
, . , , . , , T 1M1ER-LIBRARV CENTER 
5721 COTTAGE GROVL AVE. 
C.ii'JAaO 3 7 . I L L . QRAT1S 

» D R A U G A S 
L»I<UU UHuvių K*t«Ulcv Spaudo* 

DfMfUi 
8o Oakto? A**., CblcafO t. minui* 

Ttipttoa» — Vlrgtete 1 -M«Mt 
— ^ — I I I mggmmm—• 
VUnlntMI* tautine Ir ttkytoiato mintie* 

tUturtv 4!«nrtMI« p*MUly#t 

/ 

THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

D R A U G A S 
The UthtMUUaa Daily FtimA 

Fublkihed by the LtthuanUn Catbollc 
/Pr*w Soclety 

BU 80. Oftkley Ave,, Chloago t, lUiaoto 
Telephone — Vlrglni* 7-««40-4l 

. — — » i • i • i i 

Th» mon infiuentiai LtthuftniAO Daily 
UI America 

No. 25 Kaina 5 centai PENKTADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 30, 1953 Price 5 cente VOL. XXXVII 

Maršalas sugriovė daug iliuzijų 
Atominę bombą ištiks nuodingųjų dujų likimas. — Ne
žinomas Schumano piano pasisekimas. — Amerikos 

diplomatija atvedė raudonąją armiją į Europą 
PARIS, saus. 30. — Prancūzijos maršalas Jum suabejojo 

Europos armijos sukūrimu ir išpeikė Ameriką už Sovietų Rusijos 
atvedimą į Europą. 
. Savo nuomones aktualiais die 

nos klausimais maršalas išdėstė 
gen. VVeygando vardo ameriki
nių studijų instituto bankietc, 
kuriame dalyvavo prancūzų pra
monės ir diplomatijos atstovai. 

Pabrėžtinos šios jo nuomonės: 
1. Europos armijos sutartis 

nepriimtina Anglijai, todėl ji ne 
sidės j Europos s-gą. Be Angli
jos dalyvavimo Europos vieny
bė neįmanoma. 

2. Netikra, 
parlamentas ratifikuotų Euro
pos armijos sutartį. Jos pataisy
mas būtinas prieš ratifikavimą. 
Jam asmeniškai nesvarbu, ko
kia forma jis gaus Vokietijos di
vizijas, kad tik jas gautų (Juin 
yra Nato sausumos kariuomenės 
vyr. vadas). 

3. Amerikos atominių bombų 
persvaros nepakanka Europai 
apsaugoti. Rusija greit susily
gins, jei dar to nepadarė, su 
Amerika atominių bombų skai
čiumi. Kai taip atsitiks, atomi
nių bombų panaudojimas kare 
pasidarys problematiškas — jų 
nebenaudos nė viena pusė. 

4. Europos negalima apginti 
stipria aviacija — reikia dar stip 
resnės sausumos kariuomenės. 

5. Europos negalima apginti 
iš už Europos kontinento esan
čių bazių — Europą reikia ginti 
Europoje ir kaip galima toliau 
rytuose. 

6. Raudonoji armija šinandien 
stovi 100 mylių atstu nuo Reino 
ir už tą klaidą išimtinai atsa
kinga Amerikos pokarinė diplo
matija (šioje vietoje visi daly
viai karštai plojo). 

7. Sovietai gali laipsniškai su 
traukti divizijas į Rytų Vokieti
ją ir staiga pulti, bet vaikiška 
būtų užsiimti priešo intencijų 
spėjimais. 

8. Dar nežinoma, ar bus gali
ma bendrai tvarkyti Europos 
plieno ir anglies pramonę ta for 
ma, kuri dabar bandoma. Tik lai 
kas pasakys. Kaip galima tvir
tinti, kad tikrai pasiseks Euro
pos armijos bandymas? 

9. Prancūzija turi gauti pa
galbos Indokinijos karui vesti. 
JAV dabar padengia trečdalį iš-

Knygos žmogus 
netinkąs politikai 

YVASHINGTON, saus. 30. — 
Harvardo universiteto preziden
to Conant, paskirto augštuoju 
komisaru Vokietijon, patvirtini
mas užkliuvo senato užs. reikalų 
komisijoje, nes daug kam nepa
tiko prieš metus jo padarytas 
pareiškimas, kad privačių mo-

kad Prancūzijos k v k l u buvimas Amerikoje esąs 
kenksmingas krašto demokrati
nei vienybei ugdyti. Sen. McCar-
thy esąs gavęs daug protesto 
laiškų ir greičiausiai pasisaky
siąs prieš Conant tvirtinimą. 

Sen. Mundt pasisakęs prieš 
Conant dėl kitos priežasties: Co
nant esąs knygos žmogus, nieko 
nenusimanąs apie komplikuotus 
politinius reikalus Vokietijoje, 
todėl jieškotina kito žmogaus. 

Danija gavo kitą 
Maskvos protestą 

KOPENHAGEN, saus. 30. — 
Danija gavo antrą sovietų pro
testą ir įspėjimą dėl bazių savo 
teritorijoje svetimoms karinėms 
jėgoms užleidimo — Danija pa
vadinta tiesioginiu dalyviu karo 
prieš Sovietų Rusiją ruošime. 

Pabrėžtina, kad svetimos ka
riuomenės Danijoje dar nėra, 
bet vyksta derybos dėl aviacijos 
bazių įrengimo Jutlandijos pu
siasalyje. 

Nori prekiauti? 
LONDON, saus. 30. — D. Bri

tanijos parlamentui pranešta, 
kad kom. Kinija pasiūliusi pagy 
vinti prekybos santykius „lygy
bės ir abipusio intereso pagrin
dais". Derybos jau užsimezgu
sios per konsuliarinį atstovą, bet 
dar nieko nesą galima pasakyti 
apie jų pasisekimą. 

Čekijos darbininkai 
stipriai boikotuoja 

VIENA, saus. 30. —Čia gau
tas Čekijos kompartijos orga
nas Rude Pravo atpasakoja dar 
bininkų organizacijų atstovams 
Čekoslovakijos premjero Zapo-

laidų, bet turėtų duoti iš karto1 tocky pasakytą kalbą, iš kurios 
daugiau, kad karą būtų galima 
greičiau baigti. Taip būsią pigiau 
ir saugiau. 

> 

Dovana Korėjai 
NEW YORK, saus. 30. — V. 

Vokietijos vyriausybė per Jungt. 
Tautas P. Korėjos civilinių gy
ventojų reikalams dovanojo už 
48,000 dol. (200,000 markių) 10 
ambulatorinių klinikinių viene
tų, aprūpintų vaistais, tvarsto
mąja medžiaga ir chirurginiais 
įrankiais. Kiekvienas vienetas 
gali aptarnauti 100 žmonių per 
dieną. 

aiškėja, kad dėl anglių stokos 
reikia uždaryti įmones, taupyti 
elektros energiją ir stabdyti 
traukinius. Anglių kasimo pla
nas įvykdytas tik 80 proc. 

Negalima, girdi, visų nepasi
sekimų primesti Slanskio grupės 
sabotažui, bet reikia pripažinti, 
kad darbininkai lėtai dirba ir 
disciplina pairo. Jis girdėjęs, 
jog darbininkai nedirba todėl, 
kad bijo algų sumažinimo, bet 
darbininkų organizacijų pareigu 
nai turi išaiškinti darbininkams, 
kad tik kietu darbu jie gali pa
gerinti savo gyvenimą. 

Moterų reikalai 
abejose partijose 

WASHINGTON, saus. 30. — 
Kai po prezidentinių rinkimų su
sidarė įspūdis, jog moterys nu
lėmė prez. Eisenhowerio išrin
kimą, abiejų partijų centro ko
mitetai persvarsto moterų balsų 
gaudymo taktiką. 

Charakteringa, kad respubli
konų partija stiprina ir plečia 
savo moterų reikalais besirūpi
nantį skyrių, o demokratų par
tija tą skyrių panaikino — atei
tyje moterys ir vyrai organizato
riai dirbs kartu su abiem lytim. 
India Edwąrds, demokratų par
tijos pirmininko pavaduotoja ir 
moterų skyriaus vedėja, šį pa
keitimą vadina istoriniu, kurio 
buvo siekiama nuo to laiko, ka
da moterys gavo balsavimo tei
ses. Šį demokratų partijos pa
tvarkymą ji laiko pilnų teisių de 
mokratų partijos moterims su
teikimu. 

Formoza nori 
atnaujinti karą 

NĖW YORK, saus. 30. — 
Chiang Kai-sheko nuolatinis at
stovas prie JT dr. Tsiang kalbė
jo jaunųjų respublikonų klube ir 
pareiškė mintį, kad Atlanto paJ 
to nariai turėtų duoti moralin' 
ir materialinę pagalbą Chianr 
Kai-shekui, kad jis galėtų nepr 
klausomai pradėti atkariauti i? 
komunistų Kiniją. 

Anot jo, Kinija Azijoje užimr 
tokią pat vietą, kokią užima Ve 
kietija Europoje. Jei Kinija pri
klausys komunistams, jiem pri
klausys ir visa Azija, nežiūrint 
kas bus daroma Korėjai, Mala
jams ar Indokinijai išgelbėti. 

Formoza ir dabar duotų karei
vių Korėjos frontui, jei kas pra 
šytų, bet dabar jau abejotina, ar 
Korėja yra geriausia vieta jiems 
panaudoti. Ir Kinijos krantų blo 
kada yra protingas dalykas, ta
čiau geriausias problemos išri
šimas yra Kinijos žemyno puoli
mas. 

Kiniją iš komunistų atsika
riaus patys kinai, tik reikia 
jiems suteikti galimybę pradėti 
išsilaisvinimo žygį. Tas žygis 
prasidės, kai Formozoje turima 
kariuomenė išsikels žemyne. 
Prie jos prisidės visi kinai, kai 
tik bus apsauga nuo vietinio ko
munisto teroro. Svetimų žmonių 
kinai tam žygiui nesą reikalingi 
— užteks materialinės ir mora
linės paramos. 

Tiria Kinijos krantų blokadą 
Tuo tarpu daugiau minusų, negu pliusų. — Ji būtų tik 

viena iŠ daugelio priemonių 

Antras frontas Azijoje? — Strėle rodo Hainano salą, kurią 
dabar valdo Kinijos komunistai. Eina gandai, kad Chiang Kai-
shekui būsią leista tą salą pulti, kad sumažėty kinų spaudimas 
į Korėjos frontą. (INS) 

Dulles ras piktus prancūzus 
Prancūzai net apgailestauja, kodėl naudojosi Maršalo 
plano pagalba. — Amerikos diplomatam prikišta iš

minties stoka 
PARIS, saus. 30. — Pirmoji valstybės sekretoriaus Dulles 

kalba nepaprastai sujaudinusi Prancūzijos vyriausybę, o spaudoje 
iššaukė dar nematytai aštrių pasisakymų. 

Įvykęs po kalbos ministerių 
\abineto posėdis buvęs sunkiai 
suvaldomas, bet premjeras ne
davęs diskusijų tol, kol negaus 
:š Washingtono oficialaus kal
bos teksto. 

Ir čia bus abudu. — Krašto apsaugos sekretorius Ch. Wilson 
(kairėje) pradeda pareigas su viltimi, kad Roger Kyes (deši
nėje), jo pagelbininkas General Motors bendrovėje, bus pa
tvirtintas jo pagelbininku naujose pareigose. (INS) 

Neigia žinias 
apie antisemitizmą 
BELGRAD, saus. 30. — Per 

Rumunijos radiją pasiųstas kal
bėti tūlas dr. Rozen, perstatytas 
kaip Rumunijos sionistų atsto
vas, pareiškė, jog Rumunijoje 
niekas nepersekioja žydų, kaip 
vakaruose pradėta skelbti. Net 
patys vakarų sionistai apkaltin
ti platiną klaidingas žinias. 

Nežiūrint Rozeno pareiškimo, 
vakaruose turima žinių, kad keli 
Rumunijos žydų sionistų veikė
jai yra areštuoti ir patalpinti 
Galatos stovykloje netoli Jassy 
miesto. Kuris žydas panori vyk
ti Izraelin, tas laikomas sionistu 
ir darbo klasės priešu. 

Parengė kelią 
karo sekretoriams 
VVASHINGTON, saus. 30. — 

Kad paskirtus aviacijos ir armi
jos sekretorius senatoriai pano
rėtų tvirtinti, ką tik patvirtintas 
krašto apsaugos sekretorius Wil 
son išleido įsakymą, kad joks 
departamento pareigūnas negali 
daryti sprendimų sutartyje su 
bendrove, kurioje jis turi finan
sinių interesų. Abudu paskirtieji 
asmens turi daug akcijų bendro
vėse, kurios turi didelius krašto 
apsaugos departamento užsaky
mus. 

Supykta todėl, kad Dulles pa
statęs ultimatumą: Europos ar
mijos pakto ratifikavimas arba 
nieko negausit. Prancūzijos vy
riausybė suprato, kad jai prime
tamas Europos vienijimo truk
dymas, bet nesusipratimai einą 
iš to, kad JAV politikai apie tą 
reikalą menkai tenusimano ir 
elgiasi taip, lyg Europą būtų ga 
Įima suvienyti per vienus metus 
ir vieną sutartį pasirašius. 

Padėties rimtumą Le Monde 
dienraštis taip aptarė: „Įtempti 
santykiai tarp JAV ir Prancūzi
jos bus tol, kol Washingtonas 
nesupras, jog jo sąjungininkai 
gali turėti skirtingų nuomonių 
apie taikos ir karo problemas ir 
kad turto ir jėgfos turėjimas dar 
nesuteikia išminties monopolio". 

Kiti laikraščiai apgailestauja, 
kad Prancūzija sutiko priimti 
Marshalo plano pagalbą ir per jį 
leido Amerikai kištis į Prancū-
zijos vidaus reikalus. Ta proga, 
žinoma, pridedama, kad Marsha
lo planas išgelbėjo JAV ūkį nuo 
didelės depresijos. 

Le Monde priduria, kad Pran
cūzija pati atsakinga už savo li
kimą ir apsisprendimą iš kur jai 
eina didesnis pavojus: iš Rusi
jos ar iš Vokietijos. Ne Prancū
zija, bet Amerika norinti Vokie
tijos apginklavimo, todėl Pran
cūzija neturi būti spaudžiama 
priimti tą apginklavimą jai ne 

jęs, tik sumažinęs savo kaip dip
lomato autoritetą. 

Komunistų laikraščiai savo aš 
triu tonu, žinoma, viršija visus 
kitus. Jie dabar krauna propa
gandinį kapitalą, primindami, 
kad prancūzus jau seniai buvo 
įspėję, jog nereikėjo su amerikie 
čiais susidėti. 

^^ 
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Aptaria Japonų 
vežimą iš Kinijos 

TOKIO, saus. 30. — Japonijos 
Raud. Kryžiaus pirmininko va
dovaujama 13 asmenų japonų de 
legacija yra pakeliui į kom. Ki
nijos sostinę vesti derybų dėl 
30,000 japonų iš Kinijos repat
riacijos. Tai civiliai japonai, už
silikę Kinijoje iš senesnių laikų. 
Kinijos vyriausybė yra pareiš
kusi, kad visi norintieji gali iš
vykti ir būtų galėję tai seniai 
padaryti, tik Kinija neturėjusi 
transporto priemonių jiems par
vežti, 

Delegacija nesitars dėl repa-
triavimo korėjiečių ir formozie-
čių, kurie atvyko į Kiniją Japo
nijai tas sritis valdant. 

Tito atstovai 
lankosi Indijoje 

NEW DELHI, saus. 30. — 
Grįždami iš Azijos socialistų 
konferencijos, įvykusios Burno
je, Indijos sostinėje sustojo Ju
goslavijos viceprezidentas Milo-
van Djilas ir užsienių reikalų 
viceministras Alės Bebler tartis 
dėl šiltesnių santykių tarp Indi
jos ir Jugoslavijos užmezgimo. 
Galvojama net apie draugišku
mo pakto sudarymą. Jie matėsi 

patinkama forma. Ultimatumo su Indijos prezidentu Prasad ir 
pastatymu Dulles nieko nelaimė-' su premjeru Nehru.. 

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ SANTRAUKA 
— Popiežius Pijus XII jau nugalėjo influenzą ir bronchitą ir 

pradėjo vaikščioti, bet audijencijos dar neatnaujintos. 
— Britų premjeras ChurchiU grįžo namo iš Karibų jūroje 

praleistų atostogų ir tenkindamas žurnalistų paklausimus pareis* 
kė, kad prez. Eisenhouoerio kelionė Korėjon gali tik gerus rezulta-
tus atenšti — nesą pagrindo baimintis dėl būsimų Eisenhowerio 
žygių. 

— Toli. Rytų vyr. vado gen. Clark būstinėje Japonijoje vakar 
prasidėjo pasitarimai, kuriuose dalyvauja pats gen. Clark, armi
jos štabo viršininkas gen. Collins ir naujasis 8-sios armijos vadas 
gen. Taylor, kuris atvyko su paskutinėmis prez. Eisenhotoerio 
instrukcijomis. Gen. Van Fleet vakar atsisveikino su Seouto gy* 
ventojais, surengusiais nuoširdžias demonstracijas. Prez. Syng-
man Khee pasakė kalbą. 

— Senato krašto apsaugos komisija vakar patvirtino aviaci
jos, laivyno ir armijos civilinius vadovus, nes visi pažadėjo par
duoti savo akcijas tų bendrovių, kurios turi krašto apsaugos de-
partamento užsakymų. 

Kapitalams Indija 
nesaugi žeme 

NEW DELHI, šaus. 30. — 
Anglas, Indijos prekybos ir pra
monės rūmų pakviestas duoti pa 
tarimų dėl penkių metų krašto 
pramonės plėtimo įvykdymo, pa
reiškė spaudai, kad nėra palan
kių sąlygų investuoti Indijos pra 
monėn privatų kapitalą iš užsie
nių, nes į visą reikalą labai ki
šasi vyriausybė, o tarp pramo
nininkų ir valdančios partijos 
nėra abipusio pasitikėjimo. 

Be to, Indijoje darbas yra la
bai brangus ir brangiai kaštuo
ja įmonei patelktų darbininkų 
apgyvendinimas, nes pirma rei
kia statyti darbininkams na
mus, o tik paskui fabriką. JAV 
kapitalas į Indiją dar greit neis, 
nes turi didelę paklausą namie, 
o jei eina į užsienius, tai randa 
patrauklesnių vietų. 

Vokietija stipriai 
mažina mokesčius 

• 
BONN, saus. 30. -— V. Vokie

tijos parlamentas gavo naują 
biudžetą, kuris numato asmeni
nių pajamų mokesčių sumažini
mą 15 proc, bendrovių mokesčių 
sumažinimą 20 proc, jei dividen 
dų mokama mažiau kaip 6 proc, 
mokesčiais neapdedamos sumos 
padidinimą jnuo 75 iki 900 mar
kių ir leidimą žmonai ir vyrui 
kartu paduoti mokestinius pa
reiškimus. 

Tai yra vienintelis kraštas Eu 
ropoję (o gal ir pasaulyje), kur 
mokesčiai ne didinami, bet ma
žinami. V. Vokietijoje tai pada
ryta tuo tikslu, kad žmonės tu
rėtų noro daugiau dirbti, dau
giau gaminti, daugiau kapitalų 
į pramonę ir prekybą investuoti. 

Okupacinėms išlaidoms deng
ti paskirta 9 bil. markių (2 bil. 
143 mil. dol.), kas sudaro 8 proc 
pereitų metų tautos pajamų. 

Valo amerikiečius 
Jungtinėse Tautose 
NEW YORK, saus. 30. — JT 

generaliniam sekretoriui Trygve 
Lie ir JAV nuolatiniam atstovui 
prie JT Cabot Lodge susitarus, 
FBI pradėjo tirti JT sekretaria-
te tarnaujančių Amerikos pilie
čių lojalumą. Tas pats daroma 
ir su JAV delegacijos nuolati
niais tarnautojais, kurių yra 
144. 

Pirštų nuospaudų paėmimas 
jau esąs atliktas, o vakar ir šian
dien visi gaus užpildyti klausi
mų lapus, kurių turinį sutarė 
Cabot Lodge ir Trygve Lie. JT 
sekretariate šiuo metu tarnauja 
1,681 Amerikos pilietis. Ateity
je nebebus samdomas nė vienas, 
kurio lojalumas pirma nebus 
FBI patikrintas. 

Įtartini gaisrai 
SOUTHAMPTON, saus. 30. — 

Kilo gaisras didžiajame Queen 
Elizabeth laive, įvestame į sausą 
doką metiniam patikrinimui. 
Gaisras užgesintas ir didelių 
nuostolių nepadaryta, bet tuo
jau kilo įtarimas, kad gali būti 
padegimas. 

Pereitą sekmadienį Liverpulio 
uoste sudegė didelis keleivinis 
laivas Empress of Canada, visai 
neseniai degė ir Queen Mary. 
Visi tie laivai karo metu vežiojo 
kariuomenę, tam pačiam reika
lui gali ir ateityje būti naudin
gi* 

Kalendorius 
Sausio 30 d.: šv. Martiną. Se

novės: Manvylis ir Žibonė. 
Sausio 31 d.: šv. kun. Bosco. 

Senovės: Skirmantas ir Kova. 

