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influenual LUhuaniftD
to America

Antras "oro tiltas" Berlyne

UVERPOOL, saus. 27. — Šia
me Anglijos uoste vakar sudegė
liuksusinis transatlantinis lai
vas Empress of Canada, priklau
sęs Canadian Pacific Steamships
Co. Jis pastatytas 1928 m., karo
metu vežiojo karius J įvairius
frontus. Prileidžiama, kad lai
vas galėjo būti tyčia padegtas.
Gaisrui prasidėjus, jo mašinų
skyriuje dirbo keli darbininkai,
nes buvo pradėtas metinis laivo
apžiūrėjimas ir tvarkymas.

Lėktuvai išveža per dieną iš Berlyno 1,000 pabėgėlių.
— Sausumos keliu pabėgėlių vežimas pavojingas

BERLIN, saus. 27. — U Čia į vakarus jau nutiestas „laisvės
oro tiltas", kuriuo išvežama iš Berlyno nuo raudonojo teroro atbėgą žmonės.
Neseniai neaiškia mirtimi mi
Apie tą tiltą daug dar nekal
rė ir greit buvo palaidotas Bebama, bet per dieną lėktuvai iŠ
rios padėjėjas gen. černiševas.
veža j V. Vokietiją apie 1,000 iš VVASHINGTON, saus. 27. —
Iš vakarinių ambasadų Maskvo
sovietų zonos atbėgusių žmonių. Atominės Energijos komisija
je gauta žinių, kad kitas Berios
1948 - 49 m. amerikiečių suorga pranešė, kad kovo mėn. Nevados
padėjėjas Abakumovas areštuo
nizuotu „oro tiltu" į Berlyno va atominių ginklų bandymo lau
tas. Ir černiševas ir Abakumo
karines zonas iš vakarų buvo ve kuose vėl prasidės bandymų se
vas yra savo jsakymais prisidė
žamas maistas ir kiti reikmenys, rija su didoko karių skaičiaus da
ję prie okupuotos lietuvių tautos
kad išgelbėtų „laisvės salą" so lyvavimu. Spėjama, kad iš spe
kankinimų ir žudymų.
vietų zonoje nuo lėtos mirties di cialiai parengtos patrankos jau
Vakaruose su dideliu susido
WASHINGTON, saus. 27. Res
džiosios Berlyno blokados metu. bus šaudoma gyvais atominiais
mėjimu sekamas galingojo če publikonų vadai kongrese vakar
Dabar „laisvės oro tiltą" suorga šoviniais.
kistų generaldirektoriaus L. Be turėjo pirmą savaitinę konferen
nizavo patys vokiečiai, kad iš
rios štabo „valymas", nes tai reiš ciją su prezidentu Eisenhoweriu
vežtų iš Berlyno vis dar didele
kia, kad ir pats Beria gali būti ir susipažino su pranešimu, kurį
srove iš sovietų zonos tekančią
LONDON, saus. 27. — Portareštuotas. Be slaptosios ir vie Eisenhoweris padarys kongresui
pabėgėlių masę, nes tų žmonių land uoste Anglijoje vakar įvy
šosios policijos Berios kontrolė ateinantį pirmadienį, vasario 2
išvežti į vakarus negalima nė ko sprogimas naikintojuje DuBendras vaizdas vienos iš daugelio demonstracijų, kurias rengė Persijos premjero Mossadegh šali
je yra 120,000 vidaus reikalų mi d. Posėdyje dalyvavęs sen. Taft
traukiniu, nė sunkvežimiais, nes chess, moderniausiame to tipo
ninkai prieš tuos, kurie nenorėjo pratęsti jam dik tatoriaus įgaliojimų. Po grasinančių kalbų parla
nisterijos kariuomenės, sudary nenorėjo spaudai atidengti prezi mentas nusileido.
(INS)
su tuo gyvu kroviniu komunis Anglijos karo laive. Yra žuvusių
tos vien iš čekistų ir skirtos su dento pranešimo turinio — pra
tai traukinių tikriausiai nepra įgulos narių. Įtartas sabotažas.
kilimams prieš sovietinį režimą šė palaukti iki pirmadienio.
leistų.
malšinti. Iš stalinistinės prakti
Kadangi senatas dabar užim-J
Pabėgėlius veža JAV, Angli
kos žinoma, kad po Jagodos ir tas augštųjų pareigūnų paskyri
PARIS, saus. 27. — Prancūzi
Į
PARIS, saus. 26. — Prancū
jos Ir Prancūzijos komerciniai
Ježovo areštų ėjo radikalus če mų tvirtinimu, tai ir tas reikalas
jos
krašto
apsaugos
ministras
Visais ginklais sąjungininkai puolė kalvą, bet kinai
lėktuvai, o V. Vokietijos vyriau zai išvarė Čekoslovakijos atsto
kistų valymas,
Pleven, ragindamas parlamentą
su prezidentu visapusiškai aptar
sybė apmoka pervežimo išlaidas. vybės karinį atstovą už tai, kad
sumalė puolėjus
nebraukyti karinio biudžeto, įs
Vakarai norėtų, kad Beria nei tas: numatytas kliūčių nugalėji
čekų policija neseniai buvo areš
SEOUL, saus. 27. — Sąjungininkai pereitą sekmadienį dienos pėjo nepasitikėti nė atominiais Kadangi žmonės paprastai atbė
tų lyg koks jautis } skerdyklą, mas ir patvirtinimų paskubinitavusi Prancūzijos karinio atsto
metu suorganizavo visų ginklų remiamą vienos kalvos puolimą, ginklais, nė raminimais, kad S. ga be jokių išteklių, tai juos rei
o rizikuotų avantiūra, bet ar Be mas.
vo Prahoje dukterį, čekai nuėjo
bet buvo žiauriai atmesti atgal.
Rusija nėra pasirengusi karui. kia maitinti ir pastogę duoti.
ria turės tiek drąsos, didelis
Jei dabartinis bėgimo tempas dar toliau ir paprašė, kad pran
Priešingai, nesą nė vieno ženk
Amerikiečių pėstininkai, tan~j
klausimas. Vakarai džiaugtųsi,
m
cūzai atsiimtų iš Prahos ir sa
kų, artilerijos ir 40 lėktuvų re-j
TaridSl SeOllle
lo, kuris rodytų, jog Maskva no ilgai išsilaikys, tai numatoma
jei sovietų vadai imtų vienas ki
vo karinį atstovą.
miami, pagal iš anksto parengtą
SEOUL, saus. 27. — Vakar rėtų atoslūgio šaltajame kare, atbėgsiant 1953 m. apie 200,000
tą pjauti atviroje kovoje, bet to
sunku tikėtis prieš Stalino mir MASKVA, saus. 27. — Sovie planą ir pasikvietę svečių puoli- čia 8-sios armijos štabe pas pa- bet yra daug žinių apie tai, kad asmenų. Atbėgimas į vakarinį
tį. Stalino aureolė, lyg kokio ko tiški laikraščiai pilni aprašymų mo stebėti norėjo pasidaryti dau sitraukianti 8-sios armijos vadą ji gerai pasirengusi karui ir ka Berlyną yra dar palyginti gana
lengvas ir manoma, kad komunis
VVASHINGTON, saus. 26. —
munistų šventojo ar dievaičio, apie sovietų pareigūnų nesąži giau vietos vienoje kalnų gran- gen. Van Fleet atvyko vyr. va ringoje nuotaikoje. Vakarai gi
tai dėl įvairių priežasčių jo ty Prez. Eisenhovver nepasisekė am
yra didelė čekistų sferose. Spė ningumus ir sauvaliavimus. Štai dinėje Chorwon apylinkėse, bet das gen. Clark ir armijos štabo dar nėra tiek pasirengę, kiek rei
čia nesunkina. Mat, bėga žmo basadoriumi į Indiją pasiųsti
jama, kad Malenkovas kasa duo vienas iš kelių, vakar Pravdoje pateko į kryžminę kinų ugnį ir, viršininkas gen. Collins. šis pas- kia pasirengti ir atominių gink
nės, kuriems komunizmo tvarka buv. Nebraskos gub. Peterson,
bę Bėriai, bet jis tai daro su Sta tilpęs, aprašąs vieno Ukrainos patyrę didelių, nuostolių turėjo tarasis nori susirinkti paskuti- lų persvarą turint.
nemiela, kurie dėl amžiaus nebe nes abudu tos valstybės senato
lino pritarimu, tad sukilimas vacuum bonkų fabriko direkto pasitraukti atgal kalvos neužval niu žinių apie Korėjos karo rei
tinka vergų darbo stovykloms. riai pareiškė, kad jis jiems ne
Parlamentas posėdžiavo sek
prieš Malenkovą būtų sukilimas riaus šiltą savo giminės aprūpi de. Iki kalvos viršūnės buvo likę. kalus ir dalyvauti naujojo 8-sios
Su pabėgėliais pralenda į vaka priimtinas. Toks jau yra nerašy
tik 15 jardų, bet kinų ugnis bu- armijos vado gen. Taylor įvesdi- madienį, nes perdaug jau darbų
ir prieš Staliną, o šis faktas rei nimą.
rus ir daug komunistų šnipų, o tas įstatymas, kad senatas ne
kalauja rizikos iš eventualių
Direktorius vadinasi Jakov vo tokia tanki, kad nebuvo gali- nime į pareigas. Gen. Taylor, po jam ant stalo prikrauta. Pleven pabėgėlių aprūpinimas deda Ber tvirtina asmens, prieš kurį pasi
maištininkų. Be to, čekistų ran Meilman (pavardė nerusiška). ma rasti tarpo paslinkti pirmyn konferencijos su prez. Eisenho- išdėstė Prancūzijos pasiūlymus lynui ir V. Vokietijai nepapras sako senatorius tos valstybės, iš
kos daugiausia suteptos nekaltų Jo dėdė tame fabrike rūpinasi tarp dviejų salvių.
weriu, vakar jau išvyko į Tolim. Atlanto pakto tarybai, kuri susi tai sunkias finansines naštas. kur skiriamasis yra kilęs. Vie
rinks kovo mėn. ir juos svarstys.
žmonių krauju, tad tokie žmonės gamybos medžiagų parūpinimu, Kinų pozicijas pirmiausiai api Rytus lėktuvu.
Tad ir pabėgėlių plukdymas į va toj ambasadoriumi Indijai prez.
paprastai neturi pakankamai va jo pusbrolis yra vyriausias dar pylė lėktuvai tonomis sproerdinaPrezidentas Synerman Rhee Jis pranešė, kad Prancūzija dar karus gali būti viena iš šaltojo Eisenhower jį paskirs į savo šta
lios pakelti rankos prieš režimą, bininkų viršininkas, vyriausio mųių ir šaldyto gazolino bombų; apdovanojo gen. Van Fleet P. savo pažadų Atlanto bendruome karo priemonių.
bą Baltuosiuose Rūmuose, nes
nei
neįvykdė,
bet
įvykdys,
jei
buhalterio
ir
planavimo
viršinin
kuriam jie šuniška ištikimybe
šie pareigūnai nereikalingi sena
ataką iš oro sekė artilerijos bom Korėjos ordinu ir padėkojo už dar gaus pagalbos bent 125 mil.
ko
kėdėse
sėdi
irgi
du
artimi
gi
tarnavo ir kuris už tą tarnybą
to tvirtinimo. Peterson buvo Eibardavimas; paskui pasileido pir j suorganizavimą P. Korėjos arAteityje naštos nebus taip
dažniausiai atsilygina šūviu į pa minaičiai, o dar keturi giminai- myn tankai per du siaurus kal-jmijos, kuri šiuo metu pajėgia lai dol.
senhower rėmėjas Nebraskoje.
^ ^ ^ ^
^ ^ ^ Z i ^
.
čiai
neseniai
įtraukti
į
fribriko
kaušį.
—0 —
vos link vedančius slėnius, leis-, kyti apie % fronto. Anot gen
;
jau galima išdėsvadovybės
vietas,
tačiau
nė
vie
TOKIO, saus. 27. — Nuo sau MUENCHEN, saus. 26. —Ba
darni salvę po salvės į komunis- Van Fteet paskutinio žodžio už t ^ 7 i į e s n i a m l a i M , ypač ka
Sausio 22 d. Beria kartu su
yi
>'
'
sio 1 d. JAV laivynui perėmus varijos policija susekė šnipų žie
Stalinu, Molotovu, Malenkovu ir no nėra paprastų darbininkų tu bunkerius; kiti tankai, išdės- metų P. Korėjos kariuomenė jau rines statybas.
tarpe.
Visi
direktoriaus
giminaityti atitinkamose vietose, pridė- galėtų laikyti visą frontą, jei
savo kontrolėn eilę Pacifiko sa dą, veikusį Bavarijoje ir dirbusį
kitais Didžiajame Maskvos teat
>
čiai
gauna
augštesnius,
negu
jo papildomos ugnies. Savo ug bus nutarta pasilikti toje vieto • D. Acheson, buv. valstybės lų, kadaise Japonijai priklausiu čekų naudai. Suimti 3 žmonės,
re dalyvavęs Lenino mirties su
nuostatai leidžia, atlyginimus ir nies priedangoje pradėjo lipti J je, kur dabar stovima. P. Korė sekretorius, vakar išvyko dviem sių, dingo Japonijos vyriausybės gyvenę Passau mieste ir Platt- *
kaktuvių minėjime, taigi dar
butų kolonijoje yra užėmę 14 ge
kalną su liepsnosvaidžiais pėsti ja turinti pakankamai vyrų to mėnesiam atostogų į Karibų jū viltys grąžinti ten japonus, ku linge. Svarbiausias šnipas, Fr.
laisvas ir nelikviduotas, bet tai
riausių butų.
ros salas.
dar nieko nereiškia: panašiose
rie po karo buvo atvežti Japoni- Binderis, buvo detektyvų biuro
ninkai, į kuriuos likę gyvi kinai kiai kariuomenei sudaryti.
savininkas.
iškilmėse dalyvavo augštų dig
jon.
paleido granatų lietų, o netoli
nitorių ložėse Trockis, BuchariJaponija taikos sutartimi tų
kalno viršūnės puolėjai pateko į
ATĖNAI, saus. 27. — Ant lai
VVASHINGTON,
saus.
27.
—
nas, Tuchačevskis, Jagoda, Jesalų yra atsižadėjusi, bet buvo vo įrengta Voice of America ra
kryžminę ugnį. Kalvos nepasise
žovas ir kiti, bet tai jų neapdrau Amerikos Legiono vyr. vadas kė paimti todėl, kad priešas per
iškėlusi klausimą, kad japonams dijo stotis dabar yra kažkur ne
Netekę
maisto
kortelių
negales
nusipirkti
pakankamai
Gough,
kuris
irgi
važinėjo
Tol.
dė nuo mirties, kai atėjo jų eilė
būtų leista sugrįžti į senąsias so toli Graikijos ir iš ten siunčia ži
daug giliai ir perdaug gerai ap
pasitraukti jėgų išbalansavimo Rytuose prieš Kalėdas, veda pro sikasęs — jo bunkerių ir urvų maisto. — Ta priemone norima ištraukti paskutinius dybas gyventi, nes jų vietos ik nias už geležinės uždangos. Ne
pagandą už komunistų sutvarky nepajėgė įveikti nė bombos nė
imtynėse.
šiol niekas neužėmė ir gal neuž seniai ji perdavė prez. Eisenhopinigus
ir
sukišti
į
savo
rėmus
mą Korėjoje.
ims. Buvo net pasiūlyta, kad grįž werio inauguracijos kalbą
artilerijos sviediniai.
VIENA,
saus.
27.
—
Požeminiais
kanalais
iš
Čekijos
gautos
Savo planus jis patiekęs prez.
tą į salas japonai net Japonijos
Kalendorius
žinios
praneša,
kad
apie
3
milionai
gyventojų
už
savaitės
perve
Šis
puolimas
buvo
stipriausias
Eisenhoweriui, bet nepasakė ką
pilietybės atsižadėtų.
Sausio 27 d.: šv. Jonas Auksa
jis apie juos pasakė. Publikai jis 1953 m., bet, deja, nepasisekęs. dami į bado režimą.
I tą reikalą VVashingtone bu
Šis įvykis lyg ir sakytų, kad gan
burnis. Senovės: Auksuolis ir
Nuo vasario 1 d. įsigalioja dek
'
vę principe palankiai pažiūrėta,
VATIKANAS, saus. 27. — Po pats skelbia, kad reikia įteikti dai apie nepaprastą priešo įsi
V0 e
retas, atimąs maisto korteles va J rinkoje" už kainas, kurių tačiau netikėtai eilės salų prirei Akytė.
piežius Pijus XII serga rimčiau, komunistams protingus pasiūly tvirtinimą gali būti teisingi. Są
jų kišenė negali pakelti todėl,
dinamiems
neproduktyviems
ele
mus
paliauboms
padaryti
ir
nu
kė karo reikalams ir japonų grį Sausio 28 d.: šv. Petras Nonegu pradžioje buvo manyta —
kad
jie
negali
dirbti
dėl
senatvės
jungininkai šiame puolime paty mentams, kurie, neturėdami kor
žimo klausimas turės palaukti laskietis. Senovės: Kaributas ir
influenza perėjo į bronchitą, o statyti laiką deryboms atnau rę skaudžių nuostolių.
arba
dėl
savo
buržuazinės
pra
Nijolė.
telių, turės pirkti maistą „laispasaulinės
padėties
prablaivėji
spaudos žmonės jinti. Jei komunistai vėl derybas
eities tegali gauti tik labai men
Oras Chicago.jp
mo.
nugirdę, kad gal visaip vilkins, tai reikia pasi
kai apmokamą darbą.
Dalinai apsiniaukus, kiek šil
net j lengvą rengti puolimui, kuris būtinai tuRastas pasikoręs valstybės čiau. Temperatūra pakilsianti
Į bado režimą pervedami nepri
nlaučių uždegi- rįs atnešti pergalę, garbingą tai
klausomos Čekoslovakijos pensi departamento valdininkas, tvar iki 39 laipsnių.
mą. Valstybės k $ i r agresoriaus nubaudimą,
Saulė teka 7:08, leidžiasi 4:59.
ninkai, niekur nedirbą seniai, kęs Suomijos skyrių.
lekretariato val-l Ka<* puolimas tikrai pasiseknusavintų turtų buvę savininkai,
dytojas
Msgr.' tų, siūlo bombarduoti Mandžiūį kolchozus nesideda ūkininkai,
Montini užsienio riJ^> blokuoti Kinijos krantus *r
daugiau kaip 2% akro žemės
spaudos atsto- leisti Formozos kariuomenei pulsklypą turį daržininkai, dirbą
vams pareiškęs, dinėti Kiniją.
— Po nepasisekusio sekmadienio puolimo sausumos fronte
privačioje
darbovietėje,
savaran
kad gandai apie
sąjungininkų aviacija vakar kirto smūgį po smūgio į priešo taiki
kiški amatininkai, moterys, ku nius nuo fronto Unijų iki Yalu upės. Keli priešo lėktuvai sužaloti.
plaučių uždegirios nors pusę dienos nedirba
Pope Piu» x n netikri ir kad po LONDON, saus. 27. — Ka
— Egipte uždarytos ir visos darbininkų organizacijos, kad ne
valstybinėje
įmonėje
ir
1.1.
To
piežiaus sveikatos stovis gydy zachstano respublikai Stalinas
kių kortelių netekasių asmenų bebūtų konkurentų vyriausybės organizuojamam vienam tauti
davė
naują
vėliavą,
susidedančią
tojams rūpesčių nesudarąs.
niam frontui. Atrodo, kad Egipte bus kietesnė diktatūra, nei buvo
susidarysią apie 3 milijonai.
Viešos audiencijos yra atšauk iš trijų horizontaliai einančių
Vokietijoje ar Italijoje.
tos, tačiau popiežius pasikalbąs raudonos, šviesiai mėlynos ir vėl
Dekretas siekia dviejų tikslų:
— Tarp Maskvos ir rytinio Berlyno per Lenkiją vaikšto trau
su artimaisiais bendradarbiais raudonos spalvos juostų. Ant
ištraukti pagreitintu būdu iš tų kinys, kurĮ dainai užpuola lenkų partizanai. Pabėgęs į vakarus
skubiais reikalais ir sekmadienį apatinės raudonos juostos uždė
asmenų dar jų turimus pinigus geležinkelietis teigia, kad sovietų slaptoji policija areštavo J/2 to
su būriu Vatikano pareigūnų tas auksinės spalvos pjautuvas
ir priversti visus suspausti f nu traukinio aptarnautojus neva už tai, kad jie davę žinių lenkų par
kalbėjęs rožančių už italų karei ir plaktukas, o penkiakampė rau
statytą gyvenimo tvarką. Dabar tizanams apie to traukinio kelionės laiką.
dona
žvaigždė
apvesta
auksu.
vių sugrįžimą iš Rusijos nelais
maisto korteles, kurios duoda
— Iš Koje salos pabėgo penki Š. Korėjos karo belaisviai ir
vės (Sekmadienį visoje Italijoje Neseniai buvo pranešta, kad
teisę ne tik maistą gauti, bet ir pasigrobę laivą išplaukė į jūrą. Juos greit pagavo prie Tsushima
buvo meldžiamasi ta intencija). sovietinė Latvija pakeitė vėlia
mažą kainą mokėti, turės tik so salos japonų policija, nes laivas buvo pritrūkęs kuro.
Foster
Dulles,
valstybės
sekretorius,
su
artimiausiais
techniškais
Popiežius dabar turi 76 me vą. Matyti, sumanyta pakeisti vi pagelbininkais. Foeter Dulles šį vakarą kalbės per radiją apie
cialistiniame ūkyje dirbantieji.
— JAV aviacijos pramonė 1953 m. pagaminsianti 1^,500 ka
tus.
sų respublikų vėliavas.
rinių lėktuvų.
Jiems toji privilegija palikta
respublikonų užsienio politiką.
(INS)

Vel bandys

Prezidentas kalbės
kitą pirmadienį

Sabotažas?

