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Dulles teigia, kad Rusija siekia 
• 

apsupti ir sunaikinti Ameriką 
WASHINGTON, saus. 29. — Pirmoje savo kalboje naujasis 

valstybes sekretorius Foster Dulles paskelbė, kad JAV užsienio 
politika bus taip vedama, kad tarnautu gerai ir sąžiningai supras
tiems krašto interesams — Sovietų Rusijos vykdomam Amerikos 
apsupimui sutrukdyti. 

Tų interesų gynimas reikalau- | s i t ik int i , ar tas sustoji-
ja žinoti kas dedasi aplink, bet m ^ g r i m t a s . 
besižvalgant paaiški, kad JAV 
turi priešų, kurie nori jas sunai Jei Prancūzija, Vokietija ir 
kinti. Tie priešai yra Rusijos ir 
jos sąjungininkų komunistai. 

įvairiausiomis priemonėmis po 
karo begrobdami kraštą po kraš 
to, komunistai stengiasi Ameri
ką apsupti ir tada jau įvykdyti 
savo svajonę — užvaldyti visą 
pasaulį. Kas manytų, kad pavo
jaus didumas yra perdėtas, tas 
tikrai skaudžiai apsiriktų: komu 
nistų pasaulis jau dabar turi ne 

ir visas reikalingas žaliavas pa
saulio užkariavimo ginklams kai 
ti. JAV gyvybinis interesas to-
dėl yra turėti draugų ir sąjungi
ninkų. 

Tas bendrąsias mintis pareiš
kęs, Foster Dulles nupasakojo 
vietas, kurias komunistai, verž-
dami lanką aplink JAV, stengia
si šiiio momentu užvaldyti ir ku 
rias, išeinant iš gyvybinių JAV 
interesų, reikia apginti. 

Korėjoje kovojama už 
Japoniją 

Komunistai užpuolė Korėją 
norėdami priartinti Japonijos 
pagrobimą. Jei Korėja ir Kinija 
komunistų rankose, Japonija at
siduria replėse. Jei komunistai 
kontroliuotų Japonijos pramonę, 
jie Sibiro, Mandžiūrijos ir Kini
jos žaliavas čia verstų ginklais. 
Kareivių pakaktų Kinijoje. 
- Japonijos komunistai siekia 

ne tik Korėjos, bet ir Indokini-
jos karu. Jei komunistai gautų 
Indokiniją, Siamą, Burmą ir Ma 
lajus, tai gautų Azijos ryžių 
aruodą, iš kurio Japonija ir In
dija ima daugumą savo maisto. 
Tai būtų nepaprastas spaudimas 
į Japoniją ir Indiją. 

Arabų pasaulyje komunistai 
kelia neapykantą prieš Angliją 
ir JAV, kad gautų ten esančius 
naftos išteklius ir Suezo kanalą. 
Praradus vieną ir kitą, ūkio ba
lansas pasvirtų komunistų nau
dai, o Europa netektų gyvybinio 
kelio į Aziją. j 

Anglija panorės eiti skirtin 
gaiš keliais, jei Europa rea
liai vienytis nepanorės, J. 
A.V. politiką Vak. Europos 
atžvilgiu teksią iš naujo 

pergalvoti. 
Kad Europa susivienytų, JAV 
ten po karo jau investavo 30 bi-
lionų dol. 

Pietų Amerika, anot Dulles, 
buvo laikoma tikru JAV drau-

tik didelius žmonių išteklius, bet | gu, bet iš tikrųjų taip nesą: ko
munistai ir dalinai fašistai su
gebėjo P. Amerikos kraštuose 
sukelti neapykantą prieš JAV. 
Eisenhowerio administracija į 
šį regioną atkreips ypatingą dė
mesį. 

Nupiešęs tą juodą vaizdą, Fos 
ter Dulles ragina nenusiminti, 
nes komunistai nesą viršžmogiai 
ir jų strategija nėra neįveikia
ma: jis tikras, kad jie savo pla
nų (JAV apsupimo) neįvykdys. 
Jis dabar negalįs pasakyti kas 
ten ar kitur tiems komunistų 
planams sugriauti bus daroma, 
bet darbas bus remiamas dviem 
principais: . 

1. Sovietų vykdoma JAV ap
supimo strategija nebus pasitik
ta paskelbiant Rusijai karą — 
„mes niekad nepasirinksime ka
ro savo politikos įrankiu". Ka
dangi komunistai neturi morali
nių skrupulų ir nepripažįsta to
kio dalyko, kaip moralinio įsta
tymo, kadangi jie skelbia, jog 
tik jėga galės pasiekti savo tiks 
lų, tai ir JAV organizuos savo 
karinę jėgą ir rūpinsis, kad ją 
turėtų jos draugai. Bet ne karui 
vesti, tik karui sulaikyti. 

Ne tik naujų karų nepradės, 
bet ir jau vykstančius (Korėjo
je, Indokinijoje) stengsis grei
čiausiai likviduoti. Dulles ma
nąs, kad prez. Eisenhoweris su
ras kelius parodyti priešui, jog 
karas neapsimoka nė Korėjoje, 
nė Indokinijoje, nė kur kitur. 

2. Kitose tautose bus stengia
masi sukelti tokią meilę ir pa
garbą laisvei, kad jos niekad ne 

Egiptas įtaria 
Anglijos tikslus 

KAIRAS, saus. 29. — Prieš 
labai kritišką Egipto — Anglijos 
pasitarimų dieną Sudano reika
lu Egipto premjeras gen. Na-
guib įtarė Angliją, kad ji tyčia 
delsianti susitarimą, nes norinti 
de facto pasilikti savo rankose 
pietinį Sudaną. Susitarimas, gir
di, jau buvęs įvykęs, tik Londo
nas iškėlė mintį, kad pietinis 
Sudanas daug kuo skiriasi poli
tinio susipratimo atžvilgiu nuo 
šiaurinio, todėl ten anglų guber
natoriaus teisės turi būti dides
nės. 

Gen. Naguib jokio skirtumo 
nematąs ir negalįs atsikratyti 
minties, kad britai šia priedan
ga nori pietinį Sudaną ilgiau ar 
net visam laikui pasilikti savo 
žinioje. JAV dabar didžiausią) 
patarnavimą padarytų Egiptui, 
jei patartų anglams apleisti Su-
ezą, nes Egiptas jį gali apsaugo
ti be anglų pagalbos. 

Čekijos ir Vengrijos 
žydai terore 

MIUNCHEN, saus. 29. — Iš 
Čekoslovakijos ir Vengrijos pa
bėgę žydai teigia, kad žydai tuo
se kraštuose gyvena teroro at
mosferoje. 

Vienas teigia, kad žydas Ra 

f 

Išvyksta Europon. — Valstybes sekretorius Foster Dulles (kai
rėje) ir Savitarpinės Pagalbos Įstaigos direktorius H. Stassen 
rytoj išvyksta Europon surinkti prezidentui žinių apie politines 
nuotaikas ir ūkinius bei karinius reikalus. Tik tas žinias turė
damas prezidentas Eisenhoweris susidarys galutiną nuomonę 
apie tai, kiek Europai prašyti karines pagalbos naujame biudžete. 

(INS) 

Vedė derybas ir kele riaušes 
_ 

Š. Korėjos paliaubų derybų generolas yra ir belaisvių 
riaušių organizatorius. — Belaisvių vadais yra tyčia 

nelaisvėn pasiųsti politiniai karininkai 
TOKIO, šaus. 29. — Paskelbtas čia ilgas pranešimas, apkalti

nęs komunistų paliaubų delegacijos narius organizavus riaušes 
karo belaisvių stovyklose. 

Iš visų kampų ir visais būdais ZZ T" ~ T 
surinkti daviniai rodą, kad ko- K o l V O S § m i m q 

įvairiai vertina munistų belaisvių stovyklose tu-] 
ri būti antras Korėjos frontas 
J is turi reikštis dvejopai: TOKIO, saus. 28. — Užvirė 

1. belaisviai negali atsisakyti ' ginčai apie tai, ar pereitą sek-

Lauktina Formozos puolimo 
i 

Kinijoje daug aerodromų, lėktuvų ir parašiutininkų 
HONG KONG, saus. 29. — Kinija šį pavasarį galinti pulti 

Formozą, kad sutrukdytų Chiang puldinėti Kiniją, 
kosi žydus Vengrijoje "persekio-1 Komunistinės Kinijos karinei , 
ja pikčiau, negu naciai darė. s a l v b ė dabar esantl daus dldes- Dertinaer drauaai 
Daug žydų esą išvežta į Rusiją, nė» n e S u k a s S^tų įsivaizduoti. I * 
o daug sukišta į koncentracijos J i e s a n t i s t a č i a i impozantiška, 
stovyklas sunkiesiems darbams: j Neapmokama, tik maitinama 
jie stato kelius, daro antitanki- d a r b o JėŠa> s o v i e t l * karininkų ir 
nes kliūtis pasieniuose ir prie technikų vadovybėje, pastačiusi 
didžiųjų miestų, dirba prie prieš daugybę aerodromų ne tik ma-
lėktuvinių slėptuvių įrengimo, i ž i e m s lėktuvams, bet patiems 
Maistas labai blogas, darbo va- i moderniesiems s v i e t ų bombo 

mėtomi iš vietų 
BERLIN, saus. 29. — Vakar 

į vakarines Berlyno zonas atbė
go viršum 1,500 pabėgėlių, jų 
tarpe daug žydų. Atbėgo ir vo
kiškas grafas Thun, kuris nuo 

komunistinės disciplinos ir išti
kimybės S. Korėjai; 

2. belaisvių vadai nustatyto
mis progomis turi sukelti riau
šes taip, kad būtų kuo daugiau
siai aukų, nes tai reikalinga pro 
pagandai prieš amerikiečius ir 
kitus Azijos tautų tarpe. Tai 
taipgi reikalinga Korėjos karui 
prailginti ir deryboms vilkinti. 

Kad nelaisvėn patekę šiaurės 
korėjiečiai galvų stovyklose ne
pamestų ir komunistų discipli
nai ištikimi pasiliktų, nelaisvėn 
tyčia buvo paleisti tokie asmens, 
kurie sugeba karo belaisvius sto 
vykiose iš savo rankų^ nepaleisti 
ir riaušes suorganizuoti (sąjun
gininkam žinomos tų vadų tik
rosios pavardės ir jų prieš perė
jimą nelaisvėn eitos pareigos). 

Kaip žinome, tiems vadams 
pasisekė riaušes sukelti, šaudy
mą iššaukti, net stovyklos ko
mendantą pasigrobti, belaisvius 
teroru ir žudynėmis savo kontro-1 BERLIN, 

madienį suorganizuotas vienos 
kalvos Korėjoje puolimas buvo 
rimtas ir pasisekęs dalykas ar 
atvirkščiai. 

Spaudos žmonės perdavinėja 
teigiamus ir neigiamus karinin
kų pasisakymus, bet teisybė yra, 
turbūt, kur nors per vidurį. 

Puolimas buvo suorganizuotas 
ir gerai apgalvotas ne tai kalvai 
paimti, bet tolimesnių veiksmų 
planavimui reikalingų žinių su
rinkti. Taip į reikalą žiūrint ope
racija laikytina pasisekusia, 
nors apmokėta gyvybėmis, kas 
karą vedant neišvengiama. Ope
racija gal tik tiek nepasisekė, kad 
nepagautas nė vienas priešo be
laisvis, kuris būtų geras žinių 
šaltinis. Per puolimą patirta šis 
tas apie priešo gynybos stipru
mą. 

Stipresni laivai 
saus. 29. Pa-

lėje laikyti. Jei sąjungininkai prastai gerai informuotas vie-
laikytų stovyklas pagal Genevos nas Berlyno laikraštis rašo, 
konvencijos nuostatus, tai ko- kad Sov. Rusija yra pradėjusi 
munistų stovyklose riaušės vyk- j statyti didesnius povandeninius 
tų kasdien ir stovyklas valdytų ] l a i v u s k u r i e g a l i p i a u k t i toli i 

1949 m. ėjo diplomatinio proto-
landos ilgos, į darbovietes ten- nėšiams. Kinijos teritorijoje e s ą k o l o ž e f o pareigas užsienio rei-
ka eiti po 10mylių kasdien. Ven mažiausiai 3,000 geriausių so 
grijoje žydams įrengtos 4 sto-.v*e t*škų lėktuvų. 
vykios, bet blogiausia esanti Bu- Ypatingas dėmesys atkreiptas 
dakeszi kaime "netoli Budapešto. !1 parašiutininkų paruošimą — 

i bent 90,000 parašiutininkų jau 
Čekoslovakijoje žydai nebe- parengta, o pavasariop išeis iš 

drįsta viešai rodytis. Namų sie- m o kyklų dar 60,000 vyrų. 
nos esančios aprašytos šūkiais: 

AJrikoje komunistai kursto utiks pasiduoti komunistų pa 
čiabuvius prieš Europos *™$W saulio despotizmui ir diktatūrai. 
politinę kontrolę, kad nukirptų j R u s i j o s k o m u n i s t a i j a u prarijo 

daug tautų, bet yra vilčių, kad 
jie jų negalės suvirškinti. Jie jas 

Europai žaliavų šaltinius. 
Europoje JAV politika remia

si Atlanto paktu, kurio tikslas'valdo teroru, ir tai yra ne stip-
sudaryti bendruomenę, pajėgian1 rybės, bet silpnumo ženklas. Ne-
čią atmesti nuo Europos raudo
nąsias armijas. Praeityje Euro
pos kraštai, ypač Prancūzija ir 
Vokietija, savo karinę jėgą nau
dojo savitarpiuose karuose, da
bar norima visų vienybės prieš 
bendrą priešą, šiuo metu yra 
baimės, kad ta kryptimi beei
nant sustota ir jis vykstąs Eu-

Alben Barkley, buvęs vicepre
zidentas , sekmadieniais pra
dės kalbėti per televiziją die
nos klausimais. (INS) 

virškinimo liga galų gale galinti 
būti Rusijai mirties priežastimi. 

„Pakarti žydus!", „Žydai yra'ūžiama" kad komunistinė Kinija 
Čekoslovakijos pražūtis". ' 

Ike kabinetas 
pilname sąstate 

WASHINGTON, saus. 29. — 
Prez. Eisenhower vakar jau bu
vo slogą nugalėjęs ir visą dėme 

Susikirto nuomones 
del mokesčių 

VVASHINGTON, saus. 29. — 
Demokratų džiaugsmui susigin
čijo du respublikonai dėl mokes
čių sumažinimo galimybių. 

Atstovų rūmų mokesčių komi 
sijos pirmininkas Reed teigia, 
kad vasario 16 d. jo komisija p a ' 
balsuos už asmenų pajamų mo
kesčių sumažinimą 11 proc. pra
dedant 1953 m. liepos 1 d. Ji 
grieščiausiai subarė atstovų rū
mų pirmininkas Martin, kuris 
pasakė, jog Reed įstatymas ilgai 
nepasieks rūmų posėdžio, nes 
pirma reikią sumažinti biudžetą, 
o tik paskui galvoti ar galima j 
kiek sumažinti mokesčius. 

Reed pasakė, kad su Eisenho 
werio administracija tuo reikalu j 
nesitaręs, bet to ir nereikia, nes 
juk kongresas turi teisę daryti 
sprendimus su vykdomąja val
džia nepasitaręs. 

sį sutelkęs į rašymą pranešimo, 
kurį ateinantį pirmadienį pada
rys kongreso nariams. Praneši
me bus nubrėžtos vidaus politi
kos gairės ir gal kaikas išryškin 
ta užsienio politikoje. 

Vakar prezidentas buvo pa
skyręs saugumo tarybos posėdį, 
bet vėliau atidėjo šiai dienai. Tą 
tarybą sudaro pats prezidentas, 
viceprezidentas, valstybės ir 
krašto apsaugos sekretoriai ir 
strateginių medžiagų telkimo di
rektorius (šis postas dar neturi 
vadovo). Posėdis sukviestas ry
šium su Dulles kelione Europon, 
nes ši taryba nustatinėja gaires 
JAV politikai. 

kalų ministerijoje. 
Areštavus užsienio reikalų 

ministrą Dertinger, areštuota ir 
daugiau krikščionių demokratų 
partijos žmonių ir valoma užsie
nio reikalų ministerija bei atsto
vybės satelitiniuose kraštuose ir 
Maskvoje. Ypač atsukta akis J 

I tuos, kurių paskyrimą rekomen-
gali pulti pavasariop Formozą,, d a v o Dertinger. Tvirtinama, 
kad suardytų sąjungininkų pla-j k a d daug kas negrįžtų namo, jei 
nus, kurie neva numato leisti; b ū t ų š i a p u s geležinės uždangos. 

Iš tų ir kitų davinių spren-

Chiang Kai-ssekui pradėti puldi 
nėti iš Formozos Kinijos žemy 
ną. 

Kreiseris šaudo 
prie Sibiro sienos 

SEOŪL, saus. 29. 
mos frontas vakar buvo visai 
ramus, bet aviacija tebepuolė 
taikinius Š. Korėjoje. Į tarny
bą grįžo ir didysis kreiseris 
Missouri, kuris bombardavo 
Songjin apylinkes netoli Sibi
ro sienos. 

Bombonešiai apmėtė bombo
mis 100 akerių plotą netoli Š. 
Korėjos sostinės. Plotas apsta
tytas kariuomenės barakais. 

Komunistai, atrodo, nutarė 
laukti ir žiūrėti, ką darys są
jungininkai Korėjoje. Viskas 
rodo, kad jie laukia sąjunginiu 

Šiandien Eisenhowerio kabinę! kų puolimo ir todėl stiprina 
tas pilname sąstate, nes perėmė,užnugarį ir taupo žmones bei 
departamentą ir krašto apsau
gos sekretorius Wilson. 

Pirmasis įstatymas 
WASHENGTON, saus. 29. — 

Senatas jau priėmė pirmą įsta
tymą — leido valstybės departa
mentui turėti antrą pasekreto-
rių, kuriam iki 1954 m. gruo
džio 1 d. pavesta išvalyti depar
tamentą nuo nereikalingų, nesu
gebančių darbą dirbti ir neišti
kimų valdininkų, kad būtų ge
riau apsaugotos paslaptys ir dar 
bas padarytas su mažiau išlai
dų. Tam darbui atlikti numaty
tas chicagietis Lourie. Manoma, 

šaudmenis. 

P. Korėjai žmonių 
divizijom netrūksta 

VVASHINGTON, saus. 29. — 
P. Korėjos generalinio štabo 
mobilizacijos skyriaus viršinin 
kas vieši VVashingtone ir suve
stas su spauda tarp kitko pa
reiškė, kad P. Korėja turi pa
kankamai vyrų dabar tuojau 
sudaryti dar 8 divizijas (12 
jau yra fronte), tik P. Korė
jos armijai vis dar trūksta 
tankų ir sunkiosios artilerijos. 
Smulkiųjų ginklų ir lengvosios 

kad atstovų rūmai įstatymo ne- Į artilerijos turima pakankamai 
užmes ir j is bus pirmas, kuri j ir divizijas galima pilnu tem-
teks prezidentui pasirašyti. Ipu plėsti 

Jau įsakyta grjžti namo atsto 
vui Albanijoje Schaeffler. Seka
mi visi Dertinger draugai ir pa
žįstami, kurie dar nėra areštuo
ti. 

Dertinger vieton paskirtas A. 
Sausu-' Ackermann, priklausąs Maskvos 

sudarytai trejukei, kuriai paves
ta iššluoti R. Vokietijos komu
nistinius namus ir įtvirtinti Mas
kvai aklai klusnų režimą. 

Atnaujina austrų 
sutarties derybas 

LONDON, saus. 29. — Sov. 
Rusija sutiko atnaujinti dery
bas dėl Austrijos sutarties su
rašymo, tik pabrėžė, kad JAV, 
D. Britanija ir Prancūzija turi 
atsiimti savo trumpąjį sutarties 
projektą ir grįžti atgal prie pir
mojo, kurio daugelis paragrafų 
jau priimta. 

Trumpasis sutarties projek 
tas numato tuojau grąžinti Aus 
trijai pilną nepriklausomybę, o 
likusius nesutartus klausimus 
siūlo aiškintis kariuomenes iš 
Austrijos išvedus. 

Posėdis numatytas vasario 
mėn., bet nedaug tėra vilties, 
kad sutartis būtų pasirašyta, 
nes negi galima prileisti, kad 
Maskva norės išvesti kariuome
nę iš Austrijos ir labiau apnuo
ginti Vengrijos sienas. 

Kalendorius 

ne komendantas, bet iš š. Korė 
jos specialiai į nelaisvę pasiųsti 
vadai, kurių dalis yra net ne š. 
Korėjos piliečiai. 

Vyriausias antrojo Korėjos 
fronto belaisvių stovyklose orga
nizatorius yra Š. Korėjos gen. 
Nam II, komunistų paliaubų de
rybų delegacijos pirmininkas ir 
vyriausias kalbėtojas. Jis yra 
korėjietis, bet Sov. Rusijos pilie 
tis ir jos armijos karininkas. Š. 
Korėjai jis buvo priskirtas, kad 
organizuotų jos kariuomenės iš
tikimybę raudonajam režimui. 
Gen. Nam II oficialiai yra š. Ko
rėjos kariuomenės štabo politi
nio skyriaus kultūrinis vadovas, 
bet iš tikrųjų jis vadovauja špio 
nažui ir yra vyriausias politru-
kas, kurio ranka, pasirodo, per 
pasiųstus patikėtinius siekia ir 
belaisvių stovyklas Koje ir ki
tose P. Korėjos salose. 