VVASHINGTON, saus. 30. — 
Kinijos krantų blokados galimy
bės šiuo metu pagrindinai apta
riamos: kiek reikės ir kokių lai
vų? Iš kur juos paimti? Kur ba
zuotis? Kiek ir kada blokada ga
li paveikti į Kinijos ūkį? Kam ji 
nepatiks? 

Jau esą aiškūs šie daviniai: 
blokada Kinijos ūkiui bus nuos
tolinga, bet jos rezultatų teks il
gokai palaukti; Pacifike turimų 
laivų neužteks, reikės atitrauk
ti iš kitur ir net dalį išimti iš 
„vystyklų"; blokada nesutruk
dys Kinijos apsirūpinti ginklais, 
nes daugumą jų gauna žemės ke
liu per Sibirą. 

Britai ir visos Azijos valsty
bės bus prieš blokadą, nes jos 
gauna iš Kinijos šiek tiek ryžių 
ir šį tą jai parduoda. Britai tei
gia, kad tokiem karišku atžvil
giu mažiem rezultatam pasiekti 
neužsimoka pririšti Tolim. Ry
tuose tokį didelį antikomunisti
nių valstybių laivyną. Kadangi 
blokadą vykdant britų Hong 
Kongo kolonija vaidins didelį 
vaidmenį, tai kinai gali ją pa
grobti, todėl britai prašys, kad 
JAV pažadėtų padėti Honę: Kon
gą ginti. Tokia garantija būsian
ti lengvai duota, jei britai daly
vaus blokados vykdyme. 

Dar yra nuomonių skirtumų 
ir dėl blokados įvedimo proce
dūros: eiti per Jungtines Tautas 
ar jas aplenkti? Vieni mano, 
kad, pripažindamos Kiniją agre
soriumi, JT davė pakankamai 
juridinio pagrindo JAV preziden 
tui įvesti blokadą be atskiro JT 
nutarimo; kiti gi mano, kad ge
riau gauti specialų JT nutarimą, 
bet pirma klausimas aptartinas 
diplomatiniu keliu ir sužinotina, 
kiek valstybių už atitinkamą re
zoliuciją balsuos. 

Pabrėžtina, kad klausimas te
bėra studijuojamas ir nėra nu
tarimo Kiniją blokuoti. 

Mažai teprašo 
LONDON, saus. 30. — Angli

jos angliakasiai prašo pakelti 
atlyginimą 6 šilingais (84 cnt.) 
savaitei, bet derybas nutarė ves
ti su suvalstybintų kasyklų va
dovybe ir atmetė pasiūlymą 
kreiptis tuo reikalu į Churchilio 
vyriausybę. Kasyklų vadovybė 
tuo tarpu pasiūlė tik 4 šilingus. 
Susitarimas dirbti šeštadieniais 
baigiasi balandžio 1 d. ir jis bus 
atnaujintas tik tada, kada vado
vybė sutiks pakelti atlyginimą 
iki prašomo dydžio. 

• Salvadoro užsienio reikalų 
ministrą norėjusi nužudyti iš 
Guatemalos atvykusių sąmoks
lininkų grupė. Supykta ant jo 
už antikomunistinę veiklą. 

• Buv. prez. Truman pažadė
jo korespondentams rytinį pasi
vaikščiojimą vėliau daryti, kad 
jie galėtų išsimiegoti. Tų pasi
vaikščiojimų metu koresponden
tai kvočia buvusį prezidentą 
įvairiais klausimais. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šaltoka. 

Temperatūra iki 25 laipsnių. 
Saulė teka 7:06, leidžiasi 5:03. 

Daniel Reed* (kairėje), atsto
vų rūmų mokesčių komisijos 
pirmininkas, kovoja už paja
mų mokesčių sumažinimą; J. 
P. Wolcott (dešinėje) vado
vauja bankų komisijai. (INS) 
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i žaibas, 2 vai. pobūvis sportinin
kams pagerbti, 6 vai. konce-
tas — vakaras. 

Chicaįjos Perkūnas - Clevclando laibas 
Chicagos Lietuvių Sporto perkun'etea nugalėti 2:1. Cia 

Klubas Perkūnas, praeitais me- Perkūną atstovaus: J. Mockai-
taiš ėmęsis iniciatyvos sudary- tė, I. Pakštaitė, B. Puodžiukai-
ti galimybę Clevelando liet. spor tienė, D. Točilauskaitė, V. Va-
tininkams atvykti Chicagon, to-! roneckaitė, E. Babianskaite ir 
dėl ir buvo realizuotas Chica-|R. Tutlytė, o Žaibą: N. Ambra-
gos — Clevelando sportininkų j zaitė, A. Barzdukaitė, S. Juod-
susitikimas čia praeitą rudenį, j valkytė, J. Laikūnaitė, A. Liut 
lapkričio 8 — 9 dd., ryt9J bus kevičiūtc, 
LSK Žaibo svečiu jų pačių že
mėje. Šio savo svečiavimosi me 
tu perkūnečiai sužais tarpklu-
bines — vyrų krepšinio, vyrų 
ir moterų tinklinio ir vyrų bei 
moterų stalo teniso rungtynes 
su LSK Žaibo sportininkais. 

Perkūno krepšinio ir tinklinio 
komandos, kurios jau du metus 
iš eilės yra laimėjusios Šiaurės 
Amerikos liet. sporto žaidynes, 
clevelandiečiams, atrodo, bus 
kiečiausiu riešutu, kuri perkąs
ti jiems reikės nemaža jėgų. 
Tai žinodami, Žaibo krepšinin 

K R O N I K A 
— Sausio 23 d. Liet. Audito

rijoje, 3133 So. Halsted S t , 
Chicagos lietuviai šachmatinin
kai, pradėjo savo žaidimus ir 
dabar ten kiekvieną penktadien) 
bus galima pažaisti šachma
tais. Šią vietą parūpino, audi
torijos šeimininkams maloniai 
sutikus, LSK Perkūno šachma
tų sekc. vadovas Vladas Kar-
puška. Šioje vietoje taip pat 
bus pravedamos ir komandinių 
Chicagos šachmatų pirmenybių 
rungtynės, kada jų šeimininkais 
bus perkūniečiai. 

— LSK Perkūno sportininkai 
šiandien 9 vai. vakare išvyksta 
į Clevelandą tarpklubinėms runig 
tynėms su vietos Žaibu. Išvy
koje dalyvauja 22 klubo atsto
vai : krepšininkai, tinklininkai 

, . •<. , . . , (vyrai ir moterys), stalo tenisi-
l amė imą iš dviejų buvusių tarp \ ' . * ' 
, , u- • u4ki!L Porirrmn ninkai vyrai ir moterys) ir ke-
klubiniu susitikimų. Perkūno , , . ~ . , • * • * \ .. J , ,Q:u, rH Ii palydovai. Rinkimosi v ie ta— stipriausia pajėga tenka laikyti * J % , 

M. E. Šikšniūtė 
Žydavičiūtė. 

Labiausiai įtemptą kovą žada 
vyrų ir moterų stalo tenisas. 
Vyrų grupėje sunku būtų ban
dyti atspėti laimėtoją, nes iki 
šiol abi komandos turi po vieną 

SNOBIZMAS ŽMONIŲ SANTYKIUOSE 
ST. MAZILIAUSKAS, So. Bostone, Mass. 

Snobzmu yra vadinamas per Nac'zmas, fašizmas ir 

kus, žydus, ateivius ir k. yra ; 
tik atskiros apraiškos bendro
jo snobizmo. 

V. Kačinauską, buvusį lietuvių 
jaunių meisterį Vokietijoje, 
1948 m. gynusį lietuviškas spal
vas Pavergtųjų Tautų Olimpia
doje, per praeitų metų lapkri
čio mėn. 9 d. rungtynes gana 

kai šį. kartą sau talkon pasi- įspūdingai įveikusį Žaibo stalo 
kvietė šv. Jurgio parapijos ve- teniso šulą — J. Nasvytį. Be 
teranus ir bendromis jėgomis šių už Perkūną žais: L. Vana-
bandys nurungti svečius iš Chi-;gas, J. Vaičiūnas, N. Janickas, 
cagos. Žaibo krepšinio koman-|o už Žaibą: A. Liutkevičius ir 
dą šį kaitą atstovaus: E. Bliu- H. Johansonas. 
mentalis, Dauperas, Parulis, Pas moteris daug šansų lai-
Lastauskis, Puškorius, Obele- mėjimui turi šeimininkės: Laiku 
nis, Šamas, Rydelis ir Mačiutas, 
o Chicagos Perkūno spalvoms 
ginti yra numatyti: R. Dirvians 
kas, A. Kikilas, S. Zubkus, G. 
Kliudžius, R. Puodžiūnas ir K. 
Vaičius. Prisimintina, jog iki 
šiol tarp šių dviejų klubų įvy
kusios krepšinio rungtynės yra 
pasibaigusios augštokomis chi-
cagiečių pergalėmis (69:19 — 
Toronte, 34:28), gi kas išeis 
trečiojo susitikimo nugalėtojais, 
matysime šį šeštadienį. 

nienė ir Smetonienė, nors ir per 
kūnietės: Ragauskaitė ir Žibu-
tytė taipgi nebe pretenzijų į 
pergale. Žinant Perkūno mote
rų stalo tenisininkių pastangas*, 
parodytas per kelis mėnesius, 
nesistebėtume ir jų laimėjimu. 

Padarius šį apžvalginį praneši 
mą, abejų klubų sportininkams 
tenka palinkėti geros sėkmės šio 
šeštadienio ir sekmadienio var
žybose, tikintis, kad šie du klu
bai, atstovaują Chicagos ir Cle-

Hollywoodo svetainė, 2419 W. 
43 St., iš kur lengv. mašino
mis visi sportininkai pajudės 
Clevelando link. Grįžti numa
toma sekmadienio naktį. 

dėtas apie save galvojimas ki
tų atžvilgiu. Netaip seniai esa
me skaitę, kad prancūzai at
metė JAV notą, kaip neman
dagiai parašytą — pilną įvai
rių pamokymų. 

Žurnalas "Monat" paskyrė 
visą numerį nagrinėjimams ir 
pas sakymams žymių žmonių, 
kas iš ko turime ką pasimoky
ti : ką europiečiai iš amerikie
čių ir ką pastarieji — iš euro
piečių. Esąs didelis nesusipra-
t mas, kai amerikiečiui yra 
"OK" tik tai, kas amerikietiš
ka. 

Snobizmas yra aštri rakštis 
tautų santykiuose. Net ir šiais 
pavojų laikais dėl jo tik Vaka
rų tautos vis dar nepajėgia 
glaudžiau bendradarbiauti. 

Savo tarpe taip pat kasd:en 
pan.. | matome gausius snobiškus ban 

yra tik aktyviosios formos to 'gavimus dėl pasaulėžiūrinės 
paties snobizmo. 

Paskutiniųjų rinkimų metu 
krypties, tu: etos padėties, kil« 
mės, dabartinės padėties ar tur 

buvo iš abiejų pusių dažnai už-į to ir 1.1., kas ir kliudo glau-
siminta, kad reikia kovoti su ' dernį bendruomenės gyvenine. 
snobizmu užsien'o politikoje Ir ' _ ,„, . . v , , „ , 

Tų reiskm.ų šaknys dažnai 
yra aptariamos ir įvairiai aiš
kinamos, tačiau to pagrindinė 
priežastis — bendras moralės 

su bigoterija vietos gyvenime. 
Šiuo metu nuolat pastebima bi
goterija prieš negrus, katali-

Telef. offiao SEeley 8-0J2S 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

R008EVELT. MEDICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.; kasdien nuo 12:00—8:30 p. p. 
l iesld. 0419 So. Maplcuood 

Telef. I lKmloek 4-5415 

KCiSšJia j sumenkėjimas 
Visi Pittsburtfhc lietuviai 

KLAUSO Id REMIA 
Pittsburgh'o Lietuviu j 

Katalikę Radijo Programą. 
—• vadovaujama — 

Lietuvos -Vyčių. Pittsburghe 
JI TRAKS! "UV-.I'AMA 

Kirk vieni, Sekmadieni nuo 
1:910 iki 2:0«, v.oi p. p. 

IŠ STIPRIOS IK GALiKOOS 

GRovehill (5-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 0—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą, išskyrus trečiadienius 
2 4 2 2 VVest Mj»ran«tr* Rd 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas; 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tei. ftKliance 5-4410 

tte/ld. tc*ei. GRovehill 0-0017 
•aandos: 1—8 p. m. 6—8 p. m. 
TVečIad Ir ft<>Stad pagal sufaTEj-'v. 

7 - i Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861 

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

Rczid. 1908 South Troy Street „ 
Vai. pirm., antrad., ketv., penkt. 

1—4 ir 7—8:30 
trečiad. ir • šešt. 9- -12 

Vyrų tinklinyje; toje gerokai j velando lietuviškąjį jaunimą, ir 
pas mus "nuskriaustoje" sporto | toliau ras būdų varžytis sporto 
šakoje, Perkūno — Žaibo ko- j aikštėse, puoselėdami lietuviško-
mandos varžysis dar tik pirmą 
kartą, nes iki šiol joms dar ne
bebuvo progos susitikti. Perkū
niečiai, pagal vėliausias žinias, 
turės vykti be savo stipriausiojo 
ramsčio Vyto Radžio, todėl jų 
pajėgumas, atrodo, bus gana ri
botas, turint galvoje ir tai, kad 
taip pat Perkūno eilėse nematy
sime neperseniai kariuomenėn 
išvykusio M. Sodeikos. Žaibas 
prieš perkūniečius žada išstaty
ti šiuos savo tinklininkus: V. 
Aukštuolį, A; Barzduką, A. 
Bielskų, J. Kijauską, L. Klimą, 
A. Liutkevičių ir A. Liutkų. 

Moterų tinklinis taipgi mū
suose gerokai "užpečkin" nu
stumta sporto šaka, abejomis 
komandoms teikia vilčių į per
galę. Sprendžiant iš šių koman
dų susitikimo II Š. Amerikos 
liet. sporto varžybose, laimėji
mas turėtų atitekti šeiminin
kėms, kurios tą kartą įstengė 

jo sporto idėją lietuvių išeivių 
tarpe. 

Apie varžybas Clevelando 
Chicagos LSK Perkūno ir Cle 

velando LSK Žaibo sportininkų' 
susitikimui jau yra sudaryta ga 
lutinė programa, kuri skamba 
sekančiai: 

Sausio 31 d. (šeštadienį) — 

St. 
6250 St. 

Clair Recreation Center, 
Clair Ave. — 6 vai. 

vak. (priešžaismis) krepšinis 
tarp Ža;bo ir Šv. Jurgio parap. 
jaunių, 7 vai. varžybų atidary
mas: atidaro Amerikos Liet. B-
nės Clevelando apylinkės pirm. 
St. Barzdukas, 7:15 vai. vyrų 
tinklinis: Perkūnas - Žaibas,. 
8 vai. moterų tinklinis: Perkū
nas — Žaibas. 

Vasario 1 d. (sekmadienį) — 
lietuvių salėje, 6835 Superio* 
Ave. — 11:30"vai. vyrų ir mo
terų stalo tenisas: Perkūnas — 

Sporto pasaulyje 
— Du pasižymėję vokiečių 

bėgikai: Heinz Ulzheimer ir 
Rolf Lammers praeitą šeštadie
nį atvyko New Yorkan, savo pa 
sirodymams lengv. atletikos ha
lės varžybose šiame krašte. 
Ulzheimer, kuris 1952 m. olim* 
piniuose žaidimuose Suomijoje 
Vokietijai laimėjo bronzos me
dalį, yra skaitomas vienas iš i 
geriausių Europos bėgikų 800 
metrų nuotolyje. Lammer irgi i 
yra pereitos olimpiados dalyvis, 
1500 m bėgime užmes VI vietą. 

— Chicagos halės futholo pir
menybėse, augštoje lygoje, po 
praeito sekmadienio rungtynių 
I vietoje' tvirtai atstojo Hansos 
komanda, kuri įveikė ukrainie
čių Lions vyrus 2:1. Kitas pir-
mautojas — Falcons visai ne
tikėtai turėjo nusileisti Eagles 
vienetui 1:4 ir nukrito į antrą
ją vietą. 

i i — — — — — m m i 

PRANEŠIMAS-PADfiKA 
Gautini? sanatorijoje. Vokie

tijoje po sunkios ir i lgos l igos 
1953.1.18 mirė 

A. A. VLADAS GKLEŽCNAS-
GKLEŽ1US, 

ginies 1912. VI. 30, Lietuvoje, 
Vilkaviškio apskr., Kybartų 
miesto. 

Jo kūnas palaidotas 1953.1. 
21, Gautlng kapinėse. 

Reiškiame padėka- P L B Gau-
tinpo Apyl inkes Komiteto pir
mininkui p. T. Uogintui, ko
miteto nariams ir v is iems ki
t iems prisidėjusiems prie palai
dojimo. 

Tau, brangus sūnau, tSvo ir 
brolau tebūna lengva Svetima 
žemelS. 

Nuliūdo: motina, sūnus VI-
i ianlas, dūkto Irena ii* brolis 
Vincai su šeiniu. 

PRADEKITE 
Naujus Metus 

Su geru automobiliu 
Ateikite pasižiūrėti ir iš

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

Didelis pasirinkimas gerų 
vartotų mašinų: 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2295.00 

1951 BUICK 2 door, 
Dynaflow $2095.00 

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

4 door, Automatic $1295.00 
1950 PLYMOUTH Club 

Coupe $1095.00 
1949 BUICK 4 door, 

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

2 ir 4 door, nuo . . $895.00 
1949 DODGE 4 dr. . . $845.00 
1948 OLDSMOBILE 4 doOr 

Hydra-Matic $845.00 
1948 CHEVROLET 

2 door $795.00 
1947 CHRYSLER 

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

4 door, nuo $545.00 
1946 MERCURY Club 

Coupe $495.00 

MILDA BUICK, INC. 
SALES AND SERVICE 

907 West 35th Street 
LAfayette 3-2022 

CHICAGO 9, ILL. 

W L 0 A 
RADIJO STOTIES B.RAL,1 OCKR 

Visate relkalsis kiMpkHfts šiuo ad 
resu: Llthunniuu Catholto Hour, Ka-
dio Stutkm \VLOA. Hratldock. P;u 

mmmmmmmmm^mmmimmmmm 

JARABAK DRUGS 
139th & Mair Pitone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

MES ISPILDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ 

K A L B A M E LENKIŠKAI 
• i 

mmmi 

• 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuviui pasidėti savo taupomus pinigus j Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcioualiai viena U 

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

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikta visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji II anksto neprižada, bet 
visada iimoka aukštą dividendą. 

M€SŲ TURTAS SIEKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
« 

6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 
JfOHN P A K E L , P r e s iden t 

- . . . . . 
vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 

po piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. SeStadieniAis 
nuo 9 ryto iki 2 po pieta. 

MKTUVISKA ĮSTAIGA 

' 

Tel. ofteo HK 4-«rtO». rm PR. 0-?83.1 

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. 

lšskyr\is kotvirtad. ir sekinad. 

Tol. ofiso ST 3-2&20, rez. H E 4-4030 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Iiez. 6053 Wa«htenaw Ave. 

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

Trcč. ir šeštad. 2—4 v. p.p. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 7—i* kasdieną, šeštad. 8—6, 
Tel.: Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. re/.. R E . 7-780* 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas 
šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 

Ke/Jd. 3241 \V. 06th P l iAOE 

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. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties 

•"tfiaaa ir rezideneila VArda 7-8526 
ir YArds 7-7410 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaiku, nervų gydytojai 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4088 So. Aroher Av, 

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

Kitomis dienomis susitarus. 

Tel. ofiso WA. 8-8060. rez. ^ O . 4-1187 
DR. Z. DANILEVIČIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Ave. 

VAL.: ( išskyros šeštad. ir sekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligronius priima tik pagal susitarimą 

Ite / id . : 10838 So. Wabash Ave. 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kampas Areher 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 S5th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvB) 

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

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

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
F l l lmore 3-2007 COlumbus 1-0100 

DR, K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadway 
MULKOSE PAKJt. ILL. 

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

Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 5-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

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

Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 68rd Street 

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

Ofiso Ir buto tol. OI/. 2-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

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

Kasdien 10—12 ryte ir 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v. 

Rūtas 1832 So. -lOth Ct. 

Telefonas RElianco fi-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

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

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

Tel. ofiso ir buto OLympio 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

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

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir S—6 v. v. 

Butas 1604 So. 40lh Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEd/.ie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CH1RURGB 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:30 v 

Trečiadienį tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-5557. rez. RE. 7-496C 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1EČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki S:'80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimų. 
Tel. Ofis, LA 1-4310; Rez. CR 7-8315 

Tel. ofiso GR. 6-5399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šošlad. 2—4 p. p. 

Trečiad. ii' sekmad. uždaryta 
" y '• 

Ofiso tol. P U 5-5575, rez. VI 7-2480 

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. Edward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6 - 1 32 l , 
jei neatsiliepia — VTne.ennes 6-8900 

Ofiso ir buto telef. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. P R . 0-1030 

Jei neatsilieps vlršmineU telefonai, 
' šaukite MIthvay 3-0001 

— , • , — . . . — . m — • — - - - * " • - • m i - M 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. cliiruruiues ligos 
DR. E. TALLAT-KELPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Val^ kasdien 6-8 p.p., šešt. 2-4 p.p 
rol. OflSO JO 3-0050 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8481 

DR. V. P. TUMflSOHIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurginės ligos 
6255 South Western Avenue 

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

sekmadieniais * uždaryta 

Telefonas DAnitbe « - l i 2 5 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3207 S. Halsted St. 

