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VYKSTA PALIAUBŲ DERYBOS 
Europos vienijimo miglas blaškant 

JUOZAS LINGIS 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Susirinko dideli Europos Ta- i Europos politiniai vienetai susi-
rybos vyrai Strasbourge, apsi
barė ir išsiskirstė, nieko nesuta
rę dėl bendros Europos kariuo
menės sudarymo. Anglijos laiky
sena pasiliko nepajudinama. 
Tas britų nusistatymas ir įbloš-
kė Europos Tarybą į krizę, ku
rios dramatiškiausias momentas 
buvo demonstratyvus tarybos 
pirmininko Spaako atsistatydini 
mas. Spaak priklauso prie tų 
belgų, kurie kartu su Prancūzija 
ir kitomis lotynų valstybėmis 
nori Europos federacijos. Angli
ja ir Skandinavijos valstybės 
tuo tarpu tvirtino, kad tokiai fe
deracijai trūksta galimumų. Si
tuacijos nepraskaidrino nė Chur 
chilio trumpas vizitas Paryžiuje. 

Kuo gi savo nenorą federaci
jai motyvuoja švedai? Prof. 

"Bertil Ohlin, antros savo didu
mu švedų politinės partijos va
das, dalyvavęs ir daug kalbėjęs 
tuose pasitarimuose Strasbour
ge, mėgina duoti Švedijos nusi
statymą tuo klausimu. Jo min
tims nesvetimi ir konservato
riai bei socialdemokratai. 

Europos Taryboje jau nuo pat 
jos sudarymo buvo būdingas fe-
deralistų atsisakymas priimti 
Didžiosios Britanijos „ne". Bu
vo tikimasi; kad pantlžu 1>ūs ga-
Įima priversti anglus prisidėti 
prie tokios politinės situacijos. 

jungtų. 
Prof. Ohlin prisidėjimą prie 

politinės Europos federacijos 
laiko tuo pat, kaip ir prisidėjimą 
prie Atlanto pakto, nes prakti
koje būtų tas pats. Ekonominis 
Europos suartėjimas, profeso
riaus nuomone, yra daug svar
besnis. Einant tuo keliu, prisidė
tų ir Švedija su Šveicarija bei 
Airija, kurios nėra Atlanto pak 
to nariai. Federalistinė Europa 
ekonominius klausimus tikriau
siai taip imtų tvarkyti, kad tos 
trys valstybės ir toliau liktų 
nuošaly. Tai faktai, kurie paaiš
kina anglų - skandinavų nenorą 
tokiai politinei federacijai. 

Bet prof. Ohlin puikiai supran 
ta priežastis, kodėl pietinės vals
tybės tokios federacijos trokšta, 
nes tik tokiu būdu būtų galima 
patenkinamai įtraukti Vakarų 
Vokietiją į demokratinę bendruo 
menę. Vokiečiai turi kitus mo
tyvus, bet išvados tos pačios. 
Vokietijos apginklavimas grėstų 
dar nelabai susitupėjusiai Vaka 
rų Vokietijos demokratijai. 

„Natūraliausia tų sąlygų iš
dava, mano nuomone, turėtų bū
ti pastangos sudaryti kontinen
to politinę federaciją tarp Pran
cūzijos, Vokieitjos ir Italijos 
fcaip branduolio, prie jų prijun
giant dar ir Benelux valstybes", 
sako prof. Ohlin. Tą mintį jis 

„Mano nuomone". rašo prof. i jau buvo siūlęs 1949 ir 1950 m. 

TRUMANAS KALBA, CHl RCHIIJS KLAUSOSI 

Kai prezidentas Trumanas skaitė kongrese savo metinį pranešimą apie valstybes reikalų stovį, jo 
kalbos klausėsi garsiausias Anglijos oratorius W. Churohill (centre dešinėje). Jis kartu su savo 
užsienio reikalų ministru Edenu (dešinėje) ir prezidento Trumano žmona sėdėjo prezidento svečių 
ložėje. Užpakaly kalbančio prezidento sėdi viceprezidentas Barkley (INS) 

Sukaktis atžymėta priekaištais 
Aviacija naikina priešo patrankas 

i . — -

Ohlin, „tai buvo kvaila politika. 
Atsakingumas, kad Europos Ta
ryba ligi šiol, palyginti, nedaug 
tenuveikė, nekrenta vien tik ant 
anglų bei .skandinavų, kaip kad 
federalistai tvirtina, bet atsakin 

Europos Tarybos pasitarimuose. 
Taigi geriau politinė kontinento 
federacija, negu jokios. 

Žiūrint iš karinio taško, anot 
prof Ohlin, Vokietijos dalyvavi
mas yra tuo tarpu pats centrinis 

ga yra ir antroji pusė, atsisakiu- Europos Tarybos darbo klausi
mas; jis be to Prancūzijoje ir 
kitur vaidina ir psichologinį vaid 
menį — tai būtų pažangos paro
dymas Europos bendradarbiavi
me. Kaip tas bendradarbiavimas 
vyktų (Europos Tarybos ar ko
kios nors organizacijos a la 
Schumano plano tipo rėmuose) 
vaidina netaip didelį vaidmenį. 
Nėra negalima, kad dėstant vie
ną Schumano planą ant kito 
(reikia neužmiršti, kad prancū
zai jau ėmėsi iniciatyvos paruoš 
ti planą Europos žemės ūkiui bei 
prekybai derinti) pamažu bus 
galima prieiti prie tikros politi
nės federacijos tarp Prancūzi
jos, Vokietijos ir Italijos, extra-
ordinarianiais nariais prijun
giant ir Benelux kraštus. Bet 
šiuo metu, anot profesoriaus, 
apie tai nieko tikro pasakyti ne 
galima. 

si pripažinti faktus dėl dabarti
nio bendradarbiavimo galimu
mų". 

Nuomonių skirtumas dėl ben
dradarbiavimo tarp demokrati
nių Vakarų Europos valstybių 
pirmų pirmiausia nepriklauso 
nuo klausimo kuo greičiausiai im 
tis veiksmų demokratinėms vals 
tybėms sujungti. Aktualesnis 
klausimas yra šis: ar Vakarų 
Europa, norėdama tuojau sustip 
rinti savo karinius pasiruoši
mus, privalo tuoj pat griebtis 
politinio federalizmo tipo prie
monių? Lotynų kraštai tuojau 
atsako „taip", rasdami gyvo pri
tarimo ir pas Amerikos vyriau
sybę. Anglai gi tuo tarpu nėra 
įsitikinę, kad politinio federaliz
mo pastangos turėtų būti sulie
tos su Vakarų Europos demokra 
tijų kariniu sustiprėjimu. „Arti
miausiais metais vargiai ar ga
lima tokiais keliais gynimosi pa
jėgas padidinti. Pakankamo gy
nimosi organizacija yra dabar 
patikėta Atlanto pakto organiza
cijai", rašo prof. Ohlin. 

Tariantis su amerikiečiais 
Strasbourge, norvegas Moe dar 
ir iš kito požvilgio kritikavo 
amerikiečių - prancūzų nuomo
nę. Anot jo, jeigu į politinį de
mokratijų suartėjimą žiūrėsime 
pirmų pirmiausia iš karinio pa
siruošimo požvilgio, prie politi
nės Europos federacijos dar ne
bus prieita. Natūraliausias iš
sprendimas turėtų būti politinis 
žingsnis po žingsnio Šiaurės 
Amerikos ir Vakarų Europos ar 
tėjimas. Geriau Atlanto unija, 
negu Europos unija! Amerikie-

Du l?ivai paskendo 
LONDONAS, saus. 11. — At

lante audros sužalotas Ameri
kos prekinis laivas Flying En
terprise po 14 dienų plūduriavi
mo paskendo. Jį buvo prisikabi
nęs vilkti į Anglijos uostą anglų 
vilkikas, bet po kelių dienų nu
trūko Virvė. Tuo tarpu vėl kilo 
audra ir laivo gelbėjimas pasida
rė nebeįmanomas. Laivo kapito
nas išbuvo ant laivo iki pasku
tinės galimos minutės. Jis išgel
bėtas. Laivo savininkas turi apie 
4 mil. dol. nuostolių. 

SEATTLE, saus. 11. — Kitoj 
pusėj Amerikos kontinento, šiau 
rės Pacifike, Vankuvero salos 
erdvėje audros sužalotas kitas 
prekinis laivas, kurio įgula jau 
jį apleido gelbėjimosi laiveliuo
se. Lėktuvai nelaimės vietoje ne
pastebėjo nė laivo nė gyvų jūri-

-

Italas apie lietuvius Kazachstane 
* 

MUNSAN, saus. 11. — Vakar sukako pusė metų Korėjos pa
liaubų deryboms. Abi pusės pasikeitė kaltinimais už derybų del
simą. 

Peipingo radijas teigė, kad 
sąjungininkai paliaubų nenori. 
Jų intencijas išduoda užsispy
rimas neleisti Š. Korėjai paliau
bų metu statyti aerodromų. 
Toks reikalavimas esąs kišima
sis į š. Korėjos vidaus reikalus 
ir todėl negalėsiąs būti patenkin 
tas. Prieš 3 dienas sąjunginin
kams įteikti pasiūlymai esą pa
skutiniai ir daugiau nieko ne
lauk tina. (Komunistų pasiūly
mai patenkina visus sąjunginin
kų reikalavimus, išskyrus tik tą 
vieną aerodromų reikalą). 

Neliko skolingi ir sąjunginin
kai — ir jie per savo radiją kri
tikavo komunistų taktiką, pridė 
darni kaltinimą, kad komunistai 
nėra nuoširdūs paliaubų derybo
se ir tarnauja ne savo kraštams, 
bet klauso Maskvos klikos nu
rodymų. 

Per savaitę išjungta 6,000 
komunistų 

eilių užmuštais, sužeistais ir ne
laisvėn paimtais išjungta 6,000 
karių. 

Aviacija prieš artileriją 

Sąjungininkų aviacijos vado
vybė praneša, kad jau ištisas 
mėnuo tam tikras lėktuvų kiekis 
yra skirtas tik priešo artilerijai 
naikinti. Tokios priemonės rei
kėjo imtis todėl, kad priešo arti
lerijos pabūklai yra gerai už
maskuoti kalnuose ir artilerijai 
neprieinami. Artileriją prieš pa
trankas nukreipus, sąjungininkų 
aukų skaičius nuo priešo artile
rijos žymiai sumažėjęs. 

• Komunistų delegacija vakar 
perdavė sąjungininkams paliau
bų derybų vietoje 150 karo belais 
vių laiškų, skirtų namiškiams 
Amerikoje. 

ROMA, — Lietuvos pasiunti
nybė prie Šv. Sosto yra gavusi iš 
vieno Italijos piliečio laišką, ku 
riame jis sakosi buvęs sovietų 
belaisviu 1942 — 1947 m. Jam 
tekę matyti daug koncentracijos 
stovyklų ir būti net drausmės 
darbo batalionų viršininku. Lie
tuvių jis sutikęs stovykloj Nr. 
190 Vladimiro mieste, prie Mas
kvos, kur jie buvo atvaryti dar
bams motorų ir traktorių fabri
kuose Stovyklos NKVD juos 
persekiojusi daugiau negu ki
tus. Kadangi daugumas jų buvo 
jau senesnio amžiaus žmonės, 
tai jie buvo visiškai pasidavę sa 
vo likimui. 

Lietuvių minimasis karo be
laisvis matęs taip pat Kazachs-

ninkų. Manoma, kad visi jau yra t a n o mg]ių kasyklose. Diesgaga-
no stovykloje, 800 km. nuo Ka-žuvę, nes vandenynas labai triuk 

šmingas 

Angliakasiai ginasi 
Kovos fronte vyksta, nors WEST FRANKFORT, 111. — 

šiose stovyklose: Mizinofko, kur apie jas daug nekalbama. Kad Angliakasiai tos kasyklos, kur 
jie dirba fabrikuose ir prie že- taip yra, aišku iš to, kad pirmą- neseniai žuvo, sprogimui įvykus, 

Jo žiniomis, lietuvių dar yra 

mės kasimo darbų; Nr. 165, kur 
jie skirti kirsti miško; Gusstali-
ne — dirba prie miško kirtimo 
ir žemės kasimo; Nr. 14 — 20 
km. nuo Karagandos — čia jie 
dirba akmens kasyklose, prie 
namų statybos ir žemės kasimo 
darbų; Karagandoje — dirba 
anglies kasyklose; įvairiose ki
tose Kazachstano respublikos 
vietovėse. (Elta). 

ją sausio mėn. savaitę iš priešo j 119 angliakasių, atsisakė leistis 
į požemius tol, kol kasyklos ne
bus padarytos saugios. Sprogi
mas |vyko metano dujoms užsi
degus. Jas galėjo uždegti elek
triniai motorai ar deganti ciga
retė. Kadangi visi buvę šachtoje 
žuvo, nebeliko liudininkų pade-

rasiorims vinys IIKO 
tik svajones 

BERLYNAS, saus. 11. — Vo
kiečių protestantų pastorius Nie 
moeller grįžo iš Maskvos, kur jį gimo priežasčiai nustatyti. 

Eisenhoweris laisvas 

buvo pakvietusi ortodoksų baž
nyčios vadovybė politbiurui pa
tariant. Niemoeller dar nesako 
apie ką ten kalbėjosi, bet jo vir
šininkai skelbia, jis kalbėjosi su 
Višinskio pavaduotoju Zorinu 
dėl vokiečių karo belaisvių atei
ties. Maskvos taikos komitetas 
jam patiekęs daug skundų dėl 

zachstano sostinės Karagandos, 
vadinamosios Alkanosios stepės 
zonoj, jis taip pat radęs nemaža 
lietuvių dar 1947 m. Ten ištrem
ti mūsų tautiečiai turėdavę at
likti žemės kasimo darbus. Jo 
teigimu maisto stoka ir labai 

no skirtis su teisingumo sekre- griežtas lietuvių deportuotųjų 
toriumi McGrath (tokie gandai traktavimas nemaža nuvarė į 

išvalyti kyšininkus 
VVASfflNGTONAS, saus. 11. 

— Prez. Trumanas ne tik nema-

buvo), bet nutarė jam pavesti iš 
valyti valdžios įstaigas nuo ne
sąžiningų valdininkų. Pirmiau 
buvo manyta sudaryti tam rei
kalui specialią komisiją, bet da
bar nuo jos atsisakyta. Nesąži
ningi valdininkai bus skaudžiai 
nubausti. 

kapus. 

— — _ — — 

Kad nebūtų antros Korėjos... 
JAV. anglų ir pranzūzų štabų posėdis 

— — • » 

VVASHINGTONNAS, saus. 11. — čia šiandien prasideda 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzijos štabų viršininkų pasitarimai 
pietryčių Azijos gynybos reikalu. 

Visas dėmesys būsiąs nukreip , • 
tas į Indokiniją, kur, sakoma, Ki 
nija gali padaryti antrą Korėją, 

kiek, kas ir kada veiks tai erdvei 
nuo komunizmo apsaugoti, 

kai taika bus atstatyta pirmojo- Amerikoje buvo svyruojama 
kiek įsipareigoti pietryčių Azi
joje — ar apimti į nuo komu
nizmo ginamą erdvę Indokiniją, 

Pietryčių Azijos problemų 
sprendimą paskubino Churchilio 
- Trumano pasitarimai. Juodu Malajus, Burmą ir Siamą? Tvir-
sutarę bendrus principus, užsie-1 tinama, kad Churchilio - Truma-
nių reikalų ministrams pavesta | no konferencija nebepaliko jo-
dar šią savaitę suformuluoti ben kių abejonių, jeigu jai vos tik pa 

sibaigus štabų viršininkams įsa-

Rusija turės duoti 
belaisviu ataskaita 

VVASfflNGTONAS, saus. 11. 
— Sovietų Rusija nedavė atskai
tomybės už 300,000 japonų ir 
veik du milionu vokiečių karo 

• belaisvių. Yra tikrai žinoma, 
kad žymi dalis tų belaisvių dar 
gyva, daug jų, žinoma, yra mirę. 
Visokiais būdais buvo bandoma 
priversti Rusiją grąžinti gyvuo
sius ir pranešti pavardes miru
siųjų, kad būtų galima sutvar
kyti jų palikuonių reikalus. 

Reikalas galop buvo perduo
tas Jungt. Tautoms, kurios su
darė komisiją ištirti kas atsiti
ko su II pasaulinio karo belais
viais ir kaip palengvinti jų re
patriaciją. 

Komisija rinko žinias visus 
metus ir sausio 21 d. Šveicarijo
je pradeda viešus posėdžius. Ta 

tik paties prašymu 
VVASHINGTONAS, saus. 11. 

— Prez. Trumano spaudos kon
ferencija vakar buvo ilga ir įdo- i vokiečių karių elgesio karo me-
mi. I tu. Ne ką Niemoeller ten bus 

Suprantama, kad Eisenhowe-! pešęs, nes pats sako, kad ne vi
rio kandidatūra buvo dėmesio sos jo svajonės išsipildė. Nie-
centre. Ryšium su generolo pasi-
ketinimu būti Amerikos prezi
dentu, iš savo pareigų Europoje 
jis nebus atleistas, nebent pats 
įsakmiai to paprašytų. Jis esąs 
pažadėjęs prezidentui būti ten 
tol, kol prezidentas norės, ta
čiau jis jį nuo to pažado vykdy
mo atleisiąs, jei būtų reikalo. 

Spaudos žmonės norėjo išgau
ti prezidento planus tuo atveju, 
jei gen. Eisensoweris būtų no
minuotas pas respublikonus. Tru 
manas pasisakė neturėsiąs ir ta
da jokios baimės būti demokra
tų kandidatu, tačiau su savo pla 
nų paskelbimu jis nelauksią^ 
respublikonų konvencijos — jo 
planai būsią žinomi anksčiau. 

moeller yra politikuojantis paą-
torius, dažnai kritikuojąs Vaka
rus už pešimasi su Rytais. 

Kadangi Rusijai ateina laikas 
atsiskaityti už karo belaisvius, 
tai Niemoeller, turbūt, ir buvo 
atkviestas Maskvon, kad „tai
kos" komitetas jam papasakotų 
apie vokiečių kareivių žiauru
mus ir jo asmeny rastų užtarėją 
jų laikymui Rusijoje, kad jie ga
lėtų išpirkti kitų nuodėmes. 

Kasyklų inspektoriai pereitą 
vasarą buvo suradę toje kasyk
loje daug trūkumų, kurių savi
ninkai neskubėjo pašalinti. Po 
nelaimės pasidarė budresni pa
tys angliakasiai, savo gyvybe 
susirūpinę. 

Gamybos suvaržymai 
VVASfflNGTONAS, saus. 11. 

— Nuo balandžio mėn. numatyti 
nauji civilinės gamybos suvaržy
mai. Namų statyba bus suma
žinta dar 23 proc., automobilių 
gamyba 7 proc., o retus metalus 
vartojanti namų apyvokos gami
nių pramonė sumažinama dar 
10 proc. 

Kalendorius 
Sausio 11 d.: šv. Higinas. Se

novės: Audris ir Gintė. 
Sausio 12 d.: šv. Arkadijus. 

Senovės: Abaris ir Lengvine. 
Saulė teka 7:18, leidžiasi 4:41. 

• • 

drą politiką, o kariškiams — tas 
čiai iš savo pusės pareiškė, kad idėjas paversti strateginiais pla- kyta susirinkti gynybos planams 
būtų geriau, jei maži Vakarų nais, kuriuose bus pažymėta I aptarti. 

svarsto 
Schumano planą 

BONN, saus. 11. — V. Vokie
tijos parlamentas pradėjo svars 
tyti Schumano planą anglies ir 
plieno pramonei bendron vado-
vybėn pavesti. Diskusijas atida
rė pats kancleris Adenaueris, ra
gindamas planą patvirtinti. Jei 
jis būtų atmestas, Adenaueris 
nebematąs vilties pamatyti su
vienytą ir* ekonomiškai stiprią 

proga JAV pasiuntė Maskvai i Europą. Prancūzijos parlamen-
pakvietimą atsiųsti į komisijos I tas planui jau pritarė. Jei jis | laivai. Lankys, sakoma, tuos uostus, kur numatytos laivyno bazės. 
posėdžius atstovą ir patiekti gy pralys pro Vokietijos parlamen- — Sąjungininkų nelaisvėje esą kinai krauju pasirašą prasy-
vų ir mirusiųjų karo belaisvių tą, tai liks dar Italija, Belgija,! mus nesiųsti jų atgal į Kiniją. Jie grasina nusižudymu, jei jų pra-
sąrašus. Olandija ir Luksemburgas. I šymas nebūsiąs išklausytas. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakar atvykęs į Neto Y orką, ChurchUis ilsisi savo seno 

draugo B. Barucho namuose. Ryt ChurchUis išskrenda į Kanadą, 
Itur išbus 5 dienas. Dar grįš į Washingtoną pasakyti kongresui 
kalbos. , 

— Miršta Paryžiuje gen. Lattre de Tassigny, vienas žymiau
sių ir gabiausių prancūzų generolų ir valstybininkų. Neseniai jis 
buvo pasiųstas į Indokiniją karinių ir politinių reikalų tvarkyti. 
Jis grįžo neseniai Paryžiun su radikaliais pasiūlymais, kurių, de
ja, pats jau nebegalės įvykdyti. 

— Prez. Trumanas pasiuntė senatui Japonijos taikos sutartį 
su prašymu paskubinti jos patvirtinimą. 

— Tarp Paryžiaus ir Lamanšo kanalo Prancūzijoje amerikie' 
čiai statys sprausminių bombonešių bazę, kuri bus jau šešta šiame 
krašte. 

— Viename Formozos uoste Amerikos laivas iškrauna karo 
medžiagas, skirtas Chiang Kai-sheko kariuomenei. Daugiausiai 
esą artilerijos pabūklų. 

