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Ar rems Chiang 10 mil. kinų? 
* * - . 

Gen. Olmsted siūllo planą Chiang pinigais ir kareiviais 
aprūpinti 

WASHINCTON, vas. 26. — Iš Tolinti. Rytų grįžęs gen. Olm
sted parsivežė planą, siekiant) sustiprinti Chiang Kai-sheką žmo
nėmis ir pinigais. 

Gen. Olmsted krašto apsaugos 
departamente rūpinasi ginklų 
tiekimu Amerikos draugams. 
Neseniai jis lankė visus pietry
čių Azijos kraštus, kurie gauna 
iš Amerikos karinę pagalbą. Ke
lionėje gavo sugestijų, kaip su
stiprinti Chiang Kai-sheką pini
gais ir kareiviais. Viską patie
kęs krašto apsaugos sekretoriui, 
nes be JAV prisidėjimo planas 
sunkiai teįvykdomas. 

Planas remiasi tuo, kad piet
ryčių Azijoje gyvena 10 mil. ki
nų ir jų tarpe yra turtingų žmo
nių. Tie kinai galėtų sudėti daug 
pinigų Kinijos atkariavimo karo 
mašinai organizuoti ir duoti ke
lias divizijas kareivių. 

Gen. Olmsted apskaičiavimu, 
pietryčių Azijos kinai galėtų su
dėti per mėnesj nuo 1 iki 5 mil. 
dol., bet iš daugumos kraštų pi
nigų negalima išvežti. Šioje vie
toje ir turėtų įsiterpti JAV vy
riausybė, paimdama tuos pini
gus vietine valiuta ir ekvivalen
tą išmokėdama Formozai dole-

Mirė Vydūnas 
Vakar mums pranešta, kad 

vasario 20 d. Detmolde, V. Vo
kietijoje, mi
rė Vilius VI-
dūnas - Sto
rasta, rašy
tojas, filoso
fas ir lietu
viškos ug
nies saugoto 
jas prūsų Lie 
tuvoje. Lai

dojamas šiandien. 
Plačiau apie velionį rasite 

šios laidos trečiame puslapyje. 

Okupuoto} Lietuvoj 
Marijampolė 

Marijampolėje yra apie 5000 
gyventojų, kurių geras penkta
dalis — rusai valdininkai ir ka
rininkai su šeimomis. Miestas 
skęsta purvuose, gatvių grindi
nys išdaužytas. Vytauto gatvės 

Naujas veidas. — JAV atstovo prie Jungtinių Tautų Cabot 
Lodge pavaduotojas James J. VVadsvvorth (kairėje) įteikia savo 
paskyrimo raštus Jungtinių Tautų sekretoriui Trygve Lie prieš 
pat JT sesijos atnaujinimą Nevv Yorke. (INS) 

riais. Vietinę valiutą galėtų su- kareivinėse stovi rusų pėstinin-
naudoti JAV ekonominės pagal- kų dalinys, kitoje gatvės pusėje 
bos įstaigos atitinkamuose kraš gyvena karininkų šeimos. Jų bu 
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Susitarę del Europos armijos 
Vokietijai pasipriešinus, Prancūzija suminkštino patai
sas prie Europos armijos pakto.—Italija suvaidino tar

pininko rolę 
ROMA, vas. 26. — Prancūzija ir V. Vokietija pašalinusios iš 

kelio didžiausias kliūtis, trukdžiusias sukurti vieną šešių Euro
pos valstybių armiją, kurios įkūrimo sutartį raginti ratifikuoti 
prez. Eisenhoweris neseniai buvo išsiuntęs Europon savo valsty
bės sekretorių Foster Dulles. 

Čia baigiant posėdžiauti Pran
cūzijos, V. Vokietijos, Italijos, 
Olandijos, Belgijos ir Liuksem-

tuose. ta i 
burgo užsienio reikalų minis-

Pirmi kareiviai Formozai g a . p n e š ų " baldais Rytinėje karei 
lėtų būti pradėti verbuoti Filipi- vinių dalyje įkurdinti motonzuo-
nuose, kur gyvena apie 400,000 t u pėstininkų ir šarvuočių dali-
kinų. Pradžiai reikėtų sudaryti m a J - . .. , . 

Karo metu apgriautoji Mari
jampolės ligoninė vėl atstatyta, 

, joje dabar esą 400—450 lovų. Yra daug priežasčių p i a n u i ^ , v s t o k o g gydymas la-
nepas.sekt.. Pirmiausia, * « * « w m e n k 5 . T , j , a u Motfauiia «U 
tikėt H kad jau seniai pop.e t ry- m a i s t u _ ž m o n ė g b i J o g . H m t a i 

apstatyti išvežtųjų „liaudies t r a m s I t a l i j o s Už s i enio reikalų 
« n " h a l i n i o R v t i n ^ i o lrjjr*pi. I „ J _ . I . „ _ u _ i . . n - i . • i 

vieną diviziją ir išvežti j Formo-
zą. 

čių Azijos plotus išbarstyti ki
nai panorėtų vykti savanoriais j susirgus atsigulti ligoninėn. Tur 

gai vyksta pirmadieniais, trečia-

jos ir sovietinės policijos. 

Kaunas 

Chiang Kai-sheko legionus I k - į d i e n i a i s fr š e š t a d i e n i a i s . Turgau, 
šiol tokių savanorių maža tebu-, d i e n o m i g J ^ 
ta. Pradėjus propagandą, jų skai 
čius padidėtų, bet gal nebūtų 
reikšmingas. Antra, gal tik vie 
ni Filipinai netrukdytų pagalbą 
Chiang Kai-shekui verbuoti, bet 
Indonezija, Siamas, Burma, In
dokinija, Hong Kongas ir Singa
pūras greičiausiai neleis nė sa
vanorių verbuoti, nė pinigų rink 
ti, nes bijo kom> Kinijos reakci
jų-

Susektas didelis 
Kinijos šmugelis 

TOKIO, vas. 26. — Japonijos 
policija susekė šmugelninkų gau 
ją, išvysčiusią kelių milionų do
lerių operaciją. Japonijoje areš
tuotas gaujos vadas ir 16 gaujos 
dalyvių, 25 areštuoti Hong Kon
ge, keli Amerikoje. Operacijas 
organizavo kom. Kinija, bet šmu 
gelio šaknų būta ir Amerikoje. 
Gaujos dalyviai — daugumoje 
kinai. 

Gauja per Hong Kongą įšmu-
geliavo. į Japoniją amerikietiš
kos gamybos moteriškų laikro
džių už 2,700,000 dol. Už par
duotus laikrodžius gautais pini
gais buvo perkami įvairūs pre
ciziški instrumentai ir permeta
mi į Kiniją. Gaujos vadas yra 
slaptai į Japoniją 1950 m. įga
bentas Kinijos karininkas. 

Cigaretes jau be 
kainų kontroles 

WASHINGTON, vas. 26. — 
Vakar panaikinta kainų kontro
lė variui, aliuminijui, kaikuriems 
plieno dirbiniams, cigaretėms ir ' „,,,,.., 
; . . , . v , . \ . . !voje yra 36,000 komunistų par 
kitiems tabako išdirbiniams ir f 

beveik visoms sausoms maisto 
prekėms, išskyrus kavą, duoną ir 
kitas kepyklų prekes. 

ministerijos kalbėtojas vakar 
pranešė, kad Prancūzija ir V. Vo 
kietija pasiekė susitarimo dėl 
Prancūzijos pasiūlytų pataisų 
prie Europos armijos pakto. 
Tarpininkavo Italijos užsienio 
reikalų ministras ir premjeras 
A. De Gasperi. Kiti užsienio rei
kalų ministrai kompromisui pri
tarė. 

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministras Bidault pažiūrėjęs pa
lankiau į V. Vokietijos priekaiš
tus ir sutikęs, kad penkių proto
kolų formoje siūlomos pataisos 
prie Europos armijos pakto bū- Rusijai primesta Korėjos kalte 

Kaltę deklaravo Amerikos atstovas. — Įrodymai su
traukti į 10 punktų. — Višinskis rengia atsakymą. — 

Nesiūlys naujų planų Korėjos karui baigti 
NEW YORK, vas. 26. — Naujasis JAV delegacijos pirminin-

....,, kas Cabot Lodge vakar apkaltino Rusi ją suplanavus ir vedant Ko-
tarpe labai daug vokiečių, iš k u - p a s l , ^ s k o m P r o m i s a s — tų rėjos karą ir neturint noro jo nutraukti tik jai vienai žinomais sū
rių vienas, pats elgetavęs, t v i r . į f ^ o k o l ų pataisymas, tačiau sa- m e t ima i s . 
tina, per 3 valandas surinkęs 59 k ? m a ' k ? d ^ i n č a i J ^ 0 a P i e P r a n . Kalba buvo pasakyta JT poli 

. . . ,. . !tų perredaguotos pasiekto kom-
Kaune pažymėtinas didelis ei- ! p r o m i s o d v a s i o j e . Redakcijos 

getų skaičius, pasitaiko daug d a r b a g t a g P ž i u j e d i r . 
vagysčių ir apiplėšimų. Juodoji b a n t i e m s ekspertams, 
rinka sukoncentruota Senamies- ^ . „ ._ . _ 
tyje, panemuniais ir šalutinėse . D ^ nepaskelbti ne Prancuz.-
gatvėse. Ypač daug elgetų visa- J 0 ! , P n e ^ f f ? P r W Pa" 
dos renkasi ties bažnyčiomis. Jų a m ^ \ P r o o k o l a l - . n e R o m o ? e 

kas galėtų favorizuoti vieną vals 
tybę prieš kitą. To labai norėjo 
Prancūzija, bet Vokietija pasa
kė griežčiausią ir Kiečiausią 
„ne". Prancūzija negali atlaiky
ti dviejų spaudimų: Amerikos ir 
bendrosios Europos bei pasaulio 
opinijos. 

Tebesišiaušia 
PUSAN, vas. S6. — Koje sa

loje šią savaitę vėl dalis komu
nistų belaisvių nepaklausė sargy 
bų įsakymų susitvarkyti patik
rinimui. Nepaveikė jų net dvi 
porcijos ašarinių dujų. Panaudo
jus jėgą, vienas Š. Korėjos be
laisvis žuvo. 

Korėjos fronte 
SEOUL, vas. 26. — Sąjungi

ninkai vakar prieš aušrą dvejose 
vietose įsilaužė į priešo prieki
nius postus, kad smulkiais gin
klais ir liepsnosvaidžiais sunai
kintų kelis priešo bunkerius. 
Priešui padaryta didelių nuos
tolių. Puolimas įvyko Panmun-
jom apylinkėse. Kitur priešas 
bandė sąjungininkų linijas, bet 
irgi labai nukentėjo. 

Oro kovose pašauti vakar du 
Migai. 

Didysis kreiseris Missouri 
plaukioja rytiniu Korėjos pa
kraščiu ir apšaudo priešo taiki
nius tarp Wonsan ir Chongjin. 

Formoza ne baze 
TAIPEH, vas. 26. — JAV at

sargos generolas Chennault čia 
spaudai pareiškė, kad jis nema-
n ^ s , jog kom. Kinija pradėtų 
bombarduoti Pormozą, jei For-
mozos aviacija nelies Kinijos. Iš 
Formozos bazių neturėtų bom
barduoti Kinijos ir JAV aviaci
ja, nes jai tam tikslui pakanka 
kitų turimų bazių. Generolas 
betgi yra šalininkas bombardavi 
mo Mandžiūrijos bazių, iš kurių 
kariaujama Korėjoje. 

Nusileidęs 
TEHERAN, vas. 26. •— Ne

oficialiai žinoma, kad kažkas 
perkalbėjo Persijos premjerą 
Mossadegh viešai neužkabinėti 
šacho ir savo ginčo su juo nepa
sakoti tautai per radiją pasaky
tinoje kalboje. 

Mossadegh turįs davinių, kad 
šachas labai jo nemėgstąs ir net 
jieškąs pagalbos jį pašalinti. Su 
sirinkęs davinių ar tik gandų 
Mossadegh buvo nuėjęs kalbėtis 
pas šachą, bet išėjęs buvo tokia
me ūpe, kad nebuvo galima spręs 
ti apie ramų pokalbį. Kai Mos
sadegh pradėjo kalbėti apie kal
bą per radiją, aplinka suprato, 
kad premjeras su šachu giliai su 
sikirto. 

rb... Elgetas dažnai sugaudo ir 
išgabena į Rytprūsius. Tačiau po 
kiek laiko šie ir vėl grįžta. 

Universiteto klinikose Žalia
kalnyje, gaunamais pranešimais, 
yra 600 lovų. Gydytojų persona
las — rusai. Ligoninė negali pri
imti visų pacientų. I r čia — di
delis vaistų ir maisto trūkumas. 
Ligoninė 2 kartus per metus ins
pektuojama Maskvos centrinių 
sveikatos komisijų; viena jų tik
rina higienines sąlygas, kita — 

cuzijos teisę siųsti kariuomenę į 
kolonijas neatsiklausiant Euro
pos armijos vadovybės, dėl bal
savimo teisių armiją tvarkančia
me vyriausiame organe ir dėl vo 

tinėje komisijoje, kuri pradėjo 
vėl svarstyti korėjos klausimą. 
Lodge pareiškė, kad jis nematąs 
reikalo daryti naujų pasiūlymų 
dėl Korėjos karo baigimo, nes 

kiškų dalinių dydžio. Pasiektas R u s į j a to karo baigti nenori. Jei 
kompromisas pašalinąs viską, 

jam ne tik vadovybę, bet ir vi
sus įrankius: tankus, lėktuvus, 
artileriją, minas, amuniciją, su
sisiekimo priemones, priešlėktu
vinę apsaugą ir t.t. 

Višinskis paprašytas įrodyti, 

Bolševikiškai 
TEL AVIV, vas. 26. — Izrae

lio vidaus reikalų ministras kon
fiskavo didžiausią ortodoksų baž 

Rusija karo baigti nenori, tai j is .kad Lodge teigimai neteisingi, 
ir negali baigtis, nes jį veda ne Višinskis pažadėjo netylėti. 
Š. Korėja ar Kinija, bet Sov. Ru
sija. 

Į 10 punktų sutrauktais fak-

• Paskyrė 300,000 dol — At
stovų rūmų antiamerikinę veiklą 
tiriančiai komisijai paskirta 

tais Cabot Lodge teigė, kad Ko- 300,000 dol. šiuo metu ji jieško 

Nicoje išsprogdintos Pran-

tijos narių. Taigi tik 1.2% visų 
gyventojų priklauso partijai. 
(Lietuvoje pagal 1951 metų rin
kimų duomenis buvo apie 3 mil. 
gyventojų). Sovietų Sąjungoje 

cuzijos komunistų partijos pa- komunistų partijos nariais yra 
talpos. Policija mano, kad tai 3.88% visų gyventojų. Lietuvon 
pradžia naujos atentatų bangos .atgabenti rusai visuomet persi-
prieš komunistų įstaigas. įrašo į Lietuvos KP narius. Rei-

klinika. 

kia tad manyti, kad didelė dalis 
— jeigu ne didesnė dalis — Lie
tuvos KP narių yra atsibastėliai 
rusai ir žydai. Latvijoje komu
nistų yra 2.39% ir Estijoje 2.69 
proc. (skaitant, kad Latvijos gy
ventojų yra 2.1 mil. ir Estijos 
1.15 mil.). Dėl to nereikia many
ti, kad latviai ir estai turi dau
giau „savų" komunistų, o tai tik 
įrodymas, kad didesnės „indus
trializacijos" dėka Latvija ir Es
tija yra dar daugiau rusų užplūs 
tos, negu Lietuva. Rusų kariuo
menės skaičius tuose kraštuose 
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nyčią Jeruzalėje ir ten įrengs rėjos karą suplanavo, sugundė ir komunistų įtakos Amerikos švie 
pati gydymą. Sesutes gauna po d a n t ų g y d y m o kliniką. Bažnyčia veda Sovietų Rusija; ji duoda timo įstaigose. 
250 rb. mėnesiui. Suprantama, 
kad ligoninėse dažnai pasitaiko 
vaistų ir maisto vagysčių. 

Nelietuviška kompartija 
Nepaisydami antireliignės pro 

pagandos ir grasinimų, žmonės 

priklausė Sovietų Rusijai, kuri 
neseniai nutraukė su Izraeliu dip 
iomatinius santykius. 

Neginčijama Izraelio teisė pa
imti globon Sov. Rusijos turtą, 
bet tenka abejoti, ar protingas 

lanko bažnyčias. Išvežta daug Izraelio žygis paversti bažnyčią 
kunigų, ir vienam kunigui tenka 
neretai aptarnauti po keliolika 
parapijų. Tačiau skamba bažny
čių varpai ir žmonės tiki, kad 
ateis diena, kada jie praneš ver
gijos galą ir laisvės dienos pra
džią. 

Komunistai sako, kad Lietu-

Ike nesibaido derybų su Stalinu 
Tik pasimatymas turėtų tarnauti taikai ir nepažeminti 

Amerikos prezidento orumo 
WASHINGTON, vas. 26. — Prezidentas Eisenhoweris tam 

tikromis sąlygomis sutiktų susitikti su Stalinu ar kurios kitos 
valstybės vadu. 

Pareiškimą prezidentas pada
rė vakar antroje savo spaudos 
konferencijoje, kurios metu ko
respondentams neliko daug lai
ko prezidentą klausinėti, nes lai* 
kas buvo ribotas. 

Su Stalinu jis sutiktų kur 
nors susitikti, jei būtų tikras, 
kad pasitarimas pasitarnautų 
pasaulio taikai ir jei tai sutiktų 
su tais tikslais, kurių siekimo 
tauta tikisi iš savo prezidento. 

Antras klausimas lietė biudže
tą. Prezidentas pasisakė .prade
dąs apsiprasti su mintimi, kad 
naujais fiskaliniais metais biu
džeto nebus galima subalansuo
ti. Tą pačią mintį, tik paremtą 
daviniais, yra išdėstę kongreso 
komisijoms biudžeto direktorius 
Dodge ir iždo sekretorius Hum-
phery. Prezidentas šį kartą nu
tylėjo apie mokesčių sumažini
mą, kurio taip nori kaikurie res
publikonai. 

Trečias klausimas lietė gydy
tojų mobilizaciją — bus mobi
lizuojama mažiau, kad nenuken
tėtų gyventojų aptarnavimas. 

Skandinavų taryba 
KOPENHAGEN, vas. 26. — 

Čia baigė pirmąją sesiją Skandi
navijos kraštų patariamoji tary
ba, kuriai pavesta daryti pasiū
lymus kaip tiem kraštam sueiti 
į didesnę vienybę nepažeidžiant 
vienas kito interesų. Taryba po
sėdžiavo 10 dienų ir pasiuntė 
vyriausybėms visą pluoštą pa
siūlymų. 

Taryboje dalyvauja Danija, 
Norvegija, Švedija ir Islandija. 
Sovietų spauda puolė tą beposė-
džiaująnčią tarybą ir vadina ją 
Amerikos įrankiu įvilioti Švedi
ją ir Suomiją į Atlanto paktą. 

Suezas turįs tekti 
be jokių sąlygų 

KAIRAS, vas. 26. — šiandien 
Anglija ir Egiptas turėtų pradė
ti pasitarimus dėl anglų kariuo
menės išvedimo iš Suezo kanalo 
zonos. Kokia dvasia Egiptas pra 
deda derybas, tektų spręsti iš 
pulk. Nasser pareiškimo, pada
ryto vakar tautinio atgimimo są
jūdžio centrinės būstinės atida
rymo proga. 

Anglai turį pasitraukti be są
lygų ir tuojau — Egiptas su ma
žiau nesutiksiąs. Pulk. Nasser 
yra dešinioji gen. Naguib ranka 
ir smegenys 13-kos karininkų ko 
miteto, kuris faktiškai diktuoja 
visą Egipto vidaus ir užsienio 
politiką, kuris suorganizavo per 
versmą, nuvertė karalių, panai
kino konstituciją ir įvedė abso
liučią diktatūrą. 

Charles E. Bohlen, Roosevelto 
vertėjas Teherano ir Jaltos 
konferencijų metu, paskirtas 
JAV ambasadoriumi į Mask^ 
vą (INS) Į 

Nenori kinų 
PUSAN, vas. 26. — Syngman 

Rhee skelbia, kad Formozos ka
reivių siuntimas į Korėją neak
tualus: to nejiori nė P. Korėja, 
nė Formoza, nė 8-ji armija. For
mozos kareiviai turį pakanka
mai darbo Kinijoje. Kad For
moza atblokuotų, Syngman Rhee 
prašęs Eisenhowerio, kada šis 
lankęs Korėją. Jis veikęs su 
Chiang Kai-sheko žinia. 

• Maršalas Yasilevski, Sov. 
Rusijos karo ministras, raudono 
šios armijos šventės proga paža
dėjo Rusijos karinės galios stip-
nimą. 

• Buv. sen. La Follette nusi
žudė VVashingtone. Jis atstova
vo VVisconsin senate 21 metus. 
Jį vėliau išstūmė sen. McCarthy. 

• P. Korėja vakar pradėjo 
keisti senus banknotus į naujus 
— už vieną naują vienetą reikia 
atiduoti 100 senų. 

• Sen. Ferguson, respubliko
nas iš Michigan, ragina įsakyti 
į Maskvą ambasadoriumi išvyks
tančiam Bohlen pasakyti senato, 
užsienio reikalų komisijai viską, 
ką kalbėjo privačiai Stalinas su 
Rooseveltu Teherane ir Jaltoje. 
Bohlen tuose pasikalbėjimuose 
ėjo vertėjo pareigas. 

Kalendorius 

Vasario 26 d.: šv. Aleksan
dras, vyskupas. Senovės: Stuo-
ma ir Jorunė. 

Vasario 27 d.: šv. Gabrielius. 
Senovės: Ašmontas ir Skirmun-
tė. 

Oraa Chicagoje 

Apsiniaukus, temperatūra be 
didesnių pasikeitimų. 

Saulė teka 6:32, leidžiasi 5:37. 

Dieną ir naktį piketuoja Baltuosius Rūmus pasikeisdamos nedi
delės grupės, prašydamos pasigailėjimo mirti nuteistiems ato-

. . . , miniams šnipams Rosenbergams. Bausmės vykdymas vėl atidė-
įrgi yra didesnis negu Lietuvoje. | tas, kad galėtų paduoti naują prašymą Vyriausiam Teismui (INS) 

VIUAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Senato užsienio reikalų komisija vakar priėmė sen. Tafto 

įteiktą rezoliuciją, smerkiančią žydų ir kitų mažumų persekiojimą 
Rusijoje w prašančią prezidentą iškelti tą reikalą Jungtinėse Tau
tose. 

— Ispanijos užsienio reikalų ministras jau atvyko į Filipinus, 
iš kur vyks į kitus pietryčių Azijos kraštus draugystės stiprinti. 
Kalbėdamas su spauda tarp kitko pasakė, kad derybos su JAV dėl 
bazių Ispanijoje vyksta patenkinamai. 

— Atėnuose vakar Jugoslavija, Turkija ir Graikija pasirašė 
mažosios Balkanų santarvės sutartį; jos pasirengusios jungti jė
gas pasipriešinti komunistinei agresijai. 

— Nato ka/rinės pajėgos Europoje pradėtos apmokyti kaip 
elgtis vietose, kurias bus palietusios atominiai ginklai. 

— Buv. 8-sios armijos Korėjoje vadas gen. Van Fleet vakar 
atvyko į San Francisco, kur buvo sutiktas kaip herojus. Kovo k 
d. generolas turi pasakoti apie Korėjos reikalus kongreso komi
sijoms. 