Oras Chicagoje 
, Dalinai apsiniaukus, tempe

ratūra apie 38 laipsnius. 
Saulė teka 7:07, leidžiasi 

5:02. 

vandenynus. Jie esą 1,560 to
nų, pasinėrę gali plaukti 18 
mazgų, o viršum vandens 23 
mazgų greičiu. Po karo Sovie
tų laivynas masiniai statęs 
mažus laivus tik netoli krantų 
operuoti. Pasinaudota vokiečių 
povandeninių laivų pavyzdžiais. 

W. R. Burgess, New Yorko 
bankininkas, paskirtas specia
liu iždo sekretoriaus pavaduo
toju. (INS) 

Sausio 29 d.: šv . Pranciš
kus Salezietis. Senovės: Girkan 
tas ir Santvaras. 

Sausio 30 d.: Sv. Martiną. 
Senovės: Manvylis ir 2ibonė. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Britų sprausminis bombonešis Canberra atskrido iš Angli

jos i Australiją sumušęs visus ikšiolinius greičio rekordus. Kuro 
pasiimti sustojo Suezo kanalo zonoje, Pakistano sostinėje Kara-
chi ir Singapore. Lėktuvas per dieną nuskrido 8,608 mylias. Jame 
buvo tik lakūnas ir navigatorius. 

— Cabot Lodge, JAV atstovas prie Jungt. Tautų, per JT radi
ją pareiškė, kad Prancūzija negalėjo įvykdyti visų savo įsiparei-
reigojimų Atlanto pakto bendruomenei todėl, kad tą pačią ben
druomenę gynė Indokinijoje, Tos Prancūzijos pareigos yra supras
tos ir įvertintos. 

— Prancūzijos parlamentui vakar įteiktas Europos armijos 
paktas ir laikinoji Vokietijos taikos sutartis. D. Britanija ta pro
ga pareiškė, kad ji nesidės prie Europos armijos, bet padės ginti 
Europą per Atlanto pakto organizaciją. 

— Planai Korėjos ir Indokinijos karams baigti jau turį ve
damąsias idėjas ir greit įgausią galutines formas. Jų parengimui 
vadovaująs pats prez. Eisensoweris, susisiekdamas su kuo reikia 
per valstybės departamentą ir generalinius štabus. Šiandien 
įvykstąs valstybės saugumo tarybos posėdis ir su tuo reikalu bū
siąs supažindintas. 

— Dulles pirmoji kalba Europoje sutikta su nepasitenkinimu, 
nes pastabos apie Europą pasakytos tokiu laiku, kada vyksta jaut
rios derybos dėl Europos armijos pakto ir Vokietijos apginklavi
mo. Prancūzijos vyriausybės sluogsniai pareiškę, kad DuUes tas 
pastabas galėjo pasakyti vyriausybėms privačiai, kada už kelių 
dienų lankysis svarbiausiose Europos valstybėse. 
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STUDIJŲ DIENOS 

Medžiagą slysti šiuo adresu: VYT. BADŽIUS, 7031 So Artesian 
Ave., Chicago 29, 111. Telefonas REpublic 7-0235 

Ką svarstė sendraugiai 
Ateitininkų sendraugių susirin liepia ir į priaugančius. Pri-

kimas praeitą sekmadienį buvo minė, kad .jam dėstant mokyk-
turiningas. Jam vadovavo adv. loję iš vaikų tenka pastebėti 
A. Repšys, sekretoriavo Ant. j nuotaikas šeimoje, ir kaikuriose 
Balčytis. Pagrindiniu susirinki-! jau yra nusiteikimai pneš grį-
mo punktu buvo kun. dr. J. \ žimą į Lietuvą. 
Vaško paskaita apie ateitininkų I Kun. J. Borevičius, S. J., pa-
sendraugių uždavinius. Prele-! stebėjo, kad apie 80'r lietuviš-
gentas pabrėžė reikalą tinkamaiį kų šeimų vaikų neskaito lietu-
susiorganizuoti, remti studentų | viškų laikraščių, apie 90'v vai-
ir moksleivių ateitininkų orga-. kų nepriklauso jokiai lietuviš-
nizacijas, rasti būdų Įsijungti j | kai organizacijai, gal net apie 
bendrą veikimą su Amerikos lie 
tuvių katalikiškuoju jaunimu 
(čia gimusiu), palaikyti lietu
viškumo dvasią, kad atėjus lai
kui būtų noras grįžti į Lietuvą. 
Priminė apie čia veikusią stu
dentų ir profesionalų draugiją. 

Po paskaitos buvo gyvos dis
kusijos. 

K. Kleiva pabrėžė, kad atei
tininkai neturi vien. džiaugtis 
pasiektais laimėjimais, bet žvelg 
ti ir į ateit]. 

Kun. A. Grauslys pastebėjo, 
kad reikia daryti pastangų ap
saugoti jaunojoje kartoje gro
žio supratimą ir pajautimą. A-
merikoje grožio suniekinimas 
vyksta visur. Čia net mergai
tės nesidrovi gelžgalių prisiki
šusios galvą eiti j gatvę. 

Prof. B. Vitkus pasidžiaugė, 
kad prelegentai kun. Vaškas, 
Amerikoje augęs, o taip gilia 
Lietuvos meile spinduliuoja. Ska I ^ u s s l l 

tino jaunąją kartą auklėti giles- j y o r k e 

nėję Lietuvos meilės dvasioje. 

Kun. dr. J. Vaškas, dalyvau
damas diskusijose, iškėlė mintį, 
kaip paveikti, kad jaunoji karta 

pusė vaikų nelanko lituanistinių 
pamokų. Daugiau energingo 
veiklumo šioj srity. 

Dr. Z. Danilevičius skatino 
savo būsimajai kartai perduoti 
tas dvasios vertybes, kurias čia 
iš Lietuvos atsivežėme. Skati-

Studentų ateitininkų studijų dienų dalyviai, kurios įvyko 1952 
m. gruodžio men. 28—31 d. Chicagoje. Sėdi iš kaires į dešinę: 
J. Manelis, studijų dienų vedėjas, R. Jonauskaite, tėvas J. Bo
revičius, S. J., SAS dvasios vadas, kun. K. Juršėnas, MAS garbes 
narys, dr. A. Darnusis, buvęs At-kų Federacijos vadas, A. Vi-
liušis, dabartinis MAS Centro v-bos pirmininkas, kun. dr. A. 
Baltinis, studijų dienų prelegentas ir tėvas Raibužis. Toliau ma
tosi dalyviai iš Springfieldo, Detroito, Urbanos, Clevelando, 

Cicero ir Chicagos. 

Richmond Str. Visos ateitinin
kės giedrininkės laukiamos. 

Valdyba 

Studonty ateitininkų dėmesiui 

Vasario 1 d. 10 vai. tėvų jė
zuitų koplyčioje, 5541 So. Pauli 
na Ave., įvyks mūsų religinis 
susikaupimas, bendri pusryčiai j ir bėgamieji reikalai, 
ir susirinkimas. 

WORCESTER, MASS. 

VVorcesterio ateitininkų sen
draugių ir studentų susirinki
mas įvyks vasario 1 d. 4 vai. 
p. p., 31 Fox Str. II augšte, 
Kauševičių bute. Darbotvarkė
je : Pr. Pauliukonio paskaita 
"Šių dienų ateitininkų veikla" 

no lietuvius kurtis arčiau kits 
kito, kad jauniausioji karta tu-1 Programoje A. Šato paskaita 
retų geresne, savesnę aplinką. "Realioji kova už Lietuvos lais-
Rcikėtų jaunimui ruošti daugiau jvę" ir A. Rūgytės supažindini 
kultūrinių paskaitų, kultūrinių 
išvykų. 

Ign. Sakalas pabrėžė, kad, jei 
senieji lietuviai yra ko .atsiekę, 
tai dėka organizacijų. Jei ne
būtų lietuviškų organizacijų, 
nebūtų sukurta tiek įvairių įs-

mas su korp. "Giedra". Pa
skaitą ir pranešimą seks įvairi 
meninė programa. 

Ch. Stud. At-kų Dr-vės V-ba 

DETROITO ATEITININKAI 

Detroito studentai ateitinin-taigų. Reikia ryžtingai kovoti j 
su purvina spauda, nurodant ku j kai palaiko ryšius ir su kitomis 

Irių knygų ir kurių leidėjų turi nelaimingomis Pabaltijo tauto-
būti vengiama. i m i s - !953 m - sausio 11 d. dide-

Kun. dr. A. Juška pranešė 
apie. patirtus įspūdžius, susiti-

centro žmonėmis New 
- Brooklyne. Džiugi ži

nia, kad susidariusi skola už 
"Ateities" spausdinimą išmokė
ta ir kiek lėšų gauta ateičiai. 
Skatino punktualiai sumokėti 
nario mokestį ir duoti savo au-

'lis būrys stud. at-kų tiesiog iš 
savo susirinkimo nuvyko į In
ternational Institutą praleisti 
vakarą drauge su latviais ka
talikais. Vakaras praėjo labai 
puikioje ir draugiškoje nuotai
koje. 

Tenka paminėti, kad dovanų 
dalinimo metu ateitininkė Van-

Maloniai kviečiame visus Wor 
cesterio ateitininkus ,kurie yra 
įsirašę, ir visus, kurie dar nori 
prisidėti, atsilankyti į susirinki
mą}. 

VVorcesterio Ateitininkų Sendr. 
ir Stud. Kuopos Valdyba 

Pajieskojimas 
Pajieškau Kazimiero Bernoto 

kilusio iš Klauseikių kaimo, Yla
kių valsč. ir jo žmonos Jokubaus-
kaites kilusios iš Gedrimų kaimo, 
Ylakių valšč. Emigravo prieš di
dįjį karą. Prašau atsiliepti arba 
žinantieji apie juos prašau pra
nešti, už pranešimą arba atsiliepi
mą aš būsiu labai dėkingas. Rašy
ti: Pranas Dauginas, 56 Concord 
Ave., St. Catherines, Ont., Canada. 

LIETUVIU KOVA PRIEŠ BOLŠEVIKUS 
Amerikiečių žurnalas "The ga nusileido ant Baltijos vals-

Destiny" 1952 m. gruodžio nu- tybių, lietuviai patriotai nenusi-
meryje, apžvelgdamas, kaip so- lenkė okupantams, bet nuėjo į 
vietai traktuodavo Pabaltijo pogrindį ir rezistenciją prieš 
kraštų gyventojus, plačiau su- juos tebeveda ligi šiol. Kad ir 
stoja prie Lietuvos padarytos kiek jų buvo deportuota, tačiau 
pažangos švietimo srityje. Rem- tauta vistiek nepasiduoda, 
damasis P. Harvey 1952 m. rug- Jei toks teroras eis tuo pa
sėjo 21 d. paskelbtais per ame- čiu sparčiu ir toliau, tai žurna-
rikiečių radiją palyginimais, las daro išvadą, kad Lietuvoje 
žurnalas pastebi, kad Lietuva, po penkerių metų visai nebe-
kurios gyventojų 75% prieš pir- liks lietuvių... 
mąjį pasaulinį karą buvę neraš
tingi, atgavusi laisvę, tarp I iri 
II pasaulinių karų padarė mil-\ 
žinišką pažangą. Tauta atsigavo 
ekonomiškai ir kultūriškai, pas
tatė 3,000,000 gyventojų 3,000 
mokyklų. Kai Chicagoje 3 mil. 
gyventojų yra tik 600 mokyklų, 
Lietuvoje — kadangi jos gyven
tojai gyvena išsisklaidę — tam i 
pačiam jų skaičiui buvo pasta
tyta 3.000 mokyklų. 

Per 20 metų lietuviai tapo ab-

Skelbkitčs "Drauge" 
G R o v e h i l l 6 -1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 

2422 We«t Maraueti* Rd 
Ofiso ir buto teJ. OL. 8-1861 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

THi'f . OfftSO SI i l . y 8 - 0 1 2 8 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

UOOSEVELT MKPICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—-8:30 p. p. 
Itesid. 0410 So. Mapleuood 

Tclef . lilOnilOCk 4 - 5 4 1 5 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas r 4255 W. 63rd S t 
Ofiso M . IlKlląnoe 5-1410 

Re/ id . teief. GRovehill (i-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m 
Trečiad. ir ftcStad. pagal sutarti 

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

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
653 W e s t 79th S t r ee t 

Rczid. 1908 South Troy Slrcct 
Vai. pirm., antrad., ketv., penkt. 

1—4 
trečiad. 

i r 7 — 8 ; 3 0 
ir š e š t . 9—12 

v. v. 

7. v. . x±. .* . . i 1336 So. 49th Ct„ Cicero 
SOllUCiai raštinga \r ap$lSVietu-! Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
si, kultūringa, išdidi it savim' 'Sostadienia.is 10—2 
pasitikinti tauta. Tokia išdidi, I __ 
kad tuo metu, kai gelež. uždan-! 

v. ir 4—6 
Buta i 1832 So. 49th Ot. 

} V 

* * • 

Pa rios atstovauja lietuviškumą, 
tys tėvai, būdami kilniomis as
menybėmis, laimės ir vaikus 
tiems idealams. 

Kun. J. Prunskis priminė, kad 
naujos gyvenimo sąlygos rei
kalauja jieškoti naujų veikimo 
formų. Gyvenant išsisklaidžius, 
dirbant įvairiomis pamainomis, 
sunkiau išvystyti organizuotą 
veikimą, dėl to reikia organiza
cinį frontą sustiprinti "partiza
niniu karu", kiekvienam paro
dant iniciatyvą savoj aplinkoj: 
kelti protesto balsą prieš žalin-

tą pagalvėlę ir knygą. 

panorėtų mokytis lietuviškai, 
kad ji pamiltų lietuvių kalbą, į ką ateitininkų išlaikomam m o k s ; d a Banytė laimėjo labai gražią 
Daug čia paveiks, jei jaunąją Į leiviui Vasario 16 d. gimnazijo- j latviškais ornamentais papuoš-
kartą sužavės asmenybės, ku- j Je. 

Buvo svarstoma ateitininkų 
suvažiavime reikalas; tai liko 
išspręsti vadovybei. Po susi
rinkimo ateitininkai sudėjo ge
rokai aukų Vasario 16 d. gimna 
zijos moksleivių šelpimui. 

J . Pr . 

K R O N I K A 
Chicagos moksleivių žiniai 
1953 m, sausio 31 d. (šį šešta 

dienį) 5:30 vai. vak. tėvų jė
zuitų namuose, 5541 So. Pauli
na Ave., įvyks moksleivių atei-

Pirmasis Detroito ateitininkų 
'visuomeninis pasirodymas šiais 
j metais buvo sausio.. 18 d. su
rengtas koncertas, kurio progra 
mą išpildė Clevelando vyrų ok
tetas "Ąžuolai". J. Polikaitis 

gos literatūros kūrėjus ir l e i - j t i n j n k u kuopos susirinkimas. 
dėjus, profesiniame gyvenime j Dalyvavimas privalomas kiekvie j S ^ r A V ^ K ! 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
Chicago 8, 111. 

Tel. YArds 7-8333 
BIshop 7-0480 

Namų pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai , 
valdymas, paskolos. Perrašinėjimai, 
vertimai, pajamų mokesčių pareiški-

veržtis augštyn ir iš ten savoj i n a m k u o p o s n a r i u l M a l o n i a i 

ideologijoj spinduliuoti, ateiti- j kviečiami norintieji prisirašyti 
ninku šeimų vaikai turi išeiti j j kuopoj narius, 
kaip galima augštesnį mokslai Aldona šapalaitė, pirm. 
katalikų mokyklose 

! gracijos ir natūrai, pagalba. 
1 -

IVnostabu, kaip Kramtomi: Guma 
Vidurio Laisvinto ta Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste 

• Čia ta paslaptis, kuria milijonai 
žmonių patyrS apie F1<;EN-A-MINT, 
ta modernia kramtoma g u m a — vi
durių laisyintoja. Taip, todėl FEKN-
A-MINT'O ve ikimas yra taip nepa 
prastai skirt ingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lais
vintoja! pradeda veikti perdaug ank
sti . . . jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintojų kiekis su
ardo virškinimą, pašalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą m a i s t ą . . 
žmogus Jaučiasi silpna**, <pavargęs. 

Bet Švelnus F E E N - A - M I N T yra ki 
i toks, Priimtais pagal nurodymus, Jlt-

veikia daugiausiai apatinSj viduriu 
daly — pašalina tiktai atmatas, bot 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo-
,os Havijautos. Vartokite F E E N - A -
MINT ir jauskitCs gerai, pilni gyvy
bės Nusipirktt F E E N - A - M I N T ! Kai
nos nepakeltos — dar 2 B e, 60c Ir 

iKWU I U C 

Tel. ofiso ffTfi. 4-«M»», rez PR. 6-7888 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. Ir sekmad. 

Tel. ofiso ST 3-2320, rez. H E 1-1030 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 VVest 77 St. 
Roz. 01)53 YVashtcnavv Ave. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 2—4 po pietų, 7—9 vak. 

Treč. ir šeštad. 2—4 v. p.p. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 7 — 9 kasdieną, šeštad. 3—6, 
Tel.: Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 5-2990 

Tel. of iso VI. 7-0583. rez. R E . 7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

22Q1 YVest Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
l lezid. 3241 VV. OOth P L A C E 

Tel. Ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kun. K. Juršėnas skatino veik 
ti į seimas, kurios savo dvasia 

Giedrininkių susirinkimas sau 
kiamas vasario 1 d. 3 vai. p. p. 

tolsta nuo lietuvybės, kas atsi- pas Viktutė Kleiviene, 6533 So. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINES. VVfTTNAUEK. BULOVĄ 
ir kt. šveicariški laikrodžiai tikra' 

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

W KIN-A-MINT 

Oflsaa Ir rezii1ftno1ia *"Arda 7-8626 
ii YArdbs 7-7410 

DR. G. J. BYJLAITIS 
Vidaus, vaiky, nervų gydytojai 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Aroher Av, 

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

Kitomis dienomis susitarus. 

Tel. ofiso WA. 8-8060. rez. CO. 4-118? 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kraiti.: 10S38 So. Ualmsl i Ave. 

Telefonas UEliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49th Ct., Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir R—6 y. v. 

Kutas 1001 So. -iuiii Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 3-321 o, jei 
neatsiliepia. Saukite KKd/.ie 8-2868 

DR. EM1LY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:80 v 

Trečiadienį tik susitarus 

Tel, ofiso YA. 7-5657. rez. HE. 7-490.' 

DR. FRANKC. KVtfiNN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS TRUMĄ: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. Jr fiestad. vak 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA l -4: t l0; Rez. CR 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-535)9, PR. 6-4782 

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

2 4 2 3 VVesl 0 3 n l S t r e e t 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL, 2—4 p. p. ir nuo 6—H} v. vak 
šoišt.'ul. 2 — <1 p. p. 

Trečiad. Ir sekmad. uždaryta 

Ofiso tel. P U 5-5575, re/ . VI 7-2 180 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michigan Ave. 
Valandos 8:30—10-30 ryte, 7—9 v. v. 

Treč. ir šešt. 8:30—10:30 ryte 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4615 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL. nuo 2—4 ir 6—8: trečiad., šeš
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-1787, rez. PR. (1-19S0 

Jei neatsil ieps viršminet1 telefonai, 
šaukite M l d n a y 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
.GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 YVest 16th Street 

Vai.; kasdien 5-8 p.p., šešt. 2-4 p.p. 
Tel. Ofiso TO :t-OOr>0 Kez.: K<> 2-2:t87 
Jei neatsiliepta šaukit Centra i 6-2294 

Tel. ofiso IIB. 4-212:1, rez. PR. 0-8184 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Hpee. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 v»k 
Šeštad. 2—4 p v p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnnhe o-1125 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Ilalsled St. 

Vai;:., L-4 ir 6-S vak. 
Šeštadieniais 1-4 v. p7 p. 

Tel. ofiso VI 2-1581 He/.. 1)K :5-(J7oO 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Halsted ir tt 1-os gatvių 

802 VV. 31st Str. 
PriSmimo valandos: 6--S:yo p. p. 

šeštadieniais i-—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

le l , ofiso PR. 0-«44tt, re/.. LIE. 4-5*150 

DR. F. 8. WiNSčCUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 0 YVest M a r q u e t t e Kd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; C iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pag:al sutartį 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 

DUOKITE Jį KITIEMS 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI ! ! 
. - • • 

Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 
smarkiausiai augančiu taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency o( thc United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji i i anksto neprižada, bet 
visada ilmoka aukšta dividendą. 

. 

MCSŲ TURTAS S1KKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

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

o*JH\i*y P A K E L , F re s iden t 

I II j I^VlCL I I V ' T I H M vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
J B. I U ¥ U | \ H į 71 i l i U i i PO P^tų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniai* 

nuo 9 ryto iki 2 po pietų, 

- I 

^el . ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7808 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų Ilgos ir akušerija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Aroher ir Californla Ave. 
VAL.: 2—4 ir 6—9 v. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 

Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatv6) 

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

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

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
Fl l lmore 3-2007 COlumbus 1-U1U0 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadway 
MELUOSE PAKK. 1LU 

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

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuctte Rd. 