Nepasisekė surežisuotas puolimas Pavojai nepraėjo

Varinėja atstovus

Ne visiems bloga
gyventi Rusijoje

Nepasisekė

Pacifiko salas
paeme laivynas

Visi patarinėja

Bado režimas 3 milionam čekų

Popiežiaus liga
pasirodė rimtesne

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

Stalino dovana
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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Antradienis, sausio 27 d., 1953

. Telef. offiso SEeley 3-6123
taiko susirgimų žuvininkų tar
Lokalinis gydymas bei sulfo
pe,
DR. L. SE9BUTIS
Rašo DR. AL. RAČKUS
namidų vartojimas mažai teGYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
Hetai liga pereina j pavojin- padeda. Specifinio anti-serumo
ROOSEVELT MBDICAL CENTER
DR. A. VALIUSIUS* Middlebury, Ind.
gą kraujo užnuodijimo formą, j veikimas tebėra atviru klausi1212 So. Ashland Ave.
kuri dažniausiai baigtųsi .mirti- mu. Penicilinas duoda gerus Vai.: kasdien nuo 12:00—8:30 p. p.
Vidinės:
Raudonligė
Reftid. 0419 So. Mapleuood
Tclef. II1 nilock 4-5445
14204 Archer Ave. Chicago^^ Raudonligė y r a viena iš pa Blužnis padidėja; mėlynai — mi, bet apsiriboja vietinio po rezultatus. Daugumoje atvejų
raudonos spalvos.
būdžio aplink žaizdelę bei įbrė ši liga sugyja spontan škai. Po
vojingiausių
k
i
a
u
l
^
ligų,
ypač
Limfų
mazgai
retai
paliesti.
DR. J. J. SIMONAITIS
žimo vietoje. Jei žaizdelė būna raudonligės įgyjamas
dančios minios, reikia stengtis
vietinis
Iniluenza
Pilvo
gleivinės
stiprus
uždeg.,
(tinkamai išsimiegoti, gerai val- daug nuostolių sudaranti par tamsios melsvai • raud. spalvos. ant piršto, uždegimo laipsniui imunitetas: paliestų vietų oda GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Influenza y r a sunki, apecifiš- g y t i > b e t n e p e rsivalgyti, neper šelių augintojams. Jąja taipogi
Kraujavimai mažosiose žarnose, j svyruojant, sutinimas su ž y  įgyja reliatyvų atsparumą tam Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t
Ofiso tel. KKliance 5-4410
ka, limpanti liga, kurios prie-; v a r g t i nepersišaldyti ir švariai! apsikrečia žmonės, avinai, ba
miu
paraudonavimu
paprastai
tikram laikotarpiui.
Rezid. u n t. GRovehlll 6-0017
Kiaulių cholera
žastimi y r a tūli fnfluenziniai ( u žgįi a įkyti t ypač prieš valgant' landžiai, 'kalakutai, kiškiai ir pe
Vaandos:
1-—3 p. m. 6—8 p. m.
išsiplečia
per
visą
ranką.
PūKrizė lėta. Mieguisti, silpni, gu
f^^^Uid ir ftftStadf pugal sutarti
Kl:
Kuriame
amžiuje
kiaulėms
li krūvose ant Vienas kito.
virusai. Tie virusai (gyviai):.
«i muilu
m»t1u rankas
rankas!' lės
lės.
(gyviai) i p g„ul lil aQn¥ lt f g e' r ani : su
liavimo nebūna. Trūkčiojantis labiausiai pavojinga
apsikrėsti Tel. Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861
Paralyžius retai. Keletą dienų
Ligos sukėlėjas y r a dailios
yra tokie mažutyčiai, kad jo-1 i r b u r n ą n u p r a u s t į .
ir deginantis skausmas nelei raudonlige ?
prieš mirtį atsisako maisto.
kiais stipriausiais mikroskopais
lazdelės pavidalo bakterija E r y
DR. J. STARKUS
Dažnai viduriuoja.
džia užmigti. Kartais kompli
Ats.:
Labiausiai
palankus
am
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
negalima jų užmatyti, jokiais! Susirgus, a r pajutus minėtų sipelothrix Rusiopathjae, randa
103° — 106" F.
kuojasi ir gaunasi sąnario už žius raudonligei yra nuo 3 iki 12
653 W e s t 79th S t r e e t
filtrais neįstengiama jų iškošti, simptomų pradžią, reikia tuojau ma paršiukų tonsiluose bei ligos
Vidines:
degimas. Dažniausiai liga užsi* mėnesių, tačiau dažnai susirgimų
Rezid. 1908 South Troy Street
pasitaiko ir senesnių gyvulių tar
jokiomis priemonėmis nepavyks- i gulti lovon, gerti daug šilto van paliestose vietose odoje. Ši bak Blužnis nepasikeičia.
tęsia apie 3 savaites, maža da pe.
Vai.
pirm., antrad.. ketv., penkt.
Illinois valstybėje daugumas
Limfų
mazgai
užkrėsti,
krau
1—4 ir 7—8:80
ta jų izoliuoti. Atrodo, kad tų I dens ir valgyt įtik skystą mais- terija taip p a t dažnai būna są
lis sugyja per trumpesnį laiką, susirgimų raudonlige įvyksta pir
trečiad. ir šeSt. 9—12
muosiuose keturiuose amžiaus mė
uždegimo
priežastimi. juoti.
influenzinių virusų y r a keletas; tą bei pašaukti savo gydytoją, narių
Pilvo gleivinės uždegimas retas o kaikurie atvejai užtrunka il nėšiuose, apie 16% suserga pir
giau.
rūšių, ir kiekviena rūšis vis ki-: Su gydytojo pagalba greičiau Bakterija y r a atspari džiovi reiškinys.
mame mėnesyje (Morrill).
DR. STRIK0L
taip j žmogaus sveikatą veikia.! ir lengviau persirgsi ir išvengsi nimui, rūkymui, sūdymui, eilę< Kraujavimai aštriau didžiosios
Apsaugos priemonės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Iš
"Questions
and
Answers
Vežarnose.
metų
išsilaiko
ganyklose,
pur
Nors tie virusai y r a nematomi, tavo sveikatą naikinančių komp
4645 So. Ashland Ave., Chicago
Kraujo taškeliai balso dėžutėje
Vengti apsikrėtimo; ypatin- terinory", 1951.
vuose, ilgai nežūsta pūvančioje (epiglottis), kvėpavimo gerkloje,
bet iš jų veikimo gydytojai gau likacijų.
VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., SeS
.
. ,
;i
: !
tad. ir sekmad. tik-pagal sutarti.
ai t u n b u t l
na apytikrj vaizdą anie influen- IHBlR'ifi^^S^s^ ^'*''' "- '"
mėsoje ir sugedusiame vande inkstuose, šlapumo pūslėje randa-l S
saugomos kiaulės
i>fl*« ir buto tel. OL. 2-138S
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1980
ma
abejose
ligose.
,nuo
apkrėtimo
raudonlige.
SauJei neatsilieps viršminčt* telefonai.
nyje. Todėl liga kartą
ūkyje
zos virusus ir deda pastangas! Daktaro atsakymai į
DR. F. V. KAUNAS
šaukite Mldway 3-0001
Kiaulių
cholera
absoliučiai
n
e
|
nors
ir
mažiausių
susig
o
t
i
s
surasti ir pavartoti geriausias'
klausimus
pasirodžiusi paprastai kartoja pavojinga apsikrcsti žmogui.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
j *» . •,.
, ,
1336 So. 49th Ct., Cicero
priemones kovai su influenzos'i . . .
DR. FL. TALLAT-KELPŠA
n
v
'žeidime, per kuriuos bakterijom Kasdien
Pas lie- si, kol ligos sukėlėjas visiškai
10—12
ryte
ir
6—8
v.
vak.
IR CHIRURGAS
,.
Atsakymas
O, K.
liga.
Žmonių susirgimai
patektų į organizmą. Didžiau. šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. GYDYTOJAS
tuves
dažniausiai
vyksta "gy- i sunaikinamas. Bakterija
nėra
Spec. chirurgines ligos
Butas 1832 So. 49th Ct.
Po I pasaulinio karo, 1918 —
Dažniausiai žmonės apsikre- sio atsargumo turi prisilaikyti
venimo permaina" (klimakteri- atspari karščiui: drėgnoj 55°C
DR. E. TALLAT-KELPŠA
2 metais, siautė visame pasau
dirbantieji
žuvininkystėje.
čia
raudonlige
per
žaizdas
ran
ja) tarpe 45 ir 55 metų am- temperatūroje per 10 min. žū
Telefonai REHance 5-1811
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lyje influenzos epidemija. Vien
kose. Daugumas atvejų užre
5002 West 16th Street
DR. WALTER J. KIRSTUK
tik Amerikoje
mirė nuo tos įžiaus. Bet y r a ir išimčių to- na.
ro| ottm H F t-rtflM), re, P R 8-7333
Vai.; kasdien 6-8 p.p., šefit. 2-4 p.p
PHYSICIAN and SURGEON
tarpe
dirbančiųjų
Apsikrėtimo šaltiniai. Rau- gistruota
"špankos
influenzos" daugiau jkių, kad kartais mėnesinės baiTol.
Ofiso TO 8-0950 Roz.: RO 2-2387
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
DR. ANTANAS ALEKNA
Jei
neatsiliepia
šaukit CEntral 6-2294
jgiasi
vos
tik
35
metų
sulaukus.
donlige
sergančios
kiaulės
iš-i
kiaulių
auginime
bei
kiaulienos
3925 West 59th Street
pusė miliono žmonių. Daug tūk
(ALEKNAVIČIUS)
VAL. 2—4 popiet, 6:80—8:80 vak.
medžiagos
turi mėsos perdirbime. Pvz., per GYDY0OJAS 1H CHIRURGAS
stančių lietuvių
tuomet mirė I Pietų kraštų moterys anksčiau skiriamosios
Tel. ofiso HE. 4-2123. roz 1»K. rt-848'
Trečiad. pagal sutarti
1957
W.
Garfield
Blvd.
nuo tos baisios "pliu". Apie subręsta ir anksčiau pasensta, j gausu skaičių ligos sukėlėjų, mažą žaizdelę mėsininko ran
DR. V. P. TUMAS0NIS
VAL: 1—4 Ir 6—9
Tel. ofiso ir buto OLymple 2-4159
dvidešimt milionų žmon ; ų tuo negu mūsų gražiosios lietuvai šioms medžiagoms patekus į koje, smailiu lavono kaulu pra Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
išskyrus
ketvlrtad.
ir
sekmad.
tės.
durtą,
patekusios
bakterijos
DR.
P.
KISIELIUS
Spec. chirurgines ligos
gyvulių
organizmą,
jis
apkre
met mirė pasaulyje: daugiau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6255 South Western Avenue
čiamas. Bendrosios gyvulių su iššaukia užkrėtimą su dideliu
krito nuo tos ligos, negu nuo
DR.
BR.
BEIN0RIUS
1435
So.
49
th
Ct.,
Cicero
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak
Atsakymas M. B. — Par pirkimo bei apdirbimo vietos paraudonavimu aplinkui. Dau
kulkų kare.
še.štad. 2—4 p. p. Trečiad. ii
Kasdien
1—3
v.
ir
6—8
v.
vakaro.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kinsonizmo (rankų tirtėjimo) yra dideli ligos platinimo šalti giau negu pusė visų susirgimų
sekmadieniais uždaryta
šeštadieniais 12—2 v. ir h—6 v. v.
Šiemet taipgi siaučia influen visiškai išgydyti negalima, bet
G656 So. Halsted Street
B u t a s 1004 So. lOth A v e .
Telefonas DAnube 6-fi25
za po visą Ameriką. Ir jau Chi- vaistų pagalba galima simpto niai. Kiaulienos liekanos taip Philadelphijoje 1939 m. įvyko K a m p a s Marąuette Rd. ir Halsted St. Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jol
skerdyklų
darbininkų. Vai.: 7—-i; kasdiena, šeštad. 3—6,
DR. A. VALIS-LABOKAS
neatsiliepia, Saukite KEdZle 3-2868
cagoje sausio mėn. vidury tūks mą sušvelninti taip, kad ran pat dažnai būna užkrėtimo (at tarpe
T e l : Ofiso WE. 6-2811
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Namų
WA. 6-2990
tančius žmonių influenza pa kos mažiau tirtės ir žmogus ga skirų atvejų) priežastimi. Dėl Taip p a t y r a atsitikimų studen
DR. EMILY V. KRUKAS
Spec. Moterų Ligos
UYDVTOJA IR CHIRURGE
guldė j lovas...v Influenzos epi lės gerti maistą iš puodelio, ne- bakterijos atsparumo rūkymui tų tarpe, kurie apsikrečia prak Tel. ofiso VI. 7-6588. rez. RE. 7-7868
3267
S. Halsted St.
4146
S.
Archer
Ave.
, ,
. . .ir sūdymui šituo būdu paruosti tikos darbuose prie arklių la
S'al.:
1-4 Ir 0-8 vak.
demija jau palietė ir lietuvių mi apsilaistydamas sau krutinę.
DR. BIEZIS
Ne
-,,,.,.
,
V^ALi. Kasdien popiet nuo 12-2:30 v
Šeštadieniais 1-4 v. p. p.
vonų
preparavimo.
Tačiau
ne
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nias. Laimei, šiemet influenzos vien ttik
*^iA4. gauna „««
: i / senstelėję
par j produktai taipogi sudaro pavojų maža atvejų
TrečladienJ tik susitarus
2201 VVest Cermak Road
TeJ. ofiso VI 2-1581 Roz. D R 3-0730
sutinkame p a s
rūšis yra žymiai silpnesnė, negu kinsonizmą, bet kartais ir jau apsikrėsti.
Žuvų
produktai,
VAL..: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak.
DR. V. VILEIŠIS
anoji "špankos" rūšis. Šiemet nieji gal itą nemalonią ligą gau naudojami kaipo baltymų prie žvejus, žuvies prekybininkus, Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. Tel. ofiso YA. 7-6557- rez. RE, 7-49C6
Šeštad.
tik
nuo
1—8
vai.
popiet.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
DR. FRAHK C. KWINN
nuo influenzos epidemijos mirš ti.
das gyvulių maitinime, dažnai bei žuvienos perdirbime esan
Itozld. 3241 W. 66th PliAOE
K a m p a s Halsted ir 3 1 - o s gatvių.
(
K
V
I
E
Č
I
N
S
K
A
S
)
čius, kurie su kiaulėmis jokių
ta nedaug žmonių, bet nuostolių
iššaukia apsikrėtimą.
802 W. 3 1 s t S t r .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ! Pričniimo
Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324
valandos: 6-—8;30 p. p.
reikalų
nėra
turėję.
Visu
J.
A.
visgi padaro.
1651 VVest 47th Street
Atsakymas J . D. — Ramu Skirtumai tarp raudonligės
šeštadieniais 1—4 p. p.
DR.
PETER
T.
BRAZIS
LIGONIUI PRIIMA: Kasdien nuo 2
V-ių Atlanto pakraščiu pasi
Trečiadieniais tik susitarus
Simptomai. Tipingi šiemeti nės angliškai vadinasi "German
ir kiaulei choleros
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:30
v. v. Išskyrus trečiad. Ir šeštad. vak
nės influenzos simptomai yra Chamomile". Santai angliškai
2434 West 71st Street
»•
••
Tel. ofiso 1»R. 0-0440. roz. HE. 4-3150
Dažnai
nelengva
atskirti
maždaug tokie: ligonis staiga v a d m w r i « C atnip". Mano nuoVai. Pirm., ketvir.. penkt. 1-4 ir 7-9
DR. ANTANAS LIPSKIS
DR. F. C. VVINSKUNAS
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties
pasijunt anegerai. Visas kfinas \
^ botaniškieji (augaliniai) šias dvi pavojingiausias kiau
Paj ieškau Viktoro Snapščio,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pašiurpsta, šaltis krečia, tom- j v a i s t a į n ė r a b l o g e s n i > g a l d a r lių ligas vieną nuo kitos. Aku• >d«aa Ir rezidencija—TArds 7-S626
gyvenančio
Philadelphijoje.
4206 West 26th Street
2420 West Marąuette Rd.
ir YArds 7-7410
peratura pakyla, darosi silpna, g c r e s n i > n e g u s i n tetiškieji che- tinėje choleros formoje gyvu
Vai.
antrad.,
ketvlrtad.
ir
šeštad.
7-9!vAL.
nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak
DR. G. J. B YLAITIS
Trečiad.
v. v.
liai serga keletą dienų iki mir Pr. Buzevičius, 155 Rosholme
galvą skauda arba svaigsta, da-1 m i š k i v a i g t a i
Kitu laiku pagal susitarimą. ! Trečiad. ir Šeštad. pagul sutartį
Medicinoje y r a
Rd., Toronto, O n t , Canada.
Vidaus, valku, nervu gydytojai Tel. Ofls. LA 1-4S10; llez. GR 7-8315
rosi ledaka, valgyti nesinori, i n a u d o j a m a v i s k a s , k a a t ik sėk- ties, aštrioje - - greitoje rau
Tel. ofiso CA. 0-0257. rez. PR. 0-0059
DR. JONAS VALAITIS
Tel. ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4732
donligės formoje miršta per
Jieškau seserų Stasės BokuGydytojas ir chirurgai
raumenya ir visi sąnariai sopa mingiausiai ligą gydo.
DR. P. Z. ZALAT0RIS
DR.
A.
MACIŪNAS
4088
So.
Archer
Ava.
keletą
valandų
po
pirmųjų
li
čionaitės
ir
Onos
Bokučionaitės
Alsavimo organai taipgi tampa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL.: plrmad., trečiad., Jr penktad.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gos
simptomų
pasirodymo.
gyvenančių
Šilalės
miestely,
6:30 iki 8:30 P. M.
paliesti: nosyje jaučiasi karštis,
Atsakymas P. P. — Tamstos
1821 So. Halsted Street
^ 2423 VVest 63rd Street
Kitomis
dienomis,
susitarus.
Rezid.
OOOO S. Artesian Ave.
(kampas 63 ir Artesian)
čiaudulys kartais y r a gan įky klausimas: "kame ir kur yra Kiaulių cholera y r a progresyvi Tauragės apskr. Jieško Marija
VAL.
11
v.
r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v.
VAU 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak.
rus, ir nosies, sumirgai lašnoja, ribos tarpe burtų ir psychotera* nė liga, labai retais atvejais Pisarėvas, 3304 W. l l l t h St., Tel. ofiso WA. 8-8060. rez. CO. 4-1187 Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždai
Telefonas OLympio 2-4270
kartais gerklę skauda ir balsas j p i j o s » y r a g a n įdomus, gan svar susirgę gyvuliai
neatsigauna Chicago 43, UI.
DR. Z. DANILEVIČIUS
Ofiso tol. PI 5-5575, roz. VI 7 189
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gali užkimti.
j ^Xls> b e t p e r platus, kad Čia gali- (sunaikinti ligos paliestus ir įta
DR. P. ATKOČIŪNAS
Jieškau
Charlie,
su
kuriuo
DR. F. MAŽEIKA
10748 So. Michigan Ave.
Jei laike influenzos neįvyksta ! m a b ū t u trumpai ir išsamiai iš- riamus gyvulius ir dezinfekuoti
DANTISTAS
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.)
grįžau
iš
Petrapilio
į
Lietuvą
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
komphkacijų, tinkamai gydant,, a i škinti. Būtų gerai, kad tams- vietą!), lengvesne raudonligės
144.6 So. 40th Court, Cicero
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak.
1922
m.,
vasario
men.
Aleksan
VAL.
antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p.
10756
S.
Michigan
Ave.
Ligonius priima tik pagal susitarimą
žmogus pasveiksta per- 2
I | t a t u o k i a u s i m u parašytumei at- forma sergantieji gyvuliai daž
penkt. 8—6, 7—9 p. p.
Rezid.:
10838
So.
VVabasli
Ave.
dras Pisarčvas, 3304 W. l l l t h
Valandos 8:30—10:30 ryte, 7—!) v. v.
dienas. Bet jei tos komplika skirą straipsnį ir, spaudoje pa nai išvengia mirties.
3147 S. Halsted S t , Chicago
Treč. ir So8t. 8:30—lo:30 ryte
Tel. Ofiso VL 7-0600. rtjz. VI. 7-7308
St., Chicago 43, 111.
VAL.:
pirm., treč., šešt. 1-—8 p. p.
cijos susidaro plaučiuose, tada skelbęs, ginčų sukeltumei. Aš
Kitokios skirtingos žymės
penkt. 10—12 ryte
DR. BR. GAIŽIŪNAS
jau yra baisu. O komplikacijos su tamstos nuomone sutinku,
Išorinės:
TADO BALČIŪNO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Dr. Edvvard B. MURAUSKAS
DR. B. C. BRUŽAS
dažniausiai atsiranda pas tuos,
R
a
u
d
o
n
l
i
g
ė
.
Ligos
krize
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
kad tūli lietuviai gydytojai, ku greita. Sergantieji gyvuliai judrūs
DANTISTAS
(Speo. moterų ligos ir akušerija)
kurie influenza apsirgę nuspren
TAISYMAS
2750 West 71st Street
Prifimlmo valandos pagal susitarimą
4055
Archer
Ave.
(prie California Ave.)
LONGINES, WITTNAUER. BULOVĄ Kampas Arojier ir California Ave.
džia "nepasiduoti", lovon negu- rie sakosi nuo "prietarų ir bur iki mirties.
LIGONIUS
PRIIMA: kasdien nuo 1
Dažnas
reiškinys
paralyžius.
4003 Archer Avenue
laikrodžiai tikrai
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p.
tų atsipalaidavę", patys fakti- Net augštą karštį aurėdami gy ir kt. šveicariški
ia ir tinkamai nesigydo.
Iki
4
ir
nuo
7
Iki
9
v.
v.
šeštad.
nuo
žemomis kainomis.
Truput}
J rytus nuo California
išskyrus sekmadienius.
2
lkl
4
v.
Trečiad.
pagal
susitarimą.
Tel.
YArds 7-7772
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 Tel. Ofieo YA. 7-1166. rez. DA. 6-1126
Gydymas. Laike epidemijos nai 1 burtus tiki ir "placebas" vuliai ėda.
Susitarimui skamb. GRo. 6- 1 32l,
jei neatsiliepia
VTneennėn 6-39>.i>
Viduriavimas retai.
DARBO VAL.: 9-2:80 ir 4-8 v. v.
reikia vengti sergančios ir čiau- duoda savo ligoniams.
DR.
J.
GUDAUSKAS
u
" ~ DR. A. P. STULGA
šeštadieniais 10-2:80 ir 4-8 v. v
Temperatūra 103 —108° P.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Ofiso ir buto tclef. HEmlock 4-5815
DANTISTAS
756 West 35th Street
DR. A. NARBUTAS
2723 West 71st S t
(kampas Halsted ir 35-ta gatvfi)
PrJSmimo
laikas pag;il susitarimą
Vasario 14-tą dieną — Lietuvių VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p . p . kas GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Lietuviy Auditorija
SAUSIO 31 0 . VYRŲ KVARTETAS Iš NEW YORK'0,
Telefonas
GRovehiU 6-U785
6757 S. Western Ave.
Auditorijoje Įvyks tradicinis dien išskyrus trečiadienius. Atidarą
1—4 vai.
vedamas ALGIO KAČANAUSKO 7:30 vai. vak.
Vai.: 6:30-8:30 vai. vak.
31J3 So. Halsted St.
K A U K I Ų T 5 A L I U S ! Rez. šeštadieniais
3247 S. I M I Ii ALI) AVE.
Treč. ir šešt. 2-4 p. p.
DR. flNTHONY WILLIAMS
Telefonas:
VASARIO l 0., ELZBIETOS KARDELIENĖS GASTROLES
šešt.
vak.
Ir
sekm.
uždaryta
Visiems parengimams groja
(VILIMAS)
TELEFONAI
4:30 vai. popiet
VICTORY 2-6172
BALIO PAKŠTO ORKESTRAS Ofiso
DANTISTAS
Buto
ofiso telefonas Vlrguuh i.>nxt
Fillmore 3-2007
COlumbiu 1-6100
6322 South VVestern Avenue

ONEMS PAVOJINGOS GYVULIU LIGOS

SVEIKATA BRANGUS TURTAS

—

•

m n

i m u • — ••••••

I.I • •

i

j , , , i—fc..