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

*x 

Tel. ofiso VI 2-1581 Rez. DR 3-0750 

DR. V. ViLEišIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kumpas Halsted ir 31-os gatvių 

802 W. 31st Str. 
Priėmimo valandos; 6 — 8:30" p. p. 

Šeštadieniais 1—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

i I I I 

Vvl. oti.so l'U. (i-ill iii. rez. HE. 4-315(1 

DR. F. C. trViNSKUNfiS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuettc Rd. 
VA h. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki X vak. 

Trečiad. ir š tš lad. pagal sutartj 

Tel. o f i so CA. 0-0257. rez. I'R. 0-0050 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reztd. 0000 S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLymple 2-42 <6 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DAJMTISTAS 

1446 So. 401h Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p 

peukt. 8—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted SU, Chicago 

VAI..: plrru., treč., 6«s&t. *—X D- P-
penkt. 10-—12 ryte 

DR. B. C. BRUZA? 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos tpagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput] i rytus nuo Californla 

Tel. V Arda 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st St. 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas (Utoveiiill 0-0785 

Ofiso telefonas Vlrglms 7-1888 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Tr«*lart ir ••»lrmflri H U n.ifilta.riiii 

Dr. Antanas Rudokas, 0 . D. 
Tikrina ak is ; pritaiko akimi u* 

keičia stiklus ir renms. 
4701 S. Damen Ave.. Chicago, III 

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

tik susitarus 

Tel. ofiso C i i. 4-0258, rez. YA. 7-838i< 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA I R CHJUUUGfi 

4045 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Vai. 12-8 ir 6:80-8:80 p. p. 

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

Tel. ofiso YA. 7-0564. rez MI 8-288f 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

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

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

6322 South Westcrn Avenue 
Priėmimo laikas pa^al susitarimą 

telefonu. 
TWAfonm OItnv»hilI *.X64S 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

Tel. YArds 7-1828 
Pritaiko akinius 

Kreivas akis 
ištaiso 

Ofisas ir akinių dirbtuve* 
756 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo G iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12; šeštad. 10—8 p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRIŠTAS 

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

12; 1:30 iki 8 vai. po pietų 
CAnal 0-0523 Platt Rldg. 

*tsl turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimo 
skyriuje. Skelbimą, galite perduoti 
telefonu: Vfrginla 7-6640. 
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.ChioagoJ Ir ClceioJ $9.00 
Ki tur JAV ir Kanadoje $8.00 
r*.stenyje $11.00 

SVBSCRIPTION ,RATES 
$8.00 per year o.utalde of Chicago 
$9.ou per year in Cbicago & CIG#»PO 
$8.00 per year in Canadsi 
Forolga $ii«ni per year. 
V- metu 3 min.. 1 m8n. 

$5.0w $2.75 $1.25 
$4.5<> $2.50 $1.00 
$5.50 . $3.00 $1.35 

TAUTOS KAMIENAS NEPALAUŽTAS 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunaudotų straipsnių ne
saugo, juos grąžina tik ta anksto susitarus. ReOnkcija *•* sV elbimu turi n' 
neatsako. Skalbimu kainos prisiunčiamos gavus praš; *w». 

Jugoslavijos 

KIEK LIETUVOJE YRA BOLŠEVIKŲ? 
Maskvos kongreso mandatų, voti už savo krašto išlaisvini-

komisija paskelbė, kad dabar mą, tai vis daugiau, kaip prak-
Sov. Lietuvoj esą 36,000 ko- j tika rodo, imama įsisąmoninti 
rnunistų. 1941 m. buvo tik; laisvajame pasaulyje, kur vis 
2,f)00. Bet ir tie 30,000 sudaro | daugiau jėgų telkiasi į bendrą 
vos H V / Y , t- y. ar tik ne pačią i kovą su komunizmu ir už Lie-
mažiausią nuošimtį tarp visų tuvos laisvę, 

j pavergtų Rytų Europos tautų.' Ne vieną gal stebina komu-
"Naujienos savo skiltyse pa-, I š 5 2 prezidiumo narių per 7-jį nistines propagandos skelbiami 

sirodo vis su naujomi.s atakomis, L i e t u v o s K P suvažiavimą Vii- "milžiniški laimėjimai", statis-
pries tai, kas katahkams yra | n i u j p 20 sudarė aiškių rusų, o į tinių skaičių virtines ir kita. 

6 r - surusėję. Tatai dar kartą Tačiau jie nenustebina tų, ku-
akivaizdžiai parodo, jog Lietu- rie bolševikinę tikrovę pažįsta 
voje iš visų okupuotų ir sate 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. .1, DAUGAIUS 

PILIPINAI PAGERBĖ DIJM.ES 

tai, kas 
šventa jų pasaulėžiūros dalis, 
nevengia užsipuldinėti net ir Ke 
tuvius vyskupus. Mes buvome 
linkę manyti, kad "Naujienos" 
parodys daugiau respekto lie
tuvių daugumos pasaulėžiūrai, 
tačiau kaikiiriems to dienraščio 
bendradarbėms marksiste/nė 
prieškatalikiškojį propaganda 
yra mielesnė negu tolerancija 
savųjų tarpe, negu įvairių lie
tuvių grupių geras sugyveni
mas ir sutartinas energijos nu-

KOVA PKIEs VATIKANĄ 
Diplomatinius santykius su Vatikanu nutraukus Tito pasi

juto kryžkelėje. Vienas kelias, kuris greičiausiai jo buvo pa
sirinktas: sukūrimas tautinių bažnyčių Jugoslavijoje, pasirodė 
nelengvai įgyvendinamas. Belgrado radijas paskelbė vyriau
sybę padarius sprendimą sudaryti komisiją išspręsti tikybi
niams klausimams. Tos ypatingos komisijos uždavinys "atpa
laiduoti" katalikų Bažnyčią nuo Vatikano įtakos. Užsienio rei
kalų ministro Kardelj pareiškimas, kad Vatikano įsikišimas kreipimas prieš bendrą visos 
į Jugoslavijos vidaus reikalus, jos pilietį paskiriant į kardinolų lietuvių tautos priešą — komu-
kolegiją, vyriausybės neatsiklausus, nuvedė santykius žinomuo- j nistinį marksizmą, 
ju keliu. Tas pareiškimas ir kiti įvykiai visai neseniai leido ! Stalino deputatas 
L'Osservatore Romano padaryti išvadą: "Galintieji stebėti Ju
goslavijos užkulisinę politiką lengvai padarys išvadas, kad ka- Vienas buvęs Stalino parink 
talikai ten gali laukti aštraus persekiojimo". tas deputatas į raudonųjų oku 

Staiga Belgradas pradėjo kalbėti ir apie kitą kelią: tikėji 
mo laisvę, kurią užtikrina Jugoslavijos konstitucija. 

Mes gerai žinome, kad diplomatinių santykių nutraukimas 

puotos Lietuvos seimą ir vėliau 
okupantų valdžios pareigūnas 
parašė tokią knygą apie Lietu 

litinių kraštų yra ar tik ne 
pats mažiausias komunistų 
skaičius. 

Tiek šie, tiek kiti realūs duo
menys rodo, kaa tautos atspa
rumas krašte; nepaisant sun
kiausių dvasinio gyvenimo są
lygų ir viso bolševikinio apa
rato smurtingumo, nėra pa
laužtas. Nors nemaža mūsų 
tautiečių išvežta ir išvežimai 
eina toliau, tačiau ypač dvasi
ne tautos rezistencija tebėra 
gyva. Sugebama prisitaikyti 
prie naujų gyvenimo sąlygų -ir 
krašte reiškiasi naujų asmeny
bių, tenykščių kovos ir veiki
mo sąlygų išugdytų ir užgrū 

realiai, nes jie žino, kad taip 
akivaizdžią tiesą klastoti tega
li tik bolševikai. Ir tokių bolše
vizmo praktiką vis geriau pa
žįstančių žmonių skaičius nuo
latos didėja. Tuo pačiu stiprė
ja ir visa laisvųjų kova prieš 
priespaudą ir smurtą, už lais
vę ir tiesą. (Elta) 

Ne Jungtines 
Tautos 

Visur ir visada vis girdima 
kalbant apie Jungtines Tautas, 
šiuo kart reikėtų stabtelti ir 
prie tų tautų, kurios neįeina į 

Pilipinų ambasadorius Carlos Romulo ir jo žmona (kairėje) 
suruošė priėmimą JA Valstybės sekretoriui John Dull .s ir jo 
žmonai (dešinėje) Filipinų ambasadoje VVashingtone. f/NS) 

DU REŽIMAI - TA PATI VERGIJA 
Latvių centrinis komitetas Rusijos režimas, ar tai dabar-

yra išleidęs knygą vokiečių kai- tinis bolševikinis režimas, abu 

"palaimintųjų" tarpąV arba, ki-
dytų. Krašte suprantama, kad t a i P tariant, ne jungtinės tau 

Britų ir kitų kraštų spaudos maištavimas, nors Tito meta mil
žiniškas sumas savajai propagandai, pakenkė išspręsti tuos 
klausimus, kurie Belgradui yra neatidėliotini. Karinis saugu
mas, maisto nedateklius ir noras įsijungti į vakarietišką bend
ruomenę vertė pasirinkti kitą kelią. 

PASITARIMAI SU VYSKUPAIS 

Š. m. sausio mėn. 8 d. Tito pakvietė penkis katalikų vys
kupus į pasitarimą. Katalikų vyskupai atstovavo kroatus ir 
slovėnus, kurie rodo kietesnį pasipriešinimą Titui ne vien dėl 
tikėjimo persekiojimo. Toje konferencijoje dalyvavo Belgrado 
a r k i v y s k u p a s J o s i p Ujcic, Z a g r e b o A'vskupas F r a n c o Sal isevis , 
tremtinio Stepinac įgaliotinis, Sarajevo arkivyskupas Anton 
Vovk. Djokovo vyskupas Anton Aksamovic ir Senj vyskupas 
Viktor Bulic. 

Tito savo kalboje nurodė, kad jis jieškąs tinkamų santy
kių su antrąja, savo skaičiumi, katalikų Bažnyčia. Konferen
cijai pasibaigus buvo paskelbtas oficialus pranešimas, kuria
me nurodoma, kad derybos vykusios labai nuoširdžioje at
mosferoje. 

Prieš šį pasitarimą tas pats Tito pranešė užsienio spaudos 
atstovams, kad jis darysiąs žygius susitarti su Jugoslavijos ka
talikais be Vatikano talkininkavimo. 

PASITARIMŲ APIMTIS 

Tito, susitaręs su kitomis bažnyčiomis ir praktiškai jas 
pajungęs savo įtakon vienu mostelėjimu, panašiai norėjo pada
ryti ir su katalikais. Tam žygiui nepavykus, o Kroatijoje ir 
Slovėnijoje pradėjus sambrūzdį, Tito sėdo prie žalio stalo. Ka
talikus norėjo prisivilioti kaikuriais pažadėliais. Katalikai vys
kupai, gerai numanydami padėtį, pasitarime iškėlė tuos klausi
mus, kurių, galbūt, pats Tito visai nelaukė: 

Grąžinti kaikuriuos vienuolynus, kuriuose būtų leista įsi
kurti vienuoliams. Tie vienuolynai buvo nacionalizuoti sukol-
chozinant krašto žemės ūkį. Tokių vienuolynų išvardinta apie 10. 

Suteikti laisvę tikybą rėstyti kaikuriose mokyklose, nes nū
dien tikėjimo viešas dėstymas mokyklose yra griežtai uždraustas. 

Nevaržyti katalikiškos spaudos ir uždraustus laikraščius 
vėl leisti. 

Leisti tikintiesiems išlaikyti visą bažnytinę organizaciją. 
Tito yra verčiamas eiti į derybas tais klausimais, kurie 

anksčiau buvo jo vieno apspręsti. Suprantama, kad jam labiau
siai nepriimtinas tikėjimo laisvas dėstymas mokyklose. Juk 
kaip tik čia prasidės aštrus rungtyniavimas dėl jaunimo. Ka
talikybė ir komunizmas negali sutilpti po vienu stogu. 

DVI KLAIDOS 
Net mūsų spaudoje yra įsigalėjusios dvi klaidingos pažiū

ros: Tito pirmasis atskilėlis nuo sovietų, Tito paneigia viską, 
ką išpažįsta Kremlius. 

Tito, rikiuodamasis į vakarietišką linkmę, yra padaręs kai
kuriuos posūkius: diktatūros "sudemokratinimą", "socialistinės 

demokratijos" įgyvendinimą; auklėjimo srityje: "išugdyti nau
ją, drąsų socialistą, kuris atsisakytų standartinių idėjų". Aiš
ku, kad prie jų priskiria kiekvieną tikėjimą, o ypač katalikybę. 

Tačiau visi tie pareiškimai teliečia tik išorę, formą, bet ne 
turinį. Jugoslavijoje nėra demokratijos, nes iki šio meto teži
nomas tik vienas diktatorius, kuris veikia pagal jo sumotą tiks
lingumą. Ten nėra laisvės, nes viską diktuoja Tito per centrini 
ar tautinius politinius biurus. Ten nėra ūkiškos laisvės, nes 
viskas rikiuojama tik valstybės. Ten nėra tikėjimo laisvės, nes 
tos laisvės tiek teduodama, kiek diktatoriui naudinga. Jei Tito 
veda derybas su katalikais — tereiškia, kad jam tat yra nau
dinga. Susitarimas su katalikais gali nepaprastai daug patar
nauti. Pirmas jo uždavinys pašalinti tą garsą, kuris labiausiai 
kenkia bendrauti su vakariečiais: Jugoslavijoje tikėjimas yra 
persekiojamas. Jis siekia katalikus dvasiškius padaryti jam iš
tikimais propagandininkais, kaip tat pavyko padaryti palenkus 
kitų tikėjimų dvasininkus. Visai tai daro jis paskubomis, kad 
vykdamas kovo mėn. į Londoną britų spaudos atstovams galė
tų tarti: "Jugoslavijoje yra didesnė tikėjimo laisvė negu lais
vuose kraštuose". Gediminas Galva 

ba "Lettland in der Europai-
schen Schicksalgemeinschaft" 
(Latvija Europos likiminėje 
bendruomenėje), kurios auto
rius Bernhard Lamey nuo 1921 
ligi 1939 m. gyveno Latvijoj, 
nors pats yra kilęs iš Pietų 
Vokietijos. Knyga 80 puslapių 
su 6 Latvijos paveikslais, 4 
JAV užs. reikalų ministerijos 

režimai nmms lėmė ir lemia to
kią pat vergiją. 

Knygoje trumpai ir vaizdžiai 
išdėstoma, kaip vėliau, carinei 
Rusijai sugriuvus, Latvija ir 
kitos Baltijos valstybės sėk
mingai sukūrė nepriklausomas 
valstybes, kultūriškai ir ekono
miškai atsistojo ant stiprių 

vos kaimą, kuriame skamba dail mažiausias visų presas yra - , . •» , r .7 ' . c ' V , I T , , Z , i. kojų ir kaip iš tos pačios Ru 
su Vatikanu daug kur pakenkė Jugoslavijai su vakariečiais. įnos per Klausučių ūlytėlę, jog'komunizmas. Kad reikia vi- tautinės organizacijos durų su- dokumentų faksimilėmis, l i e - l ^ * „ , . ^ , _ ^ _ _ 

rodos, kacl ta knyga būtų agit- šiems veiksniams darniai k o - T Z ^ Z ^ ^ S Z . 
propo užsakyta sun ekmti lietu " " ~ " 
vių liaudies pabėgtoms šventyk į ji dirba. Jaunesnioji 
loms ir į jas kc liaujantiems mal 
dininkams. 

dirba 

Binkis ir ifhilistai 

Bulgarija, Cambodija, Ceylonas, 
Estija, Suomija, Vokietija, 
Vengrija, Airija, Italija, Japo
nija, Jordanas, Korėja, Kuwait, 

čiančiomis Latviją. Be to, pri
dėtas šiaurės bei Rytų Euro
pos kontūrinis žemėlapis (Lei
dykla: Andrejs Ozolins, Eutin). 

Knyga skirta pirmoje eilėje 
Latvijos vaidmeniui Europos 

Binkio "Atžalynas" turėjo ir 
tebeturi nepaprastą pasisekimą. 
J s verčiamas į kitas kalbas, Jo 
i r i š t r a u k a scenoje p a s t a t y t a 
ž iūrovui t r a u k i a a š a r ą . B ink i s Į _. 

' Kovoje i 
norėjo heroizmo mintį užakcen
tuoti, ir jam tai meniškai pa
vyko. Iš jo galėtų pasimokyti 
kaikurie teatro žmonės, kurie 
scenon bando išvesti dalykus, 
atstovaujančius lietuvių dvasiai 
svetimą nihilistinę mintį. 

Prano Mašioto vaikaitė 

ir mokosi. Savo pagarbą religi
jai be kitko ji pareiškė pasirū-
pindama pašventintu kryželiu,, L L a t v i j Lichtenšteinas, ,™"7"gį, ' w " i " 7 ; ^ « 
t a r d a m a - "Kokia a š būčiau ka - i r . A r - , . . • » , • » , l l k immeje kOVOje SU agres i l l -
tardama. Kokia aš buc au ka-, L i e t u v a > L l b l j a > Monaco, Mus- _ l a l f t ^ J^rįfkia l 5 t , ; _ f . 5

 n J j 
tahke, jei neturėčiau jokio re-1 c a t > N e p a l > Orutinė Mongolija, 
lig:nio ženklo". Buvo miela tai | Portugalija, Rumunija, San 
girdėti iš mūsų rašytojo Pra-! Marinas, Ispanija, Šveicarija, 

Tibetas, Vatikanas, Viet-Nam. 
Bet 22 iš čia suminėtųjų daly
vauja įvairiuose JT organizaci-

Norwalko, Conn., meras I. j jose, kaip Tarptautinė Darbo 
Freese savo vienoje kalboje pa-. Sąjunga, Pasaulio Sveikatos Ta-
reiškė, kad tinkamas dvasinis ( ryba, Unesco ir kt. Tokie kraš-
vadovavimas daug daugiau su- | tai kaip Cambodija, Laos ir 

Viet-Nam yra nepriklausomos 

no Mašioto vaikaitės (anūkės) 

su kriminalais 

Aną dieną buvau užsukęs pas 
simpatingą Mašiotų šeimą. Vi
si jie kupini lietuviškos patrioti
nės nuotaikos. Vyresnioji duktė 
parodo daug nuoširdumo lietu
viams ligoniams, patenkantiems 
į Cook apskrities ligoninę, kur 

mažina nepilnamečių nusikaltė
lių skaičių, kaip visi policininkai 
mieste. "Aš manau, — kalbė
jo jis, — kad daugelis blogybių, 
dabar atvedančių į šalpos biu
rus ir policijos dabokles, yra 
dėl stokos religinių pagrindų 
žmonėse; mums reikia kuo dau
giausia šeimų, kuriose viešpa
tautų bažnytinė nuotaika, šei
mų, kurios būtų bažnytinės". 

valstybės prancūzų sąjungoje. 
Estija, Latvija ir Lietuva yra 
įjungtos į Sovietų Sąjungą, bet 
ta aneksija daugumos pasaulio 
valstybių yra nepripažinta. An
dora, Monaco, San Marinas ir 
Vatikanas yra tik mažutės val-
stybėlis lyginant su teritorijos 
dydžiu. Kuwait, Muscrat, yra 
britų globoje Arabijoje; Bhuta-
nas ir Nepalas yra nepriklauso-

gaisiais Rytais nušviesti. Bet 
kartu ji pasitarnauja ir bend
ram Baltijos kraštų reikalui, 
juo labiau, kad autorius ir pats 
dažnai šalia Latvijos mini kai
myninius Baltijos kraštus. 

Knygos nuopelnas, kad ji Iš
kelia ir itin pabrėžia vieną 
svarbų, visiems Baltijos kraš
tams bendrą likiminį reikalą: 
ar tai buvo carinis senosios 

sijos, šį kartą jau su raudoną
ja Sovietų vėliava, vėl atslinko 
pavojus ir toms valstybėms, ir 
ir visai Europai. Pernelyg leng
vas Vakarų valstybių perleidi
mas Baltijos kraštų sovietams 
autoriaus teisingai apibūdina
mas kaip Europos išdavimas 
(50 ir sek. p . \ Tačiau knyga 
baigiama viltimi, kad žiauri 
neteisybė vis tiek bus atitaisy
ta. 