V*AL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj 

• , — i m . . r - w • m ir i' i • n u n 11 i i II i mm • . . i. n,. 11 i , . . — . 

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. RE. 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. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie ,California Ave.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien n u o " l 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. 6»štad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. GUo. 6-1321, 
Joi nfatslUopia VTnponneH fl»89»'f' 

Ofiso ir buto telef. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šešt. vak. ir seknr. uždaryta 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Aroher Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 

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

keičia stiklus ir iv mus 
4701 S. Damen Ave.. Chicago, Ui 

gaukite — VA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CIJ. 4-0253. rez. YA. 7-«38> 

0R. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

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

Treč. ir šešt. 1-4 p. p 
Rez. 4420 So. Talman Ave. 

Tel. ofiso ('A. 0-0257. re/ . PU. 0-0059 

m. P. Z. ZfiLfiTORIS 
G Y D Y T O J A S - I R C H I R U R G A S 

1 8 2 1 S o . H a l s t e d S t r e e t 
Re/ id . 0000 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLympic 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1416 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. i 0-12, 2-0,7-H p p. 

penkt 3—6, 7—S p. p. 
3147 S. Jlalsted St , Chicago 

VAL.: pirm., treč.', še§t. S—8 D O 
penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Pi'igrnirno valandos pagal susitarimą 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truputy j rytus nuo'Californla 

IVI. YArds 7-7772 

DR. A. P̂  STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Prjčmiino laikas pagal susitarimą 

Telefonai GRovehill 0-0785 

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

6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu. 
i>0tįot«\nm» >• »{«.»•«.»,m M..«>A42 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 

> & • 

A t ' * 

TėL VArds 7- l82» 
Pritaiko akinius 
• Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisus ir akiniu dirbtuvp 
756 West 35th Street 

VAI/, nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tro 
člad. nuo 10—12; šežtad. 10—3 p. p. 

- ii 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

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

12;. 1:30 iki 3 vai. po pietų 
CAnal 0-O523 Platt Hl.i-

Tel. ofiso YA. 7-0564. rez MI 3-288' 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

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

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

PriSminio valandos pagal sutarta. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kcdzie Ave. 
Tel. Prospect 6-2635 

««», . . . . , . q . • • « . » . j įiiiiiill . . . . • • . - . . - ^ , M^^.—*^~^~^.*^. hMUMAAMM • - * ' - « — " ~ f • > • • • 
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Henry C, Lodge 
naujose pareigose 

sutvirtinimo, nes jis buvo lygiai 
respektuojamas abiejų didžiųjų 
Amerikos partijų. Bet Austino 
"senamadiška" iškalba ir elge
sys vargu ar derinosi prie ag
resyvaus Saugumo Tarybos dar 

Izoliacionizmą belaidojant 
Politicus 

viams vartus išeiti jį platų vieš
kelį bendrauti su visomis tauto
mis. Tie pavyzdžiai yra tik izo-
liacionizmo ledų pralaužimo vai
sius. 

šauksmas į lietuvių visuome-, Čikagos padangėje įvyko džiu-; prieš rusiškąjį imperializmą, 
botvarkės stalo. Austin, deja, ; ginantis reiškinys. Dešimt tau- kuris išaugo istoriniais laikais.! ̂ f .Cerai atsimenu, kai i n w m . 
retai kada galima buvo lyginti j tų, kurios labai atsargiai prade-! Rusiškasis imperializmas buvo| l ieI )OS o a. organizuotame ABJN 
su Višinskiu, Gromyko, Malikuljo darbą prieš metus, galop su-1 malšinamas didiesiems Lietuvos! f^testo milžiniškame susirin-
ar ir tuo pačiu britų Sir Glad- sitelkė. Taip pat džiugu, kad tos kunigaikščiams talkininkaujant 

atstovauti šį kraštą sen. Henry 

wyn Jebb, ka p pasteai tas pats organizacijos pirmininku yra saviems kaimynams, šiandieną 
Detroito dienraštis. išrinktas ne kas kitas, o lietu-1 mes turime bendrauti su tauto

mis siekiančiomis tų pačių tiks
lų. Ir galutinis tikslas — tautų 

tautiniame The American apsisprendimas etnografinėse 

Lodge, aišku, savo vardą dar | vis, mūsų energingas prof. Ge 
Naujosios administrac jos pa t u r ė g i W d l rbt i f parodyti, I Alminas Galva, kuria tame tarp 

skirtasis Jungtinėse Tautose k ą ^ B(?i j a u |fl a n k s č i a u 

žinoma, kad jis yra puikus, mo-

Knyga pasitarnaujanti Lietuvos bylai 
Cabot Lodge. yra gana įdomi ir d e r n i n ė a> m o k y k ) o s kalbėtojas, 
patraukli asmenybė. Pagaliau, 
ji-? nėra joks profanas ir politi
koje; tiek vidaus lygiai ir už
sienio. Antikomunistinių sferų 
pasitenkinimui reikėtų pabrėžti, J lietuviškos knygos mylėtojo rankas neseniai pateko labai 

gra»ai išleista knyga. Ji vadinasi "Pietų Kryžiaus Padangėje^ 
Tai Pietų Amerikos rašytojų novelių antolog.ja. tefOUok į atstovams tie-
lietuvių kalbon išvertė Povilas Gaudys. Knyga turi 480 pus- «l «» » * 
lapių. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas, veikiąs prie "Drau- • * •"*• Bene pirmasis jo 

„ , , .. susikirtimas su rusais buvo 
go redakcijos. „___ _ , a. T , 

šios knygos recenzija mūsų dienraštyje jau yra pasirodžiu- i 1950 m. Lake Success. Lodge 
si. Recenzentas ją augštai vertino. Ir teisingai. Jos vertėjas Į tada buvo biudžetinės komisi-
ir leidėjas savo darbą neabejotinai- gerai atliko, šio rašinio jos nariu. Vyko d skusijos del 
tikslas yra pažiūrėti ) knygos vertę visai iš kito taško. JT štabo narių viršlaikio mokė-

Mes sužinojome, kad leidėjai knygą "Pietų Kryžiaus Pa
dangėje" išsiuntinėjo keliolikai pietinės ir centrinės Amerikos 
valstybių žymesnėms bibliotekoms, pridėdami atitinkamą lydi
mą raštą. Neabejojame, kad knyga bus priimta tose bibliote
kose su ypatingu pasitenkinimu, nes kiekviena tauta, ar ji di
delė ar maža, galinga ar silpna, mėgsta kai jos rašytojų, me
nininkų ar kitokios rūšies p r ė jų darbai pasirodo užsienio rin
kose. . Tai paveikia ne vien į eilinį skaitytoją, bet ir į universi
teto profesorių, į politiką ir diplomatą. Šitas kelias, šitoji kul
tūrinė priemonė į tautų santykius įneša daugiau šilumos, drau
giškumo. 

Jei kada, tai šiandien ypač yra reikalingi Lietuvai draugai. 
Kovojantieji dėl jos išlaisvinimo visomis galimomis priemonė 

jimo, prieš kurį piestu stojo 
"darbo žmonių gynėjai" -
Kremliaus charakteriai. "Aš 
tvirtinu, -
ves Lodge, - - aš esu už dirban 
čruosius. Aš priešinuosi bet-
kuriam jų išnaudojimui. Darbi
ninkai negali būti skriaudžiami 
nerūpestingų darbdavių". Jį pa 
rėmė ir britų atstovas lordas 
Crook. Rusai turėjo nusileisti, 

pastabus, sumanus, greitos 
oi'ientao jos. Eisenhower:s, ku
ris daugeliu atvejų pabrėžė, kad 
jis giliai tikįs į JT principus ir 
skiriąs didelį dėmesį tai tarp
tautine organizac jai, be abejo, 
gerai žinojo, ką skiriąs atsto
vauti Ameriką. Tiek pats Lod
ge, tiek ir John Foiter Dulles, 
daugelį kartų Trumano valdy
mo metais dalyvavo įvairiose 
delegacijose Ir jiems puikiai pa
žįstama abipusė pasaulinė pa
dėtis. Jie, aišku, dirbdami tu
rės nuolatinį ir stiprų kontak-

o Jungtinių Tautų tarnauto- Kaikurie stebėtojai, sakoma, 
mis^tuiT'jų jieškotl ' Todėl mes ir džiaugiamės, kad Lotynų j J a m s mokamas viršlaikio atlygi- s t e b i s i > k a d L odge paėmė JT 

tą su pačiu prezidentu. Gi ame 
pašoko įsikarščia-j r i k i n ė j e g s t e m o j e p r iimta, kad 

JT delegatai ir Valstybės Sek
retorius yra skriami paties pre
zidento ir veikia tiesioginiais 
prezidento nurodymais. Tuo 
tarpu kitų kraštų JT atstovai 
priklauso tiesiogiai savoms už
sienių reikalų institucijoms. 

Amerikos rašytojų novelių antologija yra išleista ir kad j mmas. 
ji panaudojama tikrai geram tikslui — jieškojimui Lietuvai I Vėliau tas pats Lodge kirto-
draugų. Knyga, suprantama, siuntinėjama į Lotynų Ameriką si ^u Maskvos Višinskiu pilna-
nemokamai. Leidėjai pakelia ir išsiuntinėjimo lėšas. Todėl jie ' ties susirinkamo sesijos metu ir 
bus dėkingi, jei lietuviškos knygos mylėtojas pats įsigis knygą | politiniame komitete. Visi pri
r i e t ų Kryžiaus Padangėje" ir savo pažįstamą paskatins ją , pažino, kad energingasis ame-
nusipirkti. 

Kalbėdami apie draugų jieškojimą, neužmirškime, kad visos 
Lotynų Amerikos valstybės yra Jungtinių Tautų organizacijos 
narės ir jos viso? yra ratifikavusios Genocido Konvenciją, kuri 
yra reikalinga vedant kov^ su tautžudžiais. Vienokioj ar kito
kioj formoj iškėlus Lietuvos bylą Jungtinių Tautų forume, rei
kia turėti draugų, kurie ją paremtų. Iš šalies žiūrinčiam knygų 
siuntinėjimas, jieškant draugų įvairiose tautose, gali ir menku 
dalyku atrodyti, bet, neabejojame, kad Lietuvos laisvinimo 
veiksnių viršūnėse stovintieji kiekvieną gerą priemonę vertina. 
O ši Lietuviškosios Knygos Klubo pasirinktoji priemonė tik
rai yra efektinga ir remtina. 

f 
Ar sulauksime naujo posūkio užsienio politikoj 

Pirmoji naujojo valstybės sekretoriaus John Poster Dul
les kalba, pasakytoji praėjusio antradienio vakarą apie JAV 
užsienio politiką padarė neblogo įspūdžio. Pirmoj eilėj ji iš
blaškė visas abejones ir baimes dėl taip vadinamos izoliacinės 
politikos. Kalbėdamas savo ir dalinai prez. Eisenhowerio var
du, jis aiškiai pabrėžė reikalą visuose laisvuose kraštuose stip
rinti prieškomunistinį frontą ir kreipti daugiau dėmesio į bol
ševikų pavergtųjų žmonių gelbėjimą. 

Kaip visiems žinoma, daugelyje komunistų kontroliuojamų 
kraštų ir pačioj Sovietų Rusioj šiandien yra vykdomas sustip
rintas teroras. Ir visą eilę žydų, ligšiol stovėjusių komunisti
nių režimų priešakyje, Kremliaus budeliai veda į kartuves. 
Daug jų į koncentracijos stovyklas uždaro. Iš to spėjama, kad 
už geležinės uždangos vyksta kova, kurios Kremlius be naujų 
"valymų", naujų žudymų nebegali sulaikyti. Atrodytų, kad ko
munistų sistema ten rimtai subraškėjo, kad ten yra naujų iš
silaisvinimo vilčių. Dalinai tokių vilčių pareiškė ir sekr. Dulles. 
Netenka abejoti, kad sąjūdžiai prieš Kremlių už geležinės už
dangos yra padidėję. Tačiau nesitikėkime, kad pavergtieji ga
lės išsilaisvinti be pašalinės pagalbos. Tikrai neužteks tik žo
džiais per Voice of America ir kitomis priemonėmis gaivinti 
pavergtuosius išsilaisvinimo viltimis. Reikės konkrečių darbų, 
apie kuriuos p. Dulles neužsiminė. To pasigesdami, mes netu
rime galvoj skubų perėjimą iš šaltojo karo į karštąjį. Pirmiau
sia reikia, kad Kremlius pajustų kietą Dėdės Šamo ir jo draugų 
ranką. Gerai, kad p. Dulles pažadėjo valstybės departamentą 
išvalyti nuo komunistinio elemento. Bet, mūsų manymu, jisai 
turi imtis skubaus darbo, kad visą kraštą nuo to elemento 
galėtų apvalyti. 

Kadangi sovietų ir jų satelitų ambasados ir konsulatai yra 
pasidarę bolševikų šnipų lizdais, todėl tuos lizdus reikia išardyti, 
nutraukiant su Kremliumi ir jo pakalikais* diplomatinius ir ki
tokius ryšius. Taip pat yra skubus reikalas išvyti viaus ko
munistus iš Jungtinių Tautų organizacijos. Be to, turi būti už
kamšytos ir visos spragos, per kurias iš laisvųjų pasaulio kraš
tų plaukdavo | sovietiją visokios gėrybės, stiprinančios komu
nistinio fronto militarinį pajėgumą ir skatinančios jį prie toli
mesnių agresijos žygių. 

Prieš rinkimus patsai p. Dulles yra gana aiškiai nurodęs 
reikalą pereiti iš vadinamos "containmento" politikos į pa
vergtųjų tautų laisvinimo politiką, šitokio pasikeitimo ir lau
kiama. 

rikietis tikrai moraliai laimėda
vo, prieš garsiųjų sovietinių teis 
mų dar garsesnį prokurorą. Ne 

postą, jie manė jį gausiant ku
rią vietą kabinete. Bet tikriau
siai pats Lodge pageidavo pa
našių pareigų. Jis gi žinomas 
kaip betkurio izoliacionizmo 
priešas ir nesidomįs tarptauti
niais reikalais, problemomis. Jo 
naujosios pareigos, aišku, bus 
dėkinga dirva pamėgtajai sri-

veltui, bet visiškai prasmingai, čiai. Jo pareigos prilygsta am-
ir vietoje, laikraštis "The Det-
roit News" komentuodamas 
naująjį paskyrimą pastebi: — 
Kiekvienas, kuris tik matė sen. 
Lodge ir dabartinį mūsų atsto
vą JT Warren R. Austin darbo 
metu, turėtų sutikti, kad Jungti 
nių Valstybių tinkamas repre-
zentavimas dėl to sukeitimo tik
rai nei kiek nenukentės... — 
Austin, kuris anksčiau buvo se
natoriumi, Vermonto valstybės 
juristu bei obuolių augintoju, 
asmeniškai yra puikus žmogus. 
Jo paskyrimas į JT, be abejo, 
prisidėjo prie tos organizacijos 

basadoriaus vietai. 
Lodge paskyrimas primygti

nai rodo, kad ir po sausio 20 
d. Amerika daug dėmesio skirs 
JT, o šio krašto atstovavimas 
ten bus kurkas sėkmingesnis. 

A-is 

VAŽIUOJA IR VALGO 

Neseniai įrengtoje New Yor-
ko užmiestinių autobusų stoty
je kasdien prasilenkia apie 5,-
200 autobusų ir apie 160,000 ke 
leivių. New Yorke esą 23,000 
restoranų. 

Friends of ABN susirinkime pa
minėjo: "Siekiant išlaisvinti 
pavergtas tautas, turime būti 
vieningi toje kovoje ir palaido
ti tarpusavio izoliacinį išsiskai
dymą". 

Numanu ką turėjo galvoje 
ABN naujasis pirmininkas. Ats
kiros tautos, siejamos savo tra
diciškumo, skaudinamos savų 
žaizdų dažnai pamiršta, kad ir 
eilė kitų tautų pergyvena tą pa
tį likimą. JĮps pamiršta, kad to
ji liga, kurios buvo jieškoma ga
lybių izoliacionizme, savo tau
tinių reikalų saugojime yra gi
liai įsiraususi tautinėse ben
druomenėse. 

Toks išsiskaidymas turi būti 
palaidotas. Lietuviai savo bylos 
ofenzyvą turi siekti perkelti į-
vairiuose tarptautiniuose foru
muose, o ypač tuose,'kurie per
gyvendami savo gėlą geriau ga
li suprasti mus už kitus. 

ABN. Toji organizacija yra 
nenauja. Joje lietuviai veikliai 

žemėse. Tas tautų apsisprendi 
mas tegali būti įgyvendintas iš-
kovojant visas laisves, kurios 
atimtos tautoms už geležinės 

kime, nežiūrint nemažo pagarsi
nimo spaudoje ir per radiją, te
dalyvavo tik keli lietuviai. Ge
rai paruošta adv. A. Olio kalba 
sulaukė didelio pritarimo kitų 
tautų, bet patylomis praėjo mū
sų tarpe. 

Mūsų visuomenė turi sulaužy
ti tuos ledus, kuriuos galima 
pavadinti — įsijautimu savo 
kiaute. Kam neleidžia įvairios 

' _ ' , T . . . i sąlygos dalyvauti veikliai tebū-
Musų linkmė. Lietuviai jau | n i 0 n 0 r g n u o f i i r d ž i a i B p r i t a r ė . 

jais tos tėkmės, kuri nukreipta yra įsijungę eilėic tarptautinių 
organizacijų, nors toli nevisur 
jie naudojasi pirmaeile įtaka. 
Tačiau yra blogiausia, kad iki 
šio meto mūsuose nėra derinan
čios gairės. Apsčiai tarptauti
nių organizacijų yra nevienodi 
tikslai. Ir mes, iki šio meto, ne
same aiškiai suderinę savos 
veiklos ir apsprendę esminių 
politinės taktikos ir strategijos 
klausimų. 

Net veiksnių žmonės kelia 
klausimą: kaip vertinti federa
cijos ar kitų politinių santarvių 
klausimus. Tat terodo, kad mū
sų gausieji veiksniai jieško ke
lių tuo metu, kai reikia veikti. 

ABN aiškiai yra nusistačiusi 
visais politiniais klausimais. Ji 
nesiekia federacijos ne vien 

dalyvavo Vokietijoje ir P. Gau-1 dėl neturėjimo teisės, nes ji pri 
čiui teko garbė jam pirminin
kauti, čia, JAV toji organizaci
ja susikūrė visai naujais pagrin
dais, prisitaikant krašto sąly
goms. Čikagoje įsikūrusi orga
nizacija, kuri iki šio meto apima 
10 tautybių, tačiau netrukus ji 
apims per 25 tautybes, nes pas
taruoju metu pastebimas ja di
delis susidomėjimas, turi tuos 
pačius tikslus. Ši organizacija! sieksime. Ne juridiniai postula-
yra savaiminga, nepriklausanti I tai, ne politinės sąlygos, bet 
jokiai kitai organizacijai. Ji yra I istorinė tikrovė mus įpareigoja 
užsimojusi savo veiklą plėsti neitą tikslą įgyvendinti. Todėl ko-
vien vertikaliai pačioje Čikago-lva už etnografines sienas yra 
je, bet ir horizontaliai organi-1 amžinesnė, gali tęstis kelias 
zuojant skyrius visur JAV. i gentkartes, kaip politinės kon-

Tos organizacijos pats svar-1 junktūros. 

prieš mūsų tautos pavergėjus. 
Mūsų politikams nepaslaptis, 

kad vienas geriausių politinės 
kovos leidinių "The Ukrainian 
Quaterly", kuris pasiekia kiek
vieną senatorių, kongresmeną, 
tūkstantį JAV universitetų ir 
15,000 įtakingų amerikiečių iki 
šio laiko lietuvių liko nepanau
dotas. Paskutiniame numeryje 
šalę ukrainiečių garsenybių, už
tinkame italų ambasadorių A. 
Giannini, amerikiečius rašyto-

I jus James Burnham, C. E. Man-
ning ir kitus, tačiau nei vieno 
lietuvio, nors ukrainiečių Con-
gress Committee atstovas pris-
pirtinai klausė: kodėl? Deja į šį 
klausimą atvirai čia negaliu at
sakyti. 

ABN artimiausiu uždaviniu 
laiko praverti bendravimo duris 
tarp atskirų tautų. Jo tolimes
nis uždavinys sukurti veiklią 

klauso laisvoms tautoms, bet ir 
kitais samprotavimais. Esminis 
samprotavimas: lietuviai nega
li eiti į betkuriuos politinius 
junginius iki nebus išspręstas Pfopagsnda r suorganizuoti 
etnografinių sienų klausimas.^"™* m l l z l n ' « 1 « ' m * s t ° P***" 
Lietuviams buvo ir yra esminiu t o meetingą Čikagoje, gegužes 

men. pradžioje, kuris savo riks
mu nubudins dar snūduriuojan
čius. 

