
1 1 
, : i " • 

, . f v 

ClilCAGO 3? t I H . . 

, v ... * 

G-UTIS 

D R A U G A S 
U I 4 4 U IJ^tuvlg Katalike 8p«udO« 

DnncUi 
*M4 80. Oakley *»«,. C%k««o t . Illlaota 

T*trphooe — VlrgUUa 7-M40-4I 
Vtonlntftlt* lautin*. Ir tikybinė* mintie* 

W * Į Į [ <t»nr«iKt» pamulyfr ( 
N 

THE LI*X*UANIAN DAILY FRIEND 
No. 63 Kaina 5 centai PENKTADIENIS, KOVO (MARCH) 20, 1953 Price 5 cente VOJL. K\W • 

— ^ - ^ 

Paraližuota Saugumo Taryba 
SALOMĖJA NARK&LJCNA1TĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungt. Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Dar niekados šios organizacijos 

sugebėjimas pozityviai dirbti nebuvo taip nusėdęs, kaip šiuo metu. 
Ne tik kad Korėjos klausimas, bet ir gen. sekretoriaus parinkimas 
parodė didžiausi nesutarimą tarp Rytų ir Vakarų. 

susirinks svarstyti kandidato j d a b a r t i n i s g e n . sekretorius 
Trygve Lie vietą, o .g. tol čiai L j e b u s

S
 k v i e s t a s i r t o . 

manevruojama norint itaaiikin ™ g a v o ^ , k ] t „ . 
ti, ar sovietai tikrai vetuos va- ,. . „fT^J: ^AM UL-*-XI J- x- 1 J J nančių metų vasario mėn. 
kanečiams priimtinus kandida
tus. Šio mėnesio pirmininkas 

Širdies paralyžius Daugelis nemaža vilčių deda 
Kas medicinoje žinoma kaip į šio mėnesio Saugumo Tarybos 

širdies paralyžius, čia yra veto pirmininką, kuriuo yra Pakista-
teisė, kuri egzistuoja Saugumo no ambasadorius prof. Ahmed 
Taryboje. Tas „veto", arba kaip Shah Bokhari. šis diplomatas, 
sovietai čia jį išgarsino „net" dar pereitos sesijos metu mažai 
forma, yra ne kas kitas, kaip 
neigiamas balsas, išreikštas bal-

kam žinomas, pagarsėjo dabar. 
Šiuo metu jis yra laikomas ge-

suojant visais klausimais, išsky- riaušių kalbėtoju, kokį JT pa-
rus procedūrinius. Jeigu procedū žįsta. Tą titulą jam suteikė šios 
ros klausimams nuspręsti reikia | sesijos metu septynias dienas 
7 paprastų balsų iš 11 bendro 
skaičiaus, tai svarbiaisiais klau-

Dingęs Gottwald slaptas dienynas 
Spėjama, kad pats Gotva'ldas jį padavęs į Maskvai ne
draugiškas rankas. — Nuo Gotvaldo mirties areštuota 

12 kompartijos provincijų sekretorių 
VIENA, kovo 20. — Sovietų sferose esąs didelis subruzdimas 

dėl mirusio Čekoslovakijos prezidento Gottwaldo dienyno dingimo. 
Manoma, kad jis pateko į Maskvai nedraugiškas rankas. 

Gottwaldas vakar palaidotas 
toje vietoje, kurioje buvo numa
tyta laidoti Čekoslovakijos tėvą, 

Korėjos fronte. — Kai jų pabūklas rengiasi spjauli šovinį 1 priešo taikinį, pabūklą aptarnaują I-sios 
marinu divizijos vyrai saugoja savo ausų būgne.ius nuo sprogimo užsidengdami ausis rankomis. 

— 

simais reikia, kad tų 7 tarpe bū
tų ir penkios didžiosios valsty
bės. Jeigu kuri nors tų valstybių 
paduoda neigiamą balsą, vadina
si, ji naudojasi veto teise. Ir ta
da tas klausimas negali būti re
komenduojamas svarstyti Gene 
ralinės Ansamblėjos pilnatyje. 
Tad, Saugumo Taryba yra lyg 
JT širdis. 

Kuriant JT, veto buvo suteik
tas Kinijai, Anglijai, Prancūzi
jai, JAV ir Sovietų Sąjungai, 
kaip nuolatiniams nariams. Ir 
tada taip jau yra, kad šioms 
valstybėms nesutariant kuriuo 
nors klausimu, trukdosi darbas 
taip, kaip ir pats kūnas nevei
kia, kai Širdis paralyžuota. 

56-asis sovietų veto 
Tai buvo penkiasdešimt šešta

sis sovietų veto, kai pereitą sa
vaitę jie pareiškė savo „net" 
prieš kanadietį Lester B. Pear-
son, šiam jau surinkus 9 balsus, 
nors tik septynių reikia pagal 
nuostatus. Ir JAV tuo atveju 
balsavo už Pearson, nors jų kan
didatas buvo Filipinų ambasado
rius Romulo. Šis nepraėjo, nes 
už jį nebalsavo D. Britanija ir 
Prancūzija. 

Nors balsavimai buvo taip jau 
slapti, kad net tuojau pat visų 
akivaizdoje balsavimo kortelės 
buvo sudegintos, tačiau čia žino
ma, kas už ką padavė balsus. Ne 
trukus spauda jau ėmė apie tai 
rašyti, ir nieko nepadėjo net jun 
gtinis prancūzų — britų pareiš
kimas, jog toks rašymas buvo 
paremtas „daugiau fantazija, ne 
gu faktais". 

Kaip bus su gen. sekretoriumi? 
Tretysis kandidatas — sovietų 

siūlytasis Lenkijos užs. reik. mi
nistras St. Skrzesezewski — te
gavo vos vieną ir tai tik pačių 
sovietų balsą, kai tuo tarpu 7 
valstybės susilaikė, o JAV, D. 
Britanija ir Kinija balsavo prieš. 

čia kursuoja visokių nuomo
nių dėl gen. sekretoriaus kandi
dato parinkimo. Dauguma mano, 
kad gerai padaryta, pereitame 
susirinkime nutarus, jog vetuo
tus kandidatus dar galima ir dau 
giau kartų vetuoti, tad galima 
ir jų kandidatūrą palaikyti. Prie 
tokio nutarimo, žinoma, prisidė
jo ir sovietų delegato siūlymas 
nedaryti sprendimo tuojau pat, 
tik gaila, kad Zorin nepasakė, 
ar susitarimas bus pasiektas 
ateityje. 

Indijos atstovė Vijaya Lashmi 
Pandit vis linksniuojama kaip 
galima sovietų antroji kandida
tė. Yra taipgi nuomonių, kurios 
tvirtina, kad sovietai nevetuos 
vakariečių kandidatų, jeigu jiem 
Saugumo Taryboje bus skirti du 
balsai, kaip tai buvo praktikuo
jama pirmaisiais JT gyvavimo 
metais. 

Sutiko Izraeliui 
mokėti reparacijas 
BONN, kovo 20. — V. Vokie

tijos parlamento Žemieji rūmai užtrukę debatai Tuniso ir Ma
roko klausimu. Nors pereitais , i. , , 
metais, būdamas tos pačios Sau P * ™ * sutart,, pagal kurią 
gumo Tarybos pirmininku, jis 
ir nebuvo populiarus šį klausimą 
iškėlęs, tai savo laurus nusisky
nė jis Generalinėje Ansamblėjo-
je, kuri jį palaikė ir Tuniso ir 
Maroko klausimą įrašė sesijos 
darbotvarkėn. 

Jo kalbos patraukė delegatus 
savo gyvumu, aštriu sąmojum ir 
šviežumu, kurio stinga senie
siems politikams, apdiržėjusiem 
diplomatiniu žargonu. 

Nors kaip valstybės atstovas 
jis yra Azijos - Arabų bloke, bet 
savo dvasia artimas britų com-
monwealthui, kad ir retai su bri
tais sutinka.. Kai čia politinėje 
komisijoje buvo garsieji Tuniso 
ir Maroko klausimai, kurių Azi
jos ir Arabų valstybės norėjo, o 
Vakarai nenorėjo, britų delega
cijos vedėjas, aiškindamas apie 
savo commonwealthą, sakė, kad 
jame yra visokių politinių žvė
relių. Save jis vadino vėžliu, o 
prof. Bokhari -

pasižadėta Izraelio valstybei ir 
kai kuriom žydų organizacijom 
sumokėti 822 mil. dol. už nacių 
Vokietijos ir kitų valstybių žy
dam padarytas skriaudas. Ta su
ma bus duota prekėmis ir bus iš
mokėta per 12 ar 14 metų. So
cialdemokratai balsavo už sutar
tį. 

Dėl tos sutarties arabų vals
tybės paskelbė V. Vokietijai eko
nominį boikotą ir Egiptas suda
rė prekybos sutartį su R. Vokie
tija. 

Formozai padidino 
karinę pagalbą 

TAIPEH, kovo 19. — Nuo sau 
sio 1 d. Chiang kariuomenė gau
na sustiprintą karinę pagalbą 
— skelbia JAV karo misija For-
mozoje. Suplanuota ir platesnio 
masto apmokymo programa. 

Lenkų - vokiečių sienų ginčai 
Vokiečių pabėgėliai apie Washingtono planus. — Len

kai, kaip paprastai, daug žemių nori 
BONN, kovo 20. — Vokiečių pabėgėlių laikraščiai Vokietijos 

sienų reikalu paskelbė apie VVashingtono planus tiesiog sensacin
gų dalykų. Esą, amerikiečių politikai vis daugiau ima pripažinti, 
kad vakarinės Lenkijos sienos negalės būti paliktos prie Oderio -
Neissės linijos: toji problema turi gyvybinę reikšmę ne tik vokie
čiams, bet ir visai Europai. 

Esą, iš amerikiečių pusės nu
matyti 2 kompromisiniai pasiū
lymai. Pirmuoju iš jų norima 
tarp Vak. Vokietijoje gyvenan
čių pabėgėlių ir vokiečių tremti
nių pravesti plebiscitą, kad būtų 
aišku, kurie iš jų norėtų grįžti 
į savo kilmės sritis į rytus nuo 
Oderio - Neissės linijos. Pagal 
balsavimo duomenis paskum bū
tų apskaičiuotas plotas, kuris 
turėtų būti apgyvendintas jau iš 
Vakarų grįžusiais pabėgėliais. 

Antruoju planu numatyta Vo
kietijai grąžinti Pomeraniją, Ry 
tų Brandenburgą ir Žemutinę Si 
leziją, o Aukštutinė Silezija ir 
Rytprūsiai būtų perleisti Lenki-

Sausio ir vasario mėn. For- įjai, išskyrus sritį apie Karaliau

ti „Novy Sviat", kuris remia šį 
projektą ir lenkų egzilinei vy
riausybei meta kaltinimą, kad 
ji „išsižada vakarinių Lenkijos 
sričių". 

Oro piratai 
gaus premijas 

pirmąjį jos prezidentą Tomą Ma-
saryką, kuris betgi pasirinko 
savo gimtojo kaimo kapines. 
Laidotuvių tvarka buvo panaši 
į tą, kuri buvo ir Staliną laido
jant, tik viskas mažesniu mastu. 
Žymiausi gedėtojai buvo Sov. 
Rusijos krašto apsaugos minis
tras Bulganinas ir Kinijos prem
jeras Chou En-lai. 

Oraciją atskaitė vicepremje
ras Siroky, vienas iš keturių vy
riausių komunistų, valdžiusių 
Čekoslovakiją Gottwaldo vado
vybėje po Slanskio nužudymo. 
Spėjama, kad Siroky bus išrink
tas prezidentu Gottwaldo vie
ton, jei Maskva neprivers iš viso 
tą postą likviduoti, pritaikant Če 
koslovakijos konstituciją prie ru 
siškosios. 

I užsienį slaptais kanalais duo 
ta žinia, kad dingęs iš seifo Gott-
waldo asmeniškas dienynas, ku
riame gali būti daug Maskvą 
kompromituojančios medžiagos. 
Jei jis iš Maskvos buvo dar gy
vas parvežtas, tai prileidžiama,'Hų, nes su drebėjimo paliestomis 
kad jis perdavė dienyną vienam sritimis nutrauktas susisieki-
iš savo patikimųjų, kad šis nu- mas. Smūgius jautė ir Istanbu-
slėptų jį nuo Maskvos, o gal net las su Ankara, tik ten nepadary-

Clark Indokinijoje 
SAIGON, kovo 20. — JAV ka

rinių pajėgų Pacifike vadas gen. 
M. Clark vakar pradėjo lankyti 
Indokinijos frontą ir tartis su 
Prancūzijos bei Indokinijos at
stovais kaip greičiau likviduoti 
kariaujančius komunistus Indo
kinijoje ir juos sutramdyti visur 
kitur pietryčių Azijoje. 

