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TRUM&N&S VAK4R PRIĖMĖ ALTO DELEGACIJA
Vliko žodis Vasario 16-sics proga

Broliai ir Seses Lietuviai!
Jau dvyliktą kartą vasario 16-tąją turime minėti be nepri

klausomybės savo tėvynėje. O aštunti metai, kai raudonasis tva
nas žiauriai siaubia ten mūsų laukus ir neleidžia kenčiantiems bro
liams sesėms net prisiminti to svarbiausio naujosios Lietuvos gi
mimo akto.

Šiandien dar niekas ir negali •-------------------------------- ---
tiksliai nusakyti, kada mes vėl 
galėsime pačioje tėvynėje laisvi 
švęsti tą didžiąją savo valstybės 
prisikėlimo šventę.

Mūsų tikėjimas į savo ateitį 
tačiau nemažėja. Mes tikime, 
mes išsiilgę laukiame tos dienos
taip, kaip mūsų daugelis tikėjo ., . ,vo vidų tautine prasme, vis klauir lauke, kai antrąkart buvo 1944 į . x. , .

vinimo Komitetą subūrė krūvon, 
bus anas pagrindinis plieninis 
lankas, kuris apjungs drauge vi
sus veiksnius.

Vasario 16-ji yra proga kiek
vienam tautiečiui, atitrūkus nuo 
savo kasdienybės, pažvelgti į są

ra. pavergta tėvynė, kai dalis 
Lietuvos vaikų virtome tremti
niais bastūnais. Gyvenome gyva 
viltimi greit sugrįžti atgal. Tos 
vilties nenustojome iki pat da
bar.

Išsilaikėme ir išlaukėme pa
čius blogiausius ir nepalankiau
sius metus, kai ką tik buvo nu
stoję žvangėti ginklai. Tada juk 
buvo tokie nepalankūs laikai, 
jog dėstyti apie raudonojo im
perializmo skriaudas, jo žiauru-

siantis, „ką aš nuveikiau savo 
tautos vadavimo reikalu, ką aš 
padariau tiems kenčiantiems sa
vo tautiečiams padėti“. Štai Vy- 

l riausiasis Lietuvos Lšlaisvinimo 
Komitetas yra išsiuntinėjęs pra
eitų metų gale atsišaukimus, ra
gindamas PLB vienetus ir pa
vieniui kovoti prieš Maskvos ir 
jos agentų propagandą, kelti bal
są už žūstančius ir naikinamus. 
Dalis tautiečių tačiau neatliko 
savo nedidelės pareigos — sura
šyti JTO nariams protestų prieš 
genocidą pavergtose tautose. Ši
tą pareigą atlikti nevėlu. Ir mes 

i raginame vasario 16-tos

LIETUVOS PARTIZANAI PIETAUJA MIŠKE

ši nuotrauka, drauge su daugeliu kitų, buvo Lietuvos partizanų pasiųstų vyrų atnešta į Vakarų 
Europą. Ji vaizduoja Tauro apygardos vyrus prie pietų stalo miško glūdumoje. Platesių aprašymą 
skaitykite paskutiniame šios dienos “Draugo” puskapyje, šis ir kaikurie kiti paveikslai jau'buvo iš
spausdinti Europos laikraščiuose, pačių partizanų noru; čia pavaizduojami partizanai arba sovietų 

iššifruoti, arba žuvę ir partizanų vadovybė nemato pavojaus jų atvaizdus spaudai duoti.

Prezidentas pramato Lietuvai laisvę
Įteiktas memorandumas ir dovana
VVASHINGTONAS, vas. 16. — Vakar prez. Trumanas priėmė 

Alto delegaciją 12 vai. 45 min. Washingtono laiku. Delegacija 
įteikė prezidentui memorandumą ir dovaną ir išklausė jo pareiš
kimų.

Delegacijos sąstatas: Alto pir- ___________ -----------------------
raininkas L. Šimutis, sekretorius mai apie apsilankymą Baltuo- 
dr. P. Grigaitis, iždininkas M. šiuose Rūmuose ir bus perduoti 

i Vaidyla, V. Kvetkus, adv. J. Gri-, per radiją į Lietuvą, 
galius, A. Trečiokas, P. Pivoriū- į Trečią valandą po pietų Alto 
nas, teisėjas V. Laukaitis, P. į vadovybė lankėsi Valstybės De- 
Dargis ir M. Kižytė. Delegaciją partamente pas Baltijos sky- 
p’-ezidentui pristatė L. Šimutis riaus vedėją H. Wedeler. Su juo

į ir pakvietė dr. P. Grigaitį įteikti 
prezidentui skirtą memorandu
mą, kuriame buvo išdėstyta da
bartinė Lietuvos būklė, prašoma 
sustabdyti genocidą ir daryti vi
sas galimas pastangas jai ir ki
toms pavergtoms tautoms iš
laisvinti.

Prezidentas Trumanas pareiš- 
kė pritarimą lietuvių tautos sie-

ir su Valst. Depart. pareigūnu 
Allen turėjo ilgoką pasikalbėji
mą apie vizitą pas prezidentą, 
apie Voice of America ir apie ga 
limybes per Free Eųrope radiją 
įvesti lietuviškas transliacijas, 
kurių pabaltiečiai dar neturi. 
Wedeler paaiškino, kad pabal
tiečiai tų transliacijų neturi ne 
dėl politinių sumetimų, bet dėl

Trijų posėdis prieš 
Prancūzijos baisavimąmus, gyventojų deportavimus ir .,

t.t reiškė tuojau tapti įtartinu ?enoc,dą Pigiose tautose. S- l LONDONAS, vas. 16. - Ka- 
žmogumi. Visur buvo įsiviešpa- ** Parelgą atllktl nel'eI"-Ir mes šiandien prancūzų parla-
tavęs „tylos sąmokslas“. Vyriau- ra?“anK vasario 16-tos sven- mentas turi balsuoti Europos ar
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko- prlmt‘ a^>™k’muose, ati- mijos planą, tai atvykęs j Lon- 

tinkamas rezoliucijas ir jas siun doną užsienių reikalų ministras 
tinėti JT Organizacijai. Pašau- Schumanas paprašė šiandien nu
lis turi matyti, kad mes esame matytą trijų užsienių ministrų 
gyvi. kad kovojame už savo tei- posėdį padaryti anksčiau — jis 
sės, kad mes keliame savo balsą. įvyko ketvirtadienio vakare bri-

Ant Lietuvos išlaisvinimo au
kuro pačias kilniausias aukas — 
kraujo bei gyvybių aukas — gau 
šiai tebededa tėvynėje likusieji 
mūsų broliai ir sesės; gi mes, 
esantieji laisvajame pasaulyje, 
lenkiame prieš juos galvas ir tą 
jų aukų įnašą privalome sustip
rinti bent vieningu Lietuvos va
davimo darbu ir gausia pinigine 
auka Tautos Fondui.

Vardan tos Lietuvos!

mitetas turėjo padėti daug pas 
tangų, kad nuskriaustos Lietu
vos skausmingas šauksmas būtų 
girdimas tų, kurie pradėjo tvar
kyti pokarinius laisvojo pasau
lio saitykius. Buvo daug rašyta, 
daug kalbėta, vis įtikinėta ir vis 
kreiptas dėmesys į Pabaltijo 
tautų tragediją. Pagaliau apkur 
tusios ausys ėmė atsiverti.

O šiandien laikai jau yra vi
siškai pasikeitę. Visa eilė džiu
ginančių aplinkybių gali sustip
rinti ir padrąsinti tikėjimą silp
nadvasių ir benustojančių vil
ties. Įvyko mūsų naudai tarptau
tinės padėties pagerėjimas. Už
teks priminti, kad JAV prezi
dentas niekuomet nebuvo taip 
kalbėjęs, kaip kad jis prabilo 
kongrese šių metų pradžioj. Tai
gi, iš mažųjų tautų tragedijų ir 
jų žemiškųjų aukų galingieji ga
lutinai baigė įsitikinti, kad „tai
ka ne bet kokia kaina, bet taika, 
paremta laisve ir teisingumu“ 
(Trumanas), tėra šiandien gali- j 
ma pastačius stiprią fizinę jėgą 
prieš smurtą ir klastą. Toji jėga 
šiandieną paskubomis organizuo 
jama.

Kai tarptautiniai horizontai 
mums labiau blaivosi ir jau pir
mosios žaros veržiasi į dangų 
tos iš už kalnų patekėsiančios

tų užsienio reikalų ministro Ede 
no bute.

Vyr. Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

V. Vokietija, 1952 m. 
Vasario 16 d.

Po karaliaus laidotuvių Schu
manas tųpjau išskubėjo į Pary
žių, kad galėtų dalyvauti taip 
svarbiame balsavime ir pranešti 
partijų vadams paskutinį Ame
rikos žodį tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos iškilusiame ginče 
dėl Saaro ir Vokietijos reikala
vimo būti Atlanto pąkto nariu. 
Achesonas pataręs neatstumti 
Vokietijos ir vesti bylą iki galo 
taip, kaip anksčiau suplanuota

Komunistai vėl nesidomi derybomis^’
Liudininkai matys belaisvių stovyklas

MUNSAN, vas. 16. — Komunistai galop sutiko leisti Raud. 
Kryžiaus atstovams po paliaubų sutarties pasirašymo lankytis be
laisvių stovyklose ir padėti belaisvius repatrijuoti.

Bet tai bus ne Tarpt. Raudo- ---- ------- ■
nojo Kryžiaus atstovai, o ka- Dtmln Knraifnfl
riaujančių pusių Raud. Kryžiaus i UUiC įtvs 5JUJC
atstovai. Kiekvienai stovyklai. SEOULAS, vas. 16. — Šią sa- 
skirta delegacija bus sudaryta iš vaitę komunistai Korėjoje ryti- 
abiejų pusių atstovų. Ar repą- niame fronto gale buvo suorga- 
triacija bus priverstina ar sava
noriška — klausimas neišspręs
tas. Tik šis vienas klausimas te-

ke pritarimą lietuvių tautos šie-: dėl politinių sum< 
kimams ir pareiškė viltį, kad techniškų kliūčių.
Lietuva ir kitos pavergtos tau- i Prieš pietus delegacija su 3 iš 
tos netolimoj ateity atgaus lais- Europos atvykusiais prieš kurį 
vę, bet dabar JAV vyriausybė laiką iš Lietuvos pabėgusiais 
yra nusistačiusi šio tikslo siekti žvejais aplankė senatorius Ben- 
" engdama m pasaulinio karo. ton, Moody ir Lehman, kurie la- 
Genocido konvenciją ratifikuoti bai domėjosi trijų vyrų pabėgi- 
prezidentas raginęs senatą ke- mu ir ragino juos drąsiai kai
lius kartus ir turįs vilties, kad ji bėti Amerikoje apie bolševizmo 
bus ratifikuota. daromas skriaudas tėvynei. Šen.

M. Kižytė, LIG direktorė, bu- Benton pavedė jiems 2 dienoms 
vo pakviesta įteikti prezidentui savo mašiną ir vakare su Alto 
dovanėlę — iš Lietuvos pogrin- vykdomuoju komitetu pasikvie- 
džio gautą laivelio modelį, pada- tė į vaišes, 
rytą iš gintaro ir prisiųstą Altui Amerikos spauda labai domisi 
įteikti prezidentui kaip padėką trimis iš Lietuvos pabėgusiais 
už lietuviams programų translia žvejais. Šiandien 2 vai. p? p. su- 
vimą į Lietuvą per Voice of Ame organizuota spaudos konferenci- 
rica. Prezidentas pasidžiaugė ja j kurią pakviesti laikraščių ir

betrukdo susitarti dėl belaisvių
pasikeitimo.

-
Sąjungininkų delegacijos kal

bėtojas praneša, kad komunis
tai jau 10 dienų neberodo noro 
rimtai derėtis. Jis mano, kad 
komunistai susilaiko nuo rimtes
nio darbo laukdami sąjunginin
kų reakcijos dėl naujų komunis
tų pasiūlymų politinės konferen
cijos, kuri turėtų įvykti paliau-— nereikalauti iš anksto naujų 

garantijų, nes Vokietija dar ii- bas pasirašius, reikalu. Tie nau- 
gai nebus pavojinga Prancūzijai, jį pasiūlymai buvo įteikti vakar 

vakare (Chicagos laiku)

Anglijos Jurgis VI vakar palaidotas JapMliioie pil!1iiki„lm
Procesija vaizdavo imperijos istoriją

LONDONAS, vas. 16. — Patrankoms gaudžiant ir visos im
perijos piliečiams 2 minutes tylint, vakar buvo nuleistas į VVind- 
soro pilies šv. Jurgio koplyčios požemius karstas su mirusio An
glijos karaliaus Jurgio VI žemiškais palaikais.

Šiame šimtmetyje britų impe- 2*
rija palaidojo jau keturius savo cai. karališkos šeimos kiti na- 
valdovus: 1901 m. mirė karalie- riai, dominijų augštieji komisa-

laisvės saulės, mūmuose dar la- nė Viktorija, 1910 m. — kara- rai, 
biau reikia susirikiavimo ir susi
klausymo.

karalius Jurgis VI.Vasario 16-ji prieš 34 metus 
buvo aktas, kuris pademonstra
vo grupėmis diferencijuotos lie
tuvių tautos vienybę. Vasario 16 
-tosios aktas suvedė krūvon Lie
tuvos Tarybą, kuriai kabojo pa
vojus žlugti. Tai buvo vienybės 
ir bendro sutartino
darbo žygis. Tuo aktu Taryba 
suėjo vienybėn, kai ėjo kalba 
apie aukščiausius tautinius idea
lus. ir laimėjo.

Ir 1944 m. vasario 16 Vyriau
siasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, savo deklaracijoje tada

Airijos atstovai, svetimų 
liūs Edvardas VII, 1936 m. — valstybių delegacijų vadovai, 
karalius Jurgis V ir 1952 m. — svetimų valstybių kariuomenių 

delegacijos. Svetimų valstybių 
karalienės važiavo karietose.

Visas 3 mylių ilgumo kelias 
buvo nustatytas kariuomenės

okupacinės privilegijos
TOKIO, vas. 16. — Gen. Ridg- 

way pranešė visoms svetimų 
valstybių kariškoms misijoms 
Japonijoje, kad nuo vasario 29 
d. jos nebegalės naudotis JAV 
kariniais skriptais, Amerikos 
kariuomenės medicinos, pašto ir 
telefono įstaigų patarnavimais. 

' Visais tais dalykais jos turi ap- 
i sirūpinti Japonijos rinkoje, nes

nizavę du stiprius puolimus, /ne
gindami įvaryti kylį į sąjungi
ninkų linijas. Jų susitelkimo vie i simbolinga dovana, kurią bran- žinių agentūrų atstovai, 
tas betgi apdengė ugnimi sąjun- ginsiąs. • ! Sekmadienį vienas iš tų atbė-
gininkų artilerija ir visus pavo- j Po audiencijos pas prezidentą gūsių iš Lietuvos dalyvaus Bal- 
jus likvidavo. Manoma, kad ko- Alto vykd. komitetas drauge su 
munistai patyrė didelių nuosto- p. Dargiu turėjo interview su 
lių užmuštais ir sužeistais, nes Amerikos Balso direktoriumi 
ugnies nebuvo pagailėta. Jurgėla. Įrekorduoti jų pareiški-

Sovietai stiprinasi prie Vid, Rylų
Dvi armijos tūno už Kaukazo kalnų
(Mūsų koresp. oro paštu)

STOCKHOLMAS. — Švedų 
dienraščio Stockholms - Tidnin- 
gen pranešimu, sovietai stiprina

Vyriausiu kariuomenės vadu 
Transkaukaze paskirtas armijos 
generolas Aleksiejus Antanovas, 

savo kariuomenę prie Vidurinių kurs per paskutinįjį karą buvo 
Rytų. Dar prieš metus sovietai maršalo Žukovo pavaduotojas. 
Transkaukaze teturėjo tik vieną
armiją. Ji buvo išdėstyta Turki
jos pasieniu, kad reikalui atėjus 
galėtų smogti senąja rusų smo
giamąja kryptimi — Karsas —
Erzerumas. Dabar šios armijos 
kairysis sparnas susilaukė dar 
vienos, vadinamos generolo Ni- 
kolaj Markovo smogiamosios ar
mijos.

Markovo smogiamoji armija

Antonovas turi didelį politbiuro
I pasitikėjimą. Jo paskyrimas ro
do. kokios reikšmės Kremlius 
teikia Transkaukazui savo atei- 

į ties planuose.

Fanatiko sužeistas 
Persijos politikas

Nuo parlamento rūmų iki Pad 
dington stoties laidotuvių veži
mą su karstu traukė 150 jūrinin
kų. Tuojau už karsto sekė karie
ta, kurioje važiavo karalienė Elž 

/j“’’ bieta II, jos motina, mirusio ka- 
rahaus žmona, karalienes sesuo 
Margarita ir mirusio karaliaus 
sesuo. Karaliaus velionio moti
na, 84 metų senutė karalienė 
Marija, laidotuvių procesijoje 
dėl senatvės nedalyvavo.

Už karalienės karietos pėsti 
apjungęs visas grupes ir kovos ėjo 4 kunigaikščiai: du mirusio 
sąjūdžius, siekė vieningo visų karaliaus broliai, žentas ir jau 
veiksnių darbo sunkiame Lietu- mirusio brolio sūnus. Po jų pės- 
vos laisvinimo kelyje. To jis te- ti sekė Prancūzijos, Turkijos ir 
besiekia ir šiandien. Mes tikime, Jugoslavijos prezidentai, Dani- 
kad Lietuvos laisvinimo idėja, jos, Graikijos, Švedijos ir Irako 
kuri Vyriausiąjį Lietuvos Išlais- karaliai, svetimų valstybių prin-

TEHERANAS, vas. 16. — Va 
susideda iš keturių pionierių di- kar netoli Teherano pašautas 

gyvenimas Japonijoje normalus vizija kurias sudaro kalnų premjero Mossadegh dešinioji 
, ir jokių trukumų nebera. ventojai, ir keletos dykumos ka- ranka Fathemi< premjero pava-

___  _____ w__  __________ j Japonijos sutarčiai įsigalio- rui apmokytų ir apginkluotų di- j duotojas, pravedęs visą britų
špaleriais. Iš Londono į Winsoro jus, per 30 dienų tos misijos turi Be abiejų armijų avia ;_urto nacionalizaciją ir visur vei
pilį karstas buvo nuvežtas trau- apleisti joms Amerikos kariuo- 
kiniu. Oficialioms delegacijoms menės rekvizuotas patalpas ofi- 
nuvežti reikėjo keturių ilgų trau sams, o per 3 mėnesius ir tar- 
kinių. nautojų gyvenamas patalpas.

------------- Tas patvarkymas liečia Rusijos,
Kalendorius Amerikos, tautinės Kinijos, An-

Vasario 16 d. šu. Julija. Lietu- glijos bei jos dominijų, Danijos,
vos Nepriklausomybės šventė. 
Senovės: Vytis ir Rūtelė.

