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Valstybes departamento 
naujieji veidai 

Svarbiausieji valstybės depar
tamento veidai jau nupaišyti 
bendrame paveiksle, kurį domi
nuoja valstybės sekretoriaus Pos 
t e r Dulles kiek susirūpinusiai 
atrodąs veidas. Dabar jau žino
ma, kad valstybės sekretoriumi 
turėjo būti ne Dulles, bet buv. 
sen. Cabot Lodge, kuris betgi tos 
vietos atsisakė todėl, kad jo san 
tykiai su sen. Taft yra labai 
jtempti. Nereikėjo abejoti, kad 
sen. Taft bus šiame kongrese va 
dovaujantis asmuo, su kuriuo 
valstybės sekretoriui teks turėti 
daug reikalų. Esant blogiems as 
meniniams santykiams, reikalų 
tvarkymas būtų buvęs beveik ne 
įmanomas. Tad Taft - Lodge ne-
prietelystė Cabot Lodge nuvedė 
į Jungtines Tautas (nuolatiniu 
atstovu Saugumo Taryboje), o 
Foster Dulles patikėtas valsty
bės departamentas. 

Savo laiku T. Dewey galvojo, 
laimėjęs prezidentūrą, sudaryti 
rinktinių asmenų kolektyvą JAV 
politikai planuoti ir viso pasau
lio politikai studijuoti. To ko
lektyvo vadovu jis buvo numa
tęs savo artimą patarėją Foster 
Dulles. Tas planas buvo atgaivin 
tas Eisenhoweriui laimėjus rin-

. kimus ir nuo jo principe neatsi
sakyta, tik jo įgyvendinimas pa 
tikėtas Foster Dulles kita forma. 

Žiną ar bent gerai nujaučia 
reikalus tvirtina, kad Foster 
Dulles ypatingai atsidės plana
vimo darbui, o kasdieninius san
tykius su kongresu, su krašto 
apsaugos departamentu ir kito
mis prie užsienio politikos prisi-
liečiančiomis įstaigomis palai
kys jo artimiausias bendradar
bis pasekretorius gen. Bedell 
Smith, kuris ateina į valstybės 
departamentą su triguba profe
sija : karys, diplomatas, žvalgy
bos viršininkas. 

Kaip kariui jam nebus sunku 
susikalbėti su krašto apsaugos 
departamentu ir išvengti nesu
sipratimų ir nuomonių skirtu
mų, kurių gana daug buvo pra
eityje. 

Jis turi daug diplomatinio pa
tyrimo ir tris metus yra pralei
dęs Rusijoje ambasadoriumi, tat 
bent jau šiek tiek pažįsta Krem
liaus valdovų mentalitetą ir bol
ševikinio imperializmo filosofi
ją bei veiklos metodus. Su visais 
pasaulio reikalais, viešai ir slap
tai vykstančiais, Bedell Smith 
turėjo progos gerai susipažinti 
paskutiniais metais, kai prez. 
Trumano buvo paprašytas va
dovauti Central Intelligence 
Agency, kuri renka visaip ir vi
sokias žinias ir kasdien infor
muoja prezidentą, kabineto na
rius, generalinį štabą ir kitus 
apie tai, kas dedasi pasauly. 

Bedell &mith ir Eisenhoweris 
yra intymus draugai, tat ryšys 
tarp prezidento ir valstybės de
partamento bus tikrai geras. 

Dauguma skyrių vedėjų grei
čiausiai pasiliks savo vietoje, nes 
jie visi yra karjeros diplomatai, 

Jugoslavija gavo 
Vatikano notą 

VATIKANAS, saus. 15. — Cia 
paskelbta nota, kurią Vatikanas 
įteikė Jugoslavijos vyriausybei 
dviem dienom prieš santykių nu
traukimą. Tai buvo atsakymas 
į Jugoslavijos Vyriausybės lap
kričio 1 d. notą, kurioje buvo 
prikišama, kad Vatikanas ir jo 
nuncijus Belgrade kišasi į Ju-
gosvalijos vidaus reikalus. 

Vatikano nota primena, kad 
Jugoslavijoje persekiojami ku
nigai ir tikintieji, jaunimas prie
vartos priemonėmis skiriamas 
nuo bažnyčios, bažnyčiai nelei
džiama apaštalauti (atimtos vi
sos apaštalavimo priemonės) ir 
atsakoma į visus priekaištus, Ju 
goslavijos notoje vadinamus ki
šimosi į vidaus reikalus. 

Po tos notos gavimo ir santy
kių su Vatikanu nutraukimo Ti
to buvo susikvietęs vyskupus ir 
pareiškė, kad norįs sutvarkyti 
santykius su Katalikų Bažnyčia 
tuo pagrindu, kad bažnyčia bū
tų atskirta nuo valstybės ir pri
pažįstama religijos laisvė. Kaip 
Tito tą laisvę supranta ir kiek 
jos duoti nori, paaiškės tik iš to
limesnių pasitarimų, kuriuos 
nutarta tęsti. 

Bijo, kad žydų 
Sibiran negrūstų 

TEL AVIV, saus. 15. — Ry
šium su keliolikos žydų komunis 
tų iš labai augštų vietų ar net iš 
pasaulio pašalinimu anapus ge
ležinės uždangos, Izraelio vy
riausybė ir vyriausi sionistų or
ganizacijų vadai tą reiškinį lai
ko antisemitizmu ir baiminasi, 
kad dar už geležinės uždangos 
likę žydai bus ištremti į sovieti-
jos koncentracijos stovyklas 
sunkiesiems darbams. Visi. eko
nominiai nepasisekimai satelitų 
kraštuose esą reikalingi žydų 
kraujo. Pačioje Rusijoje įmonė
se paplitusią korupciją irgi no
rima užmesti ant žydų galvų. 

Numušė 8 Migus 
SEOULAS, saus. 15. — Di

džiojo priešo tiekimo kelio bom 
bardavimas tebevyksta: siste
mingai kasdien suardomas ga
balas po gabalo. 

Vakar priešas jau pasiuntė iš 
Mandžiūrijos daug lėktuvų taiki
nių ginti, bet prarado 16 Migų: 
8 numušti, 8 sunkiai sužaloti 
spėjo persiristi anapus Yalu 
upės. 

Supažindina su pareigomis. — Iš Korėjos atvykfc vyrai prezidento inauguracijos iškilmėse atsto
vauti armiją ir marinus supažindinami VVashinątone su iškilmių tvarka. Cia juos matome ant plat
formos, kur bus prisaikdintas prezidentas Eiseirftoweris. (INS) 

Anglų maršalas Į 
išpeikė politikus1 

PARIS, saus. 15. — Čia dabar 
sužinota, kad britų maršalas 
Montgomery, Nato vyr. vado 
gen. Ridgway pavaduotojas, ne
seniai abiejų anglų parlamento 
rūmų narių privačiame slaptame 
susirinkime išrėžęs pilną prie
kaištų kalbą Europos, bet ypač 
anglų, politikams. 

Pirmiausia, jis reikalavo su-

šaiškintl pasislėpę komunistai 
Vieną jų globojo net Unesco generalinis sekretorius.— 
Mėginta siekti tikslų per buvusius karius, net žinomus 

nacius 
BONN, saus. 15. — Metų bė

gyje V. Vokietijoje išaiškinta vi
sa eilė paslėptų komunistinių or 
ganizacijų. Vokiečių žurnalas 
„Der Spiegei" aprašo, kaip ko
munistai norėjo pravesti infil
traciją tarp buvusių vokiečių 

daryti Atlanto pakto organizaci- j karių ir savo pinigais, atėjusiais 
joje komitetą, kuris studijuotų iš Rytų zonos, rėmė net nacinius 
pasaulio reikalus ir nustatytų vi 
šiems politinę ir karinės strate
gijos liniją. Be to organo ir bę 
to darbo Nato karinių pajėgų 
štabas savo darbo neatliks. 

Antra, jis nepaprastai išpei
kęs Anglijos politikos vairuoto
jus, kurie po karo atitraukė An-

įžymesnius karių veikėjus, steng 
damiesi suorganizuoti visokiau
sius nekaltais vaAiais karių są
jūdžius ar draugijas draugijėles. 
Valdžios oficiozas „Bulletin", 
leidžiamas Vokietijos vyriausy
bės Spaudos ir Informacijos Tar
nybos, plačiai aprašo, kaip buvo 

gliją iš Europos ir atsisakė jai, demaskuota gražiu vardu mėgi-
vadovauti tada, kada buvo mal- nusi dangstytis probolševikinė 

• Britų Edenas greit išvyksta 
į Turkiją ir Graikiją santykių 
su tais kraštais stiprinti. 

daute maldaujami. Tą klaidą jis 
siūlo tuojau atitaisyti priside
dant be rezervų prie Europos 
armijos. Anglijai nesą ko bijos-
ti, nes ji be vargo galėsianti lai
mėti vadovaujančią rolę. Klai
doms pataisyti laiko maža beli
kę. Anot jo, Europa blaškosi to
dėl, kad Anglija dar pilna burna 
nepasakė, ar gins ją visomis jė
gomis karui prasidėjus. 

Jis suabejojęs, ar neseni poli
tikų pareiškimai apie pavojų su
mažėjimą yra teisingi, o abejo
jąs tų pareiškimų nuoširdumu 
todėl, kad Nato karinių pajėgų 
štabui politikai tuo reikalu žinių 
nesuteikę. 

„Kultūrinė S-ga demokratinei 
Vokietijai Atnaujinti". Būdinga, 
kad 1947 metais, kai prie šios 
„kultūrinės sąjungos" kėslus no
rėjo reikalingų žygių imtis ati
tinkamos įstaigos Vak. Berlyne, 

žinoma, pirma iš anksto visuo
menę „paruošę", kad tai, ko dar 
buvo nepabaigusi propaganda, 
paskiau, tinkamam momentui 
atėjus, pribaigtų ir „neatšaukia
mai" įvykdytų komunistinis te
roras. Pasisakydami už vieningą 
Vokietiją (dėl akių), taiką, tau
tinį frontą, „draugystę" su ga
lingąja Sov. Sąjunga", jie tikė
josi visuomenės akyse galėsią iš 
laikyti neutralumo skraistę ir pa 
sirodysią nešališki, tačiau su lai
ku ir jų tikslai paaiškėjo. Tokių 
pasislėpusių ir neutraliais var
dais prisidengusių komunistinių 
organizacijų Vak. Vokietijoje 
esą atskleista jau per 50. 

Jugoslavija pakei+e konstituciją, 
Tito išrinko pirmu prezidentu 

BELGRAD, saus. 15. — Vakar Jugoslavijos parlamentas pri
ėmė naują konstituciją ir Tito išrinko pirmuoju naujosios san
tvarkos prezidentu. 

Konstituciją referavo užsienio 
reikalų ministras Kardelj, vie
nas iš Tito ištikimų leitenantų. 
Konstituciją keisti paskatino at
simetimas nuo Maskvos, nes se
noji konstitucija buvo nubrėžu
si Jugoslavijos santvarką, pana
šią į Rusijos santvarką ir dabar 
pagal Rusijos pavyzdį įvedamą 
į visas satelitines valstybes. 

Anot Kardelj, į Jugoslavijos 
konstituciją įvedami pakeitimai 
turį nuimti dėmę nuo socializmo 
ir komunizmo vardo, kurį Rusi
ja naudoja valstybės kapitaliz
mo, despotizmo ir imperialisti
nės hegemonijos sistemai patei
sinti ir pridengti. Jugoslavijos 
vyriausybė norinti įrodyti, kad 
Rusijos despotizmas nėra vienin 
telė ir būtina socializmo forma. 

Pagal naują konstituciją fede
ralinis parlamentas susidės iš 
dviejų rūmų. Žemieji rūmai, ik
šiol vadinti tautybių taryba, da
bar pavadinti gamintojų taryba, 

Europos seimas 
svarsto konstituciją 
STRASBOURG, saus. 15. — 

Čia pradėjo posėdžiauti pataria
masis Europos seimas, pasiren
gęs susipažinti su Schumano pla 
no valstybių parengta Europos 
konstitucija ir pasvarstyti, ko
kie pakeitimai dar reikalingi, 
kad konstituciją galėtų pasirašy
ti ne tik tos šešios, bet visos Eu
ropos Tarybai jau priklausan
čios valstybes.- Visa tragedija 
yra su Anglija, kuri nenori su 
siela ir kūnu įsijungti formaliai 
į Europą, kad nesupainiotų savo 
senų ryšių su britų bendruome
nės šeimos nariais. 

Senato komisijos 
pradėjo darbą 

VVASHINGTON, saus. 15. — 
Senatas jau sudarė savo komisi
jas ir pradėjo Eisenhowerio jau 

kurią sudarys ūkininku, pramo- P a s " r t u k a b i n e t o « * * » * k i t u 

augštųjų pareigūnų tvirtinimo nės darbininkų ir amatininkų 
atstovai. Taryboje bus 215 atsto 
vų. Augštieji rūmai, ikšiol va
dinti federalinė taryba, pasilai
ko seną vardą ir bus renkami vi
sų gyventojų, paskirstant visą 
kraštą į rinkimines apylinkes. 

Pakeičiama ir vyriausybės 
struktūra. Panaikintas parlamen 
to prezidijumas ir ministerių ka 
binetas, jų vieton yra parlamen
to renkama vykdomoji taryba, 
kuriai atsakingi nuolatinių sęk-
retariatų vadovai (ministeriai). 
Vyriausybės funkcijos ir paves
tos tai vykdomajai tarybai, ku
rios pirmininkas yra kartu ir 
valstybės prezidentas. 

Pasakytina, kad administraci
nė sistema yra gana originali. 

Paskutine AdieSOn J a i sudaryti paimta akmenų iš 
- - . . j Šveicarijos ir Mussolini Italijos 
K O n l e r e n C l j a | (profesijų pagrindu sudaryti 

VVASHINGTON, saus. 15. —l vieni parlamento rūmai). Pakei- įteikta apie 50 peticijų, kurias 

darbą. Vis dar turima vilties, 
kad komisijos suspės susipažinti 
su visais iki sekančio pirmadie
nio, kad senatas galėtų kabineto 
narius patvirtinti sausio 20 d. 
— prezidento inauguracijos die
ną. 

Senato paštų komisija vakar 
apklausinė jo paštų sekretorių 
Summerfield ir vienbalsiai nuta
rė siūlyti jį patvirtinti. 

Prašo paleisti 
atominius šnipus 

PARIS, saus. 15. — Prancūzi
jos komunistai pridėjo savo bal 
są prie atominių paslapčių Ru
sijai perdavėjų Rosenbergų va
davimo — protestuojama prieš 
mirties bausmę ir reikalaujama 
Rosenbergus paleisti. 

JAV ambasadai Paryžiuje 

Ike nepamiršo Europos reikalų 
Vieton Rytų, Dulles ir Stassen skuba Europon. — Pa
rems prancūzų prašymą pataisyti Europos armijos pak

tą, bet neleis niekais paversti visą planą 

Valstybės sekretorius D. Ache 
son vakar turėjo paskutinę spau 

tai, kad jos neuždarytų, inter- dos konferenciją, kurios metu 
venciją darė net pats UNESCO palinkėjo savo įpėdiniui geros 
tuometinis gen. sekretorius, sėkmės. Acheson valdė departa-
kreipdamasis į Kontrolinę Tary- mentą apie 4 metus. Sakytina, 
bą, kad jis pats prašąs duoti lei- kad jis buvo skaudžiausiai opo-
dimą minimajai sąjungai veikti, zicijos ėdamas JAV užsienio rei-
Tik dabar, rašo minimasis ofi- kalų ministeris. 
ciozas, galutinai paaiškėjo, ko-| Komentuodamas Prancūzijos 
kių tikslų minimoji „kultūrinė 
sąjunga" siekia — būtent: at
skirti Rytų Vokietiją nuo Vaka
rų ir ją paversti sovietine sate
litine valstybe. 

suklupimą ties Europos armijos 
sutartimi, Achesonas nemato 
pavojaus, kad pradėtas Europos 
vienijimasis būtų sustabdytas 
— tai tik mažas akmeniukas, 

timt} prasmės betgi tenka jieš- atnešė komunistai grupėmis, su-
koti ne administracinėse formo-, darytomis iš 5—12 asmenų. Kol 
se, bet valstybinių organų suda- tos grupės pasiekė ambasadą, 
rymo būde — kiek gyventojai mažos demonstracijos vyko pu-
turės laisvės savo valią be bai-'sę dienos. Ambasada peticijas 
mės reikšti, tiek ir bus verta priėmė, 
naujoji santvarka. 

rašytojų, muzikų" etc. vardais, 
turėjo per meną, literatūrą, pro
pagandą ir valstybės valdžią, 

NEW YORK, saus. 15. — Iš Eisenhowerio štabo eina žinia', kaip to reikalauja kompartijos 

šie „kultūrininkai" buvo tik- k m I l s ****** pašalintas 
ras bolševikų įrankis - jie, pri-j .. Ben*™ls terminais kalbant 
sidengę „pažangiųjų dailininkų, »* ****** s a v o »> ė d m i u l ^ a i 

sumūrytus laisvojo pasaulio 
bendradarbiavimo pagrindus. 

kad Dulles ir Stassen skubus siuntimas į Europą rodo, jog Eisen 
howerio administracija nepamirš Europos Azijos naudai. 

Atlanto paktas ir toliau pasi 
liks Europos •— JAV santykių 
pagrindas. Nėra kalbos apie 
JAV karinės pagalbos Europai 
sulaikymą, tik gali ji būti kiek 
sumažinta. Kiek ją galima suma 

su jiems pavesto regiono reika- žinti be pavojaus sumažinti At-
lais gerai susipažinę. Jie tik re 
ferentai, faktų rinkėjai, techniš 
ki vykdytojai, o ne politikos pla 

lanto bendruomenės saugumą, 
turi sužinoti į Europą siunčiami 
Dulles ir Stassen. 

nuotojai — jie dažniausiai lieka. Eisenhowerio administracija 
savo vietose valdžioms keičian
tis. Lauktina tik gal daug pakei 
timų Voice of America vadovy
bėje, nes tos įstaigos veiklą res
publikonai seniai kritikuoja. Na
tūralu, kad bandys ką keisti, o 
tam reikalingi ir nauji žmonės. 

Labai įdomių asmenų jau pa
rinkta ir ambasadorių parei
goms. Italijon vyksta ponia Ga
re Boothe Luce, rašytoja ir poli
tikė; Vokietijon — žymus moks
lininkas Conant; Anglijon — di-

nenusileis, kad V. Vokietija bū 
tų išstumta iš Europos gynybos, 
bet žinoma jau, kad parems 
Prancūzijos prašymą padaryti 
pakeitimų jau pasirašytoje Bu
delis jos draugas ir čia didelis 
bankininkas Aldrich; Paryžiui 
numatytas kitas bankininkas 
Dillon; negras Ralph Bunche nu
matytas Maskvai arba Indijai, iš 
Maskvos išvytas Kennan — Egip 
tui. 

ropos armijos sutartyje. Kadan
gi tie pakeitimai daugiausiai lie
čia vokiečius ir prancūzus, tai 
jie ir būsią paraginti kuo grei
čiausiai tuo reikalu susitarti. 
JAV vyriausybės tuo tarpu di
delio spaudimo nedarys ir tiesio
giniai netarpininkaus, tik pa
tars, kad Adenauerio ir Bidault 
susitikimas nebūtų atidėlioja
mas. 

Prancūzija negaus paramos iš 
JAV administracijos savo reika
lavimui, kad pirma Vokietija at
sižadėtų Saaro krašto, o tik pas
kui Prancūzija ratifikuotų Eu
ropos armijos sutartį. JAV pa
laikys nuomonę, kad Saaro rei
kalas nebūtų jungiamas šu Eu
ropos armijos sutartimi, bet iš
spręstas nepriklausomai Euro
pos vienijimosi rėmuose. 

direktyvos, padėti įgyvendinti 
pasaulinės revoliucijos planus, 

Gydytojai aprūpinę 
Kremliaus ligoninę 

LONDON, saus. 15. — Patir
ta, kad visi 9 gydytojai, kurie 
apkaltinti nužudę Ždanovą ir ban 
dę nužudyti bent 3 sovietų mar
šalus, turėjo ryšių su Kremliu
je esančia ligonine, skirta tik Po 
litbiuro nariams ir labai augš-
tiems bei Stalino mylimiems pa
reigūnams gydyti. Ten miršta ir 
tie, kurie pasidaro nebereikalin
gi įsitempimui tarp rįvalizuojan 
čių klikų pavojingai padidėjus. 

Šito „gydymo" metodo aukos 
yra areštuoti gydytojai. Kad še
ši iš jų yra žydai, yra pripuola
mas dalykas ir areštuoti ne to
dėl, kad žydai, bet kad perdaug 
žino, kas dedasi Kremliaus ligo
ninėje. 

Taft atsiprašė 
WASHINGTON, saus. 15. — 

Taftui darbo sekretoriaus Dur-
kin paskyrimą pavadinus neįti
kėtinu, daug korespondentų pa
prašė stipresnio paaiškinimo, ką 
Taftas padarė jiems padalinta
me laiške. Jis ten išsireiškė, kad 
Durkin paskyrimas darbo sekre
toriumi yra tokios pat rūšies, 
kaip D. Achesono palikimas vals 
tybės sekretoriumi arba senato
riams McCarran (D), McCarthy 
(R) ar Jenner (R) valstybės 
sekretariato pavedimas. 

Visi trys senatoriai pasijuto 
įsižeidę, nes jie visada kritikavo 
D. Achesono užsienio politiką, o 
čia suprato, kad Taftas juos pa
darė Achesono šalininkais. Sen. 
Taftas paaiškino taip nemanęs 
ir visų trijų atsiprašė už pavar
džių paminėjimą. 

• Indonezija gaus iš JAV 
kiek technikinės pagalbos, bet 
karinė pagalba bus visai nu 
traukta. 

Kalendorius 
Sausio 15 d.: šv. Povilas atsi-

skyrelis. Senovės: Dailius ir Ka
rijotą. 

Sausio 16 d.: šv. Marcelijus, 
vyskupas. Senovės; Jovaras ir 
Gedanė. 

Oras Chicagoje 
Lietus ar sniegas. Temperatū

ra iki 33 laipsnių. 

Mažiau nelaimių 
VVASHINGTON, saus. 15. — 

1952 m. karo aviacijos lėktuvų 
katastrofose (ne karo veiksmuo 
se) žuvo 1,214 asmenų. Atstovų 
rūmų krašto apsaugos komisi
jai, lėktuvų katastrofų priežastis 
tyrusiai, aviacijos vadovybės pa
sakyta, kad nelaimingų atsitiki
mų skaičius buvo mažiausias 
JAV aviacijos istorijoje. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prez. Trumams šiandien turės paskutinę spaudos konfe

renciją, o vakare pasakys tautai atsisveikinimo kalbą. Vakar jis 
įteikė kongresui pranešimą apie ūkinę padėtį. Pranašaujama, kad 
1958 m. ūkiškai dar bus geri, kainos bus pastovios, išskyrus že
mės ūkio produktų kainas, kurios rodo tendenciją kristi. 

— Philadelphijoje vyksta viešojo susisiekimo priemonių 
streikas, unijos nariams sukilus prieš savo vadovybę, kuri pasira
šė darbo sutartį, bet nariai atmetė ir pradėjo streiką. 

— Sen. Smith,demokratas iš N. Carolina, įteikė įstatymo pro
jektą, siūlantį District of Columbia prijungti prie Maryland vals
tybės. Jei ši nenorėtų jo priimti, jis tada siūlytų suteikti sostinei 
valstybės teises. 

