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Skersai - Išilgai 
Mobilizacijos dekretas 
naujame Egipte 

Egiptas dar niekad nėra turė
jęs visuotinės mobilizacijos (An
glija ikšiol gynė jo sienas), to
dėl daug kas nustebo, kai šios 
savaitės vyriausybės žinių laido
je pamatė atspausdintą dekretą 
— įstatymą visuotinei mobiliza
cijai pravesti. 

Įstatymas duoda teisę vyriau
sybei paskelbti visuotinės mobi
lizacijos stovį šiais atvejais: ka
rui prasidėjus, karui gresiant ir 
tarptautinei padėčiai pavojingai 
įsitempus. 

Mobilizacijos stovį paskelbus, 
vyriausybė jau turi teisę šaukti 
rezervus į kareivines, priversti 
civilius gyventojus dirbti ten, 
kur bus nurodyta, konfiskuoti 
žaliavas privačiose įmonėse, pa
imti maistą, skystą kurą, trans
porto priemones ir pastatus. 

Piliečiai tų valstybių, su ku
riomis bus nutraukti diplomati
niai santykiai, turės registruotis 
per 3 dienas mobilizacijos stovį 
paskelbus, o vidaus reikalų mi
nistras gauna ypatingas teises 
jų reikalams tvarkyti. 

Dekreto paskelbimas sukėlė 
įvairių spėliojimų, nes nesimato 
ypatingo reikalo tokiam įstaty
mui atsirasti. Nejaugi butų pa
sirengta ką nors daryti su Izra
eliu ar su britais Suezo kanale? 
Karininkų grupė, dabar kraštą 
valdanti, ir viduje stipriai jau
čiasi, nes galimi sukilimo organi
zatoriai yra padėti saugiose vie
tose. Raminamasi, kad įstaty
mas yra tik eilinė karininkų vy
riausybės demonstracija. 

600,000 žydų 
koiiclageriuose? 

Iš žydų sudarytas žydams glo
boti komitetas paskelbė, kad Sta 
linas pasisavinęs Hitlerio meto
dus ir jau 600,000 žydų pasiun
tęs į koncentracijos stovyklas. 
Kadangi už geležinės uždangos 
yra dar apie 2,500,000 žydų, tai 
komitetas bijo, kad tenykščius 
žydus gali ištikti toks pat liki
mas, kaip prie Hitlerio, jei jie 
negalės pabėgti į vakarus. 

Komitetas spėja, kad žydų per 
sekiojimu Stalinas norįs įsiteik 
ti vokiečių naciams ir arabams. 
Jis dar praneša, kad neseniai Pa 
ryžiuje įvykęs tarptautinis anti
semitų kongresaą, nutaręs kaip 
kovoti su žydais ir suvesti į ben
drą veiklą vokiečių nacius ir ko
munistus. 

Manoma, kad Stalinas oficia
liai antisemitizmu nežais, bet su
tvarkys reikalą taip, jog vieni 
žydai smaugs kitus kaip „liau
dies" priešus ar krašto „išdavi
kus" ir tuo patenkins vokiečių 
nacius, arabus ir žydus komunis 
tus Vakarų pasaulyje. 

Stalino gubernatorius Vengri
joje Matias Rakoszi, būdamas 
žydas, gavo Maskvos įsakymą 
išvalyti Vengrijos žydus, kurių 
ten yra apie 200,000. Rakoszi 
uoliai vykdo Stalino valią. Jis 
jau anksčiau įsakė pakarti žydą 
ministerį Laszlo Rajka už taria
mas simpatijas titoizmui, bet 
Rakosziui negali nekilti klausi
mas, kas įsakys jį pakarti. Tuo 
tarpu jis turi tiesioginį telefoni
nį susisiekimą su Kremlium, kas 
reiškia, kad Stalinas juo pasiti
ki, bet tokį pat susisiekimą su 
Stalinu turėjo ir Anna Pauker, 
tačiau pasidarė Stalinui neberei
kalinga ir su ja pasielgta taip, 
kaip su daugybe smarkių ir kru
vinų komunistų, kurie pagaliau 
Stalinui nusibosta. Jis panori 
duoti pažaisti valdžia kitiems 
smarkuoliams, o senuosius pa
siunčia į mirties karalystę. 

Peržiūrės žodines 
kovos strategiją 

VVASHINGTON, saus. 28. — 
Prez. Eisenhower paskyrė komi
siją ikšiol užsieniuose vykdomai 
propagandai peržiūrėti ir nau
joms priemonėms žodinėje kovo
je su komunizmu pasiūlyti. Pra
nešimas turi būti jam padarytas 
iki birželio 30 d. Komisija susi
deda iš 8 asmenų, jai pirminin
kauja New Yorko benkininkas 
W. H. Jackson. 

Komisija turi pasiūlyti kaip 
dabar vykdomą propagandą su
jungti vienoje vadovybėje ir kaip 
ją padaryti agresyvesnę ir dau
giau žalos priešui padarančią. Iš 
pagrindų bus įvertinta Voice of 
America veikla. 

Be privilegijų 
SEOUL, saus. 28. — Sąjungi

ninkai pradėjo bombarduoti ke
lią, kuriuo komunistų paliaubų 
delegacija susisiekdavo su Š. Ko 
rėjos sostine. Deryboms vyks
tant buvo sutarta, kad kelias ne 
bus bombarduojamas, bet komu
nistai jo nenaudos karo medžia
goms į frontą vežti. 

Deryboms'nutrūkus, komunis
tai susitarimo nebesilaikė ir 
jiems buvo pranešta, kad kelias 
nebus bombarduojamas tik sek
madieniais, kad Kaesonge esan
ti jų delegacijos būstinė tą die
ną galėtų susisiekti su sostine. 
Derybų vietai paskirta neutrali 
zona tokia dar tebelaikoma, nors 
jau nebėra jokios vflties ten at
naujinti paliaubų derybas. 
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Pirmoji konferencija. — Respublikonų vadai kongrese kiekvieną savaites pirmadienį tarsis su pre
zidentu apie kongreso darbus. Pirmoji konferenci ja, aptarusi prezidento pranešimą kongresui įvyko 
pereitą pirmadienį, čia matomi kaikurie to posėdžio dalyviai: (iš kairės dešinėn) respublikonų po
litinio komiteto pirm. sen. Knowland, atstovų rūmų frakcijos vadas Ch. Halleck, atstovų rūmų 
pirmininkas Martin, frakcijos vado pavaduotojas Arends ir frakcijos vadas senate sen. Taft. (INS) 

VVilson patvirtintas 77 balsais 
v 

Iškalbėjęs 2 valandas prieS Wilson sen. Morse nualpo. 
— Wilson nesąs vertas pilno pasitikėjimo 

"VVASHINGTON, šaus. 28. — Senatas patvirtino Wilson kraš
to apsaugos sekretoriumi 77 balsais prieš 6. 
—r 1 • * I Buvęs General Motors prezi-
N e m a l O n i pCtStCtbCt dentas Ch. VVilson buvo patvir-

Peipingo radijas skelbia, kad 
vienas sąjungininkų lėktuvas 
pereitą penktadienį vėl buvo nu 
muštas MandŽiūrijoje ir jo lakū
nas pulk. Heller paimtas nelais
vėn. Sąjungininkų aviacijos va
dovybė tvirtina, kad pulk. Heller 
lėktuvas tikriausiai buvo numuš 
tas dar š. Korėjoje. 

Kainų kontroles 
ilgai neištvers 

llce nenorįs Europos svečių 
Jų atvykimas dabar nenaudingas, nes respublikonų ad
ministracija dar neturi sprendimų degamais klausimais 

VVASHINGTON, saus. 28. — Valstybes sercretorlus Dulles to
dėl skubąs į Europą, kad Europos politikai nepradėtų tuojau vyk
ti į VVashingtoną. 

Taip painformavo spaudą vals 
ną vykti. Kas bus galima ir rei
kalinga duoti, bus duodama be tybės departamento informaci

jos skyrius apie Foster Dulles 
kelionės tikslą Jj lydės ir savi-j y p a t i n S ų demonstrac.jų. 
tarpinės pagalbos kreditų admi- T • . . . . • . « Lenkijoje nuteisti nistratorius Harold Stassen. 
Juodu turi surinkti per maždaug 
10 dienų visas reikalingas žinias 
iš Europos vyriausybių, kad 
prez. Eisenhoweris galėtų apsi
spręsti kiek ir kam šiemet duoti 
pagalbos — ūkinės ir karinės. 
Kol tų reikalų jis nebus išspren
dęs, Europos politikų kelionės 
į VVashingtoną neturi prasmės. 
Ta kryptimi Dulles ir nuteiks 
Londoną, Paryžių, Bonną, Ro
mą ir kitas draugiškas sostines. 

Britų delegacijos atvykimas į 
VVashingtoną yra numatytas ir 

VVASHINGTON, saus. 28. • | įvyks, bet jis įvyks žymiai vė-
Atstovų Rūmų žemės ūkio komi- liau, negu buvo numatyta. Bri 
sijos pakomisė vienbalsiai pasi
sakė už kainų kontrolės panaiki
nimą jautienai mėsai, nes kon
trolės trukdo konkurenciją. Da
bar pasidarę taip, kad mėsos 
kainos krautuvėse tebestovi se
name lygyje, tuo tarpu kai gy
vulių augintojai už gyvą svorį 
gauna žymiai mažesnes kainas. 

tai nori išdėstyti ūkinį planą, ku 
ris su dienos problemomis be
tarpiškai nesiriša, todėl atidėti-
nas be pavojaus pasenti. Visos 
kitos ūkinės dienos problemos 
galės būti aptartos Atlanto pak
to tarybos posėdyje ir todėl ma-

mirtim 2 kunigai 
VARŠUVA, saus. 28. — IŠ 

Krokuvoje karo teismo teistų 5 
kunigų ir 2 pašau1 iečių 2 kunigai 
ir studentas nuteisti mirti, 3 ku
nigai ir viena moteris gavo kalė
jimą nuo 8 metų iki gyvos gal
vos. Oficialus kaltinimas buvo: 
šnipinėjo Vatikanui ir Ameri
kai. 

Pietines Europos 
gynybą planuoja 

ATĖNAI, saus. 28. — čia su 

Čekų darbininkai 

STUTTGART, saus. 28. — Žy
miausias vokiečių lėktuvų kons
truktorius inž. Heinkel, kuris ka
ro metu statė Vokietijai bombo
nešius ir dabar rengiasi atgaivin 
ti vokiečių aviacijos pramonę, 
Sovietų Rusiją mano turint dau 
giau lėktuvų ir gal geresnių už 
vakariečius. Kad taip atsitiko, 
kaltas sąjungininkų politikos 
trumparegiškumas. 

Pirmiausia, nesuprasta ar ne
norėta suprasti, kad Sov. Rusija 
yra priešas. Antra, duota Rusi
jai paskutiniai lėktuvų modeliai, 
kuriuos ji greit patobulino. Tre
čia, nekęsdami ir niekindami vo
kiečių konstruktorius, amerikie
čiai beveik visus juos pastūmė 
Rusijos pusėn. Vieni patys suti
ko sovietų pasiūlymus vykti Ru-

tintas tik tada, kada pažadėjo 
parduc+i visas savo turimas GM 
bendrc"rės akcijas ir dar jam pri 
klausančią iš bendrovės sumą 
paimti ne akcijomis, bet pini
gais. Kaip krašto aosaugos sek
retorius Ch. Wilsoi> turės tvh'~ 
tin*i milionines sutartis su ben
drovėmis, kurioms bus duodami 
kariniai užsakymai. General Mo
tors yra toji bendrovė, kuriai 
krašto apsaugos departamentas 
duoda bilioninius užsakymus. 

Prieš VVilson tvirtinimą dvi 
valandas kalbėjo iš respublikonų 
pasitraukęs Oregono sen. Mor
se. Jis įsitikinęs, kad VVilsono 
santykiai su GM pasilieka kaip 
buvę, todėl moraliniai jis nėra 
činkamas kandidatas būti kraš
to apsaugos sekretoriumi. Jis iš 
rišo abejoja, kad VVilson būtų tin 

C. D. Dillon, New Yorko ban
kininkas, paskirtas ambasa
doriumi j Prancūziją. (INS) 

Taiso Taft - Hartley įstatymą 
Pataisas įteikė pats sen. Tait. — Laukia pataisų ir iš 

kitur 
VVASHINGTON, saus. 28. — Sen. Taft įteikė net 16 pasiūly

mų darbininkų kritikuojamajam Taft-Hartley įstatymui patai
syti. 

Jis ragina ir kitus pataisas pa 
siūlyti, kad būtų galima šį pa
grindinį darbo santykių įstaty
mą pataisyti taip, kad jis nieko 
neskriaustų ir visuomenės inte
resus apsaugotų. 

Senatorius nemano, kad jo pa
siūlymai jau viską taisytiną api
ma, bet jų įteikimas duos pa
grindą darbo komisijai pradėti 

noma, kad Europos politikams kiją bus galima galutinai sutar-
nėra reikalo dabar į Washingto-|ti, nes yra paaiškėję kokia for

ma ir kiek galima tikėtis Jugo
slavijos prisidėjimo. 

Graikijos premjeras Papagos, 
Belgrado radijo paklaustas ką 
jis mano apie Balkanų sąjungą, 
atsakė, kad Graikijos, Turkijos 
ir Jugoslavijos bendradarbiavi
mas ypatingai Trakijos regiono 
gynyboje yra nepaprastai reikš
mingas ir todėl labai sveikinti
nas. Iš čia spėtina išvada, kad 
su Jugoslavija tuo reikalu jau 
susitarta. 

joj, nepaisant prezidento Gott 
waldo priešingų tvirtinimų, pra 
sidėjo tikri žydų persekiojimai. 
Prahoj „Stalingrado" vardo fab 
rike buvo sušauktas visų dirban 
čiųjų susirinkimas, pravestas 
šūkiu: „šalin žydus iš visų svar
besnių vietų!" Miesto partinėj 
konferencijoj buvo pareikšta, 
kad čekai nevarys žydų pro ka
minus, kaip Hitleris, tačiau vis 
tiek jais nusikratys kitais bū
dais. 

Krizę komunistai išgyvena ir 
Izraely. Kai kominformas pra
dėjo viešą karą prieš „sionizmą, 
kosmopolitinę žydiją ir Izraelį", 
tų direktyvų turi laikytis ir Iz
raelio komunistai. Čia tad ir pra
sidėjo jų tikroji krizė, nes pa
sirodė, kad dalis partijos narių 
vis dėlto yra didesni žydai nei 
komunistai. Tas rūgimas susilp-

savo vyriausiais pagelbininkais nino padėtį ką tik iš Maskvos 
atvyko Atlanto pakto pietinės grįžusio partijos vado Mikunio, 
Europos grupės karinių pajėgų lietuviška pavarde žydo, kuriam 
vyr. vadas adm. Carney pasita-| prikišama, kad „jis per vėlai pa-
rimams apie Viduržemio jūros ir sidarė reikalingas išvadas iš Pra 

hos bylos". Jei nepavyks komu
nistų sucementuoti, tai per būsi
mus parlamento rinkimus jie ga
li ten nepravesti nė vieno atsto
vo. 

filllfilA n r i A c * v r 1 n c s i J o n P r i i m t i» k i t i n u ė J ° sovietų 
altiniu Pil^o *yuu» p u g ė n bįjodaim sąjungininkų j karnas tai vietai užimti — res-
BELGRAD, saus. 28. — Jugo- persekiojimų už priklausymą na publikonai būtų daug geriau pa-

slavų telegramų agentūra „Tan- cių partijai, o dar kitus sovietų \ iarę, jei tai vietai būtų parinKę 
jung" praneša, kad čekoslovaki-! agentai jėga pagrobė. Vienas iš Paul Hoffman, daus? augštesnio 

tokių, anot Heinkel, yra paga- standarto vyrą už VVilsoną. 
minęs MIG-15, geriausią ikšiol, K e H d e m o k r a t a i s e n a tor iai ir 

Balkanų gynybą. Posėdy daly
vaus turkai ir graikai. Manoma, 
kad gynybos planavimą per Tra 

tą klausimą tyrinėti. Komisija, 
be abejo, pakvies unijų ir darb
davių atstovus pareikšti savo 
nuomones, jei, žinoma, didieji 
unijų centrai bus apsipratę su 
mintimi, kad respublikonai ne
sutiks įstatymą visai panaikinti. 

Demokratų partija ir buvęs 
prezidentas Trumanas į rinkimų 
platformą buvo įrašę įstatymo 
atšaukimą, o respublikonai pri
pažino, kad įstatyme yra labai 
daug gerų dalykų, kurie turi pa
likti, bet yra ir taisytinų vietų. 
Prez. Eisenhoweris pažadėjo įs
tatymą taisyti ir jo prašomas 
sen. Taftas tą darbą senate pra
dėjo. 

Prez. Eisenhowerio darbo sek 
retorius Durkin, nors pats de
mokratas ir vadovavęs unijai, 
kuri aršiausiai kovojo prieš da
bartinį įstatymą, yra pasisakęs 
už įstatymo taisymą, o ne už jo 

Olandija atsisakė 
ūkines pagalbos 

HAGA, saus. 28. — Olandijos 
vyriausybė atsisakė tiesioginės 
JAV ekonominės pagalbos, nes 
tuo tarpu jai pakanka dolerių 
savo būtiniems reikalams tvar
kyti. 

Vietoj tiesioginės pagalbos do 
leriais Olandijos vyriausybė pra
šys mažesnių muitų savo pre
kėms Amerikos rinkoje ir dau
giau užsakymų savo pramonei iš 
tų kreditų, kuriuos JAV skiria 
karinei pagalbai Atlanto pakto 
kraštams remti. 

Kalendorius 
Sausio 28 d.: šv. Petras Nolas-

kietis. Senovės: Kaributas ir Ni
jolė. 

Polio skiepai 
NEVV YORK, saus. 28. — Ko

vai su vaikų paralyžiumi (polio) 
tyrimų centras praneša, kad su
rastas naujas skiepas, kuris, ti
kimasi, sėkmingai nugalės tos 
baisios ligos virus. Nemanoma, 
kad jau šiemet jis galės būti ma 

žinomą Sov. Rusijos sprausminį 
naikintuvą. 

Patikima žinia 
ATĖNAI, saus. 28. — Iš pa

sieniuose surinktų žinių lyg at
rodo, kad Rumunijoje ir Bulga
rijoje eina paskubintu sparčiu 
kariniai pasiruošimai. Sudarytos 
specialios smogiamosios briga
dos, kurios pirmoje eilėje aprūpi
namos geriausiais sovietiniais 
ginklais. Taip ypač esą Bulgari
joje, kuri prieina prie Graikijos 
ir prie Turkijos. 

Rumunijoje daromi pakrančių 
įtvirtinimai, požeminiai bunke
riai skystam kurui, radaro sto
tys. 

Gerėja Meksikoje 
bažnyčios padėtis 

MEXICO CITY, saus. 26. — 
Katalikų kultūros kongresas 
baigė čia savo darbus su pasiry
žimu dar įtempti pastangas pas
kutinėms antireliginės politikos 
liekanoms pašalinti. Nors anti-
bažnytiniai įstatymai ir neat
šaukti, tačiau dauguma jau ne
bevykdoma. 

Bet dar vienas skaudus daly
kas yra likęs — mokyklose te-
bedraudžiama vaikus mokyti re
ligijos, nors ir tėvai to prašytų. 

gi kalbėjo prieš VVilson, bet jų 
pastabos buvo švelnios. Abejota 
VVilsono stebuklingais sugebėji
mais ir pabrėžta, kad VVilson su 
mažins pasitikėjimą krašto ap
saugos departamentu. 

Sen. Morse ir 5 demokratai 
balsavo prieš VVilson tvirtinimą. 
Kalbą pasakęs sen. Morse nual
po, bet greit atsigavo ir suspė
jo grįžti į salę prieš VVilsono tvir 
tinimą pabalsuoti. 

VVilson vakar padarė priesai
ką ir perėmė departamentą. Bet 
jis dar neturi nė pavaduotojo, 
nė aviacijos, armijos, laivyno 
sekretorių. Jo pavaduotoju pa
rinktas Roger Kyes, iš tos pa
čios General Motors bendrovės. 
Jis irgi pažadėjo parduoti savo 
akcijas ir bus patvirtintas. Ar
mijos ir aviacijos departamentų 
sekretoriais parinkti asmens, ku 
rie yra didžiausi akcininkai ben
drovėse, turinčiose didelius ka
rinius užsakymus. Girdima, kad 
jie iš tų bendrovių nenori išeiti 
ir greičiausiai nebus pristatyti 
senatui tvirtinti. Bet sen. Taf
tas vakar yra išsitaręs, kad pi
niginius reikalus tvarkys VVil
son, todėl atskirų departamentų 
sekretoriais galėtų būti ir as
mens, kurių bendrovėms VVilson 
duos užsakymus. 

Bolševikų filmos 
ROMA, saus. 27. — Italijos 

filmų cenzūra neleido rodyti Vi-

• Clare Boothe buce, rašyto
ja, buvusi kongreso narė ir kon
vertite, tikrai būsianti paskir-

siniai vartojamas, nes dar rei-lta ambasadoriumi į Italiją, ku-jsos eilės komunistinės propa-
kia jį ilgiau žmogaus organizme rios vyriausybė jau davusi su-j gandos filmų, kilusių iš Sov. Ru-

tikimą ir padėkojusi už jos at-. sijos, Lenkijos, Bulgarijos ir 
siuntimą. VVashingtone tik neiš-; Vengrijos. Tų filmų pasirodymu 
spręsta dar kada ją Romon, Italijoje besirūpinanti bendrovė 
siųsti — prieš ar po Italijos, Libertas iškėlė Italijos vyriausy-
parlamento rinkimų. bei bylą, 

išbandyti. Tuo skiepu įskiepyti 
beždžionių organizmai išvystė 
reikalingą atsparumą ligai nu
galėti. 

• James C. Dtmn, JAV am
basadorius Paryžiuje, numaty
tas perkelti į Ispaniją, kurios 
sutikimas jau gautas. 

panaikinimą. Reikia tikėtis, kad Sausio 29 d.: šv. Pranciškus 
didieji unijų centrai bendradar- Salezieti*. Senovės: Girkantas 
biaus Įstatymo taisyme. ir Santvaras. 

Allen Dalies, valstybės sekre
toriaus Foster Dulles brolis, 
paskirtas Central Intelllgence 
Agency direktoriumi. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— V. Vokietijos kancleris dr. Adenauer viešai paragino prez. 

Eisenhotoerį greičiau išsiųsti į Vokietiją naujai paskirtąjį augštą-
jį komisarą Conant, nes komisariate nebelikę rimto žmogaus jaut
riems reikalams tvarkyti. 

