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Studentų suvažiavimas rytuose 
SALOMĖJA NARKELI0NA1TĖ 
Mūsą korespondentė New Yorke 

NEW YORK. — JAV aukštosiose mokyklose mokslus einanti 
mūsų jaunuomenė puikiai supranta savo uždavinius ir jieško ke
lių, kaip ji galėtų juos atlikti savo bendruomenėje ir lietuvių vi
suomenėje. 

šitai buvo jrodyta dvi dienas' ~~~. 0 . . . , ,. T 7 T T U ~ ,717 „JU~,I , , ; , . c. , . torius R. Mieželis, iš Urbana uni-^trukusiame L.etuv.ų Studentų, v e r s . į r i n i u s „ ^ 
Sąjungos ryt,mų Valstybių su-| P a s k u t i n y s i s p r a n e š ė a p i e 
važiavime, Įvykusiame Brookly-! 

ne vasario 7 ir 8 d.d. 
Suvažiavimo tikslas kaip tik 

ir buvo bendrai išsiaiškinti tuos 
svarbiuosius klausimus, prieš 
kuriuos mūsų studentija atsira
do šiame krašte. Ypatingos są
lygos, ypač tai, jog studijuoja
ma beveik po visą Ameriką ir 
dėlto vienoje vietovėje negalima 
turėti didesnio susibūrimo ir tos 
lietuviškos aplinkos, kuri būda
vo studijuojant savo krašto uni
versitetuose, vertė studentus su
sirinkti čia daugiau kaip iš ke
liolikos vietų ir viešai pasikalbė
ti. 

115 studentų atstovavo Balti-
morės, Bostono, Clevelando, Chi-
cagos, Philadelphijos, Urbanos, 
VVorcesterio ir New Yorko Liet. 

Šalpos Fondą, kurio tikslas telk
ti lėšas studentų stipendijoms. 
Gana karštų kalbų buvo kilę ry
šium su klausimu apie bendra
darbiavimą tarp Sąjungos ir 
Free Europe Lietuvių Laisvės 
Komiteto stipendijų iš Mid-Eu-
ropean Study Center gavimo rei
kalu. Pasirodė, kad Lietuvių 
Laisvės Komitetas mažai tega
lėjo tuo reikalu bendradarbiauti 
su visus studentus apjungiančia 
sąjunga, nes tas Studijų Centras 
nori palaikyti tiesioginius ryšius 
tik su suinteresuotais asmeni
mis, kurie aptinka jų sąlygas, 
be jokių ryšininkų. 

Pranešimą stipendijų reikalu, 
panašaus pobūdžio kaip jau bu
vo paskelbta spaudoje prieš ke
letą savaičių, suvažiavimui pa-

Pranešimas apie kelionę. — Iš Europos grįžę vals tybes sekretorius Foster Dulles ir užsienio pagalbos 
direktorius H. Stassen daro pranešimą prez. Riften howeriui apie patirtus įspūdžius ir pasiektus re? 
zultatus. (INS) 

Studentų Sąjungos skyrius. Nors d a r ė d r A T r i makas, v ė i i a u dar 
suteikęs visą eilę kitų paaiškini
mų tuo reikalu. 

Priimta eilė rezoliucijų orga
nizacijai rūpimais klausimais. 

Tradicinis suvažiavimo vaka
ras ir šokiai įvyko Alliance Hali 
patalpose. Oia koncertavo N. Y. 
Skautų Vyčių oktetas, Audr. Gai 
galaitė, jauna, bet gražią balsi
nę medžiagą turinti ir jau ne
blogai ją valdanti operoį solis
tės Juzės Augaitytės mokinė iš 
Philadelphijos, ir brooklynietė 
Nijolė Mačiūnaitė, akompanuo
jant Aleksui Mrozinskui. Piano 
solo skambino G. Macelytė ir 
Stadalnikaitė. Savo kūrybos pa
skaitė Kostas Astrauskas, Dalia 
Griežytė ir Antanas Sužiedėlis. 
Be jaunimo, koncerte buvo atsi
lankę nemažai ir Brooklyno vi
suomenės. 

tai buvo rytinių JAV valstybių 
susirinkimas, tai tetrūko vos 
dviejų — Los Angeles, Cal., ir 
Detroito, Mich., skyrių atstovų, 
kad būtų buvęs visos Amerikos 
suvažiavimas. Jvairaus amžiaus 
ir akademinių metų atstovai su
važiavimą tam tikra prasme da
rė gana margą, todėl ir tarp rim 
tų svarstymų kartais nuaidėda
vo jaunuoliško neapdairumo bei 
perdidelio pasitikėjimo gaidos. 

Jei anksčiau tik vyresnieji bu 
vo pratę kalbėti, kad jaunimas 
yra vienas svarbiausių mūsų vi
suomenės veiksnių, tai dabar su
sirinkęs studentijos žiedas pats 
šitai deklaravo, pareikšdamas, 
kad jau esąs pats laikas labiau 
sukrusti toje visuomenėje reikš
tis. Atsižadėdamas ligšiolinės 
savo pagrindinės rolės, kaip bu
vo išsireiškiamą, plėšyti bilietė
lius prie parengimų patalpų du
rų ir platinti lietuvišką spaudą, 
jaunimas reiškė norą ir pasiry
žimą eiti giliau į visuomenės dar 
bą. Pagrindiniuose referatuose, 
kurie buvo skaitomi pirmą ir an
trą suvažiavimo dienomis, susi
kirto gana smarkiai jaunimo nuo 
monės, kurių vienos kritikavo ir 
neigė senosios kartos nuopelnus, 
gi kitos tramdė pirmuosius, pa
tardami nepulti senųjų, o tik 
juos švelniai pamokyti. 

Paliekant nuošalyje nepagei
dautiną pūtimąsi, bendras suva
žiavimo Įspūdis pasiliko geras, o 
pats suvažiavimas — darbingas. 
Be pažiūrų skirtumo ] Sąjungą 
susibūręs jaunimas rado bendrą 
kalbą ir aptarė savo organizaci
nius ir visuomeninius reikalus. 

Pirmasis suvažiavimo refera
tas buvo Vyt. Kavolio, dabarti
nio Sąjungos C. Valdybos pirmi
ninko, šiuo metu Harvard uni
versitete beruošiančio sociologi
jos daktaratą; to referato kore-
feratas, parengtas Vyt. Vygan
do, brooklyniečio, studijuojančio 
psichologiją Fordhamo un-te. 
Kiek pirmasis abstrakčiai ap
žvelgė studento kelius savitar
pio organizavimesi ir visuomeni
nėje veikloje, tiek antrasis papil
dė tai konkrečiai. Trečiasis re
feratas buvo T. Naginionio, taip
gi surištas su pirmuoju ir kalbąs 
apie tautines ir kultūrines verty
bes, kurias liet. studentija priva
lo puoselėti. 

Referatai buvo labai drąsiai 
parašyti, todėl sukėlė daug dis
kusijų, kartais net kraštutiniš-
kumų siekiančių, bet todėl gal 
padėjo pačius reikalus geriau iš
siaiškinti. Dr. Tlngfu F. Tsiang, tautinės 

Pranešimus iš skyrių padarė Kinijos atstovas prie Jungt. 
tx —~*.~i« „*L.r„j„ * Tautų, paskelbęs, pilną vilties 

atstovai iŠ septynių vietovių, o a ^ ^ K : g&u£ £ F o r . 
C. Valdybos vardu — jos sekre- moZos atblokavimu. (INS), 

Dulles paneigęs 
Kinijos blokadą 

VVASHINGTON, vas. 11. — 
Senato užsienio komisijos užda
rame posėdyje vakar darė prane
šimus valstybės sekr. Dulles ir 
jungt. štabo viršin. gen. Brad-
ley. Pirmasis papasakojo ką gir
dėjo Europoje ir atsakė į demo
kratų senatorių paklausimus 
apie Formozą ir kitus gandus, 
sklindančius apie įvykius Tolim. 
Rytuose. Bradley pranešimo te
ma nežinoma. 

Po posėdžio du senatoriai pa
reiškė, kad Dulles užtikrinęs, 
jog prez. Eisenhoweris dar nėra 
padaręs nutarimo dėl Kinijos 
blokados ir nemanąs, kad tas 
klausimas yra.labai aktualus. 

Bet yra manančių, kad bloka
da bus vykdoma be oficialaus pa 
skelbimo ir visi priekaištai iš 
draugų ir priešų kris ant Chiang 
Kai-sheko galvos. 

Anglai laužys 
Kinijos blokadą 

Bomba sovietams Tel Avive 
Sužeista sovietų atstovo žmona, sekretore ir šoferis. 
— Izraelio vyriausybe pasmerkė atentatą ir atsiprašė. 

— Atstovybę saugojo žydų policija 

Van Fleet traukiasi apkartęs 
Gailisi negalėjęs užbaigti karo, kuris buvęs laimėtas 

1951 metais 
i 

SEOUL, vas. 11. — Gen. Van Fleet atsisveikinimas atspaus
dintas ir bus įteiktas kiekvienam kariui. Jis apgailestauja, kad 
išvyksta darbo nebaigęs. 

TEL AVIV, vas. 11. — Dar 
nenustatyti asmens įmetė bom
bą į sovietų atstovybės patalpas 
Tel Avive ir sužeidė sovietų at
stovo Jeršovo žmoną, sekretorę, 
šoferį ir dar vieną atstovybės 
tarnautoją. 

Neabejojama ,kad kuri nors 
žydų grupė ar pavieniai asmens 
tokiu būdu pareiškė protestą ko
munistų valdomiems kraštams 
dėl kelių žydų komunistų sunai
kinimo ar areštavimo. Izraelio 
vyriausybė atentatą pasmerkė, 
pareiškė užuojautą aukoms ir 
pažadėjo stropiai jieškoti kalti
ninkų ir juos nubausti. Keli as
mens esą areštuoti, bet dar ne
skelbiama ar jie priklauso aten-
tatininkų grupei. 

Pažymėtina, kad atstovybę 
saugojo iš oro Izraelio policija, o 
sovietų sargybos buvo už vartų 

Išsiskirstyta su geriausiais 
linkėjimais susitikti artimiausia nio reikalų ministras dar kartą 
me suvažiavime, kurie, kaip ma- pasakė parlamentui, kad britų 

LONDON, vas. 11. Ame-1 kieme. Bomba įmesta iš šoninės 
rikoje labai daug kalbant apie|gą tvės-
Kinijos blokadą, Anglijos užsie 

tyti, ne tik bendruosius dalykus 
padeda išspręsti, bet ir asmeniš
kai jaunimą suartina, padeda pa
grindą ateities glaudesniam ben
dradarbiavimui. Bendrai, jauni
mas gražiai atrodė, energingas, 
drausmingas, bet jau šiek tiek 
pasidavęs angliškosios kalbos 
įtakai. Taip ir nepastebėtai, kar
tais norom nenorom, bekalbant 
lietuviškai išslysdavo vienas ki-

laivynas gins į Kiniją plaukian
čius prekinius laivus net ir tada, 
kada jie veš strategines medžia
gas. Anglija tebėra įsitikinusi, 
kad Kinijos blokada prie Korė
jos karo baigimo pagreitinimo 
nieku neprisidės, bet kitokių blo 
gybių gali daug iššaukti. Angli
jos laivynas globos ir Ceilono lai 
vus, kurie pradės vežti Kinijai 
gumą (dėl gumos pardavimo šu

tas angliškas žodis, kitų tuojau,1 daryta sutartis 5 metams), nes 
pat pagaunamas, protestuojant i Ceilonas savo karinio laivyno ne 

turi. 
• Argentina grąžina vokie

čiams prekių ženklus, kurie bu
vo nusavinti karo metu. Tokių 

švelniu nusišypsojimu. 
Suvažiavimą rengė New Yor

ko Studentų skyrius, pirminin
kaujant R. Keziui ir padedant G. 
Zauniutei, A. Petrikui ir K. ženklų yra 1,365. 
Kudžmai. Suvažiavimui pakaito
mis pirmininkavo Antanas Su
žiedėlis, psichologijos mokslus 
einąs Bostone ir inžineriją Nevv 
Yorke studijuojąs A. Petrikas 
Sekretoriavo D. Devenytė ir G 
Zauniutė. 

Viena siena griuvo, 
kita statoma 

LUXEMBURG, vas. 11. — Va 
kar traukinys su Vokietijos an
glimis pervažiavo į Prancūziją ir 
prancūzų muitininkai jų nebe-
apmuitavo, nes nuo vakar dienos 
angliai, geležies laužui ir gele
žies rūdai nebėra muitų sienų 
prie vadinamo Schumano plano 
prisidėjusių valstybių teritorijo
se. Minėtiems dalykams nebėra 
įvežimo ar išvežimo muitų, im
porto ar eksporto suvaržymų, 
dvigubų kainų (vienų sau, kitų 
užsieniui), pervežimo tarifų dis
kriminacijos. Už produktus už
mokama juos eksportuojančio 
krašto valiuta, todėl panaikina
mi suvaržymai tai valiutai įsi
gyti. 

Tokiomis pat privilegijomis 
nuo balandžio 10 d. pradės nau
dotis plienas ir plieno gaminiai. 
Tikima, kad anglis, plienas ir ge 
ležis taikingai vaikščios 6 vals
tybių teritorijoje ir prives Eu-

Nori nepartines 
užsienio politikos 

VVASHINGTON, vas. 11. H r0pą~ net prieYolitinės vienybės 
Demokratų atstovas Mackpasiū-1 
lė kongresui įsteigti 8 asmenų Kai dideliame Europos plote 
komisiją, kuri padėtų preziden- Sr|u™ »«*"». siena anglims ir 
tui formuluoti užsienio politiką f l e ž l e s r u d « - spygliuotų vielų 
ir jam tais reikalais duotų pa- t v o r a t a P a 5 l a d l e n » P r a d ė t a 

tarimų. 
Komisiją siūlo sudaryti iš 4 

senatorių ir 4 atstovų rūmų na
rių. Po 2 senatorius ir 2 kongres-
manus parinktų daugumos ir po 
tiek pat mažumos partijos kon
greso atstovai. Tokiai komisijai 
veikiant, būtų galima išvengti 
vienos partijos dominavimo už
sienio politikos vedime. Dar nė
ra respublikonų balso dėl pasiū
lytos rezoliucijos. 

— 
v/ 

Chicagos majoras Vasario 16-tąją skelbia 
Lietuvos Nepriklausomybes Diena 

P R O C L A M A T I O N 
VVHEREAS, February 16 will be observed by Lithuanian 

- Americans throughout our nation as the 35th anniversary of 
Lithuania's independence; and 

vVHEREAS, Americans of Lithuanian birth and extrac-
tion will celebrate this occasion by holding special ceremonies 
and events designed to highlight their faith in the American 
way of life and to demonstrate again their belief in the inalien-
able rights of all f reedom - loving people; and 

vVHEREAS, more than 120,000 citizens of Lithuanian 
birth or ancestry have contribued materialjy to the cultural, 
industrial and commercial progress of our city and our com-
munity; 

NOVV, THEREFORE, I, Martin H. K^nnelly, Mayor of 
the City of Chicago, do hereby proclaim Moftday, February 16, 
1953 as REPUBUC OF UTHUANIA DAY IN CHICAGO. 

Dated this 6th day of February, A. D.» 1953. 

-•• 
* 

Martin H. KenneUy 
Mayor 

M m • U'Mii J 

tverti per Berlyną, kad sulaiky
tų nuo komunistų teroro bėgan
čius žmones į vakarų laisvę. 

Kita keršto byla 
Rumunijoje v 

VIENA, vas. 11. -r- Rumuni
joje teisiami 23 asmens, apkal
tinti sabotavę Rumunijos naftos 
pramonę ir teikę karinių žinių 
Amerikos ir Anglijos žvalgybai. 
Teisiamieji yra buvę anglų ir 
amerikiečių firmų tarnautojai 
Ploesti naftos laukuose. Jų tar
pe yra buv. Rumunijos finansų 
ministras Alexandrini, tas parei 
gas ėjęs prieš karaliaus Mykolo 
išvarymą. 

Kaltinamasis aktas teigia, 
kad sabotažininkų ir šnipų tink
lą organizavęs pats karalius, o 
pinigai ėję iš Amerikos ir Angli
jos atstovybių. Spėjama, kad vi
si teisiamieji yra rumunai. Mas
kvos radijas praneša, kad visi 
prisipažinę. Tuo niekas nesistebi, 
nes visi komunistų režimų tei
siami asmens turi prisipažinti. 

Rūpins partizanus 
TAIPEH, vas. 11. — Čia vie

nas generolas, kurio pavardė ty 
čia neminima, pranešė spaudai, 
kad dabar planuojama kas dvi 
savaites vežti lėktuvais partiza
nams reikmenis į Kiniją ir dar 
šią savaitę visoje Kinijoje bus iš
mėtyti lapeliai su pranešimais 
apie besiartinančią Kinijos iš
laisvinimo kampaniją. 

Atsisveikinimas parašytas kie 
tais žodžiais: priekaištaujama 
dėl praeities ir reiškiama viltis, 
kad prez. Eisenhoweris suras bū
dus grąžinti taiką Korėjai ir pa
sauliui. 

Van Fleet aiškiai nepatinka 
Korėjos karo įstrigimas ir to įs
trigimo kaltę jis prikiša politi
kams, ne kariams, nes kariai 
priešą jau buvo sumušę 1951 m. 
ir priešas apie tai gerai žinojo 
tada, kada paprašė paliaubų de
rybų. 

Netiesioginiai užsiminęs apie 
politikų kaltę, gen. Van Fleet 
stipriai pabrėžia, kad kariai turi 
vykdyti savo viršininkų įsaky
mus, nors jie jiems ir atrodytų 
esą ne tokie, kokie turėtų būti. 

Šiandien įvyksta formalus pa
reigų perdavimas gen. M. Tay-
lor. Gen. Van Fleet pasitraukda
mas dabar jau balsiau ir dides
niam būriui asmenų pasakė, kad 
pergalę Korėjoje reikia iškovoti 
tik karo lauke ir toji pergalė yra 
galima. Taigi, gen. Van Fleet 
ya tolimesnio karo Korėjoje ša
lininkas. Puolimas sąjunginin
kams pasisektų. Pietų Korėjai 
gen. Van Fleet norėtų duoti vie
no miliono kariuomenę. 

• Koje saloje vėl buvo pasi
priešinę komunistai karo belais
viai. Vienas užmuštas, 38 sužeis
ti. 

• Aviacija vakar bombardavo 
taikinius netoli Yalu upės žočių. 
Netoli bombardavimo vietos yra 
didžioji priešo aviacijos bazė An 
tunge. 

Pavojinga kaitra 
GUATEMALA, vas. 11. — La

bai kairus Guatemalos parlamen 
tas pašalino 4 vyriausiojo teis
mo teisėjus, kad jie patarė vy
riausybei nedaryti atmainų že
mės valdymo santykiuose. 

Antikomunistiniai elementai 
ir studentai pradėjo sostinėje 
protesto demonstracijas dėl tei
sėjų atleidimo ir sudegino nau
jąją Guatemalos konstituciją 
prieš vyriausybės rūmus, ku
riuos gynė apsupę komunistų va 
dovaujami greičiausiai komunis-

Ir vel ne 
LONDON, vas. 11. — Anglai 

gavę žinią, kad JAV nori atsisa
kyti Jaltos susitarimo, kuriuo 
atiduota Sov. Rusijai Japonijai 
priklausiusios Kurilų salos ir pie 
tinis Sachalinas. Anglų užsienio 
reikalų ministerijos kalbėtojas 
pasakęs, kad Anglija tokiai tak
tikai nepritars dėl dviejų prie
žasčių : 

1. salas de facto ir de jure val
do Rusija ir todėl atsisakymas 
nuo susitarimo dabartiniu laiku 
yra grynai akademinis dalykas; 

2. vienašališkas atsimetimas 
nuo tarptautinio susitarimo, pa
darytas didelės valstybės, pada
rys blogą precedentą, kuris gali 
Rusiją paskatinti padaryti pana
šiai, sakysim, su tais susitari
mais, kurie liečia Berlyną ar ki
tus reikalus. 

Conant teisinasi 
FRANKFURT, vas. 11. — 

Vokiečiai su dideliu šaltumu pri
ėmė žinią apie buv. Harvard pre
zidento Conant paskyrimą augš-
tuoju komisaru, nes buvo sako
ma, kad jis pritaręs Morgenthau 
planui sunaikinti nugalėtos Vo
kietijos pramonę ir padaryti ją 
tik ūkininkų ir piemenų kraštu. 

Prieš padėdamas koją ant vo
kiečių žemės, Conant atsakė raš
tu į vieno vokiečių laikraščio 
klausimus, pažadėdamas objek
tyviai spręsti visas Vokietijos 
problemas ir paneigdamas ži
nias, kad turėjęs kerštingų min* 
čių Vokietijos atžvilgiu. 

Vel trūko derybos 
Austrijos reikalu 

LONDON, vas. 11. — Po 2 me 
tų pertraukos JAV, Sov. Rusi
jos, Anglijos ir Prancūzijos at
stovai vėl čia buvo susirinkę pe
reitą savaitę Austrijos sutarties 
svarstyti. Vakar posėdžiai vėl nu 
traukti, nes vakariečiai įsitiki
no, kad sovietų Gromyko tyčia 
darbą trukdo. 

Trys vakariečiai pasitarimus 
atnaujinus pareiškė, kad jie be 

tų partijos nariai. Kariuomenė jokiu sąlygų svarstys dar liku
sius nesutartus klausimus, o Gro 
myko užsispyrė, kad jis tik tada 
ką nors pasakys, kada vakarie
čiai atsiims savo seniau pasiūly
tą trumpąjį sutarties projektą. 

Posėdžius atnaujinti žadama 
kovo pradžioje, kada jau bus 
praėję Austrijos parlamento rin 
kimai, įvyksta vasario 22 d. 

šaudė į demonstrantus, bet nėra 
sunkiai sužeistų. 

Kalendorius 

Vasario 11 d.: Švč. P. Marijos 
apsireiškimas Liurde. Senovės: 
Algirdas ir Sviesutė. 

Vasario 12 d.: šv. Modestas. 
Senovės: Gintenis ir Deimantė. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prez. Eisenhotoer pasirašė pirmus du kongreso priimtus 

įstatymus. Pirmas suteikia jam pačiam teisę per 2 metus pertvar-
kyti kaikurias įstaigas, o kitas duoda Foster Dulles dar vieną pa-
gelbininką departamentui išvalyti ir jo darbo metodams pertvar-
kyti. 

— American Farm Bureau delegacija lankėsi pas prezidentą, 
kad atkreiptų jo dėmesį į žemės ūkio produktų kainų kritimą. 
Prezidentas reiškiniu susirūpinęs ir paprašęs duoti žemės ūkio 
sekretoriui savo pageidavimus ir pasiūlymus. 

— Protestantai pradeda klausinėti prez. Eisenhowerį ar jis 
nesirengia slaptai palaikyti ryšius su Vatikanu per Clare Boothė 
Luce, kuri skiriama ambasadoriumi prie Italijos vyriausybės. Mat, 
Luce yra katalikė ir protestantai bijo, kad ji kartais ekskursijos į 
Vatikaną nepadarytų. Tokie žygiai protestantų išminčiai garbės 
nedaro, 

— Valstybės sekretoriaus Dulles brolį prez. Eisenhotoeris pa
skyrė Central Jntelligence Agency direktoriumi vietoj gen. Bedel 
Smith, kuris paskirtas valstybės sekretoriaus pavaduotoju. 

— Senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas WUey daro 
didžiausią spaudimą, kad Formoza labai skubiai būtų aprūpinta 
reikalingais ginklais. Tuo tikslu, turbūt, vakar ir gen. Bradley 
buvo iškvietęs į komisiją pranešimo padaryti. 

