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KELS ALGAS 
"Vasaros nakties sapnas 11 

PRANYS ALftfcNAS 
Mūsų bendradarbis Kanadoje 

Viršuje pažymėtais žodžiaisjbų reikalą ir viską tempė ant 
prieš keletą šimtų metų genia- savo kurpalio. Iš panašių gai 
lusis kūrėjas Šekspyras pava
dino savo tautiečiams sukurtą 

dų, kaip žinome, neseniai už
traukė dainelę ir pats Stalinas. 

komediją, kurią ir šiandien Sek j Juk ir Kremliaus galva pa-
spyro palikuoniai su noru vai- j siūlė tokj susitikimą, kur būtų 
dina savo scenose. O vaidina 
todėl, kad komedijos siužetas 
ir šiandien nėra pasenęs. Pa
našių "vasaros nakties sapnų" 
ir šituo metu daug pasitaiko 
įvairiuose kraštuose ir jvairių 
politinių partijų elgsenoje. 

Toronto lenkų savaitraštis 
"Glos Polski" paskutiniajam 
numeryje atspausdino itin cha
rakteringą vedamąjį, kuriame 
su karčios tiesos doze apžvel
giami Kanados socialistų (CCF) 
partijos keistoki pasireiškimai 
ir dar keistesnė šio krašto vy
riausybes darbų kritika. Tiesą 
pasakant, kanadiečiai socialis
tai nevengia stambių užmetimų 
daryti ir kitų demokratinių 
kraštų vyriausybėms dėl jų 
"keistos ir nerealios" politi
kos raudonųjų atžvilgiu. 

Atlanto Paktas, Korėja, Kinija 
ir kitkas 

CIA ŽUVO 80 ASMENŲ 

Kaip jau iš spaudos žinome, 
kurį laiką Kanados socialistai 
parlamente buvo pakėlę audrą 
prieš Atlanto pakto valstybių 
vedamą "nevykusią" politiką, 
grubiai kritikuodami ir Kana
doj vyriausybės, kuri yra ak
tyvus Atlanto pakto sąjungos 
narys, prisiimtus "perdidelius" 
įsipareigojimus ir "sunkiai pa
keliamą" naštą, kurią uždeda 
Atlanto paktas Kanadai ir ki
toms valstybėms. Toji sociali
stų kritika Kanados parlamen
te buvo pastatyta net balsa
vimui ir labai didele balsų dau 
guma CCF užmetimai buvo at
mesti. Tačiau socialistai ir to
liau nerimsta: nepavyko pri
kibti prie Atlanto pakto, gal 
pavyks priekabių rasti Korė
jos, raudonosios Kinijos, For-
mozos ar kitų degančių politi
nių klausimų sprendimo gran
dinėje. Taigi, Kanados sociali
stų (CCF) partijos vadas M. 
J. Coldwell, Toronte įvykusia
me Ontario provincijos partijos 
narių suvažiavime pamėgino 
meškerę užmesti ir į kitus 
vandenis. 

Coldwell apie Korėjos reikalus 

— Jau visiškai pribrendo 
reikalas, kad politiniai repre
zentantai, atstovaudami savo 
krašto visuomenes, kuo grei
čiau susitiktų ir pasistengtų 
užbaigti tą reikalą, kuris ligi 
šiol nepavyko išspręsti genero
lams. Kalbama apie Korėjos 
karą. Esą, generolai per 8 mė
nesius neparodė to, kas turėjo 
būti padaryta. — Tai Kanados 
socialistų vado žodžiai. 

Gražūs tie žodžiai — nieko 
nepasakysi. Bet... kad visiems 
yra visiškai aišku, jog ir ligi 
šiandien ant generolų pečių bu
vo uždėtos politikų rankos. 
Jie ir ligi šiol nesitarė savaran 
kiškai, bet klausė politikų di
rektyvų. Kas žino, gal dėlto ir 
nesusitarė? 

Atrodo, jog socialistų vadui 
visai nė j galvą neatėjo min
tis, kad komunistai visą laiką 
sabotavo Korėjos* karo paliau- rikoj... 

galima "visas problemas" iš
spręsti kaip sviestu patepus ir 
surasti "modus vivendi", kad 
kapitalizmas galėtų sugyventi 
su komunizmu. 

Ar toks '"susitikimas" vėl ne 
būtų antrąja Jalta arba Tehe
rano pošvaiste, tas, matyt, so
cialistų vadui visiškai nerūpi. 

Minėtame suvažiavime buvo 
tendencija dar ir šiandien pa
kaltinti McArthurą už senokai 
padarytą 38 paralelės peržen
gimą, o Kanados vyriausybę 
papeikti už tai, kad ir ji yra 
padėjusi savo parašą, pripažin
dama komunistinę Kiniją ag
resoriumi. 

Suvažiavusieji apie Formozą 

Ir šiuo klausimu turėjo bal
są Coldvvell: 

— Kanados vyriausybė ge
rai padarė nepalaikydama ame 
rikiečių politikos Formozos 
salos atžvilgiu — teigė kalbė
tojas. Esą, jo manymu, toji 
sala privalo būti derybų ob
jektu. 

Deja, tas nekalto skambesio 
žodelis "derybos" jau daug 
kartų buvo jvairių suvažiavimų 
programose ir, kaip praktika 
parodė, "derybose" jau per
daug buvo mainikauta sveti
mų valstybių krauju, ašaromis 
ir jų laisve. 
Na, o apie raudonąją Kiniją? 

Tik mažiau, kaip užsiprašyta 

Sawyer nenorįs ir atlyginimų 
pakelti iki pasiūlyto dydžio, nes 

Iš New Yorko J Los Angeles skridęs kelelvhva lėktuvas atsitrenkė j kalną ir sutiško. 2uvo 30 toks vyriausybės elgesys visai 
ienų. Spėjama, kad lėktuvo pilotą dar prieš katastrofą galijo ištikti širdies smūgis, nes jis sir- p a n e i g t l i darbdavių-darbininkų asmenų 

go širdies liga 
(INS) 

Ogi, Coldwell teigimu, jis ab
soliučiai galįs savo kolegas 
patikinti, jog Kanada privalė-
jusi komunistinę Kinijos vy
riausybę pripažinti prieš pus
antrų metų. Esą, "jeigu patys 
kiniečiai panorėjo tokios vy
riausybės, kokią jie šiandien 
turi, tai jie ir turi šventą tei
sę valdytis taip, kaip jie šian
dien valdosi, nežiūrint, ar mum 
tai patinka, ar ne"... Taigi, fdo-
mus pabrėžimas. Mat, kiniečiai 
"patys" išsirinko komunistinę 
valdžią, niekas jiems tos val
džios neprimetė. Lygiai taip, 
kaip ir Lietuvai "niekas bolše
vikų okupacijos neprimetė"... 

Coldwell suvažiavime net 
kelis kartus pabrėžė, jog Ka
nada turinti pripažinti Mao 
Tse-tungo režimą, nes jis api
mąs visą didįjį Kinijos kolosą, 
išskyrus tik Formozą, kuri, 
anot jo pasakymo, turėtų dar 
būti "derybų objektu". Tiesa, 
kad komunistai užvaldė visą 
Kiniją, tik, deja, tiktų dar pa
klausti, kodėl Coldwell nuolat 
taip šaukia ant gen. Franko, 
kuris taipogi yra "užvaldęs" 
visą Ispaniją? Kodėl jis prie
kaištauja Pietų Afrikos prem
jerui Malanui, kuris taip pat 
"užvaldė"? Arba kodėl jis ne
pripažįsta "užvaldymo'" teisės 
gen. čiangkaišekui Formozo-
j c • ••• 

— Mes žinome, kur viešpa
tauja diktatūrų valdymas — 
teigė Coldwell. — Tai Sovietų 
Sąjungoj, Ispanijoj, Pietų Af-

Korėjos derybos susiorganizavo 
Komunistai paprašyti įteikti naujus pasiūlymus 

MUNSAN, bal. 21. -— Korėjos karo paliaubų derybos vėl su
siorganizavo, bet pirmieji susitikimai nebuvo sėkmingi. 

Paliaubų priežiūros klausimus • ^ ^ — — — • 1 

Stalino sūnus apie 
Katyno skerdynes 

aptarianti komisija darbą grąži
no atgal štabų karininkams, ku
rių pirmame posėdy sąjunginin
kų atstovai pasiūlė komunis
tams patiekti naujus pasiūly
mus dėl aerodromų remonto pa
liaubų metu, nes senųjų pasiū
lymų sąjungininkai nesvarstys. 
Patarta nebesiūlyti ir Rusijos 
kandidatūros į paliaubų priežiū
ros inspektorius, nes ir tuo 
klausimu nuolaidų nebus. 

Belaisvių pasikeitimą apta
rianti komisija po dviejų savai
čių pertraukos atnaujino darbą, 
bet jos posėdžiai yra slapti — 
žinių korespondentams neteikia
ma. 

LONDONAS, bal. 21. — Ka
tyno žudikų jtefcjkanti JAV kon
greso komisija jau baigė Lon
done apklausinėti pasisiūlius 
liudyti asmenis. Apklausti 32 
liudininkai prie uždarų durų. 

Komisija skelbia, kad buv. 
lenkų karininkas Lewszecki pa
reiškęs komisijai po priesaika, 
jog jam Stalino sūnus Jokūbas 
prasitaręs vieną kartą jo klau
siamas, kad lenkų karininkus ir 
inteligentus sovietai galėję iš
žudyti, nes jie buvę labai pavo-

Savanoriai turės 
ilgiau tarnauti 

VVASHINGTONAS, bal. 21.— 
Visi savanoriai, kuriems karo 
tarnyba turėtų baigtis tarp 1952 
m. liepos 1 d. iki 1953 m. lie
pos 1 d., turės pasilikti tarnybo
je dar 9 mėnesius. Tas patvar
kymas palies 150,000 asmenų. 
Jei nebus reikalo, viso papildo
mo periodo gal ir nereikės ištar
nauti. 

derėjimosi laisvę. Darbdaviams 
' kietai laikantis, vyriausybė da
lį darbininkų reikalavimų visgi 
turi patenkinti, nes darbinin
kai gali pradėti streikuoti. Kas 
nors tuo reikalu bus padaryta, 
tur būt, tik ryt, nes šiandien dar 
laukiama derybų užsimezgimo. 

Profesines ligos 
GENEVA, bal. 21. — Tarp

tautinė Darbo Organizacija, 
esanti JT globoje, savo metinę 
konferenciją turės Šveicarijoje 
birželio mėn. ši sesija, tarp kit
ko, turės priimti tarptautinę 
konvenciją darbininkams nuo 
profesinių ligų apsaugoti. Jau 
36 valstybės yra padariusios sa-

Sekr. Sawyer prieš union shop teisių suteikimą 
WASHINGTONA9, bal. 21. — šeštadienį ir vakar prekybos 

sekr. Sawyer vedė ilgus ir plačius pasitarimus, besirengdamas 
patenkinti dalį plieno pramonės darbininkų reikalavimų dar gin
čui tebevykstant. 

Jo padėtis nėra lengva, nes 
unija spaudžia tuojau duoti dar
bininkams tai, ką pasiūlė atly
ginimų stabilizavimo įstaiga, ta
čiau jis pats, sakoma, nėra lin
kęs tiek toli eiti ir galvojąs net 
pasitraukti, jei prezidentas vers 
jį tai padaryti. Jis esąs linkęs 
pakelti atlyginimą tik 12'/2 cen
to valandai, bet atsisakąs įves
ti union shop, ko taip nori uni
jos vadovybė, nes ji nėra tikra, 
kad derybose su bendrovėmis 
union shop laimės. 

Meksikos opozicija 
sudarė bloką 

MEXICO CITY, bal. 21.—Ar
tinantis prezidento ir parlamen
to rinkimams, politinės karštli
gės barometras kyla. Trys opo
zicijos partijos, jų tarpe ir ko
munistų globojama liaudies par
tija, sutarė statyti bendrą kan
didatų sąrašą į parlamentą ir 
greičiausiai visos sutars išsta
tyti tik vieną kandidatą prezi
dento vietai. 

Visų trijų paskelbta rinkimi
nė programa užsienio politikos 
klausimais pasekė komunistų 
liniją. 

Maža paguoda 
PITTSBURGH, bal. 21—Dar

bo departamento sekretoriaus pa 
vaduotojas Wright, kalbėdamas 
Pennsylvania Federation of La-
bor suvažiavime, pabrėžė, kad 
didžiausias komunistų melas yra 
tas, kad komunizmo laimėjimas y r a skaudžiai nukentėjusi nuo 
esąs neišvengiamas. „Visa žmo-, žemės drebėjimo, 
nijos istorija rodo, — kalbėjo 
Wright, — kad viena tik laisvė 
būna neišvengiama laimėtoja: 
žmogus niekada nenurims, kol 
nepasieks laisvės". 

• JAV pasirašė su Kolumbija 
sutartį karinei pagalbai teikti. 

• Danija Žada uždaryti savo 
vienintelę televizijos stotį, nes 
niekas negali įsigyti perdaug 
brangių televizijos aparatų. 

• Egipto kariuomenė pasi
traukė iš sostinės gatvių ir 
miesto apsaugą grąžino polici
jai. 

• Žemės drebėjimas stipriai 
supurtė šiaurės rytų Kolumbi
jos dalį. Nukentėjusi Pamplonos 
katedra, ši vieta 1950 m. irgi 

Maskvos siūlymai 
taikos nežada 

WASHINGTONAS, bal. 2 1 . -
Kalbėjęs laikraščių leidėjų me-l stovykloje. Vyriausias Stalino 
tiniam suvažiavime D. Acheson sūnus Jokūbas pateko į vokie 
ragino atsargiai vertinti naujuo1 čių nelaisvę 1941 m. ir šiandien 

vo pasiūlymus ir pažadėjusios 
J ^ i L J * M S 2 ' ^ J f i ! konvencijos nuostatus paversti 

vidaus įstatymu. 

Tarp dviejų auklių 
vaikas be galvos 

Smolensko kartą net buvę suki 
* 

Su Stalino sūnumi lenkas su
sitikęs Liubeko karo belaisvių 

sius Sov. Rusijos pavasarinius 
„taikos pasiūlymus", nes jie su 
taika nieko bendro neturi. Tai 
esąs tik „auksinių obuolių" mė
tymas, kad supjudytų sąjungi
ninkus ir sugriautų pradėtą su
sivienijimo darbą. 

D. Acheson pasidžiaugė, kad 
jau keli šį pavasarį per geležinę 
uždangą permesti „auksiniai 
obuoliai" nesantaikos laisvųjų 
tautų bendruomenėje nepajėgė 
įnešti, nes ji pasirodė pakanka
mai stipri prieš pagundas atsi
laikyti. 

Ateities vizija 
BERLYNAS, bal. 21. — Tikė

damiesi, kad Berlynas netolimo
je ateityje vėl taps suvienytos 
Vokietijos sostinė, vakarinio 

dar nėra žinoma, kas su juo yra 
atsitikę. Lenkas mano, kad jis 
nelaisvėje yra miręs. 

Šiandien komisija persikelia į 
Vokietiją ir ten liudininkų ap-
klausimas jau vyks prie atvirų 
durų, nes Vokietijos vyriausy
bė nepabūgo „galimų nesusipra
timų su Rusija." Vokiečiai pris
tatė komisijai apie 50 liudinin
kų. Liudys dar ir kaikuris skai
čius lenkų. 

Dviejų valstijų 
primary rinkimai 

WASfflNGTONAS, bal. 21. 
— Ryt visų politinių kombina
torių akys bus nukrypusios J 
New Yorko ir Pennsylvanijos 

Wright dėkojo Amerikos dar
bininkijai už priešinimąsi komu
nizmui, nes Amerikos darbinin
kija visada buvo laisvės gynėja. 
Šis pareiškimas buvo transliuo
tas per Amerikos balsą. 

Moterų teises 
GENEVA, bal. 21. — Jungti

nių Tautų teisinės moterų glo
bos komisija šiomis dienomis už
baigė savo darbų sesiją, kurioje 
buvo priimtas nutarimas prašyti 
Jungtinių Tautų Ekonominę -
Socialinę Tarybą patvirtinti mo
terų politinių teisių ir atlygini
mo už .vienodą darbą sulyginimą 
liečiančią konvenciją. Už rezoliu
ciją balsavo 15 komisijoje atsto-

• Stafford Cripps sveikatos 
stovis žymiai pablogėjęs. Jis tu
rėjo pasitraukti iš britų vyriau
sybės ir gydosi Šveicarijoje nuo 
nugarkaulio smegenų džiovos. 
Jo dėka Darbo partijos vyriau
sybė galėjo susitvarkyti su fi
nansais tais laikais, kada niekas 
nenorėjo būti iždo ministeriu. 

• Telefono instaliatorty strei
kas baigėsi susitarus dėl naujos 
sutarties. 

Kalendorius 
Balandžio 21 d.: šv. Anzel

mas. Senovės: Daugkertis ir 
Skalvė. 

Balandžio 22 d.: šv. šv. Sote-
ras ir Kajus. Senovės: Viligailis 
ir Elkė. 

Berlyno miesto valdyba rengia-, primary rinkimus. Vienoje ir ki
ši didelioms statyboms. Inžinie- toje valstijoje abiejų partijų 
riai jau yra suplanavę sugriau
to miesto atstatymą ir šią sa
vaitę rengiama atstatymo planų 
paroda. 

Čia ir nebeaišku, kodėl Ka
nados socialistai Saukia prieš 
diktatūras minėtuose kraštuo
se, o išskiria komunistinę Ki
niją?... Kai sėdima ant dviejų \ gub. Dewey, turbūt, pasiseks vi« 
suolų, kartais bebalansuojant, mis respublikonų rinkikus nu-

rinkikai parinks kandidatus tau
tinėms konvencijoms, o Pensyl-
vanijoje rinkikai dar pareikš sa
vo nuomones dėl prezidentini^ 
kandidatų. 

Eisenhowerio šalininkai tiki
si, kad jų globotinis gaus tiek 
rinkikų, kad jau galės pasivyti 
sen. Tafto turimą skaičių, nes 

WASffiNGTONAS, bal. 21.— 
Įstaigų valymo klausimas tebė
ra prezidento ir kongreso vienas 
didžiausių rūpesčių, nes ikiŠiol 
nepasisekė surasti tam darbui 
atlikti nė tinkamo žmogaus nė 
visiems priimtino darbo metodo. 

Prezidentas buvo pavedęs tą 
darbą atlikti teisingumo dep. 
sekretoriui, kuris pasikvietįė pa
galbon New Yorko advokatą N. 
Morris, tačiau abu greit susipy
ko ir buvo pašalinti. Tą darbą 
turėtų toliau varyti naujasis tei
singumo dep. valdytojas McGra-
nnery, tačiau senatas jo pasky
rimo vis dar netvirtina. 