— šiandien posėdžiauja Washingtone visų valstybių guberna
toriai su valdžios ir kongreso atstovais. Posėdį sukvietė prezi
dentas Eisenhotoeris. Aptariamos federalinės valdžios ir valsty
bių teisės mokesčių ir socialinės apsaugos reikaluose* 
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NIMO 

Lietuvos ūkio atstatymo reikalais 
New Yorkė sausio 23 d. po- šokių pergyvenimų, Lietuvos 

sėdžiavo Lietuvos Ūkio Atsta- žemės ūkis sversiąs nebedau-
tymo Studijos Komisijos, Preky giau, kaip 50 CA visame tautos 
bos — Ekonominė Sekcija. Pir
mininkavo komisijos ir sekei-

Medžiagą siusti *i»o adresu: VYT. RAMIUS, 7031 So Artesiau jos pirmininkas J. Audėnas. Da 
Ave., Chicago 29, III. Telefonas REpublic 7-0235 

Moksleivių minėjimas 
Moksleivių Ateitininkų Cent- 'gresui sušaukti laikas Vyr. Vai

ro Valdyba Chicagojc suruošė j dybos bus mielai priimtas. 
Lietuvos Nepriklausomybės pa-! Linkėdamas Tamstai ir Chi-
minėjimą per Sophie Barčus ! cagos ateitininkams viso ko ge-
radijo valandą š. m. vasario, riausio, reiškiu nuoširdžią pa-
mėn. 16 d. . į garbą 

Programoje žodį tarė konsu- S. Sužiedėlis, 
las dr. P. 'Daužvardis, kuris iš-j At-kų Fed. Vyr. Vadas 
samiai apibūdino praėjusias die j Brooklyn, N. Y., 1953.II.3. 
nas, kai lietuviai atskilo nuo; 
rusų ir pasiskelbė laisvi. Taip ] CHICAGOS ATEITININKAMS 
pat konsulas iškėlė Nepriklau-j Ateitininkų vasario mėn. su-
somos Lietuvos gyvenimą ir k a i , £ i r i n k į m a s įvyks ateinantį šeš-
bėjo apie dabartinę okupaciją, \Vddi2n^ vasario 28 dieną, 7:30 
pabrėždamas, kad Lietuvoje 
yra daugiau pusė miliono lietu
vių ištremtų ir daugiau ,negu 
30.000 nužudytų. 

Montažą •-• "Ilgesys rodo ke
lią" __ išpildė ateitininkai: VI. 
Būtėnas, V. Kazlauskas, D. Juk 
nevičiūtė, N. Šalkauskaitė, V. 
Pavilčiūtė ir B. Brazdžionis. 
Partizanų ir liaudies dainas 

vai. vakare Lietuvos Vyčių sa
lėje (2451 W. 47th S U . Pro
gramoje bus aktuali prof. Ba
lio Vitkaus paskaita "Mes ir 
jie", nagrinėjanti senųjų ir nau
jųjų imigrantų santykius. 

Maloniai kviečiame visus at
eitininkus sendraugius, studen
tus ateitininkus ir ateitininkų 
bičiulius j susirinkimą atsilan-

"Lietuva brangi", "Stoviu aš kyti. 
parimus" ir "Kur banguoja Ne
munėlis" atliko seserys Danu
tė, Klenutė, Onutė, Stasė ir 
Benigna Blandytėa. Be to, bu
vo panaudotos ir dvi plokštelės: 
Budriūno "Tėvynei'* ir Banaičio 
"Žygis į Vilnių". 

Montažą režisavo Stasys Pil
ka. 

Laiškas Kongreso 
reikalu 

Didžiai Gerbiamam 
Dr, Kun. A. J u š k a i 
Chicagos At-kų Sendraugių 

Pirmininkui 

Didžiai Gerbiamas Kunige, 
Ateitininkų Federacijos Vyr. 

Valdybos posėdyje, 1953 m. sau 
sio 29, apsvarsčius įvairius mo
tyvus, buvo prieita išvados, kad 
numatytas Chicagoje šjemet su 
šaukti Ateitininkų Kongresas 
butų geriau vieneriems metams 
nukelti. 

Maloniai Tamstą prašyčiau 
apie tai painformuoti Chicagos 
At-kų Sendraugių Valdybą ir 
sudarytas Kongresui rengti ko
misijas ir jų paprašyti, kad sa
vo darbo nenutrauktų. Ilgesnis 
laikas duos galimybės geriau 
Kongresui pasiruošti. Vieta pa 
lieka ta pati. Laiką prašyčiau 
jau dabar pasirinkti toki, kad 
nesutaptų su kuriais kitais di
desniais katalikų suvažiavimais 
Chicagoje. Jūsų pasiūlytas Kon 

Pramatytos vaišės (arbatėlė) 
šiuo kartu neįvyks. Valdyba 

NAUJA VADOVYBE 
Chicagos moksleivių ateitinin 

kų kuopos susirinkimas įvyko 
vasario 20 d. Susirinkimui va
dovavo naujai išrinkta valdyba, 
F. Palubinskui pirmininkaujant 
ir M, Meškauskaitei sekretoriau 
jant. 

Tėvas Raibužis, SJ, buvo su
pažindintas su at-kų kun. Lip-
niūno vardo kuopa, kurios jis 
bus dvasios vadas, pasitraukus 
iš tų pareigų tėvui Borevičiui, 
SJ. Susirinkime buvo paskaity
tas L. Tumosaitės rašinėlis, pa
dainuota pora dainų ir praves
ta pora žaidimų. S. Ž. 

PRANEŠIMAS STUDENTAMS 
ATEITININKAMS 

Ateinantį sekmadienį Chica
gos — Indiana apskr. L. Vyčiai 
ruošia iškilmingą šv. Kazimiero 
minėjimą kartu su ateitininkais 
ir skautais. 

Programoje: 9 vai. šv. Mišios 
šv. Antano parapijos bažnyčioj, 
Cicero, 111. Po jų pusryčiai ir 
minėjimas. 

Tą dieną numatytos religinės 
susikaupimo valandėlės ir susi
rinkimo studentams ateitnin-
kams nebus. Vietoje to visi stu 
dentai ateitininkai kviečiami ko 
gausiausiai dalyvauti šv. Ka
zimiero šventės minėjime. 

Valdyba 

lyvavo J. Pažemeckas, K. Bieli 
uis, Alb. Trečiokas, \ Vaitie
kūnas. Buvo svarstoma "Ūkio 
struktūra busimoj Lietuvoj". 
Klausimą referavo dr. A. Tri
makas. 

Prelegentas palietė ir paryš
kino svarbiausias Lietuvos ūkio 
problemas, pirm to apžvelgęs 
kitų kraštų ūkinius principus ir 
juos taip rikiavo: 

1) Amerikos ūkis — tai lais
vų kainų ir laisvos konkuren- į 
cijos ūkis. Svarbiausias prin-
cipas — pelnas. 

2) Anglijos — buvo pradėta 
eiti socialistine ūkio linkme. Ad 
ministracijos rikiuojamas ūkis. 

3) Italijos, jau prie Mussolini 
įvestoji valstybinio kredito sis
tema, kuria valstybė svarbiau
siose gamybos šakose ėjo su 
savo akcijomis ir savo įtaka, 
palikta ir dabar. 

4) Sovietų Sąjungos — visiš
kai suvalstybintas. Čia pati 
valstybė ūkininkauja, pagal kuo 
smulkiausiai išdirbtus planus. 
Panaikinta privatinė iniciatyva, 
privatinė nuosavybė ir indivi
dualus pelnas. 

5) Prancūzijoj Profesinių Są
jungų veiklus dalyvavimas įmo
nių administravime. 

Prelegentas mano, kad Lie
tuvai teks prisilaikyti netiesio
ginio ūkio rikiavimo principo. 
Mums teksią stipriai atsiremti 
į visuomeninio (sutelktinio) 
ūkio pagrindus. Jo nuomone, 
mūsų ūkyje teks apimti: a vals
tybei — 25'Y, b) kooperaty
vams — 25%, c) kitai laisvai 
iniciatyvai — 50%. 

Be abejo, pereinamajame lai
kotarpyje daugiausia būsią valfa 
tybės rankose, nes atgavus lais
vę, krašte tebebus viskas su
valstybinta, tad bolševizmo pa
dariniai negalėsią būti per ke
lias dienas išlyginti. 

Prelegentas mano, kad po vi-

ūkyje. 

Prelegentas palietė daugybę 
ir kitų klausimų. Buvo labai 
gyvos diskusijos. Ypač pasi
reiškė dvi skirtingos nuomonės 
žemės klausimu: viena už ' gru
pines sodybas, kita, už atski
rus viensėdžius. Suprantama, 
kad siuto klauąimu prie progos 
tars savo žodį LŪASK Žemės 
Ūkio Sekcija. A. 

ALBSNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
Ir {vairiu daiktų perkraustymus 

Taip pat persiunčiame } užsieni 
pakietSlius įvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-8245 

Mete komunizmą 
Neseniai iš Italijos komunis

tų partijos išstojo Bolonijoje 
pasižymėjęs jaunas marks'::.a: 
veikėjas Dantė Muzzi. Laikraš
tis "L'Avenire d'Italia" paste
bi, kad savo išstojimu Muzzi 
parodė moralinę drąsą, kurios 
šiandien trūksta daugeliui į ko
munistų pinkles patekusių Ita
lijos jaunuolių. 

Negalima fotografuoti 
Washington, D. C. — Baltieji 

Rūmai uždraudė fotografuoti 
prezidentą, kai šis meldžiasi 
bažnyčioje ar iš jos išeina. Gali 
būti leista jį fotografuoti, jei 
jis dalyvauja viešo pobūdžio 
maldose už bendruosius reika
lus. Tada reik gauti Baltųjų Rū
mų ir Slaptosios Tarnybos suti
kimas. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
p«t tarnaujame gorai ir pigiai 

Telef. offlHO SFeley S-013S 
DR. L. SE5BUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ROOSEVELT MIODICAL C E N T E B 

1212 So. Ashland Ave. 
V a i . : K a s d i e n n u o 1 2 : 0 0 — 8 : 3 0 p . P 

Koisl i l . O I 1 9 " S o . M j t p l c t v o o d 
T c l e f , l l l O t u l o c k 4 T & 4 4 5 

STflSVS FABI&RAS 
2146 RO. HOYNE'AVE. 

Tol. VIi'Kiffla-lfT^ 

I 

Gttovehiil 6-15f)5 

BR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGtf SPECIALISTĄ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7 s* v, v. pagal 

susitarimą, ISskyru* trečiadienius 
2422 YVest Marauetto Ud. 

Jau išgjo iš spaudos P. KESIŪNO 
3-jų dailų romanas ' 

Tarp žalsvų palapinių 
š io romano veikSjal lengvai suras 

kelią } kiekvieno lietuvio širdj, nes 
jie visi skaitytojui taip artimi ir 
mieli. Čia sutiksi savo' brolį, did-
vvriškat kovojantį dSl kilniausio ide
alo — d5l žmogaus laisvSs. ša l ia jo 
išvysi nemažiau ryžtinga ir savo se
sutę. Pagal iau išgirsi beviltiškai vai
tojančia ir savo motulę. Pagyvenk 
nors alandSlę ir Tu jų kančiomis, 
pasisielok jų argais. 

292 pusi. Kaina $3.00 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

TELEVIZIJOS, RADIO IR 
FONOGRAFAI 

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

APARATŲ SUTAISYMAS 
dirbtuvėse ir namuose atliekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas Ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

lOTCLEVISIOn 
(sales - service) 
3I20S. Halsted « DA-6-6887 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų ir motorų ligos 
5159 South Damen Avenue 

Mediolno and Surgory linilditig 
Vai: an t r. 9—i ir 7 it p. p., p i rm. . 
t reč. , p e n k t . 10—4 p. p. šošt. 10*—12 

Ofiso tol. P H. 0-7800 
Namų tel. T i l . J-1705 

Ofiso Ir buto tel. OLL 2-VAH\ 

DR, F. W, KAIMAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct„ Cicero 
Kasdien 1 0—- i 2 ryte ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v. v 

Butas 1832 So, -liltli Ot. 

^ DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS 

Vaujria adresas r 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. Kiliame ft-MlO 

Ite/ld. tatp.t GKovehiU 0-0IU7 
Valandos: 1—3 p. to. G--S p. m. 

.treuiid ir fcefctad. p'a&al sutarti 
B_.M T / *• l i m i i IIIĮHI Į !!• | | m I 1 1 1 1 I I I I 

T d Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5061 

BR. J. smilus 
GYDYTOJAS *ir CHIRURGAS 
653 W'est 79th S t r e e t 

Rezid. 1908 South Troy Slrce* * 
Vai. pirm., antrad.. ketv., penkt. 

1—4 ir 7—-R:30 
trečiad. ir fiefit. 0—12 

Telefonai1* UEliance P - 1 S ' n 

. WAtTER J. KIRSTUK 
PBYSIOIAN and SURGEON 

( U K T U V I S GYDYTOJAS) 
3025 West 5Dth Street 

VAU 2—4 popiet , C:X0— 8:30 vak. 
Treoiad pagal .sutarti 

Tel. ofiso Ir buto OLymptč 2-4 tZU 

DR, P. KISEliLIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

14H5 So. 4!M> Ct., Cicero 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4643 So. Ashland Ave., Chicago 

\ 'AL. ntio 2—4 ir 6 - < ( ; t reč iad . . :v<oS 
(ad. ir nekmad. tik pagal su ta r t ) , 
tel. ofiso VA. 7-1787, r</.. pu . (1-tosa 
,5ei neatailicp»- virSmlnel' telefonai, 

buukile jftfldway 3-QO01 

DK. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. cIiirurgfoeM ligos 
DK. E. TALLAT-KKLPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 \\est J6th Street 

Valandos: kasditn 2—8 p. p. 
S.-š.tiMlK'iiiii'.) 1 0 — 1 2 ir 2 — 4 p. p . 

Kasdien i— 3 v. ir 6 - 8 v. vakaro. | <Vi HJM, TO 8-09.>J) lie/ . .: KO 2-^J87 
he6tadlunlai» v. u K-- » v. v. j , . į neat«jJiepIa šaukit CKnttal G-2294 

"Butas IC04 8<». JOti) Ave. 

Ofiso (<Mcf, LAt'n>i-.tr<_ 'J-32\v, jei 
<.:;>'Hi)iopia, fia11;•• i• o K ' ? i v . i o 8- iJSCį 

DR. EMILY V. KROKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146s S. Archer Ave. 
VAlu. Kasdien popi«-t nuo i 'i-:?;8•» v. 
Vak. pirm., an t r . , ketvi t t C-i<:S<» v. 

Tre^iadleiif tik Huailaru.s 

Tel. ol'i«o Y A. 7- •!>.,." 7. r c z. Hl ->7-4 9CC; 

DR. T-MM (5. .KWfHM ' 
( K V I K Č J N H K A S i 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
IG51 Wcst 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Ka>dii>n-nuo 3 
vai. )!••"! 4 v. p o p ^ i .''..JO / v iki N ; 3 " 
v. v. Išskyrus trei^i.-id. ir s..-"t f ! \ a \ 

Tel. ofiso I1K. J^-21'iST, rez. ]>U. <i-*U8-' 

08. V.-P.-TUMAS0NIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Spi-e. chirurg-inea ligot* 
U2r;o b*»uth Wt»tera Aveuue 

y'Al>. kaH-iion 'Z --i p. p. ;r S—8 vah 
.•iostad. 2—i p. p, ' l ' ročtad. ir^*: 

Si i i,).; n.iiiai:-; u ž d a r y t a 

Toleion?.:«. DAnube-f l - l iirf» 

Tel. ofl»o HF 4-«««», re» PH. 6-7383 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEIiNAVICITJS) 

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garficld Blvd 

V A L : 1 — 4 ir 6 — 0 
Šeštadieniais nuo 1 Iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Tel. ofiso ST 3-2320, rez. H E 4-4039 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 YVcst 77 St. 
Rez. 6053 \Vashtcnaw Ave. 

Vai . : p i rmad . , a n t r a d . , ketvirtad. ir 
penktad. 2 - -4 po pietų, 7~pfl (.vak. 

Treč. ir geštad. 2—4 v. ' p.p. 

DR. BR. BE1N0R1US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marauette lid. ir Halsted St. ," , ' ~,* "" vlZT7,t^ ' Tel'.-ofiso VI 2-'ir»»i liez. DK 3-0750 

Vai.: 7 - i . kasdieną. Sefttad. 3—6 , DRa A N T A R A S L l P d i i u S 1 ^ W • LUl'i.'EePC 
Tel: Ofiso WK 6-2811 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i . ^ A ' - ! ' J * 1 7 T 
Namu WA., .6-2990 A<į0B West 2Cth Street ' b»I>>ĮO.»Ah Ui CHIRURGAS 

Kampas l la lstcd ir 3 i -oa gatvių 
$02 \V. 'Sist Sir. 

I p. j), ir 
i pu - piiM i.i. 

CH. A. VALiS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. MoteiŲ Ligos 
SJiii7 S. Ilaisiea -St. 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
:̂ '•: ti.iiit.'ii.aiH 1-4 y. p . p . 

<?=- '•%> 

^ 

PRADEK TAUPYTI PAS.. . 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND MAN ASS0CIAT10N 

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

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 
AUGUST. SALDUKAS, Sekretorius 

4> 

H ! 5 W iU,DIT
J°?,A i K O V O M£N- 1 D- - SEKMADIENĮ 

3133 So. Halsted St. jį 
J. NAUMIESTISKIO 3-jų veiksmų pjesė (BAISUSIS BIRŽELIS) 

Tclef. VICTOKY 2-6172 Režisorius Julius Balutis. Įėjimas $1.00 Pradžia 4:00 vai. vakare 

ŠEŠTAD. MAŽOJOJ SVET. 
groja trio: smuikas — Balys 
Pakštas, violončele — Arturas 
Jakavieius, piano — Rytas Ba
bickas, įėjimas nemokamas. 

Pradžia 7 vai. vakare 

Tel. ofiso VI. 7-(»r>H«. rez. \\,V\. 7-786S 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL..: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir aekmad. ofisas uždaryta.*?, 

Šeštad. tik nuo l—8 vai. popiet. 
Ite/hl . 3241 W. OOtli P L A C E 

I n m • i m I I III • i n II i n i i m l m i — m — Į — i • — n i •• 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE, 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 j 
Antr. 1-5, t r eč . ir šešt. pagol s u t a r t i e s 

(Vciaaa ir r«zldenclfa — TArds 7-X626 
Ir VAvdj) 7-7410 

DB. G. J. BYLAJTI8 
Vidaus, vflkikv. nervŲ gydytoja* 

DK. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgasii 
40S8 So. Areher Avu, 

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

Kitomis dienomis susitarus. 

vral. a i u a d . , k e t v i r t a i , i,- S.:.i!f.d. 
v. v. K i t u la iku pagal sus i ta r imą. 
Tv) OHs. LA 1-4310; Ko/. GK 7-8U15 

Tei. ofiso Q R 6-r,309, PI l . C-4T32 

DR. L MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

UIS West 6Srd Street •' 
( k a m p u s 68 ir Ar t e s i an ) 

VAL. 2 — i p. p. ir nuo (i -8 v. vak 
figStad. 2—4 p. p. 

Trečiad,) ir Bokmad. uždaryta. 

Telcfonaa — IHĮlujun 5-8^77 

DR. S. E. MAX£RAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Parricll 
Vai. kasd ien 2--\ p o p u i ir 6^-8 v. v. 

išakyrus i,uc"ia.!i' m u s 

i-', i' iii.iiuo v.i la iViio.s 
i <i --> v*, v. šv-Kiad? 

tv\. oliM> l*li. <i-«14(i. re/.. I11J. 4-»15» 

GB. F. CB UTISSKUNAS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

24^0 VV'est Marquctte IW. 
VA f. nuo 2 iki 4 p. p ; i\ iki 8 vok. 

Treeiud. ir fteštad. pagal su t a r t į 

• 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
M« kviečiame Itcmvius pasidėti savo taupomus pinigus | Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionalial viena ii 

smarkiausiaiaugančiu, taupymo jstaigy visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000,00 by an 
Agency ot the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji U anksto neprižada, bet 
visada iimoka aukšta dividendą. 

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

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

JOHN PAKEL, President 

LIETUVIŠKA 
, 

vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta vis« dieną, Šeštadieniai! 
uuo 9 ryto iki 2 po pittu. 

Tel. ofiso WA. 8-8060. rex. CO. 4-118' 

DK. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šeštad. Ir sekinad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pa)<al susitarimą 

RezlcL: 10838 So. \Vabash Ave. 

T"el. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec, moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir Californla Avo. 

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

Tel. ofiso Y A 7-1166. rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvg) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
ttez. 8247 S. K M E R A I d ) AVi:. 

TELEFONAI 
Ofiso Huto 
Ftllmorc 3-2007 OOlufhbua 1-6i00 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Br«adway 
MELUOSI'} l 'AKK, UiL. 

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

Ofiso tol. P U 5-5." 75, rez. Vi 7-24S8 

DR.-F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10758 S. Michigan Ave. c 
Pi rmad . , an t r ad . , k< tv i r lad . ir penk t . 
nuo 4:;!0 po pietų Iki X vak. š e š t ad 
nuo 1:1 iki 3 vai. po pietų. 

TreeladionialH lik s u s i t a r u s 

Dr. Edvvard 0. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVcst 71st Street 
(prie Ca l i fou i ia Ave.) 

LIGONIUS P R I I M A : kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 lkl 9 v. v. Šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Treč iad . paga.1 sus i ta r inu j . 

S u s i t a r i m u i * s k a m b . G Ko. (!-' 321, 
jei neatsiliepia - VTnooniiea fi-89«/0 

Ofiso ir luito telof. III niloek 1-5815 

m. A. KARSUVAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. VVesterii Ave. 
Vai.: 6:80-S:S(i vai. vak. 
Treč . ir Sėst. l!-! p. p. 

Sėst. vak. Ir sekju. uždary ta 

IV1. oflAO ČA. C-OS57. rez. I'K. 0-005H 

BR. F. L ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. lliilstcd Street 
Ue/id. 0000 b. Artėl iau Avo. 

VAL. IJ v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. V. 

Telefonas PLympio 2 - l27« 

CK. P, ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

IMG So; idih Court, Cicero 
\'AI«. an t r . , ketv. i0-iL', ; !o .?-y p .p. 

S3L47* »! Jt/aifiUvi S t , Chi.cHgo 
Vjt.1.,.;" pirm., trečr, icH. t--~* p. p. 

i*eukt. !•••• • .i z r>xo 

" DR. B. C. BROZAŠ"^ 
DANTISTAS 

I'riftuinio valandos patfn.1 susi tarime 

1003 Archer Avenuo 
Truput) į rytua nuo \ ahtornla 

Tol. VArds 7-7772 

BR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2123 We*t 7 l s t bt. 
pri^inii t io la ikas pagal BU.šitarimg, 

IVlefonus (.llovi'hlll 0-0785 

" U M " te l ' or i i f V i r g i n . u i t ^ K f . 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i 

4204 Archer Avenae 
VAL. kasdien nuo ?:< o įi<j y-.n c, v 
T r o f i n e i \r .'^IcTin.i »iU "»vi»H«fU«i 

Br. Anlanas Rudokas, 0. D. 
rtkrlna akis ; priUilko atUiiiitn 

keičia Htiklus ir reruns. 
4701 S. Dameu Ave., Chicago, W* 

Šaukite — VA. 7-7881 
Priima: v a k a r a i s 0 iki 'J. SeStajl 
10 ryto iki 4: t reč iad . ir> sekmai? 

tik s a s i t a r u s 

VYILLIAMS 
( V I L I M Ą S) 
DANTISTAS . 