— Antroji didumu Japonijos partija pareikalavo kurti naują 
armiją savo kraštui ginti. Jos vadas Shigemitsu karui baigiantis 
buvo užsienio reikalų ministru ir pasirašė kapituliacijos doku
mentą. 
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DRAUGAS, GHICAGO, įtUNOIS 
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Trečiadienis, vasario 11, 1953 
i» • 

. Matulionis italų spaudoje 

Skyrių NtHla psktn. ALFAS VALATKAITIS, 

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

Romos 
diano" išspausdino gražų 
V. Mincevičiaus straipsnį apie 
Lietuvos kunigų ir katalikų kan
čias sovietų koncentracijos sto
vyklose. Straipsnis užima beveik 
visą trečiąjį laikraščio puslapį. 
Turinyje pasikalbėjimas su kun. 
Dainiu, kuris daug metų yra iš
buvęs sovietų priverčiamųjų 
darbų stovyklose. Iš pasikalbėji
mo paaiškėja paties kunigo Dai
nio, vysk. Matulionio ir kitų 
drauge su jais kalėjusių lietuvių 
kunigų šiurpi istorija. 

Kun. Dainys tarp kitko pasa
koja, kiek daug kaliniams So 

Nepavyko komunistams 
Raudonosios Kmijos pas tan

uos dienraštis "II Quoti- Rumunijos diktatorės Onos Pau-' S°s
v sukurti tautinę katalikų 

" išspausdino gražų kun. ker tėvo. Bažnyčia galima laikyti galuti-
Jaudinantis yra pasakojimas,' n a i nepavykusiomis. Nankino 

kaip vysk. Matulionis, nepaisy- vyskupijoje pr ;eš šios komunis-
damas pavojų, slapta laikydavęs tl* "bažnyčios" neprisidėjo nė 
šv. Mišias, vietoj kieliko panau- v i e n a s kunigas ir tik 17 katali-
dodamas skardinę dėžutę, ir 
kaip jis norėjęs pasilikti" stovy-' *« _ _ 

JAV rajono skautams vyčiams 
Tarp mūsų pereitų metų Są- jis šventas ir nebeatšaukiamas, 

skrydžio nutarimų randasi ir Davėme jį tai ir vykdykime, 
sekantis: „JAV Rajone skelbia-j Net ir didžiausioms kliūtims pa 
mas skautiškos spaudos,platini-! sitaikius, mūsų darbai turi at-
mo vajus. Kiekvienas sk. vytis j rėžti kitiems kaip atrėžė savo I JJJJJį ^8e™£ę ^ t l t T n u o ^ G . 
bei sk. vyčių vieneto vadovas į- j laiku D. L. K. Gediminas: „Pir- j p u a g e n t o p a u k e r b u v u g i o g 
pareigojamas šiame platinimo ma geležis sutirps i vašką ir 
vajuje dalyvauti nesigailint jo-1 vanduo pavirs uola, negu iš-
kių pastangų: k. a., prenume-j tartą žodi mes atšauksime!" 
ratą sau ir kitiems bei rinkimas Tad pirmyn! 

LSB JAV Rajono Sk. 
Vyčių skyrius 

m m 

aukų tiek vienetuose, tiek už jų 
ribų". Rodos, viskas paprasta 
ir aišku, bet... tiktai ant popie
riaus; tikrovėje gi daug kas net 
ir labai neaišku, ypač kai paly
gini tą mūsų gražų pasižadėji
mą su jo praktišku įgyvendini
mu. Gražiais rezultatais pasigir 

Vyr. skaučių sąskrydis 

Chicagos seserija projektuo
ja sušaukti Chicagoje JAV ra
jono vyr. skaučių'sąskrydį. Tok 

„ sai sąskrydis visais atžvilgiais 
ti c i a t o h gražu negalime Tie- p a g e i d a u t i n a s . 
sa, eilė brolių tikrai nuoširdžiai 
įsijungė į darbą, kaip, pav., Cle-
velande ir kitose vietovėse apie 
tokius šioje vietoje nekalbame. 
Tačiau prisipažinkim atvirai, 
kad tai tik mažesnioji dalis ir 
kad bendrai imant mums dar 
toli iki to, ką galėtume pada
ryti, turėdami daugiau dinami
kos ir noro. Skaičiai lieka skai
čiais, ir į juos pažvelgus gau
nasi tik viena išvada — kad 
jau paskutinis laikas tiems ku
rie dar snaudžia nusipurtyti ra
ganosio odą ir, anot Vyriausio
jo Skautininko, atgaivinti 1945-
ųjų metų dvasią. Konkursas a r 
ne konkursas, išlaikyti ,Skautų 
Aidą" yra mūsų garbės reika
las; ir ne tik išlaikyti, bet su
daryti sąlygas jo augimui ir žy
dėjimui, kad jis mus lankytų 
vis gražesnis ir turtingesnis ir 
būtų tikras mūsų broliškos mei
lės bei tarpusavio susiklausymo 
atspindys. Tas pats galioja ir 
„Mūsų Vyčio"'atžvilgiu, kuris 
šiais metais pasipuošia jau nau 
jais iš spaustuvės išėjusiais rū
bais. Atsižvelgiant į mūsų rajo
ne gyvenančių vyčių skaičių, 
mums turėtų būti gėda sk. spau 
dos platinime užimti antrąją 
vietą... 

Brangūs Broliai, Vyčio žodis 
nėra juokai. Vieną sykį duotas, 

Pavyzdingas chieagietis 
Chicagos gyventojas p. Pra

nas Gudas ilgoką laiką siunti
nėja Vasario 16 gimnazijos 
skautams spaudos siuntas. Pri
siųstąja spauda naudojasi ne 
tik skautai, bet ir visi mokslei
viai ir yra p. Gudui už jo bro
liškas pastangas didžiai dėkin
gi-

Žinios iš Diepholzo 
Dėka Užjūrio lietuvių para

mos Vasario 16 gimnazija tvir
čiau atsistojo ant kojų. Gyveni
mas bendrabutyje pasidarė so
tesnis, mokytojų padėtis tvirtės 
nė, auklėtinių savijauta geres
nė. Daugelis mokinių priklauso 

prof. Stp. Kairys, Seserijos; A u š r o s " tuntui. Be mokslo ir 

Seserijos ir Brolijos vadovų 
sueiga 

Toronte, Kanadoje, įvyko Se 
serijos ir Brolijos vadovų suei 
ga. Dalyvavo VyriausiejkSkau 
tininkai dr. D. Kesiūnaitė 

kloję, kai Lietuvos valdžia jam 
pasiūlė važiuoti į Lietuvą. 

Lietuvą okupavus sovietams, 
vysk. Matulionis, beveik visi ki
ti Lietuvos vyskupai ir apie 
1000 kunigų buvo areštuoti ir 
deportuoti. Tarp šių be abejo
nės yra ir dauguma kun. Dainio 
draugų... 

Straipsnis pailiustruotas tri
mis nuotraukomis: vysk. Matu
lionio vieno ir drauge su kitais 
iš bolševikų kalėjimų grįžusiais 
lietuviais kunigais. Ypatingai 
didelį įspūdį daro toji nuotrau
ka, kur vysk. Matulionis dar ka
linio rūbuose su lazda rankose 
sėdi vidury tokiais pat kalinių 
rūbais apsivilkusių kunigų. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA P E R K R A U S T Y M U S 
ir Įvairių daiktu perkrąustymus 

Taip pat persiunčiame ) užslenj 
pakieteiius Įvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. H A L S T E D S T R E E T 

Tel. DAnube 6-3245 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. H O Y N E A V E . 

Tel. VIrginia 7-7097 

ORovohl lJ 6 -1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĄ 

PRITAIKO AKINTUS .„ 
Vuląhdog: ft—12 ir 7 9 ' v. v pag^J 

susitarimą išskvrup trečiadienius 
2422 VVest Marquet,tp Rd 

ir 

reik. vedėja s. A. Šenbergiene, 
Kanados raj . vadeįve s. Ir. Lu
koševičienė, Brolijos Garbes Gy 
nejas v. s. K. Grigaitis, Kana
dos raj . vadeiva ps. J. Vilimas 
ir eile kitų skautininkų-kių. Ap
tar ta visa eile svarbių mūsų 
skautijos reikalų, o taip pat 
skautiškosios spaudos proble
mos. Sueiga praėjo didelio vie
ningumo dvasioje. Po emigraci
jos iš Vokietijos, tokia sueiga 
yra pirmą kartą. 

Veiklūs bostoniečiai 
Bostono liet. skautai akade

mikai turėjo puikiai pasisekusį 
koncertą — vakarą. „Tigrų" 
skautų skiltis padare smagią 
iškylą Camp Sayre, Blue Hills 
rezervate. Kęstutiečiai gražiai 
pasirodė vietos amer. skautų 
tunto lauže. Visi Bostono liet. 
skautai ir skautes energingai 
ruošiasi dalyvauti B.S.A. 43 me 
tų sukaktuvėse ir Vasario 16 
šventėje. 

K. ( J A S I U N A S JHOTERV RCBŲ 
SIUVĖJAS 

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. 1 
Iš įvairių kailių užsakyti paltai duodami išmo- ; 
kėjimui. Jie toli pralenkia savo kokybe g a t a v u s 
ir pigiau kainuoja. 

4430 So. Hermitage Avc. 
^ Chicago i), III. Telef. YArds 7-8729 I 
y 
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skautiškos veiklos, didžioji mok 
sleivių dalis dalyvauja sporte. 
Mėgiamiausia šaka — krepši
nis. Rungtynėse su vokiečių 
sportininkais mūsiškiai skina 
vis naujus laurų vainikus. Dar 
daugiau, mūsų sportininkai vo
kiečių kviečiami treneriais. Gim 
nazijos skautai vyčiai ruošiasi 
dalyvauti tarptautinėje skautų 
vyčių stovykloje, Šveicarijoje. 
Viskas priklausys nuo būsimų 
lėšų. Svarbu, kad ir toliau lie
tuviškoji visuomenė tesėtų savo 
paramą mūsų gimnazijai. 

Skiltininku kursai 
Chicagos skiltininku kursų 

dalyviai renkasi š. m. vasario 
14 d. 3 vai. p. p., šeštadienį, 
nuolatinėje kursų vietoje. 

Pagerbė tuos, kurie 
negalėjo atvykti 

Sausio 18 d. Romoj S. Maria 
Maggiore bazilikoj įvyko iškil
mingos permaldavimo pamaldos 
už "Tylos Bažnyčią". Šiame įs
pūdingame tikėjimo ir solidaru
mo išreiškimo akte dalyvavo 
daugiau 10 kardinolų, daug ar
kivyskupų bei vyskupų, prie šv. 
Sosto akredituoto diplomatinio 
korpuso atstovai ir ypatingai 
gausūs Romos tikintieji. Po pa
maldų Krikščioniškosios Arche
ologijos Institute įvyko akade
mija Jugoslavijos kardinolo Ste-
pinac ir Lenkijos kardinolo Wy-
szynskio pagerbimui. Kaip žino
ma, abu minėtieji kardinolai ne
galėjo atvykti į Romą į slaptą
ją Konsistoriją, kurios metu po
piežius jiems turėjo įteikti kar-
dinoliškas insignijas. 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
Chicago 8. 111. 

Tel. YArds 7-8333 
BIshop 7-0480 

Namų pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai, 
valdymas, paskolos. Perrašinėjimai, 
vertimai, pajamų mokesčių pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos ir natūrai, pagulba. 

Tel. ofiso HE. 4-««90, re* P U B-7»8> 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

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

Išskyrus ketvirtad. ir sikmad. 

Tel. ofiso ST 3-2320, rcz. HE 4-4039 
DR. JONAS BAKŠYS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
745 West 77 St . 

Rez. 0053 Wa»shtcnaw Ave. 
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 2—4 po pietų, 7—9 vak. 

Treč. ir geštad. 2—4 v. p.p. 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1836 So. 49<h Ct., Cicero 

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

Butas J832 So. 49th Ct. 

Telefonas HKlianee 6-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LI RTUVIjg GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th S t r e e t , 

VAU 2—4 popiet, 0:80--«:30 *vak. 
Trečiad pagal sutarti 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 491 h Ct., Cicero 

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

Kutas !<><U $o. lilih 'Ave. 

Telef. offiso SEeley S-61SI 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSEVET/T MEDICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—8:30 p. p. 
ltcsid. «4I9 So. Maplewood 

Telef. HlOmlock 4-5445 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

lle/id. Utef GRovehill 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 0—8 p. m. 

"rn/̂ ųd ir 4e$tad. pagal sutart) 

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

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

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

1 _ 4 ir 7—R: so 
trečiad. Ir 8ešt. 9—12 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4045 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL niio 2 - 4 ir 6—8; trečiad., SeS 
tad. ir sekmad. tik pagal sutart}. 
Tel ofiso VA. 7-4787, rez. PR.6-19S0 
Jei neatsilieps virsminSt! telefonai, 

Saukite Mldway :c-ooni 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. Va!eiša>tes ir 

Grigaliūnaites-Lazauskienes 

3130 So. Halsted St. 
Tel. CAIumet 5-9339 

Priimami mokiniai: pirmad., antrad., 
trečiad. tr penktad. nuo B v. iki 8 v.v. 

<? 
VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 

I Jai d ILS, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių krautuvo 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atidarą sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet 

• ^ 

Lietuviu Auditorija 
3133 So. Halsted St. 

Telefonas: 
V1CTORY 2-6173 

šeštadienį, vasario mėnesio 14 dieną, 7:30 vai. vak., 
Tradicinis Lietuviu Auditorijos Kaukių Balius 

Už gražiausias Ir originaliausias kaukes skiriamos vertingos 
dovanos. Visiems parengimams groja B. Pakšto Orkestras 

Kiekvieną sekmadienį 
Š O K I A I 

apatinėje svetainėje 
Įėjimas nemokamas 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
' \ 

M « kviečiame lietuviui pasidf ti savo taupomus pinigus J Chicago Savmgs and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena « 
•markiausiai augančiu taupymo ištaigu visoj Chicago j . Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United State* Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingi ir mandagu patarnavimą, Ji ii anksto neprižada, bet 
riaada išmoka aukšta dMderdą. 

MCSV TURTAS SIEKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJON Ų DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
j n i T N P A K E L . P res iden t I:;: 

r I^TAir \ v a i i m l o 8 ; Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
Į k l l / i l U / 1 P° PietV- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. SeštadienUij 

nuo 9 ryto iki 2 po piet* 
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DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąucttc Itd. ir Halsted St. 
Vai.: 7—U kasdiena, šeštad. 'i—5, 

Tel : Ofiso WI3. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. RE. 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

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

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rczid. 3241 \V. OOth PLACK 

Tel. ofiso HE. 4-B849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Otlsas ir rezldmiclja — YArds 7-1626 
Ir YArds 7-7410 

DR. G. J. BYLAIT1S 
Vidaus, vaiku, nervų gydytoja* 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer A v* 

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

Kitomis dienomis susitarus. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid.: 10838 So. Uabasli 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 Archer ir California Ave. 

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

Tel. ofiso TA. 7-1166. rez. DA. 6-1126 
DR. J. GUDAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 West 35th Street 

(kampas Halsted ir 36-ta gatv6) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Re*. 8247 S. EMEHALP AVE. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
Flllmure 3-2007 COlumbus MU90 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadvvay 
MELROSE PARR, ILL, 

Vai 6:80-9 vai. vak., Išskyrus sekm. 

•"W ,||lliy111 » **m 
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Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos Hllltop 5-1660 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal stitartj 
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Tel. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p, ir 7:80 
iki ? vai. Treči&d. ir še&t uždaryte 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
noatRiliopia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trcčiadienj tik susitarus 

Tel . o f i so Y A . 7-G&&7. rez. R E . 7-496G 

DR. FRANK C. KWINH 
(KVIEČrNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA.: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki S:30 
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. KHu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1*4816; Itaz. c u 7-s:$15 

Tel. ofiso G R. 6-H300, PR. 6-4782 

3». A. MACiUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West 68rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

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

Trcelad. ir sekmad. uždaryta 
Telefonas — P P U man 5-8277 

DR. I. L MAKARAS 
GYDYJOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. ParnelI 
Vai. kasdien 2-—4 popiet ir 6—8 v, v. 

išskyrus trečiadienius 

Ofiso tel. PU 5-5575, rcz. VI 7-2180 

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 ryto 

Dr. Edvvarcl B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 Wcst 71st Street 
(prie California Ave.) 

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

Susitarimui skani b. GRo, 6-13Ul, 
jei neatsiliepia — vr.neennes 6-8900 
Ofiso Ir buto telof. HEmlOck 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šešt. vak. ir sekm. uždaryta 
— — A — — — Į I I ' I T — — — — I III W~* I H • ' — — — M — — — — — I M f c J . 

Ofiso telefonas VIrginia 7-188« 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 
Tr*<Mnrl ir «*krnafl f llr w.isltaru# 

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

keičia stiklus Ir rSmua. 
4701 8. Damen Ave.. Chicago, Oi 

Saukite — YA. 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, 6eštad 
10 ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad 

tik susitarus f 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec chirurginės ligos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 West 16th Street 

Valandos: kasdien 2—8 p. p. 
Šeštadieniai*! 10—12 ir 2—4 p. p. 

Tol. Ofiso TO 8-0050 Rcz.: RO 2-2887 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 

Tel. ofiso HK. 4-2123. rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
0255 South Western Avenae 

VAU kasdien 2—:A. p. p. ir 6-̂ -8 vak 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Tolefonas DAnube tt-li25 
DR. A. VALIS-LAB0KAS 

GYDYTOJAS IR CmRURGAS 
Spec. Moterų Ligos 

32<>7 S. Halsted St. 
Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 

Šeštadieniais 1-4 v. p. p. 
Tel. ofiso VT 2-1581 Rez. I>R 3-0756 

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

802 VV. 31st Str. 
Priėmimo valandos: 6—8:30 p. p. 

šeštadieniais i—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

Tel. ofiso PR. 8-0446* ro/.. HE. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd. 
VA h. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tel. ofLso < A. 6-0257. rez. 1 'R. 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itezid. 6000 S. Artesian Ave. 

VAL. 1.1 v. r. iki 8 p. p.; 6—8 v. v. 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAU antr., ketv. 10-J2, JS-6,7-9 p.p. 

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

VAL.: pirm., treč., iešt. t—8 p. p. 
penkt. 10—12 ryte 

Tel. ofiso OIJ. 4-0253- rez. VA. 7-638* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4645 So. Ashland Ave. (kamh 211) 
Vai. 12-8 Ir 6:80-8:80 p p. 

Treč. ir fteftt 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 Aveoue 
(antras augštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v ryto- nuo 
2 iki 4, v. p.p.: auo 7 K£ S J 80 v v 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prifiniimo valandos pagal susitarimą 
4003 Archer Avenae 

Truputi"! rytus nuo California 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
D A N T I S T A S 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 6-6785 

DR. ANTH0NY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
D A N T I S T A S 

6322 South YVestern Avenae 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 
Telefor»m GRnyehlll 6-»641 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų patyrimai 
^ i b TeL YArds 7-1829 

J | r T Pritaiko akinius 
i'5 n Kreivas akiu 

' ^ ^ • P P ^ Ifttaiso 
OfLsas Ir akinių dirbtuve1 

756 West 35th Street 
VAL. nuo 10 iki 2. nuo 8 iki 8, tre 
rtiad. nuo 10—12; fiestad. 10—8 p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenae 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad 0:3a—12; 1.80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeStad. 9:80 iki 

12; 1:80 Iki 8 vai. po pietų 
OAnaJ 6-0523 Platt Bldg< j 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Priėmimo valandos pagal «utart|. 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 Š. Kedzie Ave . 
TA! P m s p ^ t ft-2ft.V> 
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D R A U G A S 
Tire UTKUANIAN DAII/V FRIEND 

2834 S. Oakloy Avc\, Chlcago 8, III. Tel. Vlrglnla 7-0040; 7-0041; 7-0042 
Entered aa Second-Class Matter Maroh 31, 1916, at Chleago, Illinois 

I?nd«f t h e Art of Maroli 3, 1879. 

M.mbor of thj>. Catholle PIOHH Am'n 
PnMlshftl įlaily. ovofpt Smnlay*. 

by ttl« 
T.Jthtinnian CathoHn f»r*5W So<W-tv. 
PRENUMERATA: Metams 
OhlcagroJ Ir Ciceroj $9.lm 
Kitm- JAV Ir Kanadoje $*.ou 
t'AsienyJ* 111.00 

Sl-BSORIPTION RATF.H 
$S.oi» pt»f- year outsulo oi* Chlcago 
$9.IMI per y ta r in 4'IIIOHKO St Ci<vro 
i •*:.«»•> per year i n f'aiuuia 
I-YH eigo 111 oii per year. 

U 

• • ir 
B. MIKALAUSKAS 

# • 

rnetij 
fft.00 
$4.f.o 
$r».r.o 

3 rnfn. 
$3.76 
$2.f.o 
$3.00 

i m 
11.86 
$.100 
įi.afi 

Ar galima patikrinti stebuk
lą? Liurde yra ofisas — Bureau 
des constatations medicales, ku
rio pareiga ištirti ir moksliškai 
išstudijuoti nepaprastus pasvei-

! kimus, įvykstančius Marijos 
pn i šventovėje. Gydytojų grupė, va-

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nosnnaudotu straipsniu ne
saugo, juo:> yružina tik H anksto susitarus. Redakcija Už skclblmij turini 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamos gavus praiyma. 

des constatations medicales 
sprendimus ir dalyvauti stebuk
lų diskusijose. Gali laisvai kriti
kuoti ir kontroliuoti kaip kiek
vienoje pasauly esančioje klini
koje. 

Lietuvių tauta 
prie&konmnistine 

šiomis dienomis Vatikano 
Radijas paminėjo visomis kal
bomis neseniai ELTOS paskelb
tą žinią, kad pagal oficialų So
vietų Komunistų Partijos pra
nešimą Lietuvos Komunistų 
Partija šiuo laiku turinti 36,000 

Pareiga, lietuviškoji širdis ir Vasario 16 d. 

dovaujama dr. Francois Lauret, 
Bordeaux Universiteto profeso
riaus, susirenka beveik kasdien 
skirtoje klinikoje patikrinti pa-igoniai, kurių jokia pasaulio kli-
sveikusius per Svč. Marijos už- nika jau nebepriima. Ligoniai 
tarimą. privalo pristatyti ligos istoriją 

Ar gali būti užtikrintas ste- ir diagnozę. Jei kyla mažiausias 
- ibuklas? Štai dr. Lauret pareis-j neaiškumas ar jtarimas, biuro 

kimas: "Ne Bureau des consta- j gydytojai peregzaminuoja ligo-
itations uždavinys kalbėti apie j n j . Atsitikus nepaprastam įvy-
j stebuklą. Mūsų paskirtis tikjkiui, buvęs ligonis tuojau izo-

* j kontroliuoti, pagal medicinos liuojamas saugioje vietoje. Ta-
! mokslo metodus, sergančius, j da biuro salėje atidaromas iš-
prisistatančius mūsų ofise, ir 
nustatyti, kad apturėtas pa
sveikimas yra realus faktas, o 
ne paprastas funkcijos pasikei
timas. 

