj 
Krautuvė BrigJiton Parke 

TRt*»t«ta 191S metais 

STASYS FABIJONAS 
PEEKKAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. IIOYNE AVE. 
Tel. Virginia 7-7097 

JOS. F. BUDR1K, Inc. 
3241 S. HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 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 lotais tiesiog iš išdir-
bejų, tai gali ir parduoti pigiau. 
Pirkėjai, pirkdami iš Budriko su
taupo daug. 

ANTANAS POŠKA 
Gyveno 6819 S. \Vashtcnaw Ave. Tol. VVAlbrook 5-C355 

Mirė bal. 17 d., 1951, 5:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Užvenčio parapijos 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Teklė (Valetukaitė) 

duktė Antanina Stollenwerk, žentas Dr. Richard J. ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Chicagos Liet. Draug., Šv? Vardo Draug. (Girc 
Panelės Švenč. parap.) Buvo amžinas narys-: Šv. Pranciš 
kaus Vienuolyno Rėmėjų (Kennebunke, Me.), Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų Pittsburgh, Pa.), Nekalto Prasi-
dėjimoi Seselių Gildos, Jėzaus Rėmėjų ir Nukryžiuotojo Se
selių Vienuolyno Rėmėjų. 

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus kopi., 6812 S. Western 
Avenue 

Laidotuvės įvyks šeštad., bal. 21 d. Iš koplyčios 9 vai. ry
to bus atlydėtas į Gimimo Panelės Švenč. parapijos bažn. 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Duktė ir Žentas. 
Laidotuvių direkt. Antanas Petkus. Tel. GRovehill 6-0142 

MAXIM 
Expannon 

Band 
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APSAUGĄ . . . kiekvieno taupymo sotkoilo 
yra apdrausto iki $10,000. Šią op drauda tei
kia valdžios agentūra. 

PELNĄ . . kas Wi i mėnesiai mokomo aufcštą 
dividendą ant kiekvieno padėto dolerio. 

PATOGUMĄ . mūsų rastinė randasi 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. Per
sonalas kalba lietuviškai. 

UISTKICT 

• H O O M H m 

' ' - ' • * * & ' ' 
m 

m mx> ioAf%MsociATięiy 
3?3d | o . MoJjtod Strool 
Phpne; CĄkw»et 5 A l U 

Haikite savo kančias 

anhrt iu , reumatizmo, skAUsmoe, 
raiinieuH ^Utiupa, kusejtmą ev 
-štomis slaptomis formulėmis, ku 
rioe e jo U kartos | kortą. Sudėtis 
gryną imlių, (langelis jų yra re
tos ir brangios, 

Z-G 20LTŲ ARBATA N a 2— 
<fl.2S) — sSkmlngai vartojama 
nuo reumatizmo, artbritls bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
(91.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. IMukini liuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

STANIR Analge^lo SALVF — 
< S 1.00) — duoda STEBĖTINUS 
r**aultatns. 

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

Z. G. STANIS C0MPANY 
2822 ARCHER AVE, 

Chieago 8, 111. Dept. D. 

A I • 
J O N A S V A I T K U S 

Gyv. G441 S. Washtrnuw Ave. 
TeU ll^pubiH} jį-uu^v-

Mirė bal. .lt d., > 1951, 4:20 
vai. p.p., sulaukę* senatvės. 

•Ghnu Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskr., Kaltinėnų parap. 

Amerikoje išgyveno tiO m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona .fi-ancisku (Vaitku
tė, pagal pirmu vyi»a. Kubiak), 
trys dukttrys: Jadviga, žentas 
Kazimieras; Bronislava, žentaa 
Wadc Allcn; ir Kmily, žentas 
Wllllam Kiehard. Du sūnūs: 
Stanislovas su Seimą; Pranciš
kus su šeima. Posūnis Albino 
Kubiak, dvi podukros: Harrict 
Bell ir Marle Peturs, Žentas 
Leon. Vienuolika anūkų, trys 
proanūkai i r kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kus kopi., 6812 South WesterD 
Avenue. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
bal. 2 1 d. iš kopi., 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas i Gimimo 
Panelės švenč. parapijos baž
nyčia, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionies sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. 