Gen. Clark pranešimas apie 
Indokinijos reikalus padės Wa-
shingtonui kompetetingai derė
tis su Prancūzijos premjeru ir 
jo palydovais, kurie ateinančią 
savaitę atvyksta į Washingtoną 
labai svarbiems pasitarimams. 

Turkiją nusiaubė 
žemes drebėjimas 
ISTANBUL, kovo 20. — Va

karinę Turkiją nusiaubė labai 
stiprus žemės drebėjimas — apie 
50 ilgų smūgių užregistruota per 
kelias valandas. Drebėjimo cen
tras, spėjama, buvo Balikesir 
provincijoje. Dar nežinoma kiek 
yra aukų ir medžiaginių nuosto-

ta jokios žalos. 
Veik tuo pačiu laiku papurty-

mozos uostus pasiekė 23 laivai 
su lėktuvais, artilerija, kulko-- zuikiu. Pasta- , . , : , svaidziais, amunicija, kovos ir rasis nusišypsojęs anam atsake: „ m 4 . v. . . . . . . . . *r JV paprastais vežimais ir kitokiais 

— Galbūt. Bet jei britų com- padargais. Naujo krovinio lau-
monwealthe yra stručių, tai jų kiama balandžio mėn. Jau viskas 
tikrai nėra mano krašte. paskirta, kas galima naudingai-

Tai šitoks yra kovo mėnesio panaudoti 1953 m., o planai 1954 
pirmininkas. m. jau parengti. 

Kandidatai Trygve Lie batams 
Trys likviduoti, devyni nauji pasiūlyti 

Indijos Nehru sesuo 

Benegal Rau, Indija 

čių, kurį paliktų sovietų ranko
se. 

Lenkų emigrantų laikraštis 
„Narodoviec" paskelbė žinią, kad 
Amerikos lenkų iniciatyva tarp 
jų veiksnių ir lenkų egzilinės vy 
riausybės sferose Londone svars
tomas klausimas, jog reikėtų 
pradėti lenkams su V. Vokietijos 
vyriausybe tiesioginius pasitari
mus dėl Oderio - Neissės linijos. 
Tie pasitarimai būtų pradėti tik 
su sąlyga, jei Vak. Vokietijos vy 
riausybė pripažintų lenkų egzili-
nę vyriausybę teisėta lenkų vy-

NEW YORK, kovo 20. — Ir r i a u s y b e . Tada lenkai sutiktų Ry 
kitame privačiame posėdyje pen- t ų P o m e r a n i j ą > R y t ų Branden-
ki didieji nesutarė dėl JT gene- b i r ž e m u t S i l e z i j ą g r ą ž i n t i 
ralinio sekretoriaus kandidato. 

kiekvienam Sov. Rusijos ar sa 
telitų lakūnui, kuris numuš va
kariečių lėktuvą anapus geleži
nės uždangos. 

Manoma ,kad toji premija pa
skatino sovietų ir čekų lakūnus 
pasikarščiuoti ir numušti ameri
kiečių naikintuvą V. Vokietijos 
teritorijoje, o britų bombonešį 

torių. 

2 lėktuvai žuvo 
ST. JOHN'S, kovo 20. — Va

kar Newfoundlando miškuose 
nukrito du JAV bombonešiai. 
Dviem motoram sugedus nukri
to B-36, grįžtąs iš Azorų salų į 
savo bazę Pietų Dakotoje. Žuvo 

•••.wm"'.-'.'.»mAĮĮHH 

PadiUa Nervo, Meksika 

Pirmame tuo reikalu Saugumo 
Tarybos posėdyje 3 kandidatai 
eliminuoti, bet privačiame po
sėdyje iškeltos ir aptartos dar 
šių asmenų kandidatūros: ponia 
Pandit, Indija; Benegal Rau, In
dija ; princas Wan Waithayakon, 
Siamas; Nasrollah Entezam, 
Persija; Padilla Nervo, Meksika; 
Zuleta Angel, Kolumbija; Ah
med Bokhari, Pakistanas, Char
les Malik, Libanas; Erik Bohe-
man, Švedija. 

Po pasitarimo spaudai duota
me pranešime sakoma, kad ne
pajėgta susitarti. Nepranešta 
kas kokius kandidatus pasiūlė, 
tik jau iš seniau žinoma, kad 
abudu indai yra Sov. Rusijos 
kandidatai. Ponia Pandit yra pa 
reiškusi, kad ji sutiks būti ren
kama, kas reiškia, jog sovietų 
delegacija jai buvo pranešusi iš 
anksto, kad jos kandidatūrą sta
tys. 

Psichologinio karo vingiuose 
Kremlius nukando vėl gerą kąs
nį. 

vokiečiams, už tai vokiečiai tu
rėtų pareikšti išsižadą Rytprū
sių, Aukštutinės Silezijos ir „kai 
kurių kitų mažesnių teritorijos 
sričių", kurios turėtų atitekti 
Lenkijai. „Narodoviec" griež
čiausiai pasisako prieš lenkų kai 
ba New Yorke leidžiamą laikraš-

Prezidento spaudos 
konferencija 

WASHINGTON, kovo 20. — 
Prez. Eisenhoweris turėjo vakar 
4-tą spaudos konferenciją, ku
rios metu vėl pranešė esąs prieš 
mokesčių mažinimą ir prieš ko
munistų jieškojimą dvasininkų 
tarpe. 

Ryšium su tariamai taiką siū
lančiomis Malenkovo kalbomis, 

ir į vakarus permestų. 
BERUN, kovo 20. • - Sužino-1 slaptoji policija daranti dide 

ta patikimai, kad Sov. Rusija ię medžioklę — esą areštuota net t a stipriai ir Trinidado sala bei 
paskyrė 25,000 rublių premiją 12 kompartijos rajoninių sekre- Prancūzų Gvinėja. 

Pirmoji balsuoja 
cfrmijos planą 

BONN, kovo 20. — V. Vokie
tijos parlamentas vakar pradėjo 
paskutiniu skaitymu svarstyti 
Europos armijos paktą ir laiki
nąją sutartį. Balsavimo buvo lau 
kiama pereitą naktį ar šį rytą. 

Socialistų pasiūlymas išbrauk 
ti klausimą iš dienotvarkės bu
vo atmestas žymia dauguma. To 
kia pat, manoma, bus surinkta 
ir už sutartį. 

Komunistai organizavo parla
mento rūmų apgulimą, bet šis nu 
meris nepasisekė. Bonnos mies
tas vakar atrodė nepaprastai. 

• 110 amerikiečių dar esą 
Kinijoje, bet 15 tarnauja ko
munistam 

— ant pat sovietų - britų zonų 23 asmens., jų tarpe generolas, 
sienos. bazės viršininkas. 

Premija buvusi paskirta po Antras nukritęs lėktuvas yra 
to, kai lenkų lakūnas pabėgo su B-29. Žuvo 18 įgulos narių. 
Migu 1 Daniją. 

Už nepriklausomą 
Maroką - Tunisą 

CHICAGO, kovo 20. — Tarp
tautinių santykių draugijos su
sirinkime kalbėjęs Rom Landau, 
britų rašytojas, skulptorius ir 
meno kritikas, pasisakė už ne
priklausomybės davimą Tunisui 
ir Marokui, jei nenorima per tą 
vietą atidaryti komunizmui du
ris į tas sritis, kurios su komu 
nistinės imperijos sienomis ne-
susiliečia. 

Jis mano, kad Tunisas su Ma
roku turi visas sąlygas tapti an
tra Korėja ar Indokinija, kas jau 
būtų tikra nelaimė. Nacionaliz
mas yra Maroko bei Tuniso gy
ventojų religija, kurią ginti ne
bus pasigailėta jokios aukos. 
Amerika turėtų paremti ne pran 
cūzų kolonistų, bet arabų pusę ir 
laimėti viso Islamo simpatijas. 

Kraštutinumai 
WASHINGTON, kovo 20. — 

Dulles vėl leido Voice of Ameri
ca naudoti savo propagandinėse 
transliacijose komunistų ar ko
munistam simpatizuojančių as
menų rašinius, tik toji medžiaga 

Prof. Einšteinas baigęs di
džiausią savo darbą — suve
dęs į vieną koncepciją gravi
tacijos, elektros, magnetizmo 
ir reliatyvumo dėsnius. (INS) 

Kalendorius 

Kovo 20 d.: šv. Jokimas. Se
novės: Žybartas. 

Kovo 21 d.: šv. Benediktas. 
Senovės: Lingaila ir Alpė. 

Oras Chicagoje 

Tik dalinai apsiniaukus, šil
čiau. Temperatūra kilsianti iki 
56 laipsnių. 

Saulė teka 5:56, leidžiasi 6:03. 

• Pasiulyta kviesti JAV, 
Anglijos ir Sov. Rusijos atsto
vų pasitarimą lėktuvų apšau
dymui Vokietijoje išvengti. 

prez. Eisenhoweris nemano, kad turi tarnauti antikomunistinei 
Kremliaus nuotaikos būtų pasi- propagandai ir jos panaudojimas 
keitusios. Jei Kremlius bus nuo- negali nenupelnytai reklamuoti 
širdus ir tą nuoširdumą įrodys, 
tai jis yra pasirengęs pasitikti 
tą nuoširdumą pusiaukelėje tarp 
Maskvos ir Washingtono. Prilei
džiama, kad prezidentas provo
kavo Kremlių padaryti naujų pa 
siūlymų Korėjos karui baigti. Iš 
tokio pasiūlymo būtų sprendžia
ma kurlink krypsta Kremliaus 
nuotaikos. 

tų asmenų ar jų pareiškimų. 
Sen. McCarthy spaudžiant, ko

munistų raštų panaudojimas 
prieš kelias savaites buvo už
draustas. Kitu įsakymu Dulles 
uždraudė informacijos centrams 
užsienyje laikyti komunistų au
torių raštus ir raudonajai pro
pagandai vietos duodančius žur
nalus. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— V. Vokietijos parlamento Šėmieji rūmui ratifikavo Europos 

armijos paktą ir laikinąją taikos sutartį. Europos armijos sutartį 
turi dar patvirtinti senatas, kur laukiama kietesnės kovos. Kons
titucinis teismas turi pasisakyti dėl to pakto suderinamumo su V. 
Vokietijos konstitucija. 

— Sklinda gandas, kad gen. M. Clark būsiąs greit perkeltas 
į Europą vietoj gen. Ridgway, o gen. Clark vietą užimsiąs dabar
tinis 8-sios armijos vadas Korėjoje gen .Taylor. Dėl stiprios opo
zicijos gen. Ridgway iš Europos reikią greit atsiimti. 

— Vakar Š. Korėjoje sąjungininkų aviacija sug-riovė labai ge
rai užmaskuotus amunicijos ir maisto sandėlius prie Huichon 
miesto bei vieną geležinkelių mazgą rytiniame krante. 

— Respublikonų atstovas Reed, kuris per atstovų rūmų finan
sų komisiją jau buvo pravedęs individualinių pajamų mokesčių 
sumažinimą 10 proc. ir buvo pasirengęs pravesti per atstovų rū
mus prieš partijos vadų valią, vakar su kartumu pareiškė, kad 
priverstas nutraukti kovą ir pasiduoti partijos disciplinai. 

— Šiandien ant savo valstybių sienos susitinka Kolumbijos 
ir Venezuelos prezidentai pasitarti apie bendrą frontą kovai prieš 
komunistų infiltraciją. 

— Sovietų gen. Čuikovas atmetė vakariečių protestą dėl britų 
bombonešio numušimo. 
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Australijos lietuviai, kaip atskiras vienetas, 
dalyvaus Eucharistiniame kongrese 

P . S1RGEDAS, Austral i ja 

DIKTATORIUS TITO NUSIGANDO 
^w??W!i?«TCW^<;:^!W^5fl|CCJ^į , \ « " A w » .».*•,*.•*.•. 

Š. m. balandžio mčn. 12—19 
d. Sydnėjuje įvyksta pažymėti
nas Austra l i jos katalinų bend
ruomenes gyvenime įvyks — 
Taut in is Euchar i s t in i s kongre
sas . 

Ryš ium su tuo, kongreso se
kre to r ius — kun. Monsignor W. 
P. Clark, pagelbst int 30-čiai ki
tų dvasiškių, j a u ilgiau kaip 12 
mėnesių pluša prie k ruopš taus 
organizacijos detalių išdirbimo 
t a m pažymėt inam katal ikų dva 
siniam pasireiškimui — Aust rą 
lijps Taut inio Euchar is t in io kon 
greso pasisekimui. Kalbamas 
organiza tor ius vienam vietos 
spaudos a ts tovui pare i škė : 

— Austra l i jos katal ikai ener
gingai ruošiasi kongresui , tikė
dami, kad tai bus vienas iš di
džiausių jų religinio gyvenimo 
pala imintas momentas. . . 