"Metodas, kurį seka Bureau;narių, kas sudaro tik 1,5 proc. 
des constatations medicales yra visų Lietuvos gyventojų. Vati-
šis: sergantieji, atvykstą j Liur- kano radijas toliau pastebėjo, 
dą sako" dr. Lauret - yra Ii- kad didele šal) šios partijos na

rių sudaro rusai, importuoti iš 
Sovietų Sąjungos. Tarp 52 na
rių septintojo Lietuvos Komu
nistų Partijos kongreso prezi
diume 20 buvę rusai ir 6 sūru-

VASIL 

AKYS 
Ukrainietiška tikros buities novele 

Lietuva 1918 m. vasario 16 d. vėl prisikėlė laisvam ir ne
priklausomam gyvenimui; Vasario 16-toji čia pat. Žinoma, di
delės ir mažesnės lietuvių kolonijos šią Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktį paminės iškilmingiau ir reikšmingiau. Ne pasku
tinėje vietoje stovi ir su ta švente susijęs klausimas — aukų 
rinkimas Tautos Fondui. Reikia manyti, jog Vasario 16 d. be
ne geriausia proga atnaujinti rinkliavą, vėl kreiptis į tautiečius, 
primenant kiekvienam jo šventą pareigą. Čia netenka kalbėtr 
apie "geros valios" reiškinį visa juk taip suprantama ir bū
tina. Taip, tik pareiga, o gal dar teisingiau, tikroji lietuviškoji 
širdis ir dosni ranka negali atsisukti į rinkėją tuščia ar, dažnu 
atveju pustušte... Pustušte, nes ar galima tai kitaip pavadinti. 
Ar galima tai pavadinti širdies auka, jei šiandien sotus, o ne
retai pasiturjs tautietis tariasi atiduodąs savo duoklę Tėvynei... 
vienu doleriu. 

GAL KIEK IR [KYRIJ, BET... 

Gal šiek tiek ir įkyru spaudoje; kai kalbant apie aukų rink
liavas, tuojau apeliuojama į automobilį, ^televiziją ir namų sa
vininkus. Nereikėtų rūstintis ir badyti pirštu į "turtuolius", 
bet tas pats pirštas yra teisus, jei jis bado tokių jau "spėjusių 
sušilti" tautiečių akis, kurie nesigėdi išsipirkti iš tos pareigos 
vienu doleriuku. O tokie, tie vieninteliai doleriai, ir sudaro tai, 
kad skirtosios atskiroms vietovėms aukų surinkimo kvotos ne- I i r t u r e t l * b e m t minimumą sąži

ningumo. Paskui paliekama 

"Mes gydytojai privalome at
sakyti ) šiuos klausimus: ar li
gonis, kuris sakosi pasveikęs, 
buvo tikrai sergąs? Ar pasvei
kimas yra realus, o gal tik pa
prastas skausmo sumažėjimas? 
Ar tai galima išaiškinti natūra
lių priežasčių įtakoje ar biologi
nių priežasčių pasekmėje, ir ar 
tie reiškiniai laikytini viršgam-
tiniais? 

"Į šiuos klausimus atsakoma 
mokslu. Visai nesvarbu ar medi
kas tikintis ar netikintis f užten
ka, kad jis žinotų savo dicipliną 

kilmingas susirinkimas, kuria
me gali dalyvauti visi gydytojai. 
Vienbalsiai išneštas sprendimas 
siunčiamas j Paryžių, ten esan
čiai gydytojų komisijai, kurią 
sudaro didieji Prancūzijos uni
versitetų specialistai. 

"Praėjus keliems metams, 
buvęs ligonis pakviečiamas at 
gal j Liurda patikrinimui. Gau
ti rezultatai'vėl siunčiami Pary-! , i k u t a r P e s u k ė l ė d i d e l* susijau-
žiaus komisijai, ir kai jau n e b e - ! d i n i m ^ k u r i s Pasireiškė net 
ra jokios abejonės ii medicinos\VYotesto manifestacijomis. Pa

šė ję. Nors palyginus su 1941 
m., kada Lietuvos Komunistų 
Partijoj buvo tik 2,500 narių, 
komunistų skaičius šiame kraš
te atrodo žymiai paaugęs, ta
čiau galima tvirtinti — pabrėžė 
Vatikano radijas — kad ir šiuo 
laiku lietuvių tauta yra 99 proc. 
nekomunistinė. 

Protesto manifestacijos 
Agentūra KIPA praneša, kad 

Lvovo vyskupas Eugenijaus Ba-
ziak areštavimas Lenkijos kata 

Ukrainiečių rašytojas, Vasil Ghaplen-
ko, reikia tikėtis, šiurpiai prisimindamas 
anuos tragiškus 1933 m. laikus Ukraino
je, paraše šj baisių prisiminimų vaizdelį, 
kuris buvo atspausdintas laikraštyje 
'Svoboda". Tais metais, kaip žinome, 
Ukrainoje siautė Stalino sudaryta bado 
grėsmė, čia paduodamas 10 vaifdello 
vertimas. 

Akys... Aš mačiau jas, kai 
rytmetį eidavau į mokyklą ir 
po pietų grįždavau namo. Jos 
buvo tamsios ir šviečiančios, 
tarytum dvi lemputės ar maži 
antracito gabalėliai. 

Tos žmogystos kūnas kartą 
gulėjo ir ant mūsų frontinių 
durų laiptų. Iš tikrųjų, ant laip
tų buvo persisvėrus tik jos gal
va. Gi liemuo ir kojos - - buvo 

vais... Tai buvo tragiškas ir vi
sad prisimintinas 1933 m. pa
vasaris. Tai buvo Ukrainos ba
do pavasaris... 

Kai ta mergaitė, prisikėlusi iš 
gatvės, dar šiaip-taip sverden-
davo kiek tolyn, aš sekdavau ją 
iš paskos. Tačiau jos akys vi
suomet verdavo mano širdį. 
Vieną kartą vienas iš mano ka
liošų, kuris buvo visad pririštas 
prie bato virvute, negailestin
gai buvo purvo nutrauktas, aš 
stengiausi jį kaip nors vėl pri
tvirtinti prie bato. Tą visą laiką 
gražių akių mergaitė žiūrėjo į 
mane, nelaimėn pa puolusį... 

Ji žiūrėjo, bet nepratarė nė 
žodžio, nepadarė jokio judesio, 
tarytum negyva. Nieko, atrodė, gatvėje, tiesiog purvyne. Pas ją 

nebebuvo jėgų pasilipti bent, n e b"u v o ,,, ,,, ; 
Kiek augsciau... džiaugsmo, nei baimės, paga-

Kai kam galėjo atrodyti, jog | l i a u > n e t n e i skausmo... j o s Vei-

Bažnyčiai paskelbti stebuklą. 
Mokslininkas nieko negali nu
spręsti, kada įeina viršgamtinis 
elementas; tas momentas jam 
nebepriklauso. 

"Visi gydytojai — katalikai, 
liuteronai, kalvinistai, ateistai, 
budistai — gali tyrinėti Bureau 

pusės, tada jau ateina teologų 
komisija, turinti autoritetą nu
spręsti ir paskelbti stebuklą." 

Marijos triumfai Liurde at
kreipė viso pasaulio dėmesį. 
Maldininkai, ligoniai, vyksta į 
Liurdą, galvodami apie Liurdą, 
kaip apie maldos ir stebuklų 
miestą, koks iš tikrųjų ir yra. 
Ten tūkstančiai randa sielos ir 
kūno sveikatą. 

Ne tie knygas myli, kurie die
ną ir naktį jas lentynose laiko, 
o tie, kurie dieną naktį jas turi 
savo rankose. 

— Erazmas Rotardamietis 

prasoksta nė pusės. Taip yra beveik visoj eilėj gana gausių lie
tuvių gyvenamų vietų. 

Pirmiau buvo vestas visai suprantamas ir beveik kiekvie
nam prieinamas šūkis — aukojame Tėvynei vienos dienos uždar
bį! Bet, deja, kaip matėm praktikoje šis šūkis pakibo ore. Pa
bandykime šiais metais tą šūkį įvykdyti praktikoje. Iš praktinio 
taško žvelgiant, reikalaukime vienas kito šią Vasario 16 d. pa
siūlyti Tėvynės reikalams bent po dešimke. Tepaaukoja po $10 
bent vienas šeimos narys, jei negali visi dirbantieji. Jei tas pa
vyktų — tikėkime rezultatai būtų giedresni. Suprantama, mūsų 
tarpe yra nemaža sergančių, gausių šeimų, invalidų, tegu nelie
čia jų šie pasiūlymai, bet sveiki ir dirbantieii neturėtų atsisakyti. 

LIETUVIŠKOJI S^ŽINft ĮPAREIGOJA 
Jvairios rinkliavos, gaunami laiškai, prašą aukų ir kt. d., 

galbūt .nevienam ikyrėio, bet šį kartą J mus kreipiasi Motina — 
Tėvynė. Jos kreipimasis praktiškai veik ir teesti tik šį tik šį 
vienintelį kartą metuose. Ne mūsų reikalas yra skaičiuoti kiek
vieno piniginį svorį, bet lietuviškoji sąžinė teprimena kiekvie
nam, kad šiais meta'is turime padidinti savąją auką. O toji au
ka juk sudaro tokį mažutį, beveik mikroskopinį pajamų dydį. 
Yra moterų, kurios neuždirba per dieną dešimkės, bet jau veik 
visu vyrų uždarbiai be išimties smarkiai viršija tą sumą, o jau ir 
neretu atveju, padvigubina. Taigi, iš mūsų nereikalaujama net 
vienos dienos uždarbio. Ar tai yra daug, jei beveik tik vieną 
kartą metuose prašoma iš mūsų? -

Kaikas gal pasakys: o kam tie priminimai. Nereikėtų jokių 
priminimų, jei nebūtų gyvybinių reikalų, jei praeitis ką kitą by
lotu. Kai eina kalba apie Lietuvos vadavimą iš baisių okupantų 
bolševiku nagų, tada reikia kalbėt** (o gal ir rėkti) apie aukas, 
apie susiklausymą, bendrą darbą Tėvynės labui. 

AFRIKOS TAUTELES PAVYZDYS 
Neseniai lietuvių spaudoje skaitėm, kad viena Afrikos tau

telė, geriau pasakius giminė, siuntė savo atstovą į Jungtinių Tau
tų suvažiavimą ginti savųių interesų. Atstovo kelionei neturtin
gi afrikiečiai sumetė per $6,000. Jų reikalas buvo laimėtas. Kas 
gi žino, kurią dieną, gal ir mūsų gyvybiniai interesai tuoj bus 
pajudinti, gal reikės kur siųsti kokias delegacijas, atstovus, gal 
reikės juos pačiu skubiausiu keliu surankioti iš visų pasaulio 
kampų, bet kas būtų tada, jei lėšų stoka (ir tik jųjų) btitų ne- i 
peržengiama kliūtimi? Kuo tada galima būtų pateisinti savo re
zervuotumą, neįstengimą atsižadėti dalelytės kasdienio ir pra
bangaus gyvenimo. 

Dar karta tenlca priminti kenčiantieji partizanai ir engiama 
Tėvynė, nes Tėvynėj likę daug vilčių deda į mus, Mūsų burnos ne
užčiauptos, bet širdys, deja, pradeda apkarsti, o gal net ir su-
rambėti. 

Pasvarstykime faktus, padarykime išvadas. Ši Vasario 16 
d. tepažadina visus lietuvius, kad šie metai butų našiausi Tė- ei jos ginklas; stiprinkime tarybinę tėvynę, pasirašy 
vynės Fondo rinkliavai. Konkrečiai kalbant, štai kas reikia pa- į darni valstybinę paskolą; stachanoviniame judėjime 
sakyti: tenebūna nė vienos lietuviškos šeimos ar paskirų asme
nų, kurie nepaukotų bent po dešimkę. Sulauktumėm džiuginan
čių rezultatų. 

- v 

Maskvos elgesys su Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Vengrija, 
Bulgarija, Čekoslovakija, Rumunija, Rytų Vokietija ir tt. 

Kremlius atima iš žmonių ir tautų laisvę. Atimti laisvę reiš
kią nužudyti žmogų arba tautą. Ar tai reiškia "leisti kitiems 
gyventi"? Tai yra tik pasijuokimas iš gyvenimo. 

Pastaruoju laiku gautas pranešimas iš Vakarų Vokietijos, 
kad Maskva pasiruošusi aptverti tvora Rytų Vokietiją, kurią 
dabar kankina Stalino agentai. Jų tikslas — 17 milionų vokie
čių laikyti už spygliuotų vielų tvoros, kad jie negalėtų džiaugtis 
laisvu Vakarų pasauliu. Ar tai irgi reiškia "leisti kitiems gy
venti"? 

Šiandien Maskvos komunizmas niekam nenori teisės pripa
žinti gyventi, o tik savo kailį bando išgelbėti. Todėl komunistai 
pavergtus kraštus paverčia kalėjimais, kuriuos aptveria spyg
liuotomis vielomis, vykdo planingus ^valymus, Kremliaus apgal
votus. Bet tai yra desperatiški ir pavojingi komunistų žygiai, 
galį juos pačius privesti prie katastrofos, kuri atneštų paverg
tiems gyvenime. % 

tyrę apie vyskupo išvežimą,* ti
kintieji rinkosi į bažnyčias ir, 
kalbėdami Visų Šventųjų Litani
ją, meldėsi už persekiojamuo
sius. Krokuvoj, kur buvo areš
tuotas Kapitulos vikaras, kata
likai suorganizavo gatvėse pro
testo manifestacijas, priversda
mi policiją šauktis pagalbos net 
iš kaimyninių miestų. Policijai 
pavartojus ginklus, keletas de
monstrantų buvo nužudyti ir 
keletas sužeisti. Nors spauda a-
pie įvykius neužsiminė nė vienu 
žodžiu, tačiau žinia tuoj paskli
do po visą kraštą. Specialūs po
licijos daliniai dvi savaitės sau
gojo Krokuvos miestą, bijodami 
naujų gyventojų protestų. 

Adenaueris įteikė protestą 
Vokietijos kancleris Adenaue

ris Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui įteikė Vokieti
jos Katalikų Centrinio Komiteto 
protestą prieš Bulgarijos komu
nistų liaudies teismo sprendimą, 
kuriuo Nikopolio vyskupas Bos-
silkov ir trys kunigai buvo nu
teisti mirties bausme, o kiti 20 
bausmėmis nuo 12 iki 20 metų 
kalėjimo. Drauge Adenaueris 
prašė tris augštuosius aliantų 
komisarus Vokietijoj su protes
tu supažindinti savo vyriausy
bes. 

tai ne žmogystos kūnas, bet 
skarmalų gniūžulys, kurį kaž
kas išmetė lauk. Vien tik išsu
kinėtos bado kojos ir ištinę 
pusnuogiai riešai rodė, jog tai 
žmogystos esama. Pora senų ba
tų, suraišiotų virvagaliais, ne
bepajėgė visvien uždengti nuo
go kairiojo kulno... 

Tai buvo jauna, rami Ukrai
nos kaimo mergaitė, kurį, jieš-
kodama duonos kąsnio, atvyko 

das buvo be jokių emocijų. 
Daugiau, atrodė, aš nebegalė

čiau susitikti jos aki g. Jeigu 
kas sako, kad sunku žvelgti į 
žmogaus akis ir žiūrėti į jas il
gai, tai turėtų reikšti tik šito
kias akis. 

Pasirišęs savąjį pamestą ka
liošą,, nuskubėjau į šalį. Bet jos 
akys — nuskubėjo su manimi. 
Aš mačiau jas pakeliui, mačiau 
dieną, mačiau naktį, mačiau 

į miestą. Čia jieškojo darbo ir; sapne. 
duonos. Deja, nerado nei vieno," "Motin" — sušukau kartą vi 
nei kito. Bereikalingai beldėsi į; (jurnaktį per miegą. 
miesčionių duris ir langus. Jie 
tokių svečių nelaukė. Bereika
lingai atkišusi ranką maldavo 
nors trupinėlio duonos, ir tos 
negavo. Pagaliau, vargšė tiek iš-
badėjo ir nusilpo, jog dažnoj 
gatvės vietoj užtikdavai ją be
gulint išsekusiomis jėgomis... 

Be abejonės ne vienam kilda
vo mintis: "Kokia tai graži bu
vo ši mergaitė, žibančiomis aki
mis, kai ji buvo nesutynusi iš 
bado".. . 

Daugelis žmonių, pratusių 
vaikščioti arti pagal namus ir 
sienas, dažnai peržergdavo per 
jos skarmaluotą kūną, tarytum 
per kritusį, niekam nereikalin
gą sutvėrimą. Aš niekad negalė
jau to padaryti. Jeigu ji gulėda
vo ant šaligatvio, aš visuomet 
duodavau žingsnį į gatvės vidu
rį, nors šlapią ir purviną. 

Dabar gi, tikiuosi, purvas te
nai gal yra dar gilesnis ir juo
desnis, kaip tada, Dono Kanalo 
kasimo metais. Tūkstančių tūk
stančius pėdų glitaus Ukrainos 
laukų molio pusbadžiai ukrai
niečiai turėjo permesti kastu-

"Kas pasidarė, vaikelį? — 
budino mama, šokdama iš lovos. 
— "Ar baisų sapną susapna
vai ?»» 

"Mama, žiūrėk, akys... Tos ži
bančios ir gražios akys... 

Kiek vėliau, aš mačiau tas 
akis ir dar kartą. Deja, jos bu
vo jau negyvam kūne. Ji buvo 
mirusi. Mirė tiesiai gatvėj... iš 
bado... 

Vargu, ir visą gyvenimą a r 
aš užmiršiu tas akis. Nors da
bar esu suaugęs žmogus ir tas 
vaizdas senokai matytas, bet 
tas akis — aš dar tebeprisime
nu. 

Vertė Pr. Alš. 
•rr 

Šelpia pabėgėlius 
Šveicarija, pasekdama kitų 

Europos tautų pavyzdžiu, taip 
pat pradėjo rūbų rinkliavą Rytų 
Vokietijos pabėgėliams. Bazelio 
vyskupas kvietė savo kunigus 
ir tikinčiuosius dosniai paremti 
šį labdaringą iniciatyvą, siun
čiant rūbus, "Caritas" centrui, 
kuris yra Liucernoj. 
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P I R M O J I D A L I S 
(Tęsinys) 
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Susirinkimas buvo organizuotas vietinio profesi

nės organizacijos skyriaus iniciatyva, remiant profor-
gui, partaktyvui ir globojant agitpropui. Taip aiškino 
didelė, ranka piešta, afiša prie susirinkimo durų. 

Susirinkimo salėje krito į akis visi iš anksto pa
ruošto mitingo priedai. Ant sienų ištiestos raudonos 
juostos su baltomis raidėmis: penkmečiai — revoliu-

Lietuvos Nepriklausomybės šventė bus minima vasario 15 d. 
2 vai. p. p. Ashland Auditorijoje, Chicagoje, 111. Minėjimą ren
gia Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagos skyrius. 

Komunistų desperatiški 
Iš Maskvos pranešta, jog Sov. Rusijos diktatorius Stalinas 

kalbėjosi su dr. Leopoldu Bravo, Argentinos ambasadoriumi Ru
sijai. Girdi, Stalinas pareiškęs Argentinos ambasadoriui Bravo, 
kad jo taikos formula esanti "patiems gyventi ir leisti ikitiems 
gyventi". Taip yra ant popieriaus, bet praktikoje Kremliaus po
litika yra ši: "išplėsti Rusijos sienas ko plačiausiai, pavergti 
kitas tautas ir visai nežiūrėti kitų valstybių interesų". Tai jrodo 
. • . m-

socializmo pergalė; ir tk 
Drobinės juostos su šūkiais kabojo augštai, palu

bėje. Žemiau rikiavosi balti skydai su ilgomis citato
mis iš vadų kalbų. Po kiekviena citata dar stambesnė
mis už citatos tekstą raidėmis pažymėtas citatos au
toriaus vardas. 

Ant neaugšto pakilimo salės gale ilgas stalas, už
dengtas paprasta raudona medžiaga, ne gelumbe. Už 
stalo, ant sienos, kurios jau nemargino raudonos juos
tos ir balti citatų skydai, vienas vienintelis paveikslas 
puošniuose auksiniuose rėmuose. Tai draugas Stalinas. 
Jis priima darbininkų delegaciją. Visi delegatai, pa
maldžiai susikaupę, klausosi, kaip jis ištaria vieną iš 
tų citatų, kurios čia įrašytos baltuose skyduose. Už 
draugo Stalino nugaros dar paveikslas paveiksle — 
tai draugas Leninas. Prisimerkęs ir gudrus, jis stebi, 
kaip darbininkų delegatai pamaldžiai žiūri ne į jį, bet 
į jo įpėdini. 

Jeigu darbininkų delegacijos paveikslą restauruo
tų ir nugrandytų šviežius dažus, drobėje išryškėtų se
nieji dažai, labiau prilipę prie drobės. Paveikslas pa
rodytų prezidentą Smetoną Vilniaus Gedimino pilies 
vietovaizdžio fone. Vienas iš dailininkų, kurie, pasak 
Vaitkūno, paskubėjo suprasti naują gyvenimą, ilgai 
nekvaršino galvos: prezidento Smetonos portreto rė
muose paklojo draugą Staliną, o Gedimino pilį užden
gė Leninu. Tai buvo ir labai praktiška, nes vis sun-

bėti apie naują gyvenimą, apie darbininkijos laisvę, 
bėgioti į profesinių sąjungų centrą, kur reikalavo be 
pasigailėjimo griauti viską, kas smetoniška. Jis buvo 
nepartinis, smulkus valdininkėlis, stodamas tarnybon, 
davęs priesaiką dirbti Lietuvos Respublikai. Bet jis 
buvo ir švarus, profesinės sąjungos akimis žiūrint: ne
buvo gauta žinių, kad būtų taikęsis prie senųjų ponų. 
Ir jis pats to nepastebėjo, kaip jį iškėlė, kaip jį paju
dino, pravedė į kažinkurią atsakingą komisiją, o ne-

kiau darėsi gauti ir paveikslui drobę ir vado orumui' t r_u k u s i r . ši.° skyriaus pirmininku. Naujo gyvenimo 
tinkančius rėmus. 

čia pat, atsuktas į sieną, stovėjo dar kažinkoks 
paveikslas. Gal kuris kitas Lietuvos prezidentas laukė 
eilės, kada jam teks pasislėpti po įsijungusio naujan 
gyveniman lietuvio dailininko teptuku. 

Kada Vaitkūnas ir šatrys įžengė salėn, ji jau bu
vo artipilnė. Prie prezidiumo stalo grupavosi vietinio 
kalibro vadų būrelis. Ten nuėjo Vaitkūnas, o šatrys 
sėdo į laisvą vietą pirmose eilėse. 

— Po mitingo būtinai pietaujame kartu, laukite, 
— tarė jam Vaitkūnas. — Reikalų turiu daug ir noriu 
pasitarti. 

Minia, kurioje dabar sėdėjo Šatrys, buvo Kauno 
darbininkų suėjimas. Jis tučtuojau pastebėjo jų stip
rias, fizinio darbo išlavintas rankas, kurias jie sėdė
dami bemaž visi dėjo ant kelių. Visur matyti atlapi 
marškiniai. Nebėra kaklaraiščių, kurie išėjo iš mados. 
Kaikur buvo matyti ir moterų. 

Vietinės profesinės sąjungos skyriaus pirminin* 
kas daugiausia lakstė apie prezidiumo stalą ir dau
giausia rodė stropumo. Jis panėšėjo į linksmą veršiu
ką, kurį išleido pabėgioti po erdvų kiemą ir kuris laks
to pasišokinėdamas ir spardydamasis ore. Pirmininkas 
priklausė tam žmonių tipui, kurie visad išplaukia pa-

sūkurys ėmė jį sukti smarkiai ir stipriai. Dabar jis 
turėjo tiktai vieną tikrą veiklos metodą: besąlyginiai 
vykdyti visas centro instrukcijas, dėl didelio stropumo 
net jas persūdydamas. 