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

Kuliūdę: /.moua. Dukterys 
Sūnūs, žentai, Posūnis, Poduk
ros, Anūkai ir Proanūkai. 

laidotuvių direkt. A. Pet
kus. Tel. GRovehill 6-014 z. 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVES 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
vieninteles lietuvių paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome į visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTIN'S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuve vei
kia nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S 
MONUMENT VVORKS 

3938 W. 11TH S T R E E T T E L E F . B E V E R L Y 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė, nuo 8v. Kazimiero vartų 

Televizijos aparatai žymiausių iš
dirby sčių su pilna garantija, kad 
* eikš gerai. 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 
A M B U L A N C E D I E N A IR N A K T | 

4605-07 S. Hermitage Ave. 
Tel. YArds 7174142 

4330-34 S. Calilornia Ave. 
TeL LAtayette 3-0727 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

R*d>o progtimot 
i i stoties WGK (1390 k) 
I^ldiiams k u ieiUdiraį 
m »:I5 iki 9:30 vai ryt* 

MfBMim 
'JOJ 

colių setai po . . . . $169.50 
ir aukščiau. 

17 colių televizijos setai po $199.50-
14 colių televizijos po . . $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. 

UODĖSIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREJCTOftfAJ 

6845 So. Western Ave . Air Oonditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams Vieta 

Tiems, kurie grvena kitose miesto dalyse gausim* 
koplyčią arčiau Jflvų aamu. 

mjiitn*rff> TALATOOSTK KIOTIPK i r a s r re 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

MODERNIOS BOFLTČfOS SO&Ęį Pi 
ui* so. soma AVE., CICERO, UJU 

Teicfonaa TOWNHAIX S-Sltt 
« U SO. WKSTERN AVE, CHICAGO, KJ& 

TeJefonaa GROVEHIIX M ) U t 
patarnavimas yra greitas, m s n d s y kr Jtasj 

flnansiikant storini prielnamsa 
paspl 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monument 
ŠEPUTIS. Company 

- 3 ^ * * J*į: 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paroinldams 
Plann Pasirinkinias Mieste 

Telei. CEdaiciest 3-6335 

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA? 
inkstai praSalina ia 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, jei jūsų 
paakiai patine, vartoklt 

MEDIKALUKŲ SOLIU ARBATĄ SANITAS NO 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Mūsų žolių arbata yrs 
ekspertu sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu 

Rašykite ir pinigus prisiųskite 

SANITAS HERBS ; 
1125 Milwaukee Avenue Chieago 22. Illinois 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuiansų patarnavi
mas y r a teikiamas 
diena i r naktį Rei-
k ai e, šaukit* 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 1 v 
Roselanoo dalyse Ir 
tuotfln p a t a r-
naujam. 

^ — » » ^ 
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LACHAWICZ IR ŠONUS 
2814 W. 23rd TLACE TeL Virginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET TeL SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, IUL. TeL OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. OALSTED STREET Telephone: YAnfe 7-1911 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 & MICHIGAN AVE. TeL PUUman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8807 S. LITUANICA AVE. TeL V Arda 7-4908 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 8. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1188-1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAIJFORNIA AVE. Tel. LAiayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VV. 46th STREET TeL YArds 7-0781 
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D p i m ^ Ą S DRAtiGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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i mus 
\% ARTI IR TOU » B R I ™ CH1CAGOS CUBS LAIMftJO 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Rimgaudas Jurgėla, ju

ros naras, gavo kvietimą pri 
sidėti prie vienos mokslines 

Įspudingc* iškilmes, ekspedicijos ir padėti tyrime 
ti gyvūniją ir augmeniją jū
ros dugne. Be to, viena stam 