Vasario 17 d.: Seksagesimos 
sekmadienis Senovės: Šalvis ir 
Viltė.

Oras Chlcagoj

Belgijos, Norvegijos ir Indonezi
jos nekarines įstaigas Japonijo
je.

Niekas iš Japonijos nevaro
mas lauk, tik atimamos okupa
cijos metu jų turėtos privilegi-Dalinai apsiniaukus, bet be 

sniego ar lietaus. Temperatūra j°s‘ Dabar jos tun tvarkytis pri t 
apie 35 laipsnius. vačiai: mokėti už patalpas ir pa

cijos laivynas žymiai sustiprin 
tas. Taip pat reikia pastebėti, 
kad rusų laivyno daliniai Kaspi 
jos jūroje buvo padidinti dides
niu skaičium transporto ir inva
zinių laivų, kad greit būtų gali
ma perkelti dalinius smogiama 
kryptimi — Persijos pajūriu.

Anot laikraščio, nereikia būti 
pranašu, kad galėtum suprasti, 
koks vaidmuo yra skirtas Mar
kovo armijai. Jos tikslas yra pir 
miausia Persija, o paskui Ira
kas.

Sprendžiant iš apginklavimo,

kęs ir kalbėjęs premjero vardu, 
nes šis daug laiko turi praleisti 
lovoje. Sakoma, kad Fatemi pa
šovė fanatikas nacionalistas, ne- 
bepatenkintas jo paskutinių sa
vaičių politika. Fathemi gyvybė 
pavojuje, bet tikimasi jį išgel
bėti.

Saugūs tatai
WASHINGTONAS, vas. 16. 

— Marinams Korėjoje išdalinti 
naujo tipo batai, saugoją kojas 
nuo nušalimo, pasirodė naudingi 
ir kitam tikslui — apsaugoja ko

timorėje Nepriklausomybės su
kakties minėjime, o kitas — 
New Yorke. Numatoma, kad jie 
visi trys pasiskirstę aplankys 
visas lietuvių kolonijas. Jų kelio
nių planas sudaromas jau da
bar, visiems suvažiavus į Wa- 
shingtoną.

Rengia provokatorius 
kunigams žvejoti

BERLYNAS, vas. 16. — Gau
ta čia žinių, kad Lenkijos Sile
zijoje neseniai įsteigta mokykla 
provokatoriams ruošti. Tų pro
vokatorių specialus uždavinys 
bus šnipinėti ir provokuoti kata
likų dvasiškiją.

Kursai tęsiasi 6 mėnesius, 
jiems vadovauja senas lenkų ko
munistas Kosinski, kuris savo 
mokinius grupėmis vedasi į baž
nyčias ir pratina nemandagiai 
ten elgtis. Kursų lankytojai dau
gumoje jaunuoliai.

Siamas susirūpinęs 
sienų saugumu

RANGUNAS, vas. 16. — Sia
mo vyriausybė nutarė sustiprin
ti savo kariuomenės budrumą 
prie valstybės sienų, kurios lie
čiasi su Malajais, Burma ir In
dokinija. kad tose valstybėse 
spaudžiami komunistų partiza
nai nesusimestų Siamo teritori
joje.

Iš Siamo šaltinių skelbiama, 
kad Burmoje esą Chiang Kai- 
sheko kariai pradėję tarp savęs 
kautis, nepasidalindami kokio
mis tai gėrybėmis.

• V. Vokietijos prekybos lai
vynas 1951 m. padidėjo 571.000

- armija yra pasiruošus sutikti ir Į jas nuo didesnio sužeidimo ir že- tonų. Dabar tonažas jau prašo- 
tko milioną.Saulė teka 6:46, leidžiasi 5:25. tarnavimus Japonijos įstaigoms. I britų Suezo kanalo dalinius. mės minai sprogstant.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadiienis, vasario 16, 1952kautynes ras Kėdainiais ir sėtoje
!H."»

ji milicija. Panevėžio batalionas. Kaip žuvo Lukšys

JUOZAS ZALATORIUS,
Savanoris - kūrėjai, Kanada

1918 metais spalio mėn. auš- vo nutarta, vienbalsiai stoti i
tant Lietuvos laisvės rytui, pa
sitarę su V. Zalatoriumi, dūli-

Lie.uvos kariuomenę, kuri bu
vo organizuojama Kėdainiuose.

nom į Panevėžį, pas milicijos Ir taip pasikinkę savo gautą 
vadą Joną Zalatorių; kur buvo bėrsusėdę visi į roges, išūžėm 
organizuojama pirmoji Lietu- į Kėdainius, į pirmųjų kovoto- 
vos milicija. Nuvykę i Panevė- i jų eiles. Tai buvo 1919 m. sau- 
žį, Kranto gatvėj radom Milici- šio 9 d.
jos vado būstinę, kurioje buvo V ažiuojant pusiaukelėje, Okai 
pilna salė prisirinkus jaunuolių nių kaime sustojom papietau- i

NATO POSĖDIS

Prancūzų gener. Alph Juin (kairėje) ir gen. Alf. M. Sruenther 
— gen. Eisenhovverio štabo virš-kas Nato kariniame posėdy,

Lisabonoj.

Kad išgelbėtų į kalėjimą nu
grūstuosius, Voronežo ateitinin
kai vasario 28 d. sušaukė bend
rą visų lietuvių susirinkimą ir

Lietuvos Nepriklausomybės sprendė nužudyti tų laikų ener- Pravedš protesto rezoliuciją. Ta 
Aktas buvo paskelbtas pirmo- gingiausią veikėją kun. M. Kru da bolševikai tą pač.ą naktį or- 
jo karo metu (1918) Vilniuje, pavičių (dabartinį Vliko pirmi- ganizatorius areštavo, kai ku- 
kada visa Lietuva buvo vokie- ninką). Bet tas mirties spren- r^uos dar apdaužė ir pasodino 
čių užimta. Dalis ileturių tau- dimas pavyko lietuviams sužino * *4 patį kalėjimą (P. Jocį, J. 
tos, kaip kad dabar, buvo trempti. Tą pat naktį, prieš pat aį. |Zuoricką, J. Petrušauską, A. 

ityje. Jau prieš trejus metus,. vykstant jį suimti, kun. Kru-j Kubilių, Gražulį ir A. Mikšį).
{artėjant frontui, daug žmonių į pavičius persirengė kareivio Ta* bolševikai pasitiko
į ir įstaigų iš Lietuvos buvo per- drabužiais ir iš Voronežo išbė- Vasario 16 d. Lietuvos Nepri-

Kaip bolševikai sutiko Vasario 16 d. 
Akio paskelbimą

kelta į Įvairias Rusijos vietas. į go Lietuvos link. Tuojau buvo 
Daugiausia tremtinių buvo Vo- areštuoti ir pasodinti Į Vorone- 
roneže, nes į tą vietą Lietuvos ižo gubernijos kalėjimą: M. Šle- 
Komitetas nuken tėjusiems nuo ževičius, M. Yčas, E. Draugelis,

klausomybės paskelbimo aktą.

Retnkitfc ‘Draugą”.

iš įvairių Lietuvos vietų. Buvo j, pailgėti. Radom taip pat i panikos pagauti išlakstė. Tai kitokio kalibro šovinių gavę j karo šelpti buvo perkėlęs daug 
matyti visokio amžiaus vyrų, neraažą būrelį ilsintis jaunų vy- savanoriams išėjo Į naudą. patrankoms, o senų nedaug te- moksleivių. Po Petrapilio lie

tuvių seimo (1917). sudaryta 
Vyriausia Lietuvių Taryba Ru
sijoje vėliau taip pat persikėlė

buvo daug grįžusių po pirmojo busimieji kovoto-' . turi. O savanoris gulėdamas
karo iš. nelaisvės ir fronto. Ir jaį Charakteringa, kad šio kai i ultimatumas puikai .tą viską girdėjo ir ge-
mes buvome priimti Į Pane- mo pradžios mokyklos moky- Bet bolševikų raudonosios rokai prieš aušrą kėlėsi eiti.
vėžio apskr. miliciją. Jono Za- ^jas (vėliau buvo sunk:ai su- bandos iš Šėtos atsiuntė raš- Užklaustas, kodėl taip anksti i I Voronežą.

žeistas per susirėmimą su bol- tą su pagrobtu klebono antspau keliasi, ir vėl atsakė, kad išsi- • pirmosios Rusijos revoliu-
šev*kų žvalgais) atsisveikino su du į mūsų štabą, ragindami pa- ilgęs namiškių, o vėliau pailsę- ei jos lietuvių politinis judėji-

. savo vaikučiais, pareikšdamas, siduoti. Mums už pasidavimą jęs stos Į jų armiją kautis prieš mas labai pagyvėjo. Nors susi-

kun. Penkauskas, kun. Jesins- į 100% BlCiy MEDUS 8 nuo.
. . savo bityno. Parduodama kvortomis ir

kis, Vokietaitis, A. Varnas ir, didžiais kiekiais. .A. U ALSKIS 3259
Daukša. i w. Pierce Avė. Telef. ALbany 2-0239

latoriaus, milicijos vado žinion.
Perimam postą iš vokiečių

Rytojaus dieną trys šimtai 
vyrų žygiavom į katedrą prie
saiką atlikti. Po priesaikos bu
vom išskirstyti po šešis vyrus 
į visą Panevėžio apskritį, dau-

\ x \'V 'J St
jog dabar atėjo laikas ne žo- žadėjo amnestiją, šitokiu at- baltagvardiečius. Dar gerokai siekimas buvo labai sunkus, bet
džiais kovoti, bet turim prie ko- veju būsim sušaudyti. Iš mū- prieš aušrą štabas davė vieną, Per Šveicariją, Skandinaviją ar
vos veiksmų prisidėti. su pusės jiems buvo atsakytą: raudonarmietį išleisti jį pro kitus kraštus žinios iš Lietuvos

mes nesam kokia banda, bet sargybas. pasiekdavo ir Rusijoj gyvenan
čius lietuvius. Po antrosiosTarp vaikų pasipylė grau- esam reguliari Lietuvos kariuo-giausia į vokiečių žandarmeri- dūs verksmai, o mes suėdom į _ . , , . _ ,Y . ..... .... mene ir be kariuomenes vado

Šėtos kautynės

TERRIF1C ’ "M*® 
REDUCTIONS W

S101HG Pff/CfS
(bolševikų) revoliucijos lietu-

Įsakymo atskirai nieko nedary- | Savanoris aplinkiniais keliais j vių padėtis pradėjo sunkėti,
sime, mušimės iki paskutinio P61" laukus nuskubėjo į savano- nors tuo metu diktatoriai per-

jau išvažiuojam gmt savos sa- kraujo lašo Raštag ir antspau- kovotojų dalinį pranešti daug dar nebuvo įsigalėję. 1918 
„ „ o—H le!e£)‘ Ir taJ.P daina nuskam- da patvirtinta augštųjų kari- vįską, ką patyrė priešo pusėje, m. vasario mėn. bolševikai Ru-

maistą o mes sekėm kiekvieną ! be]° P61, placlus laukus, atsi- nįnkų pavardėm_ Vėiiau per- ;Po neramios nakties, prašvitus sijoje dar nebuvo išbuvę pusės
jų judesį. Vienas išėjo arklioj musda™a? xaimo namus Kai- bėgugį gailestingoji iš; rytui, gerai matydami taikinius i metų.
kinkyti į tvartą ir pastatė prie;1110. pa^ eJusieJi s epe i ' t,ojgevįkų pusės pareiškė, jog Jau mes kovėmės Šėtos priemies Kai per užsienį atėjo žinia iš 
jo durų savo šautuvą. Milici- i n^aV? mun^s &®ros oties m boĮ§evįkaj tikrai rengiasi mus į čio laukuose. Stiprios sniego Vilniaus apie Lietuvos Nepri- ‘ 
ninkai tuojau paėmė ir paslėpė | kėdami’ 0 musų damos V1S tolo‘ j pulti. Mes tai riša žinodami aty i PŪSOS Slostė karių veidus. Kul- klausomybės paskelbimą, Rusi ! 
šį jiems labai reikalingą ginklą. Panevėžio batalionas stiprinomės. išstatėm ap- koms_ zvimbjant- pūgai šėlstant, į joje gyvenantieji lietuviai su
Vokiečiai ilgai jieškojo klausi- , . v . link Kėdainių miestą stiprias i maišėsi viršilos Balio žodžiai: didžiausiu džiaugsmu sutiko tą
nėjo, bet šautuvo nerado, susi- , Atv^ J_“us Jau sargybas. ; pirmyn, pirmyn, nebūkit bailiai, jų lauktą maloniausią žinią ir
keikė ir išvažiavo. Pasilikę vie-jfT h™k iLTTZkuriu k°V°S komandos žodžiai VPatin?ai ^judo.
ni eriebėm kas skudurą kas tallono stabą’ keletą atvykusių Kautynės ir žvalgybą aidėjo išilgai kanų grandinės. į Bolševikai šoko viską nuslo- 

’ 6 , karininkų ir kareivių. Visų vei-

jos vietas.

Prasidėjo kraustymasis. Dė
jo savo mantą į vežimus, lietu
viškus lašinius ir šiaip įvairų Į

roges ir iš visų jaunuolių lūpų 
pasipylė daina (Sudiev, sudiev,

GENUINE ALUMINUM SIDING
SPECIALLY 
PRIČED AT $5950 PFR

SQUARE
INSTALLED

Baked Enamel Finish, Alaminum Foil Insulation Under Sid- 
ing, Indivtdual Aluminum Corners and Nationally Kaova 
Branda. Ali First Class Materials.

EXAMPLE: HOUSE 20x30 FT.. .$595

Po atkaklaus mūšio pasisekė pinti. Svarbiausia — griebė su- 
bolševikus apsupti, ir visą die- naikinti buvusį tada Voroneže 
ną tęsiantis mūšiui, vakare per Rusijoj gyvenančių lietuvių po- 
galė atėjo į mūsų rankas. Bol litini centrą. Pirmiausia nu-

šluotą, kas kibirą vandens ir daj yžę kovą 1919 m. vasario mėnesi bol
onėm valyti okupantų paskuti- Mcę „emenkiau ka- ševikai puolė Kėdainių miestą
nes liekanas. Vėliau gavom iš atrodėm ir ia.11 čia nra- ir j° apylinkes. Pradėdami mū-
mflimiAc štahn arkli ir nn^X atroaem, ir jau Čia p a lc aLCJU } musų ranaas. £>Olmilicijos stabo arkų, roges ir dėjom tikrQ karįQ ^^.,51. bolševikai puolė musų stip- ševikai nebeišlaike Dasitrauks
du šautuvus, kurie musų pa- m rikiuotės, pratinomės! ™ užtvarą, esančią Kolupių Bolšlrikų nuosto ! ^^4^°
dėti žymiai palengvino, nes ne- šaudytį .f n gan. .kaime ir padarė nuostolių. Po DŽIAZAS - KAPELA
b^eikejo mums peštiems vaiks- , dams .Qg Kedainiuose tveriasi į atkaklaus mūšio užtvara atsi- nu septyniasdešimt pate- S M A G U T I S”
aoti, o su ginklais buvom daug Lietuvog kariuomenė. iš visos ;traukė ! Kėdainių priemiesčio paėmėme aštuo kTam '^vauja PETRAS ŠATULIS,
saugesni, ns vietinai bolševikai -et„vn„ kamDU iaimuoUai su į pozicijas, kur buvo užimtas kie- . ’ . , ę’ Paexneme astuo* galina užsakyt, pas.imksminin.ams, šo-
loiko; L-S1S rrolvoo rrinb-1,, DieUlVOS Kampų jaunuoliai su j _ niollka lauko telefono apratų, kiams ir kitolucms parengimams. Kreip-

. ’ g ų ryšulėliais rankose kiekvieną :tas baras. Kovėmės dėl kiekvie d šautuvų i-šovinių tris sun tis nuo 6 iki 8 val’ vakaro-
mums grėsė išžudymas. , eną būriais stojo . kovotojų nęS-žemės pėdos visa dieną iki kuIkosvaidžiug dau^ 6936 so. maplevvood avė.

Šutintos bulvės Kalėdoms eiles ir per trumpą laiką būrys vėlyvos nakties, keisdami pozi- majgto įr kitokios karo medžią”
Ir taip slinko niūrios rudens išauS° ’ kelil* šimU* bata’ C’j.aS-. Vie,"Ur’ te' Sl? gos. Mūsų nuostoliai buvo .ma- ...

uup otiutu uuuiuo L liona stiprindami barus. Prieš aus- 1^ virtuvę ar vonią atremontuo-
dienos, pranašaudamos daug _ Unt pavyko mums perkirsti jų ZL ' nie”
vargo naujiems kūrėjams. Kalė- Bolševikai irgi nesnaudė. Per gpaj-pyg įr užlįsti jiems iš už- Po šio mūšio sekanti mūšį, ; n,okanii .apskakiav'rnai treste ir
dose Barklainių bažnyčioje pri- tą laiką užėmė Panevėžį, Ra- pj^kaJio, įstumti juos į paniką, labai bolševikams nuostolingą, ■ *>ist pi. šiokiadieniais ir sėkm. s

mygalą, Truskavą, Pagirius ii kur tuo jajku ir žuvo ties Tau- turėjom Pagirių miestely, kur
Šėtą, o kitas sparnas, mus ap- įjūrių kaimu pirmas ' Lietuvos mums juos. visiškai apsupus
sukdami, nužygiavo į Alytų. gjĮvanoris Povilas Lukšys. Bol- mažai kas iš jų pabėgo iš ap-

mybės šventės. Žmonės žvaira- Užimtose vietose sutvėrė stip-‘ gėrikai n^beatlaikė. pakrikę pa- imo katilo.
vo į milicininkus. Vieni juos rius vykdomuosius komitetus. sįtraukę ; šėtos miesteli, kad .. t.,., _ kaimM kjlim<k

kuriems buvo įsakyta išėjusių •.a.kvtu įr vėl eriėtu oulti ■ + P . . P° “ » :... susu a.Kyiu ir vei gaietų puiri rn -stas po miesto, per visa tų
Lietuvos kanuomenen savano- vn , H ... t *
nu turtą atimti ir išžudyti ar- dovybė grr:v tai s-r n 
timuosius gimines. Vekiliausia- delsdaird ^og juos -.u 

bandas. Milicininkai parėjo na- iš visų buvo Ramygalos vykd. tok?
mo į savo būstinę, išsišutino komitetas.