Tasai pirmininkas atidarė susirinkimą. Jis pas
kelbė susirinkimo tikslus, pasidžiaugė susirinkusiais, 
išlaisvintais iš kapitalistinio jungo, ir pradėjo kviesti 
garbės prezidiumą. Jis šaukėsi apie dešimtį Maskvos 
Kremliaus gyventojų. Tai ir buvo jo persūdymas ir jo 
iniciatyva, kurią jis pasiskolino iš kitų, jo matytų, 
iškilmingų susirinkimų. r 

Jis bičiulišku tonu šaukė Kremliaus olimpiečius, 
lyg vis staptelėdamas po kiekvieno pašaukimo ir lauk
damas atsiliepiant. Bet nei jis buvo kuopos viršila, nei 
Kremliaus olimpiečiai buvo jo kuopos eiliniai. Jie ne
atsiliepdavo į tą patikrinimą. Nebuvo atsiliepimų. Jis 
vardino juos vieną po kito. Tokiu būdu nematomi ir 
neatsiliepę garbės prezidiumo nariai, garsiausieji spa
lio revoliucijos vadai, visiems plojant, buvo sukviesti 
prie raudona medžiaga užkloto stalo. Bet tai buvo tik
tai dvasios, ir laisvų kėdžių jiems nebuvo rezervuota. 
Į kėdes prie stalo sėdo susirinkimo darbo prezidiumas; 
pats pirmininkas, visa vietinio profesinės sąjungos 
skyr iaus valdyba, proforgas, pirminės organizacijos 
atstovas, vietinės komląstelės pirmininkas, vietinio 

viršiun, kada betkuris naujas režimas pradeda drumsti komjaunimo skyriaus pirmininkas, Mopro atstovas, 
visuomenės mases ir jieško pataikūno. j du kviestieji prelegentai. Tie prelegentai buvo Vaitkū-

Taip buvo ir su šiuo pirmininku. Raudonajai Ar- n a s i r draugas iš Tarybų Sąjungos, 
mijai įsiveržus į Lietuvą, jis pradėjo bene pirmasis <Bus daužau) 
rėkti apie tryliktąją tarybinę respubliką, garsiai kai- Copyright, 1953, by Auth«r 
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PRAGARAS RYTŲ VOKIETI] 
PRANYS ALŠĖNAS 

Nieko nėra baisesnio sovietui liko bėgti j Vakaru* 
j . • _ 1 V J _ 1 • 1 1 1 • • A. lyną kas mėnesį at 

Vokietijos apie 2.( 
ir jų šeimos narių. 

Kokie ūkininkai 
buozėmv, V -

Gi visi tie, kurie 
po 50 akrų žemės. T 

pavergtiems kraštams kaip ne 
siliaują nekaltų žmonių trėmi
mai, žudymai, kalinimai; na, ir 
kolchozai. 

Be abejonės, žino ir pats Sta
linas, o taip pat ir visa politbiu-
ro oligarchija, jog tie kolekty
viniai ūkiai. — kolchozai nieko 
gero krašto ekonominiam gerbu-: tų Vokietijoje tokie 
viui neduoda, tačiau tuo atveju! yra buvę apie 48.00 
raudonieji satrapai turi kitokį; rie 1951 m. dengė a] 
tikslą. Juk kolchozai — yra taip! rų žemės. O iš vis< 
pat savotiškos kaimiečių koncenj mos žemės tenai es 
t racijos stovyklos, kuriose, ta-jmil. akrų. Be to, bi 
rytum viename didžiuliame ka- ta „buožėmis" ir ti 
įėjime, laikomi visi krašto žmo- kurie turėjo mažę 
nės. Jie tenai turi pusbadžiai gy bet, neturėdami sa1 

venti, kuo blogiausiais rūbais dė, gos, naudojosi samd 
vėti, už sunkų darbą gauti kuo i įka ič ius tuos ūkir 
mažiausį atlyginimą ir niekur ne j šeimas, Rytų Vokie 
turi teisės iš kolchozo pasitrauk' būti „nubuožinta" i 
Ii arba gyv. vietos pakeisti. Be 
lo, apstačius kolchozininkus įvai 
riais politiniais sekliais, leng
viau bolševikams jų politinį nu
sistatymą kontroliuoti. 

Jau gana gerai žinome, kokie 
baisūs dalykai dėjosi Ukrainoj, 
kada Stalinas pradėjo tenai 
steigti kolchozus. Žinome tąjį 
procesą ir kitur. Juk Ukrainoje 
žuvo kalėjimuose arba išmirė 
badu apie 5 mil. žmonių. Dabar 

gyventojų. Matai, k 
ji tame krašte sura 
priešų"!... Tai yra 
jami žmonės netgi 
Ir kur jiems pasidėt 
Kaip gi vyksta nauj 

rinė „revolmt 

Vyksta, nes kai] 
Turi vykti. Rytų V< 
esama 1.335 kolekty 
— kolchozų. Matom 

pažiūrėkime, kas dedasi kol- tai tenai šeimininkai 
chozus steigiant ir Rytų Vokie- namie, tarytum jie 
tijojo. Vieną tokį vaizdą aprašo! kad nebemanytų 
„The London Observer" bendra-1 Dar 1.500 kolchozų -
darbia. J is tai patyrė lankyda 
m ašis Berlyne. 

Vyro akyse ašaros. 

vimo stadijoj. 
Kaip bus su gyve: 

nimu ir maistu kita; 
Vokietijoj — tai jau 

Stiprus, plačių pečių vyras, dijsimas, nes vokiečiai 
dėlėmis sunkiai išdirbtomis ran-! „revoliucijai" labai i 
komis gniaužo rankose kepurę ir į kolchozinį darbą ži 

tus. Ūkinė produkci, 
rės ypatingai smukti 

APSIŽIOREK I 
STANDARD F I 
Atsargos Fondą 
STANDARD FI 
Ins. Corp. ir Fec 
IŠTAIGOS VALĄ 

JUS 

verkia... 
Už stalo sėdįs valdininkas ra 

rami jam tar ia: ,„Jūs taip gailiais 

verkiat, tarytum kas labai t ra - | Ne le ido s v e i k i n t i 
gi£ko įvyko. Sakykite, kas gi at-j . ._ , « _ . . '* J h Agentūra KIPA p 
-•*• l i l r \ ( ) . . . . . . . . . . 

Vyras i r pradeda pasakoti sa- . , . , . , „ s 
* JJJ n 4. i • I nisteris neleido Žagi vo-gyvenimo tragediją. O tokiųl . . . . . & 

i . . j . : , . pams pagelbinmkam 
pasakotojų, ano korespondento x . r • . „ , . 

\r , ~, , , , su kardinolu Stepui 
Ieigimu, Vakarų Berlyne daugy- , . f . . ., ~ . . / . , , .v S buvo norima perduo be pasitaiko. Tai atbcgelis iš Ry-i , . ... . . . . . ' , . . . . * to katalikų sveikinim tu Vokietijos. , , ... 

lu pakėlimo proga. P 
Anas verkiantysis vyras — teris įsakė sulaikyti 

ūkininkas iš Silezijos. 1945 m. jį jajam kardinolui 
iškraustė lenkai iš gyv. vietos, : sveikinimo laiškus 1 
kaip vokietį, tačiau Rytų Vokie- mas. 
t i jos raudonoji vyriausybė jo 
..pasigailėjo" ir leido įsikurti jųi J/ 
žinioj, duodami žemės, kurią bu-
vo atėmė iš didelio žemvaldžio. 
Atseit, dar tuo metu R. Vokieti
joj nebuvo kuriami kolchozai, 
bet pravesta žemės „reforma", 
taip lygiai, kaip 1940 - 41 m. Lie
tuvoje. 

Kaip nauja kuriui, anam vokie 
čiui būta keletas gana sunkių 
metų, tačiau iš to turėta ir nau
dos. Gautąjį ūkelį savo kietu 
darbikjis gražiai sutvarkė, įsi
gijo gyvulių, inventoriaus ir p. 
Deja, šiuo metu jis prarado ir 
antrąjį ūkį. Jo žemę įjungė į 
kolchozą, o jį patį — užskaitė 
„buože", liaudies priešu. Nieko 
kito jam nebeliko, kaip bėgti, 
nes. priešingu atveju, dar grėsė 
ištrėmimas arba kalėjimas.. 

Apie 2000 bėglkį į mėnesį 
Rytų Vokietijos ūkininkai, 

pradėjus krašte steigti kolcho
zus, labai šiam raudonųjų triu
kui priešinosi. Raudonoji vyriau 
sybė, žinoma, pradžioje dar ne-
sigriebė kažin kokių ypatinges
nių represijų, nes tai buvo da
roma „savanorišku pagrindu". 
Nenori, gali nestoti į kolchozą, 
tačiau tokie „neklaužados", no
rintieji pasilikti savarankiškuo
se ūkiuose, buvo apkrauti ypa
tingai didelėmis duoklėmis: grū
dais, mėsa, pilnomis ir kitais 
ūkiniais gaminiais, kuriuos turė
jo pristatyti valdžiai. To jie ne
beišlaikė. Ir kas beliko? Arba 
kolchozas (tai dar geriausias at 
vejis), arba kalėjimas, trėmi 
mas ir pan. J kolchozus — ne 
visus vienodai priimdavo ir ne
vienodai traktuodavo, „Buo
žėms" juose gyventi buvo ypa
tingai sunku, nes jie kolchozuo
se būdavo neilea laika. Tuoiau 
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KAINOS IR 
Mes turimi 

Brangenybių, Deim 
jų, Pianų, Televizi 
majam Baldų, Vai 
Retkarčiais vartoj: 
um, Matracų ir H< 
trinių Prosų, Skal 
rių, Gazinių pečių, 
Couthes, Hide-a-B 

3 AukStai 
IK 

JOSEPH 
K i n u f u ve at idaro. 

t M K i t a i s vai 
B u d i i k o l i a d i o 

ka.it> 6-ta. VJ 

JOJE 

is. Į Vak. Ber-
tbėgą iš Rytų 
000 ūkininkų 

i skaitomi 
is"? 
e turėjo bent 
ruo tarpu Ry-
o dydžio ūkių 
)0 vienetų, ku 
įpie 4 mil. ak 
K> kultivuoja-
sama apie 15 
uvo užskaity* 
tie ūkininkai, 
esnius ūkius, 
ivo darbo jė-
dytąja. Taigi, 
ninkus ir jų 
ctijoje turėjo 
apie 300.000 

riek raudonie 
ado „liaudies 

nepageidau-
kolchozuose. 

ti?... 

\ja agrikultū-

ip gi kitaip? 
rokietijoj jau ' 
y vinių farmų] 
ie, jog sovie- j 
tuja, tarytum 
iš tenai nie-
pasitraukti. 

— esą planą-

mtojų maiti-
lis metais R. 
u kitas klau-
li tai naujai 
nepritaria ir 
;iūri pro pirš 
ija tenai tu-
;i. 

Pirmo šiais metais Amer 
Fotografavo PhilacU 

i kardinolo 
praneša, kad 
Reikalų mi-

frebo vysku* 
as susisiekti 
nac, kuriam 
3ti šio kraš-
nus kardino-
Pašte minis-
i visus nau-

skiriamus 
bei telegra-

Italų spauda apie komi 
tų okupuotus kraštu 

Šiandien Romos spauda 
čiai rašo apie politinius vai 
komunistų okupuotuose 
tuose. Cituojamas ir Lie 
skiriamas komunistų laiki 
"Sovietskaja Litva", kuris 
skundžia, kad nacionalist 
buržuaziniai ir sionistiniai 
mentai yra įsiskverbę į vi 
bės organizaciją. Ypat 
puolamas valstybinio bank 
rektorius kažkoks Edinovic 
ris ilgą laiką savo įstaigo 
kentęs vieną prisiekusį so 
tautos priešą, "anglų-amei 
čių šnipą". 

Italų spauda visus polit 
žydiškojo elemento valymi 
napus geležinės uždangos 
politinių sovietų manevri 
tikslu laimėti Arabijos 1 
simpatijas. Be to, tai yra n 
jotini. ženklai augštųjų So 
Sąjungos sferų susiskaldyi 
visuotinio gyventojų nepas 
kinimo, kuriam užgni 
Maskvos valdovai jieško i 
teroro priemonių. 

IR TAUPYK SAUGIAI 
KDERAL tur tas virš $35,000,000. 
as 3,000,000. 
EDERAL yra narys Federal Savings 
deral Home Loan Bank System. 
V.NDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. 

pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. rj 
iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais vii 
neatidaroma. 

STIN MACKIEWICH 
President and Manager 

: 

RD FEDERAL SAVINGS 
BL A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
|S? : - * O F CHICAGO 

} ] ] ] ] ] j į f 4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
%&&» PHONE: V l rg in ia .7 -1141 

M VISŲ IŠGARSĖJUSI 
IŠDlftBYŠČIŲ 
SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS 

le parodoje didžiulį pasirinkime: 
nantų, Laikrodžių, Rekordų, Phonograrų, Ra 
sijų. Siuvamų Mašinų, Seklyčios Setų, Miej 
ilgomąjam Setų, Grindinių ir Stalinių Lem 
jamų baldų—įvairių, Kaurų, Karpetų, line 
[ollywood Lovų, Jaunimui Baldų, žaislų, EI 
.lbiamų Mašinų, Elektrinių Šaldytuvų,' Free 
I, Gazinių Šildytuvų, Elektrinių Pečių, Stu 
3eds lovų, 

v 

Puiku; Baldų Ir Namams Reikmenų 

F. BUDRIL 
M Street 

Incorporated 
Tel. CAIumet 5-72J 

p i r m a d i e n i o ir ke tv i r t ad i en io v a k a r a i s iki 9: 
įkąrate ' iki 6 vol vaka fo . Nod5!iom'is uždftrv|a 

VALANDA le.idiia,iu<t ke tv i r t ad i en io v a k a r a i s 

koje matyti inčiiulio užtemimo fazes. 
Ifijos planetariumo astronomai. 
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Churchilio sūnus uždrožė 
Titui 

Ne vien katalikai yra pasipik
tinę Jugoslavijos diktatoriaus 
Tito elgesiu. Anglijos premjero 
Churchill sūnus, kuris antrojo 
pasaulinio karo metu kaip žur
nalistas buvo Jugoslavijoj, 
"Daily Thelegraph" skirtame 
laiške tarp kitko atmeta marša
lo Tito tvirtinimą, kad Vatika
nas Anglijoj esąs prieš jį in
scenizavęs kampaniją. "Tikrai 
prasilenkiama su tiesa — pa
reiškia Churchill junior — jei 
maršalas mano, kad mūsų kraš
to pasipiktinimas Romos Baž
nyčios persekiojimais Jugosla
vijoj ribojasi tik Romos katali
kais arba tik praktikuojančiais 
krikščionimis. , Religinį perse
kiojimą smerkia kiekvienas, kas 
nėra praradęs laisvės s:\vokos". 
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Ar jau turite 
Liūdo Dovydėno knygą 

Broliai Domeikos 
B R O L I A I D O M E I K O S — viena ge~ 
r iaušių knygų mūsų N e p r i k l a u s o m y 

bes laikotarpyje 
B R O L I A I D O M E I K O S — r o m a n a s 

IS m ū s ų ka imo gyven imo, mie las 
pramta ir žmonėmis , o r ig ina lus s t i 
l iumi, j d o m u s ke l i amų p rob lemų 
a k t u a l u m u . 

B R O L I A I D O M E I K O S - - knj>ga, No 
p r ik l ausomojo Lie tuvoje jvert intu 
va ls tybine p r e m i j a ir ši l tai su t ik 
t a ne t i k m Asų. k r a š t e , bet Ir m ū 
sų k a i m y n u o s e . 

250 psl . , k a i n a 2.50 dol . 
Užsakymus ir p in igus s iųsk i te 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111 
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Kiek sutaupai 
Dabar, pradedant naujui 
tikslą sutaupyti tam t 
įstaigoje bus nesunku t 
videndus. 

Taupykite asmeni* 

UNIVERSAL ! 
LOAN AS! 

1800 <**. Halsted Streei 
Telefonas: B 

1NSURED, 
\Talaindost I 
penktadienis 
karą K6tvii 
vakaro. Tre 
dieniais nuo 

• ji_nj-ir"V" * * * ' * m ** 

O, ILLINOIS 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVfiS 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

^ATYRĘ ŽMONES. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
I ERDVIA IR PATOGI4 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ 

4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
Rakandai, Refrigeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, ku r io k e n č i a n u o SENŲ AT
V I R Ų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j ie 
negal i r a m i a i sedgti ir n a k t i m i s mie 
goti , n e s jų užsisenSJlišios žaizdos 
niežti ir s k a u d a . K a d paša l in t i t a 
niežSJima ir s k a u d ė j i m ą senų a t 
virų ir s k a i d a n č i ų žaizdų, uždčk i t e 
DKGULO Oin tmen t . J o g y d o m o s 
ypa tybes pa l engv ins jūsų skaudė j i 
mą. Ir galčs i to r a m i a i miego t i n a k 
tį. V a r t o k i t e j} ta ipg i nuo skaudž ių 
nudeg imų . J i s ta ipg i p a š a l i n a niežč-
l ima ligos, v a d i n a m o s P S O R I A S I S . 
Taipgi paSal ina pe r šė j imą ligos, vad i 
n a m o s A T H L K T E ' S FOOT, s u s t a b d o 
džiovin imą odos ir pcrplySimą t a r p -
pirščiu. J i s y r a t i n k a m a s v a r t o t i nuo 
dž ius tanč los ir suski lus ios p d o s ^ J w 
y ra g e r a gyduo le visų 
odos Ilgų. LEGUTiO 
O i n t m e n t su te iks j u m 
paga lbą nuo n u v a r 
gusių, p e r š t a m ų i r 
nležinčių kojų. Legu-
lo O i n t m e n t y r a p a r 
d u o d a m a s po 75 e t , 
$1.25 ir $3.50. P i rk i -

išviršinių 

te va is t inėse Chicago 
ir apy l inkėse ir Mil-
w a u k e e , a r b a a t -
s iųski te rnoncy o r d e 
ri j — 

I,EGUIX), Department I) 
5618 W. Eddy St„ Chicago 34, 111. 

MUlbcrry 5-3694 
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Skelbkites ^Drauge" 

M šiais metais? 
s metus, laikas užsibrėžti 
ikrą sumą. Apdraustoj*? 
aupyti ir gauti gerus & 

Ikai arba per paštą 

SAVINGS ANO 
SOCIATION 
t Chicago 8. Tllinofo 
[Aymarket 1-?0{>R 

Mrmadieniais, antradieniais ir 
is nuo 9 ryto iki 4 vai. va-
•tadieniais nuo 9 ryto iki 8 
fčiadieniais užd'ir; tn. ^^sta 
9 vai ryto iki 3 vai p r 

J 
k 

nruT- i^i j * * » * ^ ^ * 
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Trečiac 

HELEVIZIJOS, KADIO IK 
FONOGRAFAI 

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

APARATŲ SUTAISYMAS 
btuvSeo ir n a m u o s e a t l i e k a m a i 
tyrus ių inžinierių. Sąžlnintras Ir 
a s p a t a r n a v i m a s g a r a n t u o t a s . 

Li-DAIim 
ilTCLCVISIOn 
sales - service) 
20S. Halsted - DA-6-6887 mmmmsz |fei?1!?!5tSa 

INRAD'AS - FOTOGRAFAS 
( L I E T U V I S ) 

Moderniškai jrengta vieta 
įvairiom nuotraukom. Spe
cialybe - vestuves. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

414 W E S T 63rd S T R E E T 

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

IfiLŲ KALBOS PAMOKOS 
d a t r e m t i n y s pricS k a r ą ba igęs 
agos Univeis i te tą . 

i enas d o l e r i s , v a i . — pr ivačios . 
Urnai, Anke tų p i ldymas , į v a i r ū s 
ai ang l i ška i . 

K. KALNfiNĄS 
2 S. Fa i r f i e ld Ave., Chicago 29 

51aa ankStas , diM-is po ka i re , a r t i 
3-čio*« ga tves ir Cal i fornia Are . ) 

Sąžini 
DARU 
žuštad 

M. ) 

P 
VII 

1 

w 
681S 

Jau 
Mai 

l 

ikelbtis "DRAUGE" apsimoka 
jis yra olačiuoHlu) skaitomas 

av\ų dienraštis, o skelbime 
na yra prieinama visiems. 
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H. ŠKIC 
[tCBAI,, SKBYBftLftS, BATAI IR KITI 

4622 S. Ashland Ave., chicago o 
Dabar Yra Laikas Pas 

DIDŽIUOJU IŠPA] 

Visų rūsiu žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 30% 

Kai kut 
urmo k* 
TE ŠIO; 
LETUMl 
SIUS E 
MIEŠTI 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
ūsų patogumui, kad galėtumėt pasins 
rautuvė yra atdara ir sekmadieniais nu 

PRADEK TAUPYTI PA! 

M I D L A N D S 
AND WAN ASSOi 

1038 Archer Avenue 
Telefonas: LAtayettč 

KIEKVIENA SĄSKAITA 1 
IKI $10,000.0 

M o k a m e Aukščiausius 
A U G U S T S A L D U K A S , S 

^rv- *rrri-^T7 '-,'-T,n;rvr,7~ ITTJY riirii. 

dienis, vasario 11, 1953 
' i i 

TELEVIZIJOS 
1 B R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 

lingas ir garantuotas darbas 
UO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
iicDiais: 8 v. ry to — 10 v. v a k . 

R I M K U S , 4119 So. F rane l soo 
Tc le l . VA. 7-1009 

PERKRAUSTAU BALDUS 
ETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
T U R Į S ILGĄ PATYRIMĄ 

OZAS NAUJOKAITIS 
9 So. Rockwell Street 

C H I C A G O 29, ILL, 
Tel. WAlbrook 5-9209 

A j ^ * - " • ' - ^ ^ A & g s ^ ^ ^ M b ^ s " '-<:^^^^į^ " ! į ^ ^ ^ > > * 

išėjo iš spaudos 
riaiis Katiliškio knygą 

U Ž U O V Ė J A 
: )VRJA" — a p y s a k ų k n y g a iš 
aurfis Aukš ta i t i jos ka i tno bui -
os, š iaurCs Aukš ta i t i jos k a i m o 
l izdai su žmonrjcaią, ji] dž iaugs 
a l s Ir rūpesčia is , bes ike ič ian-
ais su moty la ika i s ir vSl grjž-
Lnciai su pavasa r i a i s . 

)VftJA" — pa t s gor iaus ias vic-
D goriausiųjų m ū s ų j a u n ų M be-
t i i s tų ve ika las , knyga , -pulki sa 
) s t i l ium, didel iu ka imo , ka i -
iečių Ir jų gyven imo pažini -
u, mie la giliu n u o š i r d u m u . 

)Vfi. lA" — ta i savos žem5s s au 
mūsų knygų lentynoje , kny -

L, s k i r t a toli pas i l ikusio mūsų 
l imo p r i s imin imui , kasd ion vis 
IkSjančiam mūsų a t m i n t y s e . 

12 psl., kaiiui 8.50 dol . 

SBakymus Ir pinigus siųskite: 
D R A U G A S 

334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111 

fe-,:i<5S^^!«i— " 

AN 
I REIKMENYS VYRAMS 

}, 111., telef. YArds 7-1272 

>inaudoti Mūsų 
RDAVIMU 

rie parduodami žemiau 
ainos. NEPRALEISKI-
)S PROGOS, KAD GA-
[ĖT ĮSIGYTI GERIAU-
BARGENUS VISAME 
E. 

i lietuviu kalba 
audoti šiuo išpardavimu, 
10 9:30 iki 2 vai. po pietų 

^ 

>0 • • • 

A V I N G S 
CIAT10N 

Chicago 32, III. 
i 3-6719 

APDRAUSTA 
)0 
j Div idendus 

: ^ 

Sekretorius 
ri'i'it"TIiiKrn" i«T Vnii'. m^f> 
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Waterbury, 
Lietuvai laisvinti sudėjo per 

$2,000.00 

Praėjusį sekmadienį įvykęs 
Lietuvos nepriklausomybės at-
steigimo 35 metų sukakties mi
nėjimas praėjo sėkmingai ir iš
kilmingai. Prasidėjo iškilmin
ga Suma Šv. Juozapo par. baž
nyčioje. Specialus (kun. Gurk 
lio, MIC) pamokslas, komp. A. 
Aleksio puikiai diriguojamo cho 
ro giedojimas (su Malda už Tė 
vyne, Neapleisk Augščiausias, 
Liet. Himnu) jaudino žmones' macijos konkursą; šias vairžy 
iki ašarų. 