Tam kongresui ruošiasi ir 
Sydnejaus lietuviai. Jų vietos 
klebonas kun. P . Bu tkus išsi
rūpino, kad lietuviai galėtų or-

atgailų pareiškimams, maldų 
a tnašav imams ir pasiaukoji
mams Švenčiausiajam Sakra
mentui ir tuo pačiu pripažini
mui mūsų Išganytojo viešpa
taujančios į takos tikinčiųjų 
socialiniame gyvenime. 

Pirmasis Tarptaut in is Eu
charistinis kongresas įvyko 
Prancūzijoje, Lille mieste, 1881 
metais, o jau 26-tasis kongre
sas buvo 1923 m., Romoje. 

Sydnėjus gi organizavo ir 
pravedė 1928 metais 29-tą kon 
gresą, kur iame dalyvavo augš-
ti dvasiškiai ir iš Nepriklauso
mos Lietuvos. Paskut inis Eu-
charist inis kongresas, j au 35-
tasis, įvyko praeitais metais 
Barcelonojc, o sekant is bus 
1955 metais Rio de Janeiro. 

Tautiniai ir dieceziniai Eu
charistiniai kongresai , kaip be
siar t inant is Sydnėjuje, išaugo 
iš tarptaut in io sąjūdžio. Papra 
s ta i Euchar is t in is kongresas 
toje pačioje vietovėje tegalįs ganizuotai , taut iniuose drabu

žiuose ir su savo vėliavomis, * v y k t i t l k v i e n * k a r t <* P e r s t m t 

kaip pask i ras taut in is vienetas, ;m e t i> ° t a Privilegija, kaip kad 
dalyvaut i iškilmingoje kongre- Sydnėjuje, la ikotarpyj 25 me-
so * užbaigtinėje procesijoje. | tų įvykstąs an t rą kartą, y ra 
Taip pa t t ikimasi sulaukt i sve- ! pasinaudoję tik keli miestai, 
čių ir iš tolimesnių Austral i jos f Eucharis t iniai kongresai ne
lietuvių kolonijų bei kitų pa- » uždaro pobūdžio, skiriami 
šaulio vietovių, o gal net ir iš ; vien tik katalikų dvasiniams 
Amerikos?. . . pasireiškimams, bet priešingai 

150 metu sukakt i s {juose gali dalyvauti kiekvienas, 
Prieš 150 metų mažoji Aus t , kas tik nori įsijausti į patei-

ralijos New South VVales ko- j kiamą aktyvumą ir dvasią. Per 
lonija, pergyvendama įvairius tuos Euicharįstlinius kongre-
badmečio ir vidinius savitvai*-! sus katalikai y r a pasiryžę no-
kos vaidų pavojus, a t ras tuose j riai pasidalinti religiniu žino-
tyrlaukiuose vargingai kovojo ! jimu ir tikėjimo tiesomis ir su 
dėl naujojo savo pasaulio ir kitais jo nepažįstančiais, 
gerbūvio sukūrimo. Tos kolo-1 Kiekvienam Euchar i s t in iam 
nijos žymusis humanis tas gu- kongresui paryškint i parenka 

— Kansas City turtuolis pa
žadėjo užmokėti už visus lan
gus, kuriuos tik išmuš vaikai, 
bežaisdami sviediniu. Iki šiol j is 
jau išmokėjo $18,000. 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str . 
Chicago 8. 111. 

Tel. YArds 7-8383 
BIshop 7-0480 

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

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

Iš VVGES Stoties — Banga 1390 
PIRMAD. Iki PENKTA D. 

8:45 Iki 9:30 vai. ryte 
ši:šTAI). 8:30 iki 0:30 ryte 

PIRMADIKNIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekimui. 9:00 U. ryte iš stoties 

* WOPA - 1490 kil. 
7121 &<i. tOOKvVELL ST. 

'H»ica«o 29. III. frEmtock 4-2418 

Jugoslavijos diktatorius Tito (dešinėje) nusigandęs pašoko iš 
vietos Duxforde, Anglijoje, laike lėktuvų demonstracijos, kai du 
britų sprausminiai lėktuvai ore susidūrę sudegė ir abu lakūnai 
žuvo. Už jo yra lordas D'Lisle (kairėje), oro jėgų sekretorius 
ir oro viršininkas maršalas VVilliam Dickson. (INS) 

čioniškos ar t imo meilės ženkle, bei žuvusių per abu paskut inius 
Tam mot to paima iš Šv. Jono pasaulinius ka rus karių pager-

bcrnator ius Philip Giilley King 
padarė istorinį žygį, paskelb
damas 1803 metų balandžio 
mėn. 19 d, proklamaciją ~ 
manifestą, kuriuo leista vienam 
katalikų dvasiškiui pirmą kar
tą viešai at laikyti šv. Mišias 
Sydnėjuje. 

Nuo to laiko katal ikybė Aus
tralijoje, įgijusi pilną religijos 
laisvę, padarė didžiulius prog
reso šuolius, kuriuos šiandien 
paryškina gražiai pastatydin
tos bažnyčios, vienuolynai, iš
bujojusi katalikų spauda, orga
nizacijos bei valstybinių mo
kyklų konkurenciją išlaikančios 
katal ikų mokyklos, gimnazi
jos. 

Kiirliaristiiiiii kongresų prasmė 

I r tai 150-ties metų Aus t ra 
lijos katal ikybės sukakčiai tin
kamai atžymėti ir ski r iamas 
pas taras is Taut inis Euchar is t i 
nis kongresas. 

« 

Eucharis t iniai kongresai, 
kaip didesni katalikų tikinčių
jų susitelkimai rengiami dides
niam tikinčiųjų viešam pade
monstravimui Dieviškosios mei
lės, religiniams pagarbinimams, 

ma pagrindinė mintis — idėja, 
kuri fr skelbiama per pamoks
lus, pašnekesius, diskusijas ir 
pan. Pa v. Amsterdame, 1924 
m. buvo ryškinama — Atgai
la; Chicagoje, 1925 m. - Eu
charis t i ja d> krikščioniškasis ' 

gyvenimas; Sydnėjuje, 1928 m. 
~- Euchar is t i ja ir Dievo Moti
na Marija... 

Ar t imo meilės ženkle 

Besiart inantis Taut inis Aus
tralijos Euchar is t in is kongre
sas numatomas pravest i krikš-

Evangeli jos teksto, 13-tojo per 
skyr imo: "Atminkite , kad J ū s 
būsite t ikrais Mano pasekėjais 
tik tuomet, jei J ū s mylėsite 
viens kitą"... 

Pas ta rą ja pagrindine .minti
mi bus pagerb ta — prisiminta 
ne tik istorinis Austral i jos vy
riausybės ak tas , suteikęs Šv. 
Mišioms lygiateisę laisvę t a r p 
kitų civilinių teisių, bet bus 
taip pa t proga ir pademonst
ruoti — pareikšt i daugybę ir 
įvairių labdaros aspektų, ku
riuo? Katalikų Bažnyčia atliko 
Australi joje 150 metų gyveni
mo laikotarpy. 

Nors ka lbamas Euchar is t i 
nis kongresas įspraudžiamas į 
taut inius Austral i jos rėmus, 
tačiau laukiamas gausus užjū
rių augštų katalikų dvasiškių 
— vizitorių skaičius, kad kon
gresui suteiktų ir tarptaut inį 
atspalvį. 

Savait ine kongreso mišrią ce 
remonijų programą žada apvai
nikuoti milžiniška Euchar is t i 
nė procesija, iškilmingosios pa 
maldos Šv. Marijos katedroje 

bimu prie Nežinomojo Kario 
paminklo Sydnėjuje. 

KR. JUZĖ AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų Ir motorų ligos 
5159 South Daraen Avenue 

Mcdicino and Surgery Buihling 
Vai: ant r. 9—1 ir 7—9 p. p„ pirm.. 
trec-., penkt. 10—4 p. p. š<>št. 10—12 

Ofiso tel. PI t . fl-7800 
Namų tol. TR. 4-1705 

TELEVIZIJOS, KADIO JOS 
FONOGRAFAI 

U E K\įk S V O L A I D A 
Garant i ja — Išsimokė jimai 

APAfcATC SUTAISYMAS 
d i r b t u v e i | r namuose atliekama* 
prityrusi i, inžinierių. Sąžiningas Ir 
ernia* pat* < n * e»ma* garantuotas 

ijJTCLEViSlOn 
(sales- service) 
3I20S. Halsted = DA-6:6887 

Tel. ofiso riF. 4-0«09, r e / P I t (1-7333 

DR ANTANAS ALEKNA 
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield BlvdL 
VA L,: 1—4 ir 6—9 

• Šeštadieniais nuo 12 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

— Anglijoje y r a s t iprus są
jūdis, siekiąs kad būtų paskelb
tas šventuoju kardinolas New-
man. 

WEf:?[3W 
SIUVAMOS MAŠINOS 

ir 
RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 

gaunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

tfDVARDAb J. U LIS. Sav. 

4068 flrcher flveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

J/=-

SEKMADIENĮ, KOVO MĖN. 22 D. 

n . MARIJONŲ BENDRADARBIŲ 
-tas 

Tel. ofiso ST 8-2320, rez. H.K 4-4039 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Rez. 0053 Wasbtenaw Ave. 

Vai.: plrmad., antrad., kotvirtad. Ir 
penktad. 2—4 po pletu, 7—9 vak 

Treč. Ir Seštad. 2—4 v. p.p. 

Tel. ofiso VI. 7-0588. re / . KE. 7-7808 
DR. BSEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak 
Prečiad. Ir sekmad. Ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo l—8 vai. popiet. 

Ke/Jd. 3241 VV. OOth PLACH 

!V1. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

24S4 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt, 1-4 Ir 7-9 
A.ntr. 1-B, treč. ir šešt. pagal sutarties 

msaa ir r e z i d e n c i j a - YArds 7-1626 
ir YArds 7-7410 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
4038 So. Archer Av* 

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

Kitomis dienomis susitarus. 

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

DR. L DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

10748 So . Michigan A ve. 
VAL..: (išskyrus šoštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 lkl 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Ofiso ir buto tel. OL. 2-1381 

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

1336 So. 49 th Ct. , Cicero 
Kasdien 10 — 12 ryte ir 6 - 8 v vak 
Šeštadieniais 10—-2 v. ir 4—8 v. v. 

Butas 1S32 So. 40tli Ct. 

Telefonai. RElianee f>-isii 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

P H Y S I C I A N a n d S U R G E O N 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 W e s t 59 th S t r e e t 

VAL. 2—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečiad pat?al nutarti 

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

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

Kasdien 1—8 v. ir 6—8 v. vakaro. 
šeštadieniai! 12—2 v . ' i r h—6 v. v. 

Butas 1004 So. 40th Ave. 

Ofiso telėf. LAfayette 8-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KHdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A I R C H I R U R G E 

4146 S. A r c h e r Ave . 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 6-8:«0 v. 

TrečiadlenJ tik susitarus 

Tel. ofiso Y A . 7-6567, rez. RE. 7-4966 

DR. FRAHK C. KWINN 
(KV1LČINSKAS) 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1651 W e s t 47 th S t r e e t 

LIGONIUS PHIIMA: Kasdien nuo ?. 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

Telel. offlso SKeley S-01U 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSEVELT MEDIOAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—8:30 p. p 
Ili'Slil. «'. II!) So. UupleUOOd 

Telef. Hln i lock 4-5446 

m iTj. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

N a u j a s a d r e s a s : 4255 W. 63rd S t 
Ofiso t t l . RlOIianoe 6-4410 

ltezkl. Urtei. GltoveliUl 6-U017 
Valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

»• «niad ir seStud. pagal sutarti 
1 H Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
6 5 3 W e s t 7 9 t h S t r e e t 

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

1—4 ir 7—8:30 
trpčiad. ir ftftšt. 8—12 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. A»hland Ave., Chicago 

VAI., nuo 2—4 ir 0 - 8 ; trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel ofi.so VA. 7-1787, rez. PK. 0-I9S0 

•lei nėaiHiliepB vVršminSti telefonai, 
>>uiUite M l d u a j 3-00OJ 

Vii. FU TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.spee. cliirur^ine;< Ilgos 
DR. E. TALLAT-KELP8A 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Valandos: kasdien 2—8 p. p. 
Se6t.odienla.is 10—12 ir 2—4 p. p. 

Tel. Ofiso TO :$-0950 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2284 

DR. ANTANAS LIPSFJS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

120G YVcsi 26th Street 
Vai. antrad... ketvirtad. ir š.'štad. 7-0 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. OfK LA 1-4310; llez. Cit 7-831ft 

Tei. ofiso GK 6-6399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 03rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—^ v. vak. 
šeštad. 2—4 p. p. 

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Tel. of ls į r i IE. 4-2123. rez. P K. 0-8181 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Spce. chirurgines ligos 
, 6255 South Westero Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 

Seštad. 2—4 p p. Trečiad. ir 
sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnuliC tt-ti25 

DR. A. VALiS-LABOKAS 
G Y D Y T O J A b IR C H I R U R G A S 

Spec. Moterų Ligos 
Sun S. I la l s ted S t 

Vak: 1-4 Ir 6-8 vak. 
šeštadieniais 1-4 v. p . p . 

