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» 

Jau po pirmojo pasaulinio karo britai pradėjo keisti savo 
krašto ūkio struktūrą, praeity besirėmusią vien tik pramone, nes 
paaiškėjo, kad jos gaminiai užsienio rinkoje sutinka stiprią kitų 
kraštų pramonės gaminių konkurenciją ir dėlto jų pardavimas 
nuosekliai sunkėja. 

Vadinasi, toliau jau negalima 
buvo remtis susidariusia prakti
ka, kad pardavus užsieny pra
monės gaminius už juos galima 
bus ten nusipirkti palankiomis 
sąlygomis maisto produktų. To-

ANfKfc PANAftl f SKNEI4 

kyti. Iš tos sumos 16 mil. bus 
panaudota padidintiems žemės 
ūkio darbininkų atlyginimams 
dengti ir apie 10 mil. kaip pašal
pa dirbtinoms trąšoms įsigyti, 

dėf britai ryžosi patys pasiteikti j Ši parama žemės ūkiui buvo tik 
sau maisto. Tuo tikslu jie prade j pradžia tos paramos, kurios dy-
jo plėsti žemės ūkį. Jo augimą ir! dis paaiškės tik naująjį biudžetą 
plėtrą jie skatino įvairiomis I parlamentui pasiuntus, 
lengvatomis ir primokėjimais iš Maisto pasigaminimo klausi-
iždo. Ir tat jiems pasisekė grei- mas šiais laikais ne tik Anglijai, Į 
čiau, negu buvo galima tikėtis, bet ir daugeliui kraštų yra labai 
nes dabar D. Britanijoje jau aktualus, nes, kaip iš JTO 2e-
tiek maisto pasiteikiama, kad jo mės ūkio Maisto organizacijos 
vertė siekia apie trečdalį krašto pranešimo aiškėja, kiekvieną die 
pramonės gaminių eksporto ir ną pasauly priauga apie 70,000 
apie du trečdalius kraštui išmai-' naujų burnų, tuo tarpu dirba-
tinti reikalingo maisto. mos žemės plotas ne didėja, bet 

T, i - • i .*„ ; J ^ mažėja. D. Britanijoj jis suma-
Pažymimas prašosi, kaip ĮUO- . . . J

 A .J_J
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-i • i „A T\ D^J . zeja per metus apie 50,000 akrų. 
mus, tas reiškinys, kad D. Bn- J *"" " ~f" .' . T 

. -, . -, - j - - ,, • n i Net ir tie kraštai, kurie visą lai-
tannos žemes ūkis didžiausią pa-Į . - , . . , , ' . . . 

, . , • ' mes ūkio ir Maisto organizacijos 
žangą padare antrojo pasaulinio " 6 J 

karo metu. Tuomet jo pamybai tuoja. maz.na jų eksportą dėlto, 
28 proe. buvo prašokusi prieška- Į kad v.etoje ma.sto daug.au su-

1 naudoja del padidėjusio gyvento 
jų skaičiaus ir dėl pakilusio gy 

rine gamybą. Po karo žemės 
ūkio gamyba pradėjo mažėti, j 
Žemės ūkį paveikė 1947 m. pini- venimo lygio. 
gų krizė ir padidėjusios ūkinin- T^SU duonos kasdieninės rū 
kavimo išlaidos. Kiek jos padi-, Vestis dabar didžiosios pasaulio 
dėjo, rodo šie keli būdingi duo
menys. Pav. prieš karą prieki
nės traktoriaus padangos kaina
vo 3 svarus, dabar jos kainuoja 
9 sv.; užpakalinės jo padangos 
tada kainavo 12 sv., dabar — 
36 sv.; traktoriaus dvivagis plū
gas tada kainavo 31 sv., dabar 
77 sv.; bušelio dydžio dėžė tada 
kainavo 1 šil., dabar — 6 šil. Ir 
visos kitos išlaidos yra padidė
jusios. Transportas dabar tris 
kartus yra brangesnis; dirbtinos 
trąšos pabrango apie 80 proc, o 
superfosfatai — 230 proc ; pa
brango kuras ir padidėjo mokes
čiai. Pabrangęs ūkininkavimas ir 
kapitalo stoka neigiamai paveikė 
žemės ūkį. Dirbamos žemės plo 
tas, prieš metus buvęs 994,000 
akrų, dabar sumažėjo iki 754,000 
akrų. 

Naujoji (konservatorių) vy
riausybė žemės ūkio būkle labai 
susirūpino. Vos perėmusi val
džios vairą, tuojau paskyrė 26 
milionus svarų žemės ūkiui palai 

dalies gyventojams yra labai ak 
tualus. Šis rūpestis ir nesuma
žės tol, kol pasaulį skirs gele
žinė uždanga ir kol iš už jos grės 
laisvajai jo daliai vergijos ir si
biriškų kacetų pavojus. 

Kalendorius 
Sausio 23 d.: šv. Raimundas. 

Senovės: Voldemaras ir Tautvi
le. 

Sausio 24 d.: šv. Timotiejus. 
Senovės: Rainys ir Vende. 

Gen. Eisenhowerio marti su trimis vaikais. J visua žiūri ii pa
veikslo nuo sienos senelis ir uošvis — gen. Eisenhoweris. Tarp 
jauniausios generolo anūkės (ant motinos kelių) ir jo paties 

esąs nepaprastai didelis bruožų panašumas. (INS) 

4 valstybės pagerbė nekaltą auką 
Izmailo kapinėse rasti gigjclai 

IZMAILAS, saus. 23. — šeštadienį žuvusi sesuo Antonija pa
laidota su kariška pagarba. Mieste vėl būta susišaudymų ir aukų. 
Arabišką miesto dalį saugoja 2 batalionai „raudonųjų velnių". 

Amerikoje prie New Yorko ••• • •••• • • • • 
gimusi šv. Vincento Pauliečio 
kongregacijos vienuolė sesuo An 
tonija, žuvusi nuo neapykanta 
kurstomos rankos paleistos kul
kos, palydėta amžino poilsio vie
ton su kariška pagarba ir oficia
liems Egipto, Prancūzijos, An
glijos ir Amerikos atstovams da
lyvaujant (ambasadorius atsto
vavo konsulai). 

Oras Chicagoj 
Gerokai apsiniaukus, šalčiau. Izmailo miesto arabų kvarta-

Temperatūra tik apie 15 laips- lą saugoja du batalionai britų 
nių. parašiutininkų brigados, kuri 

Saulė teka 7:12, leidžiasi 4:55. vadinasi „Raudonasis velnias". 

Iš J u n g t . Tau tų darbų 

Ar JT padidės 14 naujų narių? 
Už 5 satelitus nevetuos 9 vakariečių 
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PARY2IUS, saus. 23. — Šiandien ar ryt Rusijos Višinskis ap
leidžia Paryžių. Tai yra ženklas, kad didysis Rusijos vaidinimas 
šių metų sesijoje yra suvaidintas. Rezultatai lygūs nuliui, nes nė 
vienas svarbesniu klausimu padarytas Višinskio pasiūlymas ne-, LONDONAS, saus. 23. Bur 
buvo primtas. I m 0 s atstovas Londone skelbia, 

Kvartalas apsuptas todėl, kad 
arabų kapinėse vyko kratos, nes 
britai užuodė, jog ten paslėpti 
ginklai. Jų jau ten apsčiai ras
ta : 6,000 priešlėktuvinių sviedi
nių, gerokai dinamito, namų dar 
bo bombai ir automatiškų britų 
šautuvų. Tikimasi dar rasti, nes 
ne visos slėptuvės dar apžiūrė
tos. Kratas bevykdant, suleistas 
britų karininkas ir 4 partizanai. 
Dalis pateko britų nelaisvėn. 

(Valstybės departamentas Wa 
shingtone skelbia, kad dėl Ame
rikoje gimusios vienuolės sesers 
Antonijos nužudymo Egipto vy
riausybė yra susijaudinusi ir 
JAV ambasadoriui pažadėjusi 
padaryti viską įvykiui išaiškin
t i ) , i 

Kinu daliniai Burmoje 
gauna pagalba 

Sovietų delegacijos vadovu pa 

čia JAV karys yra apsivilkęs 
naujai padarytu šarvuotu švar

ku, sulaikančiu stambaus ka
libro kulkas, švarkas sveria 
tik 8 svarus ir gali būti vil
kimas viršum ar po paprastų 
drabužių. Jis bus bandomas 
Korėjoje vasario mėn. (INS) 

I 

silieka kietasprandis Malikas. praeity buvo Sov. Rusijos vetuo 
Dienotvarkėje dar tebėra Korė- tos. • 
jos klausimas, bet nebe politiš- Dabar Malikas praneša, kad na pagalbą iš Formozos, taigi 

kad šiaurinėje Burmos dalyje 
esą gen. Lee vadovaujami tauti-

! nės Kinijos kariniai daliniai gau 

ko ji, o ekonominė jos dalis — 
Korėjos atstatymo problemos. 

Sov. Rusija nevetuos Saugumo j netiesioginiai iš Amerikos. Pa-
Taryboje tų devynių priėmimo, j galba teigiama per Siamą. Gen. 

Politinė dalis šiam kartui jau lik | jei vakarai sutiks paremti ir pen' Lee daugiau laiko praleidžiąs 
viduota, nes nutarta apie tai ne- kių Rusijos satelitų priėmimą. Formozoje, Hong Konge ir Sia-
kalbėti tol, kol paaiškės paliau- Sakoma, kad daug kas linkęs tą me, negu savo štabe Burmoje. 
bų derybų rezultatai 

Politinė komisija šiuo metu 
svarsto naujų narių priėmimą. 
Sovietų delegacija pasiūlė reko
menduoti Saugumo Tarybai pri
tarti šių valstybių priėmimui: 
Albanijos, Bulgarijos, Vengrijos, 
Rumunijos, Išorinės Mongolijos, 
Suomijos, Airijos, Italijos, Por
tugalijos, Nepalo, Ceilono, Jor
dano, Austrijos ir naujai įkurtos 
Lybijos. 

Rusijos pasiūlymą priimti, tik Burmos vyriausybė tuo reikalu 
JAV delegacija tokiems mai- yra labai susirūpinusi, nes ją Ki
nams esanti priešinga. Sprendi
mo tuo reikalu dar nepadaryta. 

Fondas arabams kurdinti 
Politinės komisijos mažasis 

nija gali užpulti. 

• Prancūzijos politinių ir so
cialinių mokslų akademija priė
mė gen. Eisenhoverį savo nariu. 

Kur myli ir keikia 
13 

SAN FRANCISCO, saus. 23. 
•— Kongreso na.-y^ M*. '- jau grį-
žo j Amerikos konihivntą iš sa
vo geros valios Ue'V. >V> aplink 
pasaulį. Kelionėje patyręs, kad 
geriausiai apie Ameriką mano
ma Turkijoje, ir blogiausiai Per
sijoje. Visur kitur teisingai įver
tinamos Amerikos pastangos or
ganizuojant taiką, bet Indokini
joje daug kas pykstam ant Ame
rikos, kad neJštesė: J pavo paža
do duoti daugiau ir geresnių gin
klų. (Pažadas buvo neištesėtas 
todėl, kad ginklų atsargas suri
jo Korėjos frontas). 

M a f e kvie t -
aplankyti Egipte 

PARYŽIUS, saus. 23. — Ara
bų Lygos general. sekretorius 
Azzam Pasha Paryžiuje surengė 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
Egipto užsienio reikalų minis
tras ir trys Sovietų Rusijos de
legacijos nariai: Višinskis, Ma
likas ir Sobolevas. Egipto vienas 
laikraštis tvirtina, kad pietų me 
tu paaiškėję, jog Sov. Rusija pa
laiko Egiptą jos kovoje už lais
vę. 

Juose pritaikins naujus išradimus 
Tiks oro ir povandeninių laivų karui 

VVASHINGTONAS, saus. 23. — Naujai patiektame biudžete 
numatyta skirti vieną bilioną ir 150 milionų dol. karo laivų staty
bai. Kongresas jau gavo ir statybos programą, kurią prašoma pa
tvirtinti. 

komitetas nuUr^ sudaryti 250 i G e n Eisenhoweriui teko JAV 
mil. dol. fondą iš Palestinos pa 
bėgusiems arabams įkurdinti. 

generolo Pershingo vieta. 

• Meksikos sostinėje vakar • Izraelio deelgacija vakar 
nedalyvavo jokiuose JT darbuo- 2 * * * t E , * 2 * ' * H n e i U * " * 

Pirmos penkios yra už geleži- se, nes protestavo dėl 2 žydų su pinigų. Plėšikai dar nepagauti. 
nės uždangos ir Saugumo Tary- j šaudymo Irake. Jie buvo nu- j • Vokietijos apginklavimas 
boję niekada,nėra surinkusios teisti mirties bausme už teroris- Rusijos į karą nepaskatins, — 

į reikiamos % daugumos, nes Va- tinius veiksmus, dėl kurių žuvo sako Eisenhoweris. Rusija, būtų 
jkarų blokas už jų priėmimą ne- keli žmonės ir buvo sunaikinta t ikrai galvos netekusi, jei fnė-
I balsuodavo. Likusios 9 valstybės turto. [ gintų dabar karą bandyti. 

Azzam Pasha pakvietęs Mali-
ką padaryti Egiptui oficialų vi
si tą, tačiau laikraštis sakosi dar 
nežinąs ar pakvietimas buvo pri 
imtas. 

JAV laivynas budi prie 
Suezo kanalo 

WASfflNGTONAS, saus. 23. 
— JAV laivyno vadovybė prane
ša, kad Amerikos laivyno grupė, 
atsirėmusi į Saudi Arabijos uos
tą Dhahran, atydžiai seka įvy
kius Suezo kanalo zonoje, čia 
yra ir didelė bombonešių bazė. 
Šioje vietoje yra prisiglaudusios 
ir Amerikos - Arabų naftos kom 
panijos valyklos, iš kurių aprū
pinamas kuru visas Vidurinių 
Rytų ir Europos vandenyse esąs 
Amerikos karo laivynas ir kiti 
Amerikos laivai. 

Churchillio gud rūmas 
OTTAWA, saus. 23. — Chur-

chilio apsilankymas Kanadoje 
pataisęs santykius, kuriuos bu
vo apgriovusi Attlee vyriausy
bė. Churchilis nieko neprašęs: 
nė pinigų, nė kitokių turtų, nė 
tampresnių užsienio politikos ry 
šių. Jo svarbiausias tikslas bu
vęs susipažinti su naujais Kana
dos politikos vadovais, supažin
dinti juos su Anglijos finansi
niais sunkumais ir juos patikrin
ti, kad Anglija supranta ir jų 
naujas aspiracijas. Jo kelionės 
rezultatas gali būti toks, kad Ka 
nada duos Anglijai pagalbos ir 
specialiai neprašoma. 

Raudona pranašyste. 
MASKVA, saus. 23. — Leni

no mirties 28-tą sukaktį šven
čiant, teatre pasirodė ir Stali
nas. Taigi jis gyvas ir savo ko
jomis vaikšto. 

Kalbą pasakė buv. Pravdos re
daktorius ir Markso - Engelso -
Lenino instituto direktorius Pos-
pielovas. Jis pranašavo kapita
lizmo ir kapitalistų galą, nes jo
kia jėga negalinti sulaikyti Le
nino ir Stalino idėjų pergalės. 
Taip pat niekas negalįs sulaiky
ti Azijos, Vidurinių Rytų ir Af
rikos tautų atbudimo ir suki
limo. 

Nauja statybos programa nu
mato šių laivų statybą: 2 lėktuv
nešiai, kurių vienas apie 60,000 
tonų, kitas 16,000 tonų, 4 laivai 
naikintojai, 4 povandeniniai lai
vai, kurių vienas varomas atomi 
ne energija, 30 minų gaudytojai, 
3 naikintojai palydovai, du lai
vai šaldytuvai, 2 tanklaiviai, 23 
laivai kariuomenei į krantus kel 
ti ir 483 įvairaus tipo laivai tan
kams, mechanizuotiems veži
mams ir kitokiam karo invento
riui iš jūros į sausumą permesti. 

Naujų laivų pastatyti numaty
ta 237,000 tonų. 

Be naujų laivų statybos nu
matyta pertaisyti ir patobulinti 
visą eilę senų laivų 90,000 tonų 
talpos. Naujai statomi laivai 
yra visai naujo tipo, pritaikinti 
kovai su povandeniniais laivais 
ir gynimuisi nuo aviacijos ata
kų. Lėktuvnešiai skirti sunkiau
siems bombonešiams, atomines 
bombas nešiojantiems. 

Sąjungininkai visai kapituliuos? 
Paliaubas remsią komunistų baime 
TOKIO, saus. 23. — Paliaubų derybų posėdžiai besitęsią tik 

po kelias minutes. Abi pusės kaltina viena kitą, bet vis susitaria 
susirinkti sekančią dieną. Sąjungininkų vyriausias derybininkas 
adm. Joy atskrido į Tokio padėties aptarti. 

Likę Munsane derybininkai ti-

1NDOKIMJOS KARAS 

kiši naujų instrukcijų. Delegaci-«ti paliaubų palankiomis sąlygo-
jos kalbėtojas gen. Nuckols pa- mis tik tada, kada komunistai 
reiškė, kad yra vilties susilauk- j padarys žymesnių nuolaidų. Są

jungininkai jų jau daug yra pa
darę, dabar komunistams eilė 
nuolaidas daryti. Jis mano, kad 
jie jas padarys tada, kada bus 
visai tikri, jog sąjungininkai nė
ra pasirengę jų bedaryti. 

Vakar sąjungininkai buvo pa
sirengę visais kitais klausimais 
priimti komunistų pasiūlytą re
dakciją, jei jie atsisakys nuo ae
rodromų statybos. Sugestija bu 
vo atmesta. 

Neoficialiai kalbama betgi, 
kad sąjungininkai padarys vėl 
žymią ir paskutinę nuolaidą: su
tiks su komunistų reikalavimais 
ir prijungs pareiškimą, kad ka
ras bus perkeltas į Kiniją, jei ko 
munistai jį atnaujins Korėjoje. 

Štabų karininkai šiandien pra 
deda tartis kaip apsaugoti nuo 
bombardavimų karo belaisvių 
stovyklas. 

• Korėjos komunistai įspėti 
gerai pažymėti derybų delegaci
jos sunkvežimius, vykstančius 
tarp Kaesong ir Pyongyang. Jei 
bus laisvė piktnaudojama, sunk
vežimiai bus bombarduojami. 

Juodais lopais pažymėtas vie
tas valdo komunistų karinės 
pajėgos. Strėlė rodo dabarti
nių kovų vietą, esančią tarp 
Hanoi miesto ir Hoa Binh 
tvirtoves, iš kur komunistai 
nori prasilaužti į pajūrį ir 
atkirsti prancūzų įgulas nuo 

tiekimo centrų. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Britų premjeras Churchilis gavo slogą ir todėl nebegalėjo 

įvykti jo pagerbimas Neto Yorko miesto rotušėje. Šį rytą jis jau 
išplaukė atgal į Angliją. 

— Britai nutarė keisti savo ambasadorių Persijoje, tačiau 
Mossadegh vyriausybė nesutiko priimti pasiūlyto kandidato, ka
dangi jis seniau yra tarnavęs Persijoje. Persijos vyriausybė ne-
priimsianti jokio brito, kuris yra tarnavęs kolonijose. 

— Gen. Ridgway štabas praneša, kad komunistai stiprina Ko
rėjoje savo artileriją, tačiau nemanoma, kad tai reiškia puolimo 
atnaujinimą. 

— Vakar rinko parlamento atstovus ir Persijos sostinė Tehe
ranas. Balsavimo vietas saugojo policija. Sakoma, kad riaušių 
neįvyko. 

— Gen. Eisenhotoeris pasiūlęs sukviesti greitu laiku Europos 
valstybių steigiamąjį seimą Europos federacijai įsteigti ir jos 
konstitucijai priimti. Karo jis dabar nenumatąs, bet Europos vals
tybių delsimas vienytis gali Rusiją padrąsinti karą pradėti. 

— Gen. MacArthuras neleido pastatyti savo kandidatūros 
IUinois primary rinkimuose respublikonų partijos sąraše. Jo ger
bėjai teigia, kad peticijos neatsiims, nes norį patikrinti jo populia
rumą. 

— Japonija praneša pasirašysianti su Chiang Kai-sheko vy
riausybe pūna taikos sutartį, kuri įsigaliosianti kartu su San 
Francisco pasirašytąja. Delegacija išvyksianti į Formozą artimoj 
ateity. Sutartis su komunistine Peipingo vyriausybe dabar pasi
rašyta nebusianti, nes jos paktas su Rusija yra nukreiptas prieš 
Japoniją. 

http://daug.au
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LAIŠKAI, NUOMONĖS. PASTABOS 

LIETUVIŠKA MENO KARTA SUPRATO IR PRABIU) 
PROGRAMA ROCHESTER, N. Y. — Šių me 

Nepasitenkinimo jausmą pažą- tų sausio mėn. 7 d. "Drauge" Nr. 
dina, kai lietuvių pramogoje koks 4. dr. Lelevičtus tikrai pasigėreti-
ima kita kalba dainuot ar grot, nai aprašo kalėdinę programą, ku 
lyg uimiršes, kad tai lietuvių pa- rią klausant visiems teko raudo-
rengimas ir lietuviams dainuoja- nuoti... Ne vienas klausė gavęs, 
ma. Tada atsilankiusieji vieni ki- nuo kada pradėjome Kalėdų iš-
tiems sako: "Tai kam čia rei- vakarėse dainuoti "Apynėlis bijo 
kėjo atvykt, jei vietoj lietuviško vėjo". Gerai, kad būtų tai jau ir 
— svetimą girdime ? Anglišką kai visos klaidos padarytos gal dėl 
bą ir dainas kasdien girdžiu per neišmanymo ir nenoro kitų pasi-
radiją". klausti, bet ne. Nepersenai^ ture-

Tremtiniai mano. kad jei kuris jom kalėdinį vaidinimą tai "Kalė-
itališkai ar vokiškai arba ir ang- dos be namų". Iš pavadinimo kiek 
liskai pašauks, kartais net rei- vienas nei neklaustas pasakys, 
kiamai neištardamas žodžio, tai kad čia turi bendro su mūsų var
gai vienas kitas svetimtautis, at- ginga tremtimi ir tas vaizdelis 
silankęs, pastebėjęs jų balsą, pa- be abejo priminė Kalėdas tėviškes 
gelbės j operą kaip nors įsi- pastogėje prie jaukaus šeimos ži-
spraust. Jei menininkas neįsten- ' dinio ir toliau, kas — tremtis ir 
gia savo gabumą parodyti Uetu- dabar šitos Kalėdos be namų. Toli 
viškoje dvasioje, kurią jaučia ir gražu to visai nebuvo ir nema-
supranta geriausiai ir gali paai- tai klausytojus apvylė. Kaip keis-
reikšt pilniausiai, jei menininkas tai tas praskambėjo: pamotė Ka-
lietuviškai dainuodamas neįsten- ledų naktį išvedė vaikus į mišką 
gia kitatautį sužavėt, menkesnė ir paliko, yaikai sušalo, bet susi-
proga tai atsiekt itališkom arijom, glaudę nusiramino ir užmigo. Mie 

Lietuviai tremtiniai menininkai, cojo kol atrado miško ivėrys_ ir 
laukia lietuvių paramos, bet kai zuikis prikėlė. Atvažiavo Kalėdų 
lietuviai atsilanko į jų parengi- senis vaikus apdovanojo ir par
muš, tai kartais išgirsta ko ne- vežė į namus. Štai turinys "Ka-
supranta ir ko nelaukia. ledos be namų". Tegul jis pats 

Svetima kalba dainos ar muzika vaizdelis buvo tik vaikučiams pa-
domina. kada pakviečiami kitos skirtas, bet visdėlto netiko, nes 
tautos dainininkai pasirodyt lietu- ir mažiesiems reikia priminti, kad 
vių pobūviuose; tokius svečius mūsų Kalėdos tikrai be namų. 
privalome mėgt. ir jiems manda- kad mes anų Kalėdų leistų te-
gumo sumetimais plot. vvnėje ilgimės, ir liūdime negalė-

—Anis Rokas darni švęsti šitas Kalėdas savuo-
I se namuose. Ne vieno buvau pa* 

s Ai&bAC p i r n A u r u i i i klaustas ką reiškia, kad mes per 
V - * tą vaizdelį neprabilom apie tikrai 

Udja. poHUka, » * » « . m u z i k . * | ^ k ^ j , , ^ fa\M 
kt. Vengrai net minėtiems daly
kams turi savus žodžius. O lietu
viai ir turimus lietuviškus žodžius 
neigia dėdami svetimybes. Vienas 
paiidžiaugimas lieka, tai lietuvių 
pilkoji liaudis. 