— Gydytojų pranešimu, popiežiaus Pijaus XII sveikata žy
miai pagerėjusi ir nebesą pavojaus, kad bronchitas galėtų pereiti 
į plaučių uždegimą. 

— Prez. Eisenhoioeris irgi serga lengva sloga, bet neguli. Jis 
rašo savo pranešimą kongresui ir dvi dienas dėl ligos nepriėmė 
lankytojų. 

— Prancūzijos parlamentas 517 balsų prieš 100 komunistų 
patvirtino karo biudžetą 1958 metams. Jis numato 3 bil. 976 mil. 
dol. — kiek daugiau, negu 1952 m. Apie y2 biliono dol. numatyta 
gauti iš Amerikos. Iš tų sumų bus apmokamos ir Indokinijos karo 
išlaidos. 

— Senatas vakar patvirtino Harold Stassen Savitarpinės Pa
galbos Įstaigos administratoriumi. Jis kartu su Foster Dulles 
penktadienį išvyksta Europon žinių prezidentui rinkti. Sen. Morse 
kalbėjo prieš Stassen patvirtinimą. 
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SkyriŲ veda > k t n . AJLFAS VALATKAITIS, 

Adresas: 2115 W. 50th St., Chicago 9, Illinois. 

Naujas garbes pirmininkas 

PASIKEITĖ PARENGIMŲ 
VADOVAS 

Pasitraukus iš pareiga "Ltu-
anico3" tunto meno ir parengi
mu vadovui sktn. Šimkui, jo 
pareigoms naujai paskirtas ps. 
Nedzinskas. Visi "Lituanieos" 
tunto vienetai gali ruošti paren
gimus tik susitarę su ps. Ne
dzinsku, gyv. 2532 W. 46 Place, 
Chicago, IU, Tel. Y"A-7-5980. 

NEMOKAMAS 
STOVYKLAVIMAS 

Iš mūsų kaimynŲ gyvenimo 
Kiek latvių laisvajame Vakari* nimąjį laišką, skatinantį tautie-

pasaulyje 
"Die Neue Zeitung" 1953.1.-

18 įsidėjo Br. Kalninio straips
nį, kuriame smulkiau nupasa
kota, kaip buvo įkurtas latvių 
laisvinimo centras, pavadintas 
"Europos Centras". Jo būstinė 

dius į vienybę, reikalą vieni ki
tiems padėti etc, plačiai komen
tavo Vatikano radijas, o CDN 
biuletenis ta proga pažymi, kad 
vysk. IJrbšs dabar reziduoja 
Ispanijoj, vysk. Rancans atsto
vauja savo tautiečiams JAV, 

Pajicškojiinas ^ 
Pajieškoma Antanina Juškevicius-

Kačka arba jos vyras, kilusi nuo 
Krekenavos, arba asmenys žiną apie 
juos prašome pranešti A. DILKL'S, 
1G6 Linden Ave., Scarboro Jot., Ont., 
Canada. 

sušaukti latvių demokratinių 
partijų ir pabėgėlių centrinių 
organizacijų svarbiausiuose Eu-

"Lituanicos tunto vadija n u - ' r o p o R kraštuoss atstovai, šiuo 
tarė skautiško pažangumo var- m e t u i a ; s v a j a m e Vakarų pasau-
žybose pasireiškusiems geriau- Uyfa gyvena 125,000 latvių pa
sienis skautams kaip premiją bėgėlių, iš kurių 40,000 yra likę 

palikta Londone. Tuo reikalu I o 7 metus bolševikų kalintas ir 

Gvn. Dvvlghfr D. Eisenhower, tapdamas JAV prezidentu, au
tomatiškai pasidarė ir BSA garbės pirmininku. Atsakydamas 
j National Council of the Scout> pirmininko John M. Schiff laiš
ką, JAV prezidentas Eisenhouer prižadėjo sa,vo nuoširdžią pa
ramą skautu sąjūdžiui. v | paskirti nemoKamą stovyKiavt- V a k Europoje. Tai sudaro apie 

Didžiai malonu pastebėti, kad gen. Eisenhovver yra žinomas |.mą būsimoje šią vasarą stovyk- 5<- v i s i , Latvijos gyventojų. 
kaip didelis skautų bičiulis. Lietuviai skautai naujam BSA gar- i 0 j e . Nuo kiekvieno varžybose T a i p p a t s u d a r y t a s Europinio 
bės pirmininkui linki geros kloties. dalyvaujančio vieneto galės bū-1 Sąjūdžio naujas bendras Latvių 
_ ti premijuotas tik vienas dau- j T a u t i n i s Komitetas. 
MfSV SKAUTŲ SĄJUNGAI 

35 METAI 

Šiais metais lapkričio mėn. 
pradžioje sueina 35 m. nuo'Lie
tuvos Skautų Sąjungos įsikūri
mo. Vyr. sktn. K. Palčiauskas 
s'ūlo tąją sukakti visiems Chi-
cagos skautų ir skaučių viene
tams drauge tinkamai paminėti. 
Tojo šventėje ehicagiečia.ms bū
tų miela turėti savo-tarpe gar-

CICERO SKAUTŲ 
PASTOGĖJE 

Cicero lietuvių skautų L. K. 
Mindaugo dr-vė jau įsiregistra
vo pas amerikiečius ir gavo 339 
numerį. Draugovei palikta pilna 
veikimo laisvė. Tačiau amerikie 
čiai po registracijos tuojau pa
kvietė lietuvius skautus daly
vauti amerikiečių skautų savai
tėje konkurse. Cia reikės 
mūsiškiams pasirodyti su viso-

bingą svečią -• Pirmūną vyr. | s k a u U š k a i s rankdarbiais, 
s ktn. Petrą Jurgėlą. kuris ge- i š d e k o r u o j a n t s k a u t i š k a i s moty-
riausiai nušviestų anas tolimą-1.^ v j e n ą k r a u t u v ė s v i t r i n a i r 
šias dienai O mūsų ^jaummui; d u o U k pasirodymų sceno

je. Mūsų ciceriškiai skautai pir tas jo atsilankymas turėtų ir 
didelės auklėjamos reikšmės — 
prikeltų tolimą ir gyvą tikrovę. 

1. S. 

UNIFORMŲ FONDAS 

Mūsų gimnazijos Diepholze 
skautai V. Europoje reprezen
tuoja visą lietuvišką skautiją. 
Būdami skurdūs tremtiniai, jie 
neturi galimybės įsigyti vieno
dų, tvarkingų skautiškų uni
formų. Į juos visados yra at
kreiptos kitataučių akys ir jų 
tinkama apranga yra mūsų gar 
bės reikalas. Vyr. sktn. M. Jurk 
šo iniciatyva prie Chicagos (rinkimas Chicagos skautų vie-
Skautininkų Ramovės įsteigtas jnetuose padarė gražią pažangą, 
uniformų fondas, prie kurio sa- Yra vienetų, kurie surinko pre-
vo aukomis kviečiami prisidėti inumeratą iš visų savo skautų. 

mą kartą dalyvauja tokiame 
konkurse, todėl teks gerokai pa 
dirbėti ir padaryti išlaidų. Ti-

j kimės visus sunkumus nugalė
ki ir mūsų skautiją tinkamai re
prezentuoti. 

Skiltininkų kursų taip pat ne
užmirštame. Veik visi didesnie
ji dr-vės skautai dalyvauja kur
suose. Brolis Uodas 

PRENUMERATORIŲ 
SKAIČIUS AUGA 

Prenumeratos "Skautų Aidui" 

visi skautininkai, dirbantieji sk. 
vyčiai ir skautai bei visi skau-

Vienetų vadovai renka prenume 
ratą tiesiog pas skautų tėvus. 

tų bičiuliai. Būtų labai gražu, CW tai yra pats geriausias bū-
jei atsirastų tokių, kurie su-jdas. Vienetų vadovai pasisku-
tiktų aprengti skautiška unifor-ibinkite kiek įmanoma greičiau 
ma kiekvienas po vieną skautą, j rinkti prenumeratos pinigus ir 
Vienos uniformos komplektas į tuojau pat siųskite juos "Skau-
kainuoja apie $6. Aukas uni-|tų Aido" administracijai, kad 
formų fondui siųsti vyr. sktn. jbūtų galima laiku atspausdinti 
Martyno Jurkšo vardu, 1441 So. j reikalingą skaičių "S. A." eg-
49 Ave., Cicero, 111. I. S. zempliorių. 

BRIDGEPORTIEOIŲ 
DOMESIUI 

PADĖKA 

Marquette Parko skautų tė-
Bridgeporto skautų dr-vės jvam?, prisidėjusiems prie Ka-

draugin'.nkas sktn. Kaunas, !]ė;įų eglutės parengimo, reiškia-
gyv. 3246 So. Halsted Str., re
gistruoja buv. skautus ir nau
jus kandidatus, norinčius da
lyvauti jo draugovėje. 

me širdingą padėką. 
Skautininkų Ramovė ir 

Skautų - eiti tuntai 

giausia taškų surinkęs skautas. 

PARĖMĖ "SKAUTŲ AIDĄ" 
Chicagos Skautininkų Ramo

vė ir Skautų-čių tuntai gautą 
rengiant Kalėdų eglutę pelną 
paskyrė "Skautų Aidui" parem
ti. 

SUEIGOS 
— Chicagos ir apylinkių skau 

tininkės ir ''Aušros Vartų" tun
to vyr. skautės ir jų kandidatės 
š. m. vasario 1 d. 3 vai. p. p. 
renkasi į bendrą sueigą pas vyr. 
skautę J. Gimbickienę, 6613 So. 
Rockwell St. Bus svarstomi la
bai svarbūs reikalai, to4ėl visų 
dalyvavimas būtinas. 

Chicagos skautų vyčių pik. 
J. Šarausko draugovė š. m. va
sario 1 d. 1 vai. p. p. renkasi 
svarbiai sueigai Lietuvių Audi
torijos mažoje salėje. Visų na
rių dalyvavimas būtinas. 

VLADAS SIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
Chicago 8, IU. 

Tel. YArds 7-8333 
Blnhop 7-0480 

Namų. pirkimą*, pardavimas, nuo-
mūvimas. nuosavybes dokumentai , 
valdymus, paskolos. Perrašinėjimai, 
vertimai, pajamų mokesčiu pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos ir natūrai, pagalba. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINUS, VVITTNAUEK. BULOVĄ 
Ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO VAL.: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
Šeštadieniais 10-2:80 Ir 4-8 v. v. 

o 

Rita M. pasakoja 
Bonoje leidžiamas dienr. "Ge

neral - Anzeiger", aprašydamas 
"tūkstantmetį Dauguvos miesto 
likimą", pažymi, kad ne tik Ry
ga, bet ir visa Latvija yra "ru
sų kolonija". Duomenys paimti 
iš po nuotykingos kelionės, lyg 
kokiame romane, pasprukusios 
j vakarus Ritos M. pasakojimų. 
Ji dabar gyvena su latviais 
Hamburge. Pabėgėlės tvirtini
mu, "šiandien Rygoj nepamaty
si nė vieno padoriau apsitaisiu 
sio latvio", o visos pagamintos* 
gėrybės - - kaip ir kituose Pa
baltijo kraštuose — išsiunčia
mos į rytus. 

Latvijos paminklai 

Itzehoe mieste leidžiamas 
dienr "Norddeutsche Rund
schau", rašydamas apie "istori
nius paminklus Latvijoje"; pa
žymi, kad tokių iš viso Latvijo
je esą 467, iš jų tik vienoj Ry
goj 167. Svarbiausiais pamink
lais rusai laiko tuos, kurie vienu 
ar kitu būdu primena rusus: 
Petrą Didįjį, bolševikų okupa
ciją ir etc, 

"Altoetinger Liebfrauenbote" 
persispausdino ištrauką iš lat
vių vyskupų tremtyje ganyto-
jinio laiško, kurį jie paskelbė 
ryšium su Latvijos nepriklau
somybės švente, šiuo metu trem 
tyj© gyvena Liepojos vyskupas 
A. Urbšs, Rygos vyskupas ko-
adj. K. Rancans, buv. latvių 
parlamento vicepirmininkas, ir 
Minsko bei Mohilevo apaštal. 
administr. B Sloskans. Mi-

vėliau iškeistas į komunistus 
vysk. Sloskans dabar globoja 
latvių pabėgėlius Belgijoje. Lat
vijoje liko tik Rygos arkiv. A. 
Springovičs, kurio likimas ne
žinomas 

Kuršių muriose sovietiniai 
pratimai 

Vokiečių pabėgėlių savaitraš
tis "Die Stimme" Nr. 1/1953 
skelbia, kad Kuršių mariose vyk 
domi pratimai . motorinių lai
velių su sparnais. 1945 m. dvi 
šios rūšies vokiečių išrastos vai 
tys buvo su konstrukcijos pla
nais perduotos Sov. Sąjungai, 
ir dabar Kronštate vykdoma jų 
statyba. (Elta) 

Tel. ofiso Htt. 4-««9», r©z. P R . n-7333 
DR. ANTANAS ALEKNA 

(ALEKNAVIČIUS) 
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Pajieškau Viktoro Snapščio, 
gyvenančio Philadelphijoje. 

Pr. Buzevičius, 155 Rosholme 
Rd., Toronto, Ont., Canada' 

Telef. offlso SEeley 8-612S 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSKVELT - MEDICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Va!.: kasdien nuo r*: o o—8:30 p. p. 
Itesid. 0-110 So. Maplewood 

Telef. HEmIOCk 4-544S 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. KEllance 5-4410 

Ke/.l.l. tatet. GRovehlU 6-0017 
Vaandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m, 
Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti 

KORP! „VYTIS" Chicagos skyriaus pirmininkui senjorui 

ALBERTUI VENGRIUI, 
jo mylimam tėveliui 

a. a. STEPONUI VENGRIUI 
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Korp! „Vytis" Valdyba 

Lietuvių Auditorija 
3133 So. Halsted St. 

Telefonas: 
VICTORY 2-6173 

SAUSIO 31 D. VYRŲ KVARTETAS Iš NEW YORK'0, 
vedamas ALGIO KACANAUSKO 7:30 vai. vak. 

VASARIO I D., ELZBIETOS KARDELIENĖS GASTROLES 
4:30 vai. popiet 

Vasario 14-tą <Jieną — Lietuvių 
Auditorijoje įvyks tradicinis 

K A U K I Ų B A L I U S ! 
Visiems parengimams groja 

BALIO PAKŠTO ORKESTRAS 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Met kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savingi and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

•markiausiai augančių taupymo {staigu visoj Chkagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings.suvirš 28 metai kaip saugiai Ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji U anksto neprižada, bet 
*isada išmoka aukštą dividendą, 

. 

MCSŲ TURTAS SIEKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
« W GRoveM 6-7575 6234 South Westem Ave Chicago 

JAHN PAKEL, President 

I ISTIlVKlf 1 K'TAlf A v a i a n d o 9 : Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
I Ji Ii I V f i J f l r l | ^ l a l U / l po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą diena. Seludieniau 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų. v 
* 
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DR, BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6650 So. Halsted Street 
Kampas Marąuotte Rd. ir Halsted $t. 

Vai.: 7—1< kasdieną,, šeštad. 3—6, 
T e l : Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. of iso VI. 7-6583. rez. R E . 7-7868 
DR. BIEZIS 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 2 0 1 W e s t Ceru iak B o a d 

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

šeštad. tik nuo l—8 vai. popiet. 
l lez id. 3341 \V. 66th PIACJG 

Tel. ofiso H E ! 4-6849. rez. H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 iv 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Oilsaa Ir rezidencija — "VArds 7-1626 
lt YAifla 7-7410 

DR. G. J. BYLA1TIS 
Vidaus, vaiko, nervu gydytojai 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ave 

VAL.: pirmad., trečiad., ir penklad. 
6:30 iki 8:30 P. M. 

Kitomis dienomis susitarus. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAIi.: ( išskyrus Šeštad. ir sekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligronlus priima tik pagal susitarimą 

BeadcL: 10838 So. Wabaah Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600- rez. VI. 7-7808 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Californla Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 
išskyrus sekmadienius. 
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Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvC) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 S. E M E R A L D AVE. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
FlUmorc 3-2007 COlumbus 1-0100 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

s 154 North Broadway 
MELUOSE PAIIK. ILL. 

Vai. 6:30-9 vai. vak., Išskyrus sekm. 

Ofiso ORovehill 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuctte Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutari} 

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. P B . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiftd. ir šešt. uždaryta 

GRovehlU 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 Wett Marąuette Rd. 

P A D Ė K A 
širdingai dėkoju Dr. Danilevičiui 

ir Dr. Johnson už. sėkmingą operaci
ją, ir už nuoširdžia priežiūrą,. Taip 
pat dčkoju šv. Kazimiero SeselGms 
Ir visiems kit iems už aplankytu;}, ma
nės šv. Antano ligoninėje ir na
muose. 

Mvs. Luthvlg Ka»\mr, 
4117 Flr St.. 

Kast Chicago, Ind. 

Ofiso ir buto tel. OI*. 0-188* 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 491h Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. HM 11 Ct. 

Telefdnas HEliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVost 591h Street 

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

Tel. ofiso ir buto OI/ymiilc 2-4150 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 491h Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir R—K v. v 

Hutas 1604 So. -lOtli Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia. Saukite KEdzle 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. Ofiso YA. 7-5557. rez. R E . 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šefitad. vak 

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

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

653 West 79th Street 
Rczid. 1908 South Troy Street 
Vai. pirm., antrad.* ketv., penkt. 

1—4 ir 7—8:30 
trečiad. ir šest. 9—12 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. fteft 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, roz. P R . 0-19SU 

Jei neatKilieps vlrSminSt* telefonai 
saukite Ml«lwa» 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SIMHJ. chinirjcines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Vai.; kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0051) l lez.: KO 2-2387 
Jei neatsiliepia gaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HJS. 4-2123. rez. l»K. <!-848i 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

6255 South Western Avenue 
VAU. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 va*-
• Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

, sekmadieniais uždaryta 

Telefonas I>Anul>e 0 - l i 2 5 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
82«7 S. Halsted St. 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
šeštadieniais 1-4 v. p. p 

Tol. Ofiso VI 2-1581 Ko/.. I)K 3-K750 

DR. V. VILEIŠIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
k a m p a s Halsted ir 31-os gatvUj 

802 W. 31st Str. 
l'iiūmiTnf) valandos: C—S:30 p. p. 

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

Tol. ofiao P I i t t - 0 4 4 6 . rez. HE. 4-3150 

DR. ANTANAS LIPSKIS DR. F. C. VtflfJSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 2420 West Marąuette Rd. 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 i VAL. nuo 2 iki 4 p. p : 0 iki S vak. 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą, j Trečiad. ir šeštad. panai sutartį 
Tel. Ofis. LA 1-4310; Rez. CU 7-8315 į ~ 

1V1. ofiso CA. 0-0257. re«. PR. 0-6059 
i Tel. ofiso GR. 6-6399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 68 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak 

Treč. ir šešt. 2—4 p. p. Sekm. uždai 

Ofiso tel. PU 5-5575, re/.. VI 7-2480 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michigan Ave. 
Valandos 8:80—10:80 ryte, 7—9 v. v. 

Tree. ir šešt. 8:80—10:80 ryte 

Dr. Edvvard B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6-T321, 
jei neatsiliepia VIneonuos 6-89.<o 

Ofiso ir buto telef. I lEmlock 4-5S15 

DR. A. NARBUTAS 
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

Ofiso telefonas Vlrglnla 7-188* 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
T r c v i M n r t 1r «t<ftkmsri H l r K . iw i»H>u» 

!. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ile/.kl. 0(100 S. Artesian Ave. 

VAL. U v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLympla 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

VAI*.: pirm., treč., sėst. I—8 p. p 
penkt. 1 0 - 1 2 ryte-

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputj i rytub nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PriSinlmo laikas payal susitarimą 

Telefonas ( .Ko veli UI 0-0785 

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

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
I V l . f o r . . . * d R / t v A t t i U 4-XA4S 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis ; pritaiko akiniu* 

keičia stiklus ir renius 
4701 S. Damen Ave.. Chicago, Ui 

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

tik susitarus 

Tel. ofiso CJJ. 4-0253. rez. YA. 7-638*« 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4045 So. Ashland Avo. (kamh. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:30-8:30 p. p. 

Treč. Ir ftešt. t -4 p. p 
Rez. 4420 So. Talraan Ave. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 West 35th Street 

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

£3t 

Tel. ofiso YA. 7-0554. rez. MI 8-388< 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augs tas) 

OFISO VAL: 10 Iki 12 v. ryto: nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:80 v. v. 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:3f> iki 

12: 1:80 iki X vai. po pietų 
CAnal (t-0523 Platt Bldg. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Priėmimo valandos pagal sutarti-
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
Tel. Proapect 6-2636 
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Klaipėdos krašto atvadavimo 30 m. sukaktis 
JURGIS PftTERAITIS, Chicago 

(Tęsinys I 

Klaipėdos krašto jaunimo 
entuziazmai 

jia negulėjo. Todėl jis kurinis 
atlyžo ir tiko lietuvybės gyve
nimu mažiau suinteresuotas. 

PI batų, fa!, kent kimk 

LODttE NivH.IOSF: PAREIGOSE 

! Suaipratuaieji lietuviai džiau daug'iau padėjusi kad ir .minė 
gėsi Klaipėdos krašto prijungi- ta labiau krašte išplėsta suau-
nm pr.e Lietuvos. Etttuziastia-

! kiau nusiteikusieji norėjo eitt 
i užlyginti ir skyrusios sienos 

gūsiu vidui*, mokykla, kurioje 
būtų galėjęs kiek didesni.•• kras 
to jaunimo skaičius iše'ti pas-

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlOra. Nesunaudoty straipsnių M* • . , -._, > >aui,A^ J o i m l u n • , 
• skelbimu tuMn' i S n o v J . Krašte pasklido daugiau jpartintu tempu augštesnj mok eango. Juos grąžina tik 1S anksto susitarus. Redakcija »' 

neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus pras;»4»> 

Naujasis Prezidentas ir Kremlius 
SOVIETŲ KfcSI.AI JAI! GERAI ŽINOMI 

* 

JAV spaudos skiltys bando daryti savotiškų palyginimų 
tarp Kremliaus pirmūno ir naujojo šio krašto prezidento. 