•Kartą mes turime sunaikinti 
izoliacinį išsiskaidymą, kad bū
tume taip kieti kovotojai, kaip 
yra kietas barbarijos nešėjas 
komunistinis bolševizmas. 

klausimu — Lietuvos etnografi
nių sienų iškovojimas. Tas tiks
las bus amžinas iki mes jį at-

biausias uždavinys supažindinti 
amerikiečius su pavergtųjų tau
tų tikslais. Supažindinti juos su 
komunizmu ir jo tikslais paver
giant laisvės trokštančias tau
tas. Nušviesti bolševizmo siekį-
įgyvendinti pasaulio revoliuciją 
nurodant jų tikslų įgyvendini-
nimą pavergtuose kraštuose. 
Visomis priemonėmis kovoti 

Šiose sąlygose lietuviai turi 
kartą išeiti iš izoliacijos. Tokį 
pavyzdį mums parodė ukrainie
čiai kviesdami visas ABN tau
tybes dalyvauti jų nepriklauso
mybės 35 m. paminėjime. Uk
rainiečiai, šiais metais, į savo 
meno festivalį pakvietė dalyvau
ti ne kurią kitą tautą, bet lietu
vius, šis kelias pravers lietu-

Kolchozų netvarka 
"Izviestijų" Nr. 301 pripažįs

ta netvarką net ir naujai peror
ganizuotuose, padidintuose kol
chozuose. Miestams, pramonės 
centrams reikia daržovių, bul
vių. Bet visa eilė artimesnių 
kolchozų tų dalykų neaugina. 
Augina kiti, tolimesni ir tai su
rišta su transporto sunkumais, 
išlaidų daugėjimu. 
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(Tęsinys) 
— Irena, kaip malonu, kad tu atsiminei tą seną 

Atsiminęs Černyševskį, jis staiga suprato, kad jo 
stengimasis suprasti Hėgelį ir černyševskį taip, kaip 
jis norėtų, reiškia pasaulėžvalginę ir ideologinę partie
čio hereziją, žiūrint į tai partijos požiūriu. Ši mintis 
slystelėjo jo sąmonėje ir išgąsdino jį. Irena pagavo jo 
minčių žaismą jo veide ir atspėjo, kad jis kažinką sle
pia nuo jos. Ji pajuto, kad jis gudrauja, slepia ir me
luoja. 

Jie stovėjo po kairei nuo stoties aikštės, prie 
augštos raižytos medinės tvoros. Iš už gelsvos tvoros 
kėlė savo žvilgančius, tartum lakuotus lapus jaunas 
klevas; ant drėgno kelio asfalto plito riebi automobilio 
alyvos dėmė. Irena, nuleidusi akis, žiūrėjo, kaip dėmė 

tradiciją, — pradėjo jis, pasisveikinęs su ja už rankos j ant asfalto švytruoja vaivorykštės spalvų atspindžiais, 
ir pastebėjęs, kad ji be šypsnio ir vis tyliai žiūri į jį. Ji šlykštėjosi, kad pagavusi jį gudraujant, meluojant; 

Kaikuriose politinėse sferose visdėlto yra kalbama, kad 
gen. MacArthur ir vėl bus grąžintas vadovauti militarinėms jė
goms, esančioms Tolimuose Rytuose, taip pat ir Jungtinių Tautų 
armijoms Korėjos karo fronte. 

— Kas gi atsitiko? — nesusilaikė jis nepaklausęs, ma
tydamas ją tokią susikaupusią ir rimtą. 

—Tu mane užmiršai, — ištarė ji. 
— Štai tau, kodėl gi taip? — vis stengėsi jis šyp

sotis. Irena buvo keistai rimta. 
— Argi tu nebemyli manęs? — pasakė ji. — Tu 

tikrai nebemyli manęs. Ir aš tai jaučiu. 
Ji kalbėjo su anksčiau jam negirdėtu kartumu jos 

balse. Tai paveikė jį. 
— Kam tie klausimai? Na, ir kam? Ir tas tragiš

kas tonas. — Jo šypsnis buvo tiktai išspaudžiamas ant 
jo lūpų, panašus įbesielę grimasą, šypsnio imitaciją, 
nes jb akyse Irena matė jo šaltą ir jai nežinomą min
tį. — Juk aš tau nesakiau, kad aš tavęs nebemyliu. Tad 
kam gi išgalvoti tokius klausimus ir dėl jų sukti galvą! 

— Aš turiu tai žinoti, — ištarė ji, tartum užsi
mąsčiusi. — Taip, aš turiu tai žinoti. Tai man labai 
svarbu. Aš nematau tavęs. Aš skambinau tau ir tuš
čiai. 

— Tu nori sugauti vėją lauke. Ir jeigu tai tiktai 
tiek ir būtų, — jis vėl pamėgino šyptelėti. — Juk tu ži
nai, kad aš nuolatos komandiruotėse. Ir partija... — 
čia jam dingtelėjo galvoje jo referatas ir Černyševs-
kis... — ir lavinimasis. Juk mes, komunistai, negalime 
taip įsisunkti į dienos dumblą. Lavinimasis, darbas su 
savimi. Viskam reikia laiko. Laiko ir didžiulės valios 
įtampos. e 

kad jis renka dabar pasiteisinimus, kurie yra melas, 
bet prieš kuriuos ji bejėgė. Jai buvo nemalonu žiūrėti 
į jo akis. Ir ji pasijuto negalinti ištarti jam žodžio apie 
paslaptį, kad jis tėvas. Ji pajuto savyje nenorą kalbė
ti su juo; ir neurozė, ėmusi rastis joje, kaip rūkas 
ties pelke, išgąsdino ją. Ji nusigando, kad gali pravirk
ti ir kad jis pamatys jos ašaras. Nusigando, kad pra
virkusį ji neteks savo skurdaus pasididžiavime prieš 
* • 

Viskas, ką ji sugalvojo pasakyti jam, laukdama 
jo ant stoties suolelio ir per tas ilgas jo nematymo die
nas, dingo joje, susilamdė į mažą aitrų kamuolėlį jos 
gerklės gilumoje. 

— Tu manei, kad taip ir nemyliu, — kalbėjo atsi
gavęs Vaitkūnas. — Ir primiršai, kas aš? ir kaip ap
krautos mano dienos. N 

"Jis meluoja", — skambėjo joje kartus nuspėji-
mas, baisus ir jai naujas, todėl ji nenorėjo juo pasiti
kėti aklai, ji norėjo tą nuspėjimą dar paanalizuoti. Bet 
Vaitkūno akių slaptingumas rodė jai, kad Vaitkūnas 
nenuoširdus ir neatviras. Jis nebe jos. 

Vaitkūnas pasilenkė prie jos ir pasakė: 
— Suprask, Irena, meilei intervalai reikalingi. Ta

da viskas ir nauja, ir puošnu. Kitaip viskas panašu į 
vestuves prie altoriaus su žiedų keitimu ir medaus mė
nesiu. Meilės parodija, miesčioniškumo idealas. Tu būk 
augščiau už tai. Aš tave gi prašau. Paprask prie inter

valų, tada viskas bus kaip nauja, — jis pasilenkė prie 
jos dar arčiau ir prašnabždėjo. — Tu sakai nemyli, o 
užplanuok kad ir šį sekmadienį kelionę į Vilnių. 

Irena atsilošė nuo jo. Jis pasirodė jai girtas esąs. 
Ji pasijuto, kad ji laikoma gatvės moterimi. Tartum 
skeltų jai skaudų antausį! 

— Ne, ne, tiktai ne tai, — su pažeisto išdidumo 
virpuliu balse ištarė ji protestuodama. 

— Ne, ne, aš nenoriu, 
— Matai, kalbi, kad nemyliu, o ir pati prieš mane, 

— ištarė ir jis pasimetęs. , 
Ji juto, kad kamuolys gerklėje gali išsiveržti rau

domis. Stengdamasi būti, kaip ir jis, jam neatvira, ji 
ištarė su sarkazmu jo žodžius: 

— Intervalai — koks geras žodis — tikrai aš pa
sistengsiu apsiprasti su intervalais. 

Jis dabar atsakė rimtai, be įsiteikiančio šypsnio:. 
— Taip padarytum labai protingai. Meskis dar į 

visuomenę. Dabar tokia stoka nuoširdžių darbininkų. 
Partija tave palaikys. Lavinkis. Tokia didelė laimė la
vintis. 

Riebi automobilio alyvos dėmė vis plačiau skydo 
ant drėgno asfalto. Alyvos sluogsnelio persiplėšimuo-
se raibuliavo spektro spalvų varsos. Irena vėl paste
bėjo tą dėmę. 

— Aš negaliu ilgiau, — pasakė ji, — aš galiu pa
vėluoti. 

Už tvoros, prie kurios staptelėję jie kalbėjo, žy
dėjo akacijos. Jos buvo apsipylusios smulkiais gelto
nais žiedeliais. Akacijose siautė žvirblių čirškimas. 

Vaįtkūnas nulydėjo ją prie autobuso, bet nenuva
žiavo Įtartu. Jis grįžo atgal į stotį pusryčiauti. 

— Intervalai — tikslus terminas. Ir raminantis. 
Geras gydytis nuo meilės, pagalvojo jis, stengdamasis 
galvoti apie pasikalbėjimą šalčiau. Gailesčio, kurį jis 
nujautė anksčiau, galvodamas kada nors galutinai nu
traukti su Irena, nebebuvo. Gailesčio ir savęs kaltumo 
jausmo nebebuvo visiškai. Buvo malonus išaiškintos 
padėties jausmas. 

(Bus daugiau) 

Copyright, 1953, by Aytbor 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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LIETUVIAI KATALIKAI 
VETERANAI VEIKIA 

Detroito Lietuvių Katalikų 
Veteranų organizacijos naujoji 

savo veikimą: didins narių skai^ 
čių ir veikliau įsitrauks į lietu
vių katalikų akciją. Visi Det
roito ir apylinkės lietuviai ka
talikai veteranai ,tarnave I ir 
II Pasauliniam kare, kviečiami 
užsirašyti nariais. Veteranai 
jau veikia beveik du metus ir 
yra pasireiškę įvairiose srity
se. 

Mūsų veteranai vienbalsiai 
nutarė prisijungti prie Catholic 
War Veterans of America, dirb
ti katalikiškoje akcijoje ir taip
gi prisidėti prie Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimo. 

Nario mokestis ~~ $5 me
tams. Norintieji būti nariais,: 
prašomi kreiptis j Raymond1 

Medoriį, kuris rūpinasi narystės 
reikalais, telefonu LOgan 3-
8949. 

Nauji nariai kviečiami atsi
lankyti j veteranų susirinkimą, 
kuris įvyks vasario 2 d. 8:30 
vai. vak. Veterans Memorial 
Building. Susirinkime dalyvaus 
Vincas Banionis, Ali American 
futbolo žvaigždė, Detroit Lions 
komandos narys, irgi veteranas. 
Bus rodomas filmas iš r ; a c t ų 
metų futbolo žaidimų. 

Veteranai ruošia linksmą po
būvį nariams ir draugams va
sario 7 d. Informacijų reikalu 

Custer, Mich. 
Pagelbėjo vyskupui ir 

tremtiniam? kunigams 

Kun. B. Marčiulionis, Custer, 
Mich., klebonas, sausio 25 d. 
šventė 10 mstų kunigystės su
kaktį. Gražiame vietos para-
piečiu suruoštame minėjime da
lyvavo net 14 Grand Rapids. 
Mich., vyskupijoje gyvenančių 
lietuvių tremtinių kunigų. Lu-
d'ngton, Mich., dekanas Very 
Rev. B. Winowiecki savo svei-

bus pakviesti perskaityti rasi-1 sausio 8 d. šv. Petro irv Povilo i k i ™ m o kalboje pažymėjo, jog 
nius per Lithuanian Melodies bažnyčioje, palaidota parapijos k u n - . * Marčiulionis daug pa-

Po motinos mirties, §"2lbeJ° G r a n<* Rapids, Mich., 

Grand Rapids, Mich 
Kas naujo pas mus 

Rozalija Rėklaitienė, 92 m., 
bene bus seniausia šv. Petro ir 
Povilo parapijos narė. Jos akys, 
dar geros, nes gali skaityti. Ji 
gyvena kartu su dukra ir žen-

mokyklą arba per Lithuanian tu — Ona ir Bernardu Nauja-
Melodies radijo valandėlę. Kon Į liais* ir anūke Phylis. Ji taipgi 
kursas bus vasario 14 d. 10 j turi du sūnus, daug anūkų ir 
vai. ryte šv. Antano parapijos proanūkų. 

- - « » * - s ~ - - u - " ^ r f | mokykloje. Rašiniai rašomi mo j Pranciška Jurkšaitienė mirė 
valdyba nusistačiusi praplėsti | ^ J ^ > r y k o m i s i j a ! s a u s i o 4 d . s e n e l i u p r ieglaudoja 

patikrins rašinius. Laimėtojai | Už jos sielą pamaldos atlaikytos 

jiems pasakė: "Mano namai — 
tai jūsų namai". Tenka pažymė 
ti, jog tremtiniai kunigai jo na
muose randa visada nuoširdų 
priėmimą. _ 

Kun.gų tremtinių vardu gra 

Lietuva, o tik stebisi kenčian
čios Lietuvos sūnų energija. 

Kun. Marčiulionis visiems 
nuoširdžiai padėkojo ir ypatin
gai priminė, jog minėjimo pa
ruošime daugiausia dirbo ir va

žias sveikinimo kalbas pasakė \ d o v a v o J° v i k a r a s k u n - M- K i r 

kun. J. Tamulis angliškai ir 
kun. J. Riauba lietuviškai. Kun. 
Jul. Korsakas paskaitė įrašą 
visų tremtinių kunigų vardu 
įteikiamoj dovanėlėje brevi
joriuje : "Nuoširdžiam 

kilas Longinas 

Kiek dar yra DP Vokietijoje 

Lithuanian 
programą. 

Lithuanian Chambcr of Com 
merce of Detroit (Vaizbos Bu
tas) susirinkimas įvyko antra-

kapinėse. 
už kelių dienų mirė nuo širdies • vyskupui pristatydamas lietu 
smūgio sūnus Pranas, rastas ne ! v i u s . tremtinius kunigus į vys 
gyvas ant kelio netoli darbo vie-

dienio vakare. Vaizbos Butas j tos. Pranas Jurkšaitis palaido-
ruošia smagų balių vasario 11 tas sausio 16 d. 

mą Užgavėnių vakarą su nepa
prastai gražia skaut'ška prog-

kreipkitės į Rengimo Komisijos ] rama. Pasirodys visi skautiški 

d. Silver Crown Haliroom. 
Lietuvos Vyčiai vėl ruošia 

Kristaus Kančios vaidinimą. 
Plačiau bus pranešta vėliau. Vy 
čių "bovvling" žaidimas vyksta 
kiekvieną ketvirtadieni 7:30 
7:30 vai. vak. Hali - Dodds Rc-
creation. 

Windsoro Liet. Bendruomenė 
ruošia puikų koncertą ir balių 
šį šeštadienį 7 vai. vak. kroatų 
salėje, 2520 Seminole, Windsor, 
Kanadoje. Visi Kviečiami į kon
certą. 

KAT. KORKSP. KLUBAS 
15756 Leaure A ve., 

Detroit 27, Mieli. 
Tel. BK. 3-5*224 ir VI 2-3394 

l JŽG A V RNIC V AK A RA S 

.Skautės ir skautai vasari' 1\ 
d. buv. lietuvių salėjo 'Vemori 

Fred Sevec mirė praeitą sa
vaitę. 

Adelė Grigeltenė pastaraja
me šv. Rožančiaus Draugijos 
susirinkime išrinkta tos drau
gijos pirmininke. Vicepirminin
ke išrinkta Marijona Aleksnis. 
Kitos valdybos narės paliko tos 
pačios. ' 4 

Mary Margelis 'išrinkta šv. 
Petro ir Povilo Guild Draugijos 
pirmininke. Ši draugija vasario 
7 d. rengia šoktų vakarą £v. 
Jurgio Draugijos' salėje 

ŠV. Petro ir Povilo parapi
jos Home ir School Association 
rengia "Kiddie Carn ivar (vai
kučių karnavalą) vasario 1 d. 
šv. Jurgio Draugijos salėje. 

L. Vyčiau kuopa sausio 31 d. 
rengia * šokių vakarą šv. Fetro 
ir Povilo Draugijos salėje. 

Josie čižauskaitė buvo viena 

kupiją, kuriai kunigų trūksta. 
Tremtiniams kunigams kun. 
Marčiulionis taip pat labai 
daug pagelbėjo. Jis pasirodė 
kaip tikras nuoširdus lietuvis ir 
artimo meilės ne tik skelbėjas, 
bet ir vykdytojas. Jis daugelį 
tų kunigų atsivežė iš Chicagos, 
juos globojo ir tebegloboja. Jis 

Dar apie 200,000 DP yra Vo-
Lietu- j kietijoje, rašo W. G. Middelma-

viui, Tikrajam artimo ir Dievo!nas> pabėgėlių ministerijos pa-
Meilės Skelbėjui ir Vykdyto- reigūnas, "Neur Zeitung" dien-
jui..." Ir suskambėjo lietuvis- į r a š č i o Nr. 267/1952. Be to, esą 
kas "valio" ir "Ilgiausių Metįų". 

Gražių dovanų įteikė ir svei
kinimo kalbų pasakė vietos pa-
rapiečių organizacij ųatstovai. 
Pažymėtina p. Daunoro kalba. 
Jis pasidžiaugė visais naujais 
lietuviais ateiviais 3lą, kaip 
senosiom kartos č:a ateivių tar
pe atstovas, matai, kad lietuvių 
vardas, kas Kart. garsėja. Nelie
tuviai jau nebeklausia, kur ta 

dar apie 250,000 svetimšalių, ku
rie neįeina į Jungt. Tautų Augš-
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tojo Komisaro Pabėgėlių Rei
kalams schemą. Fed. Vokietija 
DP išlaikymui po karo sumokė
jusi po karo Unrros ir Iro or
ganizacijoms 2,48 milijardus 
markių, o vokiečių tautybės pa
bėgėlių reikalams apie 25 mi 
lijardus markių. 

500,000 dolerių tremtinių rei
kalams perdavė JT Augštasis 
Komisaras Pabėgėlių Reikalams 
šešioms tarptautinėms katalikų, 
kų, protestantų ir žydų šalpos 
organizacijoms. Tai dalis tų 
3 milionų dolerių, kuriuos For
do Fundacija paskyrė pabėgė-
liams iš komunistinių kraštų. 

ir 25 g-vių kampas) ruošia links i iš Aquinas College Alumni pa 

pirmininką Andrew Stoką te
lefonu TIffany 6-0228. 

T R U M P A I 

Mirė 2 I pas. karo veteranai. 
Julius Mitkus mirė sausio 24 d. 
Veteranų ligoninėje. Už jo sie
lą pamaldos atlaikytos šv. An
tano bažnyčioje. Palaidotas sau 
sio 28 d. Olivet kapinėse. John 
Zager (Zagrickas) mirė sausio 
24 d. Henry Ford ligoninėje^ 
Už jo sielą pamaldos atlaikys 
tos šv. Antano bažnyčioje, pa
laidotas Holy Sepulchre kapi
nėse. Lietuviai katalikai vete
ranai sukalbėjo Šv. rožančių, 

Juozas Salinis atnaujino 
"Draugo" prenumeratą. Jis 
yra ilgamet* . "Draugo" skai
tytojas. 

Jonas ir Ona Žvirbliai mini 
40 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Yra išauklėję devynių 
vaikų šeimą. Jų dukra yra vie
nuolė pranciškietė sesuo Ma-
rietta. Žvirbliai turi devynis 
anūkus-eji, 

Kthvard ir Mary Waitkus mi 
ni vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jų dukra Marie VVaitkus mini 
gimtadieni tą pačią dieną. 

Katrė VVasukonis grįžo na
mo po sėkmingos operacijos. 
Linkime geriausios sveikatos. 

Lietuvišku knygų galima įsi
gyti spaudos kioske, kuris vei
kia prie šv. Antano lietuvių baž 
nyčios. Cia pat galima užsipre
numeruoti "Draugą" ir kitus ge 
rus leidinius. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
metinė vakarienė įvyks vasario 
8 d. 4:30 vai. p. p. parapijos 
salėje, Schaefer prie Grand Ri-
ver. Bilėtai gaunami pas para
pijos komiteto narius arba pas 
Lietuvos Dukterų Draugijos na 
res, kurios rūpinasi vakarienės 
suruošimu. 

Lithuanian Melodies radijo 
valandėlės konkurse, prižiūrint 
Lietuvių šeštadieninei Mokyk
lai, bus duodamos dovanos už 
geriausius rašinius Lietuvos Ne 
priklausomybės šventės tema. 
Visi jaunuoliai iki 16 metų gali 
dalyvauti konkurse. Visi, no
rintieji dalyvauti konkurse, te-
užsiregistioioja per šeštadieninę 

vienetai su savo naujausia i nu
meriais. Programoje kartu d a 
lyvaus ir visi $iūrovai> Gros ge 
ras Starkos orkestras. Įvairu
mai — netikėtumai šokių me
tu: daines žaidimai, dovanos ir 
tt. Bufeto gerumą sužinosite 
tik "ietoje išbandę. Biletai raū-

r engimo narių. Parengimas įvy 
ko sausio 24 d. 

