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KOMUNISTAI PRADEDA DARYTI KIEK NUOLAIDU 
Kas kliudo Vokietiją laimėti? 

O. LABANAUSKAITĖ 

Nors ir nuostabu, bet reikia atvirai pripažinti, kad vokiečiai 
ėiuo metu nenori kariuomenės ir visai nesiskubina dėtis prie or
ganizuojamos Europos gynybos, prie kurios prisidėti ją prašyte 
prašo jos nugalėtojai ir okupantai. 

V. Vokietijos vyriausybei ne-1 g a n — 
patogu prašymą atmesti ir todėl j politiką. Ir tam kerštui pareikš 

jti dabar yra patogi konjunktū
ra. 

Atsiginklavimo opozicija turi 
kelis motyvus ir reiškiasi visuo 
se vokiečių sluogsniuose. Sako
ma ,kad jei kas dabar tą klausi
mą tautos balsavimui atiduotų, 
visiškai pralaimėtų. Vokiečia: 

stačiai nujaučia, kad dabar yra 
laikas užsispirti. 

Viešose kalbose nepasakomr 
to, kas yra visų vokiečių širdies 
gilumoje. Viešai sakoma, kad 
dar nereikia veltis vokiečiams ; 

buvusių nugalėtojų politines be 
das, nes Sov. Rusija karo greit 
nepradės, kadangi turi pakank? 
mai darbo bevirškindama jau l 
okupuotas tautas. Kiti gi sako, 
kad iš viso nėra ko maišytis 
\ rytų — vakarų politinį gaisrą, 
nes Vakarai Rusijos lavinos ne
sulaikys ir Vokietiją paliks ko
munistų kerštui. Tad geriau 

galima ilgiau koja prispaudus j n e s i d g t i Q- p r į e v į e n ų _ l a i k y . 

jau seniai tuo klausimu vyksta 
visokios derybos. Pradžioje, ži
noma, buvo paprašyta Vokieti
jos kareivių, kurių teisinė būk
lė nebūtų daug kuo skyrusis 
nuo senesniųjų laikų samdytos 
kariuomenės. Tik prancūzų tau 
tinis išdidumas ir specifiškai 
prancūziškas vokiečių nekenti-
mas galėjo sugalvoti tokį kvai
lą dalyką. 

Nuo pirmojo projekto dabar 
nueita nepaprastai toli, nes pa
ti faktų logika padeda vokiečių 
derybininkams kliūtis į suvere
ninės valstybės teisių atgavimą 
nugalėti. Bet tas pirmas projek 
tas daug ką pagadino, nes dar 
kartą patvirtino, kad tik gražiai 
kalbama apie visų laimingą gv-
venimą suvienytoje Europoje, 
bet nepraleidžiama progoe iš 
kaimyno pasipelnvti ir iį kaip 

KOVOJĘ UŽ LAISVĘ, JOS NETEKO 

Prancūzų policininkas lydi į kalėjimą grupe Tuniso arabų, dalyvavusių riaušėse prieš j>rancū-

Sutiko svarstyti paskutinį klausimą 
Padare nuolaidų svarstomais klausimais 

MUNSAN, vas. 4. — Komunistų derybininkai paliaubų kon
ferencijoje pozityviai domisi sąjungininkų patiektais sutarčių pro 
jektais ir pamažu pradeda daryti nuolaidas. 

Tris dienas tylėję, komuniis-
tai pranešė sutinką, kad butų i laisvę apsispręsti kur nori pasi 

laikvti 
Didele kantrvbe ir vokiečiams , 

neįprastu mandagumu bei dip
lomatiškumu vedąs derybas j 
kancleris daktaras Adenaueris 
jau yra visus įtikinės (įtikini
mo buvo reikalineri tik amerikie 
čiai, nes prancūzai savo projek
tų slaotąpia? mintis srerai ž;no-
jo ,0 anglai šiuo klausimu ne-

tis neutraliai. Tai yra viešai 
sakomi argumentai. 

O kas nesakoma, bet giliai 
širdy* slepiama? Gi visos tos 
skriaudos ,kurias padare vokie
čiams po karo Morgenthau pla
no dvasios politikos vykdytojai. 
Vokiečiai galėjo dovanoti ir su 
laiku pamiršti nors dažnai ir 
kariškai nepateisinamai vykdy 

buvo taip jautrūs | kad Vokieti j t u s m i e s t ų ir miestelių bombar-
ja yra Europos centras, kad j davimus, tačiau jie niekad ne-
vokiečiu tauta turi atgauti vi
sas teises, ne tik politines, bet 
ir ūkines, kad errvnai vokiškos 
žemės turi likti Vokietijos sie
nose ,0 ne atskirtos nuo ios tik 
dėl to, kad ten yra kaimynams 
naudingų turtu (Saarash Tas 
viskas jau pripažinta, tik dar 

galės užmiršti ir neužmirš to
kių dalykų, kaip metimas kal
tės visai tautai už karo sukėli
mą, kaip teisimas, kalinimas ir 
net žudymas kariškių ar atsa
kingų pareigūnų už valdžios 
įsakymų vykdymą, kaip šaudy
mas tų, kurie darė viską, kad 

tebesiginčijama kada Vokieti jai Į Vokietija karą laimėtų. (Lyg 
tas teises suteikti: ar kartu k i t i t o nedarė?). Nebereikia 
su įsipareigojimais Europos ben i kalbėti apie Nuernbergo teis-
druomenei ,ar pirmiau, ar pas- m*' k u r i o Ja u Pa t i įsteigimo 
kiau? Vokiečiu derybininkai m i n t i s 3™ didžiausias Vakarų 
siūlo vienu metu visas sutartis Europos teisinės minties išnie-
pasirašvti, bet prancūzai ang- kmim** * Pr i n c iP° " n ė r a * » 

'mes be įstatymo sumindžioji-

zus. Kovoja už krašto laisvę* laikinai neteko savosios. 
' • 1 . • 1 • • 1 • I I I 1 I I i 

Iž Jungt. Tautų darbų 

Vėl atmetė eilę Sovietų pasiūlymų 
Pabėgėliai — rakštis bolševikų akyse 
PARYŽIUS, vas. 4. — Baigiant J u n g t Tautu, sesiją, visuo

tinis susirinkimas atmetė dar eilę sovietiškų pasiūlymų, kurių 
tarpe ir pasiūlymą apie priverstiną pabėgėlių grąžinimą į kil
mės vietas. 

Per Baltgudijos atstovą Sov. 

(INS) 

lus pasitelkę dar gudravo ja: pir 
miau, girdi, tegul vokiečiai pa
sirašo' sutartį apie karines pa
jėgas, o tik paskui eis tos su
tartys, kurios nustatys ir kitas 
vokiečių teises (kad tokio nu
sistatymo tebesilaikoma, maty
ti iš ką tik Paryžiuje padaryto 
britr užsieniu reikalų ministe-
rio Eden© pareiškimo). Reikia 
abejoti, ar vokiečių derybinin
kai šią nuolaida padarys, nes 
jokia vokiečiu politine partija 
su tą nuolaida negalės pas i rody 
ti prieš tautą, jei nenorės pasi
ruošti sau politines laidotuves. 

Tokia yra vokiečių vyriausy
bes politinė linija. Bet kodėl 
pati vokiečių tauta, kariškių 
luomą praeity garbinusi, dabar 
staiga nebenori pasinaudoti ga

mas. Baudė vokiečių pareigū
nus už vergų darbo naudojimą 
karo metu, bet p*»tvs padarė tą 
patį, paversdami darbo -argais 
vokiečių karo bejaigvius. 

Didžiausias betgi nusižengi
mas buvo Morgenthau planas, 
kurio tikslas buvo grąžinti vo
kiečių tautai primityviausias gy 
venimo sąlygas, sunaikinant vi
są jos pramonę, pavagiant jos 
išradimus, priverčiant ją dirb
ti nežinia kiek metų kitiems, pa 
čiai beveik badaujant ir netu
rint teisės bedaryti pažangos i r | 
gerinti savo gyvenimą. 

Tokį planą sugalvoti ga-
jėjo tik patologiškos sme
genys arba rasinės neapy
kantos sukurstytas kerštas. 
Laimei, kad to plano vykdymas 

Rusija buvo įnešusi pasiūlymą 
nebesukti galvas kur dėti nuo 
komunizmo tiranijos pabėgusius 
žmones; geriausias to klausimo 
išsprendimas esąs priverstinas 
visų pabėgėlių grąžinimas į jų 
kilmės vietas. Kadangi didžiau
sią pabėgėlių skaičių sudaro Ru 
sijos okupuotų kraštų žmonės, 
tai jų grąžinimas j kilmės vie
tas būtų jų išdavimas kančioms 
ir mirčiai. Tik bolševikinis blo
kas balsavo už rezoliuciją, 34 
balsavo prieš, 15 susilaikė. 

Atmestas ir Sov. Rusijos pa
siūlymas tuojau svarstyti visas 
politines Korėjos problemas bei 
įsikišti į sukliuvusias karo pa
liaubų derybas. Praėjo Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzijos pa 
siūlymas tų klausimų svarsty
mą atidėti į specialią sesiją, ku 
ri būtų sušaukta paliaubas įvy
kdžius arba paliaubų deryboms 
nepasisekus. 

Nesurinko 2/3 balsų daugu
mos ir politinėje komisijoje pri
imtas Sov. Rusijos pasiūlymas 
priimti vienu kartu Jungt. Tau

tų nariais 14 pasiprašiusių vals
tybių, kurių tarpe yra ir 5 Ru
sijos satelitai. Sovietai pažadė
jo nevetuoti 9 Vakarų bloko re
miamų, jei kartu praeitų ir jų 
satelitai. Tam projektui labai 
priešinosi JAV delegacija, nes 
toks narių kvalifikacijų nusta
tymas prieštarautų JT chartos 
dvasiai 

pradėtas kitos komisijos svars
tyti ir paskutinis dienotvarkės 
klausimas — pasiūlymai vyriau 
sybėms dėl būsimos Korėjos po
litinės padėties. 

Belaisvių pasikeitimą svars
ti komisija gavo naujus komu
nistų pasiūlymus, kuriuose yra 
viena esminė nuolaida — pa
leisti karo belaisviai turės duo
ti pažadą daugiau Korėjoje ne
bekariauti. Tas reikalavimas 
buvo sąjungininkų pasiūlymuo 
se, bet komunistai buvo jį atme
tę. Belaisvių pasikeitimo klausi
mu liko dar vienas pagrindinis 
nesutarimas — komunistai ir 
naujai įteiktuose pasiūlymuose 
reikalauja visų belaisvių priver
stinos repatriacijos. Sąjunginin 
kai gi reikalauja, kad jie turėtų 

likti: grįžti namo ar pasilikti 
kur dabiar yra. šioje komisijoje 
komunistai padarė pirmą žymes 
ne nuolaidą po 52 posėdžių. 

Labai daug pažangos jau pa
darę paliaubų priežiūrą aptaria 
štabų karininkai. Komunistai 
čia pradėjo daryti nuolaidas an
trą kartą pradėjus svarstyti są
jungininkų fteiktą sutarties 
projektą. 

Vakar komunistai sutiko pa
likti sąjungininkų kontrolėje 5 
salas vakarų pakrašty. Salos 
yra šiapus 88 paraleles, bet ftiau 
reje komunistų linijų. Dar neiš
spręstas teritorinių vandenų 
plotas. Komunistai teritoriniais 
vandenimis nori laikyti visus 
vandenis, esančius iki 12 mylių 

t nuo kranto. 

Posėdi sudrumstė kažkieno 
sukelta demonstracija: iš pub
likos gelerijos ant atstovų gal
vų pasipylė kiaušiniai, tomatai 
ir anarchistų grupes pasirašyti 
atsišaukimai. Rūmus saugojanti 
policija 5 triukšmadarius areš
tavo. 

Vokiečiai — prancūzai 
įklimpo derybose 

PARYŽIUS, vas. 4. — Pran-
cūzų-vokiečių seni istoriniai gin 
čai yra vėl užsidegę dabar vyk
stančioje 6 valstybių konferen
cijoje dėl bendros armijos suda
rymo. Vokiečiai pareikalavo už
tikrinti, kad Saaras nebus pri
jungtas prie Prancūzijos jo gy
ventojų neatsiklausus ir priim
ti V. Vokietiją prie Atlanto 

Karo nebėra, bet 
priešo sukos didelės 
TOKIČ, vas. 4. — Per sau

sio mėnesi iš komunistų eilių 
Korėjoje išmušta 16,484 kariai, 
kas sudaro apie 2 pilnas kinis- ^ ^ ^ ^ *^^—^^^^^m^^^^ *^^^^^^ 
kas divizijas. 8-sios armijos KAIRAS, vas. 4. — Naujoji Egipto vyriausybė rengtasi d* 
pranešimas sako, kad užmušta į ryboms su Anglija dviem frontais: sudarydama visų partiją pa-
9,178 komunistų kariai, 7,112 tariamąjį komitetą ir tramdydama visus elementus, kurie gaJe-
sužeisti ir 194 paimti nelaisvėn. *¥ atnaujinti skerdynes. 

Sąjungininkai įvedė į kovas Ministeris pirmininkas Maher 
naują 40-ją diviziją, buv. Kali- p*sha pareiškė, kad Egiptas ga politinę ir ūkinę vienybę (Su-

Ii pasiekti savo politinių} tikslų 

Egiptas rengiasi deryboms 2 frontais 
likimo kryžiai ant svetimšalių durų 

Argentina apšaudė 
britą laivą 

LONDONAS, vas. 4. _- Ar- ^ ^ **?** n u i n 

gentinos pakrančių baterijos su Į Paryžių skubiai buvo iššauk 
trukdė iš Falklando salų atvy- tas britų užsienių reikalų įni
kusio britų laivo įgulai išlipti nistras, o Washingtonas gavo 
Granam žemėje Antarktikoje, Prancūzijos užsienių reikalų mi
nės Argentina tvirtina, kad tai nistro laišką, prašantį neremti 
yra jai priklausanti žemė. Gin- vokiečių reikalavimų. Į derybas 

limybe savo divizijas kad ir,buvo sulaikytas, bet jau tokio 
junsrtinėie Europos armijoje 
turėti? Ne be to, kad paskuti
nis karas nebūtų vokiečiams nu 
sibodes. Bet svarbiausios tos 
nuotaikos sudarymo kaltininkės 
yra nugalėtojų ir okupantų 
kvailiausios politinės klaidos. 
Vokiečiai keršija už okupacinę 

plano atsiradimo pakanka, kad 
būtų galima suabejoti jo palai
kytojų demokratiškumu, teisin
gumu ir kitomis dorybėmis. 
Šių tad okupantų padarytų klai 
dų poveikyje susidaręs vokie
čiuose psichologinis komplek
sas yra pati didžiausia Europos 

čas yra senas ir dar paaištrin-
tas Peronui pradėjus valdyti 
Argentiną. Grttham žemėje yra 
britų bazė, bet jau nenaudoja
ma nuo 1949 m. Londonas įtei
kė Peronui protestą. 

suvienijimo kliūtis, nes vienoje 
pusėje nepasitikima, o kitoje 
veidmainiaujama. Tik laikas 
tas duobes galės užlyginti — 
sutarčių pasirašymas, jei gera 
valia jų nelydės, daug naudos 
neatneš. 

fornijos Tautinės Gvardijos vie 
netą. Tos divizijos ruožą šešta
dienį apmėtė bombomis 6 priešo 
lėktuvai. Keli kariai sužeisti 
skeveldromis. 

Suriestai po pietų 
VVASHINGTONAS, vas. 4.— 

Resp. senatorius Watkins pa
siūlė ratifikuojant Japonijos 
taikos sutartį padaryti rezervą, 
kad Roosevelto Jaltoje Rusijai 
pažadėtos Japonijos teritorijos 
(Kurilų ir Hobomai salos bei 
pietinis Sachalinas) nebūtų jai 
pripažintos. Taikos sutartis nu
mato, kad Japonija atsižada tų 
teritorijų, tačiau nieko nepasa
kyta kam jos pavedamos. Jal
tos slapti susitarimai niekad 
nebuvo patiekti senatui tvirtin
ti. Visas tas teritorijas Rusija 
yra dabar okupavusi. 

Legiono žygis 
PHILADELPfflA, vas. 4. — 

Amerikos Legionas čia vakar 
pradėjo žygį grąžinti amerikie
čius prie Dievo ir religinių tra
dicijų. Žygio tikslas — raginti 
žmones sekmadieniais lankyti 
bažnyčias, praktikuoti kasdie
ninę maldą ir duoti vaikams re
liginį auklėjimą. 

tik derybose su Anglija šitą 
principą pripažinęs, jis jiesko 
pagrindo deryboms. Jei britų 
pasiūlybai pagerbtų Egipto tau
tines aspiracijas, tai derybas 
pradėtų nedelsdamas. Pirmo 
mosto laukiama iš Londono, ku 
ris, sakoma, su pasiūlymais ne
skuba, nes nori pirma neoficia-j 
liai padėtį ištirti, kad neapsun
kintų naujosios vyriausybės pa
dėties krašto viduje, nes jei ši 
vyriausybė nepajėgtų krašte re-
mybės išlaikyti, tai britų kariuo 
menė turėtų įsikišti. Tuo atveju 
Egipte galėtų kilti revoliucija, 
kurios eigą jau būtų sunku nu
matyti. 