.n.. .i • _ — „— .

įimai

DR. K. JABLONSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
154 North Broadway

TAUPYKITE SAUSIAI IR P E L N I N G A M !
Mes kviečiame lietu vi us pasidėti MVO taupomus pinigu* i Chicago Savings and Loan Associatfon, kuri yra proporcionaliai viena U
•markiatuiai auganciy taupymo jataigų 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 U anksto neprižada, bet
risada išmoka aukštą dividendą.
MŪSŲ TURTAS SIEKIA BAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLEBIŲ ($10,000,000.00)

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION
6234 South Westem Ave.

Chicago

Phone GRovehiU 6-7575

JOHN PAKEL, President
I fl TlfVRK \
M l j I !•• F i J f Y i i

1CTAir A
llJl/alUn

•

V

*'*°<1<»: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4
Po Pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais
ouo 9 ryto iki 2 po pietų.
•

•

M M

—

I

II
*"i

M

MULUOS H PAlUk, 1LL.
Vai. 6:80-9 vai. vak., išskyrus sekm
Ofiso GRovehlll 6-4020
Rezidencijos Hllltop 5-1560

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 šeštad. pagal sutart)

DR. AL. RAČKUS

Priėmimo

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
4204 Archer Avenue
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v

laikas pagal
telefonu.

tViInCnriA*

''KovotHli

susitarimą
4-SA49

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
2f» metų patrriinas

Dr. Antanas Rudokas, 0 . D.

Tel. VArds 7-1829
Pritaiko akinius

Tikrina akis; pritaiko akiniu*
keičia stiklus Ir renius.

Kreivas akis
ištaiso
Ofl^H-s Ir Mliinin dirbtuve

4701 S. Damen Ave.. Chicago, Iii
šaukite — VA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad
tik susitarus

756 Wcst 35th Street

VAL nuo 10 iki 2. nuo 6 iki S, tre
čiad. nuo 10—12; šeStad. 10—8 p. p.
~~»
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Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199 Tel. ofiso CL. 4-0253- re*. YA. 7-«38>-

DR. A. JENKINS

DR. A. Z. ŠAULYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJA IR CHIRURGft
4615 So. Ashland Ave. (kamb. 211)
Vai. 12-3 ir 6:80-8:80 p. p.
2500 West 63rd Street
Treč. t r šešt. 1-4 p p
VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30
Rez.
4420 So. Talman Ave.
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta
(LIETUVIS OTDYTOJAS)

GRovehiU 6-1595

Tel. ofiso YA. 7-0664. rez. MI 8-28«<

DR. ALDONA A. JUŠKA

DR. CHARLES SEGAL

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4740 So. Ashland Avenue

PRITAIKO AKINIUS
(antraa augštas)
Valandos: 9—13 ir 7—9 v. v. pagal
susitarimą, išskyrus trečiadienius
OFISO VAL: 10 iki 12 v. ryto; nuo
2
Iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:S0 r. v.
2422 Weat Marąuette fid.
-

DR. J. J. SMETANA, JR.
OPTOMETRISTAS
1801 So. Ashland Avenue

VAL. plrmad.. antrad., ketvlrtad.,
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v.
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 Iki
12; 1:80 iki 3 vai. po pietų
CAnal
ti-0523
Platt Bld£

PERSKAITC

"DRAUGĄ",

DUOKITE J J KITIEMS.

/'

l.

s

Antradieiiis ; sausio 27 d., 1953
• •

DRAUGAS

Klaipėdos krašto atvadavimo 30 m. sukaktis

RIETO | KAILJ PRlE&tJI

Klaipėdos kra&to lietuviu
nuotaikos

Gorkio mieste

Sovietų vyriausybės organas
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND
Ir visur ,kur paprastas kraš "Izviestijoa" Nr. 301, šalia eili
JURGIS
PftTERAITIS,
Chlcftgo
2334 S. Oakley A ve., Chlcngo 8, III. Tel. Vlrginia 7-6040; 7-0041; 7-0042
nės propagandos, negali nuslėp
to
gyventojas
ir
ūkininkas
su
F:»itered ag Second-CluM Mattor Mareli 31, 1916, at Chlcajfo, flllnols
čių elementas nenorėjo tikėli,
(Tęsinys)
viešuoju gyvenimu susidūrė, jis ti Ir didelių trūkumų. Iš Gor
I'n<lei \)w Ael ot March 3, 1879.
kio pranešama apie pareigūnų
kad Vokietija buvo nugalėta.
nejautė
didelio
pasikeitimo.
T
Didelės vokiečiu teises
Sl BSCRlPTION RATES
neatsjskaitymus. Sistematiškai
Member of the Catholie Press Ass'n
:Rytų fronto sujrima.s ir kapiDaug
kur
buvo
kaip
ir
senes
$8.00
per
year
outside
of
Chicago
i
Publlahed datly. t i c t p t Sundays.
neišpildomas butų statybos pla
$9,00 p<*r year In Chicago & Cicero: j Tačiau, ne visi sukilėlių troš ituliacija Vakaruose
jiems atniais
kaizerių
laikais.
Jis
at
by tbo
$&.<>(> por year in Canuda
nas. Blogai dirbą komunalinės
Ltthuanian Catholll Prusa Socloty
kimai išsipildė. Klaipėdos kraš- įrodė daugiau tik kaip vok.
Koroign $11.00 por year.
liko valdžios atžvilgiu tas pa įmonės, ypač daug nusiskundi*
PRENUMERATA:
Metams
»4 metg
3 mflit..
i men tas buvo išlaisvintas
daugiau vadų pauarylas nesusipratimas
čias prievoles ir* mokėjo tuos j m ų dėl vandens kanalizacijos,
S&.00
$8.76
I i ,rChioagoJ Ir CiceroJ
$9.00
- Kitur JAV ir Kanadoje
$8.00
ii.oo įtik politine, išorine prasme. Jo ir nepilnas visų gal.mybių iš
$4.&o
$2.60
pačius mokesčius, kaip ir auk- Būna atsitikimų, kad gana ilgą
tylenyje
$U.OO
^o.f>(>
$3.00
I vidaus gyvenimas liko ir toliau naudojimas. Todėl ir Versailio
sčiau. Beveik visur sėdėjo tie laiką vandentiekis neduoda van~~
~
j žymia dalim buvusios vokiškos sutarties uždėtos karo naštos
patys ponai, kalbėjo ta pačia dens atskiriems rajonams. VieN e 8 U n a U d
Redakcija straipsnius taiso savo nuoAUVa.
« ^
t
r
a
d
i
c
i
j
ų
į
t
a
k
o
j
*
,
fej
toių
a
i
s
k
y
r
i
l
l
i
a
^
l
U
O
Voir
vokiečių kalba ir tvarkė jo tos pramonės įmonės permažai
saugo, Juos Rražlna tik Ii anksto susitarus Redakcija "
j
Šalia
Ambasadorių
Konferencikietijoa
buvo
jiems
bereikalinreikalus pagal seną formą.
i teduoda baldų ir kitų plataus
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus pras;4u>
jos vokiečiams suteiktos auto^ I gi dalyką.. Sparčiai taisydami
vartojimo dalykų. Nusiskun
Krašto
lietuviui
atrodė,
kad
nomijos, Klaipėdos kr. nuo j karo nemalonumus, jie atkreidžiama, kad tuo pačiu klausimu
l
liet.
kalba
ir*
lietuviškumas
Vokietijos atskyrus,
Reicho įpė ypatingą dėmes] ii- į prarapriimama dešimtys sprendimų
Capt. Dolphin Overton, iš
S. C,
kovinio esąs, kaip ir anksčiau, tik so ir nesirūpinama jų įgyvendinti.
{Komisaias gialas r ambsd0lfsluosius kraštus ir stengėsi Andrevvs,
vokielybę ' sprausminio lėktuvo pilotas, džiaus žmonių dalykas, turįs Dėl plytų gamybos per* pusan
Aek galėdami
Visas pasaulis nekantriai laukia naujosios Amerikos užsie- j spėjo sudaryt: su Vokietijos cen
ten kk*ek
galėčiau
sausio 21 d. Korėjos karo lau
daugiau reikšmės tik jo namų trų metų priimta 13 sprendimų,
nio politikos paryškėjimo. Laisvasis pasaulis su džiaugsmu ar | vyriausybe visa. eilf susitari- remti ir išlaikyti, kad jų ar j ke numušė du priedo lėktu
gyvenime, kaimo aplinkoje ir ir visdėlto — jų gamyba nepa
nerimu turės prie jos derintis. Sovietinis pasaulis naująją Ame- | mų, kurie užtikrino svarbes- gumentai ir pretenzijos į las i vus, per keturias dienas jis
sunaikino priešo 5 lėktuvus ir
religiniuose dalykuose. Jis ne daugėjo ir* jų kiekybė nepagerė
nesusilpnėtų,
18-tame \ dar
rikos politiką bus priverstas naujai peržvelgti ir padaryti sa- | niam vokietybės elementui Kla* jritiij
vieną sužalojo. Capt.
jautė nieko efektyvesnio, kas jo. Butų remontai lėtai tevykvas išvadas. Pavergtieji kraštai tikisi, gal Eisenhovverio politi pėdos krašte jo teisinę padėtį šimtmety įsteigti valužios fon
Overton tapo karžygiu. (1NS)
domi
būtų
turėjęs
apčiuopiamesnės
;
- "Ispolkomas žino mūsų
ka ir jų viltis padidins. Tuo tarpu prezidento Eisenhovverio už ir gerą materialinę ateitį. Alian dai, kaip, pav., "Ostsiedlungssienio politika dar nėra išryškėjusi. Ligi šios dienos ji tebėra tams nespriešhmnt, ne maža vverk", 'Gstpretissenhilte"
ir sis Klaipėdos autonominis sta įtakos į jo kasdieninį gyveni- reikalus; bet pagalbos neparetikrų ir netikrų spėliojimų ženkle. Matomas tik dinamiškumas dalis teisėjų, kunigų ir kitų panašiai, kurie rėmė anksčiau
mą. Dar palyginti silpni naujo jdo",' — nusiskundžiama per
naujosios užsienio politikos planus ruošiant. Ar tas dinamiš augštų valdininkų galėjo pasi-jvok. kolonizaciją Rytuose, bu< tutas. Ginant šiuo statutu, vo- lietuviško ryto spinduliai ne- laikraštį.
kiečių administracijos rankose d u u g . .j() t e u 2 k l i u d ė i r n e p a jėgė
kumas neišsisems ir bus vienodai veržlus ir gyvas sunkioje
lilcti' savo vietose, palaikydami i vo dabar praplėsti ir sustiprin- liko: švietimas, pradž
Maskvos šmeižtai
įr
vi jo stipriau naujesniam gyveni
kovoje už laisvojo pasaulio gyvybę ar mirtį?
net Vokietijos pilietybę ir jų ti. Jei anksčiau šie fondai buvo
nesiliauja
dūrinės mokyklos, bažnyčia mui išjudinti. Baltijos užgrū
Eisenhovverio dramatiška kelionė į Korėją ir skubus vals
tarnybos
buvo
neatšaukiamos,
daugiau
privatinės
iniciatyvos
Maskvcj leidžiamas „Komsotybės sekretoriaus John Foster Dulles ir karinės pagalbos ad
teismai, kra-Uo savivaldybės, dintas, jis pasiliko daugeliu at
(Jei
jie
buvo
kartais
iš
tarpobūdžio,
tai
dabar
jie
pasida:
ministratoriaus H. Staseno siuntimas j Vakarų Europą rodo,
mokešč ų ir draudimo įstaigos, žvilgiu šaltas, delsias ir nesi molskaja Pravda" neseniai iš
nybos
atleisti,
algos
turėjo
rė
vieši.
1928
m.
buvo
valdžios
jog naujoji Amerikos užsienio politika neapsiribos vien Europa
vidaus policija, vidaus susisie davė taip greitai į tariamas spausdino straipsnį pilną netiks
išleistas
specialus
vadin.
"Rytų
ar Azija, bet ji bus globalinė. Tiesa, Trumano — Achesono po jiems būti mokamos). Jie tu
lumų ir šmeižtų prieš katalikų
kimas, bibliotekos
miesto naujoves įsitraukiamas.
Pagalbos"
įstatymas,
kurio
rėjo
visas
vokiečių
tarnautojų
litika buvo taip pat globalinė, bet jai trūko globaliniams užsimo
Bažnyčią J. A. Valstybėse. Ne
teatras ir 1.1.
oficialus
uždavinys
buvo
neva
jimams vykdyti drąsos ir kietumo. Kertinis taškas buvo pa teises ir Vokietijos vyriausybė
dalia autonominių įstaigų, bu patiekdamas net tikslesnių staIšėmus
nedidelį
skaičių
lie
dėtas Europoje. Konservatyvi Anglijos politika turėjo daug mokėjo jiems 25% algos prie rytų Vokietijos žemės ūkio glo
vo administracijos sričių, kaip i tistinių davinių, straipsnio autuvių
mokytojų,
vaikai
buvo
įtakos Trumano — Achesono planuose, kuri šiandieniniuose do, šalia to, maža dalis senes ba ir šalia šio viešo tikslo buvo
muitai, paštas, geležinkeliai, | torius visą savo „įrodinėjimo"
valdiškose
mokyklose
ir
toliau
pasaulio sūkuriuose yra vis pavėluojanti. Ar Eisenhovverio — nių valdinmkų gavo iš Reicho išleidžiamos didelės sumos ir
pasienio policija ir t.t., kurios ! svorį deda ant sovietinės proDulles politika pajėgs išsilaisvinti iš svetimųjų įtakų, paženklin vyriausybės vadinamus vien atskirtųjų kraštų vokiško gai vokietinami. Didelis skaičius priklausė tiesiai Lietuvos vy- pagandos šūkių. Jis tvirtina,
liet. kalbos geriau riausybei. Tose vietose dirbo kad iš 256 religinių bendruometų labai dažnai pavėlavimų ir nepasisekimų vardu, ir sukurs kartinius algų skirtumų išmo valo rėmimui. O, pav., nacional mokytojų
savitą, amerikietišką, išplaukiančią iš Amerikos pajėgumo pa kėjimus ir kitokias pašalpas, I socializmo laikais, turėjo tokie nemokėjo ir nemanė jos moky
daugumoje tik lietuviai. Tai bu nių J. A. Valstybėse katalikų
sauliui vadovauti ir jam išgelbėti politiką, kuri tegali būti vie
tis,
o
vokiečių
daugumos
kraš
Rytprūsiai ir vokiečių mažu
vo, be abejo, svarbus veiksnys. Bažnyčia esanti aktyviausia
nintelis išsigelbėjimas j pražūtį žengiančiam pasauliui? Nau Vadinami vaikų priedai buvo
to
seimely
nebuvo
galima
pra
reakcine jėga. Toliau sako, kad
josios Amerikos užsienio politikos planai galutinai btis paruošti j autom, krašto valdžios moka mos apgyventas Klaipėdos kra vesti potvarkio, kuris būtų pri Tačiau, tos sritys jau pagal
tikromis
mi dvigubai augštesni, kaip li štas virsti lyg tam
savo paskirtį neturėjo tokių šiame krašte esą 5 kardinolai,
tik parvežus paskutines nuotaikas iš Europos.
nacių Rytų ekspansijos bazė vertęs ją išmokti. Jei tokie plačių ryšių su krašto gyven 20 arkivyskupų, 136 vyskupai
kusioj Lietuvoj ir 1.1.
TOUMŲJV RYTV ERDVft
Nemažas pajamas davė Klai mis ir talkininkais. Todėl vo mokytojai ir dėstydavo pagal tojų masėmis ir negalėjo turė ir 39,000 kunigų su 14,600 pa
nustatytą programą liet. kal
rapijų, kurie sudaro juodąją
Amerikos ir Vakarų Europos korespondentai bando atspė pėdai ir jos uostas, per kurį kiečių atkreiptas dėmesys į bą, tai jie atliko šį dalyką ti lietuviškumui tos auklėjan
čios reikšmės, kaip , pav., mo Vatikano armiją, vedančią re
ti Eisenhowerio politikos gaires, kurios gyvybiškai palies Toli ėjo apie du trečdaliai Lietuvos šias sritis buvo didelis.
akcinę ir antidemokratinę pro
Bet Klaipėdos krašte vokie- daugiau tik šių vyresnių lietu kyklos.
prekybos, kur atsiskaitymo ke
muosius Rytus, Artimuosius Rytus ir Europą.
vių mokinių pagalba. Jie nes
pagandą. Tikslumo nemėgstan
Jei Tolimuosius Rytus pratęsime nuo Korėjos ligi Malajų, liu nemaža dalis pajamų teko tybė nebuvo vien šiais neofi
(Bus daugiau)
čiam straipsnio autoriui turime
tai čia pamatysime ištisą karo areną, kurioje kovoje prieš ko ir Klaipėdos autonominei vai- cialiais keliais iš užsienio (Vo kiepijo meilės lietuvybei ir, kai
priminti, kad Amerikoj yra 4
munizmą dalyvauja bent milionas antikomunistinių karių. Ang ožiai.
kietijos) remiama ir palaiko bedami apie praeitį, aiškindavo
kardinolai, 27 arkivyskupai,
PAGELBĖK
lija jau 5 metai kovoja su raudonaisiais Malajuose. Daugiau
ma. Vokiečių mažumos viso mokiniams, kad jų tėvynė yra
Vokiečių pastangos išsilaikyti
158 vyskupai, 45,000 kunigų ir
kaip 400,000 prancūzų ir svetimšalių legionų armija veda žūt
kias teises ir* privilegijas ūžti Vokietija, arba Klaipėdos kraš
16,000 parapijų.
būtinę kovą Indokinijoje. Per pusę miliono pietų korėjiečių, ame
Pirmajam pasauliniam karui krino čia Paryžiau.. Amoasa tas. Iš to kilo vėliau ir vadi
rikiečių ir maža dalelė kitų kraštų karių krauju laisto Korėjos pasibaigus, šovinistinis vokie- dorių Konferencijos suteikta- nama memellaenderio sąvoka.
! m
Velnio nedorybes ir
žemę. Jei milionas antikomunistinių karių kautųsi Europoje,
Negeriau buvo ir kitose ad
~k&i
trečias pasaulinis karas seniai būtų prasidėjęs.
Trumano —
komunistai
Naujojo Amerikos augštojo komisaro Vakarų Vokietijai ' ministracijos srityse. Teismuo
Achesono politika globalinė buvo apytikriai tik iš vardo. Eisense
Net maldos po Mišių užkliu
paskyrimas
visaip
komentuojamas.
Vieniems
mokslo
žmogaus
teisėjai
ir
tarnautojai
taip
hovveriui lieka Tolimuose Rytuose daryti vienokį ar kitokį spren
vo
komunistiniams pareigū
pasiuntimas
į
Vakarų
Vokietiją
yra
geras
ženklas,
kitiems
—
pat
nemokėjo
ir
nevartojo
liet.
dimą. Jei tikėti diplomatinių korespondentų tikrais ar netikraisnams. Vengrų liaudies partijos
spėliojimais, Eisenhovveris turįs tokį Tolimųjų Rytų erdvės pla naujasis Amerikos vyras yra Vokietijos neutralizavimo šąli kalbos, nes vok. kalba turėjo
lyderis pareiškė protestą prieš
ną. Kaip galima greitesniu laiku sukuriama didelė pietų korė ninkas. Greičiausiai tai yra stambi pajėga, bet kartu pabrėžian lygias teises. Nesugebančiam
maldą į šv. Mykolą Arkangelą,
jiečių armija. Kinijos nacionalistų divizijos iš Formozos per ti, jog Vakarų Vokietijoje negali atgimti nacizmas, kuris pasku vokiškai kalbėti buvo galima,
^•1
kuri yra kalbama po šv. Mišių,
keliamos į Korėją. Amerikos kariai galės būti atitraukti tru tiniuoju metu ten stipriau pasireiškė, jei Vakarų Vokietija nori ž'noma, pasinaudoti vertėjais.
|Ej te#3
prašant jį, kad gintų nuo vel
H&js
putį į užnugarį. Amerika ryžtasi apsaugoti Japonijos oro Ir įsijungti į laisvojo r> < ^ulio bendruomenę.
Išėmus nedidelį skaičių senųjų
nio nedorybių ir žabangų. Mat,
jūros erdvę nuo svetimų lėktuvų ar laivų pasirodymo, nežiūrė
liet
patys komunistai prisijaučia,
Savo inauguracijos kalboje prez. Eisenhovveris pabrėžė, jog >
tarnautojų, panašiai buvo
dama iš to kylančių labai didelių tarptautinių pavojų. Amerika
lr
Pagelbėk sergantiems paraly
kad tas priešas, nuo kurio ti
daug daugiau parems pinigais ir ginklais Prancūzijos vedamą Amerika turi būti stipri. Tik jos pakankamas stiprumas padės ' se apskričių viršininkų įstaigožiaus
liga.
Sausio
29
d.
mo
kintieji prašosi apginami, yra
tinos rinks aukas Paralyžiaus
karą Indokinijoje, nes Indokinijos karas yra Korėjos karo dalis. įgyvendinti globalinės politikos uždavinius, kurie uždėti ant > valsčių savivaldybėse ir
Amerikos pečių.
St. Daunys , kitur.
ne kas kitas kaip komunizmas.
Fondui.
Bet kyla klausimas, ką darys sovietai? Ar jie norės leng
vai užleisti ar bent susilpninti dabar turimas pozicijas Tolimuo
siuose Rytuose? Ar nevengs ir toliau jų lėktuvai rodytis Japo ?22gyW?9WC
Jūra giedojo kantatos skambėjimu. Ir jūra kito, visa išspręsta, visa, kas jieškota ir iškentėta. Formos
JURGIS GLIAUDĄ VvW/WČg2S»jj
nijos erdvėje, kaip ligi šiol buvo? Niekas nežino, koks būtų
j i d a r ė s i v i s o r i š k e s n ė , v i s t r a p e s n ė , k a i p Č i u r l i o n i o k l a u s i m a s b u v o i š s p r ę s t a s , ir dėl t o v i s a , ką j i s d a b a r
Eisenhovverio atsakymas, jei sovietai toje erdvėje sudarytų nau
vizijų j ū r a . B a n g o s r i e d ė j o m i n k š t a i , j ų p a v i r š i u s b u - r a š ė , jį t e n k i n o i r d ž i u g i n o .
jus nesusipratimus.
vo žalsvo mašasto raukšlės. Bangos riedėjo ne jūros
Jis žinojo, kad visa tai dar nekartą bus taisoma,
paviršiumi, bet oru. Skirtumas tarp dviejų stichijų — Kad tai nėra formalinė atbaiga. Bet jis žinojo, kad tai
ARTIMIEJI RYTAI
P R E M I J Ų C^f A Š I S
R O M A N A S
vandens ir dangaus -r- pranyko. Bangos riedėjo oru, b u v o v i d i n ė f o r m a . K a d i š r e i š k i a m a k ū r i n i o siela, k u r i
Iranas, Egiptas ir Izraelis yra degantieji klausimai Arti
nusileisdamos iš mėlyno dangaus. Bangos buvo ramios, Rodžio forma apsireiškė jam pajūrio slėpiningume. Jis
mųjų Rytų erdvėje. Pirmasis Eisenhowewrio tikslas būsiąs
sruvenančios ir ritmingos. Ir putų nuometai, nenuvirs- rašė, jausdamasis iškilmingai, lyg melstųsi didžiulėje,
sutaikyti arabų kraštus su Izraeliu. Tai nelengvas uždavinys,
dami nuo bangų keterų, išsiskleisdavo po bangos plo puikioje šventovėje.
P
I
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kuriam įgyvendinti reikės didelių pastangų ir išminties. Ara
tį ir vyniojo ją mezginių tinklu. Kiekvienas putų purs
Kas herojiška ir kartu švelnu, kas stebuklinga ir
bai su žydų valstybe ligi šiol dar yra karo padėtyje. Prasidėjęs
las buvo atskiras mikrokosmas neaprėpiamas, begali kartu paprasta — suvokimas amžino ir kartu gyve
(Tęsinys)
sovietuose antisemitizmas gal Izraelio valstybę padarys sukalnis ir mažytis mažytis pasaulėlis.
nimiško — lietuvio sielps esmių sintezė. Jis rašė, ir tai
Satrys
sėdo
ant
vėsaus
kopos
smėlio,
apkabino
bamesne. Vakariečių nuolaidos Egipto naujajam valdovui Su
Žodžio, žodžio, vizijai reikia žodžio. Jo žodžio. buvo jo atsakymas į Čiurlionio viziją, į Sasnausko Bro
rankomis
kelius
ir
taip
sustingo,
stebėdamas
jūrą.
Ne
dano klausimu gali būti kelias į taiką su Izraeliu. Naftos rei
Biblinių pranašų monumentalumo, lietuviškos dainos lių garsus. Jis aidėjo pajaustomis idėjomis. Jis sten
kalai Irane dar vis tebėra susipainioję. Gera bent tai, jog ten aprėpiami toliai tartum sunkėsi | jo sielą ir pildė ją žodžio švelnumo. 2odžio neatskiriamo nuo gaidos. Ne gėsi idėjas įkūnyti žodžiuose.
pradeda išryškėti frontai. Karingasis premjeras Mossadegh, burtų. Jis tirpo jūros vaizde, o jūra tirpo jame.
nušalinamo, nepakeičiamo, kaip žodis dainoj. Žodžio
Rašė, kol jo šeima pabudo. Kol jis išgirdo savo
Buvo grožis, pilnas slėpinių: ta prieš aušrą besi tokio, kad jis išreikštų pavidalus ir garsą. Žodžio, kaip dukrelės traputį, kaip stiklinio varpelio skambėjimas,
išstūmęs anglus iš naftos laukų ir nutraukęs diplomatinius san
tykius su Anglija, su ta pačia energija tramdo ir raudonuosius, ilsinti jūra; gimusi ir vis aiškėjanti idėja ir ta skaisti gyvybės sultis.
juoką.' Tada jis metė rašęs ir grįžo dienon.
vienumos
meditacija.
kuriems talkininkauja ir religiniai Kashani fanatikai. Vakarie
Toks žodis bus jo kūrybos pamatas. Jo kūrinio,
Marija buvo prie dukters. Ji linksmai pažiūrėjo į
4
čių požiūriu, Mossadegh vis tik yra tradicinis Vakarų žmogus.
—- Garsas, pavidalas ir žodis, — ištarė šatrys. — jo lietuviškos Kalevalos, kuriam jis suteiks išsamiau- atėjusį pas jas vyrą ir nustebo. Jo pavargusiame veide
Nauji pasiūlymai teikia šiokių tokių vilčių Iraną laimėti Va Taip, garsas, pavidalas ir žodis.
sią, pilniausią ir brangiausią vardą, besilyginantį tik- buvo keista išraiška. Įkvėpimo svaigulys jo dar neapkarams. Stambesnė Amerikos parama Iranui gali turėti le
šitame realiame suvokime išsireiškė jo idėja. Tai tai su šventuoju motinos vardu — Lietuva.
leido, ir jai pasirodė, kad vyras ką tik grįžo ir kažinmiančios reikšmės netikros padėties išlyginimui. Artimųjų Ry ir buvo tas pamatas, kurio jis vis stokojo lietuviškos
Greta, pojūčio, kad tai, ką jis sukurs, bus monu kurio kito pasaulio, kuriame nesilanko paprasti žemės
tų erdvėje stambios Amerikos karo bazės. Sovietiniai pokštai Kalevalos statybai. Jo kūriniui, skirtam lietuvio sielos mentalu, amžina, nemirtinga, jis juto savyje baimę, žmonės.
čia negali lengvai pavykti.
sintezei.
kad ir jis liks nemirtingas; kad jo trapusis kūnas ir
Jis pagavo jos nustebusį žvilgsnį. Jis pagalvojo,
jo
asmeniškas
gyvenimas
peržengs
slėpiningą
gyveni
Jis žiūrėjo J besidriekianti tolumon ploti, girdėjo
kad jo veidas išvargęs.
KO LAUKTINA EUROPOJE?
trapų ir atsargų smulkių bangų tekštelėjimą į kranto mo ir mirties slenkstį ir gyvens nemirštančiame varde.
— Aš rašiau, — pasakė jis, — rašiau visą rytą.
Europos stiprinimas ryškus Eisenhcv/erio planuose. Jau brėžį ir čia tartum įstengė pramatyti būsimąjį kūrini.
Nuo kranto per plieninį jūros paviršių nusidriekė
— Aš taip džiaugiuosi, kad tu rašai, — pasakė
čiama, jog Europa bus spaudžiama greičiau Įgyvendinti gyni Paskirų idėjų nebebuvo. Slėpiningas bendrumas viską oranžiniai ruožai; jie nutįso kaip geltonai rusvi take Marija.
mosi įsipareigojimus. Tik gynimosi planų įgyvendinimas gali jungė i visumą: Čiurlionio Jūros sonatą, Sasnausko liai nuo kranto iki pat akiračio. Dar valandėlė, ir jūra
Žaisdamas su dukrele, jis papasakojo žmonai, kaip
K,".*; ..^.~:.~4-^i:_ u^i:^_ i n . .
• x_u
AJ A
m
j«__.
I
būti
vienintelis kelias Europai: ir
toliau gauti
Amerikos
dolerius.
I Brolių kantatos chorus ir jo būsimo kūrinio žodį.
pradėjo rausvėti, auksintis. Tiktai tolimas paslaptin- jis pabudo prieš saulei tekant, kaip pajūrio vienumoje
Sovietai rėks, jog Amerika visiškai kontroliuoja Europą. Kaž
Jis skendo savyje, ir tuščiame pajūryje pradėjo gas melsvas ruožas nesikeitė ir vis nesikeisdamas tįso i suvokė idėją ir kaip jis dabar patenkintas surastais pakas panašaus galį ir būti, nes šiandieninė Europa yra per lėta skambėti garsiai, aidingai ir iškilmingai — Brolių išilgai išgaubto akiračio.
j vidalais.
dabartiniam gyvenimo tempui. Tvirtai tikima, jog be rimtų įsi kantatos chorai. Pirma jis girdėjo jų gaidoje abejin
Saulė tekėjo po debesim. Debesis virš saulės vis
Kada jis tai pasakojo, visą laiką jo veide Marija
pareigojimų vargu ar Europa galės taip lengvai naudotis Ame gumo atspalvius, bet abejingumo motyvas ėmė užges labiau, vis tirščiau tvino raudonai auksine spalva. De matė slėpingojo ir paprastiems nežinomojo pasaulio
rikos doleriais, kaip buvo ligi šiol. Vakarų Vokietijos apgink ti, kilo kitas motyvas, pasitikįs savimi ir drąsus; abe besis buvo kruvinas.
šviesą. Už tai ji lenkėsi jam, ją kaupė pasidžiavimas
lavimo klausimas bus paskubintas, bet bus atsižvelgta ir 1 Pran jingumo motyvas pranyko, ir tada jau nevaržomi viešPasimaigydamas nuo vėsaus šalfcumėlio, šatrys juo.
cūzijos pageidavimus, nes Indokinijoj Prancūzijos vedamas ka patavo triumfuoją tonai, įtikiną savo teisumu ir dėl!skubiai grįžo namo. Ankstyvo ryto tykume jis greitai,
x (Bus daugiau)
ras Amerikai yra gyvybiniai svarbus.
to kupini šventumo.
• susikaupusiai ir tikrai pradėjo rašyti. Jam atrodė, kad
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AKADEMINIS SKAUTŲ SĄJŪDIS, Chicagos skyrius maloniai kviečia
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Groja padidintas K. SILIONO ORKESTRAS
su nauju šokių repertuaru