— Vizituojąs Ispaniją JAV laivynas jau įplaukė į Barcelonos 
uostą — pirmą numatytą sustojimo vietą. Vizite dalyvauja 35 

% 
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sai, į kuriuos jau įsirašė per tingą lietuvių kalbos mokymą 
20 asmenų. Kursai darbą pra-|ir įteikė* dovanele, 
des ateinančią savaitę ir teais 

Clevelando Arkivyskupo nutarimas 
CLEVELAND, Ohio. — Cle- "KadanKi Jūs esate pasiryžę 

velandas jau senokai vargsta su saugoti JŪSŲ brangų turtą — 
lituanistikos mokykla. Prade- didžiąsias u kilniąsias Jūs* ša-
jusi veikti šv. Jurgio mokyklos lies kultūrines tradicija*, Jūs 
patalpose, vargo mokykla, dėl tuo pačiu esate įpareigoti rody-
susidariuaių sąlygų, darbą ten 
nutraukė ir po kiek laiko jį 
pradėjo tęsti lietuvių salėje ir 
Norwood skaitykloje. Savo 
ruožtu tremtiniai antrą kartą 
kreipėsi į Clevelando arkivys
kupą, prašydami padėti jautrų 
klausimą išspręsti. 

S. m. sausio 3 d. gautas ilgas 
ir išsamus raštas, kuriame 
Msgr. J. Krol praneša, kad: 1. 
tikybos lietuvių kalba dėstymui 
ir lietuvių kalbos mokymuisi 
leidžiama naudotis šv. Jurgio 
parapijos mokykla keturias die
nas per savaitę. Kvalifikuotus 
katalikus mokytojus, kurie turi 
būti patvirtinti klebono, parūpi
na mokyklos vadovybe. "Tevai 
yra atsakingi dėi pamokų lan-
k\ m<>. Jei lankymas nutruks 
bus laikoma, kad ievai neturi 
jokio intereso toms 
sakoma rašte. 2. 

U pagarbos ir Jūsų katalikų 
brolių tiek seniau tiek dabar 
įgytoms tradicijoms, ypatingai 
kreipiant dėmesį į savišalpos 
saistus, kurie jungia visus, gy
venančius tikra krikščioniško
sios dvasios meile". 

Ši žinia visų geros valios lie
tuvių buvo džiaugsmingai su
tikta. Ja džiaugiasi ypatingai 
tie, kurie kantriai ir nuoširdžiai 
troško, kad šis trynimasis kar
tą pasibaigtų ir kad darbas bei 
energija būtų įkinkoma konkre 
čiam ir kilniam tikslui, dėl ku
rio sielojasi visa Clevelando lie
tuviškoji visuomene. 

Gausus parengimų sezonas 
AKo vakaras, kuriame buvo 

suvaidinta A. Gustaičio kome-

2 Haėn., dirbant po 8 vai. kas 
savaitę. Kj-rsų vedij» paskir
tas inž. dr. A. Nasvytis, su ku
riuo kursų reikalais galima su
sisiekti telefonu Ex 1-0852 va
karais. 

Kadangi šiuo motu yra labai 
didelis įrankių braižytojų pa
reikalavimas, tai užsimotu kur-

*sue pabaigti per kiek galima 
trumpesni laiką. 

Gražiosios lietuvaites -
• Clevelando pasižymėjusi} jau 

nųjų sportininkių . krepšininkių 
Nijolės Balčiūnaitės, Elvyros 
Šikšniūtės, Aušrelė? Barzdukai-
tės ir Nijole* Ambrasaitės, ku
rios dalyvaus Daisy Mae varžy
bose, gražią nuotrauką įdėjo 
"The Cleveland Press" savo 
sausio 3 d. laidoje, pažymėda
mas, kad šios gražiosios spor
tininkės yra lietuvaitės tremti-
I l t y O . # 1 1 ; iii 

Minima seselė yra mokyklos 
vedėja, prityrusi pedagogė, g a 

1938 meta s baigusi Vytauto 
Didžw>j© universitetą Kaune. 

Visuotinė istorija yra Dievo 
orkestras, kuriame kiekvienos 
tautos krtorija yra instrumen
tas ir kiekvienas įvykis — sty-

—V. J. ftudrikas 

Br. 
t !>*i«%.jV v k* *• *T~)raugą 

<* 
VJEMBFP 

LANKOMAS 
F O T O G R A F A S 

*315 SOUTH HALSTED STREET 
Telef. YArds 7-1546 
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ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

^ 

TeL: Oflao HR4-6699 . r e * Cl^4-0»55 

DR. A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 ir 6—9 

šeštadieniais nuc 1 iki 4 vai. p.p 
išskyrus k-etvlrtad. ir sekmad. 

_ _ 
Tel.: Ofiso VI.7-65H& rez.R£.7-7»68 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL: 1—3 popiet ir 7—8 v. yak. 
trečiad ir sekmad. ofisas uždarytas 

fteštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
lU/.ld. 3241 \V. flfiTH PLACE 

Te l . : (* i«o MK.4-5849, re/. H11.4-2324 

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

6757 S o . VVestern A ve. 
VAL.: trečiad. ir šeštad., pagal «u-

susnarimą, kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—S vakare 

I. E. MAKAR 

^ 
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1952 m. sausio 4 d. "Drau
ge" Nr. 2 Clevelando žiniose 
apie tragediją Muliolių šeimo
je buvo netikslumų, kuriuos 
maloniai prašau toje pačioje 
vietoje atitaisyti. 

Būtent: tą gedulingąjį šeš
tadienį Šv. Jurgio parapijos 

dija "Šilkiniai pančiai", nesu-1 bažnyčioje įvyko jungtuvės ne 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue Chicago, 111. 
Vtdnry bloko tarp 47th ir 46th St. 

MES APRENGSIME JUS 

mokyklų mokiniai tjaJes tam 
pačiam tikrini Baudoti mokyk 
los klases šeštadienata prieš 
piet. 3. Tėvai, kurie nori, kad 
jų vaikai dalyvautų kartu pa
maldose, juos gali vestis į 7, 
8 ar 10 valandos pamaldas, ku
rių metu pamokslas sakcmas 
lietuvių kalba. 4. Bus bandoma 
vieną kartą per mėnesį duoti 
salę "Ateities" organizacijos su 

• . » . imi I 

trinkimams. j 
. i f,4 

Ta pačia proga Msgr. Krol 

»» traukė daug publikos į lietuvių 
r salę. Tiek pats veikalėlis, tiek 
jo pastatymas neprašoko vidu-
tinumo ribų* 

Ralfo 55 skyrius sausio 19 
d. (šeštadienį) lietuvių salėje 
ruošia linksmą subatvakarį. 
Programoje linksmieji broliai 
su kupletais ir akordeonu. Šo
kiams gros Rimas Gylys su sa
vo orkestru. Pradžia 7 vai. v. 
{ėjimas 75 c. 

Sausio 20 d. 4 vai. lietuvių 
salėje Kultūros Fondas rengia 
jaunimo vakarą. Programą iš-

laiške pa t i ek* t ^ p ~ k l t 7 i r " š » l p i l d y s P ^ " * " ? * * * * * * * 
ivarbių samprotavimų: "Bažny > l e n U i ; P , a m s t s u ' « • * * * * * 

čios dieviškoji misija yra apaš
talauti ir propaguoti Kristaus 
karalystę. Tam tikslui yra p«. 
naudojamos visos galimos prie
monės, įjungiant ir kalbų įvai
rumą. Todėl Bažnyčia gerbia 
kiekvieną kalbą ir ji yra prisi
dėjusi prie daugelio kalbų išto
bulinimo ir išlaikymo, bet jo
kiu būdu Bažnyčios vaidmuo 
negali būti redukuotas tik iki 
kalbų mokymo". 

Palietus lietuvių kalbos už
davinius šv. Jurgio parapijoje 
ir programos perkrovimą mo
kykloje, laiškas baigiamas, iš
reiškiant viltį, kad "augščiau 
patiekti nutarimai išspręs nuo
monių skirtumus ir apjungs 
mintis, širdis ir išteklius tų, ku 
rie yra rišami bendro tikėjimo". 

"Lietuvių tauta, kaip ir dau^ 
gelis kitų. kenčia nuo bendro 
priešo. Tas priešas naudojasi 
savo aukų nevieningumu. Kaip 
visi, taip ir lietuviai negali leis-

klamatoriai ir t.t. 
Yaaarie S 4. įvyksta Lietu

va* universiteto 30 metų įkū
rimo sukakties minejinms iv . 
Jone salėje (prie katedros). Mi 
nėjimą rengia K. F. su akade
minėmis organizacijomis: "Atei 
ties" klubu, Vytauto klubu, aka 
dėmimu skautų-čių sambūriu, 
varpininkais, tautinių korpora
cijų sambūriu, korp. Neolitu-
ania ir Clevelando liet. studentu 
sąjunga. Kalbės paskutinysis 
rektorius prof. inž. Graurokas, 
prof. dr. A. Darnusis ir parof. 
*w» A. • m »... mm. *_•» J. Vi* * • a-'^n*. mj • —r%Jl» J Wtt * ^» * • * * 

ninė programa. 
Sausio 1$ d. taip pat lietuvių 

?aleje rengiamas Tautines a%-
jungo" koncertas - balius su o k 
tetų, baletu ir soliste. Pradžia 
6 vai. vakaro. u 
Susidomėjimas braižytojų 

kursais 
Clevelando lietuvių inžinierių 

valdybos pastangomis suorgani 
7uoti mechanines braižyboj kur 

P. P. Muliolio brolio sūnaus Vy
tauto, bet antros eilės pusbro
lio Balio Muliolio sūnaus Vy
tauto jungtuvės. 

Su pagarba 
Ignas Muliolis, 

P.*P. Muliolio brolis 
Cleveland, Ohio. 

Senelis ir tremtiniai 
ROSELAND, 111. — Kaip pra 

eitais metais, taip ir šiais met-
tais Kalėdų seneKs' gruodžio 

23 d. aplanke Visų Šventųjų pa 
rapijos mokyklą ir gausiai ap
dovanojo tos mokyklos moki
nius. Lituanistikos mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkas kpt. 
Juozas Truakūnas visų tremti
nių tėvų vardu pareiškė padė
ką seselei Perpetuai už rūpės-
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NUO PAT GALVOS 
IKI KOJŲ! 

' •' '. ' 

Turime naujausiu madų kostiu
mų, paltų ir švarkų su šiltais 
pamušalais. 

L Gauta didelis pasirinkimas ru
deninių švarkų ir kelnių, ui 
taip pat žemas karnas, kaip ir 
anksčiau. 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba. 

Dėl jūsų patogumo krautuve 
yra adara ir sekmadieniais nuo 
9:30 iki 2 vai. p. p. 

DUODAME LENGVIEMS 
IŠSIMOKttftifcASlS 

Neimame jokio nuošimčio 
už išsimokėjimus 

H. S E I G A N 
4622 S. Ashland Ave. YArds 7-1272 
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ti nevieningumu tarpt'". 

Pratęsti laikraščių prenumeratas, užsisakyti naujų ii 
įsigyti naujausių leidinių gali spaudos kioske 
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UHMl £ 
JARABAK DRUGS 

Khooe I H HSm) Indiana Harbor, Indiana 
IsriLDOMK VISUS RECEPTUS 
LAIKOME DEGTINE IR VYNĄ 

K A LB A M K LKNKISK AI 

FEDERRL 
SRVINGS 

L 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET MOKA 
GERUS DIVIDENDUS! 

Nelaukite — Pradekite Taupyti Šiandien! 

• kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo 
nors truputį, — taupo planingai. 

• Taupyti reik įprast. Taupyk nors mažai, bet regu
liariai. 

• Nuo 1965 metų kiekvienam taupytojui Mutua) 
Federal Savings moka gerus dividendus du kartu 

savo banko knygutę. 

• Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 
į metus. 

AND l O A N A S I O C I / m O H 
2202 W. Cermok Rd. • CMee#» 8, Mt 
JOHN k KAZANAUSKASį, * • » . • T«L VI rglnlo 7-7747 
Valund<>h: IMrmad., mitrai!. ir penktad. nuo 
tf v. rytu iki 5 v. vakaro. Ketvirtad. auu 
9 v. ryto iki H vai. vak., Seštad. nuo » vai. 
ryto iki 1 vai. p.p. Trečiadieniais uždaryta. 

YArds 7-3526 rez. Fl lont ier 6-1874 

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

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4088 So. Areher Ave. 
(prie Calif ornia Ave.. šiaury t. kam p.) 

Rezid.: 4437 So. Rockuell S t 
Vai.: pirmad.. ketvirtad. ir penktad 
6 - 8 ; antrad. 2 - 4 ir 6 - 8 ; treciad. 
3:30 — 5 pagal susitarimą; eestad. 
1-6. 

Tel.: Ofiso WA. 8-3000, rei. 00 .4-1187 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šc^tad. ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
šeštad. priima tik pagal susitarimą 

Rezid.: 1U838 So. U a t a s h ava . 
— ^ — i — • • # . M M » — — » — . . 

Tel. ofiso VI. 7-0OO0, rez. VI. 7-730* 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4065 Archer Ave. 
Kampas Arch«r California Ave 

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

Tel.: Ofiso VA.7-116«, re/.DA.tt-l 12« 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 \Vest 35th Street 
( kampas Halsted ir 15-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:S0—8:»0 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1-^-4 vai. 
Kea. 3247 S. F,MKKAIJ> AVK. 

t )f. GRoveblU 6-4020, r. HUltop &-1M0 
Dr. Alexander i. iavois 

(JOVAIA4JB) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marquette Rd. 
V A L : Nuo 2 — i v.p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutaitį . 

FeL: Ofiso P1C«-S838, rez, R E . 7 - 9 l t t 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIfrrLVIS OJDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49th Ct_ Cicero 
Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvirtad. 
6:S0—9 v. v. šeštad. 10—2 ir 4—6. 

Butas 1036 S. 48th Ct. 

Telefonas: KEliance 5-1811 

DR. WALTER i. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LLETUV1S GYDYTOJAS) 
8925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—s: 30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti-

Kiuerg. Tel. K£kLde 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, 111. 
Tel. LAiayeue 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv. 12—2:80 
ir 6—» vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
62S4 Archer Road, Argo, UI. 

Tel. Summit 1580 
VAL.: penktad. 3:30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. 3:30 iki 6 vai. vak. 

TeL: Otlsa YA.7-5557, rea.RE-74000 

DR. FRANK C. KWINN 
( I J L V I K Č L S S K A S ) 

GYDYTOJAS LR (CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

Tel. Ofiso GR.-*-5399 rez. C L.-4-7 08* 

M . k. MACIUKAS 
< HIKtlRtiAs* — «Y»VTOJA8 

2423 W«tt 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nue «—8 v. va*. 
"Treč. ir šešt. 2-4 p. p. Sekm. uždar 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
11750 So. Paneli 

TeL PUHmaa 5-8277 
VALANDOS: pagal susitarimą 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYL>YTOJAS LR CHIRURGAS 

2750 VVeet 71st SI 
(prie Calif ornia Ave. J 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. treč.—pagal susitarimą. 

Susitarimui skatnb. G K a 6-1321 
je4 neatsiliepia Vlncennes 0-3000. 

Ofiso telef fonas VIrginia 7-1880 

DR. AL RAčKUS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki i :00 T. 

trečiad. ir sekmad. tik susttarua 

Dr. Aithony A. RUDOKAS 
OPTOMETRISTAS 

4701 S. Damen Ave, Chicago 9,10. 
VAL.: nuo 6 v.v. iki 8 v. vak., š e i t 
nuo 10 v. ryt. iki 6 v.v. išskyrus trec. 

šaukite—YArds 7-7381 " 

Tel.: Ofiso YA.7-0554, re^.MU.3-2880 

DR. CHARLES SEfiAL 
GYDĮYTOJAS LR CHIR.JRGAS 

4740 So. Asiuand Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO V A L : Nuo 10 iki . 1 v. ryto, 
nuo' 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 
v.v. Sekmad. nuo 10 iki l f v. dieną, 

1 DR. STUK 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
V A L : nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutarti 
Tei.: Ofiso YA.7-4787, rez. PK.6-1930 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

saukite: MIdua> 3-0O01 

TeL: Ofiso HF.4-2123, reK.PR.ft-8484 

DR. V. P. TUMAS0MS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

6255 South VVestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak-

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

l e l . : Ofisu PR.0-0440 rez.H£.4-Slft* 

DR. F. C. WIHSKUAAS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAa 

2420 VVest Marquette Bd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak, 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

TeL: Ofiso «CA 0-0257, rez. P l i 0-0050 
DR. P. L ZALAT0RIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezid. 0600 S. Artesian Ave. 
VAU.: U v. r. iki 2 p. p,; S—» v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ G¥DYTOJAS 

33 meto patyrimas 

TeL YArds 7-18t9 
Pritaiko AJkltrtua 

Kreivas Akla 
Ištaiso 

Ofisas b akinių dirbtuve 
756 VVest Soth Street 

V A L : nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tra-
čia*, nuo 10—12; šeštad. 10—S p a . 

i ^ / a m i n u o j a 
Akis 

Pritaiko 
Akiaias 

DR. J. j . SMiTANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

Ak. II SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

V A L : pirmad., antrad. ketvirtad. 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 T. v. 
Trečiad. uždaryta, šešt. 9:80 iki 

12; 1:30 iki 5 vai. vak. 
CAnal 0-0523 Platt Bldg. 

Telefonas Ol.ympic 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
V A L : antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-t p » 

p e n k t 3—6. 7—8 p.p. — 
3147 S. Halsted St, Chicage 
VAL.: pirm. trec., šešt. 3—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki t 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį J rytus nuo Calif ornia 

TeL YArds 7-7772 

DR. A P STULGA 
DANTLSTAS 

2723 VVest 71st. S t 
l 'riemimo laikas pagal susitarua% 

Telefoaas GRovenill 6-6785 

DR. ANTHONY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas <;rovet>iU 0-3043 

A "Drauįe" rasite včHausiq, geriausia ŽHHIL 
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prasta i aktua l ia i s muzikinia is šk ica i s , v i sus p lakančia is ber-
lis rykš tėmis . 

Plati ir labai įdomi programa! j j PIRMĄ KARTĄ ČIKAGOJE ! 
oai>xaus LiNKSMiEji BROLIAI su naujai* ir nê a- ^ Šeštadienį, sausio mėnesio I2-tq dieną, 

I LIETUVIŲ AUDITORIJOS SALĖJE, 3133 South Halsted Streei 
-p ruošiamas didoHs 

Bausmės palengvinimui jauni dainininkai švelniai pa- S H J B I T B ^ B ^ V IĖ~\W\ % T A K A. H A ^ 
liūliuos ir užglostys skaudamąsias vietas. % *^M.%JM. L l £m I ^ iTmJ ^43^kO 

^ * — — i ' • » i • • i i • i — * m m m — dt=z ^E ^E i Ai • 3S 

Programos "dalyvių skaič iuje — Kris t ina Bartul i s , Alf. 
Brinką, R. Babicką*, P . Mačys , Ant . P e š k y s , E . Radvi la iri 
G. Velička. 

Visi, visi pamatyki te š ią margą šnpinio programą! 

Po programos — šokiai . GROS B A L I O P A K Š T O K A P E L A . 

Pradžia 7:30 valandą vakaro. 
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PRKNl MKRATA: Matams 
Chicavoj ir Ciceroj $».0C» 
Kitur JAV ir Kanadoje |8.*i0 
f'inirnyje $11.<H> 

SI RHCRIPTION BATUS: 
$8.f>0 per year outside of fhlra.Ro 
| t .Hi per year in Chioaico A Cicero 
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$4.5o 
$6.50 

3 m8n 
$2.75 
$2.50 
$3.00 

1 mSn. 
$1.25 
$1.00 
$1.3% 

Kedakelja straipsnius taiso savo nuožiūra. Neminaudolu straipsnių ne-
-*aii|fo. juos Ki^/ana tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turi 
iif neatsako. Hlceltiimij kainos pi isium'iamos gavus prašymą. 
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JAV kongresas, visuomene ir užsienis 
KO LAUKIAMA I* POSfcDMAUJAMIO KONGRESO? 
Politikai ir diplomatai Vašingtone smarkiai bruzda. Bruz

da kalba ir ginčijasi, spėlioja, pranašauja. Daug medžiagos 
H t * . s u o l u i davė W i n s t ono CnurcnUiio, D * * * . BH- ' ^ ^ ^ Z 2 ^ 

, vizitas ir jo pasitarimai su prez. Trumanu. , r 

ISSMMBfill 
t 

Spaudoj ir gyvenime 
1>R. 4. DAUGAIL1S 

Moralinis nedrausmingumą., ir 
visuomenes gerbūvis 

%. 

Chicagos miestas ir Cook 
valsčius išlaiko apie 17,000 ne
teisėtai gimusių vaikų, kas mė
nuo tam reikalui iš valdinio 
iždo išmokama daugiau kaip 
$770,000. Kadangi dar tenka 
išlaikyti ir tokių vaikų motinas 
arba kitus asmenis, kurie jais 
rūpinasi, tai valdinio iždo išlai
dos tam reikalui gerokai pra
šoka milioną per mėnesį. Reikš 
minga, kad tarp visų pašalpos 

TARIASI VADAI 

nors tanijos premjero, v , ^ ™ .< J V P » ~ . - — r — 'gimusiu „ . n e t 45,9'r, 
Taip pat ir Prezidento tradicinė kalba kongresui apie valsty- į š i a j p ^ ^ n e t e i s ė t a i g i m u . 
bes būklę sukelią nemažai kalbų ir spekuliacijų. Vieni ją gina, g . ų p r o c e n t a g y ,^ 6 5 r r ( 1 9 5 0 

kiti peikia. Veni sako, kad Prezidento kalba buvo silpna, kad m Olkm9oį i r C o o k County). 
jis kalbėjo be entuziazmo, nes jis nebemanąs kandidatuoti ki- _ . . , 

Britų ministeris pirmininkas VVinston Churchill kafbasi su 
krašto apsaugos sekretoriumi Robert Lovett (priešakyje). Ant-
troje eilėje iš kairės į dešinę yra britų maršalas William Slim, 
generalinio štabo viršininkas, britų ambasadorius Oliver Franks, 

gen. Bradley, JAV jungtinio štabo vedėjas. (INS) 

tam terminui. Jo draugai daro kitokias išvadas. 
Išvažiuos namo Churchillis, politikai sustos ginčijęsi dėl 

prez. Trumano kalbos, tačiau kongreso atstovams teks inten
syviai dirbti bent pusmeti. Nuo dabar į juos bus atkreipta 
daugiausia dėmesio. Kaip kongresas atsižvelgs į Prezidento pa-
stabas ir siūlymus, kokius išleis naujus įstatymus ir kaip tai
sys kaikuriuos senuosius, daug pareis nuo to, ką jo atstovai 
patyrė beatostogaudami ir bekontaktuodami piliečius tose apy
linkėse, kuriose jie buvo išrinkti. Reikia manyti, kad tasai ty
rinėjimas buvo pravestas smulkiai, nes, mat, šiemet yra ir pre
zidentiniai ir kongresiniai rinkimai. 