Kongresas nori tą darbą pats 
kontroliuoti, tačiau ikišiol ir jis 
savo planus kažkur užmetė. At
stovų rūmuose susidarė grupė, 
norinti pavesti įstaigų valymą 
atlikti FBI direktoriui Hoove- fQ $52 mU dol ^ ^ h pasikeitimą ir panaikina labai daug 
nui, tačiau ir jis to darbo nenori importo ^ v a r % m ^ 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus, bet šilta. Gali-

vaujamų valstybių, prieš - - Len- mas lietus. Temperatūra apie 70 
kijos, Sov. Rusijos ir Baltgudi- laipsnių, 
jos atstovai. ! Saulė teka 5:01, leidžiasi 6:38. 

= 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Anglų ambasadorius Egipte ir gubernatorius Sudane iškvies-

ti į Londoną padėti surasti susitarimo su Egiptu pagrindą Suezo 
kanalo ir Sudano klausimais. Prieš išvykdamas į Londoną, amba
sadorius ilgai tarėsi su Egipto premjeru. 

—Šiandien Anglijos karalienė Elzbieta II švenčia savo 26-tą 
gimtadienį. 

—Italija ir V. Vokietija pasirašė prekybos sutartį, kuri numa-

imtis, nes turįs iki kaklo kitų 
darbų. Šiomis dienomis visgi 
viena komisija bandys tą klau
simą vienaip ar kitaip išaiškinti. 

susisuka galva... 1 kreipti j Eisenhowerio stovyklą. 

Žiauri bausme 

telių falsifikavimą 4 čekai nu 
teisti mirti ir 7 kalėti. Padirb 
tomis kortelėmis jie išgavę 420 
tonų maisto ir padarę valstybei 
600,000 dol. nuostolių. 

—Nors Illinois gub. Stevenson yra atsisakęs priimti pasiūly
mą būti demokratų prezidentiniu kandidatu, tačiau ui, jį dirbąs 
piliečių komitetas nutarė nesilikviduoti ir stebėti įvykius iki pat 
konvencijos. 

—Gen. Eisenhoweris susirgo ir atidėjo vakar numatytą pra
dėti kelionę į Daniją, Norvegiją ir Olandiją atsisveikinti su tų 

VIENA, bal. 21. — Prahos ra- j kraštų politikais ir kariškiais. 
dijas skelbia, kad už maisto kor-1 —Jei ryt bus geras oras, Nęvados atominių ginklų bandymų lau 

Jcuose būsiąs pravestas naujas atominis sprogdinimas, kurį ste
bės aukščiausi karinių įstaigų vadovai. 

—Didysis potvynio pavojus Omaha miestui jau praėjo, bet pa
vojus nusikėlė toliau į pietus, kur nebe tiek grasina miestams, 
kiek apsėtiems laukams. Krantinės ties Omaha spaudimą atlaikė. 

• 

• 
• 

« 
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. PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Ž i n ^ n i s a r tyn BemlniomenSs 

Pittsburghiečiai jau kuris 
laikas po truputį žengia į Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
Pi t tsburgho apylinkes suorga
nizavimą. Balandžio 6 d. susi
rinkime jau gerokai pasistū
mėta pirmyn. Minėtame susi
rinkime po kun. B. Mikalausko, 
kun. A, Sušinsko ir prof. K. 
Pakš to kalbų nutar ta nieko ne
laukiant tokią apylinkę organi- j 1000 dol. 
zuoti. Susirinkimas nors ne-
gausus, tačiau idėjai nuoširdžiai 
pritarė ir išrinko Laikinąjį 
Pi t tsburgho apylinkės komite
tą. Jį sudaro: kun. A. Sušins-
kas — pirm., A. Paleckis —-

HMM) dol. Alto Centrui 

Balandžio 2 d. įvykusiame 
Pi t tsburgho Lietuvių Tarybos 
susirinkime valdybos iždininkas 
J. Grebliūnas padarė iždo pra
nešimą. Per vasario 16 d. mi
nėjimą Pi t t sburghe s u p n k t a 
885 dol. ir 54 c. Tai y ra trupu-

Ruošia Jvesti naują apšildymą 
Šv. Kazimiero bažnyčios ap

šildymą anglimis norima pakeis 
t i aliejumi. Sis praktiškesnis 
apšildymo būdas labai pasitar
nautų bažnyčios estetiniam rei 
kalui. Perkeitimas kaštuotv 
apie 7000 dol. 

tis daugiau negu pernai. Alto _ 
~ . . , . te Skrebiute. 
Centrui nu ta r t a pasiųsti kaip , , . 

uoli Lietuvos vyčių nare, o Vin 

Susižiedavo 

Per praėjusias Veliykas susi
žiedavo Vincas Količius ir Onu-

Pastaroji yra 

Spaudoje pasižvalgius i m S E u IKRODHŲ 

ir kiekvienais metais "apvalų" 

Susižeidė Ant. Kcraitis 
Antanas Keraitis šv""Kazimie 

ro parapijos komiteto aktyvus 
narys, dirbąs mechaniko dar
bą Schenley viešbutyje balan-

vicepirm., A. Zaliaduonis d ž i o 4 d s u n k o k a i s u s įžeidė. 
sekret., Vyt. Mažeika ižd. " ^ p a g u i ^ ę s ligoninėje praeitą sek 
Vyt. Jucevičius — narys. ; m a d i e n j g r į ž o į n a m u s i r da

bar jau sveiksta. 

cas Količius, būdamas vienai 
iš aktyviausių vyčių, visoje or
ganizacijoje yra žinomas savo 
visokeriopa veikla visoje Ame
rikos lietuvių bendruomenėje 
Čia gimęs ir augęs jaunasis Ko
ličius dabar studijuoja teisę 
Pi t tsburgho universitete, o kar 
tu vadovauja ir Lietuvių Kata
likų radijo programos angliš-
kajai daliai. 

SirKo B. Jucevičiūtė 

Prieš kurį laiką buvo susir- ! Naujas lietuvis biznierius 
gusi Birute Jucevičiūtė aktyvi i Simonas Aleliūnas, laikrodi-
Pit tsburgho kultūrininkė. Šiuo įninka* specialistas prieš kelio-
metu Birutė Jucevičiūtė yraj l iką metų iš Lietuvos atvykęs 
Pit tsburgho Lietuvių Tremtinių į JAV, pasižymįs dideliu uolu-
Draugijos pirmininkė. Ji yra mu, darbštumu ir sąžiningumu 
viena iš veikliųjų ALB Pit ts- j neseniai su kitu kompanionu, 
burgho apylinkės steigimo ini- 242 Bronswille Rd. Mt. Oliver, 
ciatorių. | a t idarė laikrodžių ir brangeny-

, bių krautuvę vardu Hernon and 
Balto rinkliava geguže* 31 d. 1C0. Credit Jewelers. 

Šis žinomas lietuvis, kuris 

Atviras, laiškas LAIKO 
Redakcijai 

"Laiko" nr. 57 (1951.XII.20) 
tilpo a ts . gen. Grigaliūno - Glo
vackio s t rapsnis "Kodėl mes 
sukilom prieš 25 me tus?" Ta
me straipsnyje yra paliestas ir 
mano asmuo. Straipsnio auto
rius teigia, kad "vyriausieji su-
kilimo (gruodžio m. 17 d. M 
K.) organizatoriai ir vadai bu
vo prel. M. Krupavičius ir A. 
Smetona, visi gi kiti 'buvo tik 
vykdytojai. Sveikindami vienas 
kitą dėl pasisekusio perversmo, 
M. Krupavičius su A. Smetona 
nuoširdžiai pasibučiavo ir tik 
dėl savo kuklumo1 M. Krupavi
čius nesutiko užimti respublikos 
prezidento posto, užleisdamas 
jį Smetonai". Šie teigimai nuo 
pradžios ligi pabaigos neatitin-

TAISYMAS 
2158 W. 23rd 8 t . j Y A, 7-0841 
Laikrodžiai e lekt roniška i pa t ik r ina 
mi ir a tnau j inami . Atstovybfia visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 5-8 vai. vak. Aofttadicnlals nuo 

10-8 vai. vakaro . 

ka tikrenybei. Nei šito nei kito 
25 metai Dievo tarnyboje , sukilimo nesu organizavęs, su 
Kun. Ernes tas Vasiliauskas " Smetona nesu bučiavęsis ir pre-

66. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos klebonas Homestcade 

zidento vietos po kalbamo per
versmo man nieks nebuvo siū-

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
KaitnlnRiis Ir g a r a n t u o t a s darbas . 
Apara ta i n e m o k a m a i p a i m a m i ir 

p r i s ta tomi j namus . 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
šeš tad ien ia i s : 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. 1UMK1K, 4119 So. Franc lsco . 

Telef. Y A 7-1099 

t ė f . r b r t o o H F . 4 - 0 0 9 9 , r e / C L 4-0955 fįf§ l & m t & B . M U R A S K A S 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
2760 Weat 7Ut S t 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS <»rU> Calitorala Ave.) 
* LIOONIUB P R I I M A : kasdien nuo 1 
i iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v.v. sestad. nuo 
{ 2 iki 4 v. t reč .—pagal sus i ta r imą 

Sus i ta r imui skamb . O Ko. 6-1321 

1957 W. Garfleld Blvd. 
VAL.: 1—-4 Ir 6—9 

šeš tadienia is nuo 1 iki 4 vai. p.p 
i šskyrus ke tv i r tad . ir s e k m a d . 

1 • " " • • » — — " I I I " 

Jei neatsi l iepia VInoennes 6-3900. 

Balfo skyriaus viešoji rink
liava gatvėse numaty ta gegu- j 
žės 6 d., nukelta \ gegužės 31 
d. Balfo valdyba pranešdama 

yra didžiai aktyvus ir lietuviš
koje organizacinėje veikloje, sa 
vo lietuviškiems klientams duo
da dideles pirkimo lengvatas, 

birželio mėn. švęs savo kuni-ilęs. Demokratinėse santvarko
se jokių revoliucijų ir pervers
mų neprileidžiu. Netikėjau ir 
dabar netikiu, kad Lietuvai kal
bamu laiku būtų gresęs bolše
vikų r imtas pavojus. Skaičiau 
ir skaitau, kad gruodžio 17 d. 
perversmas Lietuvai padare 
sunkiai pataisomų nuostolių ir 
žalos. Dar kar tą kategoringai 
teigiu, kad prie to perversmo 
nesu prikišęs savo piršto, visi 
darytieji man pasiūlymai buvo 
atmetami. Tuo klausimu, jei 
leis laikas, žadu parašyt i pla
tesnių atsiminimų. 

gystes 25 m. sukaktuves. Ho-
mesteade kun. Vasiliauskas sek 
mingai klebonauja jau 18 metų. 
Prieš tai septynerius metus su
kaktuvininkas klebonavo nedi
delėje Donoros, Pa., lietuvių pa
rapijoje. 

Mirė Pov. Vyčynas 
P r i e š k u r į l a i k ą m i r ė P o v i l a s 

Vyčynas, anksčiau aktyviai vei
kęs lietuviškoj veikloj. Mirė su-
laukęs 75 m. nuo paralyžiaus 
ligos. Amerikoje išgyveno apie 

naująją datą kar tu proto vteų ^ k r a u t u v S ^ ^ k i e k v i e n ą 

pittsburghiečių kuo nuosi rdaau i n o r m a l i o m i s valandomis, 
šios f r ^ m o 9

Y ^ " k ^ m e . ^ v
a " ! o pirmadieniais, penktadieniais 150 m. Paskutiniu laiku ' gyve-

vos darbe. Y p a t i n g i ^ * m « y » š e š u d i c n i a i s i k i g v a I . v a k . g u š e j m a M u n h a l l
B y

p a . , 
a t k m p t m a s , re.kalingumą kuo • T i k r a į ^ d g d i d e l i u P i t t s b u r g h o . A . E . 
d.desn.0 ska.c>auS aukų rmke- ^ ^ ^ fr I « 
jų. Todėl v.s>, kūne tik jau-
čiate pareigą padėti t remtyje . . ' . 

w „ u . _ . ~ Gražiai ir sumaniai tvarko-
vargstant iems m****»**! Kunl C T Vienybes susrmkimas m o j Homesteado š š Pe t ro ir Po 
rasykites Į aukų rinkėjų eiles., ^ ^ fi d ^ k u n p ^ ^ ^ ^ ^ m o k y k _ 
A. Dambrauskaitė TtfttobiKglift • L u n s k j : *£. Vincento lietuvių l l o j e m o k o s i per 90 mokinių. Mo Į 

parapijos kleboną, įvyko Kum- kytojauja čia lietuves seseles 
Kaip jau anksčiau buvo pra- gų Vienybes Pi t tsburgho ap 

nešta didysis Lietuvos Vyčių 'skrit ies susirinkimas, kuris bu 
radijo banketas įvyks gegužes j vo labai aktualus. Del jo svar- i Kun. Povilui Lunskiui šv. Vin 
4 d. Šv. Kazimiero lietuvių pa- bumo posėdis liko nebaigtas ir cento lietuvių parapijos klebo-
rapijos salėje. Ta proga Pit ts- jo svarbi programa bus tęsia- j n u kitais metais sueis 20 m. 
burghe pirmą kartą koncertuos ma kitame susirinkime pas kun. Į kunigystes, 
viena iš žinomiausiųjų Lietuvos J. Mišių, 
operos solisčių Antanina Damb 

l'KRKRAUSTAl! BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
1 ei. WAlbrook 5-9209 

"*»—T* 

G E L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE ls GIJ4AIJSKU 
6901 S. Wentworth Ave. 

Beverly Hills Florai 60. 
STcvvait 3-2454 l i n i s m i 2-2224 

pranciškietes. ... 

rauskaitė. Pittsburghiečiai ne-

. — - • • • . - — 

Išvyko svečias 
turėtų praleisti progos neišklau ' Kun. Jus t inas Vaškys, OFM, 
sę jos koncerto, kuris susidės j Lietuvos Pranciškonų provincio 
iš lietuviškųjų dainų ir žino- ' las , viešėjęs šv. Kazimiero kie
mų jų operų arijų lietuvių kalba, bonijoje ar t i dviejų savaičių, iš-
Tuo pačiu atsilankiusieji pa- i vyko atgal į savo būstinę. Šiuo 
rems ir lietuviškąjį vyčių jau- įmetu jau yra pasibaigęs kun. J. 
nlmą, kuris taip gražiai dirba jVaškio kaip provinciolo antras is 
naudingą lietuvišką kultūrinį terminas ir vykstą slapti nau- ; 

darbą. Biletų jau iš anksto jojo provinciolo rinkimai. Re-
galima gauti pas visus lietuvius zultatai paaiškės tik gegužės ar 
vyčius. birželio mėn. Kąi kas mano, 

jog provinciolu bus išr inktas 
tas pa ts gun. J. Vaškys, kuris 
y ra buvęs tose pareigose jau du 
terminu. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOMU 
VISOKĮ V R I S I V 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlotory 2-1272 
AI 'KAINAVIMA IK Į'KKKII,! IMU-

STATYMĄ TH1K1AMK 
N E M O K A M A I 

KASTINE ATIDAKYTA kasdien nuc 
K vai. ryto iki 6 vai. v a k a r o ii 
seMadteniąiM iki :i vai. vakaro. 

Lietuvos žvejai kalbės 
balandžio 27 d. 

Taip nekantriai Pi t tsburghe 
laukiamieji neseniai iš iš Lietu- į ^ „ _ 3 3 U S 1 
vos atvykę žvejai Pi t tsburghe• | 
kalbės balandžio 27 d. Ta ,«o- j . j ^ ^ ^ ^ ^ ^ E , ^ oO DIENV 

l * T ^ ! ' :*;^i EKSKURSIJA PO EUROPA 

Su pagarba. 

1952.111.18. M. Krupavičius. 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lie tuv is ) 

M i K l c n i i š k a i fi'«*UKt» 
vieta (vair iom nuo-
iriiiikipm. Specialybė 
—» veHtuvea. J a u n a v e -
< i iin iiis d u o d a m a pu l 
k i Ir b r a n g i dovana . 
Sai ininKas Ir gražia i 
a< i ik (ns d a r b a s . 
414 W. «»rd S T R E E T 
Tel. lONg. 4-5883 a r 

lONg. 4-5840. 

• 

ga Pi t tsburgho Alto valdyba 
šaukia masinj Pi t t sburgho lie
tuvių susirinkimą, i kurj kvie
čiamas kiekvienas pittsburghie-
ti, kuriam nors kiek rūpi dabar 
tinis Lietuvos gyvenimas ir jos 
vadavimo reikalai. Susirinkimui 
vadovaus Amerikos Lietuvių Ta 
rybos vicepirm. Pe t ra s Piva-
ronas. Po susirinkimo jvyks 
žvejų garbei ruošiama vakarie
ne, kurioje visi Pi t tsburgho lie
tuviai taip pat maloniai prašo
mi dalyvauti. Lietuviškosios 
propagandos reikalais rūpinasi 
kun. A. Sušinskas ir A. Stan
kevičiui*, organizuodami ame
rikiečių laikraščių, radijo ir te
levizijos korespondentą uis kon
ferenciją. 

Savo atostogoms pasinaudokite 

Laivais QUEEN MARY ir 
QUEEN ELIZABETH į 

Išplaukia iš New Yorko rujjp. 20 
Išlipa Cherbourg'c rugp. 25 d. 
Grįžta spaliu 2 d. 

Apkeliausite 6 šaJis: PRANCCZUA, lll<:i.(;i.l \, OL.VMH.IA, 
VOKIETIJA, ŠVKICARM^ ir ITALIJA 

KAINOS: 
Šios kainos apima nakvynę 

NUO I'^SINKMMIISHI 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS UOV 

Tie, kur ie keiu'ia nuo Sl-ilMŲ,' AT
VIRA Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« 
iK'K.iii r amia i »fii«-ii ir nak t im i s mio-
goti, nc» Jų u/..sisciioju.sJoH /ai/.(io;i 
niežti ir akauda . K a d pabalint i t a 
nic/čj inui ir Bkaudi j imą aont) a t 
viri; ir skaudanč ių žaizdų, uždeki te 
LISOULO Olnt inent . J o g y d o m o s 
yputybčH pa lengvins JQ«i; skaudė j i 
mą ir galčs i to r amia i miegot i nak -
tj Var toki te j | ta ipgi nuo skau
džiu nudeg imu. J is ta ipgi pasa l ina 
niežėjimą Ilgos vad inamos PSOKIA-
818. Taipgi pašalina perMJlma ligos 
vad inamos ATHi iKTK'8 POOT, su
s t abdo džiovinimą odos ir perplySl-
mą turpptr$<Mų. J i s y r a t i n k a m a s 
var to t i nuo džiūs tanelos ir suski lusios 
odos. J IH yra ge ra gyduole nuo 
visų Itvtrelnfų odos 
Ilgų. L1COULO Olnt-
men t su te iks j u m s 
pagalbą nuo nuvar -

B i gūsių, peri^tamų Ir 
niožlmMų kojų. Logu-
lo O in tmen t yva pa r 
d u o d a m a s po 7 5 c , 
$1,'<!C> ir *S.bO. P i rk i 
te vaist inėse Chleago 
Ir apyl inkėse Ir MII* 
waukfte, ą r l) a a t 
s i l ak i t e nloncy ol*-
dorj J — 

j 3-čia klasė $915.00 
| 2-tra klasė $1,046.00 

ma khusč $1,321.00 !t 

Sunkiai serga 

Aleksandras Šulskis, žinomas 
Homesteado lietuvis, sunkiai 
serga ir gydosi namie. 