Tel. ofiso VI 2-1581 Rez. DR 3-0756 

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

802 VV. 31st Str. 
I vienumo valandos 2—-4 
6—8 v. v. .še.Mad. 2—4 p. P •'• 

po pietų 

Kraiti. 108S8 So. VVabosli Ave. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

• " * * • * * : 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

• 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

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

M. R I M U I s. 4119 So. Franolsoo 
Tflel. Y A. 1-1099 

» . ! • » . . . ., . mmm , . , . , mmmmm n « W 

SEIMAS 
A. u. arkv. .1. MatiiU-NH*lu« 

Aušros Vartų parap. salėj, 2323 W. 23 R , Chicago, 111. 

10 vai. ryte 
SEIMO TVARKA: 

— Iškilmingos šv. Mišios už visus gyvus iv mirusius mūsų Bend
radarbius, Rėmėjus ir Statybos Fondo Geradarius atnašaus d. g. 
kun. Valentinas Atkočlus, MIC, TT. Marijonų Provinciolas. Pa
mokslą sakys d. g. kun. Antanas Mieiunas, MIC. 

12 vai. — Pietūs atstovams ir delegatams parapijos salėje. 

2:00 vai. p. p. — Seimo posėdžių pradžia. Paskaitą skaito d. g. kun. Juozas 
l 'ruiiKkis. <:, 

Nuoširdžiai kviečiame D. G. Dvasios Vadus, TT. Marijonų Bendradarbius, 
kiekvieną lietuvį dalyvauti Seime sekmadieni, kovo 22 d., 2 vai. po piet, Aušros 
\ artu parapijos salėje, kur svarstysime lietuviškus reikalus. 

0 

Nuoširdžiai kviečia — 
TT. Marijonu Kongregacija ir 

I T . Marijonu Bendradarbių Centro Valdyba 

l 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spec. motei-Ų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Areher ir California Avo. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
r i l lnion- 3-2007 GOhunbus 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 Nori Ii Broadway 
MELUOSE PARK, 1LL. 

Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 
Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos Hllltop 5-1660 

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 šeštad. pajcal sutartj 

rel. ofiso PR 6-M838. rez. PK. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 Wcst 63rd Street 

VAL. kabdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
•Iri O v a i T r r . A t a r i i r * » « f M / . I J I I V I J I 

Telefonas — r i H l m a n 5-8277 
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
11750 S. Parnell 

Vai. Kasdien 2—4 pepiet Ir 6—8 v. v. 
i.šskyrus trečiadienius 

Ofiso tol, VU 5-5575, rez. VI 7-2489 

DR. F. MAŽEIKA 
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Naujįjjij ateiviij įsijungimas j Amerikos ūki 
J. BUDZKIKA 
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Naujieji ateiviai daugiausiai 
apsigyveno tose valstybėse, ku-
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Iš Amerikos spaudos 
Vasariu I(> aigars.a;. Di

džiausio Bostono dienraščio 'yra patiektą eilė įdomių statis-
"Boston Post" skaitytojų laiš- tintų davinių ir pastabų apie 
kų skyrelyje "Letter Box" bu- 'naujųjų ateivių įsijungimą j 

straipsnį pavadintą "Integra- rios yra gausiai apgyventos se-
tion of Displaced Persons Into ! nųjų imigrantų. Apie 80 nuoš. 
U. S. T^conomic Life", kuriame visų naujųjų ateivių apsigyve

no rytinėse ir šiaurės vidurinė
se valstybėse. Pasiskirstymas 
valstybėmis yra kaip seka: Redakcija straipsniu?* taiso savo nuožiūra. Nesunauflotu straipsnių ne 

saugo, juos grąžina tik is anksto susitarus. Redakcija UŽ skelbimu turin) j v o jdėtas šitoks užklausimas: 'Amerikos ūk). Straipsnio da-1 is'evv York valstybė, iii nuoš.; 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

LIETUVIU ŽURNALISTU RŪPESČIAI 
* ORGANIZACIJA 
šiame krašte lietuviai žurnalistai arba laikraštininkai, dirbą 

spaudos darbą lietuvių kalba ir anglų kalba einančiuose perio
diniuose leidiniuose, oficialios organizacijos, rodos, neturėjo. Ry
šiai palaikyti daugiau privatiniu keliu. Lietuvoje veikusi ir trem
ty atgaivinta lietuvių žurnalistų organizacija taip pat nesugebėjo 
perkelti savo organizuotos veiklos į naujas emigracijos gyvenimo 
aplinkybes. Tačiau grupė aktyvių lietuvių laikraštininkų New-
Yorko mieste sudarė atitinkamą komisiją, kuri rado teigiamo at
garsio tarp savo kolegų ir organizacinis darbas jau tiek pastūmė
tas, kad turime naujus tos organizacijos vadovaujamus organus, 
čia pat turime pastebėti, kad tąja organizacija neparodė didesnio 
dėmesio iš seniau čia gyveną lietuviai laikraštininkai, tebesą ir 
šiuo metu atsakingose redaktorių postuose. Nenorime jžiūrėti ko
kios piktos valios ir norime aiškinti, kad senieji redaktoriai iš į-
pratimo tebegyvena neorganizuotu būdu ir mielai rems kiekvie
ną organizuotą pastangą bei vertins naujos vadovybės veiklą, pa
lengva oficialiai įsijungdami į bendrą darbą. Kaip statomas klau
simas del kitų profesinių organizacijų reikalingumo emigracijo
je, lygiai taip pat daugelio statomas toks pats klausimas ir del 
žurnalistų. Tačiau jeigu medikai, inžinieriai, mokytojai, rašytojai, 
net ir teisininkai randa savo veiklai dirvą, tai juo labiau laikrašt-
ninkų organizacija gali tikrai pateisinti savo egzistenciją ir pa
dalyti daug pozityvių dalykų, žinoma, jeigu išrinktoji vadovybė 
deramai veiks. 

VEIKLA 
Susiorganizavimo proga norime iškelti vieną kitą tos orga

nizacijos veiklos metmonį, manydami, kad ir daugelis kitų kolegų 
tuo klausimu pasisakys. 

Esamos sąlygos lietuviams laikraštininkams savaime statė 
uždavinį pakelti turimų lietuviškų laikraščių lygį. Su džiaugsmu 
galime pasakyti, kad didele dalimi tas darbas jau yra padarytas 
bent tuose laikraščiuose, kurių leidėjai neliko akli gyvenimo eigai 
ir suprato reikalą įvertinti naujus reikalavimus. Tačiau tąja kryp
timi teks ir toliau veikti ii* naujoji vadovybė čia dar turi nemažai 
galimybių. 

Nemažesnės svarbos yra reikalas skverbtis į didžiuosius laik
raščius ne lietuvių kalba, šiuo atveju daugiausia angliškus laik
raščius bei žurnalus. 

Naujoji vadovybė, sudaryta didžiajame pasaulio politikos 
centre, tąja linkme tikrai daug galės padaryti, įtraukdama savo 
kolegas į tarptautinės propagandos organizuotą veiklą. 

Kalbant apie smulkesnius dalykus, tenka kelti ir materialinę 
reikalo pusę. Daugumas mūsų aktyvių laikraštininkų nedirba 
redakcijose ir net už savo straipsnius negauna jokio honoraro. 
Vienas didžiųjų laikraštininko uždavinių yra gyva informacija iš 
savo lietuviškojo gyvenimo. Tą uždavinį lietuviai laikraštininkai 
atlieka kiek pajėgia ir jų organizuota veikla čia taip pat gali būti 
panaudota, jeigu esamų laikraščių redaktoriai bei leidėjai to pa
norės. 

PROFESINĘ PAREIGĄ ATLIEKANT 
. Mūsų žmonėse ir draugijose yra prigijęs kiek reviduotinas pa

protys. Norima ir pagrįstai norima, kad kiekvienas net smulkesnis 
įvykis būtų spaudoje atžymėtas, tačiau labai dažnai užmirštama 
kviesti ar bent informuoti apie įvykius savo spaudos žmones. Dau
geliu atvejų padėtis yra tokia, kad laikraštininkas pats turi su
žinoti visus reikšmingesnius įvykius, pats ten turi nueiti, užsi
mokėti kiekvieno eilinio lankytojo nustatytas duokles, po to rašy
ti, siųsti paštu ir už tai nieko negauti. Gal kiek perdaug pasiauko
jimo reikalaujama iš vienos profesijos žmogaus. Mes jau pripra
tome ir tai labai teisingai, kad koncertuose, vaidinimuose vaka
ruose dalyvaujantieji menininkai, atlieką savo profesijos darbą, 
turi būti pagal galimybes atlyginti. Tačiau tuos visus įvykius 
aprašinėjąs laikraštininkas juk taip pat atlieka profesinę prievolę 
įr dažnai už tai turi net primokėti. Nenorime čia jieškoti kokios 
blogos valios, bet manome, kad organizuotai reikalą tvarkant ga
lima ir tame reikale nesunkiai įvykdyti laikraštininkų naudai pa
keitimų. Patys laikraščių leidėjai ir redaktoriai daug kur yra pa
darę ta linkme didelės pažangos, tačiau daugkur redakcijose ir 
pačiuose žmonėse dar pažiūra į laikraštininko padėtį yra gerokai 
keistina. 

šiame krašte laikraštininko profesija yra gerbiama ir ne
lengvai įgijama. Jeigu mes rasime būdų savo jaunesnius laikraš
tininkus įstatyti i atitinkamus universitetus ir ten juos išlavinti, 
taip pat būsime atlikę didelį uždavinį. "Draugo" rengti kursai yra 
gera įžanga į tolimesnį darbą. K. MOCKUS 

"Tam>.tos aš suprantu, kad 
lietuviai švenčia savo Neprik-
lansornyoės dieną vas. 16. Ar 
negalėtumėt man pasakyti, ku
riais metais L etuva gavo sa
vo nepriklausomybę ir ar ji 
nėra dabar Sovietų Respubli
kos dalis?" 

I tai redakcija atsako šitaip: 
"Lietuva laimėjo savo neprik
lausomybę 1918 m. vas. 16 d. 
ir Maskvos su tartimi 1920 m. 
liepos 12 d. buvo Rusijos pri
pažinta kaip nepriklausoma vai 
stybė. Tačiau Rusai ir Vokie
čiai 1939 rugp. 23 d. sudarė 
slaptą sutartį, pagal kurią Lie
tuvą okupavo rusų kariuome
nė. Okupacija (Boston Post pa
braukta) buvo įvykdyta 1940 
m. b>ž. 15 — 17 d. "Liaudies 
seimas" (Boston Post kabu
tės) liepos 14—15 d. "rinktas", 
nutarė Lietuvą prijungti prie 
Sovietų S-gos, kas buvo^ pada
ryta liepoj 22 d. Lietuvos in
korporacijos į Sovietų S-gu 
JAV nepripažįsta". 

Malonu pamatyti didž. spau
doje teisingą ir tikslią infor
maciją apie mūsų reikalus. 

Atom i mokslininkas, Kilęs 
iš Lietuvos. "Athol Daily 
News" paduoda šitokią žinią: 
š. m. kovo 7 d..sukako 65 me
tai garsiajam Amerikos atomo 
mokslininkui William Leonard 
Laurence. Jis yra gimęs 1888 
m. kovo 7 d. Salantuose, Lie
tuvoje. Vykstant Rusijos re
voliucijai, 1905 m. jis yra at
vykęs į JAV pasivadinęs var
du W. L. Siew. 1913 m. gavo 
pilietybę ir dabartinį vardą. W. 
L. Laurence nuo 1930 m. yra 
nuolatinis The New ^ork Ti
mes mokslinis bendradarbis. 
Už savo mokslinius raštus jis 
1937 m. buvo apdovanotas Pu-
litzer premija. II Pas. karo 
metu dirbo Karo Departamen-

viniais iki 1952 m. rugpjūčio 
mėn. 31 d. apie 394,000 buvu
sių DP atvyko į Ameriką. DP 
programoje atvykę emigrantai 
atvežė "abundant human re-
sourses". Didžioji jų dalis yra 
produktingame amžiuje, nes 
daugiau kaip pusė visų ateivių 
yra tarp 20 ir 50 metų am
žiaus. Vidutinis ateivių amžius 
yra 29 metai, kai tuo tarpu 
Amerikos gyventojų vidutinis 
amžius yra 30 metų. Ateivių 
tarpe buvo daugiau vyrų, negu 
moterų. Vienam šimtui moterų 
tenka 119 vyrų, tuo tarpu Ame 
rikoje vienam šimtui moterų 
tenka 98 vyrai. Vidutinis nau
jųjų ateivių išsimokslinimas 
yra 8 metai praleisti mokyklo
je, gi Amerikos gyventojų vi
durkis yra 9 metai. 