W42 South IVesterp Avenae 
l'ri.-uuiDo laikus pu.gn.1. «ui įtarimą 

' te lefonu. 
Tūloti».»iu> f ; i to<"- . s i l ! t\.f,\4% 

DR. G. simm 
LrJ^TUVlS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimą* 

IV'l. YArcis 7-1829 
P r i t a i k o akiniu* 

Kroi\a« akis 
i&taiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
7M We».t 351h Street 

VAI*, nuo 10 iki 2, tiuo «i iki 8, tr« 
6i;ui. n u o 10 12; .•iešiPt). i o -g p. p. 

' • — mmmm . . . | M * 

Ofiso GRovehill 6-4020 
HezhleneijoH Hll l top 5-ir>(>0 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. Ir ge&tad. pagal sutari) 

Tol. ofiso CI-. 4-0255*. re/. Y A 7-«3Kt-

BR. A. Z. ŠAULYS 
GYDVTO.IA IK Cl i lRUBGft 

l«45 So. Ashlaml Ave. (kamI). 211) 
Vak 12-8 ir 6:*0-S:8O p. p 

TreČ. I r še*i 1-4 p. p 
Kez.. 1120 So. T Ima n Are. 

Tel. ofiso P R 6-883 8. rez. RBJ. 7-919P 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

VAL. kawdlen nuo 2—4 p. p. i>- 7:30 
•"•"Iki 9 vai. Trečiad. Ir 6e6t. uždaryta 

Tel. ofiso YA T-0554, rez. MI :;-2S80 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAI.. (Urruad., antrad.. ketvirtad., I 
penk tad . V:3(» 12; 1:80—8 v. v. 
trocM- 'I. u / d a r y t a , ftefttaii. ^:80 iki J 

12; 1. iJvi 8 vai. po pieįtų j 
l»lait BlOif | CA».mt <> U523 

• 

DR. CHARLES SAG.1L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Jei turite parduoti ar Knuomo-

4740 So. Ashland Aveuue j % pasiskelbkite smulkiu skelbtai!) 
(antra!! augštas) ' skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

OFISO VAL.: įo iki 12 v. ryto nuo te<efonn? Vlrjrinia 7-6640. 
2 iki 4 v. p.p.; uuo 7 iki S;80 v. v. ^ t r t ^ H ^ ^ o i . M . i f . M , ^ 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, III. TVI. Virt iniu 7-6040; 7-6041; 7-6642 
Hntered as Second-Clasa Matt*>r March 31, 1916. at Ohioago, Tllinois 

ITnder th»» Art of March 3, KS79: 

Member of the f*atholH> |>r«są Asa'n 
I'uhllnhed fJallr, ex<v»pt Snndays. 

by tho 
Mthuanlan Cathollc Prww Socletv 
IMJKNUMRRATA: įMotarna 
• MikuKoJ ir TiceroJ $ .̂f»o 
Kitur JAV ir Kanadoje $$.(•(> 
r s l ė n y j * $ i t .00 

81 BSrRIPTION RATKS 
fs/ou por ycar outsido of Chioago 
g Ji Oi) por year in (MIIOURO St. Piotro 
$S.OH per yoor i n Canada 
Poif-lKU $11.00 per year. 
Mr rru-tij '.i mSn. 1 rnčn 

ffc.MIJ 
$ 4 . r, o 
$r..f.i» 

ia.76 
$2.50 
ta.oo 

$1.26 
i . i oo 
$1.86 

Redakcija atralpsnlus taiso savo nuoilflra. Nesu naudotu straipsniu ne
saugo, juos gražina tik iš anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

» 

laidojamas Vydūnas 
Visų pirma yra reikalinga, kad kiekvienas savo viduje iš

vystytų žmoniškumą, išryškintų savo sąmone, pagilintų savo 
jausmus, nusvarintų savo linkimus, sustiprintų savo dorovin
gumą, gerbtų meilę ir išmint], bei tuos dalykus savyje ugdytų, 
pažadintų savo sąžine, nes tauta tik tada gali išlikti, kni joje 
yriu jaučiamas dvasinis ir dorinis gyvenimas. Vydiinas 

. Vakar mus pasiekė vienas iš pačių liūdniausių laiškų.. Ra
šo vadovaujantis Mažosios Lietuvos veikėjas E. Simonaitis: 
"Turiu Jums pranešti liūdną žinią; vasario 20 d. 17 vai. 40 min. 
pasimirė Detmolde, savo bute, dr. Vydūnas. Prie gripo prisi
dėjo plaučių uždegimas ir tai buvo jo išvargintam kun,ui per
daug. Laidotuvės įvyks vasario 26 dieną. Mes jo kūną iškil
mingai palaidosime, bet jo siela bus visur čia, kur susirinks lais
vi lietuviai.' Pastatysime jam ir paminklą, nors jis jau seniah 
pastatė sau paminklą lietuvių širdyse... Savo palikimą, liečiantį 
lietuvius ir Lietuvą jis yra man užrašęs. Vydūnas mūsų tarpe 
paliko didelę spragą, kurią užpildyti bus sunku. Jis buvo Ma
žosios Lietuvos Tarybos garbės narys. Prašau primti mano 
nuoširdžius sveikinimus. Jūsų E. Simonaitis". 

Vydūno mirtis mums skaudi, kaip artimiausio šeimos nario, 
kaip tėvo netekimas. Tas lietuviško atgimimo patriarchas buvo 
nuostabiai tauri asmenybė, pasaulinėj egoizmo jūroj taurus dva

s ios švyturys ir filosofas, nenumaldomas kovotojas dėl lietu
vybės, originalus rašytojas, dramaturgas, nuoširdus pedagogas, 
nenuilstamas organizatorius ir visuomenės veikėjas, kompozito
rius ir ehorvedis. 

KELETAS BIOGRAFINIŲ BRUOŽŲ 

sika prisikelia 
B. MIKALAUSKAS , 

Jau prieš trejetą metų pra- naujo dėl religijos Meksikoje, 
sidėjo religinio atgimimo aušra, Senieji priešbažnytiniai įstaty-
Meksikos respublikoje. Taip ir raai tebegalioja, nors praktiko-
turėjo būti. Tauta, kurios dan-i je nebevykdomi. Valdžios sąsta-
glSkoji globėja yra £v. Marija Į to dar jein.i nemažas skaičius 
Guadahipe, negalėjo būti apleis
to. v; 

Oharakteringosni sugrįžimo 
ženklai yra šie: 

--•[statymo planavimas, ku
riuo būtų panaikinami perse
kiojimo įstatymai, įvesti 1926 
metais. 

.-• • Atmetimas "pagoniškojo" 
kalendoriaus. 

—. Atšventimas Nepriklauso
mybė . šventės^ apvainikuojant 
ją šy\ M"šiomis, kurias atlaikė 
arkivyskupas. L. Martinez ant 
Kryžiaus kalno. 

Visai neseniai laikytas pir
mas tautinis katalikiškosios kul-
tūroe kongresas Guadalajaroje, 
dalyvaujant Apaštališkajam' De 
legatui arkivyskupui G, Piani. 

Politiniai ir oficialiai nieko 

ATLEISTAS 1.4 PARFfCTJ 
8 t 

"revoliucijos" žmonių, kurie 
buvo nusistatę "sunaikinti" Kn-
t.olikij Bažnyčią. 

Oficialus santykiai tarp val-
dž'os i. v Bažnyčios pasiliko kaip 
buvę, tik pasikeitė meksikiečių 
tauto:-; dvasia. Ta darbą atliko 
taikingos katalikų pasipriešini
mas nedorai socialinei santvar
kai, kurią įvedė niekšiška pre
zidentu Galias, Rodriguez ir Car 
denas valdžia, 

Kova prie.'; Dievo, liovėsi, nes 
"tureio" liauti?. Prieš amžiną
ją Tie.:ą neįmanoma kovoti. 
Žmonės gali tapti niekšais, bet 
jie niekados nesugebės išplėšti 
Tiesos iš žmonių širdies, kuri 
"jaučia" Dievą, kaip kad sa
vąją gyvybę, 

štai ką pasakė Dr. R. B. Fou-

Jis pasiliko ištikimas kovotojas, nepaisydamas fanatiškų 
šmeižtų vokiečių spaudoje, koliojimų ir užpuolimų sufanatizė-
jusių nacių. 

F I L O S O F A S 

Vydūnas buvo gilus mintytojas, davęs eilę filosofinių raštų, 
kaip šie: Visatos sąranga, Slėpiningoji žmogaus didybė, Mirtis ir 
kas toliau ?, Žmonijos kelias, Mūsų uždaviniai, Gimdymo slepi- i nyčią. Ir nepavyko. 

Alfred M. Morton, Voiee of 
America transliacijų tvarky
tojas Nevv Yorke, atleistas iš 
pareigų, ryšiumi su komunis
tinės ji akos suradimu Voice 
of America veikloje. (INS) 

cher, Meksikos universiteto rek 
torius: "Viena iš didžiausių klai 
dų, papildytų mūsų valdžios, 
buvo paskelbimas Bažnyčios ir 
katalikų religijos meksikiečių 
priešu numeriu pirmu". 

Taip. Buvo išniekinta h N u - ' m a s v v k s t a '^Pap^astu momen-
deginta 300 bažnyčių, kas s u - ! t u ' k a d a P° Pakartotinų Šv. Te
kėle tautoj baisų terorą; penki I vo paraginimų katalikų pasaul, 
vyskupai ištremti; 300 kunigų m e l s t , s u ž T y l m č i ą B a Ž n y c , ą ' 
ir 500 katalikų nužudyta. Visa 

Lietuva kenčia koncentracijos stovyklose 
įspūdingos iškilmes Romoje Vasario 16 proga 

LTB Romos Apylinkės Valdy- tasai popiežiaus kvietimas iškė-
ba, 35-jų LietuvĮos nepriklauso- lė 'aikštėn didvyriškumą visų 
mybė atkūrimo metinių proga, tikinčiųjų ten už geležinės už-
š. m. vasario mėn. 15 d. suren- dangos, pradedant dvasiškija, 
gė iškilmingą minėjimą. j baigiant paprastais tikinčiai-

Šventė prasidėjo pamaldomis šiais. Mus jaudina jų tikėjimas, 
S. Angelą Merici Instituto ko- pasiaukojimas ir tvirtybė, su 
plyčioje, kurias atlaikė Jo Em. kuria dėl Kristaus meilės jie pa-
kardinolas Pizzardo, Studijų kelia kentėjimus lygiai kaip pir-
Kongregacijos prefektas, dide- mųjų amžių krikščionys. Popie-
lis lietuvių bičiulis. LietuVių šv. žiaus kvietimas sujudino visą 
Kazimiero Kolegijos choras, va- katalikų pasaulį: laikraščiai pil-
dovaujamas kun. K. Senkaus su- ni aprašymų apie tą Tylinčių 
tiko garbingą svečią su "Ecce Bažnyčią, šiandie jūs surengėte 
Sacerdos Magnus" ir giedojo dvejopą šventės minėjimą: šį 
lietuviškas giesmes pamaldų bažnyčioje mistinio turinio ir ki-
metu. Rinktinei publikai kard. tą po krikščioniško-solidarumo 
Pizzardo pasakė nuoširdų pa- ženklu, kurį vienas senatorių pa
mokslą. Tarp kita ko jis kalbė- brėš savo ugningais žodžiais, 
jo: Mano dalyvavimas jūsų šventė-
Reikšmingi kardinolo Pizzardo 

žodžiai 
"Mano mieli bičiuliai, šis Lie

tuvos nepriklausomybės minėji-

tai paliko juodą dėmę Meksikos 
istorijoje. 

Protestantai, masonai ir ni
hilistai buvo susijungę bendrai 
kovai prieš šventą Katalikų Baž 

je teleidžia man pakviesti jus 
pasvarstyti kaikuriuos dalykus. 
Visų pirma atkreipkime dėmesį, 
kad čia esame susirinkę daly
vauti šv. Mišiose, kuriose atnau
jinama Kryžiaus Auka." 

Toliau kardinolas savo pa-

(Nukelta į 4 psl.) 

niai, Sąmonė, Tautos gyvata, Likimo kiĮmė. Amžinai niekam nepavyksta. 
Kaikurie jį buvo belaiką savotišku panteistu — teosofu, ta- 'Tat veltui negarbinga kova. Vi 

šiandieną, svetimoje, ne Lietuvos žemėje, laidodami mūsų 
tautos kovojantį kultūrininką Vydūną — perbėkime trumpai jo 
gyvenimą. Vienoje savo autobiografijoje Vydūnas rašė: _ . x , . .. , 1 , , . . . . , , . . . 

-Oimęs esu 1868 m. kovo mėn. 22 d. Jonaičiuose, gilutės * » " ^ J * ^ ™ , * * " * . ? ^ 
apskr. netoli Žemaitijos ribų. Augęs Pilkalnės apskrity... Tė 

čiau jis pats tai paneigia: 
— Tūli neaiškiai mąstą ir dalykų nepažįstą manė, man buvę 

svarbu skelbti... tam tikros rūšies mokslus, vadinamus teoso-
fiškus. O iš tikrųjų, teikdamas įvairius, vyriausiai filosofiškus 
mąstymui, stengiausi tautoje sužadinti sąmoningą gyvybingu
mą ir gyvybingą sąmoningumą. — 

Pats būdamas asketas — nerūkė, nevalgė mėsos, apskritai 

va man teikė pirmąjį mokslą. Anksti pradėjo net graikų ir 
lotynų kalbomis. Tolimesnį mokslą ėjau liaudies mokytojams 
paruošti preparandoje ir seminarijoje, ir kelerius metus esu mo
kytoja VCH ir sau studijavęs universitetuose: Greifswalde, Halėje, 
Leipzige, ir, pagaliau, Berlyne. Iš pradžios čia vyriausieji daly
kai buvo man prancūzų ir anglų kalbos, kurios mari buvo reika
lingos mokytojaujant. Bet vyriausiai studijavau filosofijos is
toriją ir tikvbos. kultūros, istorijos, meno, gamtos mokslų ir 
teisių filosofiją, literatūros ir meno istoriją. Be to dar studi
javau sociologiją ir sanskrito kalbą ir sekiau dar tūlas kitas 
man reikalingas mokslo šakas". 

Baigęs mokslus per 20 metų mokytojavo Tilžės gimnazijoje, 
vėliau buvo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoju Berlyno uni
versitete. Kūrį laiką dirbo Telšių gimnazijoje. Paskutinį laiko
tarpį daugiau atsidėjo raštams, paskaitoms. 

R A Š Y T O J A S 

Būdamas didelės erudicijos asmuo Vydūnas spinduliavo sa
vo knvgomis, kurių yra parašęs keliasdešimt. Plačiai žinomos 
jo didžiulės dramos: Amžina ugnis, Mūsų laimėjimai, Jūrų var
pai, Vergai ir dykiai, Žvaigždžių takais, Likimo bangos, Gais
ras ir daug kitų. 

Jo prozos veikalai: Kalėjimas — laisvėjimas (autobiografi
nio pobūdžio), Daimonų pagautas, Sveikata, jaunumas, grožė, 
Tauresnio žmogaus užtekėjimas, Pasiilgimas Veldėtojo, Paslėp
tas auksas ir eilė kitų, 

Vydūnas buvo "Draugo" skaitytojas ir bendradarbis. Te
beturime jo laiškus, kuriuose jis sakosi, kaip jis, vengdamas 
svetimų žodžių, stengiasi lietuviškai reikštis, kaip jis savo straips
nius po kelis kartus perrašinėja, kad t rumpai ir aiškiai išsireikš
tų, kaip jis džiaugiasi, kad atsirado kaimynė vokietė, kuri jo 
rankraštį aiškiai mašinėle perrašo. 

KOVOJANTIS LIETUVIS 

dažnai mėgo cituoti Šv. Raštą ir pabrėžti tauraus žmoniškumo 
reikalą. Jis rašė: . 

— Žmogus turi skaistėti savo esmėje, tapti Marija, kad Die
vo apsireiškimas žmoniškume, būtent Kristus, jame užgimtų ir 
jį nušviestų šventąja Dvasia. (Draugas, 1952.IX.13). 

Vydūnas buvo Amžinosios Meilės pranašas, skelbdamas: 
— Iš visų dabar siaubiančių baisumų žmonija tegali atsi

gauti, jeigu kiekvienas žmogus pasistengs taurėti, žmoniškėti. — 
Vydūnas jautė gyvą ryšį su Dievybe. Viename "Draugui" 

atsiųstame dar nespausdintame rankraštyje užtinkame žodžius: 
— Be Didžiojo Slėpinio, būtent Dievo, Galios, iš kurios viskas 
yra, nieks negali būti. Ji apsireiškia visaip... Dievas yra dide
lis Slėpinys, ale patiriamas kaip Išmintis, Meilė ir Galia. Ir kaip 
senais laikais lietuvių tautoje tikyba buvo gyva, taip ji turėtų ir 
šiandien būti. — 

Tuos didžiojo lietuvio žodžius mes šiandieną prisimename, 
išlydėdami jį Amžinojo Slėpinio šalin. 

sada pildosi Tertuliano žodžiai: 
— Kankinių kraujas yra sėkla. 

Galima tautai atimti altorius 
ir institutus, bet niekas iš jos 
neišplėš Kristaus paveikslo, glū 
dinčio žmogaus širdyje per visą 
jo gyvenimą. 

c^*953 

Sako, kad dar tebėra gyvas 
Anglijos katalikų dienraštis 

"Universe" pastaruoju laiku iš
spausdino pasikalbėjimą su Bul 
garijos diplomatais, kuriame reiš 
kiama, kad praėjusiam spalio 
mėn. mirti pasmerktas Nikopo-
lio vyskupas Bossilkov dar esąs 
gyvas. Žinia apie bausmės įvyk 
dymą buvo paskleista bulgarų 
pabėgėlių, jos tačiau nepatvir
tino nei Vatikano sluogsniai, 
nei Pasijonistų Kongregacija, 

Dr". J. Prunskis kuriai vysk. Bossilkov priklausė. 

Kiek sutaupysite šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje boa nesunku taupyti Ir gauti gerus di
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

18*0 So. Halsted Street Chicago 8, DUneas 
TeJetauss HAyaiarket i-2e28 

MSfrpįsnasap^s^i 

INSUĮUDB Valandos: Pirmadieniais, antradieniais Ir 
penktadieniais nu© 9 ryto iki 4 vai. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki S 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nuo t vaL ryto iki 3 vaL p. p. 

•VMM 

CT???W77YYV JUftGIS GLIAUDĄ W7YVvW2gSr< 

ORA PRO NOBIS 
P R E M I J U O T A S I S R O M A N A S 

K ĵTOTTOssssOTsrossrasOTŜ raszsrom 
P I R M O J I D A L I S s 

(Tęsinys) 

Daiktas buvo stumiamas nuo savęs dvasios turtė
jimo vardu; daiktas buvo stumiamas, ir jo atsižadama, 
jis buvo paniekinamas, nes daiktas yra laisvo mintiji
mo varžtas, užsklęstos durys, pro kurias negalima pa
justi viską sukratančio dvelkimo, Dievo karalystės kvė-

Visą savo amžių Vydūnas grūmėsi su vokiečiais, su na- pavimo, 
ciais, kurie jį net į kalėjimą buvo pasodinę. Jau "Naujoje Lie- j Išsilaisvinime iš noro turėti daiktą ša t rys matė 
tuviškoje Ceitungoje" pasirodė jo pirmieji lietuviški straipsniai, vienuolynų įstatų pradmenis, kur žmogus įstengė su-
Suorganizavo vyrų chorą, kurs išsivystė į Lietuvių Giedotojų įgyventi ir su mirtimi, kaip su numylėta seseria; kur 
Draugiją. Jos skrajojantis būrys lankė įvairias Maž, Lietuvos 
vietas su koncertais ir vaidinimais. Vydūnas jiems sukurdavo 
dainas, sukomponuodavo melodiją, išmokydavo chorą, parašy
davo scenai veikalus, juos surežisuodavo. Taip atsirado jo : Pra
bočių šešėliai, Tėviškė, Jonuks, mergų bijąs, Kur prots, Lietuvos 
pasakėlė, Sigutė, Ragana, Umanė, Birutininkai ir eilė kitų. Vy
dūnas lietuviškumui ugdyti įsteigė ir pats pripildydavo laikraš
čius: šaltinis (1905 — 1906), Jaunimas (1911 — 1914), Nau
jovė (1915), Darbymetis (1921 — 1925). 

Lietuvių tautai jis buvo atsidavęs visa siela. Tą gražiai 
pavaizduoja tekstas vienos dainelės, kurią pats Vydūnas atsiuntė 
"Draugui", dėkodamas už jam nusiųstą antologiją. Tą dainelę 
jis sukūręs šio šimtmečio pradžioje: 

— Jei norėtumėt žinoti, kur kalba tikrai meilinga^ tad 

žmogus, paniekindamas prisirišimą daiktui, mirti ga 
Įėjo linksmas ir dainuodamas — mortem suseipit can-
tando. Nes atsižadėjimas daikto yra tų šviesiųjų pako
pų statymo kultas; tų pakopų, kurias Jokūbas matė 
savo regėjime: esą tos pakopos jungia dangų ir dau^ 
sas. 

Taip, tik iš šio požiūrio buvo didi, amžina ir šven
ta communos sąvoka; tik iš šio požiūrio galima buvo 
suprasti ir prašymą duonos kasdieninės ir prilyginimą 
laisvojo žmogaus — tai yra neturinčio jausmo materi
jai — dangaus paukščiams ir nuostabaus grožio lauko 
lelijoms. 

Stovėjo t rys šulai: daiktas, dvasia ir tobulėjimo 
ilgesys, šie t rys elementai kaupia savyje nesutaiko
mos kovos pradus: esant pirmajam, neįmanoma turėti klausykis motynėlės. Lietuvos kalba širdinga,/ tar tum ji kalbų 

kalbelė, maloni širdies aidelė./ O jei meilytum žinoti, kas švel- antrojo ir siekti trečiojo. Tik šioms sąvokoms esant, 
niausią toj kalbelėj, eikš, pasiklausyk dainelių! Atskambės net i gaunama gili lotyniškojo žodžio communa prasmė, kaip 
ir širdelėj./ Aidas tai gražių gražiausias, o dainelių jos dai- įžanga į civitas Dei. 

Moderniuose judėjimuose, kurie apvertė sąvokas 
"daiktas, dvasia ir tobulėjimo ilgesys", pabrėžtas daik-

Vaikas būdamas ir pastebėjęs, kaip doriškai silpninami Į to primatas. Todėl moderniniai judėjimai su daikto 

niausios. — 
Vydūnas pats prasitaria: 

yra lietuviai vokiečių, kaip jiems reiškiama panieka, pasiryžau 
savo amžių tam skirti, kad lietuviai galėtų jaustis garbės ver
tais žmonėmis... Seku idėjas dr. J. Basanavičiaus ir prof. kun. 
K. Jauniaus. — 

primatu jam atrodė dvasios ir tobulėjimo ilgesio ka
pais, ant kurių stovi puošnus antkapis: daiktas. Mo-
dėmiuose judėjimuose jis neįžvelgė dvasios kulto pri
mato. Tai teorijos, kupinos daiktos adoracijos, ir iš to I ir naujų, vis pjūviu gilyn einančių minčių. Jis aptiko 

išplaukia pozityvizmas, vitalizmas. Tos teorijos pla- savo studijose vienuoliktojo amžiaus poeto Bernardo 
čiausia prasme žmonijos istorijoje buvo Vaitkūno pa- eiles. Lotynų kalbą šatrys mokėjo gerai; jis nusirašė 
siūlymo prototipas, kada gundymo valandą jis siūlė iš- tas eiles, grožėjosi jomis, smaguriavo jų prieš tūkstan-
mesti sąvoką "krikščionybė" ir jos vieton įmesti sąvo-l t | metų parašytais žodžiais. Eilėse jis pamatė lietuviš
ką "marksizmas" Tai kaip tik ir buvo šventojo žodžio į kU rūpintojėlių drožėjus, švelniausius dievdirbius, pra-
communa, kuris yra kaip įžanga į civitas Dei, išnieki- ] m a t ė Ju m i n t i > s . su kuriomis jie drožė iš medžio Kristų 
nimas ir stengimasis ją šventvagiškai paversti g ink lu , i r i * | kūrinį įrašė lietuvio dvasios kultą, kilnų ir am-
daikto kultui ginti. žin^ k a i P lietuvio daina. 