K* PATYRĘ ATSTOVAI? 

Iš senatorių ir kongresmanų pareiškimų, padarytų spau
dos atstovams, prieinama išvados, kad JAV perdaug yra išlai-
džios. Žmonės mano, kad nesuvaldomai ekvojama ir darbai 
duplikuojami. Todėl vadinamais ekonominiais *^ikalais besirū
pinąs blokas bus veiklernis negu betkada piimiau ir bandys 
šią padėtį taisyti. Kiekvienas kongreso narys, norėdamas būti 
ir vėl išrinktas, ir kalbomis ir darbais bandys bent nuduoti 
stovis už taupumą. 

Kongreso nariai turėję galimumų patirti visuomenės nepa
sitenkinimą ir vedamąja užsienių reikalų politika. Užsienyje 
d*aug dolerių praleidžiama, tačiau kol kas vyriausybė neturinti 
nieko apčiuopiamesnio parodyti, ką yra gavusi ar laimėjusi. 
Europos gynybos reikalai nesusitvarko, o tuo pačiu kartu ko
munistų sąjūdžiai vis dar stiprėja. Todėl yra bijoma, kad kong
resas gali žymiai sumažinti užsieniui pašalpą arba jos teiki
mo planą visai kitaip pertvarkyti. 

Yra daug nepasitenkinimų ir Korėjos karo eiga. Visuome
nę erzina užsitęsę pasitarimai dėl karo paliaubų. Jieškoma kal
tininkų. Nors ir žinoma, kad pasitarimus trukdo komunistai, 
tačiau pakaltinama ir JAV vyriausybė. Daugumos nuomonė 
yra tokia, kad Maliko pasiūlymo derėtis su komunistais visai 
nereikėjo priimti. Bet yra ir tokių, kurie mano, kad į Korėjos 
karą visai nereikėjo kištis. JAV politikos Azijoj kritikai Ko
rėjos karą panaudos partinei agitacijai rinkimų metu. 

Berods ir kalbėti netenka apie tai, ką patyrė kongreso na
riai ryšium su kilusiais skandalais kaikuriuose valdžios depar
tamentuose. Visuomenė pusėtinai stipriai dėl to yra įpykusi. 
Ar kongreso nariai (žinoma, vyriausybės draugai) savo darbais 
Vašingtone pajėgs tą pyktį sumažinti, parodys netolima ateitis. 
Būkime tikri, kad opozicija šį momentą išnaudos savo reika
lams. Kolkas atrodo, kad demokratų partijos šulai ir pati vy
riausybė perdaug lėtai imasi darbo apvalyti departamentus nuo 
kyšininkų. 

TRUMANO POPULIARUMAS 

Ir demokratai ir respublikonai patyrę, kad p. Trumano po
puliarumas yra stipriai sumažėjęs. Primenama ir tai, kad net 
jo tradicinė kalba kongrese trylika kartų tebuvusi pertraukta 
aplodismentais, kuomet pernai net 50 kartų jam plota. Dėlto 
dabar ir spėliojama, ar bepakils p. Trumano populiarumas? 
Sen. Tafto šalininkai respublikonai tvirtina, kad p. Trumanas 
jau atgyveno savo dienas ir nebekandidatuos. Tai pagelbsti 
Tafto kandidatūrai. Gen. Eisenhowerio draugai tvirtins, kad 
Trumanas kandidatuos, kad jis yra pavojingas ir tik Eisenho-
weris tegalėtų jį nugalėti rinkimuose. 

Manoma, kad ir Churchillio atsilankymas nė kiek nepakels 
Prezidento pouliarumo. Paramos užsieniui priešams duoda nau
jos medžiagos pulti. Jie tvirtins, kad Trumanas persilpnas (dar 
silpnesnis už FDR) atsilaikyti prieš tokį Churchillį, kuris yra 
užsimojęs išvilioti iš JAV dideles pinigų sumas. Šis klausimas 
yra gana opus. Jis sukels ginčų. Vieni vertins Britaniją, kaip 
JAV sąjungininkę, kiti neigiamai pasisakys. Tokie ginčiai šiuo 
metu nėra sveiki. Jie yra pavojingi. Nebereikalo ir Prezidentas 
kongresą įspėjo, prašydamas valstybės reikalus statyti augš-
čiau partijos kėslų ir nesuardyti nepartinę užsienių politiką. 
Visiems krašto interesams ir visam laisvajam pasauliui būtų 
naudinga, jei dėl ekonominės paramos užsieniui, dėl Vakarų 
Europos gynybos ir dėl politikos Azijoje ir demokratai ir res
publikonai turėtų vieną liniją, vienodą nusistatymą. Šitoks vie
nodumas teigiamai paveiktų ir į visuomenę. Jos neskaldytų 
bent užsienių politikos klausimais. Reikia manyti, kad susirin
kęs savo sesijon kongresas į tai atsižvelgs visu rimtumu. 

EUROPINĖ KARIUOMENE 
J. I^ANSKORONSKIS, mūsų bendradarbis Prancūzijoje 

Tas faktas rodo, kad morali
nis palaidumas ne | ir puiigais 
labai daug kaštuoja iždui, kurį , E u r o p i n ė s kariuomenės idė- lėtų pastoti kelią vis veržlesnei 
savo mokesčiais papildyti t u r i . ^ k U m ę ^ - ^ g i e t į s u p ^ . s o v ietų ekspansijai. Pasigirdo 
visi piliečiai. Mokesčių pavida-, r i n h j -]vykių r a i d a i r s u visu Eu j griežtų balsų iš autoritetingų 
lu atitraukiama dalis lėšų nuo 
šeimų, kad būtų išlaikyti iš 
moralinio netvarkingumo atsi
radusios gyvybės, kurių tėvai 
būdami menko būdo net savo 
vaikų patys neišlaiko, nekal
bant jau apie jų tinkamą auk
lėjimą. Tradicinė moralė glau
džiai susijusi su žmonių gerbū
viu ir nuslydimai nuo jos viso
keriopai atsikeršija. 

Viena« mastas sau, kitas 
kitiems 

Liberalai turėtų pripažinti vi 
šiems lygias laisves, tačiau to 
nematyti iš kaikurios jų spau
dos. Pavyzdžiui, kada sprendžia 
mas Vii ko klausimas, be jokių 
abejonių, liberaluose, laicistuo-
se pripažįstama tiek partijų, į 
kiek jie yra pasiskirstę, gi tuo 
tarpu katalikus norima suvesti 
į vieną vienetą. Katalikai turi 
tą pačią religinę pasaulėžiūrą, 
bet jų politiniai nusistatymai 
ir jų pasirinktos ūkinės siste-
mos gali būti skirtingos. Visai 
neliberališka politinio reiškimo
si laisvę ir įvairumą pripažinti 
tik sau, bet neigti kitiems. 

Pasiilgo rietenų 

Vienas iš "Dirvos" šulų — J. 
Žiuris — ilgokame straipsnyje 
apgailestauja, kad vis dar ne
turima antrojo Šliupo, kurs at
kakliai kariautų su kunigais. 

Iš vienos puses toks pareiš
kimas yra geras, nes išryškina 
"Dirvos" veidą, iš kitos pu
sės — jis nelietuviškas. Šian
dien mums nereikia nei klasių 
kovos, nei "šliupinių" grumty
nių. Kai tauta raudonųjų tiro
nų kryžiuojama, mes turime 
žiūrėti ne į uniformas ar spal
vas, o suburti visus lietuvius 
bendran frontan pavergtųjų lais 
vinimui. Augščiau minėtas min 
tis, kokias parašė "Dirvos" ben
dradarbis, tegali rašyti žmo
gus, kuriame katalikų neapy
kanta didesnė už meilę lietuvių. 

Tremties žmonės 

Bičiulis iš Anglijos atsiuntė 
man iškarpą laikraščio, kur 
įdėtas paveikslas iškabos prie 
vienos salės Didžiojoje Britani
joje. Ryškiomis raidėmis pa
skelbta, jog dėl "vietos stokos" 

ropos moraliniu ir politiniu 
kompleksu. Idėjos plėtrai ir 
jos.konkretizavimui aptarti kai-
kurie faktai primintini. 

• 

Keturių okupantų politika 
Vokietijoje pasibaigė visišku 
nepasisekimu. įvairūs pasitari
mai Vokietijai sujungti ir pasi
rašyti su ja taiką įrodė, kad 
tarp buvusių vakarų ir rytų 
sąjungininkų santara nebegali
ma. Bendra Sąjungininkų Kon 

lūpų ir tribūnų, kad nuo karo 
pabaigos Europa jau perdaug 
užleido sovietinei diktatūrai sa
vo žemių, savo tautų. Tie nusi
leidimai buvo daromi ne vien 
ginkluotų jėgų tiesioginio spau 
dimo pasekmėje, bet ir užslėp
ta viltimi jėgos veržlumą su
švelninti tokia laikysena, kuri 
tačiau yra tik silpnumo išraiš
ka. Reikia, kad Europos tau
tos ryžtųsi, pagaliau, pareikšti, 
kad nusileidimų valanda jau 

t roles Taryba Vokietijoje 194S 
, !£ , i M j baigėsi visam laikui! Europos 

m. kovo 20 d nustojo ve.kus,. ^ g k a d ^ 
To pasekmėje 1948 m. gegužes ^ ^ . ^ n u s i l e i d i m a s g a l u . 8 d. gimsta Federalinė Vokieti
jos Respublika, o tų pačių metų 
spalio 7 d. — Rytų Vokietijos 
Liaudies Respublika. Pastaro
ji pripažįsta Oderi 
sienas su Lenkija. 

Sovietų Sąjunga visiems žino 
mais metodais visiškon savo 
priklausomybėn suima Lenkiją, 
Bulgariją, Vengriją, Rumuniją, 
Jugoslaviją. 1948 m. preziden-

tinai pažeistų Vakarų saugu-
gumą. Reikia tvirtai paskelbti, 
kad vakarai nieko nebeturi ko 
užleisti: nė pėdos savo žemių, 
nė savo žmonių, nė mažiausio 
trupinio savo laisvių ir saugu
mo 

Valstybes jungiasi prieš 
agresiją 

Tokį moralinį nusiteikimą ir 
tui Benešui mirštant, dar pu 

, , - . ^ , i tn pasiryzmą reikia pagristi jėga. 
siau demokratinėje čekoslova- *" _ f n mZTjl „ ^n\n 

Grėsiamos savo žemėse ir kolo
nijose Vakarų Europos valsty
bės, kiekviena atskirai, jautėsi 

rankas. Visi tie Sovietų Sąjun- ; u f - l i m „ 
.. . beieges suvaldyti rusų tolimes-

gos satelitai įvairių savitarpio . ,. . . XT . A„„ nn%rn 
6 7, .. ,nį slinkimą. Nuo bendro pavo-

kijoje komunistai padaro per
versmą ir paima valdžią į savo 

lai, austrai, ukrainiečiai, veng
rai, latviai... 

Neseniai britai kariavo prieš 
nacius, kurie daug kur išrašy
davo iškabas "nur fuer Deu
tsche ( tik vokiečiams). Da
bar kaikurie iš pačių britų ima 
praktikuoti nepateisinamą šovi
nizmą prieš nelaiminguosius 
tremtinius. 

pagalbos paktų tinklu apsijun 
gia į vieną ištisinį grėsmingą 
rytų bloką. Toks Sovietų Sąjun 
gos Europos gilumoje įsigalėji
mas darėsi juo tolyn, juo pavo
jingesnis. Visiškai jėgų pusiau 
svyrą praradusi Vakarų Euro
pa pasijuto bejėgė sustabdyti 
tolimesnį rusų brovimąsi: prieš 
demobilizuotą Europą ir JAV 
sovietai laikė apie 200 divizijų 
ir visą parengties būklės po
tencialą. Tų jėgų niekas negali 
sukontroliuoti, tą žinome, kai 
vakarai nieko neslepia, nei savo 
kariuomenių sudėties, nei gink
lų. 

Imperialistinė sovietų 
ekspansija 

Sovietinio bloko jėgos yra so 
vietinės ideologijos ir su ta ide
ologija sutampančios ir "liau
dies revoliucijomis" pridengtos 
imperialistinės ekspansijos tar-
nyboje.Blokas, be to, nuo 1947 
m. naudojasi ir atkurto Komin-
formo prietaisu, kurs yra kartu 
ir karinės sąjungos ir ideologi-

ten nebus įleidžiami čekai, ita- ( nes invazijos politinė išraiška 
ir priemone. Tokios padėties 
akivaizdoje laisvieji kraštai su
sirūpino atkurti jėgą, kuri ga-

singą šūkį pirmame savo pus
lapyje turi JAV-se leidžiamas 
laikraštis "Catholic Interracia-
list", skirtas kovai su savitar
pine neapykanta: jis skelbia — 
"Be ta r pr asinio teisingumo su-

Reikėtų daugiau meilės tarp i žlunga ir socialinis teisingu-
tautų, klasių, rasių. Labai tei-! mas". 

jaus apsidrausti kitos vilties 
nėra, kaip, sujungiant visas eu
ropines jėgas ir pasitikrinant 
JAV paramą. Tuo keliu ir pra
dėta eiti. 1947 m. Dunkirke 
Prancūzija ir Didž. Britanija 
pasirašo karinės sąjungos su
tartį. 1948 m. Briuselio sutar
timi prie prancūzų - britų są 
jungos prisideda Beneluksas 
(Belgija, Olandija, Luksembur-
gas). Lygiagrečiai, pareiški
mais, veiksmais ir sutartimis 
JAV vadovaują sluogsniai pri
siima Vakarų Europos rėmimo 
politiką, kad jai padėtų atkusti 
ir išsaugoti demokratinę san
tvarką. Tokios politiko? keliu 
Amerika eina manydama, kad 
ir jos pačios saugumas reikalau 
ja neleisti Eut-opoje įsigalėti 
nesuderinamai su demokrati
niais metodais santvarkai. 

Amerikos žodis 

JAV pagalba Eurojai yra 
kartu ir ekonominė ir karinė. 
Sovietinei ekspansijai pirmą 
kartą realiai buvo pasipriešin
ta Graikijoj. Pradinį pasiprie
šinimą organizavo ir jam va
dovavo Didž. Britanija. Euro
pa tačiau lengviau atsiduso, ka
da prezidentas Trumanas, pa
čiam Graikijos pilietinio karb 
įkaršty, JAV kongresui pasiųs
tame rašte suformulavo, ką eu
ropiečiai vadina "Trumano dok 
trina". Jis pareiškė: "Graikijai 

(Nukelta į 4 pusi.) 

Prūsų lie+uvai+es nuotykiai 
T A R P LIETUVOS lfc STALINGRADO 

(Pabaiga) 
Taip dar tą patj vakarą apleidau savo gimtinės namus ir 

kraštą. Leidaus į kelionę, j Lietuvą, kartu su savo išgelbėtojais 
lietuviais. 

PAKELIUI JIE MAN DAVĖ VALGYTI 
Aš negalėjau drįsti nieko riebaus valgyti, nes mano išbadė

jęs kūnas buvo nuo tokio valgio atpratęs; jei būčiau riebiai už
valgiusį, būtų galėjusi būti man mirtis. Nors buvau tik apie 15 
metų, bet apie tai jau tiek nusimaniau, nes buvau juk paskuti
niais laikais mačiusi, kaip žmonės miršta nuo bado. 

Kai atvykom j Lietuvą, į to mano geradario ūkį, buvau labai 
draugiškai visų sutikta. Žmona tuoj pakvietė prie stalo ir sukrovė 
tokių valgių, kokių aš seniai jau nebuvau nei mačiusi nei ragavu
si. Bet aš pareiškiau, kad negaliu dar taip riebiai valgyti, tad 
man išvirė avižinės sriubos, pakaitino pieno, kad galėčiau išba
dė jusį skilvį pripratinti. 

Po pusryčių pasipasakojome, kas buvo ir kas dabar daryti. 
Ką pasakys bolševikų policija dėl manęs? Baisiai jos bijojau. Bet 
ūkininkė mane nuramino, sako, bus viskas gerai, svarbiausias da
lykas, kad Tave mūsų žmonės paėmė su savim, o šiaip nabagei bū
tų dar kažinkas atsitikę. Ūkininkė priėjo prie manęs ir širdingai 
palinkėjo gero gyvenimo jos šeimos tarpe. 

Kaip linkėjo, taip ir buvo. Kelerius metus praleidau aš pas 
tuos Lietuvos žmones kaip savas žmogus. Niekad iš jų neišgirdau 
blogo žodžio, jaučiausi lyg pas savo tėvelius. Lietuvė ūkininkė 
sakė: 

"Kol mes turėsime dar duonos faįsnelį, Tu liksi pas mus, o 
kai nebeturėsime, jei jau būtų likta badu numirti, mirsim 
kartu. 
Beje, kaip šie lietuviai mano gyvybę išgelbėjo, taip Lietuvos 

žmonės yra šimtus, gal tūkstančius Rytprūsijos žmonių nuo bado 
mirties išgelbėjo. Kas Rytprūsiuose būtų anksčiau tikėjęs, kad 
lietuviai bus jų gyvybės išgelbėtojai! 

STAIGA MUS PAŠAUKĖ J TILŽĘ REGISTRUOTIS 
1948 mt. pavasarį staiga visur buvo pagarsinta skelbimais, 

kad visi Rytprūsijos gyventojai, kurie buvo atsiradę Lietuvoje, 
būsią grąžinti į Vokietiją. Registracijai man reikėjo vykti į Til
žės NKVD. Nuvykau ir užsirašiau. Po dviejų savaičių jau buvo 
nudarytas transportas. Buvo skaudu atsisveikinti su savo gera
dariais Lietuvoje, prie kurių buvau jau pripratusi kaip prie sa
viškių, bet traukė ilgesys ir į vakarus, gal rasiu kurių nors savo 
šeimos artimųjų. 

Mums buvo sakoma, kad mus per Karaliaučių gabens į Vo
kietijos vakarus. Bet tuoj atėjo parėdymas iš NKVD, girdi, ka
dangi geležinkelio bėgiai pro Karaliaučių esa sugadinti, tai 

transportas ei&iąs per Šiaulius, Kauną, Vilnių, Minską, Bal
stogę į Frankfurt/Oder. 
Tačiau tai buvo baisus melas. Iš tikrųjų mūsų transportas 

^au ėjo visai kita kryptimi. Tik sovietų NKVD žinojo mūsų ke
lionės paskirties paslaptį, ale nieko mums nesakė. Išvykome 1948 
m. liepos 9 dieną, gi 10 dieną jau buvome Minske, čia turėjome 
apsirūpinti vandeniu ir valgiu 6 dienoms. Vėl mūsų vagonus už
rakino ir net langus iš lauko uždengė. Vis neramesni teiravomės 
palydovų, kada gi pagaliau būsime Frankfurte, bet vis mums at
sakė "Nieznaju". Kai po 5 dienų kelionės pagaliau mūsų vagonus 
atrakino, ir mus išleido į dienos šviesą, 

mes iš išgąsčio vos ne apalpome, nes pasijutome atgabenti į 
Rusijos gilumą, į Stalingradą prie Volgos upės! 
Niekas iš mūsų nebūtų tikėjęs, kad vieton į vakarus patek-

bim į tą tolimą Rusijos užkampį. Pradėjom verkti, šaukti, kad 
mus žadėjo į vakarus nuvežti, o dabar atvežė čionai. Bet mūsų 
šauksmo niekas nesiklausė. Rusų NKVD pareigūnai tik juokėsi 
iš mūsų ir tyčiojos: "Tai čia bus Jūsų vieta, Vokietijos jūs nie
kad nebematysite. Čia liksite iki gyvos galvos!" 

Mus nuvarė į lagerį Stalingrado rytinėje dalyje. Kai pama
tėm mums skirtus barakus, sudrebėjome: Esame žuvę, jei čia 
turėsime likti gyventi. 

O tačiau turėjome likti ir buvome dabar paprasti vergai, at
gabenti čia klasta prievartos darbams. Būtų daug ką papasako
ti, bet galiu tik pasakyti: Tai buvo skaudžiai sunkūs metai, įie 
prievartos darbai Rusijoje. 

Nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro dirbome prie Volgos 
Dono kanalo darbų. Kas savo darbo normų negalėjo išpildyti — 
o tatai nusilpę žmonės ir negalėjo — gavo labai mažai valgyti. 
Šimtai mums bematant numirė nuo sunkių darbų ir bado. Ir jei 
bolševikai 1949 metais valgio davinį nebūtų šiek tiek pagerinę, 
kone viBi būtų išmirę. Tačiau, nežiūrint to menko valgio pagerini
mo 

žmonės krito kaip musės ir iš mūsų 3000 skaičiaus gyvų be
liko pagaliau tik apie 1^00, kiti visi išmirė 
Privargę per dieną prie sunkių darbų iki apalpimo, nuolat 

išbadėję, neturėjome ramybės nė naktį. Vis kas naktį tai vienus, 
tai kitus iššaukė bolševikų pareigūnai tardymams, ir išvarginti, 
prikankinti iš ryto turėjo vėl eiti į darbus. 