Meldėsi už "Tylos 
Bažnyčią" 

Sausio 18 d. Romoj S. Maria 
Maggiore bazilikoj įvyko iškil
minga adoracijos valanda, mal
daujant Dievą, kad palaikytų ir 
stiprintų tuos, kurie yra perse
kiojami dėl tikėjimo. Pamaldo-

mos valstybės Indijoje; Lich-
šteinas politiniai gravituoja 
Šveicarijos pusėn; Orutinė Mon
golija ir Tibetas tariamai nepri- j se dalyvavo Konsistorijos proga 
klausomos, bet yra visiškoje ru-jį Romą atvykę kardinolai, Ro-
sų ir kiniečių kontrolėje. Jmos dvasiškija ir tikintieji. To-

Taip apie visas tas valstybes ! kiu būdu buvo atsakyta į šv. 
informuoja "The Detroit News"iTėvo kvietimą melstis už "Ty-
laikraštis. 'los Bažnyčią". 
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ORA PRO NOBIS 
P R E M I J U O T A S I S R O M A N A S 

P I R M O J 1 D A L I S 
(Tęsinys) 

šatriai atsikraustė į Kauną. Jiems buvo sekves
truotas butas tylioje Žaliakalnio gatvėje, Parodos už
nugaryje, šatrio darbo pavadinimas buvo toks naujo
viškas, neturįs precendento senuose etatuose, kad jis 
net nenuvokė, kurios pareigos jam bus pavestos. Jis 
apie tai ilgai ir negalvojo. Ilgesnis buvimas be darbo 
labai pakirto Šatrių ekonominę būklę; jie turėjo gy
venti skolon; dabar darbo gavimas ir reguliarių paja
mų perspektyva teikė jiems galimybę egzistuoti, šat-
rys nežinojo, Jkad jo paskyrimas įvyko dėl Vaitkūno 

amerikinis dangorėžis pasistiebęs į augštį, Vailokaičio 
namas. Tos pat buvo apvytusios net vasaros pradžioje 
Laisvės alėjos liepaitės ir skaisčiai geltonos rusiškojo 
tipo pašto dėžutės? 

Bet visur slypėjo keistas visko pasikeitimas. 
Šatrys nuėjo senamiesčio link. Ir senamiestis jau 

nebėkvepėjo, kaip tai buvo jo studentavimo metu, pi
pirais, cinamonu ir nauju, dar neplautu perkeliu. Ki
tas buvo ir senamiestis. 

Šatrys suprato: pakito gatvių praeiviai, pakito 
gatvių minia. Jis nesutiko jam pažįstamų veidų, dingo 
žmonių drabužių puošnumas — viskas tapo pilka, niū
ru ir menka. Ir bemaž kiekvieno akyse jis įžiūrėjo tai 
ryškų, tai užmaskuotą rūpestį. 

Iš Rotušės aikštės siauručiu skersgatviu prie pat 
Jėzuitų bažnyčios sienos jis išėjo į krantinę prie Ne
muno. Čia jį tuojau pasitiko pusiau pamirštos jaunys
tės pojūtis. Jis mėgo tas vietas ir dažnai lankėsi vai
kystės metais. 

Čia pat patogiai išsidėsčiusi virš gilaus, granito 
sienose nuskendusio pravažiavimų labirinto buvo Vy
tauto bažnyčia. Jos rami ir kilni gotika kaip visad pri
minė jam kažinką giliai įsisiurbusį sielon: lyg koply
tėlę, kuklią ir jaukią kvapsniame vasaros lauke, lyg protekcijos, nes jis ir negalvojo, kad švietimo Komi 

šariato poskyris, kur jis paskirtas, ir Agitpropas turi I kapų paminklą kaimo kapinėse. Pailgi ir siauri var 
artimą ryšį. Juo labiau jis nematė ryšio tarp jo naujos j pinės langai atrodė lyg šaulių angos viduramžio pilies 
tarnybos ir jam pasiūlyto rašyti romano. 

Kada jis apsilankė švietimo Komisariate, jį suti
ko labai maloniai. Bet žmonės buvo vis nauji, nepažįs
tami. Jam davė kelias dienas atostogų susitvarkyti po 
atsikraustymo. Jo pareigos jam vis nepaaiškėjo; mi
nėjo kažinkokį kultūrinio gyvenimo planavimo skyrių. 
Viskas tai jo nenustebino, nes prie to jau buvo pa
pratęs: lengva buvo darbą prarasti ir lengva gauti. 
Tai buvo paprastas reiškinys tarybinio gyvenimo cha
ose. ^ ^ 

Kaunas jį sudomino. Išėjęs iš įstaigos, jis ėjo ste
bėdamas miesto gyvenimą. Lyg naują miestą stebėjo. 
Viskas buvo lyg ir tas pat ir kartu nauja. Ta į>at ma
syvi Teisingumo Ministerijos rūmų kolonada, Lietu-

kuore, bet netikėjai, kad čia gali būti šauliai ir karo 
siautimas, todėl ir varpinės langai negrasino pasalų 
šūviais. Žinojai, kad už jų slepiasi ne šauliai, bet var
pas šauklys. Ir todėl jieškojai žvilgsniu ir mintimi ži
lojo Vaižganto, nesenstančio ir šviežaus. Kodėl jo ne
matyti prie vis tebestovinčios jo apleistos bažnyčios? 

Prieš Šatrį vis tokia pat miniatiūrinė ant pontonų 
prieplauka; ir siaurakrūtiniai balti garlaivėliai, pri
siglaudę prie prieplaukos. Vienas garlaivis prisitvirti
nęs prie krantinės atokiau. Ant jo rato dangčio Šatrys 
perskaitė jūros vėjų kupiną vardą: Palanga. 

Prieš Šatrį buvo sraunus Nemuno tekėjimas, sta
tus Linksmakalnio skardis; nuo skardžio viršaus sru
vo žemyn, kaip žalios garbanos, rikiuotės garbanotų 

vos Banko sunkenybė, elegantiškai monotoniškas Že- krūmų. 
mės Bankas ir griozdas, nepritapęs prie aplinkos, kaip šatrys atsisėdo ant saulės įkaitinto suolelio. Bu

vo turbūt pats vidudienis; saulė baltais žvilgesiais 
spindėjo ir drebėjo sruvenančio vandens tekėjime; 
Linksmakalnis buvo šešėlyje, jis buvo tamsus, ir nuo 
jo ant upės paviršiaus gulėjo slaptingas tamsus ruo
žas. 

Šatrys lyg užsimiršo; jis prarado sąmonėje tą su
sirūpinimą, su kuriuo ėjo į Komisariatą teirautis tar
nybos; jis užmiršo Kauno gatvių pasikeitimą. Jis lyg 
susikaupė ir įsižvelgė į savo vidinę nuotaiką, kuri glo
bia jį čia. Jis bijojo, kad toji nuotaika neapleistų jo, 
kol jis dar pilnai nėra jos suvokęs. 

Jis jautė dabar, nustūmęs nuo savęs trapius die
nos vargų rūpesčius, kad tas Nemuno ir Neries san
tuokos trikampis, tarp pilies griuvėsių ir Vytauto baž
nyčios, tiek pat šventas lietuviui, kiek krikščioniui 
šventos Romos katakombos. Šitas trikampis irgi ka
takombos; istorijos gelmėje atsiradusios ir istorijos 
nepalaidotos. Tai pralietuvių laisvės kovų katakombos. 
Dabar šįčia urzgia automobilių motorai ir linksmai 
švilpinėja garlaiviai, bet čia kiekviena žemės pėda ap
lieta kovų krauju ir pašventinta skausmo ir kančios 
dabar jau pamirštų jo protėvių. Tų vietų lankymas tai 
piligrimavimas į šio miesto šventovę, į tautos šven
tovę; čia keista, net šventvagiška būtų neįpulti se
novės egzaltacijon ir susižavėjiman. Čia, prie upių 
santuokos, galvojo Šatrys, reikėjo statyti Vytauto Di
džiojo muzėjų. Ta idėja jį tuoj pagavo; jis pradėjo 
vaizduotis, kaip atrodytų visa tai čia, jei vieton skur
džių namukų augštėtų moderniųjų lietuvių paminklai 
senovės lietuviams. 

Jis jautė čia nemirštamą tautos gajumo dvelkimą. 
Jis jautė jį tų trijų kunigų žingsniuose, kurie čia pat 
gyveno ir mirė — Maironio, Jakšto | r Vaižganto. Ku-
nigaikštinės Lietuvos vyrų žingsniai ataidėjo tų trijų 
kunigų žingsniuose. Įvairūs žmonės įvairių gadynių, 
o dvasia ta pati, o katakombų kova dvelkia iš tos se
nos ir tos naujos praeičių. v 

Žvirblis pasileido per Nemuną. Suglaudžia spar
nelius, krinta kaip nusviestas pilkas akmenėlis, pulte 
puldinėja į tolį ir nyksta iš akių. Smagu sekti jo verž
lų skridimą virš upės pločio. 

(Bus daugiau) 
Copyright, 1953, by Author 

I 



T • T * • i . . n E B ' 1 iT l r rn 1 ! • r j |f || 
«JW*** l i»* l^ t**-v''"-" '" 

"V 

•:• I .i:*-H.»-ifcMi*r i i * *v^ff^l^*'Ji 
, ,**.,..*» . . 

^^ranJU-^'^v^H^-Rrjn 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, sausio 30, 1953 

IŠGIRSIME JUOS DAINUOJANT rf^ 

BALFO VALDYBOS POSĖDIS i Kaikurios filmo vietos yra ga 
t , [na stiprios ir įspūdingos, nors 

g a u s i o 21 d 8 « L vakare Ko-: ^ ^ | y g i l p n ų y i e . 
ličių, Sr., bute įvyko Mtjfcjr- L t i e m g ž i Q r o v a m s > k i 
gho Balfo skyriaus valdybos j ̂  m a t c Jy p e r g y v e n e o r i . 
posėdis Svarbiausiu darbotvar- ; n . u s m u a į r b o n t b a r d a v i . 
kės punktu buvo V. Končienės • ̂  E u r o p o j e F i l m a s y r a n a u 

pranšimas iš Balfo seimo, kuria • p r a d ė t a s rodyti pirmiau-
me ji dalyvavo kaip Pittsbrugho g j a n u Q P i t t s b u r g n 0 ) n e s , e 3 ą , 

P.ttsburghas esąs pirmasis ru
siškojo komunistinio puolimo 
taikinys... Kaip ten bebūtų, jei 
kiltų karas, tai jo realybė Ame
rikai, būtų daug daugiau stip
resnė, negu šiame filme... 

atstovė. Iš ilgo pranešimo pa
aiškėjo daug įdomių didžiojo lie 
tuvių šalpos darbo smulkmenų. 
Be kitko buvo konstatuota, kad 
ir Pittsburghe reikia vėl atnau
jinti Balfo narių sąrašas ir iš 
narių išrinkti metinis mokestis 
(po 1 dolerį). j TRAGIŠKAI ŽUVO 

įdomiose diskusjose svarsty-, V a c l o v a s J o n a i t i s ( Walte.r 
ta būdai, kaip sustiprinti Pi t ts- ; m m ^ D u q u c s n e > Pa., naujų 
burgho skyriaus veiklą. Grei-1 m e U , i S v a k a r ė s c ; bedirbdamas 
čiausiai bus šiam tikslui kvie-1 f a b r j k e ; b u v o l a b a i s u n k i a i s u -
čiamas asmuo iš centro, kad jis j ž e i s t a g . a n { . j o u ž g - r i u v o 8 u n . 
asmeniniu kontaktu paveiktų j k k ) s g d e ž i n ė s d u r J r s i r n v i s ą 

Pittsburgho visuomenę. Taip ^ ^ P a s j k a n k i n c s kiek lai-
Taip pat bus daroma pavasarį k o j i g m i r ė i r b u V Q p a l a i d o t a s 
ar^ vasaros pradžioje ^rinkliava | fiy J u o z a p o kapinėse. Paliko 

žmoną, du vaikučius.ir du bro-

^ 

gatvėse ("tag day") . Kaip vie
nas iš pajamų šaltinių numaty
tas ir vakarą suruošimas, su
vaidinant kokį veikalą. Tuo rei 
kalu rūpintis paprašytas A. Kra 
pavičius. 

Balfo seime Bostone V. Koli-
5ienė nuo Pittsburgho skyriaus 
centrui per suvažiavimą įteikė 
200 dol. 

Dar buvo plačiai ir išsamiai 
nagrinėtas ir aukų rinkėjų gat
vėse klausimas. Pernai per to
kį aukų rinkimą dalyvavo labai 
nepakankamas aukų rinkėjų 
skaičius. Tikimasi, kad šiemet 

liūs, iš kurių vienas, Thomas, 
priklauso 19 vyčių kuopai ir yra 
aktyvus vytis. 

IŠ 19 VYČIŲ KP. VEIKIMO 

19-ji vyčių kuopa smarkiai 
ruošiasi savo dainų vakarui, ku 
ris įvyks vasario 8. d. 3:30 vai. 
po pietų šv. Kazimiero mokyk
los salėje. Gautas pelnas bu3 
paskirtas vyčių radijo valandai 
palaikyti. 

Sausio 22 d. ."įvyko J a u k e " 
lintoji iš eilės vyčių chroo re
peticija, 6 pos trumpas susirin-jų dalyvaus daugiau, nes nuo 

aukų rinkėjų pakankamo skai-1 kimas eiliniais organizaciniai 
čiaus pareina ir rinkliavos pa-1 reikalais. Susirinkimo gale pa-pareina ir rinkliavos pu 
sisekimas. Pabrėžtina, kad čia 
didelis ramst ;s yra ir rinkliavos 
išgarsinimas lietuvių bažnyčiose. 

Posėdis praėjo darnioj ir dar 
bingoj dvasioj. Po posėdžio na
mų šeimininkė ir žymi Balfo 
veikėja V. Količienė dalyvius pa 
vaišino skaniais užkandžiais. 
Ta proga buvo pasveikinti ir du 
asmenys jų gimtadienio proga: 
kun. A. Sušinskas ir šeimininkės 
sūnus W. Količius, J r„ Vyčių 
radijo vedėjas Pittsburghe. 

DAR NEVĖLU 
pasiųsti užpildytas anketas "Ži
nomųjų Lietuvių" redakcijai, 
9204 So. Broadvvay, Los Ange-

PRADEK TAUPYTI PAS... 

I D L A N D S A V I N G S 
AND LMN ASSOCIATION 

4838 Archer Avenue Chicago 32, III. 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

tf 

VYRU „AITVARU" KVARTETAS IŠ NEW YORKO, 
vedamas muz. A. KAČANAUSKO (rodo gaidas) 

VILIUS BRAŽĖNAS, JUOZAS NARUTAVIČIUS, IPOLITAS ALIŠAUSKAS IK VINCAS 
SAVUKYNAS 

KONCERTUOS ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 31 d. 7:30 vai. vak. 
IMuviij Auditorijos didžiojoje salėje, 3)33 South Halsicd Street. 

sveikinti 3 nariai ju gimimo d'c 
nos proga. Taip daro vyčiai 
kiekvienam savo susirinkime, 
(pasveikindami narius, kurie ta 
me mėnesyje mini savo gimi
mą). 

Vyčia itiki, kad į jų vakarą 
gausiai atsilankys visuomenės, 
kuri tuo prisidės pi-ie katali
kiškos radijo valandos palai
kymo. 

JOKCBAS GEblMINSKAS, 
beveik visą laiką gyvenęs Pi t t s - : 

burghe po atvykimo į JAV, 
prieš kiek laiko apsigyveno ne-

Brooklyn, N. Y. \ 
Išleistuvės 

Brooklyno Lietuvių Tautinių 
Šokių Grupė, vadovaujama po
nios J. Matulaitienės, sausio 24 
d. surengė išvykstančiam j JAV 
kariuomenę R. Kisieliui išleistu
ves. R. Kisielius ilgą laiką buvo 
šios grupės aktyvus narys. Be 
to, jisai dar reiškėsi ka'p jau- ! ^v 
nas poetas vietinėje lietuvių ra- į __I IZZIZZZZZIIZZZ 
d/jo programoje ir periodinėje į tmamuKZZ. zzzzmtmmma 

^ 
Jei ruošies Kumpoji* pr;ir1(Mn.« .studija." baigti, nori įsigyti pro

fesiją ar va ik u." j moksl.j leisti, svarbių Informacijų ir reikalingu 
adresu tais klausimais; rasi s 

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNE 
Jei ruošies lankyti lietitviii kolonijas, keliauti po .). A. Valstybes, 

Kanada ar po pasą ui j , iri nori gimines iš užsienio atsikviesti, arba 
ruofiea tapti .1. A. Valstybių piiieėiu, tai l'.. L. /-i.'sVNAS Tamstai 
būtinai reikalingas. l>e ŽI\\Y.\'() negales Išsiversti ne vienas rinitas 
\ i»uui)i< nes vi.'ikt'.Kts. [it. tk'aiutiivjlr lieiuvių knyg,\ iiuose, pas pla
tintojus ai ha tiesiai iš redaktoriaus su užsakymu pasiunčiant 

P i ;MvlS DOLKlt l l 'S 

Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Street, New York 24, N. Y. 

1953 METU NAUJOS PREKES 
Televizijos VISŲ žymiausia išdirbysčiu. Kaina nuo 

$99.85 už 17 coliu ir aukščiau 
Automatiškas patefonas, patsai maino visus 

rekordus. Grafonola Simfonetta $69-95 
Su springsu gramofonas $J9-95 
P. M. ir A. M. radio $$29-95 ir aukščiau 
Piano akordijonai, 120 basų, už $ 9 9 - ^ ir aukščiau 

: ^ 

Spinet mažučiai pianai už . $299-^5 *r aukščiau 

4> 
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toli Pittsburgho Greensbur-
ge. Cia jis dirba inžinieriaus dar | 

les 3, Calif. Ir iš pittsburghie- bą statybose. Jo naujasis ad- j 
čių yra daugelis gavę tų anke- | resas yra šis: 3o0 Alexander 
tų. Kaikurie jas dar tebelaiko i St., Grecnsburg, Pa. 
pas save jų neužpildę ir net , 
nežino ,ką su jomis daryti. Tuo BUVO IŠVYKĘ 

spaudoje. \ Ta proga prisimini
mui jam buvo įteiktas Lietuvos i 
vaizdų, albumas. Pobūvyje da- | j 
lyvavo grupės nariai Ir keletas j 
svečių. Tuo pačiu linkime R. 
Kisieliui garbingai atlikti kari
no prievolę ir laimingai vėl su-
grpti i mūsų tarpą. 
Brooklyno Taut, šokiu Grupės 

\ardu A, GRIGAITIS 

LIETUVIŠKA [STAIGA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

atveju tesikreipia j kun. A. Su-
šinską. Kurie dar nebūtų jų ga 

Ir iš Pittsburgho vyčių buvo 
nuvykę \ didjjį koncertą New | 

vc, skubiai tesikreipia j nurody- jYorke. Tokie pasiryžėliai buvo 
tą vietą, ii- anketas tuojau gaus 'jaunieji Količiai, Onaičiai ir k 
iš paminėtos redakcijos. 

Šia proga reikia pastebėti, 
kad | žinomuosius lietuvius įei
na ne tik kokie labai išgarsėję 
lietuviai ,bet visi lietuviai, kurie 
yra eiliniai visuomenės darbi
ninkai savo gyvenamoje vietoje. 

h 

Pažymėtina, kad pittsburghie-
vokų. Tai gražu ir prasminga! 
dalyvauti net tolimose kolonijų 
vietose, kurioje būna įdomūs 
suvažiavimai a r kokie koncer
tai. . v 

Rl OŠIAS1 l FLORIDA 
Kun. J. Skripkus ir kun. V. 

Karaveckas ruošiasi kuriam lai-, 
kui išvykti jį Floridą. Išvyks i 
apie vasario 15 d. 

1 

JAU IR PITTSBUROHI*XIAI 
turi įsigiję iš Clevelando "Stop : 
Genocide" antikomunistinių žen I 
kielių ir juos vaitoja savo ko-, 
respondencijoje, klijuodami ant j 
vokų.. Tai gražu ir prasminga! 

DAUG SERGA 
Dėl keisto, nepastovaus ir 

drėgno bei šilto oro šiuo metu 
daug pittsburghiečių serga įvai
riomis formomis vadinamojo 
"šalčio". Korcsp. 

SUSIRINKIMAS 
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Pittsburgh, Pa., ir apylin 
kių skyrius vasario i U 2:5ft) 

linkėse buvo rodamas filmas-vai. p. p. šaukia mėnesinį susi-
"Invasipn USA". Tai įsivaizduo I rinkimą Lietuvių Piliečių sa-
jamo Rusijos įsiveržimo į JAV llėje, 1723 Jane Str., Pittsburgh, 
filmas: Amerika užpuolama iš [Pa. Visi kviečiam: į. šį susirin-
oro. - kim4- Valdyba 

ALBfflAS BENIULIS 
j ATIIIOKA PERKRAUSTYMUS 

ir įvairiu daiktų perkraustymus 
Taip pat pi*r.siunc'iarne j užaleilj 

pakiotelin.s jvairaus maisto 
Kreiptis: 
2554 SO. HALSTEO STREET 

Tel. DAuube 6-3245 

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

tf*W~" .~zrw38!*c«i3ES!r.T".*r.':~"" 'SVEZ? nzz? t ~"~~~. r r w c T&T -ST Mciamrft 
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ŠALPOS RATELIS 

Vienintelei laisvai lietuvių 
imnazijai pasaulyje (Vasario 

16) šelpti ir Pittsburghe yn* 
šalpos ratelis. Nors čia skaiciuo 
jami lietuviai tūkstaučiais, ta
čiau šiam šalpos rateliui iki šiol 
priklausė tik šiex asmenys: P. 
Baltakis, S. Bakanas, B. Bra
žinskas, J. Grėbliūnas, B. Juce
vičiūtė - Čyvienė, V. Jucevičius, 
B. Karklius, A. Krapąvičius, Ką 
sulaičiai, V. Količienė, V. Ma
žeika, K. Pakštas, A. Paleckas, 
P. Pivaronas, J. Podžiukas, kun 
A. Sušinskas, A. Sutkaitytė, S. 
Tallat - Kelpša, J. Taoras ir A, 
Žaliaduonis. 