Prieš puolant buvo nusiųstas dMOS«s buvo įsoloks-
Komrteto hkv.dav.mas mieste|į apaa. tao iš Lietuvos žemės už jo-

Savanoriai kūrėjai vieną nak- rėt jų pozicijų. Savanoris B. S|OS ribū-
įti pasikinkę penkerias roges, grįžęs iš vokyčių nelaisvės, tu- CLSTOM BUCHERING--------

Vieną dieną du milicininkai [įsėdę apie 40 vyrų, viršilos Va- 1 ėdamas belaisvio rūbus, pui- s.. i.umnt užsakymą *gaivij«,».
nuvyko Panev8žio apskritin pas ilonio vadovaujami nėr užšąlu- kai atliko uždarini. Nuvykus ! "l,-s '..šius. išlydykite. .. ! J . t . , . , v musu mudurliiy sanitarišką skerdvk-
muicijos vadą gauti tolimesnių sias balas ir miškus, išvažiavo jam į Šėtos miestelį, jis buvo iu. Darbą atu. ka tcLsinKai paty..- 
instrukcijų. Nuvykę pamatė į užfrontę vykdomųjų komitetų sulaikytas pirmosios bolševikij „'rdjtu"ams ','-7r?»X.u'-iamt'-.' '"""J
baisų vaizdą: jau prisiartinu- medžioti. Buvo pasirinktas nar sargybos ir nuvestas į bolševi- iu kkky dai kinc

. u -• »si uKom, siipianstom. .suv> nioiani.
sios raudonosios bandos užima siausias ir stipriausia-: postas kų štabą. ku4 buvo stropiai iš-
miestą. Žydai su vėliavomis '— Ramygalos, ir tą pačią nak- tardytas. Jis sa!':ė:i
pasitinka raudonuosius. Kiti j tį, dar prieš auštant, iš mūsų iš vokiečių nelaisvė-; ir kėliau-1 " r,! 1 r«P:Mi;.«IO. NAMI SAVJNINKAJ
ant bačkų drožia prakalbas, ra- pusės be nuostolių, šešiolika jąs į namus. Bolševikų paragin IR k<>ntraktokia 1
gina pjauti “buržujus” ir tt. komiteto narių sėdėjo savnorių tas stoti į jų armiją, jis sutiko. oni.d,. atnaujinimas •sanding

sirinko daug žmonių, užgiedojo 
“Gul šiandieną”. Bet milicinin
kams buvo nemalonios šios ra-

vadino dykaduoniais, lengvos 
duonos jieškotojais, kiti ragino 
stoti bendron kovon prieš ar
tėjančias iš rytų raudonąsias

bulvių su spirgučiais ir pavalgę 
išėjo nakties sargybom 

Savanoriais į kariuomenę

m tų vasarą ėjo į mūsų rankas, 
ir dar tais pačiais metais vėly
vą rudenį, bendromis visos lie
tuvių tautos pastangomis, rau-

Arti Rf. SS ir 2 1.
kas# Ii c n ir x H.

gi Tol, fJrytslakc 3-Š7S1

atdara

th n jinimas
▼z j • ..... . J _ . . _ _ ,v ’ ♦ iinishinf*”. Pirmos rfifdra dar-Kadangi mes civibai apsiren- rogėse, rai buvo keturi rusai, tik sakėsi noris gqzh trumpam h;,s už žemiausias kainas, mieste n 

plikiu iehkUioMe. .A. E. Brizic. 3823gę, tai jie mūsų nepažinojo ir o dvylika vietinių parsidavėlių, laikui į namus, nes seniai bu- w Blsf PI šiokiadieniais
mes, atsistoję prie milicijos va- daugiausia žydų kilmės. Par- vęs ir namiškų labai pasiilgęs, bukite itKimnce 5-1143.

do namų sienos, liūdnai sva- vežu*- juos į Kėdainius pastarie Bolševikų štabe jis išbuvo visą
jojom apie paskutines milicijos ji turėjo stoti prieš te’sraą: naktį. Atsigulęs ant suolo ėmęs
dienas. juos teisė karo lauko teismas knarkti, ansimetęs rtregąs. Bol-

Parvažiavus namo buvo nu- ir padarė nepavojingais... Kitų ševikai. manydami kad ji mic-
pasakoti liūdni įvykiai Panevė- valsčių komitetai, išgirdę Lietu- ga. nebodami visko, tarp savęs
žyje. Po trumpo pasitarimo bu- vos kariuomenės kietą kumšti, kalbėjo bei tarėsi, keikėsi, jog

dr

Telef. HEmlock 4-2731

DfiMESIO. NAA1Ų SAVININKAI!

priemiesčiuose. A. L Brizic. 3823 W.
šau

kite REliance 5-1143.

GAS OR OIL 
HEAT CONVERSION 

B U R N E R S
Mes turime RĖPI BL.IC. BRYANT 

ir YORK išdirbysčių
“DEL GERIAUSIŲ“

I'ž žemiausias kainas
TH. BK.erly 8-7S37 ~~

Susitarkite dabar. inžinierius atsi- 
lankys ir nemokamai apskaičiuos 

tuojau įtaisyti arba ateityje 
Arba pasiųskite kuponą

Automatic Hcj.linų r i.Kinccrs
H»735 l'hurcl, St. 
fhieago, Illinois

Name ................................................................

Address ............................................... ..

City .....................................................................

Satte ...................................................................

Dėmesio, namų savininkai!

Sužinokite mūsų apskaičiavimus 
pirmiau!

’IL RITE LEIDIMĄ ĮSn.USVTI 
GAZINf APŠILDYMĄ

Plačiai žinomi perdirbimui j gazinj 
apšiid. įrengimai pilnai įtaisomi

ir sek m. į
$200

Plačiai žinomų išdirbysčių —

DfiMESIO, 

CHINCHILLŲ PIRKĖJAI
Pilkite- iš patikimo žiiiok;his. 
Climchillą veislinės poros, tikrai 

veislltiKOs. Nt'HA registracijos doku
mentai. A. A. HBJtMAN, Antioch. 
III. Tel. Autiocli 467—1-2.

1 Bryant Janitrol & U.S. Radiator 1
nuo $285.00 iki $325.00 

| Skambinkite BAyport 1-4507
PETERS HEATING 

SERVICE
9849 So. Benfcley Avc.

FINEST INSULATED SIDING

$3450 PER <
SQUARE J
INSTALLED

The Original INSEL-Shakes, Lumaside and Bird. White 
Grey and in Beautiful colors. Plūs full line Nationally 
K&own Brands—Complete Insulation. Ali First Class
Materials.
EXAMPLE: HOUSE 20x30 FT...$345

SPECIALLY 
PRICED AT

GENUINE ASBESTOS SIDING

$3450 PER
SQUARE 
INSTALLED

Nationally known Brands availabls: Such ss Glatez and 
Vitramic, stc. Whits and Beautifnl Colors. Plūs complste 
Insulation under Siding. First Class Materials.

EXAMPLEi HOUSE 20x30..

SPECIALLY 
PRICED AT

$345
Our Low Pricc Policy effectcd by carioad buying direct from fhe 
tacrory. tcw Overheed' Tcrms Available—’Jp to 36 Months to. Pa y i 
Ouality Workmqnship Guarsnteed—Posifively Ho Seccnds.

MAIL COUPON N0W OR PHONE 
DIversey 8-7735—DIversey 8-7810

or EAstgate 7-9610
Phone 9 A. M. *o 7 P. M. Sunday 10 to* 4, CALL COLLECT į

■•I I a 
a a 
g 
8

» B 
■

»•••••••• S3K«ifv PHoil®
o ALUMINUM SIDING C1NSULATID SIDI--------- s^f

! CONSOLIDATED BUILDING MATERIALS CO. 
• 3236 N. SOUTHPORT AVĖ.
i CHICAGO 13, ILLINOIS
■ Name

SCity..
□ ASBISTOS SIDING

“IIN4 .

k

Pilnas pasirinkimas vyno ir degtinės vietos ir užsienio 
gamybos. Apsimoka atvažiuoti kad ir iš toliau, nes 
mokėsite pigiau. Alus vietos gamybos ir iš Europos.

SORINFS WINES & LIQUORS 
SI 14-16 South Kedzie Avenue

Telef. GRovehilI 6-9270 arba PRospect 6 1180

'Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu žinių

LIETl’VIV AUDITORIJOJE. 3133 S. Halsted St.. šį šeštadieni, vasario 16 d.. 7:3fl valandų vakare DIDŽIOJOJ! SAEPJE parengimas, grojant BALIO PAKŠTO orkestrui
RUOŠKITĖS 23 D., VASARIO, LIETUVIŲ AUDITOBIJOS Didžiajam kaukių baliui. Prizai-piniginės premijos už gražiausas kaukes. įėjimas tiktai .......................................................75 centai

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE mažoje svetainėje — naujai išdeko motoje, kiekvieną sekmadienį galima jaukiai praleisti vakarą prie gražios BALIO PAKŠTO kapelos. 
~ ■ ----------------- - ----------------------------------------------------------------------- - įėjimas nemokamas. Pradžia T valandą vakaro.
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$S.vO per year outslde of Chirago 
$9.00 per year in Chicago & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Foreiga $11.00 per year.

PRENUMERATA: 
Chicagoj Ir CiceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užsienyje

Metams % 
$9.00 
$8.00 

$11.00
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$6.00
$4.50
$6.60

$ mSn 
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$2.60 
$3.00
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$1.00
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(Jam svarbu išlaikyti jatgimusią ' 
ir persimainiusią sielą malonės 
saulėtoje ir gydančioje erdvėje.
Bet žmogus yra kitoks. J«s Gyvenusieji nepriklausomos 16-sios minėjimą mano gimtinės 
fcaiblžia neatidėliodauiss. Grei- Lietuvos laikais Lietuvoje atsi- -Krekenavos, Surviliškio, Trus- 
tai pasmerkia. Atleidžia gi sun mena, su kokiu iškilmingumu; kavos-rajone. Artėjant 1919 ru. 
kiai. Kariais pagunda manyt i.; buvo švenčiama Vasario mėn. ivasario mėn. 16 dienai viename 
kad žmogus yra gimęs budelis. 16-ji diena. Tai buvo džiaugsmo ‘‘mekeno” žemės kaime susirin- 
Ypatingai mases žmogus, pasi- iv pasiryžimo diena. į ko vieną vakarą jaunimas pasi
griebęs Įstatymą Į savo nęšva- Bel kitaip atrodė toji Vasariotarti’ kaip švęsti Vasari° mėn* 
rias rankas, kai minia klvkia mėn 16_jį diena pirmaisiais Ne- Į dien4- Jaunirnas> žinoma,
kraujo ir keršto. Todėl prisi- priklausomos Lietuvos metais.'buvo labai patriotiškai nusitei- 

: pažinti nuridėjėliu prieš žmc- Net ir tuometinė laikina Lietu-1 kęs\ Pasikalbėta ir nutarta: 1)
Atgaila niekada neves Į šie- nes yra labai sunku. O prieš , vos sostinė Kaunas buvo prislėg- prašyti vietos kleboną atlaikyti

gražinu tik « anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų’turi- įlos persimainymą ir atgimimą, visus kitus nusidėjėlius, kurie ta. Iš visų pusių artinosi prie 8V' Mišias, 2) įskelti įetuvos
____________________________     jei žmogus neprisipažins, kad savęs nusidėjėliais nelaiko, . Kauno rusai-bolševikai lr vi- venavaJs’

'jis yra nusidėjėlis. Nusidėjėlis i toks veiksmas galimas tik be- siems lietuviams rūpėjo tuomet 
i savo pačia prigimtimi ir visu 1 galinėmis pastangom!-; ir hero- Re kaip švęsti Nepriklausomos

Atgailos simfonija

BRUNO MARKAITIS, S. 4. 

II. Marche funebre

Pirmoji Vasario 16 "niekeno" žemėje
J. RAPŠYS, Chicago, III.

EINA T3IJ.AIJ
kamchatka! 

(U. S. S. R) J

!*/i ,
MA O* OAHor.c

SAKHALIN 
|(U. S. S. # J

Redakcija straipsr'is taiso savo nuožifira. 
saugo, juos 
nj neatsako

Nesunaudotu straipsnių ne-

KM
OCfAM

Ojiokiro
E

Strėlė rodo vieną Hokkaido 
salyno mažų salų. Salynas 
nuo seno yra Japonijos. Už
grobę Sachaliną ir Kurilų sa

las, rusai eina toliau.

kelių kaimų žmonėms j vieną 
vietą ir ten paaiškinti jiems tos 
dienos reikšmę lietuviams, 4)Pagarba rašytajam Dievo Žodžiui

Vasario mėnuo JAV skiriamas spausdintam katal. žodžiui gyvenimu, 
labiau sustiprinti ir plačiau paskleisti. Katalikiškos spaudos Sui uždeda dvi sunkias parei- žmogus ramiai pris;mins, 
draugijos, leidėjai, laikraščių vadovybės ta proga atskledžia
žmonėms savojo darbo plotus, aiškina siekiamus tikslus ir krei- _____r______ r____________ _ ____ _________ _________r._
piasi Į geros valios žmones savo auka, darbu ir atsidėjimu jiems jėliu Dievo visa matančiose žinimas atrodys^ne tik reikalin- ieįsta tylomis. Kiek sąlygos lei- . ir surištas ^-gyvybės

Todėl atgaila žmo-jjišku nusistatymu. žinoma jei k|etuvos paskelbimo pirmąjąmetinę sukakti, bet kaip atmuš-1 Išsiskirstant sugiedoti Lietuvos 
, iti bolševikus. Bet, žinoma, netb‘mna-

. . . ir anais sunkiais laikais toji is-! Nutarimas buvo gražus, bet jo
Pirmoji: prisipažinti nusidė-P?s tai ir grašis pnsipa- torine Vasario 16-ji nebuvo pra- įvykdymas nepaprastai sunkus

padėti. ' akyse. Prisipažinti ne tik lū- gas' ir lo?iškas-
Viena savaitė šiame mėnesyje (vasario 10 - 16) yra spe- pomis, širdimi, bet visu gyveni-

cialiai paskirta rašytajam Dievo žodžiui — Šv. Raštui paminėti, mu- Neužtenka muštis i kruti- ...... ....
•• a a- • .. .. y • ij. i*i • ne užversti ned.tkelid.ms, a.kme- nesekti f&riziej&is, kai jie pas-J, savo tarpe artinus ,r jo mintimis gyvent,. Je,gu katalikai SQrsukdavo veidns.
supranta ir brangina kiekvieną spusdintąji žodi, stovinti Am- a P tes okia C1OS uo , , . , ... ■■

do, 1919 m. vasario mėn. ig_jj netekimu. Apie tą nutarimą su- 
diena buvo švenčiama ir Kaune, žinojo, žinoma, ir netaip patrio- 

Kristus Įspėję savo mokinius įr kitose dar bolševikų neužim- tiškai” nusiteikę žmonės. Ir pra- 
toše Lietuvos vietose. . sidėjo reakcija, prašymai ir a-

šaros, ypač lietuvių motinų.

Atgailos simfonija
Pereitą šeštadieni mūsų skai

tytojai bus pastebėję keistą 
sekmadienio rimties antraštę:

Frontu? besikkeičiant Motvvai visai aiškūs: progra- presto con fouco. Tai yra ita- 
Daug sunkiau buvo švęsti tą mos išpildymas jokios naudos diskas užrašas, užrašomas prie, . . .. bes. Maža paniekinti ir pasmer kad visas miestas žinotų jų do-

zmosios Tiesos sargvboie, tuo labiau jie gerbia ir įvertina Šv. ... , , rvhp- kni -iip __ fari^ieia; _  - - -- ---
x -i - x - i-s- ” - .. A - • m- ___ktl nuodėmingas valandas. Ne- ‘J1*’ . .. kuria neduos, o pasėkos baisios: ini-■ muzikinių kūrinių, nurodant,

aStą’ \x iev<3me‘es •’ n^nosms lesos pakanka pažado nekartoti ne- Pakvietę trimitininkus dahn- ' vadinamojoj “niekeno” ciatorių mirtis, kunigų ir šei-; kaip juos reikia išpildyti. Jis
r,Pannk,^V-rU’\ Reitokaž- dav° .el^tO^ 'Šmaldą- gyvai ir ryžtingai,
kiekviena kal.kiska tauta stengiasi šv. Rastą geriau pažinti, jį kQ teigiamo Reikia statybinio ' matytų gailestingą verždamiesi i Lietuvą nužudymas ar ištrėmimas. . Tie jšia antrašte tėvas B. Markaitis,
suprasti, pamilti, o ji suprasti ir pamilti padeda tikslus, ir baž- į jr kūrybinio elemento. Mat, ne- širdį ir dosniąją ranką. ; dar netUrėjo kelių šimtų divizi- motyvai, ypač vargšių motinė- ; gj pavadino pirmąjį savo pa- 
nvtinės vyriausybės patvirtintas Šv. Rašto vertimas Į gimtąją ; užtenka sugriovus pastatą pa- Todėl Pasipažinti^ nusidėjėliu jų ir negaiėjo turėti nei ištisi-: Įill ašaros, paveikė iniciatorius : aiškinimą apie atgailą. “Drau- 
kalfcą. sigirti, kad čia stovėję prosti- ' Prieš žmones nereiškia, viešoje nįo fronto, neį geležinės uždan- ir nu° programos išpildymo bu- t gę„ skaitytojai turės progos

Lietuvių tauta, priėmusi krikščionvbę, taip pat iš pat pra- kuojos ir neteisybės namai Rei perskaityti savo nuode- gOs. Lietuviai, norintieji eiti sa- vo atsisakyta. Nutarta išpildy-, s&kan--ais šeštadieniais skaity
džių stengėsi turėti šv. Rašto vertimą gimtąja kalba. Įvairūs kia naujų sienų, naujo stogo ir arba kk*vienam ------- - =  ----------- —- t,k ,

sutiktajam prisistatyti: “Tams
ta, esu nusidėjėlis”. Tai būtų 
pigus nuolankumas, gal — iman 
tri’ išdidumo forma. Prrsipa-

naujų arba reformuotų gyven
tojų. Vadinasi, prisistatyti Die 
vui nusidėjėliu reiškia atsižadė-

jo brangintojai daug paskyrė darbo ir aukos, bemėgindami tiks
liai ir gražiai pateikti lietuviams katalikams Dievo žodį jiems 
suprantama, gimta kalba.

Visas šių darbininkų ir pasiaukojusių mokslo vyrų pastan
gas apvainikavo žema;čių Dvasinės Seminarijos prof. kun. Juo
zapas Skvireckas, dabartinis Kauno Arkivyskupas ir Metropoli
tas, veik visą savo darbingąjį gyvenimą paskyręs Šv. Rašto 
vertimui ir aiškinimui lietuvių kalba.