Taip vargome iki pat 1950 metų kovo 25 dienos. Staiga dalį 
iš mūsų pasaukė tiesiog iš darbovietės, suvarė į geležinkelio va
gonus ir išvežė nežinoma kryptimi. Buvo kalbama, kad nuvež to
liau į Aziją, gal prie Alma Dajo kanalo. Sudiev Europa, galvo
jome, iš Azijos jau niekas mūsų nebegrąžins. 

$et štai pastebime, kad vykstame į vakarus. Pravažiuojame 
Charkovą, Minską ir, savaime suprantama, nepaprastai pradžiun
game. Taip 1950 mt. kovo 29 dieną, 

pradžiugę atsiradome vėl Kauno stotyje ir mums pasakė, ga
lite Lietuvoje pasirinkti darbą, 

tačiau įspėjo, kad, kurion vieton tik pateksim, tuoj turime regis
truotis artimiausioje NKVD įstaigoje. Taip ir aš netrukus pate
kau vėl į Lietuvos...kaimą, Pietų Vakarų Lietuvoje, kur išbuvau 
daugiau metų. Laimei, vėl patekau pas gerus žmones. Ta lietu
vių šeima manimi rūpinosi kaip savo vaiku, dalijosi su manim iš 
paskutinio ir tikrai draugiškai su manim pasielgė. 

Pagaliau, šių metų %eg. mėnesio pradžioje, susidarė galimu
mas išvykti į Vokietiją, pas saviškius. Transportas dar turėjo 
pereiti vieną kvarantiną, o paskiau, mano tėvelio pastangų dėka, 

man pasisekė iš sovietų zonos išvykti ir birielio mėnesį pe
reiti į vakarinį Berlyno sektorių, o liepos, pradžioje lėktuvu 
atvykti į Vakarų Vokietiją. 
Taip tai buvau išgelbėta ir pradėjau naują gyvenimą. Kad 

(Nukelta į 4 pusi.) 
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(Atkelta iš 3 pusi.) 

pažiūriu atgal, visa mano jaunystė buvo kova, buvo pavojai, bai
sumui. Nors dar tik apie 20 metų, esu tikrai jau daug ko pergy
venusi, kalbėjo ji. 

Taip, ta mergaitė, daug ko pergyveno. Nė neraginta papildo
mai ji nupasakoja šiek tiek ir apie Lietuvos ūkininkų gyvenimą 
po bolševikų valdžia. Matė, kaip NKVD vargino jos ūkininką ir 
kitus kaimynus, matė, kaip bolševikai iš vienos pusės šūkavo apie 
visokias laisves, o iš kitos pusės žmones visai nekaltus metė j 
kalėjimus, arba išvežė j Rusijos gilumą prievartos darbams ir 
mirčiai. Tačiau, sako mergaitė, 

ištikimi Lietuvos sūnūs ėmė ginklą ir tapo partizanais kovai 
su raudonaisiais nevydonaia. 
Bolševikai į tai atsakė dar didesniais žmonių išvežimais, ypač 

po 1947 mt. gegužės mėnesio. Transportas į Sibirą išėjo, o trans
porto gyventojų išgąstis ir susijaudinimas didėjo, bet didėjo ir 
partizanų skaičius. 

1948 metais, buvęs paskelbtas Paleckio atsišaukimas, vi 
šiems 

dama ir likusią Europos dalį. 

Vokietijos ginklavimas 

Vadinasi, bendro pasipriešini 

dama gali inscenizuoti bandy- sąlyginai?. Jei leisti ,tai kokias |Vokiečių federalistų sąjungos 
mą jėga sujungti abi Vokieti- j išgalvoti garantijas ir kaip jas | pirmininkas p. E. Kogon fede-
jas, tuo pačiu kirčiu prisijung- suformuluoti, kad visas teises j ralistų kongrese- Strasburge ne

atgavusi, ekonomiškai atkutusi j seniai savo raporte be kitko 
ir VVehrmachtą atkūrusi Vokie- pasakė: "didžioji vokiečių tau-
tija vėl nepirmautų Europoje tos dalis, ypač jaunoji, neturi 
ir savo ekspansyvia politika jos 'jokio karo dalykams patrauki

mo rėmuose Vakarų Vokietijos ' neprievartautų? Netrūko rim- mo... Kita vertus, vokiečių ka-
ginklavimas pasidarė nebeis- tų tezių, įrodinėjančių, kad Va- Iro jegy didžiumos laikysena su 
vengiamas. 1950 m. New Yor- karų Vokietijos ginklavimasis. rusais nebūtų tikra, ypač, jei 
ke Atlanto Tarybos sesijai pa- dar daugiau paragins ginklavi- sovietai vieną dieną padarytų 
sibaigus, rugsėjo 26 d. komuni- mosi varžytynes rytų zonoje. įdomius pasiūlymus. Ir bukit 
katąs specialiai užakcentuoja Apsiginklavusios abi Vokietijos I tikri, jie juos padarys!... Ką 
sesijos metu vykusius pasitari- vieną dieną gali susijungti per |daryti? Problemai išspręsti 
mus, siekiančius "nustatyti me- okupantų galvas Vokietija tu- !yra tik vienas kelias, kelias ku-
todus kuriais Vokietija nau-1 rėsianti Europoje stipriausią Į riuo mes patys turime eiti, dar-
dingiausiai galėtų dalyvauti ben kariuomenę. Kuriuo keliu ji I gi ir atveju, jei aplinkybės tnus 
droje gynyboje". Europoje pra-i pasuks? Ar yra garantijų, kad neverstų: greitas ir gilus Euro 
sidėjo pasitarimai su Vokietijos ji eis su vakarais? O jei isto-
politikos vadovais apie Federa- (rija pasikartos, ir save ekspan-
linės Respublikos apginklavimą, syvinių tikslų siekdama ji raą 

_ ; L ^ ^ 7 ^ ^metu s ° v i e * Ru*ija f - ^ v ^ v č l r idgtit wiy" 
propagandą kaip gerai kolchoaininkai gyveną Rusijoje. Nors dau- oficialiai įspėjo Prancūzijos ir ta is . vad naši. Kuriant yvenr-
gumas Uetuvos gyventojų gerai suprato, kad visa tai yra me-Įoidž. Britanijos vyriausybes, jmachtą, ar vakarai kartais ne-
las, ir kad Rusijos kolchozininkai badmiriauja, tačiau nebuvo iš- j k a d jį "nepakęsianti Vakanj 
eities; kas ne savo noru, tai visokiomis prievartomis įtraukė i j Vokietijos atginklavimo" Vis: 
kolchozus. Lietuvos žmonės nuo bolševikų skaudžiai kenčia, sako 
mergaitė, bet visi palaiką viltį, kad vėl atgaus Lietuvai laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Baigdama savo pasakojimą meijaitė ir vėl prisimena Lie
tuvos žmonių geraširdiškumą rytprūsiečių atžvilgiu. Lietuviai, 
nors patys bolševikų visaip varginami, tikrai nuoširdžiai padėję kgti kurią tai kainą, kitaip ta-
badaujantiesiems. Lietuvių geraširdiškumas padaręs jai tokį gilų j r i a n t _ grąžinti jai suverene^ 
Įspūdį, kad niekad savo amžiuje to neužmiršianti. Ji Lietuvoje, t e i s e s i r okupacinį statutą pa- ga, jei ne defetizmo, tai bent 
nors tarp svetimų žmonių, jautės lyg savo tėviškėje, tarp saviš- j k e i s t j k i t u J i g reikia suformu_ vadinamo neutralizmo, kuris pi-

luoti, reikia tartis, laikas bėga, namas su neutrlumu ir su ne-

kalusimai susipynė kartu. Gin
tis reikia! Kur? Ant Reino? 
Per arti. Vakarai vieni gins 
Vokietiją? Absurdas! Už Vo
kietijos dalyvavimą reikia mo-

Visa tai yra tik teoretinė spe 
kuliacija, bet vistiek, dažnų in
vazijų auka, Prancūzija, Vokie
tija nepasitiki, kaip ja nepasi
tiki ir kiti Briuselio pakto sig
natarai. 

Europą kurį laiką apėmė ban 

pos branduolio apjungimas, 
glaudžiai siejantis su Didž. Bri
tanija platesniuose Atlanto pak 
to rėmuose. Tik bendra vyriau 
sybė, nors pradžioje teturėda
ma, kad ir apribotą, bet efek
tyvią galią, galės sukontroliuo
ti ginkluotų jėgų kūrimą ir jų 
panaudojimą, kada ta savitar
pio kontrolė neįmanoma atski
rų tautų aptvare. Tik vien ši
tokia prasme ginklavimosi idė-

tifiLIŲ G R A Ž I Ų 
PIRKITE IS G U 2 A U S K U 

6901 So. Wentworth Avenue 

Beverly Kilis Florai Co. 
STewart 3-2454 
HUdson 2-2224 

ja gali sudominti Vokietijos jau 
nąją kartą. Aš jus patikinu, 
kad taip yra... Aš nuolat su 
ja bendrauju. Ji nebelinkusi 
kautis už nacionalinės valsty
bės tikslus, du kart skaudžiai 
praloštus, bet jei tragiškos ap-

(Nukel ta į 5 pual.) 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMU 

ir įvairių daiktų pervežimui 
Taip pat persiunčiame j užsienį 

pakietelius įvairaus maisto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

kių. 

EUROPINĖ KARIUOMENE 
bū.s pasitarimai. Tolimųjų Ry-(Atkelta iš 3 pusi) 

dabar gresia kovojančio komu-
nzmo mažuma, kuri trūkumus 
ir žmonių skurdą išnaudoja po-

pavojus nemažėja. 
Pavojai ir svyravimai 

utralizacija. Tos ligos ji dar 
nėra pilnai išgyvenusi, bet tai 
jau kita tema. 

Vokiečių nusistatymas Europos politiko protai šu
tų ir Korėjos įvykiai vakarų gkilo. Pra n .:>'//. joį, Anglijoj ir 
Europos.gynybos organizacijos kitur, spaudoj ir politiniuose j Keistas dalykas, bet patys 
pagreitinimui davė daug stip- sluogsniuo Vokietijja atgink-j vokiečiai tuo tarpu atsiginklavi 

litiniam chaosui sudaryti. Tam resnj akstiną, kaip bet kuri i lavime k!ausJraai3 pi eiai ir vie- mui didelio entuziazmo nerodo, 
kraštui gresia pavojus, kaip ankstyvesnė grėsmė. Kiekvie- šai buvo diskutuoj mas. Les- išskyrus gal kancleri Adenau-
laisvai tautai. Jam reikia su-i nu momentu Sovietų Sąjunga, j ti ar neleisti t r ' j j okupantų j erj ir ji palaikančių politinių 
teikti karinę ir ekonominę pa- rytinės Vokietijos interesais, jau apjungtai Vakarų Vokieti- srovių vadus, bet ir jie užak-
galbą, padėtis atstatyti ir res- | kaip jos sąjungininkė, prisideng jai ginkluotis? Sąlyginai ar be- ; centuoja "europinius 
pektuoti demokratiją". Kiek 

Paveskite mums savo rūpesčius, 
ruo?damtes# keliauti Amerikoje, 
vykti { Europa, ar kitą kurią Salt. 
Parūpiname keliones bilietus: lai
vais, lėktuvais, traukiniais, au- j 
tobusais. Atsipalaiduojate nuo rū
pesčių ir nereikia daugiau mo
kėti. Organizuojame ekskursijas 
su viešbučių aprūpinimu. Per
siunčiame pinigus i užsieni. 
SKGHETT1 T R A V E I J BUREAU 

Teler. TArds 7-8S78-8279 
2454 So. Oakley Are. 

(netoli "Draugo" redakcijos) 
CHICAGO 8, 1LL. 

SOPHIE BARČUS 
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Iš VVGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

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

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
iš tos pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Chicago 29, III. Tel. HEmlock 4-2613 

7121 SO. ROCKV^ELL ST. 

Z-G HERBS, MED. 

rėmus 

vėliau, 1947 m. birželio men., 
valstybes sekretorius Marshal-
las, savo garsioj Harwardo uni 
versitete pasakytoj kalboj pa
žymėjo, kad JAV turinčios vis
ką padaryti, kad padėtų pasau
liui grąžinti sveiką ūkio san
tvarką ir gerbūvį. Kviesdamas 
Europos valstybes rasti ben
dradarbiavimo būdus, ji* pabrė
žė, kad "jo politika nėra nu
kreipta prieš kurį nors kraštą 
ar doktriną, bet prieš badą, 
skurdą, desperaciją ir chaosą". 

To pareiškimo dėka gimė 
"Marshallo pagalbos planas" ir 
OECE (ekonominio bendradar
biavimo organizacija), suteikia 
Europai galimybę atgauti jos 
pajėgumą ir atstatyti karo pa
laužtą pusiausvyrą. 

Sovietams Europos atkuti
mas nepageidaujamas. Gerbū
vio kilimas ir su juo susijęs tei
singesnės socialinės struktūros 
kitimas siaurina komunizmo 
plitimo sąlygas ir skurde gims
tančių ir jame pateisinimą ran
dančių sukrėtimų galimybes. 
Jie į bendrą ekonominį bendra
darbiavimą su vakarais dėtis 
nenorėjo ir uždraudė tatai ir 
saviems satelitams. Ekonomi
nės priešybės paaštrėjo, karo 
grėsmes pavojus n«umažė.i„ 
Norint nenorint reikėjo galvoti 
apie ginklus. 

Karinė sutarti* 

Paminėta penkių valstybių 
Briuselio karinė sutartis, kada 
praktiškai signatarai bemaž ka 
riuomenių neturėjo, tebuvo vien 
moralinio solidarumo išraiška, 
bet nebuvo kurių nors gynimosi 
jėgų dėsnis. Penkių galimy
bės aprėžtos. Jie kreipėsi į 
JAV. 1949 m. buvo pasirašy
tas garsusis šiaurei* Atlanto 
<Iynybos Paktą*, apjungia* be 
tų penkių penkių valstybių, 
JAV, Kanadą, Italiją, Daniją, 
Norvegiją, Portugaliją ir...* Is
landiją. Paktas papildytas pa
sirašiusių kraštų naudai "kari
nė pagalbos įstatymu7 (PAM). 

Bendrai gynybai organizuoti 
t%rp VVashingtono. Londono ir 
fį*yti4ttS prasidėjo daini i:* svanf 
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Virš 25 milijonai dolerių atsargom. Nepaskirstyta* turtas virš $2,400,000 

MES NEMOKĖJOME N I E K U O M E T MAŽIAU, K A I P 

215 E a s t B r o a d u a y , 

Glendale 5, California. 
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Telefonai: 

CltrtiH 1181 

CHapman 5-2315 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JOOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. VVAlbrook 5-9209 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

Tel.: DAnube 6-6887 
DAINA TELEVISI0H C0. 
3120 So. Halsted Street 

BUSINESS SERVICES 

STATYBAI IR NAMV 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU BUMU 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
»039 So. HALSTED ST. 

TeL VIctory 2-1273 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų PRI 

8TATYMĄ TEIKTAME 
NEMOKAMAI 

Raštine atidaryta kasdien nuo 8 va) 
ryto iki 6 Vai. vak. ir šeštadieniai* 

iki S vai. vak 

VISUR ŽINOMI VAISTAI, rū
pestingai rankom sutaisyti pagal 
originalius receptus 16 Europos. 

Z-O ŽOLIŲ 4.RBATA Nr. 17, 
tonikas v i d u r i a i s reguliuoti. Pa
gyviną sustingusią sistemą. Grei
tas, bet švelnus saugus ir gelbsti . 
Kaina $1.13* 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2 — 
palengvina arthritj ir reumatą 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Kaina $1.37. 

Arbata Nr. 39 — ramina ner
vus. Miegosi be pilsų. Kaina $1.37 

Arbata Nr. 78 — gelbsti auka 
tą kraują, išimdama nereikalingą 
skystį iš kraujo ir raumenų. Kai
na $1.37. 

STANIS ANALGESIC SALVE— 
Greita šiluma palengvina skaus
mus r umenyse. Kaina $1.25. 

Z-G STANIS C0MPANY 
2*22 ARCHER AVE. 

l i i i cago 8, 11L I>*pt. D. 
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SAVINGS and_L0fl« ASSOCIATION 
1738^PWT ,STREET%,* -^Ca^SAX FKANCISCX) CALIFORNIA 
Kiekviena sąskaita (account) apdrausta iki $10,000 FederaI 
Savings and Loan Insurance Corp. ...U. S. Valdžios įrankis. 
Sąskaitos atidaromos paštu greit ir saugiai. 
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YOUB TAX RKTURN 
(PAJAMŲ MOKKSČIAJ) 

Kkspertų $1 už 
paruošiami * tūkstantį 
No delay — Confidential — Efficient 

C. .1. SCHL'H Associates 
(Įsteigta 1919) 

10 North Clark St. (arti Madison) 
CL'ntral 6-9812 susitarimui. 

rtJ»2K P O į V H H O BIZNYJK 

ZONAS CONRAD 
Atnaujiname nu8id8v*Jui4 uam*. prl-
pildome lietaus išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir j 
apie langus. Per daug metų gerai į II 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri- *V. 
6jus kreipkitis- J. CX>NRAD, 5243: 
So. Artesian Ave. GRovchlU «-41M. i 

0 ' 1 / X Dabartinis 
O IC / " nuošimtis 

Dividendai skaičiuojami nuo pirmos dienos mėn. jei pasiųsiu 
prieš 10-ą d. Taupykite daugiau paštu. 

TIIANK - IJAV PKDERAL SAVI\< iS aiid LOA.N ABSOCIATfOS 

IT.iH Posl Street. Sjin FmTfcico (al i fornia 

Prašau priimkite šį tokį ar money order ii atidarykite 
'SHv»'-l<y-.\lail" sif.skuitu mano vaidu. 

Name 

Addrcsa 

Cit) .« State 
Dept. D 

'r 

ir 

KONCERTAS * ! 

IMMIGRĄNTS PROTECTIVE LEAGUE naudai 

Programą pildys S imo Ve lbas io Baleto studijos mokiniai . 
Be to, dalyvauja ope ros, solistė Alia Kalvaitytė. 

SekuiAdtenį, sausio w\\. XI <L i952 n . — \ A \ valanil^ popiii 
INTERNATIONA!. HOUSE 
1414 East 59th Street, Chicago 

Bilietai $1.25 su taksais. Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
HADIJO 

APARATU TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas. 

Aparatai nemokamai paimami ir 
pristatomi \ namus. 

Darbo valandos: 6 v.v.—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—lt v. vak. 

M. RIMKUS, 4118 So. Francisoo. 
Te*. VA 7-IOW 

L ^ # 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BAU^U8 
PARDUODAME \ N O U S IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. KOYNE AVE. 
Tel. VIrginia 7-7097 

SKELBKITCS "DRAUGE' 

BIRŽELIO 30, 1952 
KALIFORNIJOJE 

Kiekvieno taupmenos apdraus
tos iki $10,000 per F e d e r a I 
Savings and Loan Insurance 
Corporation. 
Pilni procentai apmokami nuo 
1-os visoms taupymo sąskai
toms pradėtoms iki 10-tos mė
nesio dienos. 

MOŠŲ TURTAI 
SIEKIA VIRŠ 

24 
MILIJONUS 

DOLERIŲ 

UNITED̂ fSAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

I I ! S.-tfNTBAL. ELENDALE. CAllF. 

f* 

TAUPYKITE ateičiai. Pasidėkite taupomus pinigus į CHICAGO SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION, kur kiekviena santaupa pilnai apdrausta iki $10,000.00 
—- by an Agency of the United States Government. 

<UR visada buvo ir yra išmokamas aukštas dividen* KUR tamsta gali atlikti visus savo ir savo šeime 
das. finansinius reikalus. 

KUR pinigą! buvo ir yra išmokami pagal pareika-. KUR 27 metu patyrimas užtikrina visiems saugu ir 
lavimą. teisingą patarnavimą. * 

Dėl paskalų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasimatykite su mumim. Mūsų turtas yra 
virš septynių milijonu doleriu — $7,000,000.00. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
<;2:W South VVestern Avenue GRovehill 6-7575 

J. PAKEL — Prezidentas 

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA PAS MOS IKI SAUSIO 10 DIENOS 
ir dividendą ska i tys ime nuo 1 dienos mėnesio. 

= ^ , 

^ 

• Ver t ingas dovanas duodame t iems, kur ie a t ida rys 
naują sąskai tą iki sausio tt) d. 1952 metų. 

• Per pere i tus 37 metus , nepraleidome nei vienos 
dividendų išmokėjimo dienos, ir indelius išmokėjome ant 
kiekvieno pareikalavimo. 

• Kiekvieno taupyto jo indeliai y r a apdraus t i iki 
$10,000 per F . S. and L. Ins . Corp., VVashington, D. C. 

BRIGHT0N SAVINGS and LOflN ASSOCIATION 
4071 Archer Ave. (j vaka rus nuo California Avenue) 

Telef. LAfayette 3-8248 Charles ZEKAS, Setreury 
DAkBO VALANDOS Pirrųad , Antrad , Penktad. ir Seštad. nuo 9 vai. rvto 
iki 4:30 vai. p. p Trečiadieniais nuo 9 va!, ryto iki !2 vai. dienos ir Ketvirta
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

^ 
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Penktadienis, sausio 12d., 1952 ,-,» ~ . ^-vyą DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

Pas šachmatininkus 
Tautvaiša Illinois meisteris 

Gruodžio 28-30, 1951, Decatur, 
Iii., įvyko Illinois valstybes open 
šachmatų pirmenybės, kuriose 
dalyvavo 27 stiprūs varžovai iš 
Illinois ir gretimų valstybių. 

Chicagos meisteris Povilas 
Tautvaiša šiose pirmenybėse pui
kiai sukovojo, įveikdamas pen-
kius savo varžovus ir tik vieną 
partiją tesužaidęs lygiom (su J. 
Tums). 