Kaip žinoma, Eisenhoweris jau anksčiau turėjęs tam tikrų 
sąlyčių su sovietais, kurie prasidėjo praeito karo eigoje ir bai
gusi netrukus po karo pabaigos. Kad ir neperdaug gilus, bet 
asmeninis patyrimas, aišku, yra daugiau vertintinas nei kurių 
salioninių diplomatų tušti posakiai. Prisimenama, kad bene pa
tys pirmieji ryšiai, ir tai gan nuoširdūs ir draugiški buvo su 
marš. Žukovu. Tuo motu dar ir bendra amerikiečių rusų 
kalba buvo galima, todėl buvo sudaryta eilė gan pakenčiamų 
susitarimų. 

Bet netrukus Žukovas iš Vokietijos scenos buvo nušalin
tas. Vokietijos politiką Kremlius jau buvo pagrindinai pakei
tęs. Rusų liniją jau skelbė nauji raudonieji veidai. Bet, apla
mai imant, Eisenhovveris gerai žino ir supranta ko galima tikė
tis iš jvairių derybų ar net susitarimų su sovietais. Pagaliau, 
anot kaikurios spaudos, jis puikiai prisimena, kai dar 1945 m., 
vos po kelių mėnesių Baltųjų Rūmų valdymo, Trumanas dery
bose su rusais vos nepaliko ir savųjų marškinių su kelnėmis. 
Turima galvoje nelemtieji Potsdamo susitarimai, kurių metu 
pirmą kartą Stalinas susitiko su naujuoju JAV prezidentu. 

EISENIIO\VERIS MASKVOJE 

Žinoma, grynai asmeniniai Eisenhovverio prisiminimai apie 
rusus gal kiek Ir skirtingi. Tuoj po Vokietijos pasidavimo, tie
sioginiu Stalino pakvietimu ir lyd'.mas to paties marš. Žukovo, 
Eisenhovveris lankėsi Maskvoje. Cia jam buvo suteikta bene 
pirmajam užsieniečiui privilegija stovėti garbės tribūnoje Rau
donojoje Aikštėje ir kartu su Stalinu bei kitais komunistų šu
lais priimti metinį sporto paradą. Apie tai gan vaizdžiai aprašo
ma jo knygoje "Crusade in Europe", ..."tribūnoje virš Lenino 
mauzolėjaus išstovėjome bene penkias valandas. Stalinas pasi
kvietė mane stovėti šalia jo ir per vertėją mes visą laiką pra
šnekučiavome. Stalinas rodė nepaprastą susidomėjimą pramo
niniais, moksliniais ir socialiniais Amerikos pasisekimais". 

Jis keletą kartų pakartojo, kad yra būtina, kad Rusija ir 
Amerika paliktų draugais. Toliau Stalinas -pabrėžė, kad esama 
daug kelių; kuriais sovietai pageidautų Amerikos pagalbos. Pir
miausia, rusų pirmasis uždavinys, anot Stalino, yra pakėlimas 
sovietinio žmogaus gyvenimo standarto, kuris karo .metu yra 
žymiai kritęs. 

gyvenimas 
konkretes-

liet. spaudos ir pradėjo atgyti jg]ąi a r įsigyti kokią profesiją. 
didesnis tautui.a veikimas. Jau Taj butų labiau sudominę ir 
nimas įsidėmėdamas klausėsi j platesnes krašto gyventojų ma 
Maironio giesmės giedamus žo L e g j r naujasi-- 1 ei. 
džius: "...išauš kita gadynė, jbvit\j gavęs labiau 
užgims darbai, prašvis laikai, i n e g formas. 
pakils jauna tėvynė M Tie žo- j L J e U w i g ^ ^ j u d ė j i m a f l 

džj&i pradėjo sukelti jame nau L fcent p i , u ] ž i o j e d tau 

jų nuotaikų ir klausimų. Jie u k l e o ; , . n i ( ) i i d e a l ; s t n J 0 p o . 
priminė jam kažką pamirštą... j b f i d . ! o .,, r ( , m ė s i d a u g i a l i H i a 

Nuo mokslo ir patogesnio gy- , & . t a u H n ė m i 8 o r g a n i M . 
venimo vokiečių atstumtas, j 
daugiau susipratęs krašto jau- j 
nuolis manė, jog dabar jis pra- j 
siskins lengviau sau kelia, j švle 
sesnį rytojų ir taps pagaliau 
tikruoju savo krašto šeiminin
ku. Apie tai kalbėjo ir Maž. Lie 
tuvos sukilimo iniciatorių įsteig 
tas "Vyr. Klaipėdos Kr. Gel
bėjimo Komitetas", kuris savo 
atsišaukime į krašto gyvento
jus sukilimo metu rašė: "Nuo 
šiandien visą- šio krašto galy
bę % ir vyriausią valdžią paima 
me į savo rankas..." Įsigijęs 
papuolusi liet. kalbos vadovė-

cijom s bei šiaip pa.'-kirų as
menų politine veikla, kuri, 
kaip žinome, nepajėgė kiek pii 
niau krašto liet. visuomenę įtl-

Buvęs Respublikonų senatorius Henry Cabot Lodge, Jr., iš 
Massachusetts (kairėje), įteikia .savo kredencialus Jungt. Tautų 
genera l in i am sekre tor iu i T r y g v e Lie. H e n r y C. Lodge p a s k i r t a s 

kinti ir, ją sparčiau politiškai1 v a d o v a i , U JAV delegacijai .Jungtinių Tautų Organizacijoje (INS) (pasišaudavo 
auklėti. O kad Lietuvos vy i 77"! T7~" T~ ~7~~~̂  . J . ». . ~ ~~~~, : TT. , . , . , . «•„ . . Lietuvos politinio bei socialinio pėdiečiai įiesmminkai galėdavo nausybė didino , pav., Klaipė- . < . . , , , . , , gyvenimo sąlygose dos uostą ir sudarė dideles 
perspektyvas Klaipėdos miesto 
augimui, to paprastas, ne mie
sto gyventojas mažai tejautė 
ir, tikriau imant, tuo būtų tu 
rėję būti patenkinti ir Klaipė
dos vokiečiai, kuriems šis da
lykas davė daugiau darbo ir 

, ., didino visokias verslo galimy-
lj, jis mokėsi atliekamu laiku | . 

Didesnis ir gyvesnis liet. jau 
nimo judėjimas pradėjo išsi
vystyti, kai apie Vytauto Di
džiojo metus ir kiek anksčiau, 
J Klaipėdą pradėjo spiestis vis 
didesnis jvairių liet. mokyklų 
skaičius ir jų suolus pradėjo 
užpildyti vis didesni būriai ir 
priaugančio vietinio liet. jau
nimo. 

Todėl ne-1 tik pakuždom, kai viršininkas; 
j stebėtina, kad šis laikotarpis nepastebėdavo, su kuo nori pa-

ten savo pėdsakų paliko. Ne- kalbėti. Kartais apylinkės gy-
minint vokietybės palaužtųjų, ventojai darydavo žygių, kad 
šis laikas uždėjo savo spalvos viršininkas būtų dėl savo ne-
antspaudą ir ant tų, kurie išlal- taktų perkeltas, bet jis turėjo 
kė vietomis iki pat mūsų laikų j tvirtą užnugarį, kur reikėjo, ir 
didele dauguma lietuviškai kai- ' tokius vietinių lietuvių bandy* 
bantį kaimą ir išsaugojo bent mus lengvai sutramdydavo : 

formalias lietuvių teises į pajū- ^ a i p vokiečių užmačias. Bet vir 

I i , l i e t u v i s g a l ė j o b ^ g f e n r : : 
psichologinės reakcijos tik nu
sijuokti. Vokiečiai slėgė Maž. 
Lietuvos lietuvį paskutiniame 
šimtmetyje visu savo vadina
mos viršžmogiškos civilizacijos 
svoriu ir kaikada jj skaudžiai 
kompromitavo (pvz. dėl vokie
čių kalbos nemokėjimo kariuo 
menėje ir mokykloje). Dėl įvai
rių pažeminimų ir nuoskaudų 
flegmatikas pajūrio lietuvis nu
sileido kartais likimui ir, eida
mas su savo prigimtimi į komp 
romisus, jis laikui bėgant, kai-
kurių savo savybių išsižadėjo 
arba naujų priėmė, šis proce
sas gadino dažnai jo psicholo
gijos harmoniją ir paliko kar
tais neužgijusių žaizdų (žiūr. 
prof. Maceinos straipsni "židi
ny", rodos, "Atitautinimo pro
blema"). 

Todėl, kas pažeminimo ir ne
apykantos buvo laikų bėgy su
žalota, galėjo būti atitaisoma 
daugiau tik nuoširdumu ir k ant 
rybe. Visi tie, kurie daugiau 
vien tik savo dvasines ir mate
rialines vertybes pripažindami, 

pvz., Klaipėdos 
! krašte lietuvybę skleisti, nepa
siekdavo didesnių rezultatų. 

liet. rašybos ir gramatikos. 
Tačiau, be platesnio mąsto pa 
galbos, jis negalėjo didesnių 
rezultatų pasiekti. Dalis jų nu
ėjo į Klaipėdoje steigiamą liet. 
gimnaziją, Tauragės mokyt, 
seminariją, Dr. Grjr'igialaičio 
Klaipėdoje įsteigtus suaugusių 
kursus ir t.t. Šių mokyklų pa
galba atsirado vėliau, šalia mo
kytojų, ir būrelis pirmesnių 
liet. kunigų, teisininkų ir šiaip 
visuomenininkų. Bet tai buvo 
palyginti labai mažas skaičius. 
Didelė dalis šio optimistiškiau 
nusiteikusio liet. jaunimo ne
begalėjo dėl didesnio subren-

Mes turime pasimokyti iš jūsų mokslinių bei agrikultūri- , dį.mo ; n o rmal ias aueš. mokyk 
nių patyrimų. Lygiagrečiai mes turėtume gauti jūsų technikus, 
kurie pagelbėtų mūsų inžinierinėms ir konstrukcinėms proble
moms. Taip pat mes turėtume daugiau įsivesti amerikinių ma
sinės gamybos metodų fabrikuose. Mes žinome, kad šituose 
dalykuose esame atsilikę, bet taip pat žinome, kad jūs galite 
mums padėti! — teigė Rusijos diktatorius. 

Vėliau Stalinas su EKenhovveriu vaišinosi Kremliaus salėse. 
Po to amerikietis generolas buvo apdovanotas "vozdžiaus" ūsų 
nuotrauka, kuri priedui buvo ir autografuota paties "generalis-
simo". Bet čia nereikia klaidingai galvoti, kad jei Eisenhovveris 
buvo maloniai ir širdingai rusų priimtas, kad jis turėtų klai
dingą pažiūrą apie visą komunistinę imperiją. Priešingai, kariui 
įprastu aštrumu, pastabumu, bet ir tinkamu atsargumu, tikima, 
jis mokės laikyti Ameriką deramoje vietoje. Gi savo antiko
munistinį nusistatymą jis ne atskirais atvejais, bet visada ir 
visur drąsiai reiškia. Ir jei Vakarų pasaulis jo asmenyje tikisi 
susirasti kietą kovotoją, anapus geležinės uždangos paliktos 
tautos taipogi deda visas viltis.., v 

IKE PAVERGTŲJŲ VILTIS 
Teigiama, kad anapus gelžinės uždangos jo vardas yra po

puliaresnis net už F. D. Rooseveltą. Juk dar karo metu, tiek 
Pabaltijys, tiek ir Lenkija, Rumunija, Čekoslovakija, Vengrija — 
visi tikėjo, kad ne sovietinės, bet Eisenhowerio jėgos išvaduos 
juos iš nacių okupacijos replių. Apie tas gyventojų nuotaikas, 
be abejo, žino ir dabartiniai Ryt. Europos okupantai. Kad ir 
nenorėdami, sovietiniai vadovai turėtų skaitytis, kad Eisenhovve
rio vardas dabar rišamas, su pavergtųjų išlaisvinimu. Rusai tai-
po'gi žino, kad Eisenhoweriui nėra jokia paslaptis sovietų ga
mybos bei pramoniniai sunkumai. Juk ir jų pačių vadai jam 
tai pripažinę. Pagaliau, ne tik Eisenhovveriui, bet ir betkuriam 
kitam amerikiečiui, kuris tik kada buvo priėjęs Staliną, vis bu
vo skundžiamasi savo techniniu atsilikimu, prašoma paramos. 
Prie to viso, tiek rusams, tiek ir visam likusiam pasauliui, 
krenta į akis viena gal ir nesmulkmena ir gal neatsitiktinumas — 
į savo naująjį kabinetą jis pasikvietė žymiausiųjų pramonės 
šakų ekspertus ir tai pačioms svarbiausioms vietoms. VVilsonas 
atėgo tiesiai iš automobilių gamybos, Humphrey — anglių ir 
plieno, na, ir dar visa eilė pareigūnų, kurie dar tik vakar vado
vavo šalies skyst, kuro, aviacijos, elektros ir kt. ginklavimuisi 
svarbiai pramonei. Gerų administratorių pašaukimas VVashing-
tonan tegali reikšti, kad panašiai neblogiau bus tvarkomasi ir 

las patekti ir jis turėjo likti 
nuošaly. 

Laiškų nešiotoju, darbininku 
ar paprastu autonominių įstai
gų tarnautoju jis galėjo būti 
ir vokiečių laikais. Dabar, po 
šio svarbaus posūkio, jis nore 
jo, atviriau kalbant, šiek tiek 
pakilti, bet dėl mokslo stokos, 

Skirtingų gyvenimo sąlygų 
" ^ - ^ poveikiai 

Neretai atsiranda mūsų tar
pe žmonių, kurie teigia (net 
spaudoj rašo), kad dėl skirtin
gų gyvenimo sąlygų atsiradę, 
girdi, jau tarp senųjų ir naujai 
atvykusių Amerikos lietuvių, 
kažkuriais atžvilgiais, nemažų 
psichologinių skirtumų ąr savo-
t'škumų, nors juos teskiria daž
niausiai tik 30 ar 50 metų lai
kotarpis. 

Maž. Lietuvos lietuviai gyve
no ne 50, bet mažiausiai 500 
metų skirtingose nuo likusios 

rj; šis laikas veikė ir tuos arba 
tas, kurie tik lietuviškai meldė
si ir neretai net iki pat mūsų 
priešpaskutinio dešimtmečio mo 
kė savo dukras tik lietuviško 
audimo ir liet. papročių rūbus 
dėvėti. 

Bet kaikam atrodydavo kar
tais, kad jokių skirtingesnių at
spalvių pajūrio lietuvių gyve
nimo apraiškose neturėtų būti 
ir, jei tokios nuomonės žmogus, 
atėjęs pvz. į Klaipėdos kraštą, 
rado daugelį psichologinio ir 
materialinio gyvenimo dalykų 
nevisai tokių, kokie jie buvo jo 
gimtajame valsčiuje — jis lai
kė juos grynai vokiškais. (Klai 
pėdos apskrity buvo nepriklau
somybės laikais vienoje geležin
kelio stoty viršininku tūlas p. 
T. Atkeltas į šį kraštą, jis vai
dino nemažo partioto rolę ir 
stengdavosi būti visur pirmuo
ju. Jei kas su jo patriotiškais 
išvedžiojimais nevisai sutikda
vo, buvo, jo manymu, ne kas 
kitas, kaip grynas vokietis. Klai 

šininkas stovėjo ant dviejų koji; 
ir pakeldavo ypač augštai ke
purę į stotį atvykstantiems vo
kiečių dvarininkams; ir kai 
1939 m. kovo mėn. Klaipėdos 
kraštą užėmė naciai, šis lietu
vybės "mokytojas" pasiliko ir 
pas nacius viršininkauti ir išla
viravo lygiomis... Už dviejų ki
lometrų, ilgus šimtmečius kraš
te turtingai ir be reklamos gy 
venę ūkininkai B., matydami, 
kad, naciams užėjus, lietuvybei 
atėjo juodos dienos, nepažinda
mi, žinoma, ir bolševikų "ro
jaus", davė sekančiais metais 
rusų repatriacinei komisijai sa
vo ūkį įvertinti ir kėlėsi į Didž. 
Lietuvą gyventi). 

Kol konservatyvaus pajūrio 
lietuvio viena ar kita dvasinio 
gyvenimo savybė pakito, pra
ėjo nemaža laiko ir buvo kar
tais lydima nemažu vidaus per
gyvenimu. Gal būt, jei pvz., 
carų laikų barzdotasis rusų ko
lonistas būtų manęs galįs lietu
vį ko pamokyti arba jį pašiep-

PATIKSLINIMAS 
w 

"Draugo" Nr\ 21 (praeito 
pirmadienio) Jurgio Pėteraičio 
straipsnyje "Klaipėdos krašto 
atvadavimo 30 m. sukaktis" pir 
moję skiltyje, šeštoje eilutėje iš 
galo įsibrovė korektūros klai
da. Vietoje "Tai buvo tik lie
tuvybės priešas" turėjo būti 
"Tai budino tik lietuvybės prie
šus .»» 

Reikia aifidavito; iš 
Argentinos Sruogai 

Turi emigracinę vizą į JAV 
V. Sruoga, nes nuo 1946 m. jau 
rūpinasi atvykimu ir dabar jau 
priėjo eilė ir konsulas prašo tik 
Affidavit of Support. Valerio 
Sruoga gimęs Kaune 1923 m. 
birželio 14 d. Baigęs techni
kos mokyklą ir žemės kasyk
lų -— mineralų specialistas, ke
ramikas, 12 metų dirbęs ameri
kiečių įstaigoj, kalba lietuvių, 
angių ir ispanų kalbomis. Ra
šyti: Valerio Sruoga, Belgrano 
766, Buenos Aires, Argentina. 

BALF 

KAIP TOLI 

Automobilio vairuotojas, va
žiuodamas ištisą parą ir tik pa
valgyti tesustodamas, gali nu
važiuoti 900 mylių. 
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P I R M O J I D A L I S 
(Tęsinys) 

18 
Viskas praėjo nepaprastai lengvai ir greitai, tar

tum padėtų išdaigingas likimas. 
Vaitkūnas pastūmėjo Švietimo Komisariate ilgai 

be eigos gulėjusį šatrio prašymą tarnybai gauti. Iš 
kadrų skyriaus bylos su įrašu "atsakyti" tas prašy
mas buvo perduotas Agitpropui. š a t r a s buvo paskir
tas į vieną iš nesuskaitomų Komisariato poskyrių ir 
kartu buvo Agitpropo žinioje, ša t rys nedelsiant buvo 
keliamas į Kauną. Kartu su pranešimu, kad jo prašy
mas tarnybai gauti patenkintas ir jis tarnybą gaunąs 
Švietimo Komisariate, Satriui buvo nusiųstas jam ap
sigyventi Kaune sekvestruoto buto orderis. 

Visu tuo Vaitkūnas buvo patenkintas. Jis žinojo, 
kad šatr io paskyrimas į Švietimo Komisariatą yra ne 
kas kita, tik užverbavimas literatūrinei agitacijai. Kad 
Šatrys bus jo žinioje, kad jis bus Šatrio politinis vado 

Tam reikalui jis stengėsi nuodugniau paskaityti pat reliatyvi ir tiktai subjekto, ją pergyvenančio, kon-
kaiką iš Hėgelio ir Černyševskio. Pagauti jų mintis i r ' troliuojama ir teisiama; ir teisinama arba smerkia-
tas mintis supinti su Markso tezėmis. Taip jas supinti |ma. Jeigu juntamas tiktai asmeninis, tai yra reliaty-
su Markso tezėmis, kad tos mintys tiek ir tebūtų ver- j vus pasitenkinimas, matant ar turint grožį, tai ir laimė 
tos svarstymų, kiek jos atitinka Markso tezes. Jis sten
gėsi suvokti, kiek įtakos Hėgelis ir Černykševskis pa
darė pirmųjų pramarksistų pasaulėžvalgai, kiek padė
jo Hėgelio monolitiškumas susikurti pramarksistų mo
nolitiškumui; kaip pramarksistinis mąstymas noko ir 
tvirtėjo caristinės Rusijos laikais. O jau iš ten, kaip 
iš išeities taško, permesti tiltą į lietuviškos komparti
jos kūrimąsi. Pradėjęs tą tiltą statyti prie Hėgelio ir 
Černyševskio tomų, per Marksą ir Leniną, jis tiesė til
tą tiesiog į pernykštį komunistinį Kauno pogrindį. 

Buvo kiek keista: juo giliau stengėsi jis nusi-
gramzdinti į Hėgelio abstraktiškumą arba Černyševs
kio tiradų srovę, juo labiau jis juto, .kad viskas, kas 

tėra griežtai asmeniška sąvoka. Laimė tai turėjimas 
arba stengimasis turėti idealą: garbės, grožio, meilės,' 
jėgos, galios... 

Studijų išvadomis Vaitkūnas stengėsi paremti sa
vyje savo dabartinius nusistatymus ir siekimus. O jo 
siekimai buvo šie: matyti Mariją, bendrauti su ja ir 
dargi puoselėti savyje viltis, kuriomis taip saldžiai 
smagu tikėti. Jis statė referatu tiltą nuo Hėgelio į lie
tuvišką kompartiją, o tuo tiltu jis vaikštinėjo ne su 
filosofiniais abstraktizmais, bet su Marijos vaizdu. Ir 
teisino savo dabartinius siekimus černyševskio tiradų 
atoskambiais. 

Vėl buvo lietingos dienos. Ore buvo šilta; tai bu
vo toji ypatingoji drėgmės šiluma, kuri ateina palijus 

imama kaip pavyzdžiai, pasigaunant konkretumų, kad j p o kaitriųjų dienų. Gamta lyg nežinojo kaip elgtis; ly 
ir reliatyvių, jam suprantama, o filosofinis abstraktiš- j n o j 0 lietaus dulkėmis; paskui po pilku dangumi viskas 
kūmas, esmė, išsilukštenanti ilgo mąstymo proceso bū- g a r a v o _ stogai, medžiai, vejos. Drėgmės ore buvo 
vyje ir semiama iš mąstymų gilumos, jam nesupranta
ma, neįdomi ir, atrodo, net nesvarbi. Jis pasigaudavo 
filosofinės sistemos dėstymo tiktai ten, kur dėstytojas, 
nukrypdamas šonan, paminėdavo eilinio gyvenimo 

daug, ir vasarinės dienos kaitroje nedžiūvo, tik drėko, 
tik šlapo žemė ir gatvės. Užtat augalai ir lapai ir žolės 
tuko ir tvino syvais. Pavasaris baigėsi; atėjo vasara. 