Tautinio fronto sudarymas e-
sąs jau baigtas. Sudarytas iš vi 
sų partijų atstovų komitetas, 
kuris duos patarimus vyriausy
bei rišant šiuos tris klausimus: 
britų kariuomenės evakuaciją iš 
Suezo kanalo zonos, Nilo slėnio 

dano klausimas) ir Vidurinių 
Rytų gynybos organizacijos su
darymą. 

Riaušininkų sutvarkymas y-
ra didelis rūpestis, nes pogrin
dy rūgimas tebevyksta. Pas Kai 
ro padegimo įtariamuosius tebe
daromos kratos, kurios atiden
gė daug privogtų ginklų ir iš 
krautuvių išplėšto turto. Kinis 
terių kabinetas vakar svarstė 
bausmių pagriežtinimą ir visą 
eilę kitų priemonių įvykiams už 
akių užbėgti. Rūpesčio 'kelis 
atsiradimas naujos teroristines 
organizacijos, kurios nariai 
prieš porą dienų pradėjo kry
žiais ženklinti visus namus, ku
riuose gyvena amerikiečiai, an
glai, graikai, italai ir prancū
zai. Ryšium su tais kryžiais 
sustiprintas kariuomenes ir po
licijos budėjimas, nes bijoma, 
kad nebūtų sukeltos naujos sker 
dynės. 

kišasi su patarimais ir gen. Ei-
senhoweris, nes susidarė dide
lis pavojus, jog jis negaus nu
matytų 12 vokiečių divizijų. 

Tų klausimų svarstyti į Lon
doną .vasario 13 d. susirenka 
Amerikos, Anglijos ir Prancūzi
jos užsienių reikalų ministrai. 
Prancūzija prikalbėjo Edeną, 
kad į pasitarimus nebūtų pak
viestas Vokietijos kancleris, 
bet tam nusistatymui dar ne
gautas Wasuingtono pritari
mas. 

Anglu jaunimas bėga 
{kasyklas 

LONDONAS, vas. 1. — An 
glų jaunimas pradedąs eiti į an 
glių kasyklas, kad išvengtų ka 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Pereitą savaitę sąjungininkė* neteko Kori joje 1\ lėktuvą, o 

priešo tenumušė tik vieną. 13 lėktuvų numušė priešlėktuvinė prie
šo artilerija, o keturioliktas sugedęs nukrito ui priešo linijų. 

—Peipingo radijas skelbia, kad į Peipingą atvykęs Olandijos 
atstovas vesti derybų dėl diplomatinių santykių užmezgimo tarp 
Kinijos ir Olandijos. 

—Amerikos ambasadorius Paryžiuje David Bruce yra paskirtas 
D. Achesono pirmuoju pavaduotoju. į Paryžių būsiąs paskirtas 
dabartinis ambasadorius Romoje James Dunn. 

—Senato užsienių reikalų komisijos pirmininkas se*. ConnaU 
ly sukilo prieš prezidento 85 bilionų biudžetą. Jis balsuosiąs už 
didelius išlaidų apkarpymus ir prieš naujus mokesčius. 

—Pasibaigus sutarčiai, iš Argentinos išvyykata JAV karo avi-
rinės prievolės ir nebūtų pasiųs-' acijos misija. Jos turtas pervežtas į Urugvajų. Laivyno ir ar
tas į Korėją. Mat, jei pasižada mijos misijos Argentinoje dar pasilieka. 
dirbti anglių kasyklose iki 25 —Ispanijos konsulams užsienyje duotas parėdymas leisti grjž-
metų amžiaus, tai atleidžiamas H na'mo ** Ispanijos po civilinio karo pabėgusiems prieš Franco 
nuo karinės prievolės. Jei neina kovojusios respublikonų armijos kariams invalidams, /ti , stuo-
į kasyklas, tai sulaukę 18 metų ma» P* norės grįžti. Grįžimo išlaidas apmokės Ispanijos vyriau-
turi atlikti privalomai karinę sybė. 
prievolę 2 metu. Per pirmas tris —Japonijos vyriausybė, kuri dabar veda su JAV delegacija 
šių metų savaites atėjo į kasyk- derybas dėl būsimų Amerikos bazių Japonijoje, paprašė gražin
ius 2,587 jaunuoliai, kuriems jau ti jos žinion 4 aerodromus, kurių tarpe ir didysis Raneda atro-
laikas eiti kariuomenėn. į dromas prie Tokio miesto. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, HZINOIS 
• 

Pirmadienis, vas. 4, 1952 

MUZIKOS ŠVENTE BOSTONE 
pat visi trys solistui nepagai
lėjo "bisų". 

J. Kačinskas pasireiškė kaip 

1 
Bostono lietuviams pirmuti

nės naujųjų metų dienos praėjo 
tikrai meniškos ir įspūdingos 
muiikos šventės ženkle. Trys j jautrus, gabus akompaniato 
karaliai — tikrenybėje dvi ka-1 rius, sklandžiai atlikęs savo, ks 
ralienės: Ona Kaska* bei Joana kuriuose dalykuose ir gana sui. -
Francis ir karalius: Algirdas |kią, partiją. Deja, instrumen-
% i į h , su savo didžiai įgudusiu I tas buvo nepirmaeilis ir ne vi-
palydovu J. KnUnsku — apdo- aui tinkamai pakluso pianisto 
vanojo bostoniečius puikiom bei piritams. 
vertingom dainos meno dova-1 Matėsi lankytojų ne tik iš vi-
nom. Gausiai susirinkę \ šią dai so plataus Bostono, bet ir i i 
nos popietę klausytojai gavo VVorcester, Brockton, Athol, Na 
pajusti bei pergyventi visos ei- shua ir kitų artimesnių bei to
lis meistriškai atliktų lietuvis- Ūmesnių vietovių. Solistai buvo 
kų dainų fjroiį bei žavėsi. gausiai apdovanoti gėlėmis. Po 

Op» Ksakns - Metropolitan koncerto Bostono liet visuome-
opZ eoliste, sultingo, v i s u o s e ^ surengė jiems jaukų pobūvį 
registruose laisvai skambanėio! Nore ųsi pageidauti i r j a u g i a u 
|JTauosUbiai maloanus kontral P*»*«ur. Pobudfco - tokio aug 
t* 6*vmi«ikė, be Habaneroe iš š t o memmo lygio koncertų. 
TL „ v. „ u . Tenka padėkoti h rengėjams 
"Cannen , padainavo šiuos ne- *^"** P - « 

V. Tysliavienei ir J. Vasiliaus
kui, kuris dar Lietuvoje buvo 
suspėjęs užsirekomenduoti kaip 
skoningų koncertų organizato
rius. VI. A-is 

I aktyvus lietuviškų organkacifc 
1 nariai, priklausą ateitininkų or-^j 
ganizacijsi. Žiedų sumainymas 
įvykę Rochestery, vasario 2 d 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 

Praua? Skarulia, kurio ***% 
lis latvis, mamvt* lietuvė, lan
ko tris mokyklas: ' ©tuvių pa
rapinę mokyklą lietuvio kalbos 
pamoka- ir latvui šeštadieninę 
mokvkląr T* kalke letuviškti 
latviška'. angTškai Ir ve kiškai. 

—— • » • • ' • i 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKEAUSTYMU 

ir įvairi* daiktų pervežimui 
Taip tat persiunčiame j užsienį 

pakietelim įvairaus n.amto 
Kreiptis: 

Z554 SO. HAUSTED STRErVr 

Tel I IAMIIIN- 6-M4.1 

w—^-* . « 

» » t • 

patyręs 
*Ju» kreipkile« -I l i ' N R A D 
So. Artestan A ve. UK«»wM»i • 

P' Mtl 
« t 

Z-6 MERBS. MED. 

tuvt*kua kūrinmv: Šimkaus Lop 
Siač. Tallat - Kelpšos daliojoj 
Lankei*]. Gruodžio Visur Tyla 
ir Jtugiagel*s, Vanagaičio Do-
WWti*i. Naujalio Oi, Neverk. 
Ifotųsete ir Canaičio Malda. Vi 
m a»mo» o yp»e Š ^ avi Pa? iRochester, N. Y., zimos 
kutinės padare klausytojams gi 
ty ir ilgai neužmirštamą įspū
dį. Solistes įgimtas muzikalu* 
ma«, puiki mokykla, apgalvotas 
subtilus atlikimas, aiški dikci
ja (ištarimas) bei jautri lietu
viška sjela ir buvo tie didieji 
jos laimėjimo kaltininkai. 

Joaj» Francis turi plačiai ir 
toli aeiaatį sopraną. Jos atlik
tos Puaetni arijos iš "Tosca" ir 
"Bone**", taip pat Kačanaus-
ko Mane Gimtine ir Vanagaičio 
Mainyti pradžhfgino klausyto
jos jautriu, skoningu atlikimu. 
Jos damavimo meistriškumą pa 
poae ir dusias su A. Braaiu iš 
stpafos "Traviata". Lietuvišku 
koncertų rengėjai turėtų dau
giau susidomėti šia dar jauna 
kylančia žvaigžde - lietuvaite 
(gimusia Chicagoje) .kurio* be 
abejo laukia gmk muminė at
eitis. Jj pati pareiškė klausyto-

Vąsaric 16 d. minėjimas 
įvyks vasario mčn. 24 d. Šven
tėn atvyksta vysk. V. Brizgys. 
Minėjimą rengia ALT skyrius. 

Lietuvos vaizdai ekrane. Per 
eitą penktadienį lituanistikos 
kursų dalyviai ir jų svečiai, iš
klausę A. Jančio paskaitos iš 
Lietuvos geografijos, turėjo 
retą progą pasižiūrėti Lietuvos 
vaizdų filmą, kurią rodė Jonas 
Morkūnas. Filmą truko dau
giau kaip valandą Veiksmas 
prasideda New Yorko uoste, 
kelione jūra, Palanga, svečiuo
se pas prez. A. Smetoną, buv. 
prea. A. Stulginskį, Telšiai ir 
1935 m. Telšiuose ateitininkų 
suvažiavimas, gražiosios Klaipė 
dos vasarojimo vietos, kelione 
Nemunu, stabtelėjimas Jurbar
ke ir Smalininkuose, daugybe 
vaizdų iš Kauno miesto, visi bū 
dingesnieji pastatai, Vilniaus 

JONAS cosn\ 
Atnaujiname nusidėvi jus} nata*, pn 

• • •i*i~>t*1£ pildoma lietaus Išplautu* plytų tar 
I>wivi" ra i'!n> *** -n».<-, p u a ^^p 9^i pataisoms um>u^ 

kiek leidžia sąlygos, įvairinama *P|e lanfua
K

 p,?r, d a u*./m , ,v 
rucn. icivx*io. .-cįij g,v ~, » patyręs dnrb*- Mvfuvta K*iMfU' 
ir programa gerinama. Būdin
giausia tai, jog lietuvių radijo 
valandėles programa pradeda
ma Tėvynės malda, kurią atlie
ka ckoras ir vargonai. Plokš 
telėn įgrojo lietuvių choras, va
dovą u jamar. F. Armono, var
gonais groja Z. Nomeika. Tai 
ta pati giesme, kuria kas ryta* 
pradėdavo darbą Lietuvos ra
dijo stotys. Tarp nedaugeli* 
skelbimų ir organizacijų pra
nešimų, muzikinė dalis paįvairi 
narna liet. plokštelių muzika, 
chorų ir solistų dainomis. Pro
grama baigiama prez. A. Smeto 
nos maršu. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

II WGES stotie. — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
*ESTAD. 8:30 iki 9:30 vai. ryte 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
H tos pat staties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
CJĄrtM* 29. 111. T e l . g f t f ' t 1»op»«SIH 

7121 SO. ROCKVVELL ST. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. YV Albrook 5-9209 

Platinkite "Draugą; 

kad lietuviams jai tenka j miestas ir jo istoriniai pamink 
4ai»uoti tik antrą kartą. Būtų'lai. Kadangi dauguma lituanis 
pravartu kiek pakoreguoti ir tinių kursų dalyvių nėra matę 
JM IMnviiktj tedžių tarimą 

Algirdą* Brazis — naujai pra 
4ijH dirbti Metropolitan opero
je ir jau suspėjęs lietuviuose 
plačiai ir reikšmingai užsireko
menduoti, paliko stiprų įspūdi. 
Jo platus .stiprus, išlygintas gra 
Žus bartonas, puikus bei aiškus 
lietuviškas tarimas laisva im
ponuojanti laikysena scenoje 
pavergė klausytojus, nepagailė
jusius jam jo užsitarnautų ova
cijų. Jo padainuoti: Simučio 
Palikta ftalia. Tallat - Kelpšos 
Ne Margi Sakalėliai, Kačanaus 

Lietuvos, arba ją silpnai prisi 
mena, todėl Lietuvos vaizdų fil
mą šalia A. Jančio paskaitos, 
tikrai buvo gyvas Lietuvos pri
minimas. 

R. Sherčlis, veiklus lietuvis 
prekybininkas, radijo, televizi 
jos, šaldytuvų ir kitų svarbiau
sių moderniško buto įrengimo 
dalykų prekybos namų svaįnin
kąs, 558 Hudson Ave., dau' 
padeda naujai atvykusiem 
tremtiniams. Pastaruoju laik*' 
kiek pasunkėjus gauti datbą, R 
Sherelis pasiskelbė vietos arr 

Ypač liet. radijo valandėles 
parengėjai gražių atsiliepimu 
susilaukė už pr. šeštadienį sol. 
VI. Sabaliauskienės įdainiuotas 
lietuviškas dainas. Klausytojai 
pageidauja dažniau tokių staig
menų, bet girdėti jog lietuvių 
-adijo valandėlės finansinis sto
ris yra labai blogas ir todėl 
dažnesnis naujų plokštelių įgro-
jjmas yra sunkiai įmanomas. 

Rechesteric lietuvių radijo 
valandėlė veikia kas šeštadienį 
r»̂ r VVNRY radijo stotį, 10:30 

11 vai. 

VI. Sabaliauskiene įdainavo 
šias dainas: St. Šimkaus — Ko 
vėjai pučia. Tallat - Kelpšos — 
Sakė mane šiokią, J. Gaubo — 
Dūdelė, K. Kaveeko — Na, tai 
kas, A. Kačanausko: Vai gražu 
Pradalgiuose. Kur prapuolė tas 
kelelis, Kad aš" našlaitėle ir 
Schumano — Svajone. XY 

VISUR ŽINOMI VAISTAI, r«-
pesttngai rankom sutaisyti pa*al 
originalius receptu* 1* Europos. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA Nr. 17. 
tonikas viduriams reguliuoti. Pa
gyviną sustingusia sistema. Grei
tas, bet Švelnus, saugus ir gelbsti. 
Kaina $1.12. 

Z-G t O U V ARBATA Nr 2 — 
palengvina artkriti Ir reumatą. 
Tūkstančiai patenkintu vartotoju 
Kaina $1.17. 

ARBATA Nr »• — ramina n«r 
vus. Miegosi be pilsu Kaina $ 1 3 7 

ARBATA Nr 78—gelbsti aukš
tą kraują, l i tmdama nereikalinga 
skystį Ii kraujo Ir raumenų. Kai
na $1.27 

STANIS ANALGESIC SALVE—, 
Greita ši luma palengvina skaus
mus raumenyse Kaina $1.26 

Z-C STANIS ČOMPaNT 
2822 ARCHER AVE. 
Chtcago S, IU. Dept. D. 

P R O G R E S S 
IJKTIVIV BENDROVES 

K R A U T U V Ė S 
PEČIAI, iACDYTVVAft, T E L E 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MASINOS BALDAI, (MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS I R 

VAIKŲ BALDAI 
Pasirinkimas 

MAČIAUSIOS KAINOS 
LengViasud I š m o k ė j i m a i 

Raidai padaromi j 
Pagal I š s a k y m ą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST.* 
Tel. Vletory 2-4226 

4188 A1RCHER AVĘ. 
T d . LAfayetĮe S-8171 

CHICAGO, ILL. 

Tel : O f t « fTE.4-«4l»9. rea, CTL.4-Ot.V 

M . A. ALEKHAYIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1967 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—I Ir « — • 

Aefttadlenials nur 1 iki 4 vai. p.p. 
Išskyrus ketvirtad. Ir sekraad. 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PUSTATOM 
Baldnn, ^nldytOTua, pedias, sknlblasnas masmas, lovas, 

kiltam*, rndlo, Sctortadios setua, vaik<W4ams 
mtmm kataoa, lestgrl lhsinhTjlma4. Tortase dfctoli 

GAMINAME BALDUS IR PAGAL U28AKYMĄ 

- V 

Tel.: Ofiso VI.7-658*. rem.RE.7-7g«* 

DR. BIEZIS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 We»t Cermak Road 
VAL.: 1—$ popiet Ir 7—8 • . vak. 
trečiad Ir sekmad. ofisas uždarytas 

ieStad. tik nuo l - - » vai. popie t 
Rezid. SS4I W. 6«TH PLACE 

Tel.: Ofiso HKL4-5849, rex.HH.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. ttestera Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad., pagal su-

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

VArds 7-3526 rez. Fl iontier 6-1671 

DR. 6. J. BYUITIS 
Vidaus, nervų, vaiku gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Calif ornia Ave.. Siaury t. kamp.) 