Tada daiktas užstoja dvasią, nukerta veržimąsi 
tobulėti, veda ne į šventąją Asižiečio communą, įžangą 
į Dievo karalystę, bet į kitą komuną, šventvagišką ir 
menką: komunamammoną. 

Nepažįstamas šatriui daikto kultas vakaruose-ka-
pitalizmas ir dabar pažįstamas jam daikto kultas ry
tuose — komunizmas jo mintijime susitiko kaip du 
broliai. Jie viešpatauja pasaulyje; ar kils jų antitezė 
-r- dvasios kultas ? Kuriomis formomis apsireikš ta an
titezė, ar ji bus kilus kur kitur, ar čia, Lietuvoje? Ar 
ji įgaus mesianistinį pobūdį, ar stos kovoti prieš daikto 
kultą, ar tik kris kaip gyvas grūdas į žemę, pranyks 
ir tik šimtmečių būvyje suteiks gyvybę kitiems gy
viems grūdams? 

Žmonija eina lengvesniais takais, ji suka į mate
rijos ir daikto kultą. Tas kultas tai augo ir vyto, tai žy
dėjo ir blanko, o nedaugelio dvasios kultas nesikeičia 
kaip civitatis Dei ilgesys. Amžinas, kaip amžini brang
akmeniai, lygus amžiumi žemės planetos amžiui. 

Bet civitas Dei neateis tol, kol žmonija nepajus 
savyje spiritualistinio pradmens pergalės prieš mate
rialistinį. O spiritualistinio pradmens pamatas — at
sižadėjimas daikto ir tobulumo ilgesys. Kada žmonės 
taps ordo fratrum minorum, tada jie taps didūs. Gal
būt to niekad nebus šioje planetoje, bet jau pats tobu
lumo ilgesys ar nėra tobulėjimas? 

Taip atsakė jis į kitą savo klausimą: daikto ir 
dvasios primato klausimą. Ta išvada patenkino jį vi
siškai. Tai buvo plati išvada iš jo pojieškių, kurie do
mino jį ne nuo šiandien, bet kurie buvo ypač skaudūs, 
kada pradėta persekioti jo laisvę kurti. Tų pojieškių ir 
dar neformuluotų iš to išvadų, pats to nenuvokdamas, 
jis jau buvo pilnas, pajutęs savyje lietuviškos Keleva-
los kūrimo ilgesį. Mūsų dainose jis jieškojo centro ne 
daikte, bet dvasioje, ne veržimesi į materiją, bet idea 
Ii joje. 

Atsitiktinis radinys suteikė jam daug džiaugsmo 

Eilės buvo šios: 
Salve, caput eruentatum, , 
totum spinis coronatum, 
conąuessatum, vulneratum, 
arundine verberatum, v % 
facie sputis illita. 

Non me reum asperneris, 
nec indignum dedigneris. 
Morte tibi jac vicina 
tuum caput hoc inelina, 
in meis pausa brachiis. 

» 

Tuae sanetae passioni 
me gauderem interponi :s 

in hac eruce tecum mori. 
Tai reiškė: sveikinimas Kekčiančiam, prašymas 

nepaniekinti neverto žmogaus, noras padėti Kenčian
čiam, prašymas ant jo rankų palenkti kruviną galvą ir 
vėl noras mirti kartu su Geruoju Ganytoju. 

Ir štai atėjo apreiškimas. Šatrys žinojo, kad tos 
dienos jis nepamirš. Išryškėja jo kūrinio herojus — 
dvasios jieškotojas, tobulumo ilgesio pilnas, švelnus, 
kaip lietuvio daina, lietuviškas, kaip lietuviškas Rū
pintojėlio veidas. Jo herojus kartu ir amžinas žmogus, 
kovojąs dėl dvasios — o dvasia yra laisvė. Tai, kas 
virš materijos, tegali būti tik laisvė. 

Lietuvio dainos kūrėjas ir lietuvių Rūpintojėlio 
kūrėjas — dvi pakopos į dvasios kulto augštybes. Kas 
ant trečios pakopos? Ar ne ateities kankinys dėl dva-
sios-laisvės? 

Daiktas, dvasia ir tobulėjimo ilgesys. Jis panie
kins gailų, menką, besikeičiantį laikuose daiktą. Jis 
semsis stiprybės iš antrojo ir trečio; jis kurs kūrinį, 
kuris bus lietuviškas, o kartu suprantamas ir mielas 
visiems žmonėms. 

(Bus daugiau) 
Copyright, 1953, by Author 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, vasar. 26, 1953 

I š t u š t i n i m a s ! . . . 
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Išpardavimas 
TIKTAI PER 5 DIENAS! 

lūs galite sutaupyti 

*40 _ *60 - $100 - $150 

Pavyzdinių Prekių Išpardavimas 
Pajegingi Televizijos Setai 

Visi Nauji — Pilnai Garantuoti! 
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• 20'Inck Cylindrical Svrecn! 
• Poįvet'ful Long-Distance Chassis! 
• Provision for All-Channel UHF! 

$279.95 VERTES 20" TELEVIZIJA 
$40.18 sutaupoma! Mahogany, ven-
eered kabinetas su pritaikytomis 
kojomis. Išlenktas išimamas sau-
gus stiklas. Pritinkąs prio UHF 
stočių $10 įmokSti, $11.53 men. 

17 coiiu Trans-Vuc Console $279.95 vertas už $ - | T T Q 9 5 
17 colių Travler $299.95' vertes už J - | 3Q95 
>\ eolio Travler,\$329.95 vertes už $ 2 2 9 9 5 
17 colių Aclmiral $ 1 6 9 ^ 
17 colių Diuiiont $ -fl "3PQ50 
17 colių Raytheon Cousole, $319.00 ver tes . . $ 2 4 9 0 0 
21 colių Console TV setas su automatišku 
nhonografu ir radijo kombinacija, buvo $495 $ f i tAJP |0Ū 
V' colio Ma;?navox kombinacija, vertes $700 $4Q£$00 
>! colio Natal ie Kaimus, ve r tes $069.50 . . $ 3 9 0 5 0 
17 colių Philco Console, vertes $209.01) už . . $ - | 9 0 5 0 
21 colio RCA Victor Console, vertės $825.00 $265"" 
Philco \)i\ j eolio Console $9000 

LKNGVI IŠMOKĖJIMAI 

DYKAI DOVANOS! 17 akmenų Auksinis Kiešo Laikrodė
lis, vertfis $59.00 ar Elektrinis Gramofonas arba Hoover 
Valytuvas duodamas DYKAI su kiekvienu Televizijos pir
kimu šią savaite! 

DIDELE MAIN0MIS NUOLAIDA UŽ 
JŪSŲ SENA TV ARBA RADIJĄ 

' " • • i i 

Jos* Fi Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Tel. V1CTOBV 3-0542 ir CALUMET 5-7237 

' Krantine atidaryta pirmadienio Ir ketvirtadienio vakarais 

Budriko Raetlo Valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 
nuo 6 ilsi 1 va! vakaro i* stoties WIIFS, 1450 kiioeyeles 

Lietuva kenčia koncentra
cijos stovyklose 
(Atkelta iš 3 psU 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS ROMOJE ' ^ • i ^ ; ^ 

i moksle plačiai atsistojo ties 
j mintimi, kad Kristus, nors galė
jo pasaulį atpirkti vienu savo 
žodžiu, vis tik pasirinko kry
žiaus kelią už savo. Bažnyčią, ku
rios nariais ir mes esame. Baž

nyčia yra mistinis Kristaus Kū
nas, kuris visada kenčia ir taip 

j vykdo nuolatin] atpirkimo dar
bą. Šios tiesos šviesoje galime 
'suprasti ir Apaštalą Paulių, ku-
'ris džiaugėsi kentėjimais ir di
džiavosi, kad jis tuo būdu gali 
papildyti tai, ko trūksta Kris
taus Kūne. "Ir todėl, mano mieli 
bičiuliai, — tęsė kardinolas, — 
jei mes esame mistinio Kristaus 
Kūno dalis, neturime ^.stebėtis, 
kad tiek praeityje, tiek dabar, 
tiek ir ateityje dalis šio Kūno 
turi kentėti. Šiandie ši kančios 
dalis tenka toms tautoms, kurios 
yra už geležinės uždangos... 
Baigdamas, mano brangūs lietu-

:3S» •' v-, «<?r^^^v--.-. o^^^^^r,^^ -̂*iT 

' SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
u&zmtrnmtemmmsmevmiėi, *:J^stmu3mmmmmmtmwmam mm mm 

151 »o . Oakloy Ave. CHICAGO 8, ILL. T*l. Y A r d s 7-8278 Ir 79 
K E L I O N E S ; 

Pirmoj eilėj iš kairės matomo: Italijos užsienių reikalų vice 
ministeri Doinicedo, arkivyskupą Gawliną, kardinolą Pizzardo, 
arkivyskupą Centoz, vysk. Bucarą, vyskupą PadolskJ, už jo 
krašte senatorius Cingolani. Publikoje yra matomi $ie ameri
kiečiai: kun. dr. K. Rėklaitis, MIC, kun. Ignas Albavičius ir 

kun. Jonar. Jančius, MIC. 

AV*»» VOMHMM 

LĖKTUVAIS , G E L E Ž I N K E 
LIAIS , AUTOBUSAIS , 

L A I V A I S 
Paraiunume Mietai, viešbučiu* ir <«ii vurkome vlsiu. xu keilone aurtStiu 
dttl.yk.uti. iVlUMi: LIETUVIU SKYRIŲ. Pildome afidevitus. Kelione* 
planaokito 1$ anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite btletus kaip 
lėktuvai* taip ir laivais, tat husite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami blletug pas mus ncinokSftite brangiau ir Išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nertikc« lankytis net į geležinkelio stntf ar aerodromą, nes 

i visa tai atliksite vienoje vietoje — VJKH MUS. 
W&įŽ& '3tH 

dienos minėjimą, dalyvavimas boję, nuolat palydimoje šventės 
yra mums ypatingai malonus, dalyvių plojimais, pravedęs Lie- j<^ : 

nes tai yra aiškus įrodymas tuvos atgimimo paralelę su Ita- j 
mums prielankumo iš taurių po- lijos* atgimimu ir suvienijimu, j 
litikų pusės." tarp kita ko pasakė: 

Tiek ONU, tiek šalin j 
laimingi galį būti su jumis 

Minėjimo dalyvių ši'tai buvo 
sut i k tas scn. Cingo! ai i i j :a re i š la
mas; 

"Italija turėtu pripažink ia; 
'* vos Lietuvos, esančios tremtyje. 

;! dėl atstovus. Šis mūsų noras iškelti 

padėkojęs visiems į lietuvių; ...r 
šventę atsilankiusiems, vysk . Mes išgyvename ir jūsų tra-
Padolskis ypačiai šiltais ž o - f e d ^ ' n e s . ^ tl>aSec!ija tautų, 
džiais pasveikino J. E. a r k i v . l 1 ™ n e m i r s t a ir neprivalo 

viai, norėčiau pritaikinti jums C e n t oz , paskutinį Šv. Sosto nun-L m i r t l lmes ^nor imo ir nepriva-
dvi tiek gražias psaimes: 135-ją, c i j l l Lietuvoje, kuris bolševi- l o m e b u t l t l k sujaudinti stebėto-
kuri aprašo, kaip izraelitai, b ū - . k a m s okupavus Lietuvą buvo ! j a ! ; mes Privaloma buti su ju
dami nelaisvėje prie Babilono | priverstas ją apleisti 1940 m. ) J 0 S1 10 

upių ir pakviesti pagiedoti savo 
j krašto giesmių, atsakė babilo-j Arkivyskupo Centoz kalba 
iniečiams: kaip mes galime būti j priimta šiltai 
i linksmi ir giedoti savo gies-1 • Prabilo ir patsai arki v. Cen 
'mes, negalėdami sugrįžti į savo toz: 
!tėvynę? Gi 125-oji psalmė kal-j . . . <v . 
!ba apie . izrealitų džiaugsmą:. P r a s a u a t l e i s t l ' ^ei ™ lsdrF 
jiems atrodo, lyg sapne matą t u P i r m a S t i n g ų kalbėtoju 
savo grįžimą į Jeruzalę; atrodo, t a r t l k u k 1 ^ z o d i - T a i <*ars 
kad jie yra tartum pjovėjai, .ypatingų^aplinkybių, kurios ma- ! m i r i t j , kad butų pripažintos jė 
kurie baiminasi sėdami, kad to- ;

n e a t v e d ė 1 š i a šventę. Su gyvu i g 0 S j atstovaujančios tikrąją Lic-
ji sėkla nežūtų. Bet kada sėkla džiaugsmu priėmiau Romos h e - . t u v ą > - t ą k u r j k c n t ė jo ir kenčia 
sudvssta ir želmuo suklesti, ta- t u v n * pakvietimą dalyvauti šiose koncentracijos stovvkloso, la 
da' j ie pilni vilties ir džiaugsmo l sKl j™ese> « l oJc religinėje ir c i - ; k u r j v j s u s ko]į ;u, ».ukio,io savo 
gieda savo giesmes. Panašioje ; V l l m e j e s v e n t LVi e lo-^ brangios ^lnų i a v o n a įS i ban!ž"iu::a; ; 
padėtyje esate ir jūs, mano mie-! i r k l I m l * jausmų tautos, pa- t į ]ajSV;? i remiasi tuo, k?d U','tū
li bičiuliai. Tcpaguodžia ju § to- ireikšdamas geriausius linkėji- v a n o r 
ji aplinkybė, kad visas katalikų m u s i r karščiausią troškimą, 
pasaulis yra su jumis, meldžiasi k a d š i k l l n i t a u t a greičiau susi-
už jus, stebisi jūsų didvyrišku- l a u k t u geresnių dienų, drauge 
mu'ir trokšta feei linki, kad grei- Pašydamas Augščmusiojo gau
čiau galėtumėte gr|žti į savo Tė- s l u malonių brangiems Lietuvos 
vyne, kaip tie "pjovėjai, išauginę vaikams čia esantiems ir po pa-
'gausią .. pjūtį, giedodami s avo , s a u l i ^sklaidytiems. , 
tautines giesmes." • _ . 

| J. E. Mons. Montini, Vatikano ; 
Pp pamaldų, antroji šventės Valstybės prosekretorius, Šv. | 

dalis įvyko tose pačiose patalpo- Tėvo pašauktai svarbiais reika-
se, gražiai- išpuoštoje salėje, lais, buvo sukliudytas ir negalė-' 
Scena skendo žalumynuose, vir- 'jo dalyvauti, kaip norėjo, šioje; 
šuje, raudoname fone švietė Vy- šventėje; todėl įgaliojo mane jį 
tis ir parašas: 1918-1953, cen-'atstovauti. Mons. Montini mane; 
t # popiežiaus, Italijos ir Lietu-1 įsakmiai įpareigojo pranešti1 

vos vėliavos. ;Lietuviu Romos Komiteto pir-
ĮmininkuĮ V. Mincevičiui,' kad. 
Šventasis Tėvas mielai priėmė; 

i pareikštus kilnius jausmus jam; 
vardu i 

= * , 

RAKANDAI VISŲ IŠGARSĖJUSŲ 
IŠDIRBYSCIŲ 

KfilNOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEISIMOS 
FsSss iarSm3 pandoje &lūžM\ pasirinkisną: 

Brangenybių, Deimantų, Laikrodžių, Rekordų, Phonograrų, Radi 
jų, Pianų, Televizijų, Siuvamų Mašinų, Seklyčios Setų, Miega
ma jum Baldų, Valgomajam Sotų, Grindinių i r Stalinių Lempų, 
Retkarčiais vartojamų baldų—įvairių, Kaurų, Karpetų, Linolc-
um, Matracųį ir Hollywood Lovų, Jaunimui Baldų. 2aislų, Elek
trinių Prosų, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių Šaldytuvų, Freeze-

vrl;> Galinių pečių, Gazinių Šildytuvų, Elektrinių Pečių, Studio 
Couchus, liįde-a-Beds lovų. 

3 Aukštai Puikių Baldų ir Namams Keikmcnų 

j - . ^ r U S3. KGJcicd StreeJ 
JI¥ ii, -facorporated --

Te8. GAStimet 5-7237 
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kaip ti-tą \alan<l.t is .stoti' -a VVHl^c:, Hf.'i kilocycleB. 
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SQ,;0 IliTESTINA .M. — TU0JAUS-PRISTATOMI 
ISalilus, ša ldytuvus , pečius, skalbiamas, maš inas , lovas, m a t r a c u s , 

ka imus , r.'iiio. televizijos se tus , va ikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi Išmokėjimui. Tur ime didelj pasir inkimą 

/#*•>.. Mes pagaminame- baldus ir 
pagal jū.nį užsakymą 

RGOSEVELT Fy^MJTyRE 
COMPAKY, im. 
?.«-lmi.,1 krautuvS 

S3t0 W. Rooseveit Road 
Tel. SEeley 3-4711 
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Lietuva vėl bua laisva 
•"-< A : ' 

M i nė i imą atidarė PLB Romos i J . , , 
Apylinkės Valdybos p iminin- j f a 8 i ^ e ^ n t r ą m o j ę 
kas kun. V. Mincevičius karš-! *°™m° " v ! s ų h e t u v . i ų ' s u ? u" 1 , . v ,-j . ,, . T _ „ ,nisku atsidavimu, prisirisimu ir 
tais zodzuus pasveikindamas, .VjM . . _ _. '* . ._. : 
n y y. . T, r . „ R1IMJ , 'ištikimybe sv. Sostui. Šv. levas , Baznyeios ir Italijos valdžios . . . " J , J • . 
augštus asmenis ir pakvietė tar- f * 0 ? * . , r s lf l k l a , P r a ^ t ą p a " 
ti žodj J. E. vysk. Padoftkj. G r a - l a l " i m ' m , J . , ^ ' P - ?• • ' T ? " ' ' 
žia italų kalba Jo Ėksc. kreipėsi! m a l ° n i , J t l o k ^nc ianč ia : hetu-
į šventės dalyvius: ^v u ) ^ , t a l . "'./f, . ^ a ' k a m s c , a I 

esantioms ir išsklaidytiems pa-! 
"šios dienos iškilmės prime-!f a u ly. ' c ' , . s u Hnkėjinru. kad jlcj 

na mums lietuviams jvvkj, kuris k u o gre ič iau^ale tų gnzti i jų, 
apvainikavo geriausių' Lietuvos numyMl* ir laisvą tėvynę . I 
sūnų kraujo aukas ir pastangas: . . . . . . . . 
tai atstatymas Lietuvos valsty- 1AfaUsi*1S P ^ J ^ a i s buvo paly-
i . i iu- • • įdėtas arluv. Centoz žodis. i 
bes ir paskelbimas jos nepn- j 
įklausomybės, [vykęs 1918. II.i Sekantis kalbėtojo tribūnoje 
jlo Vilniuje. Ši istorinė diena bū-j pasirodė .1. E. Domenido - Ita-.| 
davo švenčiama laisvoje Lietu- į Ii jos Užsienio Reikalų vicemi-
voje su giliu dėkingumu Ąugš-'nisteria. Savo Karštoje kalboje 
čiausiajam ir geros valios žmo-! pirmiausia pasveikino tremti-i 
nėms. Mūsų širdys būdavo pil- nius k4 pavergtus lietuvius. Pa
nos džiaugsmo ir vilties dėl tė- brėžęs, kad laisvosios taui.os 
vynės ateities, tačiau istorijos pakilo prieš agresijos pastan-
eiga pašlijo Ir mūsų tėvynė vėl gas; šiandie jos pastoviai orga-
tapo auka imperialistinių s ve- nizuojasi ginti savosios bendruo-

itimųjų užmačių. Šiandie jokie menės gyvenimo būdą, Vieemi-
Imoraliniai ar humanistiniai js- nisteria nudūrė, kad tasai tie-•, 
tatymai nesaugoja mūsų brolių, sioginis tikslas yra tačiau neat- j 
esančių už geležinės uždangos, skiriamas nuo bendrojo ir ga-i 
Lietuva su savo gyventojais 1 utinio tikslo išlaisvinti tau 
kenčia. Nors aplinkybės, kuriose tas iš vergijos. Kadangi laisvo-: 
šiandie švenčiame 35 nepriklau
somybės metines, yra liūdnos, 

Genereus čmlh bod size 
72"x 34" 
single ccntrol 

C/roose hv>tn Rote Petol, Du$ty Bluo, 
Aptil C> o v n •**** 

sios tautos siekia taikos, su-) 
trukdydamos agresoriaus sinki-! 

,tačiau mes esame jsitikin^, kad. mus, niekas negali pasakyti kaip j 
Lietuva vėl bus laisva. Tai rodo j ir kada tasai išlaisvinimas at 
tiek viso pasaulio mums šimpa-'eis. Tačiau yra tikra, kad jis I 
tijos, tiek šiandie čia pat toks'ateis, nes jis yra nepalaužiamas; 
gausus dalyvavimas augštų sve-'kaip teisė gyventi ir kaip geno 
čių; visa tai lengvina kenčiau- j valia prieš blogį. 

Italai, išgyvena mūsų tragedijų 

mmmmm* ~ T m 

čiųjų kančias. Jo Kminencijosj 
žodžiai yra mums užtikrinimas, 
kad Kristaus Bažnyčia yra sui Oficialiu. šventės kalbėtojui 
mumis ir kad nepritruks Dievo j buvo pakviestas senatorius Cin-1 
pagalbos kovoje už mttSų teises! goiani — krikščionių demokra-j 
kaip lietuvių ir kaip katalikų, tų frakcijos senate pirmininkas, 
Senatoriaus Cingolani, kuris sa- pasižymėjęs politikas ir puikus 

«vo kalboje atliks oficialu šios kalbėtojas. Jis savč ilgoje kal-

Zionta il:>r iu tuuinls... dar ner-f. pi'ivūtfl jnni> pašigrftti ymagiu'inicgii! jtitg.s k.!- rlekliui'j 
antklo«lo dabar ir būlvitc užtikrinti, *k»d Įnirsite gera mū'gH.'Hjrkvionij, nakti prr daugel 
metų. Palikimas Eveiliol, Comforlrol Ijutvarkn la»p. kad jūs galite kaip lik toki?) šiluma 
turėt'. k')ki;r jums patinka. Kambarin |;etnpern(.ūrai kylant, ur krintant, automatiškai su
reguliuoja, antklodė:; šiluma,... jūs pailą£ą!te-patogiai. Nebūsite nuvargo- nuo sunkiu aiit-
klodžiu... tik vienas lengvutis fcJverhol B!an'.<. yi-,\ pakankama, šiandien pasirinkite, 
ijvelnų, visiškai plaunama. Ev<:rhot Eieelric j^lankct' jūsų mėgiamoje spalvoje! 

Pamat\kitc 1'JvcrJur' j;ieetric Biaukrl... AVcs'-inghouse Klekt.rui.es pa kloties ir antklo-
d<v... ba General Electric B'aiik:>t.!} mū't; ari.imi.au'siqjo kraut.uvejo arba pa.« jūsų pre 
kybininką šiandien! Arba leUfonuokite mu ris ir bus pristatytas jums j namus, [mokėti 
galima tiktai $3.00... skola patogiais mėnesiniais išsimokejimais. 