Vieną tokį apsiniaukusį rytą, grįždamas Kaunan 
reiškinius arba vedė paralelę su jais. Būdamas tiktai i§ komandiruotės, eidamas pro stoties patalpą, Vait 
diletantas, prisivertęs skaityti filosofo rašinį, jis imi-1 k ūnas pamatė Ireną. Ji sėdėjo ir laukė jo, kaip ji lauk 

valdinėse sferose. Ir, sekant komentatorių nuomone, galima I vas. O bendravime su šatr iu glūdi viltys matytis su 
teigti, kad Stalinas skubinasi skubinasi su "maloniais" pasiū- i Marija. Visa tai švytėjo jo esybėje saldžiais ilgesin-
lymais, kad tik nepavėluotų, kol naujoji administracija pradės 
riedėti "pilnu garu". Bet ar jis pavėluos ar ne, betkuriuo at
veju prakiš tik Kremlius. A-is 

Visi daviniai rodo, kad Kanada ekonomiškai yra sustiprė
jusi. Todėl jos vyriausybė jau gali planuoti sumažinti valstybi
nius mokesčius net iki 10 -procentų, šitokio "malonumo" dar 
negreit sulauks JAV gyventojai. 

gaiš nujautimais. 
Ryšium su visais tais nujautimais, jis taip tikėjo, 

buvo pasiektas pusiaukelis į Mariją. Jo asmeninis nu
siteikimas buvo pilnas energijos ir veržlumo. Tai gra
žiai atsiliepė ir jo dirbamam darbui, kurį jis dirbo su 
karščiu ir impulsu. Jis buvo Agitpropo partinės ląste
lės instruktorius ir kaip tik rengė referatą, skirtą tar
pusavio lavinimuisi. 

tavo mokslininką kitiems. Jo nepasirengimas suvokti 
esmės vertė jį skraidyti paviršiumi, laikyti „dėmesį tik
tai prie vienos ar kitos jam suprantamos sąvokos. Ta
čiau jam buvo labai smagu, kad referate jis operuos 

davo jo anksčiau, prieš kelis mėnesius. 
Tada viskas būdavo kitaip; susitikimai buvo mieli 

ir šilti. 
Dabar Vaitkūnas, lyg pagautas, susitraukė, su-

garsiais vardais ir jų citatomis, net tų citatų komen- j s m u k o kupron ir labiau prispaudė prie šono savo port 
tarais iš Markso lūpų ir viskas tai atrodys gilu ir 
moksliška. 

Černyševskis jį žavėjo savo konkrečiu, bemaž ci
niškai paprastu priėjimu prie jo slaptų asmeninių rei
kalų. Jeigu grožio ir didingumo sąvokos pagal Černy-
šęvskį tiktai reliatyvumas ir grynai asmeniška, tai ir 
savo nuosavo gyvenimo ir jo tikslų sąvokos taip pat 
tėra tiktai reliatyvumas. Ir laimės siekių sąvoka taip 

felj. Irena pamatė Vaitkūną tučtuojau, kada jis įžengė 
pro įėjimo duris ir pratiesė kontrolei geležinkelio bi-
letą. Vaitkūnas ir Irena susitiko žvilgsniais; abiejų 
žvilgsniuose buvo laukimas. 

Jis tuojau priėjo prie Irenos, supra'tęs, kad ji jieš-
ko senų prisiminimų sentimentų. 

(Bus daugiau) 
Copyright, 1953, by Author 
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LĖKTUVU PO PIETŲ AMERIKA 
ANTANAS PAUKŠTYS 

Sio straipsnio autorius šiuo balėliai ima augti, štai , rodos, 
m ^ la r k ^ R Amerik
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k" lyg išaugo jiems kojytės, ištįso 
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Honę po tų kraštų centrus. Savo kakliukai ir stybtelėjo ausiukės. 
laiku jis buvo Augsburge "2i- Lyg nuo gaisro kažkas sutarti

nai bėgti sukamanduotų ke
liems batalionams Angoros. kra-
likų, taip. jie atrodė bėgą nuo 
lėktuvo dūzgesio. Dar kylame, 
ir antaia tie Angaros kralikiukai 
ima išaugti į Afrikos baltuosius 
kuprius, kurie susiringavę j 

GALBffT BUS AMBASADORIUS 

burių" redakcijos narys, reda^ 
gavės kultūrini skyrių. IŠ pro
fesijos — diplomuotas filolo
gas. Dabar dirba turizmo įstai
goje. Kelionėje aplankys Limą, 
Santiago, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Rio de Janeiro. Savo 
keliones patyrimus pasiryžęs ap
rašyti mūsų dienraštyje. Oia 
dedame pirmąjį jo straipsneli. , . , 

Red.; virtines.keliauja per debesų res
publikos Sacharą. Dar pora 
varsnų, ir mūsų lėktuvas prade-

Siručio d a į k r a u t i j patį debesų kara-

Jau prieš keliolika metų įsi
kūrusi Bogotoje St. 

Turaviono" įstaiga man suti-1
 l i j o s c e n j t r ą D i n g s t a palinku
sių šešiakuprių figūros, išvirs-
damos į milžiniškus šiaurės lo
kius į prieštvaninius centaurus, 
į perlines karalių pilis su septy 

U KITI RAŠO APIE MUS 

ko paankstinti metines atosto 
gas ir net išrūpino tarnybinį bi
lietą į Pietų Amerikos valsty
bes. Čia turėjau aplankyti pa
čius didžiausius kraštų centrus 
ir pastudijuoti turizmo sąly
gas. Po ilgai užtrukusio laksty
mo į Brazilijos, Argentinos ir 
Urugvajaus konsulatus galop 
visi antspaudukai lietuviškame 
užsienio pase taip maloniai buvo 
prilipę, kad galėjau pradėti savo 
20,000 kilometrų žygį. 

Kolumbijos dvimotoris atvėrė 
^savo dureles-ir malonėjo pakelti 

William Howard Taft, senato
riaus Robert A. Taft sūnus, 
gali būti paskirtas JAV am
basadoriumi Airijai. (INS) 

niais bokštais, kol galop viskas j turkestanų šeimų likę Lietuvo-
susilieja į didelį, baltų rūkų už- je. 
tiesalą. Šisai visiškai uždengia Panašiai atsitikę ir Leningra-
neramiosios žemės veidą. Mano do — Karaliaučiaus ruože. Pa-
mintis parafrazavo Fausto ari-j siųsti jų gaudyti ir vežti į Sibi-
ją, šnibždėdama: "Aš sveikinu rą policijos būriai maža ką te-
Tave, ramusai debesų pasauli!" laimėdavo, todėl galų gale buvo 
Kaip gera būti debesim, galvo- apsispręsta tokią "spontanišką'' 
jau, atitrūkusių nuo žemės rū- kolonizaciją pakęsti. 
pėsčių ir politinių žaizdų... Toks g u J a i k u r , u s ų j s t a i g o s l i o v ė g i 

vertusios šiuos kolonistus vykti 
į Rylų Prūsiją, taip jie, likę Bal
tijos kraštuose, ilgainiui virto 
net privilegijuota kasta. Švei
carų dienraštis mano, kad čia, 
rasi, ar tik nebūta tam tikros 
sistemos, nes Pabaltijo negali
ma taip greit susovietinti. 

(Elta) 

Vokiečių dienraščiai „Diep-
holzer Kreisblatt" ir „Allgemei-
ne Zeitung der Lueneburger Hei-
de" atžymi pabaltiečių protestą, 
kurį' jie pareiškė Danijos užs. 
reikalų ministerijai, kad Danijo
je išleistuose žemėlapiuose Pa
baltijo kraštai atžymėti jau ne; 
kaip savarankiškos valstybės,! 
bet kaip Sov. Sąjungos teritori-i 
jos dalys. Frankfurto dienraštis1 

„Deutscher Kurier" (52. 12. 13) 
džiaugiasi nauju Hermanno Su-1 
dermanno „Lietuviškųjų istori
jų" leidimu, atskleidžiančiu da
lį Rytprūsių ir lietuviškosios tė
viškės. 

Ispanų Valencijos mieste lei
džiamas žurnalas „Assumpta" 
Nr. 10, 1952 įsidėjo straipsnį, 
pavadintą „Tylos Bažnyčia", ku 
riame aprašo lietuvių kančias. 
Drauge pavaizduota dabartinė 

i religinė padėtis Lietuvoje ir įdė 
ta Pasaulio L. K. Moterų vado
vybės (a. a. dr. V. Karvelienės, 
kaip pirmininkės, ir dr. N. Bra
žėnaitės, kaip gen. sekretorės) 
ispanų katalikių moterų pirmi
ninkei de Moreno padėkos žodis 
už supratimą lietuvių moterų 
padėties ir kruvinų kančių. v 

Vatikano radijo žinių biulete
nis, skelbiamas visomis pagrin
dinėmis kalbomis, davė išsamų 
straipsnį apie genocidą už gele
žinės uždangos, ilgiausiai pavaiz 
duodamas gyventojų naikinimą 
Pabaltijo okupuotose respubliko 

tacijas. Jame pasisakoma sUŽ tai 
ką, bet tik ne su Sovietais, iri 
reikalaujama didesnio tarp visų 
pavergtųjų solidarumo. 

Iš Ženevoje leidžiamo žurnalo 
„La Vie Protestante" paimtais 
duomenim pavaizduojama, kaip 
bolševikai persekioja visų kon

fesijų tikinčiuosius. 
Prancūzų „Matin" plačiai ap

rašė min. J. Savickio laidotuves, 
kurioms ypač atsidėjęs rūpinosi 
pasiuntinybės patarėjas A. Liut
kus. Savaitraštis pažymėjo, kad 
velionies karstas buvo prideng
tas lietuviška trispalve. (Elta). 

e^r^įs^^Bpr-r 

se. 
Prancūzų k. leidžiamas „Let-

tre de Gene ve" įsidėjo protestan 
tų teologijos prof. Paryžiuje J. 
G. H. Hoffmanno pranešimą, 
pavaizduojantį sovietų vykdo
mas Pabaltijo kraštuose depor-

| Chicago d, III. 
Ummmm:; 

K. G A S I Ū N A S M O
s T v i R

A r | 
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. | | 
[g {vairių kailių užsakyti paltai duodami išmo- l\ 
kejimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus <A 
ir pigiau kainuoja. p| 

4430 So. Hermitage Avc. | 
Telef. YArds 7-8729 1 
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ramus spindėjimas viešpatavo 

ji. 
ron" — diržas, sušnibždėjo pasi
lenkęs dvimotorio Stiuartas. Tai 
reiškė, kad jau greitai tūpsime. 
Ir iš tikrųjų, lyg keitėsi ir lėk-

mano 90 kg. kūnelį nuo B o g o t o s i ž v i l ^ i u i ų }ų k a r a l i j o j ! 
miesto augštumos į debesų res-j * ,. . , ., 

. . . . & .. - Deja, svajų pasaulis nera įl-publikos pasaulį. , •, • ^ , , • i - i . ; r
 XT. . % i" «r i u [galaikis. Gal kiek ilgesnis lovoj, Nieko as nesu radęs Kolumbi- f . _ . . , - . * „ . _ / . . v E « J , I kai užmigęs saldžiai uzsisapnuo-joje gražesnio uz sio dang-ų nak-i rt ? v . . . . , „ / . , r.J fo . . «• i • * *• l-H. — bet ne lėktuve! "Centu-

ties mėnesienoje. Kokių ten fi
gūrų neištaiso debesys, ir kokių 
ten spalvų spalvelių nepasiūlo 
akiai augštieji dangaus skliau
tai, ypačiai, kai išsirita iš už to- . , , 
,. . , i u • i i* tuvo burzgimas, nutraukdamas c • . MO . „ » 
limųjų kalnų ber vandenynų iš- • . . . , oOVietų gene*01Ų 

, A1_ . ._,-• savo monotoninę gaidą ir prade- ***• * 
damas kaukti disonansais. Lėk- ' amziUS y r a t r u m p a s 
tuvo sparnas su mano akim vėl j Kažin kodėl sovietų generolai 
artėjo prie debesų klodo. Iš toj nenori ilgai gyventi. Sovietų 
jų baltojo patalo, kuris skren* j statistika praneša, kad praeitais 
,dant trejetos mylių augštyje | metais mirė 37 sovietų genero-
atrodė toks ramus ir lygus, nū-! lai ir admirolai. Vidutinis jų 
uai vėl pradėjo išlisti baltųjų; amžius 55 mt. 1951 m t. mirė 26, 
"šiaurės lokių, centaurų, spin-j o 1950 mt. 'M generolai ir admi-
dinčių pilių miražai. Mūsų dvi-jroiai. Vidutinis jų amžius 53 

balęs tėvo mėnulio ir žvaigžde 
lįų seserų veidas. Net ir dienos 
metu — pro lėktuvo sparną — 
įdomu stebėti Kolumbijos gai> 
banotų debesų karalystę... 

Vos tik lėktuvas palieka Bo-
gotos apylinkių lygumą, vad. 
SABANA, ir ima skristi viršum 
žemųjų Andų kalnagūbrių, 
žemė ima atrodyti kaip 
didelis Kalėdų eglės medis, ap
sagstytas, baltais debesų vatos 
gabalėliais. Tarp jų, žiūrėk, 
prasikiša tos kalėdinės eglutės 

sparnis keletą metrų krito ze- mt. Tai vyksta krašte, kuriame 
myn, patekęs oro duobėn, vėl 
tvirčiau atsisėdo, trejetą kartų 
pasikraipė sparnais, gi motoras 
kad jau subaubė lyg jautis prieš 

giriamasi ilgu žmonių amžium. 
Gal jie miršta nuo sovietų "tai
kos propagandos"! • 

jau bevystanti žaluma. Taip, į J . . . .. 0 ispaną ir, tar tum pasispardęs, bent mano akiai atrodo tie Bo- * ,. , 
gotą supą kalnai, — nurudę, nu
vytę, apsidengę raudono molio 
klodais, kuriuose vos vienas ki
tas žalumos kuokštelis nusi
driekia ar apvytusi medelio ne
ūžaugos šaka pamojuoja. Dar 
pora lėktuvo žingsnių į priekį ir 
augštyn, ir tos bevystančios kilti ir patekti į Ekvadoro bei 
Trijų Karalių eglutės vatos ga- Peru valstybes. 

puolė skrosti savo auką-debesų 
respubliką. ^ 

Išdidusai padangių vėžlys 
kartu su savo gyvąja našta ir 
bagažu nusileido pirmame mano 
kelionės taške — Gali mieste, iš 
kurio kitą dieną jau turėjau pa-

v Kiek Pabaltijo kraštuose maskolių? 
Šveicarų laikraštis "Bund" tijos kraštams skiria ypatingą 

(Berne) lapkričio 5 d. atsispaus- dėmesį tiek pramonės, tiek že-
dino gana palankų Baltijos mės ūkio, transporto ir net kul-
kraštams straipsnį, pavadintą tūrinėse srityse. 
"BaltijoH kraštų rusifikacija", j " Tnmi KmMų ^ąjun,m r>lk. 

Kai geležinė uždanga nusilei- mečio planas Baltijos kraštams 
do ant trijų Baltijoa • respubli- [suteikiąs lyg ir privilegijuotą 
kų, — Lietuvos, Latvijos ir Es-i padėtį, palyginti su kitais Sovie-
tijos -*-, tuose kadaise žydėju-' tų Sąjungos kraštais. Paminėjęs 
šiuose žemės ūkio kraštuose į- to penkmečio plano smulkmenas, 
vyko esminių pasikeitimų, pra-( laikraštis samprotauja, kad esą 
dedamas straipsnis. Permainos ypatingų priežasčių, dėl kurių 
esančios ne tik politinio, bet ir rusai žada kiek dėmesio kreipki 
etnografinio pobūdžio. Baltijos kraštams. Girdi, po to / 

Nuo pat 1941 m. tarp beg i iv> a i , .. r u s a i l f " « M pretenzijų 
kliu gyventojų siautėjo NKVD B a l t l - l o s * * " * v y r a u t l k a ,*} s0~ 
ir gestapas. Šimtai tūkstančių! vietinėje Jūroje, o Baltijos pa-
žmonių buvo sugrūsti į kalė ji- **&"?* t u n ^ n ^ s t r a t e \ 
mus, deportuoti arba sunaikinti. « 4 ^ a t s P a r o s t a s k u t m k l a > t a I 

Niekas, nežino, koks yra t ikras ' dabav **«&»* sutvirtinti tw 
aukų skaičius. Baltų egziliniai 
komitetai spėja, kad tas skai
čius siekia maždaug 1VI: mili-
ono žmonių, taigi, apima ket
virtadalį visų gyventojų. Dau
gumus tų aukų šiandien gydena 
prievartos darbi} stovyklose ui 
Uralo. Geležinė uždanga Balti
jos kraštus atitvėrė nuo likusio 
pasaulio tiek aklinai, jog tų 
kraštų piliečiui net negalima 
laiško pasiųsti į Vakarus, jei 
nenori užsitraukti pavojaus bū
ti suimtas dėl "špionažo kapita
listinėms valstybėms". 

Anot Šveicarų laikraščio, krin 
ta į akis tai, kad naujame penk-

uBaltijos tvirtovės" užnugari. 

Tam pačiam tikslui buvo į-
vykdytos masinės nepalankių 
Sovietams vietinių gyventojų 
deportacijos ir likvidacijos, 
tam pačiam tikslui turįs dabar 
tarnauti ir ūkinis Baltijos kraš
tų sustiprinimas. Iki šiol į Bal
tijos kraštus yra jau atkelta* 
maždaug mifionas sovietinių 
"naujakurių", kurie dabar su
darą apie šeštadalį gyventojų, 

Laikraštis rašo, kad siunčia
mi į Rytprūsius rusij kolonistų 
transportai dažnai "įstrikda-
vo" Baltijos kraštų teritorijoje. 

mečio plane, kuris veikia IIUOĮ Vykusių per Minską, Vilnių ir 
1951 ii§i 1955 aietų, rusai Bal-| Kauną daugelis ukrainiečių ir 

PRADĖKITE 
Naujus Metus 

Su geru automobiliu 
Ateikite pasižiūrėti ir iš

bandyti naujuosius 1953 m. 
BUICK'us. Turime visokių 
modelių ir visokiausių spal
vų. 

Didelis pasirinkimas gerų 
vartotų mašinų: 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2295.00 

1951 BUICK 2 door, 
Dynaflow $2095.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 
1951 DODGE Diplomat $1795.00 
1951 FORD V-8 2 dr. $1495.00 
1950 STUDEBAKER, 

4 door, Automatic $1295.00 
1950 PLYMOUTH Club 

Coupe $1095.00 
1949 BUICK 4 door, 

Dynaflovv $1295.00 
1948 PACKARD 4 door $895.00 
1948 BUICK, pasirinkimas 

2 ir 4 door, nuo . . $895.00 
1949 DODGE 4 d r. . . $845.00 
1948 OLDSMOBILE 4 door 

Hydra-Matic $845.00 
1948 CHEVROLET 

2 door $795.00 
1947 CHRYSLER 

4 door $695.00 
1947 KAISPJR 4 dr. . . $595.00 
1947 FRAZER 4 dr. $445.00 
1946 ir 1947 BUICK 

4 door, nuo $545.00 
1946 MERCURY Club 

Coupe $495.00 

MILDA 
SALES ANO SEKVICE 
907 West 35th Street 

LAiayette 3-2022 

- ^ . . . . ».« • > 

MOŠŲ NELAIME — 

JUMS LAIMĘ NEŠA 

NUOLAIDA 
SAUSIO MĖNESIO 

D A V I M A S 
Del esančio šilto oro pasiliko ncišparduota didelis 

kiekis rudeninių ir žieminių paltų. Darome visuotiną 
išpardavimą ne tik,paltų, bet ir eilučių, kelnių, švar
kų ir kitų vyrams reikmenų su 20% nuolaida. 

1 V'SKĄ GALITE PIRKTI KREDITAN IR M0KET1 

VĖLIAU JUMS PATOGIAIS TERMINAIS, 

BE EKSTRA PRIM0KEJIM0 
v»* 

Atsargos kiekvieną dieną mažėja. Šis išpardavimas 
ilgai nesitęs. Jei norite įsigyti gerų rūbų už sumažin
tas kainas atvykite dabar, kol dar yra iš ko pasirinkti. 

SHERMAN'SJnc. 
m\ Vyraujanti VyrŲ Rūbu Kran t ine Town oi Lako Kolonijoje 

m 4648-50 So. Ashland Ave., prie 47th gatves 

Ii i 
R M 

rf 
VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracu*, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dide!j pasirinkimą 

Mes pagaminame) baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNIT^RE 

: ^ 

Lietuvių krautuve 

2310 W. Roosevelf Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Aliduni pirinjiiiKDin ir kolviriadlonio vakamis M<i 9:!<0 
Alidarji HoU)nadi*'"niaiH nuo | ! iki <J:.''>" vai. popi'M 

/ / 

\ 

PRADEK TAUPYTI PAS. . . 

M I D L A N D S A V I N G S 
ANO LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenuo Chicago 32, 
Telefonas: LAlayettč 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 
,UJGUST SALDUKAS, Sekretorius 

J? 

m METU NAUJOS PREKES 
Televizijos VISŲ žymiausių išdirbysčių. Kaina nuo 

$99.95 už IT coliy ir aukščiau 
Automatiškas patefonas, patsai maino visus 

rekordus. Grafonola Simfonetta $69-95 
Su springsu gramofonas $|9-95 
F. M. ir A. M. radio . . . $$29-95 ir aukščiau 
Piano akordijonai, L20 basų, už $99-95 ir aukščiau 

: ^ 

Spinot mažučiai pianai už $299*95 ir aukščiau 

Jūs rasite pas Budrika iškrautus naujausius rakandus, kur 
buvo matyti parodoje ir visų žymiausių Amerikos išdirbys-
čių ir stilių. 

Rašomos mašinėles su tiki uv lietuvišku raidynu. Turi at
skirai raides—akeentus. 

Smith-Corona rašomos mašinėlės po . . $49-95 ir aukščiau 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Drauį$" \ h 

With Built-ln Aerial for 
Both UHF and VHF 

?> lietuviai televizijos inžinieriai ekspertai sutaisys JŪSŲ 
televiziją ar radiją sąžiningai. Telef oliuokite CA 5-7237 
DYKAI DOVANOS. ATSILANKIUSIEMS NKRKIKIA PIRKTI. 

D\KAI DOVANOS PIRKĖJAMS 

JOS. I BIDR1K, INC. 
3241 S. Halsted St., Chicago 8, Illinois 

Tel. VIetory 2-9542 ir CAIumet 5-7237 
Krautuvė atidarą nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais. Kitais vakarais iki 6 vai. vakaro. 
Nedeliomis uždaryta visą dieną . 