Rezid.: 4437 So. RockweU S t 
Vai.: plrmad. 
% - 8; antrad. 
3:30 — 6 pagal susitarimą; sestad. 
1-C. 

| « W . : O f t o o W A 8-3060, rea. 00 .4 -1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigam Ave. 
VAL.: (išskyrus soštad. ir sekmad.) 

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

Rezid.: 10638 So. VVabash Ave. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADUO 

APARATU TAISYMAS 
Kąžiningas ir garantuotas darbą*. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANlV)S: 6 v .v—10 v.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto—14 v. vak. 
M. RftMKL'S, 41 l t So. Prancfcco. 

Telef. Y A 7-10P6 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CIORURGAS 

2750 West 7Ut St 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PKIIMA kasdi-n nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v.v. seStad. nuo 
2 iki 4 v. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui akam b CiHo. 6-1321 
jei neatsiliepia Vlnccniie* 6-3900. 

Ofiso telef fonas Ylrginia 7-1886 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 4:00 v. 

trečiad. ir sekmad. tik auattarua 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
O P T O M E T R I S T A S 

4 7 0 1 S. D a m e n A v e . Ctucngo 9,111 
VAL.: nuo 6 v.v. iki i» v. vak., s ė s t 
nuo 10 v. ryt. iki 6 v.v. iSskyrua treč 

šaukite—Y Arda 7-7)181 

i- ketvtrtad. ir penktad ' OFISO VA] 
U 2 - 4 Ir 6 - 8 ; trečiad. į n u o 2 iki-4 

Tel.: Ofiso VA7-0.>54. M U i . 3 - 4 8 8 0 

DR. CHARLES SEfiAL 
GYDYTOJAS IR CHIR JRGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

AL.: Nuo 10 |k i 4 i v. ryto. 
v. p.p.; nuo 7 iki 8:10 

v.v. Sekmad. nuo 10 iki 1* v. diena. 

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

6981 So. Wcntworth Avenue 

Deverly Hills Florai Co. 
STcwart S-24M 
HUdion 2-2224 

R00SEVELT FURNITURE C0., Ine. 
LIETUVIŲ KKRAUTUVĖ 

m t VVESr KOOSEVELT BD. SEeley 8-4711 
Atidarą Pirmadienio ir Ketvirtadieni* vakarais iki 9:10 

Sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 4:30 po pietų 

— 

na" suteikė be galo daug diiaug 
viaai tfikstantinei salei 

ko Patekėk Aušrine ir K a r n a - ! U Š k u o s e ^ i k ' ^ č i a o , e , kviesda-
vičiaus arija iš operos •'Graži- m a f V1SUS g e r o s v a , i ° s ž m c n e s 

padėti vargšams tremtiniam? 
susirasti darbą. Per savaitę R 
Shcrelis gavo apie 200 }vairiau-

O. Kaskac ir A. Brazia pątie- j sių larby pasiūlymų. 
kc dar porą duety: Mocarto iš i p^vitii gydytoja Sta«« Vedec-
"P*P Giovani" ir Tallat - Kelp- ! kyt© ir dr, mž, S. škerys »usi-
$o? Oi, Berneli, Vienturį; taip žiedavo. Abu yra tremtiniai 

Apsižiorėk ir 
• • . i • . — — — ^ _ 

Taupyk 

^ 

Standard Moka 
Aukštesni 
Dividendą! 

J. P. VARKALA & COMPANY 
., Tt»ri malonumo pranešti, jog 

F. H. Sadauskas 
Certified Public Accountant 

TAFO NARIU ŠIOS FIRMOS 

2401 W. 63rd STREET, CHICAGO 29. IU. 
TviephoBe: \VAlbrook 5-7711 

• * 

YBA STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA AMERIKOJE 

TURTAS virs $31,000,000 
ATSARGOS FONDAS „ $ 3,000,000 

• " i 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4192 Archer Avenue, Kampas Sacraniento Avenue 

JUSTĮN MACKIEVVICH, prezidentas • Telefonas: Vlrginia 7,1141 
• • M M 

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

— i i • t > . . • * » — « • ' 

TeL ofiso VI. 7-0«00, rei . VI. 7-7S03 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 0 5 6 A r c h e r A v e . 
Kampas Archer California Ave-

V A U : 2—4 ir 6—9 p.p., 
Išskyrus sekmadienius. 

TeL: Ofiso YA.7-11M, res.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS * 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

75* Weat Sdtii 8t»eet 
{ kampas Halsted ir 36-tos gatv.) 
VAL. 1 — i ir 6:10—8:10 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rea. *247 & l M f f H 4 I J > AVE. 

Of. GRorehll l «-40*41, r. Hflltop 5-1560 
Dr. Alsiander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

242S Weet Marquette Rd. 
į VAL.: Nuo 2—4 v.p.p. ir f—| vak. 

> trečiad. ir sestad. pagal sutarti. 

TeL: Ofiso PR.6-S&38, rex. KK.7-I1M 
f DR. A. JEHKINS 
_ GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

.) ( U E T U V I S QTD¥TOJAS) 
2500 Weet 6Srd Street 

"AL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:10 
K.1 9 vak. Šeštad. nuo 2—4 popiet, 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Ofiso Ir buto teL O L 2-13*1 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49th CL. Cicero 
Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvtrtad 
G:S0—9 v. v. Šeštad. 10—2 ir 4—6. 

Butas 16S5 S. 48th OL 

Telefonas; ItKliance 5-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
P H Y S I C I A N a n d SURGEJON 

(LIETUVIS GYDYTOJ A8) 
S925 VVest 59tb Street 

•AJL.: 2—4 popiet. 6:S0—-8:30 vak. 
Trečia.d. p&g-al sutartį. 

Emerg. TeL KtxUie 3-286S 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGe 

H 1146 Archer Ave., Chicago, 111. 
Tel. LAfayette S-3210 

1 VAL.: pirm., antrad.. ketv. 12—1:80 
»r 6—9 vak., penkt. ir sešt. 12—2:80 
6234 Archer Road, Argo, 111. 

Tel. Sununlt 1580 
VAL.: penktad. 8:30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. t :80 iki 6 vai. vak. 

Tel.: Oflsa YA.7-5557, rea.RE-7496« 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1ECINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo i 
.ai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
'. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

lel . Ofiso GR.-tt-5S9« rez.CL.-4-70&2 

DR. A. MACIŪNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 8 W E S T 6Srd S tree t 
(kampas 68 ir Arteslan) 

VAL.: 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak 
rreč. ir šast. 2-4 p. p. Sekm uidar 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel. P l U m a n 5-8277 

VALANDOS: pa«al susitarimą 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chksago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tlV pagal sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rea. PR.e-193« 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

šaukite: MIdway 3-O001 

Tel.: Ofiso HE.4-2123, rez.PR.6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

625"i South Western Aveoae 
VAL.. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 
sekmadieniais uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 4-1125 
Buto — NVAlbrook 5-6691 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
M O T E R Ų L I G Ų G Y D Y T O J A S 

3261 S o u t h Had*ted S t o e e t 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak. 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tek. Ofiso PI L 6-644* rez.HF.4-S150 

DR. F. G. VVINSKUMAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd. 
V A L : nuo 2 iki 4 p.p.: S iki 8 vak 
Trečiad. ir eestad. papai sutarti 

Tel.: Ofiso C A 6-0257, rez. P R 6-665t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 8. Aitesian Ave. 

VAU.: 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—t v.v. 

DR, G. SERNER 
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

M metq patyrimas 

^j& 
Tel. VArds 7-18JT 

Pritaiko Akiuius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas L- akiulu dirbtuve 
756 We*t S5th Street 

VAL.: nuo l t iki 2. nuo 6 iki S, tre
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—S p.p. 

r+c/-«iiiiniH>jii Pritaiko 
Akis Akimlus 
DR. 1. J. SMETAKA, IR. 

O P T O M E T R I S T A S 
AKIV SPECIALISTAS 

1801 S o . Anhland A v e n u e 
V A L : pirmad.. antrad. ketvirtad. į 
penktad. 9:30—12: 1:30—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, šešt. »:I0 iki i 

12; ir 1:30 Iki S vai. popiet. 
CAnal 6-0522 Plail Bldg. | 

Telefonas OLymplc S -4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cieero 
V A L : antr.. ketv. 10-1 2. 2-6, 7-9 p p 

p e n k t 3—a, 7—9 p.p 
8147 S. Halsted St, ChicAg* 
V A L : pirm. treč.. šešt 3—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. G. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 3 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Aveoae 
Truputį j rytus nuo California 1 

Tel. YArrts 7-7772 

DR. A P STULGA 
DANTISTAS 

2723 We*t 71st. S t 
Priėmimo laikas pairai susitarimą. 

Telefonas (.Ilovchill 6-6785 

DR. ANTHONY WILUAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 Soutii Western Avenue 
Prišmimo laikas pu^al sutarime 

telefonu. 
Telefona* GrovchiU t -6642 
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THE LITHUAMAN DAILY FRIEND 
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Fnt^r^.l a* Seoond Cianą Matter Marcb 31. 1916, at Chlcąfo, m Iru.u 
Under the Act or Mar. h 1, 1S7». 

M^mbfr of the Cathollo Prea* A* 'n 
Publlnhed dally. exc*pt Suoday*. 

by tba 
Jthuanlan Oatbollc PreM Soclety. 

SUBSCFUPTION KATES: 
18.00 per year outald* of Chlcago 
$9.00 per y«»ar Ui Chicago & Cicero 
18.00 per year In C'anaJa 
Forolrn $11.00 per year. 

PRENUMERATA: 
CblcajroJ Ir CleeroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Uislenyje 

Metama V» 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

met. 
$6.00 
$4.60 
$6.60 

m i n 
$2.75 
12.60 
$8.00 

$1.25 
t l . 0 0 
$1 85 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra. Neaunaudotų stralpstdv n«-
tauro, juos grąžina tik i* anksto susitarus. Redakcija u* skelbimu turi
nį neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Tunistjos sukilimas ir prancūzai 
Tunisija yra laikoma Prancūzijos imperijos šiaurės Afri

koj kertiniu akmeniu. Ji turi netoli pusketvirto miliono gyven
tojų. Jų tarpe per 300,000 europiečių. Sausio vidury ten pra
sidėjo riaušes. Tai ženklas, kad Tunisija \izsimojo eiti Irano ir 
Egipto keliais. Krizei kilus, naujasis Prancūzijos premjeras, Ed-
gar Faure, pažadėjo rūpintis Tunisijos nepriklausomybe. Tuo 
pačiu kartu jisai pabrėžė, kad bus daromos energingos pastan
gos atstayti krašto viduje tvarką. Bet tai nedaug tepaveikė į 
sukilėlius. 

Tunisija siekia pilnos nepriklausomybes. Tiesa, ji ir dabar 
turi savo vyriausybe, kurios priešakyje stovi vietinis tunisietis 
Bey. Tačiau jos galia nėra didelė. Vyriausią valdžią turi Pran
cūzijos reziduojantis generolas ir Taryba, kurios narių daugu
ma yra europiečiai. Vietos žmonės jos nerenka, bet sltiria ati
tinkami Prancūzijos autoritetai. Tik ačiū Habrb Bourguiba 
vadovaujamai gana stipriai nacionalistų (nekraštutinių) grupei, 
Prancūzijos — Tunisijos santykiai vis dar buvo pakenčiami. Ta
čiau paskutiniais laikais nacionalizmas "įkaito". Naujajam re
ziduojančiam prancūzų generolui, Jean de Hautecloąue, atvy
kus, buvo pasiųsta atstovybe į Paryžių prašyti, kad Jungtinės 
Tautos užgirtų Tunisijai vidaus autonomiją. Dėl to riaušes pa
didėjo. Prancūzai griebėsi priemonių joms numalšinti. Suėmė 
Bourguiba, keliolika nacionalistų vadų ir kelis komunistus. At
rodo, kad prancūzai ne tuo keliu nuėjo. Jie turėtų žinoti, kad 
net gen. Franco vadovaujama Ispanija planuoja duoti plačią 
autonomiją savo daliai Maroke. Prancūzai tik žada ir tai jau 

iBgUHEAU 
Šešioliktoji Vasarip 

DAN KURAITIS 
Daug Lietuvos sūnų supuvo 

Sibiro taigose, daug nukentėjo 
nuo kazokų nagaikų. daug knyg 
nėšių kentėjo kalėjimuose. 

Ir tie knygnešiai neplatino 
kažkokias revoliucines knygas, 
bet maldaknyges ir literatūrą, 
kuri kalbėjo apie mūsų tautos 
garbingą praeiti, apie savąją 
kultūrą. 

Anų laikų rašytojų ir knyg
nešių dėka lietuvių tauta išliko 
gyva ir prisikėlė laisvam ir ne
priklausomam gyvenvmui. Ta
sai prisikėlimas jvyko 1918 m. 
vasario 16 d. Todėl toji die
na — Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo diena — yra la
bai brangi mums šventė. Ji 
mums primena ne tik tautos 
kančias, erškėčiuotuosius ke
lius, kuriais ji ėjo prie savo 

Pas 
mį r=s =ae i - mm £ 

!\ 

lo sukilėlius ir britų karius 
r>R. V. UTAS, Vokietija 

Artimieji Rytai dabar labai Pistoletas, kurį jis laikė ran-

KALTINAMAS 

dinamiški. Anglams darosi karš 
ta. Anglų — egiptiečių kraujas 
jau dažo Nilo vandenį. Egiptas 
dabar kreipia pasaulio dėmesį. 
Galimas daiktas, kad Egiptas 
po Korėjos ir Prancūzų Indoki-
nijos dabar sudaro trečią karš
tą sritį, kuri visame pasaulyje 
sukelia rūpesčių. 

koše, buvo visai naujas. 
— Iš kur gaunate ginklų? — 

paklausiau. 
— Iš mūsų fabrikų — buvo 

jo atsakymas. 
Pas britu karius 

Čia duodami vieno vokiečio 
įspūdžia' Egipte. 

— Šita gatve nevažiuokite į 
Suezą, — buvo britų sargybos 
patarimas. - Ten pavojinga 
zona. Sukite dešinėn. 

Britų ugniavietės yra ant 
stogu miesto pakraščiuose. Nak 
tį girdėjom tolimus sprogimus 
ir pavienius šūvius. Supratom, 
kad sabotažo grupių darbas: 
dabar sprogdinami geležinke
liai, vandentiekiai ir kabeliai. 
Kulkosvaidžių ir šautuvų šū-

tikslo, bet ir pasiektus laimeji- v į a į dažniausiai reiškia susidū-
mus ir džiaugsmus. Paskelbus Tim9. su britais. Egiptiečių ant 
nepriklausomybę, atkūrus vals
tybę. Lietuvos gyvenimas žydė-
te pražydo. Džiaugėsi juo ne 
vien tik Lietuvos žmonės, bet 
džiaugėsi juo ir kituose kraštuo 
se gyveną lietuviai. 

Visi žinom, kas ištiko Lietu
vą 1940 m. Visi žinom apie 

puoliai prieš britus daugiausia 
vyksta naktį. Po trumpo susi
šaudymo vėl tyla. 

Sukilėlių būstinėj 
. 

Tą pačią dieną po pietų mes 
pirmą kartą susidūrėme su 

dabartines jos kančias. Todėl E g j p t o faiangistais. Susitiki-
kiekvieno lietuvio yra didžiausia | m a s ']Vyko p r i e i^mailia kanalo. 
pareiga dirbti ir kovoti, kad ir 
vėl laimėtų Lietuvai laisvę. Tu
rime dirbti visi, nepaisant kokių 
pažiūrų mes bebūtume. Nerei
kia užmiršti, kad mes visi esa
me lietuviai, vienos motinos 
Lietuvos vaikai. Toji mūsų mo-

semal žada. I r dabar dar yra rimtai abejojama, ar jie tą pa- j ^ š i a n d i e n tj m ū f i U reikalau-
žadą išpildys. 

Reikia pasakyti, kad Tunisijos nacionalistai yra geriau or
ganizuoti, negu kitų arabiškų kraštų nacionalistai. Jie ir savo 
kraštą valdyti geriau pajėgtų. Sį kartą prancūzams gal pavyks 
sukilimus nuraminti, bet jie turėtų žinoti, kad tai bus tik trum
pam laikui. Jie ir vėl bus atnaujinti. 

Visai aišku, kari ir komunistai paremia Tunisijos sukilimus. 
Bet jų vaidmuo ten nėra taip jau ryškus, kaip kitur. 

Jungtinių Valstybių pozicija ryšium su krizėmis Tunisijoj 
ir kitur Siaurės Afrikoj yra ypatinga/ JAV nenorėtų kištis į 
ginčus tarp prancūzų ir arabų. Jos siekia sustiprinti Prancūzi
ją, bet joms reikalingas ir arabiškųjų tautų draugiškumas, kad 
sulaikytų komunistus Afrikoj ir Vidurryčiuose. JAV pozicija 
yra sunki ypač dėl to, kad jos, išeidamos iš nusistovėjusių tra
dicijų, norėtų pagelbėti vioms kolonialinėms tautoms iškovoti 
laisvę ir nepriklausomybę. 