1922 m., kai Žemaičių vyskupija šventė 500 metų sukaktį 
(1421 — 1921), šv. Rašto Naujojo Testamento pilnas vertimas 
pirmą kartą buvo išleistas pasiaukojūsio jo vertėjo vysk. Juo
zapo Skvirecko rūpesčiu. Jis džiaugėsi, kad “leidimo darbą at- tys bei jų gyvybinis susikrvžia- 
likti padėjo J. E. vyskupas K. Paltarokas ir a. a. kan. J. Tu- į vimas taip pat yra gyvos tikro- 
mas. Spausdino Otto Elser spaustuvė Berlyne, nes Lietuvoje i vės, nuolat -plaukiančios la’ko 
atspausdinti anuo metu buvo dar perdaug sunku”. ; upe. Todėl ir žmogaus nusiže-

Nepriklau somos Lietuvos gyvenimui gerėjant, pradėjus aug- minimas ir prisipažinimas nusi 
ti mokyklii tinklui ir apskritai suklestėjus žmonių švietimo rei
kalams. J. E. Arkiv. Juozapas Skvireckas 1936 m. išleido II 
pataisytą Naujojo Testamento laidą. Šiuokart garbingasis ver
tėjas tikrai galėjo pasidžiaugti, kad “antroji N. T. laida atspaus
dinta jau Kaune. Net ir popieris jai pagamintas Kaune. Teks
tą taisyti ir korektūrą vesti savo patarimais ir rūpesčiu padėjo 
nenuilstami šv. Rašto brangintojai: J. E. arkiv. Pr. Karevičius,
J. E. vysk. K. Paltarokas. J. M. prel. A. Dambrauskas ir bent 
dalimi profesorius A. Salys”.

Rūpestingasis vertėjas vis svajojo išleisti dar tobulesnę ir 
« pilnesne N. Tęst. laidą ir tai tokiuo skaičiumi, kad “kiekviena 

katalikiška Lietuvos šeima galėtų Įsigyti sau paskirą Naujojo 
Testamento egzempliorių. Ir jo vertėjui, sulaukusiam tuo metu 
25 metų vyskupavimo jubilėjaus, tai būtų buvus didžiausia Dan
gaus malonė ir tikra paguoda”. Deja. okupacinės bėdos ir rū- 

H pėsčiai darbą išdraskė, Lietuvos katalikus ir garbingąjį vertė- 
'* ją išbloškė svetur.

Ir ištrėmime begyvendamas, arkiv. J. Skvireckas Įdavė lie
tuviams i rankas IV N. Tęst. laidą, išleistą jau svetimoje žemė- 

— Vokietijoje, Stuttgart 1946 m., kuri tikintiesiems buvo da
linama kaip “Amerikos R. Katalikų Vyskupų dovana tremti
niams Lietuvos katalikams”.

Šv. Rašto savaitės pržsmė ir garbingojo Šv. Rašto vertėjo 
lietuviu kalbon tarti žodžiai IV N. Testamento laidoje skiriami 
visiems katalikams, kurie myli, brangina ir skaito rašytąjį Die
vo meilės žodį. Jį skaitvti ir nagrinėti šiandieną reikia labiau 
nei kada nors. “kai pasaulis tebėra paskendęs nelaimėse, kai 
milionų kare žuvusių kraujas dar nėra visai išdžiūvęs, kai tflks- 
tančais ir net šimtais tūkstančių ir milionais skaičiuojamos bai
saus karo aukos”... (J. E. Arkivvsk. J. Skvireckas).

o--------------- ------—--- j“ . ... . j oc’jao.iivicu.s
vanoriais į Lietuvos kariuome-' kur sąlygos leis, tik vieną; atgailos simfonijomnę, lengvai per tokį frontą per- programos punktą: sugiedoti, ^įtas tns at^ailos Jonijos 

susirinkus kaimo žmonėms, Lie- aaus>
tuvos himną.

ti konkretaus blogio ir apkabin-
ti kMKreta sėri ištiestomis ran žinti nusidėjėliu, reiškia pakeis
komis ir mylinčia širdimi. Mes
ti griovimo darbą ir imtis sta
tybos visame gyvenimo plote. 
Juk sielos atgimimas ir persi- 
mainymas yra gvva tikrovė, ku 
rią reikia palaikyt? organinių

ti savo neteisingą nusistaymą 
ir skubotą numonę. artimo at
žvilgiu. Spręsk ne pagal save ir 
kitus, bet pagal silpną žmogaus

eidavo. Bolševikų kariuomenės 
daliniai užimdavo pafrontės lini
joje tik didesnius miestus ir 
miestelius ir ten įsistiprindavo. 
Kaimai pafrontės linijoje dažnai

kurios bus pavadintos 
šiais muzikiniais vardais: Mar- 
ehe funebre. Andante cantabile 
ir Largo majestozo. Šie muziki

prigimtį, kuri be Dievo malo-
___  __ Yra nevaisinga žemė. augi- i niekas tuose kaimuose nešeimi-

augimu. Gėrio ir blogio bui- lnanti P’ktžoles ir nususius krū- : ninkaudavo. Tokie žemės plotai 
'mokinius. Prisipažinti nusidėję pafrontėje ir sudarydavo vadi-
liu reiškia Įsitikinti ir persiimti 
didžia tiesa, kad mes visi esa
me vieno amžių Tėvo vaikai.

Areštai
Bet ir apie tokios kuklios pro- nių kūrinių išdėstymams skirti 

likdavo niekeno nevaldomi. Vie- gramos išpildymą sužinojo bol- nurodymai turi tikslo pagelbėti 
na ar kelias dienas tuose kai- i ševikai ir, kai jie pasirodydavo pilniau suskambėti mūsų sielos 
muose šeimininkaudavo raudo- “niekeno” žemėje, prasidėdavo simfonijai. Gavėnios laikas 
nieji, o kitą — lietuviai, o daž- ' areštai. Atsargesni pasislėpė ir kaip tik yra skirtas išgauti iš 

į nai būdavo ir tokių dienų, kad išvengė arešto, o neatsargūs ir mūsų sielos turtingesnei muzi- 
ramūs gyventojai, ypač tie, ku- kai.
rių sūnūs buvo įstoję savano- ______ '
riais į Lietuvos kariuomenę, bu- Filmu žvaigždė mokosi 
vo areštuoti ir patalpinti Pane
vėžio kalėjime. Į tų areštuotųjų 
eiles pateko mano tėvelis,

namą “niekeno” žemę. Ypač 
daug atsiminimų užsiliko apie 
tokias vietoves, kurios netoli

tikybos
, Yirginia Mayo, viena iš Hol- 
lywoodo filmų’ žvaigždžių pra

dėsiu turi būti nuolatiniai gv
va ir sąmoningą tikrovė, kerti
nis akmuo žmogaus ir Dievo 
santykių pagrinde. Vienkarti
nis gailesčio žodis ir veiksmas, 
tiesa, sukuria nuaia tikrove, 
bet ia reikia maitinti ir nalaikv 
ti amžinai gyvu ir sveiku nusi
žeminimo krauju.

Iš čia išplaukia meilės Įstatymo i nuo mano gimtinės ir kurios dn sūnus į Lietuvos ka- d^jQ į§ vysk. F. Sheen imti ti-
visagalė versmė ir krikščionis- dažnai jausdavosi niekeno ne- riuomenę ir visa eilė kitų mano pamokas, turėdama nusi-
kojo teisingumo konkrečios for valdomos, kaip tai: Krekenava, kaimynų. Bet, ačiū ievui, jų SĮaįymą pereiti į katalikybę.
- žmogus tampa žmogui Surviliškis. Kalnaberžė. Anv- ^tas tragiška: nepasibatge. ----------------mos 
uostas, 
namai.
plaukia Į taikos ir bendradar
biavimo santaka. Klaidas ten-

uzuoveta ,r paguodos J ™ Truskava. ^meS^ga”^“:

Opozicines srovės su- Tose vietovėse gyvenantie- vėži ir visus tuos areštuotuosius ’ 
siems lietuviams irgi norėjosi pgjeido.

Išdalino daug spaudos
Catholic Truth draugija per 

1951 m. JAV-se paskleidė 194,-
švęsti Vasario 16-ją, nors tai * , 000 brošiūrų ir kitų spaudinių

įka pripažinti klaidomis, bet teis buvo surišta su didele rizika. Jei Nors ir labai kuklus buvo tarP įvairių tikėjimų žmonių, 
i mas ir pasmerkimas palieka- švęsi, kas nors praneš raudonie- “niekeno” žemėje Vasario mėn.
1 siems, ir kai jie užims “nieke- 16-sios dienos minėjimas, nors Tk. kurie gyvena tik naudos

no” žemę: mirtis arba kalėji- be aukų, be ašarų neapsėjo, bet jieškodami, yra visi elgetos.
imi Dievui, žinančiam visas prie 

Antroji pareiga: prisipažinti į žastis ir motyvus. Žmogus pra 
nusidėjėliu prieš kitus žmones.
Mat, Dievas teisia, baudžia ir 
atleidžia dieviškai. Jis nesi-

J. L. Spaldingdeda reikalauti iŠ eavea daugiau i *? "*»vęsi-nepatiks lietu- visgi sustiprino kovotojų už
•’ vt T v - viams» kai N savanorių daliniai Lietuvos laisvę pasiryžimą ir ti--------------------------------------------

negu iš i u. o m u u rs “njekeno” žemę. kėjimą, kad iLetuva atgaus vylė. Reikia tikėti, kad neapvils
tampa bendrosios laimes kure- j •

Slaptas jaunimo pasitarimasjas, grioviku skaičių sumažinęssmulkma ir, vieną kartą atle:-
dęs. nebesigaili, nebeprikišinėja. viena atgimusia širdimi.

31 tęsinys
Antrasis žmogus, gyvenąs manyje, jau ne bailiai, 

bet atvirai ir iššaukiančiai žiūrėjo į mano sielą. Jis 
smerkė mane už tai, kad aš, pragyvenęs visą savo gy
venimą atvirai ir drąsiai, dabar gyvenu niekšiška bai
me išsiduoti, gyvenu vagies instinktu. Antrasis žmo
gus manyje kikeno. Ko jis kikena? pagalvojau aš. Kas 
jis toks, kad jis kikena, kad jis drįsta kikenti ? Ar jis

laisvę ir nepriklausomybę ir vėl ir mūsų: anksčiau ar vėliau be
žydės kitų nepriklausomų tautų tuviai vėl nusikratys rusų-azia- 

Labai gerai atsimenu Vasario tarpe. Ir tas tikėjimas jų neap- tų-bolševikų jungą.

Jiems nieko nepritrūksta
Sovietų Rusijos ir jos satelitiniu kraštų komisarai gerai 

gyvena. Tai privilegijuoti žmonės. Kas jiems darbo, jei kiti 
žmonės badu miršta, laivės neturi ir persekiojimus kenčia, kad 
tik jiems yra gerai.

Pavyzdžiui, kaip praneša spauda, tikroji Rumunijos dik
tatorė Anna Pauker gyvena geriau negu Britanijos karalienė. 
Savo naudopimui turinti net tris autombolius, iš kurių du yra 
specialiai atgabenti iš Amerikos. Netrūksta jai nei jos drau
gams kitokių liuksusinių dalykų. O Rumunijos gyventojai ir pa
valyti dažnai neturi ko ir kuo žmoniškai apsirengti.

XIX j jai pačiai padaryti išvadas. Ji supras tą teoriją ir ja
šlykštus, apgailėtinas besislapstančio žudiko smal- persiims. Paskui aš pranešiu jai, kad teorija jau įgy- 

sumas kapstėsi manyje. Aš negalėjau aplankyti žmog-; vendinta, kad lygiavertis paimtas kaip auka už jos bro- 
žudystės vietos, nė pamatyti Molendruz. O aš taip gei- , lį ir mano sūnų. Paskui mūsų bendrai žinomos mano 

; džiau viską matyti, viską matyti savo akimis. i paslapties baisumas jau nebebus baisus, bet logiškai
Bedvyga, buvusi prie skardžio, galės man viską Pa^jstas veiksmas, keršto ataskaita. Mes pasitarsi-

1 atpasakoti. Skubėdamas aš užsimečiau apsiaustą ir me’. kaiP žlnią prancūzo tėvams. Juk mes
nuėjau į ją. Jos kambario durys buvo užrakintos iš vi- Sabme painformuoti juos asmeniškai tokiais sakiniais, 
daus. Aš pabeldžiau. Kurį laiką nebuvo jokio atsaky- kad °^’c’aJus mirties praneširnas jiems atrodys neįtikė- 
mo. Aš pabeldžiau stipriau ir pavadinau ją vardu. Už *r Potyre, kad jų sūnus nužudytas. Keistos
durų ji man atsakė: mintys pynėsi, tai pildydamos mane keršytojo pasiten-

— Atleisk, tėve, — pasakė ji silpnu balsu, — aš ki?imu’ ramindamos, kad aš surandu mano taliono teo- 
tuojau ateisiu pas tave. r’j°s bendrininką, tai nuklysdavo neįtikėtinais, pašali-

— Bet kokia istorija. Hedvyga, toji savižudystė niais takais’ sudomindamos mano dėmesį nerealiais 
— pasakiau jai, nustebintas jos laikysena. klausimais. Kas butų buvę, jeigu aš nebūčiau gimęs?

— Jie tai vadina savižudvste. bet tai netiesa, — Ar tada nebutų buvę viso to’ kas surišta su mano buvi' 
■ - • - — • jinu? Mano buvusio šeimos gyvenimo. Mano vaikų...

sustingau kažinkokioje pervėrusiojc mane bai- štai’ stalas* Jis egz^uotų. Jo atsiradimas nesu
mano sąžinė, ta tariama sąžinė, kurią kiekvienas su- . . ...
pranta reliatyviai ? Kodėl aš taip pat negaliu sąžinės atsake i mano žodžius Hedvyga
suprasti rdlatyjųai? Aš Ui galiu padaryti. Bet jis Aš sustingau kažinkokioje p-------- ------- ----------- R akmeninio
kom^ės baim^rTudrin^Vo^Tn^aSvS kalbi: Tai ne savižudystė? P™*!™* Mrvio formos, tai ppat egzistuotu. Ir Mo-
kavusio keršytojo pagal Nibelungų motyvus — pavir- 1Reisk,a žmogžudyste, 
tau į bailią, šlykščią menkystą, kupiną išsisukinėjimų,

1952 metais palaipsniui kils biznio veiklumas. Daug kur 
prasidės ekonominis atsigavimas. Mat, kai kuriose srityse bu 
vo atoslūgis.

negarbingą, menką.

Su plienine valia aš atlikau viską, ko iš manęs rei
kalavo taliono teorija. Mano Otono lygiavertis krito, o 
jo tėvai gaus pranešimą apie jo savižudystę. Prieš pa
saulį prancūzas nėra nužudytas mano kančios vardu.
Todėl aš ne išgydysi u savo ilgesingos kančios, aš nepa
lengvinsiu savo nebesugrąžinamo praradimo. Ir tol, 
kol žmonės to nežinos. Argi mane pasmerks žmogžu
džio vardu! O nesmerkite, gerbkite manyje keršytoją, 
kuris, kaip mūsų skraidančios keršto bombos, neša 
žmonėms nelaimes priešo žemėje. Pindamas taliono
teoriu, aS tik viena prasižiūrėjau. Aš nežinojau, kad __ _ ___ ____________
ryžtis pasiskelbti nužudžiusiu yra dar sunkiau, kaip j baisaus veiksmo bendrininką, Hedvygą. Iš pradžių aš 
ryžtis nužudyti kitą. < -supažindinsiu ją su taliono teorija, paskiau aš leisiu

lendruz būtų buvęs. Bet viskas tai būtų buvę kitaip, 
O, tėve, aš tuoj ateisiu pas tave kaip kad dabar susidėj°- Santykiai tų objektų, kurie

Vėl, lyg netekęs žemės iš po kojų, šlepsėdamas bu^ b«vę pasaulyje nesurišti su mano buvimu, būtų 
šliurėmis, grįžau į savo kambarį. Hedvyga tvirtina, k,ton,skl; Ir naiviai ir bergždžiai stengiausi įsivaiz- 
kad tai žmogžudystė. Reiškia, atsiranda įrodymų ku- duoti’ kaiP ta* viskas vyktų man nesant pasaulyje. Sta- 
rie leidžia netikėti pono Binderio savižudvstės teorija. ’asiturjet^ klfo savininką. Karas būtų kariaujamas, ir 
Pirma taip aistringai panorėjęs, kad žmonės ižnotųJ ^ol^ndruz būtų belaisvis. Bet jis dirbtų kitoje vietoje, 
jog tai nužudymas, ir vadintų tai nužudymo vardu, !r akmuo> tas aštrusis akmuo, nebūtų žmogžudystės 
žiauria ataskaita dėl keršto, dabar aš kaip šlykštus bai- Irankis ".
lys, niekšingai bijojau, kad teisybė neišeitų aikštėn. Aš greičiau pajutau, ne kaip pastebėjau, kad Hed-

Hedvyga tačiau neatėjo pas mane ilgesnį laiką. Aš j vyga įėjo į mano jau aptemusį kambarį, kurį ankstyva
ėmiau nekantrauti ir pykti. Ji. suprantama, ir iš tolo prieblanda apklostė pilkais šešėliais, 
neįtaria, kas dedasi jos tėvo sieloje. Aš jos taip lau- — Tu taip ilgai neateini, — su priekaištu atsisu
kto. Aš sėdau į savo patogią kėdę, ir mintys sūkuriu kau į ją. — Aš gi tavęs laukiu. Pasakok greičiau, ką 
nubloškė mane keistais keliais. Aš galvojau rasti savo tu ten matei. Kodėl čia gali būti žmogžudystė?

(Bus daugiau)
CopyrigAf, 1952, by awthor

f
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REAL KSTATE • CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS • 4
$13,500 arba už geriausią pasiūlymą! 
Pirki’e tiesiog nuo savininko! 6 akrai že
mės su 26x60 “cabin” stiliaus namų (pū
linių lentų vidus) puiki vieta mažam 
bizniui, arti Peoria ant Route 150. Sa
vininkas serga, reikalingas pinigų. Rašy
kite arba skambinkite savininkui Noah 
Zobrist, 101 Indiana Avė., Morton, HL 
Tek Morton 6176.

Savininkas parduoda 84 pėdų 
kampinį sklypų prie

72nd ir Maplewood Avė.
šiaurrytinis kampas.
CHAS. P. KAL 

6322 S. Western Avė.

PROGOS — OPPORTUNITLES

DO-RITE CLEANERS & TAI LO ILS

HELP WANTED — MOTERYS

FOUNTAIN GIRT
Apleidžia miestą, verčiami parduoti ! _...... .... . .. . ..
rūbų valyklą-siuvyklą. Pilnai ireng- '.D,r.bt‘ dienoms ar naktims,
ta. Puikiai einąs biznis. -Nuolatinis darbas. Valgis ir "um-

See Sundav 2 to 5 P.M.
10910 St. lx>uts Avė. 

Residence vvith small apL in base- 
ment. 5 years old. 2 refrigerators,
stove, dryer, gas heat, garage. 

$20,000.00
J. RAY DAVIS, RALTOR

1715 W. 95tli 
Hllltop 5-5700

Savininkas parduoda, tobulam stovy, 
5 kamb. •kranch" namą arti 63rd ir 
Karagansett. Gazu-karštu vandeniu 
apšild. Veneciškos užuolaidos. 1% 
auto. garažas, iš šono privažiuoja
mas. Puiki vieta "Clearing” ir in
dustrijos darbininkui. Tuojau uži
mamas. Teisingai įkainuotas, nori 
skubiai parduoti. Skambinkite

POrtsmouth 7-7845

nepaprasta 
proga tinkamam asmeniui. Parduo
da viską ' taip kaip stovi už $1,500 
grynais.