I 

viešbučiuose, valgius 3 kartus į 
dieną ir aplankymą įvairių vietų 

Kkskursijai vadovauja mūsų kelionių agentūros vedėjas. 
KAS NORI. (JALI ATLIKTI EKSKURSIJĄ LfiKTUVU 

į Leiskite mums patarnauti Jums kelionių reikalams - įgyti 
jbllletup, uisakytl rezervacijas. Kam daryti ilgas ir varginančias Į 
I keliones į mieste Mūsų patarnavimas nemokamai. 

— — -»—-

I SEGHETTI TRAVEL BURĘAU 
2451 South Oakley flVenue, Chicago 8, III. 

Mes turime specialų lietuvišką skyrių 

U <-1 m , Department D 
5018 H Kddy S t., Chicago 34, UI. 

M l / l b e r r v .V3«!M 
mt& tarnam 

. i ' • • • 

MILDA BUICK 
SALES 

90T West 35th Street 
LAIayette 3-2022 

Tcl.:OCtoo Vl.7-6583, pei.HE.7-7»U8 Q R A . N A R B U T A S 

DR. BIEZIS I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS J 2216 W. 24th St. 

2201 VVest Cermak ltoad 
V A I J , : 1—3 popiet tr 7—8 v. vak. 
t r«clad Ir s ekmad . ofisas užda ry tas 

sestad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 6«TH PJiA< i; 

r « i : o r i s . , m i r.Hio. n / . I I I ; 12:121 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave, 
V A K : t rečlad. Ir sestad., pagal su-

sus i t a r ima ; k i tomis d ienomis nuo 
2 iki 4 popiet . 7—9 v a k a r e 

P r i ė m i m o la ikas pagal susitarimą, 
te lefonu 

YArds 7-8778 

Ofiso telef fonas Vl rg in la 7-1886 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki «:00 tr. 

t reč lad. ir s ekmad . tik BusHaru*. 

Dr. Antanas Rudokas, 0 . D. 
Ofisas ir rez idenci ja—YArds 7-3528 T i k r i n a a k i s ; p r i t a iko akinius , 

DR. G. J. BYLAITIS MŠM a
k<**»s t l k l- lr ^"UH 

vidauH, y į į m j m ą gydytojas 4 7 ° i \ J 2 2 T L JS ? - ^ g 0 ' 
P r i i m a : v a k a r a i s 6 iki 9, sefitad.' 
10 ry to iki 4; t rečlad. ir sekmad. 

t ik sus i ta rus . 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(p r i e Cal i fornia Ave., š l a u r y t . k a m p . ) 
Vai,: p i rmad. . ke tv i r tad . ir penk t ad 
6-8; an t r ad . 2-4 Ir 6-8; sefttad. 1-6. 

Kasdien 12:30-1:30 t ik sus i ta rus . 

Tel.: Ofiso WA. 8-3060, reo. 00 .4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
WAh.: ( i šskyrus Seštad. Ir s e k m a d . ) 

Nuo 1 iki 4 v. p .p. ; 7—9 v.v. 
Scstad, p r i ima tik pagal sus i t a r ime 

Rczid . : 10838 So. Wabash Ave. 
1 i i I I 

Tel. ofiso VI. 7-0000, re*. VI. 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

| (Hpcc. m o t e r y I1KO# i r akušc r i ju ) 
4055 Archer \w. 

K a m p a s Archer California Ave. 
VAL.: 2—4 Ir 6—9 p.p., 

l&akyrus s e k m a d i e n i u s . 

Tel . : Ofiso YA.7-1180, rcz.DA.8-i 126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
( k a m p a s Halstud ir 35-tos ga tv . ) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas 
dien lAskyrus t reč iadienius . At idarą 

šeš tadienia is 1—4 vai. 
R e / . 3247 S. UMKIIAIJ ) A V I i 

of GRovehlU 0*4080, v. Hllltop r>-ir>oo 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Wcst Marquette Rd. 
VAI,.: Nuo 2—4 v.p.p. Ir 7 9 vak. 

t rečlad. Ir šefitad. pagal su t a r t ] . 
i . » 

Tel . : Ofiso l»Il.«-38«8, re/.. IIK.7-01UU 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

( I JKTUV1S GYDYTOJAS) 
2500 We*t 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. ftestad. nuo 2—4 popiot, 

t reėiad. ir s ekmad . uždary ta . 
• ' ' • • 

( .Kovehil l (.!..'.».. 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIG V SPECIALISTĄ 

P R I T A I K O AKINIUS 
Valandos: 9—12 Ir 7 - 9 v. v., pagal 

sUHitarima Ifcskyrus t reč iad ien ius 
2422 West Maxquette Rd. 

Oriso i r b u t o tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 4!Mh n., Cicero 
Kasdien 10—12. Ant rad . Ir ke tv i r t ad 
6:80—9 v. v. SeStad. 10—2 ir 4—6. 

B u t a s 1836 S. 48th t i. 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
( a n t r a s augš ta s ) 

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

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso Tel. REliance 5-4410 
l teztd. telef. tillovehui 8-0617 

Priimami ligoniai pagal susitarimą 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave, Chicago 
VAI, . : n u o 2 — 4 ir 6 — 8 : tročiad. . 6e&-

tad. Ir s e k m a d . tik paga l sutart i 
Tel. : Ofiso YA7-4787 , re*. PI«8-1»30 
Je i neats i l ieps vlrftmlnftti te lefonai 

s a u k i t e : MIduajr 3-0001 

Tel . : Ofiso HK.4-2123, rc/ . l ' IUl-KI.M 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South Westem Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak 

sefttad. 2—4 p.p. Trečlad. Ir 
sekmadien ia i s uždaryta J 

Tel. ofiso: DAnubo 6-1126 
Buto — VVAlbrook B-ftf»l 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

A«ftladiėni'als 1—4 v. p. p . 

Tel . : Ofiso n t . 6 - u 4 l u r e c H ? U - 3 1 5 0 

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

2420 West Marąuette Rd. 
\ Ali,: nuo 2 iki 4 p.p. : 6 iki 8 vak. 
Trcčiad. ir ftestad. pagal su t a r t i 

Tel. Ofiso ( A 6-OS57, re/.. I>ll «-««:>» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
li«-/i«l. UUOO S. ArtcssUm Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p. ; G—9 v.v. 

-r- " • 

• » 

P L A N I N G A S T A U P Y M A S 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekviena* žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigus 
tąypyti kas Kovaitę. 
Taupyti reikia,: senatvei, vaikų mokslui, Įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms Ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
Prad«k taupjti šiandien! 

• ; • - , . . 
, — _ _.. . . . 

f • $ 

Telefonas : I l l l l i ance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

( Ll KTU V IS Q Y DYTOJ A S) 
• 8925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, «::uv -s::n» vak. i 
Treeiad. pagal su tar i j . 

Ofiso telef.: I<Ąfayette 3-^210, Jei 
neats i l iepia š auk i t e K U I / l e U-280S ' 

DR. EMILY V. KRUKAS 
(; Y i )YT().IA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL.: Ka»dlen popiet nuo lL'-2:30 v. 
Vak.: pirm., an t r . . ke tv i i t . 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik sus i ta rus . 
"• ' ~ • • » • • • • • • • ! "— • • • • • • . I • • • .1 . - • P... I • — • • I I 

Tel . : Ofl«a YA.7-5557, re7MRI0>749QO 

DR. FRANK 0. KWINN 
(KVIKftINSKAS) 

GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

t J G O N I U S P R J I M A : Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet . Nuo 7 v. iki 8:30 
V. v. I šskyrus t rečlad. Ir Sefttad. vak. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

0A IIM'III p a t y r i m a s 
Tel. YArds 7-1829 

P r i t a iko Akin ius 
Kre ivas Akis 

Ifttaiso 
Ofisas ii- ak in iu d i r b t i n e 
756 \Vest 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2. nuo 6 iki R, t r e -
Oiad. nuo 10—12; ftefttad. 10—3 p.p. 

t :u/ . - ininui«i | . t l ' i ' i l a i U o 
A k i s M. • . .m 

DR. J. J. SMCTANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKI! / SlMX;iAMSTAS 
1801 So. Ahhland Aveoue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad 
penktad. 1:10 12: 1:80—8 v.v. 
lio<iail uždai . \ ta . šoStad. 9:30 iki 

12; i::<o iki :. vai. vak. 
t 'Anal 0-0.V23. P l a l t Bhlg. 

Telefonas OL.vmplc 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
V A L : ant r . , kotv. 10-12, 2-0, 7-9 pp 

penkt . 3—6, 7 — i p.p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: p i rm. treč. , sėst. 3—8 p.p. 

penkt . 1 0 - 1 2 ryte 

A N f t I O A N A S S O C I A T I O M 
nOl W. Cvmck Rd - Chicogo t. * 
IOMNlKAZAMAU5ICA>,rW..T^.V1^W«7^74J [ 

U*mm *-~4 H. $10,000 by F. 11-U C } 

Tel. Ofiso G B fl-5.109 P R . H-4TS2 

DR, A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

UĄ VVKST 6Srd Street 
( k a m p a s 61 Ir Ar tes lan) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. v a k 
Tre«V Ir fteš* 1-4 p . p . Sekm. Mždar 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnęll 
Tel. rmii i iHii r»-M2n 

\ . \ I .ANDOH: pagal ausitai tin.j 

Platinkite kraują" 

DR. B. 0. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Treč iad ien ia i s t ik suaitarun 

4003 Archer Avenue 
Truput į j r y tu s nuo Cal i fornia 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
P r i ė m i m o la ikas pagal Husitaiimą 

TcUetonub <;i tmelii l l 0-0785 

'MUi BJ!I 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Weeitern Avenue 
PrlCmimo la ikas paga l s u t a r i m e 

telefonu. 
Teleloua* oAiveliUi o-aoi-

http://1951.XII.20
file:///J22TL
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D R A U G A S 
THE UTHIJAN1AN DAU* FRIEND 

ISS4 8. Oakley Ave., Chlcago 8, 111. 1»rt. VI t trinia 7-66-10; 7-6641; 7-6648 
tntftred a* Sscond-Olaas Matter Maroh 31, 1916 at Oblcąfo, Illinois 

(ifiuer th* A.t of Marcb I, 1879. 

V»mber of tba Cathollo Preas AS»'D 
Publlshed dally. excapt Sundaya. 

by tbe 
Llthuantan Tathollo Preaa Soclety. 
PRENUMERATA: Hatama 
HhleaffoJ Ir (MceroJ l» 00 
Kitur JAV Ir Kanadoj* $8.00 
Užsienyje $11.00 

• — • — * " • " — * 

StTBIT'RrPTION RATEt 
$1.00 p«r year outalda of Cblcafo 
$9.00 per year ln Ohloago A. Clr.ero 
$8.oo per year ln Canada 
Foreign $11.00 per yaar. 
% n..i'i 1 mlo.. 1 mfn. 

$6.00 $J.7& $i 26 
$4.KU $2.60 $1.00 
$6.60 $1.00 $1.16 

Redakcija straipsniu* taiso savo nuoHttr*. Nsaunaudotg straipsniu ne
saugo. Juos grąžina tik l* anksto susltarua Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamo* gavus prašymą. 

Tėvai ir vaikai 
Daug kas iš mūsų prisimena Turgenevo romaną "Tėvai ir 

vaikai". Jį mes skaitėme būdami mokyklos suole. Ten, roman
tiškos 19 šimtm. rusų aplinkos fone, vyksta didelė tėvų ir vaikų 
drama, kuri baigiasi nihilisto sūnaus nusižudymu, švelni roman-1 
tizmo persunkta šio pasakojimo aplinka padeda skaitytojui pa
lyginti lengvai pergyventi šią skaudžią šeimos tragediją. Ta-

tBIHBBflil 
«WaFlBMBa^Bi^BJBBSsaBSB^ar^^w^ 

Cen. Anders reikalavimai 

Garsus lenkų generolas An
ders, kurio korpe karo pabai
goje kovojo ir lietuvių kuopr 
Italijoje, VVestminsterio salėje 
Londone, lenkų karininkams pa 
sakė politinę kalbą, kurioje pri
minė lenkų kariams jų pareigas 
ir uždavinius dabartinėj pasau
lio situacijoj. Išgyręs lenkų ka
rio kietumą ir kovingumą, gen. 
Anders pabrėžė, kad JAV yra 
visų didžiausia pramonės jėga 
pasaulyje, kad Amerika turi 
specialius ginklus, kurie gali 
būsimame kare padaryti revo-

PASAULĮ VALDO ŠIRDYS! 
' "1 Jltk\l!lH" ' vii .1 •'1UHKU I3\ll 

Olandijos karaliene Julijana Kolumbijos universitete 
A. TYMTOUS, N*w Volfe, N. Y. 

Didžiąją Savaitę Č'a Ameri
koj beviešinti Olandijos karą-j "galybės bei valdžios valios" 

čiau gyvenime ta tragedija būna nepalyginamai skaudesnė. Kai 
vaikai pradeda gyventi "savu", "nauju" gyvenimu, kuris yra 
visiškai svetimas tai gyvenimo sanpratai, kurią turėjo tėvai, tai 
tėvams iš skausmo širdis plyšta. 

NAUJUMAI IR SENUMAI 
Žinoma, negalima norėti, kad vaikai visada nešiotų tėvų 

išnešiotus drabužius ii- nieko naujo neprasimanytų. Tačiau tie 
visi naujumai gyvenime faktiškai yra mažiau vertingi, negu 
mūsų vaizduotė juos piešia. Nepalyginamai didesnj vaidmenį 
žmogaus gyvenime vaidina tie dalykai, kurie nesimėtą taip į 
akis, bet kurie yra viso jo dorinio gyvenimo griaučiai. 

Jaunas žmogus mokosi, įsigyja daug naujų patirčių ir pa
žinčių ne tik teorinėje, bet ir praktinėje srityje. Jis jsigyja ir 
to, ko neturėjo jo tėvai. Tačiau nieko jis nepasisavina taip pil
nai, kaip tas vertybes, kurias jis pasisavina iš tėvų. Iš tėvų 
jis jas gauna, jei taip galima sakyti, labiau pritaikintas jo pri
gimčiai. Tik nevisada jaunas žmogus atkreipia pakankamo dė
mesio j tas vertybes, kurias jis gauna i* savo tėvų. Kai jaunas 
žmogus atsiskiria nuo tėvų ir kai išvykdamas į dvasinę savo gy
venimo kelionę, nepasiima iš jų palaiminimo, apie kurį skaitome 
senoviškose knygose, tai to žmogaus gyvenimas, pasak tų pačių 
knygų, nėra sėkmės lydimas. 

ATSITIKTINUMAS KAIP AUKLĖTOJAS 
Iš savo namų žmogus neturi išeiti tuščiomis rankomis. Ta

čiau ne tik vaikai yra kalti, kad jie išeina iš namų tuščiomis 
rankomis. Mūsų amžiaus dvasia turi vieną labai negeistiną pa
žiūrą, kliudančią teisingam dvasiniam vaikų praturtėjimui na-

"Betgi ir tą karą ves žmo
gus. Pasaulis yra apimtas ko 

lienė Juliana buvo pagerbta 
Kolumbijos universiteto, kurs 
suteikė jai teisių garbės dak
taratą. Sako, tai esanti pirmo
ji valdanti karalienė visoj Is
torijoj, tuo laipsniu apdovano
ta Amerikos universiteto. 

Miela prisiminti, kad toji iš
kilminga proga sutapo su lie
tuviškosios knygos paroda ta
me universitete. Kad ir simbo
liškai, iš paveikslo žvelgia ten 
\ Daukšos Postilę ir Donelai
čio Metus universiteto prezi
dentas, gen. Eišenhoweris, da
bar triūsias Europoj, o kita 
scena vaizduoja karalių Jurgį 

mų ir, kaip ant žirgo, joja ant 

munizmo baimės, nuo kurio*, j VI, kai jis čia dar prieš pasku-
reikia atsipalaiduoti. Turi kilti! tinU* k a r * m o k s l ( ) PaSer l>a-
idėja, kad laisvė turi priklau- ,ma*» stovėjo toj pat vietoj, kaip 

ir šiomis dienomis olandų ka
ralienė. 

syti visiems žmonėms ir tau
toms. Be karo su komunistų 
Uranija nebus laisvės nei Lenk: 

jai nei visam pasauliui. Lenki
ja yra dabar jsprausta j Sovie
tų orbitą. Ji turi 25 milionus 
žmonių ir 600 tūkstančių armi-1 
ją, vadovaujamą Rokosovskio. 
Mobilizacijos atveju ta armija 
gali paaugti iki 2 milionų. 

"Kadangi Vakarų valstybės 
nepasisako dėl Lenkijos lais
vės bylos, o vokiečių pretenzi
jos į Lenkijos vakarų žemes 
darosi nuolat garsesnės, tad ko
munistų propaganda turi pa 
lengvintas sąlygas Rokosovskk 
armijos psichiniam apginklavi
mui, dėl to laisvame pasauly
je turi iškilti laisvos lenkų vė
liavos, kad Rokosovskio karei
vis sužinotų, kad čia lenkų ka
reivis laiko savo rankoje vėlia
vą su Baltuoju Ereliu greta 

muose. Tėvai, klaidingo liberalizmo vedami, dažnai pennažai Amerikos žvaigždėtų vėliavų 
Ta vėliava su Baltuoju Ereliu 
pasakys Lenkijai, kad čia yra 
laisva Lenkija. 

"Nesvarbu, kiek mūsų pra-

stengiasi daryti teigiamos įtakos savo vaikams ir ramia širdimi 
palieka juos auklėti atsitiktinam nuotykiui. Jie mano, kad kokia 
atsitiktinė laimė jų vaikus padarys tokiais, kokiais jie norėtų 
juos matyti. Tėvai dažnai yra pagauti kažkokio nesveiko idė
jinio kuklumo ir nedrąsos savo vaikų auklėjimo darbe. Jie su- ' ežioje čia bus po Baltojo Erelio 
geba tik su jais žaisti, kol jie yra maži, o paskui ant jų širsti j vėliava, bet svarbu, kad mūsų 
ir nuo jų kentėti, kai jie yra dideli. Jie dažnai praleidžia pa- v §u a v o g fta fcutų greta Ame-
grindinę savo pareigą, būtent: savo natūraliu autoritetu palių- r i k o 8 į r Anglijo* vėliavų, nes 
dyti savo vaikams dorines ir religines vertybes. m ū g ų p o t e n c i a l ą su(įarys vaiki 

TAUTOS VIENYBĖS VEIKSNYS nai iš Rokosovskio armijos, ku-

šios suverenės paprastumas 
ir išorinis nepranašumas tokie 
būdingi, kad sunku buvo išsyk 
pasakyti, kuri gi jų karalienė, 

J kai ten dvi moterys mokslo 
uniformoj, lydimos universite
to viceprezidento ir kitų žy
miųjų asmenų, žengė į sceną. 
Viena jų buvo Bamardo Kole
gijos dekanė, karalienę prista
čiusi viceprezidentui garbės 
laipsniui suteikti. 