— Paskutinį kartą su spauda kalbėdamas, krašto apsaugos 
sekretorius Lovett pasisakė nesutinkąs su paskutiniu Churchilio 
pareiškimu, kad karo pavojus yra sumažėjęs. Atlanto bendruome
nė padarė didelę pažangą apsigynimą stiprindama, bet dar toli iki 
pilno saugumo. Amerikoje būtinai įvestinas privalomas jaunimo 
karinis apmokymas. 

— JAV mobilizacijos planavimo įstaiga pranešė prezidentui, 
kad atominių ginklų atsiradimas pavertė niekais senuosius planus 
ir paragino juos pertvarkyti pritaikant naujoms aplinkybėms. 

— Burmos kariuomenė pajėgusi išstumti Chiang Kai-sheko 
vyrus iš vieno pasienio miesto, kurį neseniai užėmę ir pradėję tvar
kyti Chkmg kariai yra Burmos teritorijoje prie Kinijos sienos, ten 
atsikėlę komunistams užimant Kiniją. Yra daug gandų ir vienas 
Mtam prieštaraujančių teigimų apie tai, kas ir kaip tuos kinus ten 
aprūpina pragyvenimo priemonėmis ir ginklais bei amunicija. 
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PROGRAMOS DALYVIAI 

Medžiaga s\\isU s»uo adresu : VYT. RAD2IUS, 7031 So Artes ian 
Ave., Chicago 29, III. Telefonas REpublic 7-0235 

Ateitininkų suvažiavimas 
B. ZUMERIS 

• 

1952 m. gruodžio mėn.30d. padarė keletą pasikalbėjimų su 
Adelaidėje, Australi joje, įvyko jaunaisiais atei t ininkais įvairiais 
lietuvių ateit ininkų suvažiavi- ; klaus.mais. Jaunųjų ateitininkų 
mas . Suvažiavime dalyvavo yra iš viso 11 jaunuolių. 

TAI K M GI Tįl MOKINIU 
•Po visos eilės tvirtinimų.) Kret ingos rajonuose... Miestų ir 

kad Lietuvoje dabar jau y r a rajonų liaudies švietimo skyriai 

Melbourno ir Geelongo sendrąu-

g 

Cicero moksleiviai ateitininkai dalyvavę „Kristus ir Lietuva" 
montažo išpildyme šv. Kalėdų proga per „Margučio" radio va

landą. Jų viduryje montažo autorius A. Šatas. 

kai tės (Dievo Apvaizdos moks- Advokatas Gylys prieš kiek 
Geelongo ateit ininkai sukur t i leivių at-kų b-lio narė) solo "Lie 

iai a t s tovai ir Adelaidės sen- kun. J. k u n g i o rūpesčiu ir pa- j tuva brangi" iššaukė gyvą Tė
vynės vaizdą. draugių bei ateitininkų jaunių j s tangomis. Melbournė ir Gee-

ats tovai . Suvažiavimui pirmi- j longe išplatinama apie 30 egz. 
ninkavo Silvestras Balčiūnas ir j "Atei t ies", 
sekre tor iavo P. Pusdešris . j j a u n j n i 0 organizavimas 

Suvažiavimas be grynai vietos j * 
klausimų ap ta r imo ir jų išspren j Šalia veiklos pranešimų ir ap-
dimo turėjo ir keletą lietuvių j tarimų, iškilo eilė diskusinių 
katal ikų veiklos pagyvinimo b u s i m ų ir pasiūlymų. Buvo 
klausimų bei ateitininkų ir sen- \ iškeltas sendr. Plokščio klausi-
draugių veiklos pranešimų Aust mas, k " ° sudominti jaunimą, 
rali joje j k a c l J i s d a u & * a u pasiaukotų or-

• ganizaciniam darbui ir savęs 
Adelaidės ateitininkui ' šviet imui bei dvasiniam ugdy-

Kaip žinome, pirmieji lietu- įmui. Šalia to, iškilo padėtis tų 
viai t remtiniai į Austral i ją at- ijaunuolių, kurie nėra t inkami 
vyko 1947 m. Lietuvių skaičiui į nei jaunesniesiems ateitinin-
padidėjua ir daugumai šiaip taip kams, nei sendraugiams. Spe-
įsikūrus, be kitų lietuviškų or- jeifinėa Austral i jos gyvenimo są 
ganizacijų veiklos, pasireiškė ir lygos nėra t inkamos nei pava-
ateit ininkai. Pirmieji oreanizuo sarininkų, nei katal ikų organi-
ti ateitininkai šiame kontinente \zacijų steigimui, kurios apimtų 
pasirodė Adelaidėje. :1950 ,m. \ katalikišką jaunimą. Kun. J . 
Vyr. Fed. Jgal. kiln. dr. J a t u - j Kungio nuomone, Austra l i jos 
lio rūpesčiu Adelaidėje įsikūrė j katal ikų jaunimui reikalinga ki-
sendraugiai . ŠaMa sendraugių 
a t i t inkamai įsikūrė ir mokslei
viai ateit ininkai, belankantieji 
įvairias kolegijas ir mokyklas . 
Tačiau pastariej i , gal būt sen
draugių pavyzdžiu, neapsižymė-
jo savo veiklumu. Tiktai 1^52 
m. ateit ininkai Adelaidėje vėl 
sukru to . Pirmiausia susikūrė 

Montažas buvo baigtas malda 
į Kr is tų : "...mes prašome Ta
vęs uždegti mūsų širdyse tokią 
meilės ugnį, kuri sudegintų ke r s 
tą, melą ir neapykantą mūsų 
Tėvynės pavergėjų širdyse, kad 
iš visų pasaulio kampų mes vėl 
sugrįžtume į gimtąją šalį ir ten, 
mažose mūsų parapijų p raka r t ė 
lėse, vėl kaip kadais Tave pa-

4 

sveikintumėm...". 
Klausytojas 

K R O N I K Ą 
J A Valstybėse 

Kim. A. Sušinksas dirba prie 
savo "Maršo Jaunys te i" , kuris , 
kaip ats imename, Lietuvoje bu
vo visų labai noriai ska i tomas . 
Čia žadama išleisti an t rą laidą, 

laiko Melbourno priemiestyje, 
Kensingtone, įsigijo savo na
mus ir ten įsikūrė su šeima. 
Adv. Gylys yra ak tyvus Mel
bourno sendraugių organizaci
jos na rys ir jaunųjų ateitininkų 
globėjas. 

PRANEŠIMAS 

apie 500,000 moksleivių, gruo 
džio 2 dieną vedamajame * apie 
visuotinį pr ivalom^ * mokymą 
' T i e s a " vėl rašo "Moksleivių 
skaičius šiuo metu siekia dau
giau kaip 400,000". , , 

Primenant*, kad visoje Lietu
voje dabar veikia privalomas 
septynerių metų mokymas, čia 
pa t nurodoma, kad "Dar iki 
šiol kai kuriuose respublikos 
rajonuose mokosi ne visi mo
kyklinio amžiaus vaikai. Tokia 
padėt is y r a Šakių, Jonavos, Rie
tavo ir kai kuriuose kituose ra
jonuose" (M. Pabr . ) . . . "...kai 
kuriose mokyklose y r a žemas 
mokymo - auklėjimo da rbo ly
gis, nesudaroma tiksli mokykli
nio amžiaus vaikų įskaita, ne
vykdoma lankomumo kontrolė... 
Šiuo atžvilgių reikia paminėti 
kai kuriuos Kauno sri t ies rajo
nus.".. . "Pasitaiko, kad rajonų 

ne visuomet reikiamai gilinasi į 
nelankomumo, moksleivių nuby
rėjimo priežastis, šį klausimą 
paliekant savieigai". 

Įvadas i katekizmą 
Agentūra KIPA praneša, kad 

Bavarijos evangelikų liuteronų 
oficialūs organai pas taruoju 
laiku išleido įvadą į naująjį 
katekizmą, kuris y ra skir iamas 
visiems šios bažnyčios tikintie-
tiems Vokietijoje. Pažymėt inas 
išrišimo galią ir išpažintį lie
čiąs įvado skyrius, kuriame 
p rama toma sąžines sąkaita, pa
remta 10 Dievo įsakymų, pra
matoma privati išpažintis ir 
net "išrišimas, laikantis Kris
t aus įgaliojimų." 

Telef. offiso SEeley 3-6123 
. DR. L SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSRVELT MEDICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: 'kasdien nuo 12:00—8:30 p. p. 
Itetld. U410 So. Maplcwood 

Telef. IlKnilock 4-5445 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vaujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
> <)fIMI t« I. KKIlanoe 5-4410 

Rezid. Uiet. Gl lovehiU 6-0017 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. ra, 
Tto^iad ir šeStad. pagal autartj 

Tcl. Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
6 5 3 W e s t 7 9 t h S t r e e t 

Rczid. 1908 South Troy Street 
Vai. pirm., antrad.. keTv., penkt. 

1—4 Ir 7—8:30 
trečiad. ir SeSt. 9- -12 

Kas nuoširdžiai meldžiasi, pa-
vykdomieji komitetai į visuoti-1 daro pasauliui daugiau gero, ne 

Studentų Ateitininkų Sąjun- n i o Pavalomojo mokymo įstaty- gu kovojantieji. Pasaul is eina 

gos Centro Valdyba nori su
stiprinti savo organizacinę veik
lą, informuoti plačiame pasau
lyje išblaškytus collegas ir col-
leges aktualiais atei t ininkiškais 
klausimais, palaikyti t ampr ius 
ryšius su užseinio katalikiškąja 
s tudenti ja bei supažindinti ją su 
su pavergtos Tėvynės vargais 
ir rūpesčiais. Taip pat ji y ra 
užsibrėžusi išleisti įvairių ateiti-
ninkiškų leidinių. 

mo vykdymą žiūri abejingai, blogyn, nes daugiau y r a kovų, 
Tokia padėtis Žagarės, Šeduvos, negu maldų. — Don Cortcs 

savai tės skyriuje pasirodys jo 
labai įdomus, gyvas ir puikus 
reportažai!. 

J a u laikas užsipremuneruoti 
"Ate i t i " 1953 m e t a m s ; tai te
būnie visų ateitininkų pirmoji 
pareiga* 

Austral i joje 

ta organizacija, kuri veiktų JAV 
veikiančių lietuvių Vyčių pavyz
džiu. Vyr. Fed. Įgaliotinis kun. 
dr. Ja tu l is iškėlė mintį, kad sen 
draugiai per mažai pasirodo 
veikloje ir per maža rūpinasi 
jaunųjų ateitininkų veikla. J i s 
p r i t a rė nuomonei, kad Austra l i 
jos l ietuviams jaunuol iams, be 

ateitininkių mergaičių būrelis, ateit ininkų organizacijos, dar 
Susikūrė ir berniukai. Pradžia j reikalinga ir ki ta organizacija, 
buvo entuziast iška. Mergaičių j kuri apimtų ir mokyklas lan-
ir berniukų grupės bendromis .kantį ir nelankantį jaunimą. 
jėgomis suruošė ~ meno popiete j Klausimui i š ryškėjus ; diskusiniu | Adv. Plokšt is neseniai fabri-
Vasiliausko bute, kuri praėjo ge 'būdu priimta, kad šitie klausi-Į ke nelaimės* metu nusilaužė k o 
riau negu buvo tikėtasi. Atei t i - in ia i tur i būti apsvars ty t i v i sų ' j ą . Šiuo metu jis jau sveiksta 
ninku skaičius Adelaidėje nedi- lietuvių organizacijų atstovų, ir ne t rukus galės normaliai 
delis. Jaun imo Adelaidėje y r a j vaikščioti. Adv. Plokšt is y ra 
daug, tačiau jis reikalinga suor- : KRISTUS IR LIETUVA l Adelaidės ateitininkų pirminin-
ganizuoti ir išjudinti. Šitom | t a i y r a m o n t a ž o v a i d i n i m a s ^ k u . Į kas, ak tyvus sendraugis . Gyve-
darbui , pasigendama entuziastų ! r į išpildė Cicero Šv. An tano p a - ' " , ~ J " 

rapijos pr. mokyklos mokslei
viai ateit ininkai pirmąją Šv. Ka 
ledų dieną per1 Margučio radio. 

"Šią naktį gimė Meilės Valdo 
vas" . "...kvieskime visus, bent 
šiandien, bent mažai valandėlei! APVlm^ Valdybos pirminm-
a t i t r ank t i r ankas nuo s taugian k a s - Š i u o m e t u a d v - S ' B a l č i f *-

Bet visai tai pareikalauja ne
maža išlaidų. Tam finansuoti 

kurios visas j aun imas labai b u , g A g C e n t r Q V a M y b a r u Q Š i a pi_ 

Kun. J . Pe t renas , gilinąs s tu- ; 
dijas VVashingtone, D. C , žada , Paremki te šį ateitiniiikiško-
dažniau parašyt i "Draugu i" ir j s:os s tudenti jos žygį ir įgalin-
ateitininkų skyriui. Sekančios kitę savo aukomis ją klestėti 

pasišventėlių. Sendraugiai pri 
valo rūpintis ateit ininkijos rei
kalais ir jaunesniesiems nuolat 
padėti ir juos globoti. 

. 'Irlhoiirno ateit ininkai 

na nuosavame name Adelaidės 
priemiestyje Queenstown. 

Advokatas Balčiūnas gyvena 
Melbournė. A.Vtvviai reiškiasi 
visuomeninėje veikloje. J isai 
kelis ka r tu s buvo Melbourno 

bei plėstis. Be jūsų pagalbos 
j i sunkiai išsilaikys. Padėki te 
jaunimui, t am Lietuvos ateities 
branduoliui. '••< 

Melbournė ateit ininkijos idė 
ja gyvai susirūpino kun. P. Va-1 čių fabriko mašinų ir nuo slen-! n a s y r a f e n d r a u S i u organizaci-
seris. Jo pastangomis 1952 m . ' 
spalio 9 d. Mcrbourne buvo su
š a u k t a s sendraugių steigiama
sis susir inkimas. Sendraugiais 
įsirašė 22 nariai, š i to susirin-

• kimo metu suorganizuoti sen
draugiai ir i š r inkta valdyba, ku 
rią sudaro S. Balčiūnas, kun. P. 
Vaseris ir Petra i t is . Savo veik
loje sendraugiai pasiryžo pagel
bėti jauniesiems atei t ininkams. 
Todėl j au Melbournė įvyko du 
pasisekę ateit ininkų pasirody
mai su programa. Sendraugis \ nuoširdžiai pasveikino Kūdikėlį 
adv. Gylys y r a paskirtas* jau-1 Jėzų gražiaisiais Vytės Nemu-
nųjų ateit ininkų globėju ir j au ' nėlio posmais, o Gražinos S taus 

kančių juostų ir, pridėjus prie 
krūt inės paklausyti , a r d a r ne
išblėso meilė vienų kitiems, o 
ypač Tėvynėje kenčiantiems mu 
sų broliams". Tai buvo vedamo 
ji ir jungiamoji mintis, kurią p ra 
vedė montažo autor ius Al. Ša
tas , o j a m padėjo Cicero moks
leiviai ateit ininkai "Sveikas J ė 
zau", "Tyliąją nakt į" ir "Pieme
nėliams vargdienėl iams" gies
mėmis. 

•lt 

Klcna Iešmantai tė jau t r ia i ir 

jos pirmininkas Melbournė. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
Iš \VGHS Stotim — Banga 1300 

PIRMA O. iki PENKTAD. 
8:45 ik'. 0:30 vai. ryto 

ŠEŠTAD. S:30 Iki 0:30 ryte 
M ETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

U tos pat. stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 Iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCK\VEMi ST. 

J Chicago 20, m. HEmlook 4*a4l8 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR Is TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockvrell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

su 
JESST3JSST 

LAI N A r . l l METAI RT.NA PILNI MALONAUS GYVENIMO 
NAUJOM LR PATOGIOM NAMą R E I K M E N I M Iš 

PROGRESĄ LIETUVIU, BENDROVES RRAUTUVfiSl 
šj niSnesj <*ia f ina inventory emtnio — Stako sumažinimo didis išpar
davimas. Kainos numažintos nuo 2f»% ik 50% ant geriausių baldų 
KPJIĮ. kaurų, p e # ų . televizijos apmatų , radio. refrižeratorių plovyklų, 
vaikajn rakandg ir visu kilų namam reikmenų. Lengvus išmokSJimai 
pri laikomi vis<<^«- T-ankyiUtp visi šia 

ERDVIA IR PATOGIĄ 
SENIAUSIĄ 

LIETUVIV BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAiayette 3-3171 
Brighton Parko kolonijoje 

Kiek sutaupysite šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam t ikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyt i i r gaut i gerus di
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCTATION 

1800 So, HaJsted Street Chicago 8, Illinois 
Telefonas: HAymarkct 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir 
penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9* ryto iki 9 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nuo 9 vai ryto iki 3 vai. p. p 

Tel. ofiso HE. 4-66JM), rez. PR. 6-7333 
DR. ANTANAS ALEKNA 

(ALEKNAVIČIUS) 
GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Iilvd. 
VAL: 1—4 Ir 6—9 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai, p. P. 
išskyrus ketvlrtad. ir sekmad. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marquette Rd. ir Halsted St. 

Vai.: 7 — t? kasdieną, šeštad. 3—5, 
T e l : Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Boad 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
llvv.Ul. 3241 W. Oflth P l i A C E 

Tel. ofiso HE. 4-6849, rez. H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. J-6, treč. ir gest. pagal sutarties 

Odsaa ir rezidencija — TArds 7-S626 
DR. O. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiką, nervu gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Avs. 

(prie California Ave.. Siauryt. kamp , 
Vai.: kasdien 6:80—8:80 p. m. 

Sečtad. t—6 p. m. 

Tel. ofiso WA. 8-8060, rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (igakyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą. 

Bezld.: 10838 So. YVabash Ave, 

•?el. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 
DR. BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. moterų Ilgos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

Tel. ofiso TA. 7-1166, rez. DA. 6-J1-26 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvfi) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
l l ez . 3247 S. U M E I i A L B AVE. 

Vel . of iso F I 3-0000, buto CO 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
MELKOSE P A l t K , ILL. 

(Dr. W. V. Norak ofise) 
Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Ofiso,, Ir buto tel. OL. 2-1381 
DR. F. Y. KAUNAS 

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

Kasdien 10—12 ryte ir 6—& v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—-6 v. v 

Hutas 1832 So. 40tli Ot. 

Telefonas REliance 6-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3035 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad., pagal sutarti 

Tel. ofiso ir buto OLympiė 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. Ir S—6 v. v. 

Hutas 1004 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsil iepia, gaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdion popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak. pirm., antr., rketvlrt. 6-8*:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6667, rez. RE. 7-4966 

DR. FRAHK C. KVVINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRITMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki S:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik papai sutarti. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. P R . «-10SO 

Jei neatsi l ieps viršminčt1 telefonai, 
Šaukite Mld\vay 8-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines l igos c 

DR. E. TALLAT-KKLPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 Wcst Midi Street 
Vai.: kasdion 5-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tol. Ofiso TO 8-0059 Rcz.: RO 2-2887 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

•v 

Tel. ofiso HE. 4-2128, re/.. PR. 0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines i igos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvlrtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA t -4810; Rez. CR 7-8815 

Tel. ofiso Cit . 6-6399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. tr nuo 6—8 v. vak. 
Treč. tr šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. Šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6 - 1 32 l , 
jei neatsiliepia — VTnofinnes fi-S9<Ki 

Ofiso ir buto telef. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Ave. 
Vai.: 6:30-8:30 vai. vak. 
Treč, ir šešt. 2-4 p. p. 

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

Ofiso GRovehIU 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 6-1560 

Dr. Alexander j . Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir ŽoŠtad. pagal sutartj 

" I ' • ' " '• • I I N J 1 , I • I I I I I I III 

Tel. ofiso PR. 6-8838, rez. PB- 7-9199 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. if 7̂ 80 
iki 9 vai. Trečiad. Ar šeSt. uždaryta 

ortso telefonas Vlrglnia 7-i88« 
DR. AL RA6KUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4204 Archer Avenue 

VAL. *kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 

0r. Antanas Rudokas. 0. D 
Tikrina ak i s ; pritaiko akiniu*. 

keičia stiklus ir romus 
4 7 0 1 S . D a m e n A v e . . C h i c a g o , m 

Saukite — Y A 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 Iki 9, fteStad 
10 ryto Iki 4; trečiad-. ir sekmad 

tik susitarus 

Telefonas DAnube 6-1125 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

Val.: 1-4 ir 0-8 vak. 
Šeštadieniais 1-4 v. p . p . 

Tel. ofiso VI 2-1581 Ko/.. I)K 3-<i75« 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Kampas Halsted ir 81-os gatvių 

802 W. 31 st Str. 
Trieiliitno valandos: 6 — 8:30 p. p. 

šeštadieniais . 1—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

Tcl. ofiso P U , 6-6446, roz. HK. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VA Iv. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki X vak. 

Trečiad. ir Sefttad. pa#al sutarti 

Tol. ofiso CA. 6-0257, rcz. PR. 6-fl«5» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rczid. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 y. r. iki 3 p. p.; 6—8 V. V. 

Tclcronas OLjmpie 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p p. 

penkt 3—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted S t , Chicago 

VAL.: pirm., treč., SeSt. S—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prifimimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput j j rytus nuo California 

Tcl. YArda 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovchUl 6-0785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
TolofonHM «.*!tov*»MII <I>SA49 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mojų patyrimas 

GRovehil l 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIGŲ SPECIALISTfi 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus. trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. . 

Tel. ofiso C1J. 4-025^; rez. YA. 7-68S* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
G Y D Y T O M IR CHrRURGlt 

1045 So Ashland Ave. (kamh 211) 
.,; Vąl. 12-8 Ir. 6:80-8:30 p. p. 

Treč. ir SėSt 1-4 p. p 
Re*. 4420 So. Talman Ave. 

TeL, YArds 7-183B 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
l&taiso 

Ofisas ir akinių dirbtuve 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki' 2, nuo 6 iki 8. tre 
čiad. nuo 10^—12; šeštad. 10—3 p. p. 

Tel. Ofiso YA. 7-06M, rez MI 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avemie 
(antras augtetaa) 

OFISO VAIi: 10 iki 12 •. ryto: nuo 
2 iki 4 v. p.p.: nuo 7 lkl 8:80 v. v. 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvlrtad, 
penktad. 9:30—12: 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, fteštad. 9:30 iki 

12; 1:30 Iki 3 vai. po pietų 
CAnal 6-0523 Plat t Bldg 

P E R S K A I T Ę "DRAUGĄ", 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 
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ITltur JAV Ir Kanadoje $8.00 
r*ai«nyje $11.01 

V . V 

DRAiycrsB, CETOACfo, nxmr?m 
'y i 11 m i „, , i i „ s s 

n 
— 

8nBSOR?PTIOM R AT ES 
$8.00 per y*ar outAide of f'hlcago 
fft.oo p*>r y*»ar ln Ohloago & Oioftfrt 
$S.f»o p*r year ln Oanada 
PorAlfU $il .oo per year. 
\k meti} 3 mfln.. 
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PASAULINĖS, POLITIKOS PAINIAVOSE 
Prieš pasikeičiant JAV Baltųjų Rūmų šeimininkui, pasauli

nėj politikos scenoj vėl iškilo keletas naujų "staigmenų". Tos 
staigmenos? - štai, jos: Stalino "geri norai" taikos labui ir 
'•noras" susitikti su naujuoju JAV prezidentu, Churchillio vizi
tas Amerikoje, Prancūzijos naujoji vyriausybė su naujais užsi
mojimais revizuoti padarytas sutartis su Vak. Vokietija ir dar 
keletas kitų — smulkesnių staigmenėlių. 