Pas Budrika ;;a/o ir elektros bilos užmokamos be jokiu ekstra 
mokesčiu. American Kxpre§s Money Orders 

Budriko Radio Valanda kiekvieno ketvirtadienio vakarą nuo 6:00 
iki 7 vai. vakare iš WHFC radio stoties. 1450 kilocycles 

• Į i • l - i . l l i H Į! I « — • J Į . 
*•< III i m i i n i l l i t iim.. >»fc 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 

Jaunųjų v» 

Los Angeles jaunųjų atžalynas 
VIKTORAS PETRAUSKAS 

Hollywoodas — žvaigždžių že- le> našlaitę... Visas, visas gė-
mė. Vardas tas toks karštas, lytės. 
toks ugningas. Uždega jis šir- Žiemos karalius savam balse 
dį, pabučiuotą laimės. Išsvajo- j nebetelpa. Kariai jam lenkiasi 
tas grožis ir erškėčiais bristų, j ir snaigės (4 metų Rasiulytė ir 
kad pasišventimas nors žybtel-1 Barauskaitė) giriasi suktiniu, 
tų žvaigžde. O laukiama laimė, Išgalvotas juokas, o gal įsisu-
pati čia ateina. Toje žemėje j kęs vėjas, sostą karališką su-
mūsų atžalynas rado paunksnį.! maišė. Prašvitusi saulutė, Rita 

Neseniai per PasadenSį į čia | Masaitytė, tarytum karaliaus 
žygiavo rožės. Karalienės ženk- • sostą atstatė ir pradėjo perga
le suposi apsvaigęs džiaugsmas, j lės šokį. 
Parade matė ir lietuvišką ginta-: B a l e t a s N o r s n ebebuvo, ro-
rą, sultingai neramų. Vaiko - ^ tf k Q t a č į a u s u s i v y n i o j o , 
šypsenoje grakštumas smagu-' k ą m a m y t č j a u s u k r o v ė ar Dle-
riavo tarp rožių. Miela, kad lie- ; y u l i s d a v ė I r t r u p i n d a m a žings 
tuvaitė gali užburti, nušviesti: n e ] i u s p r a s k a i d r i n o ž i ū r o v ą . 0 

žvaigždžių viliojantį taką n e t L ^ v ė i e U o d v e l k i m u , r a n k y . 
naiviu drovumu. Viskas « i a t t o > tarsi emilga, gloitė, birbo 
vetrinama brangu. Viskas - j ̂  b e s i a u s d a m a 8U džiaugsmo 
skaičiuota: 

JAV SENATAS PATVIRTINO Baltimore, Md. 
"Kalakutai dovanu" rezultatai 

Brazauskas ir V. Mikušauskie- nis susirinkimas, kuriame bus 
nė po 1. I renkama nauja valdyba. J . A. 

Išlaidas žymiai sumažino K., 
Baltimorės Lietuvių Tautinio j Kachauskas ,savo lėšomis at-

Knygyno susirinkimas įvyko š. i spausdindamas dovanų biletus 
m. sausio 20 d. knygyno patai- j įr P. Gurklis — kalakuto lai

mėtojas, paaukodamas $5 kny
gyno naudai. 

Knygyno valdyba nuoširdžiai 

pcse. 
Iš patiekto pranešimo galuti

nai paaškėjo buvusių "kalaku
tų dovani)" rezultatai. Viso j dėkoja visiems bilctų platinto-
$174. Atmetus išlaidas, gryno j jams ir prisidėjusiems kokiu 
pelno knygyno naudai liko $147. i nors būdu prie šio parengimo 

Dovanų biletų platinime pa 
s'darbavo: J. Žigas, išplatinęs 
54 knygeles, K. ir T. Matuliaus-
kai 41, M. Raila 35, M. Šimkus 
7, dr. A. želvis, K. Kachauskas, 
K. Valinskas ir F. Rutkus po 
5, H. Kimdrotienė, V. Bi?lskie-
nė ir O. Karašienė po 3, C. Sur-

Į dokas ir Z. Gapšys po 2, M. 

sėkmingumo. 
Vasario 17 d. 20 vai. knygy

no patalpose įvykr narių meti-

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tcl. VIrginia 7-7097 

Jf '% 

Senato Ginkluotų Jėgų Komiteto vedėjas Leverett Saltonstall 
(R), iš Mass. (kairėje), sveikinasi su nauju Krašto Apsaugos 
sekretoriumi Charles E. Wilson, kuris buvo toms pareigoms pa
tvirtintas JAV Senato. (INS) 

vėliau padainavo Pociaus "Mo
čiute mano" ir A. Aleksio — 
"Miels tėveli"... 

Žinomas Hartfordo vyrų ok-
rozes P l n l^ a 1 ' I spinduliais, naujomis juos bars- j tetas, vadovaujamas Petkaičio, 

net gražuolių žingsnis įspaus-1
 u J r v i g k a g t a u > t i k t a u I r sugiedojo "Tėve mūsų", 

tas ) rėmus. t u m a t o i i k a į p dėkingumas, pa-j 
Masinant) žingsnį, tų suraiz

gytą ir žalią, mūsajam gėlynui prausė. Ir kaip dovaną švaru-
davė ponia Razutienė didžiąja-. tėlaite grakščiai su pagarba 
me vaikų balete. Parapijos sa-j įteikia. Tau. tik tau mamyte. 
lėje prietema. Vakaras kuteno j P c r t r a l l k a Kaimynystėje ber 

-vėsumu. Tarp kėdžių spraudė-! n i u k u i d a v į a u i n į g . n l I s i p i r k t i - - -— • 
si drugelis rūsčiai sekdamas be- t i

 a t , ; i f ' ' ( " uu 

sirenkančius. Pasigedo sparne-1 _ . _ K o d ė l g r ą ž o g neatida* 
lių,. kuriuos turi atnešti mama. y d ? r a g a n i u k ė k l a u s ė . 
Galėjo jis skristi žaibu, tik va-1 T a , m . , n Q b i z n i s 
dovė: ^Nešoksi be sparnelių!" g a k y | | k a d p a v o g e i < 

Jauna amerikietė pianistė L. 
dilginęs kojytes, srovele širdelę ! Ceifciutė paskambino pianinu. 

Kalbas pradėjo prel. Ambo-
ta:, pasveikindamas šventę ir 
linkėdamas, kad bendruomenė 
veiktų visose lietuvių kolonijo
se: skatino tremtinius drąsia) 

senieji, pabrėžė prelatas, bend
ruomenės darbui pritarsime ir 
nuoširdžiai remsime". 

Adv. F. Monchunas savo svei 
kinimo žodyje pažymėjo, jog Jo akytės kiekvieną klausė, ar s l l d . m x v s i u l a l v a š t a i g u

 K i n i m o z o u ^ e paėmėjo , ju3 
- 1 . . - I . * - ! - . 1 ^ * ib n l n o č i n : . 7 " S U d a W 8 , . U 8 ^ 4 S U SU R f ^ b e n d r U ( ) m e n c S ( U i 

berniuko dar neateina, kad tik atneštų k o k o k o b buteliu, 
tuos naujuosius, su aukso P I u n k lūpytės triumfavo, 
snytėm. Jį pagavo dviejų metu- \ R . m ) a k a u d u > k a d č i a n e b u v o 
kų savininkė, šokdindama mn-; j o k = ( ) s p o e z i j o s Krūtinėj per
sų patriarcho trečiąją J a u ^ H ^ g o nagučiais katinas. Nebe-
tc. Scenoje pasaka. Salėje uzc-' m a č ; a U j k a i p K a l ė d ų Scnelis "po-i , 
sys. širdyje įpusėta nuoatabi L , G a | i Q n a i i š Lietuvos parne-i ™ ' 
tvarka. Nemačiau širdingesnio ^ v a i k u č i a m s d o v a n ė U ų i r k a i p . VCl v> 

! bas pradėtas gerai, toclėl jis 
' turi pasisekti. Kalbėtojas kvie-
| to visus lietuvius prisidėti ir 
'bendruomenę remti: "drauge 
dirbdami, padarysime didelius 

Prel. Balkūnas nurodė, jog 
b-nė nesiekia ir negali siekti 
kenkti kitoms organizacijoms. 
Jis paminėjo, jog b-nė, norėda
ma stiprios lietuvybės, nori ir 
kad būtų stiprios visos organi
zacijos; b-nė remia ir ateityje 
jas rems. 

LOKo pirmininkas taip pat 
:Šsamiai išdėstė ALTo, RALFV) 
bei kitų bendrinių organizacijų 
uždavinius ir nurodė tų organi
zacijų veikim > būtinumą. 

Teehniška-siais ir organizaci
niais reikalais kalbėjo LOKo 
sekretorius A. Saulaitis (iš VVa-
terburio, Conn.). 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

MDVARPAft J. UL.IS, Sav 

4068 Archer Aveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

SVEIKINU 

EVANGELINĘ LAUČIŪTĘ, 
4221 S. A r t e s i a n Ave., g imnazi jos paba ig imo p roga , 

l inkiu d a u g la imės ir pas i sek imo a te i ty j e* 

P r a n c i š k a Zacharev ič ius 

3* ^ 

f 

Puikią švente užbaigiant, pri
imta rezoliucija, kelių šimtų 
šventės dalyvių pasirašytas b-

kusiai įterptoje meninė 
programos dalyje solistas 

ponios Mitkienės kūrybą pado- . g L i c p a g ( i S B o . . t o n o _ 
kai skaitė jos sūnelis. Atsikė- M ( m ) „j^ d a i n a v o B a . 

,liau kaip pašautas vilkas ir ėjau . v ,«, 
šokdama gėlytė jieško salėje 0 f u 2 p a k a I i n c ^ k a r č iamos " ' , , , 

Tarp gėlių baleto se- ! , . „, • ^-. . . , ; s o S Ncplasnok Oidelet. 

Užsisakykite baldus 
tiesiai iš lietuvių dirbtuves 

Pas mus galite nusipirkti įvairių rfl-
£ių baldus, namų reikmenis: saliono 

n ė s a k t a s ii a p y l i n k ė s d a r b o *°tuB, miegamųjų setus Ir kitus bal
dus. 

ARCHER AVENUE pradžiai sudėta aukų. 

Šeimininkų vardu užbaigia 
mąjl žodį pasakė W. Chase. 

Dlv. 

spektaklio už šitą. Scena ir sa 
lė tarsi vienas kūnas. Vysto 
mama žvilgsniu scenoje mažytį; 

FURNITURE C0. 
Sav. JUOZAS KAZIKAITIS 

4140 Archer Avenue 
Tel. LAfayette 3-3516 

— G e n . C). P . W e y l a n d p a - Vv\(,$ įsigydami baldus patikrinkite 
reiškęs, jog .jis pasirengęs bom- w» m,ua:4 ««J j u n i s

1 , b u^ e k o^^ 1! \ ! r ' " 
> > j o J r »v užsisakyti tiesiai iš mūsų dirbtuves. 

Malda" ir Tallat Kelp Parduoti Kiniją., jei Eisenhowe- .įei pageidaujate, gaissime duoti ir 

ovacijoms apraminti daininin
kas dar pridėjo Kačanausko 
Tų mergelių dainavimas". A-

'kompanavo Vyt. Marijošius (iš 
iNew Britai n, Conn.). 
i 

Labai vykusių h\ morislinių 
dalykėlių paskaitė ir šventės da 

Į lyvius prijuokino A. Gustaitis 
(i,:; Boston, Mass.). 

mamos. iu ip v « i H «« .^ w "«- ĮduriB. Tarpduryje į mefistofe 
s?lė ir broliukas ein, per pasa« | , i A k ą t a m g ą ^įgęQ s k a i s l u a 

ką. kaip tikri ar( slai, net ran- | v c k l c I i s S a k i a u « S u D[cvu^ ĮH 

komis mostaguoja. ^ į | p d a r A t s a k y m o ? ..„ 0 i 
-Vincukas eis pas karalių | no, aš nevertas! 

Žiemą gėlytė- parnešti, dik- >. 
tuo ja kaimynui penkto pr.veiks- H o r i f o r d C o i H l . 
lo didvyris. 

— Kam tą gėlyte? - nubtai- j Graži bendniomeDės ftventė 
kos pagautas pasiteiravau. j Hartfordas, Conn., vis artėja : Programine bcnd-uomenės rei 
' Aiškintojas paraudonavo. A-j j tvirtą bendruomenės darbą, j kalate kalbą pasakė JAV L'e-

titrūkes tylėjau ir aš. Svajonei !p r . m r t ų gale visuomenės veikė- tuvių Bendruomenės LOKo }Vr-
mažycių plazdenimas buvo, lyg !jų ir organizacijų atstovų tusi- mininkas prel. J. Balkūnas .(is 
gražiam paveikslui, šiltas fonas, j rįnk:me buvo išrinkta komsija New Yorko), Žinomai puikus 
Jaučiau, mes daug galim par- J apylinkei organizuoti. kalbėtojas, LOKo pirmininkas, 
nešti, jei no juodas kranklys — Sausio 18 d. grasioje lietuvių išaiškino bendruomenės atsira-
nedrumzlina sąžinė. Mes esam j klubo salėje jvyko didelė ben- dimo priežastis ir sąlyga ; iš-
tarp gerų širdžių. Cia auk.-as - įlruomcnės šventė — aktas, samiai išdėstė b-nės uždavinius, 
ne žmonės. Rodos, užtektų tik Dalyvių salė buvo grūste prisi- Prelatą? nurodė, ka•' trys ket-
vieną kartą kaip mirštanti se« |«rAduHi. jvirtadaliai tikru lietuvių šiame 
sė, suklykti; rodos, užtektų vie Komisijos pirmininkas ir krašto nepriklauso jokioms He-
ną vienintel) kartą pažvelgti, ; LOKo narys VV. M. Chase - t u v i ų organizacijoms, jis iškėlė 
kaip skausmu primirkęs brolis. ĮOckanau kas maloniais žodžiais reikalą ir tuos lietuvius įtraukti 

- I r gėlytes juk pažadino ' , t i d r i r (- ^vcn,/.> il- vadovavo, jos j aktingą veiklą. Pirmininkas 
"šokiui tiktai pasakos nykstu- 'Programai, paminėjo, jog b-nės organizaci-
kai skundėsi per vilt) pra- Manchcsterib, Conn., choras, nis tinklan turi išaugti bei;l ] 
sisunkes pa.-tizanų kraują •. vadovaujamas Pakėno, sugiedo- 500 taftkij visose JAV lietuvių 

Kaziukas scenoje sutriko. Ge i° J A V i r L e t " v o s himnus ir kolonijose. 
lytos dairėsi be žado. Seselė — : . 
tai t^kra seselė Vida Mikuckai- ry 
lė, sakyčiau angeliukas, ir pa
sakos klauso ir pati ją kuria. 

Kada uždanga nusileidusi vėl 
pakilo, vaidindamas trypseno 
minėtas drugelis, 4 metų, Ba
rauskas. Jis stengėsi iš šokan
čių išeiti ir pasižiūrėti, ar jį 
tebemato mama. Jsitikines tryp 
šono. reikia ar nereikia, kaip 
žirgelis prie vartų, kaip laukda-, 
mas išvyniojant saldainiuko. 

Pribėgo prie mane:: mažytė | 
raganiuke. 

— Tavo lūpytės raudonos Ir' 
antakiuose ragučiai? 

i Mus visus ponas Audrotus' 
nudažė. Ar negražu? Pama
tysite mes penktame veiksme: 
šoksime Dabar žiūrėkite —, 
karaliaus sostas. Jįį piešė po-; 
nas Misiūnas. Visas dekoracinį 
jas jis piešė, saulėgrąlą, rūte-1 

ris duosiąs jsakymą. 

<f ^ 

Išėjo iš Spaudos -— 

S Ū N U S P A L A I D Ū N A S 
^ 

Vietoj 

Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 
Šios knygos autorius vysku
pas P. J. Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių*. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtoje mintis už du 
doleriu. 

D O L E R I Ų 

tik * 

2 DOLERIAI 

i 
Rašykite „DRAUGUI" 

2334 So. Oakley Ave., GSiicago 8, Iii. 

10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

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

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

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

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

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

g, Saugiai viską tvarkome ir teisingai patarnaujame vi
suose departamentuose. 

7 , Visi direktoriai yra lietuviai. 

8, Depresijos laikais tik STANDARD FEDERAL davė 
paskolas už nuosavybes. 

9 , Pasibaigus depresijai, STANDARD FEDERAL išmo
kėjo visiems taupytojams 2°/c ekstra dividendo. Visoje 
Amerikoje tatai padarė tiktai STANDARD FEDERAL. 

10, Kiekvieno asmeninė sąskaita apdrausta iki $10,000.00. 

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

Justin Mackiewich, 
President and Manager 

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

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

FEDERAL SAVIMS 
AND LOAN ASSOCIATION 

O F CHICAGO ' 
Wį 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 ) 

įM PHONE: VI rginia 7 -1141 .; * < $ 

^ 4* 
i a 

& 

i 

^ 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. P1ERZYNSK1, Secretary 

v 

SAVINGS and LOAN 
4559 SOUTH PAULINA ST. 

X Į i i , Į mm 
: 

ASSOCIATION 
YArds 7-0145-6 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! , 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8# IIL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pres. • Tel. VI rginia 7-7747 
Savings Insured to $10,000 by F.S.L. I .C 

= c mmm m čaaecs /? 

•. . % i St A ,H META! BCNA PILNI MALONAUS GYVENIMO SO 
NAl'JOM IU PATOGIOM NAMs. REIKMENIM Iš 

PROGRKS8 LlETI?VlŲ l$F.M)IiOVf:S KRAUTUVfiSI 
šj niSncsj (Ma eit.a tnventory ėmimo — Stako sumažinimo didis Išpar
davimas. Kainos numažintos nuo 25<% Ik 50% n nl geriausiu l>aldų 
setu. kauru, pečių, televizijos aparatų, radio, refr.geratoriu, plovyklų, 
vaikam rakandų Ir visu kilu namam reikmenų. Lengvus išmokėjimai 
pritaikomi visi<^" l ankyk i t e visi šia 

ERDVIĄ IR PATOGIA 
SENIAUSIĄ 

LIETUVIV BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

llllllllllllil'M". -•Hlilllllllllllllll 

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

pelno ant JŪSŲ sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. 

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

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad,, antrad., penktad ir šeftt. | TreČlad. 0 ryto iki 12 v. d. 
0:00 ryto iki 4:30 p. p. I Ketvlrtad. 9 ryto iki 8 vak. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

-s^Sj^sms^rHjs^"! 

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

9 d p>' ^^įfM. J 

LIETUVIŠKA 

SAFETY OiF YOUR 
SAVINGS 

ĮSTAIGA 

B.R.PIETKIEWiCZ PREi 
« J T -w.«c*rn»*rr •*7i«,m>v. I>V,*.T 

Jrauj^o prenumerata - visuomet puiki dovana 
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# Trūksta kantrybes rašant 
JÎ US laiškus ranka. Patogiam 
iv greitam rašymui įsigykite 
raš. mašinėlę pas J. Karvei), 
.'J249 SO. Halstetl 8t„ Chlcago 
\ III. Tel. DA. 6-1136. 

NUO UŽSISKN&JUSll) 
Skaudančių žaizdų 

IR ATVIRŲ ODOS I J U Ų ! 

'Ii-, kurie kenfia nuo SENU AT-
VI ki ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDA, ji*1 

mgali miniai sodeli ir naktimis mie
goti, (n-s Jų užstsenčjnslos žaizdos 
fii»-/.fi ir skauda. Knd pašalinti ta 
iiii/.ėjirna ir skaudfjim;/ senu at
viru ir .skaidančių, žaizdų, uždSkite 
l < i ; c i f . o Ointment. Jo g y d o m o s 
vpuiyhe's palengvina iūsų skaudėji
me ir Kalf-itf rainiui miegoti nak-
i). Vartokite ji taipgi nuo skaudžių 
nudegimu. Ji« tuipKi pabalina niežfi-
ti.u.> - ligos, vadinamos PSOR1ASIS. 
"l'.iipKi pašalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'8 FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir p<-plyšima .tafP~ 
i,ii> Tu. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
.l/iiistaii.'ios ir suskilusios odos. Ji* 
via gera gvduole visu išviršiniu 
<M!<»I Ilgu. l iEOl'LO 
Ointment suteiks jum 
pagalba nuo tiuvar-
Kusiu. perAtamų - i r 
iut/int'in koJŲ. I.<K'»-
!<> Ointment yra par-
fluodamns po 7.*. et., 
? l.:'.". ir $:t.f»0. Pirk i -
(«• vaistinėse ("hieago 
ir apylinkėse ir .Mii-
voi ukee. u r b a a t-
siiisklto rnoney onle-

S O P H I E B A R Č U S 
K W«F.S Stoties — Banga 1S9» 

PIRMA D. iki PENKTA D. 
8:15 Ikt 9:80 vai. ryte 

AEfiTAD. »:30 lkl 9:80 ryta 
LIETUVIŠKOS VAKARI'ftKOS 

I H los pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 lkl 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 KO. R O C K W E 1 J I I ST. 

Ohleągo 29, III. HEmiock 4-2413 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 
Moderniškai jrengta vieta 
jvain'om nuotraukom. Spe
cialybe - vestuves. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

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

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
REIKALINGAS BUTAS 

Trijų suaugusiu nsmonų šeimai rei-
kalingas 4 ar r> kambarių butas. 
Pageidaujamas Rrlgliton Parke. 

Skambinti nuo 6 vai, vok. tel. 
Y Artis 7-fl*>63 

— — 

įsigykite šią įdomią knygą! 

PARDAVIMUI 

Pardavimui 8-Jy dailų snllono komp
lektas ir .staliukai. . 

Kreiptis telefonu —• 
JM pnblic 7-8080 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

VVoman's Lingerle & Apparel Shop 
wlth nloe living quarters &. bath 
In rear. Good golng buslness. Well 
eatabliahed. Nejgh. trade. Rent $90. 
Heated. Good Jease. Ideal spot for 
eouple. .Mušt aee to appreclate. 8ac. 
$:i,000 plūs lnventory. 

VIOIMTY AISTIN * IRVINO 
Call for appt. 
Albany 2-9418 

»«-• t u m v tmrUuou a<r įsuuouiv 
ei, pas i ske lbk i t e siuulkiŲ skelblmy 
skyr iu je . &fettituui4 į jaute pe ruuo* 
te ie lonu Vlrginia I-H644). 

u ) įįįhm 
I l t a i . O , Department D 

Gražiausios, rinktines mūsų 
žmonių pasakos. Apie šią knygą 

į AIDUOSE (Nr. 10, 1952) para
k i * \V. Kridy.St., Chfcago34, ML'ftyta taip: 

MI Iberry 5-8694 

J**5! 