Didingoje ir gražioje Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje tikrai 
įspūdingai praėjusį antra

dienį baigėsi 40 vai. Šv. Sak 
ramento garbinimas. Pasku 

— Lietuviškos knygos. "Iš 
ei vių Draugo" administraci
joje galima gauti šių anks
čiau išleistų lietuviškų kny
gų: Išeivio "Lyra ir satyra", 
"Svieto perėjūnas", "šv. Ka
zimieras", "Karės Aukos"; 
V. G. "Nauju, tvarka" ir "Su j 
griautas lizdas"; Kun. Nar-

bi Amerikos pramonės b-vė b u t 0 . . ''Memorandumas apie 
jam siūlė būti vyr. instruk 
torium ir inspektuoti apie 20 

tinius mišparus laikė kun. j naravimo stočių Pacif ike. 
J. Jančius, TT. Marijonų pro Tačiau R. Jurgėla nuo visų 

pasiūlymų tuo tarpu atsisa
kė, nes yra atsidėjęs vienam 

tai gražiai giedojo. Procesi- i savo išradimui, kurio tikslas 
ja mokyklos vaikų apjuosė | yra žymiai palengvinti narą 
visą bažnyčios vidurį. Ku-' vinią nenaudojant oro siur-

vinciolas. Choras, vedamas 
muz. S. Sodeikos, nepapras-

nigų dalyvavo net 51. Po vi
sam klebonas kun. A. Lin
kus choruį ir svečiams iškė-

blio (kompresoriaus), šiuo 
išradimu jau yra susidomė
jusi JAV karo laivyno Eara-

lė vakarienę parapijos sa- vimo tarnyba ir civiliniai na 
lėj. I rai. 

X Lrgpniniu laboratori-1 — Kun. P. Juras, Lawren 
jų apžiūrėjimas. American ce, Mass., lietuvių parapijos 

Society of Medical Techno-1 klebonas ju- žinomas lietuviš-
logistas ir Illinois Medical I kos knygos mecenatas, Bos-
Technologists Association! tono arkivyskupo paskirstas 
sekmadienį, balandžio 22 d. 
rengia vaidinimą ' 'Open 
House" — apžiūrėjimą ligo
ninių laboratorijų ir kitų į-
rengimų. Tarpe trylikos Chi 
cago s ligoninių yra ir abi 
ligoninė*, kurias adminis
truoja šv. Kazimiero sese
rys, būtent Šv. Kryžiaus ir 
T/oretto. šv. Kryžiaus yra 
lietuviu lieroninė. Visi kvie
čiami tą dieną nuo 2 ligi 4 
vai. popiet aplankyti ligo
nines ir apžiūrėti jų labora
torijų įrengimus. 

X Choras pagerbs klebo
ną,. Pasibaigus 40 vai. atlai
dams Šv. Kryžiaus bažny-
čioi, parapijos choras, kurį 

sekantiems trejiems metams 
Jėzaus Nukryžiuotojo Sese
rų Kongregacijos rėmėjų 
pirmininku. 

— Lietuvių Stud. S-gos 
JAV iniciatoriai Madisone, 
Wis., gauna daug studentų 
laiškų, pritariančių są-gos 
organizavimo idėjai, skati
nančių darbą įvykdyti bei 
linkinčių sėkmės. 

— Dr. Vytautas Karoblis, 
lig šiol dirbęs Šv. Antano li
goninei Columbus, Ohio, pra 
dėjo laisvą gydytojo prakti
ką Ripley, O., kur ir apsigy
veno. 

Škotijos lietuvius". Galima 
kreiptis adresu: 76, Main 
St., Bellshill, Lanarkshire, 
Scotland. 

— Kun. A. Kazlauskas 
Bradforde. Londono lietuvių 
bažnyčios klebono pagalbi
ninkas, Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybos narys kun. 
Ant. Kazlauskas, MIC, balan 
džio 14 d. lankėsi Bradforde. 
Jo lankymosi tikslas — ap
lankyti vietos du skyrius. 