Dėl tos tad priežasties, norint į tas "staigmenas" giliau įsi
jausti, reikalinga į jas pažvelgti kiek nors kritiškesnėmis aki
mis, nes nūdienės pasaulio politikos niuansai niekad negalima 
priimti už "tikrą pinigą". Kodėl? — Ogi todėl, kad šiuo metu 
visi politiniai manevrai dengiami didesnėmis ar mažesnėmis 
klastos skraistėmis. Siame straipsnyje norėtųsi apžvelgti nors 
porą didesniųjų paskutinių įvykių. 

AR SUSITIKS EISENHOWERIS SU STALINU? 
šį klausimą dar būtų galima pastatyti ir į kitokią žodžių 

kombinaciją: ar susilauks pasaulis naujo Teherano, Jaltos arba 
Potsdamo? Atrodytų, kad ne, nes tos "gražiosios dienos" Sta
linui jau pasibaigė, ypač respublikonams laimėjus rinkimus JAV-
bėse. Respublikonų ateities veiklos gairių platformoje yra aiš
kiai pasakyta, jog jie ne tik nebedarys tokių pragaištingų su
sitarimų su Sovietais, kokius yra padarę Rooseveltas su Chur-
chilliu Jaltoje, bet ir padarytuosius peržiūrės, nes tie slaptieji 
susitarimai padėjo Kremliui daug kraštų pavergti. 

Užgirdęs apie Stalino patiektus atsakymus į JAV žurnalis
to klausimus, būsimosios respublikonų vyriausybės uis. reik. 
ministeris John Foster Dulles štai ką yra pasakęs: "Su dideliu 
susidomėjimu esu skaitęs Stalino atsakymus į žurnalisto paklau
simus ir į juos norėčiau tiek pasakyti: jeigu tai reiškia, jog 
Mr. Stalinas turi kokių nors naujų ir konkrečių pasiūlymų nau
jajai JAV administracijai, užtikrinu, kad jie bus priimti su vi
sišku rimtumu ir simpatija. Tam reikalui diplomatiniai ir JTO 
kanalai visuomet yra atviri ir per juos kiekvienu momentu ga
lima pasikeisti pažiūromis, tik reikia tam reikalui geros valios". 
Iš sto matyti, jog naujasis JAV užs. reik. ministeris neteikia Sta
linui jokių vilčių dėl dviejų ar trijų "didžiųjų" susitikimo, bet 
nurodo diplomatinius ir Jungtinių Tautų organizacijos kanalus. 

DERA PRISIMINTI IR PRAEITI 
Šių dienų pasaulinės dramos eiliniai žiūrovai dažnai prisi

mena Roose velto su Churchilliu padarytus liapsusus Jaltoj ir 
Teherane, tačiau, laiko tėkmės užliūliuoti ir vėl užmiršta. Tai
gi, žvilgterėkim į juos dar kartą. Jaltos slaptasis susitarimas su 
Stalinu Sovietams davė laisvas rankas Mandžiūrijoje ir prive
dė bolševikus prie visiško ten dominavimo. 

Be to, tenai pat — ne kur kitur — buvo leista Sovietams 
naudotis Port Arthuro jūrine baze. Šis veiksnys padėjo raudo
niesiems pavergti visą Kiniją ir išgrindė kelią į Korėjos karą. 
Kiti susitarimai aprobavo Stalino susitarimus su Hitelriu ir 
privedė prie Lenkijos pavergimo bei destruktyvinio įsiviešpata
vimo Pabaltijo valstybėse. Po minėtųjų slaptųjų sutarčių va
kariečiai triumfavo, jog tai padarytas didelis žingsnis į "atei
ties taiką". Tos nuomonės ypač tvirtai laikėsi anglai. (Visiškai 
panašiai, kaip po garsiosios Muencheno konferencijos). Deja, 
teigiama, jog po ketvertos savaičių Churchillis rašęs laišką Roo-
seveltui ir skundęsis, kad iš to visko tegalįs išeiti tik bevertis 
"fiasko". Gi penketai mėnesių prabėgus nuo paskutiniosios kon
ferencijos su Stalinų ir susitikus "didiesiems" Potsdame, va
kariečių akys visiškai atsivėrė. Tik tuomet jie pamatė, kad iš 
anų susitarimų beliko tik tragiškos nuolaužos. Potsdamo kon
ferencijoj, kaip žinome, jau dalyvavo nebe Rooseveltas, bet Tru-
manas, kuris tada pabrėžė: "Jeigu Stalinas norėtų ir dar kartą 
su mumis susitikti, teatvyksta į Washingtoną. Mes kitur ne-
bevyksime..." 

KAS VERTA < HIRCHILLĮ ATSILANKYTI JAV? 
O gi ne kas kitas, kaip baimė ir noras bent likusias se

natvės dienas užbaigti ramybėj. Mat, paskutinių dienų atgarsiai 
jau buvo nuskambėję nedarniomis gaidomis: Maskva paleido 
"antį", jog Eisenhoweris pasistengsiąs suaktyvinti Tolimųjų 
Rytų karą, įjungaint į kovos dalinius Chiang Kai-sheko ir ja
ponų armijas, o be to .būsianti smarkiai pagriežtinta Kinijos 
krantų blokada. Taigi, ir pasidarė baisu tam senutėliam, 78 m. 
amžiaus, gyvų prekių (žmonėmis) ir negyvų (kraštais) pirk
liui — "VVinnie" Churchilliui. 

Gal ne bereikalo lenkų liaudis /keršydama už savojo krašto 
pardavimą Sovietams, prieš kurį laiką buvo sukūrusi Churchil
liui dainelę, kuri prasideda, maždaug, šitokiu motyvu: "Daryk 
ką nors, pirk ką nors, uždirbk kiek nors, parduok ką nors". 
(Zrob coš, kup coš, zarob coš, sprzedaj cos...). ^^ 

Mat, jeigu Rytuose karas suintensyvėtų, ko gero, jis gali iš
siplėsti į pasaulinio uragano ugnį, o jeigu Kinijos krantus imtų 
daugiau blokuoti — juk nutrūktų anglikų biznis su Kinijos rau
donaisiais... 

Šiuo kartu Churchillis buvo atvykęs j JAV su dideliu pasi
tikėjimu ir britišku garbės jausmu. Mat, ir anglai turi atominę 
bombą, kas reiškia itin didelį jų prestižo pakilimą. Jis, žinoma, 
galėjo amerikiečiams ir pasakyti: "Matot, pasivijom jus..." 

Be abejonės, Churchillis būtų didelis šalininkas dar kartą 
susitikti ir su Stalinu. O kas gi žino, gal ir pavyks ką nors par
duoti, ką nors pirkti?... 

Deja, netikima, kad Eisenhoweris su tokiu planu būtų su
tikęs... 

Na, o apie Prancūzijos vyriausybės kaitaliojimus ir jos in
tencijas laikyti Vokietiją "amžiais" nepavojingą, tuo pačiu 
stabdant viso Vakarų pasaulio pasiruošimus gintis nuo bolše
vikinės agresijos — jau kita ir, žinoma, liūdna tema. Apie tai 
gal kitą kartą. Pr. Alšėnas 

Politikos lauke 
K. Br. 

Kinijos žvejai bėga iš 
komunistu "rojaus" 

Pietų Kinijos uostuose girdi
si kalbant, kad ten yra trys as
menys, kuriems sunku duoti įsa 
kymus: imperatoriui, lunatikui 
ir žvejui jo laive. Jei komunis
tai ir girdėjo šį pokalbį, bet, 
matyti, jie neėmė jo į širdį. Jau 
kuris laikas komunistai bando 
prievarta įvesti kaikuriuos po
tvarkius Chungshan žvejams 
Pietų Kinijos pakrantėje. 

Kinijos komunistai iš Chungs 
han žvejų reikalauja, kad kiek
vieno laivo du nariai gyventų 
pakrantėje, ir kad žvejai pa-
darytų kiekvieną dieną 6 vai. 
ryte ir 6 vai. vakare pranešimus 
apie savo veiklą vietos žvejoji
mo draugijoms. \ 

Iki šiol nė vienas žvejo sti
rnos narys negyveno pakrantė
je, net trečios kartos giminė gy 
veno žvejo laive; ir nė vienas 
žvejas niekam neturėjo daryti 
pranešimų, nebent pasakydamas 
draugui apie savo žvejojimo 
vietą, ir tai gerokai pasigiriant 
apie žvejojimo pasekmes. 

Chungshan žvejams komunis
tų reikalavimai nepatiko ir jie 
gerokai pasišiaušė. Todėl kai-
kurie žvejai su savo laivais iš
plaukė į Hong-Kong. Vienas 
masiškas išplaukimas įvyko pra 
eitų metų lapkričio mėn. vidu
ryje. Ir faktas palieka faktu, 
kad 400 žvejų laivų su 3,000 
asmenų atvyko į britų uostą. 

Bet užpraeitą savaitę Kinijos 
raudonieji vėl pradėjo mokinti 
žvejus. Oficialus pranešimas 
sako, jog pradėta "apšvietos, 
doktrinos ir reformų" programą 
tarp Chungshano žvejų. 

SENATORIŲ KONFERENCIJA 

Respublikonu senatoriai (iš kaires į dešinę) VVilliam F. Knovvland 
iš Calif., Robert A. Taft, Ohio ir Eugene D. Millikin, Colo., po 
jų konferencijos Nevv Yorke, kai jie sutarė eiti išvien sprendžiant 
svarbiąsias problemas. (1NS) 

O ką mos (h! r *ne? 

Rimtas žurnalai "U. S. Ncws 
and YVorld Report" 1953 m. sau 
sio 16 laidoje patalpino straips
nį "Communists Got Nevv Toe 
Hold". Tame straipsnyje nuro
doma, jog- komunistai kontrolių 
ja Guatemalos vyriausybę; Chi-
leje jie sulndę į darbininkų or
ganizacijas, ir komunistų parti
ja tikisi ten atgauti legalų sta
tusą; Panamoje komunistų stip
ri veikla pasireiškia universite
te; Brazilijoje komunistai turi 
daug įtakos kariuomenėje, vei
kia kartu su nacionalistais, kad 
nebūtų patvirtintas JAV apsi
gynimo paktas; pranešama, jog 
komunistai Brazilijoje turį 18,-
000 partizanų armiją džiunglių 
apylinkėse. 

Guatemala yra komunistų 
tvirtovė, iš kur jie skleidžia 
smarkią propagandą į kitus Lo
tynų kraštus. 

Komunistų žurnalai, parašyti 

nuo raudonojo smako. Neuž
tenka kalbu, bet reikia darbų 
religinėje, moralinėje, socialinė
je, visuomeninėje ir ekonominė
je srityje. 

Apgavikai ir melagiai 
Komunistinio taip vadina

mos taikos Kongreso išvakarė
se įvairių konfesijų atstovai 
viešame visuomenės susirinki
me išdėstė krikščioniškųjų baž
nyčių pažiūras į taiką. Austri
jos evangelikų bažnyčios vys
kupas dr. May pareiškė, kad 
yra visų tikinčiųjų į Dievą pa
reiga išlaikyti vienybę, ginant 
pagrindines žmogaus teises nuo 
bedieviškojo totalitarizmo puo
limų. Vienos arkivyk. koadju
torius Jachim tvirtino, kad 
taikos problema negali būti iš
spręsta nei kongresais, nei re
zoliucijomis. Reikia be atvan
gos dirbti, keliant teisingumą 
ir tvarką. Kas kalba apie tai
ką ir tuo pačiu laiku skleidžia 

ispanų kalba ir atspausdinti Bu neapykantą bei nesantaiką, tas 
chareste, gausiai platinami be- yra apgavikas ir melagis. 
veik visuose Lotynų Amerikos 
kraštuose. 

Komunistai tarsi pragaro pa 
pirkti, dirba ir pluša išsijuosę, 
kad pavergtų pasaulį, o ką mes 
darome užkirsti kelią tai žmoni
jos pabaisai. Reikėtų mums tri
gubai daugiau dirbti visose sri
tyse, kad išgelbėtumėm pasauli 

Bėga iš komunistų 
rojaus 

Iš vakarų Berlyne oficialiai 
paskelbtų davinių paaiškėja, 
kad per 1952 m. daugiau 150,-
000 Rytų Vokietijoj gyvenančių 
asmenų perbėgo į Vakarų Vo
kietiją arba į vakarines Berlyno 
zonas. 

S A M D I N Ė 
HERMAN SUDERMANN 
Vertė Vytautas Volertas 

(Tęsinys) 
Taigi, atsitiko, kad Marikė, kuri išplaukė bangose jieškoti am

žinos ramybės, atsibudo minkštame, šiltame plunksnų patale, ir 
vietoje vieno vaiko, kuriam suteikė gyvybę, lopšelyje rado du. 
Nors nuostabai ir klausimams buvo dar persilpna, tačiau pasi
ėmė juos prie krūtinės ir abiems davė valgyti. 

Kai žmonės ėmė klausinėti, iš kur jinai esanti Ir kaip vadi
nasi, ji tik verkė ir nenorėjo sakyti. Tačiau tui'ėjo duoti metrika
cijos įstaigai pranešimą, o kai ji antrą ir trečią dieną nieko nesa
kė, tik verkė ir tylėjo, abu seniai tiesiog nežinojo, ką daryti. 

Tačiau atsitiko, kad tuo metu Nidoje sielų ganytoju buvo 
Hoffheinz, kurį tilžiečiai dar Ir šiandien giria. Jis buvo panašus 
į brolį, linksmas ir dievobaimingas vyras, kuris lietuvius taip my
lėjo, lyg pats būtų iš jų, ir visiems, kurie buvo reikalingi jo globos, 
patarimus ir prieglobstį tiek teikdavo, kiek tik jo ranka galėdavo 
pasiekti. Jisai pasakė: 

— Atrodo, ji yra pažinusi didelius skausmus. Duokite ra
mybę iki devintos dienos. Atsakomybę prieš įstaigas ant savęs 
pasiimu. Kai ji vė) atgaus jėgas, pats apklausinėsiu. 

Taip buvo geriausia. Devintą dieną jis atėjo prie jos lovos, 
užsidarė kambario duris ir išbuvo ten geras dvi valandas. Kai 
išėjo, šio smagaus vyro akyse matėsi drėgnumas, ir jis tarė: 

— Čia Dievas stebuklą padarė: 
— Mums irgi, — pasakė senė, — nes be jos Anikės vaikas 

jau būtų buvęs po žeme. 
Nuo šios dienos nepraėjo nei dvi naktys, ir Jozupas Vilkaitis 

sužinojo, kur prisilaiko jo žmona. O su ja ir vaikas, kurį jo ma
nymu, Marikė jam buvo skolinga. Gėdinosi, kad ją ir vaiką buvo 
išstūmęs mirtin, ir dabar apsidžiaugęs išvyko parsigabenti. Ją 
ir mažąjį. 

Kaip tik dėl šito Marikė drebėjo dieną ir naktį, bet kunigas 
buvo prižadėjęs ją apsaugoti. Jisai, būdamas reto gudrumo, davė 
įsakymą, kad, jei kaime koks vyras klausinėtų, kur gyvena Kie-
kutis, pas kurį apsistojusi svetima moteris, nei vienas nežinotų, — 
net ir seniūnas — ir kad jį, jei neduotų ramybės, nukreiptų kle
bonijom Gal kartais ten galėsiąs sužinoti. 

Taigi, įvyko, jog Jozupas, kuris įtūžęs bėgiodamas nuo durų 
prie durų pastebėjo, kad jį durnina, akis į akį susitiko su žmogum, 
su kuriuo apsidirbti ėjo ne taip lengvai, kaip su beginkle moterim. 

Žmona jam visai nesvarbu. Ji galinti eiti nors ir veltinių 
valyti, bet vaikas — vaiką jis turi gauti. Gyvą ar mirusį. 

Hoffheinz buvo senio Settegast geras draugas. Tarp kitko, jis 
ir Jozupui pasakė, kad, kai ta meliūgo košės istorija kvepia, apie 
žmonos kaltę negali būti jokios kalbos. 

Jozupas suminkštėjo, kaip vystyklas, užmiršo savo pretenzi
jas ir dar sutiko Marikei, atskirai gyvenančiai, mokėti tokią su
mą, kokia pridera ūkininko žmonai. Marikės nei viena akim ne
matęs, išplaukė per Marias atgal — atgal pas motiną Vilkę. Net 
ir vėliau niekad nedrįso panašiai užsipulti. 

Marikė liko pas gerus žmones, kurie jai buvo beveik lygiai 
malonūs, kaip kadais motina Enskienė. Kartu su savo vaiku mai
tino ir svetimą, kuris augo raudonas ir sveikas. 

P a b a i g a 
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P I R M O J I D A L I S 

(Tęsinys) 

Dabar dėl jo nekasdieniško triuko su paštu nusiųs
tu prašymu gautas atsakymas į svarbiausią mįslę — 
gyvas. Tik dabar pradėjo jam rūpėti ir medinės dėžės, 
užvožtos ant kalėjimo langų, kalinimo vargai ir gandai 
žmonėse apie dabartinių kalėjimų siaubą. Tai viskas 
rūpėjo dabar kitaip, nes žinojo, kad Algirdas gyvas. 

Sukrėtusi žinia, kad Algirdas gyvas, atsiliepė šir
dy šilima ir baigščiomis viltimis kažinko dar geresnio. 

Bitėnas turėjo sustoti netoli kalėjimo vartų, sken
dinčių tirštuose kaštanų šešėliuose. Taip liepė jam ir 
kitiems praeiviams kareivis prie šaligatvio. 

Pro atdarus kalėjimo vartus palengva šliaužė ka
linių pervežimo autobusas, ir kareiviai laikė praeivius 
atokiau nuo autobuso ir atdarų vartų. 

Autobusas nuvažiavo, vartai, dundėdami riedan
čiais ratukais, ant kurių jie važinėjo kartu su sargybi
nio Dūdele, užsivožė. Kareivis pamojo ranka ir, psichi
kos gilumoje suvirpėję dėl autobuso vaizdo, praeiviai 
pradėjo eiti. 

Bitėnas, kaip ir kiti, prislėgtas to vaizdo, priėjo 
prie didžiulių geležinių vartų ir atsistojo prieš virbais 
užtrauktą langelį, pro kuri buvo matomas sargybinio 
veidas. 

— AS noriu perduoti ryšulėlį, — pasakė jis sar
gybiniui ,parodęs savo rySulėlJ. 

— Jokių perdavimų, nepriimame, — atsiliepė šis 
iš už langelio virbų. 

—- AS turiu ir leidimą, — įsitikinimo tonu pareiš
kė Bitėnas ir prakišo pro virbus savo leidimą. Pažiū
rėjęs i leidimą išdavusios įstaigos vardą, sargas pa
sakė: 

— Eikite, draugas, aplinkui. Iš Kęstučio gatvės. 
O čia nepriimame, čia dabar uždrausta, čia dabar ir 
kalbėti uždrausta, - r pridėjo jis, nes geležinkeliečio 
uniforma, kurią vilkėjo Bitėnas, įteigė pasitikėjimą 
juo. Bitėnas nuėjo ten, kur jam nurodė eiti. 

Iš Kęstučio gatvės nebuvo geležinių vartų; čia 

kareivis su šautuvu pareikalavo leidimo įeiti. Bitėnas. Vaitkūnas įteikė viršininkui savo raportą apie 
pakišo leidimą įteikti baltinius. I Natrio užverbavimą ir patenkmtas grįžo į savo kabine-

i tą. Čia jį tuoj pagavo telefono skambutis. Telefono 
Su menkai raštingo žmogaus išvaizda kareivis | r a g e iy je jis išgirdo Irenos balsą, kurio atspalvius jis 

ilgai vartė tą mažą popierėlį. Pagaliau jis leido Bitė- t a i p g e r a i ž i n o j 0 # i r e n a teiravosi, kaip pavyko kelionė 
nui įeiti. Viduje, pirmame kambary, jis pamatė civilį, 
sėdintį prie stalo ir stropiai perrašantį skaičius iš kny
gos į knygą. Toliau matyti patalpos, kur žmonės judė
jo už vielinio tinklo. Vėl Bitėnas ištiesė savo leidimą. 
Civilis vėl ilgai graibėsi su popierėliu, lyg stengdama
sis peržvelgti jį kiaurai. Paskui jis atlenkė iš eilės 
keturis pirštus dešinės rankos ir pasiklausė, kaip traš
ka surambėję jų sąnariai, ir ištarė Bitėnui, kaip pa
skelbęs nutarimą: 

— Pervėlu, pilieti. 
Bitėno rankos suvirpėjo smulkiu bjauriu virpuliu. 

Visoje jo esybėje pasidarė šalta ir nejauku. 
— Pervėlu? — pakartojo jis civilio nutarimą. 
— Pervėlu, pilieti, — vėl metė civilis, — dabar tik 

antradienį — iki dešimtos ryto. 
Vėl pasidarė šilta ir smagu tėvo esybėje. JanThie-

ko nereiškė antradienis ar kita diena; žodžiui „pervė
lu" jis buvo suteikęs kitą, baisią prasmę. 

— Ateisiu antradienį, — sumurmėjo jis išeida
mas. 

Jis žinojo sūnaus buvimo vietą, o tai buvo visi jo 
norai. Jis žinojo, kad už tų sienų ir vartų gyvena jo 
gyvas Algirdas, o tai ir buvo visi jo riOrai. 

Jis apėjo kalėjimą aplinkui. Jis jautė prisirišimo 
jausmą tam kalėjimui; jis buvo dabar prisirišęs prie 
kalėjimo tuo jausmu, kuriuo prisirišama prie kapinių, 
kur palaidotas mylimas žmogus. 

lO 
— Tai garbė ir pasitikėjimas, draugas Vaitkūnai, 

— pasakė viršininkas. — Taip, taip, tai partijos pasiti
kėjimas, pavedant jums tą uždavinį. 

Jis įdavė Vaitkūnui rotatoriumi spausdintus pus
lapius, susegtus segtuku. 

— Tą medžiagą jūs turite panaudoti; o kalbos 
forma grynai jūsų žinioj. 

Tokiu būdu Vaitkūnas gavo atsakingą pavedimą 
pasakyti kalbą gamybiniame Vilniaus valstybės tar
nautojų susirinkime. Kaip visuomet, viskas buvo sku
bu, terminuota ir degte degė. Kalbai pasirengti jis tu-

ir kada jie galėsią pasimatyti. 
. — Vėl išvykstu. Dabar į Vilnių, šį sekmadienį, 

— atsakė Vaitkūnas. — Matai, esu nuskendęs reika
luose iki ausų. 

Prašančiu tonu ji pasisiūlė lydėti jį į Vilnių. Ji 
esanti laisva. Ji taip norinti aplankyti Vilnių. 

Vaitkūnas suklupo sekundę: ką pasakyti. Jis jau 
numatė ką kita. Kelionė į Vilnių, į tą didžiulį miestą, 
visad gašliu kutenimu erzino jo nervus, nes jis ten* iš
tvirkavo. 

Laikydamas prie ausies telefono ragelį, išgirdęs 
Irenos pasisiūlymą jį lydėti Vilniun, jis lūkestingai ir 
neramiai pažvelgė pro langą. Diena buvo puiki. Me
džių lapai dar neperaugo į vasaros sodrumą. Oro dvel
kimas buvo pilnas vėlyvo pavasario gaivos. Skelbė tas 
oras neišsenkamas jėgas, kuždėjo apie nuotykius, ku
rių niekam nepasakosi, ir dar atrodė, kad gyvenimas 
tęsis begaliniai ilgai. 

— Paimsiu ją, — pagalvojo jis gaivalingai. Ir 
didžiam Irenos džiaugsmui, jis paskyrė jai išvykimo 
laiką — šeštadienį po darbo valandų. 