Pirmame rate Tautvaiša įveiki 
L, C. Young iš Madison (Wisc.). 
kuris savo laiku žaidė Cambridg 
universiteto (Anglijoje) rinktine 
je II lentoje, kai pirmoje lentoj 
lošė A!exander, Anglijos meiste
ris. Toliau Tautvaiša laimėjo 
prieš J. \Varren, Pietscher i 
Sloepel ir atsistojo priešaky visų 
turėdamas 4-0 taškų. Po to, lai
mėjo prieš Vano ir paskutiniame 
rate, turėdamas visą tašką prieš 
kitus, sulošė lygiomis su latviu 
J. Tums. Tautvaiša surinko 5 1

2 - ' 
Va taško ir laimėjo 1951 m. Illi
nois State pirmenybes ir Illinois 
meisterio vardą. Tautvaišai buvo 
įteiktas auksinis medalts ir $75 
pinigine dovana. 

Įdomu, kad vienas iš VVisconsin 
"top" žaidėjų M. Surgies pasisa
kė esąs lietuvis, tik nebemokąs 
lietuviškai. Dalyvavo dar 2 la i 
viai, broliai Tums; jiedu taip pat 
labai gerai sužaidė. 

Galutinė pirmenybių padėtis: 
Povilas Tautvaiša 5 1 - - 1 - , J. Tums 
ir Alb. Sandrin (JAV 1949 m. 
open nugalėtojas) po 4 1

2 . Vano, 
V. Tums ir L. Young po 4 tas-
kus. 

Tautvaiša dvigubas meisteri* 
1951 metus Tautvaiša vainikavo 
dviem laimėjimais, būtent: Chi- L 

cagos miesto ir dabar Illinois 
valstybės pirmenybių. 

Bostono lietuviai baigė pirmąjį 
ratą Metropolitan Chess League 
rungtynių su 4 laimėjimais ir 3 
pralaimėjimais. Pabrėžtina, kad 
praeitų metų Bostono meisteris— 
Harvordo Universitetas baigė pir
tį ąjį ratą su 2 laimėjimais ir 5 
; alaimėjimais. 

Antrąjį ratą lietuviai pradeda 
; usio 13 d. susitikdami su 

lincy klubu. 
Nauju M r t u žaibo turnyras 

iostone, ~ įvykęs pagal tradiciją 
loylston šachmatų klube, davė 
iuos laimėtojus: 1. H. Lymon, 
;. S. Lymon ir 3. Kazys Merkis. 
')alyvavo 18 žaidėjų. 

Halstings turnyras, įvykęs per 
Ca ledas Anglijoje, užsibaigė ju
goslavo Gligoric laimėjimu IV2-
Lx

 2- J l s praeitą' vasarą laimėjo 
dar Staunton turnyrą, Anglijoje. 

2 vietą Hastings turnyre lai
mėjo Yanofsky (Kanada) su 6 
tšk. ir 3 v. vokietis Lottar 
Schmid 51/* taškų. — K. M. 

' Pajieškojimai 
Lietuvos Generalinio Konsulato 

New Yorke pajieškomi asmenys:% 

Balakaitė-Matusevičienė, Anele, 
iš Marijampolės aps., Strazdų k. 

Barauskas, Jonas, iš Ramyga
los, Barauskienė-Skestenaitė, Ro
zalija, ir Barauskaitė, Marijona, 
abi iš Pagaidšpilio km., Panevė
žio ap., gyvenę Rygoje. 

Bunzas, Stasys 
Juodelis, Adomas ir Antanas, 

iš Kermos vienk., Anykščių vals., 
Utenos apsk. 

Krausė-Vaitkevičius, Juozas, iš 
Pilviškių, Vilkaviškio ap. 

Kvasauskas, Vincas 

Matijošaitis, Jonas, iš Butrimų 
km., Eržvilko vals., Tauragės ap. 

Matusevičienė-Balaikaitė, Ane
lė, iš Marijampolės aps., Strazdų 
km. / 

Miliukas, Maikis 
Rakauskiene-Raudonytė, iš Ku-

lų k., Skuodo vai., Kretingos aps 
Raudonyte-Rakauiskienė, iš Ku-

lų km., Skuodo vai., Kretingos 
apsk r. 

Skestenaitė-Barauskienė, Roza 
Ii ja, ir Barauskaite, Marijona 
abi iš Pagaidžilio km., bei Ba
rauskas, Jonas, iš Ramygalos, 
Panevėžio ap., gyvenę Rygoje. 

Striupienė-Vikanytė, Kašte, iš 
Patilčių km., gyvenusi Stumbriuo
se, Ziobiškio par., ir vyras Striu-
pas, iš Baublių k., Panemunio 
par., abu Pandėlio vai., Rokiškio 
apsk r. 

Šulcas, Kostas, iš Anykščių m* 
Utenos apsk. 

Vaitkevičius (Krause), Juozas 
iš Pilviškių, Vilkaviškio apsk. 

Vikanytė-Striupienė, Kastė, iš 
Patilčių k., gyvenusi Stumbriuo
se, Ziobiškio par., ir vyras Striu-
pas, iš Baublių km., Panemunie 
par., abu Pandėlio vai., Rokiškio 
apskr. 

Viršilas, Juozas. 
Jieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
UTHUAN1A 

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

Europine kariuomene 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

ra valia mes norime jai tarnau
ti. Principus, kurių dabart inės 
baimes ir netikrumo būklėje 
esame pasigedę, tik susijungęs 
Europos jaunimas, galės įgy
vendinti. Jei pavyks Europą 
sukurti, mes esame pasiryžę bet 
kuria kaina ją ginti. Mes eisi
me pirmyn, bet norim žinoti, 
kuo turime tikėti..." Tokiomis 
pat idėjomis yra persiėmęs ir 
visų kitų europinių tautų pa
žangesnis jaunimas. Per įvai
rius kongresus visada tenka iš
girsti tas pat šauksmas: duo
kit jaunimui idealą, už kurf jis 
kausis, prapleskit egoistinius 
siaurus tautinius rėmus, kuriuo 
se jis uždūsta, kada jo ryžtas 
ji vilioja nusikratyt i praeities 
klaidų varžtais! 

I 

Istorija yra filosofija, mokan 
ti pavyzdžiu ir perspėjimu. Jos 
dvi akys yra geografija ir chro 
nologija. ^ -V . J . Budrikas 

F01 tepi jono (pianino) ir smuiko pamokos 
Pianisto A. NAKO ir smuikininko P. MATIUKO 

• M U Z I K O S S T U D I I A 
Priimami mokiniai i fortepijono (pianino) ir smuiko skyrių. 

Matiukas buvo Kauno ir Kiaiptuos Konservatorijos smuiko klasės 
vedėjas. A. Nakas yra baigęs Kauno Konservatorijos fortepijono 
klasę su pedagoginiu skvrium. Taip pat DERINAMI IR TAISOMI 

P I A N I N A I . 

Kreiptis pas A, K A K 4 
4719 So. Maplewood Avenue Telefonas YArds 7-2490 

Kasdien nuo 5 vai. iki 9 vai. vakaro 

Graži kalėdų eglute 
CHICAGO, 111. — Kalėdų 

švenčių ir Naujų Metų proga 
muzikas - vargonininkas Pocius 
sausio 3 d. pakvietė į savo na-

'mus moterų chorą. Prof. Po
cius su žmona aprodinėjo gra
žiai išpuoštą Kalėdų eglutę, ku
rios dar tokios įspūdingos ne
su mačiusi. 

Muzikui Pociui skambinant 
pagiedojome kelias kalėdines 
giesmes. 

Ačiū p. Pociui ir jo žmonai 
už nuoširdumą. A. Gilis 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

linkybes pareikalautų, ji sąži
ningai mestų į svarstykles sa-
savo jėgą ir savo ryžtą, petys 
petin su kitais laisvais europie
čiais. Būkit patenkinti, kad 
taip y ra : jaunieji vokiečiai ne
benori nieko žinoti apie bet-
kurį karinj vyravimą, jie nori 
būti Europos kūrimo dalyviai, 
jie geidžia laisvų tautų sąjun
gos, tokios Europos, kur taika 
taika, gerbūvis ir laisvė būtų 
patikrinama visų bendromis 
pastangomis...'* 

Jaunimo nuotaikos 

P. Kogon yra įtakingas ko
vojantis federalistas, a r jis kar
tais neperdeda vokiškojo jau
nimo nuotaiką? Bet štai va, ki
ta? liudijimas. 1951 m. rude
niop Hamburge įvyko Europi
nio Sąjūdžio konferencija, ku
rios pagrindinis tikslas kaip tik 

,ir buyo išsiaiškinti Vokietijos U ž s i s a k y k i t e " D r a u g e 
.ir vakarų Europos opesniųjų w jmym, m « « £ 
problemų įvairius aspektus. _ „ 
Konferencijoj be įtakingų poli- l r 

tiku dalyvavo ir daug kviestų 
įvairių organizacijų atstovų, jų 
ta rpe jaunimo organizacijos. 
Jų ats tovas p. Mathis pareiš
kė: "...Jaunųjų balso per ma
žai klausomasi. Jaunimas lau
kia ryžtingų darbų... 1933 m. 
mes buvome 14 metų amžiaus, 
taigi mes nebalsavome už Hit
lerio režimą. 1939 m. mes tu
rėjome 20 metų. Mes kovėmės, 
didelis mūsų skaičius buvome 
5 metus belaisviais... Ateitį 
mes suprantam kaip Jungtinę 
Europą, už kurią mes pasiren
gę kovoti. Mes norime gyventi 
europinėje bendruomenėje. Ge-

SAFCTY OF YOUR 
SAVINOS 

B.R.PilTKIEWIC2 NES. 

:x 1 

'S 

Apsižiūrėk ir 
Taupyk 

Saugiai! 

P R O G f l E S S 
LIETUVIC BENDROVfcS 
K R B U T U V £ S 

PEČIAI, ŠALDYTUVAI. TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS jMA&lNOS, BALDAI, MAT

RACAI, KILIMAI, I.OVOK i-
VAIKŲ BALDAI. 

Didžiausias Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
l<enfrrtausl TimokSjtmaJ. 

Baldai padarom* 
Pagal r i a a k y m ą 

P B O G R E S S 

10 A T S A K Y M Ų 
Kodėl apsimoka taupyt i SCandard Federal Savings 

and Loan Association oi Chicajįo. š t a i j ie : 
• 1. S tandard Federal Savings Atsargos Fondas 

y r a virš $3,000,000.00. 
• 2. United Sta tes (Jovernment Securities ir cash 

yra virš $11,000,000.00. 
• 3. Paskolos veteranams dalimi U. S. valdžios ga

ran tuo tas viršija $9,000,000.00. 
• 4. Paskolos morgieiaia ±[<, 4 1 - r f ir 5V* — 

"$10,000,000.00. 
• 5. Per 43 metus visuomet visiems išmokėjome, 

su aukš tu dividendu, pagal kiekvieną parei
kalavimą. 

• 6. S tandard visiems žinoma, kaip tvirčiausia fi
nansinė įs taiga visoje Amerikoje. 

• 7. S tandard y r a nusistačiusi visuomet saugiai 
tvarkyt i reikalus ir visada laikyti didelę su
mą pinigų išmokėjimams. 

• 8. S t a n į a r d y r a lietuviška įstaiga. 
• 9. Visi S tandard direktoriai ir valdyba yra lie

tuviai. 
• 10. Kiekvieno indėliai y ra apdraust i iki 

$10,000.00. / 
Visokių laikų buvo ir vėl bus. Bet Standard ir blo

giausiais laikais visiems išmokėjo indėlius. Praei t i s ir da
bart inis stovis rodo, kad Standard gali visiems išmokėti 
pagal pareikalavimą. 

1934 metais Standard išmokėjo 2% ekstjra dividendo 
visiems taupytojams. 

S tandard ir dabai* moka didesnį dividendą už padė
tus pinigus. Pradėjus taupyt i prieš 11-tą mėnesio dieną, 
užskaito dividendus nuo mėnesio pirmosios. 

Rūpesčiai t rumpina gyvenimą. Taupykite Standard 
įstaigoje, neturėsite jokių rūpesčių ir ilgai gyvensite. 

Kviečiame Jus atsi lankyti į -Standard Federal Sav
ings. Visais finansų reikalais gausite malonų ir teisingą 
patarnavimą. 

Fiirnitnre fompam 
8224 SO. HALSTED ST / 

TeL VIoiory 2-42241 

4188 ARCHER AVE 
IX . I Afayette S-8171 

CHICAGO. IUL. 

; 

4192 Archer Avenue, kampas. Sacramento Avenue < * 

NTO ZSISfcNfcJTSIV 

Skaudančių Žaizdų 
IR 1TVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie. *urie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ lr SKAUDŽIŲ * ŽAIZDŲ, Jie 
aegall ramiai sfdetl I* naktimis 
•mėtoti, nes jų UŽS4B^L» .aios žal* 
(los niežti lr nkaud. x%*A padalint' 
te> n<e*4jimą lr nkuuafijlroa senų at 
vlrr tr skaudžių Žaizdų, uždekite 
LEGULO Otntuient. Jų g y d o n o h 
ypatybes palengvinę jūsų skaudųjį 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite Jas taipgi nuo skau 
ilžių nudegimų. Jos taipgi pasalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORlA 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą llgiv 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT. su 
stabdo džiovinimą odos lr perplyiim 
tarppirščių Jos yra tinkamos va* 
tott nuo džiūstančio* ir suski lus io 
odos Jn» yra geros gyduoles nuo 

visų tsvirilnių odos 
m (JMMflsB Oint 
nnt sutelks Jum* 
tgattą mio nuvar 
>«W. perstamų ir 

i^žinčlų kojų. Le«u 
•^intment yra par-

inodamas po 75c 
25 tr | I -60 . Pirki-

•» vaiPttnfc.se Chicago 
anvtlnkese lr MII 

»mkp» *» r b a at 
inftfkfft monejr or 
ierj | — 

ULOITLO, Departmmt D 
4847 W. 14th S U Cicero 50 III 

INVENTORIAUS SUMAŽINIMO 

Kadangi Bl DRIKO krautuvė yra dabar \ienoje vietoje — 
po viena stogu ir čionai pat yra didelis sandėlis 3241 So. 
Halsted Str. Direktoriai Bndriko Korporacijos Jos. F. Budrik, 
Inc., nutarė sumažinti kainas 20%, 30%, 50# nuolaidos ant 
visų «Jewelry, laikrodėliu, Televizijos, Pečiu, Kilimn-Karpetu. 
Lempų, Stalelių, Valgomo kambario setų, Radk>, Skalbiamų 
mašinų, šaldytuvų. 

Aukštos rūšies laikrodėliai rankiniai 
vyriški ir moteriški po $19.50 

Aukštos rūšies deimantiniai aukso žiedai, po . . . . . . . . $19.50 
Auksinės plunksnos: Parker, Eversharp, VVaterman po $1.95 

ir aukščiau 
32 gabalų peilių setas už $5.95 
Elektriniai sieniniai laikrodėliai $2.95 
16 colių Televizijos aparatas $119.03 
Stalo lempos vertės $6.00 po $295 
Stalo lempos vertės $10.00 po $5.00 
Stalo lempos vertės $15.00 po $7.50 
Ant grindų pastatomos lempos vertės $20.00 po . . . . $9.03 
Ant grindų pastatomos lempos vertės $30.00 po . . . . $15.00 
27"x52" karpetai vertės $6.00 po $2.95 
Minkštos kėdės vertės $12.00 po $6.00 

Studio Couches vertės po $90.00 už $45.00 
Sleeper vertės $200.00 už $120.00 
2 dalių Saliono setai po $68.00 

ir aukščiau 
3 dalių miegamojo kambario setai po $88 00 
5 dalių valgomojo kambario setai po $3900 
Hollywood lovos įvairių dydžių su matracais, 

spiruokliais ir galais už $49.00 
šaldytuvai, perdirbti, garantuoti, po $42.00 
Elektriniai dulkių valytojai po •.. *^12.00 

LENGVOS IŠSIMOKfiJIMO SĄLYGOS 
Krautuvė atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 

vėlumos, sekmadieniais uždara. 

Jos J 
3241 So. Halsted St. Chicago 8, 111. 

Tel. CAtamet 5-7237 
Lietuviškos radio programos leidžiamos iš stiprios radio 

I , stoties WCFL, 1000 kilocycles, sekmadienio vaKarais 7:30 vai. 

Perskaitę "Draugą/', duokite jj kitiems. 
^ 

Ss 
^ P I 0 ™ , ^ Pla™°fc*". Taupyki!,:: Turėkite 

P A T A I S O M S Ui<Wvkitf> t a u p y m o s ą s ' i i t ą š i and ien . 
M o k a m a s l i b e r a l u s d i v i d e n d a s 

VISOS SĄSKAITOS APDRAUSTOS IKI $10000 

Telefonas Vlrtinia 71141 

Įstaigos Valandos: 
Sv_ 

Kasdien nuo 0-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet. Ketvirtadieniais 
nuo 9-tos vai. ry to iki 8-toą vai. Vakaro. Trečiadieniais visai neatidaroma. • 

• 4 — ^ . . i •, i i m • • • i • • • • m II i • • - i » '• " i ^mMi*mum+m—*mm*mm*mm+ • • L i i •"" I " • m'- T T it I 7acr-a-ar 
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MODERNUSIS MENAS IR BAŽNYČIA 
Arki v. Oelsio Constantini sa- Tačiau tokia aiški Bažnyčios 

vo straipsniu apie modernųjį linija, pasmerkianti tam t ikras 
religini m«n$ C i /Osse rva to re moderniojo religinio meno kryp-
Romano , , ) > ' i š saukė gyvus atsi- lis, nereiškia, kad religinio me-
liepimus pasaulio kat. spaudoje no Healu laikomos banalios da-
bei asmeniškais laiškais. To pa- žyto gipso statulų reprodukci
n e s Vatikano laikraščio skilty- jos ir visa menkavertė gamyba, 
se, rugp. 18 d. laidoje, minimas 1-uri užplūdo bažnyčias. Straips-
Arkivyskupas atsako \ kritikų **> autorius taikliai pastebi, 
pastabas. kad " t a rp netikrojo meno gamy-

Straipsnio autorius y ra kom- bos ir žalojančio meno stovi 
petentingas šios srities žinovas, čioniškasis menas, stovi kilni 
jau 1913 mt. įsteipe*: K.i '-v-V- tradicija, kurią mes laikome ne 
niškojo Meno žurnalą; pažymė- paskirties, bet išeities tašku, 
t ina neseniai jo išleista knyga ^ u m s nepatinka jokios epo-
apie Meną ir Tikėjimą. .chos manieringumas nei pseu-

Straipsnio autorius pacituoja dogotiškų a r romaniškų bažny-
autor i te t incus ftv. Tėvo Pijaus <"* blankūs mėgdžiojimai." 
X n enciklikos "Mediator Dei" Baigdamas Arkiv. Constanti-
žodžius, kur pareiškiama, kad ™ linki, kad krikščioniškasis 
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HELP WANTKD — MOTERYS 

'neturi būti paniekinamos ir at
metamos bendrai ar iš nusista
tymo dabart inės formos bei 
vaizdai, labiau pri taikyti nau
jai medžiagai, kuriais ii šian
dien apipavidalinama, tačiau — 
išvengiant perdėto realizmo iš 
vienos pusės bei užkietėjusio 
simbolizmo iš kitos ir atsižvel
giant j krikščioniškosios bend
ruomenės reikalavimus..." 

Yra klausiama, a r "meninin
kas turi teisę nupiešti Kristų 
tokj, kaip savo vaizduotėie «?»'-
si kuria ir, visų pirma, a r turi 
teisę jį suvesti į savo formalines 
pažvalgas. Autorius atsako ab
soliučiu ne. Šita savo neigiamą 
atsakymą paaiškina sekančiais 
konstatavimais: "Menininkui 
palieka kompozicijos ir išraiš
kos priemonių laisvė, tik jos 
tur i būti dailios; palieka skir
tingos technikos laisvė, tik įi 
neprivalo pažeisti objekto šven
tumo. Tačiau išvis menininkai 
neturi teisės žaloti šventųjų at
vaizdu pagarbaus pobūdžio, teo
loginės minties a r li turgines 
prasmės." š ia proca atkreipia
mas dėmesys į Tridento Santa-j 
rybos nuostatus, kurie yra iš
reikšti kanonų teisės kodekse 
(kan. 485, 1279, 1399) ir įpa
reigoja visus vyskupus kuo rū- ) 
pestingiausiai budėti ir saugo
ti, kad visa, kas netvarkinga, 
netinka, profaniška ir nedailu, 
nepatektų į bažnyčias. Atkreip
t inas dėmesys ta ip pat ir j labai 
aiškius ftv. Tėvo žodžius, kad 
reikia atsižvelgti į krikščioniš
kosios bendruomenės reikalavi
mus daugiau, negu į asmenišką 
skonį (Mediator Dei) . 

•Krikščioniškosios bendruo
menės reikalavimai — tęsia mi
nimas autorius, — yra labai 
a iškūs: šventieji paveikslai y ra 
tam, kad žadintų pamaldumą 
(Pop Urbonas VIII) . Jeigu šito 
t ikslo neatsiekia arba, da r blo
giau, pamaldumui bei maldingu
mui kliudo, jie neturi prasmės. 
Pal Pijus X pašalino iš bažny
čių profaniškąją muziką; tuo 
pačiu principu, t. y. remiant is 
kulto grožiu ir jo auklėjamuoju 
veiksmingumu, tur i būti už
draust i bažnyčiose profanuojan
čio meno darbai ." 
praėjusių amžių didysis krikš-

menas būtų gyvas didžiąja li
turgijos dvasia ir pažadintų 
Kat. Bažnyčiai vertą genijų. 

/ . Vidzgiris 

1 AKItAVIMlI 

Near Palos Park. 
Two Cemetery lots. 
$150.00 or best offer. 
Mušt. sėli hy owner. 
i sill M r. Podhrugar 

D u n d e e 37 J. 

PAS K M I M \ \ BROS. 
120 7 S. Western Ave. 

Galite nusipirkti gerą. vartota Šal
dytuvu ar ga/.inę krosnj nuo $29.50. 

O a ra rituojami. 
Tol. TAylor 9-0226 arba 9-0227 
atdara kasdien nuo 9 iki 6:$0; 

pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9. 