Prancūzijos komunistai 

Mumus saiga buvo įsakyta su
stoti. 

— Dokumentus! 
Dabar prasidėjo rūpestingas 

tikrinimas. Palangistu viršinin
kas, nenorėdamas mūsų toliau 
leisti, pasakė: 

— Už saugumą negarantuo
jame. 

Atsidūrėm falangistų stabe 

mus 

Komunistų stiprumas Prancūzijoje dabar daugiau kelia rū
pesčių Jungtinėse Amerikos Valstybėse negu bet kada, nes I 
Prancūzija yra raktu Vakarų gynime. 

Bendrai orientacijai čia patieksime kai kuriuos davinius 
apie Prancūzijos komunistus. Prancūzijoje komunistų rasi svar
biausiose dirbtuvėse, elektros jėgainėje, pašte, kasyklose, aero
drome ir kitur. Komunistai yra stiprūs ūkio apylinkėse ir ma
žuose miestuose, taip ir dideliuose miestuose. 

Komunizmo stiprumas Prancūzijoje remiasi unijomis, kur 
jie turi vadovaujančias roles. 

Prancūzijos komunistų partija narių gausumu nepasižy
mi. Dabar Prancūzijos komunistų partija turi 600,000 narių, 
o 1946 m. turėjo 950.000. Bet ji turi nemažai sekėjų — simpati-
kų. Per pereitos vasaros rinkimus komunistai sužvejojo dau
giau kaip penkis milionus balsų. 

Prancūzijos komunistai didelį dėmesį kreipia į spaudą. Ko
munistų partija leidžia 17 dienraščių, 83 savaitraščius ir 18 
mėnesinių. 

Tvirtinama, kad Prancūzijos komunistų partija per metus 
spausdintai propagandai išleidžia 4 milionus dolerių. 

Japonija ir kinu nacionalistai 
Japonijos ministeris pirmininkas Yoshida, kalbėdamas par

lamentui, viešai pasiūlė Kinijos nacionalistų vyriausybei priim
ti japonų pasiūlymą sudaryti draugiškumo sutartį. Tai atlikti 
jisai norėtų taip greit, kaip greit galima nugalėti legales ir tech
niškas kliūtis. Pažymėtina, kad Japonijos premjeras apie bet 
kokius santykius su komunistinės Kinijos režimu ne neužsiminė. 

ja daugiau, negu betkada pra
eityje. Reikalauja daugiau pa
siaukojimo ir pasišventimo. 

Lietuvių užsienyje nėra milio- j V e i prasidėio dokumentų tikri
nai; bet tik ftMoaimnčiai. 'Xr tie j n įm a s . Staiga p rT l tv i r ą langą 
yra išsklaidyti po įvairius pa- ' j ^ r d o m didelį triukšmą. Poli-
saulio kraštus. Todėl tuo la
biau mums reikia suglausti sa
vo jėgas į krūvą ir dirbti bend
rą darbą bendram reikalui — 
mylimojo tėvu krašto išlaisvini
mui. Visuomet turėkime galvo
je V. Kudirkos žodžius: "Var
dan tos Lietuvos vienybė težy
di". 

Vasario 16-tosios minėjimo iš 
kilmėse visi turime dalyvauti. 
Chicaeos ir apylinkių lietuviai 
vasario 10 d. turi pripildyti Ash 
land auditoriją. Gelbėkime Lie
tuvą nevien moraliai, bet ir me
džiaginiai. 

cijos karininkas 
prie lango. 

— Žiūrėkite, ten sunkveži
miai: Vėl atvežti užmuštieji. 
Vargšai ūkininkai — jie norėjo 
tik namo grižti... Šeši paliko 
ant kelio, o t rys dar guli prie 
kanalo... 

Mes žiūrėjom, kaip lavonus 
traukė iš sunkvežimių. Polici
jos karininkas išsiėmė pistoletą. 

— Mūsų valanda ateis. Ne
duosim ramybės, kol išlaisvin
sime Egiptą. Taip pat ir šitą 
zoną prie kanalo. 

Rytojaus dieną mes važiavo
me šiaurės kryptimi, kur prie 
Fayid buvo britų kariuomenės 
būstinė. Prie Koubri kelto su
tinkame pirmą anglą. Ten bu
vo šeši šarvuočiai, išstatyti kul
kosvaidžiai ii stebėjimo punk
tas. Mes stebim, kaip vienas 
po kito plaukia laivai. Paslap
čių anglai neturi. Mums leista 
fotografuoti. Naktį praleidžiam 
palapinėje. Klausimas, kas yra 
tas vyras, apie kurį Azzam Pa
ša, Arabų Lygos generalinis 
sekretorius, pasakė, kad jo gal
va verta milioną svarų sterlin-
gu. 

Šitas vyras yra tik kareivis ir 
daugiau nieko. Anksčiau jis bu 
vo Hong Konge, karo metu prie 
EI Ameino jis vadovavo anglų 
divizijai prieš Romelį. Šiandien 
jis yra britų karinių pajėgų va
das prie Suezo. Jo vardas yra 
gen. ltn. Erskine. Egiptiečiai 
jo neapkenčia, kadangi Erskine 
karinės pajėgos stovi jiems 
skersai kelio. Bet jis prieš egip 
tiečius neapykantos neturi. 

— Instrukcijos man sako pa
silikti prie kanalo, — sako jis 
mums. — Mano pareiga palai
kyti tvarką. Tvarkingai pasi
trauksime tik pagal 1936 metų 
sutartį. Bet Egiptas 1936 metų 
sutarti sulaužė. O mano vyriau 
sybe sutarties sulaužymo nepri
pažįsta. Užpulti kareiviai gina
si patys. Kadangi už kareivių 
saugumą esu aš atsakingas, to
dėl kareivių saugumą aš statau 
pirmoje vietoje. 

f mano klausimą, kaip padė-
privede • tis vystysis toliau, generolas 

j atsake: 
— Mano uždavinys saugoti 

mūsų pozicijas ir tų pozicijų 
apsaugojimui" griebtis reikalin
gu priemonių. Visa kita yra po 
litiku dalykas. 

Važiuodami į Port Saidą ke
liu, kuris nuo Izmailo eina pa
gal kanalą, mes pralenkėme lai
vą, kuris iš Indijos Okeano 
plaukė Viduržemio jūros kryp
timi. 

Aldo Icardi ir jo draugas kal
tinamas, kad jie nužudę sa
vo vadą už vokiečių linijos 
Italijoje Antnojo pasaulinio 

karo metu. (INS) 

mies-

iš abiejų pusių iššoko falangis-
I tai ir pareikalavo sustoti. Vie-
! nas i.š jų laikė automatinį gink-
! lą, o kiti buvo ginkluoti pisto
letais. Viso buvo septyni vyrai. 

i Mes ir nepastebėjom, iš kur jie 
i atsirado -~* viskas vyko labai 
; greitai. Porą sekundžių jie į 
mus žiūrėjo grėsmingai. Gali-

I mar. daiktas, tai buvo Egipto 
I studentai. Mums ir jiems buvo 
puikiai žinoma, kad už 50 met-

j rų stovėjo britų postas. Daug 
laiko nebuvo. Mūsų padėtį išgel 
bėjo tik vienas žodis. O tas žo-

! dis buvo "Alemani" (vokiečiai'). 
Staiga jų veidai pasikeitė. Atsi 
sveikinom draugiškai ir mūsų 
kelias buvo laisvas. 

50 kilometrų už Izmailo-Nilo 
felachai dirbo nuolatinį darbą. 
Mes vėl atsidūrėme "taikingam 
pasauly", visai užmiršdami, kad 
prieš valandą kalbėjomės su 

kų streiko yra negyvas 
tas, — sako laivininkai. 

įspūdingiausia mūsų kelionė "laisvės kovotojais" partiza-
buvo grįžtant į Kairą. Mums nais ir anglų kareiviais, kurie 
važiuojant prie Izmailo, staiga 'atlieka savo pareigas". 

ISPANŲ ŠEIMOSE 
K. PATALĄV1CIUS, Madridas 

Vos tik užsibaigus ispanų pi-1 bų rinkimo ir išdalinimo punktus, 
lietiniam karui, buvo išleista vi- j Aišku, jog toki labdaros centrai 
sa eilė patvarkymų ir įstatymų, • — palaikomi duosnių ir gerašir-
daugiausiai liečiančių neturtinges- j džių ispanų katalikų pastangomis, 
nes ir gausesnes ispanų šeimas. Katalikų socialogų savame kraš 

. . . te ir užsieniuose lavinimas ir ruo-
Viena iš tokių sveikintinų nau-, š i m a g _ i r g i y r a svarbus iios 

jovių yra gausesnių šeimų pini- programos punktas. Jau daug kar 
ginė pašalpa, kurios dėka pnskai- t ų oficiaiiai į8Sjtarta, jog tik ta-
toma darbininkui prie dienos už- ^ b u g tei^ngSiB ispano dartrnin-
darbio tam tikras nuošimtis, pa- k o atlyginimas, kuomet jis au
gai turimų vaikų, ar kitų nedar- • g e b § g iglajkyti save ir savo šeimą, 
bingų šeimos narių skaičių. Ne- | Kultūriniu atžvilgiu, neskaitant 
turtingesnės šeimos aprūpinamos t u k s t a n č i u valdžios naujai įsteig-
gydytojais, vaistais, nuolaidomis t mokyklų, plačiai veikia ir pri-
kelionėse, jos yra visiškai ar bent \ „«x:«„ ^„„^o^io; iriMiMim h* 
iš dalies atleidžiamos nuo valsty
binių mokesčių. Kiekviena para
pija turi savo kooperatyvėlį, sa
vo parapinę valgyklą tteturtin- Mergaitės ir moters globa Ispa 
giems, našlaičiams, seneliams, ar . ni.įoje irgi turi savo specialią val-
šiaip negalintiems sau duonos už- j diską ir bažnytinę vadovybę, ku-
sidirbti, Turtingesnės didesnių '• riai kasmet išleidžiama nemaža 
miestų parapijos turi net savo rū- pinigo ir daug sunkaus darbo. 

vačios, daugiausiai vienuolių bei 
seserų, pradžios mokyklos ir gim
nazijos. 

DEŠIMTYS TŪKSTANČIU PREMIIOMS 

Mus sulaiko falangistai 

— Port Saidas dėl darbinin-

8| 

JAV-se gražiai pasireiškia 
Christoferų sąjūdis, besisten
giąs įnešti daugiau humanišku
mo ir krikščioniškumo į kasdie
nį ir viešąjį gyvenimą. Sąjūdžio 
steigėjas ir direktorius tėv. J. 
Keller paskelbė visą eilę naujų 
konkursų, kurių premijos pasie
kia iš viso net $35,000. 

Visų pirma — paskelbtas 
konkursas aprašyti tikrą įvykį 
apie asmenį, kurs yra padaręs 
ką nors ypatingai gero. Pirmo
ji premija — $2,000, iš viso 
šioms premijoms bus paskirta 
$10,000. Paskutinis terminas 
konkusui skirtą rašinį įteikti — 
š. m. Velykos (bal. 13 d.). 

• 

"Kitos premijos — $10,000 
geriausio filmo gamintojui; di
rektoriui ir veikalo autoriuf, 
$5,000 autoriui vertingiausios 
knygos iš labiausiai perkamųjų, 
$3.000 — geriausiai televizijos 
programai ir tiek pat — geriau
siai radijo programai, $2,000 
autoriui straipsnio, sėkmingai 
iškeliančiam augštas vertybes. 

PLEČIASI UNIVERSITETAS 
Jėzuitų vadovaujamas Detroi

to universitetas vykdo savo plė
timosi programą, kuri — finan
siniu atžvilgiu — pareikalaus 20 
milionų dolerių. 

20. tęsinys 
— Aš galvoju, — pasakiau aš, — kad Vokietija 

nepaliks tamstai gerų atsiminimų. Nelaisvė, stovyk
los, spygliuotos vielos... atsiminimai ne iš maloniau
sių jų! Aš galvoju, Vokietija tamstos ' akyse tiktai 
tamstos iniciatyvos ir energijos išnaudotoja. Kažin ar 

teikė kančių ir laimės, — rimtai ir tyliai pareiškė Mo- — Taip, aš vienturtis sūnus. Jeigu karas būtų 
'endruz. — Apie tai aš galėčiau kalbėti labai daug, bet man negailestingas, mano tėvai būtų labiau nuskriaus-
iŠ nenoriu apie tai kalbėti dabar. ti už tamstą. 

— Grįžimas namo yra laimė, kurią suteikia ne- — Hedvyga ne sūnus, ji duktė, — sumurmėjau 
laisvė, — pasakiau aš. I aš, kada jis netiesiogiai priminė man Hedvygą. — 

— Taip, tai bus momentas, kurį, kaip ir persisky- D u k t ė t i k keliaujantis paukštis. 

Spauda — tai vienas iš efektingiausiųjų veiksnių kovoje 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Ypač dienraščio vaidmuo jame yra 
didelis. Todėl spaudos rėmimas yra drauge ir Lietuvai laisvinti 
darbų sustiprinimas. 

rimo su tėvais momentą, aš nešiosiu sieloje visą gyve
nimą. Aš kartais vaizduojuosi, kad jau paskutiniai 
metrai kelio namo nužengti. Kad jau stoviu prie tėvų 
namų durų. Aš beldžiuosi. Tuoj tuoj atsidarys durys, 
ir aš išvysiu juos, jie išvys mane. Mano senieji tėvai! 
Aš pulsiu prie jų. Pirma aš apkabinsiu motiną. Ji pri
siglaus prie manęs. Ji verks džiaugsmo ašaromis. Pas
kui mes abu prieisime prie nekantriai laukiančio tėvo. 

Molendruz žvilgterėjo. į mane nustebęs. Per jo 
veidą perskrido pastanga atspėti mano mintį. 

— Gal tamstai taip atrodo, — tarė jis. — Pra
rastasis visuomet brangesnis. 

— Kiekvienas savaip brangus, — įtikinančiai pa
sakė Jonas, užsimąstęs, baksnodamas pirštų krump
liais į stalo briauną. 

Alkoholis mums apsvaigino smegenis. Jonas pa-vėliau rasi šiai šaliai šiltesnį žodį. 
Tamsta klysti, ponas Messkirchai, — staiga Aš pereisiu į jo glėbį. Mes, aišku, nieko nekalbėsime, i sidarė mieguistas, Molendruz liūdnas, o aš jutau, kad 

Žodžių mums nereikės. Mes tik žiūrėsime vienas į kitą, i kiekvieną minutę galiu prasitarti apie mano teisingu-
godžiai stengdamiesi "atsižiūrėti. Paskiau mes prade- mo ir savų rankų bausmės teorijas. Manyje buvo keis-
sime kalbėti. Žodžiai pasrus, lyg vanduo, nunešęs už- tas noras atkakliai žiūrėti į Molendruz veidą, j jo stip-
tvanką. Mes šokinėsime nuo temos prie temos, pasku- rią figūrą ir kalbėti su juo apie jo tėvus, 
bomis, nesurištais sakiniais, skubėdami viską išdėti, Mes dar ilgesnį laiką užtrukome prie pašnekesių 
viską ištarti. Tėvas prieis prie manęs, kaip būdavo' stalo. Palietėm kelias temas, ir visą laiką manyje 
mano studentavimo laikais, kada aš buvau smarkus skambėjo kaip varpas Molendruz tėvo žodžiai: mano 

karštai pasipriešino Molendruz, — aš kalbu apie vo 
kiečius, ne apie vokiečių valstybę. Palaukite, po karo 
išgirsite mano deklaraciją, kuri jus galbūt ir nustebins. 
Aš galvoju, ta deklaracija bus tamstoms netikėta. Bet 
aš nenoriu jos išduoti, iki karas pasibaigs. 

— Įdomu, labai įdomu, — pajuokavau aš, — kas 
tai per paslaptis. O jeigu karas dar ilgai užtruks, kaip
gi bus tada. Juk mano smalsumas dabar užgrauš ma
ne, kaip podagra. 

sportininkas, ir juokaudamas, spausdamas mano bicep
sus*, sakys man: mano sūnau, mano sūnau! Motina, 

sūnau, mano sūnau! Tie žodžiai skambėjo tai visai ty
lutėliai, tai pildė mane pagiežos, tai buvo idiliškai 

Aš tos deklaracijos nebijau, — pareifckė Jo- kaip ir tada anuomet, stums jo ranką ir gins mane rū- svajingi, tai lyg atsakydavo mano slapčiausioms min-
nas. — Jeigu ponas Molendruz kalba apie vokiečius, jis 
išduos gerus diplomus. 

— Aš pareikšiu tamstoms deklaraciją apie mano 
nelaisvės laikotarpį ir j© reikšmę mano gyvenime. Apie 
kančias ir laimę, kurias man suteikė tas laikotarpis, — 
tyliai pasakė Molendruz. 

pestingai, gailėdamasi, prašydama: jam skauda, ne- tims ir patardavo man, kaip aš turiu pasielgti. 
spausk jam rankos. Aš sakysiu: man neskauda. Aš 
siūlysiu spausti mano raumenis* bet motina netikės ir 
visvien kartos ir prašys: nespausk jam rankos. O tė
vas su nuostaba ir pasididžiavimu kartos tuos pat, 
taip dabar išsiilgtus žodžius: mano sūnau, mano sūnau! 