INVAZIJOS FILMAS 

Neseniai Pittsburghe fr apy-

ŽIU ?mim PRANYKSTA 
BE DAŽYMO 

Puikus mišinys yra galimas da-1 
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal ^ natūralią tamsią į 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var
tojant kasdien per trumpą laiką, ! 
palengva, ir stebuklingai pasikei- ' 
čiâ  žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, šis nėra skubus dažas. At
siminkite, kad tamsūs plaukai 
jaunina išvaizdą. 

Jei jūs norite išmėginti šį ne
paprastą mišinį be jokios rizikos, 
tiktai pasiųskite šią iškarpą į 
TRYSAN CO„ Dept. 500, Pecks-
kil, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės, buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti dėl kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai grąži
nami. 
Pavar<14 
Adre.va?i 
Ml«rta« Vaistytu 

f ac 
mm UŽTEI — TUMAUS PRISTATOMI ^ 

^ : 

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

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURN1TKRE 
C0MPANY, IMG. 
Lietuvių krautuvo 

23110 W. Rooscvelt Sload 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą pirmudionio u ketvirtadienio vakarais iki !•;:<(» 
Atidarą HokmadieiiiaiH nuo II iki 4:'U) vai. popiet 

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

Smith-Corona rašomos mašinėles po . . $49-^^ "' aukščiau 
LENGVI ISM0KEIIMAI 

^ 

SIUVAMOS MARINOS 
Ir 

RAŠOM. M A M E L E S 
gaunamos geriaasirmls aftly^omte 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 
M»- '-*J 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
"ii wiiiiiiiiiTnr" i ' luini rr^Tf •irrF--ifTrr"rm-T-,iii-Trrr i 

*4fvl 8o . Oakloy \ v e CHICAGO 8, ILL . Tel Y A r d s 7-&J78 »r 79 

KELIONES: 

Lf.KTUVAIS, GELEŽINKK-
LMI8, AUTOBUSAIS, 

— LAIVAIS 
]'tmif>tuai»f< MiftitN, vu-t»>i«« t H Ir sutvarkome višnu su kelione «wrištiw 
dalykus. TURIME LHr iTVl i i SttYllJŲ. PUdome afidevituB. lkelloncw 
planuokite U anksto kiU. IUM metams. Anksčiau užsisaj<yklte biletiiM kaiji 
loktuv<i<s la(p ir laivais, tai husite tikri, kad t ikrai gausite vietas. Pirk
dami Mietus pa* mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk-
tvmo, ne* nėn<dtes lankytis nei J geležinkelio stotj a r aerodromą, n«» 
>lsa rnl HtHkstt<» vienoje vietoje — PAS MUS. s 

«THJEBrraJBa^KUHBfc13J!EBrSLBBSiSJSBr& V^fmJ^sTČlS^r&JgSsi-
• — Į M — • • » • • • mmąfmm • —mm • —•••',•""-"• "-* — — " • " • ' ^ " '" m ' *" » » • > • • • • - • — -'«• - - - . J ... •• 

'Jrai!j|o preamncrątd ~ visuomet puiki dovana 

VVith Built-ln Aerial for 
Both UHF, and VHF 

v. 

% lietuviai televizijos inžinieriai ekspertai sutaisys jūsų 
televiziją a r radiją sąžiningai. Telefonuokite CA 5-7237 
DYKAI DOVANOS. ATSILANKIUSIEMS NKRKIKIA PIRKTI. 

DYKAI DOVANOS PIRKĖJAMS 

JOS. F. BDDR1K, INC. 
3241 S. Halsted St., Chicago 8, Illinois 

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

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

Pa* Budriką Ražo ir elektros bilos užmokamos be jokiu ekstra 
mokesčiu. Amerlean Kxpress Money Orders 

t # * « * > •- * S . | 

m' m m • "i ę IL"iil|l""!, r • w 

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

^ . B B = • — ^ 

Diznieriaras apsimoka skelbtis Dmįf. 
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Penktadienis, sausio 30, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

I ^ 
n m 

CHOGOS 

y 

Sekmadieni, VASARIO MIN. 1 DIENA, 
PROffiAMį ATIIKS UETUVIU 

Režisūra — STASIO PILKOS 
šokiai prie švelnios ir ritmiškos K. SIUONO muzikos. Į, 

s: 

METINIS VAKARAS 
SOKOLU SVETAINĖJE, 2S37 South Kedzie Avenue Chieago, Illinois 
TEATRAS, SUVAIDINDAMAS PETRO VAIČIŪNO PENKIŲ VEIKSMU KOMEDIJA. 

B 

ŽMONES Pradžia 3:00 valanda po pietų, 
lojimas $1.50, o turintiems nariams išsiuntinėtus 

orderius — 75 centai. 
3E 3EE3E 3 E 3E ± 

• * iM gėrėjosi arti 800 clevelandiečių 

LIETUVIŲ SAUJS METINIO Tulauskas, J. Apanavičius, A 
SUSIRINKIMAS ; Banys, J. Jurgelis, V. Ander- P R I V E R S T I N A S 

Liet. Salės Bendrovės a k c l n i n ' s o n a 3 ' A - B d k n i s i r E - S a m a s L 

kai sausio 23 d. sušaukė susi- S a l ė s i r k l u b o m k a l 4 prižiūrė-
rinkimą nuosavose patalpose, j J ' m o komisijon išrinkta: J. Sau-
Susirinkimą atidarė direktorių! kevičius, F. Baranauskas, St 
pirm. Jurgelis. Praeito susirin-! Pužauskas, J. Gražulis ir S. | 
kimo protokolą skaitė direkto-1 Lan:auskas. 
rių nutarimų raštininkas V. Tu- j Susirinkusieji kalbėjo, jog da 
lauskas. Protokolą priėmus ; su- j bartinė salė turėtų būti kiek pa 
•r.rnkimo vedėju išrinktas J. i didinta ir pagražinta. Tuo klau 
Radauskas. |«imu plačiau kalbėjo P. Mulio-

L. A. Piliečių Klubo metinę j l i s ' T - Padegimas, S. Laniaus 

Ateitininkų ir skautų pastan
gomis sausio 25 d. prasmingai LIET. NEPRIKLAUSOMYBES 
buvo paminėtas rašytojas K. 
Binkis, pastatant jo gražiąją 
5 veiksmų dramą "Atžalyną". 

35 metų sukakties 

^pyikaitą patiekė Jonas Apana
vičius, direkt. fin. rast. Abi apy 
skaitos priimtos su padėka. Sa

kas, inž. J. Augustinavičius, F. 
Saukevičius ir kt. Salės didini
mo ir gražinimo reikalas paves
tas direktoriams ir priežiūros 

šiemet rengiamas vasar 
4 vai. Cathedral Latin 

Mario l T d! l ė s t u r t a s s i e I d a $ 2 1 ' 3 9 0 - 7 2 - L' komisijai. Kai jie padarys kon 
§choo! 

Dienos metu vaidinimą žiūrėjo gft 2 Q 5 6 E m t v ė j e > A . 

biejose bažnyčiose užpra&ytofl, rinkti: P 
pamaldos šia intencija. Pagrin
diniu kalbėtoju pakviestas Lie-

daugiausia jaunimas, o vakare 
per 500 Clevelahdo visuomenės. 

Kruopščiai parinktos pajė
giausios dramos mėgėjų jėgos, f tuvos Laisvės Komiteto pirm. 
rež. P. Maželio uoliai parengtos,; V. Sidzikauskas iš New Yorko. 
davė publikai spektakli, kokių Bus graži ir menine programa. 
Clevelandas nedažnai pamato. 

Iš pirmaeilius vaidmenis at-< ^ ^ S f " 0 

likusių artistų ryškiausiai išsi-Į APYLINKE 
skyrė pats ' rež. P. Maželis - vasario 13 d. normaliu Liet. Ra-
klašės auklėtojo rolėje, J. Pete- dijo Klubo programos laiku 
raitienė Keraitienės vaidme- 7 vai. vak. per WSRS minės 
nyje, Arvydas Barzdukas (naš-] Lietuvos Nepriklausomybės su-
laitis), Egidijus Žilionis (Petro kaktj. Nepamirškite tą dieną, 
draugas), A. Paškonis (inžinie-' kaip ir kiekvieną penktadieni 
rius), A. Liutkus (siuvėjas), J. ;tuo pat laiku, užsistatyti savo 
Vyšniauskas (direktorius), Do- aparatus 1490 banga. Progra-
natas Balčiūnas (psichologas), moję trumpa kalba, žuvusių-
R 

A. Piliečų Klubo $15,678.44. 

Šiems metams direktoriais iš 
Šūkis, J. Baltrus, V. 

kretų planą — vėl bus sušauk
tas akcininkų susirinkimas. 

S. Senelis 

Pranešimas apie dividendus 
CItANK HAVIMJS cV LOAN ASSOCIATION 

praneša limakSJJmą pusmetinių dividendų 3% metams. 
BUH Išmokami sausio 81 d., 1968. 

CKANE SAVINOS & LOAN ASSOCIATION 
B. R. Pietkievvicz, president 

2555 W. 47th Street 

Apanavičius (Juzė), G. Mo
tiejūnas (inspektorius), L. Bra-
ziulevičiūtė (Pliuškienė), M. 
Žižniauska.tė (čigonė), F. Nai
nienė (mokytoja). Ir visas pul
kas mokinių bei kiti vaidintojai 
pajėgė įsijausti j veikalo mintį 
ir dvasią, pertiekti publikai ne
sužalotą K. Binkio lietuviškosios 
mokyklos vaizdą. Dekoracijas 
piešė pats rež. Petras Maželis, 
tuo būdu jau ne pirmą kartą 
Clcyelandui užsirekomenduoda
mas kaip jgerą skon| turintis ga
bus dekoratorius. 

į jų ir mirusių jų už Tautos lais-
[ve pagerbimas ir speciali me
ninė programa. 

BALFO 55 SKYRIAUS 

surengtasis koncertas, dalyvau
jant "Ąžuolų" oktetui ir solis
tėms J, Krištolaitytei ir Aid. 
Stempužienei, davė $511.29 gry 
no pelno. Balfo skyrius dėkoja 
vis'ems, kurie bet kuo prisidėjo 
šių gražių rezultatų pasiekti. 

Kl N. DU. V. CIJKUKAS 

lankėsi Cievelande, kur su Cle-
velando apylinkės pirm. St. 
Barzduku aptarė Columbus 
mieste Lietuv ų Bendr. apylin> 

Kad "Atžalynas" išvydo te
atro rampos švesą. cleveland'e-
čiai labiausiai turi būti dėkingi 
Petrui Balčiūnui, kuris pirmu
tini-- šią įnntį iškėlė, ir, nežiū- | k l V ; organizavimo reikalą. 
rint visų sunkumų, savo užsi-1 
brėžtąjį sunkų pžd&vinj puikiai ' •!. IR 91. SKl ' / INSKAI 
iki galo ištesėjo. | Nepaliaujamo* Pagalbos Švč. i 

P. Balčiūno buvo ir mintis Panelės bažnyčioje atšventė sa-1 
įtraukti į bendradarbiavimą, di-fvo 50 metų vedybinio gyvenimo 
džiąsias skautų ir ateitininkų ; ukaktį. 

H.SEIGAN 
RCBAI,, SKRYBĖLES, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 S. Ashland Ave., chieago o, m., teiet. YArds 7-1272 
Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų 

DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU 

^ 

Visų rūšių žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 30% 

organizacijas Cievelande. Tokie 
ir panašūs kultūriniai parengi
mai turėtų bi i dažnesni š ų or
ganizacijų reiškiniai, kurie visai 
pašalintų dar iš praei tes laikų 
pasilikusius nedraugiškus prie
skonius. 

LAUREATAS J, GLIAUDĄ 
ULKVELAN0E 

Antru-; metus iš ©jlėy laimė
jęs "Draugo" premiją rašyto
jas Jurgis Gliaudą, Studentų Są 
jungos Clevelando skyriaus kvie 
čiamas, vasario 8 d. atvyksta 
j Clevelandą, kur dalyvaus fotu-
«lentų rengiamame vakare lie
tuvių salėje. Laureatas paskai
tys savo kūrybos. Olcvelandie-
čiai, kurie su nemažu entuziaz
mu skaitė J. Gliaudo* pirmąjį 
premijuotąjį veikalą "Namai 
ant Mnčlio" ir su dideliu įdomu- užsisakyk pas gen. jos atstovą 
mu dabar seka "Ora pro nobis" V. Rocevičių, 1319 E. 89th St., 
tęsinius "Diauge", mielai lau- tel. 1-9936 arba Spaudos kioske 
k:a hetuuų literatūros kuiėjo. ! sekmadieniais. S. G. 

SIPLKIOK SAVINOS 

banko, kur] lietuviai prato yra 
vadinti lietuvių banku, naujo
sios valdybos pirm, išrinktas 

• :nž. Dičmanas. Jis pakeitė per 
20 metų bu v. pirm. dr. Vitkų. 
Valdybon išrinktas ir Kęstutis 
P. Šukys. Naujasis direktorius 
K. Šukys savo maloniu ir suma
niu patarnavimu yra susilaukęs 
gražaus klijenturos įvertinimo 

$50 VAIKŲ KULUT.UI 

i»a kyrė "lietuvių bankas". Tai 
viena iš labai rotų dovanų, ku
rią šis bankas suteikė lietuviš
kam reikalui, nors didesnė jo 
taupytoji) dalis yra naujai at
vykę lietuviai tremtiniai. 

LIETUVIV ENCIKLOPEDIJA 

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

LĖTUMĖT ĮSIGYTI GERIAU
SIUS BARGENUS VISAME 
MIESTE. 

H 

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 

= ^ 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL 

ij 

F E D E R A L SAVINGS 
A N D 1 0 A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermok Rd. • Chieago 8,\\l 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pr«$. «T«I. VI rgtnla 7-7747 
Savingt Insured lo $10,000 by F.S.LI.C 

• •» •» i ' i « i n į i 11 i 

I Š P A R D A V I M A S 
Atsinešęs šį skelbimą, gausi 
vieną svarą saldainių dykai 

• Costume Jewelry, Records, 
• Phonographs, Radios, 
• Televizijos, Siuvamos 
• Mašinos, Silverware, 
• Laikrodžiai, žiedai — pusė 

kainos sale price. Taip pat 
Luggage, lėkštes. 

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

Rankiniai laikrodėliai 17 akme
nų gold filled case, $35.00 
vertės, tik po $ | 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 $ | .00 
Tapė records $120 vert. $gg.00 
Rekorduojama mašina „Presto", 

kuria galima padaryti plokšteles 
$400.00 vertės, už $ | 29-00 

Crystal castle su saldainiais 
$2.50 vertės tik po $ jį .00 
Rekordų albumai $1.50 vert. ^5CI 
Rekordų albumai $1.25 vert. 2Į5C 

Blėkinė išdekoruota dėžė 
(basket) tik gQc 

Blėkinė išdekoruota dėžutė 
40c. vertės, tik J Qc 

Ekco — nikelio ir vario virdu
liai, viso 10 gabalų vertės $32.00, 
tik $24.00 
Auksiniai žiedai $10.00 vert. $3-00 

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

Automatiški toasteriai $19.00 
vertės, po $^.95^ 

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

Mixmasteriai — General Elec
tric vertės $35.00, už $ J 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 '. $ j 29-00 
Dovanai dar 50 rekordų 

i 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, BE 
NUOŠIMČIŲ 

SttM'lliiK Hllvor Hii I s i'oinMtoiii.Ų 
s;i K n t«'. po 150 

Motoriskl skustuvėliai $:{.;tf> vert. 50<; 
Relstoniu r'nokcrs- karolini . .$1.00 
Koistoniu n^okluco veri. $4.00 .$1.00 
l'.'ili.i ChockerH vnri. $3.00 . . . . $ 1 . 0 0 

i ŽlcbtuvSlluI (permatomi) . . V . $ 1 . 0 0 
j Vyriškų marškiniu sagos Ir špilka 

vcrtOs $2.00 .' 50e 
VytiSkų marfiklnlų sagos ir špilka 

aukso audinyje po $1.50 Ir $2.00 
Morguleių apyrankes - ftlrdelBs ir 

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

niai ir gold filled po 98.00 
Išeiginiai moteriški rankinukai su 

karoliais, tik $2.!>5 
Trijų gabalų dresser setas aukso 

geliu ornamentais tik po . . . . $ 2 . 0 5 
Gražiausios lėlės nuo $1 iki $12.1)5 
Puošnūs auskarai 45c 

Budriko krautuvėje gausite puoš
nių ir stilingų sidabro servyssg -— 
pagal reikalų: vieno, dviejų, trijų a r 
keturių gabalų už du trečdaliu kai
nos Naujausios išdirbystės automa
tiški chromo kjfcvos virduliai ir pi
giausi šaukštų «ervyaal, pav.. vie
nas nerūdija nelų peiliij, šaukštų ir 
šakučių setas 3'J gabalų tik $6.00. Pa 
skiras šaukštas ar šakutė ar j^eilis 
tik 16e, Apsilankiusieji Padr iko pre
kybos namuose ras daugybe kitų 
puikių, naudingi,! prekių, kurias sun
ku ėia visas išskaičiuoti. Lauksime 
jiisų malonaus apsilankymo. 

Dykai kiekvienam atsilankiusiam 
profesoriaus Laukio 

SVEIKATOS KNYGA 

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

Telcf.: CAlumet 5-7238 
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio | 
vakarais iki veliunos. Nedėliotais u/, 
daryta. :i 

L A I SU NAl ' J I MF.TAI BfNA IMI,M MALONAUS GYVENIMO 
NAUJOM LB PATOGIOM NAMŲ REIKMENIM Ifi 

l»ItOOUi:SS LIETUVIŲ BKNDROVftS KllAVTUVCS! 
ŠJ mCnesj ėia eina inventory ėmimo — Stako sumažinimo didis Išpar
davimas. Kainos numažintos nuo 2f>% ik 50% ant geriausių baldų 
setų, kaurų, poėių. televizijos aparatų, radlOį refrlgeratorių. plovyklų, 
vaikam rakandų Ir visų kitų namam reikmenų. Lengvus Išmokėjimai 
pritaikomi yUĮ*' T oukykite visi šia 

ERDVIA IR PATOGIA 
SENIAUSIĄ 

LIETIJVIV BENDROVES 
K R A U T U V Ę 

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

^ 

I 

10 ATSAKYMŲ, KODGL APSIMOKA TAUPYTI 

STANDARD FEDERAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

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

^ 

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

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

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

5„ 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 taupytojams 2°/0 ekstra dividendo. Visoje 
Amerikoje tatai padare tiktai STANDARD FEDERAL. 

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

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

Justin Mackiewich, 
President and Mdnager 

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. 

STANDARD FEDKRAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

OF C H I C A G O ; 
Į f ^4192 ARCHER AVE. ; CHICAGO 31 . 

PHONEiVlrglnlq 7-1141 
•*v-' £ j ' * ' 

V l 
! ! ( ! ! ! < • : l i •v 

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

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

BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASS'N. 
4071 Archer Ave. į vakarus nucv Califomia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plnnacl . antrad.. penktad ir šešt. | Trečiad. 9 ryto iki 12 v. d. 
9:00 rvto iki 4:30 p. p. I Kctvirtad. 9 ryto iki 8 vak. IIIIIIIIIIIIIII Ii Iv 

- • " • • • - • -~~ +Įfm~mfH «• i yĮ»Į<Įiwy<tĮp4——^* ' " ' ' ' " * '>" 
— I Platinkite "Oranžą' 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą" 
— . • • ~ — -

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Penktadienis, sausio 30, 1053 

Philadelphia, Pa. 
Dideles iškilmės 

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje vasario 1 d. įvyks la
bai brangios iškilmės ne tik pa-
rapieciamis, bet visiems lietu
viams. Tą dieną prelatas Ig
nas Valančiūnas švenčia savo 
vardines, kuriu proga bus jo 
paaugštinimo j prelatus didingob 
iškilmės. Po rytinių pamaldų 4 
vai; p. p. naujoj šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje naujas 
prelatas gaus s iškilmingą savo 
rūbą. Iškilmėse dalyvaus ir 
apeigas atliks vyskupas V. Bri*. 
gys, kuris tuo tikslu čia atvyks
ta 

Baltimore, Md. 
Laiškus parapienarns 

Prel. L. Mendelis, šv. Alfon
so parapijos klebonas, sausio 
25 d. parašė laišką savo para-
piečiams .kuriame dėkoja jiems 
už sveikinimus bei kitaip paro
dytą palankumą. T apačia pro
ga jis kviečia visus atsilankyti 
l parapijos mokyklos ruošiamą 
vaidinimą vasario 1 d. ir drau
ge siunčia biletus j priešužgavė-
ninę vakarienę, kuri bus vasa
rio 8 d. 