— Knyga apie Angliją. At 
likdamas nuo savo kasdieni
nio darbo ūkyje, L. Trilūpai-
tis rašo knygą apie Angliją 
ir jos gyventojų papročius. 
Tokia knyga labai praverstų 
lietuviams. 

— Sukūrė šeimas. Julijus 

CHICAGOJE 

Chicagos Cubs laimėjo prieš Cinc'nnati 8:3 (Acme) 

160,000 LIETUVIU IR LATVIU KAZAKSTANE i jfjnios j j t r e m t i e s 

Kaliniai už savo kraują 
surinko $64.000 

Valstybinio kalėjimo (Sta 
teville, 111.) kaliniai yra par 
davę daugiau kaip 12,000 
puskvorčių (pint) kraujo 
Chicagos Universitetui ir 
Michael Reese ligoninei, kaip 
praneša kalėjimo viršinin
kas Joseph E. Ragen. Už tą 
kraują kaliniai surinko viso 
$64,550. 

Valstybinio kalėjimo kali
niai savo kraujo pradėjo par 
duoti Amer. Raud. Kryžiui 
Gaudavo $5 už puskvortę. 

Viršininkas sako, kad kas 
trečiadienį mažiausia 80 ka
linių savanoriai ateina į li
goninę savo kraujo parduo
ti. 

Pirma oficiali sovietų žinia, paskelbta 1951 m. kovo 24 d. 
Alma—Atos radijo 

1951 m. kovo 12 d. Krem
liuje, Augščiausiosios SSSR 
Tarybos pirmininkas Šver-

Bielinis ir Nijolė Ragauskai-1 n*k apdovanojo LTSR komu 
te; Augustinas Kuras ir Da! nistus Lenino ordenais. Už 
nutė Gomaitė; Vytalius Ba- k<>kius nuopelnus? Ar tik už 
leiša ir Eugenija Gelažnin-
kaitė (paskutinės trys poros 
Manchesteryje). 

Lietuvos žemės ūkio pertvar 
kymą socialistiniais pagrin
dais, t. y.: už suvarymą Lie
tuvos ūkininkų į Agrogoro-
dų darbo stovyklas? 

Ne. Dėka Stalino asmeniš-

— Į Kanadą. Balandžio 15 
d. į Kanadą išvyko Coven-
try kapelionas kun. B. Pace-. 
vičius. Jis dirbs kanadiečių | k o s PaSal**>s bei atsiųstų J 
t a r p e | Lietuvą MVD ir MGB pulkų 

I — Paleckis, Sniečkus ir Ged-
I vila atliko didesni ir reikš-

AU STRAUJOJ mingesn| da;rb*Sovieti*Ru 

— Antai<as Bauiė ("Mūsų 
Pastogės ' leidėjas ir ats. re
daktorius) tikisi jau š. m. 
liepos mėn. pradžioje "Mūsų 
Pastogę" spausdinti savo nu 

— Vytautas Vygantas stu 
veda varg. miiz. S. Sodeika, I dijuoja istoriją Brooklyn ko 
papildytas Dainavos ansam- legijoje Brooklyne. šalia stu" 
blio nariais, susirinkęs į i>a- dijų dirba Pasaulio Moksl. 
rapijos salę koncertine oro-1 At-kų S-gos C. Valdyboje. V. ™ g j s ė t u v ė j e . 
gramą pagerbė kun. A. Lin- Vyganto tėvai gyvena Chica 
kų, parapijos kleboną, jo | goję. 
vardiniu proga. Solenizantą 
salėn atlydėjo didelis būrvs 
svečiu 

si j ai . į 
Koks tai buvo darbas — 

atsako mums oficialus sovie-

Algimantas šalčius stu 
. , dnuoia politinę filosofiją kunigų, vargonininkų _ J * r . XT

 J 

Fordham universitete New ir kviestųjų svečių. Ta pa
čia oro°ra kleboną pasveiki
no C. Sukurs 12-tos valan
dos mišių choro vardu ir 
Labd. S-gos I-ii kuopa. 