Vakare tos pačios parapijos 
šaunioj auditorijoj įvyko pra
kalbos ir neilga dainų progra 
ma. Ją pradėjo ir vadovavo 
Alto skyriaus gabus ir uolus 
pirm. komp. Aleksis. Jis diriga 
vo ir chorui, padainavusiam ke 
lėtą patriotiškų dainų. Invoka-
ciją atkalbėjo kun. A. Oebato 
rius, atstovavęs į kun. Simonai
čio laidotuves išvažiavusį klebo 
ną kun. J. Valantiejų. 

Pagrindinę kalbą pasakė Alto 
pirmininkas ir "Draugo" redak 
torius L. šimutis. Be jo kalbė* 
jo adv. K. Kalinauskas, SLA 
pirmininkas, ir VVaterburio mė 
ras R. Snyder, kuris pareiškė, 
kad po prezidento Eisenhovver 
pasisakymo apie slaptąsias su 
tart is , randasi daug daugiau vii 
čių išlaisvinti pavergtąsias už 
geležinės uždangos tautas. 

Pažymėtina, kad aukų minė 
jime vvaterburiečiai sudėjo Lie
tuvos laisvinimo reikalams (Al
tui) $2,050.00. Stambesnes au
kas įnešė: Liet. Bendruomenės 

.skyrius per $500 ($150 solidaru 
mo mokesčiais — 40% ir kitus 
sudėjo nariai) ; šv. Juozapo 
bažnyčioj aukos (ačiū kleb. kun. 
Valantiejaus palarikumui) per 
$325; Tremtinių B-nės draugi 
ja — $150; Tarnas Matas $100; 
Tautininkų Sąjungos skyrius 
$100. VVaterburio Alto skyriui 
kvota paskirta $3,000. Ją žada 
užpildyti ir tai dar su kaupu. 

VVaterburio dienraščiai pla 
čiai ir gražiai lietuvių surengtas 
iškilmes aprašė. Taigi, kelerio 
pai Lietuvai nusipelnyta: stip 
riai paremti laisvinimo darbai 
ir jos vardas plačiai išgarsintas. 

Philadelphia, Pa. 
Skelbiamas konkursas 

Nepriklausomybės Šventės, 
Vasaro 16, proga, A. L. Sąjun
gos "Ramovės" Philadelphijos 
skyrius lietuviškajam jaunimui, 
lankančiam Philadelphijos pra
džios mokyklas (viešąsias ir pa
rapines), skelbia konkursą. Kon 
kurso komisiją sudaro: M. Vaiš 
nys, ramovėnų atstovas, kun, 

adresu: Petras Balčius, 1424 S. 
3rd St., Philadelphia 47, Pa. 

Šiuo ramovėnų skelbiamu 
konkursu tenka tik pasidžiaug
ti, o mokyklų mokytojai ir tė
vai turėtų paraginti, kad jauni
mas kiek galima skaitlingiau ja
me dalyvautų. 

Tenka prisiminti ,kad Kalėdų 
eglutės proga A. Januškevičius, 
gaminąs virtuvinius baldus, bu
vo paaukojęs gražų staliuką ir 
dvi kėdutes, apie 30 dolerių ver 
tės, ir pavedęs Lituanist. mokyk 
los mokytojams pravesti dekla-

bas laimėjo Kaulinytė. 
Baigė studijas 

Sausio mėn. pabaigoje Vytau
tas Vidugiris ir Liūtas Jurskis 
baigė prie Temple Universiteto 
esantį Technikos Mokslų Insti
tutą, gaudami Associate in Tech 

sekretoriumi J. Pečiulis ir val
dybos nariu Genčauskas. 

Naujoji valdyba yra pasiry
žusi šiais metais kiek galint iš
plėsti savo veikimą. Tuo rei
kalu balandžio 12 d. 6 vai. va
karo šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos salėje ruošia didžiulį 
vakarą — koncertą. Programo
je dalyvaus solistė Izabelė Mo
tiekaitienė ir jai akompanuos 
jos sūnus, be to, dalyvaus se
serys Blandytės, kurios dainuo
ja kvartetu, o joms akompanuos 
Vyt. Jančys. Visi dalyviai iš 
Chicagos. Numatoma, kad bus 
dovanų paskirstymas ir šiaip 
visokių įdomių įvairenybių. 

Valdyba turi vilčių, kad į šį 
vakarą — koncertą gausiai at
silankys ne tik tremtiniai, bet 
ir senesniosios kartos lietuviai 
ir čia gimę, augę lietuviškos kil
mės žmonės. 

Prel. K. Bičkauskas išvažia
vo vienam mėnesiui pailsėti į 
Hot Springs. Prelatą pavaduo-

DIENRASTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

KANADOJE 
Windsor, Ont. 

Radijo pusvalandis 

VVindsoro miesto lietuvių ko
lonija nedidelė, bet lietuviškos 
veiklos atžvilgiu labai veikli 
Šiais metais sausio mėn. jai 
turėjome du kultūrinius paren
gimus: sausio 10 d. "Pirmai 
Skambutis" — atliko Hamilto 
no dramos teatras "Aukuras", 
vadovaujamas p. Dauguvietytės 
Kudabienės. Sausio 31 turėjo
me koncertą — atliko Toronto 
Universiteto muzikos fakulteto 
studentas, bosas baritonas Vac
lovas Verikaitis ir studentė 
pianisto Ruth Schipman. Abu 
parengimai praėjo su dideliu pa 
sisekimu. 

Dabar visu kruopštumu ruo
šiamasi Vasario 16-sios minėji
mui. Vargonininkas p, Sinke-

bažnyčioj. Po pamaldų tuoj per 
įkeliama iia pat į kroatų salę. 

Šeštadienio vakare, t. y. va
sario 14 d., 6 vai. 10 min. Wind 
soro didžioji radijo stotis CBE, 
banga 1550, anglų kalba duos 
pranešimą, lietuviškų plokštelių 
muziką ir himną. VVindsoro ir 
apylinkių lietuviai kviečiami pa
siklausyti Lietuvai skirto radijo 
pusvalandžio ir gausiai daly vau 
ti minėjime. 
Apyl. V-bos jgal. J. Ražauskas 

ja kun. dr. P. Celiešius.o jam v i č i u s a p y i į n kės v-bai padedant, 
niąue laipsnį šildymo ir vėdini- talkininkauja TT Jėzuitai iš Chi, s u o r g a n i z a v o chorą, kuris pir-

"' \mą kartą Vasario 16-sios minė-mo srityje. Abu bestudijuoda
mi parodė nepaprastą ryžtą, nes 
kartu turėjo pasirūpinti ir pra
gyvenimu, naktimis dirbdami. 
Abu baigusieji jau pradėjo dirb 
ti didžiulėje Philco bendrovėje. 

V. S. 

Omaha, Nebr. 
Mokyklos statyba eina pirmyn 

Eidami į mokyklą matome, 
kad jos statyba eina pirmyn. 
Jau žemėje iškasti ir išcemen-
tuoti dėl šilimos vamzdžių įvedi 
mo tuneliai ir pradedama dėti 
pirmojo augšto grindys. Pasi-
caikė ir geras oras, kad statybą 
galima varyti pirmyn. 

Pristatoma šeši mokyklos 
kambariai, šildymo kambarys ir 
greitosios pagalbos kambarys. 
Naujas priestatas bus dviejų * ?>**«*. ^ ^ ^ 

cagos 
Kun. S. Kulbis, SJ, buvo at

važiavęs užpraeitą sekmadienį 
(vasario 1 d.) padėti kun. P. 
Celiešiui. Jis yra gerai žino
mas Kanados lietuviams, nes 
yra buvęs kurį laiką lietuvių 
tremtinių kapelionu ir yra kelis 
sykius tremtinius lietuvius ap
lankęs įvairiose Kanados vieto
se. Be to, jam yra gerai pa
žįstama ir Kanada ,nes po kelis 
kartus yra pervažiavęs skersai 
ir išilgai lankydamas lietuvius. 
Harbore po pamaldų aplankė 
savo pažįstamus ,su kuriais jam 
teko susipažinti belankant lietu
vius New York valstybėje prie 
Kanados sienos. 

šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos ribose 1952 metais mi
rė 9 žmonės, jungtuvių buvo 7 

jime išpildys meninę dalį. šeš
tadieninės mokyklos mokytoja 
p. Statkevičienė su vaikučiais 
^uošiasi taip pat pasirodyti sce 
noje. 

Užkviestas ir iš Chicagos Dr. 
Pijus Grigaitis ir skaitys paskai 
tą. Minėjimas prasidės vasa
rio mėn. 15 d. sekmadienį 11 
vai. 30 min. 1479 Albert Rd. 

augštų, sujungtas su sena mo
kykla. Visas pastatas bus 281 
pėdų ilgio ir 50 pėdų pločio su 
visais moderniais įrengimais. 
Jis bus panašus į pirmą raidę 
Lietuva. Kai orlaiviai skris per 
pietų Omahą, tai mūsų mokyk
la bus matoma kaip raidė L. 

Parapiečiai dosniai aukoja 
statybai 

Yra šeimų, kurios aukojo po 
128 dolerius mokyklos statybai. 
Be amerikiečių ir senų lietuvių 
prisideda ir tremtiniai. Auko 
jo po 128 dolerius: Benediktas 
Cejauskas su žmona, Alpha Mi
kėnas, ponia Gutoski, ponai Sa
bučiai, ponai Jasnowski, ponai 
Virbickai, ponas Vincas Uždavi-
nis, ponai Krikščiūnai, ponai 
Baską; 100 dolerių ponai Navic 
kai, p. Vincas Merkevičius auko 
jo 70 dolerių ir p. Vladas Meš-
kūnas 50 dolerių. Kiti . aukoja 
po 16 dolerių mėnesiui arba 4 

Vasario 16-sios minėjimas | 
įvyks vasario 15 d. Jis prasidės , 
iškilmingomis pamaldomis šv., 
Kazimiero bažnyčioje, Gary , ' 
Ind. ir šv, Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje Ind. Har-
bor, Ind., 11 vai. ryto, o iškil
mingas aktas bus 6 vai. Ame-
rik. Leg. Vytauto Posto salėje, 
1625 W. 15th S t , Gary, fcid. 
Bus prof. G. Galvanausko pa
skaita, sveikinimai, meninė pro
grama, kurią išpildys Pr. Bič-
kienė ir S. Adomaitienė, Ind. 
Harbor choras ir tautinių šokių 
ansamblis. 

Vasario 16 d. 7:30 vai. vak. 
šv. Pranciškaus bažnyčioje bus 
pritaikintas pamokslas, kalba
ma? rožančius už žuvusius ir 
žūstančius dėl tėvynės laisvės 
nuo žiauriosios bolševikų ran
kos. 

Praeitais metais šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos metinį 
mokestį sumokėjo šeimos ir pa-

dolerius į savaitę iki sumokės v i*™ a i asmeny? viso 583 mo-
Raila. Bendruomenėn atstovas, 1128 įioleri m. Matote, labai no J kėtojai, kurįų tarpe 112 naujieji 
A. Impulevičius, šeštadieninės i rimai kad sumažinti $136,000 a t d y f tremtiniai. Jis suda-
mokyklos tėvų komiteto atsto
vas, J, Krakauskaitė ir P. Bal
čius, šeštadieninės mokyklos mo 
mokytojai. Komisija skiria šias 
temas: Vyt:vjt6 santykiai su 
kryžiuočiais, 2. Kodėl mes šven* 
čiame lapkričio 23-ją dieną ir 
3. Mano pareigos lietuvių tautai. 

Rašinėlis privalo būti netrum 
pesnis, kaip dviejų puslapių. 
Maksimumas neaprėžtas. Raši
nėliai turi būti įteikti iki š. m. 
gegužės 1 d., ir sprendimas bus 
paskelbtas baigiant Šeštadieni
nės Lituanistinės Mokyklos 
mokslo metus. Už geriausius ra 
šinėlius skiriamos trys premi
jos: $15, $10 ir $5. Užtikrinti 
sprendimo bešališkumui, rasinė 
liūs pasirašo slapyvardžiu, o at
skirame voke pažymi savo pa
vardę, vardą, gimimo datą ir 
vietą, mokyklos pavadinimą ir 
skyrių, o voko viršuje pažymi 
savo slapyvardį. Konkurso ko
misija pasilieka sau teisę raši
nėlius skelbti spaudoje arba per 

TRINKS 
IMUICAN ElUMff 

BITTfRWINE 

Įspėjimas 
DAUG TTKSTANCIU SERGA 

„8-Jq dienų flu" 
Nepaprasti oro pa

sikeitimai šią, žiemtj, pa 
veiks tūkstančius žmo 
nhj su slogom, musku
lų gėlimais, skaudėji
mais ir daugyuo simp
tomų paprastai pasi
reiškiančių BU lnfluen-
za. Jei jūs turtto augs 
tQ temperatūra arba 
Šiurpulius, a rba jei jau 
clatS.1 nesveiki, tad go 
riausial pasikviesti gy
dytoją. Jūs gali to ap
sisaugoti nuo flu gerai 
pasiilsėdami; apsisau
godami nuo peršali
mo; ir užlaikant vidu
rius kaip reikiant liuo-
sus. Nuo 1887, tūks
tančiai žmonių Ima 
Trlncr'3 Btttcr Wlno 
dSl pagelbėjimo vidu
rių reguliavimo, Tii-

w ncr'a, sų t inkama kom 

binacija 'nuostabiai -— 
veikiančiomis gamtos šaknim, žolčm 
bei kitais augmenimis, skubiai, pa
tikimai veikdamas, suteikia pagei
daujama palengvinimą nuo vidiniu 
užkietėjimo bei jo simptomų Tri-
ner's Bitter Wine jums pagelbSs ko
voti su flu simptomais per š) no-
HVftiUft sozona. Nusipirkite Triner's 
šiandien ir lai jo malonus skonis, vi
durius liuosuojautis veikimas jums 
pasitarnauja. (Pastaba: Jei negali
te gauti Triner's jOaų niekiamojo 
k r a u t u v ė j e , a t s ių sk i t e $1.50, k a r t u su 
.hT.su k r a u t u v e s va rdu , š iuo a d r e s u : 
Jos. Triner Corp.. 4053 W. PMllmore, 
Chicago, ir didele 18 oz. bonka Tri
ner's bus jums tuojau pasiųsta, ap
mokėtu prisiuntimu). 

TRINER'S BITTER VVINE 

S 0 P N I E B A R Č U S 
LIETUVIŠKOS VAKAItl SKOS 

RADI0 PROGRAMA 
IS WGES Stoties — Banga 1390 

PIRMAD. iki PENRTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryto 

ŠFSTAP. 8:30 iki 9:30 ryte 
Iš tos pat stoties PIRMADIENIO 

vakare ano 7 Iki 8 vaJ. 

7121 SO. ROOKWELL ST. 
Chicago 29, 111. HEmlock 4-2418 

r 3 m 

Skip's Liąuors 
5511 South Damen Avenue 

WAlbrook 5-8202 

IMP0RTED 
KIJAFA 

190 PR00F 
GRAIH ALC0H0L 

$J49 
Filth 

$499 
Fifth 

i -

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
t.ONGINES, WITTNAUER, BULOVĄ 
ir kt. šveicariški laikrodžiai t ikra 

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

R A D I JO V A L Ą N D A 
Cleveland, Ohio 

Klaupki tės lietuviškos nulio progra* 
mos per WSRS stotj. 1490 banga 
kiekvieną penktadieni 7 vai. vakaro. 
Programą tvarko Lietuvių Radio 
Klubas. Pirm. Juozas Stempužis, 1152 
Dalias Rd., tel. SW 5-1900. Progra
mos vedėjas Balys Augimus, 1567 E. 
70 St., tel. KX 1-539 3. Skelbimų rei
kalais kreiptis | Vacių Ilocevičių, 
1319 E. 89 St., tel. RA 1-9930. 
• n 

SIUVAMOS MARINOS 
Ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CEHTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

CIGARETTES $1.85 CART0N 

0LD L0G CABIN 
KENTUCKY B0NDED 

B0URB0N 
$339 
Filth 

THREE STAR HENNESSEY 
C0GNAC $509 

Filth 

$399 
Filth 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 
& + 4.— s <• 

SOUTHERN 
C0MF0RT 

£9 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
A N D I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd • Chicago 8, III. 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Preu »Ttt VI rglnia 7-77A7 
Savings Insured to $10,000 by F. S. L. I. C 

BSS^T; ^^s^W3^L wm^M*^ w&m: ^i C^>„ ^<?^W^ :S'- *-s^W 
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SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
55451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 Ir 79 

i 

skolą ir kad paskui nereikėti! j r o i š ^ n d r o skaičiaus apie 20%, 
mokėti tokių didelių nuošimčių. S a u s i o m ė n - pabaigoje vietos 

Rengiama vakarienė 

Statybos komitetas rengia s. 
m. vasario mėn. 15 d. vakarie
nę statybos reikalams. Staty
bos komitetas platina vakarie
nės biletus ir stengiasi gauti 
aukų ir dovanų, kad įgijus dau
giau pelno statybai. Linkiu ge
ro pasisekimo darbščiam komi
tetui. Vietini:; 

Indiana Harbor, Ind. 
įvairios žinios 

Vietcs BALF skyrius neper
seniai turėjo metinj narių susi
rinkimą, kuriame buvo padary
tas platus praeitų metų veikimo 
pranešimas, i Iš pranešimo ma
tyti, kad valdybos daug ir nuo
širdžiai dirbta. Be to, šiems me
tams išrinkta nauja valdyba iš 
sekančių asmenų: pirm. A. Pauk 
štelienė, vlcėpirm. kun. dr. P. 

radiją. Rašinėlius siųsti šiuo Celiešius, kasininku fraaiiokas, 

lietuvių parapijos klebonas pr?l 
Kazmieras Bičkauskas parapi
jos biuletenyje paskelbė praeitų 
metų pajamų ir išlaidų apyskai
tą. Pajamų turėta $27,247.08 
ir išlaidų $27'127.24. š. m 
sio 1 d. kasoje buvo $119.84. Be 
to, parapija dar liko skolinga 
$500 už paimtą medžiagą dėl 
vaikų darželio statybos. Dl-
džausia auka gauta iš Inland 
Steel fabriko $250. Dėl naujo
sios statybos padaryta išlaidų 
$7,317.83. Parapijos pirmas pik 
nikas — birželio 21 d., ant
ras — rugpjūčio 23 d., o para
pijos vakarienė '— spalio 24 d 

Jonas Ervydis 
įėmm 

Areštavo kunigą 
Agentūra CIP praneša, kad 

Welten parapijos (Berlyno apy
linkėse) katalikų kunigas nese
niai buvo sovietinės policijos 
areštuotas. Todėl, tuojau nutruk 
ko visos pamaldos VVelten baž-
nyči6je. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RC*I f 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3089 Sa HALSTED ST. 

Tel. VIctory *2-1272 
APKArNAVlM* IR P R B k l Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAM K 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. lyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais Ųtl 3 vai, vakaro 

Skaitydamas pulk. J. Petruičio 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
atsiminimų bei pergyvenimų kny-
M LAISVĘ GINANT, 
supras! anuometini lietuvių tau-
tos pasiryžimą siekti laimėjimo 
pfiefi gausingesnius priešus. Pui-
Ki dovana jaunimui. Neišsemiamas 
Šaltinis paskaitininkams. 

Knyga parašyta gyva kalba, pa 
traukli, kaif) nuotykių romanas. 
Dr. L. Bistras savo įžangoje ją 
puikiai įvertina. 200 psl., kaina 
2 doi. 

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

• $8S4 iki* Oakley Ave. 
Chicago 8, I1L 
os knygos paSiUflčiaiio& | 

pafetu. 

Prieš-pavasarinis 

IŠPARDAVIMAS 
Dabar, prieš pavasario se

zoną ir kuinų pabrangimą, 
galima nusipirkti gerą var
totą mašiną už nebrangią 
kainą. Štai keli pavyzdžiai iš 
didelio MILDA BUICK pasi
rinkimo: 

1952 BUICK Super 
Riviera $2595.00 

1951 B U I C K , Special 
4 door $1795.00 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2195.00 

1951 BUICK 2 door 
Dynaflow $2045.00 

1951 FORD V-8 Tudor 
Overdrive $1345.00 

1951 FORD 6 Tudor $1245.00 
1950 FORD V-8 

Tudor $1045.00 
1950 BUICK Special 

4 door $1245.00 
j 1949 DODGE 4 door $845.00 

1949 BUICK Super 
4 door $1145.00 

1948 PACKARD Super 
4 door $795.00 

1948 BUICK 4 door 
Dynaflow $995.00 

1948 OLDSMOBILE 
4 door, Hydra-Matic $795.00 

1947 CHRYSLER 
4 door $695.00 

1947 BUICK 4 door . . $695.00 
1947 KAISER 4 door $545.00 
1947 FRAZER 4 door $395.00 
1941 BUICK 4 door . . $245.00 

K E L I O N Ė S : 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname bUettu, vie&bučlug Ir Hutvarkome visu? gn kelione «urt£tii0 
dalykus. TURIM K LIETUVIŲ SKYRIV'. Pildome afidėVitus. Keliones 
planuokite iŠ anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais ta ip ir laivais, tat bfisite tikri, kad tikrai (rausite vietas. Pirk
dami bUetus pas mus nemokysite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei 1 geležinkelio stoti a r aerodromą, nes 
vts« ta i a«1fks(te v i e n o j e v«#«*ole — PAR MI'K 

l ^ ; ^ 

I 
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Kviečiame ateiti, pasižiū
rėti puikiųjų 1 9 5 3 metų 
BUICK'ų. Turime didelį pa
sirinkimą visokių modelių įr 
spalvų. 

MILDA BUICK, INC. 
SALES AND SERVICE 

907 West 35th Street 

UUayette 3-2022 
• CJfICACfO 9, ILL. | 

r? 

*m ^vfv 
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Išėjo iš Spaudos — 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 

Šios knygos autorius vysku-Vietoj 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 
DOLERIAI 

• 

• • 

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

\ : 

Rašykite „DRAUGUI" 
2334 So. Oakley Ave., Ghicago 8, iii. 
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Pajieškojirnai P A D Ė K A 

T>mmAštri$ DRAUGAS, CHICAOO, ttxDfois 
! » • • • • 

jvjew | Mrs. H. .Tasper nuoširdžiai de-
j koja žemiau išvardintiems asme^ 
; nims, kurie savo pagalba iv auko

mis įgalino Kalėdų proga atlan
kyti ir apdovanoti Labdarių Są
jungos prieglaudos gyventojus: 
kun. J. Vyšniauskui, L. Ezerski, 
Julia's Restaurant, Mr. ir Mrs. 
Lukas, E. Jacobs, A. Uzmecki, J. 
Krikščiūnas, E. Ostroski, A. Sle-
ven, U. Radžius, Mrs. Jasas, M. 
Statkus, A. Rakauskienei, A. Sa-

M. 

Lietuvos gen. konsulato 
Yorke pajieškomi asmenys: 

Angrabaitis, Juozas 
Barauskaitė-MilčinauskienS, Ur

šulė, jos vyras Milčinauskas, An
tanas ir jųdviejų sunūs Antanas 

Barauskas, Aleksas 
Džiugas, Jonas, iš šilų k., Kre

kenavos v., Panevėžio ap. 
Grajauskas, Kazys 
Juodka, Adolfas, Albertas, Ka

zys ir Petras, iš Galinių k.,. Sala- j baliauskienei, Mrs. Gudzunas, 
ko v., Zarasų aps. Mossey, A. Mikutienei, Rimkienei, 

Juškevičiūtė-Kačka, Antanina, Valauskienei, Stoklosa, Rocks, 
iš Krekenavos par., Panevėžio Gregoravičiui Al. Tunkis, A. Ne-
apsk. 