(irj/.o iš Korėjos 

Baltimorės pažįstamus aplan-

I CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
D t M E S l O t 

GERIAUSIA DOVANAI 
Rašomosios mašlnSlSs firmos Royal, 
įvairiomis kalbomis ir Jvairių profe
sijų raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o sumažinta kaina išsiun
čiamos ta pačia dienu. Galima išsi
mokėtinai. LIETUVIŠKAS — net. 88 
ženklų — RAIDYNAS specialiu už
sakymu fabrike preciziškai Įmontuo
tas tyliosiose — Qulete de Luxe — 
maftinelfise, kurios gaunamos tik per: 

D f t M K S I O ! 

PLASTERING — PAINTING 
—PAPER HANGING — 

PR1CES VERY 
REASONABLE 

— Phone — 
DRexeI 3-6436 

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

? 3 
p » 

2 

J. L. Giedraitis, 

00 

S 

Itrnml Str., 

nesių. 
Altoriaus ir Rožamčiaus Dr-jos 

metinis susirinkimas 

Susirinkimas įvyko sausio 25 
dd. Išrinkta 1953 metams val
dyba: pirmininke — Magd. Vyš 
niauskienė, vicepirmininke — 
Elena Sakevičienė, raštinmke — 
Di Stefano Alice, maršalka — 
Ona Valtarienė. Dvasios vadu 
paskirtas kun. P. Dambraus
kas. 

Nutarta nuo ateinančių me
tų (1954) metinę auką draugi
jai pakelti ligi $2; lig šiol buvo 
$1.20. Susirinkime 67 narės už
simokėjo 1953 metų auką. 

Sunkiai apsakomas skurdas 

Šią savaitę, sausio 26 ir 27 d., 
šv. Alfonso bažnyčioje per visas 
novenas kalbėjo kun. VVilliam 
K. Dunn, Šv. Tėvo Misijų Pa-

didelis m'nėjimas. Svarbiausiais įgalbos Palestinai narys. Jis, 
kalbėtojais pakviesti Pennsylva ldabar grįžęs iš Palestinos, klau 
n i jos gubernatorius John Fine I sytojams papasakojo apie iš-
ir Amerikos Lietuvių Tarybos ; tremtų jų arba pabėgusių iš 
pirmininkas Leonardas Simutis.; Šventosios Žemės arabų vargus. 
Meninėje programoje mūsų cho!Apie milionas arabų yra likusių 
rai ir svečių ukrainiečių choras. I visai be pastogės, be maisto, be 

Džiaugiasi Lietuvių Bendr. 
programa 

Philadelphiečiai jau turi lai
mės klausytis kas šeštadienį sa
vo 10 mlnuč'ų programos iš ra* 
dijo stoties VVTEL, 860 bangų 
ilgiu, 4:20 p. p. Programa trans 
liuojama tuoj po A. Dziko prog
ramos. Kalba K. Ostrauskas ir 
dr. J. Puzinas, dažnai yra sve
čių kalbėtojų ir pritaikytos pro
gramos. Pirmosios radijo pro
gramos visiems patiko. Lietu
vių bankas, kurio pirmininku 
yra K. Cheleden, parėmė šią 
programą. Be to, remia ir kiti, 
nes ji tik iš gautų aukų galės 
išsilaikyti. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas 

Vasario 15 d. 3 vai. p. p. lietu
vių muzikinėje salėje rengiamas 

Tai bus pirmos tokios i š - ikė Juozas Mankauskas, įstojęs | H H r l f O K l (i> Conn . f k u r i 8 ..Draugu,.-
kilmes lietuviui kunigui Phila-| į karo tarnybą 1951 metais. Jis j «n o n i a 8 f kaip -ciningas a«nuo. 
delphrjos arkivyskupijoje. Iš- buvo pasiųstas į Korėją, kur 
kilmėse dalyvaus daug kunigų, j tarnavo 16 mėnesių, iš kurių be 
pažįstamų ir visi lietuviai. Visi Į veik 9 mėnesius prale'do pir-
savo maldomis ir nuoširdumu mose franto eilėse. Fronte jo 
sveikina savo naują prelatą. 11- neištiko jokia nelaimė, ir jis grj 
giaus :ų metų, prelate, Dievo pa į žo atgal pilnas jėgų. Iš kariuo-
laima tegul visada būna su ju- j menė* bus atleistas po kelių mė 
mis! 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specia lybe 
Precin Photo Studio, 

Ino. 
RDVARDAb J. UL18, Sav 

4 0 6 8 Archer Aveune 
Telefonas VIrginia 7 -2481 

2334 So. Oakley Ave. 

Tel VIrginia 7-6640-7-6641 

s 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU m ŠI v 
MEDŽIAGĄ. 

CARRMOODY 
LUMBER CCX 

STASYS UTWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKATNAVIMA IR ^PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAšTINfi ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. tyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais U<r 3 vai. vakaro 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
.ONGINES, W1TTNATTKK. BULOVĄ 
r kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainom;.** 
*156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
>AKBO VAU: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 

šeštadieniais 10-2:80 ir 4-8 v. v 

. < į ^ n % ' M mi 
TELEVIZIJOS, RADIO IR 

FONOGRAFAI 

G E R A N U O L A I D A 
Garantija — Išsimokejima) 

APARATŲ SUTAISYMAS 
dlrbtuvSse ir namuose at l iekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

L-DAiriA-
OTCLCvision 

& \ j^s^^ij '< ismj-s-
MODERNAUS ŠOKIO 

S T U D I J A 
A. Valeišaites Ir 

G rigaliūnaites- Lazauskienės 

3 1 3 0 So. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9339 -• 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. Ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

ModerniSkai jrengta vieta 
jvairiom nuotraukom. Spe
cialybė - vestuvės. 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 

PROGOS — OPPRTUNITIES 

VVoman's IJngerie & Apparel Shop 
with nlee livlng ąuartera & bath 
In rear. Good going business. Well 
establlshed. Neigh. trade. Rent $90. 
Heated. Good «,lease. Ideal spot for 
eouple. Mušt see to approclate. Sao. 
$3,000 plūs inventory. 

V1CIV1TY AISTIN A IRVING 
Call for appt. 
ALbany 2-9418 

Pardavimui kirpykla, 3 kSdSs, pel
ningas biznis, viskas moderniška, 
žema nuoma, 3 metų sutartis, pa
matykite Įvertinimui, skubiai nori 
parduoti už $8,000. Priežastis •— 
kiti reikalai. 

0311 S. K ii pat riek 
POrtsmouth 7-0505 o r 

POrlAmoiUh 7-0084 

Pardavimui maisto krautuvė, biznis 
išvystytas per daug metų, lietuvių 
apgyventoj apylinkėje. Nepraleiskite 
Alos geros progos. 

Skambinkite — 

OLympic 2-4986 
Klauskite Paul 

HELP WANTED — VYRAI HELP WAISTEI) — MOTERYS 

REIKALINGAS BUTAS 
« » « » l > » » « > i l « » » « t » •» » M » • • » » » » » 

Trijų suaugusių asmenų Seimai rei
kalingas 4 ar 6 kambarių butas. 
Pageidaujamas Brighton Parke. 

Skambinti nuo 6 vai. vak. tel. 
YArds 7-0503 

LIETUVIŠKA ŠEIMA 
su dviem mergaitėm įieško buto. 

Skambinti — 
NAtional 2-0293 

Ratni tremtinių pora su 1 M> metų 
vaiku, skubiai Jleftko 4-5 kam b, buto. 

— Skambinti — 
Tol, PKontler 0-0004 

SEWING MACHINK 
OPERATORS 

and 
SEAM PRESSERS 

for coats & pante. Steady, pleas 
ant vvorking conditions. Union 
shop. Apply — 

NEMECEK BROS. 
2700 S. Drake Ave. 

BIshop 7-8111 

WflNTED 
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 office experience necessa-
ry. Good starting pay. Excel-
lent vvorking conditions. 

Call Mr. Haues 

VIrginia 7 -1800 

VYRAI IR MOTERYS 

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

TYPISTS - CLERKS 

Pageidaujame patyrusių, bet imsime 
budrias naujai pradedančias. Malo
nios darbo sąlygos, jvairios pareigos, 
kartu Ir „bllling". Gausūs priedai, 
„profit sharing plan". Kreiptis — 

TEMPLETON KENLY CO. 

1020 S. Central Avė. 

WANTED GIRLS FOR LIGHT 
SHOP YVORK 

mušt be able to read page numbers 
In books. 

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

CHICAGO 6, IJ,U 

Turime nuolatini darbg gabiai 
TYPIST - CLERK 

Pageidaujame patyrusios, bet imsime 
budria naujai pradeda m'in. Malo
nios darbo sąlygos, jvairios pareigos. 
Qausfls priedai. Kreiptis 

WM. C. DANNE CO. 
175 VY. tlacikson 

PKRSONAL FINANCE CO. 
Turi kelete vietv del 

TYPIST - GENER-AL CLERKS 
Pageidauja patyrusių, bet ims bud
rias naujai pradedančias. . Malonios 
darbo sąlygos. įvairios pareigos. :<C 
vai. sav., gausūs priedai. Kreiptis — 

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

Dirbkite arti namų, sutaupysite lai
ka, išlaidas. Reikalinga 

TYPIST - GI<:\i:riAL CliKRK 
Patyrusi, bet imsime ir budria nau
jai pradedančią. Malonios darbo są
lygos, jvairios pareigos. 6 dienų sav., 
geras pradinis atlyginimas. 

OLSOtf TRANSPORTATION 
. 2222 S. lVcKtern 

VIrginia 7-(ir>00 
i - — • . - . . , . - - — • • „ n . . i. i . , , . .n „ i , , . . . . , . . , „ . — — , — 

Turime vieta gabiai 
TYPIST - GENERAL CLERK 

Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budria naujai pradedančia dirbti. 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos, f> dienų savaite. Priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu 
dėl interviu. 

i M O V \viitr. ROPF: CORP. 
1115 W. Hiibbard St. 

MOnroe it. 4585 

I I M . M I O S KNYGOS 

Csales - service) 
3I20S. Halsted « DA-6-6S87 

msma 

Ta proga organizuojamas ir ki 
tas minėjimas jaunimui ir moks 
leivijai. Jaunimas minės Lietu
vos Nepriklausomybės šventę 
vasario 14 d. 5 vai. vak. šv. Ka
zimiero parapijos salėje, vado
vaujant lietuviams skautams ir 
skautėms. 

Knygos skaityklai 
Lietuvių Bendruomenės skai

tykla jau organizuojama. Jos 
pirmuoju vedėju ir organizato
rium sut :ko būti A. Kazickas, 
1307 E. Moyamensing Ave. Vi
sų lietuvių prašoma aukoti savo 
knygų ir žurnalų lietuviškai 
skaityklai. Ji veiks lietuvių klu 
be, 928 E. Moyamensing A v. 

T r u m p a i 

Čempionas. Kazys Kazlaus
kas laimėjo stalo teniso rung
tynes tame sporte pelnė čem
pionatą. Jis dabar organizuo
ja jaunimą dar daugiau lavin
tis tame sporte. 

Krepšinio žaidimai. Lietuvių 
mėgiamas krepšines pradeda at
gyti. H. Borisevičius ir kiti jau 
sudaro komandas, kurios ir pra
dės rungtyniauti tarp savęs ir 
su kitomis komandomis. Visi 
to sporto mėgėjai prašomi regis 
truotis pas H. Borisevičių, 1705 
So. 2nd Str. Žaidimai vyks tuoj 

vaistų ir be jokio turto. Tikra 
to žodžio prasme jie neturi nie
ko. Taipgi vargas ir mirtingu
mas tiesiog baisus. Kalbėtojas 
prašė aukomis paremti tuos 
vargšus, kurie taip skaudžiai 
yra nukentėję dėl Izraelio vals
tybės. Klausytojai į prašymą 
atsiliepė labai nuoširdžiai: tik 
pirmąją novenų dieną sudėta 
daugiau kaip $1,100. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
. PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

PERKRAUSTAU BA1.W S 
VIETOJE IR IS TOLIMI >N IU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILG£ PATYR lM/> 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6 8 1 9 So. Rockwel l Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
Chicago 8, 111. 

Tel. YArds 7-8333 
BIshop 7-0480 

Namų pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes 

ISNUOMUOJAMA 

CIOERO 
Pas naftlę išnuomojamas pražus kam 
barys, nebrangiai, vyrui arba mote
riai. Turi suprasti angliškai. 

TOwnluill .'M964 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kuri© kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis mie
goti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at-
virij ir skaidančių žaizdų, uždSkite 
DEOULO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybSs palengvins jūsų skaudėji
mą ir galSsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite j} taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. J is taipgi pasalina nležS-

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

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

M. RIMKUS, 4110 So. Franclsoo 
Telef. YA. 7-1099 

tafcitc "Draugą" 

gracijos ir natūrai, pagalba. 

400*1* 

Gražiausios, rinktines mūsų 
dokumentai, I žmonių pasakos. Apie šią knygą 

valdymas, paskolos. Perrašinėjimai, A I D U O S E ( N r . 10, 1952) p a r a -
vertimal, pajamų mokesčių pareiški- v , f o ' n . ' * 
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi- Į B ^ t a t a i p : 

"Juozas Švaistas dav§ gražų ir 
jdomų rinkini. Jo parengimas at
liktas sėkmingai: pasakos teka 
natūraliai. Visa tai pasekama 
vaizdingai ir gyvai. Turime pro
gos džiaugtis pasakų meniniu 
pranašumu, sveika epine nuotai
ka, vaizdingumu, žodžio kultūra 
ir poezija. Knyga trauks ne tik 
jaunuosius, bet ir visokio am
žiaus skaitytoją, kuriam brangi 
ir jdomi mūsų tautos 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. 

Marquette parke išnuomojamas f» 
kamb. neapstatytas butas rūsyje. 
Naujai dekoruotas 2 mieg. kamb. 
.Suaugusiems ir dirbantiems žmo
nėms, šauki te: HlOmlook 4-9426 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime nuo 
latinj darbą del 

TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujamu patyrusi. I>c1 imsime 
pramokusia mokykla baiffusia. Ma
lonios darbo Sijlyjfoa. /vairios parei-
gos. Progai naudoti s:ivo inieiatyva. 
Ci.'iuKūs priedai. 

> šaukite Mr. F r idu i • 

WH 3-1252 arba 
WH 3-1252 

REAL ESTATE 

'*«*VIH©S 

I " 

. i Jlma ligos, vadinamos PSORIASIS. 
PO lietUVlSKų v a k a r ų p e n k t a d i e - j Taipgi pašalina perSSjima ligos, vadi
n i a i , F r o n t i r E U s w o r t h S t r . ! n a m o s A T H L E T E ' S F O O T - s u 8 t a b d 0 

Mergaitės galės turėti savo ko
mandas. Be to, bus galima žais 
ti tinklini ir kitus žaidimus. 

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

f S w r , F S stotie* — namro 1890 
PIRMAD. 1V1 PRNTKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryto 
SFftTAD. 8:30 Iki 9:30 ry te 

13 tos pat s tot im PIRMADIENIO 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

7121 SO. ROCKWELL ST. 
Chicago 29. HL HEmlook 4-2418 

lilETVVTAKOS VAKARV8K08 

džiovinimą odos ir perplyšima ta rp 
pirščlų. J i s yra t inkamas vartoti nuo 
džlustančios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole visų isvirSinių 
odos Ilgy. LEOULO 
Ointment sutelks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų 1 r 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 e t , 
$1.26 ir $3.50. Pi rk i 
te valstlnSse Chicayo 
ir apylinkSse ir Mil-
\vaukee. a r b a a t 
š i p k i t e money orde 
rj i — 

r.KGUU), Department D 
5618 W. Eddy S t , Chicago 34, 111. 

Ml/lberry 5-3694 

To 1 

BRIGHTON P A R K E 
2-jų butų, po 4 kambarius, mūrinis 
namas su uždarais porčiats. 2-ju au-
tomobilig garažas. Du atskiri eent-
raliniai apšildymai. Aluminum žie
miniai langai visam namui. Kaina 
$19.500. Susitarimui apžiurPti skam
binkite: 

TRJanglc 4-7070 

Elmwood Park -— by ovvner. Immed. 
poss. 6 year old briok; 2 bodrooms; 
1% baths; full basomt.; attached 
garage; gas hcat; Venctian blinds, 
storms & sereens. Newly decorated; 
Cyclonio fence; landseaped corner: 
Milwaukee St. Paul train. Bus & 
Schools; prico $17,800. 

2501 N. 78th Court 
GLadstonc 3-4503 

DRILL PRESS 
O P E R A T O R S 

SECONDARY WORK 
DAY & NIGHT SHIFTS 

VIrginia 7-2373 

f'ia yra nuolatinis darbas gabiai 
ĮtfAftICTNKEI 

Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos įskaitant lengva diktavimą. 
Patyrusi, bet priimsime gabia prade
dančią. 6 d, 4<i vai. sav.; saukite Mr. 
Bonedlet. 

HAYE8 F R E I G H T 
Vlrtory 2-4900 

» n « M » ( i « » i i « » n « » i i « M » < i « » t i « a i ' i « 

AGIEDRIUS 

Jei turite parduoti ar Išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkio skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

!ĘSsį.. * . < S ^ ^ ^ ^ ^ ' -
Ą ^ r r ^ į s ^ ^ ^ S t ^ *<tfj 

Skelbtis "nRAVOE" apsimoka 
aes Jis vr» o!a/lawh*' nkaitomas 

etuviŲ dienrašti 4 o skelblmf 
Kaina jrra prieinama visiems. 

»<>4B»u«n»<i4a»i>4a»u^v<>« 
Platinkite "Draugą" 

Kiek sutaupj^i^e šiais melais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di 
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCJATION 

180<* Halsted Street Chicago 8. Illinois 
Telefonas: HAymarke t 14999 

HELP WANTED MAJLE 

<? ' ^ 

rrvwt »VIM«I 

INSURED balandos: Pirmadieniais, aniraduMiials Ii 
enktadieniais nuo 9 ry to iki 4 vai. va 

';aro. Ketvir tadieniais nuo 9 rvto 'ki 8 
vakaro. Trečiadieniais ui'*' i l^. ft^Stfl 
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 va), p. p 

Lcuueio 
nTsmmirmi 

. 3t puslapiai Iliustruotu vaizdais 
suristais su aprodymo turiniu. Ma
žieji skaitydami 4ią knygą svajos a-
pie tfivynę, o ^Ideli prisimins pra
eities gražius '•"kus ir savo tfivynSs 
vaizdus. 

Tai yra tiki'ai graži dovana, 
kuria bu* patenkini.' ir dideli ir 
maži. 
Knyga gaunama „.Draugo" adminis
tracijoje 

Kaina $1.50 

"Draugas". 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

^ 

GERI DARBAI • • • 
Geras atlyginimas ir draugiška vieta dirbti. 
RYERSON STEEL turi atidarymą dėl 

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 STREET 

P 
HELP WANTED — MOTERYS 

f 
Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

FORMFIT CO. 
Turi keletą vietų patyrusiom 

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORĖMS 
AMŽIUS NESVARBU 

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

L FORMFIT CO. 
5160 W. BooMvelt Boad 

# 

K 
_ _ _ _ _ 
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P i r m ą k a r t ą C h i c a g o j e i 
uvių Auditoriją 

Vasario mėnesio 1 dieną, 4:30 vai. popiet 

AITVARU VYRU KVARTETAS buv Valstyb ° p e r o s solist§s 

vedamas A. IVANAUSKO ELZBIETOS KARDELIENĖS (atvyksta iš Kanados) 
atvyksta iš N e w Yorko vieninteliam GASTROLES ir prof. V. Jakubeno piano koncertas. 

K O N C E R T U I Bus atlikti lietuvių ir kitų kompozitorių 
SaUSlO mėllCSiO 31 d. Šeštadienį 730 Vai. Vak. kūriniai. Visi kviečiami dalyvauti. 

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

Vasario 14 dieną: 
Lietuvitį Auditorijoje 

įvyks tradicinis 
K A U K I Ų B A L I U S 

Visiems parengimams 
groja B. PAKŠTO 

orkestras. 

• Į — — — — II n — — — — • R n N M M n 

Chicagoje P A D Ė K A , senųjų ir naujųjų metų vaizde
lyje buvo įpinta patriotiniai mo-

Bnlfo 5 skyr iaus darbui tyvai ir bėgamosios aktuali jos. I Trūksta man žodžių, kad gale-
Balfo 5 skvr ius (Marquet te Po to jaukiai ir linksmai keletą čiau tinkamai padėkoti visiems 

P a r k ) sausio 18 d s u š a u k ė su- [ valandų pasivaišinta, pas išokta : = « J S f a p C « % $ $ ? » 
sirinkimą Švč\ P . M. Gimimo i ir pasižmonėta. j ± Kalėdų proga, paguodė ir pa-
parapi jos salėje. Į susirinkimą! Sąjunga dėkinga VI. Butėnui, j linksmino sergančią. 

— Indijos kar iuomenes vadu — Ceylono mais to ministeris 
pask i r tas generolas Mahara j pareiškė, kad Ceylonas iš Ki-
Rajendrrasinhji , buvęs ka ro nijos pirks ryžius, o Kinijai mai 
a t t ache Washingtone. i nomis parduos gumą. 