TKI,KVIZMOS, n Amu 
FONOGRAFAI 

IR 

G E R A N U O L A I D A 
(.aiaiit j ja — issimokejimai 

APARATŲ SUTAISYMAS 
dirhtuve>e ir namuo.se at l iekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

LDfliriA 
OTCLCvision (sales- service) 
3I20S Halsted = DA-6-6887 

SIUVAMOS MARINOS 
Ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

"Juozas švaistas davė gražų ir 
įdomų rinkinį. Jo parengimas at
liktas sėkmingai: pasakos teka 
natūraliai. Visa tai pasekama 
vaizdingai ir gyvai. Turime pro
gos džiaugtis pasakų meniniu 
pranašumu, sveika epine nuotai
ka, vaizdingumu, žodžio kultūra 
ir poezija. Knyga trauks ne tik 
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. Oakle.v Ave.. Chicago 8, 111., 
ir pas knygininkus. 

^MODERMUs'šOKIO ** 
S T U D I J A 
A. Vateisartes ir 

Grigaliūnaites-Lazauskienės 
3130 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 5-9339 
Priimami mokiniai: plrinad., antrad.. 
trečiad. ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 
mg: si.:: ' . -*^ ^^mm'm 

P E R S K A I T Ę "DRAUGĄ". 
DUOKITE J Į KITIEMS 

^ 
mm 

H 
^ 1 

R f B \ I „ SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 S. Ashland Ave., chicago % m., teiei. YArds 7-1272 
Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų 

DIDŽIUOIU IŠPARDAVIMU 

Visti rusk; žieminiams r ū b a m s 

nuolaida nuo 20 iki 30% 

Kai kurie parduodami žemiau 
urmo kainos. NEPRALEISKI
TE ŠIOS PROGOS, KAD GA

LĖTUMĖT ĮSIGYTI GERIAU
SIUS BARGENUS VISAME 
MIESTE. 

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

^ 

.SAZSSSS 

P R I V E R S T I N A S 
I Š P A R D A V I M A S 

Atsinešęs šį skelbimą, gausi 
vieną svarą saldainių dykai 

• Costume Jevvelry, Recorcls, 
• Phonographs , Radioa, 
• Televizijos, Siuvamos 
• Mašinos, Silvervvare, 
• Laikrodžiai, žiedai — puse 

kainos sale price. Taip pa t 
Luggage, lėkštes. 

Puikūs sezoniniai papuošalai: rein-
stonių necklace, apyrankės, auska
rai ir špilkos. Visi reto gražumo! 
Numušta pusė jų normalios kai
nos, nes BUDRIKAS teturi tik po 
vieną ar porą pavyzdžių. Ribotas 
skaičius, tad skubėkite anksti jų 
nusipirkti, nes pirmiesiems teks 
goresnis pasirinkimas. 

Rankiniai laikrodėliai 17 akme
nų gold filled case, $35.00 
vertės, tik po $ 1 0 * ^ 

Auksinės plunksnos Parkeriai 
$10.00 vertės, po $4-50 

Elektriniai Bulovą sieniniai laik-
rodžiai $25.00 vertės, po . .$g.95 

Paveikslai $4.00 vert., po $7.00 
Tapė records' $120 vert. $g6.00 
Rekorduojama mašina „Presto", 

kuria galima padaryti plokšteles 
$400.00 vertės, už $ I JJj-OO 

Crystal castle su saldainiais 
$2.50 vertės tik po $ j .00 
Rekordų albumai $1.50 vert. 7 5 c 

Rekordų a lbumai $1.25 ver t . 4 { J e 
Blėkinė išdekoruota dėžė 

(basket) tik 50 (" 
Blėkinė išdekoruota dėžutė 

40c. vertės, tik | Qc 
Ekco — nikelio ir vario virdu

liai, viso 10 gabalų vertės $32.00, 
tik $24-00 
Auksiniai žiedai $10.00 vert. $3-00 

Laikrodėlių apvrank. vėliausių 
madų gold filled $4.50 vert. $ į .00 

Automatiški toasteriai $1900 
vertės, po $7-95 

Elektriniai šildomi pečiukai 
$9.00 vertės, po $4-50 

Mixmasteriai — General Elec
tric vertės $35.00, už $19.95 

Elektrinės britvos pereitų metu 
modelio vert. $16.00, tik po $/l.50 

Rašomos plunksnos no J | | c 
Rankinis Radio ir Phonogranh 

kombinaena, erroja visus rekordus 
ir dar radio tik $9flL00 

Pridedame veltui 25 rekordus 
Radio ir Phonografas Console 

Mahogany $ f J | | .00 

Dovanai dar 50 rekordu 
L E N G V I I Š M O K Ė J I M A I , B E 

N U O Š I M Č I Ų 

Parduodamas moderniškas restora
nus, visas Svarus ir g«ra vieta. Par
duos ar isnuomuos atsakomingai s>l-
mni. pirma, karta parduodamas a r iš
nuomojamas. Nori skubiai parduoti, 
priežastis kiti reikalai. 

T* 104 Lnlio Pa rk Ave. 
PLaaa 2-0001 

KIŠAI, E8TATE 

.Savininkas parduoda narna, su paja
mom, i) krautuve* ir 8 butu 8 aukStu 
namas. Gera vieta, arti prie visko, 
idealu porai, parduoda už $2f»,o00 
grHlam pardavimui. 

4788*8$ So. Halsted filr. 
OAklnnd 4-0080 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Washington St. 
Tel. PEarboni 2-2434 

2334 So. Oakle.v Ave. 
Tel. Vlrginia 7-6640-7-6641 

2 a u k A tų rnūr. namas, dldeJS tuAiMa 
krautuve, ganu slld., 1 luitas f» karnb. 
J aukšt. 2 butai po 4 karnb. 1 butas 

j 3 karnb. 2-mo. ankat. IStIsas palėpls, 
! rūsys, 3 auto. garažas, sklypas I2!i 
; x37'/{j. Naujas stogas, uždari por--
[ riai, naujas automatiškas vandens 
į ftlld., gyventojai patys turi Šildyti ir 

valyti, nori parduoti už $17,800 grei
tam pardavimui, nereikia agentu. 
23 14 g. Kedzie, skambinkite PKos-
poet 0-4172. 

Savininkas imrdtKNla pelninga narna. 
2-J.Ų butų mūrinis namas, vienas 5 
karnb. butas, an t ras 4 karnb. ir du 
butai rūsy. Automatikai aliejum šil
domas. Arti prie visko. Geroje apy
linkėje. Nebrangiai $10,500. a rba 
mainysime j didesnį 2-jir butų na
rna. Norime skubiai parduoti, 

2821 W. Oongress St. 
NAcramento 2-8701 

Galovv'ood'o savininkas parduoda: ap
leidžia miestą dčl sveikatos. Parduo
da 4 Ms karnb. „eottage"; didele ka
binetų virtuvč: karStu vandeniu ap
šildoma: iStisas rūsys; sklypas 50 x 
205: galima skubiai užimti. Kaina 
$13,4 r. o. 

1042 N. Neva 
MKrrimac 7-20JM 

Hlrnvvood Park — by ovvner. Immed. 
poss. t> year old brick: 2 bedrooms; 
\Vi batlis; fui) basemt.; at tached 
garage; gos beat: Venetian blinds, 
storms & soreens. Newiy deoorated: 
Cyclonic fence; landsoaped eorner; 
MiHvaukee St. Paul traln. Bus & 
Schoota; prlco $17,800. 

2501 N. 78tU Oourt 
GLatlstono 3-45o:t 

HELP WANTED — VYBAI 

CABLOADERS 
We n«ed several strong men who 
svant steady wOrk. Mušt be ablo to 
speak L'nglish. 

„A GOOD PLACr: TO WORK" 

STANDARD BRANDS. INC. 
2133 W. PERSMING RD. 

Nuolatinis darbas — geros darbo 
sąlygos ir darbininkų j vertinimas. 

BENDROS ĮSTAIGOS DARBO 
TARNAUTOJUI 

Patyrusi, bet priimsime ir prade
dant] darbų.. Jvairios pareigos, iškai
tant "Ace.t's Iteeelvable". Amžius ne
nustatytas. Invalidas asmuo priima
mas. 

FASANO P1E CO. 

5101 VV. 65th PO. 7-8760 

SKWING MACHINE 
OPERATORS x 

and 
SEAM P R E S S E R S 

for coats & pants . Steady, pleas 
a n t vvorking conditions. Union 
shop. Apply J— 

N E M E C E K BROS. 
2700 S. Drake Av«. 

BIshop 7-8111 

HELP WANTED MOTERYS 

c'ia yra nuolatinis darbas gabiai 

BENDROS ĮSTAIGOS DARBO 
TARNAUTOJAI 

Priimsime, pradedančia dirbti; ma
lonios darbo sąlygos, įvairios parei
gos. Užmokamos atostogos Ir Sven-
tčs. Saukite arba pamatykite Miss 
Shaffner asmeniškam pasikalbėji
mui. 

FASANO PIE CO. 
5101 W. 65th PO. 7-8760 

Dirbkite arti narnų, sutaupysite lai
ką, ISlaidas. Reikalinga 

TYPIST - GENERAL CLERR 
Patyrusi, bet imsime ir budrių, nau
jai pradedančia. Malonios darbo są
lygos, įvairios pareigos. 5 dienų. s.av., 
geras pradinis atlyginimas. 

OLSON TRANSPORTATION 
2222 S. VVesteiu 
Vlrglnla 7-0500 

Turime vieta gabiai 
TYPIST - QIWEKAL CLERR 

Pageidaujama patyrusi, bot imsime 
budrių naujai pradedančia dirbti. 
.Malonios darbo sųlyKOS, Jvairios pa-
roigos, 5 dienų savalt«*. Priedai. 
Kreiptis asrn«'niSkai a rba telefonu 
d«'«l Interviu. 

I M O N \V1RE ROPF. CORP. 
1445 H . HubtNlltl St. 

MOnroe 0-4585 

HELP WANTEU — MOTERYS 

ATTENTION JANUARY 
GRADUATES 

Start your onreer H^re! 

HOLIJEB & CO. 
Ha* several immcdiafe openings f<>r 

I. B. M. — General clerks 
F^xp. but will consider alert begln-
ners. Pleasant vvorking conditions. 
Diversified d uties. Cornpleto ernplo-
yee benefits program including low 
cost cafeteria Profit sliaring fund. 
Good opportunity for capablo young 
women. Apply or eall Mr. Rubln. 

3225 So. Western 
FRontier 6-3000 

C'ia yra nuolatinis darbas gabiai 
jMANlNINkl.l 

Malonios darbo sąlygos, Jvairios pa
reigos įskaitant lengvų, diktavimų. 
Patyrusi, bet priimsimo gabių prade
dančių. 5 d. 40 vai. sav.; Saukite M r. 
Bonedict. 

HAY10S P R E l O i r r 
Vlotory 2-1000 

WANTED 
by South Side Smeltei 

M A N 
To assist in Traffic and Pay-
roll Depts. Mušt be able to type 
and use Adding machine. Ge
neral office experience necessa-
ry. Good starting pay. Excel-

D f t M K S I O ! 
—— lent vvorking conditions. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairiu daiktu perkraustymus 
Taip pat persiunčiame J užsieni 

pnkieteliu.s įvairaus maisto 
Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-8245 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

su 18 reinstonių Sterling silver 
sagute po 15 0 

Moteriški skustuvėliai $3.95 vert. 50c 
Reistonių Oboknrs—karoliai . .$1.00 
Reistonių necklace vert. $4.00 $1.00 
P*>tių Chockers vert. $3.00 . . . . $ 1 . 0 0 
žiebtuvCllai (permatomi) . . . .$1.00 
VyriSku marškinių sagos ir špilka 

vertas $2.00 50c 
VyriSkų marSkinių sagos ir špilka 

aukso audinyje po $1.50 ir $2.00 
Mergaičių apyrankes — SirdelSs ir 

kaklo papuoSalai tik po . . $2.00 
Identifikacijos apyrankes, sidabri

niai ir R-old filled po $3.00 
ISei^inlal moteriški rankinukai su 

karoliais, tik $2.05 
Trijų gabalų dresser setas aukso 

KČlių ornamentais tik po . . . . $ 2 . 0 5 
Gražiausios Iflės nuo $1 iki $12.05 
PuoSnOs auskarai 45c 

Budri ko krautuvėje gausite puoš
nių ir stilingų sidabro servyzu — 
pagal reikalų: vieno, dviejų, trijų a r 
keturių gabalų už du trečdaliu kai
nos Naujausios ISdirbvstSs automa
tiški chromo kavos virduliai ir pi
giausi šaukštų servyzai, pav., vie
nas nerfldijančių peiliu, šaukštų .. ir 
Sakučių setas 32 gabalu tik $6.00. Pa 
skiras Šaukštas a r Sakutė a r peilis 
tik 16c. Apsilankiusieji Budriko pre
kybos namuose ras daugybe kitų 
puikiu, naudingų prekių, kurias sun
ku čia visas išskaičiuoti. Lauksime 
jfisų malonaus apsilankymo. 

Dykai kiekvienam atsilankiusiam 
profesoriaus Laukio 

SVEIKATOS KNYGA 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tolcf.: CAlumet 5-7238 
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio 
vakarais iki vSlumos. NedSliomis už
daryta. 
Z 2 2 W v V ? V W W W W W g W W 9 ^ 
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TINKAVIMAS — DAŽYMAS 
— POPERAVIMAS — 

Labai prieinamos kainos 
Tel. DRexel 3-6436 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.V. 
šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vate 

M. KLŪKUS, 4110 So. F randsoo 
Telef. YA. 7-1000 

Call Mr. Hatves 

Vlrginia 7-1800 

VYRAI S"SSwfSiYS 

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

TYPISTS - CLERKS 
Pageidaujame patyrusLų, bot imsime 
budrias naujai pradedančias. Malo
nios darbo sąlygos, jvairios pareigos, 
kar tu ir „bllliiur". Gausūs priedai, 
„profit shar lng plan". Kreiptus — 

tEMPLETON KENLY CO. 
1020 S. Central Ave. 

Ar jūs esate susidomėję nuolati
niu darbu? 

PROCTER & GAMBLE C0. 
Turi keletą vietų 

Mašininkėms 
BENDRO RASTI \f:S DARBO 

TARNAUTOJOMS 
Patyrusios, bet priimsime gabias 
pradedančias. Malonios darbo są
lygos, jvairios pareigos. 5 d. sav., 
38;i» vai.; gausūs priedai; proga 
progresuoti. Ateikite arba šaukite: 

Mr. Engelbrecht 

53 W. Jackson 
WAbash 2-6171 

WANTED GIRLS FOR LIGHT 
SHOP WORK 

mušt be able to read page nu m bers 
In books. 

AMERICAN INDEX & GOLD 
STAMPING CO. 
19 S. Wells St. 

OH1GA60 6, ILL. 

Turime nuolatlnj darbą gabiai 
TYPIST . C L E R R 

Pageidaujame patyrusios, bet Imsime 
budrių naujai pradedančia. Malo
nios darbo sų.l.VgOS, Jvairios pareigos. 
Gausas priedai. Kreiptis 

\VM. C. DANNF. OO. 
175 W. •l.'ioks<m 

Turime keletą vietų del 

• TYPISTS 

• PAYROLL CLERK 

• SECRETARY 

Pageidaujamos patyrusios arba im
sime pramokusias mokyklą baigu
sias. Malonios darbo sąlygos, Jvai
rios pareigos, 5 dienų savaite. Gau
sus priedai. Kreiptis — 

OPPENHEIMĘR CASING CO. 
1020 W. 36th St. 

PERSONAL FINANCE CO. 
Turi keletą vietų del 

TYPIST -GENERAL CLERKS 
Pageidauja patyrusių, bet ims bud
rias naujai pradedančias. Malonios 
darbo sąlygos, jvairios pareigos, :',*) 
vai. sav., gausus priedai. Kreiptis — 

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

takite "Draugą" ' Platinkite "Draugą" 
HELP WANTED MALĖ 

^ 

i 

G E R I DARBAI • • • 
Geras atlyginimas ir draugiška vieta dirbti. 
RYERSON S T E E L turi a t idarymą dėl 

^ >RODUCTION HELPERS 
Patyrimas nereikalingas. Išmokysime sąžiningus darbininkus. 
Geriausias atlyginimas, geros darbo sąlygos, pilna darbininkų 
priedų programa. Visokios pamainos atdaros. 10% priedas 
naktiniai pamainai. Tremtiniai kviečiami. Turi suprasti angliškai. 

Pradekite dirbti dabar. Ateikite: 
J . T. RYERSON & SON, INC. 

2602 VVEST 16th S T R E E T 

ĮDOMIOS KNYGOS 

5B 
AGIEDRIUS 

f 

JIIJIUIIJ 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ y RCfiiu 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTVVTNAS, Prez. 
8089 Sov HALSTED ST. 

Tel. Vlctory 2-1272 
APKA1NAVIM4 IR PRBK1V P R 1 ' 

STATYME TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINC ATIDALYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto iki 6 vai. vakaro it 
šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

Skelbkites "Drauge" 

L£UUCI0 
fiTSiMiNinm 

18 0 puslapiai Iliustruota vaizdais 
surištais su aprašymo turiniu. Ma-
/.re j i skaitydami šia knyga uvajos a-
pio tfivynę, o dideli prisimins pra
eities gražius '•»icus ir savo tfivynes 
.aizdus. 

Tai yra tikrai graži dovana, 
kuria bus pat.cn kimi ir dideli Ir 
maži. 
Knyga gaunama „ d r a u g o " adminis
tracijoje 

Kaina $1.50 

"Draugas", 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

^ 

% n 

skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
ne* Jis yra plullausla) akaitoniM 

Muvlo dlenraitlj, o tkelbimf 
icalna yr% pririnanui visiems. 

Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 
darbininkas yra įvertinamas ? 

REYNOLDS METALS COMPANY 
Tuojau pat turi vietą del 

PR0DUCTI0N & MAINTENANCE VTORKERS 
Geros darbo sąlygos, gausūs darbininkų priedai, kartu nemo
kamas draudimas ir apmokamos atostogos. Naujai pakeltos at
lyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. Ekstra atlygini
mas (premium) už naktinį darbą. 

Kreiptis — PERS0NNEL OFFICE 
471h S Ist Avenue, McCook, Illinois 

Interviu kiekvieną dieną ir šeštad. McCook, UI., 8 v. iki 4:45 p.p. 

arba 5635 Cermak Road, Cicero, Illinois 
Pirmad. iki penktad. I 

JP 
HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

F O R M F I T 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. 

F O R M F I T CO. 
5160 W. Roosevelt Road 

' • " " ' " ' • " " • " •" ' ' • ' " • " ' " '• • '• ' l , | W ! " # 
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V Y T I S IR D R j A K O N A S 
Pasikalbėjimas su kiniečiu 

F . GURECKAS Tinley Pa rk , 111. 

Apskritai" Kalbant, ne. I š - vakarų valstybių. J is tur i 17 
skyrus , žinoma, reikalingiau
sius darbus . N. Metai tai šo
kių, vaidinimų ir poilsio šven 

vaikų. 
10,000 metų laisvai Lietuvai! 

— Ką Jūs , Kunige, palinkė-
tė. miestuose švenčiama kaipj tumėt mano kraštui , Lietuvai? 

vai užrašysiu J u m s taip siau
binga kiniečių rašyba, š ta i j ie 
Jūsų rašyba tai skambėtų: 
"T s i-yu Litou-uon uan sue!" , 
žodiškas vert imas būtų: "Lais-

Kirlietis katalikų kunigas nedavė t inkamos pagalbos? A r j ir čia sausio 1 d., kai ku r kai-
John P . Lee, prieš 5 metus a t - iš tikrųjų Chiang Kai-sheko I muose pavasarį , kaip pavasa-
vykęs į Ameriką ir čia baigęs generolai buvo tokie kyšiam- Į rio šventė. 
teologijos s tudi jas ir dabar s tu kai ir sugedę? 
dijuoja filosofiją Loyolos un-te, Amerikiečiai sėmė infor-
mielai sut iko "Draugui" skirt i mac. jas iš klaidingų šaltinių, 
dalį savo b rangaus laiko, pa- Ta vadinama "Baltoji Knyga" , 
t i ekdamas žiupsnį žinių apie I kurioje teisinamasi dėl Ameri-
savo tėvynę. j kos politikos Kinijos atžvilgiu 

— A r teko J u m s ką nors gir ir kalt inami generolai korupci-
dėti apie Lietuvą, kai J ū s gy- ja , atrodo, kad pa rašy ta tokių 
venote Kinijoje ? — užklau- j žmonių, kurie niekad nematė 
siau kunigą J. Lee. 

— Žinoma, girdėjau apie Lie 
Kinijos ir nepažino jos gene
rolų. Pagrindinė klaida, kad iš-

Ra&ybos siaubas ! 
— Kiek viliajančios Naujų i 

Metų šventės, t iek a tg ras i j 
mums kiniečių rašyba. 

— Taip, kiniečiių rašyboje 
"spelinimo" nėra, reikia, pap
ras ta i kalbant, žinoti žodį ir 
žinoti kaip j is rašomas, kitaip 
nieko nesusigąudysi. Žodžio vlb 
t a sakiny, t ruputį ki ta mintis, 

! jau keičia rašybą. Pavyzdžiui, 

Aš savo linkėjimus Lietu-Į vai Lietuvai 10.000 metų!1 

zą^ i> ' | hjf, | / 

tuvą mokykloje ir iš spaudos ; kilus konfliktui su komunistais, j ž o d i g "duk tė" kitaip rašomas, 
žinojau jos paskutiniųjų metų i amerikiečiai, užuot teikę pagal-
vargus . 