—A. Rūkas. 

Kągi palinkėti "Draugui" nau- : Kalėdas be namų 
jiesiems metams? Iš tiesų, kai 
pagalvoji, nebėra ko linkėti . . . 
Bendradarbių turite puikių ir net 
labai puikių, skaitytojų skaičius 
nepaprastai paaugo, pats laikraš 

— K. Krak. 

PADEKITE MUMS IŠMOKTI 
MECHANINIS BRAIŽYBOS 
Prieš kurį aliką teko skaityti 

tis padidėjo ir kelis kartus pato- . "Technikos žodyje" kad Am. Liet. 
bulėjo. šeštadienio ir aš lau- j inž. ir Arch. Sąjungos Chicagos 
kiu vien dėl to Jūsų skyriaus, skyriaus Mechanikų Sekcija ruo-
kuris toks įdomus, turtingas .. . ' žiasi atidaryti mechaninės braižy-
Ypač Baronas ir Babrauskas la- bos kursus. 
bai originališkai ir naujoviškai Kursų atidarymo kasdien lau-
moka pajudinti skaitytojo širdį ; kiu su nekantrumu ne tik aš, tei-
ir sąžinę ir jausmus . . Buvo įdo- sininkas iš profesijos, bet ir dau-
mi Jankaus novelė, tikrai gra- gelio kitų profesijų žmones, 
ži ir romantiška Jankevičiūtės Metalo pramonė pradėjo kilti 
pasaka.. . Žodžiu, kažin ar be- kaip ant mielių. ' Kasdien ameri-
lięka kas nors daugiau, ko būtų koniški laikraščiai mirga skelbi-
galima laikraščiui linkėti? Gal tik j mais, kad kompanijos ir darbo a-
sveikatos visiems redaktoriams... ' gentūros jieško kopijuotojų (tra-

Sone Pipiraite I cers), braižytojų (draftsman) ir 
-\" projektuotojų (deaigner). Dabar 

j p a U laikas būtų išmokti braižy-
L I L M /-.. iffKvriT i i i T T i ' v a ^oS' i r t u ° D a d u v e I i s t is lengves-K I E M W M E ą L I K T t V A i n . u ^ ^ G a l į M U k a d t u o j 

B U V O N E P R I K L A U S O M A kursų baigimo valandinis atlygi
nimas bus mažesnis negu dabar M. J. Adomaitis, Brooklyn, N. Y 

Skaitau sausio 15 d. "Draugą 
ir stebiuosi. Alto Vykdomasis Ko 
mitetas rašo apie "34-tąsias Lie 

aš arba kiti panašūs į mane gau
na už savo darbą. Tačiau turint 
galvoje, kad braižyklos dirba į 

mueias rašo apie ~ - » f t — " » ^ v a U e 45.58 valandas, tai su ant 
tuvos Valstybes. NeP"k»ausom>- v a l a n 4 a i s d a u g k a m p r a d ž i a b r a l 
bes paskelbimo svak krės,. pelningesnė už dženi 

sAip ikiToi S I ^ B I S S ; * ^ - ^ k i t * d a ^ -Pernai atšventę Nepriklausomos 
Lietuyos pirmojo karaliaus Min
daugo 700 metų krikšto sukak
tuves ! 

Kada, kada, bet jau šiemet tik
rai galima buvo tikėtis, kad Lie
tuva nepriklausoma valstybe ma
žiausiai 700 metų skaitysim bu
vus. Deja . . . 

Turėdami tokią didelę ir gar-

Cia Amerikoje diplomų neklau
sia, tik reikia mokėti dirbti. Kas 
bus veržlus, po 3-5 metų galės 
tapti "designeriu" — projektuo
toju! Jei kas nenorėtų eiti dirbti 
i mechanines braižyklas, kursai 
jam pagelbėtų tobulėti dirbtuvėje 
s i e k i a n t m e c h a n i k o p o s t o . Kursuo 
s e j i s g a l ė t ų i š m o k t i s k a i t y t i 
"blue prints" ir suprasti brėžinių 

S A V A S I S K R A Š T A S 

Kartą jūra plaukė laivas. Ja
me buvo belgų, ispanų, prancū
zų, italų ir kilų tautų kele vių 
Tarp tų keleivių buvo ir vienas 
vienuoi kos metų berniukas, ita-
liukas. Jį jo tėvai buvo parda
vę komedininkams. Komedininkai 
berniuką mušdavo ir badu dažnai 
stipindavo. Pagaliau, vaikas ne
beiškentė mušamas ir pabėgo nuo 
savo šeimininko. Vienas gi 
italas pasigailėjo suvargusio ber
niuko ir išsirūpino, kad berniu
kas galėtų dovanai grįžti į savo 
tėvynę. 

Dabar tas berniukas sėdėjo j 
garlaivio antroje klasėje ir pasą- j 
kojo keleiviams savo skurdų gy- Į 
venimą. Keleiviai, kiek būdami 
nusiteikę, davė berniukui pinigų, j 
Ypačiai dosniai apdovanojo ita- į 
liuką trys nepažįstami, svetimos 
jam tautos žmonės. 

Apsidžiaugęs savo dovana, ber
niukas įlipo į garlaivio gultuvą 
ir galvojo, ką darysiąs dovanotais 
pinigais. Dvejus metus badavus 

1 būtų prievartų ir ką skanaus val-
' gyti nusipirkti. Malonu būtų ir 
' koks drabužėlis įsitaisyti. Gera 
1 būtų ir tėveliams šis tas parvežti. 
I Ilgai mąstė vaikas, kaip čia su

vartoti savo pinigus. 
Iš po savo gultuvo priedangos 

berniukas matė tuos tris kelei
vius, kurie didžiuodamiesi pabėrė 
jam saują pinigų. Tie keleiviai 
dabar, prie pietų stalo, gere ir 
kalbėjosi apie aplankytas šalis 

I Pagaliau pradėjo kalbėti apie Ita-
j liją! Pradėjo ją peikti, niekinti 
i Vienas sakė: — Bemokslių tau-
I ta! Antras pridūrė: — Suskretė-

lių tauta! 
— Vagių.. . — buvo berėkiąs 

trečiasis, bet nesuskubo išrėkti. 
Ant grindų, ant stalo, o labiau

siai patiems niekintojams ant 
galvų ėmė barškėti ir birti pini
gai. Visi trys pasipiktinę pašoko, 
nes keli pinigai jiems į veidus 
pateko. 

— Atsiimkite savo pinigus! — 
suriko jiems berniukas: — M 
neimsiu išmaldos iš žmonių, ku
rie mano tėvų žemę skaudžiai 
niekina! Aš esu be galo pasiilgęs 
savo tėvynės, jos žmonių... ją 
be galo myliu, branginu. Jos ne-
niekinkit! 

Ar mes neturėtume ryžtingai 
perspėti tuos, kurie mūsų tėvų 
žemę — Lietuvą — niekina? 

Jonas Miškinis 

Trauk, bėruti, trauk greičiau, 
Politruką pamačiau. 
Jis ir vėl mane rūgos, 
Vėl neduos "darbo dienos". 

Kiek jau priariau vagų! 
Gal tiek pat, kiek man vargų! 
Trauk, bėruti, trauk greičiau! 
Rusams namus pastačiau. 

Vėl atėjo tie laikai, 
Kaip kad pake mūs tėvai, 
Kada mskis vaide mus, — 
Pliekė rimbu per pečius. 

Bet dabar gal dar blogiau: 
2odĮ pasakyt bijau, — 
Valandos nežinom mes, 
Kada Sibiran išveš. 

Y C3 • i i Ic l^ 
FILATELISTE DĖMESIUI 

CHICAGO, 111. — Liet. filate
listų dr-ja "Lietuva" šaukia susi
rinkimą sausio 30 d. 8 vai. vak. 
Dariaus-Girėno posto patalpose, 
4416 S. Western Ave. Kviečiami 
atsilankyti ir nenariai. 

—Valdyba 

KCSTUčIO KLUBO VEIKLA 
CHICAGO, 111. — Kęstučio klu

bo susirinkimas įvyko sausio 6 d. 
šiam klubui pirmininkauja An
tanas Valonas. Nutarimų raštinin
kė Lucija Shotas perskaitė proto
kolą. Mirę klubo nariai buvo pa
gerbti tylos minute. 

Bruno Klemka patiekė raportą 
apie įvykusį parengimą 1951 lap
kričio 28 d. 

Pirmą dovaną $500 boną laimė 
jo Dan ile.denson, antrą $200 bo 
aą G. Peiter. 

Knygų revizijos raportą patie
kė J. Shaltmen, kuris pareiškė, 
jog Kęstučio klubo turtas siekia 
daugiau $47,000 

M. K. Kasparaitis iš Kalifor
nijos sveikina klubo narius. 

Kitas susirinkimas įvyksta va 
sario 3 d. Holywood svetainėje, 
2417 W. 43 Str. 

Po susirinkimo įvyko vaišes ir 
buvo pagerbta klubo veikėja Lu
cija Shotas. 

—Ona Svirmickas 

Proga 
Sekančiais metais JAV armi

ja padvigubinsianti vietų skai
čių karo mokyklos*1 

Platinkite "Draugą" 

l>l . ori o t!*:.4-H«9y. r k OfaA-ttM 
DR. A. ALEKNAVIČIUS 

O V D Y T O J A S IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL.: 1—* ir 6—9 
Šeštadieniais nuc 1 Iki 4 vai. p.p 

Įsakymu k-etvirtad. Ir sekmad. 

TeL: Ofiao VI.7-6583. rez.RII.7-78«> 
DR. BIEZIS 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATE TA1S1MAS 
Sąžiningas ir garantuota* darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi j namu*. 
PAJfcBO VALANDOS: i» v.v.—10 v.v. 
šestauieniaiH: 6 v. ryto—10 v. vak. 
M. ULMKLS, 41 iy fco. Francisuo. 

Tclef. VA 7-101M* 

M SI VIENIJIMAS 
CHICAGO, UI. — Chicagos ap

skrities LRK Susivienijimo Ame
rikoje susirinkimas šaukiamas sau 
sio 25 d. 7 vai. vak. Lietuvos Vy
čių salėje, 2451 W. 47th Str. Pra
šoma visų kuopų narių ir valdybų 
dalyvauti šiame svarbiame susi
rinkime. —Valdyba 

UŽSISAKYKIT "DRAUGĄ" 

Cicero nenori unijos 
su Chicaga 

Cicero .miesto valdininkija 
pasikvietė Cicero advokatą Ni-
cholas Berkos ginti juos nuo 

] prijungimo prie Chicagos 1952 
m. balandžio mėnesį. 

Cicero Cook apskrityje moka 
I žemiausius mokesčius, visada 
| sumoka savo skolas, turi tvar
kingą policiją ir ugniagesius, o 
už automobilio licenciją me
tams moka t iktai du su puse 
dolerio! 

P l a n i n g a s T a u p y m a s 
Moka Geras Dividendas 

TAUPYTI REIKIA {PRASTI. 
. .TAUPYK NORS MAŽAI, BET REGULIARIAI. 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN. 

MUTUAL- *£DUiiU. JAVINGS 
Chartercd and Svpervi-.ed by iSt Unit»d Stale* Governm*r.» 

2202 W. CERMAK R̂  - CHICAGO 8, ILLINOIS 

Keturiolikmetė bandite 
Clevelande, Ohio. areštuotą 

14 metų mergytė, ąugštesnio-
sios mokyklos mokinė. Toji 
mokinė padare vaistinės užpuo
limą ir pagrobė $143.00. 

-*r~ 

G R A N D OPENING 
5332 NORMAiNDY 

NEW MODELHOME 
OPEN SUNDRY 1-5 

First oi 22 New Homcs. 5 and 4/2 Room Plans. Choosc froni line Locations 
Close to Schools and Transportation 

"PRJJCED FOR THE AVERAGE MAN" 
SEE THESE WELL BUILT HOMES TODAY 

DUGGAN BROS. BUILDERS 
7627 SOUTH VVESTERN WAlbiook 5-7222 

1 ui cuami ww<j uiuciv »* 6«" | §neljQ 
bingą. šimtmečiais trukusią ne- ^ ^ ^ braižytojais, 
priklausomą praeitį, mes rekla- , _ : n x : n i p r i a i n a d & k i t P m u m s : muojamės tik dešimtmečiais 

1918. 11. 16 d. aktas mums 
svarbus ir reikšmingas. Mes jį 
amžinai minėsim. Tą dieną buvo 
išreikšta pavergtų lietuvių valia 
vėl nepriklausomai gyventi, pa
čios valstybės formą paliekant iš
spręsti pačiai tautai Steigiama
jam Seime. 

Tą dieną mes pasirinkom Ne
priklausomybės švente, nors fak-
tinai ne tą dieną pradėjom ne
priklausomai gyventi. Dar iki 
1918. XI. 11 d. pirmojo pasauli
nio karo paliaubg, kada buvo su
daryta pirmoji Lietuvos vyriau
sybe. Licluva buvo kaizerinio vo
kiečių žandaro valdoma ir min
doma 

— inžinieriai padėkite mums! 
Brž. 

Apsiž iūrėk ir 
# 

r K \1INRIMK> LIETUVIŠKAI 
Dažnas pasakys — kas čia per 

antraštė — juk visi lietuviškai 
mokame, ir kalbame. Taigi, kad 
nevisi. Jaunieji tremtiniai taip di
džiuojasi išsimokslinimu, bet lie
tuviškai rašyt be svetimybių ne
pataiko. 

Paminėsiu kelius neseniai iš ke
lių lietuviškų laikraščių žodžiu? 
ir sakinius: dusyk bisavo, okupa
cijos periodą rezistencija organi-
zuc|jasi, argumentacija visiems, 
kondensuotos informacinės, (J. 

Taupyk 

Saugiai! 
-2 

Standard Moka 

Aukštesnį 

Dividendą! 

L.) stengėsi infiltruoti, legalus 
ir nelegalus (E. Dervojiedaitiene) 

Tik' sudarius pirmąją vynau- reakcijų rezultatą*, gaminimo pro 
svbc. prasidėjo Lietuvoje valsty- ' c e s a f l- asignavo (A Mironas), rea 
bims atgimimas tiki a to žodž;o ^n i<> neturime (J. Liudzius). h-
p r a i j m c tcratūnnių žanrų jau egzistuoja 

Pnsim ndami tą 1918. 11. 16 j matydamas kontraversalį, infor-
d. tautos pareikštą valią nepri- I madjos rezultatas, argumentus są 
klausomai gyventi, mes ir iš.n- momngai diskredituojant jam pne 
dien tą dieną švenčiam kaip Lie
tuvos Nepriklausomybės Šventę, 
nors faktinai jau dvylikti metai 
tą nepriklausomybę vėl esam 
praradę. 

Bet tą dieną nepriklausomybę 
minėdami, mes niekada fak^in^i 
neakaičiavom savo nepriklauso
mybę tik nuo tos dienos. Visoie 
kalbose visada pindavosi ana 
garbingoji mūsų nepriklausoma 
praeitis, trukusi šimtmečiais. Vi
sada mes minėjom visą nepri
klausomą gyvenimą, ne tik antrą, 
trumpą 19X8- 1940 m. laikotarpį. 

Nedarykim tat klaidos ir skel
bimuose. Nepriklausomybę, kuria, 
lietuvių tauta džiaugėsi šimtme 

t singos ideologijos, frazės inter
pretacijos (Julius šmulkštis) tei
sės konceptą, indicija buvo ima
ma, humaniškumo naudai, korek 
tiškumo laiškuose, nublukusiomis 
frazėmis (M. Sandanavičius), ta 
bravūra, intuityviai įžvelgiau ir 
t.t. 

Tai tik apgraibomis tris skir
tingų laikraščių laidas perbėgę? 
tiek lietuviškoje raštijoje bereika
lingų svetimybių radau. Naudoda 
mi svetimybes, turimus lietuviš
kus žodžius, kaipo tinkamus pa
kaitus, paniekina, {atstumia jų 
vieton bruka svetimybes, kaip tik 
tuomi susina, o ne tobulina kalbą. 
Nekalbų apie vardus, kiiriemt1 

čiais, nesuveskim j trejetą de- > lietuviško pakaito neturime kaip: • 
šimtmečių. I chemija, medicina, technika, po-' 

/UNDACD r.EDERAL 
YRA STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA AMERIKOJE 

TURTAS . . . . . . . . . . virš $S1,000,000 
ATSARGOS FONDAS „ $ 3,000,,000 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
* 

4192 Archer Avenuc, Kampas Sacramento Avenuc 
JUSTIN MACKIBWICH, prezidentas * • Telefonas: VIrginia 7-1 %U 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 
9-tos vai. ryto iki 8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—8 popiet *r 7—8 v. vak. 
trečiad ir aekmad. ofisas uždarytas 

£<;.štad. tik nuo l - - k vai. popiet 
Rezld- 3241 W. 6«TH PLACE 

Tel.: Ofiso H1.4-..HI9. roz-HF .4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL..: trečiad. ir šeštad., pagal uu-
susitarimą, kitomis dienon, is nuo 

2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 
YArils 7-3526 rez. FRontler U-187 4 

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

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Aroher Ave. 
(prie California Ave.. Šiauryt.kamp.) 

Rezid.: 4487 So. BockweU S t 
Vai.: pirmad.. ketvirtad. ir penktad 
6 - 8 ; antrad. 2 - 4 ir 6 - 8 ; trečiad. 
3:30 — 5 pagal susitarimą; šestad 
1-6. 

Tel . : Ofiso YVA. 8-30«0, rez. 00 .4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Miciiigaji Ave. 
VAL.: (iss/cyrus doštad. ir sekmad.) 

Nuo 1 IKI 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
šestad. priima tik pa&a' susitarimą 

Rezid.: 10838 So. Ua^ash Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600, rez, VT. 7-730< 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Av* 

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

TeL: Ofiso VA.7-116tt, rez.DA.6-1120 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
( kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas 
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais J —4 vai. 
IU>z. 324 7 S FMF.RALtD AVE. 

Dr. tuward B. MUhA^KAS 
GYDYTOJAS IR CHJLKUKGAiS 

2750 VVest 71st at. 
(prio Caliiornia Ave.) 

U O U M L į l ' l t i lMA. kasui'.n nuo 1 
iki 4 ir nuo T IKI S> V.V. šc^tad. uuo 
Z iki 4 v. ti eč.—pagal auanarimą. 

Susitaiiuiui akam b Gi&o. (>-13i:i 
jei neausilicpia V l u a a u i s 0-̂ VOO. 

oriso teleffonas \ l ig i ida 7-lbbtt 

DR. AL RAČIUS 
GYDYTOJAI IR CHlliURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:uu ik» A : 0 0 m. 
trečiad. ir sekmad. tik suaitaru* 

Of. (iRovehtU «-4023. r. Hilltop &-156'> 
Dr. ftlexander I. Javois 

(JOVAIftAB) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 VVest Marąuett* Rd. 
VAL.: Nuo 2—4 v.p.p. ir 7—9 vak. 

trečiad. ir Sęštad. pagal »utartj. 
Tel.: Ofiso PR.6-3&38. rez. RE.7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

V A L : kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
!kl 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet, 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Ofiso Ir buto tel. OI.. 2-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1336 So. 49th Ct.. Cicero 

Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvirtad. 
»:30—& v. v. Šeštad. 10—2 ir 4—6. 

H u ta* 1635 g. 48tb C t 

Telefonas. KEliance 5 • IK11 

JR. MTALTER J. KIRSTUK 
PHYSICLAN and SURGEON 

(LliCTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

/AL.: 2—4 popiet. 6:30—8:30 v»k. 
Trečiad. pagal sutartį. 

tlmerg. Tel. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

i 146 Archer Ave., Chicago, UI. 
Tel. LAfayette 3-3210 

v'AL.: pirm., antrad.. ketv. 12—2:30 
ir 6—9 vak.. penkt. ir šešt. 12—2:30 
B2S4 Archer Road, Argo, Dl. 

Tel. Summlt 1580 
VAL.: penktad. 3:30 iki & vai. vak. 

Šeštad. 3:30 iki 6 vai. vak. 
i — — — — — — — — — — — — — — — -

I ei.: Ofisą YA.7-5557, rez.RE-741Mi6 
DR. FRANK C. KWINN 

(KV1ECINSKAS) 
GYDsYTOJAS LR CHIRURGAS 

1651 Mest 47th Street 
.IGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 

vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
• v. Išskyrus trečiad. ir šestad. vak 

Pel. Ofiso GK.-b-539» rez.CL.-4-708<. 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 WEST 63rd Street 
(kampas 63 Ir Arte.sian) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak 
•Več- ir šešt. 2-4 p. p. Sekm uždar 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OPTOAlKTRISTAiS 

4701 S. Damen Ave. Chica&o 9.IH 
VAL.: nuo b v.v. iki i* v. vak., šešt. 
nuo 10 v. ryt. iki 6 v.v. išskyrus t r e t 

saukite— \ Arda 7-7381 

Tel.: Ofiso VA.7-0554, re/.M41.3-Z*»0 

DR. CHAKLES SECAL 
GiDĮYTOJAiJ IR CHIR JKGAS 

4740 So. AsiiiauU A^enue 
(antį a^ autviias1 

OFISO VAL.: Nuo lo iki . / v. ryto, 
nuo 1 IKI 4 v. p.p.; nuo 7 iki (>:S0 
v.v. Sekmad. nuo lo iki 1 v. diena. 

DR. STRIKOL 
GYDYTOJAI Ot CHIRURGAS 

4645 ho. Ashland A\e., Chicago 
VAL.: nuo t—4 Ir 6-—*. trečiad., šeš

tad. ir sekmad. til yayal nutari} 
le l . : UOao \A.7-4787 , rex. l*lLtt-lU30 
Jei neatsUiepa viriminėti telefonai 

^aukue: Mlduay 3-OOU1 

TeL: Ofi*o UK.4-2123, rex.l»lt.o-8484i 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
o iii STOJAS LK CH1&U&GA4 

(iZo > Soutli VYestern Aveaue 
VAL Kajsuitn 2—4 p.p. ir h--H vak 

sestau. z—4 p.p. Trečiad. ir 
seKmadaiiiaib uždaryta. 

TeL ofJao: VIotor] 2-4545 
Luto - - MTAlbrook ^1 

M P A. VAUS-UB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p, ir t į v. \ak . 

.-> štadiemais 1—4 v. p. p. 

TeL: Ofiso l'lL6-6440 IM ffĘi % tlĘĘ 

DR. F. C. NIMSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 Iki b vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

TeL: Ofiso C A 6-0257, re*. P K (»-685t 
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

l iezid. U800 S. Artimiau Ave. 
VALI.: 11 v. r. iki S p. p.; 6—9 v.v. 

DR. 6. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2& uretę p&ijrrtniAS 

J * JJįJĮi Tel. \Atds 7-18M 
Pritaiko Akiniua 

Kreiva.- Akits 
ištaiso 

Ofisas i> akiniu dirl>tu\ė 
756 W « t 35th Street 

VAL.: nuo lo iki 2, nuo o Iki », tre
čiad. nuo 10—12: šeštad. 10—S p.p-' 

144/aiiunuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. iMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AlkU, 8PIXT A U S T A S 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad., antrad. ketvirtad. 
penktad. S:30—12; 1:S0—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, šešt. 9:10 iki 

12; ir l.'iv iki i vai. popiet. 
C Ana i «-0523 I Mali lild*. 