Baigęs kalbėti telefonu su Irena, paskyręs jai 
bendrą kelionę į Vilnių, jis vėl galvojo apie tai. ko jis 
netenka, keliaudamas su ja, ir pyko, kad Ireno perdaug 
persekioja jį, kad ji turėtų gi suprasti, jog kiekvienas 
gali turėti savo gyvenimą, kad ji darosi įkyri su savo 
sentimentalumais. Jis pyko, kad jis neteko viso to, 
ką jis, kaip paprastai, imdavo nujausti, pagalvojęs 
apie didelį Vilnių ir jo viešbučius. 

Kalbos medžiagos peržiūrėjimas pripildė jį dar di
desnio nenusiteikimo. Medžiaga buvo gerokai apse
nusi. Bemaž viskas buvo pritaikyta repatriantų išsi
kraustymo momentui. Tezės buvo labai paprastos ir 
pigios: nepageidaujamas gaivalas išnyko, dabar prie 
darbo su naujomis jėgomis, be kenkėjų ir šnipų, prie 
naujų gamybinių pergalių. 

Tai viskas buvo gerokai sena. Gyvenimas skrido 
pirmyn. Įvykiai seno labai greitai. Kas buvo prieš mė
nesį, jau atsirūgdavo senienos rūgštele. 

Tačiau partijos pavedimas, kaip jos visagalė valia, 
yra augščiau kritikos. Partija yra įsakymas Su tokiu 
nusistatymu jis stengėsi sugyventi dar savo prieškali-

buvo paprastos durys. Bet stovįs prie durų sargybinis binis susirinkimas buvo šaukiamas sekmadienį. 

rėjo tik dvi dienas. Ir tai po dvejų naktų kelionės į! nimo laikotarpyje. Su tuo partijos valios jausmu jis 
Kretingą. Jis gavo komandiruotę į Vilnių, dar būda-1 sutiko sprendimą ir kentėjo kalėjime. Juo labiau jis 
mas komandiruotėje į Kretingą. IšMsas tvanas dien-, laikė partiją virš visko dabar, partijos galybės dieno-
pinigių. i mis. Jis pats partijos šešėlyje išaugo, subrendo ir, kaip 

Kelionė į Vilnių buvo nuskirta sekmadienį; garny- jis galvojo, tapo svarbus ir didelis. 
(Bus'daugiau) 
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Pavergtoje Lietuvoje 

TUŠTI VISUOMENINIAI ARUODAI 

500 METŲ SPAUDOS SUKAKTIS 

Vievio rajono — "kolūkiai te-j tų pažeidimai yra "Jaunosios 
įvykdė vos apie 10 procentų ru-l gvardijos" kolūkyje. Čia dėl ko-
dens arimo darbų. "Tarybų Lie- j lūkio valdybos budrumo stokos 
tuvos", "Bolševiko" kolūkiai iš nesąžiningų kolūkiečių dalis yra 
viso nepradėjo rudens arimo.! neteisėtai pasigrobusi žymų plo-
Užmirštas rajone ir toks svar-1 tą visuomeninės žemės. Dauge-
bus klausimas, kaip sėklos fon-j lio kolūkiečių, tame tarpe R. 
do sudarymas... Antai, "Raudo-j Degučio, V. Degučio, S. Radze-
nojo švyturio" kolūkyje... ne-lvičiaus, sodybiniai sklypai žy-
įvykdytas žiemkenčių sėjos pla-1 miai viršija nustatytą plotą. 
nas. Rudeninis arimas vos pra- j Kolūkio narys Pranas Toločka 
dėtas. Visuomeniniuose aruo-i turi net du sodybinius sklypus... 
duose nėra nė vieno kilogramo Daroma daug klaidų atlyginant 
paruoštos sėklos... kolūkio vai-1 kolūkiečiams už darbą. Antai, 
dyba... nekovoja .prieš Žemės to paties kolūkio pirmininkas J. 
ūkio artelės įstatų pažeidimą, i Golubauskas išduoda kolūkie-
Pirmosios laukininkystės brigą- čiams avansą nepriklausomai 
dos nariai išeina į darbą labai, nuo išdirbtų darbadienių kiekio. 
vėlai, grįžta anksti. Daug kolū- Kolūkiečiai J. Monkevičius ir J. 
kiečių ištisom dienom neina; Ramanauskaitė išdirbo vos po 
dirbti... Dirbdami palaidais bū-; kelis darbadienius. Tuo tarpu 
riais, artojai tesuaria vos po | pirmininkas išdavė vienam jų 
ketvirtį hektaro dirvų. Lėtai 125, o kitam 150 kilogramų grū- . , „ V ° S K o m u m s t l * partijos 
vykdomi ir kiti darbai. "Raudo-1 dų"... VII suvažiavime, kada „jis su 
nojo švyturio" kolūkio trūku- "Rajono vadovai, žemės ūkio n a u J a jėga pademonstravo... vi-
mai yra būdingi Černiachovskio specialistai apsiprato su trūku-i s ° s ^ t u v i ų tautos begalinę mei 
vardo, "Tikruoju keliu" ir eilei 'mais kolūkiuose ir MTS, taiks-! ^ i r b e r i b 2 atsidavimą Lemno-
kitų žemės ūkio artelių... Itin tosi su jais". Slulm-. iKirliim". LiMnvn* TSU? 
grubūs Žemės ūkio artelės įsta-į "Tiesa", J952 m. lapkričio 15 d. 

Klaipėdoje ir Rygoje raudonos vėliavos 
Šitaip pavadina "VVestfalen- sritis. Kai rusai susigriebė at-

Zeitung" savo straipsnį apie statyti pajūrio sritis, trūko dar-
Pabaltijį 1952. XII. 14 d. 

Tik mažam lietuvių, latvių, 
estų ir vokiečių skaičiui pavyko 
pabėgti iš Pabaltijo į Suomiją 

bo jėgų. Neužilgo pradėjo plūs 
ti ateiviai iš Gudijos, Ukrainos, 
Turkestano ir Vidurinės Azijos. 
Bet naujieji kolonistai irgi su 

ar Švediją. Pabaltijo kraštus maišė planavimą, nes nusėdo ne 
skirianti geležinė uždanga yra ten. kur buvo numatyti, bet 
saugesnė, kaip, pavyzdžiui, prie! kur jiems patiko. Raudonųjų 
Oder-Neisės linijos. Todėl iš šių j Viešpačių bandymas susitvar-
kraštų žinios ateinančios tik kyti iššaukė pasipriešinimą ir 

Pirmoji originali Gutenbergo spaustuvė, kurioje buvo atspausdin
ta šv. Raštas. (INS) 

Dar atsiranda kitaip • 
galvojančių 

Kas duodama kolūkiams 

Stalino partijai", Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos viceprezi
dentas J. Žiugžda nurodė, kad 

atsitiktinai, per pabėgėlius. 
"Bet ką Jūs norite žinoti?" 

— klausia vienas pabėgėlis, 
"vokiečių Pabaltijy nebėra, gal 
tik vienas kitas, nepatekęs į 
MVD rankas. Raudonųjų*" 
ir jų pagelbininkų šeimininka
vimas buvo baisus. Niekas neži
no, kiek buvo išvežta, vistiek, 
lietuvių, vokiečių ar kitų. Net 
naujieji ateiviai, atpiūde į Pa
baltijį vieton išvežtųjų arba 
pramonės darbams, v buvo, areš
tuojami ir deportuojami. 

Pasipriešinimas sovietams ir 

Vilniaus laikraščio praneši
mu, Kauno srities kultūros-švic 
timo įstaigų skyrius pasiuntė į 
kolūkių klubus — skaityklas ir! maišatis Kremliaus rytų Euro-
bibliotekas 80,000 „politines,! Po s planuose niekur nebuvo to-
grožinės, mokslines — populia- i k i a d ide lė> k a i P Pabaltijy. Taip 
riosios literatūros knygų". Kny; P a t n i e k u r nebuvo toks nepla-
mi +Q™n ™in\mna t^Uno r ^ j . ningas ir besikaitaliojantis nla-gų tarpe minimos tokios pozi 
ei jos: V. I. Lenino ir J. V. Sta 

KOMUNISTŲ VERKIMĄ! DEL KOLCHOZU 
riuos buržuazines-nacionalisti-

Utcnos rajone "Spitrėnų'/ ko- tyje prieš tarybinę liaudį padą- n § s ideologijos pasireiškimus 
tvie... "per sran trumoą laiko- rė didelius nusikaltimus ir už- nušviečiant lietuviu tant™ is-

Tarybų Lietuvos mokslininkai j lino veikalai, P. Cvirkos, S. Ne
ryžtingai kovoja prieš bet ku-! nes kūriniai. Taigi, rytų fronte 

lūkyje 
tar 
ni 

nieko naujo. 

gas ir besikaitaliojantis pi 
nų vykdymas, kaip Pabaltijy. 

Neplaningo planavimo mai
šatis prasidėjo tuojau po karo, 
kai raCidonoji armija evakuavo 
kaimus, miestus, ir net ištisas 

net atvirą maištą. Nuo to laiko 
prasidėjo ir dabar nepaliaujan
čios partizanų kovos. 

Kremlius paskutiniu laiku 
kreipia didelį dėmesį į Pabaltijį 
ne tik kariniu, bet ir ūkiniu po
žiūriu, nes žiūri į^tą sritį, kaip 
į tvirtovę, kuri turi atlaikyti 
agresiją. Kaune statomos nau
jos elektros jėgainės, Ryga 
tampa įvairios pramonės mies
tu. Kalbama net apie būtų ir 
kultūrinių įstaigų statybą. Bet 
kiek žmonių šiose srityse dar 
gyvena, nesužinosi. Kaip gali
ma tai nustatyti, kai nėra as
mens laisvės? Laisvė Pabaltijo 
kraštuose žinoma tik miškuose 
pasislėpusiems, kurie tebekovo
ja prieš raudonąjį režimą. Bet 
ir jų skaičiai nežinomi. Žinoma 
tik tiek, kad yra didelė bevar
džių armija, kuri nenustoja 
vilties atgauti tėvynę". 

Ketvirtadienis, sausio 15, 1953 

Nuostaba, kaip tinant o nu. uuma 
Viduriu Lai* vinto ia Veikla 

PAŠAUKDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maistą. 

• č ia ta paslaptis, kuria milijonai 
žmonių patyr6 apie FEEN-A-MINT, 
ta modernią kramtomą gumą — vi
durių laisvintoją. Taip, todgl FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa 
prastai skirt ingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lais-
vintojai pradeda veikti perdaug ank< 
fN . .» Jau pučiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintojų kiekis su.-*" 
ardo virškinimą, pasalina sveikata) 
!r energijai reikalingą m a i s t ą . . . 
'mogus Jaučiasi silpna*, pavargęs. 

Bet švelnus EEEN-A-MINT yra ki-
'oks. Pri imtas pagal nurodymus, jis 
veikia daugiausiai apatinėj viduri'g 
daly — pašalina tiktai a tmatas , bot 
no gerą maistą! Išvonkito tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir jauskitSs gerai, pilni gyvy
bes Nuiiplrklt FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 25c, 60c ir 

tklai lOc 

EFEEN-A-MINT f ] 

nušviečiant lietuvių tautos is- Dergia Lietuvos mokyklas 
arpj pasikeitė net penki pirmi- -sirekomendavo kaip kolūkinės tori ją, kovoja prieš buržuazinį ' 
linkai... Ar "Spitrėnų" kolūkyje1 santvarkos priešas.... darbai su- § j o s j storiios klastoiima ' Vūtd (niaus vidurinės mokyklos 

jau ištaisyta padėtis? Nieko pa- žlugdyti. Nežiūrint j visa tai, Taigi ir Lietuvos KP(b) CK • (#*mn&2iįos), vadinamos S. Ne
našaus. Tiesa, naujasis kolūkio; rajono partinė organizacijai mokslo ir augštųjų mokyklų ' r* e s v a r ^ u > 10-tosios klases auk 
pirmininkas drg-,u Paulauskas! taikstosi su "Utenio" kolūkio skyriaus vedėjas drg. Lazutka ! l g t o J a y r a Stasiuliene. Gruodžio 
sugebėjo pasiekti kaikurių lai-} pirmininko Kibicko veiksmais, : pridėjo, kad per pastaruosius 2 d. skunded, kad jai Lietuvos {nų fabriko tekintojas Algirdas | Dievas" - pasakė šv. Teresė iš 
mėjimų... Tačiau kolūkio pirmi-1 teisinasi, esą, nėra žmonių, ku-. m f i t l i a nftPHnž nrra.nW.ao.\-in inr- laikais buvę nepaprastai sunku Žiaura pei' 1 metus ir 10 dienų | Avili seserims, kurioms dirbo 

— Smuikininkas Eugenijus tų darbo normą. Tą patį atli-
PauJauskas yra filharmonijos I Iręs ir tūlas Tichoncnko. Taip 
solistas ir koncertuoja Vilniaus I atsitinką "Stalino konstitucijos 
radijo programoje. ! saulės dėka".., , 

•Vilniaus žemės ūkio .maši- " i r tarp puodų vaikščioja 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai j rengta virta 
įvairiom nuotraukom. Spe
cialybė - vestuves. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

414 VVEST 63rd STREET 
Tcl. ENng. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

metus partinė organizacija kir 
to „triuškinančius smūgius bur 

'...rajono vykdomajam ko- žuazinei-nacionalistinei ideologi 
nešvaria praeltįtai, is esmes ko-, m i t c U , * d i r b a i n s t r u k t o r i u m Ga- jai, demaskavo konkrečius šios 
Jukinęs santvarkos priešas. I a 

ninko pavaduotoju dirba B. Sir- |r ie galėtų vadovauti kolūkiui' 
gedąs/ Tai žmogus su tamsia, 

baigti gimnaziją. susukubes atlikti penkerių me» j virtuvėje. 

ALBIHAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKBAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų perkraustymns 

Taip pat persiunčiame i užsienį 
pakicleiius jvairaua maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. IIALSTED STREET 

Tcl. DAnube 6-3245 

čiau visa tai dig. Paulauskui 
nekliudė artimai su juo susibi-; 
čiuliauti ir po kurio laiko šio 
perėjūno brolį — A. Sirgedą 
paskirti kolūkio sandėlininku, 
ši taip pradėjo susikurti nauja 
"šeimynėlė". O tuo tarpu... žiem
kenčių sėjos planas neįvykdy
tas, rudeninio arimo planas te-
jvykdytas vos keliolika procen
tų". 

"Utcnio" kolūkiui vadovauja 
žmogus, kuris netolimoje praei-

rukštys. (Carunkštis? Red.) ideologijos skleidėjus*4. 
Garukštys j darbą vykdomąja- Taigi, po tiek metų žiaurios 

j me komitete buvo priimtas po okupacijos ir nuolatinių valy
to, kai už valstybinių lėšų išeik-' mų Lietuvoje vis dar netikima 
vojimą buvo atleistas iš kito^j komunistinės istorijos „prav-
jstaigos. Instruktorius Dermon dai". 
tas taip pat žmogus su nešvaria 

i praeitim. Jis buvo išvytas iš ra-
! jono komunalinio ūkio skyriaus 
I už kyšininkavimą #ir po to... su-
1 sirado šiltą vietelę vykdomajam 
1 komitete". 

"Tiesa", 1952 m. lapkr. 12 d. 

A. GRICIUS SKUNDŽIASI DĖL DRAMOS 
Vilniuje lapkričio 14 jvyku-. Iš suvažiavimo aprašymo ma-

siame teatro veikėjų suvažiavi- tyti, kad J. Grybauskas yra 
me teatrų skyriaus viršininkas' "LTSR dramos teatro vyriau-
Magračiovas pareiškė: šias režisorius", Šeivas — Šiau-

"Visų rimčiausias trūkumas H " t e a t ™ vyr..rež., Jasinskas -
yra tai, kad iki šiol teatrų re-j Klaipėdos teatro vyr. režisorius. 

l_pcrtuaruose nėra originalios ta-; 
rybinės lietuviškos pjesės, ori-; Pastaba. A. Gricius jau para-
giifalios nacionalinės operos. Nei 'šė naują pjesę - - "Išvakarėse", 
teatrai, nei dramaturgai, nei! kuri į traukta į įepcrturą ir pir-
meno reikalų valdyba nesuge-jmą kartą parodyta Vilniuje rc-
bėjo užtikrinti, kad šių motų voliucijos sukakties proga. Bet į 
repertuare būtų originalios pje- po to tos pjesės repertuare vėl 
sės bei nacionalinė tarybinė' nematyti. Ir recenzijų nematyti. 
opera. Kaikurie bandymai ir A. Račiūnas yra pasodintas ra-j 
pastangos šia kryptimi iki šiol lyti operą apie Marytę Melni-
nedavė rezultatų." įkaitę, tačiau tuo tarpu, matyt, 

A. Gricius nusiskundė, kadj "pastangos, nedavė rezultatų"... 
rašytojų sąjunga per silpnai rū-! Nematyti ir muzikų politruko 
pinasi dramaturgijos kūriniais! A. Klenickio pastangų rezulta 
bei iaunuiu dramaturgų ugdy-1 tų parašyti "lietuvišką" open 

Telef. RKpublic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 
ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
f • ^ 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

H C 
• L3 

: ^ 

KUBAI,, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 
4622 South Ashland Avenuo, Chicaj»o 9, III., telef. YArds 7-1272 

Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų 
DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU 

i\ 

mu. (pats Klenickis yra žydas). 

NAUJI KINUOS KANKINIAI 
Iš raudonosios Kinijos iš- vyskupai, kunigai, pasauliečiai 

tremtų misionierių skaičius per katalikai, kurie neturi galimy-
1952 m. pasiekė 1,100. Be to, du, bes išsivaduoti iš savo kančių 

• y i ' « • (~\ \ U I I *s I i I * f»i i ištrėmimu; 2) Kinijos katalikų 
tvirtas tikėjimas duoda naują 
Bažnyčios dieviškumo įrodymą; 
3) Tai, kas vyksta Kinijoj, gali 
įvykti ir kiekviename kitame 
krašte, bet Bažnyčios likimas, 
ypatingai komunistų valdomuo
se kraštuose, pirmoj eilėj pri
klausys nuo antgamtinio, gyvo 
ir veiklaus ištikimųjų tikėjimo, 
o ne DttO kokios nors žmonių iš
galvotos taktikos. 

—Jurbarke dabar esančios 
2 ligoninės, gimdyvių namai, 
ambulatorijos ir bent 10 "kvali
fikuotų medicinos darbuotojų", 

ryti tris išvadas: 1) Kinijoj la- Pasižymėjęs gydytojas Malinaus 
blausiu kenčia pat#B kinai. kas. 

arkivyskupai ir du vyskupą; mi
rė kalėjimuos, kiti 14 vyskupų 
laikomi komunistinėse koncen
tracijos stovyklose. 100 užsie
niečių kunigų ir apie 200 kinų 
kunigų kenčia ankštuose, ne
svariuose komunistų kalėjimuo
se. Nužudytų, kalinamų ir per
sekiojamų pasauliečių tikinčiųjų 
skaičių vienas Dievas težino. 
Tai neoficialiai gaunamų davi
nių vaizdas, oficialūs statistiniai 
daviniai būtų dar skaudesni. To
kie yra, 1950 m. visą Kinijos 
teritoriją apėmusio, visuotinio 
Bažnyčios persekiojimo rezul
tatai. Iš jų pasaulis gali pasida 

Užsisakykite baldus 
tiesiai is lietuvių dirbtuves 

Pas mus Ritllto nusipirkti ĮvairiŲ t-Q-
ftiijt baldus, namų reikmenis: saliono 
a«tua, mleganiijjg setus ir kitus bal
dus. 

ARCHER AVENUE 
FURNITUflE C0. 

•n 

Sav. JUOZAS KAZ1KAITLS 
4140 Archer Avenue 

Tel. LAfayette 3-3516 
Prieš jsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, gal jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tikslai iŠ mūsų dirbtuves. 
Jei pag-eldaujatc, galėsime duoti ir 
kreditam 

Visų rusiu žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 30 % 

j> 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
A I D o \ r :ns i ;As . Inc., 3133 s. Hnlstcd st,., Ohicago 8. tcl. DA. «-:t85«» 
Rmiliovo siunriri mnlsto siuntinius ) Vokietija ir kitus kraštus," iš-
BkyniH SSR.8, Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
is lOuropoa sandoliu- Pilnas draudimas. Roikal. pilno siunt. sani.so. 

: ^ 

^ : 

Siuntinys \ r . 3 — $«.2() 
4 sv. rūkytu lašiniu 

J sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

ShmUmvs Nr. 12 — $0.40 
2 sv. rūkytu lašiniu 
2 sv. kiauliniu taukų 
1 s v. cloglntos kavos 
I sv. kakavos 
I sv. šokolado 
:i s v. cukraus 

| Siuntinys N r. n> — $n.9."» 
4 sv. rūkytu lašiniu 
2 sv. kiaulinių taukų 

2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 • sv. kakavos 
! sv. šokolado 
4',(. sv. cukraus 
2 gaba la i t ua l e t i n i o m u i l o 

Siuntinys Nr. «-7 
10 sv. (Miknius $2.50 
10 sv.. b. kviet. miltų $2.50 
0 sv. gryn. kiaul. taukų $r».̂ f) 

4 

\ 

Kai kurie parduodami žemiau 
urmo kainos. NEPRALEISKI
TE ŠIOS PROGOS, KAD GA
LĖTUMĖT ĮSIGYTI GERIAU
SIUS BARGENUS VISAME 
MIESTE. | gj 

C;ia galite susikalbėti gimtąja lietuviu kalini 
Jūsų patogumui, kud galėtumėt pasinaudoti šiuo išpardavimu, 
krautuve yra atdara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų 

i 
Ji 

Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3% 

pelno ant jūsų sutaupu. 
' 7 

Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. 

BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASSN. 
4071 Archer flve. į vakarus nuo California flve. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
O I I K O V / \ l , A M > O K : 

Pi i f i iad. , a t i t rHd. , ponktRd Ir (kcĄt. ' T r r ^ la r t . n r . t o ii i l :• v. <l.\ 
!<:0n r y to i k i 4:'.l<) p. p. | K o i v t r f a d . 9 i'y+o i k i S v»h. 

Jj " ;v ^ 

sr 
h«-.. -,,.. « « . •• immt mm 

•. : 

1952 
NAUJI PLYMOUTN'Ai 

Pristatomi u i S 1,683,00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 

arkliai jėgos motoru 

100 NATTDOTTT ATTTOMOBmiŲ, KAIP NAUJŲ U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos išraokėjimo sąlygos. Teisingas nemoka»uas patarnavimas leidimams ir apdraudai. 

r Salo^ Ine. 
4080 ARCHER A VE., OHICAGO M, ILL. Teiet Virginia 7-151d 

*^^T*^ii*""^",^i,Tr"l..*,firTrrT,'r , t< , * " - i r t i r r ' ' — » " » - - ~***»~.* ^ * » . ^ . . - tmhmtmĖt •»*• 

— TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, šrtldylu\us, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kiJimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldu*. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turimo didelį pasiriu.miH 

XETfcgLJMo \įį ,Mvy> pagaminame baldus ir 
pagal jusv užsakymi?, 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu krautuve 

2310 W. Rooseveii Rd. Tei, SE 34711 
Alii);ii:i pliiiiuciii'nio ir Uotvlrtadicino \ ; i k ;na i s iki j'::>'i 

A l ida ra sokluudieuiulH nuo II ilsi 1::><> vai. popji'l 
^ . . ^ sr 

LIETUVIŠKA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

Jtm 
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Š O K I Ų K O N K U R S A S - P A R A D A S 
Nuo siu r.iciu sausio mėnesio 17 d. LIETUVIŲ AUDITORIJA, 3133 South 

Halsted Sireet, Tol. Vlctory 2-6172, įveda tradicinį metinį šokly paradą. 
Už geriausiai atliktus šokius: suktinį, polka, tango ir vaisa skiriamos premijos 

Sekmadieniais Šokiai mažoje svetainėje; Jėjlmas nemokamas. 