Kinijos katal ikai 
— Kokia y r a dabar katali

kų padėt is Kinijoje? 
— Katal ikų Kinijoje y ra apie 

3 milicnus. Tai nesudaro ,nei 
1 proc. visų Kinijos gyventojų. 
Prieš komunis tų valdžią ka ta
likų gyvenimas buvo Tabai gy
vas. Mes turėjome apie 5,000 
kunigų, iš jų apie 2,000 vieti
nių, kurie, drauge su dideliu 
skaičiumi seselių, 
Bažnyčiai. Turėjome 2 katali
kiškus univ 
j a s ir labai daug vidurinių ir 
pradžios mokyklų. Kinijos mi
sionieriais daugiausia buvo 

bą Chiang Kai-shekui, griebėsi 
kariaujančius taikyti ( taip, kaip 
dabar Korėjoje) . Jie nesupra
to, kad jokio kompromiso t a r p 
komunizmo ir nekomunizmo 
nėra ir negali būti. Jung t . 

jei tur ima galvoje vyresnioji 
duktė ir kitaip, jei jaunesnio-j 
ji, kitaip, jei ji ištekėjus ir ki-1 
taip, jei ne. Be daugybės su- j 
tartinių ženkle yra labai į 
senos kilmės piešimo ženklų, 
pavyzdžiui, ženklas — raidė, I 

Tautos negali išrišti jokio klau I ž y m i n t i s s a u 1 ę, y ra ne kas 
;imo, kol ten sėdi visos b e t v a r - Į k i t a k a i p s t i l i z u o t a s saulės pie 
kės kaltininkai komunistai , f š į n y g M o d e r n i š k o j į r a s y b a su

vedama į kiek galima mažesnį 
j ženklų skaičių. 

siekią viso pasaulio užvaldy
mo. Trečias pasaulinis ka ra s 
y ra neišvengiamas. Aš manau, j * K i e k i l g a i r e i k ė t ų moky-

darbavosi U d a l a i s v a s i s P a s a u l i s l a i m ė s - ' tis, kad išmoktum paskai ty t i 
2 katali-> Z i n ° m a ' U i m a n ° " m a x s i m e ! kinišką knygą a r la ikraš t į? 

ers ' i te tus" 2 kolejri-l p r i V a U ° p i n i ° " ° a b a i p r i V & t l I - Nelygu galva. Kinijoj pri-
i nuomonė) , — pridūrė kinietis. | v a l o m a s p r a d ž i o s mokslas tę-

N. Metai - 15 dieni* užimąs s i a g i 6 m e t u s B a j g ę g p r a d ž i o s 
— Miela būtu šiaip ką nors 

užgirsti apie Kiniją, apie jos 
religiją, papročius ir 

panašiai. 

pranciškonai ir jėzuitai. Dabar -
žmonos 

užsieniečiai kunigai ir vienuo 
lės baigiamos iš Kinijos išvary
ti. Vietinių kunigų, žinoma, iš 
Kinijos nevaro — jie turi kitą 
privilegiją užpildyti Kinijos 
kalėjimus. 

— Ar nėra pavojaus, kad 

Kinijoj vyrauja iš Indijos 
a tplaukęs budizmas ir Tau 

mokyklą vaikas gali paskai tyt i 
papras tas knygas ir la ikraš
čius. Senosioms knygoms pers
kaityt i ka r ta i s neužtenka nei 
gimnazijos baigimo. 

A. | A. 
STEPONAS VENGRIS 

Gyveno 7202 S. Claremont Avc. 
Tel. "VVAlbiook r>-G7l(> 

Mlro sausio 25 d., 1963 m., 
7:30 vai. vak., sulaukęs 5 2 m. 

Giino Latvijoje, Rygos tniest. 
Amerikoje išgyveno ii'/Zm. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stanislava (Valontinavi-
čiūte), sūnus Albertas, duktė 
Irena, žentas Petras Bornota-
vicMus, anūkas Marijus. New 
Yorke liko pusbrolis Jonas 
N.umsaudas, pusbrolis Paprltz, 
pusseseres: Sofija Blshop su 
.šeima, Mary Donnelly su šei
ma, Svereikienč su šeima ir 
Stefanija Bruzgulis su šeima, 
Svogeris Juozas Banaitis ir jo 
dūkto Loretta, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje 
liko motina Barbora ir trys 
broliai. 

Priklausę prie SLA kp. ir 
Lietuviu Kūrėju. Savanorių 
Draugijai Chicagoje. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyč., 6812 S. VVestern A ve. 

Laidotuves j vyks k.etvirtad., 
sausio 29 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Gimi
mo Panelės Svč. parapijos baž
nyčia, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldi; bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdo : žmona, sūnus, duk
tė, žentas, anūkas ir kiti giniin. 

Laidotuvių "direktorius Anta
nas Petkus. Telef. GR 0-0 142 

— Kiek suvalgo JAV. Viena 
Geriausias informacijas apie vidutine 4 asmenų amerikiečių 

religija. Papras tuose žmonėse j Kiniją r as tumėte kiniečių mok- šeima per metus suvalgo dvi 
y ra daug abiejų religijų misi-1 slininko ir pavyzdingo katal iko j ir pusę tonos maisto produktų. 

daug pagoniškų ! dr. J. 

A. A. 

STELLA WISOCKIS 
IU A) Dili AITE 

Gyveno 2(524 W. Monlgromery 
Avc. Tel. Vlrginia 7-1678 

Mirč sausio 27 d., 1953, G: 150 
vai. ryto sulaukus puses amž. 

Ginu'1 Lietuvoje. Kilo iš k a -
sęlnlų apskričio. 

Amerikoje išgyveno 47 m, 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Anne Giniat, žentas 
Adam, trys anūkai : Kdward 
Giniat, jo žmona Leoną, Loul-
se Giniat ir Hiehard Giniat. 
Du pusbroliai: Adolph Nor-
wleh ir Stove Nor\vtch su sei
mą, pusseserčs dūkto Stolla 
Slosur su seimą, kiti giminčs, 
draugai ir pažjHtamt. 

Priklausė Maldos Apatalys-
tes l)i;aug., Gyvojo Rožančiaus 
Draug., TT. Marijonų, Remeju 
Oraug., Amžina narfi Labdariu 
Sajung., šv. Kazimiero A kad. 
Rėmėju Draus. Ir SLA 238 kp. 

K ū n a s bus paša rvo ta s (i vai. 
vak. John l<\ Kudelk'lo koply
čioje, 4330 S. Callfornla Ave. 

Laidotuvės jvyks fiefttadtcnj. 
sausio :> 1 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Nekal
to Prasidėjimo l'aneles švenč. 
parapijos bažnyčia, kurioje, j -
vyks gedulingos pamaldos UŽ 
velionės sida. 1'o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: duktė, žentas, anū
kai ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius .).' V. 
Eudelkls. Telef. VArds 7-1741 

Kiek sutaup>»ue šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti t a m , tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois 
Telefonas: H Ay mark et 1-202* 

Valomdos: Pirmadieniais, antradieniais ir 
penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 va1, va
karo. Ketvir tadieniais nuo 9 ryto iki 8 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nuo 9 vaL ryto iki 3 vaL p . p. 

John F. Eudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir Blshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMIUJLANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

Tzaasz:: -TT»»r, iy . .g- i ! 

nio. Kraš te 3 I 

komunistai gali katalikybę Ki- šventyklų, kurios kar ta i s būna 
nijoj išnaikinti? !labai gražios. Mano gimtam 

Žmonių ištikimybė tikėji
mui y ra didelė. Kunigai buvo 
verčiami pas i rašyt i lojalumo 
raud. vyriausybę! ir a ts iskyri
mo nuo Romos raštus* bet jie at- (papročių, Kinijoj, sakysim, se- į 
sisakd. Bažnytine hierarchija n u s žmones taip gerbia, kaip 

VVu knygoj "Beyona 
E a s t and West". Dr. John Wu 
nuopelnais į katalikų tikėjimą 

miestely, kurs neturėjo pilnai i a ts ivertė kitas kinų mokslinin-
10,000 gyventoja, buvo 300 i kas dr. Paul Sih. Dr. VVu y ra 
šventyklų. \ buvęs ambasadoriumi eilėje 

Iš senovės liko daug graž ių ' 

SEGHETTI T R A V E L ! B ~ U R E S T ^ 
•4451 So. Uakley A ve. CHICAGO 8, TLL. Tel. YArds 7-8278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

ANTHONY PETKUS 

tebėra. Nemanau, kad katali
kybę galėtų tai» greit sunai
kinti. 
Chiang k a i s i u kas ir jo žmona 

čia vaikus. Seni tėvai a r sene
liai bute turi gražiausią kam
barį, jie pirmieji sveikinami, 
jų valia šventai vykdoma, jie 

— Kaip J ū s vert inate Chiang 'gauna gražiausias dovanas. Mo 
Kai-sheką ir jo žmoną? teries vieta — šeimos židinys, 

— Chiang Kai-sheko žmona 'namai. Vyras moteriai, moteris 
daugiau ver t inama užsieniečių, [vyrui jokio daikto nepaduoda j 
negu pačių kiniečių. Nėra «ibc- f rankas : jis ji padeda kur nors 
jonės, kad ji , kaip moteris , a t - šalia, paskui ji pasiima. Žino-
lieka didelius valstybei patar - |ma, t a s papro tys nesaisto tėvų 
navimus, tačiau jos nuopelnų j — vaikų, brolių — seserų san-
negalima lyginti su jos vyro . ' tyk ių . Vedybose šiuo metu lai-
Chiang Kai-shckas y ra krikš- ikomasi monogamijos. Jei ku r 
čionis, labai švari asmenybė. | pasitaiko daugpatys tė , žmonės 
Jo didžiausias nuopelnas — Ki- tokių negerbia, 
nijos suvienijimas. Provincijos j - Kaip kinai švenčia Kalė-
vadų tarpusavio kovos labai ,dų šventes? 
Kiniją silpnino ir davė progos i — Kalėdos y ra žinomos tik 
visokiems išnaudotojams, ypač I katalikų tarpe, kurių propor-

•britams, k štiš j vidaus gyve* ringai y ra maža, todėl šventės 
nimą, sudaryt i Kinijai žalingus lyra ne ta ip žinomos, kaip čia, 
pak tus ir Lt. j Amerikoje. Bet už t a t Naujieji 

A:- nebuvo pats Chiang jMetai švenčiami 15 dieiuj! 
Kai-shekas vienu metu palin- Ir nieko nedirbama per tą 
kęs j komunizmą? '15 dienų? 

Tikra žodžio prasme—ne. 
Kada ėjo kovos už Kinijos su- j 

P A D Ė K A 
s. m, .sausio nini. ID d, ;tt-

siskyie su šiuo pasauliu mano 
mylima niuniyl5, 

A. A. ELENA BCflfKNfi, 
82 moh] amžiaus Palaidot.) s. 
m. sausio mln, 17 d. šv. Kry
žiaus kapinėse, Nord Arlington, 
N. J. 

Reiškiame gilia padėka N<M\ -
arko šv. Trejybes parapijos vi
karui kun. P. Totoraičiui ir 
Harrison. Kcaruy Dievo Moti
nos Sopulingosios parapijos vi
karui kun. D. Pociui už atlai
kytas gedulingas pamaldas ir 
palydėjimą j amžino poilsio vie 
ta. Ypač didelč padčka kun. I*. 
Totoraičiui, suteikusiam Pasku 
tinio Patepimo Sakramentą '•' 
visu kuo šioje, valandoje mums 
pa gelbėjusiam; klebonams: 
kun. [t. Voieekauskui ir prel. 
Ig. Kelmeliui, laidotuvių direk 
toriui p. AšakTinui (Sha\v) už 
rūpt-stiiiKa patarnavimą, p. O. 
Skurvydlenei už visokeriopa P'*-
galba ir rūpestį, Moten; Sąjun
gos l>X kuopai už užprašytas 
iv. mišias ir a tkalbėtas šerme
nyse maldas, visiems užprašiu
siems už velionies velt šv. mi
šias, palydėjusiems j amžino 
poilsio vietą, arba. moraliai bei 
materialiai padėjusiems bei at-
jautusiems mus šioje liūdesio 
valandoje. 

Nuliūdę: duktė 
lytiiciUN žentous Iv 
Kearny, N. J. 

IMartja Mc-
anūkai . 

JI 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpinamo biletus, -viešbuti u a ir sutvurkome visut HII kelioue suridttis 
dalykus. TURIME LIETUVIŲ SKYRIŲ. Pildome afidevltus. Kelioues 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biietus kaip 
lėktuvais ta ip IJP laivais, tai būsite tikri, kad t ikrai gausite vietas. Pirk
dami biietus pas mus nemokėsite brangiau Ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei J geležinkelio stoti a r aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

vienijimą, j is b u v o . t r u m p ą lai
ką taikoje su komunistuojan
čiais. Suvienijęs Kiniją j is pa t s 
pašalino komunistus. Vieno sa
vo draugo, s lapto komunisto 
įviliotais, j i s pateko komunis
t ams i r ankas ir 3 mėn. sėdėjo 
}ų kalėjime. Išsilaisvinęs iš jų 
nagų, jis savo arš iausiam prie
šui dovanojo mirt ies bausmę, 
tuo parodydamas savo žmogiš
ką prakilnumą... 

— Kokiu būdu komunistai 
taip gre i t laimėjo? 

Kinų komunistų y r a ma
žiau, kaip 1 procentas. Žinoma, 
kad ne jie, bet sovietų ginklai 
ir pinigai užvaldė Kiniją. Toli
mesnis Kinijos va ldymas — tą
sa to paties bolševikinio tero
ro, kaip ir jūsų kraštuose. 

Amerikieti ų klaidos 
— A r pateisinami amerikie

čiai, kaip Chiang Kai-shekui 

BROLIUI 
„Vyties" Korp! pirmininkui 

ALBERTUI VENGRIUI, 
jo tėveliui mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

4 

Studenčių Skaučių „Gražinos" Draugove, 
~ Chicagoje 

j j • • 1 . . 1 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 50 e t 

Pinigus st'jsklto kartu su užsakymu Užsakytos knygos v 

ut»k,DH„ *Ų8k«e,r,una,'imos paStu-
" D R A U G A S " 

2334 South Oakley Avenue Chicago š, Ulinols 

2\ • «cx* 

ANTANAS DABULSKIS 
Gyveno 6718 South Artesian Avenue. 

Mirė sausio 26 d., 1953, 6 vai. ryto, sulaukės senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės para

pijos, Apidainių kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvį dukterys: Anna Zack, 

anūke Vivian, jos vyras Anthony Šimėnas; ir Agnės Ma
žeika, žentas Stanley, anūkė Eleanor, jos vyras John Evans; 
šeši proanūkai; du broliai: Juozapas, brolienė Marijona bei 
jų šeima ir Stanislovas. Du pusbroliai, kiti giminės, draugai 
ir pažjstami. 

Priklausė Liet. ūkininkų Draug. ir Liet.. Piliečių Darbinin
kų Pašalpos Klubui. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos ir Evans koplyčioje, 6845 So. 
VVestern Ave. 

Laidotuvės įvyks ketvirtad., sausio 29 d., iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėtas j Gimimo Panelės Švč. parapijos baž
nyčią, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas \ ftv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: dukterys, Žentas, antikės proanūkai ir kiti giminės. 
Dėl platesnių informacijų šaukite REpublic 7-8600. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 

CHICAGO, ILL CICERO, ILL. 

GRovehilI 6-0142 
HEmlook 4-2644 
T0wihail 3-2109 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Sunkite 

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

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

S E K A N T I E J I YRA N A R I A I CIIICAGOS LIETUVI C 
LAIDOTUVIŲ DIi iKKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuiansų patarnavi
mu* y r a teikiamas 
diena ir n a k t J. Rei
kalo ša u U ii n 
mus. 

luo.jaiis natar-

KU|į»A'|d<»| aui|.mi s->iv 
i i osA'rup opuu|.»s<K}j 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. VIrgiuta 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUIlman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65!> VVest 181h STREET Tel. SEeley 3-5711 

SEHitlS 

Ciznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
asa fl| mm 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— savininko — 

Casimir Monumeni 
Company 

3914 West I N th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

ALFREDAS VASAITIS-VAHCE 
144fi South 50th AVE.. CICERO, ILL. Tel. OLyrapic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telephone VArds 7-1011 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITU ANICA AVE. Tel. V Arda 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. VArds 7-1138—1139 

• -. 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CAUFORNTA AVE. Tel. LAfajetfe 3-35T2 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 \VEST 46th STREET Tel. VArds 7-0781 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugi" 
• • 

file:///VEST


DIENKAOTB DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIB trečiadienis, sausio 2&t 1953 

/ rrtu 

X Monika Kripkanslden?, be
kylanti žvaigžde dainos pasau
lyje — koloratūrinis sopranas, 
praeitą sekmadienį nepaprastai 
puikiai dainavo Sokolų salėje 
koncertines programos metu. 
Ypač* tikslus ir aiškūs tonai 
augštutinėse gaidose buvo jos 
sudainuotoje „Vilanella", kuriai 
muziką parašė Del'Aqua. Sau-

Ka/ys Kleiva išrinktas niai pasirodė vyru choras, ku-
LKKSA Chieagos apskrities pir riam dirigavo jaunas, bet ga-
mininku, Vincas Paukštys — bus muzikas Alfonsas Gezas. 
vicopinnininku, Petras Lukus 

sekretorium, Kazys Rubinas x 1>r- M a v R - Mayers, iš 
- iždininku, Aibina Poškienė— N e w Y o r k o > higienistų'suvažia-
valdybos nare. Marijona šriup- v i m e Chicagoje, pareiškė, kad 
šieuė, Albina Poškienė, Kazys d u r m * i r b r u d o mišinys žymiai 
Kleiva, Juozas ttneeris ir dr. Jo Pasideda prie plaučiu vėžio at
ims Bajcrcms rūpinsis sudaryti siradimo, ypač pas tuos, kurių 
dideli ir veiklų LRKSA seimo' plaučiai nėra stiprus. Dr. Har-
(1954 m. Chicagoj) komitetą.! r i s Pasakė, kad pramonė suke-
Motinis apskrities susirinkimas ; l i a n * u . ) a s h S a s ' n e s J°Je s u s i ~ 
įvyko prabus) pirmadieni Vy-j duriama su radijo aktyviais ele 
uių name. Tarp kitko nutartai montais. % 

dalyvauti Lietuvos Nepriklau-j x v | a d a M ^mal t i s savo real 
somybės minėjime J vasario 15 c s l a t e k o n t o r o j e 3452 South 
d. Ashland auditorijoj) ir Lie- H a l s t e d ^ t e l Y A r d s 7 . 8 3 3 3 > 

tuvos laisvinimo darbams rem- o r g a n i z u a j a lietuviams informa 
ti delegatai suaukojo keliolika d j a s a p i e . m o k s l o i r v e r s l o g a -
d o l e r i ų - flimumus Chicagoje. Be to, jis 

X Lietuviu Teisininku Drau-! ruošia „Draugui" informacinių 
gijos Chieagos skyrius savo su-j straipsnių apie income tax, įvai 
sirinkime praeitą sekmadienį 1 rias sutartis, testamentus ir kt. 
perrinko valdybą: pirmininkas 

IŠ ARTI IR TOLI 
A* J. VALSTYBĖSE 

— Balfo skyrius Brocktone, 
Mass., energingai imasi darbo. 
Jis suorganizuotas tik sausio 
mėn. pradžioje, bet jau stipriai 

bus rimta, įspūdinga ir įvairi. 
Kalbėtojais kviečiami žinomi a-
merikiečių politikai ir' lietuvių 
visuomenės atstovai, o meninę 
dalį atliks rinktinės meninės jė-

Dolores Pažaistas 

reiškiasi. Dabar skyriui priklau' K08' V l 8 0 8 organizacijos ir pa
so 50 narių, kurių metinis mo-j v i e m a i **™W* prašomi tą die-
kestis pasiųstas centrui. Sky- n* " į u o s t i jokių parengimų, 
riaus atstovai dalyvavo seime kad visų dėmesys būtų nukreip 

CHICAGOJE 
Premija Brookiieldui 

Šeštadienį bus įteikta Brook-
fieldo, esančio .arti Chieagos, 

KAS, KĄ IR KUR 

JLS 

dainininkė, dalyvavusi pastaty-

Bostone ir pareiškė eilę pasta- t M J m u a * tautinės šventės mi-
bų bei pageidavimų. Vasario 1 n e J l m *-
d. 3 vai. Sandaros svetainėje -— Sektinas pavyzdys. Mirus 
šaukiamas skyriaus narių, rė-( Edv. Adamkavičiui, tremtiniai 
mėjų ir visų pritariančių Balfo Brocktone, Mass., paraginti sa-
veiklai asmenų susirinkimas, v o komiteto, vietoje gėlių mirų-
kuriame bus platus pranešimas s i a j a m a n t k s u m e t ė a u k ų me operečių Sąri, Blossom Time, 
iš Balfo #eimo, laikinosios vai-1 laidotuvių išlaidoms padengti ir A u g u t y Marietta ir Pepita. 
dybos planai ir kt. Susirinkime i i k u s i o s n a š l ė s u nenilname- D a i n a V o s o l ° i r d u e t u s k o n cer -
dalyvaus vienas Balio direkto- č i a i s v a i k a i s [mkyin* r e i k a . tuose bei dalyvavo ketvertos 
rių. Artimoje ateityje skyrius l a m a P r i e § i o k i l n a u a s u m a n y . 
numato skelbti narių vajų, lėšų; m o prjaid#jo šalia tremtinių vi-

—Aldonos Vale i šalies ir Lu-
cijos Lazauskienės Išraiškos 
Šokio Studijos spektaklis bus 

miesto vadovybei garbės lenta, sausio 31 d. 7 vai. vak. šv. An-
nes tas miestas pripažintas ge- i tano parapijos salėje, Cicero, 
riausiai besitvarkęs visoje *Ame ! 111. Po programos — šokiai, bu-
rikoje. Miestas laimėjo gražiu fetas. Įėjimas su pakvietimais, 
gyventojų bendradarbiavimu kuriuos galima bus gauti nuo 
su energingais miesto pareigu- 6 vai. vak. prie įėjimo. Bus at-
nais. Jiems pasisekė skolas su- vaizduota šokių suita „Kalėdų 
mažinti nuo $738,000 iki $264,- naktis" ir trijų veiksmų „Snie-
000, sumažino mokesčius, padi- guolė ir Septyni Nykštukai". 

• • . , .. 4 . . . dino policiją 2 5 % ir miesto tar — šv. Kazimiero Seserų R5 ivoseiando kilusi lietuvaitė ± . ,. ' . . , - , - . , „ , . . - , * 

sutelkimo tikslu suruošti ko 
kią nors pramogą ir 1.1. Šaukia 
mame susirinkime bus plačiai 
atsakinėjama ] visus klausimus, 
susijusius su Balfo veikla. Kas 
tokių klausimų ar neaiškumų 
turi, tam gerą proga visa tai 
išsiaiškinti. Į susirinkimą kvie
čiami visi lietuviai. 

— Lietuvos Nepriklausomy-

dramų pastatymuose. Ją girdė
sime „Draugo" koncerte, vasa 
rio 8 d. 4 v. p. p., Ashland audi-

sa eilė vietinių lietuvių, kuriems, tori joje, kur ji dainuos kvintete 

lezietis, Lietuviškosios gimnazi- bes minėjimas B r o cktone, 
jos direktorius, sausio 26 d. kai Mass., ruošiamas vasario 22 d. 
bėjo per Margučio radiją. Jis 3 vai. po pietų. Minėjimu rūpi-
savo kalboje iškėlė labai opų j naši taryba, kuri sudarė tam 
šių dienų klausimą — apie pri
augančios kartos auklėjimą 
JAV. 