Liutkevičius, Pranas, iš Kėdai
nių apskr. 

Mikalauskienė-Struopaitė, Mari
ja. 

Milašius, Bonifacas, iš Galinių 
km.. Salako v., Zarasų aps. 

Milašius, Bonifacas, iš Protku-
nų k., Salako v., Zarasų apsk. 

Norkus, Adomas, iš Alsėdžių 
m.. Telšių apsk. 

Ostrauskaitė, Mikase, iš Radvi
liškio 

Paulauskas, Vincas, gimęs ir 
gyvenęs Chicagoje 

CLASSIFIED 
a e • * • • * • *q=e u i. ui i m 

Trečiadienis, vasario 11, 1953 
S 

HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

munienei, Kuzinas, J. Kinčinas. 
Laurinavičienei, Miss Gurskas, Za-
bulevičienei, K. Paraukas, Bolaus-
kas, Miss Williams, E. Eprifims. 

HELP WANTED VYRAI 

'TRODUCTION 
WORKERS" 

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

2334 So. Oakley Ave. 
Te!. VIrginia 7-6640—7-6641 

KKAL KSTATE 

ARTI ARCHTCR * CICFRO A V F . 
Savininkas parduoda naujo murini 
narna. 4 kam b. pirmame augste. 2 
kamb. virAuje (iftnuomavlmui), 2 vo
nios, koklini! virtuve". Pilnas rūsys? 
"foreed bot. air"—karstu oru ap
šilti. Du atskiri jPjimai 2-am augstul. 
$H\8oo, arba už geriausia, pasiūly
mą. RKUanoo B-68ST. 

HELP WANTED — VYRAI 

T W W » — O W > į i » • » » » » » » • » < 

M E N 
Factory Work 

$1.49 starting rate 
Steady work 

. Choice of shifts 
Excellent working 

conditions. 

GENERAL FOODS CORP. 
4100 W. Fillmore St. 

ISNUOIVIUOJAMA 
i šnuomojamas 5 kamb. apstatytas 
butas. Pageidaujama dirbantieji žmo 
nfs. Kreiptis — 

5002 8. Justino St. 
( l^me augste) 

If you want a jpb that is per-
manent. Where there is ad-

K r ^ i p ™ Vaitfekusja' ** ^ ^ v a n ^ e m e n t &**** P a y o n P i e c e 

Raižvs. iš* Pažėrų k., Vilkaviš- w o r k - Convenient transporta-
kio apsk. tion. If you live North or 

VlV?nvm\n ^ s k * ' 1Š P e Ž e r i U k " N o r t h w e s t U n i o n s h ° P w i t h 

RHcbelis. ^azys employee benefits. Fast grow-
?akalau«?k*»s, Povilas, iš Ukmer- I ing Company with new pro-

gės apskričio Iducts. Why not investigate? 
Savickas. Jonas, iš Girstupio k., ' Kauno apsk. 
StuoEfis, Juozas, iš Maskoliios 

k.. Skrebotiškio parap., prie Pa^ 
svf i lH 

Vairiekauskas, Antanas, iš 
Ažuolupio k.. Šakių aps. 

Zachries (Zakrysa ar Cakryza) 
FrM 

Zdramys, Antanas ir Jonas, iš j 
Vilkaičiu k., Konstaučių parap., 
Telšių ap. 

Žeimvs. Kazimieras ir Mykolas, 
iš Rudakiškių k., Salako v., Za
rasų (Ežerenų) aps. 

Jieškomieii arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
lieki i: Cnnsuht"* General of 
Lithuania. 41 W. 82nd S i , New 
York 24, N. Y. 

HELP WANTED — VYRAI 

YOUNG MAN 
for 

SALES & STOOK W O R K 
40 — hr. wk. Steady. Good earnlnR-s. 
Tlmo & H for ovortlme. Opportunl-
ty for advaneement. 

Call in person 

UNITED CHEESE CO. 
003 \V. l iamlolpli 

Ar jieSkote nuolatinio darbo, su go- i 
rom sąlygom, kur darbininkai yra 
{vertinami 1 Mums reikalingas vy
ras d 51 

PARTS A STOOKROOM 
Pageidaujame patyrusio, bet Imsime 
mokyti sąžininga darbininką. Puiki 
proga išmoku mūsų biznj. Bendro
ves priedai. Saukite — 

DAnulie 0-0820 

We have openings for 

• ASSEMBLERS 
• MACHINE OPERATORS 
• WELDERS 
• STOCK CHASERS 

• POLISHERS-BUFFERS 

• INSPECTORS 

Apply —. 

6501 W. Grand Ave. 
(near Fullerton & 

Narragansett) 

IŠMOKITE AMAT^ 

Reikalingi vyrai, turinti šiek 
tiek mechaniško patyrimo, iš
mokti specializuotą amatą. 

I-a, 2-ra, ir 3-čia pamaina 
Viršvalandžiai 

Reikia suprasti anglų kalbą. 

Kreiptis — 

NATIONAL LEAD CO. 
1710 S. Peoria S t 

CAnal 6-3710 

Ext. 280 

ONLY $9,500 BY OVVNER 
I /2 Story horne 7 rooms (2) Front 
entranccs, 2 car. gar. Stoker H. W. Moat. 
Perfoct locations for Doctor, Florist, 
Tailor, Pet Shop or Bcauty Salon etc. 
Garage suitable as vvelding or auto re-
pair shop etc. 

6445 South Ashland Avenue 
VVAlbrook 5-7043 

' I 1 ' I I I m 1 m I 

BEAUTIFUL NEW DE L U X E RANCH 
Home on 75x135 f t. lot. Cas heat; air 
conditioned. 5 rooms. Many extras. 1 l/s 
Garage. $16,000. 

CHAS. PLOSZEK 
Custom Builder, Fine Homes 

7049 West 81st Place 
Sumrnitt 864-M-2 Oak Lawn, 111. 

G E R A S investmentas. geros paja
mos. Medžio Ir nul io apmušimai ir 
mūro pamatas. Susideda iš 2-5 kam; 
butu, 4—3 Ir 1—2 kamb butas. Nau
ja š i ldymo sistema Ir karšto vandens 
š i ldymas su vamzdžiais; 3 autom. 
garažas, kiti butai su baldais. Pui
kiausios sąlygos. 7311 Champlain. 
Skambinkite savininkui vakarais pa
sitarimui. HUdson 8-2393. 

Kampas 59th ir S. Oakley Ave. 
4 tušti sklypai. Prie geležinke
lio. Vieta tinkama fabrikui ar
ba gazolino stočiai. Kreiptis — 

N. WILLIAMS 
5227 S. Kimbark Ave. 

MIdway 3-0050 

Illinois Central R. R. 
NEEDS 

150 Switchmen to put 5 day 
work week in effect. Start 
$15.78 per day. Experienced or 
vvill train men. Age 17 to 44 
Check these „Job benefits". 

• Paid vacations 
• Federal Pension Plan 
• Federal Sickness and 
• Unemployment coverage. 
• Hospital Plan 
• Group Insurance 
• Other employee benefits 

Work South & South West side 
of city. Mušt have 20-20 vision 
without glasses. 

Apply — 

EMPLOYMENT OFFICE 
Room 101 

109 E. Boosevelt Road 
(Michigan Ave. a t Roosevelt 

Road) 

rmicirr PARKK 
Išnuomojamas mieg. kamb. Su val
giu ar be. 

4<WI S. \Vnshtenaw Ave. 
(2-as augStas Iš priekio) 

REIKALINGAS BUTAS 
» o »mm m t 

4 SUAUGUSIŲ asmenų šeima 
ieško 5—6 kambarių buto. Pagei
dautina su garažu, šaukite: 

YARDS 7-5393 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domitSs nuolatiniu darbu su už
tikrinta ate i t im? Turime keletą, vie
tų d$l 

G E N E R A I J OLEBK-TYPJSTS 
Pageidaujame patyrusiu., bet imflim** 
budrias naujai pradedančias. Malo
nios darbo sąlygos, Įvairios pareigos. 
5 d., 40 vai. sav., gausus priedai. 
Proga vartoti savo iniciatyvą. Kreip
tis pas Mr. Bromberg. . 

D U P U - C O L O R PRODUCTS 
INC. 

2440 S. MichigAn 
CAlumet 5-3734 

CO., 

- « • • • » • • • • 

Trijy suaugusin asmenų seimai rei-
kalingas 4 ar G kambarių butas. 
Pageidaujamas Brighton Parko. 

Skambinti nuo C vai. vale. tel. 
Y Artis 7-05(13 

PROGOS — OPPRTIftftTIES 

M'NCHROOM * COyFKOTlONERY 
Užkandine Ir saldainiai. Pilnai jreng-
n. ^u "fountain" ir "ioe cream" 

mafilna. įsigyvenusi apylinkes klijen-
tura, ideali vieta porai. Prieinama 
•momn. gera sutarti;'. lAejna } pen
siją, nori skubiai parduoti, teisingai 
įkainuota. 784H OottOge (Jrove Ave. 

P l l l m a u 5*0103 arba 
STe\vart 3-9274. 

GIRLS — WOMEN 
I^engA'as darbas spyruoklių gamini
mo dirbtuvėje. Geros darbo sąlygos, 
Svari dirbtuvę. Išmokysime sąžinin
gas darbininkes. Gausūs priedai. 

Kreiptis — 

WESCO SPRING CO. 
2266 S. Archer Ave. 

PIRKITE APSAUGOS BONUS 

BEAI'TY SHOP 
Rūsy Rvanston locatlon, established 
25 yoars. fine opportunity for hair 
styllst. Reasonablo ront. Prleed rigbt 
for immediate sale duo to other 
interests. Mušt be seen due to other 

817 Dcmpster St. 
Greenleaf 5-1 l i s or Unlverslty 

4-3220 Kvenings. 

DfiMBSIO KEPĖJAMS! Ar jūa 
norite praturtėti? Aš turiu idealią 
vietą šiaurinėj miesto daly ir pa
dėsiu jums finansiškai. Skam
binkite: 

AMbasador 2-8374 

HELP WANTED MALĖ 

# 20 NAUJI "OIL FIELDS" IR 175 PRODUKTINGI 
ŠULINIAI ATRASTI 1952 METAIS 
WILLISTON BASIN 

Dešimčiai metų aliejaus ir gazo sutartys—"leases" parduo
damos devyniose "eounties" South Dakotas daly Williston 
Basin po $2 už akrą. 

Pasiųskite kuponą, telegramą arba telefonuokite f Dept. L 
E. F . WHITE, JR. 

628 F & M BANK BLDG. TELEPHONE 
ABILENE, TEXAS 48471 

Prašau atsiųsti daugiau informacijų apie jūsų aliejaus ir 
gazo sutartis. 
Vardas 

Ad resas 

Miestas Valstybe 

Rxceptlonally Hlgh Hourly St Piece \vork Ra r n ings now belnjr 
offered at 

B 0 R G & B E C K 
Wo aro hiring1 

• TOOL * 1>IK FIAKRUS — • MACHINE OPRRATORS 
ASSRMHM KS • MACHINR RKPATRMEN 

• PUNCH PRIOSS OPRRS< • MIli lAVRKJHTS-INSPKCTORS 
T>ay~ & Ntfi-M Shil'ts open. Ronus for nig-ht \vork. Good workir\fir. 
eoiidltlons, completo employee beneflt plan. If a steady job wlth 
a bettor than averajce starting- rate is \vhat you wnnt than apply 
now* for personai lnlouview. 

B 0 R G & B E C K 
DIVISION OF BORG WARNER CORP. 

5950 West 66th Street 

Sa 
Emjployment offico open datly 7:30 a. m. to 5 

Snturday 8 a. m. to noon 
m. 

RESTORANAS 
Gerai e inąs biznis, guli būti dar pa-
didintas. Pilnai įrengtas. Gražios gy
venimui patalpos užpakalyje, ideali 
vieta porai. Prie inama nuoma, 6 m. 
sutartis. Pamatę Įvertinsite, nebran
giai parduoda, tik už $2,600. D51 li
gos nori skubiai parduoti. 

1300 \V. Madison St. 
TAylo* 9-8798 

W 0 M E N 
GENERAL FACTORY WORIC 

Good pay. Steady. 

• Congenial working 
conditions. 

• Liberal Employee benefits. 
• Paid Vacation. 

Apply — 
10 a. m. to 5 p. m. 

See Helen Nelson 

F. D. FARNAM & CO. 
4940 W. Ftournoy St. 

PARDAVIMUI kirpykla su 5 k5-
d§m, Calumet City, jsteigta prieš 15 
metų. Gerai einas biznis, pilnai 
įrengtas, prieinama nuoma, gera su
tartis. Parduoda už $1,750 greitam 
pardavimui Priežastis — kiti susi
domėjimai. 68G Stato Liino Avenue. 
Hussel 8 t 09. 

MAISTO KRAUTUVE Siaurinėj 
miesto daly, su 4 gražiais kamb. bu
tas užpakaly. į s te igta gera klientūra, 
prieinama nuoma, idealu porai, turi 
būti pamatyta jvertinimui, parduoda 
už $3,250 greitam pardavimui. Par
davimo priežastis — Ilga. Skambin-
kito savininkui dOrnelia 7-4795. 

f 
ATLAS BOXMAKERS, INC. 

turi keletą darbų 
CORRUGATED AND FOLDING PAPER BOX MAKERS 
Patyrimas nereikalingas, bus priimami ir sąžiningi pra
dedą darbininkai. Geros darbo sąlygos, gausūs priedai; 
dienines ir vakarines pamainos. Tremtiniai kviečiami. Šiek 
tiek angliškai kalbėt reikia, šaukit telefonu pasikalbėjimui. 

5025 W. 65th St. POrstsmouth 7-3400 
# 
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FORT ST* MAttiE. ONT, ms 
N6*TI4 AMMiCA? FiRST 
piLGRlMAGS O0mt*. 

VOBAH YBT ort ft8RuA6Y IZ™J(M, 
GZAtirBD A PLENAR* MpUtCtMČi Tb 
PlLCRlMS 7D m CHATU ON STJQt£tHS 

£**$* N 

HorfurrMAM 
MTIST, PAMTED m 
mtiĘMT OF 7 « r 

"8lMOf>Of COMO _ 
8£fbX£ SH£ WAS 12. 

GERI DARBAI • • • 
Geras atlyginimas ir draugiSka vieta dirbti. 
RYERSpN 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, INO. 

2602 VVEST 16th STREET 

^ 

NE
REIKALINGA — VYRAI IR MOTERYS 

\TH£D* 
iTALY. 

t*sQ*£*6pSTSPS 
ENTRA'/Ck 

ŪP fO TH§ MĄiN g 
(įbpe wkp did'Hci 

Aoi/tf tke šame n/» 
apr^dsces. 

DRAFTSWOMEN 
to handle detail work and typing in Production planning 

department 

SOLDERERS 
girls with experience in light soldering and wiring 

JANITOR 
able bodied man for work in small factory 

• Paid vacation 
• Paid hospitalization 
t Good transportation 
• Lovv cost cafeteria 

RESEARCH CORPORATION 
743 Circle Ave., Forest Pk. 

Foresf) 6-3900 - Manrfield 6-7244 

VALYKLA -— SIUVYKLA 

--»,, Kartu presas ir sunkvežimis jei pa-
" ^ l gendautumfit. Labai žema nuoma. 

gera sutartis. Puiki progų sluvgjui. 
Pamatęs įvertinsite. D51 kitu interesu 
nori skubiai parduoti. Skambinti 
tarp 9 ir 6:30. 
5158 S, Abercleen, ATlantle 5-2080. 

1 ! ' ' • ' « i « • • n r -ii nu-i 1 1 n 1 1 j 1 1 1 • • n • 1 I I • • n 

GROSKRNiJ IR DKIi lKATESV 
KRAITTUVft 

gerai einąs biznis; gyvenamas bu
tas užpakalyje; gera proga porai. 
Turito pamatyti įvertinti. 

Susitarimui saukite: 

OLympio 2-3594 

Ar jieSkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitimi? Turime vietą 
dėl 

STENOGRAPHER—TYPIST 
Pageidaujama patyrusi, bet im
sime pramokusią mokyklą baigu
sią. Malonios darbo sąlygos. Pro
ga progresuoti, šaukite arba ma
tykite Mr. Parker. 
LINCO PRODUCTS DIST. CO. 

2155 W. 80th St. HUdson 3-0900. 
BEAŲTV SALON 

2 operator shop in new building; 
good going business in new up and 
coming business distriet; no com-
petition; lov* rent; heated: good 
reason for immed. sale sac. $760.00; 
mušt bo seen to appreciate. 

5742 So. Pulaski 
ItlOIiaiKvt 5-5121 or 
CHesapeakc 3-052-1 

Restoranas ir 2 aukštų medinis na
mas; gražus didelis 7 kamb. butas 
vlrftuje; 2 automobil ių garažas; ge
rai einas biznis; ideališka vieta po
rai; jkainuota skubiam pardavimui; 
apleidžia miestą. 

2128 S. IlnlKtfd St. 
CAnal 6-0600 arba 
HAymarket 1-4624 

Staliaus dirbtuvS ir kontraktoriaus 
biznis. Toje pačioje vietoje 75 me
tai; pilnai jrengta; nuoma $55,00; 
ilga sutartis; puiki proga t inkamam 
asmeniui; parduoda už $8,500 sku
biam pardavimui del kitų susidomė
jimų. 

4300 Berkely Ave. 
šaukite savininką Mr. Seymour 

CEdarcrcst 3-5682 

J 

Urmininkas turi darbą dčl NCR 3000 
bookkeeplng oper. Reikia patyru
sios, bet bus pri imama ir apmokyta 
baigusi. Malonios darbo sąlygos. įvai
rios pareigos, gausūs priedai, mažai 
kainuojanti kompanijos kafeterija. 
Pamatykite Mr. Rubin. Holleb & Co. 
3200 So. VVestern. PR. 0-8000. 

Dirbkite arti namų, sutaupysite 
keliones laiką ir išlaidas. 

SAMPSON CO. 
turi vietą del 

STENO-DICTAPHONE OPER. 
Pageidaujame patyrusios, bet im
sime budrią naujai pradedančią. 
Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. 5 dienų sav., gausūs 
priedai. Kreiptis— 

2244 S. Western 

Turimo pastovy darbą pajėgian
čiai mašininkei. Patyrusią, bet bus 
priimama ir gabi pradedančioji. Ma
lonios darbo sąlygos, įvairios parei
gos, 5 dienos sav., Kiti priedai, pro
ga panaudoti savo gabumus. 

Susislekito su ARTHUR W A G N E R 
Co., 1436 W. Randolph St. MOnroo 
C-7409. 

Dirbkite arti namų, sutaupyki
te laiką ir išlaidas. Turime ke
letą vietų gabiom 

TYPIST-MAšININKfiM 

Pageidaujamos patyrusios ar
ba imsime budrias naujai pra
dedančias. Malonios darbo są
lygos, įvairios pareigos. Išmo
kysime „switchboard". 5 dienų 
savaite. Apmokamos atostogos 
bei šventadieniai. Proga varto
ti savo iniciatyvą. Kreiptis tik
tai asmeniškai. 

M. CBOHN 

817 W. 21st S t 

HELP WANltEP - - MOTERYS 

WANTED GIRLS FOR LIGHT 
SHOP \VOKK 

mušt be able to read page numbers 
in books. 

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

CHICAGO 6, JT,U 

Domesio neseniai baigė mokykla pra
dekite savo karjera <Ma! 

RAŠTINĖS TARNAUTOJA 

MAŠININKĖ 

Patyrusi, bet priimsime gabijj pra
dedančia. Malonios darbo sq lygos, 
Jvairios pareigos. f> d. savaitėj. Kom
panijos priedai. Ateikit o— 

SNAP-ON TOOLS CORP 

120 N. May Street 

• COST CLERK 
• RECORD CLERK 
Some typing. Pormanent positions. 
6 day — 40 hour week. Good s ta i t -
ing salary Congenial working condi
tions 

American Spring & Wire 

SPECIALTY C0. 
816 North Spaulding 

Tel. Van Buren 6-0800 
- Ext 4. 

Ar domitės nuolatiniu darbu 
RELIABLE BELT CO. 

Turi vietą del 
TYPIST—CLERK 

Pageidaujama patyrusi, bet imsi
me budrią naujai pradedančią. 

Malonios darbo sąlygos, jvairios 
pareigos, 5 dienų sav., gausūs 
priedai. 

Kreiptis 
3127 W. Chicago Ave. 

LIGHT ASSEMBLY AND 
MACHINE VYORK — DAYS 

No experience necessary; 5 
day week; steady work; mušt 
speak some English. Good, 
clean \Vorking conditions — 
See us now. 

—•— 

Turime nuolatinį darbą gabiai 
B O O K K K E r P K R 

Pilna atsakomybS, malonios darbo są. 
lygos, jvairios pareigos, 5 dienų sa-
vaitS, proga vartoti savo iniciatyvą. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu. 

1303 S. Michfgan 
\YalMisli 2-0944 

Perskaitę ''Draugą", duokite 

j j kitiems pasiskaityti. 

Mandex Manufaeturing 
Compaiiy, Inc. 

2608 West 16th St. 
LA. 1-2300 

Here is a steady Job for u-capable 

TVPIST — G E N E R A L CI-F-IIK 

Experienced but wili consfder trained 
graduate. Ploasant working condi
tions, diversifiod d uties, 6 day w<»ek, 
apply ^ 

, lAXi ; IJVINĄSTON R A K E R V 
?."»4I S. Slnte St. 

GENERAL OFFICE 

TYPIST 
Permanent, 5 day — 40 hour 

vveek. Good starting salary, 
congenial vvorking conditions. 

• Free hospitalization 

• Free insurance 

Apply 

Hansell Elcock Co. 
485 W. 23rd Place 

Phone CALUMET 5-7000 

Skelbkites "Drauge" 

SKWINQ MACHINE OPERATORS 
SINGLE N E E D L E 

E X P E R I E N C E P 
STEADY WOHK 

Paid vacations and holidays. Plūs 
othor benefits. 

CATHOLTO CHI'RClf 
GOODS H O I S E 

Apply — 
Ist floor 27 N. Franklin 

Mes turime kelete vietij gabiai 
BUHALTERIAI 

CENTRO T E L E P . OPERATORES 
PAVADUOTOJAI 

TELEPONI8BDEI 
RASTI N ftS TA RN AI TOJ AI 
Pilną arba daliną laika; malonios 
darbo sąlygos; gausūs priedai. 

MEROHANT'S DISCOUNT CO. 
6236 Cottage Grovo Bank Bldg. 

HEI.P WANTED — MOTERYS 

f 

Jei turite parduoti ar Išnnomo 
tl, paHiftkelbkite smulkiu skelbimą 
skyriuje. Skelbimą galite perduot? 
telefonu: VIrginia 74640. 

TURIME NUOLATINI DARBĄ GABIAI 

x TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime budrią naujai pradedančia. 
Malonios darbo sąlygos, {vairios pareigos. 6 dienų, 37% vai. savattS. 
Gausas priedai. Sąžiningiems darbininkams proga progresuoti. D61 
intervievr kreiptis — 

UNITED STATES PLYW00D CORP. 
900 W. Division ADcbigan 2-7600 ^ f 
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DU KONCERTAI 
"AITVARŲ" DEBIUTAS 

Vyt. Kadžius -

?T~^ ~] G a r y, Ind. 

S&usio 31 d. Lietuvių Audi 
tonjoje jvyko "Aitvarų" kvar
teto, atvykusio iŠ New Yorko, 
pirmasis pasirodymas Chicagoj. 

Kvartetą sudaro: Vilius Bra 
žėnas, Juozas' Nakutavičius, Izi 
dorius Ališauskas ir Vincas Sa 
vukynas. Jų vadovas — muz. 
Algirdas Ramanauskas. 