3155 W. 2«tli St.

algis
formos” duodamos, geras atlygini
mas. "good tips". Puiki kiijentūra. 
Nepaprastai puiki aplinka, “air con- 
ditioned”. Kyde Park apylinkėj, ge
ra transportacija. Keikia kalbėti ang 
liškai.

ATlantic 5-9114

“DRAUGAS” ĄGENCY 
23 E. Jackson Blvd.

TeL — WEtater 9-3196
2334 So. Otfdey Avės

TeL Vlrginia 7-6640—7-6641

Patikima 3-jų narių šeima, 2 dirbanti, 
jieško 4-5 kamb. buto neapstatyto, neap
šildomo bent kurioj gražioj miesto daly, 
je prie gero susisiekimo. 25 metai dirba 
toj pačioj vietoj. Geriausios rekomenda
cijos. Prašo šaukti: OLympic 2-3039

BUSINESS SERVICES

7008 S. Henmitage
Large 5 room brick octagon front 
bungalow. 14x20 garage vvith hot 
& ccld yater. Large enclosed heat- 
ed porch. Automatic oil steam 
heat. Rubber tiled kitchen floor. 
Venetian blinds, storm windows 
& screens. Good transportation. 
Priced right for quick sale. For 
appointment call owner —

GBovehill 6-4672

Dėmesio namų pirkėjai! Mūrinis na- . 
mas su 5 kamb., židiniu, gazo apšil- ’ 
dymu, aluminiais langais, 1 >4 ga- ' 
ražu $15,250 — % įmokėti. $67.50 į 
mėn. Georgian 3 miegamųjų namas 
$15.000, taip pat namai statomi nuo 
$12,000 ir virš. Galite tuoj užimti 
— šaukite dėl progos.

Vilią Park 2037

BY OWNER TAVERN 
Modern will sėli or rent 63rd & 
Western. 4 room flat in rear. Busi
ness well established. excellcnt lo- 
cation, nice neighborhood trade, a

real gold mine for active person. 
Mušt be seen to appreciate. Cail

GKovebiU 6-9344 or 
VVAlbruok 5-7305

MĖSINĖ IR GROSERNE

Gerai einąs biznis, geroj apylin
kėj. Gyvenimui patalpos iš 2 
4 kambarių.

HELP WANTED — MOKEMTS

Reikalinga “practical nurse" (sese- 
iė-prižiūrėtoja) prižiūrėti invalidę 
moterį. Lengvas namų ruošos dar
bas. jokio skalbimo. Gyventi vieto
je. 5 dienų sav. Gražūs namai. Ge
ra transportacija. Priimsime ‘ D. P.

Skambinkite rytais.
K1 Įdare 5-6611

Reikalinga patyrusi angliškai kalban 
ti lietuvaitė

GROŽIO SALIONO OPERATORE 
CICEROJE. Kreiptis tel. 

OLympic 2-S796

suaugę asmenis jieško 3-4-5 kamb. 
butą, neapstatytą, apšildomą ant pirmo 
aukšto arba antro, vakaruose arba šiau
rės vakaruose. Mokės iki $75.00 j mėn. 
Puikiausios rekomendacijos. Prašo šauk
ti:

COlumbus 1-2062 

vakarais ir sekmadienį

YOUR TAX RETURN
(PAJAMŲ MOKESČIAI) 

Ekspertų $1 ui
paruošiami * tūkstantį
No delay — Confidential— Efficlent

C. J. SCHUH. Associates 
(Įsteigta 1919)

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

BENDRA NAMŲ RUOŠA
Reikalinga moteris namų šeimi- 

Reikaiinga šeimininkė padėti su ninkė papūtas virimas. Turi my 
lengva namų ruoša. Truput) papras- 'uuuao, .iui

Pamatykite arba parašykite dėl informa
cijos apie šiuos puikius Wisconsin’o 
ūkius. 75 akeriai, 15 karvių — mašine
rija, labai geras namas ir kiti namai. 
Kaina $15,000. 100 akerių — geriausi 
gyvuliai — gražūs pastatai — gera ma
šinerija, $30,000. 188 akerių, du na
mai, $40,000 išsimokėjimo sąlygos. 285 
akeriai, visi pastatai $40,000.

Jim Finnane 306 Milton Street 

Janesville, H’is., Janesville 6077

Savininkas parduoda: 6 kamb. bungalow, 
1 apšildomas kamb. pastogėj. Arti 73 
ir Racine. Koklių vonia ir virtuvė — 
automatiškas vandens šildytuvas, karšto 
vandens apšildoma. Rūsys pilnai išdažy
tas. Daugybė priedų. Įkainuota dėl grei
to pardavimo, tiktai $13,500.

ABcrdeen 4-0787

Savininkas parduoda: 2 butų moder
niškas, mūrinis namas, 6-6 kamb. 
Automatiškai šildomas vanduo, ap? 
šildoma alyva. Koklių vonia, kabi
netų virtuvė. 37% pėdos sklypas. 
2 automobilių garažas. Arti 22-tros 
ir Millard. Prie gero susisiekimo ir 
mokyklų. Teisingai įkainuota dėl 
greito pardavimo, šaukite:

TiAv.-ndale 1-8617 nuo 5-S p.m.

4603 S. Laflin St. 
YArds 7-0466

to virimo: asmeniškas skalbimas, 
ar i Turi mylėti vaikučius. Gražus na- 

Į mas. Turėsite saVo kamb. — geras 
atlyginimas. puikus susisiekimas.
Tremtinė taip pat priimama.

EStebrook 9-0496

lėti vaikus, ir įvertinti patogius 
namus. Pageidaujame moters, ku
ri mėgsta muziką. Priims ir D. 
P. LAwndale 1-0764

PATIKIMAS LIETUVIS VYRAS, žmo
na ir dukrelės jieško neapstatyto buto su 
2 miegamaisiais, arti St. Philip Neri arba 
Our Lady of Peace. Mokės iki $85.00 j 
mėn. Geriausios rekomendacijos. Prašo 
šaukti dėl gerų nuomininkų:

BUtterfield 8-1196

TADO BALČIŪNO
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS

2156 W. 23rd St; YA. 7-0841
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Prieinamos kai
nos, 1 metų garantija. Darbo vai.: 
5-8 vai. vak., šeštad. 10-8 vai. vak.

I

PRANEŠIMAS

Waukegan and North Chicago’s 
Gyventojai

DĖMESIO DIRBANČIOS 
MOTINOS

Laikysime ir apgyvendinsime vaikus iki 
10 m. amž. Gražus namas.

Ontario 7252

TAVERNA - Visi modernus 
įrengimai.. Nebrangiai.

Vlrginia 7-9469 
po 6 vai. vakare- *

PARDAVIMUI
Batų taisymo dirbtuvėlė, labai geros 

Landis mašinos, užtenkamai darbo, ne
brangi nuoma. Su namu arba be namo. 
Nemokantį išmokys.

3343 S. Morgan Street

LIGHT HOUSEWORK. Age 25 
to 35; stay. Assist cooking. No 
laundry, other help employed. 
Own room and bath. Modern ap- 
plianees. 1 school aged boy. $35 
tveekly; references required.

Riverside 7-4231

Patikima mergaitė arba moteris yra 
reikalinga dėl namų ruošos. Papras
tas virimas. Viskas virtuvėje auto
matiška, su* indams plauti mašina. 
Turės savo kamb. ir vonią. Naujas 
namas. Priims tremtinę taip pat. 
Geras atlyginimas.

Wlnnetka 6-5427

BENDRAI NAMŲ ruošai reika
linga mpteris 25-35 m. amž. padėti 
su paprastu virimu. Moderniški įtai-

SAVININKAI, prašome pašaukti. 
Suaugusi šeima 2-jų narių nori gau
ti butą su 2 miegamaisiais, apstaty
tą arba ne, pietuose, pietvakariuose, 
jei įmanoma arti Rock Island. arba 
IC susisiekimo. Puikios rekomenda
cijos. šaukite Mr. Braun šiokiomis 
dienomis nuo 9 vai. iki 5 valandos. 
ANdover 3-7400 arba HUdson S- 
1240 sekmadieniais ir vakarais.

Jauna lietuvių jaunavedžių pora sku

HELP WANTED VYRAI

Pirkite ūkj už žemiausias kainas. 188 ak
rai, dveji namai, modernūs pastatai, 10 
mylių j vakarus nuo Janesville, $215 už 
akrą. išsimok. sąlygos. 240 akrų arti Bc- 
loit $40,000, išsimok. sąlygos. 240 akrų 
su visais pastatais, $125 už akrą. Tuo
jau užimamas. Telef., rašykite arba atvy
kite. Jim Finnane. 306 Milton Avė., 
Janesville, Wisc. TeL Janesville 6077.

Dėmesio dirbančios motinos! Nor- 
wood Parko Joyland Nursery (Dar
želis) priima berniukus ir mergai
tes: amž. nuo 2 m. iki 6 m. Karšti 
pietūs. Nemokama transportacija. 
Registruotos gailestingos seselės pri-

! žiūri.
PNderhill 7-8985

IMMEDIATE OPHN1NG

Capable alert ryoung woman in 
the following capacity. General cle- 
rical. Typists. Experienced or will 
consider eoncientious beginners. Ex- 
cellcnt working eonditions. diversi- 
fied duties. Morning and afternoon 
ręst periods. 5 day — 37 % hour
week. Permanent. Apply

209 W. JACKSON BLVD.
1 2th floor

Or phone M r. Latzke 
Harrison 7-5322

symai. Turi mylėti vaikus. Sveiks- i biai reikalinga 2%-3 kamb. apstaty-

Užsakykite reikalingas anglis dabar, mes 
atvešame greitai. Krosniai anglys, apšil
dymui anglys, alyvinės anglys, alyvinis 
apšildymas. Atvežame į bent kurią dalį 
miesto ir priemiesčių.

Saukite mus prieš perkant.

JOHN HERRIG COAL CO. 
Įsteigta 1919 

1129 N. Hooker Street 
MI 2-3536

, IParduodamas namas (eottage) 
kambarių ir garažas. beismontas. 
centr. apšildymas, lotas prie namo. 
3518 So. Union avė. lšsikeliame, sku
bu parduoti.

Savininkas parduoda 2 butų mūrinį 
namą. 4 ir 4 kamb.. galimybė įreng
ti daugiau kamb. pastogėje. Pečiais 
šildomi. Kombinuoti žieminiai lan
gai ir sieteliai, veneciškos užuolai
dos. žema kaina, nori skubiai par- 
duo'i. Arti 26th ir Spaulding Avė. 
Arti mokyklos, krautuvės ir trans
portacija. LAwndale 1 -6912

1 biock to St. Rita's ehurch. nea •
63r! & i’aiifornia. immediate poss. 
boti' apts.. brick building ęxcellent 
comiition. 5 & 6 rooms. Modern
tilo kitchen. hot \vater heat. stoker.
2 car garage.

NORMAN GEYER A CO.
6341 S. Ashland Avė.

REpublie 7-2030

Mar-:uette Parke parduodamas na
mas su bizniu groserne. A risi
mainys i dvieju augštų narną.

šaukite: REpublie 7-1265

NORI PIRKTI

REIKIA
Mes mokame augščiausias kainas 
už sekančias liekanas!
Junk Battferies $2.85 Each
Skudurai 2y2c. svaras
Magazines-žurn. 85c. už šimtą sv. 
Kartonai 35c. už šimtą svarų

Augščiausios kainos mokamos už 
visokios rūšies metalo liekanas! 
Aluminum. Žalvarį. Cinką, šviną. 
Auto Radiatorius. Varį. Paskam
binkite arba rašykite dėl augš- 
čiausių pasiūlymų!

SLBURBAN WASTE 
PAPER

2006 Sheridan Rosd 
Ontario 9034 

NORTH CHICAGO

PARDAVIMUI

tanti motina. Turės savo kamb., ra
diją. Turi kalbėti angliškai. Geras 
atlyginimas. ANtioch 635-W 2.

GENERAL HOUSEWORK. Age l

to buto. Puikios rekomend. Skam
binkite p-lei Stastukaitis. "Drauge”

WEbster 9-3196

25-35. Ali modern apliances. No j Patikima pora abu dirba ir 2 mo-
laundry. Own room. With radio. 
Ūse of television. Live in beautiful 
home. Likę children: speak English. 
References.

Rogers Park 4-4044
Hydramatic mechanic experienced į 
full time. good wages. 50-50 deal. 
new car dealership. Good working 

! eonditions all benefits. J
OLympic 2-005-1

i ■ '

MAINTENANCS 
MECHANICS

' Experienced in focd pack-
ing machine preferred. Good i GIRL fer housework. Small I motiną su dirbančia dukterim, ar

i pay, good working condi- \ famiiy, no laundry, plain cooking.^ Zne^kamb^rį^nemokS. _ dU°‘
! tfons. Mušt speak and write į ro6m- ? bioeks from North 
• i Shore eleetne Įmes. Severai free
English.

Reikalinga šeimininkė imti pilūą 
atsakomybę dėl paprasto virimo. 
Visi moderniški patogumai. Turi 
mylėti vaikus. Savo kamb., radija 

Puikus susisiekimas, šaukite 
vakarais: EAstgate 7-3427

Waitress. Neat appearance. Per
manent. 8 hours. Work days. 
Good salary and tips. West 
suburb. Excellent transportation. 

7402 W. Grand Avė. * 

GLadstone 3-8761

kyklos amž. mergaitės nori gauti 
4-5 kamb. butą, neapstatytą. apšil
domą arba ne. pietvakariuose, jei 
įmanoma tarp 2th ir 31st St. į va
karus nuo Kedzie. Geriausios reko
mendacijos. šaukite:

LAvvndale 1-3629

DĖMESIO SAVININKAI! 
Garažo durys įdedamos tik už $99.00 

Pertaisymas Senų Atidarymų
Nemokami apkamavimai šiokioms 

dienoms arba sekmadieniais

WM. R. VVHITING 
Downers Grove 2742-R

DĖMESIO SAVININKAI! 
Reinertson Construction Company 

STALIAI — STATYTOJAIPatikima pora. abu dirba, vienas mo .. . ,............................. .... _ .
kyklos amž. vaikutis, jieško buto su »Pęciahstai įrengimui butų pastogėse ir
2 miegamaisiais; neapstatyto, pietų 
rytuose, arba pietvakariuose. Ge
riausios * rekomendacijos. šaukite: 
SAgtnaw T-^1362 šiokioms dienoms 
vakarais ir savaitgaliais

ABerdeen 4-0845

rusiose; virtuvės ir vonios moderniškai 
pertaisomos.

ĮSTEIGTA 30 METŲ- 
CLliffside 4-1024 3132 So. Karlov

Pageidaujama vyresnio amžiaus mo
teris kaipo draugė moteriai. Duo
sime pilną išlaikymą. Arba imsime

Ask for Mr. Perkins 

STANDARD BRANDS, Ine

2133 W. Pershing Rd.

i Shore eiectric lines.
' evenings a week. Salary $30-$35. 
Call collect Glencoe 2213.

10545 So. Ijawndalc 
BEverly 8-9391

MANIFEST CEERK

IMMEDIATE OPENINGS

• Seeretary
• Stenographer 

(Little dietation)
• Biller typist 
(No experience necessary)

Permanent position, excellentTruck expsrience or good š 
typist. Perm., good vvorking starting salary. 5 day week. New 
eonditions. 5 nites a week,! modern Cafeteria on premises, all 
from 10 p. m. to 6 a. m. Ex- empbi“ App;y:
cellent transportation.

Atdrras apžiūrėjimui. Pamatę įver
tinsite. Sekm. 1 iki 5 vai. popiet.

3700-04 \V. 7Oth Pl:we
2 naujos mūrinės rezidencijos. 5 
kamb. su' galimybe padidinti. 2 mi<g. 
<t 5.SOO. 6 kamb. kampinis nama.4.
3 nueg., $16.800. Abu namai turi 
karštu oru eentratinį apšild. su a- 
liejuni: koklinę vonią: Ireržiniu bri
tų spinteles virtuvėje. Kormiea vir
šūs: "asphalt tilo" grindys.

EDWARD L. CERNOCKY 
AND CO.

1753 W. 63r»J St.
KEpuhlir- 7-1311

l’ardaviruui riešuto medžio bufetas, 
ant grindų pastatoma lempa ir j- 
vairūs kiti daiktai. Vyriški rūbai: 
kostiunrai. paltai, švarkai, dydis 40. 

KREIPTIS
6609 S. Was|itenaw Avė.

(2-as augštas)

Jei turite parduoti ar išnuomo-
I
j ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640.

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama tįsiems.

CONTINENTAL CAN CO. . 
6501 W. 65th St.

POrtsmouth 7-6500, ext. 213

BILLING CLERK 
TYPIST

---------------------------------------------- Electromatic machine with
Indų plovėjas; nuolatinis nakti-į Qr withaut truckline (Se
ms darbas. Tremtinys irgi priima
mas. Vakarų priemiestyje; puikus 
susisiekimas.

7402 West Grand Avė.

GLadstone 3-8761

Sal<->iuan
for estą blishr-d I'OIltęs. (-OIilJBlvt ter- I

Į ritories. present mitu ealb 'l into i 
j Service. Age 25-4u ex<-elleiit salary Į 
i with coiiimjsstons. Permanent

MOTOR CARGO, INC. 
3434 W. 51st St. 
WAlbrook 5-8500 

Mr. Dieball

STOMA ISLAM> GI.EA\I.'ILS.
8216 Stoncy Island

Platinkite "Draug?”

psrience. 5 nights week: 5 
p. m. to 1 a. m. Excsllent 
transportation, permanent, 
good working eonditions.

MOTOR CARGO, INC. 
3434 W. 51st St. 
WAibrcok 5-8500 

Mr. Dieball

ARE YOU INTEREŠTED IN A 
PERMANENT POSITION WITH 

A SECURE FUTURE?
We have several invnediate openings for

• TYPISTS
• STENOGRAPHERS
• GENERAL CLERICAL

Expcrienced or -will consider 
ALERT BEGINNERS 

Excellent working eonditions 
Diversificd duties. 5 day tvcek 

Apply:
PRATER PULVEKKER 

1515 South 55th Court 
Cicero

Immediate opeiting
f'apablc alert young tvoman for 
posi$ion as

SVVITCHBOAKD OPKIIATOR
Excellent vvorking eonditions. diver
sificd duties. This is a permanent 
position vvith a long established 
firm. Good salary 5 day. paid vaea- 
tion. hospitalization. pension. Coffee 
shop. "A nicc piacc to work”.