Telefonas OLyniyic 2-4274 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4Hth Coart, Cicero 
VAL.: antr., ketv. 10-12. 2-6. 7-» PP-

peukt. 3 - - 6 . 7 -p į p.p 
S147 S. Halsted SC, Chicag* 
VAL.: pinu. trtč.. šešt 3—S p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANLOS: 10 iki H 
l icėiadieniUiS tik susitarus 

4003 Archer Aveuue 
iruputj į rytus nuo California 

l e l . YArds 7-7772 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. ParneU 
Tel. PlUinan 5-8277 

VALANOOS: pagal susitarimą 

'erancija Ja u. nebėra dorybe. 

• -C. Bini. 

A P STULGA 
DANTISTAS 

2723 Wes,t 71st St. 
PriSmlmo laikas pa^al huaitarimf 

IVUfunas t;i{oveluli 6-U7H5 

DR. ANTHONY WILLIAMS 
(YIIJM.AS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
PrlSniinit- laikai pa«aJ putartoM 

»^l«»fonu. 
Telefcinas GroveuUJ « - 3 6 U 

• t 
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D R A U G A S 
THE UTHUAN1AN DAILY FRIEND 

2SS4 «. Odkley A ve.. Chicago H. Iii. ! * i V1rftnU 1-M40; T-mui . T-rtiUJ 

Fntered a» Second-Olass Matter Mareh 31. 1916, at Chlra«o, Ulinol* 
1'n.ifr thf Art of March 3. 1879. 

Memb^rof thoCatholJc Pre.«w AMd SIBSORIPTION KATES: 
P u b l i k a .įaily. *xcept Sundaj*. { į J I J S J S r ln rhlraso A O k 4 o 

by the |8.«>o per year in ranada 
Lithuanian Cathollc Pr<MW Soei^ty. Forelgn $11.00 per year. 

t PRENUMERATA: 
Cblcagoj ir ricero) 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje 

Metamu H rnet. 3 men 
$9.00 $5.00 $2.75 
$8.u0 $4.50 i-

$11.00 l&.SO $3.00 

m*n 
$1.26 
$1.00 
$1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotij straipsniu ne-
lauffo. Juos gr^Aina tik is anksto susitarus. Redakcija už skelblmi) turi
ni neatsako. Skelbimu kainos prisiun.Mamos gavus praSymą. 

Ką pasako JAV biudžetas? 
Prez. Trumanas įteikė kongresui 9varstyti 1953 (fiskalinių) 

metų valstybini biudžetą. Jisai prašo užtvirtinti vyriausybės 
numatytą išleisti per metus 85 brlionų ir 444 milionų dolerių 
sumą. Kadangi apskaičiuojamos pajamos išmokėjimų nepa
dengs, todėl JAV 1953 fiskalinius metus baigs su 14 bilionų 
dolerių deficitu. Vadinas, valstybės skola žymiai padidės. 

Biudžeto projekte numatytos išlaidos yra rekordinės taikos 
metui. Sakoma, kad krašto apsaugos departamentas net di
desnių sumų reikalavęs, tačiau vyriausybė, turbūt atsižvelgda
ma i tai, kad šiemet yra rinkiminiai metai, neišdrįso karo vyrų 
reikalavimų visa pilnuma patenkinti. Krašto apsaugos stiprini
mo darbams ir sąjungininkų gynybai buvę reikalinga žymiai 
daugiau pinigų negu projekte yra numayta. 

Jaučiama, kad kongresas gali šiek tiek apkarpyti krašto 
vidaus reikalams numatytas sąmatas, tačiau vargu lies tas 
sumas, kuries yra skiriamos apsiginklavimui. Ir opozicijos žmo
nės jau mato, kad būtų pavojinga mažinti militarines jėgas ir 
nesirūpinti jų tinkamu paruošimu bei aprūpinimu moderniš- I saulinio karo šešėlis. 

P. fllTPAS 

Oen. Eisenhovveris 

Kai Eisenhoweris pagaliau 
sutiko būti kandidatu į prezi
dentus nuo respublikonų parti
jos, tai pasirodė, kad jis betu
rįs karštų šalininkų ir uolių 
rėmėjų. Jis remiamas ne vien 
respublikonų eilėse, o ir demo
kratų eilėse randa karštų pri
tarėjų. Bet sykiu pildosi ir pre 
zidento Trumano įspėjimas, kad 
generolas susilauks audros. To 
jau susilaukė. Svarbiausia, kad 
dabar kritika, priekaištai, pa
juokimai liejasi ne iš partinės 
opozicijos, o iš tų, kurių kan
didatu jis pasiskelbs. 

Pragare iškeptas pyragas 
Garsus anglų rašytojas VVal-

ter Scott yra parašęs, kad kers 
tas tai saldžiausias pragare iš
keptas pyragas. Pirmojo pašau 
linio karo laimėtojai pusėtinai 
vaišino vieni kitus tuo pyragu. 
To pasėkos — antrasis pasauli
nis karas. Antrojo pasaulinio 
karo laimėtojai pragare keptu 
pyragu su didesniais raginimais 
vaišino vieni kitus. To pasėkos 
apsireiškė. Pradžioj šaltas ka
ras, po to karštas ir dabar, pa
sak prez. Trumano, trečiojo pa

čiai ir japonai dar beginkliai. 
Nusiginklavimas meske keliu 

Dabartinė Jungtinių Tautų 
sesija Paryžiuje pras!dėj- JAV 
pasiūlytu nusiginklavimo planu, 
kurs taip buvo prajuokinę-' Vi-
šinskj. Po to ta i klausima?, bu
vo lyg užmestas. Višinskio j -
atnaujino, siūlydama- savo pla
ną. Todėl tas planas dabar eina 
tuo keliu, kuriuo jis ėjo Tautų 
Lygos posėdžiuose Genevoje. 
Kai anuomet tas klausimas bu
vo svarstomas, tai Maksvmas 
Litvinovas, Rusijor. delegatas, 
patiekė savo vyriausybės planą. 
Tąsyk tas planą s buvo pavaiz
duota tokia pasakėčia: 

Kitą kartą žvėrių konferenci
ja svarstė nusiginklavimo klau
simą. Pirma? prabilo liūtas. 
Jis, pažvlgęs į arą, pareikala
vo panaikinti sparnus. Aras, 
žiūrėdamas į bulių, reikalavo 
nupjaustyt1 ragus. Bulius, sa
vo keliu žiūrėdamas į tigrą, rei
kalavo nupjaustyti nagus. Se 

SOCIALINIO SCENA tVASHINGTONE 

Britų ministeris pirmininkas Winston Churchill stovi su savo 
dukra Sarah (kairėje) ir Margaret Truman laike pietų, kuriuos 
iškėlė valstybės sekretorius Dean Acheson VVashingtone. (1NS) 

Vliko ir diplomati) bendradarbiavimas 
J. Grinius, Liet. Darbo Federacijos atstovas Vlike 

Daly lietuviškos spaudos gi nei vienas, nei kitas pasiūly-
(ypač tautininkų laikraščiuose) • mas (su motyvacija ir be moty 

kė eilė prabilti' meškai. Toji n e s i l i a ^ J a v l i k o Pyl imai dėl 
pareikalavo panaikinti visus d v i e J ų ***£*: L V l i k a

T
s a t m e " 

. . . . . . . ; tęs susitarimus su p. Lozorai-
puohmo ir apsigynimo gmldus,! .: . , . . . . 
f , .. . ..* . . . . I ciu, nenorėdamas io pripažinti 
kad ji visus galėtų p a l mti , sa- d i p l o m a t i j o s y ^ . 2 . yiikas ne

norįs bendradarbiauti su Lietu
vos pasiuntiniais (diplomatais), 

Dabar Paryžiuje Višinskis 

kais karo reikmenimis. 

Prez. Trumanas, patiekdamas kongresui biudžeto projektą, 
pabrėžė, kad tai yra vyriausybės nustatyta taikos ir krašto 
saugumo programa. Atsižvelgiant į šiandienę pasaulio krizę, 
"taikos kaina yra pasiruošimas". Biudžetą ir kitus datykus lie
čiąs pasiaukojimas esąs didelis. Kaina augšta, tačiau "kuo
met laisvė yra pavojuje, tą kainą mokės kiekvienas su džiaugs
mu". Ir suprantama, laisvė yra už viską brangesnė. Krem
liaus diriguojami komunistai šimtams milonų žmonių laisvę 
atėmė. Jie siekia visus žmones pavergti. Jų agresijos progra
moje yra ir Jungtinių Valstybių žmonėms uždėti vergijos jungą. 

Prieš porą dienų, Lenino sukaktį minint, Kremliaus bude
liai visai aiškiai ir atvirai metė kovos pirštinę vakarų demo
kratijoms. Jie pranašavo, kad ar vėliau ar anksčiau sutriuš
kinsią kapitalizmą ir visą pasaulį užvaldysią. Jie džiaugėsi lai
mėjimais Azijoje ir jau paruošta dirva netrukus ją visą pasi
grobti. Ir todėl, to viso akivaizdoje, Dėdė Šamas negali sėdėti 
ramiai sudėjęs rankas. Jis turi budėti ir rimtai ruoštis. Jis 
turi pats skubiai ruoštis ir savo draugų gynybą stiprinti. Pre
zidento pasiūlytasis biudžeto projektas aiškiausiai mums ir pa-

Vakarykščiai sąjungininkai — 
šiandieniniai priešai 

Vakarykščiai priešai — 
šiandieniniai sąjungininkai 
Tokis perversmas stovi dabar 

prieš pasaulio akis. Sovietų Ru 
sija, demokratijų sąjungininkė 
antrojo pasaulinio karo metu, 
tuoj po to karo ėmė rodyti iltis 
savo išgelbėtojams. Dabar ir 
apakėliai ima matyti, kad Krem 
liūs tapo aršesnis ir baisesnis 
priešas, negu buvo Berlyno — 
Romos — Tokijo ašis. Krem
lius nesislapstė su savo planais. 
Demokratijos pradėjo matyti 
reikalą savo vakarykščius prie
šus — vokiečius, japonus ir ita 
lus daryti savo sąjungininkais, 
bet nesikubino. Aišku tą daryti 
trukdė suvalgyti pragare kepto 

! pyrago nuodai. Pripažinta, kad 
sako, kad JAV paima Maskvos mestąją kovos pirštinę. Jos ' e s a j n e t r e c i o j 0 pasaulinio karo 

nusiginklavimą bando nuvesti | d ė l k o n ukenčia Lietuvos lais
vinimo reikalai. meškos keliu. 

Atlyginimas žydams 

Amerikai ir Anglijai prita
riant, žydai reikalauja iš Va
karų Vokietijos atlyginimo u i 
nacių konfiskuotus jų turtus. 
Vieni pranešimai skelbia, kad 
reikalaujamoji suma esanti bi-
lionas dolerių, kiti skelbia, kad 
ta suma esanti pusantro bilio-
no. Kodėl prie atlyginimo ne
įtraukiama Rytinė Vokietija ? 
Žydiškų turtų Rusijoj konfis
kuota daugiau, negu Vokietijoj. 
Kodėl Maskvai nesiunčiama žy 
diška bila? ĮCodėJ kitoms nu
kentėjusioms tautoms netaiko
ma tokia teisybe, kaip žydams? 

Kadangi buvau vienas tų, ku
riems Reutlingeno susitarimai 
(su p. Lozoraičiu) kėlė dau
giausia abejonių, todėl manau, 

priimti devyniais Vliko narių 
balsais, tik paskutinysis — še
šiais. 

Reutlingeno derybų eigoj pa
sirodė, kad visi ką tik suminėti 
Vliko pasiūlymai p. Lozoraičiui 
buvo nepriimtini. Tada, nepai
sydama beveik vienbalsio Vliko 
nutarimo, delegacija su p. Nor-
kaičiu priešaky derėjos toliau 
ir susitarė su p. Lozoraičiu, pri
imdama jo pasiūlymus. Šitokiu 
būdu iš jo 8 punktų pasiūlymų 
trys (VI, VII, VIII) buvo tie
siog išreikšti susitarimų tekste, 
o vienas jo punktų buvo neaiš
kiai išreikštas susitarimų pre
ambulėj ir vieno straipsnio pas
traipoj. 

Dėl šitokio delegacijos per-
lankstaus elgesio su instrukci
jomis kilo nepasitenkinimo Vli
ko narių tarpe, o visuomenėj 
susijaudinimo dėl naujo kelio 
demokratiškumo. Visuomenę 
jaudino ir tas faktas, kad Vliko 
pasiūlymai buvo nežinomi, o p. 
Lozoraitis savo 8 punktus buvo 
paskelbęs spaudoj prieš dery-

vacijos) nesurinko balsų dau- ^ j u o s e jįs buvo numatęs ir 
gumos, atkrito ir patys susita-! kai kurių svarbių Vliko institu-
rimai, o su jais ir tas Vliko i r f ei jų likvidavimą ar jų reikšmės 
diplomatų bendradarbiavimo I susiaurinimą (likviduoti užsie-
būdas (p. Lozoraičio t a rp in in -1 m o tarnybą, o kitas tarnybas 
kavimas), kuris buvo numaty- j p a v e r s t i skyriais), 
tas Reutlingene (čia nekalbu 

-

. . 
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• 

Taigi dėl to viso Vlikui, kaip 
apie kitus susitarimo punktus, d e m o k r a t i š k a m organui, reikėjo 
kurie su diplomatija nieko ben- Į r 1 į „ 1 g | | t , | > nuraminti ir jai duo

ti paaiškinimų bent po derybų, 
susitarimus tvirtinant. Be to, 

dro neturi). 

O Reutlingeno susitarimai bu 
vo reikalingi paaiškinimų tiek j patys susitarimai, kurie išėjo 
dėl aplinkybių, kuriose tie susi-1 visai kitokie negu Vlikas buvo 

kad bus naudinga čia tuos klau-Į tarimai buvo padaryti, tiek dėl numatęs, turėjo neaiškių^punk-
simus paaiškinti, kaip man no-: pačių susitarimų teksto neaiš-
rėjosi visuomenei paaiškinti a-' kūmo. Pirmiausia dėl aplinky-
nuos susitarimus balsuojant. | bių. 

Pirmiausia, kaltinimas, kad . Kai buvo ruošiamasi Reutlin-
Vlikas nenorįs ^bendradarbiauti geno deryboms, Vlikas, turėda- j sitarimus su motyvacija, taip 
su Lietuvos diplomatais, yra de- mas p. Lozoraičio 8 punktų pa- j pat norėjo, kad visuomenei bū-
magogiškas. Reutlingeno susi- siūlymus, juos nuodugniai ap-; tų žinoma ne tik derybų eiga. 

svarstęs, buvo padaręs šitokio | bet taip pat ir tie principiniai 

tų, o jų preambulė ir ELTOS 
komunikatas skelbė, kad princi
piniais klausimais nesutarta 
Todėl tie, kurie balsavo už su* 

Sovietų povandeniniai 
laivai 

Brassey metraštis rašo, kad 
sovietai turi 380 povandeninių 
laivų, iš kurių 135 yra Baltijos 
jūroje. 

budės, ruošis ir savo draugams padės ruoštis. Kito kelio ir 
nėra, jei norima išlaikyti demokratinę santvarką, jei norima 
būti laisvi, kitų laisvėje tebesančių tautų nepaduoti į kruvinus 
komunizmo nasrus ir ištraukti iš jų tas tautas, kurios šian
dien žiauriausiomis priemonėmis yra naikinamos. 

Biudžeto projektą pasiskaitę kaikurie politiškų žinių ko
mentatoriai ir pranašauti bando. Nekurie iš jų yra linkę ma
nyti, kad rekordiniai didelis biudžetas reiškia artėjantį trety-
jį pasaulinį karą. Jis dar šiemet galįs užsiliepsnoti. Bet šis 
pranašavimas yra perdrąsus. Reikia žinoti, kad juo stipriau ap
siginkluos JAV ir juo geriau aprūpins ginklais savo draugus, 
juo mažiau yra visuotinio pasaulinio karo pavojų. Nebent 
Maskva norėtų surizikuoti. Bet ligšiol ji tokių rizikų, apart 
Korėjos karo sukurstymo, nėra dariusi. Ir tas vienintelis su-
rizikavimas Korėjoje Maskvą įklampino į sunkiai išbrendamą 
balą. Iš to pasimokiusi, ji nenorės daryti kitos rizikos. 

Vienas dalykas yra tikrai aiškus, kad biudžeto projektą* 
reiškia JAV militarinį pasiruošimą, kuriuo galės atremti betkc 
kią komunistų agresiją, ar ji bus lokalinio pobūdžio, ar visuotinė. 

Naują konkursą paskelbus 
Mūsų dienraščio bendradarbių klubo ir Čiurlionio ansamb

lio dėka, galėjome paskelbti ir naujo romano konkursą. Pir
mojo konkurso rezultatais jau naudojamės, nes dienraščio at
karpoje skaitome premijuotąjį Jurgio Gliaudos romaną "Namai 
ant smėlio*'. Juc gėrisi mūsų redakcija įr jau turime žinių, kad 
ir skaitytojai džiaugiasi. Netrukus romanas bus išleistas atski
ra knyga. Tuo būdu mūsų literatūros lobynas bus praturtin
tas nauju geru kūriniu. 

To paties siekiama ir nauju konkursu. Reikia manyti, kad 
šiame konkurse dalyvaus dar didesnis mūsų šaunių rašytojų 
skaičius. Skelbdami naująjį konkursą, esame tikri, kad skirtoji 
premijai tūkstantinė bus sukelta Čiurlionio ansamblio koncerte 
Chicagoj, kuris bus balandžio 27 d. eperos rūmuose. Pasitiki
me, kad, kaip pernai taip ir šiemet, dideles mūsų bendradarbiu 
klubo ir Čiurlioniečių pastangas Chicagos ir apylinkių lietuviai 
parems stipriai ir nuoširdžiai. 

Vienintelė gyvenimo prasmė 
šešėlyje, o galingiausieji demo- i yra padėti įkurti Dangaus ka-
kratijų sąjungininkai — vokie- ralystę. —Tolstojus 

tarimų atkritimas visai nereiš
kia, kad nenorima bendradar
biauti, nes už susitarimų pat
virtinimą balsavo visos 10 Vli
ko grupių. Vadinas, visas Vli
kas vienbalsiai šorėjo ir ben
dradarbiavimo su diplomatais, 
ir su pačiu p. Lozoraičiu asme
niškai. Taigi toks tegali būti 
bešališkas susitarimų balsavi
mo aiškinimas, kiek jis liečia 
diplomatus. 

Reutlingeno susitarimai at
krito dėlto, kad vieniems jie at
rodė priimtini be jokių moty
vų, o kitiems jie ir jų sudary
mo aplinkybės atrodė abejotini 
ir reikalingi paaiškinimo visuo
menei ir pačiam Vlikui. Kadan-

turinio nutarimus, kaip instruk
ciją delegacijai: 1. p. St. Lozo
raičio 8 punktų pasiūlymai ne-
primtini; . 2. pasiūlyti p. Lozo
raičiui |eiti į Vykd. Tarybą už
sienio reikalų valdytoju, kaip 
buvo numatyta Berno susitari-

klausimai. Tarp neaiškumų tek
ste, buvo taip pat diplomatijos 
šefo titulas. Kokia prasme jis 
reikia suprasti ir kokį turinį 
jam duoti, nes Lietu vos, įstaty
mais toks titulas nėra numa
tytas ir neturi precedento Lie-

mais; 3. jei jam tai būtų nepri- tuvos valstybinėj praktikoj? 
imtina, pasiūlyti jam, kaip d i -Dė l to nuomonės buvo įvairios, 
plomatinio korpuso atstovui, su- j Iš Reutlingeno derybų proto-
daryti bendrą organą iš Vliko; kolų buvo matyti, kad p. Lozo 
ir diplomatinio Jcorpuso žmonių 
užsienių reikalams tvarkyti; 4 

raitis savo 8 punktų pasiūlymų 
kietai laikosi ir ateity sakė lai-

jei ir tai p. Lozoraičiui nebūtų j kysiąsis. O jais nubrėžtas diplo-
priimtina, siūlyti periodines j matijos šefo titulo turinys — 
konferencijas tarp Vliko ir di- Į labai platus, maždaug kaip eg-
plomatinio korpuso. Šito nuta- j zilinio prezidento. Tas suvereno 
rimo pirmieji trys punktai buvo! (Nukelta į 4 pusi.) 

mes dar žinojome, kad tos fronto linijos nerodo svar
biausiojo šio karo veiksnio — aviacijos fronto — tų 
priešo smūgių per visas svarbias ir jautrias vietas, ku
rios mūsų senais, palaimintais laikais buvo laikomos 
absoliučiai neįveikiamomis. 

Kasdieną mes girdėjome aplinkinių gyvenviečių 
sirenų vaitojimą; naktį gąsdino žmones lėktuvų gau
dimas; dieną iškilmingomis paradinėmis rikiuotėmis 
defiliavo virš mūsų galvų šimtai ir tūkstančiai priešo 

10 tęsinys 
Aš jau pajėgdavau imti laikraščius ir apatiškai 

sekti fronto komunikatus, kur vis atviriau rase apie j lėktuvų. Kada oras buvo tykus ir girdimumas geras, 
mūsų traukimąsi visuose frontuose. Buvo pridedami j kaip tolimi didžiulio būgno dūžiai buvo girdimi tolimų 
vis nauji ir nauji žemėlapiai, nes fronto linijos vis la- • bombardavimų dundesiai. Žmonių veidai keitėsi, mote-
biau šliaužė iš senstančių žemėlapių rėmų mūsų ne-1 rys nevilties gestais grąžė rankas, vyrai piktai papsė-

- naudai. Komunikatai nekeičiamai buvo baigiami pa-. jo pypkėmis. Vyrai tebuvo seniai ir dar visai žali pa
brėžiant, kad keršto ugnis be paliovos drasko priešo augliai. Radijas kas valandą, kas ketvirtį valandos 
žemę. Giliaprasmiai straipsniai, imą mūsų karo, mūsų j skelbė priešo lėktuvų skridimo kryptį. Galutinė perga-
tikslų ir mūsų egzistencijos klausimus sub specie aeter-! lė laikraščių skiltyse! Laimėję daug mūšių, mes pra-

Vasario 3 d. yra mūsų dienraščio metinis koncertas, ku
riame dalyvaudami sustiprinsime lietuvišką spaudą. 

nitatis tonuose, tikino mūsų darbo, Trečiosios Valsty- kišome paskutinį, galutinį. 

vavo. 

triotas, praleidęs čia didesnę savo gyvenimo dalį. 
— Aš atitruksiu pagaliau nuo mano slogių min

čių, aš išsiblaškysiu, išvykęs kelionėn, — prisipažinau 
atvirai. 

- ^ Aš galvoju, — pratarė Jonas lėtai, — kad da
bartinio tamstos nuostolio laikas jau nebeužgydys. 
Žaizda nevirs randu, bet liks amžina skaudžia žaizda. 
Senatvėje žaizdos negyja. Jaunatvė, apskritai, žaizdų 
nežino. Sopulingiausieji sužeidimai užgydomi, o į senio 
žaizdas ir medikai moja ranka. Kai aš buvau jaunas, 
aš netekau mano mažojo vaiko. Man trodė, kad jo ilgė
jimasis lydės mane per visą mano amžių. Ir kas gi? 
Tai, kas atrodė būsią amžina, pradingo labai greitai. 
Todėl, kad aš buvau jaunas. Aš greitai radau praras
tajam pakaitą. Gi senatvėje praradimai be pakaitų. 

Aš pakėliau akis nuo žemėlapio, ties kuriuo mes 
sėdėjome susimąstę, jau nebematydami fronto linijų, ir 
pažiūrėjau į kietą ir rūstų Jono veidą. 

— Tamsta teisus, Jonai. Bet kaip mane kamuoja 
Otonas! O, kaip jis mane kamuoja! 

Mano baisas užsikirto; burna ir lūpos pasidarė 
šiurkščios ir sausos. 