PUBLIC COMFANY OF NORTHERN 

http://dttl.yk.uti
file:///thlavu
http://Klekt.rui.es
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, H U N O I S 
^ — - -

Naujausi 1953 metu modeliai 
mmmmmm mmmmmjat' «* B — M — — im 1 'tiiiiiiP———i^——i 

Televizijų aparatai Zenith, Sylvenia ir kitų žymiausių 
Amerikos fabrikų, baldai, šaldytuvai, radio aparatai, skal
biamos mašinos, kilimai ir elektriniai dulkių siurbliai, vai
kams baldai. 

Kainos be uzsiprašymo, lengvi išmokėjimai 
Jaunavedžiams visi baldai vieniems metams 

išmokėjimui be jokių nuošimčių, įmokėti tik 10% 

Pas mus Jūsų sunkiai uždirbtas pinigas nupirks ge
resnes, be brokų ir sugadinimų pirmos rūšies prekes už 
žymiai pigesnes kainas, š ta i pavyzdžiai: 

Už ^7.00 parduodami 9 x 1 2 įvairių spalvų 
linoleum, pas mus tiktai $ 4 - 5 0 

Už $15.00 parduodami vatiniai matracai, pas mus 
tiktai $9 .00 

Už $39.00 parduodami spyruokliniai matracai, 
pas mus tiktai J " J Q . 0 Ū 

Už $19.00 parduodami spyruokl. matracai su 250 
spyruoklių, pas mus tiktai $ Q f t » 0 3 

Už $(>9.00 parduodami ortopcdik matracai 
Įvairiausiu spalvų, pas mus tiktai $ / | Q flfl 

Už $139.00 siūlomi miegamojo kambario baldai, 
\valnut ar šviesios spalvos, tik $ 9 9 - 0 0 

Už $149.00. siūlomi valgomojo kambario baldai, 
5 dalių ąžuoliniai, pas mus tik $ 9 9 - 0 0 

«lTž SI!0.00 siūlomos knygoms spintos, walriut> 
mahagouy ar šviesios spalvos,,tik $"1 9 * 0 0 

Už $39.00 parduodamos knygoms spintos, stiklinėm 
dūrini, pas mus tik $ 2 9 * 0 0 

VI $39.00 siūlomi rašomieji stalai, vvalnut ar 
šviesūs, pas mus tik $ 2 9 - 0 0 

Už $139.00 siūlomos porcelano skalbiamos mašinos 
su aliuminiu skalbimo Halsu, su automatiškais 
gręžtuvais, prosijimo lenta dovanai, tik $ 8 9 - 0 0 

Už $200.00 pardundami vilnoniai svečių kambario 
baldai, 1953 metų modelio, tik $ 1 4 9 - 0 0 

Už $100.00 siūlomi vilnoniai kilimai, pas mus 
be ližprašymo,ttk . $ Q Q . O O 

su nedužtamu porcelanu, tik $ 8 9 - 0 0 

Už $10.00 parduodami rankiniai kilimų valytuvai, 
pas mus tiktai •* $ 3 . 5 0 

Už $19.00 parduodami elektriniai dulkių siurbliai,^ 
l ž $139.00 siuhmu poreelano gasiniai virimo pečiai 

pas mus be* užpnšymo tik $ 2 9 - 0 0 

Už $11.00 parduodamos metalines lovos, visokio 
dydžio ir spalvų, tiktai . $ 9 . 0 0 

Už $250.00 p a r j o d a m i miegamojo kambario 
baidai, m pilno p!očid ar dviem".siaurom- lovom, 
sr/.uolo medžio, 1953 metų modelio, be užpra
š y s tik 1 $ "f 0 9 . 0 0 

Daug naujausių modelių baldų dabar galite pamatyti 
gražiausiai įrengtoje Chicagos lietuvių prekybos įmonėje, 
užimančioje 15,000 kv. pėdų plotą. 

Pirkite ten, kur Jūsų sunkiai uždirbtas pinigas nu
perka daugiau ir geresnSa kokybes, bo brokų ir sugadini
mų prekes. 

1 t 1 x 
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vauti. 

DLOC metinis susirinkimas 
L. Vyčiu veikla. Vietinė v y _|šaukiamas šį sekmadienį 7 vai. 

čių kuopa kiekvieną mėn. leidžia™*/ b u v ' lfuvlxi *^*- Visi 
įdomų žurnalą "Vyčių Kardas", a t s t 0 V a i m a l ° m a i P r a S o m i ^ 
kur j gabiai redaguoja Bette 
Brinza ir Eileen ' Stankūnas. 
Prie išleidimo prisideda Jean 
Vagonis, Mary Satkowski, Bet-
ty Mikalauskas, Bijl Klucens ir 
Hugh Cullen. Bill Klucens yra 
gabus artistas. L. Vyčiai uoliai 
ruošiasi. Ohio — Michigan L. 
Vyčių ssimui, kuris įvyks ba
landžio 11 — 12 dd. Detroite, 
Mich. Komisiją sudaro: Frank 
Peterson, Carl Gobis, Jean Va
gonis, Joe Sakai, Merri Plun-
ket, Clem Bosley, Ray Petca-
vage, Lorry Hofner, Bette Brin 
za ir Tom Plunkett. Per seimą 
Clėvelando vyčiai suvaidins ope 
retę "Apkalbos ir Meilė". L. 
Vyčiai kovo 8 d. švęs šv. Ka
zimiero šventę šv. Antano baž
nyčioje 9 vai. Po Mišių ir Ko
munijos bus pusryčiai, minėji
mas ir svečių kalbos. 

verčiamojo darbo stovyklas Si- ffciEi&aai&siŝ ^ 
biran. 

į 

Srkniatfiehhn* perkantiems neskaitome pardavimo taksij 
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PREKYBOS NAMAI V U HU V 
Furnitūra Center Inc. 

Jmonca vrdojas JUSTAS LIEPON1S . 

3222-24-26 South Halsted Street 
Telef. VIctory 2-4226 

Prekyba atidaryta: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
0 vai. ryto iki 0:30 va i vakaro. Kitomis dienomis nuo 9 
vai! ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais ~ 11 vai. ryto 
iki 5 valandos vakaro. 
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TELEVIZIJOS 
I K K A I) I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas 
hAKHO VALANDOS: 6 v. v.-.-10 v.v 
Še&tadinmatK 8 v. ryto — tO v. vak 

M. KiM^iLS, 4119 So. francl&co 
• 'Jeta,. VA. 7-1009 

SIUVAMOS MAŠINOS 
Ir 

KASOM. MASINflLGS 
'guunnmnu flrt'rlauslrmlA «alvgoml8 
ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Verka, taiso, fdektriliJiuala 

Pagyvins katalikišką veikimą. 
A. L. R. K. Federacijos Detroito 
skyriaus metiniame susirinkime 
aklamacijos būdu perrinko tą 
pačią valdybą 1953 metams, už
ginant jos darbuotę per praei
tuosius metus. Valdybą sudaro; 
dvasios vadas kun, dr. I. F. Bo-
reišis, pirm. E# Paurazas, vice-
pir.m. J. Mikaila ,antras vice-
pirm. Petras Medonis, nutari
mų sekr. Bronius Polikaitis, iž-
uininkas Petras Grybas,,* iždo 
globėjai Matas Šimonis ir Pet-

i ronėlė Medonis. Šių metų val
dyba papildyta finansų sekre
toriumi, kuriuo aklamacijos bū
du išrinktas V. Cižauskas ir 
korepondentas R. Valatka. Fe
deracija ruošia metinę LIETU
VIŲ DIENĄ rugsėjo 6 d. Ca-
pitol Park prie Telegraph Rd. 

| Federacijos valdyba pasiryžusi 
pagyvinti savo veiklą 1953 m. 

Balfo reikalu. Kas norėtų pa
gelbėti Balfo vietinio skyriaus 
valdybai narių verbavimo akci
joje, ar turėtų paaukoti drabu
žių, kurių patys negalėtų prista 
tyti į rinkimo vietą, prašomi 
kreiptis į E: Paurazienę, 17403 
Quincy, Detroit 21, Mich. UN 
2-3298. Kas galėtų juos tiesio
giniai pristatyti, prašomi kreip
tis į Gruzdaičius, l l l lVinewood. 

šv. Antano bažnyčios priean
gyje spaudoą kioske galima gau 
t\ kiekvieną sekmadienį nusi
pirkti sau ir savo draugams var 
duvių ar kilų progų prisimini
mui knygų bei užsimokėti pre
numeratą už "Draugą", "The | 
Marian" ir kitus laikraščius. į 

[domūs paveikslai. Amerikos 
lihtuvių Rymo Katalikų Fedc-, 
racijos 4 skyrius kovo 1 d. 4 | 
vai. p. p. ruošia religinių pa- j 
veikslų parodymą ir paskaitą 
buvusioje lietuvių salėje (His-
panos Unidos), 25th prie Ver-
nor. 

v 

Rekolekcijos, šv. Antane pa
rapijos bažnyčioje šiais metais 
rekolekcijos įvyks kovo 8 15 
dd. Rekolekcijoms vadovaus 
kun. Jonas Borevičius, SJ. Ma
noma, jog šiais metais dar dau
giau įmonių pasinaudos Dievo 
malonėmh. 

Lietuvos Dukterų Draugijot. 
svarbus susirinkimas šaukia
mas &\ sekmadienį tuojau po 
sumos Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje, Schaeler prie Grand 
River. 

Stanley Sliimkus, 42 m., stai
ga mir'ė vociario 18 d. Buvo ži
nomas "haiidbaU" žaidėjas, lai
mėjęs keletą kartų Michigan 
"handball" čempionatą. Palai
dotas vasario 21 d. 

W. ir V. Mikalauskas mini ve
dybinio gyvenimo sukaktį. Jie 
yra išauklėję puikią šeimą, tu
ri keturis anūkus-es. 

Vedybinio gyvenimo sukaktį 
mini: Joseph ir Julia Walsh ir 
John ir Moniea Shimkus. Lin
kime ilgiausių metų. 

Izabelė ir Frank Peterson 
susilaukė dukrelės, kuriai duo
tas Vardas Patricia Ann. Pe
tersonai taipgi turi du sūnus. 

Mary Kahvaitis, 64 m., mirė 
vasario 17 d.. Palaidota vasa
rio 21 d. Evergreen kapinėse. 

Raymond Medonis įsigijo 
naują namą. 

Katalikų Korespondentų Klubas 
Tel. BR 3-2224 ir VI 2-5394 

KLAUSYKITE: 
LITHUANIAN MEL0DIES 

STOTIS WPAG BANGA 1050 KlL 
Kiekviena sekmad. 3:00—8lB0 

(Detroit laiku) 
REIKALAIS KREIPKITĖS 

15750 Lesure A ve. 
Detroit 27, Mich. 

Tcl. Bl ioaduny 3-2224 
V- ••%.•,»*. .•%.•<••• , W - , , A ? / , : A y ) ' v . . - T ^ y . * - - •.•V•>,^• .•%!̂ .*-̂ , 

1953 m. aviacijos švente 
Tarptautinė aviacijos šventė 

ir aeronautinės pažangos paro
da ir šiemet vyks Detroite lie 
pos 9—12 d. d. Šiais metais su 
kanka lygiai 50 m. nuo brolių 
VVright pirmojo pakilimo 1902 
m. Tam įvykiui atžymėti plt^ 
nuojamas skridimas aplink pa
saulį be sustojimo, kuris pra
sidėtų ir baigtųsi Detroite 
šventės metu. Taip pat įvyks 
vienas sprausminių bombonešių 
skridimas be sustojimo iš 
Aliaskos bazių į Detroitą bei 
sprausminių naikintuvų greičio 
lenktynės iš Chicagos j Det-

Detroito spauda apie 
proi. Padalskį 

"The Detroit News" įdėjo 
rašinį apie katalikiškojo Det
roito Universiteto dėstytoją dr. 
Pi\ Padalskį. Pažymima, kad 
jis komunistus pažinęs iš ar
čiau jau 1940 m. pirmosios ru
sų invazijos į Lietuvą metu. Ta
da dr. Padalskis dėstęs Vil
niaus Universitete. Rašiny dar 
primenama skaitytojams, kad 
vos tik pirmąją okupacijos sa
vaitę lietuvių tauta neteko net 
45,000 savo narių, kurių vieni 
buvo nužudyti, kiti išvežti į p r i - ' niam pažinimui. 

Kalbėdamas apie pogrindinę 
veiklą krašte, dienraštis sako, 
kad "lietuvių pogrindis įrodė, 
kad tai esama pačio agresy
viausio visoje Europoje". Dr. 
Padalskis pats aktyviai dalyva
vo toje veikloje ir užtai rusai 
jį buvo įrašę į mirti nusmerk-
tųjų sąrašus. Laimingu atveju 
jis išvengė anojo likimo. Gi 
kraštą Užėmus vokiečiams, visa 
pogrindinė veikla buvo nukreip
ta prieš naujuosius nacinius 
pkupantus. Jo naujosios veik
los keliai nuvedė Vokietijon, 
kur ir sulaukęs karo galo. Gi 
Lietuva vėl buvo užimta sovie
tinės kariuomenės. Tada dr. 
Padalskis atsiduria Paryžiuje, 
kur dirba Lietuvai laisvinti 
veiksnių tarpe. 1946 m. jis at
vyksta į Jungtines Valstybes 
ir visur ir visada skelbia vie
šumai apie rusų klastingumą. 
Ir dabar dar jis gaunąs įvai
rius mirties grasinimus, bet 
nekreipia į juos dėmesį. Dažnai r o i t ^ Numatoma dide* lėktu-
jis kalba per "Voice of Ame- v* P a r o d a ž e m ^ e i r v i s i* r ū s i ų 

rica" kraštams anapus geleži- braidomųjų aparatų demonst-
nės uždangos. Dr. Padalskis sa
ko: "Iš kart amerikiečiai neįsi
vaizdavo komunistinio pavo
jaus. Tuo metu, kai amerikie
čiai manė galėsią bendradar
biauti su sovietais, rusai deda 
visas pastangas nuversti šio 
krašto vyriausybę ir pavergti 
visą pasaulį. Bet dabar Jungti
nės Valstybės pasirodė, kaip 
didelė ir dinaminė jėga, pasiry
žusi kovoti prieš komunigmo 
plėtimąsi. Dabar aš galėsiu pri
sidėti prie tos kovos, kaip šio 
krašto pilietis." 

Dr. Pranas Padalskis gavo 
JAV pilietybę ir nuo dabar pa
keitė savo pavardę į Padalis. 
Jo duotas pasikalbėjimas spau
dai, tikrai daug pasitarnaus 
Lietuvos bylos populiarinimui 
bei piktųjų sovietų kėslų dides-

— A-is 

Nebėra "Naujosios 
Amerikos" 

Spaudos žiniomis, sovietinėje 
Latvijoje - kažkuriuo. neaiškiu 
būdu užsilikęs vieno kolchozo 
pavadinimas "Naujoji Ame
rica", dabar pakeistas į gen. 
Suvorovo vardo kolūkį. Stebė
tis tik reikia*, kad ir taip ilgai 
toji * "Amerika" išsilaikė sovie
tinėje aplinkoje. 

ravimai. 

f 
SOTUS ALKANAM PADEK! 

AII> OVKJKSUAS, Inc., 3183 S. Halsted St., Chicago 8, tcl. DA. 6-3850 
BendrovS siunčia maisto siuntinius j Vokietiją ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas t runka apio 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
ift Kuropos sandelių. Pilnas draudimas. Reikal. pilno siunt. sąrašo. 

: ^ 

Siuntinys Nr. 3 — $«.2() 
s4 sv. rūkytu lašinių 

2 HV. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
I sv. kiaulienos m6sos 

Siuntinys Nr. 12 — $«.40 
.* sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
l sv. degintos kavos 
l sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

•V. 

Siuntinys N.r. 10 — $0.05 
4 sv. rūkytu lašinių 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 HV. degintos kavos 
2 sv. Kakavos 
1 sv. .šokolado 
4 Va sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys N r. 6-7 
H) sv. cukraus $2.50 
lt) sv. b. kviet. miltų $2.60 
9 sv. gryn. kiąul. A.aukų $5.26 

Gražiai sutaria 
Negausios latvių bei estų 

bendruomenės Detroite, aišku, 
neturi savo radijo valandelkj. 
Bet svarbesnėmis progomis 
jiems suteikia progą pasireikš
ti šeštadieninė lietuvių radijo 
programa. Savo metu per lie
tuviškąją valandą buvo pami
nėta Latvijos Nepriklausomy
bės sukaktis, lygiai kaip ir Es
tijos 35-osios nepriklausomybės 
metinės. Graži talka mūsų kai
mynams. 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ -
TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tcl. WAIbrook 5-9209 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVĖS 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONĖS. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
l ERDVI4 IR PATOGIA 
LIETUVIŲ BENDROVĖS 

N KRAUTUVĘ 

4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAJayette 3-317L 
Brighton Parko Kolonijoje 
Rakandai, Rcfrigcratoriai, 

Kaurai, Plovyklos,. Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

4 

f 3E 

1 ' 

m 
Skip's Liquors 

5511 South Damcn Avcnuc 
WAlbrook 5-8202 

I9ŪPR00F 
GRAIN ALC0H0L. . 

IMP0RTED THREE STAR 
C0GNAC . 

SOUTHERN 
C0MF0RT . . . 

Fifth 

Fiith 

Fiith 

$499 

$509 

$399 

-

Cigarettes »£«? 
-r 

I Diena Ateis, Kai Busi linksmas Sutaupęs! | 
H Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje W 
H ištaigoje. BRIGHTON SAVENGS & LOAN moka 3% p 
H pelno ant JŪSŲ suiaispu. s | 
55 Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00.x 

I BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASSN. | 
= 4071 flrcher flve. į vakarus, nuo California flve. ES 
B CHARLES ZEKAS, Scc'y =2 
r = OFISO VALANDOS: S S 
g S Pirmad., antraa. , penktad ir šešt. Tr< CUu\. :« ryto iki s •!. ~~'į 
S S 9:00 ryto iki 4:30 p. p. I Kotvit-f-ad. 9 rvto iki 8 vak. ZZZ 
iiillllllllllllMliliillllllllllllllllllllll!lllllllliililiilli:illililliiliiliiiii!li!ll!!l!illlil 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermok Rd • Chicago 8, HL 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pre^ • UI VI rgInlo 7-7747 
Savingt Insured to $10,000 by F. S. 1.1. C 

^ 

VERM0UTH Fifth 
I 

IMP0RTED 
SCOTOH Fiith 

$J49 

$$)8 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN J , 

ARSIŽIOREK IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD FEDERAL turtas virs $35,000,000.00 
Atsargos Fondas > 3,000,000.00 
STANDARD FEDERAL yra narys -Fęderal Savings & 
Ins. Corp. ir Federal Home Loan Bank System. 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 0 vai. ryto iki 4 vai. po 

pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais visai 
neatidaroma. 

^ 

• JUSTIN MACKIEWICH 
Presidęnt and Manager 

•;V ' 7 » - « ! Į 

ffi&įm 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO 
4i?2 ARCHER AVE., CHICAG 

PHONE: Vlrginia 7 -1141 
ĮĮĮįlJĮlĮilĮlimĮJ > JLĮĮ.. JĮ MĮ' * * ..uI"5£5.7=» , selHfi: 

< \ . 
M M M M V ^ M . ' 

file:///valnut


DlENKASTIS DRAUGAS, CHtCAGO, RJJBSūfB 
i i mm^mtmlmm Iiniimni ) nfi t i.iH«»*»**p— liiltĮiLipjlliįij.LL_..jr')Į. n • > i į -, 

LidtilVa keilČIa kOlteeritra^ k i a i pavykusią švente, kuri ne-

Ėetvirtadienis.. vasar. 2Q7 1953 

eijes stovyklose 
lAtkelta iš 4 pusi.) 

paisant lietaus sutraukė tiek 
daug dalyvių. 

Sekančią dieną Romos didieji 

v\ 

laisva sielose. Už tikėjimo, l a i s - į l a i k r a š č i a i * s i d ė J° n ^ u s i r l š s a -

vės ir tėvynės idealus š i a n d i e ' m i u s lietuvių š v e n t ė s aprašy-
kovoja jūsų vyskupai, kunigai i r i m u s ' įvardindami jos dalyvius 
liaudis, ypaėiai jaunimas su g in - i i r paduodami kalbas. Tarp kitų 
kiu rankose, aukodamas Dievui paminėtini: "L'Osservatore Ro

miaus ius metus u* savo te- m a n o " > M ^ p o l o , "II Quoti-
,,19» diano", "U Messaggero", "La 

!Voee Repubblicana" ir kiti.. 
Sen. Cingolani savo gražią1 Vatikano radijas Vasario 16 

kalbą baigė, karštu kreipimusi: <j. davė ištisą valandą specialią 
"Lietuviai kankiniai, lietuviai lietuvišką programą. Romos ra-

išpažinėjai, lietuviai kovotojai, d iJas paskyrė pusvalandi lietu-
būkite optimistai, nes tautos y- v i š k u d a i n l * transliavimui. Be 
ra nesunaikinamos, kaip neuž- t o š v e n t e b u v o P l a č i a i paminėta 
gesinama yra Evangelijos švie- t i e k Vatikano, tiek ir Romos 
sa. Kartojasi Kalno Pamokslas: radijų eilinėse programose. Ro-
Kristus yra su jumis, įūsų tarpe. m o s radiofonas išleido specialų 
Jis vra pasaulio nugalėtojas." pranešimą apie Lietuvą ir per-

Vasario 16 d minėjimas buvo transliavo j] užsienio tarnyboje 
baigtas minutės susikaupimu, 2 4 kalbomis. Panašiai padarė ir 
pagerbiant žuvusius už Italijos Vatikano radijas. 
ir Lietuvos laisvę bei Lietuvos, Vasario 16 d; 17 vai. Lietu-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
IŠNUOMOJAMA 

ir' Italijos rfimnais. vos Pasiuntinybėje prie šv. Sos-

Iftnuomojamaa apstatytas 4 kam)), 
butas. Vonia Ir Šiltas vanduo, N 

Skambinkite telefonu 
BoulovurO 8-2744 

BUSINESS" SERVICES 

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. PerraSlnS.iimal, 
vertimai, pajamų mokesčiu pareiški
mai, nuomų pakil imui blankai, imi
gracijos ir natūrai, pajjralba. 

Kas dalyvavo Lietuvos Nepri- j to Įvyko priėmimas, į kur* atsi-
klaustomybės šventėje , lankė lietuvių kolonija ir žymus 

' skaičius italų bei kitų tautų sve-
Lietuvos nepriklausomybės č | ų g e i m i n i n k o pareigas ėjo ir 

šventėje dalyvavo be aukščiau s v e č i u g p r i i m i n ė j o p a t s a i m i n . 
paminėtų garbingų kalbėtojų, g t G i r d v a i n i s . y. Mar. 
pamaldas laikęs J. Em. kard. 
Pizzardo, lenkų tremtinių vizitą-j 
tolius arkiv. Gavvlina, ukrainie 

D f t M E S I O l eių Apašt. vizitatorius vysk. 
Buczko, Vatikano Valstybės se- _ .. _. , , . , 
, . . u n J jurą, | mėlynuosius vandenis! 
k ie tana to atstovas M o n s . D u c o - l J u m g \ a į o v u %us n a u j a i i š § j u g i Ii, lenkų Popiež. Instituto rekto
rius mons. Strojny, mons. Ci-
vardi, Marijonų generolas tėv. 
Mroczek su savo taryba, kun. 
Albavieius ir kit. 