X Dr. jur. Antanas Ivance-J 

reikalui specialią komisiją. Prie 
bendro minėjimo kviečiamos vi 
sos organizacijos, kad ir neį
einančios į tarybos sudėtį, bet 

X Dr. Juozas Zeliauskas, sa 
— L. Šmulkštys, iždininkas — 
O. Tamulevičius, sekretorius — 
Pr. šulaitis, nariai — A. Nakas 
ir P. Stakovičius. I revizijos 
komisiją išrinkti: Masiulis, V. 
Bojevas, E. Juraškas. Be to, 15 
atstovų išrinkta j JAV teisinin
kų suvažiavimą, kuris bus vasa 
rio 21-22 Chicagoj. Susirinkimo 
pirmininku buvo teisėjas Vaz
bys, o sekretoriumi — Pr. Ka-
valiunas. Susirinkimas ivyko L. vokato teises. Jis daug dirba . 
Vyoig salėjo. I savo valstybės išlaisvinimo d a r | £ £ $ * J t a * ^ _ * " ! | 2 ' » * 

j be ir bendradarbiauja su lietu-
X Kun. prof. dr. Juozapas v i a i g N a u j a s i s advokatas savo 

Vaškas, MIC, sakys pamokslą k o n t o r ą ^ 3 4 5 2 g o H a l g t e d 
vasario 1 d. 10 vai. Aušros Var ^ ^ Y A r d g 7 . 8 3 3 3 
tų parapijos bažnyčioje per j 
„Draugo" Bendradarbių Klubo) x Atvyko iš Brazilijos. Kun. 
metinę šventę, minint šv. Pran- Vincas Valevičius iš Brazilijos' "KailliO JUta 
ciškaus Saleziečio, katalikų žur | atvyko į Grand Rapids, Mich., Kaip kitur, taip ir Lietuvoje 
nalistų patrono, dieną. Po pa-'vyskupiją. Tai jau šešioliktas, bolševikai, statydami elektros 
maldų tos pačios parapijos sa- lietuvis tremtinys kunigas toje | jėgaines, prie Kauno numato pa 

. . . . besisielojančios Lietuvos reika v.ė,us jugoslavas, p i r m a * » , R u
J

0 Š i a m u 
tremtinių Chicagoje gavo ad-. minėjimu nori

ma saviesiems ir kitataučiams 
parodyti lietuvių vieningumą 
kovoje dėl laisvės gimtajam 
kraštui. Minėjimo programa 

priklauso ypatinga padėka. Jei 
mirusiems pagarba būtų ati
duodama ne gėlėmis, bet kilnių 
tikslų parėmimu, daUg ką gero 
galima būtų padaryti. 

KANADOJ 
— Solistas Vaclovas Verikai-

tis, su dideliu pasisekimu kon
certavęs Toronte, Montrealyje 
ir Hamiltone, atvyksta į Wind-
sor, Ont., kur sausio 31 d. 7 
vai. vak. išpildys koncerto pro
gramą Kroatų salėje, 2520 Se-
minole. Koncerte jam akompa
nuos žymi pianistė Rutih, 
Schipmman. V. Verikaičio kon
certus ir dalyvavimą operų pa
statymuose teigiamai įvertino 
Kanados spauda. Po koncerto 
— šokiai. Koncertą rengia K. 
L. B-nės VVindsoro apylinkės 
valdyba. 

M. Petrausko kompoziciją ,,Ber-
nužėli nesvoliok". 

Buvusiems tremtiniams 
svarbus pranešimas 

Yra svarbių pranešimų buvu
siems kaikuriems tremtiniams 
BALP Centre, 105 Grand Str., 

nautojų atlyginimą pakėlė mėju 6 skyrius vasario 1 d. 2 
36%. Per metus laiko, šutai- vai. p. p. Maria High School 
sius tekančius vamzdžius, van- naudai rengia „bingo" adresu 
dens pumpavimas buvo suma- 4348 So. Artesian. Visi kviečia-
žintas iš 522,000,000 iki 345,- mi. Valdyba 
000,000 galionų tuo miestui su-1 
taupant $300,000. Atsirado net \ — K. Siliūno šokių kapela, 
7 žmonių, kurie nemokamai įde naujoje sudėtyje pasirodžiusi 
jo 7,000 darbo valandų sutvar- „Draugo" Literatūros vakare 
kydami kaikuriuos miesto ras- Sakalų salėje, smarkiai rengiasi 
tinės ir kitus reikalus, tuo su- Akademiniam Užgavėnių Kau* 
taur ydami $25,000. Sudaryta kių baliui sausio 31 d. 6 vai. 
pagalbinė civilių policija, nema- vak. Viking Ballroom salėje, 
karnai suteikusi 3,000 tarnyoos Dešimties muzikantų sąstatas 
valandų. 

Nušovė savo klientą 
Charles Weber, 57 m. am-

Brooklyn, N. Y. Patys, ar kas žiaus, turi sandėlius privatiems 
asmenims pasidėti kokius" nors 
daiktus. Jo sandėliai yra 4259 
Drexel. Juose buvo nušautas jo 
klientas, pas ji laikęs savo bal
dus, Juozapas Johnson, 35 m. 
amžiaus. Savininkas prisipaži
no, kad tarp jų buvo kilęs gin-

apie juos žinote, malonėkite 
skubiai atsišaukti. Reikalingi 
šių asmenų adresai: Aušra Mi
kas, Lapė Petras, Olišauskas 
Ona, Butkus Antanas, Panavas 
Juozas, Barkus Jonas, Kača-
nauskas Liuda, Sinkevičius Pra-

I 

Žinios iš pavergtos Lietuvos 

nas, Žiurinskas Albinas, Būtina i čas ir kad jis nušovęs Johnso-

- _ _ ' « 

lėje bus vaišės ir iškilmingas po 
sėdis. 

X Sesuo M. Aloyza, Nekalto 
Prasidėjimo Seserų kongrega-

" cijos vyriausioji vadovė, iš Put-
nam, Conn., šią savaitę atvyko 
Chicagon, lankys TT. Marijonų 
seminarijoje esančias savo kon
gregacijos seseris, savo šeimą 
ir kongregacijos geradarius. Di 
džiausiąs jos rūpestis — greit 
norimos pradėti statyti koply
čios reikalai. 

X Pranas čižauskas, žino
mas katalikiškųjų organizacijų 
veikėjas, šiomis dienomis buvo 
radęs moteriškąjį rankinuką su 
pinigais ir asmens dokumen
tais. Pametusi pasirodė neto
limoji jo kaimynė tremtinė, ku
ri džiaugėsi atradusi viską, ką, 
buvo pametus. 

vyskupijoje. Už savaitės jis bus 
paskirtas pastoraciniam dar
bui. Jo atvykimu rūpinosi jo gi
minaičiai, gyvenę Grand Ra
pids, Mich. 

X Anthony S. VValons, In-
ternal Revenue pareigūnas, at
vyks i „Draugo" administraci
ją ir norintiems padės užpildy
ti income tax blankus vasario 
23, 24, 25, 26 ir 27 d. Kas no
r i t e — pasinaudokite gera pro
ga. 

X Per šv. Kazimiero para-

daryti "Kauno jūrą". Kaip ji 
turės atrodyti, per literatūrinę 
valandėlę 1952 m. gruodžio 29 
paskaitė Kauno muzikinės dra* 
mos aktorius K. Genys. Smar 

Nori "apsisaugoti ir 
ateičiai' ' * i 

Kad nepasikartotų tarp bol
ševikų karių ta pati istorija, 
kuri taip ryškiai iškilo į viršų 
per 2 karą, būtent — kad jų 
kariai nebėgtų ir ateity pas prie 
šą, stengiamasi amerikiečius pa 

kiai puolęs A. Langę, kalbėtojas j v a i z d u o t i k " ° žiauriausiai, nu-
pažymėjo, kad Nemunas numa. j r o d a n t ' k a d J i e "masiškai žudą 

vičius Povilas, Mikalauskas V., 
Ugianskis Juozas, Maračinskas 
Povilas, Ramonas Kazys, Jakš
tas Juozas, Lungys Benediktas, 
Tomkevičius Gabrys, Merkys 
Antanina, Kontvainytė Elena ir 
Mario. 

Rašykit: United Lithuanian 
Relief Fund of America, Inc., 
105 Grand Str., Brooklyn 11, 
N. Y., arba telefonuokite EVer-
green 7-1422. 

Buvusiam birženui reikia 
af fidavito 

Buvęs Biržų gyventojas, ūki
ninkas, lentpjūvės savininkas, 
apie 50 m. amžiaus, dabar dir
bąs amerikiečių kariuomenės 
statyboje Vokietijoje ir Muen-
chene įrengęs centralinj šildy
mą namams, nori atvykti j A-
meriką pas savo žmoną Marthąr 

ną, kuris kaltinęs, kad jo bai
dai buvę sužaloti. 

Tyrinėja kyšininkus 
Chieagos Miesto Tarybos su-

darytasai devynių žmonių ko-

žada išpildyti ir havajietiškas 
meliodijas. 

— Ateitininkių Giedrininkty 
pirmasis šiais metais susirinki
mas jvyksta ateinantį sekma
dienį, vasario mėn. 1 dieną, 3 
vai. po pietų pas Viktutę Klei-
vienę, 6533 So. Richmond Str. 
Programoje kun. Krištanavi-
čiaus, S. J., paskaita ir kiti rū
pimi klausimai. 

— Vykstančiu \ Clevelandą 
žiniai. Pranešame, jog į Cleve-
lande įvykstančias tarpklubines 
žaibo — Perkūno varžybas iš
vykstame šį penktadienį, sau
sio mėn. 30 d., 9 vai. vak. nuo 
Hollywooodo svetainės, 2419 

mitetas, tiriąs miesto pareigu- w - & B t Visi šios išvykos da-
nų nusikaltimus, antradienį pra lyviaTyra prašomi rinktis punk 
dėjo viešą apklausinėjimą. Pa
kviestas 21 liudininkas ir 28 po 
licininkai. Numatoma, kad bus 
susekta eilė kyšininkų. Buvo 
norinčių, kad liudininkų parody 
mai būtų transliuojami per te 

tualiai. 
LSK Perkūno valdyba 

Nori pakelti mokesčius 
Chieagos Miesto Taryba prie 

teviziją, tačiau dauguma "nutarė j mė nutarimą, kad reikia pakel
to nedaryti. 

programą atliks parapijos mo
kyklos vaikai. Minimos parapi
jos klebonu yra kun. P . Kalaus 
kas. 

X Kun. Ign. Albavičius, Šv. 
Antano parapijos klebonas, Ci
cero, 111., mums rašo, kad sau-X Dramos art istas K. Gaud

rimas skaitys novelę Marquette 
parko Knygos mėgėjų literatu 
ros ir kritikos vakare. Vakaras 
bus ateinantį šeštadienį 7 vai. 
vak. parapijos salėje. Jis yra 
skirtas J . (Jaučio knygos „Pie- v, .. ,.. , 
. . .. , ..Ztt xi - j * Margučio radiją su konkursą 
tų kryžiaus padangėje" išleidi- STI-LMII-JUJ. ..-.;ii«t„ 4...*.*^ *;i~ 
mui paminėti. 

pažymėjo, kad Nemunas numa 
tomas užtvenkti augščiau K a u - | k a r o belaisvius". Tat jų propa
no prie Petrašiūnų ar Pažaislio. Į 2 a n d a stengiasi pabrėžti kiek-
Betono reikės statyti 300,000 v i e n a ProSa> k a d i r P v z- 1 9 5 2 

kubinių metrų. Tada "Kauno m' *****&> 23 d. pateikiant 
elektrinės šviesa apšvies visą P l a ^ Paaiškinimų prie žinios! f venančią Chicagoje Bet ka-
Lietuvą, o J statybą pasipUs. * P * Gr*Qmyko "laimėjimą" Jung , <***# žmona su puspenktų metų 
arybiniai specialistai, ^ h n i . , tinėse Tautose, apkaltinant ame amžiaus vaikučiu yra beturte 

. ... . v.iir;̂ A;„« «<«,,'„4.—: : :~:,, jos garantijos nepakanka. Gal 
atsirastų geradaris, kuris sutik 
tų išpildyti Affidavit of Sup-

žodžio ir pasiklausyti Am. Bal- P o r t B*ankų galite gauti BALF 
so ar kitų Laisv. Europos radi- C e n t re . Afidavito reikalingas: 
jo, jau ir Lietuvoje sistemin- p<>vilas Gošas, Muenchen — 
gai plečiama radiofikacija, šiais Waldperlach, Ruebegahlstr. 76, 
metais numatoma radiofikuoti G e r m a n y « B A L F 

Užpuolė unijos pareigūną 

kai, išdigs ištisas d a r b i n i n k ų ' r i k i e č i u s "sistemingai masiniu 
pijos, Chicago Heights, metinę .miestelis"... Ir taip visur s k e l - 1 b ū d u ž u d a n t belaisvius". Kad 
vakarienę vasario 15 d. meninę biama, kad Kuibiševo ir S t a - ! ž m o n ė s negalėtų išgirsti tiesos 

lingrado elektrinės esančios ga
lingiausios visame pasaulyje, 
nes jų srovė tekanti 400,000 
voltų stiprumu. 12 Kėdainių 
kol. ūkių stato ant Dubysos hid 
roelektrinę, kuri aprūpins elek- d a r v i s ^ e i l ^ rajonų kolūkių, kad 1 „ . . ,,' . . 
tros jėga kol. ūkius ir MTS.. u o b ū d u asmeniniai aparatai K la ipėd i eč iu i ir r y g i e t e i 

sio 23 d. išskrido iš Lisabo
nos j Romą. Paryžiuje svečia
vosi savaitę. 

X V. Radžiaus pasikalbėji
mas apie vaikų valandėlę per 

Mažeikių apskrity statoma Lie
tuvos ir Latvijos kolchozininkų 
"tarpkolūkinė hidroelektros sto 
tis". Giriamasi, kad tokių sto
čių esama 87. (Elta) 

'pasidarytų nebereikalingi". 
(Elta) 

riikia afiidavito 

X Ona Antanaitiene, 5033 S. 

laimėjusiais vaikais turėjo tilp
ti praeito ketvirtadienio laido
je, bet minimas pasikalbėjimas 

Roosevelt Rd., Cicero, HL, ku-i i d s t a s v a k a r laido Jū
riai prieš kiek laiko buvo pa-j 
daryta operacija ir kuri jau lan 
kėši veikėjų tarpe, sausio 25 d. 
nuvažiavus su dukra j bažnyčią 
paslydo ir vėl sunkiai susitren
kė, nugabenta j Hinsdale ligo
ninę. 

X Vincas Paukštis, vienas 
senųjų lietuvių veikėjų Bright-
on Parke, turįs geležinių daik
tų krautuvę, 2714 W. 47th St., 
visą laisvąjį laiką, kartais ir 
nutraukdamas net nuo preky
bos, pašvenčia draugijų veiki
mui. Be to, jis yra pavyzdin
gas Lietuvos Vyčių salės už-
vaizda-manager. 

X Pas H. Seigan, Inc., vyrų 
rūbų krautuvėje, 4622 So. Ash
land Ave., dabar vyksta papi
gintas rūbų išpardavimas. Pa
staruoju metu ten pirko rūbus: 
Dr. A. V. Bielkevičius, Jurgis 
Butkus, Stasys Barzda ir Ka
zys Šileikis. 

X Adv. Gh. P . Kai praeitą 
sekmadieni kalbėjo lietuviams 
teisininkams veikiančios teisės 
klausimais L. Vyčių salėje. 

Sovietinis sportas 
Petrozavodske įvyko tarp 6 

sovietinių valstybių čiuožimo 
varžybos, kurias laimėjo kare
lai - suomiai. Sov. Lietuvos ko
manda atsidūrė 5 vietoj. Kauno 
radijo sausio 13 d. pranešimu, 
Leningrade įvyko visos Sov. Są
jungos "Spartako" komandų 
krepšinio turnyras, kuriame pir
mąją vietą iš visų komandų lai
mėjo Kauno "Spartako" jaunie
ji krepšininkai. Jie nugalėjo 
Maskvos "Spartako" komandą 
santykiu 49:43. Per Vilniaus 
radiją sektinais sporto meiste
riais sausio 12 nurodyti: daly
vavęs olimpinėje rinktinėje krep 

"Neprašyti svečiai" 
Spalinėmis dienomis mes 

užbaigėme gamybą spalvotos 

ti mokesčius. Norima padidinti 
pusę cento mokesčius smulkme 
nų prekyboje, uždėti centą mo-

AFL~ unijos "pareigūnas Paul ' k e s č i U miestui už pokelį cigare-
Dorfman, 47 m. amžiaus, gy- čiu- i r P a k e l t i mokesčius finan-
venąs 7347 Sheridan rd. vaka- s i n ems transakcijoms bei ne ju
re išėjo į koridorių pasiimti pas d o m o t u * o pirkimui-pardavi-
to. Tuo metu banditas pareika- m u i - T u o b ū d u Chieagos mie&-
lavo atiduoti vertybes. Dorman t*s tikisi gauti daugiau kaip 
jį pastūmė ir tada banditas jį $ 2 3 milionus naujų pajamų. Tą 
apmušė ir atėmė $1,000 vertės P^ną norima pravesti per Uli-
laikrodį ir $2,500 vertės žiedą, j n o i s įstatymdavystės organus. 

Stengiasi likviduoti streiką' Miniatiūrinis cirkas 
Chieagos Great Western ge- Ringling Bros. ir Barnum & 

ležinkelio darbininkams strei- Bailey cirkas bus Chicagoje; 
kuojant, sulaikytas prekių per- n e t i k r a s > 0 t j k miniatiūrinės fi-
vežimas 1,500 mylių geležinke- g ū r 0 s . Bus išstatytos Morrison 
lio ilgyje. Valstybės tarpininkai viešbutyje vasario 6-8 d. drau-
veda pasitarimus su darbininkų g e s u lėktuvų, traukinių ir au-
unijų ir darbdavių atstovais, ti tomobilių modeliais. Tai bus mo 
kėdamiesi šį streiką likviduoti, dėlių paroda, organizuojama 

Buvusiam Klaipėdos gyvento
jui ir jo žmonai gimusiai Ry
goje, abiems lietuviams' reikia 
garantijos. Jos prašo Bronius 
Diktanas, gimęs Insterburge 

kino apybraižos "Dotnuvos mi- Įsrūtėje), Rytų Prūsijoje, 1912 
čiurininkai", kuri pasakoja apie m. lapkričio 12 d. (Jo tėvai: Te-
Dotnuvos selekcijos stoties dar- odoras Diktanas ir Teklė Žolpy-
buotojų pasiekimus, apie jų pa- ' t ė ) . Garantijos prašytojas gy- tavo. 
galbą Tarybų Lietuvos kolū-('veno Šiauliuose ir Klaipėdoje, 
kiams. Užbaigėme taip pat kino' J 0 žmona Irena Malvina Dikta-
apybraižą "Aušros" kolūkyje". 1 nas Jasevičiūtė, gimusi 1914 

"Filmų dubliavimo grupė iki m. vasario 17 Rygoje, Latvijoj. 
XXXV metinių baigė visą meti- (Jos tėvai Vincas Jasevičius ir 
nį filmų dubliavimo planą. Dar Agota Stuogytė) gyveno Pas va
šiais metais mūsų kino studija iy , Šiauliuose ir Klaipėdoje. Af-
pagamins keletą naujų kino a- fidavitą siųskite: Bronius Dik 
pybraižų ir įdubliuos filmą "Ne- t a n a s > 60> Avenue des Vosges, 
prašyti svečiai". <Qf„oah„™r r* PV, ^ i r ™ ^ 

Banditas miegojo ant anglių 
Iš miesto teismo pabėgo trys 

vagišiai. Vieną iš jų policija jau 
sugavo, atradusi Angelų Mari
jos mokyklos rūsyje, bemie
gantį ant anglių. Mokytojos pa
stebėjo ten svetimą žmogų ir 
pranešė policijai, šį ir suareš-

Chicagoland 
Assn. 

Model Hobby 

Parinko chieagietį 
Naujuoju pašto ministerio pa 

dėjėju Eisenhoweris parinko Jo 
ną Allen, kurs Chicagoje buvo 
vadovaujančiu t a r n a u t o j u 
Sears, Roebuck & Co. įstaigo
je. 

Kas dirba radiofone 
Strasbuorg (B. Rh.) France. 

1 BALF 

šininkas Stonkus iš Telšių, dis-
x Petras Baužys, šv. Jurgio ko meisteris V. Mikėnas, ledo 

rutulio "Spartako" komandos 
kapitonas Vyt. Antoninas ir ki
ti. (Elta) 

pąrapietis, ruošiasi susituokti 
s J Gražina Dimentytę, šv. An
tano parapiete. 

Romas Pocius vadovauja Vii- $ 1 0 Vietoj ge l ių 
niaus radijo rytinės mankštos ' A. Trofimowicz iš Bronx, N. 
valandėlei. N. Dukstulskaitė, ii- Y. paaukojo Balfui $10, vietoj 
gą laiką buvusi Kauno radiofo-j vainko mirusiam Juozui Kund-
no akompaniatorė-pianistė, da-.rotui, gelbėti dar gyviems liku-

Revolveris ir tarnyba 
Policijos seržantas B. Gilles-

pie atleidžiamas iš pareigų dėl 
elgesio, nesuderinamo su jo tar 
nyba. Jau jis ir anksčiau buvo 
sulaikytas nuo pareigų ėjimo suprasi anuometini lietuvių tau
po to, kai ginčuose jo revolve- 1 tos pasiryžimą siekti laimėjimo 
riu susižeidė Miss Ruby Cto- fi^«££ju? A S U S 

Skaitydamas pulk. J. Petraičio 
Lietuvos nepriklausomybes kovų 
atsiminimų bei pergyvenimų kny
gą 

LAISVĘ GINANT, 

bar akompanuoja solistams Vii 
niaus radio programose. 

šiems Europoje lietuviams trem 
tiniams. 

roll. 

Niekšingiausias vagis 
Laikraščiai vadina niekšin

giausiu vagimi tą, kurs iš Pre
kybos Rūmų pavogė miniatiu< 
Hnius geležinius „plaučius", į 
kuriuos buvo metamos aukos 
pagalbai susirgusiems polio li
ga. 

šaltinis paskaitininkams. 
Knyga parašyta gyva kalba, pa 

traukli, kaip nuotykių romanas. 
Dr. L. Bistras savo įžangoje ją 
puikiai įvertina. 200 psl., kaina 
2 dol. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D R A U G A S , 

2334 So.. Oaklpy Ave. 
Chicago 8, III. 

Užsakytos knygos pasiunčiamos 
paštu. 
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