Vakaro programa buvo pra
dėta J. Karoso daina "Tylus va-
kars be vėjo". Toliau kvarte 
tas sudainavo Žilevičiaus "Per 
naktelę šokau", Banaičio "Ry
toj šventa, išmiegosim", Kača 
nausko "Lopšinė", Jančio har
monizuotą partizanų dainą 
"Jauna sesė ant grėblio pari
mus", dzūkų liaudies dainą, Šim 
kaus "Ei Lietuvos kareivėliai" 
ir Banaičio "Žygis j Vilnių". 

Antroje dalyje kvartetas iš
pildė "Kalvelj", vėliau - vieną 
dainą, kuriai paimti Bražviliaus 
žodžiai, serenadą ir dar keletą 
lengvos .muzikos dalykėlių. 

Kvarteto dainavimas nepaai 
žymėjo ypatingu muzikalumu. 
Muzikinių sakinių frazavimas ir 
jų užbaigimas šiurkštokas ir ka 
potas. Dainininkų balsai dar 
nėra pakankamai išlyginti, o 
jų-spalvos bei tembrai dar ne-
jgiję vienodumo. Balsų pasta 
tymas, atrodo, reikalauja dar 
daug darbo valandų. Bosai stip 
resni už tenorus ir jų balso 
spalvos lengviau derinasi. Stip 
riausias iš jų baritonas, nors 
prie lyrinio I tenoro nesiderina 
dramatinis balsas. 

Po ilgos kelionės kvarteto da 
lyviai gal buvo kiek išvargę, 
kas matomai galėjo atsiliepti ] 
šeštadienio dainavimą. 

Tenka pasidžiaugti kvarteto 
pastangomis lietuviškai dainai ' 
ir jų nuoširdžiu darbu. Berods, 
jų sąstatas nuo muz. Mrozins 
ko dienų yra jau per pusę pa
sikeitęs. Ateityje jis 'gali išaug 
ti ] stipresnį vienetą. 

Kardelienė ir Jakubėnas 

Sekmadienio programoje au 
ditorija Chicagos lietuviams pa 
tiekė tikrai didelę staigmeną — 
nepaprastą koncertą. Jau vien 
pačių garsiųjų menininkų var
dai — Lietuvos Valstybės Ope 
ros solistė Elzbieta Kardelienė 
ir profesorius kompozitorius 
Vladas Jakubėnas — pasako, 
kad koncertas buvo augšto me
ninio lygio. Ir iš tikrųjų, kas 
klausėsi jų koncerto, buvo su
žavėtas. 

Sol. E. Kardelienė pradėjo 
koncertą Banaičio daina "Vai 
toli, toli". Tarsi puikus preliu 
das ši daina priminė toli liku
sius tėvelius ir nepertraukiama 
ilgesio gija tęsėsi per visą jos 
debiutą. Toliau ji sudainavo 
Šįmkaus "Oi, ko verki, sesele" 
ir Banaičio "Anksti rytą". Kul
minacinis taškas lietuviškų dai
nų išpildyme buvo pasiektas Ka 
čanausko daina "Kad aš našiai* 
tėlė". Rašantysis neprisimena, 
kad būtų kada nors šrtj dainą 
anksčiau girdėjęs tokiu puikiu 
frazavimu ir subtilumu atliktą, 
kokiu ją išpildė solistė Karde
lienė. Publikos nuraminimui so 
listė davė Jakubėno "Tėvas su 
motina savo". Pirmąją dalj 
solistė baigė su Žilevičiaus "Ra
tais", Jakubėno "Mėlynais var
peliais", Gudauskienės "Pieme
nėliu", Gailevičiaus "Lopšine" 
ir seno latvių kompozitoriaus, 
jų muzikos patriarcho, likusio 
Latvijoje ir jau mirusio, Kai-
ninš daina "Svetimam krašte". 
Publikai nesiliaujant siųsti ka
tutes, ji sudainavo Banaičio "O, 
niekui1, niekur". 

Kompozitorius Jakubėnas for 
tepionu atliko tris vaizdelius ii 
savo baleto "Vaivos juosta": a 
Miško vienuma, b. Miškas nu
bunda ir c. Miškinis čoka P* 
prastai klausytojai piano kūri-

Lietuvos reikalais. Gimusi, au- giniais įsitikinimais skaitytis, 
. gusi Rusijoje, į Lietuvą atva-

Jadvyga Viršiiienė į JAV at-1 žiavusi be lietuvių kalbos žinoji 
važiavo 1049 metais. Lietuvoje mo, bet gražiai, taisyklingai iš
jos vyras buvo .medicinos dak
taras. Profesoriavo Vytauto Di 
džiojo Universiteto, kaipo teisių 
medicinos profesorius. Be to, 
sykiu buvo ir Kauno apskrities 
gydytojas. Užaugino 3 sūnus ir 
2 dukras. Visi 5 vaikai turėjo 
laimė-: užaugti gerais susipratu

s i a i s lietuviais ir pasiekti; augš-
tąj| mokslą, Per pirmąją bolše
vikų okupaciją 1941 metais vie
na/;, sunūs liko bolševikų išvež
tas kaipo Lietuvos kariuomenės 

niams būna daugiau abejingi ir 
pasyvūs. Šį kartą profesorius 
(jau antrą koncertą tą pačią 
dieną), skambindamas savo kū
rinius, publikos praibmas ture-j 
jo dar išpildyti Čiurlionio eski
zus. 

Po pertraukos sol. Kardelie
nė išpildė pasaulinių kompozi
torių kūrinius. Ji atliko Beetho 
veno "Myliu tave", Mozarto 
"Lopšinę", Schumano "Aš pra
radau tave", Rachmaninovo 
"Kristus kėlės", Rubinšteino 
"Persų melodiją" ir Gorino 
"Kaukazo dainą", skirtą tėvy
nės garbei ,kuri buvo pakarto
ta. 

Kompozitoriaus išpildyti kū
riniai: Brahmso baladė D-moll, | Vasario Hi-sios minėjimus 
Op. 10, Chopino polonezas A-i mūsų patrtotteffK) ii stiprybes 
d u r I r R a c h m a n i n o v o p r e l i u d a s Iraiulynrms 

Ci8-moll sutelkė klausančiam I llet»vi»l praeitai, . . . . . , . . . , . 
p.lna augštos klases muz.k.n, * ^ r c i . ^ a m e kalėjime . t o k i u s pat 

moko savo tėvų kalbą, kurią |Tačiau protestanto) pastorius 

mokydama vaikus. 
Trys karininkai pareiškę re

guliariai lanką savo bažnyčią. 

turėjęs konstatuoti, kad net ir 
tikintieji yra disorijentuoti ir 

! daugelio jų religingumas reiš-

vartoja be jokio akcento. Kili
mo vilnietė, iš šviesios ir garbin 
gos šeimos. Čia Amerikoje dir-
i • « i i. m v • •• ikiasi tikrais prietarais, ba vienoje katalikų ligoninėje, i * 
Po vyro mirties ji gaudavo vals 
tybinę pensiją iš laisvosios Lie
tuvos valdžios. Jonas Ervydls 

"Nenusilenks prievartai" 
"Katalikų Bažnyčia niekuo

met ncnusilenks dabartinės val
džios prievartai", pareiškė nau
jasis kardinolas, Jugoslavijos 
Primas Stepinac vienam korės- Į| 

Dan Kuraitis, Milda Buick 
Salos savininkas šiandien gręž
ta J Chieago iš savo keliones 

aplink paaaulj. 

Chicagoj e 

Tikrai keista Stalino 
politika 

Vienas danų protestantų pas- pondentui, kuris, nugalėjęs tūks-
karinmkas, Jo likimas nežino-j torius, kuris Maskvoje turėjo' tančius daromų kliūčių, gavo 
rnas. 1944 motais, birželio mėn. progos kalbėtis su 9 asmenimis, i leidimą jį aplankyti. Toliau Joj 
naciai — vokiečiai suėmė ir iš-1 pasakoja apie keistą Rusų Orto- Eminencija pareiškė, kad norėtų 
vežė i Vokietija "darbams" jau- c^°ksų Bažnyčios ir Sovietų Są- aplankyti šv. Tėvą ir padėkoti |2 
niausią fūnų Liudviką Aleksand ; J u n S o s vyriausybės sutartį. Or- jam už tą kovą, kurią jis, būda- Į 
ra Viršila, kuris buvo išklausęs todoksų Bažnyčios atstovai esą mas Bažnyčios galva, veda uz 
Kauno Universitete tefeiu fakul! Jsipareigoję apie. savo religinę žmonijos išgelbėjimą nuo. ma-
retą. Vokiečių okupacijos metu ™ " * n i e k ° n e * a l b f d a r b m m - terialumo. 

1 'kų tarpe, kai tuo tarpu jiems 
leidžiama sakyti pamokslus ū-
kininkams, intelektualams ir 
a i s v ų p r o f e s i j ų ž m o n ė m s , k i e k -

}\x priklausė pogrindžio organi 
zaeijai "Laisvės Kovotojas". Na 
cių kalinamas buvo Lansberg/ Į į 

A. A. 
BEKNICE B VLTRUftAITIS. 

( l ' l , 0 \ Y T ~ ) 
Gyveno I < * T. 0 9 H. KdbiOoK.. u ,\ * 

Tol. COmniodoro 4-.54 4 2 
Mirl vaa. 8 «!., .1!,:):]) T vai. 
vak., HulaukuH 3 i m. amžiaus. 

GimG Ohieago, 111. 
Tuliko (li<hli;vni(> nuliūdimo 

vyras Pranciškus, dūkto Kmn-
d'\ '2 SŪIICIH: Thohiau Ir l-'iank,-

dvi Kosorys: Mary Mari) v;il<>... 
fivogrori.i Nicholatf ir l larriel 
Amvorda, ftvoge rl:i l'ptfi'. l>rr»-
li.s Atiansl, Plonis., brolionū Mo
lu.a, keturio.1 tetos: Anasla-
z i.h liotkc, l>oll<) Sutull, I'<t-
i'oin \ū Monzor ir l'i&ula Plo
ni:) HII .,šeimom:*, iivoKerift \Val-
'(••• Hali vu<:\il.i.i su .šeima, kit*-̂  
gimini*-.', draugui ir pu/.juta m I. 

Kflunfl paarvotas I ,af'lia\\ \\i'X 
koplyėtoje, Iii" r> i; S. Miclugan 
A\\ 

Laldotuvoj, j.\yk.i k«Mvirlkdio-
nj, vas. 12 d. i.' koplveio.s K:"1U 
vai. ryto l>u.i atly.lPir, i Visi; 
švenluju parapijos lia.xny»"i;i, 
kurioje jvyks gedu! ingos Į><I-
inaldos n/, v'ijoni's :'<la. I'o 
pamaUlu l>rM nulydėta j S.'. 

I 

VV. su kitais 28 lietuviais vie-

vaizdą. 
Užbaigdama koncertą solistė 

atiko Sofijos maldą iš op. "Rad 
vila Perkūnas" — Karnavičiaus 
ir ariją iš op. "Manon" — muz. 
Massenet. Be to, publikai pagei 
daujant ir vieną Mendekohno 
ariją. 

ikalams sudėjo $12.882.68. Tai 
sudarė truputi daugiau kaip pu
sę Chicagai nustatytos kvotos 
$25,000. 

Tokio pat dydžio kvota Chi-
cagai numatyta ir šiais melais. 
Kad ji būtų įvykdyta .savo au
kas turime padvigubinti To 

Baigiant tenka pabrėžti, kad Į reikalauja ne tik svarbumas rei 
šis koncertas buvo pavykęs vi-j k a l o > kuriam lėšos skiriamos, 
sais atžvilgiais. Solistės Kar
delienės tiksli interpretacija, 
nuostabus įsigilinimas į žodžių 
prasmę ir įsijautimas muziki-
nėn kūrinio dvasion, pavyzdin
gas žodžių ištarimas (atkreip
tinas dėmesys: viskas lietuvių 
kalboj!) suteikė nepaprastai 
šventišką nuotaiką visam va
karui. Prof. Jakubėnas, sušilau 
kęs iš kitataučių puikaus įver
tinimo, taip pat akompanavo ir' 
solistei, o prie piano, išpildant, 
ypač "Vaivos juostą", klausyto
juose paliko retai sutinkamą 
įspūdj. 

Sveikinti auditorijos šeiminiu 
kai, suruošę šią meno puotą 
Chicagos lietuviams, nors chi-
cagieėiai galėjo ir žymiai gau
siau dalyvauti. 

bet ir Chicagos, kaip lietuvių iš
eivijos sostinės, vardas. 

({ausiai atsilankykime Vasa-

nusikaltimus". 1944 m. gruo 
džio 16 d. mirė gatvėje, varo
mas iš darbo. Mirė bado, šalčio 
ir žvėriško nacių elgesio nukan 
kintas. Dukros po sunkios ilgos 
ir vargingos tremties laimingai 
su savo šeimomis pasiekė Dė
de-; Šamo žemę. Čia graliai jsi-
karusios laukia ,kąda galės gr|ž 
ti j mylimąją tėvynę Lietuvą. 

Jadvyga Viršilienė nors jau 
turi virš 60 metų amžiaus ir 
daug v;sokių sunkių ir skaudžių 

i vienu atveju paremiant sovieti
nę vyriausybę ir pasiliekant iš
tikimais Stalinui. 

Užkalbintas darbininkas pas
toriui atsakęs, kad jis netik|s nei 
| Dievą, nei | Bažnyčią. Tuo tar
pu vienas sporto instruktorius 
prisipažinęs dalyvaująs keletą 
kartą j metus religinėse apeigo
se; viena mokytoja su pasidi
džiavimu pareiškusi esanti kilu
si iš religingos šeimos ir apgai
lestavusi negalinti su savo reli-

Nauji metodai 
i Kaip praneša nauji tremti- 1 kuKin^-m į-apino.v f 
i • - •- i j - . •• s-• i '*, i N u o š l t \ l / . i n i k vii-7 i;t m o vis'JH r'l 
n i a i i š K i n i j o s , BIO k r a š t o k o m u - ;? R.,, n 

nistai sugalvojo naujus meto
dus priversti misionierius pa
prašyti išvažiavimo vizos. Mi
sionieriams paskutiniu laiku ne
duodamas leidimas pirktis jokių 
maisto produktų. ; i f f i£*9^ .2 ia&?^^ 

mini'.'., ( i r a u u i H . į r p a ž j s l a * 
i ; : i i l c ' a .Kva i l t i . . } š io»M 1-M i 11«• I u \ •«"•• 

Nidiial:-: Vyrus Sfliifts fiy- ii 
Koryrt. nrolleno, š v i c i k o s . Te-. 
ttVi ir Mlt Klllllnos. 

I.aifloim m liii'-kloiius A iv-' 
Itir.aM M. riii!lii>s. T« I. VArdH 
7-:; UU. 

rio 16-sios minėjime, Uiąldė- i pergyvenimų turėjusi ,bet dar 
kime sau pareigą paaukoti bent | jaučiasi labai gerai ir sielojasi 
vienos dienos uždarbi. 

t':.*-1"" • *%į | j 

• T ' f ? , v"? """^'"""'r °r" i Naudinga Knyga 
-iesirŲ? JAV turi, (02 ilmfipm-1 ' c> / & 
nius orkestrus. 1900 m e t jų te
buvo vos devyni. 

— Kas trečias turi telefoną. 
Kas trečias'iamp'ikietitf |;uri tc-
lofoną. ir kas penkta į —- vo
nią. 

Šeimininkėms 

Kiekvienas žmogus savyje ne
šioja Dievo paveikslą, kiekvie
nas yra pašauktas | amžinąjį 
gyvenimą, prieš kurį visi kla
sių skirtumai yra bereikšmiai. 

— Bcrd'mjcv 

Vcstuvi nes 
Aukšlo^ Rūšies FcSograJijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDA-S J. UJAS. BAV V 

4068 fircher Aveune 
Telelonas VIrginia 7-2481 

JP i: 

I.AS V\r. Vuldyl'OH pirmininko pirmam pavaduotojui 

A. A. JONUI MAŠIOTUI 
•titruS, lindime netekę <li<IHio llotuvlo, nacionalinio ir l<<»\otojo u/. 
lileluvoH l.šlul.s\intmjĮ. 

. Jono iMasiolo Su Hkansmn Ainlysc reiškia im1 

ŽMONAI IK DUKREUlAlS. 
i r/a i oja ntą. a. 

llHOkiH i'tintyblje niiela.s vicmnnnli, Jonai. Tu Ir Tavo įlarhai 
TCvyni'l nebUH pamiršti vienminčių, 

Steponais .laknhirUas \v 
tllll'gbi rrelk.saUis 

h \ S Vyr. Valdyboa nariai (Jaiiadoje 

WaB51A 
MAISTO GAMINIMO KNYGA 

i 'aruošS 
H. MACTUT,YTfl - UAUGFKDIENP 

157 pusi. Kaina $2.00 
l'žaakyuHi.s aiųsKlte tuojau.s 

"DKAUGAS", 
2334 S. Oakley Ave. 

Chieago H, III. 

J o h n F. EudeifeJb*. 
LAIDOTUVIŲ D I B E K T O B I U S 

TRYS MODERNIOS ROPLVCIOS 

4605-07 South Heimitčage flvenw* 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-91H1 
4330-34 South California Avenuė 

Telefonas BIshop 7-971f> 
NAKTĮ 

£$$$&> 

sm m ^Br^BSiSh/^am.:. ..^-^*.-*./.. -^-.«**-. — - :xxasx \-

ANTHONY Cva K r 
«• r i 

PIRKITE APSAUGOS BONUS 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ 

DUOKITE JI KITIEMS. 

»» 

01 

t? • \ , 

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

SAVINGS and LOAN ASMATION 
4556 SOUTH PAULINA ST. Y Arda 7-0145-6 

/ 

"manu**® '•' 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

SI. Casimir Monumeni 
Company 

39 U West 111 th Stree^ 
Vienas blokas nuo kapiniy. 

Didžiausias paminklams plany 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
SS 12 S0. WESTERH A VE. 1410 SO. 50!h AVE. 

GNIGAQ0f ILL 0I8ER0, ILL. 
GRovDhi!! 8-GJ42 
HEmbck 4-2644 
T0wilia!3 3-2109 

'$m:š xvx- c 

I I 

) •'•• 
.'».< 

"nilniiiiig^ 
LIODĖSIO VALANDOJ 

šankitt 

s EVANS MAZE1 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western A\e. Air Oondlfio^ecl koplyčia 
RKpublic T-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurio gyrena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JŪSŲ namu. 

• : J W laaMMMcaBsaa^ 
SEKANTIEJI YKA NARIAI (IIICAGOS IJETUVIC 

LAIDOTUVIŲ PIRJ;KTORIŲ ASOCIACIJOS 
Ambulansų pala r na vi- ^ ^ Mt^ turinio Koplyčias 

y r a mas y r a taikianuis 
dieno ir n a k 11. Koi-
kalo Kaukite 
mus. 

1 \ į s o s e < hiea^os ir 
lto><<laiu!o Ualy.o 
tunjans p.'it.ir-
i . i i i į . i m . 

i i 

STEPONAS C. IACMAWICZ 
2314 West %m PLACK M - v , ^ i o i i l ™ t t 7 2 

10756 S. MICilIIGAN AVE. PUUman 5-1270 

IMI 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

r r z . ' l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i u i l l l l l l l l l l l l i n n m n i i m m • • • ' • • • • • • • w -

| Diena Ateis, Kai Busi Linksmas Sutaupęs! | 
H Taiga, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje M 
1 Įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & LOAN moka 3% § 
s pelno ant jūsų sutaupy. g 
S iClekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. g 

IBRIGHTON SAVINGS and LOAN ASS'N. | 
4071 fircher flve. į vakarus nuo California ftve. g 

CHARLES ZEKAS, Sec'y | | 
OFISO VALANDOS: g 

Phmad. . antrad.. penktad ir SeSt. | Trečiad 9 ryto ik! 12 v. d. 

PETRAS P. GURSKIS 
65i» W e s t 18th S T K E E T Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASASTIS-VANOE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. tol. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. H A L S T E D S TREET Tclephone V A r d s 7-1911 

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

3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

ANTANAS M. PHILLIPS 
JURGIS F. RUDMIN 

3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188- 1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 

9:00 ryto iki 4:30 p. p. Ketvlrtad. 9 ryto iki 8 vak. srs 

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

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

i 
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PARASTO DRAUGAS, CHICAGO, ILLmoiS Trečiadienis, vasario 11, 1953 

i mu 
IŠ ARTI IR TOLI 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Aktore Aleks. Gustaitione 

iš Boston, Mass., deklamuos lie 
tuvių patriotinę poeziją Lietu
vos Nepriklausomybes minėji
me Brocktone, Mass. Cia jau 
beveik susidarė tradicija, kad 
kiekvienais metais Nepriklauso 
mybes minėjime mūsų žymieji 
aktoriai meniškai ir vaizdžiai 

X Lietuvos Nepriklausomy-
lifs 3*> metų minėjimo proga 
VVabash gelež. stot. lietuviai 
darbininkai organizuoja Tautos 
Fondui rinkliavą. Komisiją su-. 
uaro Nepriklausomybes kovų I P a t e i k i a l i e t u v i u k ū r y b a - Pel" 
savanoriai - pulk. V a c l o v a i n a i v i s i ž a v ė J o s i d i d ž i u o J u m , V 

Auecevičiua, viršila Juozas J o - ' 8 ? v a i d i l a H - Kačinsku. Šiemet 
kubaltis ir vyr. pusk. Eduardas ; a k t o r § s A l e k s - Gustaitienes pa-
Mackevic'ius. Jiems talkininkai! j l o d y m a s minėjime yra tos gra 
ja biirys rinkėjų. Pagal gali- ! ž l o s tradicijos tąsa. Jos daly-
mybę jubilejaus proga bus s t e n ! v a v i m a s f* k i t a i s mQfu ž m ? ' 
giamaai painformuoti savo dar-, m a i s menininkais suteiks mine-
bo draugus amerikonus apie * • ? • /vairumo ir įspūdingumo. 
Lietuvą ir jos laisvės k o v a « / A k t . Aleks. Gustaitiene issisky-
Pungus su aukojusių sąrašu ko r e t r e m t v J e *™g#io veikalų pa 

DID. BRITANIJOJ 
— Visuotinis kataliku suva

žiavimas. Sausio 18 d, Craig-
Lietuvaite —• gunernato- n e"He Įvyko Moterų Centro Vai 

dybos sušauktas visuotinis lie
tuvių katalikių suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo atstovų net. 
iš keturių lietuviškų kolonijų. 
Suvažiavimui vadovavo kun. J. 
Gutauskas; pirmininkavo Juo-
dišiene, sekretoriavo Mačiokie-
ne. Perskaičius praėjusi ų me
tų suvažiavimo protokolą, pirm. 
Juodišiene pranešė apie metų 
bėgyje atliktus darbus. Nutarta 
suruošti narėms rekolekcijas, 
padaryti šeimynišką vakarą' ir 
kokią ekskursiją. J naują Cen
tro Valdybą išrinkta: U. Sta-
lioraitiene — pirm., U. Bance-
vičiene ~~ vicepirm., Bagdonai
tė VVilsoniene" — ižd., Mačiokie-
nė — sekr. Valdybos narės: P. 
Klesevičienė, K. Šneiderienė, U. 

riaus sekretorS. Naujasis Mass., 
gubernatorius Christian A. Her 
ter j savo sekretoriato štabą pa 
kvietė Ritą Stakutyle, žinomų 
So. Bostono uolių veikėjų ir lab 
darių Vinco ir Konstancijos Sta 
kūčių jauniausią dukrą. Rita y-
ra baigusi Nazare th High 
School ir Bostono Clerical 
School. Nuo pat jaunų dienų 
dalyvauja lietuvių parapijos jau 
nimo darbuotėje. Su lietuvių 
tautinių šokių grupe yra gastro 
liavusi Philadelphijoje, Cleve-
land, St. Louis ir kitur. Uoliai 
dirba vyčiuose ir parapijos (Ka 
činsko vadovaujame) chore. Ri 
tos sesutė yra Jėzaus Nukry
žiuotojo vienuolyno sesuo — 
vienuolė. Brolis Vincas kelerius 

VASARIO M»N. Gfctfl 

metus yra dėstęs fiziką-mate- j Paplauskienė, M. Mazlaveckie-
misija įteiks š. m. 15 d. šventės statymu, o Amerikoje gražiai i m a t i k ą M a r i a napo l io kolegijo- ne, U. ėernelienė ir O. Scinskie-
metu. prisistatė visuomenei K. Binkio 

„Atžalyno" pažymėtinu :>asta-
X Pranas, Nastazija ir Ama-1 tymu Bostone, Mass. Minėjimas 

lija Kalvaičiai, naujieji ateiviai įVyks vasario 22 d 3 vai. p.p. 
gyveną 3422 VV. 63?d St. nu- yVinthrop m o k y k i s salėje. 
pirko Be veri y Shores, lnd., i.š 
Zabukų prie pat ežero esant] Garbės pažyme*jimai Įteik 

sarnamį. Dabar ten vyksta \ U Vasario 16 d. gimnazijos re va 
remontai ir kiti nauji patvarky
mai, kad orui atšilus naujieji 
šeimininkai atvykstantiems va
sarotojams galėtų suteikti pa
togumų ir ramaus poilsio. 