Savininkai — pažiūrėkite — perskaityki
te ir šaukite: Katalikiška 3 suaugusių na
rių šeima, tėvai dirba, 18 m. mergaitė 
eina į universitetą nori skubiai gauti bu
tą su miegamaisiais, neapstatytą šiaurėj 
arba šiaurės vakaruose. Būtinai turi gauti 
iki kovo 15-tos. Dekoruos. A-l rekomen
dacijos. NEwcastle 1-1469 šiokioms die
noms po 5 vai., visą dieną šeštadienį ir 
sekmadienį.

Savininkai, būtinai! Dirbanti kata 
likų pora. kolegija lankanti duktė, 
ir High School lankantis sūnus rei
kalingi 5-6 kamb. buto su apšild. 
ar be. šiaurinėj ar šiaurvak. miesto 
daly. Dekoruos. Puikios rekomend. 
ARdmore 1-6874. skambinkite ry
tais: arba visą dieną šeštad. ir sekm.

Savininkai — nori tuojau gauti bu
tą: 3 suaugusių narių šeima, visi 
dirba, jieško 3-5 kamb. buto ne
apstatytą. Mokės iki $65.00. norėtų 
gauti 'butą i pietus nuo 75th St. 
Geros rekomendacijos, šaukite

RAdeliffe 3-9616
nuo H vai. ryto įki 9 vai. vakaro.

Apply only John Itozner 
3015 W. l«kc Kt.

Savininkai prašome tuojau pašauk
ti: Jauna pora nori gauti 3-4 kamb. 
butą neapstatytą. apšildomą arba ne. 
pietuose arba pietų, rytuose. Deko
ruos. Mokės iki $60.00. Geriausios 
rekemendacijos.

KKgent 1-5120

Biznierius, ir suaugusių narių šeima, no- 
" ri gauti 5-6 kamb. butą, neapstatytą, ap-

kus. Savo kamb. su radija. Geras II1<'n'5kos geriausios rekomendacijos. 
, atlyginimas. Puikus susisiekimas. Tu • Saukite:

ri kalbėti "angliškai.

Jt niper 8-3618
MIdway 3-9494 

po 4 vai. po pietų

Virėja. Dėl nakties darbo, nuola
tinis. Geras atlyginimas. Tremtinė 
priimama. Vakarų priemiestyje , 
puikus susisiekimas.

7102 IV <«rantl Ate.
GLadstone 3-8761

REIKALINGAS BUTAS

AIRCRAFT EXPERIENCED
We Need At Once

• Tool designers • Process planners

• Experienced men In • Men needed with

airplane produetion blueprint reading

planning and shop experience

APPLY — URITE — OR PHONE AT ONCE

THE OLIVER CORPORATION
Plant iN«. 2 Phone 2-5415

108 S. McCAMLY ST.

Battle Creek, MicEb Aak For “Dept. L.”

HELP WANTED — MOTERYS

Palikimu poru ir 3 vaikui, nori guu 
to 4.6 kamb. butą., neapstatytą. ap
šildoma, pietuose arba pietvakariuo- | 
sc arti gero susisiekimo ir jei įma
noma katalikiškos mokyklos. Mo- 
ki's iki $7<MM> j mėn. Geritmsios re
komendacijos. Prašo šaukti:

NKtada 8-8535

Savininkai — Čia yra skubu: patikima 
pora su 1 vaiku 10 m. amž. nori gauti 
3%-4 kamb. butą, neapstatytą, apšildo- 
tną. Mokės iki $80.00 į mėti. Bent ku
rioj gražioj vietoj mieste arba priemies
tyje. Geriausios rekomendacijos. Bus san- 
taikaujantįs nuomininkai. Prašo šaukti:

RAdeliffe 3-2175

AUGINKITE CHINCHILLAS
Pradėkite malonų, pelningą lais

valaikio biznį. Puikūs, “graded” veis
liniai gyvuliukai. N. C. B. A. Ite.- 
gistruoti. Suaugusios ir jaunos po
ros. Pavienės pateles. Parduoda pri
vatus asmuo. Prieinamos kainos.

MRS. KRNKST TALBOT
27 Prolie Avė. ONtario 6S5-J

Waukegan, m.

DĖMESIO SAVININKAI! Saukite mus . 
šiandien apkainavimui statybai ir per
taisymams! Mes specialiuojames daili- 
dystėje — tinkavime — mūrininkys- 
tėje ir pataisyme — nemokami apkaina- 
vimai.

LEONARD T. RADSCHHEI T 
Šaukite Majestic 4518

DĖMESIO NAMŲ SAVIlftNKAI!
Mes turime "liecnse" — leidimą 

ATROfONTAATMU 
INZINIKfUAl 

Specialistai viso
kiems dailidės dar
bams. Garažai per
statomi. Suplanuo- 

Tanie ir pastatome. 
Vykstame bet kur 
iki 5(> mylių. Že
mos kailtps. Nemo
kamiems apskaieia- 

_  vimains skambinki
te • ..„.darni 2377 Highland, Indiana

SKLYPŲ SAVININKAI

DABAR
SUTAUPYKITE PINIGŲ
Pimi-sezono specialus pasiūlymas

Expertiškai pastatytų pusiau-pabaiglų

NAMŲ
Žemas {mokėjimas - Mokėjimai tik 

$27.33 j mėn.

Pašaukite, parašykite arba ateikite. 
Adara kasdien nuo 9 v. ryto iki 9 v. v.

EMBiRI CONSTRUCTION CO,

Biznieriams Apsimoka skelbtis Drauge’

Ininiediale Employment 
WE NEED 

CLERK - TYPIST
VVotidcrfuį opjtortunity for West or Northwest side giri. 
Begtnner Acceptable. Good starting salary. 5 day week. 
Ajr-Condit’oned Office. Pleasant work»ng eonditions. 

Apply
KRAf,xT FOODS CO.
505 N. Sacramenlo Blvd.

Savininkai - prašome pašaukti: Pu 
sės amž. pora nori gauti 3-4 kamb. 
bulą, neapstatytą. apšildomą, piet
vakariuose. Turi savo plytą ir šal
dytuvą. Mokės nuo $55.00 iki $60.00 
į mėn. Geriausios rekomendacijos.

ABerdeen 4-1035

Savininkai — Čia yra skubu: Finaneiniai 
patikima pagyvenusi pora tik dabar par
davė namą. Nori gauti su 2 miegamaisiais 
butą, apšildomą, neapstatytą, būt geriau 
1-inan: aukšte, bet pažiūrės ir apie 2-trą 
aukšta. Gražioj pietų virtoj. Geriausios 
rekomendacijos. Prašo šaukti:

STewart 3-6503

I6NUOMUO4AMA

Gimnazijos muzikos mokytojas, žmo 
na ir vaikutis nori gauti 
kamb. butą, neapstatytą. apšildomą: 
šiaurėj, vakaruose, arba šiaurės va
karuose. Piano pamokos bus duoda
mos dykai jei butas patiks. Geriau
sios rekomendaefjOH. MGnroe 6-6638

CLERICAL W0RK
You”g lady l«»r typing, etc. Permanent jioRition good 

Balary, cxcellent vvorking eonditions.
Apply at

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

For friendly interview call:
Mr Tanis

2-8760
• - •' ■ '1 ""

SAVININKAI — čia yra toki nuo
mininkai. kokių jūs norite: patiki
ma 'šeima 2 suaugusių narių jieško 
4-5-6 kamb. I>uto. neapstatyto. kros
nim apšildomo. I«iwndale-«'rawford 
apylinkėj, šioj vietoj išgyveno 18 
metų. 'Geriausios rekomendacijos.

’BlsIrOp 7-2465
____________ I
Savininkai, labui skubu dėl stei- į 
katos prtetastles. Atsakingai 5 as i 
kamb ncapstatjto buto. su apft'ld 
ar -be. Pageidauja -pietvak. arba ki
toj geroj apylinkėj arti katalikiš- 

’kos mokyklos. Dekoruos. Geriausios 
rekomend.

Skambinkite Blshop 7 2356

Išnuomojamas apstatytas 3 kamb. 

butas dviem suaugusiems asmen. 

3559 S. Union Avc.

Išnuomojamas apšild. mieg. kamb. 

vienam asmeniui.

6927 S. CIaremont A ve.

Išnuomojamas 4 kamb. butas. 
Apšildymas ir karštas vanduo. 

$125.00 mėn.

7050 55. Mapletvood Avė.

IšNUOMUOJAMAS 
šviesus Didelis Kambarys 
6229 So. Campbell Avenue

Atsakingai suaugusių šeimai skubiai 
reikia 5 Kr 6 kamb. buto l-e baldų, 

htletrytinėj miesto dat? arba Roae- 
lande. 10 tn gjv dabartinėj vietoj
Turime garus UūdUimus
buto kuogrtjC'.ausiai Skambi&kite S. Rtthnjoad 

a-'SOįž , 111!

Naujame name lemluojanii 2 mieg 
kamb pirmame augšte: jei norite su 
sa\o baldais Vienas kamb beisman 

Norime te Galima naudotis virtuve 7145 
GRoiečiU! 6-5016St.



Sestadiienis, vasario 16, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, auna/.loo, naamns

Vasario 16-ji ir Kūrėjai - Savanoriai
JURGIS BOBELIS, Chicago, ŪL

Šio straipsnio autorius yra kurie jau turėjo kovos “krikš- 
pulkininkas, Kūlėjų - Savano- įj. barini išmokslinimą. Sa- 
rių Komiteto pirmininkas Chi , . ,
cagoje. Lietuvoje kūrėjų-sa- vanorai nebuvo nei tinkamai ap 
vauor.ų buvo apie 11,000. Chi rengti, nei sočiąi pamaitinti.
cagoje įsiregistravusių yra Nebuvo jokių išteklių. Pradžio- 
37. šį straipsnį jų pirminin- ..... ,
kas parašė redakcijos pra- Je aprūpinimas buvo pa
šomas. — Red. remtas tik aukomis, kurios daž-

Vasario 16-ji buvo ir visuo- nai buvo nepakankamos. Gink-
met mums liks brangiausia tau
tos šventė. Šiaindien ši šventė 
mums dar prasmingesnė, nes 
ji aiškiausiai primena žūtbūtinę 
mūsų tautos kovą dėl laisvo ir 
nepriklausomo gyvenimo ir kar 
tu nusako, kaip mes, laisvame 
krašte atsiradę, turime elgtis, 
kad savo kenčiantiems broliams 
visokeriopai padėtume, kad vi

lai įvairiausi: pradedant surū
dijusiais medžiokliniais šautu
vais, kurie buvo palėpti žemėje, 
kad vokiečiai — okupantai ne
atimtų ir baigiant kariniais šau 
tuvais ir negausiais kulkosvai-; 
džiais, kuriuos įvairiais būdais j 
pavykdavo nusiprkti iš pakriku 
šių vokiečių dalinių. Nepaisant 
visų nedateklių ir sunkumų,

Viena iš didžiausių D. P. šeimų atvykusių į JAV. Tai tėvas 
(Peregrin Us), jo žmona ir 14 vaikų.

Parengimai
CICERO ŽINIOS

Šį šeštadienį vasario 16 d. Ska-

SlipiltdS flftlljtlS k&pftS Dėmesio Busimos Nifotakos
. CHICAGO, m. — š. m. va
sario 14 d. Švč. Panelės Gimi- 

parapijos baimyčioje buvo
Chicagos Lietuvių Draugijos Cice- gedulingos pamaldos už a. a. 
ro skyrius turės savo sueigą —at- pulkininko Kazimiero Stebulio 
žymėti 15 metų skyriaus gyvavi
mą.

Sekmadienį 17 d., 1:30 po pietų 
Liuosybės svetainėj, Draugystė 
Lietuvos Kareivių turės savo mė
nesinį susirinkimą.

Kovo mėn. 23 d. Draugystė mi
nės savo 40 metų gyvavimo su
kaktį, ruošiamas banketas su pro
grama.

Kareivių Draugijos narys J. P. 
Kimbarkas — miesto assesoriusj

sielą.
Pamaldų metu bažnyčioje da- i

- Baliniai ir vestuviniai rūbai 
~ pasiuvanti pagal užsakymo, 

ekspertes siuvėjos. Specialis- 
Ą tė rūbų pataisyme.

Šaukite MRS. DENT 
GAry 4-5133

lyvavo: Eksc. vysk. Brizgys, J
kan. Zakarauskas ir kt. dva
siškiai. Dalyvavo ir Nepr. Lie- j 
tuvos kariuomenės generolai- 
P. Plechavičius, M. Rėklaitis ir 
būrys kitų kariškių.

Po pamaldų a. a. pulk. K. St5
— eina antram terminui balsavi- bulio kūnas buvo nulydėtas į šv. 
mo dieną balandžio (April) 1 d. Kazimiero kapines.
Lietuviai visi kaip vienas stos už
savo tautos žmogų. —D.

DR. J. BASANAVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Prie kapo gausiai atlydėju- 
siems velionies vardu padėkoje 
kun. Petraitis.

Atsisveikinimo žodį pasakė

DĖMESIO TĖVAI! 
UKŪLELE
HAVVAIIAN ir ISPANIŠKA

GITARA

Privatiškos pamo
kos arba klasėj la
vinimas.

10 išmėginimo painokų kursas
To krašto instruktorius 

Instrumentai duodami po 10 
savaičių instrumentai yra jūsų 
Instrumentai S7.50 iki $15.00. 
Paklauskite apie ‘‘Penki - j - 
Viena” elektrikinė Havvaiian 
gitara.

Be diagramų. Or- 
ginalus gaidų me
todu mokymas.

sos padėtos kraujo aukos nenu- Laisvės pasiilgimas buvo tiek 
eitų veltui. Šiandien ši šventė Į kovingumo moralė taip
skatina mus prie tvirčiausio )au&šta, kad visi nedatekliai vai- 
pasiryžimo kovoti visais gali- dmo tik antraeilę rolę. Kūrė-
mais būdais, kad vędama teisin
ga ir teisėta kova prieš Krem
liaus 'budelius būtų laimėta.

Lietuvio dvasią, net šimtine-įkirto Priešams kelią Tėvynę — 
tį su viršum užsitęsusioje ko- ‘Lietuvą galutinai užimti, 
voje, caristinai žandarai nega-į Tautos Veteranai Nepriklau- 
lėjo palaužti. Negalės ją pa-

Prof. Pakštas į VVaterburį

Prof. K. Pakštas, kuris nenu-

Svečai iš New Yorko
jų - savanorių kariuomenė savo
krūtinėmis pirmuosius mūšius llstamai lietuvių ir kitataučių 
atlaikė ir stipriais smūgiais už- utikų visuomenininkų tar

pe kelia Vidurio Europos Fede-

'somybės Aktą paskelbė, o Kū-
laužti ir bolševikiniai enkave
distai. Milžinų kovos dvasia vi
suomet bus laisva. Mes prisi
mename, kad 1918 m. augščiau
sias entuziazmas, tvirta mora
lė ir kietas pasiryžimas atvedė 
būrių - būrius savanorių į kovų 
laukus, kad savo Tėvynę — Lie 
tuvą nuo užpuolikų apgintų. 
Skubėjo savanoriai iš visų Lie
tuvos kampų ir kampelių: 
ėjo valstiečiai, miestelėnai, mo
kiniai .studentai, rašytojai, me
nininkai, dvasininkai ir kiti. Vi
sų buvo bendras ir vienintelis 
tikslas išgelbėti savo Tėviškė
lę iš baisaus pavojaus. Visam 
sąjūdžiui vadovavo grįžę iš sve

rėjai - Savanoriai, per kovas ir 
pasiryžimą, sudarė sąlygas tam 
kilniam ir giliai prasmingam 
Aktui patapti realybe. Kūrė
jų - Savanorių žygiams padėjo 
Augščiausias, nes jie ėjo kry
žiaus palaiminti — In hoc slg- 
no vinces — ir laimėjo.

Vasario 16 proga mes giliai 
prisiminkime Kūrėjų - Savano
rių žygius, jų įpėdinius Partiza
nus, kurie šiandien kovoja ne
lygią kovą ir tada mums vi
siems atsidarys akys ir širdys, 
o sąžinė prabils: — Lietuvi, 
broli ir sese, ar tikrai viską 
darai, ką būdamas laisvas gali 
daryti, kad kenčiančiai Tėvy-

timų armijų kariai - lietuviai, nei — Lietuvai padėtumei

PITTSBIRGHO LIETUVIŲ ŽINIOS

Šiandien, vasario 16 d., įvyks Į Įr gen. M. Rėklaiti? 
Lietuvos Patriarcho Dr. J. Basa
navičiaus 25 m. mirties sukaktu
vių minėjimas. 8 vai. 30 min. ry
te šv. Jurgio parap. bažnyčioje,
Bridgeporte, bus gedulingos pa-

Daugelis save. kūno atžvil
giu, laiko ligonimis. nors to
kiais nėra; iš kitos pusės — 
daugelis dvasios atžvilgiu lai-

Aloha Music Center
1411 Irvino Park Blvd.

Šaukite: BIttersvveet 8-4151 
Adara kasdien nuo 9 iki 9

Grįždami iš “Aidų” koncerto i maldos, o 8 vai. vak. Kelly High 
Clevelande, Pittsburghe buvo su' School auditorijoje (Calitomia u tko save sveikais, o tikrumoje

I ietuvns Pranciškonu vie 1 Archer kampas) įvyks iškilminga tokiais nėra. —Lichtenberg
stoję Lietuvos rranciskonų vie Akademija su paskaita ir meni- ____________________________________
nuolyno New Yorke viršinin-; ne dalimi. Minėjimą rengia Vil-

Lietuvių Sąjungaracijos klausimą., tais reikalais j kas tėvas Viktoras Gidžiūnas, į nĮaus Krašto 
vasario 1 d. lankėsi Clevelande, ■ OFM, Pranciškonų Spaudos Cikag°je-
kur dalyvavo Vidurio Europos Centro New Yorke direktorius 
Federalinio klubo Clevelande , tėvas Pranciškus Giedgaudas ir 
steigiamajame susirinkime. Vė
liau buvo nuvykęs į Chicagą, 
ten sunkokai susirgo ir gulėjo 
ligoninėj, kur jį aplankė Vliko 
Vykdomosios Tarybos Užsienio 
Reikalų Tarnybos valdytojas 
prof. J. Brazaitis. Šios savai
tės gale vėl išvyksta į Water- 
burį, kur kalbės Vasario 16-sios 1 
minėjimo iškilmėse.