,<9BI 

a tvyko 33 a s m e n y , Atidaro-1 D. Bątaoraitei I.• m t f a j a n , . « * j J * į S ^ o ^ u 
mąją kalbą pasakė pirm. B. Ne- kueiui, kurie gražiai atliko j iems | a tnešė man dau 

T R E J Ų METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS 

nar tonis . Apie Balfo veiklą ir į sk i r tus vaidmenis ir deklamato-
jo tikslą pranešė vicepir.ni. J. rems N. ir D. Žičkutėms ir V. 
Bliudžius. Skyr iaus metinę apy
skaitą pateikė K. Januška . 

Beinoraitei. 
VKL Sąjunga Chicagoje ar-

Balfo 5 skyrius per metus ] t imoje atei tyje numato suruošt i 

i g 

surinko $1064.80 ir 4803 svarus 
rūbų. Išlaidų turėjo tik $39. 
Visi pinigai persiųsti Balfo cent 
rui New Yorkan. 

Iš visų susirinkusiųjų naujais 
nar iais įstojo 21 asmuo. Išr ink
ta per r inkta nauja skyriarusj 
valdyba, kuri pareigomis pasi-j 
sk i rs tė : pirmininkas Bernardas j 

lietuviškai Chicagos visuomenei 
keletą paskaitų su diskusijo
mis Vilniaus k raš to politinei ir 
kultūrinei padėčiai nagrinėti . 

Vilkpėdė 

džiaugsmo ir 
sveikatos, jaučiaus tarsi būčiau 
Vilniuje tarp savųjų. 

širdingai dėkoju už sveikinimus 
Kalėdų proga, gavau apie 100 at
viručių. Ačiū visiems už^erap šir
dis. Aš dabar esu mažute be svei
katos, sergu ir nedirbu, širdingai 
ačiū visiems. 

Petronėle Staržlnskaite 
938 W. 34th St., Chicago, 111. 

TT. Marijonu Bendradarbių 10 
skyr iaus veikla 

PAJIEŠKOJIMAS 

Nenar ton is ; vicepirmininkai 
Pe t ras Gailins, Juozas B l i u - 1 * " " ' B e n d r a d a r b e dvasios va-
džius, Kazys Musteikis, P e t r a s ! * » k u n - d r - V - Andrmška, MIC. 
Bria-ya ir Pe t r a s P,ak:aras; iž- b m o P a < l a r > ' t a s k v n a u s d a r , b ų 

dininkas Povilas Rausk inas ; m, j f 2 * ™ **rf W ) i e " d r a 

tar imų sekre tor ius K o . t a s J a . , ^ ' b > ų 10 s k y n u s daug pns .de-
nuška ; sekr. pav. Julė S i n k c ' * > P » e T T - Manjonų Sta tybos 
vičiūtė; finansų sekr. Adomas F o n d o l«d>dinimo. 

Skyrius ruošia kovo t 

Prašome atsiliepti med. d-rą 
Algirdą Pocių, dar prieš karą iš
vykusį iš Lietuvos į JAV. Žinan-

Metiniamc skyr iaus susirinki-į čius jo likimą ir jo gyvenamąją 
me, kuriam vadovavo TT. Mari- ™ t a nmšome nr&nelil "Drau-vietą — prašome pranešti "Drau 

redakcijai 

Ūselis; iždo glob. pirm. Teodo
ra s Bl ins t rubas ; nariai — Pra 
nas Ccčergis ir Vy tau ta s La
banauskas ; kandidatais liko — 
Vincas Nausėda, Juozas Luko
ševičius ir Anelė Narbut ienė. 

Iš susirinkusiųjų Balfui au-

d. 6 
vai. vak. vakarienę su progra
ma, šv. Jurgio parapijos salėje. 
Biletus jau galima gauti pas 
skyr iaus narius. 

1953 m. išr inkta valdyba: 
pirmininkė — Sophia Antušas , 
vicepirmininkas — Jonas Ba

nys, fin. ras t . — Elz. Samionė, 
iždininkė -- Ag. Matuliokienė, 
dvasios vadas — kun. dr. J. 

i 
' P runskis . O. B. 

kojo: Pe t r a s Brizgys $7; po 
$5 - Juozas Bliudžius, Julė • » """tarimų «*st. Ona Ba 

l 
Sinkevičiūte, A. Gronskis, Au- j 
gus t a s ir Koste Jakučiai ir Ig- j 
nas ir Teklė Aldoniai. Kiti au
kojo po $2 ir po $1. Už aukas 
valdyba nuoširdžiai dėkoja. § 

Iš 400 kviestųjų į susirinkimą 
a tvyko tik 33 a>:menys. O kur , 
kiti buvo? Juk susir inkimas | 
buvo kviestas sekmadienį, visi 
nuo darbo buvo laisvi. Gaila. 

Tikėkime, kad kitą kar tą 
Balfo 5 skyr iaus br taas bus ge 
riau išgirsta? ir žymiai daugiau 
a tvyks į susirinkimą. 

K. J a n i š k a 
Vilniaus Kraš to Lietuvių 

Sąjungos veikla 

J a u trečius metus, gyvuojant i 
Vilniaus Kraš to Lietavių Są
junga Chicagoje neseniai išsi
r inko naują valdybą 1953 me
tams . Naujosios valdybos są
s t a t a i ; pii mininkas A. Dundu
lis, vicepirmininkas A. Stan
kus, iždininkas J. Žygas, sek
re torė G. Sirutienė ir valdybos 
narė L. [Bičkauskienė. 

Chicagos Vilniaus kraš to lie
tu vh,« graži iniciatyva, organi
zuojant VKL Sąjungą, rado at
garsį ir kitose JAV lietuvių ko
lonijose. Pradėjo steigtis sa
varankiški VKL S-gos vienetai. 
Iki šio! sąjungos vienetai y r a 
įsisteigę ir veikia r Chicagoje, 
Oevelande , Detroite, Bostone ir 
organizuojasi New Yorke. Šiuo 
metu visi šie VKL S-gos viene
tai korespondenciniu būdu ren
ka J A V sąjungos centrinius or
g a n u s : k raš to valdybą, kontro
lės komisiją ir garbės teismą. 

Sąjunga Chicagoje buvo su
ruošus* jaukų 1953 metų su-
tjJteią. Vykusiai įscenizuotame 

A. A. 
JIEVA DAUMANTAS 

K A V A L / M S K A l T f c 
Gyveno 3809 S. Hoyno Avo. 
-Mit T> saus io L»S d., 1958, 1:80 

vai. »>.p, s u l a u k u s pun5s a m ž . 
C.imo Lietuvoje. 
Amer iko je išgyveno 39 m. 
Patrinko d ide l i ame nu l iūd imo 

dvi d u k t e r y s : M a r g a r e t A n d e r -
t»on. žen ta s Havold, Be t ly L a d -
ny. Žentas Char le s , penki arni
kai , v ienas p f o a n ū k a s , sesuo 
E l e n a Bi l l ausk ienė (gyv. (}las-
Kow. Heot land) , t ry s sese rs d u k 
t e r y s K.VV. Por t Vv'ashington. N. 
Y., kiti įjiminPy,. d r a u g a i ir 
paž į s tami . 

P r i k l a u s ė (chicagos LietuviŲ 
Draugija). 

K ū n a s p a š a r v o t a s J o h n W. 
Kudeik io koplyčioje , 4880 So. 
Cal i forn ia Avc. 

La ido tuves jvyks šeš tad ien i , 
saus io :$ 1 d., ift koplyčios X 
vai. ry to bUS a t lydSta j Aušros 
Var tų p a r a p i j o s bažnyčią, k u 
rioje įvyks gedu l ingos p a m a l 
dos už vel iones stela, Po pa
maldų, bus n u l y d ė t a j šv. Ka
z imiero kapinės . 

NuoSirdžiai kv ieč iame visus: 
g imines , d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s 
da lyvau t i šiose, l a ido tuvėse . 

Nul iūdę : d u k t e r y s , ženta i , a -
ntiikat, p r o a o ū k a s iv k i t i g lm. 

Laidotuvių d i r e k t o r i u s .John 
l«\ Eude ik i s . Tol. Y A 7-1741 

A. 

PRELATAS MYKOLAS L. KRUŠAS 
J a u suėjo treji metai , kai negailestinga mir t is a t skyrė 

iš mūsų t a rpo pirmąjį Prela tą Amerikoje, MYKOLĄ 
L. KRUŠĄ., kuris mirė 1950 m. sausio 31 d. 

Gedulingos pamaldos už a. a. prel. MYKOLO L. KRU-
SO sielą bus at la ikytos šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
šeštadienj, sausio 31 dieną, 8:15 vai. ry to . 

LIETUVOS KŪREJUI-SAVANORIUI 

STEPONUI VENGRIUI 
mirus, jo liūdinčiai šeimai: žmonai STANISLAVAI, sūnui 
ALBERTUI , dukrelei I R E N A I ir žentui PRANUI BER

NOTĄ VIČIUI reiškia gilią užuojautą 

Rėklaičiai 
*/M 

Ji m 

J o h n F. Eudeikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S M O D E R N I O S K O P L Y Č I O S 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 ir B I s h o p 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
A M i U L A N C E D I E N A I R N A K T Į 

• •:. -y ^ ^ : , ' ^ ; i , ; ( ¥••>&$':£•$%'$>'** 

Maloniai kviečiame gimines, parapiečius, d raugus ir 
paž įs tamus j šias pamaldas a ts i lankyt i i r pasimelsti už 
a. a. i p re la to Mykolo L. Krušo sielą. 

J O N A S MAŠIOTAS 
n:{i<> H. Union Ave. 
Tel. VJrginia 7-0258 

P p o n e š a m e g i m i n ė m s ir pa
ž į s tamiems , kad š. m saus io 
88 d., 11:45 vai . r y t o m ir 5 

J O N A S MAŠIOTAS 
Bus l a i d o j a m a s is A n t a n o M. 

Ph i l l i p s koplyčios . K307 So. 
L i tuan lca Ave., l e l t ad . , saus io 
31 d., 1:80 vai. popiet . 

Ilsėkis r amybė je . 

Nul iūdo l i eka : 
d u k t e r y s . 

ž m o n a iv 

m 

£saa«wB«Ba«iEg»gSB«^ — • — W P l l 
MEDICINOS DAKTARUI . 

IPOLITUI ŽILINSKUI 
mirus, jo šeimai ir giminėms 

giliausios užuojautos reiškia 

Lietuvių Tremtinių Gydytojų 
Savišalpos Draugija 

T 
DU. IPOLITAS ŽILINSKAS 

Gyveno 1410 S. 49tu Cour t , 
Cieero, 111. Tel. OL 2-0088. 

Alire saus io 21 d., 1953, 8:45 
vai . vak., s u l a u k ė s 71 m. amž . 

G imė Lietuvoje. Ki lo iŠ Šiau
lių, apskr i e io , Tryšk iu p a r a p i 
jos, l 'apilškii,! ka imo . 

Amer iko jo išgyveno 2 m. 
Pas i l iko d ide l i ame .nu l iūd ime 

žmonų A l e k s a n d r a '" (Dome i 
kaite.), dvi d u k t e r y s : Sofija 
Saul ius De Bodisko, ž en t a s Va
d imas . Klema Per t ik , ž en t a s 
Tomas , s ū n u s Andr ie jus , dvi 
anūkCs, sese rs s ū n u s S tan i s lo 
vas Mlokftvieiua su š e ima (gyv. 
Omaha., N c b r . ) , ki t i g imines . 
d r a u g a i Ir paž į s t ami . 

K ū n a s p a š a r v o t a s A. Pe t 
k a u s koplyčioje, 1410 S. 50th 
Ave.. Cieero, UI. 

La ido tuves jvyks .šeštadieni, 
saus io 3J 'd., iš koplyčios .8:30 
vai. ry to bus a t l ydy t a s į Šv. 
A n t a n o pa rap i jo s bažnyčia , k u 
rioje jvyks gedu l ingos p a m a l 
dos už vel ionles sielą. Po pa -
maldn l>us nu lydė ta s į šv. Ka
zimiero kap ines . 

Nuoširdžiai kvieOiaiue visus: 
g imines , d r a u g u s ir pažjsta.inus 
da lyvaut i šiose la ido tuvėse . 

N u l i ū d ę : žmona , d u k t e r y s , 
su ims , ženta i , a n ū k e s iv k i t i 
g iminūs . 

Laidotuvių d i r e k t o r i u s A n t a 
n a s P e t k u s . Tel. TO 8-2109 

Korp. „Vyt is" Chicagos Skyr iaus pirmininkui senjorui 

ALBERTUI VENGRIUI , jo mylimam tėveliui 

A. A. STEPONUI VENGRIUI 
mirus, reiškia? nuoširdžią užuojautą 

Korp! „Vytis1* Chicagos Skyrius 

AKTHGNY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VtfESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 

GRovehitl 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wihali 3-2109 

V ^ ^ < / M ' ; ; V M V < - ' M ' H M - MMI- mm 

LIOOČSIO VALANDOJ 
šaukiu 

M A Ž E I K A « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditloned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems , k u r i e g y r e n a ki tose mies to da lyse ; g a u s i m e 
koplyčią a r č i a u jūsų n a m ų . 

a 

*a 
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SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIKTUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

A n i h u l a n s u p a t a r n a v l - - ^ ^ . UIOJHIIH patai-

n ias y r H t e i k i a m a s 

ilieny ir n a k I j . Re i 

ka lo š au k i t o 

<Si 

LIŪDINČIOMS DEL VYRO IR TĖVELIO 

A. A. JONO MAŠIOTO 
mirties, poniai VERONIKAI MAŠIOTIENEI ir dukrelėms 

B A N I U T E I ir GRA2INAI, gilią užuojautą reiškia 

Lietuves Bendradarbes 

m u s . 

j I tiOiStMHL) •> s o s i A 
M|.»A|lI<)'| OlU|JII | S.»JV 

J | OSA'|U|) <>puit|.tw<»}| 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 VVest 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6673 
10756 S. MiqiIIGAN AVE. PUIlman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
6 5 b Wes t , 18 th S T R E E T T e l . S E e l e y 3 - 5 7 1 1 

Mirus mūsų gerbiamam pedagogui ir visuomenininkui 

JONUI MAŠIOTUI, 
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai VERONIKAI ir 

dukrelėms B A N I U T E I ir GRAŽINAI . 

semia 
I*I «mWMm • iHinm. i . 

»nte*$**$;^' .-. i ^ į f M f ^ i n m į 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— sav in inko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West M I ih Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

ALFREDAS VASA2TIS-VAH0E 
1446 South 50th AVE., CICKBO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-10U 

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

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

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

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

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1H46 WEST 46th STREET Tel. VArds 7-0781 

<w»- ••»» UI I I I • » • ! • » ! » ' i ' » » »» •"! wi»m.* »m^mim 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

• Penktadienis, sausio 30, 1953 

IŠ ARTI IR TOLI 

X „Meno Ansamblis", vado
vaujamas Alice Stephens, at
liks programą ,.Draugo" meti
niame koncerte vasario 8 d. 4 
va! p.p. Ashland Boulevard Au 
ditorijoje, Ashland ir Van Bu
rei i, Chicago, 111. „Meno Ansam 
biis" šiomis dienomis jau iš
pardavė net 300 biletų savo 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Vasario 16 minėjimas pas 

mus Alto VVaterburio, Conn., 
skyrius Lietuvos Nepriklauso
mybes paskelbimo sukakčių mi 
nėjimą ruošia vasario men. 8 d. 
šv. Juozapo parapijos salėje. 

Katalikų Federacijos skyrius, 
kaip kasmet, užprašė iškilmin
gas pamaldas Vasario 16 inten 
ei ja šv. Juozapo bažnyčioje; šv. 
Mišios prasidės 11 vai. Minėji
mas salėje prasidės 6 vai. p. p. 
Invokaciją sukalbės kleb. kun. 
J . Valantiejus. Programoje da-

p» ieteliams, giminėms ir pažjs- Į lyvaus choras ir vyrų kvarte-
tamiems. Ansamblis jau ba ig ia ' t as . Pagrindiniais kalbėtojais 
pasiruošti koncertui, kuriame | bus Alto Vykdomojo Komiteto 
bus pastatyta „Miko Petrausko: pirmininkas Leonardas šimutis 
dainų vaizdai" Šiame didinga-į (Iš Chicagos) ir adv. K. Kali
me koncerte ansamblis sūdai-1 nauskas (iš Bostono), šventės 
nuos 18 Miko Petrausko dai-j ruošėjai tikisi, kad VVaterburio 
nų ir perstatys tris scenas iš j ir apylinkių lietuviai minėjime 
liaudies operų „Birutė" ir „Eg-; gausiai dalyvaus ir ta proga 
lė, žalčių karalienė". Biletų kai- savo aukomis prisidės prie Lie-
na $1.50„ ir jau gaunami „Drau tu vos laisvinimo darbų. 
go" raštinėje. . _ . 

— Barbora Darlys koncerta-
X Kun. dr. Juozas Zeliaus-1 vo Toronte, Kanadoje. Sugrįžu-

kas, svetys iš Italijos, iš Chica- si vėl Jsijungė į savo darbą 
gos išvyksta vasario 9 d. Pra- j „Amerikos Balse" New Yorke. 
šo visų, kurie turi reikalų SU I Visas vakaro pelnas skiria-
saleziečiais ar su jų spaustuve j mas šiam lietuvaičių vienuoly-
Italijoje, kas turi kokių pasiūly j nui Putname. VVaterburiečiai 

KANADOJ 
— Valio Gliaudai. Knygos 

mylėtojai kanadiečiai lietuviai, 
su dideliu susidomėjimu laukę 
literatūros premijos paskyrimo 
rezultatų, nuoširdžiai sutiko ži
nią, skelbiančią laimėtoju r a šy t 
Gliaudą. Ryšiumi su tuo dau
gelis mūsų tautiečių, tarytum 
nepasitikėdami Premijos Skyri 
mo Komisijos bešališkumu, tik 
dabar įsigijo jo pirmąją premi
juotą knygą „Namai ant sm§-
lio" ir atidžiai ją perskaitė. Vi
sos abejonės išnyko, o kaikurie 
entuziastai net pareiškė, kad, 

BRAZILIJOJ 
— Lietuvos konsulą Sao Pau 

lyje A. Polišair] jo 60 metų am
žiaus sukakties ir 30 metų kon-
sularinio darbo proga pasveiki
no visa eilė diplomatinio ir ken 
sularinio korpo narių. 

— Jaunas lietuvis pramoni
ninkas Si. Meliūnas neseniai 
Vilią Zelinoje (Sao Paulo prie
miestyje) Įsigijo milionines ver
tės medžio apdirbimo įmonę ir 
yra vienas iš turtingiausių Bra 
zilijos lietuvių. 

VENEGUELOJ 
— Dr. VI. Gutauskas savo 

veiklumu ir paslaugumu labai 
gražiai užsirekomendavo Bar-
bacoas vietovėje, kur valdinia-

Antanas Peškys 

jei rašyt. Gliaudą skina laurus i m e medicinos punkte dirba jau 
„* ~;™v,t^o;»o «a*/rt vAiUnins. t> metai. Gydytojas yra labai 

žmonių branginamas. Kai prieš 
už pirmuosius savo veikalus, 
kaip jo darbai atrodysią, kai 
jis, kaip rašytojas, būsiąs se
nas. 

— 40 metų vedybinio gyveni
mo sukaktis Winnipege. Mika
lauskai suorganizavo būrį lie
tuvių ir sausio 24 d. visas bū
rys nuėjo pasveikinti Mustei-
kių, jų 40 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga. Mus-
teikiai netikėta staigmena bu
vo sujaudinti. Pirmiausia j ju
biliatus prabilo kun. Bertašius, 

porą metų jis norėjo išsikelti 
kitur, vietos gyventojai savo 
prašymais valdžiai vėl jį susi
grąžino. 

Solistas, „Draugo" koncerte 
vasario 8 d. 4 v. p. p. Ashland 
auditorijoje, kuj bus išpildomi 
kompozitoriaus M. Petrausko 
kūriniai, dainuos žalčio partiją 
operos „Eglė žalčių Karalienė" 
ištraukose, o koncertinėje daly
je — „Jojau dieną" bei duetą 

KAS, KĄ IR KUR 
— Lietuva vaizduose. Kun. 

J. Zeliauskas, salezietis vienuo
lis, prieš išvykdamas iš Chica
gos, žada parodyti daug spal
votų Lietuvos vaizdų. Norintie
ji pamatyti tuos vaizdus kvie
čiami atsilankyti į Lietuvos Vy 
čių salę, 2451 W. 47th S t , sau
sio 31 d. 7:30 vai. vakare. Kas 
matė jo rodomus vaizdus iš pa*, 
kun. Bosco gyvenimo, nenusi
vils ir šį kartą atsilankęs. 

Įėjimas salen nemokamas. 

— Inžinierių dėmesiui. Š. m 
vasario 1 d. 2:3G vai. p.p. Hol-
lywood svetainės (2419 W. 43 
St.) mažojoj salSj šaukiamas 
visuotinas ALIAS-gos Chicagos 
sk. susirinkimas, kurio darbo-

Laurušoniu. 
„Valia valužė", drauge su Juozu tvarkėje numatomai praneši

mas iš suvažiavimo; valdybos, 
sekcijų ir rev. k-jos pranešimai, 
naujos valdybos rinkimai, ein. 
reikalai. 