Naujųjų ateivių tarpe buvo 
įvairių profesijų. Daugiausiai 
buvo ūkininkų, apie 24 nuošim
čiai; toliau seka apmokyti dar
bininkai, 18 nuoš.; pusiau ap
mokyti darbininkai, 16 nuoš.; 
profesiniai ir technikiniai tar
nautojai, 16 nuoš.; raštinės tar 
nautojai, 9 nuoš.; neapmokyti 
darbininkai, 5 nuoš.; namų 
patarnavimo darbininkai, 4 
nuoš.; savininkai, vedėjai ir 
pan-, 4 nuoš. Visi buvę DP, 
prieš atvažiuodami į Ameriką, 
turėjo gauti darbo garantijas. 
Iš viso buvo išduotos 194,967 
darbo garantijos. Pagrindiniai 
būsimieji užsiėmimai, nurodyti 
darbo garantijose, buvo fabri
kų darbininkai, 17 nuoš.; na
mų ruošos darbininkai, 15 

NEPASISEK*: IŠNARPLIOTI 

Illinois, 11 nuoš.; Pennsylvania, 
7 nuoš.; New Jersey, 6 nuoš.; 
Ohio, 5 nuoš.; Michigan, 5 
nuoš.; Calilornia, 4 nuoš.; Mas-
sachusetts, Connecticut, ir Wis 
consin po 3 nuoš. kiekvienoje. 
Daugiausiai ateivių apsigyveno 
miestuose; tik 18 nuošimčių 
įsikūrė kaimuose ar mažuose 
.miesteliuose. New Yorko mies
te apsigyveno 24 nuošimčiai vi
sų ateivių (94,000) gi Chicagos 
mieste įsikūrė 8 nuošimčiai 
30,000 ateivių). darbininkai ir apie 12 nuošim-

Daugelyje atvejų naujieji čių dirba kaip apmokyti darbi-
ateiviai keitė savo gyvenamas ninkai. 

Garry D. Iozia, iš East Pater-
son, N. J., liudija Kongreso 
pakomisijos posėdyje Wash-
ingtone, kad jis sumokėjęs 
$115,000 advokatams, drau
gams ir dviem laikraščių ko
respondentams, kad išnarplio
tų jo income tax bylą. Vėliau 
jis prisipažino kaltu. Iozia va
dovauja Housatonic Dye fa
brikui Derby, Conn. (INS) 

te prie A-bombų tyrimų ir skri
do lėktuvu, nešančiu atominę 
bombą į Nagasakį miestą, Ja
ponijoje. Vėliau — 1945 m. jis 
buvo pirmutinis, kuriam Karo 
Departamento buvo pavesta 
per spaudą supažindinti plačią
ją Amerikos visuomenę su ato
mine bomba. V. A-is 

vietas jieškodami augštesnių už 
darbių ir geresnių įsikūrimo są
lygų. Šis kilnojimasis, kaip 
straipsnio autorius pastebi, yra 
charakteringa Amerikos gyve
nimo žymė ir naujieji ateiviai 
tą ypatybę greitai perėmė. Jie 
daugiausiai kėlėsi iš pietų į 
šiaurę ir į rytus, ir iš kaimų į 
miestus. 1951 metų pabaigoje 
apie 93 nuošimčiai visų naujų
jų ateivių gyveno miestuose. 
Be to, yra charakteringa, kad 
naujieji ateiviai daugiausiai 
apleido tas valstybes, kur vi
dutinės metinės piliečių paja
mos yra žemos ir kėlėsi į tas 
valstybes, kur pajamos yra augs 
štesnės, negu Amerikos vidur
kis. 

Didžioji ateivių dalis dirba 
kitose profesijose, negu tos 
profesijos, kurios buvo nuro
dytos darbo garantijose kaipo 
būsimas pragyvenimo šaltinis. 
Profesinių ir technikinių tar
nautojų grupėje buvo daugiau
siai (42 nuoš.) tokių, kurie 
dirba tos pačios profesijos dar
bą. Iš ūkininkų, turėjusių dar
bo paskyrimus į ūkius, tik pu
sė nuošimčio dirba žemės ūky
je. Šiuo metu daugiausiai, apie 
30 nuoš., visų naujųjų ateivių 
šeimos galvų dirba kaip pusiau 
apmokyti darbininkai; apie 25 
nuošimčiai dirba kaip paprasti 

Straipsnio autorius nurodo 
visą eilę priežasčių, kurios ver
tė ateivius keisti darbo ir gy
venimo vietą. Kaikurie emig
rantai visiškai nebuvo pasiruo
šę dirbti žemės 'ūkio darbus; 
be to, darbo sąlygos žemės 
ūkyje pasirodė jiems sunkios: 
atlyginimai buvo žemi ir socia
linė aplinkuma svetima. Augš-
tesni atlyginimai, geresnė so
cialinė globa ir galimybės rasti 
darbą kaip apmokyti ar pusiau 
apmokyti darbininkai skatino 
ateivius keltis į miestus. Kitos 
priežastys, skatinusios keisti 
vietą, buvo (1) netinkamas su
pratimas įsipareigojimų spon-
soriaus atžvilgiu, (2) sponso-
rių planų pasikeitimai atei
viams laiku neatvykstant, (3) 
sunkumai susiję su asmeninė
mis problemomis, (4) emigran
tų išnaudojimas iš sponsorių 
pusės mokant labai žemus at
lyginimus, (5) paskatinimas iš 
giminių jieškotis geresnio dar
bo ir gyvenimo sąlygų. 

Straipsnio pabaigoje auto
rius pastebi, kad naujųjų atei
vių įsijungimas į Amerikos ūkį 
buvo sėkmingas — "resettle 
ments proved highly satisfac 
tory — a tribute to both 'Ame 
rican and newcomers". Naujie
ji ateiviai parodo didelę pažan
gą įsijungiant į Amerikos vi

suomenę; ateivių tarpe dirban
čiųjų nuošimtis yra latovi dide
lis ir didesnis negu Amerikos 
gyventojų tarpe; didelė ateivių 
dalis yra produktingame am
žiuje; jie rodo didelį sugebėji
mą susikurti sau palankias gy
venimo sąlygas; išsimokslini
mas ir darbo pasiruošimas yra 
pakankami; šeimų motinos ir 
vaikai rodo norą dirbti šeimai 
įsikūrus; augštas ūkio aktyvu
mas labai lengvina naujiesiems 
ateiviams sėkmingai įsijungti j 
Amerikos ūkį. 

* • * _ 
Lietuvių naujųjų ateivių įsi

jungimas į Amerikos gyveni
mą ir jo ūkį sudarė Amerikos 
lietuvių istorijos dalį. Būtų tad 
labai tikslinga, kad mes užra-
šytumėm kaip naujieji ateiviai 
atvyko, kaip jie kūrėsi iv ką 
jie pasiekė. Dabar tas procesas 
vyksta ir dabartinis metas yra 
pats tinkamiausias lajkas tą 
procesą užfiksuoti. Iki šiol mū
sų tarpe tam klausimui nebu
vo pašvęsta daugiau dėmesio 
ir jokia studija dar nepasiro-
dė. Vėliau ar ankščiau reikės 
tačiau tuo klausimu užsiimti, 
jeigu mes norėsime palikti mū
sų istorijai tikrą šio proceso 
vaizdą. Kas nors turėtų tad 
apie tai pagalvoti, tuo labiau, 
kad darbas nėra sunkus ir gali 
būti palyginamai lengvai at
siektas. "Sausi" statistiniai 
daviniai yra ypatingai gausūs 
(Washingtono valstybinėse įs* 
taigose), gi naujieji ateiviai 
yra čia pat ir jie gali patiekti 
"gyvą" statistinę ir kitą me
džiagą. 

Atrodo, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba ar Amerikos Lie
tuvių Bendruomene turėtų tuo 
klausimu daugiau pagalvoti ir 
ką nors įpareigoti paruošti stu
diją apie naujųjų ateivių įsi
jungimą į Amerikos lietuvių vi 
suomenę ir į Amerikos ūkį. 
Kol tačiau oficialės įstaigos ką 
nors nuveiks, privatinė inicia
tyva gali anksčiau daug pada
ryti. Turiu galvoje mūsų stu
dentus ir jų diplominius ar 
daktarato darbus. Kaip teko 
pastebėti, Amerikos universi
tetai labai vertina ir pageidau
ja diplominius darbus pana
šiomis temomis. Studentas, pa 

,. /^rinkęs rašyti diplominį darbą 
^Tapie naujųjų ateivių įsijungimą 

l Amerikos ūkį, pasitarnauja 
keleriopai; pirmiausiai sau, 

(Nukelta į 4 psl.) 
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ORA PRO NOBIS 
P R E M I J U O T A S I S R O M A N A S 

ŠI KARTį NEPAVYKO 
Keli patikėtini žinių šaltiniai konstatuoja, kad Stalino lai

dotuvės toli gražu nesutraukė tiek žmonių, kiek augštieji komi
sarai norėjo sutraukti. Savo laisva valia nedaug žmonių tevykę 
praeiti pro Stalino karstą. Eilėje daugiausiai stovėjo tik tie, kurie 
vienu ar kitu būdu buvo priversti ten eiti. Kaikurie po kelis kar
tus turėję stoti j "liūdėtojų" eiles. Taigi, bolševikų propagandis
tams šį kartą nepavyko pasaulį įtikinti, kad visas kraštas "baisiai 
liūdėjo" savo "saulės", "mokytojo", "tėvo" etc. Propagandos 
"ministerį" dėl šio nepasisekimo Malenkovas tikrai nepaglostys. 

Neužmirškime, kad Amerikos Lietuvių Taryba dar tebeve
da vajų (renka aukas) Lietuvos išlaisvinimo reikalams. Kas 
dar nesame savo aukos atidavę šiam svarbiajam ir didžiajam 
tautos reikalui, nedelsdami ją atiduokime. 

ANTROJI DALIS 
(Tarinys) 

Naktis buvo šilta, ir jam nebuvo net vėsu su jo 
atlapais marškiniais. Nuo buvimo paplūdimyje iš kūno 
sruveno švelni saulės šiluma. 

Jis Jkrūptelejo ir sustiro. Sustiro, siaubo pagau
tas. Augštų rugių gilumoje greta jo brydės sėdėjo žmo
gus. Birželio nakties pilkumas buvo pakankamai švie
sus, kad jis galėtų pamatyti: žmogus tik keli žingsniai 
nuo jo. Žmogus pašoko. Sekundę jie stovėjo vienas 
prieš kitą. Paskui pradėjo trauktis atgal, godžiai stebė
dami vienas kitą. Sekdami vienas kitą nakties balzga
nume. 

Šatrys jau matė neaugštą, be kepurės vyrą. Vie
noje jo rankoje buvo pusračiu užsilenkusi dešra, kitoje 
rankoje riekė duonos. Jis valgė; taip su valgiu rankose 
jis pašoko išgąsdintas, pamiršęs dešrą ir duoną. 

Jie abu pastebėjo, kad jie labai nusigandę, ir dėl 
to lyg kas draugiška supleveno tarp jų. Vyras pakėlė 
dešinę ranką, kurioje buvo užsirietęs pusratis dešros, 
sumojo ranka ir pasakė rusiškai: 

— Išgąsdinai. Išgąsdinai, drauge. Ir ko čia? Ar 
vietos jieškai? Ar taip sau? 

Šatrys atsakė rusiškai: 
— Jieškau kur pernakvoti. Ėjau, naktis užtiko. 

Man pasirodė, kad čia patogu. Užsukau. Atleiskite. 
— Turbūt pabėgai, bičiuli. Pabėgai, ir nakvynės 

reikia. Užeik, užeik. Cia lovos plačios. 
—- O kaip jūs? Slapstotės? — paklausė šatrys. 

Jis susidrovėjo, kad taip atvirai kvočia žmogų:' 
— Kaip ir tu. Matau, matau. Slapstaisi. Mūsų gy

venimas. Tarybinis. Be to neišsiversi. O daugiau nie
ko nėra? Vienas? 

— Aš vienas. 
Rusas jau sėdo į savo vietą, iš kurios jį prikėlė 

Šatrys. Stipriais dantimis rusas atplėšė gabalą nuo 
lanku užsirietusios dešros. 

— Ar valgyti nori ? — paklausė jis Šatrio. 
Šatrys atsakė atvirai: 
— Taip, aš pavalgyčiau. Noriu. 
Rusas atlaužė jam gabalą dešros ir, nuo žemės 

pakėlęs, padavė duonos. 
— Nori ir kirsk. Degtinės užgerti neturiu. 
Abu jie sėdėjo ant prispaustų rugių ir valgė. Abu 

stebėjo vienas kitą. 
* — Nerusas ? — paklausė žmogus. — Lietuvis ? 