X „Ateities" šoke JŲ grupe 
gavo laišką iš buvusio ,.Atei
ties" šokių mokytojo Vyto Be-
liajaus, kuris šiuo metu yra li
goninėje Spivak, Colonulo. Po
nas Beliajus linki „Ateities" šo
kėjams geriausios sveikatos ir 
sėkmingos veiklos. Jš ligoninės 
jis žada išeiti apie balandžio 
mėnesį. 

X Vasario 16 d. 7 vai. vak. 
įvyks Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimas per S. Barčus ve 
damą radijo programą. Bus la
bai Įdomus montažas, kurį reži
suoja St. Pilka. Dalyvauja pen
ki vaidintojai ir sesučių Blan-
dyčių kvartetas. 

X Juozas Gaigalas, gyvenan 
tis Chicagoje, gavo padėkos laiš 
ką iš Bishop's Resettlement 
Committec už suteiktą K. Ta-
liunevičiaus adresą, kurio buvo 
teiraujamasi per mūsų dienraš
tį. Gerai, kad tremtiniai ben
dradarbiauja su įstaigomis, ki
tados padėjusiems jiems. 

X Albinas Sucila, gyv. 10810 
„G" Ave., važiuodamas iš Dr. 
Tumasonio, lipant jam iš au
tobuso 57 So. Ashland Ave., 
buvo lengvosios mašinos užkliu 
dytas ir sužeistas. Paguldytas 
Southtown ligoninėj 5701 So. 
Wood St. 

X Petras Jonikas prašo mus 
painformuoti, kad „Draugo" ko 
respondencijoje iš Bostono pra
nešimas, jog jis žadąs tuojau 

skelbtas be jo žinios ir neata-
tinkąs tikrenybei. 

X Lietuvos konsulas dr. P . 
Daužvardis Nepriklajusomybės 
sukakties minėjimo proga š. m. 
vasario 16 d. 7 vai. vak. pasa
kys kalbą per Sophie Barčus 
vedamą radijo programą iš 
WGE stoties. 

X Agnės Giliene lėktuvu iš 
Chicagos nuskrido į Los Ange
les, kur apsistojo 2709 W. 15th 
Str., Los Angeles 6, Calif. Šei
mininkai turi automobilį ir ža
da viešniai parodyti gražiąsias 
Kalifornijos vietas. 

X Sgt. Tomas Vytautas Sa
dauskas, sūnus Ildefonso Sa
dausko, lietuvių Baltosios Meš
kos bravoro įsteigėjo, atplaukė 
laivu iš Korėjos ir vasario 1 d. 
pasiekė Seattle, Wash. " 

X Balys Brazdžionis skaitys 
„Kritusių už Lietuvos laisvę 
karžygių" atsiminimus š. m. va 
sario 16 d. 7 vai. vak. Sophie 
Barčus vedamoj radijo progra
moj. _ _ 

rnėjams Brocktone, Mass. Juos 
įteikė vasario 1 d. Balfo 72 sky 
riaus susirinkime P. Viščinis, 
vienas pirmųjų tų rėmėjų orga
nizatorių, vietos tremtinių ko
miteto pirmininkas ir Balfo nau 
jas direktorius. Pažymėjimus 
prisiuntė Vasario 16 d. gimna
zijos direktorius. Iš viso įteik
ta 60 garbės pažymėjimų asme
nims, kurie sudaro tris tos gim 
nazijos rėmėjų būrelius. Dar 
vienam rėmėjų būreliui tokie pa 
žymėjimai įteikti anksčiau pri
vačiai. Pažymėjimuose įrašytas 
gimnazijos rėmėjas ir pažymė
ta, kad jis yra nuolatinis gim
nazijos rėmėjas talkininkas už 
lietuvybės išlaikymą tremtyje. 

— Kun. Dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, pranciškonų vienuolyno 
viršininkas Kennebunk Port, 
Maine, studijų tikslais neseniai 
lankėsi VVashingtone Kongreso 
bibliotekoj. Ten Jis tarėsi ir su 
prof. V. Biržiška Liet. Enciklo
pedijos reikalais. T. Gidžiūnas 
yra pakviestas L. E. bendradar 
biu. Jis taip pat buvo sustojęs 
Baltimorėje aplankyti savo gi
minių ir pažįstamų. 

— Vaikų švente pas Niliūnus 
buvo vasario 1 d., kai vyriau
siajam Niliūnų sūnui Ariui su
kako 5 m. Sukaktuvininko sve
čiais tą dieną buvo, šalia sesu
tės ir broliuko, Bradūnų, Las-
kauskų ir Karašų vaikai. Visko 
buvo: ir gimtadienio pyrago ir 
juoko su ašarom. 

je, dabar tuos pačius dalykus 
dėsto Brown Universitete, Pro-
vidence, R. I. Kitas brolis yra 
braižytojas Bostone. 

— Soliste F. Pupėuaitė-Vasi-
liauskienė, Lietuvoj dainavusi 
Vilniaus operoj, dalyvaus Va
sario 16-sios minėjimo progra
moj Baltimorėje. Minėjimo me
ninėje dalyje taip pat dalyvaus 
aktorius J Palubinskas, solis
tas Kl. Andriekus, pianistė L. 
Bekerskienė ir tautinių šokių 
grupė (vadovė I. ^ožaityte) . 

— Vytautas Vaitiekūnas, Lie 
tuvos Laisvės Komiteto narys, 
kalbės Baltimorėje minint Va
sario 16-ją. Viešas iškilmingas 
Vasario 16-sios minėjimas Bal
timorėje bus vasario 15 d. 6 
vai. v. Tradicinis baltimoriečių 
banketas įvyks pirmadienį, va
sario 16. 

nė. Revizijos Komiaijon — O. 
Pikšrienė, D. Šimanskienė ir N. 
Venskunienė. Suvažiavimas nu
tarė pasveikinti Škotijos L. K. 
Moterų D-jos įkūrėją prel. M. 
Krupavičių. Po suvažiavimo bu
vo šeimyniška arbatėlė kurios 
metu kun. dr. Gronis davė nu
rodymų narėms ir valdybai apie 
programą ir būdus. 

Gariield ir Lincoln Park, Chicago, 111. vasario mėnesiui parinko 
gėlę ,,cymbidium orchid", kuriąJ savo rankose laiko prancūzų 

artiste Denise Darcel. 

CHICAGOS. ŽINIOS 

— Už a. a. kun. Andriaus Po 
vilaičio vėlę keturių savaičių 
nuo mirties sukaktuvių proga 
užprašė mišias Petronėlė Bag-
danavičienė. Mišios bus atlaiky
tos šv. Petro Povilo bažnyčioje 
Elizabeth, N. J. š. m. vasario 
14 d. 8 vai. ryto. Velionies gi
minės ir draugai yra prašomi 
dalyvauti. 

— K. Laskauskas talkinin
kauja A. Juškevičiui Baltimo-
rės radijo pusvalandžio progra
mos pravedime. J. Ruzgą, ga
vęs gerą darbą kitoje vietovėje, 
iš Baltimorės išsikėlė. K. Las
kauskas yra atvykęs iš trem 
ties. 

Raudonasis kryžius Televizija naujose rankose 
Chicagos Raudonasis Kryžius 

šių metų kovo mėnesyje skel
bia savo vajų, kurio metu ti-

Motoris maiše 
Dvi Chicagos televizijos sto- Policija patyrė, kad P. Gas-

tys pakeitė savininkas: The Co taries virtuvėje. 831 Bradley 
lumbia Broadcasting System at place, vyketa* profesinis poke-

kisi surinkti $4,375,000, tokia | pirko nuo United Paramount rio žaidimas, kurs kaip azarti 
paskirta kvota, taigi — net pu 
se miliono daugiau, kaip pra 
eitais metais. Iš viso gi JAV-se 
šiemet Raudonasis Kryžius ti
kisi surinkti $93,000,000. Chi-
cagai skirtoji kvota padidinta 
todėl, kad mūsų miesto Rau
donajam Kryžiui pavesta plačiu 
mastu organizuoti kraujo rin
kimą sužeistiesiems kariams. 
Apie 20% visų šių metų išlaidų 
skiriama kraujo rinkimui. Pra
eitais metais buvo surinkta pus 
trečio miliono pančių kraujo. 

Theaters, Inc. televizijos stotį nis, draudžiamas įstatymais. 

KAS, KĄ IR KUR 
— šiandien vasario 11 d., 

7:30 v. v. įvyksta Tėvų Mari
jonų Bendradarbių 10 skyriaus 
(Bridgeporto) susirinkimas Šv. 
.Jurgio parapijos salėje. Visi na 
riai prašomi dalyvauti. Pereitą 
susirinkimą išrinkta nauja val
dyba uoliai ruošiasi metinei va
karienei, kuri įvyks kovo 1 d. 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Va
karienės šeimininkės — p: Sta
nevičienė ir p. Juškienė. Proga 
nariams atsilankyti į susirinki
mą ir užsimokėti nario mokės-
t). 

— Užgavėnių blynai Vyčių 
salėje. Lietuvos Vyčių sendrau
gių (seniorų) kuopa rengia Už
gavėnių vakarą antradienį, va
sario 17 d., Lietuvos Vyčių sa
lėj, 2451 VVest 47th St. Bus do-
vaninis kortavimas, „bunco" lo
šimas ir kitokie paįvairinimai, 
o mūsų šauniosios šeimininkės: 
E. Motiekaitienė ir T. Narbu
tienė keps skanius blynus ir vai 
šins kiekvieną atsilankiusį. įė
jimas salėn nemokamas. Visi 
sendraugiai, jaunieji vyčiai ir 
vyčių bičiuliai kviečiami atsi
lankyti*. Pradžia 7 vai. vak. 

Valdyba 

— šv. Kazimiero Seserys ir 
'Rėmėjų D-jos Centro valdyba 
i rengia tradicinę Rėmėjų vajaus 
i vakarienę. Ji įvyks sekmadie
ni, vasario 22 d. 6 vai. vak. 

i buvusios Akademijos salėje 
Į (2601 W. Marquette Rd.). Pra
šomi visi dalyvauti vakarienėje 
ir tuomi prisidėti prie Marijos 

VVBKB, gi Paramount bendro- j Policija nutarė tą vietą patik- \ Augštesniosios Mokyklos staty-
vė susijungė su The American i rinti. Pažiūrėję per langą jie pa j b o s s k o R * mažinimo. 
Broadcasting Co. ir dabar drau i matė moterį, kurios įėję į vidų ! . l d , « . 
geje valdys VVERN televizijos j niekur negalėjo rasti. Tik g » ' " į ^ J ^ J ^ Z i 
stotį. VVBKB stotį užmokėta 6 į rai pajieškojf užtiko ją pasislė | « ^ X ^ S b ^ n a T l e i m J -
milionai dolerių. Ji pakeičia sa- pusią drabužių maiše. Jai buve '" • 

X Ona Pociene, 8855 South 
Dante Ave., nesenai grįžusi iš 
Pietvakarinių valstybių, vasa
rio 13 d. rengiasi išvykti į sau
lėtąją Floridą. 

— MarytS Jelmokaite, duktė 
Juozo ir Marijonos Jelmokų, 
išvyko į Washingtoną dirbti sek 
retore vienoje vyriausybės įstai 
goję. Jos brolis Stasys 1952 m. 
gegužės mėn. įstojęs į kariuo
menę, aviacijos mechanikų sky 
rių, prieš Kalėdas jau pasiekė 
Korėjos karo lauką. 

— Nevvarkiečiai lietuviai ir 
apsigyventi Bostone, esąs pa- x A d e I S ( s t a n k t o a i t t s ) | r „ . apylinkių gyventojai sakosi visi 

defonsas Sadauskai tyliai at
šventė sidabrines vestuves — 
savo 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. 

<< 

X „Draugo" parengime va 
sario 8 d. rastas šalikėlis. Pa 
metęs jį gali atsiimti „Draugo 
administracijoje darbo valando 
mis (8 v. r. — 4 v. p.p.). 

X Vyrų choro dirigentas Br. 
Jonušas užsiprenumeravo Lie
tuvių Enciklopediją. 

Į D Ė M E S I O ! 
I jurą, į mėlynuosius vandenis! 
Jums vadovu bus naujai išėjusi 
B. Stundžios knyga 

"Buriavimas ir jūrininkyste" 
J* įsigyja kiekvienas buriuotojas, 
buvęs ar esąs jurų skautas, jūros 
bičiulis, vandens sporto mSgėjas. 
Taip pat puiki dovana jaunimu'l 
'vairiomis progomis. 

125 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UL 

Amerikiečiai noriai talkina 
Raudonojo Kryžiaus tarnauto
jams. Kiekvienam samdomam 
tarnautojui atitinka daugiau 
kaip šimtas savanorių neapmo
kamų talkininkų. Vien tik Chi
cagoje praeitais metais net 20,-
000 savanorių talkininkų įdėjo 
tiek darbo, kad jeigu išdalinti 
jų darbą po aštuonias valandas 
dieną, tai jų atliktos valandos 
prilygtų 351 darbo metams, ša
lia to, apie 60,000 savanorių kas 
kovo mėnesį talkina darant 
rinkliavą. 

Chicagos Raudonojo Kry
žiaus skyrius yra didžiausias 
pasaulyje, jau veikia 36 metus. 
Kas mėnesį čia pagelbima maž
daug 5,800 kariams, jų šei
moms ar veteranams. Karių ir 

kaip vienas dalyvausią š. m. Va veteranų ligoninėse įdedama 
sario 16 d. minėjime, Robert I m a ž d a u g po 300 darbo valandų 
Treat Hotel, Newark, N. J. 

vo veikimo kanalą iš 4 į 2 ir da 
bar ji vadinsis VVBBM-TV. Da
bar jungtine ABC-Paramount 
bend/ove Chicagoje ir 296 ki
tuose miestuose turės 600 kino 
teatrų, šešias radijo stotis še
šias FM stotis, penkias televi
zijos stotis ir dar radijo bei te
levizijos tinklus. 

Moteris susišaudė su 
banditu 

Į mėsinę, kurioje buvo parda
vėja Jessie Branch, 30 m., įėjo 
plėšikas ir ištiesęs revolverį pa
reikalavo pinigų. Moteris pra
dėjo gražiuoju prašyti, kad plė
šikas nuleistų savo revolverį ir 
nepergązdintų įėjusio pirkėjo, 
Plėšikas paklausė. Tada mote
ris greit pati išsitraukė revol
verį ir paleido penkius šūvius. 
Plėšikas pora šūvių atsišaudy
damas pabėgo. Niekas nebuvo 
sužeistas, bet pinigai liko ne
išnešti. 

Mokesčiai sunkvežimiams 
JAV Augščiausias Teismas 

, niškoje ir jaukioje nuotaikoje 
s u s t a t y t o protokolas kaip gem ^ k v j e č i a m i 

blinimo vietos laikytojai. 

įieško moters užmušėjo 
Chicagos policija areštavo VV. ^ £ 

Berndt, 37 m., gyvenusį 5921 
So. Talman ave., buvusį vyrą 
Annos Berndt, kuri rasta pa
smaugta netoli Chicagos. Po
licija norėjo, kad jisai duotų 
atsakymus tikrinant melą ro
dančiai ma&nai (lie deteetor), 

visi ateitininkai ir jų bičiuliai. 
Kviečia ir pobūvį rengia Chi
cagos studentų Ateitininkų 

— Iš Dayton, Ohio, prašo 
mus pranešti, kad ten Vasario 
16 minėjimas įvyks ne 3 va
landą, kaip kad anksčiau buvo 
korespondencijoje p a m inėta, 
bet 7 vai. vak. 

— Kazys ir Natalija Juokus, 
„Draugo" skaitytojai gyv. Eli
zabeth, N. J., šiomis dienomis 
grįžo iš Argentinos, kur jie ap
lankė savo gimines ir praleido 
atostogas. 

— Gediminas Stasiukcvičius 
ruošiasi susituokti su Aldona 
Kaminskaite. Š. m. vasario 14 
dieną šv. Andriejaus bažnyčioje 
New Britain, Conn. 

kasdien. Praeitais metais Chi- : P a t v i r t i no 1951 m. Illinois įsta-
cagos Raudonasis Kryžius net i ̂ " ^ k u r i u o Pakeliami mokės 

bet areštuotasis, patartas ad
vokato, nuo to atsisakė. Jis pri 
sipažino, kad nužudytoji jam 
rašė sugrįžtanti iš Floridos seK-
madienio rytą lėktuvu. Tą patį 
rytą ji rasta netoli Chicagos 
nužudyta. 

Traukinys užmušo žmogų 
Ernestas Semerau, 40 m. am

žiaus, gyvenęs 1462 Berwyn 
ave., buvo užmuštas i pietus va 
žiuojančio iškeltojo (elevated) 
traukinio. Nelaimė įvyko ties 
Granville gatvės stotimi. Kon
duktorius sako, kad velionis tie
siai nuo platformos šoko po 
einančiu traukiniu. 

— Kas turi Alb. Rimkos vei
kalą. Prof. Z. Ivinskui reikalin
ga Albino Rimkos „Lietuvių 
tautos atgimimo socialiniai pa
grindai ir „Auszros" — „Var
po" gadynės socialekonominiai 
raštai", atspausta iš Teisių Fa
kulteto darbų VI tomo 1931 m. 
Prašytojas būtų labai dėkingas, 
jeigu turintieji tą knygą sutik
tų perleisti už atlyginimą arba 
nors trumpam paskolintų. 

Z. Ivinskis, Roma, Via Bres-
cia 16, Italy. 

| TALKĄ 

Vilnius tarp amini 

• • • • i 

— Literatūros Lankų naujas 
numerte jau esąs parengtas ir 
netiukus bus atspaustas. I r šis 
numeris spausdinamas Argen-
tinpje. 

čiai sunkvežimiams. Tęsiantis 
bylai sunkvežimių savininkai iš
vengė pakėlimo mokesčių, ku
rie 1952 m. jiems būtų buvę 
10 milionų dolerių didesni. Da
bar valstybiniai mokesčiai už 
sunkvežimius pakils ir iždas ti
kisi turėti daugiau lėšų kelių 
gerinimui. 

Žmona peršovė 
Arturas Youngreen, 61 rū

kyklose bei 35 kolegijose. Chi- j amžiaus, gyvenąs 8315 Dante 
cagos Raud. Kryžiuje dirba h 'ave., atvyko į Jackson Park Ii-
lietuvaitė B. Urba, su juo glau j goninę su žaizda augščiau šir
džiai bendradarbiauja J. Dauž- j dies. Jis paaiškino, kad buvo 
vardienė. Įkilęs ginčas su žmona dėl pi

nigų ir žmona jį peršovusi. Žmo 

292 atvejais pagelbėjo įvairiau 
šiose krašto nelaimėse, be to — 
pirmosios pagalbos kursuose iš 
lavino 38,621 asmenį, plaukymo 
ir gelbėjimo kursuose parengė 
40,365 žmones, susisiekimo ir 
kitokių nelaimių išvengimo kur 
suose apmokė 6,730 žmones ir 
slaugymo kursuose išlavino 15,-
310 asmenis. Jaunųjų Raudo
nojo Kryžiaus būreliai yra 1,-
222 pradžios ir augštesnėse mo 

..v 

—Stasys Kungys, Mississippi 
College studentas šiomis dieno
mis lankėsi Ne^vark'e, N. J . 

Deportuos Vokietijon 
Dr. Otto VVillumeit, 48 m.. 

gyvenąs 3334 N. Neenah ave.; 

buvęs Chicagos vokiečių bundo 
vadas, pralaimėjo apeliacijos 
bylą VVashingtone ir dabar duo 
tas įsakymas jį išdeportuoti į 
Vokietiją. ' 

na gi kaltina, kad jis gėręs, ne 
leidęs jos į namus ir grasinęs 
nusišausiąs. 

Pajų konkursas 
Vasario 20 d. Morrison vieš

buty bus pajų kepimo konkur
sas. Konkurse dalyvaus 48 mer 
gaitės iš visų 48 USA valstybių. 

Žudikas — elektros keden 
JAV Augščiausias Teismas 

atmetė E. Scotto, 24 m. am
žiaus, prašymą peržiūrėti jo by 
lą. Už policininko nužudymą 
bandant apiplėšti taverną jis 
buvo pasmerktas mirti. Dabar 
beliko tik nustatyti dieną, kada 
Žudikas turės sėfti į elektros 
kėdę. 

Naujas svarbus kelias 
Šiaurinėje Chicagos miesto 

dalyje, kur baigiasi pakrantės 
autostrada, tiesiamas naujas 
kelias, nes ten būna didele ma
šinų spūstis. Nauja kelio dalis 
buvo numatyta atidaryti se
nkančiais metais, bet reikalas 
toks didelis, kad jau bus pra 
dedama naudotis šiemet. 

Pergrupuoja policiją 
Po iškeltų kaltinimų Chica

gos policijai, ji vėl pergrupuo
jama. Vienas policijos seržan* 
tas ir 28 policininkai perkelti i 
detektyvų biurą Yra ir dau
giau pakeitimų. ' 

jau spaudoje ir skaitytojus pa
sieks prieš Velykas. 

Vilnius tarp audrų, vilniečio 
rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, 
arti 500 psl., iliustruota mūsų 
dailininkų kūrinių reprodukcijo
mis, V. Augustino nuotraukomis, 
dokumentuota žemėlapiais, statis
tikos lentelėmis ir šimtais pavar
džių, surištų su Vilniaus krašto 
lietuvių veikia, laimėjimais ir ne
laimėmis. 

Vilnius tarp audrų — štai Vil
niaus krašto lietuvių kančia ir ko
va lenkų okupacijos (1919—1939) 
būvyje, taipgi nepaprastas džiaugs 
mas ir didelė kūrybos valia Lietu
vos Respublikai | 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. pavardės bus paskelbtos 
farbės prenumeratorių sąraše kny 

oje. 
Užsakymus ir pinigus siųskite 

vienu iš šių adresų: 
TERRA, 748 W. 33rd Street, 

Chicago 16, 111. 
Š. Cicėnas, 3421 — X St , 

Omaha 7, Nebr. 
A. Dundulis, 2428 S. I,awndaJe 

Ave., Chicago 23, m. 
Visi Vilniaus Sąjungos skyriai 

nuoširdžiai prašomi prisidėti prie 
šio bendro darbo. 

Autorius Ir leidėjas 

\ 
. 
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