Išbraukusi pompą ir ceremo
nijas iš savo dvaro, sunkiai 
dirbanti ir su paprastumu ei
nanti savo pareigas bei gyve
nanti normalų moters, motinos 
ir pilietės gyvenimą, karalienė 
Julija savo gyvenimo stiliumi 
taip labai artima amerikiečių 
gyvenimo stiliui. Gilus tikėji
mas ir humaniškumas — svar
biausios jos būdo žymės. 

Karaliene — tremtine 

(Nletzsche), Tokio prievartinio 
proto auka keleriems metams 
buvo tapęs šios valdoves kraš
tas, tokio pat proto auka te
bėra eile kitų kraštų. Dar ka
ralienės veide tebėra to per
gyvenimo žymių, dar mūsų aky 
se tebedega praradimo ir ilge
sio kančia. 

Karalienės žodžiai buvo lyg 
dar vienas įspėjimas tarp dau
gelio balsų, kad mokslas, pro
tu, pajungęs gamtą, yra pra
žūtingas, jei užmirš širdį arba 
savo tiesas nugręš prieš ją ir, 
užuot kūręs, tarnaus gyveni
mui griauti. 

"Žmogaus siela ir širdis ir 
mintis turi žinoti, kad jie yra 
pradžia ir galas viso panaudo
jimo, kurį turime iš gamtos. 

Mano Geriausias Draugas 
JURGIS SAVICKIS 

Jokia .kita auklėjamoji institucija, visa savo prigimtimi, 
nėra taip artima tautai, kaip šeima. Jeigu žmogus didžiąsias 
savo dorybes įsigyja mažoje šeimos aplinkoje, tai jis kartu įsi
gyja dvasinį artumą visai natūralinei savo kilmės visuomenei. 
Žmogų negalima prisegti prie tautos kokia viena atskira dory
be, tarsi kokiu segtuku. Vargiai ar galima kalbėti apie atskirų 
tautų dorybes, bet galima kalbėti apie savaimingą lengvumą ar
ba būdą, kuriuo žmonės siekia dorinės augštumos. Ir šie lengvu
mai labiausiai yra apčiuopiami ir pasisavinami šeimos aplinkoje. 

Jeigu tautos vfentisumo sąmonė kartais išnyksta, tai to 
priežasties reikia jieškoti vienokioj ar kitokioj šeiminio auk
lėjimo stokoj. Senoji Didž. Liet. kunigaikštijos šviesuomenė 
atitrūko nuo tautos kamieno todėl, kad kurioje nors generacijo
je natūralus ryšys tarp vaikų ir tėvų pasidarė nepakankamas. 
Skilimas, kartą prasidėjęs ir neužgydytas , privedė prie t o s 
šviesuomenės visiško atskilimo nuo tautos. 

Tiesa, ir dabartinė lietuviška šviesuomenė savo kultūrinį 
subrendimą gavo daugiau mokyklose negu namie. Tačiau rei
kia pažymėti, kad visa atgimstančios Lietuvos kultūra taigi ir 
jos auklėjimas turėjo labai stiprią tendenciją į kaimą, į liaudį, 
į tautą. Iš senų kaimo namų mes mokėmės taisyklingai lietu
viškai kalbėti, rinkome jų dainas, pasakas, papročius. Tyrinėjo
me jų statybos būdus. Net šokti mokėmės iš jų, kaip tai akivaiz
džiai matyti iš ČiurlionieČių. Ir šis nusikreipimas į namus lietu
višką kultūrą išgelbėjo pačiame jautriausiame jos tarpsnyje. 
Tiesa, iki šiol dar nebuvo pakankamai kreipta dėmesio į pasi
savinimą dorinio tautos palikimo. Bet reikia tikėtis, kad ir tam 
ateis laikas. 

TftVŲ PALAIMINIMAS 
Didžiosios auklėjimo vertybės atrodo labai kukliai ir pa

prastai. Daug kas jomis nesistengia susidomėti dėl to, kad ne* 
turi kokio nepaprastumo ir yra bendros visiems žmonėms. Tė
vai labai dažnai norėtų matyti savo vaikuose kažką reto, nepa
prasto, kas būtų būdinga tik jų vaikams. Jie pasiduoda tam 
dažnam mūsų laiko ilgesiui, kuris jieško klajojančio genijaus. 
Ir dėl to jie nekartą elgiasi taip, lyg norėtų, kad pats gyvenimas 
auklėtų jų vaikus; kad ne vaikai eitų į gyvenimą, bet gyveni
mas į juos. Jie peranksti išleidžia vaikus, kap argonautus jie&-
koti naujų aukso šalių. Bet vargiai ar jie supranta, kiek daug 
jie rizikuoja, kai netikėtinybei paveda auklėti savo vaikus. 

Reiktų, kad tėvai išmestų iš savo pedagoginės ideologijos 
pasitikėjimą atsitiktinumu. Nors pedagoginės vertybes yra ka-
žinkaip bendros ir visuotinos, tačiau be jų negalima išauklėti 
šio žmogaus ir šios tautos nario. Tėvai, būdami ne tik gyvybes 
bet ir kultūros teikėjai savo vaikams sudaro tą pagrindą, kurio 
dėlei galima kalbėti apie tautą, kaip apie pedagoginį veiksnį. Pe
dagoginio tėvų palaiminimo šiandien prašo ne tik jų vaikų laimė, 
bet ir mūsų tautos ateitis. V. Bgd. 

rie taip pat ilgisi laisves ir lais
vų lenkiškų vėliavų, kaip ir 
mes ir visa lenkų tauta. Mes 
kovosime tik už Lenkiją ir tai 
norime iš anksto pasakyti lenkų 
kareiviui. Jei jau kuriama Eu
ropos Armija, tai neišvengia
mas yra ginkluotų lenkų jėgų 
atkūrimas ir jų uždavinys pra
džioje bus moralinis, o vėliai 
ir militarinis Rokosovskio ar
mijos nuginklavimas ir kova 
dėl Lenkijos nepriklausomybės. 

"Netiesa, kad lenkų emigraci 
ja yra suskaldyta: ji niekuomet 
nebuvo tokia kompaktiška. Ma 
sės išėjo geresnę gyvenimo mo
kyklą, negu išgąsdintas profe
sorius. Dar yra sunkumų tarp 
įvairių politinių krypčių; mes-
esame už tai, kad visos nepri
klausomybės jėgos susijungtu 
ir tvirtai tikime, kad tai įvyks. 
Nusigręžiame tik nuo Mikolaj-
czyko ir prof. Koto. Mikolaj-
czyk didžiuojasi, kad buvo Len
kų premieru, bet nutyli, kad 
taip pat buvo ir komunistiniu 
vicepremieru ir kad balsavo ir 
pasirašė Icontraktą, kuriuo pu
sė Lenkijos parduota Sovie
tams. Mes, kareiviai, nežinome 
jokio kompromiso, kai reikalas 
paliečia Lenkiją." 

Savo kalbą gen. Anders bai
gė gilia viltimi, kad "iš siauro 
emigracinio tako įeisime į pla
tų vieškelį, vedantį į laisvą Len
kiją", lir perdavė kareivi&ka 
pasveikinimą visiems lenkų ka
riams, išblaškytiems po vis^ 
pasaulį. 

• • -

Žmonėms netrūksta 
jiems trūksta valios. 

jėgos* 
• • 

V. Hugo 

(Tarinys) 

Man iš pradžių, nežinant, apie tėvo susitarimą su rusų didiku, 
keista atrodė toks jo staigus prisirišimas prie mano šuns. 

— Kam jis tamstai reikalingas, tėve? 
— Noriu toliau perleisti... 
— Mano šunj? Kitam? Ne! To niekuomet nebus, — aš esli 

karštuolis. 
— Tai kad aš pažadėjau... 
Tėvas susirūpinęs. Pakėlęs kepurę, krapšto sau žilę. 
— Kam tamsta tekius daiktus kalbi? Aš šuns neduosiu. Nė 

kalbos negali būti. 
— Ne, tai ne. Kam eia dar sukauti. Cal eitum vely į klojimą 

žirnių kulti padėti. 
Aš žinau, tėvui tokiais atvejais oponuoti nepridera. Aš einu 

į klojimą. 
Aš dirbu dieną ir antrą. Pagaliau tas daiktas man patinka. 

Popiet einu pas kunigą j pirtį, šiandien šeštadienis. Mes po pirties 
ik valiai palošiame šachais su kunigu ir padiskutuojame tarptau
tinę pilotiką iš prolietuviško taško. Mano kunigas šių dalykų di
delis žinovas: pradeda paprastai, iš tolo, Napoleonu, ir dažniau
sia baigia Bismarku. Tai jo du pasitikėjimo verti žmonės. Nepa
sisekė vienam, pasiseks kitam..Ir Napoleonas ir Bismarkas atitin-

Kaip bežiūrėsime Į visa tai, sir- « k a m o j e v i e t o j e k l e b o n i j 0 j e k a b a K a i p j i e > kabėdami drauge, kad 
dis ir siela valdo pasaulį, nors 
kaip protas bemanytų, kad jis j t o k f i f l e g m a t i k a s > 

ir strykčiodami abu akimis, nesusipeša, nežinia. Bet Bismarkas 

Tas žymes bus dar labiau 
pagilinusi penkerių metų trem
tis, kurią ji išgyveno pereito 
karo metu, kaip ir mes trem
ties .dienas praleidom atitolę 
nuo savo tėviškės. Dėl to ir lai
svės branginimas ir tiesiog 
mistiškas jos įvertinimas — 
jau nebe tos valdovės būdo, 
bet viso jos gyvenimo tikslas 
ir siekimas. 

Leydeno universitete studi
javusi literatūrą ir filosofiją, 
karalienė Julija, kaip savo kal
boj priminė, turėjo ir neleng
vų dienų, kaip ir dažnas stu
dentas, ligi pasiekė mokslo. Ta
čiau ne tik mokslas, bet ir jo 
faktai esą sunkūs. Tai susidū
rimas mokslo siekiančio idea
listo su gyvenimo tikrove. 
"Žmogus gali būti idealistas, 
bet iš tiesų esi priverstas būti 
realistu". O tai reiškia gyve
nimo tikrovę, kar mokslas tar
nauja ne tiems tikslams, ku
riems jis skirtas, bet išnaudo
jamas antraeiliams. Čia ji bus 
turėjusi galvoj ne žmoniškumo 
kūrimą mokslu, bet mokslo pikt 
naudojimą tam žmoniškumui 
griauti. 

Kova tarp Proto ir Širdies 
Gili karalienės kalba, kuria 

ji dėkojo universitetui už su
teiktąjį garbės mokslo žymenį, 
pasakyta tūkstantinei profesū
ros, svečių ir studentijos pub
likai, buvo tikras atsakymas į 
šių dienų kovą tarp proto ir 
širdies. 

"Aš manau, kad mes visi su
tinkame, kad žmogus turi gal
voti apie savo sielą". Ar tai 
tik "senos olandų tetos" žo
džiai? Tur būt tikra, kad tų 
žodžių nesupras tas, kas ma
nys, kad pasaulį valdo tik pro
tas, nuvedęs, kaip gyvenimas 
parodė, kai kurias tautas ga
na klaidžių keliu, o kitoms dar 
gresiąs naujais pavojais. 

Laisvė yra ten, kur yra mei
lė ir širdis, prievarta, kur pro-v* 
tas nepaiso širdies reikalavi-' 

tai daro 
Naujoji Era teka 

Nėra abejojimo, kad garbes 
doktorantė primindama Ame
rikos mokslo žmonėms tapti 
pionieriais "šiame dideliame 
atradimų lauke",- norėjo pab
rėžti Vakarų kultūros reikalin
gumą persiorientuoti kaip su
rasti "visą žmogų" (pilnutinį 
su protu ir širdim). Tik tada 
nebebus žmonijai pavojaus 
tapti "negarbinga dulkių krū
va". 

Kad ir sunkūs mūs laikai, 
kad ir kaip širdies teisės pro
to paminamos, rodos, jau esam 
visi ant slenksčio ir "naujos ir 
turtingesnės eros". Feniksas 
įmestas į ugnį, bet jis pakils 
iš pelenų, kaip nauja gyvybė 
ir naujai išties sparnus. 

Ar tai nebūtų "senos olan
dų tetos" žodžiai? Man rodos, 
kad jie tikrai artimi 14-tojo 
šimtmečio Grootės ir Tomo 
Kempicčio žodžiams, kurie nie
kad nepraranda savo vertės, o 
labiausiai mūsų laikais. 

Pasikalbėjimai su A. Gide 
Garsiojo prancūzų rašytojo 

Pr. Mauriac sūnus Claude para
šė knygą "Conversations avec 
Andre Gide". Surašydamas savo 
pasikalbėjimus su tuo Nobelio 
premijos laureatu atskleidžia 
daug įdomių Gide'o pergyveni
mų ir svarstymų. 

Sudėtinga padėtis 
Prancūzų politikas Paul Rey-

naud taip prasitaręs apie bran
gų karą Indokinijoje: "Karinin
kai yra Indokinijoje, kareiviai 
Prancūzijoje, o ginklai — Ame
rikoje." 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

Tel .: DAnube 6-6887 

DAINA TELEVISI0H C0. 
3120 So. Halsted Street 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
i i i i 

VESTUVINES NUOTRAUKOS — 
MOSU SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
Edvardas J. Ulis, sav. 

4068 Archer Ave. 
Tel. Vlrglnia 7-2481 

SOPHIE BARČUS 
lt AIHO PROGRAMA 

Ii WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠIS I Al). 8:30 iki 9:30 vai. ryte 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
U tos pat stoties PIRMADIENIO 

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

Chlcago 29, III. TeLHKmlock 4-2413 

Tačiau pirtis pas kleboną, be politikavimo, neįmanomas daik
tas. 

Tuo būdu su kunigu mudu geriava arbatas, ilgas ir doras, ir 
tinkamai pertvarkome pasaulį. 

Jei būtų Napoleonas, — su dideliu įsitikinimu taria man ku
nigas, — tuomet užvaldęs pasaulį, nei to karo šiandie nebūtų, nei 
dabartinių uzurpatorių. Būtų vieninga Europa, ir galas. Būtų 
civilizacija. Ir ta Rusija nebūtų niekam baisi. 

— Kodėl nebuvo Napoleonas tuomet užkariavęs Rusijos? Tik 
suprask tamsta: visa Rusija — Napoleono, visa Vokietija — Na
poleono. Pamėgintų kas peštis — Napoleonas ui pakarpos. Atsi
prašau! Į savo vietą kiekvienas, kariauti nevalia. O dabar? 

— Būtų nebloga tokia patriarchališka valstybė. 
— Patriarchališka? Pavyzdinga! Ir niekam negalima būtų 

kariauti, nes nebūtų su kuo ir kariauti. Viskas jo. O kokia tvarka! 
— Ir mes pramoktume prancūziškai... — pridedu. 
-•-Ak, aš tai nemoku! Tik lotyniškai kiek. 

i Bus daugiau) 

r^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TU01AUS PRISTATOMI 

BalduH, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lova*, matracus, 
kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

MES GAMINAME BALDUS 
IR PAGAL UŽSAKYMĄ. 

ROOSEVELT FURNITURE CO., Inc. 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

2310 WEST ROOSEVELT RD. Tel. SEeley 3-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarais Iki 9*"30 

Sekmadieniais nuo II vai. ryto iki 4:30 po pietų 
4* 

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ 
DABAR! 

GERI DIVIDENDAI. Garantuotai Saugumai 
Santaupos Išmokamai Pareikalavua 

LIETUVIŠKA {STAIGA 

I m* Ofmif 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St Chicago 8, Illinois 
Telefonas: HAymerket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vaL vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo 9 v a i ryto iki 9 vai. p. p. 

• . . • 
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"Neringa" Detroite • CLASSIFIED AND HELP WANTED APVERTISEMENTS 
Neringa — toji siaura žemės 

juosta, neabejotinai pati gra
žiausia Lietuvos gamtos vieta, 
skirusi didžiulius vandens plo
tus ir "Neringa" Detroite. Kas 
galėtų būti bendro tarp jų? Pir
moji, ilgus šimtmečius būdama 
lietuviškojo pajūrio sargyboje, 
o antroji dar tik trumpą laiką 
norėtų puoselėti lietuviškojo me 
no, gimtojo žodžio meilę detroi-
tiečių lietuvių tarpe. "Neringa" 
Detroite, tai drąsus ir sveikin
tinas užsimojimas gabiųjų or
ganizatorių, kurie ne pasipelny
mui, bet tik lietuviškosios kul
tūros palaikymo tikslu, įsteigė 
šią krautuvę. 

Knygos, žurnalai, laikraščiai, 
medžio išdirbiniai, juostos — 
štai, kuo užpildytos šios krau
tuvės lentynos. Cia priimamos ir 
laikraščių prenumeratos, plati
nami įvairių parengimų bilietai, 
čia visokeriopa užuovėja lietu
viškajam reikalui. Savininkai, 
sąmoningi lietuviai'— visuome
nininkai: Liudas Vismantas, ži
nomasis knygų leidėjas dar Vo-
kios dienomis (turi gražių pla
nų ir dabarčiai) ir Vladas Pau
ža, sėkmingai besidarbuojąs 
skautybės labui. Aišku, nereikia 
ir kalbėti, duonos kąsni pelno 
abu iš sunkaus fabriko darbo, o 
visą laisvalaikį ir "poilsį" pra
leidžia "Neringoje". Jie sako, 
kad radę didesnį visuomenės pri
tarimą, norėtų tą savo krautuvę 
praplėsti, pridedant kavinę, ku
rioje galėtų visi kultūringai lai
ką praleisti, pašnekučiuoti, lie-

PADĖKOS ŽODIS 
Visiems tiems, kurie yra vieno

kiu ar kitokiu būdu prisidėję prie 
mano mamytės Gertrūdos Bcnc-
šiūnienes laidotuvių, visiems ma
no mamytes draugams n' gimi
nėms noriu tarti širdingą ačiū už 
suteikimą jai paskutinio patarna
vimo. 

Pirmiausiai noriu tarti labai 
širdingą ačiū čia Miami lietuvių 
dvasiškijai. Tuo metu, kada mano 
mamytė atsiskyrė su šiuo pasau
liu, pasitaikė, kad Miami mieste 
svečiavosi iš Maspeth, N. Y. pre
latas Jonas Balkūnas. Prelatas su 
kitais lietuviais dvasiškiais lankė
si šermenyse ir ant rytojaus, ko
vo 20 d., Sv. Mykolo bažnyčioje, 
Miami, atlaikė iškilmingas šv. Mi
šias, kurias giedojo prelatas J. 
Balkūnas, kun. Skripkui asistuo
jan t prie mišių, kun. V. Mažrimas 
gražiai giedojo su vargonais laike 
mišių, kun. Garmus pasakė gražų 
pamokslėlį. Tas sudarė labai gra
žų įspūdį, kad tiek daug dvasiš
kių dalyvavo pamaldose, širdin
gai ačiū Miami lietuvių visuome* 
nei už taip gausingą dalyvavimą 
šermenyse, bažnyčioje ir palydint 
mano mamytės kūną iš Miami į 
Chicagą. 