Vasario l-ma diena — DAINININKES KARDELIENĖS GASTROLIS. 
Vasario 14-tą diena — LIETUVIŲ AUDITORIJOS TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS. 

Visiems parengimams groja BALIO PAKŠTO orkestras. 
Pradžia 7:30 valandą vakaro. 

Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti. . . . . . . . . RENGĖJAI. 

• ^ 

l V ^ 

*v>y 
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jKliIifi 
"42UOLŲM OKTETO 

KONCERTAS 
Clevelando lietuvių kolonija 

nepasižymi savo dydžiu, bet dai 
nos mėgėjų ten netrūksta. Ten, 

, , * i pranešti savo adresus įmigraci 
susirado sau buveine garsus is , 1 , . . , . * . # A 

ate, sveikatos ir ištvermės ku
riant sunkiose gyvenimo aplin
kybėse. Linkime vis augščiau 
vystytis tavo didžiajam talen-

"tui, kuriant vertingus veikalus, 
kurie amžiams liks šviesu ži
buriu mūsų tautai. Tave mylin
ti Leknių šeima". 

Koresp. Klubas primena ne-j 'Teikite //nutes ateinančiai 
piliečiams, kad pagal naują imi j savaitei nevėliau sekmadienio 
gracijos įstatymą visi ateiviai | vakaro. 
įleisti į JAV pastoviam arba i KAT KOttESP. KLUBAS 

turi laikiniam apsigyvenimui 
vo adresus im 

j jos departamentui iki ši6 ,mė Čiurlionio Ansamblis, ten paga-
galiau išaugo ir tvirtieji "Ąžuo. i n e s i ° P a b a i * o s - B l a n k o s P r a n e " 
lai". Tai Clevelando vyrų o k t e - ! s i m u i a r i a m o s pašte. 
tas, kuris neseniai šventė savo ! K a t r e Pasukoms sveiksta po 
trečią gimtadienį. Per tuos tre- operacijos. Linkime visiškai 
jus metus sutartino darbo, pa- I š r e i t a i pasveikti. 
siaukojimo ir meilės dainai ąžuo ' A a ' M i c , , a ^ J a f l 0 C k ( J e 3 e " 
lėliai išaugo į stiprius "Ąžuo- G v i d u s ) , gyvenęs 7424 Dcsoto, 

15756 Lesure Avenue 
• j Detroit 27, Mich. 

Tel. BR 3-2224; VI 2-5394 

Ruoškimės Vasario 
Šešioliktai 

Rochester, N. Y. 
Mažasis didvyris 

1953-čiųjų metų tautinio bei 
kultūrinio veikimo sezoną Ro* 
chesteryje atidarė lietuviško
sios mokyklo? mokiniai , suvai
dindami 4 veiksmų J. Kuzmickio 
veikalėlį "Mažasis didvyris". 
Tai įvyko sausio 10 dieną, lie
tuvių šv. Jurgio parapijos sa
lėje. 

Maža būtų pasakyti, kad vai
dinimas pasisekė. Jis tiesiog 
publiką sužavėjo, o mažieji ar 

atliekamą vaidmenį ypatingai dytas darbas tikrai gražus ir 
atsižymėjo Kristina Stankaity- didelis; vaidinimas prisidės prie 
tė ir Vytis Lelevičius, pastara
sis vaidinęs pagrindinį Jonuko 
vaidmenį. Rūtė Va'čiūtė, čia 
gimusi lietuvaitė, Lietuvos Dva
sios vaidmenį atliko labai ge
rai, pasigrožėtinai švariai var
todama lietuvių kalbą. Kiti va:-
dintojai: Marytė — Regina Poš 
kūtė, Kaziukas — G. Vidman
tas, Katrytė — Otilija Vosyliū
tė, Stasytė — Ina Vidmantaitė, 
Onytė Miliutė Choromanskai 
tė, Sigitas — Ant. Mackevičius 

lietuviškų pamokų išlaikymo pa 
rapijos mokykloje, palengvins 
tėvų komiteto rūpesčius, svar-

sakąs, kad iki šiol nenešiojęs 
cilinderio ir namanąs dabar tai 
daryti, tačiau jo draugai nori 
jį palenkti, nes jei prezidentas 
pasirodytų be cilinderio, tad 

biausia — labai sutvirtins ma- i diplomatinis korpusas atsidur-
žuliuose lietuviškos kalbos mei-jtų keblioje būklėje: svetimi dip 
lę ir norą jos dar daugiau mo-I Amatai turėtų arba sulaužyti 

tistai puikiu vaidmenų atlikimu i r Vincukas - Almis Jankus, 
ir įsijausta vaidyba pralenkei Saugusiųjų roles gražiai ir 
anksčiau matytus mėgėjiškus 

kytis. VI. Sb. seną tradiciją ir atvykti į iškil
mes su paprastomis skrybėlė
mis arba pasirodyti puošniau, 
negu JAV prezidentas. Mano-

lus", kuriems jau per ankšta 
Clevelande. Savo koncertais ap
lankė Ncw Yorką, Chicagą ir 
kitus miestus.. 

Todėl Detroito ateitininkai ir 
pakvietė "Ąžuolų" oktetą kon
certui. Tai yra, tarsi, savotiš
kas atsilyginimas už Detroito 
kvarteto viešnagę Clevelande. 
Toks meninių pajėgų bendradar 
biavimas tarp atskirų kolonijų 
yra sveikintinas ir girtinas reiš
kinys. Jis stiprina pačių viene
tų pajėgumą ii- paįvairina, bei 
įneša naujos šviesos į kolonijos 
gyvenimą. / 

mirė spalio 10 d. sulaukęs 49 m. Lietuvos nepriklausomybės pa-
amž. Laidotuvėmis rūpinosi Ch. skelbimo. Chicagoje toji diena 
Stepanauckas. Velion's palaido- bus iškilmingai minima sek.ma-
tas Evergreen kapinėse. Liko dienį, vasario 15 d., Ashland 
žmona Helen, sūnūs David ir i Auditorijoje. 
Jame* ir sesuo Veronica De- A L T Chicagos skyrius prašo 

vaidinimus ir suteikė publikai 
tiesiog nelauktą, malonią staig-

Už mėnesio bus vasario 16-ji. j meną. Scena, gi, kurioje lietu-
šiemet sukanka 35 metai nuo j vė motina (jos rolėje gabiai "vai

dino Marija Polinauskaitė) iš
varoma vokiečių iš savo gimto-

meio, 
Pa. 

gyvenanti Philadelphia, organizacijų atkreipti dėmesį ir 
tą dieną neturėti kitų parengi-1 

šios sodybos ir atsisveikindama 
bučiuoja žemę, pati su trimis 
vaikučiais išeidama į nežinią — 
žiūrovams išspaudžia ašaras. 

Mažieji vaidintojai savo roles 
visi atliko pavyzdingai: vaidy-

A. L. K. K. V. Deroito 4-to mų >Det stengtis atvykti į •; boję buvo laisvi, natūralūs ir 

1 harmoningai su visuma atliko 
Br. Velminskas (mokytojas), 
Jurgis Valiukevičius (Morkū-
za) ir aMlija Polinauskaitė (mo 
tina). 

Už tą puikiai pasisekusią kul
tūrinę pramogą Rochesterio lie
tuviai yra giliai dėkingi gabiai 
kultūrinių pramogų organizato
rei Izb. Stankaitienei, režieoriui 
Andriui Cieminiui ir tėvų ko
mitetui: St. Poškui, Valiukevi
čiui ir J. Vėsai, kurie dirbdami 
sunkų darbą fabrikuose (A. Cie 

Rūpestis del cilinderio 
Washingtono prez. Eisenho-

wcrio inauguracijos rengėjai j m a > k a d Eisenhower būsiąs pa
turi rimta rūpestį dėl naujoj, , . . , ... u 

^ v t j i lenktas bent su cilinderiu ran-
prezidento cilinderio, nes gavo; , , 
v i j T7.- u ^v ,^c i koie atvykti į iškilmes, jei jau 
žinią, kad Eisenhower nenorįs J J t > J J 
užsidėti cilinderio ant galvos j griežtai atsisakytų užsidėti ci-
per inauguracijos iškilmes. Jisilinderį ant galvos. 

PERKELIAME MOŠŲ S A N D E L I 
"WAREHOUSE" NUO MORGAN ST. 

/*. MU. iw. i\. r . u n u i u j ^-w»;mų >t)et stengtis atvykti į 8117 v ' —; . . " " . . ,.. . , , u 
Skyriaus metinis susirinkimas ' masini minėjimą ir paremti Lie- J u d r ū s ' suprantą sakinio minti, minis studijuoja vakarais tech-
įvyksta šį penktadienį, sausio tuvos laisvinimo darbus. I*r ^ v o vaidmens užduotį. Ta- nologiJą) savo poilsio valan-

. . _' . n i n n H - W n l i . i i c i i r r u / ^ l t T V M M i o i c r v n H o d o 111/-r\ 1 r* 1/1 n i o m 11PV11 \ 7 1 « l t i i YY1 16 d. 7:30 vai. vak. šv. Antano | Prie šios sukakties prisidėti 
pavapi jos mokykloje. Visi drau- j kviečiami ir jaunuoliai; jiems 
gijų atstovai ir atstovės ir ka- j yra ruošiamas rašinėlių konkur 

čiau dideliais vaidybiniais ga- į das aukojo kilniam lietuviškam 
bumais ir sugebėjimu perteikt Į darbui. Jų užsimojimas ir įvyk-

sas, apie kurį jau buvo minėta 
spaudoje. Šiuo metu galima pra 

talikai veikėjai kviečiami daly
vauti. Bus renkama 1953 m 
valdyba ir aptarta tolimesnė .nešti, kad konkursui laikas yra 

Materialiai mes jiems už jų i veikla. prailgintas, nustatyta, kad raši-
įdėtą darbą ir paaukotą lais- Wiii<tecro ateitininku kuopa nėlius galima siųsti ligi vasa-
valaikį negalėtume atsilyginti, d< m. sausio 24 d., šeštadienį, 
nes tai neįkainuojama, tačiau ruošia, vakarą. Programoje vle-
mūsų nuoširdus jų priėmimas ir no veiksmo komedija "Batai" Ir 
įvertinimas jiems būtų didžiau- šokiai. Grlež puiki muzika ir 

rio 1 d. Tad dar kartą — jau
nuoliai nuo 12 ligi 16 metų am
žiaus kviečiami dr.lv v auti 
konkurse. Rašinėliai jau pra

šias ir maloniausias ' atlygini- veiks turtingas bufetas. Lau- ;dėjo plaukti, 
mas. Pagerbkime juos savo įkiama daug svečių iš Londono i Konkurse gali dalyvauti visa 
gausiu atsilankymu, o jie mums Į ir artimesnių VVindsoro apylin- i Illinois valstybė, pietinė dalis 

gera kių. Detroito lietuviams 
proga sutikti kanadiečius. P r i -
šome nepraleisti progos. Va
karas įvyks Kroatų salėje, 2520 
Scminole, pradžia 7 vai. vak. 

Detroito Kataliku 

tikrai neliks už tai skolingi ir 
atsilygins savo gražia lietuviš
ka daina. 

Koncertas įvyksta sausio 18 
d. sekmadienį 6 vai. Hispanos 
Unklos salėje (prieš Šv. Antano 
bažnyčia). j D e t r o M o K«tal.l>u V e t e r a n 

i metinis susirinkimas nutarė pri 
Koncerto metu bus pagerbtas -j į jungt i prie didžiosios Catholic 

detroitiškis rašytojas Jurgis • W a r Veterans organizacijos. 
Gliaudą, kuris jau antrus metus ; N a u j a vaic{yba 1953 m išrinkta 
iš eilės laimėjo "Draugo" lite- sekan t i : Commander - Cy Gry 
ratūroa premiją $1,000. P o P r o - ' b a s l s t Vice Commander 
gramos bus šokiai *r veiks bu- T o m P i u n k e t t , 2nd Vice Com-
Tetas. Šokiams gros Carlos Ri- m a n d e r . R a ymond Medonis, 
vera orkestras. 15. P . j 3 r d V i ^ Commander - George 

SVEIKItfAMJS LAUREATĄ f " k u B ' * * * * * * " W ^ 
• •ri»«* / m u m * l a i k a ' Tresuror - • Chuek Mi-
JMIGH G U A U 0 4 , y h a k L s W d f a r e 0 f f . c e r _ W a l _ 

Koresp. Klubas ir visa Det-' ter Baron, Historian — Andy 
roito įr* apylinkių lietuviškoji Štokas, Offiecr of the Day — j 
vkuomenė sveikina laureatą ra Ecftl»e Raymond, Judgc Advoca. 
šytoją Jurgį Gliaudą, antrą kar- te - P. Charles Peters (lietu-
tą iš eilės laimėjusį dienraščio vis advokatas)] Medical offi-
"Draugo" konkursą u': romaną cer dr. A. Sack, Trustees — 
"Ora Pro Nofcis". Visi ska ty- Bill Yur his, Joe Miller ir John 
tojai domisi Gliaudos naujuoju Stanevičius. 
veikalu. Detro'tiečiai did *iuo-; SLKKA 171 kuopos metinis 
jasi savojo uimėjimu, reiškia, susirinkimas įvyks sekmadienį, 
jam pagarbą ir linki geriausios; sausio 25 d., tuojau po prmųjų 
sėkmės. . šv. mišių, Dievo Apvaizdos {>a-

rapijos salėje. Bus renkama 

VVisconsin, Gary ir Harbor In
diana, nes t ie miestai dalyvauja 
Chicagos Lietuvių Tarybos kon. 
ferencijose, šventėse bei jos 
veikloje. 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prej. -Tol. VI rjlnla 7.7747 
Savings Iniured lo $10,000 by F. S. L. I. C 

J 

TRINER'5 
IHfflCAM EIKHOf 

eiTTfRWINf „ 

I K U M P A I 
Sylvia Vanee (buv. Simony

tė) , Mary Kvietkauskas ir Det
roito ' Universiteto dėstytojas 
prof. dr. Pikūnas mini gimtadie 
nius. Mary ir Stanley Kviet
kauskas mini vedybų sukaktį. 
Linkime visiems ilgiausių metų. 

,*«<>5«<;«»s<; 
KLAISYKITK: 3 

LITKUANIAN MEL0DIES 
STOTIS SVPAG BANGA 1050 K I L 

k irk U r n a s chn t ad . 3 :00—3:»0 
( Detroi t l a i k u ) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
l?»75« Lcsuro Ave. 
L»etroit 27. Mich. 

Tel . B R o a d n a y 3-2224 

i*, ̂ seftį >3«^ it3§gs*; i>SKJ< x ^ < .^«^3s»&Qs2«aa 

valdyba 1953 m. ir išmokėtas 
t nariams dividendas. 

LUiuianhin Melodies redio va 
landėlė pagerbė laureatą rašy
toją Jurgį Gliaudą praeitą sek
madienį. Ta'p pat perdavė ir 
spec'alų sveikinimą: "Su dide
liu džiaugiamu H veik i name mūsų 
brangų laureatą Jurgį Gliaudą 
antrą kartą, laimėjusį literatū
ros premija už geriausiį roma
ną. Esame dėkingi tau, dedi
kavusiam savo vertingą veika
lą rnusų brangiems tėvams. Tu 
pastatei nemirtingą panrnklą 
ant mūsų tėvų ir bočių kapo, 
kurie nors ilsisi savoje žemėje, 
bet jų kapų kryžiai nulaužti ir 
kapai nualinti svetimųjų teroro. 
Mes linkime tau, brangus laure-

Tūkstančiai vyresnio am
žiaus žmonių ima Triner's 
Bitter Wifte del viduriu 

reguliavimo! ! 
Tuks i audinį \\\ i < si i i" 
a m ž i a u s žnionii,i I m a , 
Tr ino r ' s Hittor VVinr 
il»M(o, kad jie žino, kad ; 
yru t'el kai Inga pugcIbS ; 
11 pui i l i i l i^gul iuot i vi 
dltt'hj \ «'i k innj. J i r ži
no, kud Tr inor ' s Wlnc 
veikla punk tua l i a i , pa- i 
t ik imai , su te lk ia pa- ' 
lengvinimą nuo n/.kio-
tSJuatlį vidurii ; bol a t 
leidžia, HU juo susiej'U-
sįai>s Hlmplamials. Tr i -
n r r ' s yra. p(>r ilga lai
ka i šbandytas , s k r a n 
džio ton ikas , l iuosuo-
j a u t i s v idur ius vais ta i , j 
kurio yra, var toja įhi i 
nosuskaitomi.1 t f ikstan- j 
filų vyresnio a m ž i a u s 1 

žmonii.i nuo 1887. Yra | 
Iii i p r i t a i k in t a koinbi- | 
naci ja sakni j , žoliij Ir, 

kilų ,,l)OUlanicals". Nus ip i rk i t e 'I VI-
nvv'n šia.nditMi. lai m a l o n a u s skonio j 
v idur ių l iuostntojas p radedu volkti ' 
j u m s š iandion. ( P a s t a b a : Je i jus ue-
gal i le gau t i T r i n e r ' s jūsi,i mėg iamoje f 
k rau tuvė je , prisi i jskite ifl.i.n, k a r t u ) 
su jūsi,j k r a u t u v ė s vardu Ir ad re su j 
šiuo a d r e s u : Jos . Tr inor Corp. . 40515' 
\V. Kil lmore. CUleugo, ir j u m s tuo jau 
Pus pas ius ta didelė b u n k a Tr ine r ' s , 
su a p m o k ė t u p r i s i imt inu! ) . 

TiUMtt lVK M.VIMIšNT 
Tuojau d u o d a maloni; , š i ldant ; pu-
lengvini tna perga lė t i r e u m a t i z m o bei 
neura lg i jos s k a u s m u s ir gė l imus . La
bai pu lkus sus ty rus iems , skambin 
t iems, g e l e n t i e m s r a u m e n i m s . Tutft* 
kl te Trinei^'s Lln lmeut v i suomet •— 
už lai, kad nežinote k u o m e t s k a u s 
mai gali užeiti. (HluskHe 80 o. "> 
dvi 2 01. boa kas , a p m o k s t u pr i 
s i i m t i n a i ) . 

TRINER 
. . . ... .' . 

10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND -
. LOAN ASSOCIATION 

| , Atsargos Fondas virs $3,000,000. Turtas $35,000,-
000.00. Namas, seifai ir visi įtaisymai priklauso 
STANDARD FEDERAL ir yra pilnai išmokėti. 

2 , Per 44 metus, net karo ir depresijos laikais, visiems 
buvo išmokėta pagal pareikalavimą. , 

3 , Turi daugiau negu $10,003,000.00 cash Government 
Bonds. Veteranų paskolų dalimi U. S. valdžios garan
tuotų virš $13,000,000.00. 

4 , Viršmineti ,trys atsakymai tikrai rodo, kad STAND
ARD FEDERAL yra stipriausia finansine įstaiga 
Amerikoje. 

5 , Dabar mokame aukotą dividendą. 1952 metais išmo
kėjome taupytojams beveik $750,000.00 dividendų. 

g t Saugiai viską tvarkome ir teisingai patarnaujamo vi
suose departamentuose. 

7, Visi direktoriai yra lietuviai. 

g , Depresijos laikais tik STANDARD FEDERAL davč 
paskolas už nuosavybes. 

9 , Pasibaigus depresijai, STANDARD FEDERAL išmo
kėjo visiems taupytojams 2 % ekstra dividendo. Visoje 
Amerikoje tatai padare tiktai STANDARD FEDERAL. 

JO, Kiekvieno asmenine sąskaita apdrausta iki $10,000.00. 

Jei pinigai padėti prieš 11-tą mėnesio dieną, tai dividendai 
užskaitomi nuo mėnesio pradžios-. 

Justin Mackiewich, 
|»rfisident and Maitager 

įstaigOvS valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki \ vai. [n pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

SI'ANDMil) FEDERAL SAVINAS 
i ( 

Ą N D L O / i N A S S O C I A T I O N 
%.. O f C H I C A G O 

(T j | | j | [ 4192 ARCHČR AVE., CHICAGO 3 2 
i*=^-"- PHONE: Virginiu 7-1141 

Turime išparduoti '/4 milijono doleriu geru rakandų, karpetų, kilimų, 
šaldytuvu, skalbiamų mašinų, dulkių valytuvų, siuvamų mašinų, ra
dijų', patefonų, phonografų, televizijos aparatų. Ateikite pas J o s . * . 
Budrik, Inc., 3241 So. Halsted St., del sutaupymo 20%, 33%, 50 pro
centų. Per 40 metų prekyboje. Užtikriname, kad augsčlausios rūšies 
rakandai ir namų elektriniai reikmenys. 
Rašomos mašinėlės — Corona vertės $79.00, po $39.00 
Nauji phonografai, patefonai, automatiški, vertes $89, po . . |w.OU 
Springsiniai phonografai po • 1S <5 
Elektrikiniai phonografai — nupiginti «J>9-»J 

Rašomos plunksnos ir Bali Point plunksnos po 25c 

500 IVAIRIU TELEVIZIJOS "fcETŲ PASIRINKIMUI 
Dyleriai ir pirkėjai iš kitų vietovių kviečiami atsilankyti 

7 colių Motorola • £S*2« 
7 colių Philco • • • • • JjJ'Jg 

10 colių Philco f3 n? 
10 colių Raytheon, A. C. - D. C • $44.95 
10 colių RCA "• «H9.9o 
12y2 colių Philco • • J59-9;? 
,12 •/> colių Emerson $64.95 
121/2 colių RCA , • v $69.95 
16 colių Traveler » • •. • • $69.9o 
16 colių Majestic • • $69.95 
16 colių Emerson • • $79.95 
16 colių Admiral $99.95 
17 colių Motorola $119.95 
17 colių VVestinghousc • $119.95 
20 colių Traveler $169.95 
20 colių Motorola \ $179.95 
21 colio Admiral $189.95 
10 colių TV Picture Tubes $10.00 
121/2 colio TV Picture Tubes $12.00 
16 colių TV Picture Tubes $16.00 
TELEVIZIJŲ ANTENNAS , $6.95 
Linoleum grindims, visokių spalvų, 9x12 už $3.75 
Karpetams valytuvai, rankiniai, po $4.95 
Matrasai, vatiniai, visokių mierų, po $7.50 
Metalinės ir medinės lovos po $7.50 
Matrasai, springsiniai, po " $15.00 
Supamos minkštos kėdės po $14.50 
3x^1/2 pėdos grynų vilnų, reg. kaina $22.00, dabar $8.00 
5x9 pėdas, reguliarė kaina $100, už $37.00 
6 x 4.7 pėdos, reguliarė kaina $60.00, už ". $22.00 
7 x 12 pėdų, reguliarė kaina $120.00, už $39.00 
8 x 15 pėdų, reguliarė kaina $250.00, už . . $90.00 
9 x 12 p ė d ų , r e g u l i a r ė k a i n a $ 1 2 5 . 0 0 , u ž $ 5 9 . 0 0 
9 x 15 pėdų, reguliarė kaina $275.00, už $125.00 
Labai dailių spalvų, vertės $12, $9 ir $7 ketv. jardas, dabar . . $3.00 
Naujas 7 kub. pėdų šaldytuvas, garantuotas 5 metams $148.00 
Nauja skalbimui mašina $68.00 
Prosyjimo mašina K, $68.00 
Elektrikinė siuvama mašina >. $68.00 
Aliejum kūrenami šildymui pečiai po $28.00 ir aukščiau 
Anglimis kūrenami šildymui pečiai, po $28.00 ir aukgščiau 
Porcelano gaziniai pečiai , $68.00 
Labai dailios stalui lempos po $4.95 

; Auksiniai 14 karatų rankiniai 17 akmenų laikrodėliai, po $29.50 
; Rankiniai gold filled laikrodėliai po $10.95 
116 colių paveikslas televizijos, po $99.50 

DYKAI DOVANOS. ATSILANKIUSIEMS NEREIKIA PIRKTI. 
DYKAI DOVANOS PIRKĖJAMS 

Jos. F. 