Iš pasauliečių: Italijos Amatų 
viceministeria A. Guidi Cingo
lani, Romos viceburmistras An-
dreoli, Užsienio Reikalų minis
terijos atstovai; Konsularinio 
Skyriaus šefas ministeris Nico-
lai ir Rytu Europos skyriaus še
fas markyzas Solari, Romos ra-
dio užsienio tarnybos direkto
rius Bernabei ir jo pavaduotojas 
(h\ Lucidi, Saugumo Departa
mento direktorius Amatucci, ita
lų patriotinės partijos "Alean-
za Tricolore Italiana" vadovy
bė: generolas Passerone, grafas 
Giunio di Colletoldo, pulk. Pa-
rodi, pulk. Paglia, "Libertas" 
direktorius dr. Marino, Lietuvos 
Pasiuntinybės prie Šv. Sosto 
attache p. St. Lozoraitis j r (Min. 
St. Lozoraitis dalyvavo tik pa
maldose, gi Min. St. Girdvainis 
visai nedalyvavo), už geležinės 
uždangos esančių kraštų atsto
vai ir daugybė kitų. 

Tarp raštu sveikinusių pažy
mėtini: Italijos krikščionių de
mokratų partijos gen. sekreto
rius Gonella, Susisiekimo minis
teris Malvestiti, Romos burmis
tras Rebecchini, Centro Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos 
vardu M. Kranjč ir kiti. 

Šventės proga iškilmių salė
je buvo išstatyti dailininkių 
Pacevičienės ir Pacevičiūtės 
piešti paveikslai, dalyviams į-
teiktas meniškai paruoštas kū
rinių katalogas. Dalyviai parodė 

"Tadelio susidomėjimo lietuvių 
dailininkių darbais. Be to, šven
tės dalyviams buvo išdalintas 
spausdintas Pro Memoria, ku
riame supažindinta visuomenė 
su Lietuvos reikalu. 

Po iškilmių dalyviai buvo pa
vaišinti, kur turėjo progos lais
vai pasikalbėti ir susipažinti. 
Visi šventės rengėjams reiškė 
padėką ir savo susižavėjimą pui-

B. Stundžios knyga 
"Buriavimas ir jūrininkyste" 

Ją įsigyja kiekvienas buriuotojas, 
buvęs ar esąs jūrų skautas, jūros 
bičiulis, vandens sporto mėgėjas. 
Taip pat puiki dovana jaunimui 
jvairiomis progomis. 

125 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2334 So. Oaklev Ave. 

Chicago 8. 111. 

REAL ESTATE 

3 AUKOTŲ MITMMS NAMAS 
fi karnb. žonml \v r» l<amb. vlfftuj; 
2 aulom, garaika: ištisas rūsys; pir
mos rūšies stovyje; arti prie visokių 
patogumų. Parduoti a u/ $1 4.000 sku
biam pardavimui. 

521 a So, St. I.ouls 
arba Saukite savininko prieS 2:30 

arba ' po 7:00 vai. vakaro. 
PRoffpect 0-8130 

»n n u >TH I A N A P Y U N KPJ R 
Dftl patogaus Ir gero gyvenimo — <le 
IUNO B kamb. „ranclt" namas, su 
„ut.illty room", patio, gazinls apšildy
mas, židinys, nerūdijančio plieno vlr-
tuv8. Sklypas 82x133 , gražiai apso
dintas, Kock Tsland, 111. Central ir 
autobusais transportncija, krautuvas, 
mokyklos, bažnyčios. Parduoda savi
ninkas. $27,500. 

1401(1 S. Whippl« St. 
POSEN, ILL. 

FTJlton 5-20D3 

"DRAUGAS" AGENCY 

55 E. Washington S t 

Tel. DEarboni 2-2434 

2334 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrgiiiia 7-6640-7-6641 

HELP WANTED — VYRAI 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

BEAUTY SALON 
Modern, 2 booths; well eatablished 
elientelo. reasonable rent, good leftse, 
mušt bo seen to appreclate. Sacrl-
(l«e for Lmmcdiate salo duo to 
Mlnesa. By ownpp. 

2421 Burr Oak 
Elllton 5-4673 

SANTAVICH SHOP 
Visi nauji įrengimai: gera apylinke: 
žema nuoma; gera sutart is: ideališka 
v'eta porai: turite pamatyti įvertinti, 
įkainuota skubiam pardavimui d81 
kitu susidomėjimu. 

2880 Mtlunukee Ave. 
TApkal 7-3213 

2-aukštų mūrinis namas • 4 butų 
2-6 kamb., 1-4 ir 1-3; 2 autom, mūrinis 

garažas; su ištisu rūsiu. Geros pajamos. 
Kampas 26-tos ir Union 

Parduoda už $12,000 nori skubiai 
parduoti 

Saukite savininke: 
DAnube 6-1451 

Parduodam,", krautuve: moderniški 
Įrengimai; arti Marquetto Park'o. 
Holy Cross ligoninčs ir trijų mokyk
lų, Gerai einąs biznis; prieinama. Tu
ri parduoti dėl ligos. 

Sau kit o — 
PRospect 6-8303 

nuo 12:0(t pietų iki 2:00 p.p. 

MAISTO KRAUTUVU 
Produktu, ničsoH ir Sardyto maisto. 
Su visais patogumais. Kaina $8,800; 
nuoma $45.00 j mšnesj. Kreiptis: 

Šftfifl So. UashtK-nau Ave. 
Atdara nuo 8:00 v. ryto iki 6:00 
v .\\ sekmad. ir Šventėmis" uždara. 

Saukite: I>Afayctto. 3-9009 
po 0:00 v. v. Saukite: 

Vliglnia .7-200(1 

PURNITITRK REFINSHERS 
CARKER OPPORTUNITIKS 

with 
„WORLD'fl LARGEST RE'PAILER" 
for men experieneed in all phases 
of furniture reflnlshlng. A ('hance 
to put your skili to work for good 
svagea & our many employee benefits 
• DISCOtTNT 
• PROFIT SHARING 
• HOSPITAL PLAN 
• I h Ii M SS PA\TVfENT 
« INSURANCE 
• EHEE St^HOOLING, ETC. 

SEARS ROEBUCK & OO. 
1400 W. 85th St. 

B & S. AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

set up men operators 
Drill press operators 

Day work, overtime 
Good working conditions 

RELIABLE SCREW 

MACHINE PRODUCTS 

4433 W. Rice St. 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J. ULIfl, 8»v. 
4068 Archer flveune 

Telefonas VIrginia 7-2481 

2 SKLYPAI kiekvienas po 
100x125. Elektra ir gazas; 117th 
ir Keeler. Parduoda kiekvieną už 
$1,000. Greitam pardavimui skam
binkite savininkui 

WAlbrook 5-5920 

Pardavimui modernui! mftrinis ,,biz-
ntavoa" namas. Du butai po 3 kam-
bariuM. Naujas 2 autom, garažas, nau 
jas stokerls. Abu butai užimami tuo-
Jau. Savininkas 2-me augsto. 

212 E. 79th St. 

HUdson 8-0476 

LL'NCH ROOM AND FOITNTAIN 
Gamina savo lodus. Vieno augftto mfl 
rlnla namas su !*) kamb. butu. Di
dele apyvarta, biznis Kali būti pa
didintas. Teisingai Įkainuotas, dfil 
ligos nori skubiai parduoti. Vai, nuo 
7 ryto iki B vak., 5 dienas savaitėj. 
Pamate įvertinsite. 

TOvvnhall 8»0400 . 

MAISTO — MP.SOS KHAl'TIJVf: 
Pilnai J rengta ir pilna prekių. Gf-
roj apyllnkflj su nuolatine kliJentO-
ra. Taip pat gyvenamas butas užpa
kalyje. Nori skubiai parduoti; par
duos kaip stovi už $0,000 grynais 
plnig-ais. 

victoiy a-ooea 

/HELP WANTED — VYRAI 

Pardavimui mūrinis namas 
Du butai po 5 kambarius. $10,000. 
2019 \V. 23rd St. ROckwell 2-4316 

HELP WANTED — FEMALE 

<? 
Ar domitės darbu su ateitim? Turime keletą vietų gabiom 

• STENOGRAPHERS • FILE CLERKS 
• TYPISTS • GENERAL CLERICAL 

• CLERKTYPISTS 
Pageidaujame patyrusių arba naujai pradedančias dirbti. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios pareigos. 5 dienų savaite, gausūs 
priedai. Sąžiningoms darbininkėms proga progresuoti. Del in-
terview kreiptis —. 

" ^ 

FACT0RY INSURANCE ASS0CIATI0N 
175 W. Jackson Room 1935 

Ar domitės nuolatiniu darbu? .Mums 
reikalingi 

MACHINISTAI 
Geros darbo sąlygos, darbininkų prie
dai, geras atlyginimas. Imama D. P. 
Reikalinga kalhSti angliškai. Kreip
tis — 

KUX MACHINE CO. 
6725 N. Bidge Ave. 

^ ^ 

HELP WANTED — VHTRA1 

<? 
Automobile Engine Assemblers 

Patyrimas nebūtinas, mes išmokysime vyrus, kurie turi 
mechaniškus gabumus 

Geras pradinis atlyginimas 
Automatiški pakėlimai 
Nuolatinis darbas 

Laikas ir puse už viršvalandžius, apmokamos atostogos ir šven
tadieniai. D. P.~ Priimami, reikia kalbėti ir suprasti šiek tiek 
angliškai. Kreiptis — 

ILLINOIS ENGINE EXCHANGE 
817 W. 21st St. 

:t5s 

^ 

Turime nuolatinį darbą švarioje 
dirbtuvėje ir darbininkus įverti
name. CRANE PACKING CO. da
bar ima 

• TURRET LATHE OPERS/ 
• INSPECTORS 
• JANITORS 
• LAPPING MACH. OPERS. 
• MILLING MACH. OPERS. 
• TIMEKEEPER 
Geros darbo sąlygos. Visi prie

dai darbininkams.' Proga progre
suoti sąžiningiems darbininkams. 
Priimame D. P. Anglų kalba rei
kalinga. Matykite Jtfr. Chas. 
Seaton 

CRANE PACKING CO. 
6400 W. Oakton. KEystone 9-4534 

MORTON GROVE 

<? 
PASIREIŠKUS PIRMAM ŽENKLUI 

ARTHRIT0, NEURITIS, RHEUMATIZM0 
LMKITE NUO 1 IKI 6 TABLEČIŲ 

^ 

DR. TARKŠ VITAMINS 
Garantuojama, kad padės jums pasidžiaugti geresne svei

kata arba gražinsime pinigus. 
Dr. Tark's Vitaminai gali pagelbėti pašalinti iš kraujo cal-

cium perviršį, kurs prisideda prie kūno gėlimų, ir pastyrusių 
sąnarių. Šie vitaminai yra saugūs širdžiai ir kitiems kūno or
ganams. ' j j ^ 

25 tablečių išbandymui bonkute Jp I 
Parduodami tiktai Illinois X 

Dr. Tark 's Vltamlns, 328 I^ake 9t„ Oak Park , IU. 
diuoml prisiunčia $1.00. Prašau atsiųsti išbandymui bonkutę i 
Dr. Tark 's Vitaminą, garantuojant grąžinti pinigus. ' 

Adresas t t . . , -* .» . \ j 

i Vardas , Į 

I M irstąs Ir valstybS 

^ : ^ 

• MOLDERS 

• CORE MAKERS AND 

• MACHINE OPERATORS 
for 'GRAY IRON 

Jobbing Foundry work. We 
make castings up to 20 ton. 
Our foundry is very modern 
with mechanized eąuipment 
that creates good working con
ditions. Hourly rate $1.97 per 
hour, with 

• PAID HOLIDAYS 

• VACATIONS AND 

• WELFARE PLAN; 

Apply — 

HANSELL-ELCOCK CO. 
3153 S. Califomia Ave. 

BIshop 7-4250 
Ask for Personnel Mgr. 

Vyrai turinti šiek tiek 
mechaniško patyrimo 

IŠMOKITE AMATA 
Labai specializuotos srities 

amatas. 

Geras pradinis atlyginimas.. . 
48 vai. savaite 

Puikios darbo sąlygos 

Darbai su ateitim 

Reikalinga kalbėti angliškai 

National Lead Co. 
1710 S. Peoria St. 

1 blokas 1 vakarus nuo 18-tos 
ir Halsted St. 

MAINTENANCE HELPER 

48 HR. WK. 
DAY SHIFT 

PERM. 
GOOD VVORKING 

CONDITIONS 
VVELFARE BENEFITS 

Jim—Taylor 9-1100 
APEX SMELTING 

2537 W. Taylor 

WOODWORKERS 

MACHINE HAND IR 
CABINET MAKERS 

Nuolatinis; geros darbo sąly
gos. Dienomis. 

JAY FURNITURE 
SPECIALTY CO. 

2541 W. Cermak Rd. 
3-čias aukštas 

HELP WANTED — MOTERYS 

Dirbkite art i namų, sutaupykite ke-
JlonPa laika Ir Išlaidas. 

TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi arba pramo
kusi naujai mokykla baigusia. Malo
nios darbo sąlygos, j vairios pareigos. 
f» dienų .savaite, Gausfis pii«-dai. 
Kreiptis — 

CRAFTSMAN \VOOD SERAICE 
272? So. Mary 

Dirbkite arti namų — išvenki
te miesto centro susikimšimą. 
Turime vietą gabiai 

STENOGRAFEI 
Pageidaujamo patyrusios, bft Imsi
mo pramokusia naujai mokykla bai
gusia. Malonios darbo sąlygos, Jvai-
rlos pareigos. f» dipnų savaitS. D<*1 
in(erview šaukit o ^ -

POrtsmouth 7-8411 

Ar domitės nuolatiniu darbu? 
Turime keletą vietų gabiom: 

• STENOGRAPHERS 
• TYPISTS 
• GENERAL CLERK — 

familiar with figures 

dirbti mūsų buhalterijos skyrių 
je. Malonios darbo sąlygos, į-
vairios pareigos, 5 dienų savai
te, gausus priedai. Puiki proga 
progresuoti. 

Del interview kreipkitės 

B0RG VVARNER 
INTERNATIOKAL 

79 E. Adams 

Ar jūs domitės pastoviu darbu 
su saugia ateitimi? Turime vietą 
dabar pajėgiančiai 

TYPTST — BILLER 
Patyrusi, bet bus priimama ir 

pamokyta baigusi mokyklą. Malo
nios darbo sąlygos, įvairios parei
gos. 5 dienos savaitėje. Gausūs 
priedai. Gera proga sąžiningiems 
darbininkams. Susisiekite arba 
skambinkite pasikalbėjimui 

MR. W. A. JUERGENS 

Machinery & VVelder Corp. 

1324 W. Pulton 

HAymarket 1-3620 

HELP WANTED — MOTERYS 

J1ESKO DARBO 

Stiprus 65 metų vyras, pageidauja 
darbo prie namų prižiūrSJlmo. 

5002 S. Justino St. 
v Chicago 36. 111. 

REIKALINGAS BUTAS 

Vyras ir žmona jieSko 3 ar 4 kamb, 
neapstatyto buto. Brighton Parko a r 
Marąuette Parko savininkai turintieji 
butą prašome pašaukti. 21 m. Išgy
venom vienoj vietoj. 

Tel. FAirfa.v 4-3034 

IŠNUOMUOJAMA ~ 

BY OWNER 
Store for rent — Corner. Gas heat, 
basement. Excellent for lunch room 
or tavern, or any other type business 

also 
For sale Orocery-Meat market . New 
Store. New flxtures. Near everything. 
Good business. Well establlshed. Pine 
opportunlty for Interested person. 

0703 Gottage Grove Ave. 

Mieg. kambarys vyrui, Brighton Par
ke. Galima naudotis virtuve. 

Skambinkite po 5 vai. vak. 
7-5070 

TYPISTS EXPERIENCED 

VVill consider capable beginners 
Wilf train. Some knovvledge of 
Shorthand helpful. Perm. 5 day 
40 hr. wk. Good working con
ditions. Call for appt. 

Mr. Swanton 

7530 S. Western Avo. 

WAlbrook 5-2301 

Ar doniito.s nuolatiniu darbu su už
tikrinta ateit im? Turimo vietų del 

GENERAL CLERKS-TYPISTS 

Pageidaujamo patyrusių arba pra
mokusių mokykla baigusias. Malo
nios darbo sąlygos, jvairios pareigos, 
6 dienų savaitė\ Gera proga sąžinin
gom darbininkSm. Kreiptis del in-
torviev? —< 

CHICAGO CYCLE SUPPLY 
CO. 

224 N. Desplalnes St. 

Work elose to home, save tra-
velling time and expense. 

SPECTOR MOTOR SERVICE 
has several immediate openings 
for KEY PITNCH OPERATORS 
Pleasant working conditions, li-
beral company benefits, music 
vvhile you work. Apply av rali 
for personai interview. 

3100 S. Wolcott 
FRontier 60330 

Ar domltfid nuolatiniu darbu su atei
tim'? 

H. J. HEINZ C0. 
Turi keletą vietų d?l 

• DICTAPHOM-: OPERS. 
• TYPISTS 

Pageidaujame patyrusių, bet imsime 
pramokusias mokykla baigusias. ,Mu-
lonios darbo sąlygos, jvairios parei
gos, f» dienų. 40 vai. savaite. Gau
sus priedai, kartu ir nemokamai gy • 
\-ybes draudimas. Kreiptis del Int'-r-

4141 W. Chicago 

JIRAKOTE DARBO??? 

Sustokite jieškoję — Pradekite 
dirbti. Turime vietą del 

STEN0-C0MPT0METER 
0PER. 

Pageidaujama patyrusi, bet im
sime pramokusią mokyklą bai
gusią. Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos. Laikas ir pu
sę virš 40 vai. Gausūs priedai. 
Kreiptis — 

SUNKISTPIE CO. 
3548 S. Shields 

Jieškote darbo? NoboJ|oftknkH«\ j>r:i-
dėkito dirbti 

FULL CHARGE 
BOOKKEEPER 

Malonios darbo BU lygos, jvairios pa-
roJgOB, kartu ,,lt. steuo" „ono giri 
olTieci". Proga naudoti savo Inicia
tyva. (jfruH atlyginimas patikimam 
asmeniui. Kreipkitės ftiandlen Ir pa-
sikalbfiiclmo api<> jūsų utelt) pjis 

CITY GLASS CO. 
434 W. Chicago Ave. 

WHitehall 4-0141 

VTrglnia 

Išnuomojamas 3 kamb. apšil
domas butas, be baldų. 

212 E. 79th St. , 
HUdson 8-0476 

Jei turite parduoti ar l&nuomo-
ti, pamskelbldte smalkių skolblmu 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime keletą 
vietų dėl 

e INSPECTdRS 
• PACKERS 
• ASSEMBLY WORKERS 
• STĖNOS 
e DICTAPHONE OPERS. 
• TYPISTS 
Pageiduajamos patyrusios, bet 

imsime budrias naujai pradedan
čias. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos. Visi darbininkų 
priedai. Pastovioms darbininkėms 
proga progresuoti. Kreiptis Mr. 
Chas. Seaton. 

CRANE PACKING CO. 
6400 W. Oakton 

•i 

KEystone 9-4584 Morton Grove 

VYRAI IR MOTERYS 
Reikalingu lietuvių pora dirbti Sy-
pagogre. Vyras Ir žmona. Vyras pri
žiūrėtojo darbą, žmona padStl. Nuo
latinis labai geras atlyginimas plius 
prledings pajamos, iškaitant 3 kamb. 
butą. 

Pamatykite B. Vogei 
3512 W. Polk St. 

KEdzie 3-4973 

PIRKITE APSAUGOS BONUS 

Ckx yra nuolatinis darbas gabiai 
BI 'HALtKK ftS I *A I) f:.l f J A1 

Malonios darbo sąlygos, j vairios pu-
relgos, jskaitant NCH 2000 - - Type. 
f) dienai) savaitėj; gausiu priedui, 
{'amatykitt! Mr. Kraminer 

ORJG1NAL liIlAlMMi:U I I HS 
I IMI No. Sta(«t 

JIEšKOTE DARBO??? 
ĮMebejieškokite, pradekite dirbti 

STENOGRAPHER 
Pageidaujame patyrusią arba 
imsime budrią naujai pradedan
čią dirbti. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos, 5 dienų 
savaite, gausūs priedai. Geras 
pradinis atlyginimas. Kreiptis 
pas Mr. 01shaw 
6th Floor 700 W. Lake 

Are you looking for a job 
with a future? 
PROGRESS TAILORING CO. 
has several immediate openings 
for 

• General Clerks 
• Typists 
• File Clerks 

No experlence necessary. 
Pleasant working cond., diver-
sified du ties. 5 day weėk. 8:10 
to 4:40 p. m. Opportunity for 
advancement. Apply: 

532 S. Throop 
(Near Racine L and 

Harrison bus) 

We have an Immediate opening for 
a capable 

Assn't Bookkeeper 
Exp. but trained Graduato accept-
able. Pleas. work. cond. Dlverslfled 
Including Bookkpg. machino & pre-
paration of payroll 5 day week. Li-
beral benefits. Apply —• 

THOMAS HOIST CO. 
20 S. Hoyne 

Perskaitę "Draugą", duokite 
jj kitiems pasiskaityti. 

file:///VOOD
file:///-ybes
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Rūpinasi Lituanistikos Instituto lėšomis 
Nors Lituanistikos Institutas j Po tokio pasitarimo buvo fak 

jau kuris laikas Lietuvių Pro- j tinai išrinkta instituto patikė-
i'ėsorių Draugijos Amerikoje | tinių (trustees) valdyba šiokios 
įkurtas ir pradžiai jau turi su- sudėties: pirmininkas inž. A. 
daręs mokslininkų lituanistų j J. Rudis, Rockwell Engineering 
branduolį, tačiau praktinei jo j Co. prezidentas ir Lietuvių Prs-
veiklai išvystyti vis dar. kliudo! kybo? Rūmų prezidentas (Chi-
lėšos, kurių instituto darbui1 ca_; J, 10.); vicepirmininkai J. I jo : Urbclis Augustas, Lingiai, 
reikės nemaža. - | Bačiūnas, rezortų savininkas Urbelįai J. F., SLA 125 kuopa, 

Institutasr ūpinasi įtraukti | | (Sodus, Mich.) ir P. P. Gaddy,, Kiaunė Jonas, Melrose Park 
advokatas (Melrose Park, 111.);; Lietuvių Piliečių Klubas, Rašti-
iždininkas Dan Kuraiti3, Milda j kiai, Puodžiūnai, Katiliai, Linar 

šiais aplodismentais sutikti ir. vienas teisininkas A. Balčiaus-T Didžiosios religijos tikrumo-
keletą kartų pakartojimui ii-'Į kas. Prieš koncerto pradžią je yra pagrindai, kuriais remiasi 

pirm. L. Šmulkštys pasveikino J didžiosios kultūros. Visuomenė, 
susirinkusius ir ragino visus! kuri prarado religiją, anksčiau 
jausti-- kaip namie, kaip vienoj j a r vėliau taps visuomenė be kul-, 

tūros. — Chr. Davoson 

^ • ^ D n * 3 * 6 ^ Kv<M«-,-jm4&. ,->-=3» 

šaukti. 
Pertraukos metu atsilankiu

sieji į minėjimą savanoriškai 
priėjo prie aukų rinkėjų sta
lelių ir aukojo Lietuvos laisvi
nimo reikalams: po $25 — A. 
ir P. Gūdžiai, po $12 — V. ir 
A. Stankevičiai. Po $10 auko^ 

tą reikalą ypač biznierius bei 
profesionalus ir jau seniai su 
jais aiškinasi. Ir štai vasarjo 
20 d. 8 v. v. pagaliau tokių 
žmonių būrys inž. A. J. Rudžio 
buvo sukviestas į jo gražią re
zidenciją, 9339 S. Oakley Ave., 
Chicago, 111. Atvyko eilė žino
mų mūsų biznierių, profesio
nalų bei visuomenininkų, o kai 
kurie negalėjusieji atsilankyti 
atsiuntė savo pritarimus Litu
anistikos Instituto darbui rem
ti. 