— Ponas Messkirchai, ar neperst iprus konjakas, I Ak, man taip ir stovi akyse toji scena; aš beveik gir-
— mirktelėjo Jonas. — Ar aš gerai nugirdžiu. Ponas I džiu tą tėvo balso intonaciją, jam sakant: mano sūnau, 
Molendruz kalba apie laimę, kurią suteikė nelaisvė. 
Arba aš p&idaug išgėriau, arba mano klausa man jau 
nebetarnauja. 

— Aš kartoju, kad nelaisvės laikotarpis man su

mano sūnau! 
— Tamsta vienturtis sūnus? — paklausiau aš, 

uždusdamas ir godžiai žiūrėdamas į atsiminimų įdva
sintą prancūzo veidą. 

Kai aš grįžau į savo kambarį, aš praleidau ten ne
migo naktį. 

Po tamsiu gaubtu lempa degė visą naktį. Niauriai 
sekė mane seni ir tamsūs baldai. Žmonos portreto rė
mai iškilmingai žvilgėjo prieblandoje. Ir, kaip pirmo
mis prakeiktomis po sūnaus netekimo naktimis, aš sė
dėjau kėdėje prie stalo, žiūrėdamas į Otono fotografiją 
ir kankinamas keistų ir baisių minčių. 

* Rankos raumuo. 

(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS Pirmadienis, vas. 4, 1952 

AM. LIETUVIU LEGIJONO PADANGĖJE I CLASS1FIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
• • . i 

Am. Lietuvių Legijono štabas bą. Mums labai džiugu, kad Av 
1951 m. lapkričio 28 d. pasiuntė; mumis ir didžiosios JAV. Tuomj 
Vlikui šį raštą: 

Amerikos Lietuvių Legijonas 
apjungia Amerikos Ir Lietuvos 
karų veteranus, buv. karius ir 
Legijono Rėmėjų Moterų Talką. 
5. m. gegužės 12 d. įvykęs šio 
Legijono atstovų seimas atskiru 
nutarimu įgaliojo Legijono štabą 
pareikšti Vyriausiajam Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetui padėką už 
tautinių jėgų bei politinių srovių 
sutelkimą vieningam darbui ir ui 
tolias pastangas Lietuvos išlais

vinimo fronte. Legijono valią 
vykdome šiandien — per metinę 
Lietuvos kariuomenes įkūrimo su
kakti, kuri simbolizuoja nepa
laužiamą lietuvių tautos troškimą 
nepriklausomai gyventi ir laisvai 
apsispręsti. 

Šiuo išreiškiame-Am. Lietuvių 
Legijono padėką Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui už minė
tas kilnias pastangas ir pozityvią 
akciją. Siekiant lietuvių tautos iš
gelbėjimo iš žiauriausios vergo
vės. 

Prieš tris dešimtis metų dau
gis mūsų ginklo draugų didvyriš-

įrodo, kad joms laisve Hipi ne 
tik savoji, bet ir kitų. Padangė 
šviesėja. Raudonam priešui tei
singumo ištarmė artėja. Bus la
bai malonu pasimatyti laisvo
sios Lietuvos lygumose. Dieve, 
padėk. 

Jūsų, 
M. Krupavičius, 

VLIK-o ir VT pirmininkas 

IRO direktorius Baliui 
International Refugee Ofgani 

zation (IRO) Generalini* Di
rektorius p. J. DonaM Kings-
ley Balfo pirmininkui atsiuntė 
šitokio, turinio laišką: "Papildy 
damas savo 1951 m. lapkričio 
-30 d. laišką, oficialiai pranešu, 
kad mūsų (IRO) sutartis su 
Bendruoju Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondu baigiasi š. m. sau 
sio 30 d.. Tą dieną baigiasi vi
sos IRO operacijos visose srity
se. 

kai žuvo karo laukuose už pre- "Baigdami savo operaiijas, 
zidento Wilsono paskelbtus lais- .- . ... __ . . ^ j , , ^ , ,-^j 
vo tautų apsisprendimo principus ^ " s džiaugiamės žinodami, kad 
ir už 1918. 11. 16 paskelbto Lie- mums bendradarbiavusios įvai-
tuvos Nepriklausomybės Akto r i o s ^^^^ organizacijos, jų tar 
ivykdvmą. Dėl tų pačių idealų ir ,\. f . . _. 
principų ir šiandien gausiai auko-1 F^ ir Jfl*0 organizacija, toliau 
jamas kraujas ir gyvybės Lietu-, teiks moraittic ir materialinę 
voje ir kitur. Tos brangiausios ^ - ^ 0 ūkusiems tremtyje lie-
aukos tebūna tinkamai įvertintos!., . . . ,, . . 
ir pagerbtos visų laisvųjų lietu-»|kurdmtiems tremtiniams, taip 
vių įsipareigojimu įsijungti į or- Į pat ir tolt**i rūpinsis įkurdinti 
ganizuotą darbą ir •vieningą ko-, ^ ^ ^ mksų organteacija 
v> dėl šių kilniausių idealų, prin- • T _—_-. . , . 
cipų ir teisių. nesuskubo fkurdtnti, ir visų ki-

. 1 tu, del politinių ir religiniu Jsi-
Petfas Jurgėla, Am. Lietuvių\~V . . . 

Legijono vadas. Justinas Uau-. tikinimų persekiojamųjų ir pn-
ka», adjutantas. Tą pat dieną! verstų svetur jieškoti prieglau-
tokio pat turinio raštas buvo pa- i ^ 
siųstas ir Amerikos Lietuvių Ta-j 
rybai. 

IIIIIIIIIIII1IIIIIII1I1IIIII1I1HIIIIIIIII1IHIUIII 
"DRAUGAS" AOENCY 

2 8 E. J a c k s o n Blvd . 
Tel. — DFEbater t - S l M 
2S34 6 0 . O a k l e y Avtk 

Tel. Vlrjrtnia 7-«04^—7-6S41 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIilIlHlinil 

HELP WANTED — MOTERYS 

UELP WANtKD VYEAI 
„ » — . » . • - •m.m. —— • 

Iš Vliko gautas atsakymas, ra
š t a s 1951.XII.5: 

Mielas Vade, Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto var
du dėkoju Tamstai ir Tamstos 
vadovaujamam Legijonui už svei-
KiAkaus ir linkėjimus. Jūsų pri-

"Reiškiu Bendrajam Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondui sa
vo nuoširdžią padėką už didelę 
pagalbą vykdant mūsų bendrą
jį darbą, ir šia proga teikitės 
priimti mano šilčiausius linkėji
mus Jūsų ateities pastangose 

tarimas mūsų darbams ir jų įver-1 pagelbėti pasilikusiems tremty-
tinimas bei stojimas mūsų pusėn Į . ., 
kovai su žmonijos didžiausiu y ' * 
priešu ir Lietuvos pavergėju bei ] ~ 
lietuvių tautos naikintoju bolše- Tikrosios laisvės žmonis ve! 
viku didina mūsų jėgas ir viltis I t u i jicgko už savęs — jis tegali 
vedamą laisvinimo kovą laimėtiL ^ s a s i k u r t i t i k t a i savo viduje 
Kovą laimėsim stoję visi 1 tą | J^ J 

šventą ir žūtbūtinį laisvinimo dac- — Hoffmamt 

HELP H'ANTED — VYRAI 

POSITIQNS AVAILABLE FOR 
1 Automotive 

chassis designera 
1 Chassis checkers 
1 Chassis Layout men 
• Chassis senior detailers 

MAXIMUM RATES 
OVERTIME 

ENGUSH REQUIRED 
Apply in Person or Write 

Wire or Phone to 
S AL ARI Kl) PERSONNEL-DEPT. L. 

HUDSON MOTOR CO. 
12691 E. JEFFERSON - DETROIT, MICH1GAN 

1 • • n 11 

GOOD PAY 
General factory work 

No experience 
Miller Motor Company 
2040 N. Hawthorne, 

Melrose Park 
- 1 - - • . . . . . . 

PERMANENT POSITIONS 
for 

• Tool & Die Maker8 

• Tool Room Mačhinist 
Work for a long established, well 
khown chidago firm. Exuerienced 
capable men have a permanent 
position with a secure future. 
Ali employee benefits. 

CRONAME, INC. 
1749 Grace BIttersweet 84277 

IMMEDIATK EMPLOY*TCNT 
Are you interested in making 
money? We have jobs for Wide 
awake aalesmen. Sell men's 
sportswear and furnishing. Ex-
cellent working conditions. Unli-
mited opportunity. 

t*op men need apply. 
Mr. Oreskes — 
BAILEVS INC. 

25 W. Van Buren St. 

YOUNG MAN 
TO ASSIT IN PARTS 

DEPT. 
Experienced not essential, 
will train, Permanent, plea-
sant working conditions. 

Contact Irv Sedjo 
COUICTBSY MOTOK 

SALES 
33ft7 W. Grand Ave. 

• Lathe operatore 
• Milling machine operators 
• Assembly hands 
• Scraper hand 

Top wagea 

OVERARM MAGMINE 
COMPANY 

800 S. Cicero Ave. 
ESterbrook 8-3578 or 

BRookfield 6885 

IMMIIDIATK EMPI#OYMEHT 
Capable alert young woman for 
position as 

NCR 8100 O P E R A T O k 
Kxperienced deslred, but wlll consl-
der consclentlous bcglnner, eoccellent 
worklng, conditions, diversified au-
tics. Thls is a permanent position 
and offera opportunity to use your 
own initiative. Oldsmobile dealer. 

Apply Today 
Mr. E. Maner 

•OL.LINGSHF.AD MOTORS 00. 

2660 S. Michigan 

TYPIST & OENiatAL OFTlCE 
WORK 

Steady; 5 day — 40 hrs. Good 
startlng salary; good working 

conditions. 
PREMIER PLASTICS 

3222 West Cermak Road 

Gabi. patikima moteris yra reikalin
ga d31 namų ruošos ir virimo. Pa
togi apylinke. 3 suabgę ir 10 m8n. 
vaikutis. 

5 dienas į savaitę. 
būti ten, Jei pageidaujama. 

S27.S0 
Oali 

—Šaukite Šiandien: — 
TOwers 4829 

\ 

• Lathe hands 
• Setup men for 
• Punch pre&Bfcs, milling 

machines foi- Potter & 
Johnsoli machine 

Good wagea plūs overtlftie 
vvith company benefRs 

NORTHWESTERN 
ELECTRIC CO. 

1790 N. Springffeld Ave. 
i ' • — - -

Attejtition Mid - Ycar 
Graduates 

Herc is "A position with a future for 
carecr minded vvotnrn". The following 
are prnnant*nt positions, with opportu- ( a p a b l c alert young \vonian for po-

I M M B D I A T E O P E N I N O S 
t'apable alert young women for po
sitions in the following capacity's. 

• Stetiographers 
• Gemeral clerical 
• Typists 

(Agc 17 to 46) 
Excellent working conditions. diver-
sifled duties. opportunity to use your 
own initiative. Good starting pay, 
merlt Increases, many employee bc-
nefits. B7H hour week. No Satur-
days. Cafeteria in building. Will 
cOn«lder alert beginner. Apply today. 
Misa Beutlcr employment offlce, l s t 
floor 8:30 A.M. tO 4 P.M. 

AMERICAN MEMCAL 
ASS'N. 

535 N. D E A R B O R N 

(corner Grand) 
• • » » . i 

Tuojau vieta sumaniai, jaunai 
moteriai 

STKNOGUAFEI 
Priimsime ir naujai pradedančią. 
Puikios darbo sąlygos. - jvairios pa
reigos. Vieta yra miesto Pcntre 
(L.oop). 5 dienų sav. Mažas "sales 
offlce". Kreiptis 

U.S. P I P E AND F O I N D R Y CO. 
122 S. Michigan Ave. HArrison 

7-6863 (Peoples Gas Building) 
' « • Į * " — — — 

Steno-genersj officfe permanent 
5 days — 40 hour Week 

Attractive talary 
Good working conditionB 

MILLKR SUPPLY COMPANY 
2100 S. Sawyer — CR 7-3400 
_ _ _ _ ^ _ _ — _ _ . _ . ^ _ — — — — — — — — — — — — 

GENJEJRAL OFFICE 
liight gtehographic work. ^ood at 
figufing inVoices Small offioe 

5 day week. 
ALABAMA PIPK CO. 

LAfayėtte 3-5760 
I , | | A . . I • I l I l l J 

f ^ M U D l A T i : K*flrlX>VMT:XT 

Capable alert young wonu>h for po
sitions In *he fo l loving eupaeity. 

• Set*rTtar>' 
% Slon«igr«phcr 
• TypLst 

K.\cellent worklng coiulltions. diver-
nificd duties. This is permanent, AČ 
offera opportunity to use your own 
initiative. TOiiMI onjoy ivbrking and 
grovvins wlth otir progrchsive orgu-
nizatlon. 

Apply: 
I U J I I V V ftKKlSi; 

Ontario 810 — 2301 U i v l s St. — 
Nftfth C'hicago. 111. 

(North SUore Line TJ Blocks *ast) 
. i — " * • • • ' • — 

•MMEmArt*: KWPt»cwm;NT 

HELP WANTED — MOTERY8 

STENOGRAPHER 
With knowledge of Jhofthand, ex-
perienced preferred, will consider begin-
ner, 5 day — 37 ya hour week. Permati-
ent. 

* MODERN H A N D U N G 
EQUIPME>TT 

Phone Mr*, Cw»d SAcramento 2-5036 

INDŪ8TRIAL, PLANT 
Needs 

Womeh for grlll work 8:30 AM — 
6:30 PM. Steady. day ' work. good 
pay, and good worklng conditions. 

8AN1TARY DIHTRICTr 
5900 W. Persbing Rd. 

BIshop 2-3144 (ext. 270) or 
COmmdore 4-0551 

Mld - Tear Graduates 

Herc ls a permanent position. with 
a secure future. We will train alert 
wllling workers for position as: 
• .TYPIST6 — F I L E Cl iERKS 
% l » M R E Y PUNOH OPERATORS 

Must( know Typing) 
ESccėllent ^rorking cdndltions. llbe-
ral employee benefits1. 6 day weck 
— Apply today. 
BANKERS L I P E & CASUALTY CO. 

REIKALINGAS BUTAS 
< ^ ^ ^ » ^ * « ^ > ^ K ^ f c i P h ^ ^ ^ N ^ N i ^ ^ ^ K ^ N ^ » » ^ N ^ N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ m 

Patikima pora ir vaikutis mokyklos amž. 
jieiko 5-6 kamb. namo neapstatyto arba 
apšildomo buto pietvakariuose, į pietus 
nuo 69th i vakarus nuo Halsted. Priei
nama nuoma. Geriausios rekomendacijos. 

Praio šaukti: 

FAirfax 4-8386 

Patikimas Bell Telephone tarnautojas ir 
žmona jieško 3-4 kamb. buto, neapstaty
to apšildomo Chatham arba South Shore 
apylinkėje. Mokės iki $65.00 į men. De
koruos ir bendradarbiaus. 

Prašo šaukti: 
SAgiiiaw 1-4267 bent kuriuo laiku 

Atsakomingai 3 suaugusių katalikų šei
mai (kurių 2 dirba) tuoj reikalingas 2 
mieg. kamb. be baldų su apšildymu bu
tas, piet.-rytinej ar piet.-vakarin€j dalyj. 
Neturi gyvulėlių. Ramūs žmones. 14 m. 
dabartinėj vietoj. Naujas savininkas per
ima. Meldžiam paskambinti* 

ABerdeen 4-8726 

—. 

4434 t*T. Lawrehce 
4 ^ — 

IMMBDIATE BMIJLOYMENT 

"K position with a įiturc for the 
career mindei yotfng woman" 
COMPTOMĖTER OPERATORS 

v 

Experienced prefered, but will 
cotisidcr alert beginner. Excellent 
vvorking conditions, diversified 
duties. Opportunity for advance-
ment. Work near home, save 
travelirrg tlme & expense. 21 Vz 
hour, 5 day week. Non-profit 
cafeteria. Phone for interview. 
Mr. Sharp. 

VIrginia 7-0400 or apply 
JEWE1, FOOD STORES 

3617 S. Ashland Ave. 
9 a. m. to 3 p. m. 

liVLM EINATE 

EMPLOYMENT 
Capable alert yo^ng woman 

for * posltioh as 
SEi 'HKTARY—STE^OGHAPHEK 
Excellent wotklng " eonditlons. *l-

versif ied -duties In ouf sales and ac-
eount lng'drpt . This .b* a permanent 
position and ofCera 'opportunity to 
use your o ^ n ihUiany«». 

5 day wcek. Apply today for m-
terview. 