X BeNko tik trys ložės. 
Civic Opera rūmuose Čiur
lionio ansamblio koncertui 
balandžio 29 d. beliko iau 
tiktai trvs neužimtos ložės. 
Norintieji atskirose, užda
rose vietose sėdėM pra-omi j ^ ^ ^ stadijas tęsia St. 
pasiskubinti užeisakvti. Kiek j J o h n , s u n į v e r s i t e t e New Yor 
vienoj ložėi^ yra aštuonios | k e Vokietijoj yra buvęs 

Stud. At-kų S-gos C. Valdy
bos sekretorium. 

— Onlutė Stankaityte, chi 
cagietė studijuoja meną ir 

Yorke, kur nori padarvti ma 
gistro laipsnį. A. Šalčius yra 
uolus spaudos bendradarbis. 

— Susiorganizavę New 
Yorke lietuviai studentai pri 
taria iniciatvvai suorgani
zuoti JAV stud. liet. sąjun
gą ir palaiko glaudų ryšį su 
organizacijos iniciatoriais. 

Alg. Kepalas Vokietijoj 

vietos. Išsibaigus biletams 
po $2.50. kurios ložfs nebus 
užimtom ;vj vietos bus par
duoda r o ? pavieniai. 

X IK>vidas Petkus, 10 me 
tų amžiaus, 6410 S. Rock-
well St., buvo vienas aštuo
nių vaiku, kurie sužeisti 

— Leonas Baltrūnas, bu
vęs Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Įgaliotinis Australi
joje, perdavė savo pareigas 
Australijos Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdybai. 

— Kun. Petras Butkus su 
manė iki š. m. rugpjūčio 
mėn. 19 d. paruošti Sydnė-
jaus lietuvių vaikučius išpa
žinčiai ir pirmajai Šv. Komu 
nijai. 

— Albinas Pocius (Sutton 
St.t Warragulf Vic. Austra-
lia), kaipo įgaliotinis, tvar
ko kuriamos Australijoje 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos pradinius reika
lus. 

— Elena. Kepalą i tė, išraiš
kos šokių šokėja, dažnokai 
demonstruoja šokių meną ir 

m. kovo m£n. 24 dieną, pa 
skelbtas Alnia - Ata radijo 
stoties. į 
A Ima-Ata radijas paskelbė: 

Sėkmingai stato sau Nau
ją Tėvynę atvykusieji iš Lie 
tuvos ir Latvijos Tarybinių 
respublikų k o 1 chozninkai, 
kurie savo kraštuose nega
lėjo surasti darbo ir duonos. 

hektarų derlingos žemės il
gus metus laukė žmonių^ ku 
rie tą žemę apdirbtų ir sem 
tų iš jos duoną. 

Stepės laukė žmor.ių. Ste
pės nematė žemės ūkio kul
tūros. Dabar, nauji jų valdo
vai — Baltijos darbininkai 
ars ir sės grūdus, gamins 
duoną valstybei ir savo šei
moms, — džiaugiasi Kazaks 
tano respublikos sostinės — 
Alma Atos radijas. 

Paleckis ir jo sėbrai padė
jo Stalino MVDistams iš
tremti iš Lietuvos ir Latvi
jos 160,000 žmonių į Kazaks 
tano ir Kirgizijos stepes ir 
dykumas, kurti naują tėvy
nę — nes Lietuvoje ir Lat 

laimėjo rungtynes 
Prasidėjus VVehneno sto

vyklos aikštėje šioms krepši 
nio rungtynėms, įvykusioms 
1951. III. 30 d., gimnazistai 
gražiais praėjimais ir užtik 
rintais metimais veda 10:0. i t a s n e g r a s VVilliam Booker 
Wehneno "YMCA" pasime- j Gravis 
ta ir "Lietuvių Vasario 16 s t Charles aldermonu 2-

PIRMAS NEGRAS MIES
TELIO SAVIVALDYBĖJE 
Praėjusį antradienį visuo

se aplinkui Ohicagą mieste
liuose įvyko savivaldybių 
rinkimai. 