Inž. A. Rudis pasveikino su
sirinkusiuosius ir kvietė remti 
Lituanistikos Institutą, kuris 
rūpinsis moksliškai puoselėti 
lietuvių kultūrą, ir sudaryti or
ganą instituto lėšoms telkti. 

Lit. Instituto laik. preziden
tas dr. P. Jonikas padėkojo Ru
džiui už šio susirinkimo sukvie
timą, o susirinkusiems už atsi-

Buick, Inc., savininkas (Chica
go, 111.); sekretorius J. Kutra, 
nekilnojamo turto pardavėjas, 
draudimo agentas (Chicago, 
111.); Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis — garbės pirminin
kas. Pilnas patikėtinių sąrašas 
bus paskelbtas vėliau. 

M. ir A. Rudžiai ta proga su
sirinkusiems suruošė gražias 
vaišes. A. K. 

Melrose Park, 111 
Gražiai paminėta Lietuvos 

Nepriklausomybės šventė 

Didelę Veteranų sale puošė 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos, 
kurias iškilmingai įnešė vietos 
posto veteranai. Ant garbės 
prezidiumo stalo stovėjo dvi 

tai, Jablonskiai, Andrijauskas 
V. 

Po $5 aukojo: Gužas V., Geš-
tautai, Tamelis A., Pečiukas Pr., 
Utara V., Malinauskas S t , Mar 
kai, Vainauskai, Valuckas Pr., 
Metrikiai, Saponka R., Kava
liauskas Petras, Jarai, Utara 
Jonas, Joncha Antanas, Sinke-, 
vičiai, Pažerunai, suopiai, Bra~ĮkeP sni> P e l n a s e s ^ s skiriamas 
zėnaitė, Paugiai, Didžbaliai,, Vokietijoj esantiems^ sergan-
Junkcriai, Kavaliauskas Pra 

šeimoj. 
Koncertinėj daly sol. Skrip-

kauskienė padainavo keletą dai 
nelių, kurios publikai patiko ir 
solistei teko pakartotinai dai
nuoti. Solistas Vaznelis patrau
kė visų dėmesį savo stipriu bal 
su, dėl to publika smarkiai jam 
plojo. Abiem akompanavo mu
zikas Kučiūnas. 

Siliūno kapela gražiai pa
grojo lietuviškais motyvais mu 
zikos įvairių dalykų, kas irgi 
publikos dėmesį nuo pasikalbė
jimų nutraukė. 

Pirm. Šmulkštys paprašė da
lyvauti, aukojime leidžiant lie
tuvišką krupniką ir gardų 

D Ė M E S I O ! 
Telef. BEpublič 7-5803 

Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemų įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
* * * 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

Sveikata daug priklauso 
nuo tinkamos duonos. Geriau
sią ruginę duoną gamina Bru
no kepykla, 3339 So. Lituanica 
Ave. Tel. CL 4-6376. BrUno duo 
na paženklinta lietuviškomis 
spalvomis. Pristatoma į visas 
krautuves. 
:*įfį&ni ':.'*<0ftC 

nas; po $3 ~ Briškaičiai, Alke-
vičiai, Murinai. 

Kiti aukojo po $2, $1 ir ma-
žiau. Viso suaukota Lietuvos 
laisvinimo reikalams $328.25. 

Melrose Park stambiausi au
kotojai yra Antanina ir Petras 
Gūdžiai, nors jie yra vyresnės 
kartos ir jau daugiau 40 metų 
kaip nematę savo tėvynės, bet 
dažnai sielojasi Lietuvos var-

,».yuo, ^ ' I g a į a įr kasmet aukoja po $25. 
kas Br. Mu- Į * A M . 

lankymą, ir paaiškino Lituanisti I mažos vėliavėlės ir viršuje prie 
kos Instituto tikslus bei uždą-1 scenos stilizuotas Vytis, kurį 
vintas, jo santvarką ir iškėlė pagamino meninin 
didžiulę jo reikšme. Lit. Insti-1 rinas. ^^_ 
tuto tikslas rinkti, tvarkyti ir] Iškilmingoje dalyje platesni, 
saugoti liet. kalbos, literat. is- \ pranešimą Lietuvos laisvinimo i/Tpį* a j I f t V V k P S 
torijos, tautyros, Liet proisto-' klausimu padarė Skorubskas: Į UCI ttl p t n j M A l 
rės, istorijos ir geografijos, i Trumpai kalbėjo ir vietos at 
JAV lietuvių istorijos medžią- stovai 
gą bei šaltinius (jų tarpe telkti linauskas, 
rankraštine bei kitokią archyvi- ! Markauskas. 
ne .medžiagą ir lituanistinę bib-j Minėjimui pirmininkavo An-
lioteką), leisti šių sričių tyri-i tanas Joncha. 
nėjimus bei veikalus. Taip pat j Meninę dalį "puikiai atliko sol. 
institutui rūpi ruošti lituanisti-1 Kripkausfticaė ir sol. Vaznelis, 

tiems teisininkams. Ir publika 
besivaržydama už abu dalyku 
sudėjo virš $60. Krupnikas te
ko p. Ivanauskui iš Roselando, 
daugiausia pinigo aukojęs, gi 
kepsnys teko p. Talalienei. Sve 
čių tarpe teko matyti adv. Vai
tiekūną (New Yorko atstovą), 
teis. Leoną (iš Clevelando ats.) 

i ir kt. Chicagos adv. Borden-
i 

Bairdžiūnas negalėdamas asme
niškai dalyvauti koncerte pri
siuntė per brolį auką $25 "Tei
sininkų Žinioms". Skanių val
gių pagamino teisininkų žmo
nos., š. 

ta Petraitis, St, Ma-
J. Urbei is ir Ant. 

nj priauglį, lituanistines paskai
tas, kursus. Lituanistikos In
stitutas yra ne grupinė, bet ben 
dra visų dorų lietuvių mokslinė 
institucija, atstovaujanti ir li
tuanistikos mokslui. Dr. Joni
kas pabrėžė, jog Lit. Institutas 
rūpinsis objektyviu tiriamuoju 
darbu, kurio vaisiai bus ypa
tingai vertingi ir praktiniam 
bei gyvybiniam ^lietuviškajam 
darbui. 

A. Baliūnas pažymėjo, jog 
Lit. Institutas bus svarbus lie
tuvių dvasios gyvybės, kuri da
bar Lietuvos okupantų norima 
sunaikinti, išlaikymui. Ir jo rei 
kalams sudaryti lėšas yra rea
lus ir įmanomas dalykas. To
liau pasisakė eilė kitų susirinki
mo dalyvių, laikydami Lituanis
tikos Institutą labai svarbiu rei 
kalu: S. Balzekas, D. Kuraitis, 
Lietuvos komulas. P. Daužvar
dis, adv. P. Gaddy, inž. A: Se-
menas, adv. J. Kutra. Kiek il
giau buvo sustota besiaiškinant 
galimybes ir būdus instituto lė
šoms telkti. Prieita išvada, kad 
šitokiam svarbiam visų lietu
vių reikaluir atrodo, neatsisa
kys tiek lietuvių organizacijos 
bei įstaigos, tiek atskiri asme
nys skirti pagal išgales savo 
įnašų, o taip pat, kaip patiria
ma, galima tikėtis ir palikimų. 
Lituanistikos Institutas su pa
grindu gali tikėtis paramos iš 
bendrųjų Amerikos institucijų 
bei fondų. 

akompanuojant muzikui Kučiū-
nui. Solistai publikos buvo gau 

Vasario 21 d. suruoštas Liet. 
\ teisininkų d-jos užsieny Chi-
[ cagos skyriaus Vyčių salėje 
i koncertas - cobūvis gerai pa-
I vykęs, Suvažiavimo atstovai ir 
1 svečiai jau nuo 7 vai. pradėjo 
| rinktis į gražiai papuoštą sa-
; lę ir netrukus atvykusi p. Si-
i liūno kapela, kurioj groja ir 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įrengta vieta 
jvairiom nuotraukom. Spe
cialybe. - vestuvės. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. ENng. 4-588^ arba ENg. 4-5840 

PERKRAUSTOMK BALDUS 
ir KITUS ĮVAIRIUS DAIKTUS 

vietojo ir iš tolimesnių distancijų 
Patarnaujamo pigiai Ir sąžiningai 

KOSTAS EIDUKONiS 
6930 So. Talman Ave. 

CHICAGO 29, ILL. 

Tel. (JRovehlll «-700G 

esrHJsrBJSsrsjssirBJs 

A. A. 
BRONISLAVA 

ŠIDLAUSKIENE 
CJ INTA LAITO 

Gyveno 2'M t. tf. Leavitt Ht. 

c, vai 
i iuf t 
Tel-

S 0 P H I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

IS AVC.F.S Stoties — Rungą 1390 
PIRMAD. Iki PENKTAI). 

8:45 iki l>:30 vai. ryte 
ši ŠTAI). 8:30 iki 9:»0 ryte 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sokmad. »:00 vai. ryto iš stoties 

WOPA v - Hito kil. 
7lSl SO. R0OK\VELL ST. 

Chicago 29, 111. HKmloek 4-24U 

Platinkite "Draugę 

John 
•••:» 

MirS vas. 24 d., I!>63, 
ryto, sulaukus pu.se.-, nm'.iaus. 

Glmu l.i<tįivojf. Kilo 
8ių apskričio. 

Amerikoje išgyveno 4 o m. 
Pasiliko dideliame nuliūdima 

vyras Kazimieras, brolio val-
l<;ii: Bonodlktan (liutnių*. "Ka
zimieras (liutnias Ir Ona Ginta-
talaite, Kiti gimines, -draugai Ir 
pažįstami. 

PrlklausG.Liet. Keistučio Pa-
Salpo.1 Klubui. 

Kūnaa pašarvotas LachavficH 
koplyčioje, .2314 W. 2:< Place. 

Laidotuves Įvyks penktadieni, 
vas. 2T d., i.š koplyčios X:30 vai. 
ryto bus atlydSta j Aušros Va r 
tų .parapijos'bažnyčia, kurioje 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. J'o pamaldų bus 
pulydPta j š\*. Kazimiero kup'. 

Nuoširdžiai Uvierinnio v isus : 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti ?ios<» laidotuvėse. 

Nnliudę: Vyras, brolio vaikai 
ii1 kiti gimines, 

Laidotuvių direktorius »̂ . <'• 
Lachawlc.£. Tel. VIrginia 7.-6(572 

v&mr^.i&mm 

Skelbti* "OBATJGE" apsimoka. 
:* jis ,>r* dJafl&t&ifitf skaitoma* 
Huvtų dlenrajttii, o skelbime 

..Mm* * yni $*rit>lrjama visiems. 

Hudoihhs 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Ikrnutage fivenu* 

TeL YArds 7 1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 Scmth ™Cali5ornia fivenue 

Telefonas BI shop 7-9719 
AMO U LANGE DIENA IR NAKTĮ 

i 11 

PAIEŠKOJIMAS 
Nuostabu, kaip Kratatouii: dorma 

Viduriu Laisvinto "taVeilda 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maist? 

# čia ta paslaptis, kuria milijonai 
žmonių pa-tyrč apie FKI)N-A-MINT, 
tą. modernia kramtoma gumą — vi
duriu lalsvlntoją. Taip. todfil FEKN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa 
prastai SKirtlngas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lais
vinto jai pradeda voikti perdaug ank
sti . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintojų kiekis su 
ardo virškinimą, oaftallna sveikata) 
Ir energijai reikalingą maistą . 
žmogus jaučiasi silpna^ pavargęs. 

Bet švelnus PEEN-A-MlNT yra kJ 
toks. Priimtas pa^fli nurodymus, ji* 
veikia daugiausiai *pdttn9j viduriu 
daly — pašalina tiktai, ntmatas, bot 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo 
gos savijautos. Vartokite FIMCN-A-
MINT ir jauskitės gerai; pilni gyvy
bes Nusipirkit FEEN-A-MIiNT! Kai 
nos nepjikeltos — dar 25e, 50c ir 
tiktai 10c. 

Į ffllMSg Į 

NUO IJŽSISENEJUSI1J 

Skaudančių žaizdų 
IK ATVIKIJ OD0JS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo ST0̂ t,T AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDtJ, jie 
negali ramiai sedCti ir naktimis mie
goti, nea jt.i užsisenSjusios žaizdos 
niekti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą O" skaudėjimą s<"m]h at
viru ir skaudančių žaladų, uždSkite 
l^EGULO Oinlment. Jo g y d o m o s 
ypatybSs palengvins iū&ų -skaudėji
mą ir galčsito ramiai miegoti nak
tį. Vartokite j} taipgi - nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežč-
Jima ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATiHLETE'S EOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyšimą tarp-
plričlų, Jis yra. tinkamas vartoti nuo 
džiustančios ir suskilusios odos. Jis 
vra % gera gvduolft visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Ointmenf suteiks jum 
pagalbą ntio nuvar
gusiu, perštamų I r 
niežlnčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkCse ir Mll-
vvaukee, a r b a a t -
siųskito money ordo-
rĮ J — 

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

MIJlberry 5-8694 

Ave., Cicei'O, 111. 
Laidotuves Įvyka šešta<lien)-

vasario 28 d., iš koplyčios [):'Att 
vai. ryto bus atlydėta i St. 
Krames of (tome parapijos 
bažnyčią, I5th ir Austi n Ulvd., 
kurioje Įvyku gedulingon pa
maldos už velionos sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapine:*. 

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

duktė, žentas Nuliūdę: 
anūke*. 

Laidotuvių direktorių;) A. 
Petkus. Tel". TOunhall 3-2109 

jtEs&usssm. "lUMMĮt-if-Įn'! •VTil iZ&%b,£. — — 1 i w: mum 

xx • A . 

LOUIS BEINAK 

Mti'fl vas. 
sulaukės 57 

d., 1953, 
amžiaus. 

r y t e 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ p m si v 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

"S»rving you >since 11)22" 

ST*. eonvasi 

«?^p^s^w- M^!^r^vmmf;' 

ST. ANTHONY SAVINGS & 
L0AN ASSOCIATI0M 

TOwnhall 3-81 »1 
ILLINOIS 

Kviečiame kreiptis pas mus 
su pirmu mortglčių reikalais 
dSl p e r k a m o a r b a s t a t o m o 

DUODAME PASKOLAS 
ANT NAMŲ 

f> Su men. atmokejlniais 
• A iv. ilgų W trumpų metų 
• Cliicagos a-pyllnkejo 

Patarnavimas greitas 
Įstaigon valandos: 

Kasdien nuo 9 iki 5; pirma
dieni nuo 9 iki 8; šeštadieni 
nuo 9 iki 1; trečiadienį už
daryta visą dieną. 

Dabartiniu dividendas \\% 
ant padStaj pinigų taupymo 
sąskaitojo. 

J U OZAS GR) BAUSKAS, 
vedCjas 

GiinS Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio, Viduklės par. 

Amerikoje išgyveno 44 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sesuo Pranciška Kasmauskio-
ne, švogerls Stanislovas, sesers 
dūkto Sabina Sėhmldt jos vy
ras Heni-y ir jų šeima, sesers 
sūnus Raimundas Kasinauskas, 
Jo žmona CJueenio ir j.ų šeima, 
kiti gimines, draugai ir pa
žįstami. 

Priklauso l'nlty Pašalpos 
Klubui. 

Kūnas pašarvotas John y . 
Eudeikio koplyčioje, 4G05 S. 
Hermitage >Ave. 

Laidotuvė:! įvyks šeštadienį, 
vas. 28 <!., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bos atlydėtas j šv, Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už veltonles stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapine?,. 

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

si Nu l iūdę : 
:nčs. 

sesuo ii' kiti giini-

haidotuviii direktorius .John 
Kaulei kis.' Tel. YArds 7-1741 

vSTASYS LITVVINAS, Prez 
30S9 8 a HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAiNAVIMA IR PREKIV 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAsTINft ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai 
šeštadieniais fjvi 

5 

'v. iv. 

KONSTANCIJA 
MONTWID 
Si:ilRAIiYTll 

Gyveno 2041 \V. (»9th St. 

Mirti vaa. 23 d., 1953, 3:15 
vai. p.p. sulaukus pusės amž. 

(Jmio Lietuvoje. Kilo i.i Tel
šių apskričio, Rletavos para
pijos, Daugilelių kaimo. 

Pasiliko dldoliamo nuliūdi
mo vyras Pranciškus, s< suo 
Ona Kuskiene, JOM duktorys: 
Eli/.abeth Aushra ir Auna 
Young bei jų šeimos. BrolienS 
Barbora Serbalio, brolio val
kai: Albert Ir Adloph Serballa 
ir jų šeimos, kiti giminės, drau 
gal Ir pažįstami. 

Priklausė. Tretininkų ir Mal
dos Apaštalystės Draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
Ir Kvans koplyčioje, »;s<if> So. 
VVestern Avo. 

LaidoluvėM į\yks šeštadienį, 
vas. 28 d., i.š koplyčios 8:3<i 
vai. ryto buM atiydCta j (<i-
mimo PanelCs švene. parapi
jos bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
siela- Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžia.i kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažįstamus 
daiyvautj šioso laidotuvėse. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
GSI2 S0. WESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE. 

CHICAGO, ELL CICERO, ELL. 
G R D Y ^ I I I 6-6I4Z 
HEmloek 4-2644 
T0w."ri2l! S-2IG9 

1 

•• — " ; — • ' . 

I 

^msm^į^i^_ 
LIGDĖSIO VALANDOJ 

Š0uki!< 

K A « E¥AN. 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air ConriJtioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 74-001 Automobikiams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausimo 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI VRA NARIAI CII1CAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ D1RJ0KTORIŲ ^ASOCIACIJOS 

Ambulausų patiirnavi- „ Mes turimo koplyčias 

mas y r a telkiamus SBH-' ^ ^ k v i s o s e Chlcagos ir 

dienų Ir n a k t J. Kei- f f t JB? 
. > # 

mus. " 

kale šaukite 

ko įlamli) dalyse i r 
luo'jaus paiar-

P%» na u jam. 

Nuliūdę: 
giminė.'*. 

vyras, sesuo ir kiti 

Laidotuvių direktoriai: ,\la.< 
žeika. ir Kvans. Tel. RE 7-S(>0(, 

a 

vakaro ir 
vai. vakaro 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 Wesl f 11 th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 Wcst Zlird PLACE Tol. Vlrglnla 7-6672 
1075(3 S. M1CHICAN AVE. TLllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65b Wost 181h STREET Tel. SEeley 3-57U 

HiLFREQAS VASA1TIS-VANCE''-
1446 South 5Glh AVE., CICERO, ILL. TeL OLyniplc 2-1003 ii 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telephono VĄrds 7-1911 

LE0NAR0AS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAi\ AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

3307 S. LITUANICA AVE^ T#l YArdii 7-3401 

ANTANAS M. PHILLIPS 
JURGIS F. RUDNIEN 

8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS ~ 
4348 S. CALIFORN1A AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46tli STREET TeJ. YArds 7-0781 

m 

http://pu.se.-
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PIBNBAaTIS PRAUGAS, CffiCAGO> ILLINOIS Ketvirtadienis, vasar. 26, 19£3 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

i mus 
DID. BRITANIJOJ 

— Ministeris Vasario 16 d. 
Lietuvos ministeris B. K. Ba-

— Vaikučiai gražiai paminė
jo Lietuvos Nepriklausomybės 

f t šventa* Koehesteryje, N. Y. Šv. | lutis Vasario 16 d. proga pa-
'Jurgio lietuvių parapijos pra- ( rašė atsišaukimą j Anglijos lie-

X Meno ansamblis, vadovau- džios mokykloje Lietuvos Ne- tuvius, pavadinęs jj „Didžioji 
jamas Aliee Stephens, kovo l priklausomybės šventė buvo pa diena". Tame atsišaukime tarp 
d. :;:."»o vai. p.p. atliks progra-, minėta gražiai ir įspūdingai, kito rašoma: „Tad švęskim Va
rną „Draugo" koncerte Maria j Vasario 16 dieną 10 vai. visi sario šešioliktą dieną su ūpu 
Iligh School, California ir Mar-1 vaikai susirinko į gražiai išpuoš pakeltu ir pažadu tvirtu: „Te 
qurlte BĮvd. Programoje „Miko tą salę. Scenoje Amerikos ir akys mums plyšta, te rankos 
Petrausko Vaizdai" su trim sce Lietuvos vėliavos, vidury ve- nudžiusta pirmiau, nei pamir-
noru iš liaudies operų „Birutė" I Jiavų didžiulis lietuviškas kry- šim Tave, o Tėvyne!" Tebūna 
ir „Eglė, žalčių, karalienė". Be- žius, Marijos stovylėlė ir šo- tad šventė šita iškilminga! Mus 
ne tik pirmas kartas Chicagos nuoąe du dideli vazonai gėlių, mintys ir širdys ir lūpos tešau-
kultūriniame gyvenime, kadi Atvykus kun. kleb.J. Bakšiui kia vienodai: „Ilgiausių, laimin-
„Draugo" dienraščio metinis ir seselėms mokytojoms, mo- gų Tau metų! Te laisvė, kaip 
koncertas bus pakartotas, pa- : kyklos vedėjos seselės Josephi- saulė, ir vėl Tau nušvis!" 
geidaujant visuomenei. Nieko nos vadovaujami, visi mokiniai — Toli knygų platintoja. 
nuostabaus, nes pasiruošta ge-Į sugieda Amerikos ir Lietuvos Anglijos lietuviai dabar paten-
rai, pastatymas įspūdingas, iš- j Himnus. Po to visi padainuoja' kinti, kad gali gauti lietuviškų 
leista daug pinigų veikalo ge-1 Ten kur Nemunas banguoja, o; knygų, išeinančių visame lais 

STJlMDO DINGUSĮ VAIK.A 

resniam pastatymui, todėl kon- vytis l.tlevič'uis pasako trumpą 
certas kartojamas kovo 1 d. i kalbelę apie Lietuvos trispalvę 
3:30 vai. p. p. punktualiai Ma-j vėliavą. Patriotinius eilėraščius 
ria High Schoo) salėje. pasako K. MalasauskaitS, Ina 

Avižienytė, Ant. Mockevičius. 
X šv. Kryžiaus parapijos nio Berniukų ir mergaičių būrelis, 

ky kloję Vasario 16 d. minėji
mas. Vasario 16 d. šventę mi 

vadovaujamas (Įiedrės Barkū
nai t es, trumpai ir vaizdžiai per-

nint pradžioje buvo trumpa pa- b ė g a p e r Lietuvos istoriją ir 
skaitą lietuvių ir anglų kalbo- žymesnes Lietuvos geografines 
mis apie Vasario 16 d. šventės j vįetoves. Gi Dalės Užmeckaites 
kilmę ir jo reikšmę lietuvių tau , vadovaujama grupė atpasakoja 
tai. Po to buvo vaizdelis ir tai Vasario 16 akto istoriją ir jo 
dienai tinkamų paveikslų, g r a - p r a s m c # Minėjimas baigiamas 
žių deklamacijų, porą tautinių i g i e s m e Marija, Marija. Baigus 
šokių; keletą dainų. Minėjimas ( m m e j j m ą > klb. J. Bakšys susi
b a r t a s Amerikos ir Lietuvos j a u d i n e s dėkoja seselėms ir vi-
himnais. Visą minėjimą vaiku- siems mokiniams už t * b gražų 
čiai sekė su dideliu susidomėji- L i e tuvos Nepriklausomybės pa 
mu, nesigalėdami katučių šven-1 m i nejimą. Kun. kleb.' J. Bakšys 
lės minėjimo dalyviams. Šv. | s a v o ž o d j j m o kin ius baigė pri-
Kryžiaus parapijos mokyklai v a ; m i n i m U j k a d š v > J u r g i o p a r a . 
riovauja sesuo Barbora. ' p i n 6 s m o kyklos mokiniai yra 

lietuvių vaikai, todėl ir jie lie-

vame pasaulyje. Londone labai 
sėkmingai platina knygas Dai
nora Daunoraitė, kuri visas nau 
jas knygas skelbia „B. Lietu
vio" savaitraštyje. Jos adresas: 
49, Thornton Ave., London W. 
4. Be to, kiekvienas DBLS sky
rius turi savo atskirą knygų 
platintoją, kuris kiekviena pro
ga pasiūlo lietuviams lietuviš
kos spaudos. Didžiausia kliūtis 
— Anglijoje knygos palyginti 
žymiai brangesnės, nes čia ir 
žmonių uždarbiai mažesni. Jei 
knygų kaina galėtų būti ma
žesnė, jų dar daugiau būtų ga
lima išplatinti. 