— Lietuvis, — atsakė Šatrys. 
— Matau. O aš sibirietis. Sibiriečiai, brolau, irgi 

nerusai, kitokia tauta. 
— Kuo jūs vardu? — paklausė šatrys. 
— Vadink mane Vania, ir bus gerai. 
Vania girgždėjo dantimis, atplėšdamas kąsnius 

nuo kietos dešros. Ir Šatrys, žiūrėdamas į tą žmogų, 
valgė jo dešrą kartu su juo — godžiai ir su malonumu. 
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Jau kelias dienas kartu su Vaitkūnu pas Pitirimą 
gyveno Leonas. 

Leonas buvo labai patenkintas apsigyvenęs Ka
čerginėje. Čia jis susitaisė meškerę, kėlėsi labai anksti 
ir ėjo prie Nemuno. Čia jis maudėsi ir meškeriojo. 

Jis išsirinko nuolatinę savo meškeriojimo vietą: 
už Palankių kaimo, žemiau Kačerginės. Jis meškerio
jo pakrantės karklynėje. Karklynės čia buvo neįžengia
mos, bet vasarotojų patogumui prie vandens iškirto ta
kus. Kaikur net buvo suolelių. Meškerioti čia buvo pui
ku. Vieta žuvinga. Uodų nėra. 

Mėlynas sraunus Nemunas vilnijo sidabriniais 
blizgučiais. Lyg snaigės mėnesienoje, raibuliavo ir vir
pėjo tie sidabriniai blizgučiai sraunaus vandens pavir
šiuje. Kai Leonas įsimąstęs, apsvaigęs įsižiūrėdavo į 

Kasdienis pasaulis čia nyko. čia buvo meškeriotojo pa
saulis: Nemunas sidabriniai mėlynas, dangus tirštai 
melsvas ir krantai vešliai žali. 

Prisigaudęs tiek žuvų, kiek jų reikia pietums, Leo
nas ėjo namo. Jis pats gaminosi pietus — žuvų sriuba 
— ir vaišino ja Vaitkūną ir Pitirimą. Jie raukėsi nuo 
pipirų, valgė jo pagamintą sriubą ir gyrė ją. Jie vadino 
jį tolstojininku, nes Leonas pareiškė norą prastintis, 
nusicivilizuoti iki gamtos stovio. 

Leonas čia perskaitė visas tas knygas, iš kurių 
sėmėsi politinės išminties Pitirimas ir Vaitkūnas. Leo
nas ėjo į pušyną ir ištisas dienas čia pragulėdavo be
skaitydamas arba skęsdamas, pušims ošiant, keistoje 
be minčių kontempliacijoje. 

Kada jis galvojo apie Pitirimo ir Vaitkūno politi
nių knygų temas, jo galvojimas buvo priekabių jieško-
jimas politinei Pitirimo išminčiai. Skaitydamas jų kny
gas, jis matė, iš kur jie pagavo vieną ar kitą mintį; 
kodėl jų reagavimas į vieną ar kitą klausimą buvo toks, 
o ne kitoks. 

Pitirimo prasitarimas, kad Vaitkūnas nejieškotų 
kabliukų marksistinėje leninistinėje doktrinoje, tik pa
rodė Leonui, kad absoliutų skelbiamoje doktrinoje dog
mos yra reliatyvinės, ne absoliučios. Ir tai buvo lyg 
paskatinimas kabliukų jieškoti. 

Leono lektūroje nebuvo jokios sistemos. Jis karšt
ligiškai stverdavosi už knygos, sklaistė jos puslapius, 
lyg jieškodamas kažinkokio atsakymo iš karto visuose 
puslapiuose. Iš kelių citatų jis susidarydavo jam pri
imtiną nuomonę, ir knyga jau buvo jo suprasta. 

Taip anksčiau, dar prieš atvykimą į Kačerginę," 
pasigavęs anarchizmo doktriną dėstančias knygas, jis 
nudžiugo, kad štai esama gi idėjų visuotinesnių už ko
munizmo doktriną. Tarybinė ideologija tuojau pasirodė 
tamsi, atžagareiviška reakcija greta anarchistinės idė
jos laisvių. Iš Bakunino ir Kropotkino rašinių Leonas 
jau suvokė anarchistinę idėją kaip tolimos visuome-

platų, galingu poveržiu tekantį upės srautą, atrodė, jog n&* susitvarkymo idealą. Jis pasakė sau: už šią idėją 
visas Nemunas sruvena ne į tolį, bet į keistai jo ra- kovos ateities revoliucionieriai su komunistiniu reži-
maus tekėjimo nuramintas psichikos erdves. m u , kaip caro laikų revoliucionieriai kovojo su caro 

Kitame kalvotų pakriaušių krante švelniai žaliavo režimu, 
laukai. Dangus virš upės ir žalių kalvotų laukų buvo <Bus daugiau") 
tirštai mėlynas, žemas; kaip didžiulio ruimo skliautai. Copyright, 1953, by Author 
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Programoje: 

IU0Z0 SENKAUS PASKAITA. 
DR. VILIAUS ST0RAST0S-VYD0N0 KALBA, 
VASARIO MEN. 16 D. PROGA — 

PLOKŠTELĖJE 
IR MENINE DALIS 

ffi 
LIETUVOS ATGIMIMO SAJODIS IR MAŽOSIOS LIETUVOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, š. M. KOVO 
MĖN. 22 0., 12:30 VAL PO PIETŲ, LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 S. HALSTED ST. RENGIA 

DR. VILIAUS ST0RASTOS-VYD0NO 
*I868. III. 22 — t 1953. |[. 20 MIMEJIMA 

VISA LIETUVIŠKOJI VISUOMENE KVIE
ČIAMA DALYVAUTI DR. VILIAUS STORAS-

i TOS-VYDŪNO PAGERBIME 
RENGĖJAI 

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS 
3E 

Šiaurės Skandinavijos gyventojai 
VLADAS M1NGELA 

Iki šiol tie lapiai mažai kam i lu su lapių komunistais vyksta, 
tebuvo žinomi. Net ir Europos j Rusijos šiaurėje, pasitarimai. 
geografijos vadovėliuose mažai: __ . . . • . _ f b . . . .. • „Į Todėl tas Sovietų Sąjungos ką apie juos tebuvo galima ras . 
*• A* • A r» J • T^„ nutarimas sudaryti lapių ręs
ti. Štai A. Bendonus, savo Eu- , , . , " ^T

 J. A " _ ,. 
-.. .^ - , „publ iką iš: Norrboten (Svedi-

ropos geografijoje, rašydamas 1 f , "• 
apie Norvegiją, 117 psl. vos tik J°Je>' F'nnmarken - Fmn-
prabėgomis užsiemna apie la 
pius: "Gyventojai (apie 3 mil.) 
norvegai yra artimi danų ir šve 
dų gimines. Be to, šiaurėje dar 

marksvida ir Troms (Norvegi
joje) bei Laplandijos (Suomi
joje) sričių ir sukėlė laisvojo 
pasaulio susidomėjimą. Tuo rei 

gyvena lapiai." A. Benderius , k a I u P l a č i a i r a š o v i s o pasaulio 
rašydamas toliau apie Švediją j spauda. O bolševikų aktyvi pro 
ir Suomiją visai tų lapių net Įpaganda lapių tarpe — kuri 
nepamini. Tuo tarpu lapiai gy. | ragina lapius nusikratyti "bur-
vena (juos vadina dar noma- |žųjų" santvarkos rodo, jog ne-
dais, šamais, o rusai juos pa- | trukus rusai bandys tas sritis, 
vadino samojedais. V. M.) taip |lapių sukilimo priedanga, už-
pat Švedijos iir Suomijos šiau- imti. 
r eJ e- Truputis duomenų apie lapius 

Kodėl dabar tie lapiai iš
garsėjo? 

Neseniai skaičiau, berods A. . 
. » .7 „ ruotą aprašymą Norvegijos no 

Gražiūno, "Vienybe e" rašytą, i » , , D 
' J J J madų — lapių gyvenimo. Pa 

Štai šveicarų žurnalas "Sie 
und Er" Nr. 15 patiekia iliust-

straipsnj apie raudonąją impe
riją, kur jis ^mini faktą, jog 
raudonasis Kremlius nutaręs 
visos Skandinavijos šiaurę pa
versti savo imperijos dalimi. 

čioje Norvegijds šiaurėje, už
pakaly poliarines srities juos-

Itos, kur jungiasi. Norvegijos, 
įšvedijos ir Suomijos 
guli vieniša Finmarken 

žemes, 
,... , . -«Finn 

Užtat bolševikai ir eme taip la- . 
, . . marksvidda os sritis. Šioje srity 

bai rūpmtja tais samojedais — . . .. . . . . 
, . v J je gyvena vieniša curopiejinej 

, a p l H l s ; ! kilmės tautelė nomadai la-
"Draugo" Nr. 186, rugpjūčio ! piai. Jų gyvenimas sunkus. Že-

1) d., tilpo Įdomus J. Lingio jm'e, kurią sudaro poliarinės sri-

vena. Ją sudaro šerifas (po!?c. 
viršininkas), kunigas — vika
ras, gydytojas. Dar veikia ma
ža ligoninė. Mokykla. Yra taip 
pat Norvegijos šiaurėje skrai
dančios mokyklos. Mokytojai 
lankosi ir klajoklių lapių šei
mose žiema ir moko vaikus. 

Jų kalba šis bažnytkaimis va 
dinamas *- Kirkestedet. Į šį 
miestelį iš visos Finnmarksvid-
da'os kasmet suvažiuoja ir pa
simato (iš visų apylinkių) la
piai. Šią didelę šventę yra Ve
lykos. Iš ryto, Velykų pirma
dieni, Įprasta visus apylinkėje 
gimusius vaikus krikštyti. Ve
lykų antradieni ir trečiadienį 
vyksta sutuoktuvės. ^Dvasiškis 
niekad nežino, kiek apylinkėje 
gimė vaikų ir kiek jis turės pa
krikštyti. Lapiai tačiau val
džios yra įpareigoti pranešti 
tučtuojau apie vaiko gimimą. 
Betgi šią pareigą dažnai lapiai 
pamiršta. Bet apie krikštą ir 
vestuves jie prisimena per Ve
lykas. Dažnai bažnyčios, dvasi 
škiui sudarant gimimo metri
kus, jie negali pasakyti tikslios 
vaiko gimimo datos. Jiems at
rodo, jog diena visai nesvarbu 
žinoti: pakanka juk, kad jie at
simena mėnesį. 

Miškų ūkis SSSR-je 
Savo vedamajame „Pravda" 

Nr. 59 konstatuoja, kad miško 
pramonė esanti atsilikusi so
vietinio ūkio šaka. Iki šio lai
ko visiškai nepatenkinamai te-
praveda miško paruošimą, ša
liai nepriduoda didelių kiekių 
miško. Miškų pramonės ir au
ginimo planai neišpildomi, men
kas mechanizavimas, žema dar
bo drausmė. Vadovybė nesirū
pina darbo sąlygų pagerinimu 
ir kultūriniu darbininkų aptar
navimu. 

Pati ministerija esanti pa
skendusi kanceliarinėje biuro
kratijoje. Dienraštis ,, Pravda" 
kaip tokio smukimo pavyzdį su 
mini kombinatą „Krasnojarsk 

Naujųjų ateiviu Įsijungimas 
j Amerikos ūkį 
(Atkelta iš 3 pw.) 

nes jis rašo mokslinį darbą 
ekonominiu klausimu; toliau, 
lietuvių visuomenei patiekda
mas dalį Amerikos lietuvių is
torijos, ir pagaliau Amerikos 
visuomenei nurodydamas kaip 
naujieji ateiviai įsikūrė ir su
rado naują tėvynę Amerikoje. 
Jeigu mūsų tarpe yra studen
tų studijuojančių ekonomikos 
mokslus Amerikos universite
tuose, reikėtų* juos paskatinti 
ta tema rašyti ir sudaryti tam 
kiek galima palankesnes sąly
gas. Kaip teko spaudoje pa
tirti, Lietuvių Laisvės Komite
tas prie "Free Europe" organi- m i n i kombinatą „Krasnojarsk- '• L. <;i.-«irams, t VA* i;«,,„i str, 
zacijos yra paskyręs keliolika j !es<< kur gaišta daugybe trakto K S f f S n . „ ^ « U g U ' 
stipendijų lietuviams studen-

giau negu pernai metais. Pana
gūs trūkumai ir kombinatuose 
„Archangelskes", „Vologdales", 
„Komiles". 