Waitresses 
Experienced 
Day work 

Steady. Good working conditions. 
$35.00 a week, no sunday or 

hjolidays. 
3333 So. Iron St. 

VIrginia 7-8246 

General clerical work. Filing 
derk. Steady, pleasant working 
conditions, 5 day week. Expe-
rienced; will conaider capable be-
ginner. Qood starting salary. Op
portunity for advancement. flos-
pitalization insurance, group in-
surance. Apply in person. See Mr. 
I^arson. 

ROYAL BLUE STORES, INC. 
2542 W. Ogden Ave. 

„ „ " ^ L i f ^ ™ — i >••» BUICK - SEDAMETTE 
SAVININKAS PARDITOHA 

2-ji; augstų medi n j namą. 2 butai 
po 4 kam b. 2-me augste. Krautuve: 
ir 1 butas pirmame augste. Tuojaus 
jMit galima p«*riniti krautuvę ir 1 
l>ut;>. Arti kataliku t>ažhy<Mos Ir mo
kyklos. 

S52I \VVst 63rd. Str. 
įkainuotas prieinamai skubiam 

pardavimui. 
Telef. PRospect 6-8571 

Savininkas parduoda didelį 7 kamb. 
kampinį mūrą. 4 miegamieji, 2 vonios. 
Kabinetine virtuvė. Židinys. Kombinuo
ti žieminiai langai, venrciJkos užuolaidos, 
apšildymas karitu oru. $17,000 arba už 
Kr liausi v patlulymą, 

11000 S. RIDGEVVAY 
Telef. CEdarcrest 3-9071 

RESTORANAS 
Tikrai pelninga yieta. virta, pernai 
pajumi; buvo H&.OŲO Harvery's pir
maujanti valgykla. 5 booths. 12 suo
lelių. Prašo f 12,000, bet neatmes 
teisingo pasiūlymo. Turi būti par
duotas iki sausio IT. d.. iSvykstu į 
Florida. Jei domitės kitais bizniais 

kitę arba telef. VVofflette d i l i . 
2J»1 K. ir.!*th St., Harvey. III., t ek] 
HArvey 5114. tarp 6 v. r. ir fi v. v. 
klauskite Rob Heeker. 

RADIO AND HKATKIt. 
$1.595 

PERFECT rONDITION. 
THK PAR FOR THK 
IHHt'RIMINATINn 4 U Y R R . 

BRUCE W. STR0NG INC. 
AUTHORIZED CHRYSLER 

PI.TMOUTH DEA1.ER 

2926 N. Cicero Avenue 

TBUSINESŠ 'sERvičĖš" 

C0NRAD PHOTO STUDI0 
Lietuvi* Fotografas) 

SPECIALYBE 
VESTUVES 
$5.00 vertės 

dovana 
Jaunavedžiams 
atsinešus šį 

skelbimą 

rmmediate employment. Kxperienc-
«d capable young w'oman for d"ur 
billing dept. RącelfenTI worklng con
ditions. diversified duties. I'osition 
also avatlable for general offioo 
elerk. Good salary for alert willing 
\vorkere. Apply today for friendly 
interview. — 
l-IFSCHI LTZF. FAST FRFIC.HT Co. 

28 N. Franklin 

! 
Savininkas parduoda 6 kamb. mū
rinį namą. automatiškas aliejinis ap-
ftldymas. karstas vanduo, žieminiai 
landai, sieteliai, veneciškos užuolai
dos, įkainuotas tuojau parduoti — 
išvažiuoja is miesto. Tuojau galima 
u/ imt i . 

764* S. Campbell Ave. 
REpiiblie 7-5336 

414 WEST 
Tel. ENg. 4-5883 

63rd STREET 
ENg. 4-5840 

Vieinitv Kast Rogers Park 1 lt flat 
brick Riiilding :'-.r»*s. 7-4*s. 3Vį. 
3 ear brick garage. lncome $12.294. 
Relllng pi ice $7>.O00. Vacant flat for 
owner"s possession— 

1.ISKA KFALTY SKItVICK 
6733 W. Relmont 
Berkshire 7-67 3:>, 

Savininkas parduoda didelį 8 kamb. 
medinį namą. su mūriniu pamatu. 
angliškas rūsys išnuomojimui. Na
mas puikiame stovy. Savininkas ap
leidžia miestą. Žieminiai langai ir 
aluminiai sieteliai. 3 auto. garažai 
arti Hamilton Park. gera transpot-
taelja. arti visokiu bažnyi"iu ir mo
kyklų. 

Tel. ABerdeen 4-SS27 

RETA PROGA 
l 

fsigytl raftomąją maSinčle su pilnu 
lietuvišku ir kitų kaitrų raidynais. 
ŠVEICARIŠKI.' LAIKRODŽIŲ jvai-
H Ų rilftiŲ. įvairių lietuviukų knygų 
ir .šių metų kalendorių ir kitokių 
prekių. 

VirSmlnetas prekes galima gauti 
IMmokijimiit , mokant tik po 2 do
leriu į aa vaite. l'raAau įsitikinti. 

J. K A R V E L I S 
4434 So. Fairiield Ave. 

C H I C A G O 32 , 111. F R o n t i e r 6 -3387 

Tuojau reikalinga budri, sumani 
moteris 

K A S I N I N K O 
nors klek turi bfiti patyrusi "freight" 
darbe. Puikios darbo sąlygos. įvai
rios pareigos. Proga naudoti savo 
iniciatyvą. Nuolatinis darbas, geras 
pradinis atlyginimas tinkamam as
meniui. Telefonuokite arba atvykite 
draugiškam pasikalbėjimui, klauski
te —• Mr. Hoop. 

C&rollna Motor Exprem Line, Inc. 
2550 W, 26th St. 
CLlffaide 4-1000 

I V>l FPIATF. EMPIiO^^fF.NT 
Capable alert young women for ge-
neral office work. Exrellent work-
ing eonditions. diversified duties in-
cluding .some typing & Fling. 

Abllity ti» o.iK*ratc aildrcssograph 
machine hclpful. 

Small eongenial offlee. Near North 
Ave. Subway. 5 Day \vk. Tbis is a 
permanent position »<.- offera oppor-
tunity for advancement. Good star
ting .salary for right party. Apply 
or phone for friendly intervievv. 

]Vfr. Rennett 

P U B R 1 C O CO. 
Lincoln 9-7014 

IMM ED1ATE 11%I1»IX)YMENT 
ivxpeiieneed capable young womao 
to act aa 

S T E N O G R A P H E R 
Excellent working eonditions. Diver
sified dutiffi. Opportunity to tiso 
your own initiative. Permanent. 
Apply today for frtfendlv intervie\v. 

A Y E R MFG. OO 
3130 W. 5l8t i i l _ ( a i Kedzie) 

REIKALINGAS BUTAS 

Namų navininkai, Stal idealūs Jums 
nuomininkai! Jaunavedžiai nori 3-4 
kamb. neapstatyto buto pietvakari
nėje miesto dalyje. Gali užimti tuo
jau pat. Mokės iki $80 mėnesiui. 
Geriausios rekomendacijos. Pasauki
te l'rban darbo dienomis tarp 9 ryto 
ir 5 vai. p.p. Vlctory 2-3830 po 6 

vai. Saukite BEverly 8-4703. 

Atsakinga 4 asmenų Seimai skubiai 
reikia 4-5 kamb. apSild. buto va
karinėj ar pietvakarinėj miesto da
ly, arti katalikiškos mokyklos. De
koruos. Namas parduotas, naujas 
savininkas užims sau. Skambinkite 

FRontier 6-5164 

Savininkai, ar norite gerų nuomi
ninkų?' Dirbanti pora: patentų In
žinierius Ir buhaltere reikalingi 2%-
3-3 V4 kamb. neapstatyto buto su ap
Sild., vak. ar Siaurvak. miesto daly 
Gali tuojau užimti. Skambinkite 
STewart 3-5357 bet kuriuo laiku. 

raibai atsakinga 3 suaugusių asme
nų ftelma (2 dirba) skubiai Jiesko 
4-5 kamb. neapstatyto buto su ap
Sild. ar be, vakarlnSJ miesto daly. 
Jei galima Austin apylinkėj. 18 m. 
gyv. dabartinėj vietoj: naujas sa
vininkas varo lauk. Patys dekoruos. 
Geros rekomend. Skambinkite 

COlumbus 1-8701 

Motina ir duktS su mokyklos amž. 
berniuku nori gauti apartmentą su 
2 miegamaisiais: apSildytą arba ne-
apSlldyta. arti mokyklos, šaukite. 

H E 4-06 24 po 7-tos vai. vakaro 

Atsakinga prekybininke ir suaugusi 
duktė skubiai jieSko 3 ar 4 kamb. 
neapstatyto, apšildomo buto pietvak. 
miesto daly, prieS vasario 1 d. Ge
ros rekomend. Viename bute iš
gyveno 11 m. Pageidauja 1-me ar 
2-me augftte. iki $60. Dekoruos ir 
IS anksto sumokės nuoma už du mė
nesius. Skambinkite tuojau, HEro-
lock 4.8659. 

Daktaras su Seimą is S asmeny jte£. 
ko buto Cicero apylinkėj. 
Skambinti BIshop 2-2670 tarp 9 v. 

ryto ir 4 v. popiet. 

Atsakinga jauna katalikų pora su 4 
m. gražiai išauklėtu vaiku skubiai 
jiesko 4 ar 5 kamb. neapstatyto bu
to su apšildymu ar be pietinėj, ar 
pietvak. miesto daly. Iki $65. Geros 
rekomend. Skambinkite ESsex I-
31S2, po 6 vai. vak.. Mr. Terrazas. 

PROGOS — OPPOETUN1T1ES 

RESTORANAS 

Puiki vieta fabrikų apylinkėje, nuo
latiniai klijentai. Gražios gyv. pa
talpos užpakaly, ideali vieta porai. 
Prieinama nuoma, gera sutartis. 

Dėl Ilgos turi skubiai parduoti 

4946 So. Halsted St. 
ATlantlc 5-8837 

RESTORANAS — g«rimaJ — ska
numynai. Wentworth ir »5-tos gat
vės apyl. Geras biznis, 32 vietos. 
Naujai ISremontiioti. modernūs įren
gimai. Prieinama nuoma, gera su
tartis. Puiki vieta porai. Namas (tu
ri įeigų) parduodamas pagal norą. 
(kalnuotas pardavimui, aplaidžia 
miestą. Skamb. sav. P l ^ z a L'-9«;H. 
ar FAirfax 4-5800 Rm. 1015. 

VAISTINE — DRUG STORE, arti
moje šiaurinėje dalyje įkurta prieS 
50 metų. Brutto pajamos $36,000 į 
metus. Gražūs gyvenimui kamba
riai ir dusas (shower) užpakalyje. 
Prieinama nuoma. Gera sutartis. D6 
lei l igos priverstas skubiai parduoti. 
Nebus atmesta *bet kokis rimtas pa
siūlymas. Telef. GRaceland. 2 - 2 4 » 
arba Lincoln 9-9194. 

VAJSir IR DARZOVlr KRATTTUVft 
Gerai iSvystytas ir pelningas biznis. 
Elektrinis Šaldytuvas. Gražus didelis 
kambarys užpakalyje, žema nuoma. 
ApSildoma garu. Ideali vieta porai. 
)]kainuota skubiam pardavimui, to
dėl, kad vienas neįstengia apsidirbti. 
Roikia pamatyti, kad jvertintumčt 

5033 N. Western Ave. 
Telef. EDgewater 4-9231 

SANDVVTCH SHOP AND FOPNTAIN 

Good going buslness. Well establisb-
ed. Good lease reasonable rent. Ex-
cellent opportunity for couple. In 
lobby of large loop buildlng. Prlcfd 
to sell phone DE 2-8558 4-5 / PM 

or M' 4-6709 after 6:30 PM 

PROGOS — OPPORTUNITUKS 

POT7LTRY STORE 
Supjaustyta višti^ua. pienas, svies
tas ir kianSiniai. Gerai einąs biznis, 
visi elektriniai Šaldytuvai. Prieina
ma nuoma, gera sutartis. Ideali vie
ta porai. Parduoda nebrangiai, $l ,-
750 arba už teisingą pasiūlymą. Turi 
parduoti dėl ligos. 

3005 W. Madison St. 
N E vada 8-1184 

PHOTOGRAFIJOS STIJDIO 

Gerai einąs biznis. Tas pats savininkas 9 
metai nuo biznio jstei^imo. Pilnai įreng
ta. Prieinama nuoma. Gera sutartis. Ko
vo mfn. apleidžia mie*ta ir priverstas 
skubia parduoti. Reikia matyti,'kad j -
vertintumet 470 N. PARKSIDR AVE. 

COlumbus 1-4619 

l 

Jauna pora su gerais liudijimais 
jieSko 4 kamb. neapstatyto buto su 
apSild. pietvakarinėje daly, pagei
dauja Marquette Park arba fkur ki
tur geroj apylinkėj. Iki $65. 

Skambinkite REpublic 7-1190 

5»8t . į j ^ (ai 
• • 

Savininkas parduoda 3 butų mūrinį 
namą su butu rūsyje. Vienas 6 
kamb.. du po 5 kamb. ( i apstaty
tas) ir 3 kamb. apstatytas butas 
rūsyje. Aliejų apSild. Visi butai turi 
geras krosnis ir šaldytuvus. Arti 
geros transportacijos. katalikiškų ir 
viešųjų mokyklų. Pirmo augSto bu
tą galima tuojau užimti. Teisingai 
įkainuotas, nori skubiai parduoti. 

Susitarimui skambinkite 
KSsex 5-9282 

Parduodamas gerame stovv 6 fle'ų 
mūrinis namas. 
Kreiptis — 3139 S. Emerald Ave. 

Tel. DAnube fi- 67 98 

HELP WANTKD MOTKRiYS 

Tuojau gali dirbti patyrusi. 
Jauna moteris 

S T K IV O G R A F ft 

gabi 

Puikios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos, kartu* ir . bendras rastinės 
darbas. Maloni aplinka, proga nau
doti savo iniciatyvą. Geras pradlnjs 
atlyginimas darbšėiai darbininkei. 
Tel. ar asmeniškai kreiptis Mr. 
Glave, draugiškam pasikalbėjimui. 

CHICAGO ELECTRIC CO. 
1318 W. Cermak Rd. 

Vincentas Šaulinskas 
Gyveno 3122 S. I n i o n Ave. / 
Mirė sausio S d.. 1952. 9 vai. vak. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo IM Panevėžio apskričio. Smilgių parap. 
Amerikoje iftgyveno 50 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: duktė Dr. Emily Knikaa. 

žertas Juozas, du anūkai ir proanūkas. dvi podukros: Elzbieta 
Buknls ir Ona Swiener įr jų Šeimos; trys posūniai, Pranas, Vla
das su Selma Ir Juozapas čėsnal; kiti gimines, draugai ir pažįs 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phil l ips koplyčioje, 3307 S. 
I.ituanica Ave. 

T"' " *" ivvks šeštadienį, sausio 12 d. 
I i koplyčios 10 vai. ryto bus atlydfttas į Sv. Jurgio para

pijos baiuyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines. 

*TtmV,r,'-»at kv*eoiam«» visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotu vSse. 

IMMED1ATE EMPLOYMF.vr 

Experienced Capable young woman 
as secretary-steno. In our large S. 
W. side office excellent working con 
ditlons: diversified duties tncluding 
assisting busy exeeutlve; answering 
telephone inquiries and taking 
charge in absence of superlor. Man.v 
employee benefits transortation to 
door and oportunity to use your 
o\vn initiative. Apply or phone to
day for friendly interview. Mr. Hoyle 

.IOAN.VA WESTERN M1LI-S, OO. 
Employment office 

* 1*1 12 S. Jefferson 
C Anai 6-3239 

• • " — — — » — — i II I I 

Tuojau vieta patyrusiai gabiai jaunai 
moteriai SEORETARY-STEVO Pui
kios darbo sąlygos, įvairios pareigos, 
5 dienų savaitė, nuolatinis dailias. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu 
draugiškam pasikalbėjimui su Mrs. 

Riley. ^ 
CONTINENTAL INIHSTRIAIv 

KNGRS. 
Suite 2140 176 W. Adams St. 

Dėmesio, lietuvė moteris, jei domitės 
dirbti draugiškuose, patogiuose na
muose, mes turime jums vietą. Leng 
vas namų ruošos darbas, paprastas 
virimas, ir jums patiks prižiūrėti 
mūsų 4 mėn. kūdikį. Atskiras kam
barys, visi patogumai. Jei interesuo-
jaties daugiau namais negu dideliu 
atlyginimu — kreipkitės telefonu ar 
asmeniškai. Mrs. VVhabn. 1G14 E 
7otb St., arti Stonv Island, DOr-
ehester 3-9514. 

REIKIA VIRfiJOS 
pirmosios ar antrosios 

Turi žinoti žydiškų valgių gami
nimą. Kreiptis 

BROWN*S CONVALESCENT 
HOME 

LAwndale 1-5727 

VYRATIR MOTERYS 

Immediate employment 
Male or Female 

• File girls • General office 
• Typists • Caahier 

Excellent working fconditions, di
versified duties, pleasant assoelates. 

Please phone EDgevvaUer 4-7940 

EMPLOYEE S FINANCE 
CORP. 

Lawrence & \Vestern Ave. 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
viefonn \ l rginla T-fifi40 

Atsakinga 3 asmeny šeima, 2 dir
bantieji, labai reikalingi 4-5 (2 mie
gam.) kamb. neapstatyto buto au 
apšildymu vakarinėj ar Siaurvak. 
miesto daly. Puikios rekomend. Tel. 
p. Hamilton, MOnroe 6-7020 šio
kiadieniais nuo 9 iki 4 vai. popiet. 

Savininkai, tuojau pat nori užimti 
butą! Atsakinga pora ir 2 valkai, 
jiesko 4 ar 5 kamb. neapstatyto bu
to apšildomo ar ne, pageidauja pie
tinėj daly j pietus nuo 79th St. De
koruos ir bendradarbiaus. Iki $65 su 
apšild. 15 m. gyv. dabartinėj vietoj. 
Skambinkite SOuth Chicago 8-4408. 

Atsakinga pora, abu dirba, neturi 
vaikų, skubiai jieAko 4-5 kamb. 
neapstatyto, apšild. 'buto pietinėj 
ar pietvak. miesto daly. į pietus 
nuo 63rd St. Iki $85. Geros reko
mend. Gali tuojau užimti, nes na
mas parduotas. 

ENglewood 4-5724 sekm. Ir vak. 
VIrginia 7-1467 dienoms. 

• ———• 
Savininkai, prašom skambinti šiai 
šeimai! Atsakingpa kataliku pora su 
vienu vaiku, antrojo laukia, jieško 
nors 4 (2 mieg.) kamb. neapsta
tyto buto su apšildymu bet kur ge
roj apylinkėj. GeVos rekomend. 

SPaulding 2-0849 

TAVERN, restaurant and 2 story 
brk. bldf. Large 8 rm. apt. and 
large 4 rm. apt. 2nd floor and large 
kltchen ln rear. Oil heat. garage. 
fully eo.pt. AU modern fbrtures. Ex-
eellent factorv & nelgh. trade. Ideal 
for cple or 2 partners. Can't handle 
alone, mušt saerlfice for immediate 
sale. TOmmodore 4-9685, 11956 S. 
Halsted St. 

Grosernė ir delikatesų krautuvė. 
mokyklai reikmenys. Gerai einąs biz
nis. Daug prekių. Nuoma $40. gera 
sutartis. apšildymas.- Ideali .vieta 
porai, pamate įvertinsite. Aplenkia 

miestų, nori skubiai parduoti. 
$2,300. 

2456 Monitor 
BErkshire 7-9824 

RŪBl/VADYKEA - SIUVYKLA 

I Kartu ir "pressing" mašina. Gerai 
! einąs jsigyvenęs biznis. Prieinama 
į nuoma, gera sutartis. Dėl ligos ver-
į ciami parduoti nebrangiai, pilna kal-
į na $750. Puiki proga siuvėjui. ' 

Skambinkite savininkui 
WAgner 4-8889 

16NUOMIJOJAMA 

Išnuomojamas apšildomas kambarys 
dirbančioms moterims. Galima nau
dotis virtuve, šaukite po 7 vai. vak. 
telefonu BIshop 7-3250. 

FŽKANDTNE 
Gerai einąs biznis, senai Įsteigtas, 
pilnai jrengtas, 12 suoleliu. .4 
"booths". Prieinama nuoma, gera 
sutartis, ideali vieta porai. Partne-
ris serga, vienas negali apseit. Sku
biai nori parduoti, kaina $1,750. 
T.205 S. Ashland. REpublie 7-93T.0 

arba GUovehill €-3134. 

GROSERNR ir MfiSOS KRAPTrVft 
su gražiu 4 kamb. butu ir vonia 
užpakalyje. Gerai išvystyta* ir pel
ningas biznis. Modernūs jtaisymai. 
Pilnas prekių. Nuoma $90. Apšildo
ma. f> metų sutartis. Reikia pama
tyti, kad įverttntumėt. Dėlei ligos 
įkainuotas skubiam pardavjmui. Pui 
k i vieta netofi 63rd ir Ashland AVA. 

Telef. HKmloe.k 4-4889. 

PIENO PRODT'KTT' KRAPTT*Vft 
ir pjaustyta vištiena. Gerai įsigy
venęs biznis. Prieinama nuoma, pui
ki proga porai. Pamatę įvertinsite. 
Dėl ligos nori skubiai parduot, kai
na $1.750. Savininkas — 2040 
Roseoe St., arba skambinkite tarp 
10 v. r. Ir 3 v. p.p. 

WEllington 5-50T5 

GROSERNĖ ir DELIKATESAS, gerai 
einas biznis, gerai įsteigta. Modernui j-
rengimai, daug prekių. Prieinama nuo
ma. 4 kamb. butas gaunamas už 90 die
nų. Puiki proga mėsininkui. Calif. ir 
Chicago Avr. apylinkėj. Prieinama kai
na. Skamb. savininkui susitarimui. 