— Mylėkite dabar Hedvygą, — pasakė man Jonas, 
tyliai ir švelniai. Ir tai mane nustebino. Lyg būčiau 
atsiminęs, kad aš turiu dar dukterį. I r man Jono pa
tarimas buvo kažinkoks keistokas — lyginti gyvą duk
terį ir žuvusį sūnų, kaip vienodus vaikus, aš negalėjau. 
Aš juos abu mylėjau visai skirtinga meile, 

svilti po pėdomis, kada mes jau pavirstame alavinių — Jos veranda ir palangės užverstos įvairiausių 
kareivėlių kariuomene po verčiamomis iš dangaus bom- spalvų heranijomis, — sakiau aš Jonui, kuris daug kar- Tačiau aš jutau, kad daugelyje atvejų, kurie man 
bomis. . tų lankėsi mano sesers namuose, — visa namų išorė anksčiau buvo aiškūs ir lengvai išsprendžiami, aš bren-

Jonas, darbštus ir pedantiškas mūsų naminis stra- tai ištisas heranijų žiedų krioklys. Takas, vedąs durų d u i prieštaravimus; kad aš pametu orientaciją, lyg 
tegas, atnešė man Europos žemėlapį, kuriame jis kas-1 link, heranijų rėmuose. Juodai raudonos spalvos perei- m i š k e Paklydęs keleivis: eina vienu kehu ir staiga ma-
dieną įbrėždavo*fronto pasikeitimus. Ir mes, aš ir jis,! na į rusvas, toliau balsta iki visiškai baltos. Tasai to* k a d nueitas kelias vėl privedė jį prie vietos, iš ku-
kaip kadaise buvę kariautojai, pradėjome aptarti pade- spalvų perėjimas sukomponuotas taip švelniai ir taip n o s 31S " u v o lseJC8-
tį. Aš, pirmojo pasaulinio karo leitenantas, ir jis, tu- mokamai, kad žvilgsnis į heranijų alėją teikia buriantį Keletą kartų savo gyvenime aš rasdavau savyje pil-
rintis geležini kryžių viršila, negalėjome rasti išeities įspūdį. numą iš pasimatymo su savo vyresniąja seseria. Ir vis 
iš tos aklumos, kuri susidarė Vokietijai dėl trijų fron- Jonas pūtė dūmus iš savo trumpos pypkutės, slėg- labiau ėmiau puoselėti savyje kelionės pas ją sumany
tų atsiradimo. Mes, kaip lošikai, studijuoją šachmatų damas rusenantį tabaką rudais, apsvilusiais nagais, mą. Kelionė tetruko tik keliolika valandų traukinio 
partiją, akimis smaigstėme ištiestą žemėlapi. I r mes Jis klausė manęs su lengvu šypsniu, laikydamasis su vagone, bet man, seniai nesijudinusiam iš namų, kelio-
matėme lošimo lentoje mūsų vyriausiųjų lošikų klai- manimi, lyg aš ligonis būčiau. Mano pagyrimai sveti- nė atrodė sunki, tolima, nerami ir grasi. Ir kartu ta 
das, kurie iki laiko to nepastebi. Mes juos kaltinome mam namui ir svetimai iniciatyvai, man atrodė, šiek kelionė intrigavo. Pasiryžimas tai pasimiršdavo, tai 
tomis klaidomis. Mes maudėmės priekaištų tulžyje. Ir tiek jį užgavo. Jis buvo didelis mūsų senojo lizdo pa- vėl atgydavo ir sustiprėdavo. (Bus daugiau) 

bės statybos darbo, prasme ir teisingumu. Jeigu mes į Mano Otonas toje beviltiškoje kovoje nebedaly 
kovojame dėl duonos, dėl laisvės, dėl didesnių plotų 
žemės planetoje, pergalė būsianti mūsų. 

Bet beviltiškos frontų padėties vaizdai nežadėjo 
Aš prasitariau Jonui apie atsiradusį manyje su

manymą išvykti pasisvečiuoti, aplankyti mano vyres-
pageidaujamos sėkmės. Laimėjimo pažadai ėjo iš laik-l niąją seserį. Aš pasakiau Jonui apie savo norą pakeis-
raščių samprotavimų, bet ne iš faktus pateikiančių ko- ti aplinką, gyvenimo būdą. Bedėstydamas jam tą su-
munikatų. Tiktai bepročiai arba žmonių pasitikėjimo manymą, aš minėjau dešimtis smulkmenų, kurios da-
spekuliantai galėjo skelbti raminančias ateities prog- bar man atrodė patraukiančios ir įdomios. Įdomios, 
nozes. Kur mūsų nesėkmių šaknys? Kur mes nueisime nes turėjau gi rasti ką nors, apie ką mąstyti, kuo iš-
galutinės pergalės miražo svaiginami? Juk žemė ima stumti iš savęs nemigo naktų siaubą. 
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Skyrių veda psktn. ALFAS VALATKAITIS, 
Adresas 5210 So. Damen Ave., Chicago 9, Illinois 

[ i t r a u k a 

"Lituanica" skautų tuntui 
j s A K U I A S Nr. 85 

Chfcago, 1951 m. gruodžiu men. 30 d. 

KANDIDATAS Į PREZIDENTUS 

§ 5 . "Lituanica" skautų tun
to vadija sudaroma tokioje su
dėtyje : 

Sktn. Stasys Rudys — tunti-
ninkas; 

Naujas gilvelistas 
Šių metų rugpjūčio men. 

Tarpt . Skautų Biuras Londone, 
per p. Herbert Michclsoną, yra 
atsiuntęs Gilwelliu kursų baigi-

Psktn. Albertas Augustinai- : mo diplomą ir VVOOD BADGE 
tis — tuntininko pavaduotojas Į ženklus mūsų mielam skautinin 
ir skautų vyčių pulk. J. Šaraus- kui Vytautui Skrinskui. 
ko draugovės vadas; 

Sktn. Juozas Vaišnys — dva 
šios vadas; 
Psktn. Alfonsas Kerelis tun
to adju tantas ; 

Sktn. Albinas Mieleška 
garbes gynėjas; 

Sktn. Tallat - Kelpša — ūkio 
ir skautų rėmėjų vadovas; 

Sktn. Jonas Kaunas — skau
tų skyriaus vedėjas; 

Psktn. Alfonsas Valatkai-
t is — spaudos vadovas; 

Sktn. Valerijoną? Šimkus 
pramogų ir skautiškų parengi
mų vadovas; 

Psktn. Aug. Orentas skau
tų vyčių kandidatų būrelio va
dovas ; ' 

Psktn. Edv. Zabarskas 
"Geležinio Vilko" Marąuette 
Parko draugoves draugininkas; 

Vyr. skiltn. Juozas Šalčiū-
nas Bridgeporto draugovės 
draugininkas: 

Valtininkas Ant. Levrnas — 
kpt. Kukučio jūrų sk in to 1 
vadas; 

Skltn. Vyt. Rūbas — Cicero 
"Lietuvos Karaliau? Mindaugo" 
draugovės draugininkas; 

Pskltn. Algimantas Paulius 
— Brighton Parko draugovės 
draugininkas. 

Naują gilvelistą broliškai 
sveikiname ir linkime prityrusia 
ranka sijungti i Kanados lietu
vių skautų veiklą. 

t a s Vliko ir pasiuntinių bendra- skaldančių santarvių ir reikalo sa, jausti tai, kas gražu, norė-
darbiavimo būdas, kuris buvoĮ jomis remtis. g tai, kas gera. — Platen. 
numatytas , bet neatkri to noras Taigi, y ra ir demokratiškų 
bendradarbiauti , nė pats ben-jbūdų p. Lozoraičio pozicijoms! 
drararbiavimas, kiek mūsų d ip- ' stiprinti , jei kas to nori, yra Nuostobu, kaip K r a a ^ m a Guma 
lomatai j jį leidžiasi. Bet dabar ] ta ip pat seniai sutar t i VLIKo ir V j d « r l * k v i n t o j * Veikia 
kai kas dėl to bendradarbiavi-! diplomatų glaudaus bendradar-
mo būdo atkri t imo nori padą- biavimo būdai. Lieka tik pano

rėti realaus darbo, o ne dirbti
nių fanatizijų. 

Viskas brangsta 
Detroito, Mich. kirpėjai pa

ryti dideles politines rietenas, 
šaukdami, būk tai įvykusi baisi 
tragedija. Tuo tarpu dar 1946 
m. Berne buvo su ta r tas žymiai 

1 glaudesnis ir realesnis Vliko ir 
pasiuntinių bendradarbiavimo 
būdas negu Reutlingene. Anais 
susitarimais užsienio reikalų 
valdytojo pareigos Vyk. Tary
boj kaip tik buvo numatytos ir 
vėliau pavestos p. Lozoraičiui. 
Kadangi anie susitarimai Vliko 
tebelaikomi galioj, telieka t ik! HiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiuHuiimiiiiiii 
p. Lozoraičiui panorėti , a rba I Jau parducdan ds visiems 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
maistą 

<"Ma tu paslaptie, kurią milijonai 
sisake, kad pnes Kalėdas pa- žmoni., patyrc apie FEEN-A-MINT. 

tu modernią kramtomą pumą — vi-
iiuri'j laisvintoje. Taip. todėl FKK.V-
A.-M1NTO veikimas yra taip nepa-
l»i tatai skirtinga.-"! 

Gydytojai sako. kad kiti vidurių laia-
d v a s i a ' P u t o j a i pra<l«-<ia veikti iMT«biug auk* 

->ti . . . j au p iu ian ie -kiU>j<-. IMdelis 

keisią kainas už plaukų kirpimą 
iki $1.50. 

P r o t i n g o g y v e n i m o 
reikalauja: mąstyti tai, kas tie- toki* Vftiurig iai.svintoju"'kiekis~au~ 

Kalifornijos gubernatorius Earl VVarren (kairėje), respublikonų 
kandidatas j prezidentus, kalbasi su vedėju Guy Gabrielson Gop 
komiteto susirinkime San Francisco. Stovi San Francisco ma-

voras Elmer Robinson. (INS) 

r :erc skautes-tai veikia 

Vliko ir diplomatu bendradarbiavimas 
(Atkelta iš 3 pusi.) lomatinio s ta tuso ir tarptauti-

. .. r\ T w Ri įsivaizdavimas iškyla ir toje • niu poau r iu tė ra persona priva-( .ero skaučių D. L. K. tJi-, * J J 

, T t.- x * - „ ^ „ ^ Reuthngeno dervbų protokolo ta. 
rutes u skautų L. K. Mindaugo . . . . f T •/• i ; 
A ..w~v~2- ebantičk^iP vpikloio v i e t o j ' k u r P ' U)ZGl'^tls s a k o s l \ Tur int tuos neaiškumus pen-
draugoves skautiškoje veiMojc n e g a l ė t ų d a l y v a u t i tokioj kon- k i e m s Vliko nar iams atrVdė, 
darniai bendradarbiauja ir gra- f e p e i | c i J 6 j > k u r i n e b ū t u i r j o i k a d b u s m a ž i a u s i a i r i k u J 

skautišką veiklą. ; y a r d u š a u k i a m a . j b u s m a ž i a u s i a k e b i u m u , ^ i p i 0 . 
kautiskų uz- . . . v , „ . , 

Jei šitokia p. Lozoraičio aiš- " jat . jos šefą suprantant , kaip 
diplomatų atstovą. Be to, ši ta 

kam nors jam patart i , grįžti j 
tas pareigas, iš kurių j . s 1947 
m. pasitraukė. Klausimą, a r p. 
Lozoraitis t inka būti šefu pre
zidento prasme, reikia spręsti ne 
Vlikui, bet j j palikti pačiai Lie
tuvių tauta i , kai j i bus laisva. 

O jei p. Lozoraičio šalininkai 
mano, kad jam užsienio reikalų 
valdytojo pareigų būtų perma-

įdomus 

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 

ardo virškinimą, p a ^ l i n a sveikatai 
ir energijai reikalingą maistą . . . 
žmogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet ivelnus FEEN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, jis 

ia daugiausiai apatingj vidurių 
•Ja I y — pa-nlitiit tiktai atmatas, bet 
ne gci-j maistą! Išvenkite- tos blo
gos savijautos Vartokite FEEN-A-
MINT ii jauskitės gerai, pilni gyvy-
br-s Nusipirkit FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 25c, 50c Ir 
t ikti i 10c. 

FEEN-A-MINT 

Be tiesioginių 
siemimų Cicero skautės-ai prieš 
Kalėdų švente^ aukų lana>s po ! kinama prasme diplomatijos še-, F H ,....<l* .' , 
Kalėdų švente. auKų iapa.. r ur i imtas s a m P r a t a V h k a s neprimeta 

r , surinkę £ titulasi W £ buvęs ^ ™ t a s , p a s i u n t į n į a m s , kad ir morališ 
likusiems tai botų reiškę v n ko pobūdžio, £_. .. :„v :„ :_,._ „ T : y , 

namus ir gatvėse yra surinkę 
kr!i~ r • * dolerių 
Vokietijoje savo tautiečiams pa 
remti. B io. yra suruošę skau 

iš kurio pelno 

keitimą ir atsisakymą kai kurių 
| ankštybe:"1 ių susitarimų. Ta
čiau kai kurie Vliko delegacijos 

tiška vakarą. » »ww*u p ^ w ^ . ^ k u d e b u „ o i r a š c „ d i p k ) 

yra pinigriniai parėmę Vaikų Te m a t i j o s š e f ą . . j susi tarimus, aiš-
atrą Chicagoje. Bo visos eiles ; k i n o k a d ^į tohia ^ a č i a prasme 
vasarop išvykų yra aplanke ^ to ti tulo nereikia uprasti . Jie 
keletą Chicapos muzejų. Gra- . sakė, kad jis suprast inąs pagal 
žia> atremontavo Cicero trem- min. St. Urbšio 1940 m. birže
linių kararari . io balud-. s ienai ' lio 2 dienos telegrama. Bet ko-
IFJUOS€ LietuvoF oinga'kšcii] k.a prasme ten šefo t i tulas pa-
paveik?la s. «> šmr) a t s y j a m u var to tas nebuvo aišku, nes lig 

kai, viršininko p. Lozoraičio as
meny. Ant ra vertus, šita sam
pra ta niekuo nekliudo bendra
darbiauti pagal padary tus susi
ta r imus Reutlingene. š i tokia 
"diplomatijos šefo" sampra ta ir 
buvo duota motyvacijoj, kurioj 
dar buvo kalbama ir apie anksty 
besnius susi tar imus ir Vliko įsi
pareigojimus. 

Tačiau per balsavimus tie pa
aiškinimai a tkr i to drauge su 
susitarimais. Su jais a tkr i to ir laiku talk n? vietom kul tūr ina- šiol Vlikui tos telegramos tur i 

me gyvenime. n y s n ė r a žinomas. Taip pat bu-
x vo nuomonė, kack^'diplomatijos 

Skauti.^k-je veikloje stipriai s e f ą " r e i k i a S U pras t i ne kaip 
rei draugininkas skltn. diplomatų Viršininką, bet kaip j MARQUETTE PARK — 

ST&SYS FABIJONAS 
ža, tegu jas dar labiau sustipri- įdėtas aprašymas apie Jungti- PERKRAUSTOME BALDUS 
na. Tai jie ( tautininkai ar kita n i u Amerikos Valstybių fede- j PARDUODAME VNGLIS IR 
politinė grupė) gali padary t i . r a l i n i s o c ia l ini aprūpinimą, soc. 
kiekvienu momentu, savo gru- d r a u d i m o k o r t e l e s > privalomą 
pės vardu pasiųsdami p. Lozo- t i m š a l i ų r egįstraciją. ivairūs 
rai t i į pati VLIKo plenumą. Ta- , . . . . . . . . ^^^ 
. § • J r ' '. . , \ ... . I adresai : pasiuntinybių, konsu-da nebereikės jokių neaiškių , ,. . , , . , . . . J . , . latų, liet. bendruomenių orga-rastiskų susitarimų, tada at- i . .. . . , , , ° 

kris į tar imas, kad p. Lozorai t is : n i z a C 1 ^ ' ^ u n g ų ir kt., be to 
nėra demokratas, t ada taip pat atspausdintas naujas pašto ta-
nebereikės p. Lozoraičiui ins- n f a s i r kl*^ informacijos, 
piruoti visokių separatistinių Kalendoriaus kaina—40 cnt. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite: "DRAUGAS". 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

iiiiiiimiiiiiifiiiiilmiiiiiHiitimmiimiiii 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. H O Y N E A V E . 
Tel. VIrginia 7-7097 

V i n c o R a m o n o 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tcl. VVAlbrook 5-9209 

Kur gauti "Draugo" koncerto biletus 
V. Rūbas, draugininke skltn. J. pirmininką, kaip primum inter 
Juškeviči-ūte ir draugoves cdju-

Pas taba : Pagrindas šiam įsa- tan te J. Ramanauskaitė. 
kymui yra tunto vadijos suei
gų 1951 m. gruodžio men. 9 ir 
30 d. d. protokolai. 

(pas.) Sktn. St. Kuilys, 
Tuntininkas 

(pas.) Psktn. A. Kerelis, 
Adjutantą-. 

pares (pirmą t a rp lygių). Bet 
tuoj pat kilo klausimas, kaip p. 

Cicere lietuviška visuomenė j Lozoraitis gali būti pirmas t a rp 

Chicagos "Lituanicos" 
tunto vadijos narių žiniai 

Tunto vadijos posedU įvyks 
š. m. sausio 27 d. 10 vai. Tėvų 
jėzuitų namuose. 5541 So. Pau
lina Str., Chicago 36. 

reiškia pnsitenkinim\ ir džiaugs 
mą savo rkautiško jaunimo svei 
ka iniciatyva bei veikla. 

Vietos skaučių globėja sktn. 
Z. Juškevičiene, skautai ir skau 
tės r e i k i a didį pasitenkinimą 
ir padėka C'cero parapijo kle
bonui. dulžia5 gerb. kun. Tgn. 
Albavičiui, u/ jo visokeriopą, 
taip pat ir piniginę, paramą 
skautų jiklai. 

mas būtina-s. draugovėf 

Mūsiškiai Dėdes Šamo 
kariuomenėje 

Visų vadijos narių dalyvavi- ' Buvęs Chicagos skautų vyčių 
vadas Anatolijus 

tnavičius, kuris dabar tar
nauja J A \ r kaiiuomeneje. Vo
kietijoje, ryšium r\\ pa?keU?to 
apie ji :V-n te "Skauty Ke
ly", pradeio jr:»usi;'i g.u.t ; jc 

pasiuntinių ministerių, kai j is 
tėra eksministeris, netekęs dip-

dirba fizinį nakties darbą fab
rike ir turi rūpintis savo pa
kankamai gausia šeima ir "Sk. 
Keli^" redaguoja be atlygini
mo. Vieni kitu^ t inkamai supra
tę, dirbkime ir toliau kartu Die
vui, Tėvynei Ir Artimui. 

Jus nuoširdžiai gerbiąs 
P k t n , A. Va'atkaUis 

"Sk. Kelio Redaktorius . . 

St. Stanulis, 6651 S. Talman Ave. 
Kartanas vaistinė, 2458 W. 69 St. 
Westwood Liąuors, 2441 W. 69 St. 
Friendly Tavern, 2548 W. 69 St. 

BRIG)HTON PARK — 
F. Gubista, 4355 S. Mozart Str. 
^enčyla, 4141 S. Artesian Ave. 
Hollj'Avood Inn, 2419 W. 43 Str. 
Jonaitis vaistinė, 2735 \V. 43 St. 
Dambrauskas krautuvė, 

4501 S. Talman Ave. 
A Lukošius, 2555 W. 43 St. 
A. Pakeltis, 4417 S. Artesian Ave. 
P. Šliogeris, Standard Savings & 

Loan Assn., 4192 Archer Ave. 
TOWN OF LAKE — 
F. Genys krautuvė, 

4536 S. Hermitage Ave. 
O. Nemunas krautuvė, 
^ 4524 S. ^Vood Str. 
St. Metrik's krautuvė, 

1804 W. 47 St. 
B. Brazdžionis, 441b* S. Hermitage 

Ave. ir Spaudos Kioske prie 
Šv. Kryžiaus bažnyčios. 

18-OJI KOLONIJA 
J. Lapinskas, 1903 S. Halsted St. 
A. Grisius, 1827 S. Union Ave. 
K. Ivanauskas, 726 W. 18 Str. 
Imrisek kraut., 1734 S. Union Ave 
CICERO — 
D. Jakštienė, 1442 S. 50th Ct. 
Community vaistinė, 500 W. 16 St. 
Budrik'o užeigoj, 1440 S. 49th Ct. 
VVEST SIDE — 
"Draugo" raštinėj, 

2334 S. Oakley Ave. 
Metropolitan State Bank, 

2201 W. Cermak Rd. 
(langelis 7). 

BRIDGEPORT — 
P. Smito kraut., 901 W. 33 Str. 
"Nemuno" knygyne, 

3143 S. Halsted Str. 

PAUK 

! i Paveskite nuims sa \o rūpesčius, . 
I ruoiklaiiUesi keliauti Amerikoje, I 

i I vykti 1 I u it J pa ar kitą kuria ^ 1 | . I 
• Parūpiname kelionės bilietus: lai- t 
I vais, lėktuvais, traukiniais, au- | 
| tobusais. Atsipalaiduojate nuo rū t 
: pėsčių ir nereikia daugiau mo- ' 

! I k5ti. Orgranizuojame ekskursijas j 
i su viešbučių aprūpinimu. Per- j 
jsiuncMame pinigus j užsieni. 
» SBOHETTi T I I . \ V I : L n r u i A i 
Į rele?. YArds 7-327S-3279 | 
{ 2454 So. Oakley A*e. i 

(netoli "Draugo" redaketjoą) 
I • CHICAGO s. 114*. i 

DULKĖS RAUDONAM 
SAULĖLEIDY 

Komanas apie lietuvių tegyventas 
I ienas vikų okupacijoj*. 

SM pusL Kaina $3.00 
( įsakymus su piDicsis siuskite: 

DRAUGAS, 
?334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, III. 
' mt 

I 
5AFETY OF YOUR 
SAVINGS 

Pranešimas 
Visi skautų vadovai, pradėję 

tremties metais Gilwellio kur
sus bet kuriame krašte, turi 
galimybėj tuos k ū m u pilnai už 
baigti. Pasklidusios žinios, kad 
po ilgesnės per t raukęs visi už
skaitai panaikinti, neati t inka 
tikrenybei. 

Kurie nėra gavę temų iš savo 
D. C. C , a r j a s turi jau para
šę ir nori įteikti, arba reikalin 
gi kitokių informacijų, kreptis 
pas sktn. M. Jurkšą, 1329 So. 
48 a . , Cicero 50, III. 

Temos rašytos anglų kalba 
bus nukreiptos tiesioginiai Kur 
sų vedėjams (D. C. C ) , o ku
riems susidarytų sunkumų te
mas rašyt i angliškai, j a s gali 
rašyti lietuvių kalba. Kreipian
tis duoti šias žinias: 

1) Kada, kur ir pas kur j kur
sų vedėją (D. C. C.) y ra pradė
jęs ; 

2) Kokią Gilwellio kursų dali 
baigė ir ar turi raštišką užskai
tą. 

£ k t s M. Jurksas 

taip-lai*ki*.m'i laiške A Mi,;.ia 
navičius rasn kad jj ik -VH v. 
gilumos, «uį ' " , : no gaul • 
nų\ų lietuvių ateivių ypatingai 
j au t rū c . malonūs ir širdingi la ' i 
kai. 