Ypač miško pramonė atsilie
kanti Baltgudijoje. šių metų 

Rašomos ios maš inė les f i rmos Royal, 
{vairiomis ka lbomis ir Jvairig profe
sijų ra idynais , su pasku t in i a i s p a t o 
bul in imais , o s u m a ž i n t a k a i n a išsiun
č iamo* tą, pačia diortą.. G a l i m a išni-
mokCtlnai . LIETUVISICAŠ — net 88 
ženklų •— R A I D Y N A S special iu už
s a k y m u fabr ike preciziškai įmon tuo
tas tyliosioso — Quioto do L#uxo — 
mašinė lėse , ku r ios g a u n a m o s t ik pe r : 
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tams studijuoti. Būtų tikslin
ga, kad šis mūsų Komitetas 
įpareigotų vieną ar porą savo 
stipendininkų paruošti moksli
nį darbą apie lietuvių tremtinių 
įsijungimą į Amerikos ūkį. 

rių ir mašinų tuščiai stovėdami. 
Šiemet ten dirbama dar blo-

ŽIL I PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO 

Puikus mišinys,yra galimas da
bar gauti, kuri3 pakeičia jūsų 
plaukus atgal į natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var-

Verykų šventes reikšme 

straipsnis, kur autorius aprašo 
tikrą faktą, jog Kremlius nu
taręs lapiams įkurti "neprik
lausomą" valstybę ir tuo tiks-

Milda Buick, Inc. 
Sales iiml Service 

Dan Kuraitis 

Savininkas Dan Kuraitis 
šiomis dienomis grįžo iš ke
lionės aplink pasaulį ir vėl 
randasi savo raštinėje, 907 
VVest 35th S t , kur aprūpina 
visus norinčiuosius naujais 
1953 Buick'ais ir gerom var
totom mašinom. 

Dan Kuraitis ta pačia pro
ga praneša, kad Milda Buick 
šiuo metu turi didelį pasirin
kimą n a u j ų . 52-čių metų 
Buick'ų, visokiausių modelių 
ir spalvų, bei didelį skaičių 
g e r ų vartotų automobilių, 
nuo visai nesenų iki pigesnių. 
Kuraitis ir jo štabas malo
niai kviečia visus lietuvius 
aplankyti jų įstaigą adresu: 

907 Wes» 38th Street 
CHICAGO 9, 1LL. 

Milda Buick telefonas su
sitarimui ar pasiteiravimui— 

LAiayette 3-2022 

ues kalnų plokštuma, nederlin
ga. 

Čia auga neūžaugos berželiai; 
kitos rūšies augmenija šioje 
speigų srityje neužtinkama. 
Čia tačiau gyvena klajokliai la
piai. Jie klajoja kartu su savo 
elnių kaimenėmis iš vienos vie
tos į kitą. Šiandien tačiau, už
ėjus šaltajam žiemos periodui, 
tie lapiai, "kalnų lapiai", val
džios padedamai, turi nuosavą 
namelį, kurianie jau pastoviai 
(žiemos metu) apsigyvena šei
mos. Bet pats šeimos tėvas ir 
žiemos metu gyvena kartu su 
savo elnių kaimene toli nuo na
mų. 

Kautokeiho yra Finnmarks-
vidda'os srities lapių centras. 
Jį sudaro kalnų lyguma apie 
10,000 ketvirtainių kilometrų 
(apie 1,5 kilometro sudaro 1 
mylią. V. M.) ploto. Šiame 
Norvegijos lapių centre pasto
viai egzistuoja protestantų pa
rapija. Tiesa, tame plote tėra 
viena bažnyčia, vienas mažytis 
kaimas, keletas krautuvių. Vis 
kas, kartu paėmus, vadinama 
bažnytkaimiu. Kalbamos srities 
administracija pastoviai čia gy-

Lapiai nepaprastai 
tą dieną, Velykų šv. proga, 
rengtis — puoštis nepaprastai 
spalvingais tautiniais drąbil-
žiais. Tuos drabužius, kurie daž 
niausiai pačių lapių moterų ran 
komis išsiuvinėti, kaikurie net 

tautų tarpo. Jie patys kuria sa
vo meną. Jie patys puošiasi sa
vo gražiais drabužiais. Jie pa- I tSjant' kasdien" per "trumpą laiką, 
tys siuva. Jie patys kuria savi- ! palengva, ir stebuklingai pasikei
t i knltiirn linin knlrfim " , č i a ž i l i * natūralią ~" atrodančią 
tą kultūrą., lapių kultūrą. ! s p a l v ą . š i s n ė n i skubus dažas. At-

Ir šią augštos dorovės taute- įsiminkite, kad tamsūs plaukai 
lc raudonasis dvigalvis slibinas jaunina išvaizdą. _ ;' v. . . . , _ v. _, Jei iūs norite išmėginti sj ne
pasirinko sau sauką. Tačiau vel p a p r a 8 t ą m i š i n i b e jokios rizikos, 

mėgsta I gi, reikia manyti, jog bolševiki- tiktai pasiųskite šią iškarpą i 
" ne propaganda ir jų piktos už- [TRYSAN CO.. Dept. 506, Peeks-

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS, 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tci WAIbrook 59209 

Neats i l iepus s k a m b i n t i LA U-U754 

ketvirčio plano pildymas atsili
kęs net 44,8%. 

D Ė M E S I O 
Chicopee Manufacturing Corp. 

yra nuosavybė Johnson & John
son, pasaulyje didžiausieji gamin
tojai „chirurgiškų aprišimų" ir pa 
Wšių gaminių. 

Jų pirmieji gaminiai buvo me-
dikuoti limpami pleisteriai. John
son & Johnson taip pat pradėjo 
gaminti sugeriančią medvilnę: dan 
tistų reikmenis, merlkr aprišimus 
ir paduškaites, limpamus kaspi
nėlius, kūdikių reikmenis, chirur
ginius siūlus, ir daug panašių ga
minių, šiandien įsteigiančioji ben
drovė yra pasaulio didžiausia ga
mintoja chirurginių aprišimų, ir 
jos pagelbinės bendrovės gamina 
dantų šepečiukus, sunaikinamas 
servetėles ir rankšluosčius: indus
trinius limpamus kaspinus įvairių 
rūšių. 

Taip smarkiai augo Johnson & 
Johnson, kad iki 1916 bendiovė 
vos galėjo gauti pakankamai augs 
tos kokybes mcrliaus dėl tvartų 
bei chirurginių aprišimų. Išlygini
mui tokių trūkumų Chicopee Ma
nufacturing Co., Chicopee Falls, 
Massachusetts, buvo nupirkta bir
želio 29, 1916. 

Pardavinėjimų organizacija, Chi 
copee Mills, Ine., yra New York 
City ir turi ofisus didžiuosiuose 
miestuose. Researeh Division yra 
Chicopee Falls, Massachusetts. 
Chieopee's. centralinė raštinė yra 
New Brunswick, New Jersey. 

,kil, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
gaidos bus tinkamai suprastos 50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
ne tik pačių lapių, bet ir pašau- '*<> centų taksų mokesčiui. Tai yra 
,. . . ' , u- "1 i $1.20 nuolaida" nuo reguliarios 
ko pirmosios galybes Jung- ka inos> J e l i k a i p j ū s pavartosite 
tinių Amerikos Valstybių. Juo I pagal nurodymus, ir nebūsite pa-
labiau, kad tolimos šiaurės 

išausti, šveicarų koresponden- i Norvegijos, Švedijos ir Suomi-
tas vadina: "Šios lapių šven-j jos užėmimas reikštų, po tam I r,avttl.da 

lenkinti dėl kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai bus pilnai grąži-
nnmi. 

čiamos Velykų šventės iš Euro
pos atvykusiam žmogui sudaro 
niekad neužmirštamą vaizdą. 
Koks žmonių, civilizacijos už
mirštų žmonių, nuoširdumas, 
kiek juose slypi tikro džiaugs
mo!" — Stebisi koresponden
tas. — Toliau jis sako: "Su
važiavę lapiai savo drabužių 
gausiomis varsomis, balto snie
go patalo fone, sužydi visomis 
vaivorykštės spalvomis. Tai sa
votiška dailės meno simfonija. 
Šiose gražiausiuose tautiniuose 
drabužiuose, jų papročiuose, 
slypi visa šios tautos skaisti 
siela. Ši tautelė toli nu poliari
nės srities ribos, šiaurėje, gy
vena Ir žydi tropinių žiedų 
spalvomis." 

įdomu taip pat pabrėžti, jog 
šios tautelės kultūra yra savi
ta. Jos laipsnis kyla. Betgi 
svarbą sudaro, jog viskas au
ga, pažangėja, be jokios įtakos 
iš svetur, iš Europos, iš kitų 

tikro laiko, ir visos Skandina-
vijos nepriklausomų valstybių 
galą. 

"Serv ing you Mince 1 J>22' 

m 

- • 

ST. AHTK3NY SAVINOS & 
L0AN ASS0CIATI0N 

I 117 S. HHh <(., tol, T O u n h a l l 3 - 8 m 
CIC10KO f>0, ILLINOIS 

Kviečiamo kre ip t i s pas m u s 
8U p i rmų morttfu'iiĮ relkalain 
<lel piM'kumo a r b a s t a t o m o 
namo. 
DUODAME PASKOLAS 

ANT NAMŲ 
• s u nien. HtmokPjtatnta 
• Ant ilgu ir t r u m p o metų 
• CIiloAffos apy l inkė je 

PatMi-naviinas g r e i t a i 
jHtaigoa va landos : 

Kasdien nuo 0 iki f>; p i r m a 
dienį nuo U iki s, Ht'-šLadicnj 
nuo !• Iki 1; t reč iadieni už-
djM^vta yis,") d iena . 

Dabar t in i s d iv idendas '\f/f 
a n t padė t i ; pinigų t a u p y m o 
s ą s k a i t o j e 

J U O Z A S GIUBAUSKAS, 
ved5jas 

Adresas 
Miestas Valstybė J 

JARABAK DRUGS 
139th & Mair Phone I. H. 6800 Indiana Harbor, Indlann 

REGISTRUOTI VAISTININKAI IŠPILDO JCSV GYDYTOJO 
RECEPTUS TIKSLIAI — IR IŠ GEROS KOKYBĖS VAISTŲ. 

K A I HA U K I JO N K I Š K A I 

Didelis Išpardavimas 
Taipgi turime vlsok] pasirinkimą reikalingu 

dalykų: vyrams, moterims ir vaikams. 
Gavome didelį kiekį naujų pavasarinių 
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis. 
KVIEČIAME ATSILANKYTI - BŪSITE 

PATENKINTI Mū$U KAINOMIS IR 

L i e t u v i u k r a u t u v e 

JOSEPHS DI1Y GOODS STORU 
3218 South Halsted Street Chicago 8, IUinois 

^SEGHETTT TRAVEL BUREAU 
5451 So. 0»kl*v Ave, CHICAGO 8, ILL. 7*» YArde 7-8278 k *0 

K E L I O N E S 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKK^ 
LIAIS, AUTOBUSAIS , 

IAFVAI8 
. N. 

''/n-»ir.»r.rt«ifir «ni»ti>A, vle^bnėlira ir stitvarkutMe VIMI. *U U»«H. .»»*• junstkis 
tlalykiiH. TVB1MK I . I I T l T V H T S K Y R I Ų . P i l d o m e ftfMevltu* Keliones 
p l anuok i t e iii tiJikHio kitk-niN metanu*. Anksč iau u-AHi.sHuykit^ btletiiM ka ip 
•ėUtnv.jtik tai | i •» laivn'H. Uti Minite Mkrl, k a d t i k ra i pnn-f ir vietas P i r k 
d a m i biletiif* pas v m u s nemokys i t e b r ang i au ir i&veiiK.<*ltr la iku s u t r u k 
d y m o , nos n e r e i k ė s l anky t i s nei J geležinkel io »UH» K- U»-fottromą -•»*'. 

,>*»•••»< »i#*nt»l« vto»nt#> •— i ' * s MTIS 
-4T**^ i^ :^*^: : 1M i^::::^ 

! 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A M ! 
tunai .ii vien* ii 

OOO.(K) hy « I I 
Me» kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus į Chicago Savinga and Loan AMOciatiun, kuri yra proporetoo 

•markiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdraustu iki $10, 
Agency of the United States Govenunent. 

Chicago Savings luvirl 28 metai kaip saugiai Ir pelningai teikia visiems teisinga ir mandagų patarnavimą. Ji i* anksto nepriiada, br 
visada išmoka aukštą dividendą. 

v 

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

HICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
k-

6234 South Western Ave. Chicago Phone GRovchilI 6-75/-'̂  
i O H N P A K B K PrANident 

vatandi>s: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vak*,ro Antradteniatu ir penktadieniai* nuo 9 iki Ą 
po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniai! uždaryta vm diena, deitadieniaii 
.u»o 9 ry*f* iki 2 po pi«*u v 

Kiek suiaup.tti^e šiais metais? 
Oabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
istaig-oj© boa nesunku taupyti ir f auti irerus di
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

1*6* So. Halsted Street Chicage 8, IUinois 
TeleiojuK HAyatarket 1-202S 

M W M » W W W M > W ^ ^ ^ i ^ *»*-^*.-

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ta* 
penktadieniais nt» 9 ryto Iki 4 vai. va
karą Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki • 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta
dieniais nue • vai. ryto iki 3 vai p. p. 

j_ii_ti.rLi-«nnri 1 ~~———^^-^—— . . . - - . « -
I1 

•4kA> ' • '" • • DU ! • i t •-»—• 

^^^^•Btn^^^ni tfiiiytiiihTi^tfi • 
~,...,,^ ^ ^ . . - 1 — , :tiL*L.&iK:, ... • 
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Pavergtoje Lietuvoje 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ KONCERTAS 

V ' " ' " ' ; • . - . - - . - " I*].'"' •'•'*"''"*&"?" 