Šio vakaro pelnas skiriamas A. S. S.
Dr. VYDŪNO VARDO ŠALPOS FONDUI

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BALIUIE
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įeinant aukojama 1.50 dul.

Pradžia 6:30 vai. vak.

Lauksime visų atsilaikymo į šį parengimą.
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padėti kitiems. Kai viskas at tmei pašaipai - ėmė snigti, f kulka sudarkė kailį. Po geros Kitą dieną per uolų kainus i r ; Bet jaučiu, kad mano kambarodė pilnoje tvarkoje, paspau Pirmasis sniegas. Tai turbūt ir vakarienės pasimeldžiau ir
į dar neištirtus miškus pasiekė A ryje ant sienos kabantys ožio
dėme rankas ir
buvo priežastis, kad priekyje miegamąjį maišą. Upės šniokš- me kelią ir mūsų laukiantį sunk j ragai, kelios nuotraukos ir priSgt. R. V. MIŠAUSKAS
nepastebėjome nuskilusios uo- Jtimo 'liūliuojamas
'
. . . . . .
— Padėk Dieve!
greit . užmi
vezimį.
Pažvelgiau
atgal
s įminimai mane trauks dar 'kar
los.
Žinau
tik,
kad
žiebėm
pa
Nežinau,
kaip
aprašyti
pir
gau.
Pagaliau išaušta taip ilgai mo, nagų lupinėjimo į aštrias
Pragaro tarpeklis
nugalėtas! tą link Pragaro tarpeklio. Gaj...
šėlusiu
greičiu
į
kažką,
kažkas
kelionės valandą per
lauktas rytas. Ilgai ruoštasi, I uolas ir kitų "malonumų", pa- mąją
— Pykšt!! Ei kas ten atsi-!
!
planuota, aptarinėta ir štai
galiau pasiekėme tarpeklio apa- slenksčius, nes tai jausmas sun švilptelėjo ir panirau. Jaučiau, tiko. Jack, ar tu tvarkoj? —
jau ir paskutinioji kliūtis nu- čią. Po kojomis šniokštė per kiai įsivaizduojamas. Jeigu te kad atsitrenkiau į kažką, ban- Išgirdau per miegus ir vargais j •y
:
^
galėta: pavyko gauti trijų die- ,akmenis drumzlinas vanduo, ko kada joti ant pasibaidžiusio džiau griebti, nulydau ir vėl — negalais praplėšiau akis: iš !
Atmerkiau maišo rangėsi Lee, o Jack nie
nų atostogas, k a s kariuomenėje abiejose pusėse stiebėsi tamsūs jauno eržilo per raistus, grio į kažką įsikibau.
nėra taip lengva, žinoma, da- uolynai ir atrodė, kad net ir vius, duobes ir tvoras, tai yra akis, gi sustojau prie didžiulės kur nesimatė. Po k ; ek laiko ir
yisy žymiausiy išdirbysčiy. Kaina nuo
linio vadas truputį pasiraukė, ;besiniaukianti tolima padangė panašu, tik tiek, kad čia kar uolos apie desėtiką metrų nuo jis išniro iš tamsos, vilkdamas
$99.95 už 17 COIIŲ ir aukščiau
paniurnėjo, bet kai mes prie'primena m u m s : " "Palikit viltį, tais krenti 5—6 metrus į ūžian kranto. Prisišliejau d a r tvirčiau paskui save nedidelę kainų ka
savo prašymų pridūrėme, kad kurie čia atėjote!" Apsidairiau: čias putas, praleki pro šalį pil ir staiga kažkas taip timptelėjo tę (cougar). Jis pamalė ją beAutomatiškas patefonas, patsai maino visus
per
juosmenį,
kad
maniau
pernis žygis gali iškelti mūsų — ir draugų akys kažkaip migio-1 kų uolų, gauni kelis kibirus leslankiojant aplink stovyklą, iš
rekordus. Grafonola Simfonettą
$g9-95
karių vardą apylinkės gyvento- tos. Upės vanduo kaip ledas, dinio vandens į veidą, kyli aug piaus — tai srovės nešama su- sitraukė savo .45 kariuomenės
Su springsu gramofonas
. $|g.95
štyn, krenti, apsisuki putose, gniuŽus Valtis pakibo ant vir pistoletą ir pykštelėjo. Iš dejų tarpe, ir jis netekęs kantry- na bet
F. M. ir A. M. radio .
$$29-95 ir aukščiau
vės.
Tuo
'metu
mano
bičiuliai
,—• Kelio atgal nėra, todėl nėr prašauni kaip ekspresas, stab
Piano akordijonai, 120 basų, už
$99-95 ir aukščiau
sėtko metrų atstumo kulka su
bės mostelėjo ranka:
Pir teli vietoje ir panašiai. Tikrai, pasiekė krantą ir ėmė traukti aižė visą galvą, bet šiaip kailis
— Nešdinkitės, girdi, grei-' ko čia svajoti sustojus.
čiau, bet jei nusisuksit kur myn! Paraginu draugus, bet žmonės klykia, važiuodami pa valtį, palengva artindami prie tvarkoje.
sprandą, t a i kariuomenės teis ir pats mielai spaus čiau atgal. silinksminimo parkų kalnų trau manęs. Ką gi, teko d a r kartą
Rytą pasistiprinę katės mė- j
mas... — Žinoma, jam d a r nė Bet jeigu iki šiol niekur nepa- kinukais, moka už tai pinigą ir "pasimaudyti" šėlstančiam van
nespėjus baigti mes jau buvom sidaviau gamtos metamom kliu j nepajunta nė dešimtadalio to, denyje ir vėl visi buvom drau- sa, primenančia veršieną, leido- |
.mės toliau. Vėl keletą kartų.teuž durų: dar ko gero kitaip tims, tai būtų lyg ir negražu \ kas čia yra. Jausmas neišpasa- ge. Aš begriebdamas uolą nuko sustoti išpilti vandenį, vie- j
čia kapituliuoti... Kaip ten b e - i k y t a s : pasijunti menkutis, be- jsilupau porą nagų, Jaek persiapsigalvos.
i
Taip mūsų ilgai svajotas žy- būtų, bet po pusvalandžio jaujjėgis Viešpaties gamtos didybė-įplėšė savo rūbą ir nusidaužė ną kart net išsimaudyti, bet
gis prasidėjo. Savaičių savaitės įlipom nors ir virpančiom kojom j je, bet drauge jautiesi lyg ga- j kelį, bet šiaip viskas pavyko apskritai sekėsi neblogai, nes j
. $299-95 ir aukščiau
' " ne- gerai...
įpratom truputį valdyti valtį. • Spinet mažučiai pianai už
lopytos guminės valtys, t v a r - | į pripūstą guminę valtį.
| liūnas, kuriam niekas kelio
kyta neperšlampami drabužiai,
Taip kelionė prasidėjo. Žino-; pastos.
Mus priglaudęs krantas pa Pietų mitu bandėm pameškerio ]
valyta ginklai, tikrintos gelbė- ma, pradžioje "išsimaudėm" po i J a u p i r m a m i g ^
^
sirodė apie 200 metrų pločio ir ti. Čia laikosi daug didžiulių j
ya_
jimo juostos ir "nylon" virvės, r ą kartų, bet kai neperšlampa. | l a n ( J o m j S j
, v a n . vėl stati siena augštyn. Šioje erškėtrų (sudokų — sturgeon), !
stuktcIėjus
ir visa tai ruošta kelionei į j mi rūbai tikrai pasirodė e s ^ ! dens nušlifuotą uolą Lee i š v i r - ! v i c t o j e t a r p e k i i o g y l i s a p i e 5 " bet nors ir varto jom colinius j :
"Pragarą". Na, žinoma, ne į .nepcršlampami,. tai jokių "au- j t(> a ^ j ^ ^ ^ ^
^
500 pėdų. Krantas apaugęs eg- plieninius kablius ,nė vienos ne
tikrą pragarą, bet | « Pragaro ,kų" neturėjom. Pietų metu ao-Lėjimosi . ^ ^ v i g t i e k
U l ė m i s , pušimis, taip, kad po va- išlaikė — atsilenkė. Apylinkė
tarpeklį (Hell's Canyon), per irom-nenorom turėjome sustoti, \ p Q p u t o t u v a n ( jeniu
Po k e l i u ' l a n d ė , ė s J a u š : l d ė m ė s prie šiltos se matėsi narnamai kalniį ožių,
kurį teka srauni ir vylinga Gy- j nes priekyje girdėjosi ( t a r t l n u [ g e k i m d i i ų ,
degtu baltauodegių kalnų briedžių ir
k a j H | W k ė r u . | ugnelės. Sudėti parafiną
kitų kalnų gyventojų, bet kai ;
vates upė (Snake River). Ne- lūžimas. Gerai, kad sustojom lai. f l į „ l t r a u k 6 m
į
kai ir guminiuose
maišeliuose
maisto turėjome užtektinai, tai ;
daug žmonių bandė leistis pas- ku, nes už poros šimtu metrų Į v o g n e i š v i r t o m a t u k t e l ė j F, į pistoletai, kojinės peršlapo. Il
oasitenkinom tepadarydami keroviui per tarpeklį, o dar ma- vanduo kunkuliavo aplink as- .,,, ^ , , „ ,, ,
,
gai nelaukus, Jaek ėmė tvarkvD • •
f,
....
....
.
,
... .
! vandeninę uoią. Baimes nebulėtą nuotraukų. Ant virš up«L^
ziau gali pasigirti tai atlikę, na iLt n a s uolas
reiškia mes j a u
ti
koją,
Lee
—
lopyti
valtį,
tad
vo, tik tas keistas jausmas,
išsikišusios uolos neiliais jrašė
bet jeigu jie galėjo, tai kodėl I priartėjome prie upės t slenksman
teko
pasirūpinti
Maigiu.
kurio vedini žmonės puola į
me x savo vardus, aš dar pridė
mes negalim? Visi trys esam |čių. Bevalgant tolumoje matėSausu
skudurėliu
išvaliau
su
priešo ugnį, tarytum apsvaigi
jau "Lietuva", po to ant po
iš "Pararescue" dalinio, teko jme į kalnus besileidžiančius su mas, vien tik kautis, grumtis ir drėkusį šautuvą, šovinius ir iš
perklampoti Floridos pelkes, i parašiutais "miškų
gaisrinin- n u g a l ė t . P o r ą k a r t ų t e k o s u s  ėjau. Ilgai neteko klajoti, nes pieriaus užrašėme dalinio var
Californijos dykumas ir šiau kus" (Smoke jumpers), kurie , toti ir išpilti vandenį iš valties, atrodo, kad įvairūs slėnio "gy dą, datą, įdėjome į tuščią ne
.,
. \
rės ledynus, tai kas čia bebijos šiose apyhnkese vasaros saus- 6 Q . „.
ventojai" visiškai nesibaidė žino peršlampamą degtukų dėžutę ir
"T
.
.
.
.
i
Šautuvai
peršlapo
ir
yg
paskuM
,
"mažučio" Tarpeklio... Žinoma, tos metu turi nemažai darbo.
gaus. Po valandos parsinešiau uolos plyšyje palikome.
i
niekas meškos nebijo, kol ji už
Sudoroję savo maisto liku
mėlynąjį kalnų teterviną ir ne
Tos dienos vr!<;,re pas'.ekė- !
Jūs rasite pas Budri ką iškrautus naujausius rakandus, kur
mylios, bet kai ji priartėja...
čius, pritvirtiname savo rakan- S 0 P H I E
buvo matyti parodoje ir visų žymiausių Amerikos išdirbysB A R Č U S didelį kalnų ožį. Puikūs r a g a i , ' m e Salmon ir Snake upių sančių i r stilių.
tik g a i l a , k a d s t a m b a u s k a l i b r e ' t a k ą , k u r m ū s ų kelionė b a i g ė s i .
lft W G E S Stoties — B a n g a 1390
Kaip ten bebūtų, bet po pus | d u a P r i c v a l t i c a k r a š t u i r P a s i '
P
I
R
M
A
n.
iki
P
R
N
K
T
A
D
.
valandžio su visa savo manta ! r u o š ė m t a m - k a m a i a a t v y k o '
8:15 iki 9:30 vai. ryto
^ i
me: ke,ionci p e r
a
4r
si:STAI>. 8:30 iki 0:30 ryte
sunkvežimiu dūmėme link O r e - į
P M Pragaro
?
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS
VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTAT0M
gon ir Idaho valstybių s l e n o s J tarpeklį. Užsidėjome savo kieIš tos imt stoties PIRMADIENIO

PRAGARO TARPEKLIS

1953 METU NAUJOS PREKES

i
i

vakare nuo 7 iki 8 vai.

kurią sudaro Gyvatės upė. Pra- t u s o d i n i u s š a l m u s ' k a d a p v i r '
RADIO PROGRAMA
lėkėm pro keletą nedidelių mie ^ t u s n e l e k t u "rankioti paskiras
7121 SO. I«)CKWKLI) ST.
a l v o s daleles
aplinft
kokias
stelių ir pagaliau apie devintą ^
"
Chlcagn 29, 111. lIEnilock 4-2413
povandenines
uolas,
užsidėjom
valandą ryto pasiekėme tarpeklio pradžią, kur jis d a r negilus. ««»Wji«M> juostas,
prisitvirti
m
inklus ir
&S£T3 ę e ^ tik apie 1,000 pėdų... Sunkveži- ^
S
**U»»*ial, kiek \i^STFJ-^JBB5TK1
mio vairuotojas, išvertęs mūsų vienas pritvirtinom save 120
kuprines lauk, pažvelgė žemyn pėdų ilgio "nylon" virve prie
ir suniurnėjęs paskutinį "palai- valties, taip, kad jai apvirtus,
minimą",
primenantį
kažką j v i e n a 8 * ) a s i e k ^ k r a n t a ^iėt^
apie šonkaulių rankiojimą, nu
TELEVIZIJOS, KADIO IK j
dulkėjo atgal. Ukom vieni
FONOGRAFAI
trys draugai, dangų remia kal
GERA
NUOLAIDA
nynai, status lyg siena tarpek
Garantija — Išsimokėsimai
lis ir ten tolį< žemai tarytum
APARATŲ SUTA1SYMAS
gyvatė bcvnguojanti
Gyvatės
Užsisakykite baldus
liirbtaytM ir namuose atliekamas
upė...
tiesiai Iš lietuvių dirbtuves
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir
Pas
mus jcalite nusipirkti Įvairiu rflcerap
patarnavimas
garantuotas.
Na, tai ko čia judu nosis
fciu baldus, namu reikmenis: sallono
setJis. miega m i,i,j i; setus ir kitus l>alnukabinot? Eime žemyn, —
kaip paprastai šypsosi prancū
ARCHER AVENUE
zų kilmės Lee.