V 1 1 imii i. waA 

mt l'ĮiįT.'iyi.'.u'S,!!,,1,, 1 1 . " i mlmJ.'H J?, 

3241 So. Halsted Street 
Tel. VICTORY 2-9542 ir CALUMET 5-7287 

Krautuvė atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9;30 vakaro pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 

Nedėliomis uždaryta visą dieną. 
Pas Budriką Ražo ir elektros bilos užmokamos be jokių ekstra 

mokesčių. American Express Money Orders 

Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6:00 iki 
7 vai. vakare iš WHPC radio stoties, 1450 kilocveles 

w s ^ •**!* sas 

http://dr.lv


\ 
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ŽINIOS B KITUR 
Platūs įgaliojimai 

Atsižvelgdama j Prancūzijos 
vyskupų prašymą, Apeigų kon
gregacija davė galia Prancūzi
jos vyskupams-leisti savo vys
kupijose pagal reikalą laikyti 
s v. Mišias sekmadienių ir- šven^ 
tatlienių vakarais, kad tuo bū
du būtų sudaroma darbinin
kams ryte negalintiems ateiti j 
bažnyčią, proga išklausyti šv. 
Mišias. 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
• •»«• 
P*"" 

I I I I I I Į I I l | n , |Į 5=T • -.sss 
Ėetvirtadieriis, sausio 15, 1953 

.MTH.II • ; ym. .u . ir t . . I . I . Į , , . , • • • . Į .Į. • r r r -

sklaidžiusių savo tikinčiųjų dva
sinius reikalus. Belgų pavyzd] 
pasekė ir Olandijos, katalikai, 
paskelbdami rinkliavą šūkiu 
"automobilis Dievo tarnybai". 
Keletą automobilių jau yra ga
vusi ir lietuvių pabėgėlių Sielo
vados Tarnyba Vokietijoj. 

CLASSIFIED HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

Kovoje prieš .bolševizmą 
Socialinio realizmo centro Li

moje pakviestas, Tarptautinio 
Socialinių Studijų Universiteto 
"Pro Deo" rektorius Tėv. Mor-
lion neseniai skaitė labai svar
bią paskaitą apie socialinio re 

Raudonoji televizija 
Negali komunistai išsiversti 

be „kapitalistinių" prašmatny
bių ir tiek. Paskelbta, kad Džiu
gas vii io gimtadieni gruodžio 21 
d. ryt. Vokietijoje pradės darbą 
pirmoji televizijos stotis. Tai 
„vozdžiaus" gimimo dienos 
„džiaugsmingų" apeigų dalis. 

"pARDAVIMlT 

CADTLLAC 1947 juodas Sedan 
Baltais šonais padangos, radijo, 
šildytuvas. Išlaikytas puikiau
siame stovy, vieno savininko. 
Šaukite Šeštad. 

BRiargate 4-4289 

RKAIi ESTATE 
<«1 

Saldžioji artilerija 
Jei iki šiol buvo žinoma len

gvoji ar sunkioji artilerija, da
bai* jau galima kalbėti ir apie 

alizmo kovą prieš marksistinę saldžiąją. Mat, ryt. vokiečiai 
utopiją. Paskaitininkas pabrėžė gauna i š eekoslovakų 500 sun-

Neaenai ISSjusl Kuo. P. 
Kirveiaicio paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yru. t inkumiausia lietuviška mal-
daknyrd Jaunimui, 

Kaina pagal 'rišima: 

11 IMI; 91.80 Ir f 1.50 
ilfetttkyiutt" »M pii.igal* alunkite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Av©, 

Ctiicago 8. IU 

! i 

PRIVERSTAS parduoti už $12,900, sa
vininkas serga, gera lietuviu ir lenku ap
linka. Taverna ir pastatas 9 kamb. butas, 
rūsys, karSto vandens Šildymas, pamaty
kite prie 22-18 Cermak Road ir skambin
kite Mr. Frank M. Oierek. 

r.I&RftK RRĄL fcSTATE 

10431 S. Kedzie A ve. ttllltop 5-9633 
" " • " * ' i 

Des Plaines - savininkas parduoda 7 m. 
senumo 7 kamb. mfninj namą; 4 mie
gam.; 1 x/i vonios; garažas; didelis rūsys; 
ga/u apSild.; arti mokyklų, bažnyčių ir 
susisiekimo. Parduoda už $19,500 sku
biam pardavimui; pamatykite jvertini-
mui. 

918 VVebster tane VArulerbUt 4-6347 

•DRAUGAS" AGENCy 
55 E. WasJiington St. 
Te!. DEarborn 2-2484 

2334 So. Oakley Avė. 
Tel. VIrginia 7-6640-7-6641 

HELP WANTED VYRAI 

I 2-JŲ butų, po fi kamb., medinis na-
fn.is, su Kiužiu „heismantu", aliejum 
apšildomus, Labai gerame stovy Ir 
geroj vietoj netoli S l a t S t . ir Kinerald 
A ve, Oallma niekti su mažu jmo-
kejimu, kaina $9,800, Saukite ap-
y.lrfli. 

\VEntwoHh <M8.'l7 

reikalu plakiau išvystyti kata 
likiškojo realizmo 
bei metodologinius 
kad jis būtu visuomet pasiren
gęs atremti komunistinės uto
pijos puolimus. Lankydamasis 
Bogotoj, Tėv. Moiiion davė pa
sikalbėjimą Pietų Amerikos 
spaudos atstovams, iškeldamas 
Romoj, veikiančio tarptautinio 
Universiteto reikšmę kovoje 
prieš bolševizmą. 

kaus kalibro priešlėktuvinių pa 
filosofinius . ' tranku Ui jas vokiečiai mokės 
pagrindus, cukrumi. Pabėgėlių žiniomis, cuk 

rus, kaip tik ir išnykęs iš preky
viečių langų. 

»% 

PAJIEŠKOJMAS 
Pajieskonui ANTANINA . H š K E V I -
r l l 'S -KACKA arba jos vyras, kilusi 
nuo Krekenavos, arba asmenys žiną 
upU' juos prašome pranešti A. PIL
KUS, K»i> l.indrn Ave„ Searboro Jet.. 

, Ont., Canada. 
I • f L | | _ | _ Į įmmm | N 

: NUO UŽSISENEJUSIŲ 
! Skaudančių žaizdų 

IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Tie. kurie kenf ia nuo SENU AT-
VI UI.: Ir SKAUDŽIŲ ŽA1ZDI/. jie 
neg-aii ramiai sedčti ir naktimis mie-
ftoti. nes ju užNisenejnsios žaizdos 
niežti-Ir skauda. Kad pašalinti ty. 
nle/.f-jinia Iv skaudėjimą senu at
viru ir škaiulanėių žui/.dn, uždėkite 
D H O U I J O Oirduient. Jo g y d o m o s 

pabėgėliams iš anapus geležinės, ypatybe* palengvina jflau skaudųjį-
uždangos D~ 4~ «-.*-"-.-. •—*•- •m» "' s»iwtt romiai miegoti 

i 

'Automobilis Dievo 
tarnybai" 

šiomis dienomis netoli Ful-
dos Vokietijoje Liežo vyskupas 
pakonsekravo naują bažnyčią, 
kuri yra Liežo. vyskupijos ti
kinčiųjų dovana Vakarų Vokie
tijoj gyvenantiems katalikams 

AUŠKOS VARTŲ 
DTRVO MOTINOS 

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

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

t i k 1 doler is 
Platintojams duodama nuolaida-

Url mirties turi parduoti narni 
2'/£• augMu ,»8h1ngled" narnas. Krau
tuve} ir s kamb.; (> kamb. viršuj: 
vienas pastogėje, (aliejum apšildo- { 
mi) . 2-jų autom, garažas. $l8,f io0] 
a rba už geriausią pasiūlymą. Tuojau 
užimamas. i 

1020 N. Cnllfoinln Ave. i 
saukite Oltehard 3-8755 

Pinigus 
siųskite: 

su užsakymai* 

„ D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Am 

Chicago 8, Hl. 

DĖMESIO 

Parengimams, šokiams geriausias 
ORKESTRAS 

y r a J U R G I O A K E L I O 
Kreiptis: 

4612 S. Wood S t r ee t 
arba telefonu 

L A f a y e t t e 3-5076 

• . - » 
likai 

Be to, Belgijos kata-
yra surinkę didelę sumą 

ramiai miegoti nak-
li. Vartokite jį taipgi nuo skaudžių 
nudegimu. Jis taipgi pašalina niežė
j imą ligos, vadinamos PSORIASIS. 

p i n i g ų , UZ kur iUOS b u s n u p i r k t a i Taipgi pašalina peršėjimą ligos, Vttdt-
" P 0 m i t o m o h i l i i i cjkirtri n o k i a o I narnos ATHLKTK'S KOOT. sustabdo 

P a b e £ e " I džiovinimą odos ir p( rplyšlma tarp-
piršėiu. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančio* Ir suskilusios odos. Jis 

liams kunigams, kurie turi ap 
rū})inti plačiai Vokietijoj išsi-

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Sludio, 
Inc. 

ronvARDAS j . ULTS. Sav 
4068 Archer Aveune 

T e l e f o n a s VI rg in i a 7 - 2 4 8 1 

TADO BALČIŪNO 
PRKOIZIAKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
I . f i N d l N K a U l T T N A l t K K . BUF.OVA 
ir kl. fivelearl.škl laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 \V. 23rd St. Tel. Y A 7-0841 
HA HHO VAI..: 9-2:30 Ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 10-2:80 Ir 4-8 v. v. 

iSvirSinių 

iiii'iii 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VIK<>KIV m &Ki 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
S0S9 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
A P K A r N A V I M * IR PRKKIŲ PRI

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

RAšTI N R ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ty to Iki 6 vai. vakar© Ir 
Š. .št.niM-mai.s iki 3 vai. vakaro 

• 

v ra gera gyduolS visi) 
odos ligų. LEGULO 
Ointment sutelks jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perštamu i r 
niežin«^iiji kojų. l .egn-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 e t , 
$1.25 ir $3.f>0. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apyl inkėse ir Mil-
wnukee, a r b a a 1-
siuskite money orde
ri i — 

I , K ( ; I I . O , Department D 
5618 W. Eildy St., Chicago 34, 111. 

MUlberry 5-3691 

TELEVIZIJOS, KADIO IR 

FONOGRAFAI 
G E R A N U O L A I D A 

Garantija — Išsimokėsimai 

APARATŲ SIJTAISYMAS 
dirbtuvėje ir namuose at l iekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
gera? patarnavimas garantuotas. 

iJLiDflinA 
PTCLEVISIOn 
(sales- service) 
3I20S'. Halsted- DA-6-6887 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ". 

DUOKITE JI KITIEMS. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkio skelbtam, 
skyriuje. Skelbimą galite perduor 
telefonu: VIrginia 7-0640. 

AUTO l iODV and PI3NDJSR MfON 
VVantod, good \vorking oonditions. 
Days; employee benefits. 

MEYERS AUTO 
REBULDING 

4042 VVost fOtll St. 

• Maintenance Machinist 
Good mechanic with vvelding. 

Steady; Days 40 h r week. 

Good working conditions. 

• Pd. HOLIDAYS 

• Pd. VACATION 

• HOSPITALIZATION 

CENTRAL BAG & 
BURLAP CO. 

4513 S. Western Blvd. 

HKI.P WANTED MOTERYS 
« • • » < H W f # » » — — — < • • » 

Apmokymo klases greit prasideda. <̂ ia 
yra pastovus darbas dėl są^iningy jauny 
motetu. 

N I I R S r s AIDS 

Nereikia patyrimo, mes išmokysime. \ fa -
lonios darbo sąlygos, visi darbininko prie
dai. TremtipLai kvie*čiami. Turi kalbėli ir 
suprasti ansliSkai. Pamalykile MIss 
Tovvnsend pasikalbėjimuh 

Evanston Hospital 
2G50 Rldge Ave. Evanston, III. 

SKVVINr. MACHINR OPERATORS 
Single'needle -—Steady vvork. 
Paid vaeations and llolidays 

Plūs other benefits 

CATHOLIC CHURCII 
COODS IIOUSE 

27 N. FRANKLIN Įsi Floor 

f* ^ 

^ •tS^^^^-H'* otf=> 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Vateišaitčs ir 

Grigaliūnait^s Lazauskienės 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: plrmad., antrad.. 
trcOiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

Įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 
Kun. Dr . J . Va i tkev ič iaus , MIC 

GYVOJI DVASIA 
KETVIRTAS TOMAS 

M ą s t y m a i k iekvienai dienai 
nuo pr iešgavėnio iki 2 sekm. 
po Velykų. 

Kiet i g r a ž ū s viršel iai , 

543 pusi. , k a i n a 5 dol. 

U ž s a k y m u s s i ų s k i t e : 

" D H A U G A S " , 2334 So. Oakley Ave, , Chicago, 111. 

PAPER CUTTER 
To vvork in fine paper house. 
Experienced; employee bene
fits; permanent. Good vvorking 
conditios. / 

Carpenter Paper Co. 
723 S. Wells 

HAND WOOD TURNER 
(TEKINTOJAS) 

Nuolatinis darbas. Dienoms. 
40 vai. sav. 

Šiek tiek viršvalandžių. 
Geros darbo sąlygos 

Are you Intoreslod in a prrmanont 
posilion \v 1111 a Bftcuro futuro? VVV. 
Iiavf Beveral imrnedlalo oponinprs In 
tlio folIovviiiK oapaeity: 

• TYPIST •• 0ICTAPH0NE 
* KARDEX FILE CLERK 

(Typing Desirable) 
TCxperlonocd, but will conėlder alort 
beginnora. Phaaant work.lnff condi
tions, divorsified dutlos. 5 day, 81% 
wook — liboj-jil employee bonoflts. 
Cal or »ee M r. ,1a ir for personai 
lntervlew. 

UNITED STATES 
PLYWOOD CORP. 

900 W. Division St. 
MIchigan 2-7600 

č i a yra nuolatinis darbas gabiai 
ST^NOORAPHKR 

Patyrusi, bet priimsimo ir mokyta 
baigusia mokykla, Malonios darbo 
sąlygos, j va irios pareigos, Oausfls 
priedai; atefkile arba saukito pasi
kalbėjimui. 
1121 s . Stote WEbMter 0 .0120 

Kambarys 1004 

HELP WANTED — MOTERYS 

Turimo Ic^lHs* vl^-li) d? l 
• SI.CRKTARY • TYPIST • S T F N O 
Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos, f) dleng savait?. Gausūs prie
dai. Asmeniškam pasikalbėjimui 
kreipk lt $a — -

HVItRR # H t l B F R MOTOR 
F.XPRKSS 

r.:t:to S. Pulaskl 
RI-:linnco .1-lAiiii 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už-
tlkrinta ateit im?„ Mes turime keletą 
viohj sekančiom: 

• Dlctaphone Operat/ors 
• Clerk - Typists 
• File Clerks 

Pageidaujame patyrusiu, arba Imsi
mą budrias naujai pradedančias. Ma
lonios darbo sąlygos. J vairios parei
gos. 5 dienu savaitfi. Gausūs darbi
ninku priedai. Susitarimui saukite— 

Mr. PESCH — 

SUperior 7-2020 

Lietuvių šeimoje — Ciceroje 
reikalinga moteris namų ruošai. 
Gaus kambarį, maistą ir gerą 
atlyginimą. Kreiptis telefonu 

OLympic 2-1465 

• TYP1STS 
• F I L E CLERK 

for general offiee work. Permanent. 
5 day — 40 hour week 

Good salary. Heneflts. 
D E A R B O R N GLASS CO. 

2414 W. 2 l s t St. 
VI 7-7200 

Ar jūs jieskoto nuolatinio darbo su 
užtikrinta ate i t im? 

DROVERS BANK 
turi keteta dai^u 

• TYPIST — CLERKS 

• STENOGRAPNERS 
Patyrusios, bet priimsime gabias pra 
dedančia* dafba, Malonios darbo są
lygos,, /vairios pareigos: proga var
toti savo gabumus, Gausūs priedai. 
Pamatykite M r. Ismu/h 

DROVERS BANK 
1542 West 47th Street 

R I L L E R r TYPIST 
EXPERIENGI0H 

PERMANENT 
5 DAY — 4<i HOl 'k W E E K 
Pleasant worklng conditions. 

A p p 1 y: 
BODTE-HOOVER PETHOLECM CO. 

3000 W. :iHlh St. 
LA :t-2000 

Ar domitės nuolatiniu darbu švarioj 
dirbtuvėje kur darbininkes yra {ver
t inamos? 

CHICAGO WOOD TURNING MOTERYS MERGAITĖS 
3150 S. Central Park Ave. 

BIshop 7-7290 

BUSINESS SERVICES 

11 ^ 

LIETUVIS "2iū~ėkite, tai tūkstančio mėty lietu* 
viSko genijaus kūrinys!" 

Dr. J. Balys , "Dirvoje" 
Mums buvo miela ir džiugu redaguoti, 

nes, rinkdami Šiuos tautos turtus vienon 
krūvon, pamatėme, kad mes turime se
ną ir didelę poeziją. 

J. Aistis , "Darbininke" 
Paleidžiame Šią eilių knygą "ii kaimo 

i kaimą pas jaunus, senus", tariant poeto 
Prano Vaičaičio žodžiais. Tas mūšy kai
mas Šiandien pasidarė visas platus p* 
saulis. 

A. Vaičiulaitis , Antol. prakalboje 
832 puslapių, 110 poetų atvaizdy. 

Kietai įrišta. Kaina $6.00. 
Užsakymus su pinigais siyskite sekančiai' 

D R A U G A S 
2334 So. OaMey Avenue 

CHICAGO 8, I L L . 
Užsakytos knygos siunčiamos paStu 

m PARDUODAME ANGLIS 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Te!. VIrginia 7-7097 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
DARBO VALANDOS: 6 
šeštadieniais: 8 v. ryto -

v.v.—10 v.v. 
— 10 v. vak. \ 

M. RIMKUS, 4119 So. Francisco 
Telef. YA. 7-1009 

r ^ •' 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. OAkley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

K E L I O N E S ! 

LfiKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS Jf jfV& 
Parflplnume bUetiM, vtesbtiei?»» Ir sutvarkome vtsiu *u kel ione eorlStua 
iijil>kus T U R I M E MKTVVIV 8KYKIU. P i ldomo afldevlt.is. Keliones 
p lanuokite ii anks to k i t iems metams . Anksčiau užsisakykite bi letus kaip 
lėktuvais taip Ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausi te vietas. P irk
dami bi letus pas m u s nemokės i te brangiau Ir išvengsite la iko sutruk
dymo, nes nereikės lankyt is nei 1 geležinkel io stoti a r aerodromą, nes 
vlna t»i atl iksite vienoje vietoje — P A S MUS. 

Vietoj 

jo iš Spaudos — 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stoti. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mK 
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

^ 

1,000,000 
DOLERIŲ 

2 DOLERIAI 

Sk 

Rašykite „DRAUGUI" 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III 

= 
J 

SIUVAMOS MASINOS 
Ir 

RASOM. MAšINfiLeS 
gaunamo* geriauslc mis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CEHTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrif ikuoja 

BENDRAM FABRIKO 
DARBUI 

Patyrimas nobūtinas, išmokysime są
žiningas darbininkes. Malonios darbo 
sąlygos, geras pradinis atlyginimas: 
Gausūs priedai, taip pat nemokamas 
l igonines draudimas, apmokami ftven 
tad te n lai Ir atostogos. Kreipkitės as
meniškai — 

CHICAGO CONDENSER 
CORP. 

3255 \V. Armitagc Ave. 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu 
darbu su užtikrinta ate i t im? Mes tu
rime vietą dSl 

CLERK-TYPIST 
Patyrusi, bet priimsime gabia prade
dančią. Malonios darbo sąlygos, j vai
rios pareigos. 5 dienos savaitėj; gau
sūs priedai. 

DENVER • CHICAGO 
TRUCKING 

l iAfayotte 3-7440 

4***iti 2v 

Platinkite "Draugą" S 4 V I N © * 

HELP WANTED — VYRAI 

LIAUKITĖS JIESKOJĘ... PRADfiKITl! DIRBTI 
RYERS0N STEEL 

Turi keletą darbų 
PRODUCTION IIELPERS (GAMYBOS PADfiJfiJAMS) 

Nereikalingas patyrimas, išmokysime sąžiningus darbininkus. 
Geros darbo sąlygos, gausūs priedai; atdaros visos valandos. 
10% „bonus" naktiniam darbui. Mes kviečiame tremtinius, kurie 
kalba angliškai ir nori naktini darbą su proga daryti pažangą. 

J. T. RYERSON 8c SON, INC. 
2602 West 16th Street 

^ 

PROGOS — OPPORTUNTTIES 
M'HSr . f lV R C H O O I J (darželis) 

Turi leidimą — gerai jsteigta; idea
liška porai; žemu nuoma; gera su
tartis; apylinkėj - - Garfield Blvd.: 
jkainųota skubiam pardavimui dčl 
kitu susidomėjimu, šaukite, savinin
ką dienomis: 

I logcrs Park 1-0(149 arba vakarais 
.11 įlipei 8-2103 

VA I i YKLA 
Gerai einps įsigyvenęs biznis. .1 gra
žūs gyvenimui kamb. užpakaly. Že
ma nuoma, gi'ia .sutartis. Puiki pro
ga siuvėjui. Nebrangiai. $7f>0: dėl 

.kitų Interesu? nori skubiai parduoti. 
864$ ,\V. -'«ii»« St. LAwmlale 2-078? 

* arba I,Avii)<tiile 2-0370 

PARDUODAMA valgykla, geroj vietoj, 
geras uždarbis, pilnai įrengta, žema kai
na. Gera sutartis, ideali vieta porai, turi 
būti pamatyta {vertinimui. Parduoda už 
$2,000. Skubus-pardavimas dėl savininko 
ligos. 
5111 So. State St. DRexcl 3-9674 

FOOD MART — BUPER (MAUT 
Pačiam pasitarnavimas; Flosmoor a-
pylinkCj, vienas iš Chieago's grei
čiausiai augančių pietiniu priemies
čiu. Metinės pajamos $350,000; pri
einama nuoma; gera sutartis; įkai
nuota skubiam pardavimui. Turite 
pamatyti įvertinimui. Saukite savi
ninką pasikalbėjimui. 

Tl l iangle 4-7900 

D O V A N Ų K R A U T U V E 
Rūbu valymas ir taisymas. Didele krau
tuve, gyvenamas butas; gerai einąs biz
nis; geras įsteigimas; puiki proga siuvė
jui; geros prekes;* nuoma $65; gera su
tartis; parduoda už $1,350 skubiam par
davimui del ligos. Pamatykite įvertini
mui. * 
AUstin 7-9325 5303 W. Chicago, Ave. 

MARQUETTE PARKE 
Dviejų augštų namas, šalia tuš 
čias sklypas su dviejų autom, 
mūriniu garažu. Kartu ir ge
rai įsigyvenęs grosernes biznis. 

Tel. REpublic 7-3259 

PARDAVIMUI DVI 
TAVERNOS 

D81 silpnos sveikatos parduoda įsi
gyvenus), gerai einant) bizn). Visi )-
rengimai Ir butas su visais patogu
mais. 