Gerbiamųjų "Sk. Kelio 
bendradarbių žiniai 

Malonia ; prašau visu mielųjų 
bendradarbig siunčiamuF "Sk. 
Keliu»" rašinius, žinutes ir kt. 
medžiaga būtinai rašyti tik vie
noje lapo pusėje, aiškiai įskaito
ma rašysena. TV^ pat prašau 
kalbos klaidų pataisymą nelai
kyti "stiliaus kritimu". Vietos 
laikraštyje turiu labai maža 
todėl a t lenki te , kati vietos eko 
nomijc; dėlia* kartąja negaliu 
"neiškirpti" neesmingas, a r ne
reikalingai ištęstas vietas 
viso, rankraščius savo nmžiūra ! £%įj! 
pataisyti ir .juos spauvdmti ar įį& 

vi'-i viso laisvojo pasauho **VVV 
spaudos redaktorių teisė. I r i 
įįų eUu<*iî  r^daktodus sunkiai 

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

M U Z I K O S STUDITA 
Priimami mokiniai i fortepijono (pianino) ir smuiko skyrių. 

Matiukas buvo Kauno ir Klaipėdos Konservatorijos smuiko klasės 
vedėjas. A. Nakas yra baigęs Kauno Konservatorijos fortepijono 
klasę FU pedagoginiu skyrium. Taip pat DERINAMI IR TAISOMI 

P I A N I N A I . 
Kreiptis pas ft, N A K 4 

4719 So. Maplewood Avenne Telefonas YArds 7-2490 
Kasdien nuo 5 vai. iki 9 vai. vakaro 

OKIU. 
VAKARAS 
Ashland Boulevard Auditorium 

• 

1608 West Van Buren Street 

PRADĖK TAUPYTI PAS... 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATHIN 

4038 Archer Avenue Chicago, III. 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

MOKAME}% DIVIDENTŲ 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 
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UETUV1U BENDRUOMENES ŠVENTE 
WATERBURY, Conn. — Se

niai čia laukta Bendruomenes 
švente įvyko sausio men. 13 d. 
Tai buvo įspūdingas Bendruo-

Malonioji dainininke Z. Griš-
kaitė buvo apdovanota gėlėmis. 

Po programos įvyko art is
tams pagerbti kuklus pobūvėlis, 

menės ak tas ir puikus koncer- a įjungęs apie 50 svečių. Nuo-
tas. ^ W | ; 'džiai pasikalbėta, pasidalin-

Iškilmingąjį aktą pradėjo t įspūdžiais ir pas i tar ta apie 
šventei rucšti komisijos pirmi- siryžimus pradėtą vagą va-
ninkas dr. P. Vileišis. 

Garbės prezidiuman buvo pa 
kviesti lietuvių organizacijų pir 
mininkai ir įžymieji Waterburi( 
lietuvių veikėjai: kun. J. Valą: 
tiejus, Cl. Balandienė, E. De 
venienė, A. Digimienė. P. Gir 
dzijauskienė, M. Karinauskienė 
A. Kišonienė, M. Mazurkevičie-

yti toliau. 

Gražiai ir įdomiai (lietuviš-
ai) kalbėjo solistas Alg. Bra-
is. J is priminė, kad laikąs 
arbe dainuoti su jaunąja daini 
inke Z. Griškaite, džiaugėsi 

;alįs bendradarbiauti su lietu
siais, gėrėjosi prof. V. Mari-

Pradeda aprangos ir 
• • • 

josiaus menine jėga ir pareis-
nė, S. Sapranienė, M. Stanke- fc§ t u r j g v i m e g g u p r o f M a r i . 
vičienė, 11 Zailskienė, prof. A. 
Aleksis, Ed. Adomaitis, A. Bar 

jošium savo koncertuose dar 
daug kartų susitikti. 

kauskas, J. Černiauskas, dr. M. § y e ^ ^ b u V Q g a u g u 

J. 'Colney, A. Dereškevičius, A. n e ^ . W a t e r b u r i o m i r i š 

Dzimidas, J. .Gelumbauskas, J. ^ v i e t o v i ų 

Griškauskas, J. Janušait is . P. | ^ š v e t n § g p a s i s e k i m o p r i . 
Jakubauskas . Br. Karpavičius. 
H. Kazakaitis, A. Koncė. T. Ma 

sidėjo lietuvių radijo valandė
lių vedėjai dr. M. Colney (Wa-

tas . P. Plungis, J. Štokas. J . , t e > ^ y ž a l n i e r a i t i s ( N . 
Tareila, M. Tonkūnas. J. Trečio 
kas ir J. Žementauskas. 

Bri ta in) . Šv. Juozapo parapi
jos biuleteny per kelis sekma-

Atsistojimu pagerbtos JAV dienius buvo abiem kalbom ra-

pinigini vajų 
LINDEN, N. J. Balfo sky 

rius sausio 20 d. pradėjo ap
rangos ir piniginį vajų. Rūbai 
ir avalynė bus renkami šiuo 
adresu: Ona Atutis. 19 W. 19-
th Str., Linden, N. J., telefo
nas LInden 2-6720-J. 

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami prisidėti vajun rin
kėjais ir aukotojais. Pinigines 
aukas priima skyriaus kasinin
kas Stasys 2iurlys, 1417 S. 
Wood Ave., Linden, N. J. 

Lindeno lietuvių kolonija Lie 
tuvos Nepriklausomybės paskel 
bimo — Vasario 16-tosios — 
minėjimą ruošia vasario 16 d. 
7 vai. vakare Lindeno lietuvių 
svetainėje, 340 ' Mitchel Ave., 
Linden, N. J. Programoje da
lyvaus žymūs kalbėtojai, Lin
deno Lietuvių Meno ir Kultūros 
Draugijos choras ir tos drau
gijos išlaikoma 
mokyklėlė. 

Po iškilmingosios dalies šo 

Vokiečių profesoriai Rusijoje 
N 

Anglų spaudoje pasirodė dabar ryšius palaiko vokiečių ir 
straipsnių apie vokiečių moksli
ninkus, kurie dirba sovietams 
atominės energijos srityje. Ypa 
tingai pabrėžiamas vokietis pro 
fesorius Gustavas Hertz, kuris 
yra vadinamas Stalino profeso
riumi. 

Paskutiniojo karo metu prof. 
G. Hertz, kuris buvo antinacis, 
nebedirbo atominėje srityje, 
nors jau 1925 m. laimėjo No
belio premiją. / 

Kai sovietai įžengė į Berlyną, 
jie tuoj ėmėsi jieškoti profe
soriaus G. Hertzo. Suradę, ant 
jo namų durų iškabino skelbi
mą: "Čia gyvena garsus vokie
čių profesorius. Sovietų ka-

švedų profesoriai. 
Tačiau negali kilti jokių min

čių, kad profesorius G. Hertz 
galėtų grįžti į Vokietiją. Rusi
joje jis nuolatos lydimas Beri-
rijos slaptosios policijos agen
tų. 

Vakaruose manoma, kad pro 
fesorius G. Hertz užima vado
vaujamą vaidmenį sovietų ato
minės energijos bei radaro dar
buose. J . Ks. 

Raudoniesiems nepasisekė E*U tvirtai įsitikinęs, kad vi-
Patir ta , kad Čekoslovakijos j sų pasaulio blogybių paskirtis 

komunistų suorganizuota vadi- > yra pažadinti aktyvumą. 
narna "katalikų akcija" nese- Coieridge 
niai buvo panaikinta. Žinią pa- _, 
skelbė pa t s šios organizacijos 
generalinis sekretorius Polans-
ky, pastebėdamas, kad vyriau
sybė, neturėdama iš jos realios i 
naudos, nutarė ją panaikinti. 

KNYGA APIE MEDAUS 
M£NES[ 

Gabija neseniai išleido naują 
Nelės Mazalaitės apysaką "Mė
nuo, vadinamas medaus". Tai 
y ra septintoji iš eilės mūsų 
skaitančios visuomenės mėgia
mos autorės knyga. Nelė Maza-

Nepamirškite 

B U J R I K O 
SAUSIO MĖNESIO 

IŠPARDAVIMO ! 

Žemes reforma Italijoje 
Žemes reforma Italijoje vyk

doma gana sparčiai. Šiomis die laite su jai vienai būdingu sti-j 
nomis 5,000 bežemių gaus nuo- l i a u s g rakš tumu iškelia kątik | 
savybėn po žemės sklvpą. Tai ištekėjusios moters sielos prob 

riams įeiti draudžiama". Po d a r v i e n a g ž i n g s n i s | t e i s i n g e s n i lemas, j aunamar tės svars tymus 
mėnesio jis buvo "pakviestas" ž e m - g p a d a l i n i m ą f k u r j t a i p r e 

j Sovietų Rusiją. Kelio atgal 
nebuvo. Kartu buvo išvežti u 
20 profesoriaus asitentų. Vė-' 
liau jų skaičius siekia šimto, 

šeštadieninė' Jų tarpe yra prof. Volmer, fi
zikas, chemikas ir elektros in
žinierius, kurs skaito paskaitas 

soma apie įvyksiančią šventę. 
O ir lietuviškieji laikraščiai pa
teikė palankių informacijų. 

Nežiūrint, kad \ šventę ir 
koncertą įėjimas ouvo apmoka
mas (po 2 dol.), tačiau ir spe
cialiais vokeliais Bendruomenei 
remti aukų surinkta 197 dol. 

šventės dalyviai liko (Jėkingi 
programos vykdytojmas už to
kią puikią ir kultūringą pra
mogą, o ruošėjai dėkingi, kad 
bendras darbas JAV Laeiuvių 
Bendruomenės reikalui pasise
kė. Tp. 

kiai veikiant bufetui. Jokių sovietų jauniems mokslinin-
įėjimo biletų nebus. Visos mi
nėjimo įplaukos skiriamos Al
tui ir Balfui pusiau. J. P. 

ir Lietuvos vėliavos. 
Kun. J. Valantiejus sukalbė

jo maldą. M. Andrikytei ir N. 
Meškūnienei vedant, prof. A. 
Aleksiui akompanuojant buvo 
sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. 

Šventei ruošti komisijos pir
mininkas ta rė ilgesnį įvedamą 
jį žodį. 

LOKo pirmininkas prel. J. 
Balkūnas puikia kalba išsamiai 
aptarė JAV Lietuvių Bendruo
menės klausimą: prel. J. Bal-
kūno žodžiai daugeliu atvejų 
buvo per t raukt i karštomis ova
cijomis. 

Komisijos įpareigotas tremti
nių draugijos pirmininkas pasa-
, _ . . ,. . 'veiksmais, bet u- aukomis 
ke l e s i e m s lietuviams ir vi- , S v . P e t r o i r P o v i l o p a r a p i j o s p e r e i t a i s m e t a i s m i n i n t 

sai Wate rbuno jau šimtameti- \Mokykloje yra dėstoma lietu-
nei kolonijai pagarbos ir pade- v i ų k a l b a visose klasėse regulia 
kos kalbą. , r į c m i c valandomis. Mokytojau 

Mirusieji lietuviai buvo pa- {ja p Dzikienė, tą patį darbą 

Vilniaus Kr. Lietuvių 
Sąjungos pobūvis 

Vilniaus Kraš to Lietuvių Są
jungos tradicinis pobūvis šiais 
metais įvyks vasario 2 d. Lie
tuvių Auditorijoje. Šio pobū
vio tikslas ne vien Ūktai pasi
linksminti bei išklausyti pro-

kams. 
Jis gyvena netoli Stalino žie

mos rezidencijos Soči, netoli 
Juodųjų jūrų, pietų vakaruos 
nuo Kaukazo ir kar ta is apsilan
ko Maskvoje. 

Kaukaze prof. G. Hertzui 
įrengta puiki laboratorija su 
moderniškiausiais įrengimais 
Jis gyvena ištaigingoje viloje 
kartu su 59 metų amžiaus žmo
na Lottie ir pirmosios moterys
tės sūnumi Jonu, kuris yra 29 
metų amžiaus. Pa t s profeso-

gramą, bet ir sukaupti didesnę : r i u s dabar ^ yra 64 metų am-
pinigų sumą, kuri bus paauko- ž i a u s b e t d ž i a u gias i gera svei-

Elizabfth, N. J., žinios žym 
j veik 

ta minint Vasario 16 d. 
Pažymėtina, kad Vilniaus 

Krašto Lietuvių Sąjunga pasi-

kata. Iš laiškų atrodo, kad jis 
įsigilinęs dirba mokslo srityje. 

Šalia jo gyvena apie 200 vo-
i ne tik savo patriotiniais J k i e č i ų i r rusų e k s p e r t ų , kurie 

gerbti susikaupimo minute. 
Komisijos siūlymu, net spe-

dirbusi ir Lietuvoje. 
Tos mokvklos vaikučiai lai-

cialiais, dail. E . Krasausko pa- , m ė j 0 A L R K S skir tas premijas 
ruoštais pagarbos lapai? buvo \ u ž parašymą ati t inkamo rašinio 
simboliškai pagerbti senieji ko
lonijos veikėjai — kun. J. Va
lantiejus. senas visuomeninin
kas veteranas Jenas Tareila. J. 
Janušauskas ir J. Žementaus
kas, o ta ip pat ir naujasis vie
no (ligi šiol . a u s va i- vėjais 
pustyto) klubo pirmininką? To
mas Matas. Žymiesiems veikė
j ams pagarbos lapus iteikė 
LOKo pirmininkas prel. J. Bal
kūnas. 

Prof. A. Aleksis, VVaterburio 

apie minėtą susivienijimą. Šie 
mokiniai laimėjo: Al. Dzikas 
$25.00, Regina Petrauskai tė 
$15.00, Teresė Meškauskaitė 
$10.00 ir anglų kalboje (čia 
gimusi) Eleonore Kaselitz 
$15.00. 

Pranas Kudulis, buvęs Lietu-

rio 16 d. Sąjunga paaukavo 100 
dolerių Amerikos Lietuvių' Ta
rybai. Laike ALT sušaukto 
Chicagoje seimo taip pat paau
kavo 50 delrių. Šiais metais 
Vasario 16 reikia tikėtis taip 
pat bus pirmaujanti organizaci
ja aukojant Lietuvos laisvini
mui. 

Mirtis Čekoslovakijoje 
Čekoslovakijoje paskutiniu 

metu dar vienas kat l i lų kuni
gas buvo pasmerktas mirti. Tai 

voje vaistininkas, įsisteigė smul | tėvas Bula, kuris buvo teisia-
kmenų krautuvę, kurią tvarko mas drauge su 16 kitų už "an-
jo žmona, o jis pats dirba die
nomis Singer C c . tik vakarais 
padeda krautuvėje. J is yra is-

Alto pirmininkas, visų organ ;za t o i ^ e , s a v o krautuvėje knygų 
cijų vardu pasakė karštą Bend- j p a r c i av imo skyrių ir turi nema-
ruomenės sveikinimo kalbą, p a - i ^ knygų pasirinkimą. 
skaitė Bendruomenės (pr. m 
lapkričio 18 d. New Yorke pa
skelbtą) aktą ir pakvietė visus 
šventės dalyvius jį pasirašyti, 
ką po to sekusios per t raukos 
metu VVaterburio lietuvia ; sklan 
džiai ir padarė. 

Po per t raukos vyko tikrai 
puikus koncertas. Solo ir due-

Pranar Kudulis priklauso 
prie vietinių draugijų, taip pat 
priklauso ir parapijos chorui. 

Čia buvo susispietęs nemažas 
lietuvių gydytojų būrys 

tikomunistinę veiklą". Vienas 
iš jų buvo nuteistas sunkiųjų 
darbų kalėjimu iki gyvo galvos, 
du po 25 metus kalėjimo ir ki
ti įvairiomis mažesnėmis baus
mėmis. 

talkininkauja jo moksliniame 
darbe. 

Su profesorium G. Hertzu 

mia Italijos vyskupai. 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurio kenčia nuo BENŲ, AT-
VI Iii/ Ir S K A I D Ž i i ; ŽAIZDŲ, j ie 
nedali rainiai sedeti ir nak t imis mie
goti, nes ju užsisenejusios žaizdo.s 
ni tž t i ir skauda . Kad pasal int i ta 
niežėjimą ir skaudė j imą senų a t 
viru ir skaudanč iu žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment . J o g y d o m o s 
ypatybgs pa lengvins jūsų skaudė j i 
mą ir galėsi te r amia i miegoti nak-
tj Var tok i te jį ta ipgi nuo skau
džiu nudegimų. J i s ta ipgi pasa l ina 
niežėjimą ligos vad inamos PSOK1A-
S1S. Taipgi pašal ina peršėj imą ligos 
vad inamos ATHl .KTK'S FOOT. su
s tabdo džiovinimą odos ir perplyši -
mą tarppiršt ' ių. J is y ra t i n k a m a s 
var tot i nuo džiūstaneios ir suski lusios 
Odos. J is yra ge ra gyduolė nuo 
visu išviršiniu odos 
ligų LBOUTX) Oint
ment su te iks j u m s 
pagalbą nuo nuvar 
gusių, pe r š t anu i ir 
niežim'ių kojų. 1.(gu
lo Oin tment y ra pa r 
d u o d a m a s po 7 5 c 
$i.2f» Ir $1.50. Pirki
te vais t inesr Chicag;o 
Ir apyl inkėse ir MH-
waukee , a r b a a t 
s iųski te money or
derį į — 

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

ir iš jų išplaukiančius įvykius. 
Knyga 220 psl., kaina $2.50, 
gaunama šiuo adresu: Gabija, 
340 Union Ave., BrooElyn 11, 
N. Y. 

(skelb.) 

FW*--^-3?F9 

S O P H I E B A R Č U S 
K VDIO P R O G R A M A 

Iš YVGE.S stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠE^TAU. 8:30 iki 9:30 vai. ryte 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
iš tos pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Chicago 29, III. Tel .HKmlovk 4-24 i;l 

7121 SO. ROCKVVELL ST. 

choro dainos. Be to, pasirodys 
ir vietos solistai. 

Lietuvai Gelbėti Komitetas 
net savo susininkime nutarė Vasa-

9. iš kuriu dr. Kinelius ir dr. j rio 16-tąją piminėti vasario 17 
Gruzdys išlaikę egzaminus per- 4 vai. po pietų lietuvių "Lais-
sikele j Ohio valstybę, akių Fpe vės" salėje. Programą įšp' ldys 
cialistas dr. K. Avižonis dirba tremtiniu menines pajėgos, 

tu dainav Amerikos lietuvaite L o n g I s l a n N y d r p . Bagda Į Lithuanuin Buildine; and Loaii 
dainininkė Zuzana Griškait? < i š | n a v i č i u s po egzaminų atidarė Ass. jau 38 metus veikia mūsų 
New Yorko) ir Metropolitan o f i s ą Brooklyne, dr. Irena Kelp į kolonijoje. Ši įstaiga daug pa
rpė ros solistas Algirdai Brazis. ž a i t g . Gedrikienė persikėlė j dėjo ir padeda lietuviams įsigy-

: 

Akompanavo Kauno operos d i - : N e w a i Į < 0 miesto ligoninę. Pasi-
ngen t a s prof. Vytau tas Mari.jo- \fo0 dar S t Petrauskas, kuris 
sius (dabar ir Connecticuto uni v r a į sįgįjc s nuosavybę, turbūt . 
versiteto Har t fordo konservą 
tori ji !S profesorius). 

Koncertas laibai pavyko. Abu 
dainininkai buvo priimti nepa
prastai šiltai, susilaukė didelių 
ovacijų ir turėjo ne tik pakar-
t ' inai daug kartų vėl išeiti j 
sceną, bet ir papildomai dainuo
ti. Miela pažymėti, kad daini
ninkai yra ne tik dideli dainos 
menininkai, bet ir patrauklūs 
scenoje ir gyvenime lietuviai. 

Koncerte buvo padainuota 

ti nuosavybes. Jai praklauso ir 
nemažai, skaičius tremtinių. 
Įstaigos pirmininku yra senas 

po egzaminų pasiliks Elizabe-1 veikėjas Mykols Saliklis, jo pa-
the. Čia lietuvių gydytojų bū
tinai reikia. Ką veiks dr. Mn-

i 

kvedavieius kol kas dar neži
noma. 

TmnęAįm choras rengia-sau
sio 26 d. 7 vai. vakare parapi
jos salėje metinį savo koncer
tą vadovaujant komp. J. Žile
vičiui. Koncerte dalyvaus bu
vusi Lietuvos operos žymi pri
madona Vincė Jonuškaitė. Šo
kiams gros Al. Kačanausko or- kės lietuviai tuo džiaugiasi i» 

dėjėju J. Žilevičius. Be jų yra 
dar devyniy direktorių taryba 
ir specialistas knygvedys l' j 
Mack (Makauskas) . Teisių pa
tarėju yra miesto meras James 
Kiik. 

Dr. A#. JShiliiiga.s, lietuvis gy
dytojas, uosto sekcijoje at idarė 
dviem valandoms per dieną sa
vo ofisą. Anksčiau toje sekci
j o j 6 gydytojo nebuvo. Apylin 

~~ 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMU 

ir įvairių daiktų pervežimus 
Taip pat persiunčiame į užsienį 

pakietėlius įvairaus u.aisto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

. 

MILDA BUICK 
SALES 

407 West 35th Street 
LAiayette 3-2022 

bent 15 rinktinų dajuų ir arijų, kefrtru. Bu£ vyrų įr cjišriiib imki jafij gero pasiLekuno. & 

P R O G H E 6 r 
IJF.TIIV1V BKNI>Rt>VE> 
K R A U T U V E S 

l'EČIAl. ŠALDVTIVA1, TfclLK-
VlZI- ios VPARATAI, SKALBIA 
MOK MAŠINOS, BALDAI, MAT-

1 R*OA1. KILIMAI, LOVOS IB 
VAIKI' BALBAI 

Oldiiaiisias Paalrtnk... a*» 

KASIAUSIOS KAINO? 
' fritrvl&iisl l$mokftjtm»> 

(laidai padarom 
t*agsJ rfeaJcyuia 

!' P 0 U R F S S 
hrmUm fnmpam 

3224 SO. HALSTED ST 
TeL VIctory 2-422* 

4188 ARCHER AVE 
T>1 I AfHvett* S-tlTJ 

r m C A a o . >I/L 
.1 i i i n i h i i • • • m m> 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VIKOKU Rt ŠH 
M E D Ž I A G Ą 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tol. VIctory 2-1272 
APJCAINAV1M4 IR P R S K I I J l'lll-

STATYM.V T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

HAšTiNT: ATIDARYTA kasdien nuo 
8 vai. ryto iki «; vai. vaka ro u 
Šeštadieniais iki A vai. vakaro . 

Didele nuolaida ant visų prekių: 
Televizijos, Radijo, «Jewelry, Laik
rodėlių, Žiedų,. Deimantų. Plokš
telių, Elektrikinių šaldytuvų, Skal 
biamų mašinų, Dulkių valytuvų, 
Parlor setų, Miegamo kambario 
setų, Dinettes, Kilimų, Karpetų 
Pečių ir Siuvamų mašinų. 

Trijų kambarių visi rakandai 
vertės S398.00, už $243.00 ir leng
vais išmokėjimais. 

JOS. F. BIM1K, Inc. 
3241 S0. HALSTED ST. 

Tel. CAlumet 5-7237 
Krautuvė atdam pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais. Nedėlio-
mis uždaryta. 
Leidžiamas l ie tuviškas p r o g r a m a s 
WCFL, 1000 k. radko «toti»-.s n 
lios vakara i s 7:^'< valaiid.į p . m. 

/ / 

\ , 

J. P. VARKALA & COMPANY 
T u r i m a l o n u m o p r a n e š t i , j o g 

F. H. Sadauskas 
Cer t i f i ed P u b l i c A c c o u n t a n t 

T A P O N A R I U Š I O S F I R M O S 

2401 W. 63rd STREET, CHICAGO 29, IU. 
l e l e p h o n e : W A l b r o c k 5-7711 

^ V 

^ 

r^= 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas. nuUrticiih. 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Kernos kainos, teogvl istnokėjimsl. lurltut- dkletl pasirinkimą, 
UAMINAME I U L D I d IR PAUA1. SMUKIMĄ 

\ 

R00SEVELT FURNITURE C0.f Inc. 
LIETUVIŲ KKRAUTUVfi 

Z310 VVESr ROOSEVELT RD. SEeley S-4711 
Atidarą P i rmad ien io ir Ke tv i r t ad ien io v a k a r a i s iki 9:30 

Sekmadien ia i s nuo M vai. ryto iki 4:30 po pietų 

^ 

y/ 

ss 

AR PRADEDATE NAUJUS METUS TEISINGAI? 
>v 

mrsrvi INSORED :u 

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

Gausite genis dividendus. Indeliai apsaugoti 
Federal Savings & Loan Insurance Corporation iki 
$10,000. 