. HUmboldt 6-5772 

GROCERY AND DELICATESSEN 
With 2 story bldg. 6 rm. apt. 2nd. 
floor. 3 rooms in rear & bedroom in 
attie. 2 car garage near 51st. & May 
St. Doing eveellent nusineš* mušt 
saerifiee for immediate sale leaving 
town. Mušt be seen to appreeiate. 

ATlantie 5-8990 

R I ' B r VAl\YKIJ%-SHYYIvLA. 
su moderniu įrengimu skubiai par
duodama. Gerai veikiąs 25 metų 
biznis, puikioje vietoje. Puiki kli 
jentūra. su vyrų-moterų r4H 
sakymais ir pertaisymais. Gera pro
ga siuvėjui. Prieinama kaina. 

P a s t a b a : presas ir dvi elek
trinės siuvamos mašinos, viena iš 
jų kombinuota. 

i Adresą*: 2004 \V. S&th Street. 
Chicago ». 111.. tH. LAfayette U M I 

OROSERNft - MftSINft 

Saldytas maistas. Yisi modernūs j -
taisymai. Jsteigta prieš 20 m. didelė 
apyvarta, gražus 4 kamb. butas už
pakaly, nebrangi nuoma, ilga su
tartis. Dėl ligos verėiami parduoti. 

DAnube 6-2394 

RUB1T V A l . V K L A - S i r V Y K L A 

Kh 

HELP WANTED VYRAI 

Puiki proga sąžiningam jaunam vy
rui. Mes išmokysime jus "special 
maintenance" darbo. Gera proga 
progresuoti, reikės keliauti. Pradinis 
atlyginimas $32. Draugiškam pasi
kalbėjimui skambinkite 

STate 2-4487 
10—4 P.M. 

P E R S K A I T Ę " D R A U G Ą 

D U O K I T E J Į KITIEMsT 

»» 

HELP WANTED — FEMALE 

Nuliūdę: Duktė, žentas . Anūkai, 
siiniai Ir kiti gi mint-. 

Laidotuvių direktorius Antanas M. 

Proanūkai. 
% 

Phillips. Tel. 

» i f . 'oh ivfms ūpinasi 
Vlctory 2-4226. 

Elzbieta Buknis ir 

P o l n k r r s , Po-

YArds 7-3401 

Juozas Krukas. 

W o r k n e a r h o m e ! S a v e t i m e . S a v e c a r f a r e a n d h o u r s 
of t r a v e l l i n g . B i n d e r y g i r l s w i t h s o m e e x p e r i e n c e 
needed . O ld e s t a b l i s h e d p r i n t i n g f i r m j u s t m o v e d 

t o S k o k i e . 

" Y O I J ' L L U K E W O R K I N G H E R E " . 

A. R. BARNES AND CO. 
8111 N. St. Louis flve. 

Skok ie , III . Skok i e 8500 o r cal l Co rne l i a 7-6201 

W A N T E D 

Press Brake & Square 
Shear Operators 

Air-craft & automotive stamp-
ings. |Your chance to locate io a 
nice small town to raise your 
family. Write for application — 

HART PRESSED STEEL 
CORP. 

3306 Hammond Ave. 
Ellchart, Ind. 

Reikia patyrusių 
M A C H I N E P R E S S E R 

ir 
O F F - P R E S S E R 
J. E. Arlauckas 

Manufacturer or Ladles* 
Coats and Su it s 

5016 W. l th St. 
Cicero, 111. 

I'RAJN ESIMAK 

ĮsigykHe "Sūduvos" išleistą 

INFORMACINIS 
K A L E N D O R I U S 

1952 METAMS 
Kalendorius labai patogus, 

kišeninio formato. 

Šiame Informaciniame Ka
lendoriuje be kalendariumo su 
šventųjų ir tautiškais vardais, 
įdėtas aprašymas apie Jungti
nių Amerikos Valstybių fede-
ralinį socialini aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšalių registraciją, įvairūs 
adresai : pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

! Kartu su "prsasf masina ir siuvama 
maAina. (Jerai einas įsigyvenęs biz
nis, ftluoma $35. Puiki proga siu
vėjui. "Pamatę jvertinsito. 1 >ėl ligos 
parduoda nebrangiai, l l ,##§ . 

142 S. Kostner Ave. 
Al'stin T-itSI 

GROSI-RNfi ir DELIKATESE 

krautuve su I augrStu namu, 6 kamb 
butas 2-me augste, 3 kamb. užpa
kaly ir mieg. pastogėje. 2 auto. ga 
ražas. Arti 51st & May St. Daro 
gerą biznj. Išvažiuoja iš miesto, ver
čiami paaukoti nebrangiai. Pama
tę jvertinsite. 

ATlantie 5-8990 
—————————-—_^——————_^——_ 
Saldainiu Krautuvė — Delikatesai— 

"Notioas" 
Gerai einas biznis, arti mokyklų ir 
bažnyčios, gražios gyv. patalpos už
pakaly. Pamatę įvertinsite. Vienas 
negali apeit, skubiai parduoda ne
brangiai, $2,500. 

1712 W. Grand Ave. 
HAymarket 1-9834 

Kalendoriaus kaina—40 cnt. 
Užsakymus su pinigais siųs

ki te : "DRAUGAS", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, UI. 

Driver Salesman. Neat Appearing. 
Aggressive. Driver's salesman re-
ąulred for established route. 

Apply mornlng 
BIRELEY'S BEVERAGES 

CHICAGO, INC. 
5230 N. Mtlwaukee Ave. 
5241 Cottage G rovė Ave. 

of 

N a u j a P e t r o n ė l ė s O r i n t a i t e s 
k n y g a l e g e n d a 

" V I L I G A l L f t " 
išėjo iš spaudos. Meniškai ilius
truota Pauliaus Augiaus medžio 
rėžiniais. Kaina $1.50. 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 

2334 S o . O a k l e y A v e . 
CHICAGO 8, 111. 

Skubiai parduodama valgomų daik
tų ir delikatesų krautuve. Arti mo
kyklų ir lietuvių bažnyčios. Geras 
biznis, skubiai parduoda nebran
giai. Priežastį patirsite vietoje. 

836 W. 33rd Place. 

VIrginia 7-8089 
i ' 

COCKTA1I. IXHTNGE 

Pajamų 165,000, jsteigta prieš 16 m., 
visi modernūs j rengimai. Prieina
ma nuoma, gera sutartis. Pamatę 
įvertinsite. Del kitų interesų nori 
skubiai parduoti, tikrai nebrangiai. 

TOP HAT. 7510 Saginaw Ave. 
REgent 4-9333 

VAISIV-DARŽOVIŲ-DELIKATESŲ 
KRAUTI TVfi 

Gerai einąs biznis, įsigyvenęs, daug 
prekių, patogi vieta užpakaly gyv. 
patalpom. Nuoma $60. gera sutartis. 
Apleidžia miestą, nori skubiai par
duoti, nebrangiai, pilna kaina $1,750 

4241 W. Armitage 
ALbany 2-7974 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Skelbtis "Drane apfiimoka, 
nes jis yra pla/lausial skaitoma* 
lietuviu dienraštis o skelbimu 
kalar yra prieinama visiems. 

file:///VVst
file:///vorkere
file:///Vestern
file:///lrginla
http://eo.pt
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Penktadienis, sausio 12d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, 1I22N01S 

Mūsų Veiki 
APIE GRAFOMANIJĄ 

KASYTOJI KLUBE 
CHICAOO, IU. — 3į šeštadienį, 

sausio 12 d., 6 v. v. Lietuvių Au 

B ALFO PTNIGPTO VAJTJ5 
CHICAGO, 111. — Pa sėkmingai 

pravesto drabužių ir avalinės va 
jaus sausio mėa. paskelbtas pi* 
niginio vajaus mėnesiu Chicagoje. 
Piniginiam vajui pravesti dar tru 
ksta talkininkų, todėl labai pra-

ditorijoje 3133 S. Halsted SL, I;*ome Seses ir Brolius lietuvius pri 
aukšte įvyks Rašytojų klubo ren- M ė t i prie sėkmingo piniginio va
giamos viešos diskusijos tema j jaus pravedimo, uisirasaat savo-
"Grafomanija". Pranešėjas — li
tuanistas Domas Velička, toliau 
tuo pačiu klausimu kalbės Ben. 
Babrauskas o taip pat visi ga 

se apylinkėse pas Balto pareigu 
nus talkininkais. Organizuotai pa 
sižadėjo piniginiam vajui talki 
ninkauti skautės-skautai ir atei-

lės diskusijose dalyvauti. Rašy- tininkai. Talkininkus kolonijose re 
tojų klubas kviečia visus kultū
rininkus atsilankyti. 

gistruoja: 
Bridgeporte K. Grina, 718 

W. 30ta Str., Marąuette Parke — 
V A B V TEATRO REPETICIJA £ £ " g £ * ? * * ^ ' ^ ' 

CHICAGO 111. — Po kalėdines B r a ^ o ^ 4 6 2 8 So. Wood Str., 
pertraukos Vaikų Teatro, antro-, R o s e l a n d e _ G Salevičius, 10838 
šios grupes vaidintojų, repeticija g w&baah A v e C h i c a g o * I1L 

PRAŠO GARANTIJOS: 
Marcisauskas, Jonas 5fi m*ų 

amiiaus — Mechanikas. Adresas: 
6 rue Valentin/I-evalloia,^ SdiMS 
France. 

Nepamirškite 
o 

SAUSIO MEHESIO 
IŠPARDAVIMO I 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
TAUPYTOJAMS 

ST. ANIBONY SAV1NGS 
BENDROVES 

Pinigui padSti ant taupymo sąskaitų 
iki Sausio 15-toa, ne i 

b u s š i š e š t a d i e n į ( s a u s i o 1 2 d.) 18 Kolonijoj — Pr. Ivanauskienė 
1 0 i - ^ " S ™ £[• ^ ^ . P ^ P ^ ' 7 2 6 W. 18th Str., VTest Side -salėje (3230 So. Lituanica A v e . ) , | p a b l l l 8 k a i l 2 1 3 6 w . 33 P l a c e . 
todėl šios grupes dalyvius pnu , a c e r o _ J Zakaras, 1616 So. 
sau .būtinai atvykti. Bu . priima- 4 9 t h A ^ N o r t n S į d e __ 
mi ir nauji vaidintojai, tad ma 
loniai kviečiu atvykti j šią repe-

dividenda nuo Sausio 1. 1952 
YOUR SAVINOS HAS BEEN 
OUB BUSINESS SINCE 1922 

1 I N -

V. Daugirdiene, 1516 N. Wood St. 
Visi, kurie prie šio Balfo 

ticuą ir neužsirašiusius. Prašau p r į a i d ė l a b a i į į - p , Į f „ „ „ , DidelS nuolaida ant visa prekio: 
atvykti ir 'Našlaites pastaty- f T i k u s i e m s Vokietijoje ligoniams, Televiirjoa, Radijo, Jewelry, Laik-
mo vaidmtojus, jei ak sutiksite; s e n e U a m s mValidarns ir našlėm* 'odo"", «edy, Deimantu, Plokš-
dalyvauti antrojo vaidinimo pa-, g u m a ž a i s y a i k a w 
statyme, kuris bus balandžio 20 i 
ir 27 ir gegužės mėn. 4 d. —Balfo Vajaus Komitetą* 

—V. T. Vadovas) 
KAS SUVALDO BETLĖJAUS 

UETUVIC ŠVENTOVEI VAIKELIO JUGA? 
URUGVAJUJE j ^ k a m a t r o d o > k a d Betlėjaus 

S. m. sausio 20 d. 2:30 vai. po Kūdikėli* yra bejėgis. Tačiau jis 
pietų Vengeliausko svetainėje, j nėra bejėgis. Jame yra susitel-
4500 S. Tahnan ave., Brighton j kusi milžiniška jėga. Tą jėgą su-
Parko veikėjai rengia bmgo par- i ^ o i r 8 u v a l d o Jo meilė, iš ku-
ty lietuvių bažnyčios statybai Mon „ o s kyla ir pasaulio taika, saku 
tevideo, Urugvajuje, paremti. Baž 
nyčios statyba rūpinasi misionie
rius tėvas J. Bružikas. 

M'SIRINKIMAI 
CHICAGO, 111. — LRKSA 15 

kp. saukia susirinkimą sausio 13 
d. 2 vai. p.p. Šv. Jurgio salėje. 
Visi aariai prašomi atvykti, nes 
teks svarstyti svarbius klausimus. 

—A. Budris, rast. 

CHICAGO, EI. — Visų Šven
tųjų Sv. Vardo draugijos nariai 
sausio 13 per 9 vai. šv. mišias4)en 
drai eis prie šv. komunijos. Po pa 
maldų bus pusryčiai ir susirin
kimas parapijos salėje. Nuo 2:30 
iki 4 v. p.p. bus Šventoji Valanda. 

Sv. Tėvas šiemetinėje kalėdų kal
boje, kurios ištrauka yra paskelb 
ta 3 LATVO numeryje. 

Tą pačią Betlėjaus Kūdikėlio 
jėgą randa kun. J. Budzeika ii 
kacete, recenzuodamas kun. Ylos 
naujai išleistą atsiminimų knygą 
"žmonės ir žvėrys dievų miške 

Kristaus taikos jėga stiprėja ir 
pas Chicagos moteris, kurių orga
nizuota ražančiaus malda yra ap
rašyta kun. Prunskio straipsnyje, 

Kartais tačiau tikintysis jau 
čiasi toks pavargęs, išsisėmęs ir 
nusidėjęs. Bet ir tada tegul jis 
nenusimena. Skaitydamas "Laiš
ką iš pragaro" jis supras kokia 
jėga yra jame ir tada, kai jis jos 
visai nejaučia. 

telių, Elektrikmių Šaldytuve, Shal 
Mamų mašinų, Dulkių valytuvų, 
Parlor setų, Miegamo kambario 
setų, Dinettes, Kilimų, Karpetų, 
Pečių ir Siuvamų mašinų. 

Trijų? kambarių visi rakandai 
vertes $398.00, už $245.00 ir leng
vais išmokė, 

ST. ANTHONY SAVINGS 
& Loan Association 

1447 SO. 49th CT., CICERO 
Tel. TOwnhall 3-8131-82 

Virš 14,560,000.00 

JOS. F. BUDMK, Inc. 
3241 S0. HALSTED ST. 

Tel. CAlumet 5-7237 

Krautuvė atdara pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais. Nedėlio-
mis uždaryta. 
Leidžiamas lietuviškas programas 
*WCFU 1000 k. radio stoties neda
lios vakarais 7:30 valandą p. m. 

Laisve bt idealų daugiau ken 
kia, kaip padeda. —A. Graf 

• i i 1 1 i 

A. f 1 
MOTIEJUS SINKUS 

f 

I, 

Gyveno 730 West 19th Place. 
•• 

MirJ sausio 9 d., 1862, po 
Pietų. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės apskričio. 

Amerikoje "išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me: žmona Morta, 4 sunūs: 
Al, marti Klena; Juozapas, 
marti Rebecca Charles, marti 
Marija ir Antanas. Sesuo Ona 
Delnevičius, fjos duktė Ona 
Vasgis; švogeris Juozapas Mi-
liauskis, 3 anūkai ir kiti gimi
nes, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos ir prie Susi
vienijimo Brolių ir SeseYų 
Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Petro Gur 
skio koplyčioje, 659 West 18 
Str. 

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
sausio 12 d., 195 2. 

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto 
bus atlydėtas j Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčia, kurio
je įvyks -gedulingos pamaldos 
už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnūs, 
Markios, Sesuo, švogeris, Anū
kai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Pet
ras P. Gurskis. Tel. SKeley 
3-571 1. 

# 

ATTENTION, HOME 0WNERS ! * 

MILLWORK 
Muench sash & door company. Frames, doora, 
sash cabinets, sereens. Windows interior trim. 
Kitchen cabinets. Specialty finiah hardware. 

6163 E. 23rd St. 
CHICAGO HEIGHTS, m. 

SKyline 5-0325 

. 

^ . s? 

Kemkite "T>r±uga; 

•W-' 

PIRKITE TIESIOG NUP 
MR. NELSON \ 

savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 Wesi l i i th Sireet 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimą* Miestą 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

x-

t 

' M. 

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės 

DOMICĖLE ALDONlo 
(ŠAŪLINSKAITE) 

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir motiną. 

Netekome savo mylimos sausio 15 d., 1951 metais. 
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną atilsį. 
Mes, atmindami jos liūdną prasiaalinimą iš mūsų tarpo, 

užprašėme gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) sausio 
12 d.. 1952 metais, 8 vai. ryto ir sausio 15 d., 7 vai. ryto 
ir 7:30 vai. ryto Gimimo Panelės Svč. parapijos bažnyčioje, 
7:30 vai. šv. Mišias užprašė Mrs. Antanina Judvitis. 

Kviečiame visus: gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. Domicėlės sielą. > 

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnus, Žentas, Marti ir kiti gi
minės. 

A A 
ZOLib 

(Bttant) 
Gyveno 4641 8. Wa*hten&w 

a v e . 
Mirg sausio 9 d., 1952, 12:55 

vai. ryto, sulaukus pusės amž. 
Gimė Lietuvoje Kilo iŠ Taura
gės apskrido, Vainuto para
pijos, Buikiskiu ka«mio. 

Amerikoje iSayveno #0 metų. 
PaftUiko dideliame nuliūdi

me vyras Aleksandras, dvi duk 
terys: Eva Whitney, žentas 
Will iam ir lrene Pitts, žen
tas John, sūnus Felix, marti 
Virginia, keturi anūkai, trj» 
broliai: Matthew, YVilliam ir 
Alex Bitant Ir ių, šeimos, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Lietuvoje liko seserys Ir bro
liai. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyc., 4330 S. Ca-
lifornia Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 12 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Švč. 
parapijos bažnyčią, kurioje į-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sieli*. Po pamaldi; bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu-

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Sūnus, /.uita*. Marti, Anūkai 
ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741 

A. A. 

PRANAS VYŠNIAUSKAS 
Gyveno 910 W. 32nd Place. Tel. YArds 7-3143. 

Mira sausio 7 d., 1952, 11:45 vai. vak., sulaukęs G9 m. am/ . 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Skaudvilės valsčiaus, Adakavos 

parapijos, Giržadų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 44 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime: * žmona Marcelė (Dii gėlaitė) 

du sūnūs: kun. Jonas (vikaras Nekalto Prasidėjimo Panelės 
švenč. parap.) ir Pranas, duktė Juozapina Vaičiūnas, žontas 
Alfonsas, keturi anūkai, brolienė Marijona Vyšniauskiene su šei
ma, dvi švogerkos: Marijona Rizgen, jos vyras Juozapas: Petrė 
Toliušis, jos vyras Antanas, kiti giminės, draugai ir pažįstami 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phill ips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės pfyks šeštadienį, sausio 12 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bu» .atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčia, kuriojo 
įvyk* gedulingos pamaldos už velionies siel#r-^PVJ'pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

r 
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta

mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Sūnūs, Duktė, žentas. Anūkai. 
Laidotuvių direktorius Antanas M. Phillips. Tel. YArds 7-3401 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

<i812 SO. HESTEKN AVE., CHICAGO, BUL. 
Telefonas GROVEHILL 6-0142 

1410 SO. 50TH AVE., CICERO, ILL. 
Telefonas TOWNHALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

p 

• • 

• ' 
SK.MAISIOS IK MUPKRMAUSIOS L I E E T W I V ISTTAIGO* 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOLTH HERMITAGE AVENUE 

• Tel. YArds 1-1741 — Blshop 1-9481 
4330-34 SOUTU CALTFORNIA AVENUE 

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JOHN F. EUDEIKIS 

i r t | 

-

IL\1)1() P R t K i R A M 0 6 
iš stoties \VGFJS U 3 M k.) 

l e idž iama kas Ū t a d i r a J 
IMIO 9:15 iki 9 : M vaL ryto. 

i 
* 
* 

..*•:»©«»'*'-' ~WGM 

PRADEK TAUPYTI PAS . . . 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago, 
Telefonas: LAfayetle 3-6719 

K I E K V I E N A S Ą S K A I T A A P D R A U S T A 
I K I $ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 

MOKAME P DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

III. 

U O o A t l O VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
uiporyviv pitiiTOtiAi 

6845 So. Westom Ave. Air condmooed kopija* 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Aotomobillam. «M» 
Tiem*, kurie gyvena kjteee miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau Jusu uamq. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AinlmlaiiMi patamavi-
nias y r a telkiamai jį&8 ^ ^ Mcs^urime k«ii>ly*ias 
diena i r naktį. Hei- flW^ ^ S 4 visose Chfc-agos i r 
k a I «•, šaukite I ^ ^ ^ ^ C T Roselando dalyse i r 
mus. tuojau p a t a r-

naujam. 

—— 
z=̂ =: = 

PRANEŠAME mūsų Uupytojams ir draugams, kad per 1951 metus CHICAGO SAVINGS AND JL.OAN 
ASSOCIATION daug užaugo visose biznio šakose.—Bendras turtas paaugo virš $2,150,000 (dviejų mi
lijonų ir 150,000 dolerių). Dabar mūsų turtas yra $7,90*,294.00. — Per tą laiką 1475 asmenys pradėjo 
naujas taupymo sąskaitas. — Bendrovės pilnas uždarbi* per paskutinius 1,2 mėnesių buvo $348,591.12. 
— Išmokėjome dividendais mūsų taupytojams $187,089.59. — Padarėme naujų paskolų per paskutinius 
12 mėnesių sumoje $3,158,073.00 ir baigėme metus padėdami į reaervus $68,020.54. — Tai gal būt, kad 
CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATTON, proporcionalifti didumui Bendrovės, yra viena iš 
smarkiausiai augančių taupymo ir skolinimo finansinių įstaigų visoje Chicagoje. 

Mes kviečiame ir Tamstą pasidėti savo taupomus pinigus šioj turtingoj finansinėj įstaigoje. 
Kiekvieno taupomi indėliai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an agency of the United States 
Government. Mes visada išmokame aukštą dividendą an* viaų taupymo skyrių. Pas mus visiems pini
gai buvo ir yra išmokami ant pareikalavimo. Pas mus Tamsta galite taupyti ir per laiškus. Dėl infor
macijų pašaukite GRovehill 6-7575. — Prisidėkite prie mūsų Christmas Savings Club dabar ir taupy
kite ateinančioms KaKrdoms. 