CHARLEvS & P E T E SIMONS 
Hickory Hil ls VUlage T&vem, 

8700 W. 95th St. Oaklavm, 111. Tel. 
Oak Lawn 1567-J-2 

Antra taverna. 8500 So. Roberts 
Rd., kartu biznis, namas ir 5 ake
liai žemes. Tel. Oak Lawn l ir .9- . l - l 

By Owner. Grocery-Meats. Well es -
tablished thiekly populated ne lgh-
borhood. $1,200 weekly business. 
Near everything. Excel lent South 
West side location. Living ąuarters. 
Pine for couple. Mušt saerifice be-
cause of other interests. Call — 

REl ianoe 5-7036 or R E 7-1672 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

v . 

-
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Ketvir tadienis , sausio 15, 1953 
IENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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A. JUŠKA 

Iš Balfo seimo salės l Sunku būttj įsivaizduoti kas ten 
Balfo seimas, įvykęs sausio beliktų, jei Balfo cent ras jo ne-

mėn. 8 9 dd. Bostone, a ts i - j tektų. Seimo dalyviai t ad jo 
žvelgiant j nepapras ta i blogą | pas tangas ir darbą, jo uolumą, 
orą, palyginant buvo gausus ; sąžiningumą, sugebėjimą ir 
įsiregistravusių dalyvių buvo kruopštumą y p a t n g a i įvertina 
102. Aukų gi sur ink ta 4,368, ir brangina, 
doleriai. Duosniausiai pasirodė 
Chicagos - Roselando Balfo 
skyr ius su 700 dolerių, bene bus 
pa t s gyviausias skyr ius šiuo 
metu visoje Amerikoje ; Balfo 
apskr i t i s 500 dolerių, Northsi -
dės 40 dol. 88c. Viso iš Chica
gos 1242 doleriai, 88 centai. 
Dviejų metų laikotarpyje, skai
t a n t nuo paskutinio Balfo sei
mo, vien Chicaga paaukojo ne
toli 20 tūkstančių dol. ir virš 
70 tūkstančių svarų rūbų. 

Dalyviai seime buvo itin ak
tyvūs . Diskusijų centre buvo 
du punkta i — piniginės bei daiK 
tinės pašalpos pask i r s tymas Vo 
k i e t i j o j e j r administracinės iš
laidos Amerikoje. Seimas rezo
liucijų formoje pr i ta rė Balfo 
pirm. kan. J. Končiaus potvar
kiui, kuris draudžia iš Balfo 
gau tos pašalpos ir tai prievar
tos keliu mokėti solidarumo mo 
kestį Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenei. Dabar t in is Balfo įga 
liotinis I Rugienius Balfo cent-

Seimas patvir t ino 1951 — 52 
metų Balfo pajamų ir išlaidų 
sąmatą. Užpereitais metais pi
nigais ir gėrybėmis buvo su
aukota $167,784, gi pereitais — 
$164,256. Šiems m e t a m s y ra 
pasiryžta sukelti pinigais ir gė
rybėmis $357,500. 

Naują vadovybę seimas išrin
ko šios sudėties": kan. J. Kon
čius, prcl. J . Balkūnas, kun dr. 
A. Juška , Marija Kasevičienė, 
Matas Zujus, J. Boley, Elena 
Devenienė, S. Gegužis, J. Gin-
kus, P. Gribienė, N. Gugienė, 
J. Skorubskas, J. L. Kass, M. 
Michelsonienė, A. Olis, P. Viš
činis, B. Spūdienė, A. Trečiokas, 
J. Tuinyla, A. Kanušis , S. Bre-
des. Valdyba šiaip pasiskirstė 
pareigomis: pirm. kan. J. Kon
čius, vicepirm. dr. A. Juška , 
E. Devenienė, A. Olis ir B, Spū
dienė, sek. N. Gugienė, iždin. A. 
Trečiokas. Iš tremtinių į valdy
bą įėjo: iš katalikų pusės — 

-KULTŪRINIO GYVENIMO 
ŽIDINYS 

Plačiai išsišakojęs Chicagos 
lietuvių kul tūr inis gyvenimas 
ligi šiolei neturėjo t ikrai t inka
mos sales. Kalbu apie tokius 
kul tūr inius įvykius, kaip Lie
tuvių Tea t ro pas ta tymai , akade 
mijos, minėjimai, vokaliniai ir 
instrumental iniai koncertai ir 
p . Žodžiu, kalbu apie tuos kul
tūr inius įvykius, kurie nieko 
bendra netur i su baru. 

Paimkime, kad ir mūsų dra
mos t ea t ro praeit ies praktiką. 
Lietuvių Tea t ro spektaklių esa
me žiūrėję ir a š tun tos ir vie
nuolikos gatvių tea t ruose ir In
ternat ional House ir Hamil to
no P a r k o Auditorijoje ir da r 
daug kur ki tur . O ir su kitais 
kultūrinio gyvenimo įvykiais 
y r a tekę ir t enka glaust is ir 
pas čekus ir Ashlando bulvaro 

čiame gražiausioje Chicagos lie 
tuvių kolonijoje, an t kampo 
Californijos ir 67-sios gatvių, 

R e a l u s p a m i n k l a s ' t v a r k i u s , kad kariai žudytųsi 
J a u kuris laikas, kai Kit ty- šokdami nuo augštų namų sto^ 

hawk klasės lėktuvas naikintu-
y ra į rengta tokia puiki sale i r ; v a S ) bebaigiančiais dilti britų 
tokia didelė bei moderni sce- ženklais, stovi vienoje Libijos 
na, *kad t inka patiems didžiau- dykumoje. I r nors nuo 1944 
šiems t ea t ro pas ta tymams , n e - ' m l i e p o s m ė n ( k a d a j i g t £ n ftt> 

kalbant apie koncertus, bale- m m p r a b ė g 0 n e m a ž a l a i k o > 

^ i r P* bet ir pusiau smėliu užneštą 
Rengdami visas savo kultu- lėktuvą nu t a r t a palikti ateičiai, 

rines šventes Marijos Augštes- kaip paminklą dykumos vidury, 
niosios mokyklos tea t re , jaus i - ' Tuo lėktuvu skrido pusk. J. 
mes esą t ikrai savo lietuviškuo- A. Slater, kuris II-jo ka ro metu 
se namuose : mokykla lietu- skr isdamas vienas ir žvalgyda-
viška, kolonija lietuvių, vaidilos masis virš Egipto, dėl blogo ma-
lietuviai, žiūrovai lietuviai ir tomumo pasiklydo ir pr i t rūkęs 
tea t ro šeimininkas — seserys kuro, turėjo leistis smėlio jūro-
Kazimierietės — lietuvės. Se- je. Ir ta i tokioje nykioje vię-
niau Amerikoje gyvenąs lie- toje, kad net klajokliai beduinai 
tuvis, l ankydamas šį teatrą, pa vargiai a r ten užsuka kada. Tie 
justų didelį malonumą ir pasi- j beribiai smėlio plotai ir vadina-
didžiavimą, nes gali sau ir ki- mi "Quaret ei Gehannem", kas 
tiems pasakyt i — „Štai, tai 
mes, senieji ateiviai, sukūrėme 
šią grožybę", o naujajam atei-

Auditorijoje ir įvairiose moky- viui, be pasididžiavimo jausmo, 
klu salėse ' a ts i ras tų ir ki tas — tea t ro sa-

! lė j am primintų namuose, Kau-
ToKla p rak t ika y r a visiškai j n e a r Vilniuje, paliktąjį teatrą, 

net inkama, nes daugumas t ų ! 
salių y r a toli nuo lietuvių gy-1 Jeigu šios mano mintys lai-
venamųjų rajonų, o an t ra , blaš- j kui bėgant būtų įgyvendintos, 
kymasis iš vienos vietos į kitą j Chicagos lietuviai galėtume pa-
išblaško ir kultūrinių įvykių į sididžiuoti turį savo kultūrinio 
l anky to jus : vienam per toli, a n t 
r a m susisiekimas nepatogus, 

Seimui gerai pirm. adv. Ka
l inauskas iš Bostono, pirmos 
dienos sesijoje jį pavadavo vi
cepirm. iš Chicagos kun. dr. A. 
Juška . Bankete šių eilučių au
toriui neteko dalyvauti . 

ro vadovybės buvo paski r tas tik kun. dr. A. Juška ,iš sandarie 
tada, kada buvusio įgaliotinio ėių — P. Viščinis, iš socialde* 
Zundės, kuris ka r tu y r a ir Vo- mokratų — J. Skorupskas ir iš 
kietijos Lietuvių Bendruomenės tautininkų A. Kaniušis. 
pirm., a ts is ta tydinimo ra š t a s 
buvo g a u t a s ir patvi r t in tas . At
stovai savo kalbose reikalavo, 
kad pašalpos kaip ir iki šiol bū
tų duodamos tiems, kurie dau
giausiai y ra reikalingai, tai nu
sprendžia stovyklų rinkti komi
tetai nea ts ižve lg iant į religinius 
bei politinius įsitikinimus, ta
čiau absoliučiai susi laikant nuo 
bet kokio šelpimo lietuvių tau
tos priešų. Balfo pirm. kan. 
Končiaus kelionei į Vokietiją, 
kurios metu j is aplankė visas 
s tovyklas , plūs* da r Austr i jos ir 
Itali jos lietuvius tremtinius, m a 
tesi su at i t inkamų vyriausybių 
augš ta i s pareigūnais, įteikda
mas j iems memorandumus, iš
rūpindamas iš C. A. R. E., ku
rios j is y r a direktorium, dviejų 
metų laikotarpyje maisto pa-
kietų sumoje $14,654,85, kurie 
buvo Europos lietuviams t rem
tiniams išdalinti, Seimas pri ta
rė, užgyrė ir padėką pareiškė. 
Pirm. kalba apie tą tėvų skur
dą, dėl kurio j iems nebegaila at
sižadėti sayų vaikų, visus sujau 
dino iki ašarų. Jei iš bado bent 
vienas lietuvis ten mirs, kalti 
bus senieji, dvigubai daugiau 
kalti naujieji emigranta i . 

Seimo proga y r a išleista Bal
fo dviejų metų plati apyskai ta , 
š ios - labdaros centro rašt inėje 
nuolatiniai dirba tik du apmo
kami t a rnau to ja i : reikalų ve
dėjas adv. P. Minkūnas ir sek
re torė Radzevičiūtė. J ie gi dar
bo turėjo iki kaklo, dirbdami 
kasdien iki 12, o kar ta i s net 
15 16 valandų. Centre dviejų 
metų laikotarpyje buvo g a u t a 
15,685 laiškai, gi išsiųsta 32,-
142 raš ta i . Kiekviena piniginė 
a r daiktinė auka pakvituota, o 
už s tambesnes s u m a i a tski ra i 
padėkota. Amerikos spaudai ir 
a tsk i r iems l e i d i n i a i s anglų kal
ba rašt inė parūpino 48 s t ra ips
nius, lietuvių gį spaudai 714 
s t ra ipsnius bei pranešimus. Kas 
lik kreipėsi į Balfo centro raš
tine, visiems buvo parūpintos 
• la ibo ir buto garant i jos . Kas 
mėnesį j ie parūpina di rekto
r iams spaudai ir federalinė! val
džiai pajamų ir išlaidų apyskai
tas . Milžiniškas darbas , nervai 
į tempti , o už visa reikalų vedė
j a s į mėnesį tegauna tik t ruput į 
virš 200 dolerių, sekre torė kur 
kas mažiau. Nenuostabu tad, 
kad p. Minkūnas jaučiasi pa
vargęs, o jo šeima maldaute j 
maldauja j ieškoti darbo k i t u i . | 

t rečiam sunku suras t i i r t.t. 
Daug ger iau būtų, jeigu mes 
visus savo kultūrinio gyvenimo 
įvykius central izuotume, ruoš-
tume, kiek galėdami daugiau, 
vienoje vietoje. 

O tokią vietą tur ime. Man šio 
ji mintis a tėjo apsilankius reli
giniame koncerte Marijos Augs 
tesniosios mokyklos tea t re . Są
moningai var to ju žodį teatras., 
nes nauja jame Marijos Augštes 
niosios mokyklos pas ta te , esan-

reikštų "laukiniškiausiąjį p raga 
rą". Gi nelaimingasis pilotas, 
turėdamas menkas maisto ir 
vandens a t sa rgas , leidosi kėliau 
ti Nilo link. Deja, j is ir mirė 
nepasiekęs tikslo. Lėktuvas ir 
piloto kūnas tebuvo, a t ras t i t ik 
1948 metais. 

Nedrausmingi kariai 
x Tokio, Japonijoje, du ameri
kiečiai kar iai bandė nusižudyti 
nušokdami nuo vieno pas ta to 6-

gyvenimo židinį t ikrai po sa 
vo stogu. O palikti tokius pui 
, . . f i- • lojo augsto. Po to, nasipiktinusi 
kius Įrengimus, a a l l s u r scenos, L ^ y a d o v y b ė ' t u r ė į i g l e i s t i 

vien tik mokyklos reikalams, .įsakymą, kad y ra didelis nusi-
būtų tiesiog nusikal t imas. i žengimas prieš vteus armijos po-

VIENKRIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

A. A. 

PETRAS WODMAN 

^Sį^^J^v 
A. A. 

JONAS DARACIŪNAS 
(D ARK) 

Gyveno 3257 S. Emeralcl Ave. 
Mirė sausio 13 d., 1953, 1:30 vai. p.p., sulaukęs pusės amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ukmergės apskričio, Taujėnų pa

rapijos. Varlenų kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Domicėle (Ercukč), 

dvi dukterys: Aldona Gapshis, žentas Stanislovas, anūkai 
Martin, Ph'illip ir Marilyn ir duktė Dolores Rudmin, žentas 
Jurgis, anūke Donna. Sūnus Jonas, dėde Juozapas Bitinas 
su šeima (gyv. Raymond, VVashington), pusseserė Marijona 
Svvazey, jos vyras Gus, trys pusbroliai: Jonas Mikėnas su 
šeima (gyv. Gary, Ind.), Matijošius Pauraz su šeima (gyv. 
VVaukegan, 111.), ir Bitinų šeima. Uošviai: Sophie ir Jurgis 
Rudminai, uošviene Sophie York, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Jurgio F. Ruflmin koplyčioje, 3319 S. 
Lituaniea Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštad., sausio 17 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
Kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sieja. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, sūnus, žentai, anūkai ir kiti 
giminė*. 

Telefonas YArds 7-1138-9 

»»»» 
Jau sukako yieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpoj mylimą vyrą, tėvą ir uošvį. 
Netekome savo mylimo 1952 m. sausio mėn. 17 d. 

Nors laikas tęsiasi, bot mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme 3 gedulingas šv. Mišias su egzekvijomis sausio 
16 d. Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 7:45 vai. ryto. 

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

Nuliūdę: žmona Barbora (tėvu pavarde Šeputis), dukterys: 
Stella, Mary ir Joana Želvys, žentas Pranciškus ir anūkas 
Pranciškus; pusseserė OnaAdomavitz ir šeima ir kiti giminės. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
• • s av in inko — 

Casimir Monunienl 
(!nni|MUiy 

3914 Wesf l l f th Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams planu 
pasirinkimas mieste 

• T Telef. CEdarcrest 3-6335 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI I I 
Mct kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomu* pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionalial viena ii 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji ii anksto neprižada, bei 
visada išmoka aukštą dividendą. Į 

MCSC TURTAS SIEKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

• 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA 
J O H N P A K E L , P r e s i d e n t 

vaiandos: Pirmadieniais nuo !2 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo f) iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniai* 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

gų. Atei ty nusikaltusieji bus bau 
džiami... 

VIENERIŲ JMETV MIRTIES 
SUKAKTUVES 

J U L I A KRASAUSKAS 
(Ii KLSK AlT.fi) 

Gyv. 2543 W. 71at St. 
Jau sukako vieneri motai, 

kai negailestinga mirtis atskyrS 
jS milHiji tarpo mylima žmona. 

Netekau savo mylimos sau
sio J G, liiS 2 m. 

Nors laikas tęsiasi, bot a$ 
jos niekados negalėsiu užmirk
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jai amžina atllsj. 

Aš, a tmindamas jos liūdną. 
pasitraukimą \$ mūsų tarpo, 
užprašiau gedulingas šv. Mi
šias sausio 16 d., Gimimo Pa
neles Šv6. parapijos bažnyčioje, 
7:30 vai. ryto. 

Kviečiu visus: gimines, drau
gus, kaimynus ir pažjstamu* 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kar tu su manim pasimelsti už 
a. a. Julijos siela. __ . 

Aš Tavęs, mano Brangiausio
ji, niekuomet neužmiršiu, Tu 
pas mane jau nebosugr)ši, bet 
aš anksčiau ar vBlleu pas Ta
ve nueisiu. Tebūna Tau lengva 
ši žemelč. 

Nuliūdęs vyras Kazimierai ir 
kilt giminei, 

A. A. 

BARBORA K G I J N A S 
STANKAITI":" 

Gyveno Hartford, M i ringai"" 
(Per daugeli niotų gyvenusi 

Chicagoj*-) 
M i r ė sausio 18 d., 1953, 1 30 

vai. ryto, sulaukus senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tau

ragės apskričio, Vainuto paran,. 
Amerikoje išgyveno G0 m. 

.y 

Pasiliko dideliame nuliūdime-
dūkto Marijona Deringienė, 
žentas Jonas, du sūnūs James, 
marti Anuo ir Krank, marti Jo-
sephlne, šeši anūkai, šoši proa-
nūkai artimi giminės: Doniieė-
16 Dermcikis. jos vyras Ben ir 
j.ų šeinm, kiti giminės, drau
gai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvolas Jobu 1"\ 
Kudoikio koplyčioje, 4<;<T> So. 
Hcrmitago Ave. 

Lal.dotUvcS jvyks šoštad., sau 
sio 17 d., iš koplyčios S:45 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės siela. Po pa
maldi), bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: dii.kte, sūnūs, /t i l
tas, marčios, anūkai, proanū-
kai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Jobu 
V. Kudeikis. Tel. YArds 7-174 1 

A N T H O N Y B. PETKUS 
wi 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S. 50ih AVE. 

CHICAGO, ILL. CICERO'ILL 
GRovehill 6-0142 

" HEmlock 4-2644 
T0wnhall 3 2109 

John F. Eudeiki$ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
v 4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMMJLANCE DIENA IR NART| 

LIOOĖSIO VALANDOJ 
Saukiu 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Westcrn Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyrcfia kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau JQsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Am bulansų patarnav i -
mas y r a teikiamas 
diena ir n a k t į . Re i ' 
kale gaukite 
mus. 

Mes turime koplyčia* 
Roselando dalyse I r 
v i s o s e Chicajjos 
tuojau* patar
lių u jum. 

ir 

2314 West 23rd PLACE 
10756 S. MICHIGAN AVE. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
Tel. Vlrginia 7-6672 

PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West I8th STREET Tel; SEeley S-57U 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTKD STREET •Tel. VArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
-7tf-

8307 S. LriUANICA AVE. Tel. YATdfc7;34di 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 8. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1189 

JULIUS LIULEVičIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-3572 

• 

«—* 
• .. ''• 

— i* * • J L J 3 U 
. 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
164(1 \VEST 46th STREET Tel. YArds 141781 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLmOIS Ketvirtadienis, gausio 15, 1953 

IŠ ARTI IR TOLI 
DID. BRITANIJOJ 

— „Britanijos Lietuvis". An 
glijos lietuvių savaitraštis „B. 
Lietuvis Aiais metais eina Šeš
tuosius metus. Per tą laiką kei-

X Jonas 1):t ra ritinąs, savai- Į tesi jo redaktoriai (M. Bajori-
te pasirgęs po širdies atakos, ] nas, M. Vilkaitis, J. A. Kaulė- j 

Marija Elena Banky 

mirė Motinos Cabrini ligoninė
je. J ligoninę buvo išvežtas sau
sio 7 d. Buvo laikomas deguo-

nas, K. Obolėnas, Br. Dauno
ras) , keitėsi jo forma, dydis ir 
p. Nuo 1953 m. pradžios „B. 

nies palapinėje, jau atrodė, kadi Lietuvis" eis padidintas (6 psl.) 
sveikata gerėja, bet praeitą ant ir bus skiriamas visiems Eu-
radienj kiok po pirmos valan- ropos lietuviams. Kaip laikraš-
dos po pietų mirė. Daugelis ve- čiui šis uždavinys seksis išpil* 
lionies gai l i / nes buvo nuošir- dyti, parodys ateitis. Iš paskli
dus žmogus, geras lietuvis ir 
sąžiningas verslininkas; turėjo 
drabužių valyklą, 3342 So. Hal-

tiniųjų metų numerių galima 
padaryti kai kurių išvadų dėl 
laikraščio turinio: jis nebuvo pa 

CHICAGOS ŽINIOS 
• — • 

sted. Ypač jo mirtj sunkiai per- .kankamo lygio. Didžiausia prie 
gyvena žmona Domicėlė, kuriai 
teko šaukti gydytoją. Bridge 

žastis — prityrusių bendradar
bių stoka. Redaktoriui nepavy-

mejo savo svečius 
Hyde parko policija buvo su

sirūpinusi gabiais vagimis, ku
rie naudodami plastines me
džiagas atsirakindavo užraktus 
arba grąžtais taip aplink užrak 
tą išgręždavo, kad tas iškrisda-
vo. Policija pradėjo tyrinėti — 
kur būdavo nukentėjusieji va
gystės metu arba su kuo jie 
bendraudavo. Paaiškėjo, kad 
dauguma jų tuo metu būdavo 
Mrs. Lebolt bute arba buvo jos 

Jau nuo anksčiau daugeliui! draugai. Neseniai pas policiją 
pažįstama solistė, tėvų pavar- ; a t eJ° viena moteris, kuri pa
de — Puksmis. Baigusi Dievo I r ^ š k g S e r a i atsimenanti, kad 
Apvaizdos parapijos pradžios j e Jdama į svečius pas Mrs. Le-
mokyklą, studijuodama Harri- &olt ji buvo pasiėmusi sen# rak 
son Technikos Augštesnioje | tą, o išėjusi atrado naują savo 
Mokykloje jau antrais mokslo rankinukyje. Mrs. Lebolt, jai 
metais susidomėjo muzika. Da-1 besisvečiuojant, buvusi išėjusi 

portiečiams gerai žinomos joj ko pritraukti prie bendradar-1 lyvaudama chore ji atliko ir kokioms 45 minutėms, kaip sa-
dukterų šeimos: Gapšiai turi! bių visos eiles Lietuvių Rašyto-, atskirus vaidmenis operose ir kėši, į vaistinę ir viešnia jtarė, 
bene didžiausia komercinę lie-J jų Draugijos narių, kaip St. Operetėse kaip Parduotoji Nuo-
tuvių spaustuvę, o Rudminai —! Laucius, R. Spalis, VI. šlaitas, j taika, Princas-Studentas, Pen-
laidotuvių koplyčią. Jo sūnus [Mažai reiškiasi ir žurnalistai, • šanso Piratai, Pinafore. Baigu-
Jonas dirba spaustuvėje. j nors jie čia susibūrę ir, rodos, i s i pamokas mokykloje ji dirb-

X Brighton Parko Tėvų Ma-| susiorganizavę. Be kelių J. Sen- j davo, kad galėtų apmokėti pri-
rijonų bendradarbių metiniame kaUs vedamųjų neteko skaityti 

K. Obolėno, St. Kuzminsko, Al. 
Dičpetrio įr k. 

susirinkime, kuris įvyko sausio 
mtn. 4 d. buvo aptarta daug 
svarbių klausimų. Susirinkimą, . • •• , 
pravedė A. Skrabutienė. Jubi- L ~ , s , s , J O * * * * * Notting 
Ičjinoi vakarienei pravesti s u J ha">e savo namuose graž.a. gy-
i 4. i . .. , . , ! vena J. Ozehs su žmona ir daryta komisija, kurią sudaro:. 

pirm. A. Skrabutienė ir narės: 
T. Norbutienė, P. Zakaraitė, Ru 

\! dviem sūneliais. Prie jo šeimos 
yra prisiglaudęs ir žmonos bro
lis. J. Oželis pačioje pradžioje 
dirbo žemės ūkyje, bet po me 

kad gal ji pasidirbo raktą ir 
per klaidą jai į rankinuką įdėjo 
naująjį, sau pasilaikydama se
ną. 