Maywoode pirmą sykį sa-
vivaldybėn (trustee) išrink-

Gimnazijos" Diepholze viene 
tas ir toliau tvirtai laiko sa 
vo rankose visą žaidimą. An 
trame ketvirtyje "YMCA" 
įleidžia į aikštę keletą nau
jų žaidėjų, kurie pasekmę 
sušvelnina, tačiau pirmas 
kėlinys baigiasi 22:14 gim
nazijos naudai. 

Trečiame ketvirtyje "YM
CA" įleidžia į aikštę savo 
"sunkiasvorius", kurie ir 
pasižymėjo kietu žaidimu. 

ros apylinkės išrinktas Alex 
Sylkaitis. 

Waukegane berods buvo 
lietuvių kandidatų į aldermo 
nus, tačiau nei vienas nelai
mėjo. Beje, vaukegar iečiai 
nubalsavo sumoderninti po
licijos ir ugniagesių departa 
mentus ir pakelti algas vi
siems miesto darbininkams. 

tų radijo pranešimas 1951 . d a r b o , 1 D a b a r YMCA ne tiek žaidi 
m lr/vurt rriAn 94. H I A T U I n » - J J J .. i_i~i_ m i - . -

ŠUNŲ BIČIULIAI 
ATRODO PRALAIMĖS 

duonos". 
Stalinas padovanojo lietu

viams ir latviams "naują te-
vyne" - Azijoje, o į Lietu- į į į į ^ į ^ 

mu. kiek jėga pasekmę su
švelnina, bet rungtynes lai
mi vistiek užtikrintai "Lie
tuvių Vasario 16 Gimnazija" 

vą ir Latviją kasmet siunčia 
rni tūkstančiai rusų ir kal
mukų, kurie čia irgi kurs 
naują tėvynę. 

Didžiausios tautos trage 
dijos — naujų masinių trėmi 

Taškus pelnė: "Lietuvių 
Vasaric 16 Gimnazijai" — 
Kasirskis (12). Kempka (8), 
Silius {?), Birieta (6), Gali-
naitis {?.)• 

Jau 160,000 atvykusių iš 
Lietuvos ir Latvijos darbi- m akivaizdoje - kaip men 
ninku kuria čia naują laimin ki ir niekšiški išrodo lietu-
gą gyvenimą. Žemės čia ne-i vių vienybes skaldymo ban-
trūksta — šimtai tūkstančių I dymai! 

PLANAVIMAI BE VAISIU 

Įvairios Žinios 

Valstybės legislatūros Vie 
šosios Pagalbos, Sveikatin
gumo, Gerovės ir Saugumo 
Komisija nubalsavo reko
menduoti legislatūron įneštą 
bilių pravesti įstatymu, kad 
miestų gatvėse policijos su
gauti palaidi šunys būtų per 
duoti tyrinėjimams medici
noje. Komisijos posėdyje tar 

O. G.' Pe k*tu v% sumanymą kalbė
jo ir Dr. Andrew C. Ivy, Il
linois universiteto vice pre
zidentas. 

Tarybinė sistema sugrio-, Mokslų Akademija gavo įsa 

chemija Nazareth kolegijoj,! australų publikai 
Nazareth, Mich. 

— R. šomkaite ir V. Gra-
sproeimo Matusek Academy! J M * * M ^ buvusios Pas. 
of Music 2653 West 63rd M °ksl . At-kų C. Valdybos 
St. Visi nukentėję paimti į narės, tęsia mokslus New 
šv. Kryžiaus ligoninę. Ugnia į Yorko universitetuose, 
gesiai tiria sprogimo prie
žastį. Ben Matusek yra bu
vęs kandidatą*? j aldermonus 
13-toj apylinkeH (warde). 
Jis pralaimėjo rinkimus. 

— K. Keblinskas, jaunas 
tremtinys ir veiklus ateiti
ninkas, yra pradėjęs studi
jas Brocktone, Mass. 