Kaua mamytės kūnas pasiekė 
Chicagą, laidotuvių direktorius 
Evans tuoj paėmė iš aerodromo 
ir visą laiką labai gražiai patar
navo, iki buvo nulydėta į amžino 
poilsio vietą, Sv. Kazimiero kapi-

Už tai tariu jam širdingą 
ačiū. « 4 

Šv. Juozapo parapijos kunigams 
(kur klebonauja kun. V. černaus-
kas, bet jo paties tuo laiku nebu
vo namie) tunu tar t i širdingą 
Hčiū už tokį gražų bažnyčios pa-
larnavimą, taipgi p. Sabonicniei ir 
jos jaunam sūnui už labai gražų 
giedojimą koplyčioje, bažnyčioje 
ir kapuose. Taipgi ačiū grabne-
šiams ir šv. Petronėlės draugijos 
garbės palydovėms, Raudonojo 
Kryžiaus vieneto narėms, kurios 
prie karsto koplyčioje buvo gar
bes sargai. Draugams, giminėms 
ir draugijoms už gėles ir taipgi 
visiems gero velijantiems už už
sakymą tiek daug šv. Mišių — 
širdingai ačiū. 

Tegul bus jai lengva šios šalies 
žemelė. 

Nuliūdusi duktė 

Ona Kaulakienė ir 
žentas A. I). KaulakLs 

tuviškoje aplinkumoje pabuvoti, 
bet tai dar tik planai "popieriu
je"... 

Tas dabartinis jų "biznis" 
pelno kaip ir neduodąs, o Liudas 
jau šešis šimtus įdėjęs į vieną 
naujai leidžiamą knygą, norėtų 
tikėti, kad sugrįš, bet kas žino... 
juk daugeliui dolerio meilė di
desnė už savosios knygos nau
dą, o tą faktą ypač jaučią mū
sų visi leidėjai. 

Kaip ten bebūtų, bet "Nerin
gos" knygynui linkėtina tikrai 
būti tam mažajam pusiasaliui 
svetimųjų jūroje, skleidžiant ap
link tautinę sąmonę, kuri turėtų 
pasiekti kiekvieną lietuviškąją 
širdį plačiojo Detroito ribose. 
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" D R A U G A S " AGENCY 
23 E. JacksoB Blvd. 

Tel. — WEbeter 9-8196 
2334 So. Oakley A ve. 

Tel. Vlrglnia 7-6640—7-8641 

PROGOS OPPORTUNITBES 

Platinkite "Draugę" 

MAŽŲJŲ MALDOS 

Dievo 

lsNUOMUOJAMA 

IŠNUOMOJAMAS didelis, sau
lėtas, įrengtas miegamasis kam
barys angliškame beismente, vie
nam asmeniui. 

6751 S. Clarcmont Ave. 

PROGOS — OPPORTUN ĮTIKS 

T A V I R N A UOOjMlM. H O l S I j 

Į virtuvė h miegamasis užpakaly ta« 
vernoM, u o kamb; viršuj, visi apsta
tyti. Pajamų virš $:><><• m6p. Mūri-
nis narna*. Parduoti nebrangiai arba 
išnuomos. Pamatę {vertinsite. Ne-

i brangiai, parduoda dčl kitu luterutm. 
imi S. UalstcHl St. KLnuiHNj 0-t>7Up 

~ 
B Y OVVNKR 

Tavern - Liquor Store, all eleUiic refri-
gerator, TelevUįon, Lįve Street, ĮĮuty 
TraUY, tUasonabilc Kent, Cood Le&je. 
Bitablisbcd 19 Ycars, Right for partneri. 
Mušt br seni to apprtiiatc. Priccd right. 
For iinmediatc sale. 

:A%Vx VVEST 71st S T Į E E T 

Į Groaerne ir mėsine": upyvarta per sa 
I vaito $2,U00. Senai jstelgta: vist md-
dernltkl (rengimai; nauji šaldytuvai; 
gera nutartis; prieinama nuoma. Tu
rite pamatyti [vertinti. Išeina a,nt 
pensijos: tuojaus nori parduoti. 

W.WM \ \ . IHthtou St. 
MAnsflrbl U-O3H0 

>ir 

^ 

A.VNOI \< I M . IMI M >M,V F.STAHUSHI.U 
i M M I b OPKRA VVORKSHOP 
• i \,\ aml Alt;lS'J ' — 8 \\eeks 

btag« 1'net.tion Deeire Defrara (fcttage Director. Metropolitan 
up»M-d Ass'nV Opera foarhing Dr. KIIH-HI Km>':h (Helen Traubel'a 
<»ni\ operatU: Uoaeh). Oicheatra eonduetiog 1» Erneat Knooh; 
s.-.m UesIgH KlUabetn Korolkov (Rceogniu^-d Continental Au 
thorlty ), Bailei InatrUptiOU & Uostumc Tieslgn J.ucien I'iuJeaus 
i Hallet Master A Choreogrąpher, San Carlo Opera a Cihelhpątj 

i'i.m--oiuMiM. sri I J I ; M S si,ii.ii;tT ro Atmrio.N 
upi n tor Voeatlata, Orchestra l'ersonnel, Hallet Kntbuslasla, 
Studentu of Seenie & t'ostuiue I >eslgn. 
I).\eellent Aeiommodations on Premtaes Sumiming. 
Hoatlng and Tėnnls Čomoine Study ivlth Vacation, 
Por l-urtlier litforinatton \\ rite — Hlre — Phoue Dept. I*. 
m.HAI.I) J RINO, Director' 

SAKANAC CEJVTER QF MUišIC AND T H E ARI!S 
OABJCEGIG HALL. N E W YOJU&, S. Y. 

^ 

Žvejai Detroito spaudoje 
Pabėgusius iš okupuotosios 

Lietuvos žvejų pranešimas De
troito lietuviams, buvo labai di
deliu dėmesiu paminėtas ir vie
tos spaudos skiltyse. Dienraštis 
"The Detroit News" įsidėjo di
delę jų nuotrauką ir net kelių 
skilčių straipsnį apie pabėgimo 
aplinkybes ir dabartinius Lietu 
vos vargus raud. priespaudoje. 

Užkandine": gerai einąs bizniu; 6 m. 
kaip jstelgta; Saitu oru vadinama; 
visi moderniški įtaisymai; pulki pro
ga porai; prieinama nuoma; gora 
sutartis; puikus pirkinys. Tuojaus 
parduoda, vienas negali apsidirbti. 

1020 \V. M nd įso n St. 

HA.Miia i lut 1-7388 
• ; 

Parduodama taverna ir restoranas: 
perai einas biznis; gerai Jstelgta; 
judri apyllnkC; prieinama nuoma; 
gera sutartis. Turite pamatyti Įver
tinti. Pulki proga porai. įkainuota 
greitam pardavimui. 

VIctory 2-8737 

Taverna tikrai pulkus uždarbis; nuo 
latlnC apylinkes Ir pravažiuojanti 
prekyba. $ema nuoma! B m. sutar
tis. Važiuoja } Kalifornija: parduos 
už $2.600 ir inventorius jkalnuotas 
dCl greito pardavimo. 

759 So. State St. 
WAlm.sU 2-O302 arba BEeloy 3-3r»ll 

(Jaražas: automobiliu taisymo dirb
tuve taip patalpos d6l 40 automo
bilių; pilnai įrengta: prieinama nuo
ma; gera sutartis. Woodlwand'o apy 
linkčj. Parduoda už $4.000 — aplei
džia valst" bc. Klauskite dčl iMr. 
CJeorgo pasaukę: 

Ml'sruiii 1-0059 
1 1 

Parduodama grosernC Ir dellkatFsi; 
krautuvo: gerai einąs biznis; senai 
]tteifftą: moderniški įtaisymai; pilna 
prekh;; gyvenama vieta ir vonia už
pakalyje. Nuoma $45.00 įskaitant Ši
lumą, gazą ir elektrą; gera sutartis. 
Parduoda UŽ $-.250 greitam par
davimui dčl ligos. 

230 \Y. 2-tth St. VIetory 2-5201 

Naudoti) automobiliu sklypas ( lot) 
165x175. Puiki pietų apyiinke prieš 
S\vit'ts lee freatn Plant ir prie gazo
lino stoties (Zoned): prieinama nuo
ma arba procentini sutartis. Dčl pa-
sikalbčjimo .šaukite: 

STato 2-4898 

TA V KUN A SU televizija ir 5 kamb. 
butu. 2 aukštu medinis namas; iš
nuomojama arba parduodama. Daro 
gerą biznį. Jkatnuota greitam par
davimui, apleidžia miestą. 2 108 N. 
<!allfornia Ave. arba Saukite Al.buny 
2-9G' po I? vai. po pietų. 

Tekstas paruoštas žinomo peda-
Igogo kun. pro f. S. Ylos. Spalvotas 
iliustracijas pritaikė dailininkas 
P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknyges. Kai
na tik $1.25. 

Siųskite užsakymus 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Avcnue 

CHICAGO 8, 1LL. 

Parduodama taverna, laba) judrioje 
kampinėje vietoje. Nauji įrengimai. 
Išklota pušinėmis šakotomis lento
mis ir specialiais papuošimais. Vir
tuvė su moderniais įrenginiais ir 
Deep Freezer'ls. Reikia pamatyti, 
kud Jvertlntumit 

POST & PADDOOK CLUB 
VIctory 2-05.-»7-0558 

;J0»I So. i l a l s t ed Str. 
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CAUI> & GJFT 8HOP 
Ilallmark-Oood golng business. Near 
Largo llospitiil. Ne\v stoek. Roason-
able reht. Clood lease. i;\eel)ent op-
portunlty for eouple. Mušt saerlfiee 
for inunediate aalo. Scll for Invonto-
ry only. 

Call ojvner, 
i:i>ge\vater !-«;;;{« 

Užkandine* - gerai einąs biznis ir 
pulki apyllnkG. Prieinama nuoma, 
gera sutartis; pulki proga porai. 
Trumpos valandos, be sekmadieniu 
ir ftvenelu. Turite pamatyti įvertin
ti. Įdainuota greitam pardavimu) 
dfil ligos. Apylinke 28-ta st. St 
Spuuldlng. 

Blslmp 7 »H;m 
— ' ' " • ' • r ' • • • 

CHOKKUNfl: delikiitenn - su
šaldyto niaisto krautuve. Oėral einas 
biznis, visi moderniški (taisymai; di 
didis kiekis švjirlą prekl't}, 5 kamb., 
nuoma $60; ilgji sutartis: ideališka 
porai. Puiki proga misininkui. Tu
rite pamatyt) įvertinimui. Parduoda 
tik už 15.000 dėl kitu .siisidonioJiniŲ. 
1027 N. i;iston Ave. UVerglade 4-

i i 

HELP WANTKD — MOTERYS 

Ar jfla esate aualdomSje nuolatiniu 
darbu su gera ateit im? Mes turimo 
dyl vietas dfil gabių motorų. 
• Inventory Control Clerk (mažai 

mašinraščio) 
• Hubaltcrcs padėjėja (mašininke) 
Mes priimsimo ir BąŽlninga prado-
i u dirbti. Puikios darbo sąlygos, 
Jvalrlos pareigos, įskaitant bondra 
įstaigon darbi).. Proga pavartoti savo 
gabumą ir proga progresuoti. Virš 
vidutiniai darbininkų priedai, Įskai
tant grupes apdraudimas, gyvybes, 
ir ligoninės apdraudų; užmokamos 
atostogos. Pietų apylinkėj, sutaupy-
klto ant važinėjimo. Saukite Mr. 
Dieta d61 asmeniško pasimatymo. 

W A Imsi i 2-5500 

Mes Jlcškome gabios Jaunos moters 
d61 bendro raštines darbo. Puikios 
darbo sąlygos, įvairios pareigos. Tdea 
llška vieta dSl Jaunos pradedančios 
įdirbti. Geras atlyginimas, daug prie
dų, šaukite Mr. Darpn. 

MErriraac 7-2200 

CLERK. TYPIST 
Pcrmancnt 

5 day 40 hour weck 
Many company benefits 

ADMIRAL CORP. 
4150 N. Knox Ave. 

HELP \VANTRD MAĘSE AND 
FILIAMS: 

English 
Young tnen or women; gcneral fae-
tory work; 1.20 an h^ur to start; 
perina n en t 8 hr. day; w!H tralu. 

STITCHKRS, INC. 
3681 W. 261h St. 

HELP WANTED MOTEKVS 

Wo have an immedlato oponlng for 
capable alert 

^YPIST 
Herc Is a perrr.anent posltion wlth 
a securo future for eonscicntlous 
workor. Exccllcnt worklng condl-
tions, dlvcrsifled duties in our sales 
offlco. 

6 DAY WEKK 
GOOl) HTAllTINO BALART, 

Call Mr. Bcrgncr 

for personai intervlcw. 

WA 2-9710 

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

RULEY'S GRILL 
824 Glen Flora Ont. 9824 

REIKALINGAS BUTAS 

i.iitnviM veteranas, žmona ir 3 maži 
vaikučiai gerai išauklėti skubiai tu
ri gauti 6 arba 6 kamb. ncapstaty.ta. 
butą, pietvakariuose, vakaruose nuo 
VVcstcrn. Arti katalikiškos mokyklos. 
Prašomo gelbCti. 

Šaukite: 
REpubUc 7-4388 

BEAJL ESTATE 

PARDAVIMUI 

VVesfern Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kurį kiek 

vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtų žinoti. 

Mes turime vlrž 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandagiausią patarnavimą. 

ATSARGA GEDOS NEDARO. 

Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti a r telefonuoklte. 

MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. VVesteru Ave. 

RKpublic 7-&100 

Duc to illmo.ss, \vfii oaerlflce tbo fol-
iowing beauty equipmont, mai^ioure 
tal)lo, 3 sv/ivel oluiir.s, 8 dreksorettea 
with ni i i io is , and foot roRte, 4 halr 
tlryers, 1 permanent \vave maclilhe, 
i cosmotlc di«piay cabinet &•. Othėr 
Itoms. Koasonabb' 10'M S. Offjfflk. 

Vlnceiuios ii ...;<i(. 

WORK CliOSIO TO IKKMI. 
Save travellng and expcnsc. Wo aro 
looklng for a capable alert typlst. 
Exceilont worklng oohdltlons, dlver-
slfled duties. Includlng lite dlcta-
tlon. Permanent, B day week. Pald 
vacation after 1 yoar. Porlodic wage 
lncreaso. 

Near 22nd & Halflted 
Phone for personai lntervlcw 

L. J. Haubl. 
I laymarket 1-6240 

Ar Jus esato suHldomeJe su goru 
darbu Ir užtikrinta ateit im? Mejį 

I turimo vieta dcl gabios mafllnlstos -
Į soBkaltlninkes. Prilmabno ir sužl-
I nlngn. sugebančia pradedančia dar-
1 bo. Puikios darbo sąlygos, (vairios 

pareigos, jskaitant pavaduoti tele
fonistę. 5 d. J savaite, 5 mergaičių, 
rafitlnej. šaukite: Mr. V. J. Healy 
(\į:\ ttHlneniSko psslkalbejlmo. 

Ollntral «-fi0IO 

* UKlKALlNdA VIltftjA d'ienal ar
ba vakarais restorano. Geras atlygi
nimas ir darbo sąlygos. 

OLD PKAGUK UKSTAUUANT 
69U8 West Cormak Ud. 

CICBUO, IDD. 

AR JCH KSATK SrSlDOMftJlO 

nuolatiniu darbu su užtikrinta atei
t im? Mes turime kelias adaras vie
tas del gabių jaunų moterų Slos(> sri
tyse: 
• Mašininke (proga progresuoti 

iki vedėjos) 
c Matininke, sąskaitininke 

• Dokumentu skirstytoja 
• Kartotekos skirstytoja 
ą Hulmltores pavaduotoja 
• Stenogrąfių (lengvas diktavimas*) 

Keikja patyrusių, bot priimsime ir 
pradedančias dirbti: puikios darbo 
sąlvgos. Jvalrlos pareigos. Virš vidu
tinio darbininku priedai: iškaitant 
užmokamas atostogas, ligoninę, taip
gi nuolatinis pasižymėjimo algos 
padidinimas Ir speeialios darbinin
kams prekių nuolaidos. 6 d. ) savai
te, proga pavartoti savo BUgebfJl-
imis. šaukite • arba ateikite ir pla
nuokite savo ateitj su 

CONTINKNTAD P U O D K T S . INC 
2*086 So. MlcblKan Avcnue 

CAlumet 5-7373 

HELP WANTJKI> — VYBAI 

D fcjvr i; s i o 

Taverna' ir 2 kogliij satetl < bo\vling 
alleys) su 4 gražiais kamb. užpaka
lyje Ir 2 kamb. rCisyje; visi moder
niški {taisymai; gera, nuolatinė.'apy-
linkčs klljentflra: kampo vieta; pri
einama nuojma; gera sutartis: Idea
liška porai: turlle pamatyti įver
tinti. J kainuota gerai: vienas negali 
apsidirbti. 2658 S. SI. Ūmia arba 
šauk it o: Vlrgtnia 7-H5IO l o-l' v. p.p. 

• 

Taverna Ir degtlnčs krautuvė: dide
lis, su puikioms pajamoms biznis. 
t>0% dbleshis bl/nis už praeitus me
tus. Prieinama nuoma: sutartis pa
gal susitarimu; įkainuota skubiam 
parUavliftui dėl kitij luleresų. 

832 I-:. :>.*>!h St. 
nutterfleld 8-2521 

8CHOOL SIPPI-V 8TORE 
S*MIH I'otintaln-Lunclics 

Aei-o«s finui Migli Sebnol I 'Ojng l'i . .-
volume, siiort IIOIJIM. Ali mortfrn 
ef|uipment. Reni | t p , ilea'e.f. f.oti^ 
l.ease. Ideal for COUple, M u š t so" 
to appreeiato. priced l'or immetliiito 
sale. rjctirlng. 
2800 R, MMI. St. HifftfM 1-8K7I 

C!raž,ios krašto apyllnkSal Gražus. 
t \ lus poilsio namas dčl sveikstančių 
(vyru ir moterų )• l'uikl priežiūra 
(mait inimas) , gci'M valgis; /.cinaiu-
šias savaitinis arba mčnesiuls ap-
mokčjimas. Rąfiykito nrba Raukite: 

Altec Harrett. ( lenoa City, 
VVlsconsin; Teletoiuis 2370 

Tuck Pointing Biznyje 
f ,0 I O C 0 N R A D 
v i n,... r • r,i . mmi įftvftjiif.} namą, prl-
»>iiit<»M > 'p'tAds išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ii 
apie langus. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui prl 
6JU8 krelpkltfts- J. OONRAD. 5242 
Ko. Arteslan Ava. iilU veKUl •-4117. 

MOVING i EXPAESSING 
Pcrkraustau baldus vietoje 

ir iš toliau. 
ANT. MACKEVIČIUS 

4£08 So. Hermitąjce Ave. 
Tclcf. FRontier 6-4057 

FAPERIENCED 
UPHOI^TERERS 

Permanent. Good vvorking 
conditions. 