FURNITURE C0.

TCLCVISlOn

— Aš leisiuosi pirmas, — su
niurnu. Juodu sutinka. Nežinau Csales- service)
kodėl, bet. k u r reikia parinkti 3I20S. Halsted- DA-6-6887
kelią per uolynus, a r leistis vir
Įj^srsjs
vėmis, niekuo nepasitikiu. Tur
SIUVAMOS MASINOS
būt įpratimas. Kaip ten bebū
Ir
tų, bet. po keleto minučių jau
RASOM. MASI>:fiLftS
mes leidomės žemyn, žemyn, ta gaunamos geriausierala sąlygomis
rytum į pačias žemės gelmes. ARCHER SIUVIMO CENTRE
Kur galėjom leistis uolomis, 4170 S. Archer
BIshop 7-1049
buvo neblogai, bet ten kur te
1'erka. taiso, elektrifikuoja
KNBT
ko supti» anj. virvės virs aštrių
uolų, bet koki juokui iš galvos;
išdulkėjo. Aš bandžiau melstis, CONRAD'AS • FOTOGRAFAS
(LIETU VTS)
Jack tylėjo, t>ėe baudė po noMod-rnišlui įrengi* vieta
tsim keiktelėti, bet niekas ne»
įvairiom nuotraukojn. Spe
vyko: nervų įtempimas, nericialybe - vestuves. Jauna
i

UlOfiio

vedžiams duodama puiki
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražu i atliktas dar
bas.

Taip mūaų trijų dienų alostojOi. prasidėjo. Kinuina, po
trejeto valandų slidinėjimo, su\ 414 W£ST 63rd SIKĘĘ1
pi!nce: ( drebėjhs- keiių dauiy- Tel. E^ug. 4-5883 arba fi% 4-5840

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, m a t r a c u s ,
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus.
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą

ei e a «

Mes pagaminame fcaldus ir
pagal jūsų užsakymą

ROOSEVF.LT FURMTKRE
Lietuvių krautuve
Atidarti pirmadipnin ir kotvirladl^nio vakarais ilsi 0:3»
Atidarą gckmadleniaiu nuo i | iki Ą.'.U) vai. popiet
^
:

LENGVI IŠMOKĖJIMAI
^

PRADEK TAUPYTI PAS...

IDLANI) SAV
AND 10AN ASSOCIATION
4D38 Archer Avenue
Telefonas: Lflfayett«

Sav. JUOZAS KAZIKAITIS
4140 Arciier Avenue
Tel. LAfayette 3-3516
Prl«>S įsigydami baldus patlkrlnkitol
pas mus, gul j u m s bus ekonomiškiau '
užsisakyti tiesiai is
ls m
mūsų
asų dirbtuvSs.
dirbtuves,
•lei pageldlaujate. galSsime duoti \r Į
krodltan

Chisaso 32,
3-6719
With Built-ln Aerial for
Both UHF and VHF

KIEKVIENA SUSKAITĄ APDRAUSTA
IKI $10,000.00
M o k a m e Aukščiausius

3 lietiniai (elevizijoH inžinieriai ekspertai nutaikys jįūsų
televizija a r radiją sąžiningai Telefomiokitp CA 5-7237
D V Iv AI DOVANOS. ATSILANKIUSIEMS N KREIKIA PIRKTI. !j
DYKAI DOVANOS PIRKĖJAMS
i

Dividendus

AUGUST SALDUKAS, Sekretorius
^

arSL*BTB
^::&m^t^mw®mm^mMMSimĘmm

I

Rašomos mašinėlės su tikru lietuvišku raidynu. Turi at
skirai raidos— akcentus.
Smith-Corona rašomos marinėles po . . . $ M * ^ lv aukščiau

2310 W. Roosevel) Rd. Tel. SE 3-4711

M . I BIJORIK, INC.

mmlĘNKĘttii* i

troodyear 1 iręs - 1 ubes

3241 S. Halsted St„ Chicago 8, Illinois
\

i

TUBIMK IK KITŲ IŠMRBVSCU' PADANCIV

I

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. WILLARD BATTERIES
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANG0S

i

i

AUTOMOBILIO I B SPARNŲ (PENDER) REMONTAS
NiSAlUKAMI APSKAIČIAVIMAI

•v

Tel. Vlctory 2-9542 ir CAlmuet 5-7237
Krautuve a^tdsra nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vaksro pimiadieniaiK
ir ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro.
NCTlėliomits uždaryta ^isą diena
Pa^ Budrika gazo ir elektros bilos užmokamos be jokių ekstra
mokesčių, American E.vpress Money Orders
»•*> • » - < * » . ^ ^ - v ^ * i i T * " * y *

' . n / . . . . &*•"

•* ift»-
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I
4030 ARCHEB AVENUE. Chrysler -.Plymouth pardavSjas. Tel. VIrgtaia 7-1515
•*»»*»»<
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Budriko Ra'lio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo (i:00
iki 7 vai. vakare iš \VHFC radio s^ofies. 1450 kilocycles
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

Antradienis, sausio 27 d., 1953

ILLINOIS

didžiai brangų
emigracijoje;
I eina išimtinai bažnyčios statymo
! fondui.
tvirtai laikydamasis savo prin
Artimiausiu laiku numatoma:
cipų, moka sutartinai, vienin Ona Jonušaitė — Sesuo Marija
1. Kovo men. 6, 7, 8 d. d. suLoreta
gai ir suderintai veikti su ki
Kcarny, N. J., Davis ir Beigen tinis choras — $500; 8. Vyr. Mer- rengti parapijos bazarą Lietuvių
Ave.
sankryžos kampiniame skly- gaičių Sodaliečių Draugija — pol. Klube, Kearny, N. J.; 2. Getais žmonėmis iš įvairiausių
Onutė nuo pat jaunystės jau pe, kurį neužilgo puoš gražūs Die- $300 9. Moterų Sąjungos 63 kuo- gūžes mėn. 16 d. Jackson's audigrupių ir visokiausių nusista
tė troškimą Dievui visiškai pa vo namai, šiandien stovi didelė pa, Tretininkės ir Maldos Apaš- torijoje Harrisone L. Vyčiai rentymų. Todėl simpatiškoje Walenta, ant kurios padaryti ženk- talavimo Draugija po $100; 10. gia vakarą, kurio pelną skiria
siaukoti. Jos kelias į vienuoly lai
A. SAULAITIS, Waterbury, Conn.
ir užrašai atkreipia praeinan- Jaunųjų Lietuvių Vyrų Klubas — bažnyčios statymo fondui; 3. Suterburio
lietuvių
kolonijoje,
ną buvo sunkus, bet ji ryžtingai čių ir pravažiuojančių dėmesį.
$100. Atskirų parapiečių aukos; organizuoti fifty-fifty klubą; 4.
fiiemct sueina 40 metų, kai himno muzika yra parašyta kur turime tokį didelį ir pasi
Iš tų ženklų ir užrašų matyti, siekia nuo $50 ligi $500.
i Surengti pikniką; 5. Pakelti nuo
savo tikslo r,iekė ir Dievo pa
komp. Aleksandras Aleksis at- Aleksio.
gėrėtiną visuomenininkų būrį, dedama nugalėjo begalinius sun kad Bažnyčios Statymo Fondas
— Koks šiandieninis fondo pa- 1953 m. parapijos mokestį iš $6
sparčiai auga. Todėl reikia many- jegumas?
jį $10. $6 eitų, kaip ligi šiol, pa
Išsikalbėjome apie lietuviš j aplink Alto pirmininką Aleksį
vyko į J A V ir pradėjo muziko
kūmus J r atvykusi į Kanadą ti, kad įrašytasis lentoje šūkis:
— Prieš paskelbiant pinigų rin-1 rapijos išlaikymui, o $4 — naujos
ir visuomenininko darbą antro kosios muzikos kūrimą, apie visi susispietę gražiai dirba.
"Padekite
mums
sutelkti
$200,kimo
vajų parapijos kasoje šiam bažnyčios fondui.
įstojo į N. Pr. švč. M. Marijos
chorus ir p.
tikslui buvo $90,000. šiandien, ry- i Tikimasi visus šiuos parengiA. Aleksis yra, mano nuo Seserų Kongregaciją, šios kon 000" šiemet bus įvykdytas.
joje Lietuvoje.
Turint
galvoje,
kad
bažnyčios
šium
su vajaus vykdymu, fondo mus įvykdyti 100% pasisekimu,
— Mes čia, Amerikoje, mu- mone, karščiausias visų lietugregacijos motiniškam name, statymo reikalas ne eilinis ir ne kasoje yra grynų pinigų $135,000 nes parapija rėmė ir rems naujos
Energingas dzūkas
ziką rašėme iš reikalo, k a a ' v i ų vienybės šalininkas. Jis vi- Putnam, Conn., sausio 6 d. ji kasdieninis, fondo pirmininkas P. ir apie $127,000 likę pagal pasiža- bažnyčios statymo reikalus. Iš
Komp. A. Aleksis, kilęs iš chorai turėtų ką dainuoti ir s a d a džiaugiasi, kad Alte susiW. Velevas sutiko pasikalbėti ak- dėjimus. Tokiu būdu fondo pajė- aukščiau suminėtų parengimų ir
padarė pirmuosius vienuoliškus tualiais
fondo reikalais. Buvo pa- gumas šiandien siekia $262,000. i kt. manoma gauti gryno pelno
Krosnos parapijos, dzūkas. Sa kad salėse klausytojai turėtų jungė visos 4 srovės ir kad
įžadus. Bažnyčios vardu jos tiekta šie klausimai:
Dar šiemet norima fondo pajė- naujos bažnyčios statybos fondui
vo gimtajame krašte mūsų mu- ko klausytis. Lietuvoje kom- A j t ą r e m į a v į s o s patriotinės įžadus priėmė kun. V. Martin— Ką iondo komitetas yra nu- gumą pakelti ligi $300,000, t. y. apie $10,000.
veikęs
ryšium su naujos bažny- grynų pinigų kasoje turėti $200,- j — Ar greitai numatoma pradėti
zikas tebuvo tik ligi 7 savo am j pozitoriai ypač jau Nepriklau- j organizacijos,
kus. Ji gavo įžadų vardą — čios statyba?
! 000 ir $100,000 pagal pasižadėji-1 bažnyčią statyti?
žiaus metų. Iš Dzūkijos išvyko somybės laikais, rašė, ką nore-j
A]tQ keliaa
išdirbtas
sesuo Marija Loreta. Kun. V.
— 1952 metų pabaigoje susior- į mus.
— Balandžio men. pradžioje bus
pas savo brolį, pernai mirusį | j 0 ; jų muzika buvo labiau ab- j ^ . A
_
^ Martinkus, vienintelis dalyvis iš ganizavęs fondo komitetas j a u . Iš viso. bažnyčiai su visais rei- pradėti kasti bažnyčios pamatai,
A
atliko daug darbų. Dėl techninių I kalingais pastatais yra reikalinga Manau, kad pradėtasis darbas be
kanauninką V. Aleksandravi-, atrakti.
O mums cia reik*jo L ^ h . ] m A R a g ^
g a v o jos pažįstamų iš Lietuvos, pa
sutrukdymų bus vykdomas to
kliūčių neįmanoma visko smulkiai Į $400,000.
sakė
jautrų
pamokslą,
primincių, kuris uz atsisakymą Vel-1 prisitaikyti prie sąlygų; dai- L ^
žinom
a
plačiai,
y r a
išvardinti. Visiems aišku, kad vie- — Kokie ateities planai, arba liau, nes leidimai visoms reikalin
nas
venuose tikybą dėstyti ne lie- neles turėjo būti lengvos, p n - ^
da mas jos artimuosius, kurie j
svarbiausiųjų dalykų yra lė kokios kitos priemonės fondo lė goms medžiagoms jau yra gauti,
buvimas
yra
šos. O toms lėšoms sukelti komi šoms didinti?
o visa kita, kas su bažnyčios sta
tuviskai, caro valdžios buvo is- taikytos mūsų auditorijai
ir
ftj
įsiteisincs
L i e tuvių Ben šioje iškilmėje negali dalyvauti,
— Kaip jau minėjau, norima tymu yra susiję, jau yra padaryta
tetas vykdo pinigų rinkimo vajų
tremtas iš Lietuvos į Lomžą, j klausytojams. Šia kryptimi ryš d r u o m c n 6 j g i k u r s > n e g
j a u , tačiau džiaugiasi jos laime.
naujai bažnyčiai statyti.
dar šiemet turėti grynų $200,000. arba baigiama daryti.
Cia jaunasis Aleksis ėjo gim- kiausias buvo A. Vanagaitis.
,
— J. JML
Vajus buvo pradėtas 1952 m. Todėl visi šių metų parengimai
perdaug didelis jos norinčių
Mergaičių
ir
moterg
spalio mėn. 26 d. Dabar jau yra
nazijos mokslus, o nuo 1907 m.
Pastebėdamas, kad kompo- lietuvių skaičius, — tęsia surekolekcijos
sutelkta aie $142,000. Dalis šios
studijavo Varšuvos konserva
10 ATSAKYMŲ, KOD£L APSIMOKA TAUPYTI
sumos gauta grynais, kita — bus
zitorius kalba lyg labiau apie kaktuvininkas. — Jos vadovytorijoje, kurią, 1913 m. baigęs,
Eilė
uždarų
mergaičių
ir
mo
gauta vėliau pagal pasižadėjimus
praeitį, užklausiau jo nuomo- bė ir iniciatoriai turi būti ypaper
tam tikrą laiką.
atvyko į JAV.
nės apie dabartinių laikų mu- tingai taktiški ir apdairūs, nes terų rekolekcijų įvyks šiemet
— Ar laikote vajų pasisekusiu?
J Lietuvą, daugiausia j savo zikos klausimus..
-kultūros srityje sunkiau, n e . Nek. Prasid. Vienuolyne, Put— Vajus dar nėra pasibaigęs.
nam,
Conn.
gimtąją apylinh?,
sukaktuvi
Bet
reikia laikyti, kad 70% jau
— Tuo tarpu lyg trypia m gu politikos ar šalpos reikaTremtinėms moterims
ninkas kelius kartus buvo par vietoje. Juntamas chorų tarpe luosc, suderinti įvairius sroviva yra įvykdyta. Dedamos visos pa- /
stangos, kad neliktų parapiečių,
sario 21, 22 ir 23 dd.
| , Atsargos Fondas virš $3,000,000. Turtas $35,000,vykęs studentaudamas. Išaugės Lam tikras pavydas.
kurie nebūtų aukoję naujos bažTačiau n us bei pasaulėžiūrinius daly000.00. Namas, seifai ir visi įtaisymai priklauso
tvirtoje kunigo brolio išlaiky n a u j i e j i c h o r a i , s u s i k ū r ę
M e r g a i t ė m s n u o 1 3 — 1 6 m e - nyčios s t a t y b a i ,
jau kus.
S T A N D A R D F E D E R A L ir y r a pilnai išmokėti.
t ų — v a s a r i o 2 7 , 2 8 i r k o v o 1 I Tokių, k u r i e s ą m o n i n g a i a r n c toje lietuviškoje dvasioje, p, tremtiniams atvykus, gajesni.
— Esu nuomonės, kad visos j j
! Kąmoningai nenori su mumis benAleksis per visą laiką buvo ir Pastebėjau, kad Čiurlionio':iai trys institucijos — Altas, Bal
2, Per 44 metus, net karo ir depresijos laikais, visiems
*
i drauti, atrodo, nedaug turėsime.
liko apsisprendęs ir aiškus lie savo repertuarai! ima lengvų, tas ir L. B-nė — mums būtiMergaitėms nuo 16 - - 21 me- Į Taip pa* savo auka dalinai pribuvo išmokėta pagal pareikalavimą.
>,
tuvis.
kovo 13, 14 ir 15 dd.
' eideda ir tie, kurie priklauso kidainų, kurios mūsiškiais audi-lnos. Kas drįstų niekinti ar tų
3 , Turi daugiau nogu $10,000,000.00 cash Government
Hartfordo mergaičių grupė j £ } i k P a * r a p i j a i a r b a k i t a t a u č i a i k a "
Jaunas muzikas pirmiausia Į torijoms yra priimtinesnės.
[griauti, darbą
vierros iš tų
Bonds. Veteranų paskolų dalimi U. S. valdžios garan
anglų kalba
20, 21 iri __* G a l
ukovo
atvyko į Chicagą ir buvo vai- j K a i dėl lietuvių muzikų, nau- trijų, tas niekintų ir g r i a u t ų ! ^ 6 1 4 " " ^
" v u ™' *x ""> "
S a , s t u m S t e »>amin6ti
tuotų virš $13,000,000.00.
j stambesnes aukas ir iš kur jos
dd.
gonininku Dievo Apvaizdos P«- jųjų ateivių tarpe yra puikių lietuvybės darbą ir lietuvišką^
Hartfordo moterims vienos yra— gautos?
4 § Viršminėti trys atsakymai tikrai rodo, kad STAND
Ligi šiol stambesnes aukas
rupijoje, kur pradėjo dirbti ir j simfoninių orkestrų, dirigentų, \ jį veikimą iš viso. Vadovybės
dienos susitelkimas anglų kal yra paskyrusios šios vietines or
ARD FEDERAL yra stipriausia finansinė įstaiga
.su vyčiais; vėliau nusikėlė į j j i c turėtų iškilti.
|turi sutarti. Veikėjai turi, kaip,
ganizacijos :
ba — balandžio 19 d.
Amerikoje.
Apr eis kimo parapiją HrooklyMūsų
lietuviškos
muzikos ; pvz., futbolo komandoje, suda1. Šv. Vardo Draugija — $30,Ncw Britain mergaičių gru000; 2. Motinos Sopulingos D-ja
ne, N. Y.; po to į Sv. Jurgio | m e n d ateitis priklausys nuo i ryti sklandžiai bendradarbiau5 r Dabar mokame aukštą dividendą. 1952 metais išmo
balandžio 24, 25 ir 26 dd. — $2,000; 3. Vyr. Sodaliečių |
:pė
parapiją Detroit, Mich.;
dar v i s ( ) S lietuvių visuomenės gy-1jantį būrį ir, bėdoje, subėgę į į
kėjome taupytojams beveik $750,000.00 dividendų.
Tremtinėms moterims — gegu Draugija — $1,000; 4. "Vyčių" j
buvo HV'. Vincento parapijoje j y € n j m o ateities; jei griūsim,'krūvą ir galvas suglaudę turi žės 1. 2 ir 3 dd.
Draugija — $1,000; 5. Šv. Onos
g f Saugiai vislią tvarkome ir teisingai patarnaujame vi
Draugija — $1,000; 6 Lietuvių
Springfieldc, 111. Prieš 30 me- v i e n o j c vietoje, tai griūsim vi-I rast* geriausią išeitį,
Mergaitėms nuo 21 metų —- Pol. Klubas — $1,000; 7. Bažny- j
suose departamentuose.
tų atsikėlė į Watorburj h
is s a £ u o T>0| dabar padėfcfer yra
Sukaktuvininkas yra švei gegužės 22, 23 h 24 dd.
7 , Visi direktoriai yra lietuviai.
čia nebepajudejo.
Kompozito- gy m j a j goresnė, negu mes ma- kas, tvirtas ir energingas žmoVyr. amžiaus moterims —- rių grupių arba savas sudaryti.
rius savo "užsibuvimą" VVater- incmc prieš 5 6 metus.
gus, todėl jo dar laukia viso- birželio 11, 12, 13 ir 14 dd.
8, Depresijos laikais tik STANDARD FEDERAL davė
Visais rekolekcijų reikalais pra-.
buryje aiškina dviem
moty
paskolas už nuosavybes.
Atitinkamų grupių mergaitės! šome kreiptis: Rev. Sister SuLabai džiugu, kad tremti kie darbai lietuviškame gyvevais: kun. klebono J. Valannime.
ir moterys prašomos registruo- perior, Immaculate Conception
niai
ir
jaunimas
dedasi
į
cho
9, Pasibaigus depresijai, STANDARD FEDERAL išmo
tiejaus asmenybe ir lietuviško
x
tis
iš
anksto.
Taip
pat
galima
Convent,
R.
F.
D.
2,
Putnam,
rus ir juo? e aktingai daly vaukėjo visiems taupytojams 2 % ekstra dividendo. Visoje
sios kolonijos veiklumu. •
ir
kitoms
prisidėti
prie
kaikuConn.
ja. Ir mūsų parapijos chore tu
Amerikoje tatai padarė tiktai STANDARD FEDERAL.
VVaterburyje mos jaučiam**, rim gerų choristų
tremtini??;
IR
R A D I J O
\ (), Kiekvieno asmeninė sąskaita apdrausta iki $10,000.00.
Išėjo iš Spaudos —
kad komp. A. Aleksį ir mūsų , n o t p u s c p h ( ) | . 0 j a u j j e s u d a r o <
APARATŲ TAISYMAS
parapijos kleboną kun. J. Va- J r ^ ^ y r a p u i k i u
Jei pinigai padėti prieš 11-tą mėnesio dieną, tai dividendai
I Sąžiningas ir garantuotas darbas
lantiejų sija abipusiškos pagar*
"DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v.
užskaitomi nuo mėnesio pradžios.
šeštadieniais:
8
v.
ryto
-*10
v.
vale.
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę
bos, verto pasitikėjimo ir nuoVisuomenininkas
M. K I M I U S , 11 U> 8o. PpanclHOo
Justin Mackiewich,
širdaus bendradarbiavimo dva- i Mūsų sukaktuvininkas yra
Šios knygos autorius vysku
Tclof. VA. 7-1090
Vietoj
President and M«nager
pas P. J. Sheen prieš pora sa
sia. Muzikas ir visuomeniniu- į neatskiriamai dvilypė asmenyT
PARDT
ODAMJE:
A
N
G
L
I
S
I
R
vaičių pradėjo savo Televizi
kas turi geras sąlygas pampi- įbė: muzikos pasaulio darbinnĮstniftos v a l a n d o s : K a s d i e n n u o 9-t.os r y t o iki 4 v a i . po pietų.
PEČIAMS ALIEJŲ
jos programą per "Du Mont"
joje ir klebono pasitikėjimą jka.^ ir visuomeninio gyvenimo
K e t v i r t a d i e n i a i s n u o 9-tos v a l a n d o s r y t o iki 8 v a i . v a k a r o .
PERKRAUSTOME BALDUS
stot
j.
Televizijos
aparatų
fir
T r e č i a d i e n i a i s visai n e a t i d a r o m a .
plačiai veikti lietuviškame ba veikėjas.
P a t a r n a u j a m e g e r a i i r pigiai
ma "Adrniral" šiai programai
re, o klebonas, visada pilnas
Žinau, kad jis organizacinėje
finansuoti paskyrė vieną mi
didelės parapijo- ir didelės jos srityje yra išėjęs ilgą ir didelį
DOLERIŲ
lijoną dolerių.
mokyklos rūpesčių, p. Aleksio i kelią. Jau vien. dabar, žiūrėk,
Lietuviškos knygos Klubas
asmenyje turi labai vykus] tai- j 18-tieji metai vis išrenkamas
džiaugiasi galėdamas savo
AND LOAN ASSOCIATION
tik
kininką ir užvadą.
i vietinės katalikų
federacijos
STASYS FABIJONAS
skaitytojam pateikti šio įžy
OF CHICAGO
2146 SO. HOYNE AVE
Ir ) JAV atvykęs p. AJekski I Pirmininku ; nuo 1945 m. yra.
maus
kalbėtojo
mintis
už
du
Tel. Vlrginia 7-7007
[i}' 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3 2
liko tipingas dzūkas. Jam ne- perrenkamas VVaterbūrio Alto
2 DOLERIAI
doleriu.
PHONE: Vlrginia 7 - 1 1 4 1 , .
stinga humoro, nedramatizuo- P i r m i n i n k l 1 ' H) motų buvo vaija visuomeninio gyvenimo i-oi- gonininku sąjungos centro valALBINAS BENIULIS
#
'imininku;
buvo
suor
kalu, energingai imasi darbo * * * *
ATLIEKA PERKRAUSIMUS
u
2334
So.
Oakley
Ave.,
Chicago
8,
III.
ir taip pat. energingai j] padą ganizavęs Vilniui vaduoti Srj- ir j vairiu daiktų perkraustymus
lin os
Taip put pergtunčlarat ) u^stonj
^ y r i ų ir jam vadova
ro, turi iniciatyvos ir moka J £
pukietčliuH jvalraua maisto
vo;
yra.
Alto
rentro
valdyboje;
K
i
oiptls:
kooperuoti.
buvo Bendruomenės . VVat.crbu^554 SO. IIALSTKI) STKEET
il
M
'*' * k a s
Tel. DAnube 6-3245
r j 0 apylinkės organizavimo ko|= Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje
Dar r - l a m a - k o n r e n a t in- misijai pirmininkas: yra 1,0I jstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & LOAN moka 3 %
joje, Mykolui K. Čiurlioniui m i ; K 0
organizacinės
komisijos
Vestuvines Nuotraukos
g
pelno ant JŪSŲ sutaupy.
ir t.t. O kur dar
vadovavo
Varšuvos
lietuj
nary»
i
r
t.t
rus,
Aukštos Rūšies Fotografijos
H
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,(100.00.
vių pašalpos dr-jos choru 5 . A; Į dalyvavimą- vi-.okiuose
suvaMūsų Specialybe
vykęa \ JAV Aleksis ėmėsi or« MUavtin.UOBe, seimuose, centrnių
AND LOAN ASSOCIATION
ganizuoii chorus, ruošti jų pa-!organų posėdžiuose ir p.
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, III.
Vi
Fa
i
margai
ir
daugmetinei
sirodvmus. koncertus ir t.t.
JOHN J. KAZANAUSKĄS. Pres. • Tel. VI rginia 7-7747 5= 4071 flrcher Ave. į vakarus nuo California Ave.
Inc.
Aleksio visuomeninei
veiklai
Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I. C H
CHARLES ZEKAS, Sec'y
vIWARDAS J. D U S . Sav.
Aleksis yra žinomas kompo
paminėti reikėtų ilgos studijos.
OFISO VALANDOS:
zitorius. Ji • yra Fukfacs apie j
4068 flrcher ftveune
Komp. Aleksis turi labai %?Pirmad., antrad.. penktad ir š^št. | Trečiad 9 ryto iki 12 v. d.
80 dainų i;- parašas operete "1 !
UW > / - | . H METAI BfNA PII;NI MAtONAUS GYVENIMO 811
9:00 ryto Iki 4:30 p. p.
Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak.
ra visuomenininko
privalumą, Telefonas Vlrginia 7-2481
NAU.IOM IK 1'ĄTOaiOM NAMU REIKMENIM lfi
Tėvynę" (žoctžiai L. Šilelio —j
VROGRESS LIETUVIŲ BENDROVES KRAUTUVĖS!
ŠJ m8nes) čia eina inventory ėmimo — Stako sumažinimo didis išpar
Leonardo šimurio)
i> C =