— Irena Mikulskytė, Vo-
Sesuo M. Augusta (A- j kietijoj dirbus sekretore 

no^niia Sereiky'e) balan-; Moksl. At-kų C. Valdyboj, 
džie mėn. gale atvyksta Chi- j studijuoja mediciną Trinity 
caras dalvvauti N. Prasd.i kolegijoj, Washington, D. C. 
fcvč. P. Mariios s^eru rėmė-! _ s t a 8 g Apanavioiūtė, ku 
ju draugijos (Gildos) me- rios motina ir sesuo gyvena 
tiniame seime, kuri s įvyks Kanadoje baigia mokslus 
balandiio 29 d. 2 vai. po^et. M o u n t H o l y o k e kolegijoj, 

xFTt?A m ( 2 2 4 4 *°"th> H a d l e y ' M a s s -
West 23rd Place). Visi jos 

— Povilas Voveris su sū
numi Adolfu nuosavoje lent 
piūvėje (Canberroje) patar
nauja tautiečiams statybi
nės miško medžiagos apdir
bime. 

ve žydintį Lietuvos žemės 
ūkį ir, matydama pragaiš
tingą bankrotą, stengiasi 
naujais planais atgaivinti su 
šlijusi produktyvumą toje 
svarbiausioje krašto bazėje. 
Tuo tikslu LTS vyriausybė 

kymą išdirbti naujus planus 
užbrėžtam tikslui pasiekti. 

Tarybinė statistika kas
met melagingai skelbia apy-
skaitiniuose biuleteniuose, 
jog prieškarinis lygis ne tik 

MERAS IŠMETĖ PIRMĄ 
BOLĘ 

Basebolo žaidimus (sezo-

. . pasiektas, bet dargi kelis 
nutars Zymiai "pad.dmt, pa £ a š į k t a s . M o k a l ų A k a 
seliV plotus', pakelti nuo siu Į į p r e z i d e n t a s ir pro-
metų pradžios per keturis ' 
metus "laukų ir pievų der-

Įdomus apskaičiavimas 
Anglijoj apskaičiuota, kad 

kiekviena to krašto šeiminin' ną) Chicagoj pradėjo Chica-
kė kas savaitę praleidžia! 8° C u b s i r Cincinnati Reds 
nuo pustrečios iki pusketvir- rinktinės. VVrigbley aikštėj, 
tos valandos drabužiams Pirmąją bolę išmetė meras 
skalbti, o nuo dviejų iki tri Kennelly. 
jų valandų tiem drabužiam j žaidimą alimėjo Cubs 8— 
lyginti prosyti). 

draueai ir paži3tami ten ga
le^ su ja pasimatyti. 

Veikėjai serga. O. U-
zemeckienė iš Brighton Par
ko, draugijų veikėja, po o-
peracijos jau tiek pasveiko, 
kad parvežta namo. 

— Vytautas Kavolis, vie
nas iš Liet. Stud. S-gos JAV 
organizatorių, studijuoja so
ciologiją Wii»consino un-te, 
Madisone. 

— A. Sruoginis tęsia inži
nerijos studijas Columb i jos 
universitete New Yorke. 

liiągumą" 80 proc, palygi
nus su 1950 metais, 200 

— Australijos Katalikų I proc. padidinti gyvulių ir 
Draugijos valdyba daro žy- paukščių skaičių, sustiprinti 
gius įruošti Sydnėjuje lietu pašarų bazę, greitu tempu 
vių vaikams rajonines - sek | išvystyti žemės ūkio mecha 
madienines mokyklas. . nizaciją ir elektrifikaciją. 

Tae naiviškas nutarimas 
t jau kelintą kartą kartojasi 
i ir nušviečia katastrofalinę 
žemės ūkio padėtį po 10 me-

VENECllELOJ 
— Inž. L. Drangausko pa

stangomis Venecuelos valsty
biniame radiofone išgauta 
dvisavaitinės lietuviškų va
landėlių transliacijos. 