JUlvvm Leievre, 3 metų, guljs lovoje, buvo dingęs 21 valanda. 
JJ rado sargybinis Frank Boylan (kairėje) gulini] ant akmens ui 
^rnyl i f .s nuo namų. Tėvai žiuri j surasią vaiką. (INS) 

CHICAGOS 2INIOS 
Teisininkai prieš | Moteriškų baltinių vagis 

komunistus ! n„ . . . .. ,."... 
Gyventojai pranešė policijai, 

Edgewater Beach viešbutyje kad j rūsį įsilindęs kažkoks ne-
baigėsi JAV advokatų suvažia-1 pažystamas žmogus. Atvykusi 
vimas. Jame buvo priimtos re- i policija j j suareštavo. Pasirodė, 

X Antanina Nausėdiene, šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų Draugijos Centro pir
mininkė, nupirko keturis bile-
tus „Draugo" koncerto, kuris 
jvyks kovo 1 d. 3:30 vai. p. p. 
Maria High School. Antaninos 
Nausėdienės močiutė — Antani I 
na Petrauskaitė (Mikutavičie 
nė) yra a. a. Miko 

tuviai. Negi galįs šunelis virsti 
katinu, gaidys voveraite... Tad 
ir žmogus, jei jis gimė iš lietu
vių tėvų, jis negali virsti anglu 
ar vokiečiu..* 

Už taip gražiai parengtą Lie
tuvos Nepriklausomybės minė 

PRANCŪZIJOJE 
Kauno arkivyskupo metro 

zoliucijos, kurių pora reikalau
ja, kad JAV ir teisingumo mi
nisteris (attorney general) į-
pareigotų teisėjus patikrinti ad 

kad tai būta 26 metų sunkveži
mių šoferio, kurs prisipažino bu 
ves įsilaužęs į aštuonius pieti
nės Chicagos rūsius ir išvogęs 

Nužudyta moteris 
Chiragoje j vyko du Žmogžu

džių užpuolimai. Savo namuose 
1341 Jndependence ave. rasta 
nužudyta 66 metų moteris Em-

ima Cohen. Jos kaukolė buvo su 
daužyta, kaip atrodo, vaisių 
konservavimo puodu, kurs ras
tas kruvinas netoliese gulintis. 

Taipgi netoli mirties w»u'o at
rasta Viktorija Pavlinski, 32 
metų amžiaus, gyvenanti 261V 
Luther str. Kaimynai atrado ją 
su šūvio nutrenkta žiauna. Jieš 
komas jos vyro brolis Edvar
das Pavlinski gyvenąs 2024 W. 
18 str. Ryšium su Emmos Co
hen, nužudymu tardomas jos 
sūnus. 

Griebia saliūnus 
Chicagos meras Kennelly už

darė tris saliūnus, kurie bu
vo išvardyti komisijos kovai su 
nusikaltimais. Jų leidimai buvo 
atšaukti rekomenduojant Hud-
son srities policijos kapitonui J. 
Vojtech, kurs patvirtino, kad 
tos vietos yra degeneratų liz
dai. Taipgi buvo atšaukti leidi
mai aštuoniems kitiems sali fi
nams. 

1,000 naujų ženklų 
Chicagos mieste, pavojinges 

nėse sankryžose, greit įtaisyta 
1,000 naujų susisiekimo ženklų, 
daugiausiai nurodančių automu 
bilistams sustoti. Tie ženklai y' 

KAS, KĄ !R KUR 

vokatus, ar jie neturi būti iš kiek moteriškų baltinių. Jis yra 
dalyvavimo teisme pašalinti iš Schenectady, N. Y. Padarius ' r a padaryti iš gerai reflektuo 

jančios medžiagos ir, tikimasi, 
kad jie sumažins nelaimių skai
čių. 

— Kvietimas į jaunimo šven
te. Jaunimo globėjo šv. Kazi
miero šventę Chicagos organi
zuotasis jaunimas šiemet švęs 
kovo 1 d. šv. Antano parapijos 
bažnyčioj, kampas 15 ir 50 gat
vių Ciceroj, 111. Iškilmingos šv. 
Mišios, per kurias bendrai prie 
šv. Komunijos eis vyčiai — jau 
tiiai, sendraugiai, ateitininkai— 
moksleiviai, studentai, sendrau
giai ir skautai, bus 9 vai. ryto. 
J bažnyčią bus einama eisenoj 
iš parapijos salės, dėl to visi 
prašomi suvažiuoti pusvalan
džiu anksčiau. 

Po to bendri pusryčiai para
pijos salėj. 

Vakare Lietuvos Vyčių salėj 
tradicinė vyčių sendraugių va
karienė pagerbimui naujų na
rių ir pakeltų į L. Vyčių Orga
nizacijos 3-jį laipsnį. Vakarienė 
kainuos $1.50 asm. 

— Chicagos Lietuvių Moterų 
Klubo „Charity card par ty" ir 
skrybėlių paroda. Chicagos L. 
Moterų Klubas per 30 metų 
pasižymėjo savo labdaringa ir 
kultūringa veikla. Gražiai už
sirekomendavo savo rėmimu 
mūsų įstaigų bei organizacijų. 
Štai vėl jis veikia — kovo 4 d. 
7 vai. vak. Lietuvių Auditori
joje, 3137 So. Halsted Str., ren-

i gia „card party" ir skrybėlaičių 

Vaikų dovana policininkui 
Daugiau, kaip 3,000 mokslei-

parodą, kurias išstatys The 
Fair krautuvė iš Evergreen Pla 
za. Bus įvairių ir brangių skry
bėlaičių dovanoms. Verta pa
matyti visiems paroda. Įžanga 
$1.00 Visas pelnas skiriamas 
labdarybei. Klubo parengimai 

* n t
A

a n l • jimą visų tėvų didžiausia pade-1 to, buvo deklamacijos ir tauti
niai šokiai. Prancūzų kalba lei
džiamos „Bulletin Lithuanien" 

[ V ( ,ka priklauso mokytojoms sese- niai šokiai. Prancūzų kalba lci 

kaip komunistai; taipgi vaisty- kratą jo bute, viename viešbu-
bių teisininkų vadovybes įparei- j ty netoli miesto centro, atrasta 
gojama patyrinėti, ar įtariami lagaminai su moteriškais balti-
asmenys dėl savo komunistinių niais. Kapt. Hennessy tvirtina, 
pažiūrų neturi būti pašalinti j kad įtariamasis labai panašus 

polito J. Skvirecko žodis pran« n u o advokatūros. Suvažiavimas j į tą nusikaltėlio škicą, kokį A. _ . , „ „ . r w„„„ 
euzų kalba. Paryžiuje buvo su- konstatavo, kad priklausymas j Valonis padarė pagal užpultų | vių, kurie lanko Aplankymo pa- reti, bet, kai jie įvyksta, būna 
rengtas Lietuvos Nepriklauso- ' komunistų partijai yra nesude- moterų parodymus — kaip at-
mybės minėjimas. Po oficia- r i n a m a s s u advokato pagrindi- Į rodė jų užpuolėjas, 
lauš atidaromojo žodžio ir Lie- n e priesaika. 

Chicaga darosi saugesne 
Kai teisėjai pradėjo griežtai 

griebti girtus vairuotojus, mies 
te sumažėjo susisiekimo nelai-

vyko maisto konservuotojų ( N a l m č s - Per pirmas 23 vasario 
tional Canners) draugijos su- j m ^n . dienas susisiekimo nelai- | Gamtininkai praneša, 

tuvos atstovo kalbos, meninės 
programos dalį atliko pianistė 
A. Matukaite ir smuikininkė K. 
Kuprevičiiitė ir S. Užpuolevi-
čiaus vadovaujamas choras; be 

Atominis maisto 
konservavimas 

Conrad Hilton viešbutyje / 

rapijos mokyklą 5435 Peoria j šaunūs ir geri. Visi esti paten-
Str. sumetė savo centus ir nu-j kinti, mes gauna vertingų tfo-
pirko laikrodi policininkui De- i vanų. Rengimo komisiją suda-
laney, kurs per 16 metų b u v o i r 0 : Adelė Mikšis, Irena Žibąs, 
priskirtas saugoti juos perėji-! B. Ambroze, J. Barshevsky, O-
muose. 

Jau gieda paukščiai 

.lems. 

kad 

rausko tėvo sesuo. Mikas at-j j direkcija painformavo prancū-
vykęs į Chicagą sustodavo pas I — Jonė VeliuonaitS, jauna j z ų i r tremtinių spaudą apie Lie-
Nausėdus Bridgeporte. Iš jų baltimorietė, yra didelė lietu- j tuvos laisvės šventę. Dr. S. A. 
namų po paskutinio ilgesnio at- viškųjų knygų mėgėja. Ji seka Badkis Vasario 16 dienai išlei-
silankymo a. a. Mikas išvyko j knygų pasirodymų pranešimus j d o p r a n c ū z ų k. spec. spaudos i ? a n a s dėžutes maistą peršvie-
Lietuvą. ir recenzijas, pati knygas tuo- į į n f o r m a c i j a s , kurių 1-me pusla- j č i a m a gammos spinduliais, sten 

važiavimas, kuris sutraukė apie ! m ė s e šiemet buvę., užmuštų 19 Chicagos užmiesčio parkuose 
18,000 žmonių. Suvažiavimo me Į žmonių, kai per tą patį laiko-
tu pranešta, kad daromi bandy- j t a r PJ praeitais metais — 29. 
mai maistą konservuoti atomi
niais spinduliais: sudėtą į san-

_ ' jau perka ir jas skaito. Vienas 
X Kun. A. C. Martinkus, į U k s u n k u m a s > _ g a k o v d i u o . 

Dievo Apvaizdos parapijos kle- ^ _ k a d k n y g o g > p r a 
bonas, per du praeituosius sek- d § j u g . g k a i t u > n e g a l į u m i 
madiemus prieš visas šv. Mi- w b a i g i u . 
šias nuoširdžiai ragino visus pa 
i-apijos lietuvius skaitlingai da- — Pas Steponą ftlinku, Bal-
lyvauti rengiamame Lietuvos, tie Florist gėlių bei dovanų 
Nepriklausomybės sukakties mi! krautuvėje, Boston, Mass., ga-

py žymi įvairius numatytus pa- | ^ n | | s ^ U S e d i m a - S a l i ™ a s 
rengimus, ypač radio Europoje, *ukf\hfktenias' Vadovaujan 

tis ligšioliniais daviniais n e a t -

nėjime,* kuris įvyko parapijos 
salėje vasario 22 dieną. JAV 
L. B. 18-tos Apylinkės valdy
ba gerb. klebonui nuoširdžiai dė 
koja. 

Įima pirkti dienraštį „Draugą' 

X Prof. Vitkus ir Andrius 
Daugirdas išvyko į VVisconsin 

ir pateikė arkiv. metropol. J. 
Skvirecko žodį Vasario 16-jai 
prancūziškai. 

ŠVEICARIJOJ 
— Žiauraus tirono dienos jau 

suskaitytos... Šveicarijoje apie 

rodo, kad toks konservavimo bū 
das būtų praktiškas. 

Ginčai del kopėčių 
Įvykus gaisrininkų nelaimei 

Chicagos spaudoje užvirė gin-

X Patricia šaltmieraitč, 
Brighton Park lietuvių veikė
jos Veronikos Gečienės anūkė, 
susižiedavo su Jonu Kainiu. Su- ig0" reikalais, 
žieduotinis tarnauja JAV ka
riuomenėje ir dabar yra siunčia 

Lietuvą įsidėjo straipsnius Keli aai dėl kopėčių. Amerikiečių 
šveicarų laikraščiai. Centrinis laikraščiai kaltina ugniagesių 
Lietuvos Nepriklausomybės mi- viršininką, kam jis nori medi-
nėjimas buvo suruoštas Zueri- n i ų k o p e č i ų > k u r i o s > p a s i r o d ė , 

valstybę. Prof. B. Vitkus vyks- che. Į minėjimą savo atstovą at esančios pavojingos. Be to, ši
ta Katalikų Federacijos ir R. siuntė taip pat „Neue Zueri- t o k i ų k opečių įtaisymas Chica-
K, Susivienijimo Amerikoje rei i cher Nachrishten". Vasario 16 ,gOS ugniagesiams kainuos net 
kalais, o A. Daugirdas—„Drau-! d. proga LB Šveicarijos krašto $177,246 dolerius daugiau, kaip 
»•"•• > > 1 - valdybos pirmininko inž. J. moderniškesnių kopėčių įtaisy-

Per sausio mėn. buvo nelaimėse 1 
užmuštų 26, o per sausio mėn. 
praeitais metais — 37, taigi žy
mus sumažėjimas, nors auto
mobilių judėjimais šiais metais 
yra didesnis. Taipgi sumažėjo 
sulaikymas girtų vairuotojų. 

GemMiavimas ir kyšiai 
Yra išleistas įstatymas pagal 

kurį ir nelegaliai veikią gemb-

jau pradeda giedoti paukščiai/ 
Jie čia pasilieka visą žiemą, bet 
giedoti tepradeda tada, kai jų 

na Biežis, A. Brazis, C. Hofer, 
V. Kamenjarin, Della Kurai
t is , ' J . Ošinskas, E. Palionis, G. 
Pollack, F. Suikas, F\ Šimkus, 
P. Strikol, L. Vanagaitienė, H. 
Voidat. Visi kviečiami. 

Komisija 

— Budriko radio programa. 
nuomone jau yra gero«ai apw- j Šį vakarą nepamirškite paši
lę, į pavasarį. 

Šv. Povilas dienraštyje 
Vienas didžiausių pasaulio 

dienraščių, Chicago Daily Tri
būne, gavėnios metu spausdina 
savo skiltyse šv. Povilo gyve
nimą. 

klausyti Budriko radio progra
mos iš stoties WHFC, 1450 kil. 
nuo 6 iki 7 vai. Programoje 
dalyvauja žinomas solistas-mu-
zikas Antanas Giedraitis, Šv. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
vargonininkas. Taipgi radio or
kestras atliks keletą naujų gra
žių muzikos kūrinių. Šias pro-

leriai turi mokėti valstybinius !ft t v e ž ė d u ŽUVUSIU Korei 016 ' s r a m a s l e i d ž i a J u o z o B u d r i k o 

mokesčius nuo pelno. Už jų ne- i L a i v a s R o c k Springs Victory namų rakandų, televizijų ir auk 
mokėjimą valstybinės įstaigos Į, S a n Francisco uostą atgabeno i ^ f f ^ V ^ 7 4 K K 
gemblerius kietai griebia. Norė- i i26 žuvusius Korėjoje. Jų tar-] J e ' 6Ząi b< M a l s t e a b t* n ' K* 
darni įrodyti, kad jie mažiau p e y r a j r du chieagiečiai: pvt. — šv. Petronėlės Draugijos 
pelno turi, gembleriai prie savo ;ch. Cook ir pvt. Th. Sykora. susirinkimas šaukiamas kovo 
išlaidų priskaito ir policijai duo j . i d., 1 vai. p. p. šv. Jurgio pa-
damus kyšius, kad jų negaudy- Į iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiMiiiuiiiiiiiinfiiin rapijos salėje, 32nd pi. ir Li-

X Liudvika šeputieno, veikli 
Stankaus įkalbėtas žodis buvo 
transliuojamas per šveicarų 

mas į kalbų mokyklą. Patricia, .visuomenininke, gyv. Cicero, Beromuenster radiją vasario 
trečios kartos Amerikos lietu- \m- Y1^ a- a- kompozitoriaus Mi 2 i d. Berno ir jo apylinkių lie-
vaitė, ne tik gražiai kalba, bet k(> Petrausko giminaitė. Jos te- t u v i a i > t a i p p a t Lietuvoje gy

vas Kazys Petrauskas yra bro j v e n ę š v e i c a r a i vasario 16 d. pa 
lis Miko ir Kipro Petrausko tė- ! m i n g t i b u v o s u s i r i n k ę D a s g v e i . 
V 0 , jcarijos LB tarybos pirm. dr. 

X P. BarzdienS — belipda- !A- G e r u t *- V T Informacijos Tar 
ma iš tramvajaus sunkiau susi- nyba išsiuntė magnet. juostelę 
žeidė; gydosi namuose.* Jos vy- 8 U lietuviškomis giesmėmis, dai 
ras gražiai darbuojasi kaip šv. ] nomis ir laiko signalais. Šveica 

skaito ir rašo lietuviškai. Sužie
duotuvių vaišės įvyko sužieduo
tinės tėvų namuose. 

X Cpl. Donald S. Sereika, 21 
metų, 5029 W. 18th žuvęs 1951 
m. birželio 7 d. Korėjos karo 
lauke, laidojamas šiandien 

mas didžiojo New Yorko mies
to ugniagesiams. 

Atrado pagrobtą dukrelę 

Tirs krebiozoną 
Tarp Chicagos profesorių ne

mažai įkarščjo sukėlęs ginčas, 
dėl naujo vaisto prieš vėžį — 
krebiozono — atsidūrė Illinois 

Rūta Pedian, 24 metų moti- įstatymų leidimo įstaigoje, mi
na, gyvenanti 1013 Ainslie, nois atstovų rūmų egzekutyvas 
trumpam laikui sustojo ties nubalsavo pravesti krebiozono 
1105 Lawrence ir lauke vežime j tyrimą. Tam reikalui bus suda-

tų. Iškyla medžiaga naujiems įsigykite Lietuvių Rašytojų Drau-
tardymams ir byloms. gijos 1952 m. premijuotąjį veikalą 

NELĖS MAZALAITfiS 

GINTARINIAI VARTAI 

Queenof Heaven ta,l*rSfi* « * • k ^ e t o na- J ^ ^ į S ^ į 

sveikinime buvo pažymėta, kad 
X Vincas Matikiiinas, „Drau j MžįaUraus tirono dienos jau su-

jo sielą pamaldos bus atlaiky
tos šiandien (vasario 26 d.) 
8:30 vai. ryte šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje, Cicero, 111. 

X Adv. Vytautas Vaitiekū-
_ nas, Lietuvos Komiteto narys, 

šiomis dienomis lankėsi Chica-
goje. Vasario 22 d. jis gausia-

rys. 

lyje paliko trijų mėnesių mer
gaitę. Sugrįžusi mergaitės ne
berado. Pranešė policijai, kuri 
po stropaus jieškojimo kūdikį 
atrado pas Anną Novak, 50 me
tų amžiaus, gyvenančią 814 
Eastwood. Ji buvo sulaikyta ap 

go" spaustuvės linotipininkas, skaitytos — nebeilgai jis purvi- klausinėjimui, o mergytė grąžin 
pradėjo studijas De Paul Uni- n a i s budelio batais mindžios mū 
versitete Komercijos Kolegijo- s ų p r a k a į t u , ašaromis ir krauju 
je. 

X O. Salvenienė buvo sun
kiau susirgusi. Dabar jos svei-

me Lietuvių Fronto bičiulių su- k a t a t a i s o s i geroje jos sesers, 
sirinkime padarė platų tarptau- Jonaitienės, priežiūroje. 
tinės politikos ir Lietuvių va
dovaujančių veiksnių apžvalgą 
— pranešimą. 

nušlakstytą žemelę". 

AUSTRALIJOJ 
— Lietuviška valandėle Aus

tralijoje. Vasario 16 d. proga 
per Melburno radio stotį 3LO 

X Kun. B. Būdvytis keletui buvo duota lietuviška valandėlė 
savaičių buvo išvykęs į Minne- su liaudies dainomis ir malda 
sotą; dabar vėl grjžo j Chicagą. Į u i Lietuvą. 

• . : • • 

ta motinai. 

Meras pritaria 
Sumanymas daryti ' automo

biliams statyti aikštes netoli pa 
keltojo tramvajaus (elevatedj 
stočių, randa pritarimą mero 
įstaigoje. Kennelly randa tai 
praktišku sumanymu ir numa
to jtraukti į ateities planų vyk
dymą. 

ryta komisija iš septynių že
mųjų rūmų atstovų, septynių 
senatorių, kuriems suteikiama 
teisė bausmėmis priversti liudi
ninkus duoti parodymus. 

Aitvarai kliudė lėktuvams 
Sušilus orui, vaikai pradėjo 

leisti j padanges savo ant siūlų 
pririštus aitvarus. Vienam jų 
būriui, užsilipus ant apleistos 
mokyklos, esančios netoli aero
dromo, pasisekė iškelti aitvarą 
net 200 pėdų augščio. Tai jau 
kliudė lėktuvams nutūpti ir ae
rodromo administracija iššaukė 
policiją, kurią pamatę- vaikai iš
bėgiojo, o policija iškeltąjį ait 
varą nutraukė. 

Jury komisija atkreipė -dėmesį į 
tai, kad šiame veikale Autorė į-
prasmina kentėjimus ir kelia švie
sesnio gyvenimo viltis. Iš tikrųjų, 
jokiame veikale Jūs nerasite tiek 
daug pagrįsto optimizmo, kaip šio
je premijuotoje knygoje. 
Telefonu ar laiškais siųskite užsa
kymus : 

„ D R A U G Ą S" 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Illinois 
Telephone — VIrginia 7-6640-41 

Užsakymai bus tą pačią dieną iš
pildyti. Knyga turi 248 psl. ir 

kainuoja tik 2 dol. 

tuanica. Visos narės malonėkite 
atsilankyti į susirinkimą. 

Valdyba 

Jau išėjo iš spaudos 
Č. GRINCEVICIAUS 

VIDURNAKČIO VARGONAI 
Su Grincevičium nenuobodu ke
liauti Alpėmis ir gėrėtis miegan
čia graike; su juo įdomu lankytis 
senuose Lietuvos šventoriuose ir 
klausytis triukšmingo šventųjų 
ginčo ar vidurnakčio vargonų mu-
zikos 
131 pusi. Kaina $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 
„Drangas", 2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

J 
Sekmadieni nauja SOPHIE BARČUS radijo") 
VALANDA I š NAUJOS STOTIES WOPA 1490 KIL. IR 

JFM 102.3 MC 9:00 VAL. PRIEŠ PIETUS 
Patys pasiklausykite ir kitus paraginkite klausytis kiekvieną 

sekmadieni 9:00 vai. prieš pietus iš stoties WOPA 1490 kil. 
Girdėsite įdomesnę lietuvišką programą. 

SO>HIE BARČUS programos nuo pirmad. iki šeštad. taip pat 
kaip ir visada iš stoties WGES 1390 kil. 

Bile reikalu skambinkite: HEmlock 4-2413 
7121 So. Rockwell St. Chicago 29, 111. 
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