ATLAS BREWING CO. 
1503 W. 3l8t Street 

Mf/. Langson 

Savininkai — Dėmesio!# Seimą 4 na
rių skubiai turi gauti 5-6 kamb. bu
tą, neapstatytą, jei {manoma apšil
domą bent kurioj gražioj apylln-
k i j arti gero susisiekimo ir katali
kiškos mokyklos, š ioj vietoj išgy
veno 11 mėty. Naujas savininkas 
užima. PraSo saukti: 

ABerdeen 4-8207 

Savininkai — čia yra jūsų nauji 
nuomininkai; patikima vidutinio 
amž. pora (be vaikų jleSko 4-6 
kamb. buto arba namo apšildomo 
arba neapšildomo pietuose arba plet 
vakariuose. Šioj vietoj išgyveno 19 
m. Naujas savininkas užima d51 
•avęs. Geriausios rekomendacijos. 
Kooperuos. Prašo saukti: 

Ckiffside 4 6S87 

I8NUOMU04AMA 

NAUJAS 

Dėmesio, Gydytojai! 
M E D IC A L 

BUILDING 
jau užbaigtas ir paraoitas užėmimui. 
Modernūs "air-conditioned 2-3-4 kamb. 
kabinetai daktarams — Nuomos $110 ir 
aukiciaus. Pageidaujami vaikų ligų gyd., 
°d<» Kgų gyd., akių gydytojai ir gydy
tojai - akušeriai. Centrinis telefonų pa
tarnavimas. Susitarimui telefoouokite 
arba matykite savininką. 

6400 So. Kedrie Ave. 
WAlbrook 5-0345 

RKAL K8TATE 

Savininkas parduoda — 6 kamb. 
mūrinį namą 2 % m. senumo. Au
tomatiškas apšildymas su alyva. Žie
miniai langai, sieteliai, Venetlan 
užuolaidos — padanglnys priekyje. 
$600 kilimas svečių kamb. Gražiai 
išplanuota. 2 mašinų garažas, ce
mentinis įvažiavimas. Arti katali
kiškos mokyklos, gero susisiekimo 
ir prekybos rajono. Kaina J 19,500. 

Šaukite CEdarerest 3-6712 

WORK N E A R H O M E 
We need mold makers machinists. Plenty of overtime 

Good working conditions. Apply 

ALUMICAST CORPORATION 
1S15 NOHTH KILPATRICK 

or call Mr. Anderaon CApitol 7-2060 

. » •—• •« * •»»»* •«« . 

HELP WANTED — MOTERYS 
i . . i Ii • • mmmmm^m^, . • 11 ii • i«ml 11 i i • d I I 1 » 11 Į Į i i i I 

CLERICAL W0RK 
Young lady for t ^ i n g , etc. Permanent position good 

salary, ejceellent working eondiUotjs. 
Apply at 

A. B. C. Freight Forwarding 
222 W. Roosevelt Road, 

For friendly interview eall: 
Mr. Tanis 

•• " • " » • 

i-

nity for advanrrment. 

• PAGES 
• TVNSTB 
• STENOGRAPHIC I RA I NEĖS 
• IBM and BOOKKEEPER 
• MACHINE I1LMNEE8 

Evcry bnc of these jobs is intcrestimę 
and active - As ability warrants, wi-'fl w0rk*>", 
train you for more ^sponsiblr pbfcltiom. 
E.Mrllt-nt workin^ rondition*, air ron-
ditioned officrs, conifortable lounges. At-
tractivr rafetėria wh«rr lunebrs ar»> 
9er\rd be1ow cost, 5 day Wrek. Comt in 
and talk it ovtr with Mrs. Albcrtsea. 
Intervi^vvs Mouday - Friday 9-5. 

Hition as 
STKKO«fRAPHEJl 

Uxit l lont \vorklng conditions; 41-
vorslfled diitlee. Tnts ls a pbr-
munent position and offers oppor
tunity to use your owu Initiative. 
Moderu eohgenlal offlce: 

5 day v»eek 
Good startlng salai*y for alert t\i!li!uj 

• 
Apply: 

MMEDIATE OPENINGS 
"A pwltion with a future for 

career minded women" 
Attention Mid-year graduates 

and fcroinen up to 40 
Join ouT training departraent 

where we prepare you for a res-
ponsible job for the expedienced 
younį; lady. Openitî B in the fol-
lowing capacity: 

• Typiets 
• Būrroughs bookkeepers 
• IBM Proof Machifte operators 
• Savings tellers 
Ėjccetlent Vorkihg vconditions, 

opportunity to uue your own in
itiative. Interview 9 A. M. to 
5 P. M. through Fri. 

HARRIS TRUST & 
SAVINGS BANK 

Rdom 803 
.115 W«*t Monroe 81 i 

mmm 

Savininkai —prašome padSti. vete
ranas, žmona ir 2 vaikučiai jieško 
4-5 kamb. butą. neapstatytą. apSil-
domą arba ne. pietvakariuose. Ben
dradarbiaus ir dekoruos. 

Prašo šaukti.-

FRontier 6-1822 
i i i i • • . i . 

Savininkai — padekite Bugrįžusiam 
veteranui. Patikima pora su 2 vai
kučiais jieško 4-5 kamb. buto ne
apstatyto. apšildomo arba ne, piet
vakariuose, jei (manoma arti kata
likiškos mokyklos. Geriausios reko
mendacijos. 

Šaukite: 
BIshop 7-4724 

Jaunai katalikų porai skubiai reikia 
4 ar 5 kamb. neapstatyto buto su 
apšildymu ar be. pletinfij ar pietva
karinėj miesto daly. Bendradarbiaus 
ir dekoruos. «Jio yra tokie nuomi
ninkai kokių jus jieškote. 

Skambinkite DAnube fi-1074 

Atsakomingai *4 suaug-uslų narių šei
mai reikalinga 5-6 neapstaftytų kam
barių butas — apšildomas. Pietinėj 
miesto daly tarp 67-tos Halsted ir 
\Vestern gatvių. Pageidaujama ir 
garaeus. Tuojau užimsime ar galime 
truputį palaukčti. Malonėkite skam
binti: ENglewood 4-2J65. 

Atsakingai 4 suaugusių šeimai, 2 dir 
bantieji. reikia 4 ar daugiau kam* 
barių buto be baldų su apftild. ar 
be. vak. a į Siaurvak. miesto daly. 
t>ekoruo6. f)abartinls savininkas už
ims vietą sau. Geros rekomend. 

Skambinkite 
BRunswick 8-4418 

Savininkai — šeima prašo padčti 
Jiems. Patikima šeima Jieftko 5-6 
kamb. buto. neapstatyto, apšildomo 
toli vakaruose arba šiaurfs vakaruo
se. Geriausios rekomendacijos. De
koruos. Gali tuoj užimti arba pa
laukti trumpų laiką. 

šaukit o: 
Al.'stin 7-38<"5 

- - - - . . . . . . 
Savininkai — Padekite šeimai sueiti 
į krovą. Vedėjas, žmona Ir 2 vai
kučiai jioAko su 2 arba 3 miegamai
siais kamb. buto. neapstatyto. ap
šildomo arba iu\ pietuose arba piet
vakariuose. Prieinama nutfma. Ge
riausios rekomendacijos. 

—šaukite: — 
YArds 7-8467 

Rinktinėje Park Rldge. apylinkėje 
žavėtinas pirkinys t 

Naujas Southern raudonas mūras 6 
kamb. Colonial stiliaus; įspūdingos 
baltos kolonos, natūralus židinys, 
\Vi vonios: automatinis apšildymas, 
prijungtas garažas, arti mokyklų ir 
ftusislekimo. $27,900; reikalinga pu
se jmokSti; per 30 dienų galima už
imti. Mrs. Totb, telef. VAnderbilt 

4-6250 

Savininkas parduoda: 6 kamb. medinį 
bun«alow pietvakariuose. Didelč pristaty
ta vrranda, krosnies apšildoma, modernif 
ka kabinetų virtuve. Jdetas linolaimas. 
Pilnai insuliuotas. Turi parduoti tuojau, 
nes apleidžia miestą. Tikras bargenas. 

Saukite: SEeley 3-4307 
2419 W. FILLMORE 

S V l i V A N U IHV1MON 
ALMI;RICAN Vtscx>st; cotiv. 

H N. tranai St. 
OK 6-6415 

The Northern 
Trust Co. 

10 SOUTH i A SALLt STRBET 
Room 540 

Tintai mujRs duoti, kad pa
lengvintu gyvenimo naštą, bet 
ne gyvenimas, kad apsikrautu
me sunkia turtu našta. 

— Hcfder 

1MMEDIATE 
EMPLOYMENT 

Alert capable woman, fdr position as ex-
port rorresponoVnt. Exj>erienc*H 'n the 
haudlintę of export doeumentation and 
own correspondene«v Excellent working 
conditions, diversified duties. Prrmancnt 
{Jeailion, v^ith 6pf»rlainty \b usf y b v 
oVrti initiative. 

Apply ©r p h oi> r 

Mr. Brejcba 
8 SO. MICHIGAN AVR. 

ANdover B-60Š5 

"tomįf rasite veKansiUa geriausiu žhiHi. 

Parko apylinkSj. Prieinama nuoma. 
Geriausios rekomendacijos. 

Irraso šaukti: 
BUterfleld 8-0809 

IMMŽDlAtE EMPLOYMENT 
MID-fYEAR GRADUATES 

We have a career position for p ^ j k l i n a p o r a jipftko 3 .4 kamba7iį 
you with loop bank. There are a neapstatytų buto. apšildoma piet-
l iml ted t iumber of p o s i t i o n s OP*n , vakariuose, ję i jmanoma^Marquett^o 
for experienced bank personnel. 
Also opertings for pages ahd 
trainees with no bank experience. 
Wo will train alėrt beginners. 

We welcome the opportunity to 
enplain the exceptional benefits 
available to you and to discuss 
with you your future with our 
bank. 

Call ar apply ior friamlly ln-
terview. 
AMĘrUCAPt NATIONAL fcANK 

33 North La Salk) St. 
1 FRanklin 2^0200 

Mr. Sti^mborg 
H I I I I I •• i t ' • 

PROGOS — OPPORTUN1TIES 

Radijos ir Televizijos krautuvf: par-
davtmo ir aptarnavimo: įsteigta 7 
metai. Gerai einas biznis. Pilnai {-
rengta. Žema nuoma: turit'- pama
tyti jvertlntl. Parduoda pigiai, nes 
apleidžia miestą.. 

368 E. 71st Street 
Hl'dsoa 1-0066 

DRKS8MAKI. \« BIKIM^SS 
Compl«Mty furniah«Nl ana eąuipped 
shop. Kstabli8hed 5 years; exelUsive 
elientele exeellent opportunity for 
eouple. Low rentai, vieinlty Madison 
^ Central. Prlce* for immediatc 
sale. Mušt leave elty due to other 
Interests. all owner. 

MAnsfteld 6-9172 

Gardynų skalbykla — be prisegi-
mų, ir valykla: gerai fsteigta. gerai 
einąs biznis. Nuoma $35: gera su
tartis, puiki proga siuvėjui. Turite 
pamatyti įvertinti. 

Parduoda už 12.000 
greitam pardavimui dSl ligos. 

165« W. 19th St. 
SEeley 3-4517 

Savininkas apelldžia miestą. Turi pa
aukoti pelningą "rooming house" už 
t t . a t t arba už tolsingtf paslOlymą 
28 kambariai. Geros pajamoa: že
ma nuoma: trims metams sutartis. 
97«5fr kambarių nuolat iSnuomoti. Ne
paprasta proga tinkamam asmeniui. 
Pamatę jvertin.site. Kampas La. Salle 
u Division Str. WHitehall 4-9673. 

— Į . I — . • • ! • I . 

LAIKRAŠČIŲ būdelė Central 
ir Milwaukee; gerai einąs biznis, 
pajamos gali būti padidintos. Par
duos arba isnuomuos prieinamai. 
Pamatykite savininką prie būde
les. 

• * - - » • . - • * - - » • i « i <*m m mnm • » • • 

PARDAVIMUI 

K KMJMJOY 

Miss Carter 

M K N T 

Capable, alert young women for 
pogitions aa 

s*riiN0^BAiff*;Rs 
(will consitfer cofiscientious 

Bateellent wt>rkįn|; ^^ditione. *U-
veraifted duties. Opportunity to 
uae your own initiative. Phone 

-for appointment 
^ItBVVAli' 14N«S, INC. 

» • > • i . • » 

Prrskaįtf "ttF«ift-V<ltto-lte jį Utiems. 

Suparlbr 7-4X85 
Mr. Ikofe 

Savininkai! Padekite šiai šeimai. Buvęs 
kareivis (Ex G. I ) , žmona ir 8 mfn. 
dvynukai nori gauti 4-5 kamb. butą ap
statytą arba ne, apšildomą. Norėtų ge
riau pietuose. Geriausios rekomendacijos. 
Prašo šaukti: 

MR. MULLEK 
MOnroe 6-7310 

SAVININKAI — jūs džiaugsitės, 
jei jūs pašauksite šią šeimą. Viduti
nio amž. pora, be vaikų, jieško 4 
kambarių buto. neapstatyto, apšil
domo, toli vakaruose. Cicero arba 
Bervryn. šioj vietoj išgyveno 17 m. 
Pristatys rekomendacijas. P r a š o 
šaukti:" 

KEdzie 3-4506 
I I I . . . i i •» • » • fc 11 » i i m i -

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
oe#» jh» yra plačiausiai skaitonuu* 
lietuvių dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama vUnema. 

S P A t S D I M M O MA&INA 
WrJ*ENlK>RFER OFSETAS 

12X1 S 
Kaina $2.200. Jmokčti $550. 

Likusią sumą per 3 metus. Parduo
da privatus asmuo. 

Telef. VIncernes 6-J051 Ir 6-4107 

DfiMESlO fKINTNKAI! 
Pirkite irencimus dabar M M 
rime Ir naujų Ir vartotų. vV. E. 

tu-
•r*k 

torius, naujom užpakalinėm padan-
Kom. Turi "starter'j" ir šv|e*as. Late 
Model P'-20, naujos užpakalinės pa
dangos. Puikiam** stovy. Model B 
Ailis-riialmei-s. E. J. KhfeMen. Gm>* 
lake, Tel. Gra>slake 3-7911 

JT i i n n i A 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu skelbimu 
akytit je. skelbimą galite nerduoU 
telefonu, ^rggua 74440. 

*AVIH& 

Remkite •kDraugįi,\ 

v 
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1952 METŲ MODELIS DIDŽIOSIOS KRAUTUVES 
Chicagoje garsi Marshall Pield 

krautuvė šiemet mini savo 100-
metinę sukaktį, bet yra ir dau
giau krautuvių, kurios jau skai
čiuoja per šimtą metų, tai Mc-
Creery New Yorke — 114 m., 
U S. Ayres Indianapoly — 104 
m., Hager and Bro., Lancaste-
ry, turi jau 130 m. Dar viena 
New Yorko krautuvė R. H. 
Macy's skaičiuoja 93 m. o De
troito J. L. Hudson Co. — 70 m. 

džiosios krautuvės turi ir savo 
nuosavas kepyklas, skalbyklas, 
įvairių aparatų dirbtuves, po ke-

'lias valgyklas, poilsio kamba
rius ir kt. patogumus, kuriais 
labai naudojasi prie patogumų 
įpratusi amerikinė publika. 

Nereikia užmiršti, kad šiame 
krašte labai paplitęs, vadina
mas, "personai shopping ser-
vice" būdas, įgalinąs pirkėją 
visus užsakymus daryti paštu ar 

"Drauge" rasite vėliausiu, geriausių žinių. 

1952 metų Fordo "Ranch Wagon*'t kuris patogus biznio ir kitiems reikalams. 

Apie senuosius ir naujuosius ateivius PIENO B0NK0S 

Prof. kan. J. B. Končius, kal
bėdamas per WGES radijo sto
tį Chicagoje. suminėjo, kad Chi-
cagos Arkivyskupijos Įkurdini
mo direktorius kun. Doyle jam 
yra pareiškęs: "Iš Europos dau 
giausia lietuvių dabar atvyko 
ir apsigyveno Chicagoje. Jų 
beveik tiek čia atvažiavę, kiek 
visų kitų tautybių. Iš jų nepa
tyrėme jokių sunkenybių ir ne
malonumų. Tikrai, lietuviai yra 
geri ir kultūringi žmones". 
Garbe ir dėkingumas taip pat 
priklauso seniesiems lietuviams 
už jų kvietimą, globą ir pagal
bą naujakuriams. 

Kreipdamasis \ naujai atvy
kusius kan. Končius kalbėjo: 
"Kaipo Balfo pirmininkas, nuo
širdžiai prašau susilaikyti nuo 
kritikavimo ir neapgalvotų pa
reiškimų apie seniai čia gyve
nančius lietuvius. Pagyvenkite 
bent penkerius metus; susipažin 
kitę su šio krašto reikalais ir 
problemomis: susipažinkite su 
lietuvių čia gyvenimu ir jų visa 
būkle ir tik po to darykite iš
vadas. Dideliu kantrumu, nusi
žeminimu ir pasišventimu kil
niems mūsų tautos reikalams, 
galite daug gero nuveikti, ypač 
čia gimusius lietuvių kilmes as
mens patraukdami i bendrą dar 
bą. Bendradarbiavimas bus sek 
mingas ir naudingas tik tuomet, 
jegu jūs, brangūs buvę trem
tiniai, įsijungsite į čia esančių 
lietuvybės centrų ir organizaci
jų veiklą". 