ALIAS Chicagos sk. v-ba 

mų ar bendrai nori pasikalbėti, 
kreiptųsi į jį jau šiomis dieno
mis nieko nelaukdami. Ciceroje 
gyvenantieji prašomi kreiptis 
į šv. Antano lietuvių parapijos 
kleboniją (1515 So. 50 Ave., 
tel. OLimpic 2-0231), Chicago
je gyvenantieji tesikreipia į Se
serų Kazimieriečių Motinišką 
Namą Marąuettparke (telef. 
HEmlock 4-6343) arba pas Ke
rui] J. ir Dzirvonus (2421 VV. 45 
St., tel. YArds 7-2322). 

X Antano Nako Muzikos 
Studijos mokinių koncertas į-
vyks šių metų vasario mėn. 1 
d. 4 vai. p. p. studijos patalpo
se. Programoje bus išpildomi 

neturėtų praleisti progos į va
karą atsilankyti, pasigėrėti ge
rai paruošta programa ir tuo 
būdu kiek paremti gilų lietu
viškąjį darbą dirbantį vienuo
lyną. 

— Minės Lietuvos Nepriklau 
somybės paskelbimo šventę. A-
merikos Lietuvių Tarybos An-
sonia, Conn., skyrius vasario 1 
d. 5:30 vai. p.p. ruošia Vasa
rio 16 d. minėjimą šv. Antano 
parapijos salėje. Minėjime kal
bas pasakys vienas iš tremties 
atvykęs lietuvis ir iš vietinių 
teisėjas J. Černiauskas bei mies 
to mayoras. Minėjimo komisiją 
sudaro S. Bujanauskas, J . Kon 

Bacho, Haydno, Mozarto,' tautas ii- jaunimo organizacijų 
Brahmso ir lietuvių kompozito- atstovai. 
rių kūriniai. Koncerte dalyvau
ja : V. Tautvydaitė, J. Jurgelai-
tė, N. Jasėnaitė, R. ir S. Van-
sauskaitės, R. Tautkutė, R. Pen 
čyla, E. Simanavičiūtė, V. Da-
mereckas, J. Langytė, M* Ma
žeikaitė, S. ir R. Rudžiai, G. Sa-
baliūnaite, O. Leipaitė, G. Pauk 
štytė, B. Morkūnas, D. Bartuš-
kaitė ir M. Fricaitė. 

X Emiliją ir Justiną Mar
kūnus, jų 25 metų vedybinio 
gyvenimo sukakties proga, pra 
eitą sekmadienį aplanke didelis 
būrys North Sides veikėjų ir 
visa Balfo 4-to skyriaus valdy
ba ir palinkėjo geriausių metų. 
Emilija yra Balfo 4-to skyriaus 
vicepirm. 

X Richard Sabonis, Visų 
Šventųjų parapijos vargoninin
kas, vis kaskart plečia choro 
sąstatą ir repertuarą. Pastaruo 
ju laiku per pamaldas pradėjo 
giedoti lietuvių mėgiamą gies
mę „Marija, Marija". Suma pra 
dedama giesme „Pulkim ant ke 
lių". Gražu! 

X Pfc. Raymundas Markū
nas, sūnus Emilijos ir Justino 
Markūnų grįžo iš JAV kariuo
menės, kurioje tarnavo dvejus 
metus. Tarnavo kariškoje, poli
cijoje, o pastaruoju metu ėjo 
ginklų inspektoriaus pareigas. 
Raymundas grįžo gerais pažy
mėjimais. 

X Kun. Gedvilą, Lietuvių 
Moksleivių Ateitininkų vardu, 
ruošia Vasario 16 d. minėjimą 
per Sophie Barčus radijo pro
gramą. Dalyvaus sesučių Blan-
dyčių kvartetas, bus įdomus 
montažas, kurį režisuos St. Pil
ka. N 

— Henrikas Kačinskas, ge
riausias lietuvių teatro atsto
vas, sausio 23 d. paminėjo 50 
metų sukaktį, šią sukaktį jis 
paminėjo kukliai, be iškilmin
go spektaklio, be dovanų. Per 
100 vaidmenų jis yra sukūręs 
mūsų lietuviškoje scenoje. Hen 
rikas yra kupinas jėgų, pilnas 
entuziazmo buria apie save lie
tuviškuosius teatro darbuoto
jus. 

— Skulptorius V. Raulinai-
tis dažnai talkininkauja lietu
viškiems pastatymams, skonin 
gai dekoruodamas sceną. Pasta 
ruoju metu menininkas ruošiasi 
taip vadinamai „May show", 
kuri įvyksta gegužės mėn. Cle-
velando Meno Muzėjuje. Toje 

Atakuoja kyšininkus 
Chicago je ' sudarytasai komi

tetas kovai su pareigūnų nusi
kaltimais buvo pasamdęs Pitts-

apibūdindamas sukakties mi- i burgho detektyvą Robertą Butz 
nėjimo reikšmę. Toliau kalbėjo let>) 3 8 m a m ž į a u s . šis, nuduo-
Kumpauskai, Dabašinskas, Mi-' damas esąs pabėgęs nusikaltę-
kalauskas, Steponavičius, Vidri l i s> a t v y k o į Chicagą tyrinėti 
kas ir kt. Visi linkėjo Mustei- n u s i k a l t imų ryšio su pareigū-
kiams sėkmės gyvenime. Mus- n a i s š i o m i s d i e n 0 m i s jis davė 
teikis yra VVinnipego naujai sta s a v o p a r odymus viešame ap-
tomos bažnyčios narys. klausinėjime. Visų pirma jam 

— Metinis operos festivalis, pavyko susekti slaptą draudžia 
Ketvirtasis metinis operos fes- mų azartinių lošimų landynę — 
tivalis ruošiamas vasario 11 d. Clayton viešbutyje. Jis pamatė, 
Toronte. Festivalis tęsis iki va- k aip l vietą, kur buvo kirpyk-
sario 21 d. Bus statoma „Ma- 1(>s iškaba, įleidžiami lošėjai, 
damme Butterfly" ir pirmą kar Tos landynės savininkas Steve 
tą Toronte Menotti „Consul". Sukas, kaip pastebėjo detskty-

— Gerai įsikūrę. Iš senesnio- vas, palaikė ryšį su policinin-
šios kartos atvykusių lietuvių kais. 
Kanadon, Winnipego mieste ge- T a g p i t t s burgho detektyvas 
riausiai yra įsikūrę Kumplaus- s u s e k g > k a d g e n iūnas (alderma-
kai, Dabašinskai ir Musteikiai. | n a s ) M B a u l e r s a v o ž i n i o - j e t l l . 
Jie stebina kitus savo darbais r i a r t i m i a u s i ą policijos padali-

CHICAGOS ŽINIOS 
Tragedija daktaro šeimoje 

nį. Per jį už pinigus gali gauti ir sugebėjimais. 

VOKIETIJOJ 
— Lietuvių BendruomenS 

Cuxhavene. Čia lietuvių apylin
kės vadovybė labai susirūpinu
si lietuvių spaudos platinimu 
jaunimo tarpe, nes jaunimas 
yra pamiršęs lietuvių kalbą. A-
pylinkės valdybos pirmininkas 
J. Povilaitis asmeniškai ragina 
tėvus kiek galint mokyti vai
kus lietuvių kalbos ir pastebi, 
kad lietuviai tėvai rodo gerų 
norų. Apylinkėje nėra vargo je kas mėnuo buvo duodama po 
mokyklos, tad pirmininkas su $1,000 kyšių. Pokerio azartinis 
sekretoriumi aplanko atskiras žaidimas viešbutyje vyko 24 va 
šeimas, pasikalba su vaikais ir landas paroje. 

— šv. Antano parapijoje, Ci-
Dentistas dr. J. Smith ir jo c e ro , 111., Tėvų Marijonų Bend-

ketverių metų sūnelis rasti ne- radarbių 21 skyrius vasario 1 
gyvi savo automobilio užpaka- d. 6 vai. ruošia vakarienę. Va
lyje, kur sudedamas bagažas, karienės metu bus meninė da-
Atrado pati žmona, pašaukė ug Hs. Į vakarienę atvyks Tėvai 
niagesių pirmąją pagalbą, bet Marijonai. Įžangos auką $1.25. 
atgaivinti nepasisekė. Automo- Skyriaus valdyba: pirm. Elz. 
bilio mašina buvusi paleista, Brazauskienė, vicepirm. P. Za-
bet išsibaigus benzinui — su- karienė, ižd. T. Stučinskienė, 
stojusi. Policija nustatė, kad finansų rast. K. Stasiulis, prot. 
Smith pats sau ir savo sūne- i rast. P. Petrauskienė kviečia 
Imi atėmė gyvybę. Žmona ne- i visus į įdomų parengimą, 
žino to viso priežasties; savo I 
profesijoje dr. Smith buvo sėk-! — Visų šventųjų parapijos 
mingas. Bloga, kai žmonės ne-1 metinė vakarienė ruošiama va-
turi gilesnės pasaulėžiūros, kuri! sario 1 d. 6 vai. vak. parapijos 
jiems padėtų išgyventi juodžiau Į salėje. Josephine Narukis su 

savo štabu dirbs virtuvėje, o 
prie stalų patarnaus Catholic 
Women Club. Visi parapiečiai 
kviečiami į vakarienę. 

Kun. J. šaulinskas, kleb. 

šios krizės valandas. 

Vieno žiedo istorija 
Mrs. D. VVissing, gyvenanti 

1705 N. New England ave., 
tikrai atsiminė savo deimanti-Į _ ^ K a 2 i m i e r o S e serų 
nį žiedą padėjusi ant staliuko, j D r a u g i j o s g_ t a s s k y r i u s š a u k i a 

leidimą laikyti taverną ir buvę sąšlavų dėžę, grindų valytuvą 
bet jo nebebuvo. Ji patikrino 

bausti už nusikaltimus, nors 
įstatymas to neleidžia. Chica-
goje, kaikuriems valdžios dar
bams gauti, esą reikalinga net 
$50,000 kyšiams išleisti. 

Tas pats Pittsburgho detek
tyvas patyrė, kad kaikuriose 
vietose buvo pardavinėjami gė
rimai net ir 5 vai. 30 min. ryto. 
Policijos nestabdoma veikė pro
stitucija. Už visokius nelega
lius biznius Claytono viešbuty-

duoda jiems užduočių, kurias 
jie turi išmokti iki kito jų at
silankymo. Kitą kartą atsilan-

paroloje toi^auirvisTeUrži-1 ^ / e randą kad vaikai už-
nomų JAV menininkų. Praei- * « * * • & * * 9 ^ ^ 
tais metais skulptorius gražiai viską atsako. Šiam darbui at-

X „Dainavos" ansamblis, va
dovaujamas muz. Step. Sodei
kos, giedos vasario 15 d. 10 
vai., Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo proga, Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčioje. 

X Sophie Barčus radijo va
landos koncertas, minint 20 me
tų lietuviškos radijo valandos 
sukaktį, sausio 25 d. labai ge
rai pavyko Sokolų salėje. Pro
grama buvo įvairi ir įdomi. Pro 
gramą išpildyti pagelbėjo Chi
cagos Vyrų choras, Monika 
Kripkauskienė ir kiti. 

X Vytautas Masaitis, biržie
čio Juozapo Masaičio sūnus, sau 
sio 29 d. grįžo iš JAV kariuo
menės namo, atitarnavęs pa
skirtą laiką. 

pasirodė parodoje, kurioje bu- > i k t i l a b , a i , P a « t u . "etuviškos 
vo išstatęs keletą savo kūrybos I * ™ ; k u r l u ^ m e k a . netari 
j k * ir užsakyti negali, nes būdami 

be darbo, yra sunkioje ma
terialinėje padėtyje. Pasišven
tėlis valdybos pirm. bando iš
platinti laikraščius, imdamas 
prenumeratos mokestį mažomis 
dalimis. 

PRANCŪZIJOJ 
— Paskaitos apie Pabaltijo 

valstybes. Diplomatinių Studijų 
ir Tyrinėjimų Institutas sausio 
4 d. surengė paskaitą: „Pabal
tijo valstybių sovietinis patyri
mas", kurią skaitė K. Pusta, 
buvęs Estijos Užsienio Reikalų 
minis teris. 

— Lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama V. Augus-
taitytes ir Z. Zubrio, sausio 24 
d. gražiai pasirodė Sorbonoje, 
kur Prancūzų Civilizacijos kur
sų suruoštame folkloriniame va 
kare pašoko „Kalvelj" ir „Ku
bilą". Tautiniams šokiams akor 
deonu grojo B. šlapelytS-Vens-
kuvienS. 

Dabar tie visi nusikaltimai 
išvelkami aikštėn ir, reikia lauk 
ti, kad bus pravestos reikšmin
gos reformos miesto adminis
tracijoje. 

— niekur nerado. O žiedas jai 
buvo brangus. Viena, tai buvo 
jos sužieduotuvių atmintis, gau 
ta prieš 27 metus, antra — jis 
buvo dailus, deimantas papuoš
tas 12 mažesnių brangakmenių 
ir dviemis safyrais. Jieškojo ir 
vyras, ir sūnus — nei vienas ne 
rado. Po poros dienų vyras, 
kurs tarnavo spaustuvėje, ėjo 
savo įmonėje pro langą, kur bu 
vo dedami atrasti daiktai. Pa
matė — jo žmonos žiedas. Pa
sirodo — žiedas tur būt buvo 
užkritęs už jo kelnių atlanko, 
atėjus į darbą iškrito žemėnf 
o čia kas nors radęs atidavė į 
rastų daiktų sandėlėlį... 

susirinkimą vasario 1 d. 1:30 
vai. p.p. Šv. Pan. Marijos Gi
mimo parapijos salėje. Visos 
narės prašomos dalyvauti susi
rinkime, nes reikės apsvarstyti 
svar i ius klausimus. 

N. Šatunas, pirm. 

Priešvedybinis susitarimas 
galioja 

Apylinkės teismo teisėjas 
Dunne nustatė, kad vyro ir mo 

Kiečiau griebs tėvus 
Chicagos teisėjai ir kiti pa

reigūnai sutarė, kad reikia kie
čiau imti tuos tėvus, kurie ne
duoda savo vaikams išlaiky-
mo ir dėl to šie gali likti našta i Gerald Garner, 26 m. am 
prieglaudoms ar kitoms,, globos žiaus, gyvenąs 5116 Prairie, nu 
įstaigoms. Tokia griežtesnė ak- teistas kalėjiman nuo 4 iki pen 

terš susitarimas, padarytas ciJa> numatoma, sutaupys da- , kerių metų. Jis buvo sugautas 
prieš susižiedavimą, galioja' ne- ]J i š tu- 3 3 ™Konų dolerių, ku- į parduodant 10 heroino kapsu 
žiūrint ar vyras pranešė apie r i e išleidžianti: globai tėvų neiš- | lių. Teismai už nelegalią nar-
visą savo nuosavybę būsimai l a i k o m u - v a i k u , kas būna paįrus j kotikų prekybą griežčiau bau 
žmonai, a r ne. Byla buvo ki- {moterystėms, 
lusi ryšium su mirtimi turtingo J 

Advokatas, pasisavinęs 
$104,000 

— Vilniaus Krašto Lietuvių 
Sąjungos Chicagos skyriaus na 
rių susirinkimas šaukiamas va
sario 1 d. 2:30 vai. p.p. Lietuvių 
Auditorijoje, žemutinėje salėje, 
3133 So. Halsted Str. Visi na
riai prašomi būtinai dalyvauti, 
nes yra labai skubų reikalų ap
tarti. 

VKJL S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba 

— Bridgeporto tremtiniams. 
šių metų vasario mėn. 1 d. 12 
vai. šaukiamas Lietuvių Trem
tinių Tėvų susirinkimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Darbo
tvarkėje: Naujo Tėvų Komite
to ir Revizijos Komisijos rinki
mai ir kiti svarbūs klausimai. 
Visi tėvai prašomi gausiai daly
vauti. 

Tėvų komitetas 

— Balfo 4 skyriaus susirin
kimas šaukiamas vasario 1 d. 
12:30 vai. p.p. šv. Mykolo pa
rapijos salėje, 1644 VVabansia 
Ave. Rinksime skyriaus valdy
bą. Prašome visų skyriaus na
rių dalyvauti susirinkime. 

B. Tūbelis, sekr. 

— Labdarių Sąjungos penk
tojo skyriaus susirinkimas į-
vyks vasario 1 d. 2 vai. p. p. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. 
Svarbūs dienottorkės punktai; 
prašome gausiau aalyvauti. 

Valdyba 

— „Kareiama Ružava", 2532 
W. 47th Str., didysis atidary
mas įvyks sausio 30, 31 ir va
sario 1 d. šios užeigos savinin-
k a į yra Vilius Prancūzevičius 
ir Jonas Gendruolis. 

— Aitvarų Vyrų kvartetas, 
vedamas A. Kačanausko, at
vyksta iš New Yorko ir sausio 
31 d. 7:30 vai. koncertuos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Str. 

— Vyriausios skautininkės 
pavaduotoja kviečia visas skau 
tininkes ir vyresnes skautes bei 
jų kandidates į bendrą sueigą, 
kuri įvyks vasario 1 d. 3 v. v. 
J. Gimbickienės bute, 6613 So. 
Rockwell St., Chicago. 

— Šv. Petronėlės Draugijos 
susirinkimas bus vasario 1 d. 
1 vai. p.p. šv. Jurgio parapijos 
salėje. Valdyba 

— Chicagos Lietuvių Drau
gija vasario 1 d. stato veikalą 
„Naujieji žmonės" Sokolų sa
lėje. 

I TALKĄ 

Vilnius tarp audrų 
jau spaudoje ir skaitytojus pa
sieks prieš Velykas. 

Vilnius tarp audrų, vilniečio 
rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, 
arti 500 psl., iliustruota mūsų 

importerio M. C. Petru, kurs 
mirė prieš trejetą metų. Jo naš
lė prieš vedybas buvo susita
rimu su Petru, kad ji po vyro ' o ^ t o M i n S°chlenvo?rkuVi 
mirties gaus šeimos namą 1844 nuo dviejų moterų pasisavinęs 

X Dr. Algirdas Maciūnas ser
ga ir ligonių nepriiminės iki 
pirmadienio. 

X Jonas Mašiotas, buv. Auš 
ros gimnazijos mokytojas, mirė 
nuo širdies smūgio. 

X Dr. Ipolitas Žilinskas, gyv. 
Cicero, UI., mirė sausio 27 d. 

moms, kurių visiškai nėra, be 
to, jis klastojo parašus ant če-

n'J0?1 ? • ' ? i C e r ° ; F " i r $ 5 ° ' " $104,000. Tas advokatas prikal 000, ir daugiau nieko nereika- b i n o j a s p a s k o l i n t i p i n i g u g f i r . 
Iaus. Po vyro mirties pasirodė, 
kad jo tur tas siekia net $770,-
000. Našlė užvedė bylą. reika- į £ ' 
laudama sau didesnės dalies, 
kokią jai leistų įstatymai, jei
gu nebūtų buvęs padarytas su-J 
sitarimas. Tačiau velionies bro-

Moters lavonas 
Chicagoje, namuose 55575 S. 

lis gynė tą nuosavybę, norėda- Newland ave., pastatytame au-
mas išsaugoti mirusiojo arti- tomobilyje rastas lavonas Jean 
miesiems giminėms. Našlė pra
laimėjo. Nemaža dalis turto pa
skirta labdarybei. 

Sopiarz, 32 m. moters. Tardy
tojas nustatė, kad mirtis jvyko 
pripuolamai, per neatsargumą. 

Akių specialistų 
suvažiavimas 

Šį šeštadienį Chicagoje, She-
raton viešbutyje, prasideda tris 
dienas užtruksiąs optometristų 
suvažiavimas. Tikimasi 1,000-
ties dalyvių. 

Gaisras nuo elektros laidų 
Metallizing, Inc., kompanijo

je, esančioje 3844 S. Wallacef 
gaisras padarė $2,500 nuosto
lių. Ugniagesiai mano, kad gaiš 
ras kilo nuo trūkumų elektros 
laiduose. I 

dailininkų kūrinių reprodukcijo-
Už heroiną 4 m. kalėjimo ^ u ^ ^ r , & i S U S 

tikos lentelėmis ir šimtais pavar
džių, surištų su Vilniaus krašto 
liptuvių veikJa, laimėjimais »ir ne
laimėmis. 

Vilnius tarp audrų — štai Vil-
riaus krašto lietuvių kančia ir ko
va lenkų okupacijos (1919—1939) 
būvyje, taipgi nepaprastas džiaugs 
mas ir didelė kūrybos valia Lietu
vos Respublikai j Vilnių sugrįžus. 

Autorius ir leidėjas visus tau
tiečius, besisielojančius Vilniaus 
praeitimi ir ateitimi, kviečia į tal
ką. 

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Būkite garbės prenumeratoriai. 
Užsisakiusiųjų knygą iki vasa

rio 28 d. pavardes bus paskelbtos 
garbes prenumeratorių sąraše kny 
goję. 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
vienu iš šių adresų: 

TERRA, 748 W. 83rd Street, 
Chicago 16, 111. 

J. CicSnas, 3421 •— X St., 
Omaha 7, Nebr. 

A. Dundulis, 2428 S. LawndaJe 
Ave., Chicago 23, m. 

Visi Vilniaus Sąjungos skyriai 
nuoširdžiai prašomi prisidėti prie 
šio bendro darbo. 

Autorius ir leidėjas 

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

LAISVĘ GINANT, 
suprasi anuometini 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. 

lfaaa • i 