LIETUVIŠKA {STAIGA 

IINIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 South Halsted Street 
S*-A- | SV-. iinii M Įii cas k ii I , . . T j i r -
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, ICLtNOtS Trečiadienis sausio csn 

SLAPTAS NKVD VADOVĖLIS 
P A K i i / . l N A I J | KAUO APSUPA AGKNtĮI MOKYKLA 

Antisovietinių partizanų ukrai 
nie.'ių grupė, vadovaujama Naza
renko. a t v i p o NKVD agentų mo
kyklą kaime Margaritovvka, Azo
vo jūros pietų pakiašty. Apsupi
mas i vyko luo metu, kuomet gru
pė, vadovaujant pulkininkui leite
nantui Riazanovui, mokino agen
tus kaip tylomis likviduoti "tau
tos priešus". Pratimai vyko ne su 
manekenais, bet su gyvais politi
niais kaliniais, is kurių daugumas 
jau biiv;» nežmoniškai suž ' loti . 

Likvidavęs agentus, Nazjrenko 
perkratė mokyklą ir surado 
"NKVD mokyklų vadovą", skirtą 
tiktai "NKVD personalui". Vado
vas išleistas Maskvoje 1940 me
tais NKVD Mokyklinio Kadru 
Skyriaus ZSSR depai (am°nto. 
Autorius V. P. Volkov. Tiražas 
18.000 egzempliorių. 540 pusla
pių, 415 piešinių (iliustracijų), 
daug nuotraukų ir diagramų. Ja
me mokoma kaip tyliai likviduoti 
numatytas aukas. 

Po to užpuolimo Nazarenko su 
savo partizanais buvo raudono
sios armijos apsupti prie Kuba 
nės ir sumušti. Dalis partizanų 
kartu su Nazarenko pasibraukė į 
Vakarus, šiuo metu Nazarenko. 
kaip politinis emigrantas, gyvena 
J. A. Valstybėse ir turi atsivežęs 
NKVD vadovą. "The Chalenge" . 
buv. sovietų politinių kalinių or
ganas Amerikoje, šiuo metu 
spausdina įžanginę to vadovo da-
ii-

Jiangoje sakoma, kad knygoje 
paduoti metodai yra paremti pla
čia praktika ir kiekvienas kursan
tas turi su tais metodais praktiš
kai susipažinti, kad mokėtų ko
voti su sabctažninkais. šnipais, 
banditais, kriminalistais ir tau
tos priešais. 

Prieš išleidžiant vadovą, auto
riai susipažino su užsieniniais ko
vos be g.nklo metodais, bet priė
jo išvados, kad šitie metodai ne
tinka NKVD "garbingai" organi
zacijai. Jie išdirbo naują meiodą 
"Sambo". paremtą 20 metų 
NKVD praktika. Knygoje pabrėž
ta, kad daugumas paduotų meto
dų yra pavojingi. Net NKVD ben
dradarbiai, Lesipratindami "Sam 
bo", gali būti sužaloti: gali su
laužyti kaulą, šonkaulius, galvos 
kaušą, gauti kraujo išsiliejimą ir 
taip toliau. Galima jsivaizduo i 
sužalojimą tų žmonių, ant kurių 
atliekama praktika. Vadovas tarp 
kitko priduria: "Mūsų baudžia
masis kodeksas pateisina sužalo
jimą ir sužeidimą žmonių, ardan
čių sovietų santvarką." 

Auka visadi laikoma "užpuoli
ku". Net. jei naudojamas mie
gančių žmonių suėmimo metodas. 

Vadovas paduoda 4 žmonių ri
šimo būdus. 405 puslapy randa
me įspėjimą, kad berišant "rei
kalinga sudaryti nuolatinį skau-
dėijmą kojose, kad suimtasis ne
galėtų pabėgti". 

Knygoje nurodyti žmonių pa
grobimo metodai. Pagrobiant mo
komi-, elgtis atsargiai ii tyliai, 
kad priešas negalėtų nei pabėgti, 
nei surikti. 

Keletas skyrių yra paskirta ty 
liam komunizmo priešų žudymu!. 

Vienas skyrius paduoda eilę 
iuidų žmogui pasmaugti. Viena.* 
jų: "Reikalinga abiejų rankų 
pirštais apimti žmogaus kaklą ir 
.domuoju piratu spausti "Adomo 

obuolį žemyn". 

Gali smaugti žmogų rankų ir 
upikaklės pagelba. Dar lengviau 
galima likviduoti priešą, — aiš
kina NKVD žinovai. suomių 
ar norvegų peilio pagalba. Bet 
šiame atsitikime reikalinga tai 
daryti tyliai, ne'ikėtai, maskuotu 
būdu, — aiškina autoriai. 

"Nuduok, kad smogi priešui i 
galvą. Kai šis bandys užs :dengt 

aiva, žaibo greitumu įvaryk jam 
pcilj pilvan . . . " 

Tas, skirtas NKVD žmonėm-
žudikam vadovėlis, iškalbingiau-
..ai nušviečia sovietų kultūrą. 

Platinkite "Driuft" 

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS 
-

PARDAVIMUI 

AT KAI I1MA\ I1KOS. 
1207 S. Western A \ r 

You ran buy a good used nfrip* • 
ator or pas ranR»̂  UH 1OW as $2 4.fiO. 

Guaranteed. 
TAylor ! I -H226-? 

Open «Jail> 9-f> ::'.<) — 
Mnn. Thura »-». 

Privatus asmuo pigiai už $450,00 arba 
ui geriausią pasiūlymą parduoda Saldy-
toją "Vooler -̂JŲ skyrių, 2 statiniu be
tarpį alaus .traukimą ir šakoty puiu ba
rą; taip pat Intrrnaiional 9 pidų ialdy-
tuvą. Tclffonuokitr arba ra*ykit<* 218 
No. YVisconsin, Hobart. Indiana. Tclef 
Maln 101. 

RTTRr\TESS SERVICES 

HELI* VVANTED VYRAI 

H1RI.F SHOP W0Rk 
FLAT DIE FORG1NG 
HAMMER WORK 
STEADY: TOP WAGES 

ANDERSON SHUMAKER 
8'M S. Central Ave. 

(in rear of 832 S. Central) 

CLASS A MECHANIC 

To service and repair our 
PRODUCTION MACHINES 
Hours 8 a. m. to 4 p. m. 

• Paid vacation 
• Free hospitalization and 
• Insurance benefits 

Steady year around work, good 
vvorking conditions 

Apply at — 
PERSONAL PRODUCTS CORP. 

6401 H'.sl 651 h St. 

. » — » » » • » » » < 
HELP H'ANTKD — MOTERYS 

IMMEDIATE EMPL0YMENT 

TYPIST 
Aiuhitious giri to vvoik in letter 
siiop. lUvfrtitfled d iltimi, pleatant 
surrounding* r. day we*k, perman-
• nt: apply today for frirndly Inter-
vlevv. 

ZIFF - DAVIS PUBLISHIHG 
C0. 

64 E. Lake St. 

IMMEDIATE 0PENING 

CLERK - TYPIST 
for our circulatton dept. rjood oppor 
1 unity for cap&bie young vvoman. 
Kxeellent vvorking conditions 
.*> dayn —- pormanont. Appl\ today 
friendly lntervlew. 

ZIFF - DAVIS PUBLISHIHG 
C0. 

64 E. Lake St. 

HELP WANTED — MOTĖM ts 

Tuojau gnlito gauti darbą: Rabi Jau
ti;', inotn i s n įkalinta stenografijos 
darbui (priimsim*1 gabią kad ir pra
dedančią dirbti), puikios darbo są
lygos, įvairios pareigos. Pradžiai ge
ras atlyginimas, daug priedij, B die
nas ) savaitę, l'asaukite šiandien d$l 
draugiško pasikalbėjimo. 

I.LKCTItmVDLH MFG. CO. 
U \> markei 1 -4820 

VYRAI IR MOTERYS 

DRMKSIO NAMl.- IR 
SAVININKAI 

BIZNIO 

Vi-tine Turk - Tointing ("o. u i '/>•• 
nuaustas kainas ir geros kokybes 
darbu at! » 1 a namą atnaujinimui 
ir kaminu pataisymui. Duodame 
nemokam im apkainuvimu* visur 

Telef. OAry 4-68?1 

Mes taisome v* su '.rm'i «invama> 
masinau. Kiekv1*r>.u* darbas garan 
euotaa. lAuiiomojairinit maJMnos Me# 
»e>-tnnix-«1rr,<. j taUllSJf. jflSŲ k o j l 

m»»«tnn T*r»*vklte mflsu nemo
kamai liiniR apskaičiuoti Didžiausias 
oaalrinktma* vartotu *»ing«»r i—ilmi 

^INGFR SKW1NG 
MACHINK CO. 

*t2tH ARCHKK AVF. 

MAMČHOfDUirS 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka. 
nes jis y ra plačiausiai skaitomus 
lietu\iy dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiem*. 

JANUARY 2-31 

L A B O R E R S 
General Steel Warehousing 

Steady, Day Work. 

Some overtime. 

L. B. FOSTER CO. 
6660 S. Nashville 
WflREH0ūSE MEN 

NO EXPERIENCE NECESSARY 
STEADY WORK. 

MUŠT SPEAK AND WRITE 
ENGLISH. 

• PAID VACATIONS 
• PAID HOLIDAYS 
• SOME OVERTIME 

THE ALBERT DICKINSON 
C0. 

2770 W. 34th St. 
(near t'alifornia A v.-.) 
ask tor M r KoMruon 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 
DUOKITE JI KITIEMf 

Tuojau vieta gabiai, budriai jaunai 
moteriai 

S T I. N O (i It A T F. I 
(Imsime budrią naujai pradedančią). 
Puikios darbo sąlygos, {valrkM pa-
reiffOS "rnotion pieture industry". 
Proga progresuoti. .1 dienu savaite 

nuolatinis darbus. Kreiptis 
\ A T i o \ A i i S C I U : I ; N sF. i tvici : 

13<I7 8. VV'abash Ave. 

NHCRKTARY * * S\VIT<HBOAItl) 
Capable alert young woman to 

: assist manager of large loop offiee 
building. l'ixcellent vvorking con
ditions. diveralfled duties, perman-
ent. 

Phone, today for lntervlew. 
M r. Smith 

FRanklln 2-5330 

IEŠKOMA Moteris, mokanti 
truputį angliškai prie 4V-i metų 
vaiko. Gaus valgi, patalpą ir už
mokesti. Kreiptis j MRS. LEE, 
3712 Elm Str., Indianai Harbor, 
Ind. 

Tuojau vieta gabiai, sumaniai, 
jaunai moteriai 

General Ofiice Work 
Puikios darbo siĮlytfos. įvairios pa-
n i g o s , lengva buhalterija. 

Nuolatinis darha«. Kreiptis — 

ARM CREST BAKERIES 
4SM \V. .huk*>n lilvd. 

i 

P L A i r -< rTE < 4DR\T n\"l 

MATURE MESSINGER 
STOCK ROOM MAN 

AND 
MATURE VVOMAN TYPIST 

CALL OFFICE MANAGER. 
STATE 2-7672 

~RFIKAIJNGA8 BFTAs' 
» > » » W » < t X X W « » — M > » ^ M I -mm — 

.Savininkai! Malonėkite atkreipti d€-
mesj: 5 narių seimą nori gauti 6-7 
neapstatytus kamb. apšildytus arba 
neapšildytus pietuose arba pietva
kariuose arti katalikiAkos mokyk
los. Šioj vietoj i.šgyveno 15 metų. 
Namas yra pertaisomas. Geriausios 
rekomendacijos. 

VVKntvvorth 6-1908 

i Patikima (laukianti kūdikio) pora. 
nori gauti 3-4 kamb. butą. neap-
statytą arba apstatytą, apšildoma. 
pietuose arba pietvakariuose. Nori 

, tuoj užimti jei įmanoma. Geriau
sios rekomendacijos. Yra toki nuo-

\ minlnkai kurių kiekvienas savinin-
| kas norStų. Pra.šo .šaukti: # 

STewart 3-58 8 8 

Patikima katalikiška Seimą, 3 su
augę (dirba) jle.ško 4-5-6 kamb. 

] buto neapstatytą, apšildomą: piet
vakariuose, norėtų } pietus nuo 76-
tos. Mokės Iki 1100.00. šioj vietoj iš
gyveno 10M» metų. Naujas savinin
kas Hepia išeiti. RAdcliffe 3-5680 

po 6 p. m. 

Jaunas vedėjas ir žmona, n£ra val
kų nori gauti 3-4 kamb. butą ne-
apstatytą, apšildomą bent kurioj tin 
karnoj pietų ap>link£je. geriau piet
vakariuose. Dekoruos. Geriausios re 
komendacijos. Gali tuoj užimti arba 
palaukti trumpą laityą. Prafto .šaukti: 
FAirfax 4-5487. 

HELP WANTED — FEMALE 

STENOGRAPHER * BILLER 
Mušt be experienced, age no factor. Near loop location. 

Permanent *- 5 day week. Start ing salary — $60 per week. 

Paid holidays and vacations. Insurance programs. 

TAylor 9-24:J4 7th Floor 1056 W. VAN BUREN 

Savininkai - - labai svarbu. Daktaras 
sako turi Ištuštinti butą. Patikima 
seimą su 3 mažais vaikučiais nori 
gauti 5-6 kamb. butą neapstatytą 
toli vakaruose arba Cicero. Apšil
domas arba neapšildomas. Geriau
sios rekomendacijos. Prašo šaukti: 

KDgevvater 4-9C65 
Mrs. Anderson 

' • • • • • " • ' ' • 

Patikima katalikiška pora nori gau
ti butą 3-4 kambarių, neapstatytą, 
apšildvtą Cieeroje arba Berwyn. 

Mokės $65.00. 
Gali tuoj užimti arba gali palaukti 
trumpą laiką. Prašo šaukti: 

VIctory 2-2046 
(col leet) 

THE UTHU.AMAN LANGUAGE (A Charaeterization) 
A. Senn * 0 - 5 0 

T H E RED STAR (bolševizmo nusikaltime prieš žmo
niškumą įrodomoji medžiaga), A. Vytenis $0.75 

T H E STORY O*' LITHUANIA, Thomas G. Chase $3.50 

WHO IS WORSE — STALIN OR fHTTLER? 
T. Angelaitis $ 0 - 7 5 

WHO'S U H O AND WHAT AMONG OUR GREAT 
MEN, Francis A. Gelumbis $0.50 

O t T I J N E HISTORV OF LrTHUANIAN L1TERATURE, 
by A. Vaičiulaitis ^ ° - 5 0 

COMPARATIVE LAW ECCLESTiCAI. AND CIVIL 

Df LITHUANiAN CONCORDAT, by J . Prunskis $1.00 

L1THL A M A N AKT IN EXILE, T. J Vizgirdas $1.50 

U T H I A M A N FOLK ART, J. Baltrušaitis $250 
T H E FIRST MARIAN READER (Folktale, legends 

and short stories translated from the Lithuanian 
language) ^ 1 , 0 ° 

KAUNAS (Kauno vaizdų albumas su Vaižganto 

įžanga) * 1 - 2 5 

LITHUANIA (Lietuva vaizduose) $1-25 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave, t 

Chicago 8, UI. 

We have immediate openings for accounts payable 
CLERK ALSO 

C L E R K T Y P I S T 
Scme experience preferred, will consider beginner, 

also vvill consider housevvife or mother for 
temperary modern furniture store, 
Salary open, excellent opportunity. 

40 hour — 5 day week; pleasant vvorking conditions. 

Call Miss Pittel 
WEbster 9-3523 

SAVININKAI — čia yra ideališki nuo
mininkai 4 suaugę nariai, patikimi, 2 
dirbantieji. Nori tuoj gauti 6 kamb. (3 
miegamaisiais) butą, neapstatytą, apšil
dytą pietuose arba pietvakariuose. Šioj 
vietoj išgyveno 18 moty. Geriausios re
komendacijos. .Saukite: 

M l s e u m 4-7667 

3 suaugę asmenys jieško 5 
kamb. neapstatyto buto', į 
pietus nuo 63rd St. Skam
binkite — Mr. Dvvyer, 

POrtsmouth 7-4141 arba 
ABerdeen 4-2419 po 5 v. v. 
Patikimas vedėjas, žmona ir 2 m. 
atnž. mergaite jiesko 5-6-7 kamb. 
buto: neapstatytą. Mokgs iki $100.00 
Bent kurioj t inkamoj miesto apylin
kėj. Geriausios rekomendacijos. San 
taikaus ir dekoruos. Gali tuoj už
imti arba palaukti trumpą laiką 
Prato saukti: 

Sheldrake 3-7822 

HELV VVANTED — VYRAI 

Automatic Screw Machine Operator 
• 

and 
Davenport Setup 

• DAY OR NIGHTS 

EXCELLENT COMPANY BENEFITS INCLUDING 
• PROFIT S^ARING 

• PAID VACATIONS 

• TOP WAGES ' » 

COST OF LIVING INCREASES 

M O T O R O L A 

1327 West Washington Blvd. 
Apply Employmen office 

Jauna pora su mažu vaikučiu dabar 
gyvenanti 2 kamb. bute, nori gauti 
4-6 neap8tatytus kamb. Norėtų gau
ti apšildomą, bet nepraleis ir gra
žaus buto, kad ir neapšlldomb, piet
vakariuose, jei įmanoma, Marquette 
Parko apylinkėje. Geriausios reko
mendacijos. 

Saukite: HUdson 3-5878 

1SNUOMUOJAMA 

Išnuomojamas ofisas 
MKD. D A K T A R U 

2723 West 71 Street 
Chieago 29, 111. 

<MARQI KTTF. PARKK 
Išnuomojamas 3 kamb. butas su 
baldais ar be baldy. 

PRospect 6-8 230 

*iviad* 

SKELBKITES "DRAUGE" 

PEOOOS — OPPOBTUNITUS 

"Fountain" ir užkandine — g^rai 
p\nąn biznis. Modfrni^kl AV'IPSQS j-
lamymai su gražiu 3 kamb. butu 
užpakalyje. Prieinama nuoma, gf-
ra sutartis. Pulki proga dei poros, 
Jkainuota groltarn pardavimui dei 
ligos. Turite pamatyti įvertinti. 

3766 W. North Ave. 
CApital 7-9249 

Kirpykla — 35 metai kaip jstelgta 
— gera vieta -— daro gerą biznį. 
I kėdėn, 2 vyrams dirbti. Ideališka 
proga. Prieinama jkainuota greitam 
pardavimui dei kitų interesu. Turi
te pamatyti jvertinti. 

6302 Univerulty 
MTTseum 4-2275 

Grosemfi Ir mėsine. Sušaldytas mals 
tas (Frozen Foods) — gerai einąs 
biznis. Kampo vieta prieinama nuo
ma, apšildoma, pilna prekių. Mo
derniški įtaisymai {kainuota grA-
lam pardavimui dei kiti; interesų. 
Pamatykite: 625 S. Pulaski arba 
pašaukite savininką 

SFeley 3-2097 

FtTEL OIL. BUSINESS 
(Kuriamo aliejaus biznis) 

su dievm International 1948 sunk
vežimiais. Puikiai eina biznis, gerai 
įsigyvenusi klljentOra. Pilnai įreng
ta. Savininkas mirė, teisingas pasiū
lymas nebus atmestas. Pamate j -
vertln-site. 1160 N. lArrabee St. 

MOhawk 4-0140 arba 
COrnelia 7-2439 
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"DRAUGAS" AGENCY 
23 E. 4a<'ksofi Blvd. 

TH. — \\k bMei 9-:tl00 
2834 So. Oakley A m 

Trt. \ Irginia 7-<l«40—:-664l 
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P B 0 G 0 8 OPPOBTUN1TIE8 

Moterų rūbų krautuve Ir kortelių 
krautuve — gerai einąs biznis; ge
rai įsteigta, yra daug prekių. Nuo
ma $75.00. 3 metų sutartis. Pulki 
vieta porai. Turite pamatyti — įver
tinti. Priversti parduoti už fl.r.Oo 
dei greito pardavimo. 

3069 S. Throop St. 
Vlrglnia 7-0997 

Saliūnas ir 3 augštų mūrinis namas. 
2 butai: 2 garažai. Karštu vandeniu 
apšildoma. Gerai einąs biznis. Gerai 
įsteigta apylinkes prekyba. Puiki pro 
ga porai. Turite pamatyti įvertinti, 
[kainuota greitam pardavimui d€l 
ligos. s 

IRving 8-8001 

Brangenybiij- ir laikrodžių taisymo 
krautuve: 20 metų kaip latetgta. 
Gerai einąs biznis: graži gyvena
ma vieta užpakalyje. Nuoma 150.00. 
Apšildoma. Išeina i kariuomenę, tu
ri parduoti u i $960.00 arba bent 
kokia prieinamą pasiūlymą greitam 
pardavimui. Ideališka porai. Turite 
pamatyti įvertinti. 

2002 N. Drake Ave. 

M1SIC BOX TK.A ROOM . 
on VV. 103rd. Bev.rly Hills. Sacrifi^e 
du* to aeeident to owner. Seat 75. 
Keal opportunity. Mušt be seea to 
appreciate. Price $5,000. <"ontart 
owner at 10127 Paršeli. <'edarnrest 
3-0499 or Anna W- Young Keal 
K statė. 

1830 W. 103rd 
Bvverly 8-1929 

G R O S K H N K ir D E U K A T E 8 C 
KRAUTUVĄ 

su gražiom gyv. patalpom užpakaly, 
naujai dekoruoti. Gerai oin^s biznis, 

! nuoma $8 5, gera .sutartis su apšil-
• dymu. Puiki proga misininkui. Vie

nas negali apseit, nori skubiai par
duoti, nebrangiai, $1,750. 

, I I I E. 7lst st. ABerdeen 4-06C8 

' Be prisfgiojimo užuolaidų skalbykla 
ir valymo biznis. Gerai įstc-igtu.s. 
puiki proga siuvėjui: žema nuoma. 
ideališka porai. Turite pamatyti į-

5 vertinti. Parduoda už $1.2"'i grei-
| tam pardavimui dfl kitų interesų. 

921 VV. 59th 8t. 
WKntworth 6-8955-7241 

REAL RSTATE 

G K O S F : R N R MftSINft 
Įsteigta prieš 25 m. Didele apyvar
ta. Gražus B kamb. butas užpakaly. 
Modernūs įrengimai, daug prekių 
Ideali vieta porai. Pamatę įvertin
site. Del ligos nori skubiai parduoti. 

8081 S. Loek St. 
BIshop 7-9228 

Maisto ir įvairenybių Krautuve: gerai 
einąs biznis, gerai įsteigta, svarios pre
kes. $70.00 nuoma, gera sutartis, puiki 
proga porai. Turite pamatyti įvertinti. 
Negali apsidirbti vienas. Parduos pigiai 
dei greito pardavimo. 

7051 SOUTH HALSTED ST. 
STewart 5-9133 

Savininkas būtinai turi parduoti šią 
savaitę už |1C,S00 did»ij gražų t 
kamb. namą ir 3 akerius žemes; 
gražiai apsodinta aplinka; vaisme
džiai: karfttu oru apšildymas. Pama
tykite tuojau. Savininkas — 
82 S. <'olumbin<- Ave.. lx>mbard, 111. 

Tel. Ix>mbard 568-M. 

Savininkas išvažiuoja II valstybes, 
parduoda 2-jų butų mūrinį narnų. 
3 butai po 4 kamb., vienas trijų 
kamb.; du butai po 2 kamb. rūsy. 
Karštu vand. apšild. aliejum. 3 bu
tai yra su baldais. Savininko butų 
tuoj galima užimti. Pajamos (nes
kaitant savininko butų) $4.322 ) 
metus. įkainuotas skubiai parduoti 
— $21.600. BAcrameiito 2-1414). 