Putnam, Conn.

MŪSŲ KOLONIJOSE

Nauji] Dievo Namų Statybos Fondas

SUKAKTUVININKAS KOMP.A.ALEKSIS

f

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION

TELEVIZIJOS

SŪNUS

PALAIDŪNAS

1,000,000

STANDARD FKDKRAl SAVINGS

i

K

Rašykite „DRAUGUI"

piillllllllllllllllllllllliililiiiliilli!!' W<

» <»!

f | i Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs!

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

MUTUAL F E D E R A L

SAVINGS

| BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASS'N.

Precin Photo Studio.

^

Klausiu, kokius savo kurinius autoriiiN labiauRiai v«rtl^
na.
—• Mėgstu solo daina "Mei\r", o iš chorui dainų "Mec
j:»-jįsinir leu" ir "Berneli mus".
Bet populiariausia iš mano so~
lo duinų. rodos, yra "Ak, my
liu Invo" Lietuvoje populiari,
ypač Klaipėdos saulių
choras
ja, vertinoa, buvo "Pirmyn, }
kovą" (Maironio žodžiai).

SOTUS ALKANAM PADEKI

Imt Stfta 8. Il;«lstt-4l St.. ClUcagu «. UH. DA. 6-3S59
BemliovU siun<M;« maisto .siuntinius J Vokietija ir kitus kraštus, 16Bkyrus gaKCI. Pristatyinas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami
(Minas draudimus Roikal. pilno siunt. sąrašo.
A Iii «»\ i K S I A S .

Sluutliiy.s N r. 3 — $6.20
4 sv. rūkytų lašiniu
3 sv. kiaulinių taukų
*J sv. margarino
t sv. kiaulienos mSsos
Siuntinys > r . Vi ~ - $0,40
2 sv. rūkytų lašinių
' sv. kiaulinių taukų
I sv. degintos kavos
l .sv, kakavos
1 «v. šokolado
2 av. ci*kraus

nuo 2 5 % Ik f»0% an< geriausių baldų
aparatų, radlo. refngeratorių, plovyklų,
namam reikmenų. Lengvus išmokėjimai
visi šia

ERDVIA IR PATOGIĄ
SENIAUSIA
UETUVIV BENDROVES
KRAUTUVE

Siuntinys ANr. 18 — $0.05

4 sv. rūkytu lašinių
- sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 HV. d«glntos kavos
2 HV. kakavos
1 sv. šokolado
4 's sv. cukraus
I gabalai tualetinio muilo
**
~ ~ - ~ t•— ••"••»»•
i'm m
<»
« n nn
siunti n* M N r. 0<7
lo sv. cukraus $2%do
lo av. b. Uvlet. miltų į . . 8 u
9 sv. gryn. kiaul. taukų $ b . ^
į \į&m ^:-m^xigt«**..

davimas". Kainos numažintos
setų. kaurų. poč»ų, televizijos
valkam rakandų Ir visų kitų
pritaikomi vt»*'
I unkykite

4181*83 Archer Ave.

•

Tel. UUayette 3-3171
Brighton Parko kolonijoje

&

-*~*

\

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLItfOlB

SI

3?

Nuostabu, kaip Kramtomi: Guma
Viduriu Lafcvlntat& Veikla
P. J. Naumiestiskiui ui perlei
dimą pjesės
„baisusis Birželis"
PASALINDAMA
rankraščio be jokio honoraro, re*
žisoriui J. Balučiui už pasiaukojiATMATAS,
ttią darbe paruošiant vaidintojus,
sv. Antano parapijos klebonui,
— o ne įfitą
kun. Ig. Albaviuui už nuolatinį
rupestj ir globa, Dr. kun. V. Bag
maistą
donavičiui, K. Bubauskui, VI. Bu
tėnui, K. P. Deveikiui už išpopu
liarinimą veikalo ir Jo vaidintojų • fta ta paslaptis, kurią milijonu
patyrS apie KKKN-A-MINT
paslaugu spaudoje, St. Gašlūnui iinonlu
tą modernia kramtomą g u m a ~- vi
už leidimą beveik veltui naudotis durių lal8vlntoJą. Taip, todfil FEKN
šviesos prožektoriais, J. Jašman* A-MINT'O veikimas yra taip nept.
skirtingas!
t ui, Cicero „Mindaugo" draugove* prastai
Gydytojai sako, kad kiti viduriu lala

PADĖKA

. << Uturns, o y p a t i n g a i JOS v a d o v u i
v y t . K u b u i už s c e n o s s u t v a r k y m ą
ir t v a r k o s p a l a i k y m ą s a l ė j e i r višiems žiūrovams, įvertinusiems mu
un t u i a t a M M . ., ..
i •»
-SŲ p a s t a n g a s s a v o a t s i l a n k y m u ,
l a n a m o nuoširdų lietuvišką ačiū.
( ii»•!•„ il)i--iifii>H
\lt'i'»'iii
i.urrt*
' r a m o s iwenejų
'•lw,!l-

MODERNAUS ŠOKIO
STUDIJA
A. Vateišaites Ir
Grigalifinaitčs- Lazauskienės

K

3130 So. Halsted St.
Tel.

i viutojal pradeda veikti perdaug ank
<*ti... j a u pačiame skilvyje. Dtdeia
tokią
vidurių laisvintoje kiekis BU
\ i r d o virfklnlma. pasalina sveikata
I
onergijal
reikalingą
maistą .
( i t u o g u B į J J i A t l siionas pavargęs,
M r t S v e l n U 8 F K E N - A - M I N T yra ki
l0ks
pagalapatinėj
nurodymus,
JI*
,^kia- Priimtas
viduriu
(iaUKlausial
daly — pasalina tiktai a t m a t a s , bet
ne gerą maistą! Idvenkitft tos blo4os savijautos. Vartokite KEEN-AMINT Ir Jauskite* gerai, pllnt gyvy
t>Ss Nusipirkit FIOEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos* --•• dar 2f»c, C0<? Ir
rikiai 10c.

FEEN-A-MINT

CAlumet 5-9339

Priimami mokiniai: piiinad., ontrad..!
tivtMad. Ir.penktad. nuo f» v. iki 8 v.v i

Skelbkite* "Drauge"

JEI JŪS ESATE

PROGOS

—

PROGOS

OPPORTUNITIES

Pardavimui kirpykla, »8 kftdSti, pel
ningas biznis, vislia* moderniška,
/fina nuoma, :t metų sutartis, pa
matykite jv?itininiui. skubiai \ nori
parduoti ui ftt.uftįf,
Priežastis
kiti reikalai.
0811 s. Kilpatrlok
POrtsmotith 7-»50.*» or
POrfmiouth 1.0081

••»•<»

p u v i m u iv

SHOI-; f c i.TA m S H O P
I V.Ui Hydfl l'ark
Geral elnantla vartotu baldų biznis.
Batų taisymo Ir valymo biznis, <bi- Gražus butas. Idoali vieta porai, daug
rąs didele apyvartą, darbo 2 vyrams, prekių, gera nuomos sutartis, apšil
j.sui}*ia prie* J;'» metus, pilnai Jreng- dymas. I)r-I kitų Interesų nori skuta. Landi* Machincpy Parduodu u/, i l'iai parduoti, nebrangiai, $S,&00.
$8,00u; noi i .skubiai parduoti, prie
II.10H IV. Bolmont Ave.
žastis kiti reikalai.
Skn m bl tik it o savin inkų i
GRacelaml 2-4.M4
įJOrehoator ::-ftlft:t
POOD SHOP
Maisto krautuvė. Gorai oinąs biz
nis, įsigyvenusi apylinkes kllj^ntūrn.
PARDAV1MTTI
Gyvenimui patalpos, prieinama nuo
ma, apšildymus. Gera nuomos su
l'ardMVlmitl ". ju dalių galiono komp- tartis. Pulki proga /Mėsininkui. Df'l
silpnos sveikatos nori skubiai par
tekins Ir staliukai.
duoti, teisingai apdainuota. P a m a t e
K I M ipli.s tek t o n n
j vertinsite,
3A01 fiemlnary Ave.
IM pubiP' t.aoso
Gltneelaml 7-2084
I) fi M K S 1 O !

PARDAVIMUI KKPYKI.A

VLADAS ŠIMAITIS

Geroj vieloj, Jstelgtn prie.š 1'» metų.
Savaitinės jplaukos $!tlu) jkį $1,00(1,
Prieinamai įkainuota. Parduoda del
silpnos sveikatos. Gera proga. Skam
binti

TINKAVIMAS — DAŽYMAS
— POPERAVIMAS -

Labai prieinamos kainos
Tel. DRexel 3-6436

HUdson 8-2469
kiekvienų

dieną

REAL

po i> vai. vale.
ESTATE

2 ankSt.ų, mfir. namas, didele tuščia
krautuvfl, ga/.u Alld., 1 butas G karo/b.
i miksi. 2 butai po 4 k a m b. 1 butas
;{ kam b. 2-mo aukit. Ištisas palėpis,
rfisys, ;< auto. garažas, sklypas 12T>
N.'JT'L'. Naujas stogas, uždari por<'lai, naujas automatiškas vandens
sibl., gyventojai patys turi šildyti ir
valyti, nori parduoti už $17,800 grei
tam pardavimui, nereikia agentų,
L':G4 S. Kedzie, skambinkite i'iiospect C-4172.
P a r d u o d a m a s moderniškas restora
nas, visas švarus Ir gera vieta. Par
duos a r išnuomuos atsakomlngai šei
mai, pirm g kartų, parduodamas a r iš
nuomojamas. Nori skubiai parduoti,
priežastis kiti reikalai.

STATYBAI IR NAMŲ
PATAISYMAMS
PRISTATOME

5101 Lako P a r k A v e
P L a / a 2-9001

CARR MOODY
LUMBER CO.

SCHLNLEY 0ISTRIBUT0RS. INC. NEW YORK, NEW YORK

:

H.SEIGAN

^ .

KCBAI., SKKVBKI.RS, BATAI IK KITI RKIKMENVS VYRAMS

4622 S. Ashland Ave., ratano », m., U>M. YArd» 7-1272

Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų
DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU

=?

Savininkas p a r d u o d a pelningą namų.
2-j.ų. butų mūrinis namas, vienas 5
kam b. butas, a n t r a s 4 kamb. Ir du
butai rflsy. Automatikai aliejum šil
domas. Arti prie visko. Geroje apy
S T A S Y S LITVVINAS. P r e z .
linkėje. Nebrangiai
$10,500, a r b a
3039 So. H A L S T E D S T .
mainysime j didesni 2-Jų butų na
mų. Norime skubiai parduoti.
'IH?I. Vlctory 2-1272
2821 W. Congress St.
Af'KAfNAVIM^ *« PflRKlV P R l SAcramento 2-8791
STATYMĄ TEIM1AMU
Galewood'e savininkas p a r d u o d a : a p 
NKMOKAMAI
leidžia
miestų del sveikatos. P a r d u o 
RA.-šTINft ATU>A1?YTA kasdien nuc
da
\\<t,
k a m b. „eottage"; didele ka
H vai. ryto iki 6 vai vakaro lt
binetų virtuvS; karštu vandeniu a p 
3 vai. vakaro šildoma: Ištisas r tįsys; sklypas 60 x
šeštadieniais
205;
galima skubiai užimti. Kaina
$18,460.
1042 N. Neva
M E r r i m a c 7-2033

M..

PERKRAUSTAU BALDUS
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ
DISTANCIJŲ
TURIS ILGA PATYRIMĄ

JUOZAS NAUJOKAITIS
6819 So. Rockwell Street
CHICAGO 29, ILL.
Tel. VVAIbrook 5-9209

"DRAUGAS" AGENCV
55 E. Wasliinston St.
Tel. DEarboni 2-2434

Elmvvood P a r k — by owner. Immed.
poss. 6 yoar oi d brick; 2 bedrooms;
\Vi b a t h s ; full b a s o m t ; attacbed
garage; gas heat; Venotlan bllnds,
storins & sereens. Newly decorated;
(\velonic fenco; landseaped corner:
Mlhvaukee St. Paul traln. Bus &
Sehools; prlce $17,800.
2501 N. 78th Oourt
<J/adst<>m. 3-4563

REMKITE "DRALGĄ"!

HELP VVANTED — MOTERYS

Ar jieškote darbo su progom?
Mes turime vietą

ATTENTION JANU AR Y
(i RADI A U S

10 S. Wabash

Nuolatinis darbas - • geros darbo
sąlygos ir d.'irbi ninku jvertinimas.

INTERNATIONAL

BENDROS fSTAIGOS DARBO
TARNAUTOJUI

PICTURES

Patyrus), bet priimsime Ir prade
dam) darbų. JvalrlOH pareigos, iškai
tant "Aeet's fteeeivabln". Amžius ne
nustatytas. Invalidas asmuo priima
mas.

STĖNOS

reikalingi
TYPIST - CLERKS

gos.
Užmokamos atostogos ir šventSs.
šaukite a r b a pamatykite Miss
Shaffner
asmeniškam
pasikalbėji
mui.

WILSON STEEL WIRE CO.
4840 S. Western Ave.
LAfayette 3-1221

2222 s. Woetern
VIrginia 7-6500

VYRAI IR MOTERYS

y

-...

i-^

,

jįmjk

\VM. C. DANNE CO.
175 W. .luokson

Turime keletą vietų del
•

TYPISTS

• PAYROLL CLERK
•

SECRETARY

Pageidaujamos patyrusios arba im
sime pramokusias mokyklų baigu
sias. Malonios darbo s.-jlygps, Jvai
rlos pareigos. 5 dienų savaite. Gau
sūs priedai. Kreiptis —

Pageidauja patyrusių, bet Ims bud
rias naujai pradedančias. Malonios
darbo sąlygos, /vairios pareigos, .'!«;
vai. sav., gausus priedai. Kreiptis —-

841 E. 63rd St.
. HYde Pk. 3-1471

MALĖ

LIAUKITĖS JIESKOJĘ... PRADEKITE

1020 S. Central Ave.

^s

DIRBTI

RYERS0H STEEL
Turi keletą darbų
PRODFCTION HELPERS (GAMYBOS PADĖJĖJAMS)
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.

ISNUOMUOJAMA
IŠNUOMOJAMAS MIEGAMASIS
KAMBARYS
Arti 35th St. Ir Archer Ave.
LAfayette 3-3280

J. T. RYERSON & SON, INC.
2602 West 16th Street
^

^ ,

HELP WANTED — MOTERYS
#

%

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? Turime
vietą gabiai
STENOGRAPHER, asistente vice-pirmininkui. Taip pat TYPIST
Imsime budrią naujai pradedančią. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, 5 dienų, 40 vai. sav. Daug priedų. Čia darbas su
gerom progom sąžiningom moterim. Kreiptis asmeniškai arba
telefonu pas Mrs. Thompson dėl interviu.

MILLS ENVELOPE CO.
K

2408 N. Oakley

BBnnswiolr 8-3200

4

f

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim?