Joyce Gedrfo ir Carol Landis, 
abi lietuvaitės, dalyvavo opero
je "Desert Song", kuri buvo pa-
statyta miesto salėje. 

Marijona Alksnis, Kotryna 
(Jillis ir Jonas Tamulis sausio 
23 d. tapo JAV piliečiais. 

Nauja klebonija. Šv. Petro 
ir Povilo parapijos klebonija 

narni iš anksto pas 
skautus ir p r b įėjimo. Pradžia 
7 vai. Pabaiga 1 vai. Lauksi
me atsilankant daug svečių. 

Rengėjai 

skautes, j greitai bus statoma. Sena kle
bonija parduota parapieeiui. 

V. M. R. 
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SIUVAMOS MARINOS 
ii 

RASOM. MAŠINĖLES 

__BBf 

4170 S. A r c h e r B I s h b p 7-1045 
Perka, taiso, elektrifikuoja 
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KLAUSYKITE: 
L I T H U A N i p MELODIES 
STOTIS VVI'AO BANGA 1050 Kili. 

ki<'k\ieiu) sekimui, :t:(M)—8:30 
(Detroit laiku) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
15750 Lesure A ve. 
Detroit 27, Mich. 

Tel. Hlt<m<lwa,v U-3221 

Lietu vi v choro pagerbimas 
Amerikietės lietuvis Antani

na Totoraitienė, Agota Grigelie-
nė, Uršulė Sakalauskienė ir Kot 

| ryna Gylienė, reikšdamos dėkin 
| gumą šv. Petro ir Povįlo pa

gaunamos goriaustcmia sąlygomis | rapijos chorui už gražius lietu-
ARCHER SIUVIMO C E H T R t l v i ž k u ^ S i e c l ° . 1 i m u s ' suruošė vai

šes pas svetingus Kareckus. Vi
si skaniai, "kirto" lietuviškas 
dešras. 

Choristai ir artimieji kelias 
valandar. linksmai praleido lai
ką. Vaišėse dalyvavo choro ve
dėja Salatkier.ė ir choro rėmė
jas kun. J. Riauba. Akordeonu 
grojo Jonas Belinis. Visi dėkin
gi vaišių ruošėjoms. 

Vasario 16-slos minėjimas 
Lietuviu choras ii-, tautinių 

šokių grupė uol'ai ruošiasi Va
sario 16-sios minėjimui, kuris 
Įvyks vasario 15 d. šv. Jurgio 
salėje. 

Vasario .14 d. choras ir šokių 
grupė vyks j Muskogon ten mi
nėjimo programą paįvairinti* l 
Muskegon pakviesta ir jauniau
sioji keturių ' metų dainininkė 
keturių metų Girginų Nijolė, ku 
ri dabar moka dainuoti jau 23 
lietuviškas dainas. Ji ten pasi
rodys ir kaic mikli, pagal savo 
amžių, pianistė. J. P. 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
3451 So. Oakley A ve. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname btletti*, viešbučius ir sutvarkome vlsiifi su kelione suristus 
dalykus. TURIMK LIETUVIŲ SKYRIŲ. Pildome afidevitus. Keliones 
planuokite iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvai* taip Ir laivais, . tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk 
darni biletus pas mus nemokėsite l>rangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei į geležinkelio stoti a r aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienole vietoje — PAS MUS. 

^~ SOTUS ALKANAM PADĖK! 
AID OVi:RSl,AS, Inc., 3133 S. Halsted St., Ohleago 8, tel. 1)A. 0-3850 
Bendrove siunčia maisto .siuntinius j Vokietiją ir kitus kraštus, Iš
skyrus SSKS. Pristatymas t runka upio 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
ift Europos sandeliu. Pilnas draudimas. Iteikal. pilno siunt. sąrašo. 

Siuntinys Nr. 3 — $0.20 
4 sv. rūkyt ii lašiniu 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 av. margarino 
1 HV. kiaulienos mėsos 

Siuntinys Nr. 12 ^S $0.40 
2 sv. rūkytų lallnpų 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys N r. t«> — $0.9."> 
1 sv. rūkytu lašiniu 
2 sv. kiauliniu taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
! sv. šokolado 
4 '„£ sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 0-7 
l(i sv. cukraus $2.Mi 
M) sv. b. kviet. miltų $2.50 
!t sv. gryn. kiaul. taukų $5.25 

3£ 
tir 
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NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie. kurie kenčia nuo REINU AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sedetl ir naktimis mie
goti, nes jų užsisenejuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežCjima ir , skaudėjimą senų at
virų ir ška-dančių žaizdų, uždSkite 
DEGtJLO Olntment. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins juaų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. J is taipgi pašalina nieže-
limų. ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'8 FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir pcrplyšlmą. ta rp-
plrščių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančio* Ir suskilusios odos Jis 
yra gera gyduolS visų Išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Olntment suteiks ium 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų l r 
nležlnčlų kojų. I.egu-
lo Olntment yra par
duodamas po ?I et.. 
$1.25 ir $3.50. Plrkir 
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkSse Ir Mii-
waukee, a r b a a t-
siųskite money orde 
rj 1 — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, 111. 

MUlberry 5-3694 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PE!ISTAT0M! 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes pagaminamo baldus ir ' 
pagal jūsų užsakymą 

t" 

: i ^ 

Lietuvių krautuvo 

2310 W. Rooseveli Road 
Tel. SEeley 3-4711 

^ : 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais iki 9:3() 
Atidarą sokmadleniais nuo 11 iki 4:S0 vai. popiet 

& 
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PRADEK TAUPYTI PAS... 

L A N D S A V I N G S 
AM) LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, III. 
Telefonas: LAfayetto 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

^ 4> 
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1952 
NAUJI PLYMOUTH'A! 

Pristatomi už $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 
arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 2EMAS KAINAS 
lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokama* patarnavimas leidimams ir apdraudal. 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
— 

4030 ARCTTTCR A VE.. CafnCAGO 32, ffX. Telef. Vlrginia 7-1515 

1953 METU NAUJOS PREKES 
Televizijos VISŲ žymiausių išdirbysčiy. Kaina nuo 

$99.95 už 17 coliu ir aukščiau 
Automatiškas patefonas, patsai maino visus 

rekordus. Grafonola Simfonetta $ 8 9 - ^ 
Su springsu gramofonas $(9-^^ 
F. M. ir A. M. radio >.. . $$29-95 ir aukščiau 
Piano akordijonai, 120 basų, už $99-95 ir aukščiau 

:=5s 

Spinet mažučiai pianai už $299-95 ir aukščiau 

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

Rašomos mašinėles su tikru lietuvišku raidynu. Turi at
skirai raides—akcentus. 

Smith-Corona rašomos mašinėles po . . $49-^5 ir aukščiau 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI 

wmmm \ 

VVith Built-Jn Aerial for 
Both UHF and VHF 

3 lietuviai televizijos inžinieriai ekspertai sutaisys JŪSŲ 
televiziją ar radiją sąžiningai. Telef oliuokite C A 5-7287 
DYKAI DOVANOS. ATSILANKIUSIEMS NEREIKIA PIRKTI. 

DYKAI DOVANOS PIRKĖJAMS 

JOS. F. MJDRIK, INC. 
3241 S. Halsted St., Chicago 8, Illinois 

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

ir ketvirtadieniais. KiUis vakarais iki 6 vai. vakaro. 
Ncdeliomis uždaryta visą dieną 

Pas Budrika u»/o ir elektros bilos užmokamos be jokių ekstra 
mokesčių. American Kxpress Money Orders 

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

• • - • • — - - - — - • 
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Naujosios Anglijos žinios 
Boston, Mass.-

Teisininku veikla 

Vietos lietuviai teisininkai, 
kurių skyrių sudaro tik 15 as- Į 
menų, pernai parodė gražią j 
veiklą. Per visus metus kiek
vieną .mėnesį šelpė vieną teiiri-
ninką ligonį Vokietijoje ir vie
ną džiovininką Šveicarijoje. Su
organizavo būrelį asmenų Diep-
holzo gimnazijai šelpti ir da 
bar kas mėnuo siunčia po $20. 
Jiems paskirtas pirmos klasės 
mokinys Osvaldas Kušneraitis, 
gim. 1941 m. spalia 12 d. Pa
nevėžyje. Per metus sudėjo 
$490 ir visus pasiuntė per Bal-
fą ligoniams šelpti. Birželio 
14 d. proga pasiuntė visiems 
Mass. valstybės senatoriams ir 
kongresmanams į VVashingtoną 
raštus, kuriuose nušvietė Lietu
vos tragediją ir prašė paremti 
Lietuvos laisvinimo bylą. Iš vi
sų gauti prielankūs ir nuoširdūs 
atsakymai. Šiuo metu tas pat 
padaryta naujajam prezidentui 
ir Mass. valstybės senatoriui 
Kenedy, kuris neseniai paskir
tas į McCarthy priešvalstybi
niams gaivalams tirti komisiją. 

Vydūno laiškas 
.Prieš Kalėdas teisinirskų, drau 

gija pasiuntė $20 pašalpos mū-j 

vieną skatiką užsipelnyti. O 
tad Jūs is to man tiek suteikiat. 
Ar gal kiti Jus tam ir dar pa
rėmė? Tik nežinau, kaip galė-
tiau dar žymiau atsilyginti, 
kaip su tokiu laiškeliu. Bet 
priimkit maloniai mano žode
lius! Linkėdamas Jums palai
minimo i s Didiosios Malonės 
sveikinu nuosirdiai. Vydūnas". 

(Laiško kalba ir rašyba ne
taisyta). 

Didelis milingas dėl naujo 
imigracijos įstatymo 

Vasario 6 8 dd. Bostono 
Kolegijos iniciatyva šaukiamas 
įvairių tautybių ir visuomenės 
atstovų pasitarimas dėl naujo 
imigracijos įstatymo, vadinamo 
McCarran Law pakeitimo. Su« 
sirinkimą globos ir kalbą pa
sakys Bostono arkivyskupas R. 
J. Cushing. Vienai dienai susi-

Waterbury, Conn. 
Choro sukaktuvinė šventė 

Sausio 25 d. erdvioje para
pijos salėje didelė waterburie-
čių minia žavėjosi šv. Juozapo 
parapijos choro 30-ju metiniu 
koncertu ir pakilia nuotaika da 
lyvavo choro ilgų metų darbo 
sukaktuvinėje šventėje. 
Sol. J. Augaitytės koncertas 

Savo metiniuose koncertuose 
choras programoje turi ir sve
čių. Šiemet tokiu mielu svečiu 
buvo operos daininikė Juzė Au 
gaitytė (iš Philadelphijos, Pa.). 
' Sol. J. Augaitytės koncertas 
susidėjo iš trijų dalių. 

Pirmojoje dalyje ji dainavo 
Ramanausko "Prapuoliau mo
čiute", Banaičio "Vai nėra nie
kur", Račiūno "Už stalo sė
dau", Šimkaus "Palankėj" ir 
(ovacijoms apraminti) Gaubo 
"Dainelė". 

Antroje dalyje: Bize to "Ouv-
re ton coeur", Puccinio ariją iš 

rinkimui pirmininkaus Bostono į "Madame Butterfly", Mascagnio 
lietuvių parap. vikaras kun. A. i «TJn di ero piecina — Iris" ir 
Abračinskas, kuris ypatingai (Y& pakartotinai kelis kartus 
susirūpino, kad tas įstatymas, scenon iššaukta solistė padai-
būtų pakeistas lietuvių naudai | navo) Mascagnio "Burtai — 
Malonu, kad čia gimęs lietuvis 
kunigas taip energingai ėmėsi 
ginti nuskriaustų lietuvių rū
kalus. Jis yra smulkiai susipa
žinęs su naujuoju įstatymu. Tei 
sininkų valdyba ėmei', iniciaty
vos sausio 31 d. sušaukti įvai-

myli, nemyli". 
Paskutiniojoje savo koncerto 

dalyje J. Augaitytė dainavo: 
Aleksio "Graži čia giružė", Sar 
paliaus "Tylūs vakarėliai" Lau-
menskienės "Vakaras", Kalvai
čio "Serenada" ir Petrausko 

Choro koncertas 
Skaitlingas (apie 60 dainin-

kų) parapijos choras sukaktu
viniame koncerte užsirekomen
davo pagirtinai puikiai. 

Jis dainavo: Aleksio "Berneli 
mūsų", Vanagaičio "Tu ir aš" 
(solisčių partijas dainavo M. 
Andrikytė, ponia Natalija Col-
ney, S. Stulginskaitė ir ponia 
Adelė Golas), Sasnausko "Kar
velėli" (solo partiją dainavo A. 
Jarus. Šią dainą, choras dedi
kavo savo dvasios vadovui kle
bonui kun. J. Valantiejui, dide
liam tos dainos mėgėjui) ir A-
leksio "Mes grįšim ten". Tai 
buvo numatyta ir programoje, 
bet publika reikalavo daugiau 
ir priedų ji gavo "Gražiai žy
di apynėlis". 

Chorui dirigavo pats jo ve
dėjas komp. A. Aleksis: akom
panavo svečias iš Bridgeporto, 
Conn., muzikas A. Stanišauskas. 

Teisingai pagiriant choro dai
navimą, reikia pridėti ir tai, 
kad choristų išvaizda buvo šven 
tiška: tvarkingai apsirengę vy
rai, o moterys, tai ne tik pui
kios dainininkės, bet*ir tikros 
gražuolės". 

Sukaktuvinė dalis 

O. Andrikytė ir V. Kiaunytė 
komp. Aleksį pagerbė puikių gė 
lių puokšte ir įteikė jam choro 
dovanėlę. 

Savo žodyje komp. Aleksis, 
visada iškalbingas, šį kartą ban 
dė išsiaiškinti, kad sunkiai ga
lįs kalbėti iš susijaudinimo, nes 
gėlių gavęs... pirmą kartą savo 
gyvenime, ir iš džiaugsmo, kad 
choro pastangos ir jo daugelio 
metų darbai lietuviškame gy
venime įvertinami. 

Choro vedėjas kvietė jauni
mą ir senimą (nuo 16 ligi 60 
metų) vienu žodžiu •— visus, pa 
gal šūkį "Kas myli lietuvišką 
dainą ir giesmę'", dėtis į chorą, 

papildyti jo eiles ir tuo būdu . 
stiprinti lietuvybę. j 

Sukaktuvininkus komp. Alek 1 
sį ir chorą dailiu žodeliu pasvei
kino tremtinys Gelumbauskas. 

Oficialioji dalis buvo baigta 
Lietuvos himnu, kurį, chorui 
vadovaujant, giedojo vsi šven
tės dalyviai. 

B. Lietuvaitis 

« * i f » « « ? 3£&š£ <3^ 

sų rašytojui Vydūnui, gyvenan-1 nų lietuvių visuomenės gmpių j "Eglės atsisveikinimas". Nors 
ir ilgos programos išvarginta 
dainininkė scenon .buvo vėl iš 
naujo ir iš naujo gausiais plo

čiam šiuo'metu Vokietijoje. Ką j < Alto, Balio, vietinių lietuvių 
tik iš jo gautas laiškas, kuris! advokatų, ateitininkų, vyčių, in 
įdomus, .manau, ir plačiai vi- žinierių ir kitų organizacijų) 
suomenei: "Didiai gerbiamas pasitarimą, kad paaiškėtų lie- jjįmais iškviečiama ir turėjo dar 
Tautieti, gavęs Jūsų dovį, sa-! tuvių tuo reikalu nusistatymas, j padainuoti. Ji pridėįo Gailevi-
kau širdingai atiu. Bus mani Tame pasitarime tą klausimą,čiaus "Juokdarį mėnulį" ir, o-
parama, nors savo kukliam gy-| referuos kun. Abračinskas. jvacijdms padėdama tašką, šio 
venimui užtenku su tuo ką Vo- Toks lietuvių nusistatymas bus > visų buvusių 29 koncertų or-
kietiai man moka. Bet išimti- pareikštas bendrame tautų mi- įganizatoriaus ir sukaktuvininko 

t lngc ,komp. A. Aleksio garbei padai-
ET&t'in s Sąjūdis navo "Mano sieloj šiandien 

šventė". 
Šio sąjūdžio dabartinę valdy- j S o l j Augaitytė, VVaterbu-

bą sudaro dvasios vadas kun. r y j e dainavusi pirmą kartą, pa-
Albertas Kontautas, pirm. dr. : Tįroc]ė nepaprastai gražiai, audi-
P. Kaladė ir sekr. dr. J. L e i - į t o r i j o s b u v o p r į j m t a tikrai šil-
monąs. Neseniai šio sąjūdžio. t a i i r nuoširdžiai. Gausius plo-
valdyba įstojo nariu i tarptau- j i m L l s palydėjo puikus rožių bu 

Tokia programos dalis jubi-
lėjiniame koncerte būtina. 

Choro sekretorė p. M. Andri
kytė pasakė choro vardu trum
pą, bet turiningą ir karštą kal
bą, padėkojo komp. Aleksiui, 
kun. J. Valantiejui, svečiams ir 
publikai. Jauniausios choristės 

niems išleidimams toki maloni pa 
rama man labai reikšminga. Ko 
tu sausio m. pradioj vėl viešė
ti kaikurj laiką gaivykloj, ma
nau ten norą kiek atsikliudyti 
nuo kelių senatvės slėgimų. Nė 
ra jie labai didi, vis-dėlto norė-
tiau galėti dar v s gerai apsi
reikšti rašytu ir kalbėtu zodiu. 
O gal ir norite sužinoti, ar ir t i n ? Mėlynosios Armijos Orga-= : į e t a s artistei. 

> 
tinkamai, maitinuos. Valgį tu
riu vis pats prisiruošti, būda
mas is jaunų metų vegetaras. 
Bet šiaip namu savininkų esu 
gerai aptriūsiamas. Patiriu ir 
is vietovės žmonių daug malo
numo. O Lietuvių zymesnybė 
Erdmonas Simonaitis vis mane 
ir aplanko, norėdamas pareikšti 
savo užuojautą. Šiaip tautietių 
sitse tėra tiktai keli. Bet vis 

i 

patiriu iš jų malonų prielanku-j 
mą. O laiškų is toli gyvertantių ' 
susilaukiu gana dažnai. Tad ir | — Aliaskoje rasta uranijaus. 
atsiliepiu širdingai. O dabar1 Neseniai Aliaskoje, Seward pu-
Jūs manęs taip atsimenat, kad siasalyje, kurią nuo Sovietų S-
mane tai labai palietia. Ma- gos teskiria Bereingo sąsiauris, 
nau Amerikoj reikia darbu kiek ! rasta uranijaus. 

nizaciją, kurios tikslas skleisti j G e r a s j o s akompaniatorius 
Marijos reikalavimus, pasakytas , M a r c o parnešė (taip pat iš Phi-
1917 m. Fatimoj, ir vykdyti ladeiphijos) buvo apdovanotas 
juos gyvenime. Mėlynoji Ar- [ d : d e l i u b a l l u gvazdiku prie al
mi ju pastatyta prieš Kremliau?! t a p 0 t 

Raudonąją Arrrvją. Fatimos į 
Sąjūdis dabar apims viso lais- i 
vojo pasaulio lietuvius. Mėly-1 
noji Armija įkurta Amerikoj,! 

TELEVIZIJOS, KAIMO ffc 
FONOGRAFAI 

bet dabar jos centras yra Fati 
moj, Portugalijoj. O K R \ N U O L A I D A 

Garsui Uja — Išsimokė jima i 
APARATŲ SUTAISYMA8 

rl)rbtuv6;?e Ir namuose atl iekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningus ir 
cerap patarnavimas garantuotas 

iL-Dflirm 
OJTCLD/ĮSjOn 
(sales - service) 
3I20S. Halsted « DA-6-688? 

N E K E N T S K I T E N U O 
1. GALVOS SKAUSMŲ, 2. NERVINGUMO, 
3. S K I L V I O S U T R I K I M Ų 

( u p s e t s t o m a c h ) , 
4. N E V I R Š K I N I M O , 
5. D U J Ų (jcas) i r IŠPŪTIMO, 
6. N E M I G O , 
7. A P E T I T O STOKOS, 

k a d a t i e nega l av ima i y r a del 
v idumi užkie tė j imo. 
Nuo 1887 m. tūkstančiai tukstan-

\\ų sėkmingai vaitojo Triner 's Bit-
Jer \Vlne, pagamintą pagal pavyku-
ią moksline formulę, susidedančią 
S šaknelių, žolelių ir augalų spe

cialaus rinkinio. Trlner 's veikia ma
loniai, tikrai ir švelniai pašalinda-
nas užsigulėjus} maistų iš vidurių 

(Jaukite Triner 's Ilittcr \Vine bonka 
•šiandien iv pats pat ikrinkite Jo nuo
stabias, laiko išbandytas. pas«kmes. 

TRINER'S 
BITTER WINE 

i š s i ų s k i t e Kuponą š i and i en ! 

.fosepU Triner Corp. 
105.1 \V. Fillinore, Chkngo. I1L 
IMease semi ino big 18 <».-.. 
bottles of Ti inei ' s Httter VVinc 
lor uldeli 1 ciielo.se $ 1.50 »'or 

| eaeh bot tie, postpaid. 