SALDI • M YNA I - IŽKANDINR 
Prieš mokyklą. Gerai einąs biznis. 
Gyvenamas butas užpakalyje. Nuo
ma $40.00. Gera sutartis. Puiki pro
ga porai. Turite pamatyti Jvertinti. 
Parduoda už $2,250 dei greito par
davimo; apleidžia miestą. 

3758 N. Janssen. 

ROBŲ VALYMAS IR DAŽYMAS 
Geri įrengimai — ' X bill" $90-$ 120 
į savaitę. Pantex lygintuvas, siuvama 
mašina ir "shine stand". Prieinama 
nuoma, gera sutartis, puiki proga 
siuvėjui. Dei kitų interesų paauko
ja už $2,10o. Matykite Mr. Leonetti. 
savininką. 

\u & L. CLEANF.RS 
1150 8. Oalifornia St. 

Biznis ir Namas 
Krautuve su dideliu kambariu ir 
4 kamb. butu užpakaly. Rūbų va-
lykla-siuvykla. Pilnai įrengta, ge
rai einąs biznis. Tuojau galima 
užimti. Speciali kaina $9,750 už 
namą su bizniu. 

4354 S. Maplewood Ave. 
Smulkešniom informacijom 

kreiptis telefonu — 
LAfayette 3-1083, 
B. R. Pietkiewicz 
2555 \ \ \ 47th St. 

DĖMESIO CKIV PIRKĖJAI! 
Me» turime kelis didelius ūkius Illinois'e 

1 nuo 160 iki 420 akrų už žemiausias žie
mos kainas nuo $210 iki $350 už akrą: 

! puikus pastatai: eentralinej vietoj. 
Kreipkitės šiandien — telefonuokite, ra
šykite arba atsilankykite šiokiadieniais 
arba sekmadieniais, klauskite 

Mr. Charles Nuss, Ida M. Tank 
123 W. Front St., YVbeaton. 111. 

Tel. Uheaton 8-3033 

Pirkitf tiesiai nuo savininko! Per 
14 dienų galite užimti! 2 miegamųjų 
prapleėiainas <ap C'od stiliaus na
mas, visiškai •moderniska..s, graži 
I.yon's virtuve; automatiškas kros
nies apsild\ mas: (gasas t inkamas) 
didelis rūs>s. žieminiai langai — sie . 
tellai. Lotas &*xl44. Kaina $12.444-
4,IMIII gali įpirkti. VY'est ("hleago 

1269 W. 

VALYKLA — SIUVYKLA 
su gražiom gyv. patalpom užpakaly 
vidutiniai pajamos viršija $250 j 
savaitę, gali būti padaugintos. Puiki 
proga siuvėjui. Pilnai jrengta. Ideali 
vieta porai. Parduoda nebrangiai, 
$2,250 arba už teisingą pasiūlymą. 
Nuoma $70, 3 % m. sutartis, su ap
šildymu. 

6829 W. North Ave. 
MErrimac 7-9144 

GRAŽINOS TULAUSKATTfcS 
naujas eilčrai&lų rinkinys 

PO SVETIMU DANGUM 
Kaina $1.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

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

Chicago 8. 111. 
Užsakytos knygos prisiunčiamos 

p u-tu 
Wm^^mWmWK^3mW^^mWK^BmmWmW3mWmt 

Jei tur i te parduoti a r išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimu 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7-6640. 

Medžiagos paskaitoms Lietuvos 
švenčių minėjimuose ir rūpimai*-
klausimais susirinkimuose disku

tuoti rasite neseniai išleistoje 
Prel. J. B A L K f N O knygelėje 

Lietuvybės Silpnėjimo 
Priežastys 

Knygelėje atspausdinti šie straips
niai: Lietuvybės silpnėjimo prie
žastys, Kenčiančioj! Lietuva ir 

Lietuvos 0**no<*iOM> 
24 pusi. Kaina SO centų 

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

Chicago 8, Illinois 

Jau gauti Vatikane 
spausdinti 

AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 

Pinigus su užsakymais 
siųskite: 

„D R ft ū G R S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 
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Pagaliau ai sužinojau... 
Vienos reporteres nuotykiai 

JUOZAS PRUNSKIS 

Mano gyvenimą valdė du I moteriškos gudrybės: sužinojo 
veržimaisi: noras dirbti tarp- kur jis mėgsta vykti vakaro vai-
tautinės žurnalistikos srity ir sems. Iš anksto atvyko ir atsi-
gyvas troškimas surasti tą kitą sėdo, kad būtų prieš to diktato-
Realybės pasaulį, kurį kiekvie- riaus akis. AUturkas ją paste-
no šimtmečio mistikai, poetai, bėjo. Turėjo progos su juo pa
mokslininkai surado ir jo būvi- j si kalbėti ir tame restorane, ir jo 
mą su tokiu ryškumu tvirtino.— rūmuose. Ji gavo interview, ku

rio veltui jieškojo eilė kitų žur-
šiais žodžiais Gladys B w r L ^ I U A -

pradeda savo neseniai knygų T a i p p a t n e prieinamas buvo 
rinkoie Das i ̂  M u s s o i i n i s . Skaitydama jo 
Had to Know" ("Aš turėjau su-; b i o g r a f i j ą jį nusprendė, kad jei 
žinoti", išleido Appleton-Centu- j p a d e d a p r i e j 0 p r į e i t i jokios 
ry-Crofts, Inc., 1951 m., New 
Yorke, pusi. 309, kaina $3.00). 

Žurnalistikoj ji pasiekė tarp
tautinį garsą. Ją lydėjo pasise
kimas, tačiau ji jautė teisingu
mą minties, kurią buvo išreiš
kęs Keyserlingas žodžiais, ku
riuos ji kartoja savo knygoj: 

— Jeigu mes neskiriame to 

protekcijos, gal pagelbės — jos, 
blondinės, foto. Per Ciano ji nu
siuntė ir...savo laikraščiui gavo 
išimtiną interview. 

Tos pora smulkmenų iš jos at
siminimų knygos primenamos 
tik pavaizduoti jos veržlumui 
siekiant užsibrėžto tikslo. 

Motinos mirtis ir spiritistai paties dėmesio sielos progresui, 
gy^nimas pasidaro toks be- P a g r i n d i n i s # j o s > n e t i k i n . S į £ į ^ ~ ^ W $ akinama 
spalvis ir nuobodus, kad mūsų w. ^*—..:_*_ x &•••• 

Ashland Boulevard auditorium, 
1608 W. Van Buren (kampas 
Ashland Boulevard ir Van 
Buren), kur sekmadienį, va
sario 3 d., 4:30 vai. popiet, 
įvyks dienraščio "Draugo" 
metinis koncerto ir šokių va
karas. Programoj dalyvaus 
operos solistė Juze" Augaitytfc, 
Br. Budriūno Vyrų Kvartetas, 
"Atžalos" orkestras ir Alice 
Stephens rinktinių merginų 
choras, šokiams gros B. Paki 

Basanavičiaus 25 metų 
mirties akademija 

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga rengia 25 metų metų dr. 
Basanavičiaus mirties sukakties 
paminėjimo akademiją. Akade 
mija yra rengiama mirties die
ną — Vasario 16 — Lindbloom 

'Auditorijoj. Bus turininga ir 
įdomi meniską, pusantros va
landos užtrunkanti, * akademija. 

Reikia tikėtis, kad Chicagos 
lietuviškoji visuomene akade
miją gausia atlankys. 

Spausdinama programa, ku
rios pirmam puslapy bus dide
lio formato Basanavičiaus pa
veikslas ir išsami Bįasanavičiaus 
nuveiktų darbų santrauka. Lie 
tuviams Basanavičius — taip, 
kaip čekoslovakams Masarykas. 
Vienas iš žymiausių lietuviškos 

somybes paskelbimo aktą. Vil
nių lenkams okupavus, iš Vil
niaus nepasitraukė ir jame gy
veno iki pat mirties, kur yra ir 
palaidotas Rasų kapinėse. Šiais 
metais Vasario 16 d. sueina 25 
metai kai mirė ir 100 metų nuo 
gimimo. 

C0NRAD PHOTO STUDI0 
(Lietuvis Fotografas) 

: gąmnrjfE žadintojų, aušrininkų. 
Stovyklai vadovaująs persona- Pirmasis pasirašęs Nepriklau-
las yra maitinamas atskirai, 

čios, nebažnytinės žurnalistės 
egzistenciją padaro bevertę. vMlaa )>uvo išspręsti gyveni-

Pasikalbejimai su mo prasmės mįslę. Dar aštresnė 
garsenybėmis ši problema jai pasidarė mirus 

. . motinai. Jai stojo gyvas klausi-
Ji buvo kilusi iš episkopalų 

šeimos, bet bažnyčion jie teei
davo per vedybas, krikštynas ir 

mas: 
— Kur dabar ji? 
Besiblaškydam netikrume ji 

laidotuves. Paaugusi ji pradėjo- , i r i U s t u s > domėjosi 
dirbti vietinio laikraščio "Jack-
sonville Journal" redakcijoje. 

Jos siekimas buvo — įsivelti į 

įvairiomis pasaulėžiūromis, nie 
kur tikrumo nesurasdama. Die
nos bėgo. Ji ištekėjo už vieno 

Z-6 KERBS, MED. 

x o_ 
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darymus interview su žymiai- Vermontiečio. Gaila greit po to 
šiais žmonėmis. Ji tikėjosi, kad, pasireiškė joje sunki liga — 
iš jų galės daugiau ką sužinoti ypatingas kraujo proteinų su-
ir apie pačią gyvenimo prasmę,: mažėjimas. Gydytojai jai beda-
kuri jai buvo visiškai miglota, vė keletą metų gyventi. 

Nemažą įspūdį jai padarei — Tada supratau, — rašo ji, 
elektromechanikos profesorius j — kad aš taip daug gėriau iš 
M. Pupin, dėstęs Kolumbijos žemės pripildytos laimingumo 
universitete (N. Y.). Jis yra pa- taurės, jog pamiršau savo pa
daręs eilę išradimų elektros sri- sižadėjimą ragauti "amžinojo 
tyje. Pasikalbėjime su žumalis- gyvenimo" vandenis. — 
te jis pareiškė Tiesos bejieškant 

Dabar jos gyvybė buvo palai-
— Kada tik mokslas tyrė pa

saulį, atrado, kad jame pasireiš
kia tvarkantis, vadovaujantis koma kraujo transfūzijomis ir 
principas, kurs iš chaoso veda į vaistų injekcijomis. Besigydy-
Kosmos-tvarką. Aš geriau pasi- dama ji turėjo daug laiko skai-
renku tikėjimą. į tą tvarkantį tyti ir medituoti. Ji gilinosi į 
principą — Dievišką Išmintį, spiritizmą, teosofiją, budizmą, 
kaip mintį, kad pasaulis galėtų bramanizmą, įvairių sektų moks 
būti tik atsitiktinos pripuolamy- lus, į moderniąsias Freudo pa-
bės padarinys...Aš tikiu, kad žiūras. Niekur ji nesijautė na-
žmogus progresmuoja artyn sa- mie. 
vo dvasinio paveikslo, kuriuo y- Jos atsidavusi juoduke tar-
ra Tvėrėjas...Mokslo tikslas nė- naitė atkreipė dėmesį į katali-
ra tik kurti medžiaginius daly- kybę. Persvarstydama savo Šim
kus, išradimus, didinti turtą ir tus interview su karaliais, mok-
prabangą. Jeigu mokslas ne- slininkais, žurnalistė atsiminė 
įstengtų man ir kitiems duoti Nobelio laureatą dr. Carrel, 
geresnį tikėjimą, kuriuo gyven- kurs, būdamas gamtininkas, 
tume. geresnį Tvėrėjo suprati- augštai vertino Liurdo įvykius, 
mą, artimesnį ryšį su Dievu, matydamas juose Dievybės žen-
kad aš geriau galėčiau įvykdyti klus. Ji pradėjo skaityti "Kris-
dieviškąjį tikslą, tai aš, kaip taus sekimą", 6v. Pranciškaus 
mokslo žmogus, būčiau nepasi- Salezo veikalus, šventųjų gyve

nimus, konvertitų raštus, kaip 
Newmano, Sigrid Undset, J. 

po 2598 kalorijas. Valdžios pa
reigūnai tuo tarpu gauna 3808 
kalorijas į dieną — norma, kuri 
viršija net vidutinio amerikiečio 
suvartojamą kalorijų kiekį 
(3250). Kaliniams karceryje 
skiriama tik 716 kalorijų. 
Reikia atsiminti, kad kaliniai 
šių maisto normų pilnai niekuo 
met negauna, nes pakeliui žy
mi jų dalis yra pavagiama arba 
"atskaitoma". 

Į ligonius tik labai retais at
sitikimais yra atsižvelgiama, 
jiems maistas tačiau niekuomet 
negali prašokti bendrų normų. 
Motinoms du mėnesius prieš 
gimdymą ir po gimdymo skiria
ma papildomai 400 gramų duo
nos. Pažymėtina, kad sovietų 
koncentracijos stovyklose duo
na yra labai sunki, nes drėgna. 
Ji yra penkis kartus sunkesne 
už normalią kepyklose gamina
mą duoną. Pieno motinos, v i s i 
kai negauna; kūdikiams yra ski 
riama kasdien po vieną ^ U Ž s i s a k v k n e * 

rC«i. 
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VISUR ŽINOMI VAISTAI, rO-
pestingal rankom sutaisyti pagal 
originalius receptus ift Europos. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 17. 
tonikas viduriams reguliuoti. Pa
gyvina sustingusia sistemą. Grei
tas, bet švelnus, saugus ir gelbsti. I 
Kaina $1.12. ( 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 2 — ! 
palengvina arthritį ir reumatą.) 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų j 
Kaina $1.37. 

ARBATA Nr 3» — ramina ner
v u s Miegosi be pllsų. Kaina $1.37 

ARBATA Nr 78—gelbsti aukš
tą kraują, is imdama nereikalingų 
skvstj iš kraujo ir raumenų. Kai
na $1.37 _ 

STANIS ANALGE8IC SALVE— 
Greita š i luma palengvina skaus
mus raumenyse. Kaina $1.25 

Z-G STRNIS ČOMPMTC 
2822 ARCHER AVE. 

' Chicago ». 1U, DepC D. 

sekimas. — 

Ataturko šaitanuose 

Tas jos pasikalbėjimas su 
mokslininku buvo išspausdintas 

Maritaino, Mertono. 
Ji rado progos pasikalbėti 

su prof. Fulton Sheen, kurs at 
eilėje laikraščių ir susilaukė ne- s k l e i d ė ^ katalikų doktrinos 
tikėto susidomėjimo. Žurnalistė g r o į į> jg j 0 gavo kryžių. 
Gladys Baker sėkmingai jau bu-j _ ' T a i b u v o pįrmas kryžius, 
vo padariusi interview su šim- ^ ^ s a v o r a n k o s e laikiau, — 
tais įžymybių. Dabar ji užsidegė r a š o ^ Laikraštininke po ilgų 
notų sutikti užsienio garseny- j i e š k o j i m ų , studijų ir svarsty-
bes. m ų — pagaliau apsisprendė. Ji 

Viena iš pirmųjų įdomesnių liko katalike. Savo knygą ji bai-
įos misijų buvo Turkija. Cia ji gia. 
pasiryžo padarvti interview su — Pagaliau Jis padare mane 
Kernai Ataturku. Tasai Turkijos gyva ląstele savo Mistinio Kūno 
reformatorius buvo neprieina- — Bažnyčios...Pagaliau, aš su-
ma . ^auti interview. Ji griebėsi žinojau. 

dalj litro, bet tik su įsakmiai 
pabrėžta sąlyga "jeigu jo yra", 
kas reiškia — jei pienas nesu-
naudojamas sargybos šunims. 
Pagal stovyklos statuto 136 — 
137 paragrafus kiekvienai kalei 
su šuniukais yra skiriama trys 
ketvičiai litro pieno, o kiekvie
nam jaunam iki 6 mėn. šuniu
kui pusė litro pieno — be jokių 
sąlygų. Augantiems šunims, 
"jeigu jų sveikatos stovis rei
kalauja", stovyklos statutas isa 
ko duoti grikių, kviečių arba 
ryžių. 

Tuo tarpu vaikais ir sergan
čiais žmonėmis statutas visai 
nesirūpina. Suaugusiam šuniui 
kasdien skiriama 1184 kalorijos, 
tarp kurių 400 gramų mėsos ir 
atmatos iš sargybinių virtuvės. 
Eilinis stovyklos kalinys tuo 
tarpu gauna tik 21 gramą mė
sos j dieną ir yra griežtai bau
džiamas, jei išdrįsta ką nors 
pasiimti iš atmatų... Taigi, so
vietų koncentracijos stovyklų 
darbininkams net šuns gyveni
mas yra nepasiekiama svajone. 

V. K-as 

• t 

Damijonaitis — vadovėlių 
kūrėjas 

Jau 25 metai suėjo gruodžio 
6 d. kaip mirė Juozas Damijo
naitis, plačiai žinomas pedago
gas, lietuviškų laikraščių (pvz. 
Vilniaus 2inių) bendradarbis, 
autorius plačiai vartojamų lie
tuvių kalbos gramatikų bei ki
tų vadovėlių. Buvo kilęs iš Ber 
žiniškės, Gudelių valsčiuje; mi
ręs Kaune 1926 metais turėda
mas 55 metus amžiaus. 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

Tel.: DAnube 6-6887 

DAINA TELEVISI0N C0. 
3120 So. Halsted Street 

III. HKM 

i \KIAN mm 
Tai nepaprasta knyga. Tai 

rinkinys pasakų išverstų j anglų 

kalbą 

Šiame rinkinyje telpa vei

kalai Šių autorių: Antano Vai

čiulaičio, p. Orintaites, Vaidi

lutės, Vinco Krėvės, Jono Bi

liūno, Vaižganto, p. Maia la i -

tės, ir Stepo Zobarsko. 

Nusipirkite savo knygynui. 

Dovanokit viešiesiems knygy

nams. Tegui angliškai kalban

tieji susipažįsta su Lietuvos li

teratūra. 

Kaina tik vienas doleris. 

Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 

284 N liUr) \u . 
(hi.iiįu. S. III. 

SPECIALYBE 
VESTUVES 
$5.00 vertes 

dovana 
Jaunavedžiams 
atsinešus šį 

skelbimą 

^k_^H 

f^^m^i Am 1 ^ 1 ^^^T*' 

njjf^iBc"^! 
• • 1 | ^^*s_ / I 

414 VVEST 63rd STREET 
Tel. EN*. 4-5883 — ENg. 4-5840 

BUSINESS SERVICES 

YOUR TAX RETUBN 
(PAJAMŲ MOKESČIAI) 

Ekspertų $1 u i 
patuoftiami * tūkatant} 
No delay — Confldentiat — Efficient 

C. J. s( Hl H Abftocuttes 
( įsteigta 1019) 

10 North Clark 8t. (arti Madiaon) 
CEntral 6-9812 susitarimui. 

Ske lb t i s " D R A U G E " a p s i m o k a , 

n e s j i s y r a p lač iaus ia i s k a i t o m a s 

l ie tuvių d ienrašt i s , o s k e l b i m ų 

ka ina y r a pr ie inama v i s i ems . 

TLvJK POINTDIO BIZNY J fc. 

J O N A S C O N R A D 
Atnaujiname nusJkltvijtiid. namą. pri
pildomo lietaus Išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės J. CONRAD, 5243 
So. Arteslan A ve. GRovehlll «-4177. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"! 

Kantrybe yra vilties menas. 
— Schleiermacher 

G Ė L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE IS GU2AUSKVJ 

6901 So. Wentworth Aveaue 

Beverly H i Ils Florai Co. 
STewart 3-2454 
HUdaon 2-2224 

k IMI IMI.< ISJinp 

i. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West 11 I ft Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
. Planų Pasirinkimas 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

i ANIHONY B. PETKUS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

H812 SO. VVESTERN A V E . , CH1CAGO, »XJ^ 
* Telefonas GROVEH1LL 6-0142 

U 1 0 SO. 50TH A V E . , CICERO, ULL. 
Telefonas TOVVNHALL 3-tl09 

KOPLYČIOS VIRUSE Ml£STO PJ0A8B 

1 

-^muiyvm • 

jų mamytei ir uošvei tremtyje - Vokietijoje mirus, 
P. p. Vaclavai ir Kazimierui Vainauskams, 

š ird ingą užuojautą re iškia 
Emilija ii Jonas Šaulys 

1 *** -*"»*•• • "4naMHBVnsnHBMHBVHBVBHMBHMS)B*eh2MVJBJBJSWfOTWM 
KI.MAI SU»s IK MODERNIAUSIOS UKETUVITJ liTTTAiGr* 

A M B U L A N C E D I E N Ą IR N A K T | 
4605-07 SOUTH HERMTTAGE AVENVZ 

Tel. YArds M 741 — Blshop 7-9481 
4880-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUB 

. 

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JOHN F. EUDEIKIS RADlO FKCKiRAMOfi* 
iš stoUee WGES (1SM k.) 

I ie ld iUms kas ssifsrlisoĮ 
nuo 0:15 iki t :S0 vaL l y t a 

A. a. ALFONSUI GRAKAUSKUI 
mirus , jo motinai , žmonai , sūnui ir p.p. šau l inskam, 

gi l ią užuojautą reiškia 
S O F I J A P Y Ž E V I E N E , Kanada 

'JDJ 

Gilaus liūdesio valandoj, a. a. KAZIMIERUI MIKEUONIUI 
žuvus fronte nuo rusų kulkos T metų proga. 

Nuoširdžiai užuojautą reiškiame Jo žmonai 
ONAI MIKELIONIENEI, 

S87 School St., ATHOL, Mass. 
Dr. J. Skučas to kun. S Skučas 

SSSR KONCENTRACIJOS STOVYKLOSE 
Kalinių ir sūnų maisto normos 

Žurnalas "St.immen der Zeit" 
patiekia iš oficialių sovietų šal 
tinių paimtus davinius apie 
maisto normas Rusijos koncen
tracijos stovyklose, kuriose, 
laikraščio nuomone, pusiau ba-

šios normos yra taikomos vi
soms panašiose klimatinėse są
lygose esančioms stovykloms. 

Pagal šiuos dokumentus kiek 
vienas stovykloje dirbąs asmuo 
gauna 1292 kalorijas į dieną; 

• 

prieš 
sovietus 

L I Ū D E S I O V A L A N D O J 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. VVestern A ve. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vfets 

Tiems, kurio gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsij namų. 

.'<i£,>S53£S5S£,75£5^.1CS.* 7&?£&lXSS£SSSSSSSSSSSS£i 

du marinami apie 15 ar 20 mi- j tik prie ypatingai sunkių darbų 
liūnu žmonių, turinčių atlikti | dirbantiems duodami tam tikri 
pačius sunkiausisu darbus. Nor priedai, kurie tačiau neatsveria 
ni€ yra paimto? iš vakarų Ura 
le esančios Uchta — Pečiora 
NKVD stovyklos maitinimo do-

reikalaujamo jėgų įtempimo. 
Jaunoliams nuo 14 iki 17 metų 
(tokių ten taip pat esama!) 

kumentų, tačiau manoma, kad pramatomos oiaios išimty». 

Tarptautinė centro ir rytų 
Europos laisvųjų žurnalistų fe
deracija specialiam Jungtinių 
Tautų komitetui įteikė praneši
mą apie dabartinę gyventojų pa 
dėtį sovietų valdomuose kraš
tuose. Smulkūs daviniai yra 
paduoti apie padetf Bulgarijoj, 
Čekoslovakijoj, Vengrijoj, Len
kijoj ir Rumunijoj. Pranešime 
yra nurodytas į priverčiamųjų 
darbų stovyklas išvežtųjų skai
čius, pažymėta j kokias stovyk
las jie yra išvežti ir aprašytos 
stovyklų gyvenimo sąlygos. 