FORMFIT

^ ,

CO.

Turi keletą vietų patyrusiom

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORĖMS
AM2IUS NESVARBU .
Malonios darbo sąlygos, švari moderni dirbtuvė, visi darbininkų
priedai. Jei jieškote geros progos su geru atlyginimu, tad kreip
kitės šiandien. Imame D. P.; turi suprasti angliškai.

FORMFIT

į

PERSKAITĘ
"DRAUGĄ",
DUOKITE J I KITIEMS.

CO.

5150 W. Roosevell Road
%

^

...

CHICAGO 0. ILL.

;

TEMPLETON KENLY CO.

"Juozas švaistas davė gražų ir
įdomų
rinkin|. Jo parengimas at
V"f CH1LO JESUS i M F * P* "*
^fa$SfĖL&V
of PRAGUE
I Vįmut SZytnę. 3*HAĮį. MARYS ?
liktas sėkmingai: pasakos teka
C2ETCHO-SLOVAgJA
H ^
CUSn>M OATES BlOM TMfi CHOMHtCUIAM
natūraliai. Visa tai pasekama
ts o»iįį /Vtnches fūck ! \ THt PRAygft WA5 PRovgp-g>wi MIRCTIC SOIOUM .
vaizdingai ir gyvai. Turime pro
f\moną iks robes, manu
gos džiaugtis pasakų meniniu
ĄOan bu IžOVALTVt iŠ
pranašumu, sveika epine nuotai
one flom. tW Ooaple
ka, vaizdingumu, žodžio kultūra
oPCHlMA.
ir poezija. Knyga trauks ne tik
^=riui>iiuiiiiliiiili
jaunuosius, bet ir visokio am
žiaus skaitytoją, kuriam brangi
ir įdomi mūsų tautos- kūryba."
Knygoje AUKSO KIRVIS 224
psl. ir per 30 iliustracijų. Kaina
$2.50. Gaunama DRAUGE, 2334
So. Oakley Ave., Chicago 8, 111.,
EWl£UX CATHEDRAU. ' I
ir
pas knygininkus.
Ft&NCE, ts AN AacHtrecnJUAL .
%niuties.

AMERICAN INDEX & GOLD
STAMPING CO.
19 S. VVells S t

Platinkite "Draugą"

/

Si

m U si be able to read page numbors
In books.

Turime vietų gabiai
TYPIST - G E N E R A L CLERK
Pageidaujama patyrusi, bet imsime
budrių naujai pradedančių
dirbti.
Malonios darbo sąlygos, ivalrios Pa
reigos, f» dienų 8avall6. Priedai.
Kreiptis asmeniškai arba telefonu
TYPISTS - CLERKS
d«"l interviu.
1.MON W I R E R O P E CORP.
Pageidaujame patyrusių, bet imsimo
1445 \V. Hubbard St.
budrias naujai prariedančias. Malo
RfOuroe 0-45*5
nios darbo sų lygos, j vairios paroigos,
k a r t u Ir „btlllng". Gausus priedai,
HELP WANTED
„profit s b a r i n g plan". Kreiptis —

Ar domitės nuolatiniu darbu su
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą vietų del

Gražiausios, rinktines mūsų
žmonių pasakos. Apie šią knygą
AIDUOSE (Nr. 10, 1952) para
šyta taip:

W

WANTED GIRLS FtOR LIGHT
SHOP VVOKK

FASANO P I E CO.
EXPERIENCED
5101 W. 65th
PO. 7-8760
ELECTRICIAN
To work in new plant in Mel- Dirbkite arti namų, sutaupysite lai- OPPENHEIMER CASING CO.
1020 W. 36th S t
rose Park. Steady; good vvork k:), išlaidas. Reikalinga
TYPIST - GKMOIIAL CLERK
ing conditions.
Patyrusi, bet imsime ir budrių nau
PERSONAL FINANCE CO.
jai
Malonios darbo sųBENJAMIN W O L F F & CO. lygos,pradedančių.
jvairlos pareigos. 5 dienų sav.,
Turi keletą vietų del
geras
pradinis
atlyginimas.
5800 S. Seeley
TYPIST - GENERAL CLERKS
OLSON TRANSPORTATION

nuolaida nuo 20 iki 30%

$Hfivto Upcf

eniplo-

includinR- low
sbarlng fund.
cnpable youiifr
Mr. Rubin.

3225 So. Western
FRontier 6-3000

• 1VULLWRIGHT
• MACHINISTS
RAndolph 6-6600
Steady. Good vvorking; condi
<Na yra nuolatinis darbas gabiai
tions, high vvages,
• PENSION
BENDROS fSTAIGOS DARBO
• HOSPITALIZATION
TARNAUTOJAI
« PAID HOIJDAYS AND
Priimsime pradedančių dirbti; ma
• VACATIONS
lonios darbo sų lygos, j va Irios parei

rūšių žieminiams rūbams

~

Complote

reigos.. Gausiis priedai. Pradinis at Pageidaujame patyrusios, bet imsime
lyginimas $50. saukite M r. Kotlmoml budria naujai pradedančių. Malo
nios darbo sq lygos, j va irios pareigos.
Gausus priedai. Kreiptis

I

CURĮOSITY

d n ties.

yeo benefits program
eost cafeteria Proflt
(»ood opportunity for
women. Apply or call

Pageidaujamos su patyrimu,
FASANO PIK CO.
bet ims budrias naujai prade Ar domitės nuolatiniu darbu su
užtikrinta ateitim? Turime vie
5101 W. 65th
PO. 7-8760 dančias. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. 5 dienų tą gabiai
Si:WING MACHINE
sav., gausūs priedai. Kreiptis
TYPIST - CLERK
OPERATORS
1234 S. Michigan
Pageidaujame patyrusios, a r b a im
sime budrių naujai pradedančių. Ma
and
Ar domitės nuolatiniu darbu su lonios darbo sųlygos, įvairios parei.
SEAM PRESSERS
gos. 5 dienu savaite, gausūs priedai.
užtikrinta ateitim? Turime vie
for coats & pants. Steady, pleas tą del
Kreipk lt Ps —
ant vvorking conditions. Union
JOHN PUHL PRODUCTS
GENERAL CLERK
shop. Apply —
5900 W. 51st S t
Some
typing
NEMECEK BROS.
Turime nuolatini darbų g a b i a i
Pageidaujame patyrusios, bot imsi
2700 S. Drake Ave.
me Ir budrių naujai pradedančių.
TYPIST - C L E R K
BIshop 7-8111
Malonios dnrbo sąlygos, ivalrios pa*

9

Čia galite susikalbėti gimtąja lietuvių kalba
ūsų patogumui, kad galėtumėt pasinaudoti šiuo išpardavimu,
krautuvė yra atdara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų

I>lversi!'ied

MFG. CO.

STANDARD BRANDS, INC. Ar domitės nuolatiniu darbu?
2133 W. PERSHING RD.
UNIVERSAL

AT MAN/ŠTfĄ,
C*. UM£AiCK,
iR£LANO.

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

HOLLEB&CO.

Pageidaujama patyrusi bet imsim*
pramokusių naujai baigusių mokyk
lų. Malonios darbo sųlygos, ivalrios Hns Severai Immediate openings for
pareigos, „one giri offico", 5 dienų
I. B. M. — General clerks
savaite, gausus priedai. Kreiptis d£l
interviu - ^
F.\p.
but will eonsider alert beglnoer.s. Pleasant vvorking condition«.
WILLIAM J E W E L R Y &

« V « 4*4*4 « * 4 ***** » V « V * V 4 V » V * V * > * V <

HML fYlfiftV BUSH

0

Start your eareep Her*-!

GENERAL CLERK-STENO

Įsigykite šią įdomią knygą!

VISŲ

Uiiu.'. .r.', jMĮ'%,f ••' ru.rrj

s=

HELP VVANTED MOTERYS

2334 So. Oakley Ave.
Tel. VIrginia 7-6G4G-7-6641

CARLOADERS

Savininkas parduoda namą su paja
mom. 2 krautuves Ir S butų .1 aukštų
Namu pirkimas, pardavimas, nuo namas. Gera vieta, arti prie visko,
mavimas,
nuosavybei
dokumtiital, [ idealu porai, parduoda u/. $2 !>, o 00
valdymas, paskolos. peiTaftinejlmai, j greitam pardavimui.
v< rtifiiai, pajamų mokosčit.i pareiAkl* .
mai. nuomų pakilimui blankai, Imi
4723-2ft So. Halsted Str.
gracijos ir liutniai, pagalba.
OAkland 1-008H

CRAIN NEUIRAL S P I R I T S .

5*3

VVoman's langerie & Appar^l Rhop
HELP WANTED — VYRAI
wlth nloe llving quarters & bath
in rear. Good going buslness. W^ll
fstobllshed. Nelgh. trado. R«>nt $90.
Heated. Good leas»\ Idral spot for
oonpio. Mušt soe to appreoiat«. flao. We neod several «trong mon who
tvant steady work, Mušt be ablo to
$3,000 plus invontory.
speak Rngllsh.
V1C1MTY Al'STIN & IRVINfl
„A GOOD PLACK TO VVORK"
Oall for app(.
ALbnny M M I K

MEDŽIAGĄ

•?

w*m

Valykla Ir siuvykla; puikioj vietoj,
vioftbu.'iu apylinkėj Rush & Grand;
pilni /rengimai; puiki ,proga siuvė
jui:
>.ema nuoma: parduoda už ?9f.o
Lietuvių apg>'.ventoJ Vietoje, Judrioj dfl Ilgos
nori skubiai parduoti.
biznio gatvėje. Parduodama dfl silp
nos sveikatos. Vi pus? kainos lu*-k
Saukite --• •<
yia verta.
VVHltohall 4-8308
CAnnl «-7835

V I S O K Į i j rti -ŠI v

tb%

m* m

GRO«ERNfi I R Mftfcos
K B Al T l V <>

C h i c a g o 8f 111.
Tel. Y A r d s 7-8888
BIsliop 7-0480

. . . TAD JOS 2INOTE,
KAD TAI YRA
SKANIAUSIA DEGTINE
PER DAUGELI
METŲ!

BLFNDED WH li> KEY 86 fCX0''.

OPPRTUN1TIES
* m >m ^

3452 So. Halsted Slr.

SCHENLEY

•*-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS

Real Estatc

RAGAVĘ DABARTINE

.Antradienis, sausio 21 d., 19-53
•—*—
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOTS

Antradienis, sauoio 27 d., 1953

VAIKU VALANDĖLES CHICAGOJE
VYT. RAD2IUS
Mokykla yra pats efektin- nebūtume įstengę šio konkurso
giausias veiksnys, kuris tarnau- pravesti. Tenka pabrėžti, —
ja tautinės sąmonės ugdymui ir pasakojo toliau jis, -— kad ji
jos palaikymui. Mes neturime puoselėtoja. Jos gilus lietuvistikros mokyklos emigracijoje, kas įsisąmoninimas leido ir
Ta mokykla yra kiekvienas di- mums prisiglausti radio valandesnis ar mažesnis susibūrimas,' etoje Už visą tą laiką mes niekuriame siekiama mokytis ir su- ko nemokame,
prasti mūsų gimtąją kalbą, Ii— Kas
sudarė
konkurso
teratūrą, istoriją,
tradicijas, sprendimo
komisiją?
dainą ir meną. Visur, kur tik y— Vanagaitienė, Tamulevi
r a lietuvių, atsirado šeštadienio čius, dr. Dirmeikis ir Gulbinsir sekmadienio mokyklos, tačiau kas. Be to labai daug mums pa
jos nėra pakankamos lietuviš dėjo ir rašytoja G. Tulauskaitė
kumui išlaikyti. Su mažomis iš -Babrauskienė. imtimis jas lanko beveik vienų
— Kiek
jaunųjų
dalyvavo
tremtinių vaikai. Jų mokytojai konkurse?
irgi tremtiniai, kurie dirbę visą
— Iš viso buvo atsiųsta 21
savaitę fabrikuose, savo poilsio rašinys, kuriuos įteikė 15 jau
valandas skiria lietuviškajam nųjų rašytojų.
žodžiui ir tėvynės meilės įdie
— Kiek skirta
premijų?
gimui į mūsų jaunųjų lietuviu
— Yra paskirtos 4 premijos,
kų širdis. Vienas iš tų kilniųjų todėl ir premijuota 4 vietos. Bet
mūsų tautai darbų yra Chicago- kas laimėjo, dar negalima pasą*
je vedamos jaunimo valandėlės kyti. Jas sužinos tik sekantį
per radio.
ketvirtadienį "Jaunimo valan
Šių minčių vedamas pasukau dėlės" metu.
Čia pat buvo ir būsimos pro
pas jų vedėją, kuris jas veda
per Margučio radio programą. gramos dalyviai, laimėję kon
Vos pravėręs duris, pamačiau kurso premijas, bet dar nežiną,
A. Gulbinską berepetuojantį su kurią premiją laimėjo.
— Kokiais vardais pavadino
jaunaisiais, kuris ir yra tos va
landėlės "spiritus movens". įsi te savo rašinius? — paklausiau.
jungęs į jų pašnekesius, krei
— Savo rašinį pavadinau "Šv.
Petro rūpesčiu", — atsakė Vida
piausi:

atsakė visi, — labai ilgai teks
laukti, kol sužinosime.
— Tik ketvirtadienį praneš,
kai būsime radio stotyje, —
įsiterpė Arvydas.
Ketvirtojo laimėtojo Stasiuko
Utaros, kuris gyvena Melrose
Parke, nebuvo. Jo rašinėlis pa
vadintas
"Onytės tėviškėlė".
Juos visus galėsime girdėti šio
ketvirtadienio programoj 7:15
vai. vak. "Jaunimo valandėlės"
metu.
Kai paklausiau tą mielą trejulę, ar jie myli Lietuvą, visi
sušuko:
— Labiau už viską!
Baigdamas dar paklausiau
patį vedėją A. Gulbinską:
— Ar daug vaikų klauso tas
valandėles ?
— Tuo reikalu esu pravedęs
anketą, — atsakė jis. Gavau la
bai daug atsakymų. O viena 7
metų mergytė spausdintomis
raidėmis parašė: "Jeigu aš kada
negirdžiu vaikų valandėlės, tai
sergu". Taigi, klausytojų turi
me daug.
— Ar ilgai taip
įstengsite
dirbti?
— Nežinau, gal ir įstengčiau,
— liūdnai tęsė vedėjas, — jei
tam būtų didesnis visuomenės
pritarimas. Po sunkaus fizinio
darbo kartais visiškai nebelieka
jėgų. Būtų gera, kad atsirastų
mecentų, kurie mus galėtų pa
remti finansiniai.
• - Jūs turite daug mokytojų
kurie jums gali padėti, — kai

— Koks tų valandėlių tikuFrankaitė.
las?
I — Ar ilgai rašėte?
— Mokytojų Sąjunga, giliai I - - Aš rašau daug kaitų, su- bėjau,
suprasdama
dabartinę mūsų plėšau ir vėl pradedu, bet sun-;
NUO UŽSISENfiJUSIŲ
tautos padėtį, ėmėsi iniciatyvos kiausia, kol atrandu tinkamą
auklėti jaunąją kartą, kad atei-j pavadinimą.
Beveik
kasdieni
ties Lietuvai išaugintų giliai, keičiu, — drąsiai porino Vida,] IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ!
susipratusių patriotų ne tik žo-| kurios tėvelis likęs Europoje. I Tlo, kurto kenčia nuo SENIJ ATdžiais, bet ir darbais, — pradė-j — Kas pamoko lietuviškai ra-\ V1RIT ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Jie
noruli ramiai sėdėti ir naktimis mie
jo pasakoti A. Gulbinskas. To- syti?
goti, nes .iu už.sisenejustos žaizdos
ir skauda. Kad pašalinti tą
dėl pramatydami, kad viena e-1 — Mamytė
sekmadieniais uio/ti
nležSjlmą, ir skaudėjimą senu at
fektingesnių priemonių gali bū-;diktuoja diktantus, duoda rasi- viru ir ska-'danėiu žaizdų, uždėkite
DROVLO Ointmont. Jo g y d o m o *
ti jaunimo valandėlės per radio,;nėlius; aš labai daug vakarais vpatybSu
palengvins jūsų skaudėji
mu
ir
galėsite
ramiai miegoti nakmokytojai ėmėsi jas organi- j skaitau, kol sulaukiu grįžtant iš
ij Vartokite JI taipgi anuo skuudžuj
zuoti. Šiuo metu jau pravedė i r darbo mamytės,
nudegimų. Jis Inipsi P **»5fį, / i S ra
|»ma UgOR, vadinamos PSORIAMS.
jaunimo rašinėlių konkursą.
_ Aš savo rašinį "pakrikšty- Taipgi
pašalina peršėjimą lUos. vadi— Koks buvo to konkurso jau" "Jonuku", — tarė Arvydas namos ATHLKTK'S KOOT sustabdo
džiovinimą odos Ir perplyfttma t a r p tikslas?
\ Rimas.
piršėią.'Jis yra-tiukanjas vaitoti nuo
Jis
— Kad paskatintume mūsų 1 — O^aš "Riędukais", — išta- džiūstančias Ir suskilusios odos.
yra gera gyduolfl visu išviršiniu
mažuosius daugiau domėtis mū- rė Vytautas
Bajoras.
odos ligų- LEGULO
Ointment
suteiks jum
sų tautos praeities žygiais, tau
— Kur judu lankote
mokyk j pagalbą ivio
nuvartosaka, gyvu lietuvišku žodžiu, lą f — teiravausi toliau.
| guely, pevštannj i '"
lietuviška daina ir kad jiems iš
— Brighton Parko Nek. Pra niežinėią kojų. l,e£T«ipat mažens įskiepytume pagar sidėjimo parapijos mokyklą, ku lo Ointment yra par
duodamas po 7f> et.,
bą ir didelę meilę tėvynei Lie rioje mokomės kasdien po 30 $1.25 ir $3.50. Pirki
tuvai.
min. lietuvių kalbos, gramati te vaistinėse Chicago
— Kas sudarė šiam konkur kos, istorijos, geografijos ir ki ir apylinkėse ir MIIwaukco, a r h a a tsui įvykti
sątygas?
tų dalykų, — šnekėjo abu pre siuskite inoncy orde
ri 1 —
—- Lietuviškos radio progra mijos laimėtojai.
mos vedėja L.
Vanagaitienė
— Tai kuris laimėjote pirmą
LEGULO, Department D
paskyrė premijas konkurso lai premiją ?
5618 W . E d d y St., Chicago 34, 111.
MUlberry 5-3694
mėtojams. Be jos dosnios širdies
— Tai kad nesako mums, —

Skaudančių žaizdų

— Taip, ir padeda. Pav., ( džia ir šiandien. Tai mūsų taumkt. Tamulevičius, Rudys, Dun-, tos pažibos. Vaikų valandėlės
dūlis, Šatas jau atliko savo pa vyksta kiekvieno ketvirtadienio
reigą ir pravedė po viertą valan vakarą pirmosios Margučio ra
dėlę. Tačiau yra ir liūdnų fak- dio programos metu. Jaunimui
tų. Kai kreipiausi į vieną pėda- j yra labai naudingos, nes jų progogą, kad gal jis galėtų praves- gramą sudaro pasakojimai iš
ti nors vieną valandėlę, jie at- j mūsų tautos praeities, deklasakė: "nėra laiko, nėra ir tiks- macijos, pasakos, padavimai,
lo".
dainos, minėjimai ir visa tai,
kas
Sunkus yra vedėjo darbas.
§ ' i l i a u Jsibrėžtų jaunųjų sieJeigu kuris nors mokytojas su losna, jog jie ir užaugę tai atsi
serga, kuris turėjo pravesti mintų ir būtų tikrais lietuviais.
programą, jis turi visados būti
pasiruošęs, jeigu kuris iš daly
vių negali dalyvauti, reikia su
rasti kitą. Mūsų mokytojai vi
sad kantriai nešė savo pašauki
mo pareigas, jomis nesiskun-

f

Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndus.
Taupykite asmeniškai arba per paštą

JOHN ŽEMAITIS

A. | A.
STEPONAS VENGRIS
Gyveno 7 2(» 2 S. CIaremont A ve.
Tol. WAlbrook 6-6716
Mirė sausio 125 d„ 1963 m.,
7:30 vai. vak.. sulaukęs.52 m.
Gimė Latvijoje. Rygos miest.
Amerikoje Išgyveno 3 !£ m.
?
Pasiliko dideliame nuliūdime
žmona Stanislava (ValentinavičlūtS), stlnus Albertas, duktė
Irena, žentas Petras Bernata
vičius, a n ū k a s Marijus. New
Yorke liko pusbrolis
Jonas
Numg&udas, pusbrolis Paprltz,
pusseseres: Sofija BIshop su
šeima, Mary Donnelly su Sei
mą, švereikienč su šeima ir
Stefanija Bruzgulis su šeima,
Švogeris Juozas Banaitis Ir jo
duktė Loretta, kiti gtmlnSs,
draugai Ir pažįstami. Lietuvoje
liko motina Barbora Ir trys
broliai.
Priklauso prie SLA kp. Ir
Lietuvių
Kūroj ii
Savanorių
J)rangijai Cbieagoje.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus
koplyč., CSI2 S. VVcstern A ve.
Laidotuves įvyks ketvirtad.,
sausio 2!) d., iš koplyčios 8:30
vai. ryto bus atlydytas j Gimi
mo Panelės SvČ. parapijos baž
nyčia, kurioje jvyks gedulingos
pamaldos už velionies siela.. Po
pamaldi,! bus nulydėtas j Šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti šsiose laidotuvėse.
Nuliūdę. :žmona, sūnus, dūk
to, žentas, a n ū k a s Ir kiti gimill.
Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Telof. GR 6-0142

«yv. 4010 S. Rockwoll st.
Tel. PRontier 6-4756.
Mirė sausio 24 d., 195 3 m.,
4 vai. popiet, sulaukęs 53 m.
Gimęs Grand Rapids, Mich.
Pasiliko dideliame nuliūdime
žmona Auna (pagal tėvus Lawrenee); sūnus Rlchard ir mar
ti Dorothy; 2 anūkai Nancy ir
Jay; 2 seserys Helen Tainasiunas. švogeris Jonas, Grand Ra
pids, Mich., ir Anna Baker ir
švogeris Jonas,
Kalifornijoje,Ir jų šeimos; broliai Juoza
pas, broliene. Agota: Aleksan
dras, brolienė Bessie; Raimun
das, brolienė Agota, Albertas,
brolienė
Petronėlė,
broliejnė Paulą Žemaitis ir ju šei
mos; Švogeris Charles Klimas,
uošvė Juozapa La\vrenoe ir
jos šeima ir daug kitu gimi
nių, draugu ir pažįstami;.
Kūnas pašarvotas J. Liulevieiaus koplyčioje, 4348 S. CaUfornla A ve. Laidotuvės jvyks
ketvirtad., sausio 29 d. Iš ko
plyčios S:30 vai. ryto bus at
lydėtas j Nekalto Prasidėjimo
švč. Panelės parap. bažnyčia,
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies siela. Po
pamaldų bus nulydėtas j sv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdo: 'žmona, sūnus, a n ū 
kai, seserys, broliai, švogerial,
švogorkos, uošve ir \ isi kiti
giminės.
Lald. direkt. J. Llulcvlčlus,
tel. LAfayetto 3-3572.