NAMU 

ADDUKSS • •• 
STATE 

I 
I 
t CITY, 

l LATINKITE "DRA UGĄ I 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 
Prccin Photo Studio, 

Inc. 
KDVARDAb J. ULIS, Sav. 

P R I V E R S T I N A S j , «f «• » ' * « » ' » » . . 
imi»AVIMAS£&^!~> 

Atsinešęs šį skelbimą, gausi; j} 
vieną svarą saldainių dykai " 

• Costume Jevvelry, Records, 
• Phonographs, Radios, 
• Televizijos, Siuvamos 
• Mašinos, Silverware, 
• Laikrodžiai, žiedai — puse 

kainos sale price. Taip pat 
Luggage, lėkštes. 

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

Rankiniai laikrodėliai 17 akme
nų gold filled case, $35.00 
vertės, tik po $ J Q.OO 

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 $j.00 
Tapė records $120 vert. $gg.00 
Rekorduojama mašina ,,Presto", 

kuria galima padaryti plokšteles 
$400.00 vertės, už $120'°° 

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

Rekordų a lbuma i $1.25 ver t . 4 5 ° 
Blėkinė i š d e k o r u o t a dėžė 

( b a s k e t ) tik g Q c 
Blėkinė i šdeko ruo ta dėžu tė 

40c. ve r t ė s , t ik | Qc 
E k c o — nikelio i r var io v i rdu

liai, viso 10 gaba lų ve r t e s $32.00, 
tik $24-00 
Auksiniai žiedai $10.00 vert. $3-00 

Laikrodėlių apyrank. vėliausių 
madų gold filled $4.50 vert. $2-00 

Automatiški toasteriai $19.00 
vertės, po $"J.95 

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

Mixmasteriai — General Elec
tric vertės $35.00, už $ | g.95 

Elektrinės britvos pereitų metų 
modelio vert. $16.00, tik po $4-50 

Rašomos plunksnos po '. . . . 2 9 c 

Rankinis Radio ir Phonograph 
kombinacija, groja visus rekordus 
ir dar radio tik $39>00 

Pridedame veltui 25 rekordus 
Radio ir Phonografas Console 

Mahogany $ I 2 9 - 0 0 

Dovanai dar 50 rekordų 
LENGVI IŠMOKĖJIMAI, BE 

NUOŠIMČIŲ 

Pavyzdinga pora 
Vedę ponai Houriez, gyveną 

prie Lille miesto Prancūzijoje, 
atšventė savo auksines vestu
ves ir ta proga pareiškė, jog 
per 50 metų santuokinio gyve
nimo jų tarpe nebuvo kilęs 
joks ginčas ar barnis. Šiuo me
tu vyrui 82, o žmonai 76 me
tai. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 80. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

10 ATSAKYMŲ, KODĖL APSIMOKA TAUPYTI 

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND 
10AN 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 

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

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

g f 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 taupyto jams 2cį0 ekstra dividendo. Visoje 
Amerikoje tatai padare tiktai STANDARD FEDERAL. 

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

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

Justin Mackiewich, 
Presidcnt 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. 

STANI)ARI> FEDERAL SAVINGS 

; ^ 

A N D L P A N A S S 6 CI AT r p N 
OF C H I C A G O 

4192 ARCHER AVB.į tHICA>6 32^, 
~V PHONE: Vlrginia 7 - l f * l ? $ : 
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Kiek sutaupjbue šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per pasta 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

Halsted Street Chicago 8, Illinois 
Telefonas: BAymarket 1-2028 

v'ala-ndos: Pirmadieniais. Riurifttanlittatl 
)enktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vaV va 
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto Ui 8 
vakaro. Trečiadieniais uŽdflr ta. ftfSta-
dieniais nuo 9 vai ryto iki 3 vai. p. p 

1«AO v ^ v 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8f III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre$. • Tol. VI rglnlo 7-7747 
Savingt Insured to $10,000 by F.S.LI . C 

KAI NAI'JI META! BCNA IMIiNI MALONAITS GYVENIMO 8IJ 
> A H JOM UI ŪATOGIOM NAMC REIKMENIM Iš 

PROGHE8S UFTUVIV HENDROVftS KRAUTUVES! 
A) aiities] î ia rir.a inventory ėmimo — Stako sumažinimo didin Išpar
davimas. Kainos numažintos nuo 25% ik 50% ant goriausių baldų 
sotų, kaurų, počvų, televijsijos aparatų, radio. refngeratorių. plovyklų, 
vaikam rakandų ir visų kitų namam reikmenų. Lengvus išmokėjimai 
pritaikomi v i s i - - l ankyki te visi šia 

ERDVIĄ IR PATOGIĄ 
SENIAUSIĄ 

METUVIp BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

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

Slrrling silvor su 18 i-ninstonlų 
sagute po 15o 

Morerliki skustuvėliai $:!.!!.'» vert. 50« 
Uolstonių Ohod^ors karoliai . .$1.00 
Heistonių necklace vert. !f4.(i(t $1.00 
l'crlii (Miockers vert. $:{.()() . . . . $ 1 . 0 0 
žiebtuvėliai (permatomi) . . . .$1.00 
Vyriškų marškiniu sagos Ir špilka 

vertes .$2.1)0 .' 50c 
Vyriškų marškinių sagos ir špilka 

aukso audinyje po $1.50 ir $2.00 
Mergaičių apyrankes $lrde!6s ir 

kaklo papuošalai tik po $2.00 
Identifikacijos apyrankes, sidabri

niai Ir gobi filled po $».(>() 
Išeiginiai moteriški rankinukai su 

karoliais, .(ik $2.05 
Trijų gabalų drosser setas aukso 

geltų, ornamentais tik po . . . .$2.05 
Gražiausios lėlės nuo $1 iki $12.05 
Puošnūs auskarai 15c 

Hudriko krautuvėje gausite puoš
nių ir stilingų sidabro servyzu — 
pagal reikalą; vieno, dviejų, trijų ar 
keturių gabalų už du trečdaliu kai
nos Naujausios išdirbystės automa
tiški chromo kavos virduliai Ir pi
giausi šaukštų servyjjai,« pa\\ . vie
nas nerūdijančių peilių, šaukštų ir 
šakučių setas 8'J gabalų tik $6.(10. p a 
škicas šauksiąs ar šakutė ar peilis 
tik vi f>e. Apsilankiusioji Budrtko pre-
kybos namuose ras daugybv kitų 
puikių, naudingų prekių, kurias sun
ku čia visas išskaičiuoti. Lauksime 
jūsų malonaus apsilankymo. 

Dykai kiekvienam atsilankiusiam 
profesoriaus I jaukto 

SVEIKATOS KNYGA 

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

Tolef.t OAlumet 5-7238 
Atdara pirmadienio Ir ketvirtadienio 
vakarais iki vėlumos. Nedčliomis už
daryta. 

= "illllllllllllllllllf 

i Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! | 
= Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje p 
g įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & LOAN moka 3% Į| 
H pelno ant JŪSŲ sutaupy. §= 
Eį Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. § § 

| BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASSN. Į 
B 4071 fircher flve. į vakarus nuo California five. = 
M CHARLES ZEKAS, Sec'y ^ 
|ES OFISO VALANDOS: = § 
S = r i rmad. , antrad., penktad ir Sešt. | Trečlad. '.i ryto iki 12 v. d. z^Z 
= 9:00 rvto iki 4:30 p. p. I Ketvirta.!. !> ryto iki 8 vak. ̂ T= 
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LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS Š > A V ^ 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

• 

N 

• ' 

M M k M ^ M l ^ ^ i ^ k ^ - L - ^ ^ l k • r f M M A 
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ii DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS ^ Ketvirtadienis, eausio 20, 1953 
— — — — — p — — 

ŽINIOS B KITO 
* įdomus pareiškimas 

"Hilversum susir inkimas", t. 

nems pasilikti namie ir juos 
pr ievar ta v a r a n t j par t i jos ren
giamas pramogas bei susirinki
mus, ku r da r st ipriau, negu pa
prastai , buvo puolami imperia-

y. t am t ik ras Olandijos Refor- listai ir darbininkų klases prie-
matų Bažnyčios intelektualų šai. Stalino gimimo diena buvo 
organas , paskut iniu laiku pa- j sakyta švęsti gruodžio 21 d., 
skelbė atsišaukimą, pasirašytą j neat idedant jos po „Eglutes 
29 kalvinistų, t a r p kurių 10 šventei", kaip kaikas buvo no-
pastorių, kuriuo kviečia protes
t a n t u s a ts isakyt i savo teologi
nių 'klaidų, pr i imant t r is sekan
čius p u n k t u s : a tg imdant is 
Kr ikš to charakter i s , realus 
Kr i s t aus buvimas švč. Sakra
mente ir Katal ikų Bažnyčios 
Apaš ta l i škumas . "Sakramentų 
adminis t ravimas — pareiškia-
m a ats išaukime — yra Kris-
t au s įs te igtas ir mūsų laikus 
pasiekęs katalikiškojo pavel- j 
dėjimo keliu. P ro tes tan ta i y r a j 
šį paveldėjimą nu t r aukę ir dėl i 
to neturi įgaliojimo skelbti t i - ' 
kėjimo tiesas ir teikti s ak ra -
mentus , š ios mažos, bet j takin- j 
gos grupės a ts išaukimas šukė- , 
le t r iukšmą religiniuose Olan 
d i jos sluogsniuose. 

rėjęs. 

P E R S K A I T Ę "DRAUGĄ" 

DUOKITE J J KITIEMS. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
PARDAVIMUI 

Nesenai Išėjusi Kun. P. 
Klrvelaičlo paruosta maldaknyge1 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia l ietuviška mal-
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal jrišimą: 

41.00; $1.30 Ir f 1.50 

Užsakymus su pinigais s iųskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley A ve. 

Chicago 8. 01. 

KKAL KSTATE 

r^ 

Daugiau prasikaltimų 
Kanadoje 

Karal iškos policijos vadovas 
Kanadoje L. G. Nicolson prane
ša, kad praėjusiais metais nusi
kalt imų Kanadoje padidėjo 
43 T palyginus su 1951 mt . 
Praėjusia is metais t a policija 
pravedė 146,904 apklausimus 
kriminalinių nusikaltėlių, areš
tavo 96,468 asmenis iš kurių 
1,544 paleisti. 

Išėjo iš Spaudos — 

S Ū N U S P A L A I D Ū N A S 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autor ius vysku-

\ 

Vietoj 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 

pas F . J , Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos apara tų fir
ma "AdminU" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi ga lėdamas savo 
skai ty to jam pateikt i šio įžy
maus kalbėtojo mint is už du 
doleriu. 

I 
DOLERIAI 

Rašykite „DRAUGUI" 
2334 So. Oakley A ve., Chicago 8, 

9 butu Ir 3 krautuvių mūrinis 
namas; $9,000 metinių pajamų. 

79 ir Normai rajone. 
Kaina $30,500. 

7 butu ir 2 krautuvių mūrinis 
namas; $6,000 met. pajamų 5th 

Str. ir Kedzie rajone. 
Kaina $32,500. 

3 butu mūrinis namas, 6, 5 ir 2 
kamb.; 3 aut. garažas, 2 but. tuš
ti. Kaina $17,500. Brighton Parke. 

Maisto krautuve ir butas, 6 
kamb. but. ir 4 atsk. kamb. antra
me augšte. Kaina $18,000. Bright
on Parke. 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real E s t e t e 

3452 So. Halsted Str. 
Tel. YArds 7-8333 

Elmvvood Tark — by ovvner. lmmed. 
POSH. 6 ycar old brlck; 2 bedroorria; 
1 Vi baths; full basemt.; attachod 
faraffe; Kas heat; Venetlan blinds, 
storins &. sereens. No\vly deeorątod: 
Cyclonlo fonoo; landseaped corner: 
Mihvaukeo St. Paul train. Bus & 
Schools; prico $17,800. 

2501 N. 78th Court 

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

2334 So. Oakley A ve. 
Tel. VIrginia 7-6640—7-6841 

' BUSINESS SERVICES 

tf 

SSSR pareigūnų keliones 
"Izviest i jos" Nr . 301 iškelia 

faktą, l<ad kiekvieno metų ket
virčio pabaigoje jvairių rajoni
nių organizacijų sąskaitybinin-
kai vyksta j centrą išduoti apy
skai tas . Vyksta po 2-4 žmones. 
Kiek čia gaišto. Pvz., Vorone-
žiaus apylinkėje y ra 84 rajonai. 
Kiek gi tokiose komandiruotėse 
p ra randama valstybės lėšų?! 
Kiekvienas išvažiuojąs pasišali
na nuo darbo 7-10 dienų. O jau 
met inėms apyskai toms a t i t inka
mi pareigūnai nuo darbo pasi
t r auk ia 2-3 savai tėms. Metinė 
kolchozo apyskai ta gali turė t i 
200 puslapių. Be to — invento
r iaus sąrašas — vėl apie 300 
puslapių. I r t ada prasideda ke
lionės iš rajono ) apygardą, iš 
ten ] Maskvą. 

— — ^ — i i ' ' — — — — — — . , 

Pranešimas apie dividendus 
( I t A . M ; SAVINCJS AL IX) A N ASKOCIATION 

prunosu ismokojinui pusmetiniu dividendu .V# metams. 
Bus išmokami sausio 31 d., 1963. 

GRANE SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
B. R. Pietkiewicz, president 

2555 W. 47th Street 

Gldulstono :{-ir»«:i 

I) ft M. E S I O ! 

*""; '"^^flflfi'fflr *-ii^sgr :w^^z. 
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Va!eiša>tes Ir 

G rigaliūnaites-Lazauskienės 

• 3130 So. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9839 

Pri imami mokiniai: pirmad., antrad.. 
trečiad. ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

Telei. REpnblic 7-5803 
Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pa ta i symas 
Grei tas , sąžiningas ir pigus 

pa ta rnavimas 
* » v 

ATLAS PIJEL CO. a t s tovas 
4919 So. Paul ina St . 

PRospect 6-7960 

HELP WANTED — VYRAI 

Hflffiisr 

STEPONUI VENGRIUI 
mirus, 

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

414 WEST 63rd STREET 

Tel. ENng. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

jo šeimai reiškia gilios užuojautos 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairiu daiktų perkraustymus 

Taip pat persiunčiamo j užsienį 
tpakietelius įvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

SEWING MACHINE 
OPKRATORS 

and 
SEAM P R E S S E R S 

for coats & pants . Steady, pleas 
an t vvorking conditions. Union 
shop. Apply — 

N E M E C E K BROS. 
2700 S. Drake Ave. 

BIshop 7-8111 

WANTED 
by South Side Smelter 

M A N 
To assist in Traffic and Pay-
roll Depts. Mušt be able to type 
and use Adding machine. Ge
neral offiee experience necešsa-
ry. Good s t a r t ing pay. Excel-
lent working conditions. . 

Call M r. Hawes 

VIrginia 7-1800 

HELP VVANTED — MOTERYS 

W A N T E D GIRLS FOR U G H T 
S H O P WORK 

rnuat ho amV to read page numbf-r.i 
i*' In books. 

AMERICAN INDEX & GOLD 
STAMPING CO. 

19 S. Wells S t 
CHICAGO 6. TU,. 

H M . M I O S KNYGOS 

V. A. Giniočiai 
V. T. M. Kojeliai 

4r 

Nori panaikinti šventes 
Vengrijoj Kalėdos turė jo bū

ti švenčiamos pagal komunis tų 
paskelbtus nuos ta tus . Kūčių die 
na oficialiai buvo pavadin ta 
„Eglutes švente" . Pagal komu
nistų sudary tą planą visi se
nieji papročiai turė jo būti pa
keisti naujais , visai priešingo 
charakter io papročiais. Ypat in
gai buvo s tengiamasi panaikin
ti Kalėdų, kaip šeimos šventes, 
charakter į , neleidžiant žmo-

AUŠROS VARTŲ 
DTEVO MOTINOS 

P A V E I K S L A I ! 

Tai meniskai keliomis spal
vomis a t spaus t i garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. J i s gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą i r gyvai pr i 
mins m u m s Vilnių ir jo šven

tovę — Audros Var tus . 
.'aveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojam* duodama nuolaida 

Pinigus su užsakymai.* 
s iųsk i te . 

„D R A U G A S" 
2334 So. Oakley Ave 

Chicago 8, 111. 

Jei turite parduoti ar linuomo 
tl, pasiskelbkite smulkią akelbimv 
skyriuje. Skelbimą galite perduot: 
telefonu: VIrginia J-6640. , 

H.SEIGAN 
Kf I!Al.. SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4 6 2 2 S . AShIand AVe., Chicago 9, III., telef. YArds 7-1273 

Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų 
DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU 

Visų rūšių žieminiams r ū b a m s 

nuolaida nuo 20 iki 30 % 

S 0 P H I E B A R Č U S 
Iš W G F S Stoties — B a n g a 1390 

PIRMAD. iki P E N K T A D . 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

AttfiTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARVftKOS 

Iš tos put stoties P I R M A D I E N I O 
vakare nuo 7 iki 8 v a i 

RflDIO PROGRAMA 
7121 SO. ROOKVVELL ST. 

Chicago 29, m . H E m l o c k 4-2413 

VYRAI m MOTERYS 

A r domitės nuolatiniu darbu su 
užt ikr inta a te i t im? Turime ke
letą vietų del 

TYPISTS - CLERKS 

Pageidaujamo patyrusLų, bot Imsime 
budrias naujai pradedančias. Malo
nios darbo sąlygos. } va irios pareigos, 
kartu ir „bllling". Gausūs priedai, 
,,profit sharing plan". Kreiptis — 

TEMPLETON K E N L Y CO. 

1020 S. Central Ave. 
• • - - . . . . . . . 

IŠNUOMUOJAMA 

Turime nuolatini darbą gabiai 
TYPIST - CLKRK 

Pageidaujamo patyrusios, bet imsime 
budria naujai pradedančia. Molo-
nios darbo sąlygos, /vairios pareigos. 
Gausus priedai. Kreiptis 

\VM. C. D A N N E CO. 
175 \V. flookson 

Turime keletą vietų del 

• TYPISTS 

• frAYROLL CLERK 

• SECRETARY 

Pageidaujamos patyrusios arba im
sime pramokusias mokykla baigu
sias. Malonios darbo sąlygos, jvai-
rios pareigos. f» dienij savaite. Gau
sūs priedai. Kreiptis — 

O P P E N H E I M E R CASING CO. 
1020 W. 86th St . 

P E R S O N A L F I N A N C E CO. 
Turi keletą vietų del 

TYPIST - G E N E R A L CLERKS 
Pageidauja patyrusiu, bot ims bud
rias naujai pradedančias. Malonios 
darbo sąlygos. J vai r los pareigos, 3(1 
vai. sav., gausūs priedai. Kreiptis —-

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

IŠNUOMOJAMAS MIEGAMASIS 
KAMBARYS 

Arti 85th St. ir AVeher Ave. 
LAfayctte 3-3289 

PROGOS OPPRTUNITIES 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TUR|S ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAIbrook 3*9209 

• . 

• 

Kai kurie parduodami žemiau 
u rmo kainos. N E P R A L E I S K I 
T E 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 

^ : 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draigi"! 

TINKAVIMAS — DAŽYMAS 
- POPERAVIMAS _ 

Labai prieinamas kainos 
Tel. DRexel 3-6436 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

A P A R A T Ų TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 
DARBO VALANDOS: 6 v.V.—10 V.v. 
šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v, vak. 

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

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ BCftIU 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY ; 
LUMBER CO. 

STASYS UTWINAS, Prez. 
8039 So, HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
AI'KATNAVIMĄ IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N 6 ATIDAftYTA kasdien nuc 
8 vai. l y to Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais J k l 8 vai. vakaro 

S 

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

"Juozas švaistas davė gražų ir 
įdomų rinkinį. Jo parengimas at
liktas sėkmingai: pasakos teka 
natūraliai. Visa tai pasekama 
vaizdingai ir gyvai. Turime pro-
n r L a

d Ž i a U g t i S P a S a k ? m e i » n i U Wonmn's Lingerie & Apparel Shop 
pranašumu, sveika epine nuotai- With nico Mving ąuartera & bath 
ka, vaizdingumu, žodžio kultūra in rear. Good going business. Well 
ir poezija. Knyga trauks ne tik 
jaunuosius, bet ir visokio am
žiaus skaitytoją, kuriam brangi 
ir įdomi mūsų tautos1 kūryba." 

Knygoje AUKSO KIRVIS 224 
psl. ir per 30 iliustracijų. Kaina 
$2.50. Gaunama DRAUGE, 2334 
So. Oakley Ave., Chicago 8, 111., 
ir pas knygininkus. 

Dirbkite a r t i n a m u , sutaupysite lai
kų, išlaidas. Reikalinga 

TYPIST - (1F.N KKAL CliF.RK 
Patyrusi, bet Imsime ir budria nau
jai pradedančia. IVfalonios darbo są
lygos, Įvairios pareigos. f> dienų sav.. 
geras pradinis atlyginimas. 

OLSON TRANSPORTATION 
2222 S. Westcrn 
VIrginia 7-OftOO 

Turimo vietą, gabiai 
TYPIST - G E N H R A I J CLKRK 

Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budrią naujai pradedančia dirbti. 
Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos, 5 dienų savaite. Priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba t<l't'omi 
d»'-l interviu. 