Pradedant 1897 metais , lkl i lal die
nai taupytojai Dtotrlct Savings b-vPj 
pelnS u* pelno didesni uždarbi ant su
taupą) . . . nežiūrint sąskaitos balanso... 

DABAR . . . nuo Liepos t d . . . mft-
sv dividendas tapo pakeltas net 35% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu U l e kada pir
miau . . . Apart pelno, Distrlct Savings 
teikia jums pilniausiai apdrausta ap
sauga . . . Ir draugiškiausia patarnavl-

Distrlct Savings 
ana &Coa*i cĄ44j9Cootumi 

3236 South Halstsd St. 

SEKANTIEJI YEA NARIAI CHICAGOS UETL'VIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulausų patarnavl- ^^ - ^ 
mas y r a teikiamas ffl&^įįk M ^ < " r i m * koplyčia* 
di«iią i r nakų. Rei- B į j A % l s o e e CW c a« , 0e * r 

k a l e , saukite B Į _ JSf to****1**0 *« |y«« , r 

mus. ^^^ĖMfr tuojau p a t a r-
^ ^ ^ 3 ^^m~^^*:' uaujam. 

r 
i 

LACHAWIC2 IR ŠONUS 
2314 H. 2Srd PLACE T«t MrgUU* 7^#7» 
10756 S. MICH1GAN AVE. PUltalM 8-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET TeL SEekor M 7 U 

i 
1 

• * 

ALFREDAS VASAITIS-YAMCE 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL TeL OLjTnpic M0OI 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET 710 W. I8U1 STREET 

Telcphone: V Ards 7-1911 
LEONARDAS L IUKAUSKAS 

10821 S. BŪCHIGAN AVE. Tfl. PUBmaą 5*681 

ANTANAS M. PHIUIK ^ ~ 
3807 S. UTUANICA AVE. TeL VArda 7-5401 

1 
-

JURGIS F. RUDMIN 
3819 S- UTUANICA AVE. Tel. YAnk 7-1188.-1134 

• 

JULIUS LIULEVIčIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TtL LAfkyett* 3-8572 

LEONARDAS*. EžERSKIS . 
1646 W. 46tb STREET Tel. VArde 7-0781 

file:///kian
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X Ši vakarą, sausio 23 d. 

8 vai. Lietuvos Vyčių salen 
renkasi visi buvę nuo 1915 
metų Lietuvos Vyčių Chica-
gos apskrities choro nariai, 
vaidinę visoj eilėj operečių 
ir dalyavę kaip solistai cho
ro koncertuose, taip pat bu
vę choro pirmininkai, veikė
jai. Dalyvaus ir du ilgame
čiai choro vedėjai — kcmp. 
A. Pocius ir komp. L. ši
mutis, Jr. 

X Moterų Sąjungos cent
ro valdyba šią savaitę turės sius, kad miškuose kertanti 
posėdį Chicagoj. Į posėdį at- medžius ir raunanti kelmus 
vyksta centro pirmininkė ir'keliui išvesti. Pernai per 
kitos valdybos narės iš VVor Naujus Metus jie dar buvę 
cester, Mass. Moterų Sąjun- ; gavę nuo jos trijų žodžių ži
ga yra vieinntelė Amerikos nią "gyvi ir sveiki", o šie-
lietuvių katalikų centrine met jau negavo nė tokios 
švietimo, šalpos ir draudimo žinios. 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— "The Oatholic Universe 
Bu I lėti n", išeinantis Cleve-
landė, O., įsidėjo aprašymą 
ir nuotrauką Jono Armono 
ir jo dukters Donnos skai
tančius paskutinį laišką žmo 
nos-motinos, kurią užėmę 
Lietuvą rusai 1939 metais 
kartu su sūnum, tuomet dar 
tiktai aštuonių mėnesių am
žiaus, išvežė į Sibirą. Visi 
Armono ir Donnos prašy
mai: Valstybės Departamen 
tui, JTO gener. sekretoriui 
T. Lie, net pačiam Stalinui, 
kad paleistų abu iš Si
biro buvo veltui. Paskuti
niam laiške Armonienė ra-

DfflNfeASTlS DlUUGAS, CHlCAGO, 1LCINOIS 
• ' ' '! 1 ' i * 

T; eZî diciiis oausio 1952 

PAūAVStJh *F!MA C H I C A G O J E 

Mrs. ir ivlr. Leonard Ponder susilaukė ketveriukės. Ketveriukė randasi Nashville, Ark., ligoninėje. 
Motina tikėjosi dvynukų, bet susilaukė ketveriukės. Ponderiai turi dar 8 kitus vaikus. (INS) 

Atstovų skaičius partijų Trys milionai labdaros 
suvažiavimuose j įr moksliniams tikslams 

Kaip žinome, ateinančią pieldo Fondo Chicagoj ta-
vasarą Chicagoj įvyks de-\ ^a paskelbė, kad per pa-
mokratų ir respublikonų I gkutiniuosius dešimtį metų 
partijų suvažiavimai kandi labdaros, švietimo ir įvai-
datams į prezidentus ir vice j r i e m s moksliniams tikslams 
prezidentus išrinkti. fondas yra išaukojęs $3,-

Abiejų partijų centriniai j 0 8 1 > 6 4 8 < ' 
komitetai jau paskelbė at- I š chicagos įstaigų, dau-
stovų skaičių. Demokratų g i a u s i a i a u k ų y r a g a v u s Illi-
partijos suvažiavime daly- n o i g children's Home and 
vaus 1,230 oficialų atstovų, A i ( J S o c i e t y i r Chicago Ins-
o respublikonų partijos — t i t u t e f o r pSyChoanalisis. 
1,205 atstovai. 

Didžiausias abiejų partijų 
atstovų skaičius bus iš New 
Yorko valstybės, būtent: 
resp. 96, o dem. 94. Illinois 
valstybės abi partijos turės 
po lygų atstovų skaičių, bū
tent po 60. 

DID BRITANIJOJ 

Nežino už ką kariaują 
Corp. V. Glaser, 4234 

VVest 31 St., iš Korėjos par-

organizacija, įsteigta 1914 
metais. — Literatūros vakarą — Juozas Končius ir Vy

tautas Uzgeris, ateitininkai, 
.•• • T„«;~ r^n^rr^ Manchesteryje organizuoja 

X Juonį. Toliušis staiga' studijuoją junior ^onege, ftn;hesterio ADVirar DBLS Manchesterio apygar 
a. venunis Z*ZJ» 7oT»> i dos valdyba. Pelnas paskir-naliko m o n ir dešimti vai- tos mokyklos leidžiamo laiK , J _ \ 

paiiKo žmoną ir uesimų vai *"• J • t a a a v o « sDaustuves lsienii-

mirė sausio 21 d. Velionis Springfield, 111., buvo priėmę 

P * ^ u » . u « 4 *r — — H — ™ "korespondente kuriai t a « s a v ° s spaustuvės įsigij kų, kurių didžiuma mažame- rascio korespondentę kuriai - d UL v a k a r e . 
čiai. Visa šeima prieš du me papasakojo Kūčių papročius mui Londone. Lii. vakare a-

tus yra atvykt* i i tremties: U ^ ' i g S g l g t ^ S ^ f ^ Z ^ Z 
Draugai ir paimamieji ma-' jdėtas Į kalėdinį^„umej tar- ^ ^ t S S Z £ 
lomai prašomi U , šeimą jos u .r W » » j n m k . T a pa- P ^ ^ 

^ didžioj nelaimei paremti. K*a proga laiKrasus it>Keie a • , n .Q]1 r «.,fm-n Va 
Adresas: 5013 S. Wells S t U * studentų nepaprastą £ J ^ " ū ^ ^ v i k a r S 

ryžtingumą: be studijų ko- " • • £ . , " " r a t u . r o S . v a * ? r i » 
X Kun. J. Bičiūno rūpės- l e g i j o j j i e d a r l a n k o s p e c ia - ,A.ngI,JĮ° ,e

1
 d ' d e ^ ret,f"***• t l 

čiu išleisti Aušros Vartų; l iu
e

s a n g l k a l b o s k u r s u s , p i i , kimasi kad Manchesteryje 
Dievo Motinos paveikslai, n ą l a i k a d i r b a d i r btuvėje, "UBinnkgjgrazus skaičius lie 
jau gauti Chicagoj. Paveiksi 0 šeštadieniais — lituanisti 
las pieštas garsaus italo da'.į k o s m o k y k l o j e . 
lininko, o spaudos darbą ko 

KANADOJ 

Vysk. Brizgio keliones po Venecuela 
Misionieriškose kelionėse, Tą pačią dieną Ekscelen- i sakoja, n a visi Kareiviu 

Mažiau parduodama 
hamburgo 

Chicagos mėsos pirkliai 
skelbia, kad iškilus skan
dalui su arkliena mėsa, ham 
burgo pardavimas sumažėjo 
50 nuoš. Sakoma, kad ši pa
dėtis gali tęstis ilgesnį lai
ką, iki vyriausybė visą šmu
gelį likviduos ir šmugelnin-
kus sutvarkys. 

vysk. Brizgys lankėsi Mara-| cija pradėjo lietuviams misi ;
 K orejoj nežiną, kam jie ten 

cay lietuvių bendruomenėje, jas, kurios buvo visų gau- ; PasiU s t i ir už ką kariaują. 
Atvykusį vyskupą sausio 11 i šiai lankomos. Paskutinė' V i s i Amerikos kareiviai 
dieną prie parapijos bažny-j vyskupo Brizgio buvojimo! v r a pasiryžę kariauti uz sa-
čios pasitiko didelis būrys j Maracay diena buvo itin iš- v o 

važiavęs namo atostogų ir 
kkari»§iMM» yi» Į ^ ^ Į J M i m a i pas motiną 

pateko po mašina 

ras yra tokia painiava, ku
rios niekas negali išaiškinti. 

Seytynių metų L. McCul-
loug, 1611 S. Homan, išėjęs 
iš namų ir pamatęs skersai 
gatvės pareinančią motiną 
iš džiaugsmo pasileido bėgti 
ir pateko po pravažiuojan
čiu automobiliu. Ant vietos 

lietuvių ir venecuelieČių. Ma | kilmingai atšvęsta. Po baž-
racay radijo stotys jau išva- i nytinių pamaldų, bendros 
karėse buvo pakartotinai pa' Komunijos ir Sutvirtinimo 
skelbusios lietuvio vyskupo i Sakramento vaikučiams Ek-1 Civilinių gynimo manevrai užmuštas. 
atvykimo valandą. Visi lie-! scelencijos garbei vietos lie- Į chicagos Civilinių • Gyni-; - . , -v. . ,.:„lrS^; 
tuviai verslininkai, kurių čia I tuvių bendruomenė suruošė' m o korpusas sausio 27 d.,! 
yra gausiau negu kitose liet. į iškilmingus pietus puošniau jei oras bus palankus, ruo- Prie VVashington Park 

liomis spalvomis atliko Va 
tikano spaustuvė. Tai tikrai' 
meniškas garsiosios Marijos 
šventovės Vilniuje* paveiks
las. 

X Adv. E. Lukošaitis iš 
No. Side yra ne tik veiklus 
Lietuvos Vyčių orgamzaci 
joj, Don Varnas poste, Ame 
rikos Legiono, bet ir kito
se draugijose, taip pat ir 
savo parapijoj, yra išrink
tas nariu parapinio komite 
to. Jo tėvai — seni No. Sid? 
lietuvių kolonijos veikėjai. 

X Cpl. R. V. MiŠauskas, 
iš tremties atvykęs lietuvis, 
dabar tarnaująs specialiame 
parašiutininkų gelbėjimo da 
linyje, atlieka įdomius pra
timus Californijoje, Idaho, 
Aliaskoje. Tik šio mėnesio 

— Toronto lietuvių na
mas, 280 Crawford St., tik
rai pasižymi dosnumu lietu
viškai spaudai. Dviems šei
moms ir trims pavieniams 
asmenims pareina: 4 eg-
zempl. "Tėviškės Žiburių", 4 
egzempl. "Laiškai Lietu
viams", 2 egzempl. "Drau
go", 1 egz. "Kario", "Lietu
vių Dienų" ir "Eglutės". Be 
to, nuperkama ir kitų leidi
nių. Jei dauguma imtų pa
vyzdį iš to vieno namo, mū
sų spauda tikrai galėtų klės 
tėti ir progresuoti. 

— Gen. konsulas Budrys, 

tujvių artimiau susipažinti 
su savo rašytojais ir jų kū
ryba. 

— Jonas Janulaitis, prieš 
kelis mėnesius iš Anglijos 
išvykęs į JAV ir įsikūręs 
Chicagoje, ir toliau nepa
miršta savo paliktų tautie-! čias prabilo į susirinkusius | vyskupas pirmą kartą kai- ( sunkvežimiu su priemonė 

bendruomenėse, iki pietų lai! šiame miesto restorane, EI šia civilinių gyrimo orinio\ viešbučio plėšikų buvo užpul 
kė uždarę savo krautuves. į Moro, buvusio prszidento puolimo metu manevrus. j ti du Southtown Hotels 
Kiti, kas galėjo, atsiprašė j Gomez rūmuose, kur šimto] šiaurvakarinėj miesto da- į Assn. nuomų rinkėjai, iš ku-
nuo darbo, kad sutiktų vys- asmenų būryje, be lietuvių, Į iyt a n t Damen ir Patterson rių atimta daugiau kaip 

dalyvavo valdžios pareigu-j g a tv ių sankryžų, bus "nu-| $10,000. 
nai, vietos dvasiškijos atsto m e s t a atomo bomba" ir iš-j 

kūpą. 
Vyskupui atvykus, vietos 

dvasiški j a jaų laukė prie vas, stambesniųjų pramonės 
bažnyčios durų ir iškilmin- ' įmonių ir verslo savininkai. 

šauktas pirmosios pagalbos 
korpusas. Manevruose daly-

gai įvedė į vidų, kur sve- Tos pačios dienos pavakare v a u s a p į e 250 lėktuvų, 100 
y * i * i * * * i * i * i i i 

cių. "B. Lietuvio" redakci
jos pakviestas, jis ir toliau 
bendradarbiauja laikrašty
je, atsiųsdamas įdomių žinių 
iš Amerikos lietuvių gyveni
mo. Pirmas jo reportažas 

lietuviškai ir ispaniškai. Po 
sutiktuvių tuoj padarė vi
zitą valstybės gubernatoriui, 
kurio buvo pasveikintas ir 
kurio įsakymu vietos poli
cijos vado buvo atsiųstas 

duoda įdomių žinių apie raštas, kad vyskupui teikia 
"Chicagos lietuvių gyveni- m ° s visos .apsaugos priemo-
mą 

VOKIETIJOJ 

— Povilas Malvicas, nuo 
pat pirmųjų lietuviškosios 

lankydamasis Toronte, ture- miškų administracijos, kuri

nes. 

Atvyksta Rannitas 
Prof. A. Galdikas iš Pa 

ryžiaus praneša, kad žino
mas meno kritikas Rannitas 

zę. Savo nuotykius aprašys 
"Drauge". 

X Tėvu Marijanų Bendra
darbių skyriaus Šv. Jurgio 
parapijoj vakarienė praėju
sį sekmadienį buvo nuotai
kinga. Atsilankę į vakarienę 
ne tik pasigerėjo menine pro 
gramą, bet kartu parėmė ir 
Tėvų Marijonų veiklą. 

X Paulina Stankevičienė, 
gyv. Indiana Harbor, Ind., 
padainavo 32 lietuvių liau
dies dainas ir keletą verka-
vimų (raudų). Dainas už-

jo susitikimą su vietos lis-| m o s i dienų dirbęs Lietuvos, iš Vokietijos (prancūzų zo 
tuviais, kurių taip gausiai i miškams, gyvena Vokietijoj, nos) jau išvyko ir manoma, 

kad dar sausio mėn. pasieks 
New Yorką. 

Jaunas estų tautybės po D 
tas Rannitas Pasaulio Meno 

pabaieoie eriš i tarnybos ba b u v o Prir inkę, nors dar te-! gaudamas pakenčiamą pen-
paDdlgOje grjs į uirnyuus u<i , . , • l « 1 Q r vrn nUtvviio T.Ptnvrva besant tramvajų streikui, j s iJ^ i r yra aktyvus Lietuvos 

Konsulas papasakojo iš sa
vo veiklos bei rūpesčių, taip 
pat mielai atsakinėjo į įvai
rius klausimus, kurių buvo 
iškelta nemažai. Kelios va
landos su svečiu prabėgo 
greit ir jaukioje nuotaikoje. 

— L. daina, Toronto spau 
dos b-vės "Žiburiai" vice-
pirm. ir iždininkas, visa sa
vo laisvą laiką pašvenčia vi
suomeniniam darbui. Kaipo 
patyręs buhalteris, jis taip 
pat padeda "T. Ž." adm. są
skaityboje. Be jo pagalbos 

miškininkų tremtyje kultū
rinėje veikloje. 

rašė tautosakos rinkėjas J- nepraeina nė vienas KLKK 
Būga. 

X Al Brazis, Metropoli
tan operos solistas, vėl dai
nuoja dviejose operose New 
Yorke: šiandien, sausio 23 
d., operoj "La Traviata", o 
sausio 25 d. — "Rigoletto". 

X Juozas Brazys prita
riant Balio Pakšto kapelai, 

Dr-jos parengimas. 
— Toronte šią žiemą pa

kilo bedarbių skaičius. Be
darbė palietė daug ir lietu
vių. Vietos laikraščiai rašo, 
kad gali būti rekordinis skai 
čius. 

X Stasys Santvaras savo 
dainuos kariškas dainas "Ka I poezija džiuginęs Chicagos 
rio" kcncerte-baliuje sausio lietuvius, muziko Kučiūno ly 
26 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių dimas aplankė ir "Draugo" 
Auditorijoje. Programą link i redakciją. Poetas šiuo metu 
smoje nuotaikoje praves VIa gyvena Bostone, dirba įmo-j tuvius tremtinius eina prie 
das Vijeikis ir Jonas Kele 

— Julius Todė, buvęs ii- K r i t i k U Sąjungoje užima ga 
gus metus Ukmergės miškų ! n a s v a r b i * v i e t j*' t o s *Vun' 
urėdijos urėdas, šiuo metu S<* » " * • • i n ^ o r m u ° J a i r f" p akviesta s dalyvauti Apaš-
frvvpna KilviP ir Hirhn vn : P1* lietuvius dailininkus. Jo ; f s " * " ~F*a 

gyvena Kilyje ir dirba vo- r Umyimmimnm{ ' taliskojo nuncijaus Venecua kiečių miškų valdyboje. Nu 
siskundžia nuobodžiu rašti
nės darbu ir sakos pasiilgęs 
žaliųjų miškų ir juose dar
bo. 

BRAZILIJOJ 
— L. Katalikų Bendruo

menės Komitetas 1952 m., 
sausio 6 d. surengė Kalėdų 
eglutę lietuvių vaikams, ku
ri praėjo jaukioje nuotaiko
je. Prie gražiai išpuoštos eg 
lutės vaikai buvo pavaišinti 
skanėstais ir Kalėdų senu
kas padalino dovanų. Ta pat 
proga kun. J. Janilionis pa
šventino būstinę. Susirinkę 
tėvai ir jaunuomenė pagie
dojo kalėdinę giesmę. 

— Dainavos S-gos vykdo
ma rinkliava tikslu sušelpti 
Vokietijoje pasilikusius lie-

cius. (Skelb.) 
nėję, bet nepamiršta ir kū-! galo. Visuomenė gausiai au 
rybingos plunksnos. j koja pinigais ir drabužiais. 

dėka dabar įtakingiausi pa 
šaulio meno kritikai yra su 
pažindinti su M. K. Čiurlio
nio kūryba. 

Rannitas New ^orke bus 
Lapienių svečiu, paskui nu
mato aplankyti savo kolegas 
— meno kritikus, kurių vie
nas yra didžiojo New Yorko 

bėjo į venecueliečius ispaniš 
kai per radijo. Jo kalbą per
transliavo visos vietinės ra
dijo stotys iš vakaro ir ry
to metą. 

Sekmadienio vakare "Gi-
rardot" radijo stotis ištisą 
valandą Ekscelencijos gar
bei davė lietuviškos religi
nės ir taktinės muzikos va
landėlę. 

Užbaigiamasis programos 
punktas buvo atliktas inž 
Venckaus namuose esančio
je liet. mokykloje, kur vys
kupo išleistuvėms buvo su
ruošta lietuviška programa 
su vaidinimu ir tautine da
limi. 

Sausio 14 d. vyskupas iš
vyko į Valencijos miestą, ki 
tą liet. bendruomenę, kur 
VietOs Vyskupe Adam bUVC ' T a i mūsų poeto, belestristo ir dra

maturgo naujaviMian kūrinyH priau
gančiai kartai. kur gyvoj formoj 
čirikšo žvirblio akimis pavaizduo
jama pirmoji bolSevikų okupacija. 
Knyga paįvairinta gausiais anekdo
tais ir nuotykiais, iliustruota vaiz-
džiais paveikslais. 88 pusi. Kaina 
$1.25. 

Ižsakymus su pinigais siųskite: 

mis gyvybėms gelbėti ir dau 
giau kaip 2,000 savanorių 
korpuso tarnautojų. 

Pagerbti valstybių 
gubernatoriai 

American Veterans orga
nizacijas Chicagos skyrius 
banketu ir atitinkamu raš
tu pagerbė dviejų valstybių 
gubernatorius už jų pasižy
mėjimus visuomenės tarny
boje. 

Pagerbti Illinois valstybės 
gubernatorius Stevensonas 
ir Michigan valst. guberna
torius VVilliams. 

Spaudos cenzūra Japonijoj 
Tokyo teismas nubaudė 

$700 knygų leidyklą, kuri iš
leido išverstą į japonų kal
bą D. H. Lawrence novelę 
uLady Chatterley's Lowe". 
kaipo nepadoraus turinio 
kūrinį. 

REMKITR "DRANGA" 

TIK PASIRODĖ 
ČIRIKŠAS SIAUBĖ 

! loje ten atsilankymo proga 
ruošiamose šventėse. 

Jaunimo padėka Dievo 
Motinai 

Katalikiškas jaunimas, 
dirbantis Belgijoj, ruošias 
šiais metais suorganizuoti 
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D R A U G A S 
2334 So. Oak'.ey Ave. 

Chicago 8, 111. 

Marijoe apsireiškimų Fatimoje 
1917 metafe aprašymą* 

VZS pusi. Kaina $1.00 
< *-HHkv T.IUB su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS" 
iS&i So. Oaldey Ave^ 

Chicago 8, IU. 
'ItsakytoK knyro* Htun l̂anioi» pa*ti» 

muzėjaus direktorius. Be to. | j a u n i m o ekskursiją į Liur-
š i s meno kritikas kiek ve- | d ą k a d p a dekojus Dievo Mo 
liau numatęs aplankyti tuos 
JAV miestus, kuriuose dau
giau gyvena lietuvių daili
ninkų. 

Rannitas arčiau susipa
žins su V. K. Jonyno, P. Pu* 
žino, A. Varno, J. Pautie-
niaus ir kitų mūsų dailinin
kų atsiektais naujausiais lai 
mėjimais meno srityje. 

tinai už sėkmingą išplėtimą 
jv apaštališkojo darbo pro
letariato tarpe. 

Maršalo titulas negyvam 
generolui 

Prancūzijos parlamentas 
nubalsavo suteikti maršalo 
titulą gen. Phillipe Lsclerc, 

Rašydamas žymesniuose | Paryžiaus ir Strasburgo did 
meno žurnaluose apie mūsų 
dailininkus jis daug prisi
deda prie Lietuvos vardo iš
populiarinimo kitataučių tar 
pe. T 

vyriui Antrame pasaulinia
me kare. 

Gen. Leclerc prieš ketu 
ris metus žuvo lėktuvo ka 
tastrofoj. 

ANNA KASKAS 
METROPOLITAN OPERA 

Duos specialų kursą 
dainavimo pamokų, 

pradedant Vasario men, 
Dėl informacijų prašome 

kreiptis raštu: 

Auna k a s k a s 
c/o "DRAUGAS", 

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

* , 
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