SEGHETTI ^TRA^ET ^BUREAU
•M51 So. Oakley Av

Kiek sutaupykime šiais metais?

CIHCACO 8, 1LL. TeL t A r d « 7-3278 ir 7*

KELIONES-.

UNIVERSAL SAVINGS AND
LOAN ASS0CIATI0N
1800 So. Halsted Street
Chicago 8, Illinois
Telefonas: HAymarket l-202ft
Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir
penktadieniais nuo f) ryto iki- 4 vai. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nuo 9 v a i ryto iki 3 v a i p . p.

John F. Eudeikfe
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage flvenue
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481

4330-34 South Califomia

fivenue

Telefonas BIshop 7-9719
AMUULANCE DIENA IR NAKTf

•SBJBaaatsL

PETKUS

ANTHONY

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
6812 S0. WESTERN AVE.
CHICAGO, IL L.

I 4 i 0 S0. 50th AVE.
CICERO, ILL.

GRovehilI 6-0142
HEmloek 4-2644
T0wftaH 3-2109
LĖKTUVAIS, G E L E Ž I N K E 
LIAIS, AUTOBUSAIS,
LAIVAIS

*mW

P a r ū p i n a m e bilrtus, tieSbu^iuH ir sutvarkome vintu «u kelione suristus
•talykua. TUKIME LIETUVIU SKYRIŲ. Pildome afidevitus. Keliones
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. P i r k 
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei J geležinkelio s t o t | a r aerodromą, nes
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS.

'T-

'•• .

LIOOĖSIO VALANDOJ
šsmkitt

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
6845 So. \Vestern Ave. Air Condltioned koplyčia
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta
Tiems, kurte gyvena kitose miesto dalyse; gausime
koplyčią, arčiau jūsų namų.

Pamėginkite dėl linksmo vakaro! Jūs rasite, kad ji y r a . . .

D JH

S E K A N T I E J I YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

ANTANAS DABULSKIS
Nuo pirmo patenkinančio gurkšnelio iki
paskutinio lašelio . . . kiekvienas gėrimas
OI,D SUN N Y BKOOK yra tikrai "Links
minantis, kaip ir jos Vardas!"

Gyveno 6718 South Artesian Avenue.
Mirė sausio 2(> d., 1953, 6 vai. ryto, sulaukės senatvės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės para
pijos, Apidainių kaimo.
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Anna Zaek,
anūke Vivian. jos vyras Anthony Šimėnas; ir Agnės Ma
žeika, žentas Stanley, anūke Eleanor, jos vyras John Evans;
šeši proanūkai; du broliai: Juozapas, brolienė Marijona bei
jų šeima ir Stanislovas. Du pusbroliai, kili giminės, draugai
ir pažystami.
Priklausė Liet. ūkininku Draug. ir Liet. Piliečių Darbinin
ku Pa .šalpos Klubui.
Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6845 So.
YVestern Ave.
Laidot.uvė« jvyks ketvirtad., sausio 29 d., iš koplyčios 9
vai. ryto bus atlydėtas į Gimimo Panelės 8ve. parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas j gv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus it pažįsta
mu! dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: dukterys, Žentus, anūl{ės, proanūkai ir kiti ginimės.
Dėl platesnių informacijų

Ambulunsu
nias

patarna> i

yra

tuojau*

telkiamas

dlenf| Ir n a k t į. Koi-

KUKli'plOJJ 9UJf.lUl
S.»|V
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kule Šaukite
mus.

STEPONAS C. LACHAWICZ
2314 West 23rd P L A C E
10756 S. MIOHIGAN AVE.

PETRAS P. GURSKIS
65!> West 18th STREET

KENTUCKV \
BIENDED
WHI5KEY

ShpiiTIS

ALFREDAS VASAITIS-VANCE
1440 South 50th AVE., CICERO, ILL.

3354 S. H A L S T E D S T R E E T

Telophone VArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS

PIRKITE TIESIOG NŪ0
MR. NELS0N

3307 8. LITUANICA AVE.

— .savininko —

3319 S, LITUANICA AVE.

St. Casimir Monuraent
Company
Vienas blokas nuo kapinių.
Didžiausias paminklams planų
pasirinkimas mieste

AIM>

OLD S U N N Y B R 0 0 K B R A N D K E N T U C K Y B I E N D E D VVH15KEY C O N T A I N S 6 5 % 6 B A I N
N E U T R A L S P I R IT S •
T H E O L D S U N N Y B R 0 0 K C 0 M P A N Y , L 0 U 1 S V I L L E . K Y.

Tel. OLymplc 2-1003

POVILAS J. RIDIKAS

šaukite. KEpublic 7-8600.

3914 West H l t h Street

BDAurt

Atailable
B O r i L f c D LN B O N D - 100 P H O O F

Tel. SEeley :i-57U

Tel. COmmodore 4-2228

ANTANAS M, PHILLIPS

Michch,
YOO

m

Tel. VIrgioia 7-6672
PUUman 5-1270

^—

10821 Š. MICHIGAN AVE.

K ERTU CK'/
STRAIGHT
B0URB0N
VVHISKEf

patar-

3pįffifc»3

v ^••^

l;;^3žJ

Telet. CEdarcresi 3-6335

JURGIS F. RUDMIN
TeL VArds 7-1138- 1139

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 S. CALIFORMA AVE.

Tel. LAtajette 3-3572

LEONARDAS A. EŽERSKIS
1646 WEST 46th S T R E E T

Tel. YArds 7-0781

W

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą"'
•

iMi,* i „m i i>'Mi<i<iįl

Tel. VArds 7-3401

-

.

.

-

.

.

_

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS

H

IŠ ARTI IR TOLI
A. J. VALSTYBĖSE

Antradienis, sausio 21 d., 1953

-*—

3T5

Evelyn Ozelis

— Dvi naujos knygeles apie
apaštalavimą. Išėjo iš spaudos
dvi naujos knygelės: „Apie pa
sauliečių apaštalavimą" ir „Ko*
dėl reikia apaštalauti". Knyge
les paruošė kun. St. Yla, išleido
Nek. Pr. Seserys, R. F. IX 2,
Putnam, Conn.

CHICAGOS 2INIOS
Ruošiasi prieš lėktuvų
atakas

Druska eda automobilius

KAS, KĄ IR KUR

— Studentų suvažiavimas
Chicagoje gatvės barstomos New Yorke. Studentai, kurie
Šiemet nusistatyta sustiprin Bmėliu ir druska, kad jos ne dar neužsiregistravo į vasario
ti Chicagos priešlėktuvinė ap būtų slidžios. Nuo gatvių drus7-8 d. d. įvykstantį studentų
sauga. Norima viską sutvarky-1 ka patenka ant jomis važiuo*
suvažiavimą, prašomi kuo grei
ti iki smulkmenų. Mūsų mies- J jančių automobilių ir graužia
čiau apie savo dalyvavimą pra
X Kotryna ir Jonas Simana
tas turi 231 kvadratine mylią. Į jų metalines dalis. Daugelis au»
vičiai, 443? So. Talman Ave.,
Visų pirma norima kiekvienoje tomobilių savininkų automobi' nešti adresu R. Kezyr. 100 Cook
St. Brooklyn 6, N. Y'., pažymint
jvairių draugijų veikėjai ir kil
— Marija Gražulyte .atvyko !
kvadr. mylioje sudaryti bran lių apačią padengia asfalto ar
ar turima nakvynė.
nių darbų rėmėjai, praeitą sek
iš Anglijos į Nek. Pr. Vienuo
duolį, iš kurio atakos atveju bū dažų sluogsniu (undereoating).
Suvažiavimas prasidės vasa
madienį atšventė 40 metų ve
lyną, Putnam, Conn. Sausio 10
tų pranešama apie padarytus kas apsaugo automobilius nuc rio 7 d. IG v. Angelų Karalienės
dybinio gyvenimo sukaktį. Ta
nuostolius. Tam reikalinga apie druskos veikimo. AkrOne ir Ba! parapijos salėje (S. 4 & Roebldieną vienuolyno kapelionas
proga šv. P. M. Nekalto Prasi
2,000 savanorių, kurie ypač" ( timorėje bandoma druską mai* ing St. Brooklyn). Programoje
kun. Yla atitinkamom apeigom
Amerikos lietuvaitė daininin- v e i k t u t i e s v e r a l o c e n trais. Iš syti ^ su medžiagomis, saugan
dėjimo bažnyčioje jų intencija
priėmė ją į šios vienuolijos po
kė (Stankutė), mokslą ėjusi N. t u v i e t u b Q t ų p r a n e S a m a i n čiomis nuo rūdijimo, bet tas — studentų referatai, diskusi
buvo atnašaujamos šv. Mišios,
stulatą. Ta proga kun. St. Yla
Prasidėjimo parapijos mokyklo- d i s t r i k t u > 0 Ž I e j a u p e r duotų brangiai kainuoja. Specialistai jos, pietūs, pranešimai stipendi
kuriose dalyvavo šeimos nariai,
jų reikalu ir einamieji reikalai
pasakė gilų pamokslą apie vie je Kelly augšt mokykloje bei;,
vieną pagrindlnj centra. VI.
draugai bei pažįstami, ir priėmė
pataria mašinas dažniau plau 6 vai. Alliancc Hali (195 Grand
nuolišką pašaukimą.
Wilson Jaun Kolegijoje ir Mo- g a m t a m s u o r g a n i z a v i m u i v a .
šv. Komuniją. K. ir J. Simana
ti, vaško sluoksnj dėti virš da St. Brooklyn) prasidės koncer
_ p-ift-M. Avietenaitfc, ėjusi
vičiai išaugino gražią lietuvišką
— Pail. J. Subačiui jo gimta Z ^ ^ Č ^ ^ J ^ ^ ^ ^
A. j . Mulaney. Jis sa- žų, užtepti vietas, kur dažai tas, kurio programą išpildys iš
katalikišką šeimą: dvi dukras augštas pareigas Lietuvos Už- dienio proga VVhite Plains, N. mokyklos laikų dalyvavo mer- k . k a d U e
š e j a i iš įvainusidėvėjo.
įvairių vietovių suvažiavę stu. .
*
' Dftrmkt|
ji du sūnus. Duktė Kotryna y-'sienio Reikalų ministerijoj (A- Y., buvo surengtos vaišės, ku gaicių chore, .vėliau prisijungė! .
p rn
dentai-menininkai. Po progra
„Pirmyn" choro, dalyvavo i ų , m i e f s t 0 a a i 1 ^ T
* ,
ra ištekėjusi už Petro Liepos, merikoj įsigijusi naują biblio- rių metu dailininkui buvo įteik- prie
;_„,„;.
,.
->/
Verslo firmose. Be to — kiek- Sugavo jieškomą banditą mos — šokiai. Visas vakaro pel
b 1
sūnus Juozas Simanavičius yra i tekininkės specialybę), šiemet ta dovana nuo Helen VVestben- ^
e
^
^ bus
*****
nas skiriamas Studentų šalpos
PBI
agentai
vienoje
Cicero
vedės, o Jonas laukia progos, i gyvena Nek. Prasid. Vienuoly- der, Algirdo Brazio, Povilo L a - - * ™ &» ° £ ^ o ^ Z ' d ^ t a ^ Q i ^ U S
budėtojas. Jų reikės
Fondui.
tavernoje
suareštavo
John
J
Simanavičių duktė vienuolė Ka-1 ne, Putnam, Conn., ir pagal mo banausko ir Antano Grig.
jį ^ £ j ^
f ^ { £
f;000 ir FBI ištirs ar jais gaVasario 8 d. 11 vai. Apreiški
Brennan, vieną iš dešimties la
zimierietė Rūta, dirbanti New dėmiuosius mokslo reikalavillma
— Mergaičių stovykla — „Abejotinas asmuo". Su Aliceį
Pasitikėti. Balaridžio 1 die^ biausiai jieškomų pabėgusių mo par. bažnyčioje bus atlaiky
Mexico, negalėjo atvykti į te-' mus tvarko vienuolyno biblioną miestas
Camp Immaculata šiemet pra- Sephens choristėmis koncertuo-i
J a u t u r e s 2 9 s i r e * banditų. Jis garsinosi, kad jo ta suma, kurios metu specialų
vų pagerbtuves. Po iškilmių baž ' teką. Taip pat šį semestrą pro- sidės birželio 28 dieną ir baig- dama lankėsi New Yorke, Phi-! n a s - J a u i r d a b a r 1 0 ft v r a a n t
nyčioje, šeimos nariai — duktė, i fVsoriaus Annhurst mergaičių sis liepos 26 dieną tradicine lie- ladelphijoje, Baltimorėje, Toron' padieniais bandomos, o dar 15 gyvo niekas nepaims, tačiau de pamokslą studentams pasakys
tektyvams pasidavė labai ra kun. Pakalniškis. 1 vai. Apreiš
žentas, marti, sūnūs ir anūkės kolegijoj (VVoodstock, Conn.), tuvių susiartinimo švente, Putr te, Michigan City ir kt. Dainavo J a u statoma,
miai. Jis kaltinamas buvęs va kimo par. salėje (North 5 &.
— sukaktuvininkus pavaišino kur studijuoja daug mūsų lie- nam, Conn.
I solo, duetus, trio per VVFES,
du keturių banditų grupės, ku Havemeyer St. Brooklyn), įir gražiai pasveikino. Vaišėse tuvaičių.
Mokestis už gatves
«
, „,.
c
VVHFC, VVENR - FM radijo storie apiplėšė Lyons banką, išneš vyks iškilmingas aktas — su
dalyvavo taipgi sukaktuvininkų' __ M a t i W o s Pauliukonienes,
— Nek. Prasidėjimo Seserų t i g
Miesto Susisiekimo Sistema darni $39,998. Kai policija gavo važiavimo uždarymas, į kun
draugai bei pažįstami.
, „Moterų Dirvos" redaktorės, Rėmėjų seimas įvyks gegužės
— CTA — užbaigė 1952 me žinių, kad jis tavernoje, apsupę kviečiama visa lietuvių visuo
X Ateitininkų Sendraugiu VVorcester Sunday Telegram 17 dieną, trečiąjį sekmadienį,! Chicagos vyrų chorui statant tus su pelnu $1,286,530. Iš tų visas duris ir tik tada ėjo į vi menė.
„Grigutis", turėjo raga- pinigų į atsargos kapitalą tu dų. Suėmime dalyvavo 7 de
susirinkime, įvykusiame praė- prieš Kalėdas tilpo nuotrauka Putnam, Conn. Nek. Prasid. Se operetę
— Kun. Pikturna vasario 7
n
serų
Gildos
Centro
Valdyba
ir
i
<>s
vaidmenį.
Su
Meno
Ansamrės pasidėti $900,000. Beliks tektyvai.
jusį sekmadienį, buvo retai įdo- ir pasikalbėjimas kaip lietuvių
d. Nevv Yorke įvykstančiame
bliu
skyriai
jau
pradeda
ruoštis'
koncertavo
Detroite.
$386,530.
Iš
tos
sumos
turės
mi paskaita: „šių dienų Ateiti- šeimos švenčia Kūčias. Gražu,
studentų suvažiavime atliks inšiam
seimui.
\
;
b
ją
išgirsime
„Draugo"
Da ar
būti daromi patobulinimai ir
ninku Sendraugių uždaviniai", kad mūsų ir antroji lietuvių kar
vokaciją.
Apgavejas
jau
Bazilijoje
—
Viktoras
Grensavičius,
58)
koncerte
vasario
8
d.
4
v.
p.
p
mokamas mokestis miestui už
Ją skaitė kun. prof. dr. Juozas ta Amerikoj ne tik stengias heSuvažiavimo Rengimo
Chicagos
advokatas
M.
Wein
Vaškas, MIC Paskaita sukėlė tuviškas tradicijas išlaikyti, bet metų amžiaus, gyv. VVorcester, j Ashland auditorijoje, kur ji dai- gatvių panaudojimą. Taigi, tas
Komisija
zelbaum,
kurs
apgaulingu
būdu
Mass.,
mirė
sausio
20
d.
miesnuos
kvintete
ir
bus
vaidilutė
mokestis bus labai nežymus.
tikrai gyviausias diskusijas. Jo "' kitataučių spaudoje pamineto ligoninėje.
' „Birutės" operetėje.
1948 m. už gatves ir požeminio iš žmonių išviliojo apie pusę mi— Lietuva vaizduose. Kun.
se dalyvavo: Kazys Kleiva, «•
liono
dolerių,
atrastas
Brazili
liniją miestas iš CTA gavo $1,J. Zeliauskas, salezietis vienuo
kun. A. Grauslys, kun. dr. J. j _» DaH, Witkus, iš Maspeth,
035,446. Iš viso per 1952 m. iš jos sostinėje Rio de Janeiro lis, prieš išvykdamas iš Chica
Prunskis, kun. K. Juršėnas, Ig. N . Y., išrinktas New Yorko Lie
keleivių, CTA susisiekimo prie mieste, puošniame viešbutyje gos, žada parodyti daug spal
Sakalas, prof, B. Vitkus, dr. Z. \ tuvių Dailininkų Sąjungos pirmonėmis besinaudojančių, buvo Chicagos teisingumo organai votų Lietuvos vaizdų. Norintie
Danilevičius ir kiti. Susirinki- j mininku. Įvykusiame susirinki
gauta $11,142,515. Miesto tram svarsto, kaip jį išgauti. Pasku ji pamatyti tuos vaizdus kvie
me dalyvavusieji išreiškė di- j m e dailininkai nutarė pagyvin- Žmones nemėgsta komu
J. Stasiūno koncertas pa vajais besinaudojančių keleivių tinės žinios sako, kad jis ir iš čiami atsilankyti į Lietuvos Vy
džiausią padėką mielajam pre- ti savo veiklą. Sąjungai priklau
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Chicagą jis apleido prieš savai sio 31 d. 7:30 vai. vakare. Kas
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X W. Stankūnas, plačiai ži nę drausmę, kovoti už besąly per radiją perduoti J. Stasiūno lės paroda. Parodoje ap ; e .200 niversiteto
Nuo Kalėdų švenčių Chicagos
dies operų — „Birutė" ir Eglė, nomas Chicagos fotografas, pa
gišką jos laikymąsi". Iš "Tie koncertas, bet be jokių Įspėjimų eksponatų. Dalyvauja Aleksan prieš Daytono komandą.
teismai griežčiau ima girtus au
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Revoliucijos 35-tųjų metinių kiečiais, stengiamasi nuo jų at certavo lietuvis akordeonistas tasi teisinių ir administracinių
ir teisininkų — turėjo susirinLAISVĘ GINANT,
priemonių kovoje prieš kaikuapsigyventi j Pheonix, Arizoną. iškilmių paradą Vilniuje iš tri baidyti tokiais pramanais, kokie Algirdas Loceris.
kimus-paskaitas. Salėj |rengus
rių Chicagos pareigūnų ryšį su suprasi anuometini lietuvių tau
būnos sekė šie dabartiniai Lie kad buvo paskelbti per Vilniaus
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L. Bistras savo įžangoje ją
jog valstiečiai priversti save
X Br. Budginas, buvęs Chi
aptarnaujančių preKinio geležin Dr.
foto studijos savininkai, sausio
puikiai
įvertina. 200 psl., kaina
vilas, Augšč. Tar. Pirm. J. Pa
— Arfistė Irena Guzinskienė kelio liniją Chicago Great West 2 dol.
24 d. automobiliu išvyko į Long cagos Lietuviu Tarybos pirm., leckis, vyriausybės nariai ir par vaikus parduoti į miestą. Vien
1952 m. per I pusmetį buvę par radijo programoj (gruodžio 7 ern, sustreikavo. Streikas nei Užsakymus su pinigais siųskite:
Beach, Calif., aplankyti savo dabar atostogauja Meksikos tijos CK nariai.
duota 145,000 vaikų"...
DRAUGAS,
d.) skambino arfa Čiurlionio ir dėl atlyginimo, o dcl neišspręs
dukrelės Narcizos ir Kcrdeli- kalnuose.
2334 So. Oakiey Ave.
Tallat - Kelpšos kompozicijas. tų eiles skundų ryšium su dar
jos. Į Chicagą žada grįžti Ve
X Pranas Bakas, Povilas Bal —- Kipras Petrauskas 1952 m.
Chicago 8, III.
L. Maciulevičius, kino studi
lykoms. Jiems išvykus, foto stu čiūnas, P. Daujotas ir Jonas gruodžio 14 d. Vilniuje dainavo
bo
sąlygų
pagerinimu.
Užsakytos knygos pasiunčiamos
jos režisorius, "Tiesa", 1952 m. — Vilniaus radijo programoj
paštu.
'
diją tvarkys ponia P. Lucas.
Mikšis atostogauja Miami, Fl. "Otelio" operoje.
koncertavo pianistas DMugynas. PIRKITE APSAUGOS BONUS!
lapkričio 12 d.
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— Motoro konferencija, įvy
kusi 1952 met. lapkričio 2 ti.
Putnam, Conn., nutarė 1953 m.
šaukti visos Amerikos lietuvių
kat. moterų konferenciją. Tai
konferencijai sušaukti sudary
ta komisija, į kurią įėjo: M.
Galdikienė, M. Avietėnaitė, G.
Kaneb, V. Kulbokienė, A. Litidžiūtė. Buvo pageidauta, kad
konferencija būtų šaukiama tuo
pačiu laiku ir toj pačioj vietoj,
kada ir kur įvyks Moterų Są
jungos seimas. Konferenciją
buvo prašoma šaukti jaunimo
auklėjimo klausimais.
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