« 

Amerikos lietuviams pertieke 
prašymą: "kaa buvusiems, kaip 
jūs vadinate "dipukams", būtu
mėte - gailestingi ir nesmerktu
mėte ir nepultumėte jų. Jei jie 
gražiai atrodo ir yra mokyti, 
ar tai ne garbė mūsų tautai? 
Mes dėl to privalome tik džiaug 
tis ir didžiuotis, kad laisvoje 
tėvynėje jie turėjo progos mok
slus išeiti ir tinkamai išsilavin
ti". 

Priminė, kad pabėgėlių skai
čius Europoje auga, nors pa
bėgti darosi kaskart sunkiau: 
"Šiomis dienomis man vienas 
augštas valdžios pareigūnas pa
pasakojo, kaip pavojinga bėgti 
pro geležinę uždangą. Pvz., vie 
na vengrų šeima nakties metu 
prisiartinusi prie geležinės už
dangos sienos, tik gudrumu įs
tengė perbėgti ją, būtent, kiek
vienas su savimi nešėsi po ka
čiuką ir kuomet sargybinio šu
nys pradėjo juos vyti, jie grei
tai paleido kačiukus rubežiaus 
link. Šunys vijosi kačiukus, ku 
rie užbėgo ant minų, jas iš
sprogdino ir tik pąąkui žmo
nės laimingai perbėgo rubežių 
Tokių panašių pergyvenimų yra 
labai daug. 

Esančių dar tremtyje ir ne
turinčių vilties išemigruoti lie
tuvių mums reikia neapleisti ii 
turime jiems teikti visokeriopą 
taip materialinę, taip ir morali
nę pagalbą". ->-

Ši pastaroji laikoma antrąja sa- telefonu. Kai kurios krautuvės 
vo didumu visame žemyne. I gauna daugiau kaip 10,000 už-

I Didžiosios krautuvės viduje Į fkymų ** J * t e l e f o n ą ' i r d a r 

Į tvarkosi lyg mažos valstybėlės ********* 
ir jųjų biudžetai pralenkia kai 
kurių Europos valstybių biu
džetus. Štai, Chicagos Marshall 
Field daro metinės apyvartos 
maždaug už $135,000,000. Toje 
pat krautuvėje, manoma, buvo 
parduota bene brangiausia bet 
kur gaminta "chapeau" — 

Daug vargo Anglijos pieni
ninkai turi su tuščiais pieno bu
teliais, kurių didelės dalies šei-,$795. Graži suma, kad ir už 
mininkės negrąžina. Pasirodo, | džiosios krautuvės turi ir savo 
kad daug kam verčiau apsimokav kaip vertingą skrybėlaitę. Di-
už tuščią butelį sumokėti 2 pe
nus, negu pienininkui atiduoti. 

Manchesteryje vienas žmogus 
prisirinko tiek tuščių pieno bu
telių, kad iš jų pastatė beveik 
visą garažą. 

Praėjusiais metais prapuolu
sių butelių detektyvai surado 
net 13,500,000 butelių. Kai ku-

Panašios krautuvės turi ir 
savas nemažas išlaidas. Pvz. 
Detroito Hudson vien už elek
trą sumoka Edison bendrovei 
per $400,000 per metus. Tai 
pačiai krautuvei, kad neduotų 
nuostolių, reikia per dieną pa
daryti bent $400,000 apyvartos. 
Bet prieš didesnes šventes, daž
nai apyvarta siekia daugiau 

l kaip $1,000,000 kasdien. 
A-is 

LORDAS R0BERTS IR 
• KATES 

Feldmaršalas Roberts, būrų 
karo metu anglų karinių pajėgų 
vadas, nepaprastai bijojo kačių. 
Kartą Cape Town buvo su
rengti šaunūs pietūs, kuriuose 

Į jie prieš mus pasiųstų batalio
ną kačių. 

rie jų buvo pasiekę net Suesą. | dalyvavo daug žymių žmonių. 
^ ^ _ _ I Pietų metu staiga feld. Roberts 
kamanų ir gražių pakinktų išbalo. 
Paskutniu laiku arklių lenkty — Kambaryje yra katė, — 
nes būdavo rengiamos ir Žara — » * * ? o b e r t y " * * * * * » « , ir-
suose ant ežero per didžiuosius 
Zarasų kermošius. 

P. Juodka 

Dvasios reikalams ir jos kil
numui pritaikytas gyvenimas 
yra žmogui pats geriausias, nes 
kaip tiktai dvasia daro jį žmo
gumi. . — Aristotelis 

Arklių lenktynes ant Sartų ežero 
Kasmet per "Grabnyčias" Du lio greitį ir savo laimę. Jiems 

sėtose būdavo rengiamos ant 
Sartų ežero arklių lenktynės 
Lenktynių pažiūrėti atvykdavo 
iš visų Lietuvos kampų, iš ap
skričių miestų, Klaipėdos ir 
Kauno atidundėdavo daug auto 
busų su ekskursantais. Žemės 
Okio Rūmų augštesnieji parei
gūnai ir pats Žemės Ūkio mi-
nisteris visuomet atsilankyda
vo. Arklių sporto mėgėjai su 
savo gražiais ir greitais žirgais 
suvažiuodavo j Dusetas ne tik 
iš tolimų savo krašto apylinkių, 
bet jų atkeliaudavo net ią Esti
jos, ir Latvijos. 

Prisijungus Vilniaus kraštui 
prie Lietuvos, Du.-etų lenktynė
se savo kojų miklumą rodė ir 
Vilniaus krašto žirgai. Prieš 
lenktynes pro žiūrovų akis leng 
va ristele prabėgdavo kartais 
šimtas ir daugiau riestaspradžiu 
žir^rų. O ja utų žiūrovų prisi
rinkdavo tiek, kad kartais net 
ežero ledas sulinkdavo. Grei
čiausių žirgų savininkai gauda
vo stambiai pinigines premija* 
ir pagyrimo lapus, o greitųjų 
žirgt] karčiuose sublizgėdavo si
dabriniai medaliai. 

Ant rytojaus, po "Grabny
čių" toj pačioj vietoj būdavo Za 
rasų apskrities Jaunųjų ūkinin
kų rengiamos arklių lenktynės. 
Iš viso apskričio suvažiuodavo 
jaunieji ūkininkai su gražiai iš
šukuotais ir nupenėtais arkliai* 
ant Sartų ežero išbandyti ark-

dar būdavo visokiausių rungty 
nių — kas greičiau pakinkys 
ir nukinkys arklį ir daug kitų 
Laimėjusieji lenktynes ar var 
žytynes gaudavo dovanų, kurių 
būdavo: apskrities agronomo ii 
Žemės Ūkio Rūmų skiriama 
daugybė maišų Cili salietros, zu 
perio, kalio druskos, šikšniniu 
vadelių, su blizgančiom sagtim 

pagavęs katę, išmetė ją pro du 
ris. 

Ta proga vienas štabo kari
ninkas pasakė: 

— Jeigu būrai gerai žinotų, 

PRANEŠIMAS 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 23rd St.; Y A. 7-0841 
Laikrodtiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Prieinamos kai
nos, 1 metų garantija. Darbo vai.: 
&-8 vai. vak.. seštad. 10-8 vai. vak. 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PARDAVIMAS 

N . : DAnube 6-6*87 
DAINA TELEVISION C0. 
3120 So. Halsted Street 

Žmonės visada trokšta to, kas 
jiems atrodo esant gera, bet ne 
to, kas iš tikrųjų yra gera. 

— Diogenas 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BAUBUS 
PARDUODAME INGUS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. H O Y N E A V E . 
TeL VTrginia 7-7097 

Marijos apsireiškimų Fatimoje 

1917 metak aprašymas. 
128 pusi. K*ina $1.00 

Užsakymus su pinigais siuskit*. 
"DRAUGAS" 

2334 So. Oaldey Ave„ 
Chktgo 8, UL 

'ftsakytos knyfro* muH<*iHmn» pasti* 

* 

• 

I0SEPH GATCH 
Gyveno 16-<> S. l 'nion A.ve. 

Mir* vas. 2 d.. 1J»52 m. ryte, 
sulaukęs 3« metų amžiaus. 

l l imė Chieago, Illinois. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me žmona Kstelle, dvi podu
kros: La ve r m- ir Barbara Tor-
ros, jos vyras Franeiseo; bro
lis Vincentas ir jo žmona Aud-
rty Ir jų šonus Mark ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas I" e t r u 
Gurskio koplyčioje, 659 Wcst 
18th St. Laidotuves įvyks tre-
riadienj. vasario 6 d.. 19&U m. 
16 koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčių, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. F*o pamaldų bus 
nulydėtas j čv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: žmona.. Podukros, 
Krolis b- kiti giminės. O-

Laidotuvių direktorius Pet
ras Gurskis, tel. SEeley 3-5-711. 

9 

mm 

T 
JONAS SUTKUS 

Gyvenu 4&3t> s. Wood st . 
.Mirė vasario 1 d. 1952, 1:80 

vai. ryto, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimęs Lietuvoje. Ame
rikoje išgyveno 45 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me pusseserė Helen Hirvms-
kas. jos sūnus Albert ir duktė 
Sesuo M. Colctte, Prancišklctfc. 
Pittsburgh, Pa.. kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Laidotu
vėmis rūpinasi Helen Sirvins-
kas, telefonas LAfayette 8-
4841. 

Kūnas pašarvotas John F. 
budeikio kopi., 4330 S. Cąli 
forma Ave. 

Laidotuvės įvyks antradieni. 
vasario 5 d., iš koplyčios 8:3* 
vai. ryto bus atlydėtas j Ne
kalto Prasidėjimo Panelės švč. 
parapijos bažnyčių, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas j &v: Kazimiero 
krapinęs. 

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

Nuliūdę: Pussesere ir kiti 
g iminės 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. telef. Y a r d s 7* 
174L 

C0NRAD PROTO STUDI0 
(Lietsvis Fotografas) 

SPECIALYBE 
VESTUVES 
$5.00 vertei 

dovana 
Jaunavedžiams 
atsinešus šį 

skelbimą 

414 WEST 63rd STREET 
TeL ENg. 4-5883 — ENf. 4-5840 

BUSINESS SERVICES 
YOUR TAX RETURN 
(PAJAMŲ MOKESČIAI) 

Eksportų , $ 1 už 
paruošiami * tūkstanti 
No delay — Confidential — Efflclent 

C. J. SCHUH Associates 
({steigta 1919) 

10 North Clark St. (arti Madison) 
CEntral 6-9812 susitarimui. 

l i e s uusftoife v\sų Jlrinu siuvama*, 
masinas.' Kiekvienas darbas garan
tuotas. Ifinuomojamos masinos. Mes 
pertaisysime } eiektrlne Jūsy koji-
sę mašiną. Prašykite mūsų nemo
kamai jums apskaičiuoti. Didžiausias 
pasirinkimas vartotu Singer masinu 

SINGER SEWING 
MACHINE CO. 

4222H ARCHER AVE. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RIŠIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
S039 So. HALSTED ST. 

Tel. Vletory t-HV2 
APKATNAVIMĄ IR PREKtŲ PH1 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RA.ŠT1NE ATIDARYTA kasdien nur 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro ii 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

4r ^ 

**m 

AR PRADEDATE NAUJUS METUS TEISINGAI? 

roui SAVINGS 

iNSURtO 

. 

Vienintel is būdas padaryt i š iuos m e t u s geres 
niais , ta i a t idėt i d idesnę dalį s a v o uždarbio p a s m u s 
į t a u p y m o sąskai tą . 

Gaus i te g e n i s dividendus. Indėliai apsaugot i 
Federal S a v i n g s & Loan Insurance Corporation iki 
$10,000. 

LIETUVIŠKA {STAIGA 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 Sputb Halsted Street 
j Ii II> I , . - . , . *f 

P l a n i n g a s T a u p y m a s 
Moka Gerus Dividendus 

TAUPYTI REIKIA ĮPRASTI. 
TAUPYK NORS MA2AI, BET REGULIARIAI. 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN. 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

2202 W. CERMAK RD. • CHICAGO 8, ILUNOIS 

PŪTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Mouument 
Company 

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

Didžiausias Paminklams 
Planu Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 SO. VVESTERN AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas GROVEHHJL 6-0142 
1410 SO. 50TH A V E . , CICERO, O l i . 

Telefonas TOWNHALL 8-2100 
KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

ANTHONY B. PETKUS 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKVS MODI-JiMOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage flvenue 
Tel. VArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Tele fonas p i s h o p 7-9719 
AMBl LANCF. M E N A IR NAKTĮ 

LIŪDESIO VALANDOJ 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
RKpobUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vieta 

Tiems, kurio gyvenę kitose miesto dalyse; gausime 
Koplyčių, arčiau jūsų namų. 

Z S S J G ? . : ^ ' £^6*M&. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIV 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambolansu pataraavL> 
mas y r a telkiamas Mes turime koplyčias 
dieną i r nakt*. Rel- visose Chicagos I r 
k a l e , šaukite , J& Koselando d a l y » i r 

mus. tČMKIT tuojau p a t a r -
uaujam. 

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2814 W. 23rd PLACE 
10756 S. »nCHlGAN AVE. 

Tel. VIrginia 7-667* 
PUHman 5-1270 

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

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

poviuTlTRlofiSr 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone: YArds 7-1911 
" LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. , Tel. PUAmaa 5-M61 

ANTANAS M. PHILLIPS 
8307 S. UTUANICA AVE. TeL YArda 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3819 Ik LTTUANICA AVE. Tel. YAids 7-1138,-1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tet LAfayette 3-3572 

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

-——-

••• • iMiwuM» 4^w«%. » 
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i mus 
X Gražiną Tulau*kait? ir 

kmt. Dr. A. Jušką parinko 
"Draugas" savo teisėjais 
naujam romano konkursui. 

X J. Jutas, gyvenąs To\vn 
of Lake, uoliai talkino rinki
me "Draugo" prenumeratų 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Pahalttifpeiai tvirčiau 
susiburia. Praėjusiais me
tais įkurtasis Pabaltieeių A-
merikiečių Komitetas — 
Baltic American Committee 
— perorganizuotas jo pirmi 
ninko G. Galvos. Jis paruo
šė naują statutą, kuris jau 
priimtas ne vien lietuvių, 
bet taip pat latvių ir estų 

BASEI!AM, NAUJOKAI HADO fcHttftj SAUSIO Mf.N. 

tiją. 
X Kuu. J. Stankevičius, 

Nekalto Prasidėjimo šv. P. 
Marijos parapijos viKaras, 
išvyko porai savaičių pasil-
sfti pas savo pažįstamus 
Floridoj. 

Bronius Jonušas, Lie-

Dienraštis išrašytas j Vokie ! centrinių organizacijų. Lie
tuvių Bendruomene į tą ko
mitetą paskyrė atstovauti 
lietuvius: prof. G. Galvą, Dr. 
P. Mačiulį ir Dr. J. Papleną. 
Latviai delegavo: Lydią Ven 
tą, J. Kalnišą ir K. Dzirkalį. 
Netrukus ir estai paskirs sa 
vo atstovus. 

— Dešimts HetuviŲ studi-
tuvoj buvęs pučiamųjų dūdų I juojančių JAV augštosiose 
orkestro dirigentas, davęs mokyklose gauna Free Eu-
per Lietuvos radiją koncer- rope stipendijas. Pirmieji 
tus, o Vokietijoj, Hanau sto penki stipendijas gauna nuo 
Vykioj, Vadovavęs "Daina- \ vasario 2 d., o antrieji penki 
vos" ansambliui, šiomis die- — vėliau. Stipendininkais 
nomis apsigyveno Chicagoj. parinkti studijuojantieji rea 

liuosius mokslus ir galk.'tieji 

BaSeball naujokai, j kuriuos Red Sox vadovas deda daug vilčių, rimtai ruošiasi bascball žaidi
mams Sarasotojo, Florida (INS) 

v • 

C1US 

X Causty Ruditis iš YVest 
Chicago, Chicago Tribūne 
suruoštam žuvavimo kon
kurse juniorų klasėj laime-

aktyviai prisidėti prie Lie
tuvos atkūrimo. 

ITALIJOJ 

Kun. Zenonai Smilgevi 
Pontifikaliniame Šv. 

Grigaliaus universiteto filo
sofijos fakultete Romoje ra
šo disertaciją apie žemės vi
kio Sovietų Sąjungoj kolek-

Daug simpatijų Lietuvai 
., . . 0 mis pat mergaitėmis 

na jūsų atsišaukimui. So-

C H I C A G O J E 
Liūdnai baigėsi palaidas i Nepavyko "pataisyti" 

gyvenimas | H . J. Thompson, 6622 S 
Būrys i.epilnamečių vaiki j VVhipple Ave.. teismo nubau 

nų ir mergaičių naktį pra
leidę teatruose, rytą pasislė
pę vieno iš to būrio vaikinų, 
John Padilla, namo 1216 W. 
Harrison St. rūsyje ir, kai 
motina išėjus į darbą, su
simetę į butą ir suruošę slap 
tą alaus balių. 