— Ruošias antram suva
žiavimui. Gegužės mėnesį 
numatomas II-sis Venecue
los Lietuvių Suvažiavimas 
Maracay mieste, Jardin vieš 
bučio patalpose. Centro vai

tų komunistinio viešpatavi
mo mūsų pavergtoje tėvy
nėje. 

Pasitvirtina žinios iš Lie
tuvos, jog daugiau kaip pu
sė derlingos žemės ir pievų 
guli neapdirbta, nenaudoja
ma. Kitaip juk nebūtų gali
ma vyriausybės įsakymas 
pakelti, padidinti apdirba
mus plotus 80 proc. Kadan-

dyba deda. pastangų, kad tas gi žemės ūkio ministerija 
suvažiavimas būtų nufilmuo per 10 metų nesugebėjo pa
tas. Įkelta produktyvumą, tai 

fesorius Matulis pats nesi
drovi išgirti vyriausybės "iš 
mintingą" nutarimą, nors 
tai yra ryškus melas. Matu
lis pasakoja "Tėvynės Bal
se", jog žemės Ūkio ir Bio
logijos institutų jėgomis esą 
atlikti platūs Nemuno žem
upio užliejamų pievų tyrimo 
'darbai ir išdirbta priemonės 
paversti šias pievas stambia 
pašarų baze gyvulininkystei 
vystyti Klaipėdos srityje. 
Bet tos pievos jau buvo ne
priklausomos Lietuvos gady 
nėję pylimais ir motorinių 
sterblių aggregatais (dabar 
apleistais ir išgriautais) ap
saugotos nuo vasariniu pot 
vynių ir davė augštos koky
bes pašarą dvigubos dagos. 
Tarybinė valdžia jas aplei
do ir dabar galvoja apie pla-
nų-planus, kaip atitaisyti sa 
vo apsileidimą. 

Rumunai valgys ! BANKETU BAIGIA SEIM* 
banginių mėsą Auksines žvaigždės Moti-

Maisto trūkumas privertei nų (kurių sūnūs žuvo Antra 
Maisto Ministeriją paskelb-1 me pasauliniame kare) or-
ti, kad Juodosios jūros ban- ganizacija šiandie banketu 
giniai būtų varotjami mais- baigia septintąjį metinį sei-
tui. i mą Morrison viešbutyje. Sei 

Lig šio) tas jūrų gyvulys 
buvo vartojamas tiktai tepa 
lui ir aiiiejui gaminti. 

mas pasiuntė sveikinimą 
gen. MacArthurui. 

Paštetų švente 
Jau 300 metų, kaip Galmp 

tone, Anglijoje, kasmet ba
landžio pradžioj ruošiama I šia jnetalinių pinigų parodą, 

METALINIAI PINIGAI SU 
MACARTHURO PROFILIU 

National Coin Week pro
ga, Chicago Coin Club ruo-

paštetų (pajų) šventė. Šie
met tradicinis paštetas buvo 
4 pėdų ilgio. 15 colių pločio, 
14 colių gilumo, oviduriui iš
kloti panaudota 50 svarų vai 
sių. 

kurioj tarpe įvairių pinigų 
pirmoj eilėj bus išstatyti Fi
lipinų Salų pinigai su Mae-
Arthuro paveikslu. 

VEŽA VANDENĮ VIRGIN 
SALAI 

Jungt. Amer. Valstybių 
karo laivai iš San Juan, Por
to Ricoj, paėmė 250,000 ga
lionų vandens, kurį veža 
kenčiančiam nuo sausros St. 
Thomas miestui Virgin sa
loj. 

NAUJAS PIRMININKAS 
Jaunųjų Respublikcnų Or

ganizacijos Illinois valstybėj 
suvažiavime Peorijoj nauju 
pirmininku išrinktas Samu-
el H. Young, Chicagos advo
katas ir Northw stern uni
versiteto lektorius. 

BKELBKTTfiS "DRAUGE". 
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