Vasario 16-ji per radiją

Ateinančios savaitės Lietu
vos vyčių vadovaujama Lietu
vių Katalikų Radijo programa 
bus skirta Vasario 16-jai pa
minėti. Bus transliuojama į 
juostelę įrašyta specialiai pitts- 
burghiečiamš skirta prof. K. 
Pakšto kalba. Ta pačia proga 
bus prisimintas ir mūsų tautos

Vasario 16 minėjime y. j būtų visiems pittsburghiečiams patriarchas dr. Jonas Basana- 
Kaip jau pranešta, Lietuvos i bendros vienoje iš Pittsburgho vičius. Programa transliuoja-

Nepriklausomybės minėjimas 
Pittsburghe įvyks vasario 17 d. 
3:30 vai. po pietų Lietuvių Pi
liečių svetainėje — 1723 Jane klebonus vasario 17 d. padaryti

lietuvių bažnyčių. Ta pačia pro >ma 1S WLOA radijo stoties 
ga susirinkimas nutarė prašyti! (1550 metrų) nuo 1 vai. iki 
Pittsburgrgho lietuvių parapijų ' vak

St. Suoth Side Pitsburgh. Mi- savo bažnyčiose specialias rink-
nėjime dalyvaus ir kalbės Alto i liavas Lietuvos vadavimo iždui.
vykd. komiteto ižd. Mykolas Apsvarsčiusi kai kuriuos kitus 
Vaidyla, kongresmanai James i reikalus, Taryba išsirinko ir
G. Fulton ir Herman P. Eber- 
harter ir kt

Mėgsta radijo kalbas

Praeitą sekmadienį Lietuvių 
Katalikų radijo programoje vėl 
buvo transliuota vysk. V. Briz-

naują prezidiumą, kuris šiuo gjo kalba maldos praktikos te
metu yra šios sudėties: pirm. 
A. Paleckis, vicepirmininkai —

IŠ MOTERŲ VEIKLOS
-. . . „ , , .. Brighton Park moterų sąjungos

Darbininko vyr. redaktorius 20-ta kuopa turėjo vasario 5 d.
prof. Simas Sužiedėlis.

Visi talkon bažnyčios 
gražinti

Šv. Kazimiero bažnyčios at
naujinimo ir gražinimo reikalu

mėnesinį susirinkimą parapijos 
mokyklos kambaryje. Atsilankė 
daug narių, ir buvo prisiatyta 

i nauja narė Albina Sayeski, ją pri 
statė Mrs. J. Kilkius, mūsų nau
joji narė davė daug gerų suma
nymų. Kuopos pirmininkė P. Za- 
karaitė džiaugėsi, kad buvo gau
singas susirinkimas. Narės nutarė

susidomėję visi parapiečiai. Jie Į dirbti. Pirmasis darbas tai bus 
ketina uoliai remti šį darbą fi- i rengiama Bingo party — vasario 
nansiškai.

Serga P. Simonavičius
Pijus Simonavičius, 72 metų, 

gyv. 1922 VVrights Way, sun
kiai susirgo. Jis yra išauginęs.

17 d. 2 vai. po pietų, Vingeliausko 
į salėje, 4500 S. Talman Avė. Kuo 
i pos valdyba ir rengimo komisija 
1 širdingai kviečia visas sąjungietes 
' ir jų drauges atsilankyti. Bus

daug įžanginių dovanų ir net dėl 
ūpo pagerinimo. Lauksime visų at 
silankant.

didelę lietuvišką šeimą. Jo ar- IŠ BRIGHTON PARK
Ūmieji linki jam gretai pasveik- CIUCAGO> m _
ti.

Iš Espleno padangės

K. Federacijos 19 sk. susirinkimas 
šaukiamas sekmad., vasario 17 d., 

i 12:30 vai. p.p. P. š. N. P. mo- 
I kyklos kamb., Fairfield Avė.

t-, , ,. , -CT- Visų katalikiški draugijų, klubų,Espleno lietuvių sv. Vincento kr0*Ų valfyJ^s dei£

A. A
JOSEPHINE
PETROŠIUS

JOHN JAKUBS- 
JAKUBAUSKAS

Prisimindami Vasario 16 dieną, 
lietuviai parodykim savo stip
rumą Lietuvos išlaisvinimo rei
kale. Kiekvienas turi pasiųsti 
"HELP FREE LITHUANIA” 
atvirutę prezidentui Truman, 
valstybės sekretoriui Acheson, 
savo valstybės senatoriams ir 
kongresmanams ’

Gyveno 1733 S. Union Avenue 
Mirė vas. 14 d., 1952, 11 vai. ry
to, sulaukus pusės amžiaus. Gim. 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime dvi 
dukterys: Stanislava, žentas Al 
Bell, anūkė Donna Marie; ir Vir- 
ginia Petrošius. Kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Gurskio 
koplyčioje, 659 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 18 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Dievo Apvaiz
dos parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Žentas ir 
Anūkė.

Laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis, Telefonas SEeley 3-5711

parapijos metinis balius įvyks i galai nariai bei atskiri veikėjai , 
balandžio 27 d. 3:30 vai. po kviečiami dalyvauti. —Valdyba
pietų šv Vincento mokyklos sa__ ,‘ , . .. . . TĖVYNĖS GARSAI IŠeje. Paprastai metiniai para- NEW BRCT.UN, CONN. |
pijos banketai yra labai pui- Lietuvos Nepr iklausomybės
kūs ir i juos mielai lankosi ir j šventės proga New Britaino lietu- 
, ! vių radijo programos vadovybe
kitų prapijų lietuviai. I ru^a Vasario 16 specialią pro-

Espleno lietuvių Užgavėnių gramą, kuriat išpildyti pakviesto 
, j s,, Waterburiy Lietuvių Scenos Mė-balius įvyks vasario 26 d. sv., gėjų tean

Jį!

Liūdesio valandoje, dėl kurėjo-savanorio ats. pulk.
KAZIMIERO STEBULIO

mirties, broliui, seseriai ir giminėms reiškia gilią 
užuojautą

Kūrėjų - savanorių Chicagos Komitetas

nHAUiAS"
skelbia naują

Vincento mokyklos salėje. Jį ! Statomas žodžio ir muzikos 
ruošia parapijos moterų klu- i radijo montažas “Tėvynės gar 

bas. Vakarienė bus duodama
ma. Pittsburghiečiai. programos 
klausytojai, kaip iš gaunamų

P. Pivaronas ir J. Virbickas, Įaįškų galima spręsti, tomis kai 
sekr. St. Bakanas, sėkr. pav. bomis yra patenkinti. Gi radijo

n . • p ., . u t - * • B" Jucevičiūtė, ižd. J. Grėbliu- programos vedėjai stengias
naujosios Pittsburgho Lietuvių^ fin. Ant Naujalytė,’.^ kalbėtojų kad
Tarybos susirinkimas (Iš 34 na giob - kun A Sušinskaa 18& a-+ ■ r*- ■ ■ ■

• ooi t-cj i i •, givo.. Kun. a ousmsKaa, pradetas,s religinių ir tautinių
nų dalyvavo 23). Didelę laiko ,v. Količienė, Ant. Stankevičius, Daskaitėliu ciklai būtu dar tu- dali susirinkimas skyrė Vasario P. Rodgere k p. širmaitienė. i ^‘^„is

minėjimo pasirengimui ■ b ’

ALT susirinkimas

Praeitą savaitę įvyko gausus

nuo 5 iki 8 vai. vakare. Po 
vakarienė įvyks pasilinksmini
mas. Visas pelnas skiriaųias gra 
žiai besitvarkančiai šv. Vincen
to parapijai.

Vasario 7 d. mirė senas para

šai , kurį išpildys artistai Dana 
Malakauskaitė, Valė Gelumbaus- I 
kienė, Algis Žemaitaitis ir Vik
toras Vaitkus.

Montažą paruošė ir režisuoja ! 
Viktoras Vaitkus. Programa bus 
transliuojama vasario 17 dieną — 
sekmadienį 10:30 per New Bri
tam, Conn. radijo \VKNB stotį. 
Vietos ir apylinkės lietuviškos ra- j-

16-sios
svarstyti. Svarstydami religi
nę minėjimo dalį susirinkusieji 
pageidavo, kad kitais metais 
pamaldos už Lietuvos laisvę

Kovotojai dėl Lietuvos 
laisvės

Puotavo motinos

Šv. Kazimiero mokyklos mo-

pietis Stasys Garnys. Po gedu- dijo programos klausytojai rodo 
’ingų pamaldų šv. Vincento pa-1 nemužo susidomėjimo šia progra-

, . ... i ma - ir reiškia padėką programos
-apijos bažnyčioje velionis pa-.^jui tauriam lietuviui. Vytau- 
aidotas Švč. P. Marijos kapi- tui žalnieraičiui, už jo pastangas

ROMANO KONKURSĄ
Ar jau turite įsigiję “Sūduvos” 

išleistą visiems įdomų

INFORMACINĮ 
K A L E N 00 R 

1952 METAMS?
Jei dar neturite, tai paskubėkit!

i y

Praeitos savaitės “Pittsbur- tinų klubas vasario 11 d. turė- 
gho Lietuvių Žinių” skyriuje bu jo banketėlį savo 10 metų veik- 
vome pranešę katalikų grupės lai paminėti. Dalyvavo daugiau 
atstovų Pittsburgho Lietuvių kaip 60 klubo narių. Gražias 
Taryboje pavardes; šiandien Į kalbas pasakė parapijos klebo- 
mums .malonu pittsburghiečius nas kun. Magnus Kazėnas, se

nese duoti klausytojui galimai kultu-
Vasario M d. šv. Vincento' ■»««*««*

mokyklos patalpose įvyko mo
kyklos tėvų draugijos susirin-

programą.

šuo Gabrielė ir kt. Pažymėti
na, kad šio klubo įsteigėja yra

kimas. svarstęs kai kuriuos šios 
mokyklos reikalus.

kurių metu vyčiai priims šv.

Vėl skiriama 1,000 dolerių premija
Mecenatas - Čiurlionio ansamblis

supažindinti su kitų grupių at
stovais, kurie už savo veiklą
Lietuvos vadavimo kovoje nusi sesuo Gabrielė. Jo tikslas — 

Kalendorius labai patogus, Į pelno mūsų visų padėkos ir pa- visokeriopa parama šv. Kazimie 
kišeninio formato. garbos. Štai jie: Ant. Stankevi- ro mokyklai. Pirmoji klubo pir

Šiame Informaciniame Ka- j čius, Pov. Dargis, J. Taoras, O. mininkė buvo p. Marčiulaitenė 
lendoriuje be kalendariunv Rumšienė, Br. Pivaronienė, Pov.
įdėtas aprašymas apie Jungti- Marmokas, J. Virbickas. F.

Rodgers, P. Pivaronas, A. Bi- 
čiulienė. A

Mirė K. Stočkus
nių Amerikos Valstybių fede- 
ralinį socialinį aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšalių registraciją, įvairūs 
adresai • pasiuntinybių, konsu
latų. liet. bendruomenių orga
nizacijų. sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos.

.... __ Vasario 11 d. šv. KazimieroVainorius, V. Koli- , . . . ., .. _ ... . kapinėse palaidotas Kazimierasčiene, S. Bakanas, Širmaitiene, iT, ...... A , iStockus. prieš kelias dienas štaiKavaliauskiene, Ant. Tomkevi-, .. j- ,• , •i .. . x- - » v .• miręs širdie? liga. Nors lai-cius, Laucaitiene, J. Virbalis, ° ...... , ; dojimo metas buvo labai nepa-J. Naujokas, J. Pabarcius, J. L . .'togus (siautė didele smego pu-

Vyčių pasilinksminimas

Vasario 14 d. — “Valentine” 
dieną — vyčių 19 kuopa, vado
vaujama naujojo pirmininko 
Prano Baltakio, buvo suruošu- 
si šokius su užkandžiais ir ka
vute. Didelis būrys vyčių ir 
šiaip jaunimo gražiai pasilinks
mino, minėdami tą keistąjį “Va 
lentiną”.

Kalendoria js kaina—40 cnt.

Norris, K. Pūkas.

Lankėsi muz. I. Stankūnas

Prieš keletą dienų įvairiais

ga). velionį į kapus palydėję 
didelis artimųjų ir pažįstamųjų 
būrys. A. a. Kazimieras Stoč
kus buvo taura lietu viš, niekur

Užsakymus su pinigais siųs- asmeniniais reikalais Pittsbur- į nevengė savo lietuviškumo pa

H vyčių susirinkimo

Vasario 7 d. sv. Kazimiero 
mokyklos patalpose įvyko vyčių 
19 kuopos vienas iš pavyzdin
gųjų susirinkimų. Iš svarbes
nių nutarimų pažymėtini: šv. 
Kazimiero, vyčių Patrono. įni

kite- “DRAUGAS”, 2334 So. ghe lankėsi muzikas J. Stan-; rodyti. Jo likę suaugę vaikai I nėjimas, kuris įvyks kovo 2 d.
Oajdey Aye^ Ghįęago 8, ŪL i kūnas. garžiai kalba lietuviškai. i Tą proga iškilmiagos pamaldos.

... . 1- Dienraštis „Draugas” skelbia naują lietuviško roma-
Komuniją, įvyks šv. Kazimiero no konkursą. Paskutinė data konkursui skiriamo romano 
ir šv. Vincento bažnyčiose. Ben rankraščiui įteikti — 1952 m. lapkričio 1 d.
dri pusryčiai Įvyks viename iš 2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis 
didžiųjų Pittsburgho viešbučių, dolerių- Premijos mecenatas — Čiurlionio Ansamblis. 1952 
Ta proga įvyks ir Pittsburgho m. balandžio mėn. 27 d. Chicagos Operos Namuose įvyks 
vyčių apskrities susirinkimas ir Čiurlionio Ansamblio koncertas, iš kurio gauto pelno skiria- 
laipsnių įteikimas nusipelniu- ma 1,000 dolerių premija lietuviškam romanui. Premijos 
siemg vyčiams. Kuopos užga- organizatorius — „Draugo“ Bendradarbių Klubas, 
vėnių balius įvyks paskutinį 3. Teisėjus premijuotinam romanui nustatyti parinks: 
vasario antradienį šv. Kazimie- du Rašytojų Draugija, du „Draugas“ ir vieną Čiurlionio 
ro salėje. Susirinkime keletą Ansamblis.
minčių apie katalikiška spauda 4- Romano siužetu pasirenka patys autoriai. Romanas 
pasakė tėvas Barnabas Miką- turibatipara.šytasmašinėle nemažesnis,kaipapie<ltlšini-
lauskas. OFM. o kuopos dvasine ĮoĮ”“*? spausdintų puslapi

5. Kurmius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
„Draugas“, 2334 So. Oakley Avė., Chicago 8, III-

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti 
savo tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano ant
raštę ir pasirinktą slapyvardį.

7. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papil
domo honoraro romano pirmosios laidos teises perleidžia 
„Draugo“ Bendradarbių Klubui, įskaitant ir teisę spausdinti
Drauge“ ir išleisti atskiru leidiniu. Premijos nelaimėję au-

vadas papasakojo savo įspū
džius iš kelionės po Italiją ir 
specialiai Romą. Vasario 16- 
sios proga kuopa Lietuvai lais
vinti iš savo kuklios kasos pa
aukojo 10 dol. A. E.

Gyvenimas kaip ir jūrų van
duo — nepasidarys saldus, jei
nepakils į dapgų. Paul toriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

>
_ i____ :__



6 UlENRASTlSDRAUGAS, », nxiNow rf.
Šeštadiiems, vasario 16, 1952

ba sekančiai:

CHICAGOS MIRAS PASKELBĖ VASARIO 10-.1Ą 'L vakarus pro geležinę uždangą

Kaip ir praėjusiais metais, Chicagos meras Martin PARTIZANŲ SĄJŪDIS LIETUVOJE 
H. Kennelly paskelbė Vasario 16*ją. Proklamacija skain-

/ mus
X Vysk. V. Brizgys ir 

prof. J. Brazaitis kalbės sek. 
madienį, vasario 17 d., tuo-i 
jau po sumos šv. Kryžiaus) 
parapijos salėj ateitininkų į 
rengiamam Vasario 16-tos 
minėjime.

X Prof. J. Brazaitis, Vii-į 
ko atstovas, sekmadienį, va-į 

sario 17 d. 2 vai. popiet kai- Į 
bės Aštuonioliktoj kolonijoj,) 
Dievo Apvaizdos parapijos; 
salėj prie 18-tos ir Union 
gatvių.

X Chicagos Herald-Ame- 
rican, Vasario 16-tos proga,’ 
šiandien yra įdėjęs editoria- 
lą antrašte “Lithuania’s 
Will To Freedom”. Būtų gra 
žu, kad mūsų skaitytojai į- 
vertintų dienraščio palanku 
mą Lietuvai,, pasiųsdami re 
dakcijai padėkos laišką.

X Kun. V. Parulis, MIC, 
ir kun. A. Gureckas ateinan
tį sekmadienį Visų Šventųjų 
bažnyčioje per visas mišias 
sakys pamokslus ir praves 
katalikiškosios s p a u d os: j 
“Draugo”, “Laivo”, ir “Ma
riam” vajų.

X Muz. B. Jonušas, nese
niai apsigyvenęs Chicagoj, 
organizuoja rinktinių balsų 
vyrų chorą. Prie choro bū-, 
siąs ir orkestras. Ateinantį 
sekmadienį Pūčio salėj Mar- 
quette Parke įvyksta pirmo
ji repeticija.

X Elena Statkienė iš 
Brighton Parko, Moterų Są
jungos centro valdybos iždi
ninkė, išvyko atostogų į Flo 
ridą, kur tikisi pabūti treje
tą savaičių. Laikinis jos ad
resas: Mrs. .Helen Statkus, 
c/o Mr. Kadsell, 346 Norih 
East — 27th St. Miami, Fla.

X Lietuviu poezijos auto-1 
logija visiškai baigiama 
spausdinti. Kiek užtruko kol 
buvo surinkti atvaizdai dau 
giau kaip 100 rašytojų ir pa 
darytes jų klišės. Dabar vi
sa antologija baigta laužyti 
ir spausdinami paskutiniai 
lankai. Turės 83? puslapių. į

XDon Varnas posto “drill 
team” uniformose ir su vėlia 
vomis dalyvaus mišiose už 
Lietuvą sekmadienį, vasario 
17 d. 10:30 vai. ryto šv. Jur 
gio parapijos bažnyčioj prie 
33 ir Lituanica Avė. Po mi
šių tam tikromis apeigomis 
bus pagerbti žuvusieji už 

''Lietuvos laisvę.
X Kun. K. Juršėnas, ra

gavęs komunistų “rojaus” ir 
buvęs pasmerktas sušaudy
mui Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis ir Herald-Ame- 
rican redakcijos narys S. 
Pieža bus kalbėtojai Vasa
rio 16 minėjime, kurį rengia 
Lietuvos Vyčių Illinois-In- 
diana apskritis vasario 16 d. 
7:30 vai. vakare, Lietuvos 
Vyčių salėj, 2453 West 47 
St. Minėjime bus išpildyta ir 
meninė programa. Įėjimas 
nemokamas.

X Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje rytoj (vasario 17 
d.) 10 vai. bus iškilmingos 
pamaldos už Lietuvą Vasa
rio 16 dienos proga. šv. mi
šias atnašaus vysk. V. Briz- 
gys, pamokslą pasakys kan. 
F. Kapočius. Giedos buvusi 
Metropolitan operos solistė 
Anaa Kaskas, kuri specia
liai atvyksta lėktuvu iš Hart 
ford, Conn.; ir “Dainavos” 
ansamblis. vadovaujamas 
St. Sodeikos. Kun. kleb. A. 
Linkus kviečia plačiąją vi
suomenę į iškilmingas pa
maldas.