IMO.N \V1RI-: R O P F CORP. 
1445 W. Hubband Si. 

AlOnioc 6-45K5 

established. Neigh. trade. Rent $90 
Heated. Good lease. Ideal spot for 
couple. Mušt see to appreciate. Sac. 
$3,000 plūs invontory. 

VICINITY AUSTIN & IRVTNG 
Call for appt. 
ALbany 2-9418 

^pm 
P A P I G I N T A K N Y G A 

Apdovanokite visus pažįstamus 
amerikiečius T. Angelaičio anglų 

k knyga 

Who ls Worse Stalln 
Or Hitler? 

Knygoje aprašoma TėvynSs kan
čios ir kovos už laisvę. Kaina75o. 
Perkant 6 egz. ir daugiau — 50 c. 

Užsakymus su pinigais s iųskite: 
Užsakytos knygos pasiunčiamos 

pastų. 
DRAUGAS, 

2884 S. Oakley Ave. 
Chicago 8. III. 

3SE BES 

A GIEDRIUS 

«W|N©S 

tokite "Draugą" 

Ar jūs esate susidomėję nuolati
niu darbu? 

PROCTER & GAMBLE C0. 
Turi keletą vietų 

Mašininkėms 
HFNORO RASTINES DARBO 

TARNAUTOJOMS 
Patyrusios, bet priimsime gabias 
pradedančias. Malonios darbo są
lygos, įvairios pareigos. 5 d. sav., 
3814 vai.; gausūs priedai; proga 
progresuoti. Ateikite arba šaukite: 

M r. Engei brecht 

53 W. Jackson 

WAbash 2-6171 

Ola yra nuolatinis darbas gabiai 
JMAfilNINKFI 

Malonios darbo sąlygos, /vairios pa
reigos įskaitant lengvą, diktavimą. 
Patyrusi, bet priimsime gabią prade
dančią. 5 d. 40 vai. sav.; .šaukite Mr. 
Benedict. 

HAYICS F R E I G H T 
VIctory 2-4000 

PLA.TTNKITF DPA17G> I I • 

-
HELF VVANTKD MALĖ 

= ^ S 

SkeMites "Drauje" 

LCUUCIO 
nTSinmirmi 

186 puslapiai Iliustruotu vaizdais 
suristais su aprašymo turiniu. Ma
žieji skaitydami šią knygą svajos a-
pie tfivynę, o dideli prisimins pra
eities gražius '"ikus ir savo tčvynč.s 
vaizdus. 

Tai yra tikrai graži dovana, 
kuria biia patonkim ir dideli ir 
maži. 

Knyga gaunama „draugo" adminis
tracijoje 

Kaina $1.50 

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

PRODUCTION 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 WEST 16th S T R E E T 

^ i # 

« i «»' 'Draugas ' 
2334 S o . O a k l e y A v e . 

C h i c a g o 8, 111. 

aSE = 

HELP WANTED — MOTERYS 

t? 

Č5 , 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

F O R M F I T CO. 
Turi keletą vietų patyrusiom 

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORĖMS 
AMŽIUS 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 

^ 

^ 

file:///V1RI-


Ketvir tadienis , sausio 29, 1953 
nrrcNRAftTTS PRATTOAR CTHTOAOO. TLLINOIS 

Visi Keliai Veda [ Lietuvių Auditorija ! 
P i r m ą k a r t ą C h i c a g o j e ! 

AITVARU VYRŲ KVARTETAS 
Vedamas A. KA6AHAUSK0 

atvyksta iš New Yorko vieninteliam 
K ON CE RT U I 

Sausio mėnesio 31 d. šeštadienį 7:30 vai. vak. 

Vasario mėnesio 1 dieną, 4:30 vai. popiet 
buv. Valstyb. Operos solistes 

ELZBIETOS KARDELIENĖS (atvyksta iš Kanados) 
GASTROLES ir prof. V. Jakubeno piano koncertas. 

• 

Bus atlikti lietuvių ir kitų kompozitorių 

kūriniai. Visi kviečiami dalyvauti. 

LIETUVIŲ AUDITORIJA. - 3133 South Halsted Street - - Telefonas VIctory 2 - 6172 

Chicagoje 
Prof. G. Galva —, ABN 

pirmininką* 
The American Friends of An-

tibolshevist Block of Nat ions, 
prieš metus įkur ta organizacija 
kovoti prieš bolševizmą, kurios 
būstinė yra Chicagoje, 1953 m. 
sausio 23 d. sukvietė tautinių 
delegacijų metinį susirinkimą. 
To susirinkimo svarbiausiais 
klausimais buvo ap ta r imas pra
ėjusių metų veiklos ir išrinki
mas valdomųjų organų šiems 
metama. 

Susirinkimas vienbalsiai iš
rinko pirmininku prof. Gedimi
ną Galvą, žinomą lietuvių pub
licistą, 1303 S. Kildare A ve, Ci
ty 23, Tel. LA\vndale 2-7183. 

Pirmininko pavaduotoju iš
r inktas ukrainietis advokatas , 
buvęs organizacijos pirmininkas 
VViliam S. Diduch, 2321 W. Chi-
cago Ave, 

Generaliniu sekretor iumi ' iš
r inktas Alex J. Zabrosky, tikrai 

i nietis, žinomas veikėjas ir ra
dijo kalbėtojas, kuris labai pa
lankiai atsiliepia apie lietuvius 
savo radijo komentaruose, 
2624 W. 17th St., City 8, Tel. 
CRavvford 7-3063. 

Iždininku išr inktas es tas Al-
bert Simolatser, 433 N. Hazcl 
St., telef. BI t tersweet 8-9340. 

•Politinio, organizacinio ir pro 
\ pagandos komiteto vadovybių 
rinkimai įvyks sausio 30 d. 

ABN yra savistovi organiza
cija, kuri siekia šių tikslų: ko
voti p r ieš . komunizmą, bolševi
kinę agresiją, rua&kąjį imperia
lizmą ir tautų apsisprendimą jų 

, etnografinėse žemėse. Tie t iks-
| lai negali būti įgyvendinti už~ 
siskleidusių tautybių, tesiekiant 
čių tik savų tikslų. Todėl pra
ėjusiais metais prof. G. Galva, 
suėjės į sąlytį su ukrainiečiais, 
įkūrė tą organizaciją. Jo siūly
mu buvo sukur t i t rys komite
tai, jo vadovaujamo Politinio Ko 
miteto buvo priimti įs tatai , ku
rie pasiųsti patvir t int i į Spring-

fieldą ir informacijai į S ta te De 
par tment . 

; — „ . 

L. Vyčių 36 kuopos susirin-
• kimas įvyko sausio 9 d. L. Vy-
Įčių salėje. Susir inkimas atida
ry ta s malda, kurią sukalbėjo 
kun. P. Gedvilą. L. Vyčių 36 
kp. vasario 14 d. 8 vai. vak. 
rengia "širdžių šokį" L. Vyčių 

įšalėję Gros geras orkes t ras . Bi-
• lėtai platinami. 

L. Vyčių_36 kp. dalyvaus šv. 
i Kazimiero šventės minėjime k o 
įvo 8 d. Ciceroj, 111. 

Naujų narių oficialus vajus 
bus paskelbtas kovo 4 d. 

Kuopos vardu buvo užprašy
tos šv. Mišios, kad prel. A. Bris 
ka pasveiktų. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime vasario 15 d. kuopą 
a ts tovaus Elena širvinskienė, 
Philomena Rekašiūtė, Albina ir 
Lilian Kodytės, Aleksas Mika-

! būnąs ir An tanas Balčytis. 
I m 
I Po susirinkimo buvo vaišės. 

Phi lutė 

J O N A S MAŠIOTAS 
8810 S. Union Avo. 
Tel'. Vlrginia 7-0258 

Pranešamo glralnSma Ir pa
žįstamiems, kad s. m sausio 
28 d., 11:45 vai. ryto miro 

JONAS MAŠIOTAS 
Bus laidojamas iš Antano M. 

Phillips koplyčios, 3307 So. 
Lltuahlca Ave., Seštad., sausio 
31 d., 1:80 vai. popiet. 

Ilsėkis ramybėje. 
Nuliūdę lieka: žmoiia Ir 

dukterys. 

Skelbtis "»KAlJGFi" apsimoka. 
UM jis yra plačiausia* skaitoma* 

etuvio dienraštis, o skelbime 
<alna yra prieinama visiems. 

^SkiSsi - -Wfc- ! ' . ,S 
PP5*vili«W 

A. 

U Ž U O J A U T A 
A. a. STEPONUI VENGRIUI mirus, jo šeimai 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime. 
J. ir V. MIKALAVIČIAI 
ir STEPAIČIŲ ŠEIMA 

'•^ooeco**: >*•: i <••••«; . l l l l l 
A FULL-SIZED 

ELECTRIC RANGE 

I)R. IPOLITAS ŽILINSKAS 
Gyveno 1410 S. lDth Court, 

Cicero, 111. Tol. OI, 2-0088. 
MlrS sausio 27 d., I!)f>:5, 8:45 

vai. vak., sulaukės 7 1 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiau

lių apskričio, Tryškių parapi
jos. Pamiškiu Kaimo. 

Amerikoje lŽgyveno 2 m. 
'Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona' Aleksandra (Domei
kai te) , dvį dukterys: Sofija 
Saulius De Bodisko, žentas Va
dimas, IClona Pertlk, žentas 
Tomas, .sūnus* • Andriejus, dvi 
anūkčis, sesers sūnus Stanislo
vas MlokevlČluS su šeima (g'.vv. 
Omaha, Nebr.), kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas J 
kaus koplyčioje, 1410 
Ave., Cicero, 111. 

Laidotuves i jvyks Šeštadieni, 
sausio 8J d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto. bus atlydėtas į šv. 
Antano parapijos bažnyčia, ku
rioje* jvyks gedulingos pamal
dos UŽ velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
sūnus, žentai, anūkes ii* kiti 
giminės, . 

Laidotuvių direktorius Anta
nas Petkus. Tel. TO 8-2109 

Pet-
60th 

Kilo iš Šven
čionių apskričio, Tverčių pa
rapijos, Uolienų kaimo. 

Amerikoje Išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdinu' 

žmona Ona ( l i imkai tč) , dvi 
dukterys: Aliee Thompson, žon-
tas Cark Virsima Selveekel, 
žentas Raymond, sūnus Wil-
liam, keturios anūkes: Krancos, 
Doloves, Donna Thompson ir 
Kathleen Scheekel, pussesere: 
UršulC Laurinavičius, jos vyras 
Kazimieras ir jų šeima, pus
brolis Domininkas Skrabuteiias 
su šeima, dvi brolienes: Anele 
ir Lorralne Skrabuteiias Ir jų 
šeimos, švogerka Terese" \Vasi-
liauskiene su šeima, gimines: 
l.alo/.a. šeima Ir Antanas Rim
kus, kiti gimines, draugai ir 
pažjstami. 

Priklauso šv. Vardo Hraug. 
Ir Devinto VVard'o Liet. Domo-, 
kratų ,Klubui. 

Kūnas pašad volas Leonardo 
Bukausko koplyčioje, 10821 S. 
Michigan Ave. 

Laidotuves jvyks še.štadienj, 
sausio 31 d., iš koplyčios 8:45 
vai. ryto bus atlydėtas j Visų 
šventųjų parapijos bažnyčių, 
kurtojo jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. I'o 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, dukterys, 
sūnus, žentas, anūkes ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius TA Bu
kauskas. Tel. CO 4-2228 

J o h n W. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEKNIOS KOPLYČIOS 

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

Telefonas BIshop 7-9719 
AM11ULANCE DIENĄ IR .NAKTJ 

raamm -KCI s z m 

A N T H 0 N Y PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS . 

163 i 2 SG. WESTERR AVE.. 1410 S3. 50th AVE, 
CKICAG0, ILL CICERO, ILL. 

GRovehiH 6-0 i42 
HEmleck 4-2644 
TOvvJhali 3-2IG9 

fei*>c.-iB'^*"i 

P.P. VENGRIŲ IR BERNOTĄVIČIŲ ŠEIMOMS, < 

skausmingo liūdesio valandoje, 

del jų mylimo vyro, tėvelio ir uošvio 

A. A. STEPONO VENGRIO 
mirties, gilius suraminimo žodžius taria 

Bobelių šeima 

LIŪDESIO VALANDOJ 
šankiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

» « 

» 

CHECK THESE DE.LUXE FEATURES! 
• Kiekinius .,niiniite*iuimler" laikrodis 
• Automatiškos orkaites temperatūros kontroles 
• Sesių .kvortų „deupuell" puodas 

• Dviguba lempa 

«• Trya erdvi pasidejimui stulgiai 
• Uod.vkiine .šviesele visoms vionetoms 

mmmmmmmmmmmmmmtm 
Gilaus liūdesio valandoje, 

LIETUVOS KARIUOMENES KŪRĖJUI SAVANORIUI 

A. A. STEPONUI VENGRIUI 
mirus, jo žmonai, sūnui, dukrai, žentui ir anūkui 

nuoširdžią užuojautą reiškia 

Chicagos Kūrėjai Savanoriai 

Anihulansų patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną ir n a k 11. Rei
kalo šaukite 
mus. 

tuojau* patar-

.11 KOHIMĮII;) •'» s o s j A 

sW|v><ldon «MU|.III» s,)|v 
.1 Į as.i'prp opuu[.>so}| 

• Greit — jkuistanėios, ..seven heat" virimui vienetus • Pilnai poreelano emaliuni užbaigtu 
Mažas jmokėjimas... skola lengvais mėnesiniais išmokėjimais 

Jūsų ar t ima liriison k r a u t m e tu t i isstaciusl daiiK „lied Dot" specialybių gausio mėnesy... Tad 
Jūsų proga Įsigyti e lektr in ius Reikmenis sutaupant daug. 

Pamatyki te sią sensaeinsa krosnį ar t imiausioje mūsų krautuvėje — kol jų dar yra! 

COMMONVVEALTH EDISON 

3130 \V. IMversey A%«, 
1231 W. Madison St. 
3225 \ \ . 2UUl St. 

I71tt \ . \Vesteru Ave. 
1833 YV. Irvliijg J?k. 1W. 
424 E. 17tli St. 

COMPANY 
S.-)2 U. «3nl St. 
809S S. (ommereia l Ave. 
11040 S. Michlgaii Ave. 

' 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 VVest 23rd PLACE Tol. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUlImau 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65b VVest 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympie 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

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

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAlayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

Skaitykite ir platinkite dienraštį " D r a u ^ " ! 
s 

file:///Vasi-
file:///Vesteru
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s. DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, sausio 29, 1953 

i mu 
IŠ ARTI IR TOLI 

Ruth S. Chilenskas 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Ąžuolu koncertas Detroi

te. „Tai tikrai ąžuolai, yra ko 
pasiklausyti" — kažkas pareiš
kė savo nuomonę po koncerto. 
Manau nesuklysiu manydamas, 

X Draugo Bendradarbiu klu-, kad tai nuomonei pritaria kiek-
bas vasario 1 d. Chicagoje or-| vienas, išgirdęs Clevelando vy-
ganizuoja mūsų dienraščio ben r ų okteto dainavimą, 
d ra darbių šventę. Aušros Var- Detroito ateitininkai neapsi-
1g bažnyčioje (prie Draugo) \\ riko pasikviesdami šį vienetą 
10 v. ryto bus pamaldos, tuoj koncertui, kuris detroitiškius 
po pamaldų parap. salėje vai Į tikrai sužavėjo. Jei pirmoje pro 
šės ir posėdis. Arčiau gyvenan-j gramos dalyje, kurią sudarė 
tiems „Draugo" bendradar-| vien tik lietuvių kompozitorių 
biams išsiuntinėti kvietimai. 
Per klaidą kai kam kvietimas 
galėjo nebūti išsiųstas. Tokiu 
atveju vis tiek prašome daly
vauti, tik apie dalyvavimą te 

kūriniai, klausytojai atkreipė 
dėmesį j stiprią šio vienetu bal 
sinę medžiagą, tai antroje jiems 
paliko neišdildomą jspūdj me
niškas išpildymas. Nepaprastai 

lefonu ar atvirlaiškiu pranešti! nuotaikingai nuskambėjo Štar-
„Draugui", kad būtų žinomas( kos — „Tušti paliktieji namai4', 
tikslus skaičius kiekui asmenų 0 su kokiu spontanišku entu-
ruošti vaišes. ziazmu buvo priimta iš operos 

4 f *. - , „Rigoletto" ištrauka „Tyliai, ty 
X Visu Šventųjų parapijos 1V;5 " ZT^t • » *™«* 

• U l V I f c l l f w l 

— Klaipėdos krašto vokiečiu 
ir vokietininku laikraštis „Me-
meler Dampfboot" š. m. sausio 
5 d. numeryje įdėjo straipsnį, 
su ypatingu įkyrumu puolantį 
tremtyje esančius politikus lie
tuvius. Straipsnio autorius 
Heinz Bergmann įvade prista
tytas „lietuvių kalbos ir istori
jos ekspertu", esą, turįs teikti 
„svarbų įnašą į pagrindinius 
dėsnius' kalbai su lietuviais". chieagietė mokytoja, tėvų pa-
Autorius mums nežinomas. Mes | y a r d e ^ ^ s t u d i j a v u s i D r a . 
stebimės, kad tokio turimo k e u n i v e r s i t e t e ) chieagos Meno 

• straipsniai dedami, nes jie tik. I n s t i t u t e Northwestern univer-
drumsčia gerus ikšiolinius lie-1 s j t e t e i r A n i e r i k o s Ronservatori-

j tuvių-vokiečių santykius, kas Į ̂  g a v u s i bakalaureato laips-
ypatingai išryškėjo iš grįžusių ^ k e i e t o s amerikiečių meno 

CHICAGOS ŽINIOS 

vakarienė, su gražia programa, 
ruošiama vasario 1 d. 6 vai. 
vak. parapijos salėje. Klebonas 
kun. J. Šaulinskas kviečia visus 
parapiečius į metinę vakarienę. 
Hoscland darbščios šeimininkės 
visus skaniai pavaišins gerai pa 
ruoštais valgiais. 

X Petronėle Atkočaitienė 
sausio 24 d. atšventė gimtadie
nį. Gražus būrys artimųjų ją 
aplankė. P. Atkočaitis, buvęs 
miškininkas Lietuvoje, nusipir
ko namą. Atkočaičiai per II 
pasaulinį karą neteko sūnaus, 
kuris žuvo Vienoje per bom
bardavimą. 

X A. Brazis, Metropolitan 
operos solistas, sausio 31 d. dai 
nuoja Rigoletto operoje, vasa
rio 7 d. taipgi dainuoja toje pa 
čioje operoje. A. Brazis vasario 
2 d. dainuos La Gioeonda ope-
r°j°' I *19 

liai" arba „Naktis prieš žygį 
iš operos „Demonas". Tačiau 
visus galutinai pritrenkė „Pi
ligrimų himnas" iš operos „Tan 
hauser". Pilnutėlė salė sužavė
ta jų dainavimu, daugelį kūri
nių reikalavo pakartoti. Okte
tui puikiai akompanavo pianis
tė Regina Brazaitienė. Šiam 
stipriam Clevelando „Ąžuolui" 
tenka palinkėti ištvermės ir sėk 
mingo darbo. 

At-kai nuoširdžiai dėkoja vi
siems tiek savo darbu, tiek sa
vo atsilankymu prisidėjusiems 
prie koncerto pasisekimo. Ypa
tingą padėką reiškiame lietu
viui advokatui Alex Conrad, pa 
rėmusiam koncertą $10 auka. 

— Vakaras seserų naudai. 
Šv. Juozapo parapijos salėje, 
AVaterbury, Conn., vasario 1 d., 
2:30 vai. p. p. įvyks gražus lie
tuviškas vakaras. 

Programą atliks Nekalto Pra 
X Ona Kaminskienė, gyv. I sidėjimo Vienuolyno Putnam, 

Riverside, UI., nuvyko į Miami, Conn., auklėtinės, specialiai at-
Fl., aplankyti sergančio tėvelio vykstančios į VVaterburį tam 
Juozapo Gajausko, kuriam pa- vakarui. Vaidinama bus „Rožių 
daryta antroji operacija. Ji vainikas". Programoje bus dar 
taipgi pagelbsti mamytei prižiū lietuviškos dainos, tautiniai šo-
reti ligonį. kiai ir k. 