PORKY PIG BANK 
labai puikus kalendoriai ir 
kitokios dovanos laike sausio 
mėnesio. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION per suvirs 27 
metus saugiai ir pelningai suteikia lietuviams patarnavimą: taupy
me, skolinime ir kituose finansiniuose reikaluose. 

PINIGAI PAJDfiTl IKI 15 DIENOS SAUKIU (JANUARY) GAUS fllVlBEND* M P t t N * MfiNESI 

•S. ' II 
CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION Valdyba ir 

Direktoriai taria širdingą ačiū visiems mūsų taupytojams ir skolini
mo nariams už paramą ir koperaciją bėgyje 1951 metų. Prašome ir 
toliau mus remti ir linkime visiems linksmų ir pelningų 1952 metų. 

i 
A a 

v 
I t* 

LACHAWICZ IR ŠONUS 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Virginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. 

•> • 

PUUman 5-1279 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET TeL SEeteF 3-57U 

• * — - r -

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-100S 

~~~ POVILAS i. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 716 W. 15th STREET 

Telepiione: YArds 7-1911 

i 
S 

— . — 
• • 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PUIOMUI 5-0661 

ANTANirM. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

Chicago Savings and Loan 
6234 SOUTH WESTERN AVENUE PHONE: GROVEHILL 6-7575 

f 

* JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138,-1189 

JULIUS LIULEVIČIUS *?, 
4348 S. CALIFOBNIA AVE. TėL LAfayette 8-8572 

~ ~ ~ ~ ~ LEONARDAS A. LŽERSKIS 
1646 W. 46th STREET Tel. YArdg 7-0781 

Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu, žinių. 5 

\ 

JOHN PAKEL? Ptesident Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
=N. — 

file:///VGFJS
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DieNRAS-MS DRAUGAS, CfflCAOO, fLtlNOIS Penktadienis, sausio 12d., 1952 

i mus 
X Rytoj, šeštadienį, pra

dėsime spausdinti romaną, 
laimėjusį $1,000 premiją. 

IS ARTI IR TOU 
A. J. VALSTYBĖSE 

— "The Entree", leidžia
mas Plainfield, N. J., augs-
tesnės mokyklos, kalėdinia
me numeryje įsidėjo Barba
ra Warren aprašymą apie lie 
tuviu Kūčių valgių papro
čius, kuriuos papasakojo tos 

X Bronė Jameikiene po mokyklos studentas Donald 
operacijos apskrities ligoni- Į Skučas. 
nėj dabar yra išvykusi po-j __ Wyomingo Klonio 
ilsio į Kneipp Springs, Rome ( P a J T a u Y ų k l u b a s i r L i e . 
City, Ind. 

KANADOJ 

— Spaustuvės b-vė "Žibu
riai", Toronte, aausio 5 d. Į 
turėjo metinį šerininkų su- \ 
sirinkima, per kunį buvo ap-Į 
žvelgia praėjusių metų veik 
la ii ateities perspektyvos. 
Rasta, kad per praėjusius 
metus buvo padaryta $722 
pelno. Vienbalsiai nutarta 
75', pdnj paskirti KKK 
D-jai, kuri bidžia "T. £.' \ 
o likusią dalį palikei sp. 
b-vės atsargai. Išrinkta nau 
ja valdyba iš Rusino, Šal
nos, Prakapo, Imbraso ir 

Vfcl, IŠVjYDO LAIHVC., 

tuvių radiją valandos vedė- Rimkūno, o taip pat ir re-
X Dariaus ir Girėno pos- jai aplankė senelių prieglau 

tas organizuoja legionierių dą Elmhurste, Pa., senelius 
chorą, kuriam vadovauti apdovanojo, programą išpil- glaudžiai b=ndradarbiauda 
kviečiamas John Avelis. Pos dė ir ant galo su seneliais ! m a su KKKTDr-ja bus pajėgi 

vizijos kemisija iš 3-jų as 
me.ų. Sp. b-vė "Žiburiai' 

C H 1 C A G 0 J E 
Padare vieną klaidą Neklaužadų automobiliai 

pašalinami iš gatvių 
Policijos viršininkas įsa

kė visoms nuovadoms pa-

Federaliniai agentai suė
mė R. W. Freimaną, 21 m., 
gyv., 5355 Harper St., kuris 

šalinti iš gatvių, kuriomis! įvairiose naujokų kariuome-
eina tramvajų ir busų susi-| "čn ėmimo stotyse buvo įsi-
siekimas, visus automobilius! registravęs 40 kartų kito-
iki šiol net nepajudintus nuo! mis pavardėmis ir adresais. 

kartu vakarieniavo. 
— A. Banevičienei iš 

Stoughton, Mass., sergan
čiai cukrine liga, ligoninėj 
nupjovė ir antrą koją. Vie
tos lietuvės moterys jai pa

tas turi savo drum and 
bugle korpusą ir palaiko j -
vairaus sporto ratelius. 

X M. Petraitytė, neseniai 
atvykus iš Londono, nori 
įsikurti Chicagoj. Tuo pačiu 
metu yra atvykus ir Kuo-1 dėti padarė rinkliavą. Prie 
saitiene, gera moteriškųjų | aukų dar pridėjo ir mėgstu 
rūbų siuvėja, ir čia nori gau k*. Ligonė gyvena 361 
ti darbo savo specialybėj, i School St. 

X K. Zaromskis po sun- j — Balfo skyrius Manche3 
kios operacijos Šv. Kryžiaus teryje, N. H., pradeda vajų 
ligoninėj, kur išbuvo šešias sušelpimui 'lietuvių pasili-
savaites, dabar gydosi na- kusių Vokietijoj. Vajaus 
muose 6116 S. Komensky pradžiai stambiausią auką 
Ave. Jis yra vienas žymiau- $25 aukojo LRKSA kuopa ir 
sių L. Vyčių veikėjų, taip $10 S. Reivydaa. 
pat buvęs Brigston Savings, _ B r o o k l y n o ateitininkai 
and Loan Assn. tarybos di-| 
rektorių. j 

tobulinti ir leisti Kanados 
kat. sav. "Tėviškės #ibu-
rius". 

Riehard Evan (Ricky) llenrick^en (kairėje) buvo dingęs per 
10 savaičių, geriau pasakius, buvo patekęs j "kidneperio" John 
D. Billet, 24 metų (dešinėje) rankas. Riehard Henricksen buvo 
pririštas prie lovos retežiais. Dabar jis vėl laisvas, o John D. 
Billet areštuotas. John D. Billet Richardą Henricksen'ą pagro

bė automobilių pastatymo vietoje. (INS) 

pirmojo iškritusio sniego 
prieš Kalėdas. 

Kiekvienas automobilio sa 
vininkas turės apmokėti dar 
bą ir dar bausmę už peržen
gimą miesto įstatymo. 

Apdovanotas saugumo 
medaliu 

Ed. M. Murray, gyv. 6158 
N. Ozark St., National Sa-

Registracijos kortelėmis jis 
lengvai galėjo iškeisti vogia 
mus iš pašto dėžučių čekius. 
Tokiu būdu per 18 mėnesių 
jis iškeitė čekių už $7,000. 

Klaidą padarė paskutiniu 
laiku užsiregistravęs tikru 
vardu, savo adresu ir panei
gęs šaukimą fiziniams egza
minams. 

Nepavyko pabėgti 

— A. Stankuvienė, seno
sios kartos ypatingo nuo
širdumo lietuvė gyv. Mbntre 
alyje buvo pagerbta nauja
kurių, kuriems ji yra pa
gelbėjus ne tik atvykti į Ka 
nadą, bet ir įsikurti. Pa- Į V. Biržiškos ir jo artimiau-

ŽINIOS IS TREMTIES 
Bibliografijos reikalai 1 Nedarbas ir komunistų 

propaganda 
Nepritt. Lietuvoje prof. | Vak. Vokietijoj šiuo metu 

fety Council apdovanotas rj>u piktadariai, kaltinami 
saugumo medaliu už išgelbė plėšikavimais ir žmogžudys-
jimą gyvybės kito darbinin-j te,po tardymo kriminaliniam 
ko, kuris darbo vietoj bu-, teisme grąžinant atgal į ka 

gerbimas suruoštas Vaice
kauskienės iniciatyva. 

VOKIETIJOJ 

— Pirmąjį Pabaltijo že
mėlapi ruošia spaudai Pa
baltijo vokiečių leidykla 
"Baltischer Verlag". Vieto-

• yra daug bedarbių. Fabri-« « Denaraaarmų pastangoj k a m g t r ^ s t a ^ 
ir dėl 

savo Ramovėje gruodžio 28 j v a r d ž i ų i r Uetuvos sienų 
d. turėjo susirinkimą, pa- u ž f i k s a v i m o klausimais Lie-

X Ed. V. Pavis išrinktas j skaitą ir išrinko naują vai- t u v i l . L a t v į u Vienybės pirm. 
nauju pirmininku Federaci- dybą, gruodžio 29 d. suruo- J u l i j g B f a č g p r a v e d e g u s i r a 

mi s bibliografijos reikalai j t o d , i g j b u v i v e r s 
buvo pavyzdingai sutvarky-i .. . T - . T * J J . 

vo elektros pritrenktas. 
Iki atvyko greitoji pagal

ba, Murray per 20 min. dirb
tiniu kvėpavimu palaikė nu
trenktojo gyvybe. 

trky 
ti. Turėjome Bibliografijos 
Institutą ir žurnalus "Kny
gos" bei "Bibliografijos Ži
nios". 

Tremtyje -1945.XI.11. Bir
žiškos Bibliogr. Tarnybą, o 
1946 m. Šveicarijoje dr. A. 
Gerutis įkūrė Liet. Bibliogr. 
Archyvą. Pirmoji įstaiga rū 

ti sumažinti darbą. 

Įėjimą buvo bandę pabėgti, 
tačiau tam kliūtį sudarė kei 
tuvo operatorius ir abu pik
tadariai sugauti. 

Vienas jų Allen Adamai-
tis, 19 m. amžiaus, gyv. 1254 
0S. St. Louis Ave. 

38 karo didvyriai 

33,000 ligonių 
Northwestern universiteto 

klinika praneša, kad 1951 
Nors bedarbis pragyvena! m e t a i s ji yra suteikus me- Nuo pradžios karo Korė-

^ ^ . ^ i ^ ^ ^ f ^ r T * 0 1 1 1 0 - PaSa l b j* 33,000 ligo-j joj iki šiol jau 38 JAV ka-
nių, kurių tiktai nedidelė da reiviai apdovanoti augščiau-
lis pilnai atsilygino, kiti ne- į s į u karo ordinu — Garbės 
pilnai, o didžiuma nieko ne- Medaliu (Medai of Honor). 
mokėjo. Visa tai klinikai 
kainavo vienas milionas do
lerių. 

bininkas, tačiau ir jų tarpe 
komunistų propaganda ran
da gerą sau dirvą. 

Nežiūrint kitų trūkumų 
rusų zonoj kas vakaras 
dviem valandom išjungiama 
elektros srovė, o žvakių ir 

pinasi leidinių aprašymu ir | ž i b a l o k r a u t u v ė s e negalima 
jos Chicagos apskrities. Vi- šė arbatėlę, o gruodžio 30 d.; š i n ė j i 9 U p L B Vokietijos registravimu, antroji renka' irvventoiai t* 
c e p i r m i n i n k a i s I š r i n k t i J . _ šok ių v a k a r ą A p r e i š k i m o j k r a š

J
t o
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v a l d y b a > k u r i o i š į a . u-*— - ; i — ~ 

Encheris ir S. Rudys, sekr. parapijos salėj. 
D. Kaminskienė ir P. Zaka- . . , r . . . , 
raitė, ižd. B. Nenartonis, iž- __ » figiama* >g> s. 
do globėjais A. Bacevičius Pnf hetuviskos šeštadienio 

T ° K mokyklos Brocktone, Mass., 
ir J . Kass. steigiamas knygynėlis. Sio-

X Ristikas Joe Yinča šį mis dienomis tremtinių ko-
vakarą, sausio 11 d. 8 :30mite tas knygynėlio išplėti-
val. Mildos arenoj, 3140 S. mui paskyrė $100 
Halsted St., vėl parodys sa vo lietuvišką "šylą" besi
risdamas su Jonny Gilbertu. 
J. Vinča Chicagoj dar nėra 
pralaimėjęs nė vienų risty-
nių. 

X Irena Eidrigevičiūte, 
Lietuvos baleto šokėja, daly 
vaus Immigrants Protective 
League ruošiamam koncer
te sausio 13 d. International 

voje leidykla padarė žemė
lapyje keletą pataisų. Pa
sirinko gana palankų, nors 
ne palankiausią, Lietuvai ga 
limumą ir žemėlapin įbraižo 
1939 m. Lietuvos faktiškas 
sienas su Vilniaus kraštu, 
bet be Klaipėdos krašto, at-

Soliste A. Dambraus-Į žymėdama visdėlto Klaipė-
kaitė ir muzikos mokytoja! d c * k r a s t * a t s k i r a i ' 
A. Navickaite, dalyvavo _ Ooaaį Kolenšinskaitei iš 
Miami tarptautiniam kon- vykus į JAV, Balfo įstaiga 
certe suruoštam Kalėdų lai- Hanoveryje liko be atski-
kotarpyje. j ros vadovybės. Nuo įstaigos 

— Tautodailės paroda. įsisteigimo Kolešinskaitė su 
Sausio 21 d. Rochesterio, Pasišventimu globojo britų 

26 poros dvynukų 

Pastaruoju didvyriu buvo 
seržantas Wm. S. Sitman iš 
Bedford, Pa., kuris sąmonin 
gai savimi pridengė nuo prie 
šo granatos penkis kitus ka-

leidinius ir juos - saugoja. k ą t u r i p r a l e į s t i tamsoje. 

N. Y., meno galerijoj bus 
atidaryta lietuvių tautodai-

H o 7 8 r p a U l p ^ s e . " s o p W r ^ į >« P»™Ja- P a
t

r o d o s m e t u »' 
T r„ ^ i vyks ir koncertas, 

cus ir Jonas brenza yra pir- j J 

mininkai lietuvių komiteto, — Frank Galiūnas lanko 
kuris rūpinasi sumosimu to Miami, Fla., universitetą ir 

dalyvauja vienos baleto šo-
koncerto. 

X Alex Srupša, šv. P. Ma k e J ų š™**^ 
rijos Gimimo parapijos 
Marąuette Parke mokyklos 
mokinys, buvo vienas iš tri
jų parinktų skautų, kurie, 
Skautų Fondo vajaus atida
rymo proga, Lawrence A. 
Kimptonui, Chicagos univer 
siteto kancleriui, įteikė skau 
tų simbolį. Iškilmės buvo su 
ruoštos Morrison viešbuty
je. Chicagos skautai yra pa
siryžę sukelti $325,000. 

X Riehard VaJzonis, Brid 
geporto lietuviukas, kuris 
praėjusiais metais Boy's 
Clubs of America buvo iš
rinktas "Boy of the Year", 
šiomis dienomis paskelbtas 
"Real Boy of America" 
1952 m. New Yorke jam į-
teikta statula su įrašu: 
"For outstanding character, 
įntegrity, citizenship, ex-
emplifying the traditional 
spiri t of the "real b o y of A-
merica". šiuo metu jis, kai
po Berniukų Klubų stipendi
ninkas, lanko VVilbraham a-
kademiją, VVilbraham, Mass. 

zonos ligonius, senelius ir vi 
sus lietuvius, atlikdama šal
pos dalinimo darbą. 

— PLB krašto valdyba 
prieš Kalėdas tam tikru ap
linkraščiu paragino apylin
kių komitetus surengti vai
kams Kalėdų eglutes. 

Laiškai iš rusų zonos yra 
stropiai cenzūruojami rusų 
valdininkų. 

Pranešama, kad 1951 me
tais iš rusų zonos į Vak. Vo 
kieti ją yra perbėgę 61,0t)0 
žmonių. 

55,000 žydų įvažiavo į 
IA Valstybes 

American* Joint Distribu-
tion Committee skelbia, kad 
iki šių metų sausio 1 d. į 
Amerikos J. Valstybes atva
žiavo 55,000 žydų pabėgėlių 
iš įvairių kraštų. 

Lietuviškoji daina 
per Japonijos radiją 

Pradedant 1897 metale., Uti ftial d)«-
nal taupytojai Dtstrlct Savings b-vej 
pelnfi Ir pelno didesni uždarbi ant nu 
t a u p u . . . nežiūrint Nį&kaltoa balanso... 

D A B A R . . . nuo l iepos 1 d. . mtt 
sų dividendas tapo pakeltas net 35% 
. . . Vadinas, mušu taupytojai Šiandien 
uždirba daugiau negu blle kada pir
miau . . . apart pelno, l>lstrict Savlngs 
teikia Juras pilniausiai apdraustą ap
saugą . . . Ir draugiškiausia patarnaut 

District Savings 
3236 South Halsted St. 
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Nuo 1948 m. Liet. Bibl. Tar 
nyba leido bibliogr. biulete
nį, pavadintą "Knygų Len
tyna". Vlikas, matydamas 
nemažą to leidinio svarbą 
tiek saviesiems, tiek kitatau 
čiams, perėmė biuletenio lei
dimą, pasikvietęs biuletenį 
redaguoti ikišiolinį redakto
rių A. Ružancovą. 1952 m. 
bus išleista 6 Nr. po 8 pusi. 
kiekvienas (formato 200x 
280 mm.) Prenumerata 1952 
m. — USA dol. 1.50, ats. Nr. 
— 30 amer. centų su per
siuntimu paštu visur. 

Visi Liet. Bibliogr. Tarny
bos surinkti leidiniai perduo 
darni saugoti į Pasaulio Lie
tuvių Archyvą Chicagoje. 
Vlikas tikisi, kad visi, kam 
rūpi lietuviškos knygos rei
kalai, užsiprenumeruos biu- ^lsk'AS l s K o r e J ° * 
letenį, o viso pasaulio liet. Teko sužinoti, kad mūsų 
leidinių (knygų ir periodi- 24-ją diviziją vasario mė-
kos) leidėjus prašo būtinai nesį perkels į Japoniją. Va

sario 16-19 dienomis būsiu 
Tokyo mieste dėl akademi-! 
nių egzaminų į Coast Guard 
mokyklą. Vasario 16 esu pa 
kviestas penkiolikai minučių 
dainuoti per Fair East ra
dijo tinklą Tokyo mieste. 
Programoje skiriu ir keletą 
lietuviškų dainų: "Sutemo 
naktis" (V. Jakubėno), "Vi
sur tyla" (Gruodžio), "Oi 
mergytė" (V. Jakubėno) ir 
dvi arijas iš operų: "La Tra 
viata" ir "Trubadūrai". Tai 
bei.e pirmą kartą Tokyo gy 
ventojai išgirs lietuviškai 
dainuojant. Laikas dar nė
ra žinomas. Vėliau pranešiu 
laiką ir radiją bangas. 

—L. Baltrušaitis 

Sv. Marijos ligoninės vir- reivius. Jis buvo sudrasky-
š in inkė sese lė M. Rosa l i e j t a s į g a b a l u s , bet k i t i pen-
skelbia, kad praėjusiais me- j ki kareiviai išliko net nesu-
tais ligoninėj gimė 2,150 kū- žeisti. 
dikių, jų tarpe 26 poros dvy Ordinai yra įteikti did-
nukų. i vyrių tėvams, žmonoms. 

ttr 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 

HMldu*. Šaldytuvus, pečlua. skalbiama** masinas, lovas, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus 

tmmttm Vaiis* lengvi IšmokeMmat. I urlui*- •ikieii pasirinkimą. 
GAMINAME BALDUS IR PAGAL UŽSAKYMĄ 

siuntinėti savo leidinius: vie 
ną — Lithuanian Bibliogra-
phic Service, 602 Hlarvey 
Street, Danville, Illinois, 
Etats - Unis, ir antrą — Dr. 
A. Gerutis —• Litauisches 
Bibliogr. Archiv, Benį, Kari 
Spitteler Str. 22, Schweiz -
Suisse. 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 2Srd S t Tel. Y Ar. 7-0841 
laikrodžiai elektroniškai patikrina 
i> i ir atnaujinanti. Prieinamos kai 
nos, 1 metų garantija. Darbo vai. 
6—8 v. v. šetad.. ! 0—8 v.v. 

J. P. VARKALA • 
ir 

F. H. SADAUSKAS 
(Public Accountants) 

V A L S T I J O S REGISTRUOTI 
AUDITORIAI 

2401 West 63rd Street 
• CHICAGO 29, ILL. 

WAlbrook 5-7711 

' 

R00SEVELT FURNITURE C0., Inc. 
LIETUVIŲ KKRAUTUVf: 

2310 WESl KOOSEVELT RD. SEeley S-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakaraia iki 9:S0 

SekmadieniaiH nuo 11 vai. ryto iki 4:30 po piery L 
SS 

AR PRADEDATE NAUJUS METUS TEISINGAI? 
^ 

Mūsų šeima 
Marcele Meškiniūte ir An

tanas Okleiteris Worceste-
ryje, Mass., susituokė Auš
ros Vartų parapijos bažny
čioj. 

^ S T ^ R 

V. 

Vienintelis būdas padaryti šiuos metus geres
niais, tai atidėti didesnę dalj savo uždarbio pas mus 
į taupymo sąskaitą. 

Gausite gerus dividendus. Indėliai apsaugoti 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation iki 
$10,000. 

O jeigu pasidėsi prieš sausio 10 dieną, tai divi
dendus ga*isi nuo sausio 1-mos dienos. 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

INIVEaSAL SAVINGS 
, & LOAN ASSOCIATION 
1800 South Halsted Street 

Draugo" koncertui ASHLAND B0ULEVARD AUDITORIUM 
1608 West Van Buren Stieet 

http://-1945.XI.11