636 YV. Ccrmak Rd. 
CAnal 6-6700 

Pe rmanen t Jobs 
iN 

P R I N T I N G 
MECHANICS 

CUTTING 
LABOKPR8 

1KA1N UN 1HK JOB 
1F OUALtFlĘP 
GOOD P A Y 
DAY SH1FT 

HOLIDAYS and 
VACATIONS 

GROUP I N S U R A N C E 
i 

APPLY 
NATIONAL E N V E L O P E 

CO. 

a mmmmmmmaĖmmmommi 
^ 
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Parduodama taverria, su c kamb. bu
tu viršujei Kii/u apMldomal šonas 
įsteigimas: moderniški Jtalsyuuil: 
pulki proga l ietiniui; 

Parduoda jskaitant prskei. 

2 U » H»>. H a l s u i st. 

. ' r Sjieiey Z-BilU — • • i m 

lOth and ghpr idan Roąd 
VVAUKEGAN, 1LL. 

Div. o U. S. Bnvelope 

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

Kili I M JOFG. CO. 
7600 So. Kedzic 

Jei turit? »»arthioti ar išiitiomo 
t|, paNiNkelbkfte »uiulklu HkelMmu 
skyriuje. Ske|felm% K*Nt* oer4uo(i 
telefonu. VlrglttUi 7-6640. 

Patikimas, senesnio amž. vyras nori 
gauti 3 kamb. ir su vonia butą — 
apšildoma, neapstatyta — nCra val
kų, bol naminių gyvuliu Ir gyven
toju. Dirba 6660 So. Cicero Ave.; 
nortftų gauti vakaruose arba pietva
kariuose. Saukite: POrtsmouth 7-
0000 pirm. Iki penkt. 9 vai. ryto iki 
4 vai. vakaro — žinia bus paimta 
operatores, kuri man perduos. 35 m. 
Išdirbo su ta paela kompanija. 

Artbnr .Noak, Dcpt. 17. 

Savininkai — skubu: tyli pora, val
džios tarnautojas ir 6 m. berniukas 
skubiai turi gauti 4 arba 5 kamb. 
apSlldomą, neapstatyta butą vaka
ruose arba siaurės vakaruose. Da
bartinis namas griaunamas dčl ,,su-
per hlgbway". Geriausios rekomen
dacijos, šaukite: TAylor 9-0454 nuo 
8 vai. iki | vai. vakaro .šiokioms 
dienoms, visą dieną šeštadieniais ir 
sekmadieniais. 

Savininkai — prašome gelbčtl: vi
dutinio amž. našlys, patikimas, in
žinierius, skubiai nori pauti arba 
4 kamb. ncapstatytus, apšildoma bu 
tą pietvakariuose. Mokos iki $65.00. 
Geriausios rekomendacijos. Naujas 
savininkas užima d51 savos. 

šaukite: 
KOulcvard 8-1091 

Savininkai — įnalonSklte tuojaus pa 
šaukti: jauna pora (2 vaikučiai) sku 
biai nori gauti 4-5-6 kamb. neap
statyta butą. vakaruose arba Vaka
rų priemiestyje. Mok6s Iki $75.00 
mcn. Puikios rekomendacijos. Turi 
nuolat in) darbų, šaukite: Vl l lagc 
8-0112 arba FOrest 0-2950 apmokė
sime (col lcct) . 

Savininkai, Jūsų pagalba reikalinga! 
Labai atsakinga 3 suaugusių šeima, 
'i dirbantieji, jieško 5 ar 6 kamb. 
neapstatyto, apdild. buto pietvak. 
miesto daly arti gero susisiekimo su 
.loop". Dabartinėj vietoje gyvena 
19 metų. Namą pardavė, turi Išsikel
ti. Geros rekomend. Skambinkite 

STevvart 3-7529 

Katalikiška šeima 5 suaugusii; as
menų. 4 dirbanti skubiai nori gauti 
6 kamb. neapstatyta, apšildomi} ar
ba ne butu. bent kurioj ^tinkamoj 
apylinkėj, geriau pietvakariuose. Ge
riausios rekomendacijos, gaukite šio
kiomis dienomis po 3 vai. po plotų. 
Visą dieną sekmadienį: 

\Vi;ntwoitl i 0-1089 

Savininkas parduoda: arti 13-tos ir 
Central Ave. Ciceroje. Bu pajamoms 
bungalow, mūrinis namas 6 ^ kamb. 
viršuj, 4 kamb. Ir vonia rūsyje. Au
tomatiškas alyvos karsto vandens ap 
šildymas. Automatiškas karštas van
duo. Koklių vonia, veneciškos užuo
laidos. 2 automobilių garažaa Arti 
mokyklų, pulkus susisiekimas. Ga
lite tuojaus užimti. Tiktai $18,500. 

TOvmhall 3-5002 

Parduodama* 2 augfttų namas su vi
sais baldais. Kreipkitės ant antro 
augšto pas p. A. Hudavlčaitę. 
451» \V<MK1 St. CHICAGO. 111. 

7 kambsrtų mūrinis namas — gazu 
apšildomas; ..Vltrolltc" virtuvė; vo
nia ir ,,powder" kambariai; marmu
rinės palangčs. Nublizgintos sienos 
rūsyje; 2 židiniai; 2 automobiliu mū 
rinis garažas. 

3257 W. 61 st St. 
Dėl pasikalbėjimo šaukite: 

PRospect 6-169G 

Savininkai, prašom srelbėli! 3 nuaugo 
2 dirbantieji, sknbhii Jleftko 3 ar 4 
kamb. noapstat> to. apšild. buto piet
vakarinėj miesto daly. I •> metu da
bartinėj vietoj. Savininką" ima vie-
tij sau. Skambinkite Itlshop 7-5050 

prieš 12 arba po 6 vai. vak. 

Prašome: patikimu dirbanti kata
likiška Jaunu pora be viiiku bei na
minių gyvuliu skubiai nori panti 3-« 
kamb. ncifpsta ty t a. apšildoma but;> 
toli vakaruose arba vakaru prlo-
mlestvje. Nori tuojaus užimti Dieno
mis šaukite: Kkanklin 2-8400 cxt. 
210 Goodrlcb \akarnis ir sekma
dieninis At'stin 7-7064. 

Dėmesio', savininkai: didelės vai 
gyklos (cafetcrla) vedėjas perkeltas 
| Chicagą nori parsiga'benti savo 
žmona Ir maža sūnelj. bet reikia 
skubiai gauti 3-4 kamb. neapstatyta 
butą. Mokės $85 šiaurės arini llauroa 
vakaruose. Dekoruos. Prašome sau U 
tl l')al Hatcb, VVHiteball 4-7300 ext. 
575 šiokioms dienoms: DKarborn 7-
9483 vakaru Is tr savaitgaliais. 

KKAJL K8TATB 

NAUJI NAMAI NUO $tO.§0U 
l'radėkite %dubar nelaukdami. pa-

Bkutlnės minutės susigrūdimo. G« 
riauslai "eustom" paH*ti*Vf ..s Htil 
Jūsų aklypo pugal jūsų pU.nus Ir 
nurodymus arba nifisų. Mes taip pat 
turime kelis sklypus parduoti. 

Bellainy & Gagc. Home Builders 
šaukite, raš.vklte arba ateikite fclnYe 
niSkai, 2 0 5 4 ' - - 16«f1i St . HRUMIOIVI 
Indį nusscjll t<!74 Hibn nutisell »42S 

Savininkas panluodii. 7:'2o Yule 
Ave. 3 butų medinis naniaa apmuš
tas ..Asbeatus sidlng". l'irmas au*'. 
tas tu&ėlaa. Visas naujai dekoruotas. 
I Ir 2 augštr s.iulvos splutele.se, | -me 
augšt. kokllnCs grindys ir sienos vo
nioje ir virtinėje. <;;uw iip.šlld., su 
stokerlu. A'eneelškon užuolaidos. 8 
•aut6 garažas. Arti katalikiškos ir 
vlpšos mokyklos. Puikus aualsiekl-
mus. Įkatnuotnp paYduoti. $h.o«'n> j -
»v.ok£ti. į'd-.-.z.'.ę jvertlaait* 
pajaiv.oa. *HT-dsJ«>u S-1S11. 

Savininkai, tuojau nori užimti. 1 >si-
bar tik pardavė namą Atsakingai 
vidutinio amž. porai reikia 4 kamb. 
neapstatyto butp pietvak. miesto d;i-
ly. Geriausios rekom. Skambinkite 
i:vcrRioon Park K050 nuo 0 lkl 12 
Ir po 5 vai. 

Savininkai, pašaukite ši;i kat ai ik 0 
šeimą, vyras mieatO gaisrininkas 
žmona ir vaikas, skubiai jieško sau 
namu. Keikia :?•"> kamb, neaušta 
tyto apšild. buto \nk. ar šiaurvak. 
miosto dalv. Prieinama nuoma 

MAnsrield (1-U-20H 

Savininkai - čia yra jūsų nuomi
ninkai: 2 suauMTC asmens ir 2 gerai 
išauklėti valkai, imi/. IS m. ir t> m.. 
labai skubiai iu«rl gaut) 4 kamb. 
neapstatyta, neapšildoma butą su 
privutlška vonia, pietvakariuose, šioj 
vietoj Išgyveno 1 L' m. Norėtu tuo
jaus užimti. Geriausios rekomenda
cijos. Prašo lankti: lUslmi* 7-K7»<i 

MARQI KTTi: P A R K E 

Kas nori įsigyti dviejįj. keturių arba 
šešių butų (flatų) naujus marinius 
modernius namus, alyva apšildomus 
vandeniu, kur bus aUgitoa nuomos 
Ir mažos Išlaidos. 

Kas nori jsigyti 5 arba 0 kam
bariu moderniška bungalovr ar kokj 
kiti}, pastatų, matyki te . 

J O S i ; i l f \ l l l L M \ s 
0753 So. ltoc-k\vell Str. 

l l l .mlook 4«SS3S 

Tinley Park'e savininkas parduodi 
namų, apleidžia valstybę. Turi par
duoti 6 mėn. senumo 5 kamb. me
din) rarich namą; 3 miegamieji, san
dėliukas, ant 1 akerlo. Automatiš
kas alyvos apšildymas. Ąfcuolinės 
grindys, beržiniai virtuvės kabinetai 
$12,500. Įteikia j neiti tiktai $3,500 
grynais pinigais - - 17300 Central 
Ave., Tinley Park 2351. 

Savininkas parduoda: modemiškas 7 
kamb. murinta namas arti Odgen & 
Oak Park Hervvyn'e. 3 dideli mie
gamieji; didelis putryčių kamb. 
22Vfcxl7 gyvenamas kamb.; auto
matiškas gazo apšildymas ir karštas 
vanduo; žieminiai langai ir vene
ciškos užuolaidos Ir daug priedų. 
Galite tuojaus užimti. Arti visų mo
kyklų. Puikus pirkinys, šaukite: 

G l m l c r s o n 4-2037 

2 AUKŠTŲ medinis namas. .'. ."> 
kamb.; karštu vandeniu apšildomas 
ir alyvinis automatiškas karšto van 
dena šildytuvas. Nuo sienos iki sie
nos Išklota kilimais, koklių virt inė 
ir vonia. 2 automobilių "block" na 
ražas. Kreipkitės pas Paoli Realty 
Co., 5109 W. 14tb St.. Cicero, 111. 
OLymplo 2-5248. 

M A K Q I i ; T r i ; PARKE 
5 kamb. modernus mūrinis namas 
Voneeišk-oH uMlolaidoa, žieminiai lan
gai, sieteliai. 2 auto. garažas ,.Cyc-
lone" tvoros. Arti t ransportaeljos. 
krautuvių. bažn> ėios. mokyklos it 
parko. Tuojau galima užimti $ls,7<»ii 

ttttltl s. I aiman A\e . 
IMtospooi (i-7900 

Savininkai tuojaud nori Kauli g> -
ve namą vietą: „Alrllne čo-pilot", ŽUKI 
na, 2 vaikučiai nori gauti 2 miega
mųjų neapstatyta nama# arba butų. 
Goriau pietvakariuose. Bei bent ku
ri graži miesto dalis bU8 gera. Mokės 
Iki s ienini į mėn. Geriausios re
komendacijos, šaukite (iltoenleaf 
,">-oor»0 po '• vai. vakaro Ceollect). 

Geros 

SavIninkA, mirus vyrui, parduoda 
lik Už $16,000 grynais pinigais: si.i u 
rės vViaconstn: ~ namai ant to pa
čio sklypo; didelis namas turi Ke
ras nuolatines pajamas patarnauja 
del turistu ii nuolat inin uis pardavė
jams (salesmon): susisiekite su sa
vininke, Mis Mornie Shields. J.'.i( 
S. 4tb Avcnue. Pte 13. Park Pails, 
vViaconain. c-160-B. 

Savininkas parduoda: arti Cbestcr-
flold I. c. stoties. •_' butu mūrinis 
namas; ii žemai, t vlrftujo. Automa
tiškos alyvos karšto vandens apšii 
dymas. Uždaryta veranda; žieminiai 
langai ir sieteliai: veneciškos užuo 
laidos. 2 automobiliu garažas. 2-tro 
aųg&tp butas gali būti u/ imamas tuo 
jaus. Arti Od-tos Cottage Grove. Ar
ti mokyklų, bažnyčių ir prekybos 
Tiktai 116,000. VllteeiĮltCS U-0173. 

S a v i n i n k a s p a r d u o d a - l u o d e r i u s k i.-, 
i priekis, 5 kamb. medinis l>unga|ow . 
cementinis rfiaya arti Plrd Place 
ir Parmdl. Insuliuotas mūrinis šonu 
apmušimas, krosnim apšildoma: au 
tomatiškas kai'što vandens Mblvtu-
MIS: uždaryta veranda: 2 automobl 
llų garažas. Tikras bar genas tiktai 
$9,600, Tiktai papai susitarimų šaulv-
dami: BOuIevartl 8-7B66. 

P R A N E Š I M A S 
Atdara dčl inspekcijos — sek
madieniais nuo 3 iki 5. Patogu 
į bažnyčią; pilnai išdekoruu-
ta; 4'Zu kamb. — 1 aukšto nau
jas mūrinis namas gali būti 
tuojaus užimamas. 
8705 S. 58th Ave. — C1CKKO 
Kiti 41,-. kamb. namai ant 3421 
ir Sj&6 — 58th \\c. — Cicero 
ir 3424 58th C-ourt. Cicero. 
7 kamb. padidinamas; i kamb 
užbaigta ? 3S35 S. 59tb C'ourt, 
Cicero, 3:!45 S. MapĮc Ave. — 
»I;K\VVN. 
3 butų - - 5-5-3 gali būti už' 
mami tuojaus - 3 automobiliu 
mūrinis garažas. 
SKAKECKY CONSTKCOllON 

CO. 
7345 Ogden Ave. — Lvons, Iii. 

LY^2i^ S-4752 

file:////eeks
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file:///VANTRD
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Gary Balto skyriaus veiklos apyskaita 
GARY, Ind. — BALFo sky - ina s — $58.51; kasos likutis —• 

riaus susirinkime buvo priimta $20.48; iš viso — $362.74. IŠ 
praeitų metų veiklos apyskai ta ' tų pinigų: išsiųsta Centrui — 
ir išrinkta nauja skyriaus va - '$330 .— apmokėta vajaus išlai-
dovybe. 1951 m. įvykdytas ant- J dos — $6.31; apmokėta kitos 
rasis aukų vajus, aplankant pa- išlaidos — 12, — kasoje liko 

$14.43. 
Naująją skriaus vadovybę 

sudaro: Valdybos pirmininkas 
kleb. kun. Ign. C. Vichuraa, 

vicepirmininkas D. Adomaitis, 

PAJIEŠKOJIMAI 
• 

bet šiandien, po retos operaci
jos (net pasakytumėm stebuk

l a i sąrašą Gary lietuvius. Aukų 
surinkta $258.75; narių prira
šyta 22. 

Vajaus vykdyme, be valdy
bos narių, dalyvavo: B. Ala-
šauskas, L. Ancerevičius, L. 
Dambrauskas, K. Dobiliauskas, 
Ona Jasiene — aplankiusi Ce-
dar Lake lietuvius, — J. Matu
sevičius, A. Nevardauskas, J. 
Pečkaitis, A. Pupelis, V. Skei-
rienė, A. Šilingas, Iz. Tavaras , 
J. Tautvilą, J. Uždavinys, J. 
Viršiliene, ir M. Žiedelis. Vi
siems aukotojams ir r inkėjams 
skyriaus valdyba tar ia širdingą 
ačiū. J ū s atlikote pareigą art i
mui ir lietuviui! Jūs padėjote 
ją atlikti ir mums kaip BALFo 

sekretorius — S. Baranauskas, | sesuo Antano Jusaičio, iš Sakių 

Į Lietuvos Generalinio Konsulato 
|New Yorke pajieškomi asmenys: I CHICAGO, 111. — Jau nebu-

Balaikaitė-Matusevičieniv AasM>|V0 vilties, kad Roger Le Roy, 
iš Marijampolės apsk., Strazdu* k. I _ , ., . 

Gaižauskas, Antanas, iš Gryb- 6 mėnesių amžiaus, gyventų, 
laukių km., Batakių vai., Taura
gės apsk. 

Grišmanauskas, Juozas, iš Med-
sėdžių km., Platelių vai., Kretin-1 h n S o s > S v ' L u k o %°nineje , jis 
gos apsk. yra pasveikimo kelyje. Kūdikio 

Jocius, Antanas, iš Rimgalių k., 
Betygalos vai., Raseinių apsk. 

Jonauskas, ar Janauskas, iš 
Pagramančio vai., Tauragės apsk. 

Jusaitis ir Jusaitytė, brolis ir 

Stebuklingai išgelbėta kūdikio gyvybe 

iždininkas — P. Budininkas, 
valdybos nariai : V. Genčiutė 
(Geanchos), K. Nakutis , V. Ur
bonas. t 

Revizijos Komisija perrink
t a ta pat i : Dr. J. Tautvilą, Ant. 
Nenienė ir Pr . Genčius. 

Oary HALFas. 
. t 

Planuojamas ūkio 
atkūrimas 

apsk 
Mataitis, Juozas, iš Daugėliškiu 

km., Krekenavos vai., Panevėžio 
apsk. 

Matusevičienė-Balaikaitė, Anelė, 
iš Marijampolės aps., Strazdų k. 

Paulauskaitės, iš Beržinskių k., 
Kelmės vals. 

Puskis, Juozas 
Rakauskienė-Raudonytė, iš KU-

lų km., Skuodo vai., Krotingos ap. 
Raudonytė-Rakauskienė, iš Ku-

lų km., Skuodo vai., Kretingos 
apsk. 

Riškus, Juozapas, iš Raguvos 
vai., Panevėžio apsk. 

Savickas, Jonas, iš Drasutaičių 
'km., Joniškio vai., Šiaulių aps. 

me valgyti daržoves, grūdinius 
valgius ir vaisius. 