X Jurgis Cesūnas, šv. Petro — Vytautas Prapuolenis ruo 
ir Povilo parapietis, West Pull- šiasi susituokti su Marijona 
man, pergyveno dvi sunkias o- Puskepalaityte. Abu gyvena 
peracijas. Dabar jis yra šv. Kry VVorcester, Mass. 
žiaus ligoninėje. Jo žmona mi- _ W o r c e s t e r i o , M a 8 S . , Lietu-
rė prieš du mėnesius. Jurgis y- y į ų M o t e r ų K l u b a s p a a u k ojo 
ra kilnių darbų rėmėjas. $ 2 5 Q0 V a i k ų P a r a i y ž į a us Fon-

X S. Bikulėių, gyv. Kewanee, dui. 
111., ketvirtas sūnus sausio 12 — . . v mmmmAm,m , ' , T A t r i - — Zulpų šeima, prieš metus d. išvyko i JAV kariuomenę. .v nM . . «, 771 , '•• „+ 
Tr

 J . . 4 : išs kėlusi i Floridą, sugrjzo at-
Vyresnysis jų sunūs jau antri . * Q ^ • nirko 
metai yra Korėjos karo lauke. g a * .ay, o n \ . ' . P 
T,., ,x. . v uL ., , . namus ir baigia kurtis. 
Bikulciai su šeima yra atvykę & 

iš Vokietijos. 
X Mnz. Aleksandras Kueiū 

nas šiuo metu lavina 11 daini 

iš Lietuvos vokiečių pasakoji 
mų, tuo pasitarnaudami nebent 
mūsų bendram priešui — bol
ševizmui. 

Lietuvių gimnazijos evan-

draugijų narė, balsą lavinusi pas 
Alice Stephens, dalyvavusi Des 
Moines Simfonijos orkestre, solo 
dainavusi viešbučių programose, 
per VVGES stotį Saltimiero pro-

»Bfcarmoktatai"iflte3"o „Jauni- gamoje priklausė mokytojų ko-( 
mo Batelio", lietuviško evange- W** Chorui, o dabar - šv , 

. ., xx- !,o1s Jono Krikštytojo bažnyčios cho-hško jaunimo la.krašcio, kale- į į k a i * .. 
dinį numer,. La.kraštis, pa- ^ ^ .Q g d 4 * 
trauklios išvaizdos ir gražaus Al , ... . . . ^ r* r 
U d u n . , . & . Ashland auditorijoje) mergaičių 

Gydytojai laiko egzaminus 
Šį ketvirtadienį baigia trijų 

dienų egzaminai iš užsienio at
vykusiems gydytojams, kurie 
nori gauti teises praktikuoti 
mediciną Illinois valstybėje. Iš 
viso laiko egzaminus 147 gydy
tojai, kurių tarpe yra nemažai 
ir lietuvių, šiuo kartu laikanti 
pati didžiausia grupe. Nauji pa 
tvarkymai reikalauja, kad sto
jantieji laikyti egzaminus (po 
sausio 1 d.) pirma būtų atlikę 
vienerių metų praktiką Cook 
apskrities ligoninėje. Dauguma 
laikančių egzaminus yra atvy
kę iš tremties. Keturi iš jų pri
leisti prie egzaminų, nors ir ne
galėjo įteikti medicinos baigime 
diplomų, nes jie įrodė, kad jų 
diplomai fc>uvo konfiskuoti ar 
dingo karo metu. 

Jei turite slogą... 
Chieagos Sveikatingumo Ta

rybos prezidentas dr. H. Bun-
desen praneša, kad mokyklose 
ir pramones įmonėse daug ne
ateinančių, nes daugelis serga 
slogomis. Kaikuriuose fabrikuo 
se net trečdalis ar net puse vi
sų darbininkų susirgę. Dr. Bun-
desenas spėja, kad šį mėnesj 
mirtys nuo slogų Chicagoje bus 
gausesnės, kaip bet kurį kitą 

KAS, KĄ IR KUR 

kvintetas išpildys M. Petrausko 
kompoziciją ,,Bernužėli nesvo-
liok". 

Trumpai iš visur 

turinio, daro labai gerą vispu 
sišką įspūdį. Jį redaguoja re
dakcinė kolegija, atsak. redak
torius K. Dikšaitis. Tiražas — 
800 egz. 

— Balfo skyrius Memminge-
ne suruošė Kalėdų eglutę, ku
rios programą atliko Memmin- — Ispanijos kunigų pralie-
gene vargo mokyklos vaikai, tas kraujas revoliucijos metu 
Visą programą paruošė mokyk- iššaukė dvasinį atgimimą. Ka-
los vedėja V. Vykintienė, eg- talikų Bažnyčia Pietų Amerikoj 
lutę pradėjo ir baigė Balfo įga- i susiduria su dideliais pavojais 
liotinis Memmingene V. Bran- iš protestantizmo, komunizme 
tas# ir įvairių prietarų, pasireiškian 

mmm k .M , v. «t« j čių spiritizmu bei religiniu tam-
— Klaipėdos krašto sugrjži-! ** v _ , ° „ . v . V * j_ OA 4.7 «., sumu, puses. Planingą apasta-

mo prie Lietuvos 80 metų su- ' . . r , , ,; 
L L J T V : t M f t , l A iKi i lavimą nepaprastai trukdo di-
kaktis buvo minima sausio 15 d. 7 ** r 

m J- - , - T o de ė kunigų stoka. Ypatinga Tos dienos išvakarėse Inrorma-i u 6 ^ 4„„xL misiją šiuose kraštuose jaučia 

KANADOJ 
— Sūnus palaidūnas. Toron-

ninkų ir Ž ' į a n ^ motoius. ftt1 to U ^ J a u n i m o T e a t r o S a ^ _ 

pavasarį jo studija ruošiasi 1M-| į ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ , ^ ; 
lėtai mokinių pasirodymų. 

X Jurgis Radvilavičius nese-

Pacevičiaus, po 5 „Fabijolos 
spektaklių (3 Toronte ir 2 Ha
miltone) turėjo tiek pajamų, 

niai parašė naują vaikų teatrui kad iš jų įstengė padengti vi-
3 veiksmų vaidinimą „Kalėdų sąs pasirengimo išlaidas — sa-
dovana". Šis puikus veikalėlis | lės nuomą, specialius rūbus, de 
buvo pastatytas Cicero pra
džios mokyklos mokinjų š. m. 
sausio mėn. 10 d. 

X Prof. tėvas J. Beleckas, S. 
J., iš Scantono Universiteto per 
sikėlęs profesoriauti j Chicagą, 
prašo paskelbti jo naują adre
są: Rev. J. Beleckas, S. J., Lo-
yola University, 6525 Sheridan 
Rd., Chicago 26, HL 

xJer. Cicėno leidžiamos „Vii 
nius tarp audrų" knygos gar
bės prenumeratos laikas, auto
riui sutikus, pratęstas iki š. m. 
vasario 28 d. 

X Gavo JAV pilietybę. Kun. 
Jonas Tamulis, gyv. Muskegan, 
Mich., iki šiol buvęs Anglijos 
valstybės pilietis, sausio 23 d. 
gavo JAV pilietybę. 

X Paregiai, 1439 So. 49th 
Ave., krautuvę pardavė štan-
genbergams. 

koracijas ir kt. — ir dar $300 
likutį paaukoti lietuvių bažny
čios statybai. Vadinasi, šio ty
liojo sambūrio pozityvioji veik
la yra naudinga ir Dievui ir lie
tuviškai visuomenei. Entuzias
tingieji kolektyvo artistai jau 
pradėjo ruoštis naujam spek
takliui „Sūnus palaidūnas". Pir 
masis pasirodymas Jvyksiąs Ga 
vėnios metu. 

— Baigiami ruošti bažnyčios 
planai Toronte. Jau metai, kai 
buvo priimtas konkurso keliu 
naujos bažnyčios architektūri
nis projektas, kurio autoriumi 
yra dr. Kulpavičius. Jau bai
giami gaminti struktūriniai nau 
jos bažnyčios planai, kurie bus 
patiekti miesto valdybai pa
tvirtinti. Visais šiais reikalais 
labiausiai rūpinasi kun. P. Ažu
balis ir Bažn. Stat. Fondo Val
dybos pirmininkas K. Kazlaus
kas. 

cijos Tarnybos valdytojas M. 
Gelžinis pasakė per Amerikos 
Balsą į kraštą kalbą. 

v 

PRANCŪZIJOJE 
— Rūpinasi pavergtųjų tau

tų išlaisvinimu. S a m b ū r i s 
„France-Europe de PEst", ku-

katalikiškoji Isnanija, kurios at 
<-+<wams darbą palengvina kul
tūros bei kalbos bendrumas. Pa 
storuoju laiku šimtas ispanu 
kunigų jau išvyko į apaštala
vimo darbą įvairiuose Pietų A-
merikos kraštuose. Atrodo, kad 
pati Apvaizda rengia Ispaniją 

riam pirmininkauja Prancūzi- j p i e t ų Amerikos misijoms. Apie 
jos parlamento vicepirmininkas t a i l i u d i j a nepaprastai gausūs 
A, Mutter, surengė pietus p. 
Gafencu, buv. Rumunijos užs. 
reik. ministeriui, pagerbti. Pie
tuose dalyvavo daug prancūzų, 
pavergtųjų kraštų atstovų, iš 
viso apie 120 asmenų. Iš lie
tuvių pusės dalyvavo dr. S. Bad 
kis, e. Lietuvos atstovo p. ir 
min. E. Turauskas. Pobūvyje 
kalbas pasakė Gafencu ir A. 
Mutter. Kalbose buvo iškelta 
Europos vienybės klausimai ir 
pavergtųjų tautų išsilaisvinimo 
problemos. 

Suktiems policininkams — 
karšta 

Chicagoje, kovos su nusikal-

— Tėvų Marijonų Bendra
darbių 35-tas skyrius šiemet 
mini 25 metų gyvavimo sukak
tį. Ta proga ruošiama jubilėji-
nė vakarienė vasario 1 d. 6 vai. 
L. Vyčių salėje, 2453 W. 47th 
Str. Banketu rūpinasi darbšti 
valdyba ir komisija, kurią su
daro: pirm. A. Skrabutienė, An 
tanas Ivinskas, Teklė Norbu-
tienė. Julija Petkūnienė, Mary 
Ruduokas, Uršulė Garalavičie-
nė, Anna Klusas, Marcelė Na-mėnesį penkerių metų laikotar-

pyje. Paprastai Chicagoje per i į į į , į į ~ j į į į G e r u l i s ir"p. Za 
mėnesį miršta 2,600—3,600 žmo . k a r a i t g 
nių, bet šį mėnesį mirimu skai- V i s i 'kv i e t M a m i į jubiiėjinę va 
čius gali pasiekti net 3,700 k a r j e n ę ^ . ^ 
Daugiausiai mirčių Chicagoje i 
buvo 1918 metų spalio mėnesį; I — Sudriko radijas, fcį vaka-
tada mirė 10,247 žmonės dė; rą pasiklausykite Budriko radi-
siaučiančios influenzos. Susir- jo programos iš stoties WHF, 
gusiems dr, Bundesen pataria 11450 kil. nuo 6 iki 7 vai. Gir-
tuojau gulti į levą ir šaukti* | dėsite daug gražių dainų, ge-
daktaro. r o s muzikos ir juokų romansą. 

Šias programas leidžia savo lė-
Vel operacija dvynukui šomis Juozo Budriko namiJ ra* 
Gyvu išlikęs Brodie dvynu- kand4> televizijų ir auksinių 

tunais komisija pradėjo apklau k a s m a ž d dešimties dienų daiktų krautuvė Chicagoj, 3241 
sinėti piliečius ir pareigūnus l a i k o t j e v ė l b u s operuoja- S. Halsted St. S. T. 
apie miesto valdininkų ryšį su mas. Jam bus užtaisyta atvira — Vyrų kvartetas, vedamas nusikaltimais. Meyson Shelton, I ... '. ciVV,/i0.Q„„ AnUa \rnc, Q„ i ., J

 A1 T, V
K? , 

, ^ M . . ™ w ; ^ w„vw, M . « « n
 h k u s i smegenų dalis, kas ap- • muziko Algio Kacanausko, 

pašaukimai Ispanijoj, šiuo lai
ku šio krašte kunigų seminari
jose mokosi daugiau 20,000 kan 
didatų į kunigus. Tai revoliu
cijos metu nukankintųjų kuni
gų kraujas iššaukė šį dvasini' 
Ispanijos atgimimą. 

— Keturi Belgijos kunigai 
sergą ir labai iškankinti, atvy 
ko į Hong Kong, kai jie buvo 
išvaryti iš Raudonosios Kinijos. 
Pranciškonai misionieriai pareis 
kė, kad jie buvo apkaltinti šni-

teismo" . „ , . , , y. . . . pais laike „masinio 
-^^^\Vfi^l centrinėje Kinijoje 

gimo minėjimas Paryžhije. Š. v i e n a s k u n i g a s p r a neša, kad jie 
m. sausio 11 d. L. g. Dr-ja buvo retežiais prirakinti prie 
Prancūzijoje minėjo Klaipėdos r a u d o n u j u kaiejime per 
krašto prisijungimo prie Lie"! 5 m g n e s i u s . 
tuvos sukaktį. Paskaitą laikė 
gen. št. pulk. J. Lanskoronskis, 
kuris šiomis dienomis atšventė 
60 metų sukaktuves. 

VENECUEL0J 
— Kiek yra Metuvių Vene-

cueloje? Čia yra apie 2,000 lie
tuvių, kurie gražiai pasižymi sa 
vo kultūrine veikla. Tarp Ve-
necuelos lietuvių veikia vienin
telė valdžios patvirtinta nepoli
tinė Venecuelos Lietuvių Šal
pos Bendruomenė, kuri savo 
ruožu yra įsijungusi i Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę. A-
pie jos veiklą informuoti „Tėvų 
Kelias" skiria specialiai 3 žur
nalo puslapius. Skyrius pava
dintas „Bendruomenės gyveni' 
mas u 

— Lietuviai verslininkai. Ma-
racay mieste lietuviai verslinin 
kai St. Aušrota, VI. Sidaravi
čius ir A. Šerkšnys atidarė sa
vo įmones. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

— Pogromas Vengrijoje. Lon 
dono Daily Telegraph praneša, 
jog iš Vengrijos pabėgėliai, pa
siekę Jugoslaviją, pareiškė, kad 
visos žydų šeimos deportuoja
mos iš Szeged. žydai, kurie tin
ka sunkiam darbui, gabenami i 
vergų darbo stovyklas Rusijon 
o kiti į koncentracijos stovyk
las. 

« 

— Los Angeles vandentieki* 
vandenį ima net iš Parker už
tvankos Kolorados upėje, kuri 
yra už 392 mylių nuo didmies
čio. Taipgi didelis kiekis van
dens gaunamas iš*Owens upės. 
New Yorko miestas vandenį i-
ma iš žemųjų CatskiU kalnų, 
kurie yra nuo io už 100 mylių. 

— Praplės ligoninę. Winnipe-
go, Kanadoje viena iš geriausių 
ligoninių „Misericordia" žada
ma praplėsti. 

— Per pastaruosius rinki
mus į Winnipego miesto tary
bą nebuvo išrinktas nė vienas 
komunistų partijos narys. J 

vedėjas naktinio klubo, esančio 
miesto centre, nurodė du poli
cininku, kuriems jis buvo davęs 
kyšį, kad tie tylėtų dėl laužo
mų įstatymų alkoholio pardavi
nėjime. Tame klube policija ap
tiko du geriančiu nepilnamečiu 
jūrininku. Karinė policija juos 
areštavo, o civilinė policija a-
reštavo patarnautoją, bet kai 
policijai buvo duotas stambes
nis kyšis, jokios bylos nebuvo 
iškelta. Kyšys siekė $130. 

Sugavo pinigų dirbėjus 
Slaptoji policija padarė kratą 

Chieagos Universiteto studentų 
organizacijos Phi Kappa Psi pa 
talpose bei įtariamų studentų 
kambariuose ir atrado dar tik 
naujai padirbtas dešimkes. Su
areštuotas studentas W. Hop-
kin, 22 metų, taipgi suareštuo
tas buvęs studentas R. Mac-
Leod, 23 metų, ir jo žmona Ar-
dene, 22 metų, kuri dirba uni
versiteto ligoninėje kaip gailes
tingoji sesuo. Pas juos rasta ne 
tik padirbtų pinigų, bet ir vog
tas automobilis, Cadillac fir
mos, 1951 mejtų. 

Likvidavo baltųjų vergių 
prekybos gaują 

FBI likvidavo didžiausią bal
tųjų vergių prekybos ir prosti
tucijos lizdą Vidurvakariuose, 
Chicagoje suareštuota 13 mo
terų ir 4 vyrai. Tarp jų areštuo 
tos dvi matronos, kurios pel
nėsi iš to nešvaraus biznio. Tos 
gaujos centras buvo Mineapoly, 
bet ji stipriai veikė ir Chicago
je. Ta gauja veikė jau dvejus 
metus. Jų aukomis buvo kaiku-
rios Minnesotos universiteto ir 
kitų kolegijų studentės. 

Nori daugiau kraujo 
Gelbėjimui sužeistų karių iki 

šiol Chicagai buvo paskirta kas( 
mėnesį duoti 15,000 pančių 
kraujo. Dabar ta kvota pakelta 
iki 19,630 pančių. Padidinta dėl 
to, kad dalis kraujo bus pavers 
ta globulinu, kurs ateinančią 
vasarą bus panaudotas vaikų 
skiepijimui nuo polijo ligos. 

i s 
saugos jį nuo pavojingo užsi- New Yorko, koncertuos sausio 
krėtimo ir jo sveikatos padėtis, , 3i d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
tikimasi, nebebus taip kritiška, j Auditorijoje. Muzikas Algirdas 
Vėliau, po dabar uždedamu o-
dos sluogsniu, bus stengiamasi 
prigydyti perkeltas kaulas ir 
įdėta metalo ar plastinės me
džiagos dalis. Antras iš tų dvy
nukų, kuris buvo suaugę galvo
mis ir kurie operacijos keliu 
buvo perskirti, mirė po opera
cijos dar išgyvenęs 34 dienas. 

Moteris su vogtu 
automobiliu 

Chieagos policija areštavo 
Luizą Harris, 34 metų, kuri va
žiavo pavogtu automobiliu. Po
licija turinti žinių, kad ji auto
mobilį pavogusi, norėdama pa
dėti pabėgti savo vyrui, kuris 
yra laikomas Missouri kalėji
me. Jos vyras sausio 14 dieną 
jau buvo bepabėgąs iš kalėji
mo, bet jį sugavo. 

Kačanauskas sumaniai diriguo
ja, gabiai akompanuoja daini
ninkams solistams, taipgi jis 
yra geras smuikininkas ir or
kestrų vadovas. 

— New Yorko teisininkams. 
Vasario mėn. 7 d. 3 vai. p.p. 
Balfo patalpose, 105 Grand St., 
Brooklyne, įvyks lietuvių teisi
ninkų draugijos New Yorko 
skyriaus metinis susirinkimas. 
Darbų tvarkoje: valdybos pra
nešimas, valdybos, kontrolės ko 
misijos ir atstovų į visuotinį 
draugijos suvažiavimą rinki
mai bei einamieji skyriaus rei
kalai. 

Visi teisininkai kviečiami su
sirinkime dalyvauti. Atskirų 
kvietimų paštu nebus siunčia
ma. Skyriaus valdyba 

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

LAISVĘ GINANT, 
suprasi anuometinį lietuvių tau
tos pasiryžimą siekti laimėjimo 
prieš gausingesnius priešus. Pui
ki dovana jaunimui. Neišsemiamas 
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. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

Užsakytos knygos pasiunčiamos 
paštu. i 

VELTUI N E & H K I M E BRANGAUS LAIMI 
Joks "Nuostabiausias išpardavimas ir su 90% nuolaida" 
nepasiūlys geresnių pirkinių už tokias prieinamas kainas. 
Už $150.00 siūloma 3 dalių gražiu apmušimu sofa, 

nakčiai padaroma dvi patogios lovos, tarnaus 
ilgus metus. Pas mus tik $99 ^ 

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

Rašomieji stalai, ąžuoliniai, tiktai šią savaitę . . . . $2(j-00 
Už $129.00 siūlomos parduoti porcelan skalbiamos 

mašinos, su aliuminiaus skalbimo įtaisu, auto
matiškais gręžtuvais, 5 metų garantija, pas mus 
tiktai $ 8 9 0 0 

Už $200.00 siūlomi parduoti su 40% nuolaida 3 da
lių miegamojo kambario baldai, moderniški, be . 
metalo rankenų, ąžuolo medžio, įvairių spalvų, 
pas mus be užprašymo r $ | 4 9 - ^ 

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

Už $300.00 siūloma su 30% nuolaida 2 dalių svečių 
kambario Nylon Frize minkšti baldai, vienos ar 
dviejų spalvų kombinacija, pas mus be užprašy
mo tiktai $ | 9 9 ° ° 

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

Linoleum 9 X12 be sugadinimų ir brokų, su prista
tymu tiktai $4-50 
Ne tuščiais žodžiais, o tikrais pavyzdžiais mes įrodėme 

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

Lengvi pagal susitarimą išmokėjimai. Mes savo klientų 
sąskaitų neparduodame nei finance kompanijoms, nei ban
kams. Savo išmokėjimus esant pagrindui be sunkumų ga
lima pratęsti ilgesniam laikui. 

Visos parduodamos prekės garantuotos, eventualūs pa
taisymai dovanai. 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITUEE CENTER, INO. 

. Įmonės vedėjas JUSTAS LIEPOMS 
3224 So. Halsted St. Tel. VIctory 2-4226 
PREKYBA ATIDARYTA: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro. Kitomis dienomis 9 v. ryto Iki 
6 v. vakaro. Sekmadieniais 11 v. iki 5 vai. 

Sekmadieniais perkantiems neskaitome jokių taksų. 
i 

: ^ i 