Išvengė sunkvežimių 
streiko 

Chicagoje buvo pasirengę 
pradėti streiką 25,000 sunkve
žimių vairuotojų ir jų padėjėjų, 
tačiau prieš pat streiką šoferių 
unija susitarė su darbdaviais, 
pasirašydama naują darbo su
tartį. Šoferiams pakeliamas at
lyginimas 15 et. per valandą, 
be to — darbdaviai kas savaitė 
įmokės po $2.50 į sveikatos 
fondą, šoferiai gaus savaitės 
atostogas po vienerių darbo me 
tų, dvi savaites po dvejų metų 
ir tris savaites po 12 darbo me
tų. 

Moksleivių atstovų 
konferencija 

Apie 400 moksleivių atstovų 
iš visų Chicagos privačių ir vals 
tybinių mokyklų buvo susirin
kę į Conrad Hilton viešbutį pa-

KAS, KĄ IR KUR 
— Amerikos Lietuviu Katali

ku Federacijos Chicagos apskri 
ties susirinkimas šaukiamas žj 
vakarą (sausio 15 d.) 8 vai. 
vak. L. Vyčių salėje, 2451 W. 
47th Str. Bus daug svarbių 
pranešimų iš Centro valdybos 
narių veiklos, taipgi bus renka
ma apskrities nauja valdyba. 
Prašoma organizacijų, draugi
jų, klubų atstovus bei narius 
dalyvauti gausiai svarbiame su 
sirinkime. 

— Budriko radijo programa. 
sj vakarą pasiklausykite Budri 
ko radijo programos iš stoties 
WHFC, 1450 kil. nuo 6 iki 7 
Vai. Girdėsite gražių lietuviškų 
dainų, muzikos ir juokų romą n* 
są. šias programas duoda Juo
zo Budriko namų rakandų, te
levizijų ir auksinių daiktų krau 
tuve Chicagoje, 3241 S. Halsted 
St. L. K* 

— Matematiku dėmesiui. S. 
m. sausio mėn. 18 d. 11 vai. ry
to šv. Kryžiaus bažnyčios mo
kykloje prof. V. Biržiška skai
tys paskaitą tema: „Fourier'c 

Valdyba' eilučių konverguotumas". Visi 
j Matematikų-Fizikų Draugijos 

Kaukiu balius. Akademi- j nariai ir šiaip besidomintieji ma 
nis kaukių balius yra rengia
mas sausio mėn. 31 d. puošnio
j e Viking Bali room salėje. Pir
mas akademinis kaukių balius 
pernai toje pat salėje turėjo 
labai didelį pasisekimą. Geriau
sios kaukės buvo premijuotos. 

Policija patarė — kai antrą 
kartą ta Leboltienė pakvies į 
svečius — eiti, bet pirma pra
nešti policijai. Moteris taip ir 
padarė. Kai ji išėjo susitikti su 
Leboltienė, policija jos draugės 

duokienė ir J. Petkūnienė. Susi
rinkime lankėsi ir kun. V. An-
driuška, MIC, Naujon valdy- Nr , . .. 
bon išrinko: A. Skrabutienę L ta d a b a r t e b e d i r b a ; N e s e » i a i J» 
pirm., Varną - -vicepirm. P. j S a V 0 S e i m a i n u p i r k o * e r * t e l e " 
Zakaraitę — nutarimų rast.,; 
A. Gaialavičią — finansų rast. 
ir J. Kerulį — ižd. 

X Dr. J. Zt-lhuislius, lietuvis nuolatinės priežiūros, dabar tė 
salezietis sekmadienį kalbėjo, vams nereikia jieškoti pramogų 

vačias muzikos studijas. 
Ji dalyvavo arba tebedaly

vauja choruose: The Alice Ste-
phens Singers, Dievo Apvaiz
dos Parapijos chore (tebegieda 
jame ir dabar) , Keistučio, P i r - 1 ~ M r g Dryfuss — bute paliko 
myn choruose, Kroatų Zoros , d u d e t e k t y v u # J i e buvo gerai 
chore ir ansamblyje. | p a s i s l e P e , Pusvalandžiui praslin 

Solo yra dainavusi per k u g n U Q š e i m i n i n k ė s išėjimo, 
, . y , . . . „ u ^ - WBBM, WGES, VVNYC, WCFL j p a g i r o d - M r g L e b o l t g u k i t a 

tų perėjo į anglių kasyki, kur | Į * * S E į ^ l f i Yorke"! » " * " * * » * * " * » b U 

' tuot i Kanadoje, rsevv lorKe, . Detektyvai jas suareštavo. 
Baltimorėje ir Milwaukėje. Sa
vo dainų rečitalį buvo sudariu
si 1948 m. Yra dainavusi ii 
dabar tebedainuoja per lietu
viškas radijo valandėles Chica
goje: S. Barčus, Budriko, šalti 

loniai prašomi atsilankyti. 
Valdyba 

— Seserų Kazimieriečių Rė
mėju Draugijos susirinkimas j -
vyks sekmadienį, sausio 18 d.> 
2 p. p. Akademijos patalpose. 
Visų rėmėjų skyrių prašome da 
lyvauti susirinkime. Turime 
naujų ir svarbių reikalų aptar
ti. A. Nausėdiene, pirm. 

vizijos aparatą, kurio rodomo
mis programomis gėrisi ne tik 
suaugę, bet ir abu vaikai. Ka
dangi maži vaikai reikalingi 

per Margučio radio, nupasako-j mieste: namuose yra pakanka-
damas apie lietuvių gyvenimo1 mai įdomu. 

3 milionų muzikos arena 
Parkų Taryba pasirašė su

tartį pastatyti pirmą požeminį 

šiam kaukių baliui paskirta ei-
sitarti apie priemones, kaip ap- 1§ S e r u P^mijų už geriausias 
sisaugoti nuo automobilių nelai kaukes. Balių rengia akademi-
mių. Piliečių Susisiekimo Sau- k a i studentai skautai-ės. 
gumo Taryba drauge su Chica-j j 
gos Motoristų klubu buvo to pa , — Studentu koncertas. Chi-j — Linksmas vakarą:*. Vyčių 
sitarimo globėjai ir parūpino j c a g o s L i e t u v i 4 Studentų Drau- 36 kuopa rengia linksmą vaka-
jauniesiems delegatams pietus. g i J a ' Pradedant naują semestrą,. rą su šokiais š. m. vasario mėn. 
Pu t . meras Kennellv nasveiki- r u o š i a vakarą-koncertą. Visų 14 d. Vyčių salėje, 2451 W. 47 Pats meras Kennelly pasveiki
no atvykusius. Numatoma, kad 
vyresnieji moksleiviai suformu
luos savo pasiūlymus, ką reikia 
daryti, kad Chicagos gatvės bū 
tų saugesnės. 

„Iškasė duobę" ir pats 
įkrito 

R. Dougan, 22 metų, gyvenąs 
6427 Stewart ave., guli Cook 
apskrities ligoninėje sunkiai su
žeistas. Nelaimę pats susijieš-

St. Visi kviečiami dalyvauti. 

garažą Chicagoje, kur bus vie- i k ojo : norėjo apgrobti maisto 
miero programose. Dažnai yra j tos pastatyti 2,350 automobi- j krautuvę ir lubose išpjovė sky-

sąlygas Italijoje ir jų darbą lie
tuvių gimnazijoje netoli Torino. 

— „Kovas" Anglijos pirmo-
nyboso. „Kovas*"} vadovauja-

kviečiama dainuoti vedybų ir , \[ų. Taipgi Taryba pranešė, kad j \ę> D e t ir pats pro ją taip įkri-
kitų iškilmių proga. Yra ištekę- j lapkričio mėnesį balsuotojams j t0 , kad susilaužė žiauną ir gavo 
jusi už inž. J . Banky, augina gali būti pavesta patvirtinti pla 'kitus sužalojimus, krisdamas iš 

Tą pačią dieną 4 vai. p. p. Ci-j m a s naujojo kapitono L. Puzi 
cero parapijos salėje rodė filmą j z i n o , gruodžio mėn. sužaidė 
apie kun. J. Bosko. Susirinko penktas Anglijos krepšinio pir-
vietos lietuvių ir iš toliau at- ( menybių rungtynes. Tas rung-
vykusių pilna salė. Filmą susi-, tynęs sužaidė prieš Manches-
domėjimas buvo didelis. Po to i terio YMCA trečiąją komandą, 
daugelis įsigijo salezietiškos Priešas neparodė didelio kovin-
spaudos ir Aušros Vartų devo- į g u m o ir koviečiai rungtynes 
cionalijų, atgabentų iš Romos. : lengvai laimėjo pasėka — 55: 
Ateinantį sekmadienį rodys tą 17 (24:4). žaidė Puzinas (20), 

Butkus (9), Tamoliūnas (18), 
Glatkauskas (6), Aleknavičius 

sūnelį ir dukrelę. 
Didžiajame "Draugo" kon

certe vasario 8 d. dainuos Bi
rutės rolę to pat vardo opere
tės II veiksmo pastatyme ir 
dalyvaus trio, atliekant dainą 
"O Motule Mano". 

ną Grant parke pastatyti 15 p§dų augščio. Praeiviai pa-
muzikos amfiteatrą, kurs kai- § a ukė policiją. Policijos archy* 

filmą Vyčių salėje. 

X Dan Kuraitis sausio 5 d. 
buvo Indijoje, Banaras vieto
vėje. Prie garsios indų švento-

(2), Narbutas (0) ir Verbyla 
(0). Netolimoje ateityje nu

ves praleido porą dienų, nu-1 matomos dar kelios rungtynės. 
— Naujagimis. Londono Lie-( 

tuvių šv. Kazimiero bažnyčio
je pakrikštytas naujagimis Jo
no ir Stasės Baužų sūnus Ed
mundas. Krikšto tėvai buvo K. 
Dusevičius ir Al. Diggines. 

filmuodamas. Kelionė jam se
kasi gerai. Sutinka įdomių žmo
nių. Sausio 5 d. pietavo su Wm. 
Stevenson, Oberlin kolegijos 
profesoriumi, artimu Adl. Ste
venson giminaičiu, keliaujančiu 
po Indiją ir ruošiančiu rapor
tą JAV Valstybės* departamen
tui apie tą kraštą. Iš kelionės 
Dan Kuraitis sveikina' savo bi
čiulius ir sugrįžęs žada jiems 
parodyti įdomių filmų. 

X Kun. A. Zakarauskas pra 
eitą sekmadienį pasatfė įspūdin 
gą pamokslą Šv. Valandos me
tu, kuri įvyko Roselando para
pijos bažnyčioje. Šv. Valandą 
ruošė Šv. Vardo draugija. Jos 
metu giedojo choras, vedamas 
Richardo Sabonio, su vėliavo
mis dalyvavo skautai ir kun. E. 
Abromaitis įvesdino naują val
dybą. 

X Šv. Jurgio parapijos susi
rinkime sekmadieni parapiečiai 
nutarė, kad, jau įvykdžius baž
nyčios ir mokyklos remontus, 
reikalinga naujos klebonijos sta 
tyba ir tas darbas tuojau pra
dėtinas. Prel. B. Urba, para
pijos klebonas, energingai ima
si šio reikalo. 

X Algirdas Brazis, mūsų žy
musis Metropolitan Operos so
listas, šiuo metu dainavo „La 
Boheme" operoje seržanto ro
lėje. Š. m. Sausio mėn. 17 d. 8 
vai. vak. jis dainuos „Madama 
Butterfly". Šią operą galėsime 
girdėti i r per radio tinklą. 

VENECUEL0J 
— Vizitavo lietuvius. Naujai 

atvykęs kun. Perkumas tuo-
jaus pradėjo susipažinimą su 
Caracaso lietuviais. 

Malonus, judrus ir linksmas 
svečias visur buvo maloniai pri 
imtas ir ne vienoje vietoje gra
žiai pavaišintas. 

Paskutinius aplankė Los 
Chorros ir Dos Caminos lietu
vius. Nors šie priemiesčiai yra 
Caracaso miesto tąsa, bet yra 
kitos valstybės vadinamos Mi-

1 f randa ribose. Mirandiečiai ne-
Į atsiliko nuo Caracėnų ir taip 

X Kan. J . Paskališkas, kurį p a t v i s u r m a lonia i sutiko, o Gu-
laiką gulėjęs šv. Kryžiaus ligo 
ninėje, jau pasveiko ir šiomis 
dienomis vėl pradėjo savo pa
reigas. 

X Kun. dr. P . Malinauskas, 
Tėvų Marijonų Provincijos se
kretorius, po sunkios operacijos 
šv. Antano ligoninėje, grįžo 
prie savo tiesioginių pareigų. 

X Zinnie Petrauskas, Bruno 
ir Onos Petrauskų duktė, gyv. 
5366 So. Campbell Ave., išvyks
ta dalyvauti inauguracijos iš
kilmėse, Washington, D. C. 

X JiiratS Navickaite ir Da
nutė Točilauskaitė, abi gyve
nančios Chicagoje, neseniai bai
gė comptometry mokyklą ir da 
bar dirba vienoje geležinkelių 
įstaigoje. 

X John W. Pachankis, 
Troost-Pachankis Monuments, 
6819-21 So. Western ave., vi
ceprezidentas, šią savaitę da
lyvauja paminklų statytojų su
važiavime Cleveland, Ohio. 

zulaitienė, prie gausiai ir tur
tingai paruošto stalo, gražiai ir 
skaniai pavaišino. Į vaišes buvo 
pakviestas ir kun. Sabaliaus
kas bei artimieji Guzulaičių 
kaimynai. 

— Ligoninės direktore. Maja 
Tulytė, gailestingoji sesuo, šiuo 
metu yra direktorė Osgodby li
goninės, Lincolnse, Anglijoje. 
Tose pareigose jau pora metų. 
Ligoninė yra skirta tremti
niams ir daugiausia sergan
tiems tuberkulioze. Lietuvoje j i 
dirbo Raudonajame Kryžiuje 
Kaune, vėliau — Klaipėdoje. 
Tremtyje — IRO įstaigos medi
cinos skyriuje. 

nuotų apie $3,000,000. Garažo 
pastatymas kainuos $6,539,-
539. Tikimasi tą darbą užbaig
ti per 675 dienas. Garažas 
Grant parke ties Illinois gele
žinkeliu bus trijų augštų. Jį 
statant iš po Michigan gatvės 
ir iš Grant parko teks išvežti 
333,000 kubinių jardų žemės. 
Tai bus didžiausias vientisas 
kasimas, koks Chicagoje kada 
buvo. Du trečdaliu šių žemių 
bus panaudota pratęsimui La
ke Shore dr. tolyn už Poster 
gatvės. 

Stevensonas persikelia 
Chicagon 

Illinois gubernatorius perda
vė savo pareigas naujai išrink
tam gubernatoriui Stratton. Jis 
pats dabar paims trumpas atos 
togas, o paskiau įsikurs Chica
goje, kur atidaro savo ofisą ir 
versis advokatūra. Stevensonas 
ofisu dalinsis su savo bičiuliu 
William M. Blair; bet dabar jis 
trumpam išvyksta į Karaibų 
jūros salas (British West In-
dies), o apie kovo mėnesį pla
nuoja kelionę į Tolimuosius Ry 

ve rasta, kad vagis jau du kar
tu buvo baustas. 

Siūlo pašalinti Chicagos 
policijos vadą 

Iš slaptojo Kohn raporto, ku
riame jis nagrinėja Chicagos 
pareigūnų ryšį su kriminalinė
mis padugnėmis, jau kai kas iš
plaukia į spaudą. Be kitų daly
kų siūloma pašalinti miesto po
licijos vadą O'Connor, kur ne
sąs reikiamai ryžtingas. Taipgi 
siūloma pašalinti uniformuotos 
policijos vadą kapt. R. Gibbons. 
Skatinama legalizuoti kaikurias 
azartinių lošimų rūšis, kaip bin 
go, loterijas. 

t 

Kiti policijos ženklai 
Augštesnių policijos pareigū

nų ženklai pakeičiami — pada
romi panašesni į kariuomenės. 
Dabar Chicagos policijos lei
tenantai dėvės vieną sidabrinę 
lazdelę colio ilgio ir 3/8 colio 
pločio, kapitonas turės dvi to
kias lazdeles, vyresnysis kapi- i 
tonas — auksinį ąžuolo lapą co, 
lio platumo, skyriaus viršinin
ko padėjėjas sidabrinį ąžuolo 

studentų dėmesys baigiant se
nąjį semestrą yra nukreiptas į 
besiartinančius egzaminus, bet 
pasiruošimai vakarui jau yra 
pradėti. Vakaras įvyks vasario 
mėn. 7 d. Lietuvių Auditorijo
je. R.K.B. 

— Marijos Augštesniosios 
Mokyklos naujuosiuose rūmuo
se yra įrengtas didelis, moder
nus ir puošnus teatras, su gra
žia sale žiūrovams ir puikia sce 
na aktoriams. Lietuvių Teatras 
visiems duoda gražią progą pa
sidžiaugti tuo teatru, statyda
mas tenai savo pastarąją prem
jerą „Bubulį ir Dundulį" š. m. 
sausio 24 d. Nuteisė vagį 

R. Anderson, 22 m. negras, 
JubilSjinis koncertas. So-j kurs išplėšęs seifą pavogė $900 

f i jos Barčus jubilėjinis koncer-lir kurs sužeidė du policininku, 
tas ir šokių vakaras įvyks š. m . ; nuteistas kalėti nuo 15 iki 20 
sausio mėn. 25 d. Sokolų salėje. I metų. 

— Kanados Lietuviu Bend
ruomenės \YVlland, Ont., apy
linkės valdyba š. m. sausio 17 
d. 7 vai. vak. rengia linksmą 
šokių vakarą Slovakų salėje, 
162 Hagar Str., Welland, Ont.. 
Kanada. 

— Balfo 5 skyriaus '(Mar-
ąuette Park) susirinkimas šau
kiamas sausio 18 d. 2 vai. p.p. 
Sv. P. Marijos Gimimo para
pijos salėje, 6812 So. Wash-
tenavv ave. Visi kviečiami į svar 
bų susirinkimą. Valdyba 

4r = N ^ 

tus. Stevensono ofisas bus 11 i a p ą > 0 skyriaus viršininkas • 
S. La Salle, o jis pats gyvens sidabrinį erelį pusantro colio il-
Libertyvillėje. |gi0 . 

Mokslininkas apkasuose Mirė apdegusi 

* VOKIETIJOJ 
— Mirė kun. Andrius Povi-

Chicagos sociologas Morris j Joyce Johnson, 8 m. amžiaus, 
Showel, 30 m. amžiaus, drauge. gyvenusi 3444 Seminary Ave., 
su trimis kitais mokslininkais [ bebandydama uždegti krosnį 
yra dabar Korėjos fronto lini- (pečių) savo namų virtuvėje, 
jose ir apklausineja karius, no- smarkiai apdegė, kai jos drabu-
rėdamas nustatyti geriausius j žiai užsidegė. Drabužius padė-
vadus pėstininkams. Tokį ap- , j 0 užgesinti jos 13 metų sesutė. 
klausinėjimą suplanavo armi
jos vadovybė, o praveda Jur-

laitis, Alvito klebonas, buvęs g i o washingtono universitetas 
Vilkaviškio dekanas. Jis pasku-' 

X Veronika Gečiene, žymi 
Brighton Parko veikėja, .j*avo 
vardinių proga buvo pasveikin
ta draugų ir pažįstamų. 

tiniuoju laiku gyveno Dorfene, 
Bavarijoje. Laidojamas šį penk 
tadienį. 

— Kooperatyvai. Trys iš 
penkių Jungt. Amerikos Valsty 
bių ūkininkų priklauso koopera 
tyvam* 

Tremia Capones 
bendrininką 

Chicagoje pradėti apklausi
nėjimai, siekiant ištremti Niek 
Cincella, kurs savu laiku buvo 
vadovu vienos iš Al Capon© 
gaujų. 

Tačiau ji taip buvo apdegusi, 
kad sekančią dieną mirė. 

Nubaudė policininką 
Teismas rado kaltu policijos 

seržantą J. Aman, 38 m., gy
venusį 2228 Giddings St. Jis pri 
sidėjo prie paleidimo į rinką 
pavogtų 800 dėžių degtinės. Jo 
bausmė — 10 metų kalėjimo 
ir $5,000 pabaudos. 

VELTUI NEGADINKIME BRANGAUS LAIKO 
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Joks "Nuostabiausias išpardavimas ir su 90% nuolaida" 
nepasiūlys geresnių pirkinių už tokias prieinamas kainas. 
Už $150.00 siūloma 3 dalių gražiu apmušimu sofa, 

nakčiai padaroma dvi patogios lovos, tarnaus 
ilgus metus. Pas mus tik $99.00 

Už $150.00 parduodama 5 dalių valgomojo kamba
rio ąžuoliniai baldai, walnut sp. Pas mus $99-00 

Rašomieji stalai, ąžuoliniai, tiktai šią savaitę . . . . $29-00 
Už $129.00 siūlomos parduoti porcelan skalbiamos 

mašinos, su aliuminiaus skalbimo įtaisu, auto
matiškais gręžtuvais, 5 metų garantija, pas mus 
tiktai $89-00 

Už $200.00 siūlomi parduoti su 40% nuolaida 3 da
lių miegamojo kambario baldai, moderniški, be 
metalo rankenų, ąžuolo medžio, įvairių spalvų, 
pas mus be užprašymo $ 149-00 

Vatiniai matracai, naujos medžiagos, tik šią savai
tę parduodami už $9-00 

Už $300.00 siūloma su 30% nuolaida 2 dalių svečių 
kambario Nylon Frize minkšti baldai, vienos ar 
dviejų spalvų kombinacija, pas mus be užprašy
mo tiktai $I99<W 

Už $69.00 siūloma kaip didelis bargenas 5 dalių 
virtuvei chromo stalas ir kėdės, pas mus tiktai . . $49-00 

Linoleum 9 x 1 2 be sugadinimų ir brokų, su prista
tymu tiktai $4-50 
Ne tuščiais žodžiais, o tikrais pavyzdžiais mes įrodėme 

šimtams pirkėjų, kad mūsų prekyboje Jūs perkate prekes 
be sugadinimų ir brokų už žymiai žemesnes be jokių užpra-
šymų kainas. 

Sekmadieniais perkantiems neskaitome jokių taksų. 
Lengvi pagal susitarimą išmokėjimai. Mes savo klientų 

sąskaitų neparduodame nei finance kompanijoms, nei ban
kams. Savo išmokėjimus esant pagrindui be sunkumų ga
lima pratęsti ilgesniam laikui. 

Visos parduodamos prekės garantuotos, eventualūs pa
taisymai dovanai. 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC. 

Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPONIS 

3224 So. Halsted St. Tel. VIctory 2-4226 
PREKYBA ATIDARYTA: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 

ryto iki 9:30 vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 v. ryto iki 
vakaro. Sekmadieniais 11 v. iki 5 vai. 
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