Mrs. Poole yra užtikrinta, 
kad kūdikis gyvens ir bus svei
kas. Dėkinga motina pasakė: 
— „Stebultias įvyko. Mūsų mal 
dos išklausytos. Mes greitai sa-

motina atiduoda kreditą opera- vo sūnų parvešimc namo". 
ei jai ir maldai. \ , 

skyriaus valdybos nariams. Dė- CHICAGO, 111. — Vyčių sa- i" aJpįfc & į0 V t u o fiipaiilytįW 
kojame ir M. Nehytei už kvies- ! lėje bal. 5 d. įvyko gausus ag-i le ar turėję giminių Vyšpynių k., 
lio laiško lietuviams spaus-1 ronomų ir ūkininkų susirinki-
dinimą ir jo angliško teksto iš- mas, kuriame prof. V. Manelih 
dailinimą. 

Susirinkime buvo pagerbta? 
praeitais metais miręs skyriaus 
pirmininkas kleb. kun. J. S. 
Martis. Taip pat buvo pareikš
t a užuojauta revizijos komisi
jos narei Ant. Nenienei dėl sū
naus mirties. 

Valdybos nutarimu Ona Ja-

i laikė jdomią paskaitą apie Lie

tą išlaisvinus iš bolševikų oku
pacijos. Po paskaitos buvo vie
šos ir labai jdomios diskusijos 
kuriose dalyvavo visa eilė ag
ronomų, inžinierių ir ūkininkų. 
Iš paskaitos ir diskusijų paaiš
kėjo, kad kraštą išlaisvinus, tu
rės būti pravesta žemės refor-

sienė yra paskir ta BALFo sky- i ma. 2emė, kuri dabar bolševi-
riaus Įgaliotine Cedar Lake, o kų valdžios yra iš ūkininkų at-
Aug. Pupelis Jgaliotiniu Vai- imta, turės būti tuojau grąžin-
paraiso miestui ir apylinkei • ta tikriesiems jos savininkams 

Griškabūdžio vai., Šakių apsk 
Švarcas, Augustas, iš Gaisrių 

km., Pilviškio vai., Vilkaviškio ap. 
Švarčiūtė, Marija, iš Oželių k., 

tuvos žemės ūkio atkūrimą kraš ! Marijampolės apsk. 
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsiliep
ti j : 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street, . 
New York 24, N. Y. 

Norima tokį įgaliotinį turėt i ir 
Michigan City, kur taip pat yra 
gražus būrelis nuoširdžių lie
tuvių. 

Tuoj po susirinkimo, įvyku
siame parengime gražiai., pasi
rodė p. K. Pečkaitienės vado
vaujama mažųjų šokėjų grupė, j 
kurioj daugumą sudarė čia gi- j 
musios lietuvaitės. Gražiai pa- ; 

deklamavo Irena Krivilaitė ir 
visus linksmai nuteikė svečias 
is Chicagos p. Vladas Vijeikis. 
Po programėlės, kuria norėta1 

atsilyginti BALFo rėmėjams, 
ivvko dovanų dalinimas. Lai- , 

. .. ,„. _ „. bu, nes ūkininkų šeimos ūkiai 
mingieii džiaugėsi gražia Atlas , . 

. J ^ „ ^ , . numatyta kaip geriausia ir svei-
Furni tūra Co E a s t Chicago. ' k U u g i a ū k i o f o r m a S u k u r t a s 
dovana — stalo lempa, vertin- . . . . - . _" 

r . i ūkis turės būti pastovus ir ne-
gaiš papuošalam ir p . n . g m e , i b e s m u l l < i n a m a s reika,ui 
gautais 18 p. Novick, Glen Park 

39 M. PREKYBOJE! 
1MIVUJ IŠTAKA 

ūkininkams ir darbininkams. 
Ūkiai numatoma sukurt i to

kio dydžio, kad juose galėtų 
gerai pragyventi ūkininkas su 
visa savo šeima. Mažiausias 
ūkis ture J būti nemažesni* kaip | J 
10 ha geros žemės arba 25 ha 
blogesnės žemės. Kurie turėjo 
mažesnius ūkius, jie bus žeme 
aprūpinti iki nurodytos normos, 
kad mažažemių visai nebeliktų. 
Numatoma ir labai stambių 
ūkių normas sutvarkyt i . Priva
tūs stambiausi ūkiai turės būti 
50 — 80 ha dydžio, kad nereik
tų daug naudotis samdomu dar-

Kūdikis gimė be tulžies ir 
su nesveikais kepenų latakė
liais. Pirmiau jam buvo pada
rytos dvi operacijos. 

Po kiekvienos operacijos, chi 
rurgai pasakė kūdikio tėvams 
Le Roy ir Margaretai Poole, 
kad jie parsivežtų j j namo j 
Michigan City, nes nesą vil
ties kūdikiui pasveikti. 

Kūdikio oda pasidarė gelto
na. J is nieko negalėjo valgyti, 
tik priimdavo skystimus. Gy
dytojai sakė, jog kūdikis gy
vens tik šešius mėnesius. 

Bet Mrs. Margareta Poole 
a tmetė neviltį, ji meldės ir pra
šė kitų, kad jie melstųsi už kū
dikio pasveikimą. 

Paskui iš kitos motinos Mrs. 
Poole sužinojo apie garsų Chi-
cagos chirurgą. Mrs. Poole su 
juo pasikalbėjo. Jis sutiko da
ryt i kūdikiui operaciją, kuri bu 
vo atl ikta balandžio 9 d. 

Operacija, kurioje įskaitoma 
inksto išėmimas ir kraujo gys
lų vartojimas, kad pašalintų a t 
matas , buvo atl ikta po to, kai 
chirurgas (kurio Vardas ne
skelbiamas) pasikalbėjo telefo
nu su kitu chirurgu, .esančiu 
Californijoje. 

Pamažu Rogers oda pradėjo 
praras t i geltonumą. Kūdikis ė-

Remkite "Draugą" 
T k e l b ^ * ^ A l J ^ E ' ' V p l i i m o l k » , 

nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 

m. 

A. A. 
ALFONSAS 

MALIN AUSKAS 
Gyvono :H27 Lltuanlca Avo. 
Alir6 buland/.io 1!» d., 1962 

11:16 vai. ryto, s u l a u k ę 
46 metų amžiaus. 

Ginig Chlcago, Illinois. 
PaMllko dldellamo nuliūdi

mo tčva» Vaclovas, pamote 
Magdalena, HOMUO Jadvyga Vir
šila, Avoj?cris Kazimiera* ir 

-šeima, dfidė Vincentas Stulpinas 
ir kiti Kitnlnčs, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 8307 LltU-
aniea Ave. Laidotuves įvyks 
trečiadieni, balandžio 23 d. Is 
koplyčios 8:80 vai. ryto bus 
atlydčias j šv. Jurgio parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks in
duli ngos pamaldos už velionio 
siela. Po pamaldų, bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ii pažįsta
mus dalyvauU laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tf'vas, pamotė, se
suo, ivogarUtt, <U~<lo Ir gimines. 

I.aid. direkt. Ant M. IMiil-
lips, tel. VArds 7-8401. 

TROOST-PACHAiSKIS MONUMENTS 
Chicago's Most Beautiiul 

Showroom 

6819 SOUTH WESTERH AVENŪE 
Telephone GRovehilI 6-3745 

Chicagoa VioninteUa 
Lietuvi., Savininkas 
•John \V. I'acliankitt 

(Patch) 

Žmonės Su Geru Skoniu 
Užsako Paminklus Pas 

PACHANKĮ 
Open Sundays 

9:00 to 6:00 P. M. 
Kvenings By Appointment 

Buy Direct From 
Manufacturer and Save 

Automobile transpoi-tation to 
and from our «howroom always 

available. 

tloliitF.Emtoikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODUKNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage flvenue 
Tel. YArds 7-1741-55 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South Califomia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMHULANCE DIENA IR NAKT| 

l A N T H O N Y l PETKŪS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVE., CHICAGO, <LL 
Telefonas GKOVKIIILL 6-0142 

1410 SO. 50TH AVE., CICERO, ILL 
Telefoną* TOWNIIALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 1 
27* lietuviai ivurdavūjal, pristaty

tojai. Mechanikai sutaiso Kerai Tele-
\I/.IJU sotus. Sutaiso gerai radijus, 
laikrodėliu* ir Jovclry. 

Nuollrdilal užkvlečlamo visus at-
slhinkyli j niiisij gana 611 Ir apJlftrėtl 
1052 nu'tiĮ pavakario prekių išpar
davimą. 

Jevveler, ir kitais laimėjimais. 
Šia proga skyriaus vadovybe 
dėkoja visiems programus vyk
dytojams, ypač svečiui V. Vi-
jeikiui, nesutikusiam priimti 
net kelionės išlaidų atlyginimo. 
Ačiū visiems laimikių aukoto-
tojams, ypač p. Budrikui At
las Furni ture Co., p. J. Novic
kiu, p. p. Genčiams ir kitiems. 
Ačiū šeimininkėms, bufeto tvar
kytojams ir visiems darbu ar 
kitkuo prie parengimo prisidė
jusiems. 

numatyta tuojau išleisti jstaty-
mą, kad ūkio smulkinimas būtų 
apsaugotas ir kad ūkininko šei
mos ūkis pasiliktų pastovus. 
Plačiai buvo ap ta r t a s ir ūkinin
kų sodybų kūrimas, kad jos 
visais atžvilgiais būtų patogios. 
Sia proga tenka pažymėti, kad 
prof. V. Manelis apie Lietuvos 
žemės ūkio a ts ta tymą yra pa
rašęs atskirą leidinį, kuriame 

Y -r u W( K I J I.0<IO kil . ftA,000 vvatų JO-
šie klausimai yra labai plačiai I goa radio stoties programos IttHMią-

. . . . I k n \ inos sekmadienio vakarais 7:30 P. Ii. 
nagrinėjami. i . /.. 

Namams rakandu čia rasite visų 
Žymiausių Isdirbysoių. Pagaminamo 
rakandus pagal užsakymus. 

Naujų šeimų Kūrčjai čia sutaupys 
didelius nuošimčius, Parduodam* 
urmo kainomis baldus viešbučiams, 
roomlng houses, apartmentams. Kar-
pelai-kilimai. Klojonkos, parlor sc-
tal. elektiikiniai pečiai virimui. Go
siu lai pečiai dčl apšildymo kamba
rių Ir gesluial počlai virimui, skal
biamos masinos, šaldytuvai, miega
mo kambario setai, valgomo kam
bario setai, minkšti krčslai, lempos, 
staleliai Ir kiti reikmonys. 

Iiasomos mafilnelSs su lietuviškais 
ženklais, uidvslnčs plunksnos, laikro
dėliai, deimantai, brilijantai, aukso 
ir sidabro papuošalai, i-adio ir tele
vizijos aparatai. Pasaulines ir lietu
viškos plokštelės, lietuviškos gaidos, 

Lengvi daliniai IssimokėJImai 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 SO. HALSTKD ST. 

CH1CAOO 8, ILL, 
Tel. CAIumet i»-7387— -4591 

Atidaryta pirmadienį ir ketvirta-
diert| vakarais. Sekmad. u/.daryla. 

A. a. Inž. A. STANKEVIČIUI 
po operacijos Montroalyje, Canadojc mirus, 

jo liūdinčią šeimą giliai užjaučia 
i 

ELSBERGAI, M. GINTAUTIENE IR DIDŽIULIAI 

Gyv. Austral i joj : Dailininkui Vaciui Katui-Ratmakiui, jo 

žmonai Reginai ir dukrai Ramonai, o taip pa t kap. Stasiui 

Rataiskiui ir jo žmonai Klzei, Jų mylimam dėdei, 

Pulkininkui VLADUI RĖKLAIČIUI 
mirus, reiškiame gilią užuojautą. 

JANINA IR ANTANAS DAUNORAI 

fc&£S^eš&^ 

LIODĖSIO VALANDOJ 

MA2EIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We»tern Ave. Air CondiUoned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7^601 AutomobUiamg vieta 

Tiems, kurie gyvena kito»o miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JQsų namu. 

Chicagoi laiku. 

Nuo 1951 pradžios iki 
apyskaitinio susirinkimo Gary 
BALFas turėjo pajamų: au
kų $258.75; nario mokes
čio $25.00; parengimų pel-

NOVEUŲ ROMANAS 

! 
ALOYZAS BARONAS 

DEBESYS 
PLAUKIA 
PAŽEMIU 

PRADĖK TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAVINiiS 
AND LOAN ASSOIBTKIN 

Archer Avenue Chicago 32, III 4038 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
Vi (.1.si N A M I U K A S , Sekretoriui! 

Ponui PETRUI BRUNEVIČIUI, 
GYVENANČIAM PAW PAW, MICHIGAN, JO MYLIMAI 

ŽMONAI M AKT AI MIRUS, LIŪDESIO VALANDOJ 
REIŠKIAME GILIAUSIĄ UŽUOJAUTĄ 

KALNIAI, Kalamazoo, Michigan 

^ > i ! 

ė 
n 

^m 
f'.'**V. 

**>! J, i.Jto\. A*; .$Jlm*r 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

SI. Casimir Monument 
Company 

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

Didžiausias Paminklam* 
Planai Pasirinkimas BUeeto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIVJ DIREKTORIV ASOCIACIJOS 

diena I r nakt4. 1 W - j f ^ 1 — ^TfZ r 
k a l e , šauki* « M l U ^ l a n d o « * » * * » ' 
mua ^ į Į a f t f r «"°i a u P » t a r ' 

Tcl. SEoląy S-5711 

STEPONAS G. LACHAWICZ. 
2^14 W. 23rd PLACE Tei. Vlrglnia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUHman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 \V. I8th STREET 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTKD STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone: VArds 7-1911 *. 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10881 S. MICHIGAN AVE. Tel. CX)mmodorc 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UT13ANICA AVE. Tel. YArdt* 7-1138,-1139 

jyyyj - į jU L E ¥ , č ,y$ -
4348 S. CAL1FORNIA AVE. TeL LAfayet te 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 W. 46th STREET Tel. Y Arda 7-0781 

** Oranže" rasite vėliausiu, geriausių iiuiŲ. 

22\ pu«l. Kaina $2.50. 
w 

Užsakymus BU piuigaia oiųskin. 
D R A U G A S 

^834 So. O a k l e y Avc . 

KUK y i s^pA 

f! TAUPYKITE 
t : ! r, . "• A* » • • s ' • i 

ateičiai, Pasidėkite ;• 

INMOIITLKI 

CHICAGO 8, 111. 
I I 1.1 II 'n ( 

taupykite šioj tvirtoj, turti 

CHICAGO SAVING 

•YRA; I|MQKAMI 

JOHN 

^ M C ' . ^ ^ : ^ ' V W L ^ I &&•>••' 

gs and Loan Association, KUI 
mcy of the United States Gu 

- -

ŠEIMOS FINANSINIUS REIKALUS. 
n IK TEISINGA PATARNAVIMĄ. 

<»>\<... 

" , . ' ^ * » - " V ' - ; . 

rkant arba štatam namą, visada pasimatyklt< 
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IS ARTI IR TOLI 
j DID. BRITANIJOJ 

— Leonas (Halinis, 32 metų 
i » 
I amžiaus lietuvis, staiga mirė" 
lAlsager šeimų stovykloje. Pa-

X la tviu rašytojas np.e lle- j liko žmoną Tereac ir- du mafta-
tuviŲ liaudies mir/ikii. Žymus meritis vaikus. Buvo susipra jaunesniosios kaitos latvių ra
šytojas Janis Klidzejs su žmo
na Emilija įsigijo biletus ) 
,,Čiurlionio" ansamblio koneer-

les, taurus lietuvis. 

VOKIETIJOJ 

— Memmingen stovykloje y-
ra 345 lietuviai. Ift Memminge-
no 346 li»'tuvh) nėra nė vieno 
dirbančio, nes <*ia suspiesti veik 
visi ligoniai bei jų šeimos na
riai. Viengungių yra vos 40. Vi
si turi Išgyventi is vokiečių tei
kiamos paramos: viengungiui 
43 DM, žmonai 25 DM ir vai
kui 20 DM į mėnesį. Ligonis 

SUSMINKIMF SU CltJRUONlMIAIS 

tą. Jis yra didelis lietuvių kul |dėmis ir vėjais", ši knyga nu-
tūroa, ypae lietuvių liaudies dai P^kta ir padovanota DBLS 
nų ir muzikos mėgėjas. Vieno- Ketteringo skyriaus narių. Ją 
je savo novelių „Baltosios Nak-į dabar bus galima gauti pasi-
tys" jis taip.rašo: „Donatas at įskaityti visose Anglijos viešose 
suka radiją. Kaunas, senosios bibliotekose. Bibliotekos vedė-

Ketterlngo viešoji biblio- T B g a u n a 30 DM priedo. Yra 
labai skaitlingų šeimų, pvz., vie 
na šeima turi net 9 vaikus. Vi
so kolonija turi 118 vaikų iki 
16 metų amžiaus. 

teka praturtėjo nauja lietuvis 
ka knyga — A. Barono „Žvaigž 

BRAZILIJOJ 
Ona Glrtyt l iŠ Taubate, 

lietuvių kanklės. Šie garsai su- jas vietiniame laikraštyje apra jg s P a u i 0 valstybės, atvyko į 
Rio de Janeiro pas specialistę 
gydytoją. Kažkokie parazitai 

jaudiną Donatą. Jis atsiremia i šė knygos įteikimą ir padėkojo 
į stalą ir visas palinksta į r a - ^ t u v i a m s už šią vertingą dova 
dijo pusę. Jis nori būti kuo ar- ] ną. Tokių dovanų reiktų ir dau lįižpuolG jos kojų ir rankų na 
eiausiai prie šių garsų. Jie už- giau Anglijos viešosioms bib- !

 g u g Ranfcų įr kojų nagai nu 
valdo visą jo sąmonv\ jo min- liotekoms padovanoti. 'krito. Daktaras sako, kad to 

Albina Kazlauskaite, ropra-
nas, „Čiurlionio" anaamblio 
narė, atvyksta į Chicaga ir 
dalyvaus „Čiurlionio" koncer
te, kurį rengia „Draugo" 

Bendradarbių klubas. 

Gylis Motiejūnas, pirmasis te 
noras, „Čiurlionio" ansamblio 
narys, dalyvaus koncerto pro

gramoje. 

tys virsta ilgesiu, ir jis šį aki
mirksnį pajunta, kad didis gro
žis gali virsti skausmu... Kank- j m e m i e g t o v i e š b u t y j e s u r e n g ė 
lių garsai skamba kaip sena 
malda, kaip pagarba Dievui". 

— Ruchdeno biznio ir profe- j kią ligą pirmą kartą jis mato, 
siniu moterį; klubas geriausia- j daro stropų ligos tyrinėjimą. 