Po geroko išsigėrimo, kaip 
liudininkai pasakoja, Kath-
leen VVallace, 14 metų, pra
dėjus keistai elgtis, išmu
šus langą ir krisdama nuo 
antrojo augšto ant vietos 
užsimušus. Policija areštą- k s l ą g a u d a m i dįpiomus. Tar 
vo visus baliaus daiyvius. ^ b a i g u g i ų j ų y r a i r 50 p o -

Užsimušus mergaite =sa-; l i c i B i n k U f k u r i e baigė spe-
koma nekentus mokyklos, ! c i a l ų p o l i c i n i n k ų k u r s ą . 
mėgus kiną, šokius, gražius j 
drabužius ir išėjimus. Kai 
molina pradšjo neduoti va
lios, ji pabėgus iš namų ir 
susidėjus su kitomis tokio 

stas $35 pinigine bausme už 
pasižadėjimą "pataisyti" vie 
nam automobilio savininkui 
trafiko kvitos (tikėto) iš
duoto arešto metu. 

Kyšį Thompson buvo pa
ėmęs, bet kvitos nepataisė 
ir kai areštuotasis pašauk
tas į teismą, viskas iškilo 

aikštėn. 

230 baigė Wright kolegiją 
Vasario 1 d. 230 VVright 

kolegijos studentų baigė mo 

jo antrą vietą. Konkursas tunte paskelbtas lileratūri-
buvo suruoštas Outdoors\ nis konkursas, kurio teisė-

tyvizaciją, kurią marksisti-
New Yorko skautų ! n į s materializmas naudojasi 

Sihow Chicagos kolizėjume 
proga 

X A. a. Antanas Lev gau
dąs, kurį sausio 29 d. Ro

jus sudaro: pirm. B. Kulys, 
nariai — kun. J. Pakalniš
kis ir S. Narkeliūnaitė. Ko-
misįjos adresas: B. Kulys, 

kaip viei.a iš priemonių žmo 
gaus pavergimui ir "antiso-
vietinib elemento" naikini
mui. Universiteto filosofų 
būrelio susirinkimuose jis 
paskutiniu laiku skaitė ke
letą referatų apie žmogaus 
vertę pagal oficialiąją mark 
sizmo-leninizmo doktriną. 
Be daugelio įvairių tautų 
studentų ir keleto profeso 
rių, diskusijose dalyvavo ir 

A. Gustaitien?, R. Ma- mėje sužeisti: J. Raulinaitis' Orijentalinio instituto rek-

selando lietuviai palydėjo į! 383 So. 3rd St. Brooklyn 11, 
amžino atilsio vietą, buvo se j N. Y. 
niausiąs Visų šventųjų pa-Į _ E . Bačinskas iš Cam-
rapijos narys, Roselande iš- b r i d g e M a s s m edicinos stu 
gyvenęs 52 metus, nuolat 1- d e n t a s s u ž e į s t a s automobi-
nis Draugo" skaitytojas. l i o neiaimeje. Kitoje nelai-

Lietuvių Kunigų Sąjunga 
Romoje išsiuntkėjo 59 
Jungtinių Tautų atstovams 
laiškus, protestuodama prieš 
Lietuvoje ir kituose už ge
ležinės uždangos esančiuose 
kraštuose sovietų vykdomą 
genocido nusikaltimą ir 
prieš laisvųjų pasaulio tau
tų nejautrumą naikinamų 
tautų pagalbos šauksmui. 

vietų Sąjungos prieš lietu- M o t e r ų p o r t r e t ų paroda 
vių tautą vykdomo genocido 
klausimas iškeltinas Jung
tinėse Tautose". 

Apie Lietuvą 26-mis 
kalbomis 

Paskutiniu laiku Vatika
no Radijas 26 kalbom pra
nešė apie Lietuvių Kunigų 

zeliauskienė, sąjungietės į r trys moterys, kurias jis 
taip pat D. Kaminskienė,; vežė j darbą. 
MS Chicagos apskr. sekre
tore, buvo išvykusios i Wesl 
ville, 111., dalyvauti ilgame
tės sąjungietės a. a. U. Kar 
pien5s laidotuvėse. 

— Salomėja Narkeliūnai-
tž, žurnalistikos studijas gi
linanti Kolumbijos univer
sitete, yra atkreipusi prof e-

X Nauja valdyba. Moterų! for"J d g m e s * s*v° o r i & i n a - Lietuvos, kas sudarė progą 
*r^1_. - „_i__: i liais seminaru darbais. ;,ro^„ +o„<^ uio,,,,,^,-

torius, daugelio veikalų a-
pie \ komunizmą autorius 
kun. VVetter, SJ. šie refera
tai lietuviams yra reikšmin
gi ypač tuo, kad jie buvo 
pailiustruoti gyvais pavyz
džiais iš sovietų okupuotos 

Į laiškus jau yra gauta j Sąjungos Romoje atsišauki-
visa eilė atsakymų, kuriuose Im a- išsiuntinėtą Jungtinių 
reiškiama simpatijos ken- T a u t u Orgauzacijos atsto 
čiančiai lietuvių tautai ir ža t v a m s - Pranešime buvo atpa 

šakotas atsišaukimo turi
nys. 

t * 

Sąjungos Chicagos apskri 
ties metiniam sasirinkime į 
naująją valdybą išrinktos: 
pirm. J. Kilkienė. vicepirm. 
O. Zaurienė, sekr. D. Ka
minskienė, ižd. P. Zakarie-
nė. Darbo ir finansų komi 
sijon išrinktos Drukteinlenė 
ir Kaminskienė. 

X Br. Jameikienė betai
sydama sveikatą sanacorijo- ž a n č i a u s D r a u g i j a _ $ 2 5 . 
je Rome, Ind., ten suplau
kiantiems gausiems sve
čiams iš JAV ir Kanados 

seminarų 
— Prcf. J. Braaaitis, Vli-

ko^ narys, vasario 2 d. 4 vai. 
popiet Brooklyne (Roebling 
— So. 4) darys pranešimą 
spaudos konferencijoj. 

— iv . Vardo Draugija 
Waterburyje, Conn., naujos 
mokyklos jubilėjaus fondui 
paaukojo $50, o Gyvojo Ro-

— Majoras Al Lukas, A-
merikos lietuvis, aviacijos u-

pasakoja apie lietuvių var- \ niversitets studijuoja ko-
gus ir sovietų okupaciją, pa 
leidžia pti rankas tuo klau
simu anglišką literatūrą. In 

mandiravimo ir generalinio 
štabo kursą 

jvairių tautų klausytojams 
artimiau pažinti Lietuvą ir 
jos kančias po bolševizmo 
jungu. 

— Vatikano radijas viso
mis 26 kalbomis paskelbė 
apie Chicagos lietuvių su
ruoštą šv. Kryžiaus bažny
čioje šv. Valandą už tuos, 
kurie kenčia komunistų per
sekiojimus anapus geležinės 
uždangos. 

— Adomas Pupšys ir Al
girdas Olšauskas, šv. Kazi
miero kolegijos auklėtiniai 
sausio 20 d. gavo kunigystės 

dama jieškoti priemonių jai 
pagelbėti. 

Didžiosios Britanijos de-
legacijos vardu atsako D. S. į 
Laskey, pažymėdamas, kad J 
į laišką yra atkreiptas visas ' 
dėmesys. 

Jungtinių Amerikos Vals- j 
tybių Delegacijos Vardu at
sako informacijos drrekto- f iTTB ^9*^* 
rius P. McKeever. dėkoja j j p į^JmmiKttf^ 
"už pareiškimą nuomones ĮI • j 
v. . . « « , . { i Paveskite mums savo rūpesčius,' 
S l O m i s p r o b l e m o m i s , kUriOS j į ruošdamiesi keliauti Amerikoje,! 
kelia rimto susirūpinimo t ( 2 K Į Kurop*;** J*LE5? W I 

~ I z Parūpiname kellonfia bilietus: lai- -
J u n g t i n ė m s V a 1 S t y b ė m S Į ! vais, lėktuvais, traukiniais, au- Į 
y , • - rn 4. >» • j to L ūsais. Atsipalaiduojate nuo rū-{ 
J U n g t i n e S e t a u t o s e . j pėsčių ir nereikia daugiau rao-f 

Kanados Delegacijos var- !kSti- 1?!"^;?i2UOjan'e, S ? " 1 ^ ! 
xxo. « ^o i / v i v & » u i j « 0 »«, 1 j su viešbučių aprūpinimu. Per-j 

d u a t s a k o p a t s JOS p i r m i n i n j siunčiame pinigus j užsieni. 
I SEGHETT1 TRAVEL Bl'REAC į 

278-3275 I 

Chicago Historical Socie-
ty patalpose, Lincoln parke, 
atidaryta dail. George P. A. 
Haley moterų portretų pa
roda. Visi portretai piešti 
vadinamam Viktorijos laiko 
tarpy, 19-jo šimt. pabaigoj. 

Dail. Haley buvo žymus 
portretistas. Jo studija ir 
daug kūrinių sudegė per di
dįjį Chicagos gaisrą 1871 
metais. 

Parvažiavo su ordinu 
Mrs. Agnės Herrmann, 

t j 6746 Cornell, šiomis dieno
mis gr£to iš Romos, kur šv. 

± j : Tėvas ją apdovanojo "Pro 
į? i Ecclssia et Pontifice" ordi-

(netoli "Draugo" redakcijos) 
CHICAOO 8. ILK 

kas min. S. Garson: "Aš ga- SFGHETTI TRAVEL 
u T v . . , ... , , . - 1 I Telef. YArds 7-35 
liu Jus uztiknrJti, kad \ jūsų 2454 so. oakicy 
pasiūlymus Kanados vyriau 
sybė atkreips ypatingą dė
mesį. Apie padėtį Pabaltijo 
tautose šioje Jungtinių Tau j NUO U2SISEN£JUSIŲ 
tų Sesijoje buvo nekartą už 
siminta, ir negali būti abe
jonės, kad laisvojo pasaulio 
sąžine dėl Pabaltijo tautų 
padėties yra užalermuota 
(alertėe). Nežiūrint to, kad 

— Juozas Palionis iš trem 
formacijų apie Lietuvą gau a t v v k 9 t a j s i o u x c i t v 
na ne vienas mokslo žmogus _ J J ' 
ir laikraštininkas. ' 

aš esu giliai įsisąmoninęs jū 
šventimus ir atlaikė pirmą- j sų, draugų lietuvių, nelaime, 
šias mišias, kuriose dalyva-' tuo tarpu dar nėra tikra, I ****** palengvins jūsų skaudeji-

•n • . . .. , ma ir galėsite ramiai miegoti nak-
vo visi Romoje gyvenantieji j kad sio klausimo iškėlimas t* vartokite jį taipgi nuo skau 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS UGŲ 

Tie. kurie kenčia nuo SPINŲ. AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sčdčti ir naktimis mie
goti, nes jų užsisenėjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą ir skaudėjimą seny at
viru **r skaudančių žaizdų, uždėkite 
LKGULO Ointment. Jo g y d o m o s 

X C. J. Encheris Brigh-
ton farko veikėjo Juozo ir 
Antaninos Encherių sūnus, 

i.ANADC: 

Lietuviai stalo teniso 
tarnaująs JAV kariuomenėj, I medėjai, vadovaujant H. Pet 
praeitą metą pakeltas į Pfc , Į k u i i r v B u š m a n u i > s a u s i o 
o vėliau į Cpl., į seržantus, į 1 4 . 1 6 d d r a d o n e , prave-
o pagaliau į instruktorius, | d ė s t a l o t e n i s o turnyrą. Pir-
gaudamas tris pažymius "of į m ą j ą v i e t ą l a i m ė j 0 H. Pet-
proficiancy" ir vieną "of a- Į k u s a n t r ą j ą v . Bušmanas 
chierement" iš karo aviaci
jos, Chanute Air Base Tech 

ir trečiąją — S. Bosakis. 
Laimėtojams sąjungos pir-

struktorium. 

nical Schoo). 111. Dabar jis j m i n i n k a ^ M . Bajorinas įtei-
yra JAV ir įeitų kraštu ka-, k 5 a tįtinkamas dovanas. 
ro aviacijos technikų in-1 _ winnipego lietuviai la

bai džiaugiasi naujuoju sa
vo dvasios vadovu, kun. Jus 
tinu Bertašiumi, kuris čia 
atvyko perimti į USA išvy
kusių Tėvų Pranciškonų vie 

PRANEŠIMAS 
"Draugo" koncerto darbinin

kams vaišės - vakarienė bus su
ruošta pirmadienį, vasario 4 d. j tą. 
8 vai. vak. Aušros Vartų parap. • 
salėje. Prašome visų atsilanky-' ~" Lietuvos Nepriklauso
te Taipgi kviečiami darbinin- | m y ^ s šventės minėjimas To 
kai, dirbusieji "Draugo" L a b o r a n t o lietuvių kolonijoje šie 
Day 1951 m. piknike, šia proga j me^ įvyks didžiausioje mies-
taipgi bus išleistuvės kun. A. to salėj — Messey Hali. I 
Miciūno buv. 'Draugo" adminis
tratoriaus. 

minėjimą kviečiami taip pat 
augšti Kanados pareigūnai. 

lietuviai. 
— Kun. B. Krištanavičius, 

jėzuitas, eilę metų dirbęs Po 
piežiaus Labdarybės Komi
sijoj, išskrido į JAV. Prieš 
išvykdamas buvo priimtas 
specialioje šv. Tėvo audijen 
ei jo j . 

I Jungtinių Tautų Pilnatyje S S ^ S T S S S 
dabartinėse aplinkybėse ga
lėtų duoti laukiamų rezulta
tu". 

Salvadoro Delegacijos Pir 

• 

• VENEGUELOJ 

— Vetnecuelos Lietuvių 
Taryba Maracay mieste sau 
sio 13 d. savo posėdyje s var 
stė ir vienbalsiai nutarė pa
siųsti Vlikui pageidavimą, 
kuriame prašoma apjungti 
visus lietuvius, o taip pat iš
lyginti nesklandumus, kurie 
yra tarp jo ir diplomatijos 
šefo ir kad tas tarnautų dar 
niau darbui ir Lietuvos nau 
dai, o ne skaldymuisi, kaip 
kad buvo įvairių pakraipų 
lietuvių spaudoje aprašyta 
su pykčiu ir pagieža vienai 
ar kitai pusei. 

Jis taipgi pašalina 
vadinamos PSORIA.-

SI S. Taipgi pasalina pers€jlmą Ilgos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplySi-
mą tarppirščiv- J»s >'ra tinkamas 
vartoti nuo džiOstančios ir suskilusios 
odos. Jis yra gera gyduol€ nuo 
visų Išviršinių odos 

mininkas Oarlos Azocar Csajngų. LEGUI.O omt-
vez taip atsako; "Mano D * Į J ^ / " ^ J S K 
legacija svarstė šiuos faktus KU*»U. P*rita*im \r 

. . . .. , T . niežlncMų kojų, Logu-
SU g l l l U a p g a i l e s t a v i m u . J i , | 0 Ointment > «a par-
jUOs S tud i jUOS 8U V i s u d e m ? auodamas po T5c 
**. • r . J .. . . $1 25 ir $3.5<>. Pirkt-
siu, kurio jie nusipelno, o ( t e val8tinėse chicago 
taip pat jieško priemonių *j*2S*5u> M." 
jiems pašalinti". 

Liberijos Delegacijos var-
du atsako jos Sekretorius S. 
Edward Peal: "Liberijos De'; 
legacija su užuojauta prita 

nu už didelius nuopelnus lab 
daros prityje. 

Ji yra nuolatine rėme j a ir 
Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos Romoje. 

Motorinių laivelių paroda 
Tarptautiniam amfiteatre 

prie 42-ros Ir Halsted gat
vių atidaryta įvairaus dy
džio motorinių laivelių ir mo 
torų paroda. 

Paroda bus atdara kas
dien nuo 1 vai. popiet iki 11 
vai. vakaro. Specialios pro
gramos kasdien bus 3 vai. 
popiet ir 9 vai. vakare. 

• 

Teismas išėjo su pelnu 
Augštesniojo teisino sekre | 

torius paskelbė, kad praėju
siais metais teismas turėjo 
$456,000 pajamų ir $342,000 
išlaidų. 

Per metus teismas išspren 
dė 22,000 bylų. 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAlayette 3-2022 

siųskite money 
derj j — 

or-

LEGULO, Department D 
4847 W. 14Ui St., Cicero 50, 111. 

PLATINKITE "DRAUGE"! 

Fortepijono (pianino) ir smuiko pamokos 
Pianisto A. NAKO ir smuikininko P. MATIUKO 

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

Matiukas buvo Kauno ir Klaipėdos Konservatorijos smuiko klases 
vedSjas. A. Nakas yra baigęs Kauno Konservatorijos fortepijono 
klase BU pedagoginiu skyrium. Taip pat DERINAMI IR TAISOMI 

PIANINAI. 
Kreiptis pas į , N A K Ą 

4719 So. Maplewood Avenuo Telefonas YArds 7-2480 
Kasdien nuo 5 vai. iki 9 vai. vakaro 

Pradedant I8»7 mrtaU. Iki ilal die
nai taupytojai Dlatrk* Sarlngs h-vtj 
pelnė Ir pelno didesnj uždarbi ant au-
taupų . . . nenorint aiskattoa balanao.. 

DAUAR. . . nuo Liepos 1 d.. . mi
są, dividendas tapo pakeltas net S5% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu bile kada pir
miau . . . Apart pelno, District Sarings 
teikia Jums pilniausiai apdraustą ap
saugą . . . Ir dranglskiauftts patarnaTl-

District Savings Our 

3236 South Halsted St. 
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