City oi Chicago 
Office oi the Mayar 

PROCLAMATION

B. A. PETRAITIS, Vokietija
Vasario 9 dienos laidoj rašų pirniosiosna vietosna 

Sei»waebische Iliustrierte” buvo įuaukti dvasininkai, 
įdėjo pranešimą, kad jis yra gydytojai ir karininkai”, 
pirmasis žurnalai, paskelbę. Ketvirtasis to puslapio pa- 
iaisvajam Vakarų pasauliui veikslas vaizdu, ji mirties 
iliustracijomis papuoštą re- celę Kaune, kurios būstas 
portažą apie partizanų sąjū- i šiandien tarnauja kaip MVD 
di Lietuvoje ii tenykščių jų centrinė. Jau per pirmąją o- 
veiklą. kupaciją, skelbiama tame

pranešime, raudonoji valsty-

WHEREAS, February 16 will mark the 34th anniver- 
sary of Lithuania’s independence; and

WHEREAS, Lithuanian - Americans throughout our 
nation will observe that anniversary by means of special
ceremonies which will highlight their faith in the Ame-i Jau pirmajame puslapy b_g Ucija bkvjdavo 35000

jaa tada 
uo- pa-

, T a ““““ i čiu laiku Sov. Sąjungos sau-of Lithuanian birth or ancestry have contnbuted greatly tu paskelotas laetuvos tikm, Un-riaar-. 9-• -nnGvH
to the cultural aspects and mateliai progress of our cfcy čiųjų laiškas šv. 'levui, ku- *f ° ‘ "į -J,
and our nation: į rį partizanų ryšininkai per u ° °

N0W, THEREFORE, I, Martin H. Kennelly, Mayor į didžiausius pavojus atnešė 1 ‘
of the City of Chicago, do hereby proclaim Saturday, į Vakarus, drauge pažymint, °
February 16, as REPUBLIC OF LITHUANIAN DAY IN jog žurnalui iš viso pirma- J! . .
CHICAGO. jam pasauly teko garbė duo- ", a" f?1,1

Dated thig 7th day of February, A. D., 1952. ti tą paveikslais papuoštą ųa^^borieda
Martin H. Kennelly, Pfanešinią apie Pabaltijy _i . tremtiniais į nežinią.

M J kiancią rezistencinę armiją. 0 * t
ay°r Kadangi tas laiško turinys Partizanai—kovų meisteriai

mūsų skaitytojams jau žno- Trečias visas puslapis uji-
VOK IETĮ JOJ mas, tad jo čia nekartoja- ma dvj didžiulės partizanų

me. Pranešimo viršuje įdėta Luotraukos vienoj ,
— Varelio senelių pr.e-j didžiulė nuotrauka, vaizduo- vaizduoja psrtizaRų karinin 

glaudoje, kur įkurdinti 17; janti lietuvių partizanų ry- kų ir puskarininklU mokyk-) 
tautybių seneliai, yra ir 85 šininkus pakeliui į Vakarus i la valgant pietus Apačioj | 
lietuviai. Kalėdų ir N. Me-, ilsintis. Po ja padėtas para-, padėta pastaba> kad ten tin-i 
tų švenčių metu buvo žade-1 šas, kad toji nuotrauka bu- Į kamiausi vyrai iš patyrusių 
ta seneliams Balfo dovana, į vo nutraukta vos tik apėjus [ buv iįetUvių armijos kari
ke tačiau jų nepasiekė. ; seviet. pasienio sargybinius, ninkų gauna karinį apmoky.

o jų dramatinio prasiverži- mą. Kadangi atskiri parti. 
mo smulkmenas kaip tik mi zanų vienetai tiktai gavę į-

„________ , ________ _ sakmų paliepimą tegali už-
Memmingeno stovykloje gy-' duoĮa‘ Visa iaktinč medžią-} megzti tarp savęs ryšį, tai 
venančius lietuvius už m3g. Sa buvo visa savo apimtimi tokįus apmokymus nei
keriojimą be leidimų. įteikta Jungt. Tautoms. A- kartą atnaujinamos senos

i pačioj duotas stambus uz- 
— Memmingeno stovykla1 rašas: “Pagalbos šauksmas

lietuvių gyventojų atžvilgiu iš Lietuvos miškų” su pa
yra didžiausia stovykla ame staba, kad po tuo atsišau- 
rikiečių zonoje. Stovykloj kimu pasirašo, už jį savo 
šiuo metu gyvena 346 lietu- į svoriu stodamas, “Tarptau

tinis Krikščioniškajai Kui
sius. __ iTimir kqF<MvinSco Vnon turai Ginti Komitetas , ku-

IS ARTI IR TOLI
A. J. VALSTYBĖSE

— Česius Savickas iš Wor 
cesier, Mass., savanoriu iš
ėjo į J. A. Valstybių Air 
Force. Iš tremties į Ameri
ką atvyko kartu su tėvais 
1949 metais. Lankydamas 
gimnaziją Hanau stovykloje, 
Vokietijoje, buvo uolus a- 
teitininkas, o atvykęs į Wor 
cesterį įsijungė į vyčių veik 
lą ir buvo aktyvus narys.

— Lietuvių choras Raci- 
ne, Wis., dalyvaus Tautų 
festivalyje vasario 21 d. 
Chorą veda J. Grimskis, o
tautinius šokius — B. Vinda viai

— Po šešias savaites už 
žvejojimą. Vokiečių teismas A „
po 6 savaites nubaudė tris nimasis raporUzas ir vare-

— Funk kareivinėse Muen 
- Dr. J. Aleksandravičius chene emigracinė stovykla

sianuien jau

nsiaimm-

pažintys ir pasikeičiama nau 
jausiomis informacijomis. 
Pagal partizanų statutą 
kiekvienas tokio atskiro da
linio vadas yra atsakingas 
už savo vyrų moralę: jis 
turi pasižymėti budrumą, 
padėties supratimu, būti tik

rio pirmininkas yra belgų ras pasiaukojimo, narsumo 
UŽs. reikalu ministeris van ____ ______skaitys paskaitą Vasario 16 nuo š- m- sausio 1 d. perėjo 1JZS- r^kalū mmisteris van įr iniciatyvos pavyzdys. Nu

minėjime Marianapolyj. Pro į vokiečių administracijos ži- z'eelandas. sikaltimai drausmei partiza
gramą išpildys kolegijos stu Į ni°n- ; Žydėjusio krašto tragedija karo lauko baudžiami la-
dentai ir N. Prasidėjimo se- onracn ^ai &riežtai- Tie laisvės ko-

Kitame puslapyje aprašo- votojai skelbiama toliau žur;sėlių auklėtinės.

KANADOJ

URUGVAJUJ
ma, kaip ‘ šeši išsirengė į zy nalo komentaruose, yra tik

ri gerilinio kovos vedimo į— Lietuvių laimėjimai. & *** Pro geležinę uždangą
Patriotinės organizuotosios ‘ Primušė tik du”. Be smul-
Urugvajaus lietuvių išeivi- i kaus to dramatinio žygio ap
jos raštas JT delegacijų pir- .nuotraukoj _

dėjo dirbti savo specialybė- nainijakams Paryžiuje susi- Pavai^*a’ ^mmiUs bustus; savo veiks
je. Jis yra baigęs Sorbonos laukė nesitikėto dėmesio. Di kai J°gen^ls Praflsk^b\a mus dažnai praveda apsimes

— Teisininkas P. T. J. 
žmuidzinas Montrealyje pra

meisteriai. Nuošaliuose Lie
tuvos miškuose jie turi įsi
taisę savo bunkerius ir po

LIETVYIŲ BIČIULIS

Martynas M. Kennelly,
Chicagos burmistras, paskel
bęs miestui Vasario 16-ją.

Iš šešių, tik du prasimušė j 
Vakarus

Prieš paskutiniame pusla
pyje duo.:a fotokopija soviet. 
saugumo sudarytų sąrašų, o 
paskutiniame laisvės kovo
tojas žygio metu per lietu
vių kaimą. Dramatiškai ap
rašomas Butauto, Felikso ir 
Krūmo žuvimas ir drauge 
skundas Vakarais, kad tiek 
maža tepaduoda išgirsti žu
domos tautos balsą, kurio 
jei neišgirs, tai veikiai to
kia pati eilė ateis ir jiems. 
Iš tų 6 ryšininkų tik dviems 
tepavyko nugalėti visas kliu 
tis ir prasimušti į Vakarus. 
O kelioms savaitėms praė
jus po jų liūdno pašnekesio, 
— sakoma baigiamajame ’to 
P. Turako parašyto reporta
žo žodyje, — Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius Trygve 
Lie gavo iš laisvosios Lietu
vos Respublikos dar vis pil
nai tebeveikiančios pasiun
tinybės Vašingtone raštą, 
prie kurio buvo pridėtas me 
morandumas, duodąs preci
zinius duomenis ir doku
mentus apie 6 didžiules de
portacijų bangas, nuo 1945 
m. nusiaubusias Pabaltijo 
kraštus ir šimtus tūkstan
čių prievarta nunešusių į 
pražūtį, į Azijos tyrus ir Si
biro taigas. t

Tai buvo partizanai Bu
tautas, Feliksas ir Krūmas, 
kurie per kautynes prie Ro
mintos paguldė už savo ša
lies laisve palvas...

IIIKAGOJE
Dar viena komisija

Miesto Tarybos susirinki
me sudaryta devynių alder- 
monų komisija, kuriai duo
ta teisė ne įtik tyrinėti kri- 
minalizmą įsigalėjusį kai ku 
riose apylinkėse (wardose), 
bet paskirti advokatus, sam 
dyti techniškus ekspertus, 
priimti valdininkų priesai
kas ir išduoti subpoenas, tai 
yra raštą, kuriuo grąsoma 
bauda, kai asmuo nestoja į 
teismą.

Komisijos pirmininku iš
rinktas Benjamin Becker, 
40-tos apylinkės aldermo- 
nas.

I
Pabrango geležiniai 

įrankiai

Vyriausybė leido pakelti 
lubas, tai yra kainas įvai
rių geležinkelių įrankių ir 
daiktų (hardware) statybo
je. Kainos bus pakeltos nuo 
2 iki 3.5 nuoš. augščiau da
bartinių kainų.

: Filatelistai įsteigė biržą

Chicagoj veikianti Lietu
vių Filatelistų Draugija įs
teigė paš';o ženklų biržą, ku- 

; ri bus vykdoma kas pirmą ir 
antrą sekmadienį kiekvieno 

1 mėnesio nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. popiet Estkos krau
tuvėj 1635 West 63 St. Bir- 

į ža bus rytoj, vasario 17 d.
’ Biržoje fcus galima vi- 
' siems filatelistams pasirink- 
' ti įvairiausių Lietuvos, lietu 
‘ vių stovyklų tremtyje ir vi- 
i so pasaulio kraštų pašto žen 
i klų, vokų ir kitokios filate- 
linės medžiagos.

|
1RŠ0MAS MAŠINĖLĖS

džioji amerikiečių žinių a- Pro. R°mir?tOs ūP^U ir toliau damį valstiečiais ar miško
gentūra AP iš Paryžiaus po kelionę per Lenkiją darbininkais. Kai soviet. vai
visą pasaulį paskleidė rašto ^e°kll partizanų šlajukėmis. stybes saugumas 1950 m. už 
tūrinį, kuriuo vaizduojama ^^a nuotrauka vaizduoja, draudė be spec. leidimo vyk 

— Jonas Guzas, buvęs Juo. padėiis tėvynėje ir prašoma kaiP į Kauną žreiu°ja raud- ti toliau kaip 15 km, tai par 
dupės (Rokiškio apskr.) tek paramos mūsų kovoms už armija. “Tačiau po kelių die tizanai prid;rb3 savų pažy. 
scilės fabriko meisteris, taip {Lietuvos atvadavimą n^’ ~ skelbiama P° 3a užra' mėjimų ir juos išdalijo gy-
pat Tauragėj tarnavęs vy Į _ še, — kai tas paveikslas bu- ventojams. Per Lietuvą siun
riausiu konduktoriumi, gau-j — Kun. Dr. Ignatavic us vo nutrauktas, prasidėjo čiama. sovietinė šiaurė- ar
tomis Kanadoj žiniomis, mi- mokytojauja Colegio Sami- tikroji to kadaise žydėjus i..- mijai paraina sUdaro o’lnin-

" ' ' nano Provm«^ Belo Hori- europinio krašto tragedija. ga Clkiu partizaninių rekv -
Ligi šiol nuolatinių depor- zici ų taikinį

universitetą Paryžiuje ir il
gesnį laiką dirbęs Lietuvos 
atstovybėje Londone.

rė tremtyje.
— Albertas Jonelis Mon

trealyje nupirko Milaknio 
Fish and Chips prekybą, ku 
ri jau 35 metų veikia ir vis 
buvo lietuvių rankose.

— Inž. S. Jaugelis Mon
trealyje dirba savo specia
lybėje, o jo žmona univer
sitetinėje dantų klinikoje.

AUSTRALIJOJ

— ALB Garbes teismui 
pereitais metais neteko sprę 
sti nė vienos bylos, nes, a- 
not, pirm. prof. Raulinaičio 
pareiškimu tautiečių tarpe 
viešpatavo solidarumas ir 
darna. Tik kaikuriems “kar- 
štesniems” tautiečiams teko 
susipažinti su australų tei
sės griežtumu.

zonte mieste.

BRAZILIJOJ

— Jonas Skibelskis, Ric 
gyventojas, iš darbo grįžęs 
namo rado butą apvogtą. Bu 
vo išnešti visi drabužiai ir 
60,000 kruzeirų pinigais.

tavimų ir likvidavimų auko
mis krito jau arti 840,000 
žmonių, ’t. y., 34 proc. viso 
krašto gyventojų. Tačiau, 
nepaisant to, Kaunas vis

— J. Ramanauskienė, gyv.
Rio, sunkiai apsidegino al
koholiu, kuris eksplcdavc 
prie ugnies. Paguldyta į li-

, gonmę. miškuose, kurių rusiškieji o-
— M. Kazlauskas, gyv.; kupantai kiek galėdami ven- 

Rio Grande de Sul, kaip 
laikraštis rašo, loterijoj lai
mėjo 40,000 kruzeirų.

Miško broliai

Po antruoju paveikslu pa
dėtas užrašas skelbia, jog 
lietuviai savo partizanus va 

tiek tebėra laikomas vienu j dina “miško broliais”. Nepai
iš aktyviausių ir pavojin- syJarri kiečiausių kovų ir 
giausių prieš sovietinę ver- sunkiausių gyvenimo sąly- 
giją pasipriešinimo centrų, gų, lietuvių laisvės kovoto 
Tūkstančiai jaunų vyrų ir jai išlaiko karinę drausmę 
moterų, taip pa! vaikų ir se- tuo išsiskirdami iš kitų re 
nių gyvena primityviausiose zistencinių sąjūdžių, kove- 
sąlygose tankiuose Lietuvos jančių pačioje Sovietų Sąjur.

goję. Kad pažintų vienas ki
tą, jie nešioja kepurę, raiš-

gia”. Trečiame paveiksle • čius ir kitus žymenis seno- 
dueta prie nužudyto savo vy sies lietuvių armijos. 1944

MŪSŲ ŠEIMA
Silvijos Laurinas su Ai 

— Kun. Pr. Vaseris vasa- binu datraičiu santuoka į 
rio mėn. pirmomis dienomis vyks vasario 16 d. 11 vai. persekiojant

ro, Panevėžio apskr. ligoni
nės gydytojo A. Gudonio, 
verkianti žmona, žurnalas 
toliau pastebi, kad “Ar.ta
nas yra vienas iš tūkstančių 
akademikų, kurie buvo be- 

intelektualus

m., kaip toliau skelbiama, 
vokiečiu karinės vadovybės 
pakviesti, 30,000 lietuvių 
kovotojų stojo į kovą prieš 
bolševikus. Bet jais nepasi- 
tikii ti SS vadovybė mėgino 
šituos kovos vienetus nu-

lankėsi Sydnėjuje, kur at-'ryto Aušros Vartų parapi- Lietuvoje nužudyti. Bolševi-i n.' , j n
laikė Camperdown parapijo- > jog bažyr.čioj. Santuoką pa- kai vos tik įžygiavę į kraštą,,^'.J1 t( d pasitrau- 
je lietuviams pamaldas ir laimins kun. J. Dambraus savo pirmutiniu tikslu pasi- k® * raiškus, tuo būdu suda- 
susipažino su vietos lietuvi- kas, MIC, Mihvaukee, Wis., statė pašalinti dvasinius kra i rydami dabartinės partiza- 
gyvenimu. i lietuvių parapijos klebonas, što vadus. Deportacinių są-inų armijos branduolį.

• PLATINKITE “DRAUGĄ

įvairių firmų su lietuviškais ir ki
tų kalbų raidynais, ŠVEICARIŠ
KUS LAIKRODŽIUS, LIETUVIŠ
KAS KNYGAS, gaidas ir įvairius 
liet. meno kūrinius, rankdarbius 
odos ir medžio dirbinius gausite 
geromis sąlygomis:

J. KARVELIS 
4434 S. Fairfield Avė. 

FRontier 6-3387 
CHICAGO 32 III.

F’.« S. J kitus miestus ar valstybes.
prekės tuojaus išsiunčiamos 
gavus užsakymą. Taisomi laik 
rodžiai, žiedai ir rašomos ma
šinos Europos prityrusių spe
cialistu.

-X'
TAMPA ir ST. PETERSBURG, FLA., WEST COAST

LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS RENGIA

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
PAMINĖJIMO DIENĄ
Vasario 24-{ą dien?, 1952 m.

A»N and BILE MIDWA7 SVETAINĖJE 
Ant U. S. kelio 92 tarp Tampa ir Plant City 

Kviečiame visus lietuvius atsilankyti
KLUBO VALDYBA 

— ■

šią gražią vasarvietę 

prie Miehigan ežere, 

Beverly Staies, India
na, galite nusipirkti ge
romis svlygomis:

Be aukščiau matomos vasarvietės “PALANGA” 
galite gauti pirkti lengvomis sąlygomis jau įrengtų 
vasarviečių, žemės sklypų prie ežero, ant kurių galėsite 
pasistatyti vasarvietes pagal savo skonį. Aš suteiksiu 
patarimus ir technišką pagelbą pastatyti namus. Taip 
pat galima pirkti rezortinį viešbutį su tavernos leidi
mais (laisnėmis) ir kitokių nuosavybių. Išnuomuoju 
kambarius vasaros atostogoms šeimoms ir pavieniams 
asmenims. Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į

STANLEY T. STRAUKAS
Beach Avenue

BEVERLY SHORES, INDIANA
Telefonai: Miehigan City 2-2848 arba 9-9986