Rio de Janeiro dienraščiai 
tarptautinį vakarą, į kurį pa- d a u g r a š o a p i c L i e tuvos padė-
kvietė graikų, lietuvių, olandų t- i r k i e k t e n b e l i k o lietuvių, 
ir Korėjiečių atstoves. Lietuvą M a t > b o l š c v i k a i pasišovė visiš-
atstovavo p. Klegerienė, apsi-; k a i ' i f i R a i k i n t i lietuvius, bet var 

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

DRAUGO raštinės adresas: 2384 So. Oakley Ave., Chi-
cago 8, III., (ei. VIrginia 7-6640-41-42 

v D r . P. Daužvardžio, Lie
tuvos konsulo Chieagoje, kal
ba, pasakyta 1952 m. vasario j rengusi tautiniais rūbais. - Ji j ~ a r j i e r n g p a v y k s > 
10 d. Ashland auditorijoje, II-1 trumpoje kalboje papasakojo 

X 

apie mūsų tautos istorija ir kul 
tūrinius laimėjimus. „North-
ants Evening Telegraph" at
spausdino vakaro svečių nuo
trauką ir pastebėjo, kad svar-

Konstaneija ir Vytautas b i a u s i y a k a r o k a l b 5 t o j a i b u v 0 

p. Klegerienė iš Lietuvos ir dr. 
\Vang Koh iš Korėjos. 

linois kongresmano Fred E. 
Busbey rekomendavimu, buvo 
įtraukta į JAV kongreso re
kordus. 

Čepai susilaukė dukrelės, ku
riai duotas vardas Rasa-Mari-
ja. Motina su dukrele grįžo iš 
ligoninės, motina ir dukrelė ge
rai jaučiasi; vyras ir tėvas Vy 

— Margučių balius. Antrą 
Velykų dieną Londone Lietuvių 

tautas Čepas yra „Draugo", Namuose buvo suruoštas mar-
rinkėjas (linotipininkas). Svei- gučių balius. Prie velykiškai pa 
kiname! 

— Vytas Petronis, spaustu
vės savininkas, iš Rio de Ja
neiro, rengiasi vykti į JA Val
stybes prekybos reikalais. Taip 
pat žada aplankyti savo brolį 
Česlovą, kuris gyvena Chicago
je. 

— Stasys Strimaitis su šei
ma iš Rio de Janeiro išvyko į 
Argentiną atostogauti ir pre
kybos reikalais. Ti? turi rašo
mųjų ir Bąskaityoo* mašinėlių 
dalių dirbtuvę. puošto stalo senesniojo am

žiaus publika vaišinos užkan-
Marerte Tamanausk.ene, j d - i a i s j f a l u - i u 0 s a l g j e a k o r . 

žmomoji Bndgeporto veikSja. | ^ ^ , , y i m (eM) j a u . 
ypatingai i r i l i n k a r a i n o p u i k i a m u z i k a . l Kultūros Draugijos nuo 

URUGVAJUJ 

savybės pirkimo komisija rū 
pinasi kiek galima greičiau su 

gražiai moka numarginti vely
kinius kiaušinius. Švenčių me- Velykų šventėse Angliiai bu
tų ją aplankiusioms draugėms vo nepagailėta nei skaisčios 
ji rodė prieš daugelį metų nu- saulės, nei tikro pavasariško 
margintus margučius ir įdo- džiaugsmo. Todėl iš tolimesnių 
miai papasakojo Velykų šven- j Anglijos vietų buvo atvykusių į j i m i n i n k s e k r e t o 

cių papročius, kokie būdavo .žmonių praleisti Velykų sven 
prieš kelias dešimtis metų Dzū'čių Lietuvių Name. 
kijoje. 

Šuo/o kanalo 
katalikai 

Suezo kanalo katalikams 
prasidėjo sunkūs laikai. Politi
ne ir karine padėtis šiame ra
jone daro įtaką į religinį gy
venimą. Nacionalizmas ir reli
gija muzulmonams yra tamp
riai susijusios sąvokos. Taip, 
pavyzdžiui, egiptiečiai gavo spe 
cialų El-Azhar miesto dvasiš
kio (augščiausio mahometonų 
bažnyčios valdytojo) palaimini
mą kovoms su britais. Laisvės 
kovos ir religiniai karai suta
patinami. 

Iš 200.000 bendro skaičiaus 
gyventojų, 10,000 katalikų su
daro įsidėmėtiną mažumą. Kar 
tu su 33.000 kitų krikščionių, 

Chicagoje 

< Inžinierius Juozas Sr.mai- D r A n k u d a v i č i u s , i k i š i o l 
tis, baigęs savo mokslus prieš g y v e n c s E l i z a b e t h 0 i N< j i S g i . 
karą Belgijoje, dabar lanko in- ^ j B a l t i m o r c 

Žmona ir duk 
imenjoa mokyklą, norėdamas r c l 5 , k , r u d e n g d a r i l i e k a g e . 
gauti teises JAV. Dieno, metu n £ ) j e y i c t o j e p o n a i J u š l d a i m_ 
net 10 valandų dirba fabnke .r r U Q Š ė d r A n k u d a v W i u j m i a . 
vakaram dar stengia važiuoti j t u V ( , s k u r i o s j e d a l 1 5 d a k 
mokyklą. Jau vien, meta. bai- t a r o . k a i , r b i e i u l i 
giasi. ka,p jis savo mokslą tę- i S l e i s t u v S s b u v o n u o s a v u o s e sia. Jis gyvena Elizabeth, N. J. 

Kan. Antanas Petraitis, 
Juškių namuose, atokiai už mie 
sto, kuriuos Juškys pats pa

ti. 

pasikalbėjus su juo apie nau- i sistatė, dirbdamas atliekamu 
jąjį „Karalaitės Teisutės" pa- nuo darbo laiku. Namai yra 
statymą, pareiškė, kad „Vaikų | mūriniai, erdvūs ir gerai įreng-
Teatras yra didelė lituanisti
nio ir grožinio auklėjimo mo
kykla ir džiugu, kad tėvai šiuo 
teatru domisi". „Karalaitė Tei
sutė" bus pastatyta gegužės 3 
d. 7 vai. vak. Hamilton Park 
teatrinėje salėje, W. 72 Str. ir , 
So. Normai Ave. kampas. 

rių arba iždininką P. Derinčių. 

TRUMPAI Iš VISUR 

X Lieutviu Teatro premje
roms „Naujieji žmonės" ir „An 
na Christie" pakvietimus iš 
anksto galima gauti ir „Drau- m 
go" administracijoje. 

. jie sudaro beveik penktąją da-
nnkti aukų ir paskolų sumą, ,. .„„ , „ .„ , _ . . 

., .. * ,\A. / n 111 visų kanalo zonos gyventojų, 
reikalingą sumokėti už namus' ir . ... . . . . , ,,.J 

. , „, ., , .. Katalikų padėtis dar yra reiks-
įr sklypą. Tuo reikalu galima . „ XT -AO« ' , 

minga. Nuo 1926 m. paskinos 
misionierių stotys kanalo zo
noje yra sujungtos į vieną a-
postoliarinį vikariatą, kuris a-
pima ir Sinajaus pusiasalį, kur 
gyvena daugumoje misionieriai 
prancūzai iš Lyono. 

Katalikų vyskupas gyvena-
Port-Saide, bet reikšmingiau
sia misijų stotis yra Izmailoje, 
kuri dėl savo strateginės reikš 
mes yra nuolatinių incidentų 
priežastis. Izmailoje katalikų 
pastatai užima ketvirtį miesto. 
Be parapinės bažnyčios yra dvi 
katalikų mokyklos, įvairios so
cialinės dirbtuvės ir viena prie 
glauda. Katalikų apostolatui 
priklauso: kinas, skautų sto
vykla, mokslo ratelis ir kitos 
būstinės. Katalikų institucijos 

— Primine. Maskvos ponas 
A. Višinskis prenumeruoja a-
merikiečių žurnalą „Time". Kai 
žurnalo prenumerata baigėsi, 
leidykla parašė neseniai ir A. 
Višinskiui, apie užsakymo pra
tęsimą, įprastai naudojamą pre 
numeratoriams įspėti laišką. 
Tarp kito tame laiške rašoma: 
„Šiandien jau Ramiojo vande
nyno pakrantėse staugia karo 
šunes ir bet kuriuo metu gali 
iškilti rimtų įvykių, dėlto jums 
naudinga apsišarvuoti patiki
ma informacija. Gera informa
cija padės teisingai vertinti, 

— Paduškaite atėmė gyvybę. 
Mrs. Barbara Hardin, 20 me
tų, uždėjo paduškaite ant savo 
7 mėnesių dukrelės Patricijos 
veido, kai ji verkė, mat, moti
na paduškaite norėjusi paša
linti mergaitės verksmą. Taip, 
verksmo nebėra, bet mažos 
mergytės jau nėra gyvųjų tar
pe — ji užduso. Motina pareiš
kė, kad ji nenorėjusi dukrelės 
nužudyti, o tik norėjo, kad jos 
verksmas nepažadintų miegan
čio tėvelio. 

— Arkliai kalti. Susibankru-
tijo rūbų krautuvės tvarkyto
jas. Jis areštuotas. Sakoma, 
kad jis per šešis mėnesius Chi
cagoje prašvilpė $40,000 „be-
tindamas ant arklių". Jo var-1 
das — Mandel Skar, 2S metų.' 
Sakoma, kad šalia nralošimo 
„ant arklių", Skar dar pralo
šęs $10,000 „mesdamas kau
liukus" Miami, Fla. 

— 2 milionų palikimas. Pa-! 
nelė Kranz, 1555 N. Dearborn, į 
savo testamente nurodo 2 mi-1 
lionų palikimą. Pusė užrašyta i 
jos giminoms, o kita pusė įvai
rioms labdaros draugijoms. Ji 
mirė bal. 11 d. 

— Senatorius Douglas (D. 
111.) pareiškęs, jog jis norėtų, 
kad mayoras Kennelly būtų no 
minuotas į JAV vicepreziden
tus. Chicagos mayoras Kennel
ly pareiškė: „aš nesu kandida
tas, bet ačiū už komplimentą". 

X Aldona Valeišaite pakvie
sta mokytį lietuvių tautinių šo
kių į šv. Adalberto lenkų mo
kyklą. Džiugu, kad mes savo 
tautinės kultūros laimėjimais 
galime praturtinti ir kitus. 

X Kun. Pranas Jakubaitis, 
sėkmingai ėjęs Kolumbijoje Bo 
gotos, mieste lietuvių kolonijos 
kapeliono (pareigas, balandžio 
22 d. išvyksta į Kanadą. Kartu 
su šeima išvyksta ir P. Baro
nas, kuris pastaruoju laiku bu
vo lietuvių komiteto pirminin
ku Bogotoje. 

X Sofija Bartkus radijo pro 
gramoje kas šeštadienį duoda 
„pasaulio lietuvių žinias", ku-, 1 • » 1 T> .*. , sambho koncertą rias patiekia Bal. Brazdžionis. į 
Šios žinios reguliariai bus tran 
sliuojamos šeštadieni 9 vai. ry
te. 

X Solistas Jonas Vaznelis 
guli Franklin ligoninėje, 3240 
W. Franklin Blvd.. Lankymo 
valandos 2-3 p.p. ir 7-8 vai. 
vak. Kambarys 311. Jam pada
ryta apendiko operacija. 

X Medicinos daktaras Anta
nas K y ras prieš 3 mėnesius a-
tidarė savo nuosavą gydytojo 
kabinetą netoli Auroros, Elbur 
no miestelyje. Jis džiaugiasi 
gausia praktika. Jo naujas ad
resas: Elburn, UI. Prieš Vely
kas Kyrai susilaukė dukrelės. 

X Lietuviai studentai, stu
dijuojantieji LTniversity of Il
linois, Navy Pier skyriuje, susi
dėjo pinigų ir nupirko savo pro 
fesoriams ložę į Čiurlionio an-

turi didelį pasisekimą ir kitose 
kiek buBimi įvykiai turės Jta- ^ ^ k u r m a ž i a u k a . 
-M jūaų kraštui ir jdsų n u - | t a U k | | ) k a j p 

pav. Sueze. Kata-
' I likų mokyklos ir ligoninės vi-

— Pakartojo reikalavimą.— 
JA Valstybių redaktorių drau
gija pakartojo savo reikalavi
mą, kad būtų suvaržyta Tasso 
(sovietų) korespondentų kelia
vimo laisvė JAV. Amerikos re
daktoriai primena, jog JAV ko 
respondentai už savo pareigų 
ėjimą komunistinėse šalyse ki
šami l kalėjimą. 

— Atvyksta. Į JA Valstybes 
atvyksta Austrijos kancleris L. 
Figl, kuris bandys gauti iš A-
merikos vyriausybės daugiau 
pagalbos Austrijai. Ligi šiol me 
tinė JAV pagalba Austrijai sie
kia 86 milionus dolerių. 

—Mažėja. Švedijoje komunis 
tai nesudaro rimto gavosūkio 
vidaus politikoje ir komunistų 
partija greitai nykstanti, — pa 

Antanas Kartanas susi- reiškė Švedijos ministeris pir-
tuokė su Grasilda ^Šliūpiene, 
dr. Jono šliupo našle. 

mininkas Tage Erlander, kuris 
dabar lankosi JAV. 

sur mielu noru lankomos. 
Kanalo zonoje yra viso apie 

30 kunigų, 40 pasauliečių-bro-
lių ir 200 vienuolių, kurių mi
sijų darbas, dėl kilusias politi
nės suirutės, pasidarė nepa-

PRA&O MELSTIS 
Anglų deputatas Gower pa

skatino Churchillį prašyti visą 
tautą melstis už teisingą taiką 
pasaulyje ir už tinkamą ekono
minių krašto problemų išspren
dimą. 

— Varpas vei kalba. 2,000 
svarų varpas tylėjęs per 50 
metų Šv. P. Marijos bažnyčio
je, Bergen, Norvegijoje, dabar 
vėl pradėjo skambėti. 

— Už medi $22,000. Austra
lijos medelyno savininkas rei
kalauja $22,000 už nuostolius, 
padarytus sunaikinant lemono 
medžio sėklas. 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

. K R A U T U V E S 
PEČIAI, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKAMHA-
MOS M A AI NOK, BALDAI, MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ n ALDAI 
Didžiausias Pasirinkimas 
MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi IssimokSJlmal 

Baldai padaromi J 
Paga* Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tėl. Vlctor? 2-4326 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayetto 8-3171 

CHICAGO, ILL. 

— TyrinSs gembleriiiB. Chi
cagos miesto tarybos komite
tas, kuris tyrinėja politikos ir 
nusikaltimų sindikato santy
kius, paskyrė savo svarbiausiu 
tyrinėtoju Aaron M. Kohn, ku
ris yra buvęs FBI -pareigūnas, 
.lis yra 41 meti) amžiaus. Jis 
gali smarkiai čiupti gembleriUfl 
i nagą. 

VidurmieHčio viešbučiuose. 
Chicagos vidurmiesčio viešbu
čiuose pabrango plaukų kirpi
mas. Norėsi plaukus nusikirpti 
vidurmiesčio viešbučių kirpyk
lose — mokėsi $1.50 (pirmiau 
buvo $1.35). 

— Mayoras Kennelly jsakė, 
kad Lloyd M. Johson. gatvių 
komisionierius, tuojau padary
tų pranešimą dėl naujų šviesų 
South Side gatvėse. Apylin
kėje 51 ir 55-tos gatv. yra se
nos šviesos, 0.ė\ kurių yra nu
siskundimų. 

— Aktorius Vincent Gordon 
sumušė c.hicagietį Richard Wil-
liams, kad jam nepatiko, jog 
chieagietis į jį pažiūrėjo. Ar 
nekeista? 

— Viena is pirmųjų Chica
gos moterų gydytojų, dr. Kate 
Levy, ateinantį antradienį šven 
čia 90-tą savo gimtadienį. 

— Nutraukė ranką. Maho-
ney's klubo basemente, 929 W. 
69 Str., įvyko paslaptingas 
sprogimas, kuris bartenderiui 
Henry Dozman, 65 metų, nu
traukė ranką. 

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

REIKMENYS. 

WFISS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 

4057 So. Aivhor Ave. 
Tol. YArds 7-8«fl6, ChiCftgO :*2' ,1,« 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA TFRKJIAUSTYMU 

Ir įvairių daiVtų pervežimus 
Taip pat persiunčiame i užsieni 

pakietčlius įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

i Chicagiečio nuotykiai 
< Maskvoje 

Kremliaus ponai buvo sušau-
I kę ekonomine konferenciją Mas 
i kvoje. Tos konferencijos svar-
i blausias tikslas buvo — pra-
! vesti komunistinę propagandą. 
Nu, ir Chicagos pramoninin

k a s K. H. von Henke, Ameri
can Electric Tusion Corp. pir-

' mininkas, buvo nuvykęs j Mas
kvą. Von Henke yra gimęs Ru
sijoje, 1906 m. atvykęs į JAV. 
Vykdamas j Maskvos ekonomi
nę konferenciją, jis pareiškęs, 
jog jo kelionė j Maskvą „padė
sianti JAV ir Maskvos santy
kiams". 

R. H. von Henke esant Mask 
voje, Chicago Daily News ko
respondentas kalbėjosi su juo 
telefonu transokeaniniu keliu. 
Sis pramonininkas atsakė j ke
lius korespondento klausimus, 
neužmiršdamas pabrėžti, kad 
oras Maskvoje labai gražus, 
miestas puikiai atrodąs ir t. p. 

Chicago Daily Nevvs kore
spondentas klausė Henke: 

— Ar tamsta matei augštų 
Rusijos pareigūnų. Jis atsakė: 
„taip, kelis, visi jie importo ir 
exporto srities. 

— O Staliną ar matei? 
Šis klausimas buvo kores

pondento kartojamas kelis kar 
tus, bet Henke niekaip nega
lėjo girdėti. Kai reporteris po 
to paklausė, koks gi Maskvoj 
oras, Henke tuoj paskubėjo at 

'sakyti, kad labai puikus. Kai 
; reporteris vėl paklausė: , # r 
; matei Juozą Staliną?" Henke 
atsakė: „negaliu jūsų girdėti, 
atsiųskite telegramą. Dėkui už 
paskambinimą". 

Tai matai kokie dalykai vyk
sta bolševikų „rojuje" ir Henke 
mano, kad jo kelionė j Maskvą 
„padėsianti JAV ir Maskvos 
santykiams". 

Taip, jo kelionė jau ir „pa
dėjo", nes už šį pasikalbėji
mą telefonu buvo sumokėta 
$30.00, iš kurių $6.00 eina val
stybiniams mokesčiams. 

PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ. 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

Pradedant 18t7 metais, lkj ilal die
nai taupytojai Dtetrlet Savinos b-vPJ 
pelnS Ir pelno didesni uidarbj ant su
taupo. . . . nežiūrint sąskaitos balanso... 

DABAR . . . nuo liepos 1 d.. . . mu
ši, dividendas tapo pakeltas net 25% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai Šiandien 
uždirba daugiau negu btle kada pir
miau . . . Apart pelno, Dlstrtct Savlngs 
telkia Jums pilniausiai apdraustą ap
saugą . . . u* draugiškiausia patarnavl-

Dlstrict Savings 
euruz cCoan cnsi4octQAum 

3236 South Halsted St. 

lot, M Mott ' l , Swtotr 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
S A V I N G S SS 

•KM/ 

B.R.PIETKIEWICZ » E i 
\ • , - . , • 

• 

• 
. .. . 

s 

file:///Vang