Jautia vokietaitė iš Karaliau-1 daug dirbo, kol viską sutvarkė, 
čiaus, kurios tčvus 1945 m. ru- o po kelių mėnesių juos „užklu-
sai išvežė Sovietų Sąjungon, Ii- po" milicija ir įsakė per 24 va-
kusi viena kurį laiką dirbo kol- landas išsikraustyti, 
choze prie Karaliaučiaus, ta-1 . _ _, , „, 
čiau bado priversta pabėgo Lie- , L i f l d n a s v a i z d a » S u b a c i a » * 
tuvon. Cia ji išbuvo iki 1951 m., stotyje 
kol buvo grąžinta Vokietijon. 1948 m., apie Naujuosius Me 

Ji pasakoja, kaip 1948 m. bu- tus, ji mačiusi, kaip Subačiaus 
vusi ištremta vieno stambaus stotyje tremtiniai buvo krauna-
ūkininko šeima, kurioje ji dve- mi į traukinį. Kai kurie jų bu-
jus metus dirbo. Ūkininkai tu- vo atsivarę karvę ir norėjo pa
rėję du vaikus — 9 metų sūnų siimti kartu, bet milicija atėmė. 
ir 3 mėnesių dukrelę. Numany- Visi buvo surinkti prie vals-
dami, kad jie vis tiek bus iš- čiaus namų ir iš čia juos su 
tremti, jau iš anksto tam ruo- sargybinių apsauga nuvarė į 
sėsi. Bijodami, kad mažoji duk- traukinį, prie kurio pašaliniams 
relė žiemos metu nepakels ilgos prieiti buvo uždrausta. Ji tik 
ir baisios tremiamųjų kelionės iš tolo žiūrėjusi. Taip pat iš 
j Sibirą, jie paslėpė ją pas gi- tolo žiūrėjo susirinkusieji tre-
mines. Vieną dieną staiga atai- ] miamųjų giminės ir artimieji, 
rado jų ūkyje būrys rusų enka- Vienam iš jų pavykę per sar-
vedistų, jų tarpe buvę ir mon- gybinį paduoti paketuką. kurį 
golų. Jos šeimininkams buvę taa pats sargybinis atidaręs. Ja 
3 valandos laiko pasiruošti ko- rne buvę rūkalų ir jis kiekvie-
lioneij gi tuo tarpu ginkluoti ną papirosą perlaužęs pusiau, 
enkavedistai apsupę namą sau- žiūrėdamas, ar nėra kas viduje. 
gojo. Ji padėjusi šeimininkams Atsisveikinti su artimaisiais ne-
susipokuoti daiktus ir rusai ją buvo leista, visi tik iš tolo žiū-
taip pat tardę. Jie buvę labai re jo ir verkė. Paskui vago-
nemandagūs, nuolat keikėsi ir nus uždarė ir užplombavo, o 
kartojo žodį „buože", bet ūki- minią išvaikė. 
ninku šeima laikėsi ramiai — Viename miestelyje vaistinš-
neverkė ir nerodė savo susijau- je dirbusi gailestingoji sesuo, 
dinimo.. Jie buvo išvežti, kartu Jairi buvo suimta, nes davusi 
ir jų sūnelis. Visi jų geresnieji partizanams vaistų. Vilniuje ji .' 

"*5*s 

; : • 
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Už vaismedį*reikia mokėti f ^ stengėsi, kad prie nu 
specialius mokesčius 

Nors bolševikai viską sten-

šautųjų prieitų maži vaikai. Jie 
viliojo juos saldainiais ir, už
kalbindami, stengėsi išgauti iš 

giasi suvalstybinti, bet kai kas vaikų žinių apie nušautuosius, 
ir jiems pasidaro nebepatogu. Lietuviai tėvai, kiek galėdami, 
Pav., miestuose ir miesteliuose* saugoja vaikus nuo tokių ,,pa-
dalis gyventojų turi mažyčius sikalbėjimų" su milicininkais, 
namelius, kurie neįeina į suvals A 
tybinimo projektą,, bet yra ap
dėti labai, dideliais mokesčiais. 
Prie kiekvieno tokio namelio y-
ra nedidelis daržovėms sodinti 
sklypas su keliais vaismedžiais. 
Už kiekvieną tokį vaismedį rei
kia kasmet mokėti 50 rublių 
specialių mokesčių. Neatsižvel
giama ir į tai, jei kuris medis 
mažai vaisių duoda. Todėl vais
medžiai ima nykti — senieji nu
pjaunami ir sunaudojami kurui, 
o jaunų nesodinama. 

Lietuvoje vaisių trūkumas y-
ra toks didelis, kad apie juos 
kalbama lyg apie pasakiškus 
skanėstus, kuriuos pirkti ir vai 
gyti gali tik komisarai. Be to, 
nuo tebesamų vaismedžių van 
kėzai dar neprinokusius vaisius 
nudrasko su šakomis. O jei to
kius „vaisių mėgėjus" pavyks-

| ta pagauti ir pristatyti milici-
Atcities tautinių šokių grupė balandžio 5 d. 5 vai. p. p. rengia tautinių šokių koncertą Sokolų salėje ,jon, tai galima tikėtis būti ap

šauktu fašistu ir ištremtu Si-

C - . * . . * -

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GURESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVES 

. KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONAS. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
I ERDVIA IR PATOGIA 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ 

bus išvežta į Sibirą ir pykusi 
ant giminių, kad ją iškvietę. 

(PLB Vok. „Informacijos") 

Lietuviai tremtiniai padeda 
iokio pat likimo vokiečiams 

riau, įveikdamas 
ninką 3,5:2,5. 

savo priesi-

Botvinikas prmenybėso lai
mėjo 9 partijas, lygiomis sužai
dė taip pat 9 ir 1 pralaimėjo 
(Taimanovui). Taimanovas lai
mėtoju išėjo 11-koje partijų, 5 

vo pastatyti milicininkai, kurie 
Komandinėse Sov. Sąjungos {klauBinSjo ž m o n i ų > a r k a s n u . 

jog ji jau daug rusams esanti !SUnki problema, nes tiems pa- PAVERGTOJE LIETUVOJE | stalo teniso pirmenybėse meis- | ž a u t ų j ų neatpažįsta. Tačiau nie 

1952 m. gale ypatingai padi 
daiktai po to buvo konfiskuo- buvusi teisiama. Į teismą bu- dėjo vokiečių pabėgėlių iŠ so- j s k a i d ė lygiomis ir 3 pralaimė
ti, gyvuliai priskirti sovehozui, vo nuvykusi* jos motina ir ve- vietų zonos skaičius, kuris ne , J°- Tolimesnes vietas užėmė - -
kur jai tekę padėti juos nuva- liau pasakojo, kad jos teisia- ; tik nemažėja, bet smarkiai ky- j Geller, Paul Keress ir kt. 
ryti. . moji duktė teisme pasakiusi, J la, Vakarų Vokietijos susidarei 

Trėmimai Velykų rytą... 
pakenkusi, bet apgailestaujan-, bėgėliams priglausti trūksta lė-

Kita, taip pat ii Lietuvos su- ti. kad dar per mažai. Ji buvo \§Ui patalpų ir kt. Todėl Vakarų 
grįžusi vokietė, pasakoja, kad nuteista 25 metams. ; Vokietijos vyriausybė kreipėsi 
didžiausi trėmimai buvę 1948 Į k r a š t o g y v e n t o j u s ir visą l a i* 
m Pirmiausią vežę vokiečių ka * J J „ą j J a s a u l į > p r a š y d a m a t u o 
nuomonėje tarnavusiuosius, 1950-51 m. j * buvo nuvykusi k f i J u p a g a l b o s 

taip pat ir jų šeimos nariu,, ) Latviją. Buvusi du kartu Ry- N ^ [&į t r c m t i n i a r p a _; : v v r u v i p n e t n m 6 k t * r i o 

vėliau tuos, kurie buvo sugriž, gojo, bet ją tuoj pačiupusi mi- , t^^t^l^^—^ 
iš Vokietijos ir tuos, kurie tu- hcija ir liepusi iš miesto issi- L* / , * * titulą. Jis pao ame pirmame šu

čiau pagai isgaies \ sj atsisau- - sitikimo įveikė buvusį Rusijos 
kimą atsiliepė. Pirmoji PLB č e m p i o n a A Kopianą ir, po ei-

baigmėn, 
F. Duš-

išvežtųjų' ūkiai likę tušti, nes taip pat tuoj pačiupo. Ją suė- K ^ l S r S S £ Įkes 3:1. Moterų vienete laimė-
lietuviai juose vengė apsigyven- męs milicininkasi buvęs labai Hannoveryje apylinkės 
ti, o rusai bijojo. Visus namų žiaurus ir tuoj uždaręs ją j ka- v a l d y b a a u k ą r t i 

apyvokos daiktus ir gyvulius ėjimą, kur išsėdėjusi dvi nak- J a b i a u s i a į r e i k a l i n g a m v o k i c č i ų 

jimas atiteko O. Žilevičiūtei, o j biran, nes kaip tik tokie vagi-
dvejete J. Urbšienei ir R. Vi-
tulskytei. Mišriame dvejete per 
galę pelnė dar iš laisvos Lietu
vos laikų gerai pažįstamas sta
lo tenisininkas V. Dzindziliaus-
kas ir O. Žilevičiūtė. Tik vyrų 
dvejeto grupėje laimėjimrv nu
sinešė "ruskiai" — Akopianas 
T Duškes 

šiai be išimties priklauso kom
jaunimo organizacijai. 

Partizanų lavonai 
turgavietėje 

Kartą vieno miestelio turga
vietėje buvo suguldyti keturi 
nušauti partizanai. Prie jų bu-

1952 m. Sov. Sąjungos rtalb * ™ f * \ . l a l m
A

ė j 0 S p a ' t a k o kas nenorėjo pasisakyti atpa-
teniso pirmenybėse Taline lietu- roma"da'. ^ e j e nugalėjus. | ž į s t ą s > » e s t a i b u v o p a v o j i n g a 

viai stalo tenisininkai užėmė J ^ ^ f u v ° a 2 % < » o v> e n e . | _ t u o s ž m o n e s t a r d y d a v o i r 

bema:; visas pirmąsias vietas.! * 8 : / \ . V „ z Sl>„artakii 2 a , d e g c " .dažnai įtardavo bendradarbia-
, . . . ., . . .riausieji Sov. Sąiungos sparta-
Didelę staigmeną, pateikė įauna- . . v. . . . , . . . . . . . . t

 l f; . J . !kieciai — stalo tenisin nkai — « - Algimantas baunons, pel- A1 . /T71 , > . . . , . .- . i Akopianas (Erevane), Variako-

Vokietijc 
rėjo daugiau kaip 20 ha že- nešdinti. Latvijoje milicija la-

jis (Panevėžys), Nikolskis (Vii 
nius) ir Lestai (Talinas). 

; vus su partizanais. Matydami, 
kad suaugusiųjų nepavyks pa
gauti, milicininkai griebėsi gu 

4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
Pakandai, Kcfrigeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

rejo aaugiau Kaip ^ na zo- u t - ^ n u . ^ t v . j . j uuuuja ^ | kimą atsiliepė. Pirmoji PLB r V m n ; n n n A K n p i l l n n \ r 
mes. šie trėmimai vyko Vely- bai pavojinga uoli, labai seka | H a n n o v e r i o U n k § g v a W b a c ^ m p ^ A Kopianą ir, 
k U m e t U ' , • ? U ? f111"!"' J ° J e C S \ d a U g ^ Paėjusiųjų metų gale iš savo J į ' ^ ^ J S S ? . t 

Tame kaime, kur ji gyvenusi, dų. Antrą kartą nuvykus, ją ^ t l / H : n ^ u l l l ^ 90 ! t e n " u k u t o m a s k v i e t ^ F 

Pinigai be meilės žmogų daro 
ne laimingą, o tik šykštų. 

— Vokiečių priežodis 

su sunkvežimiais atvykę rusai tis. Jai buvę pagrasinta kad b § g g l i „ z o n o s , t a i 

išsivežė. Likučius pasiėmė vo- bus nubausta dvejiems metams. v o k p a b g g ė l ių įstaiga at-
kiečiu - pabėgėliai ir kaimynai, laciau antrąją dieną atėjęs ru- . , ._ ' . ; r » . ° 2Z*£t^~ i^*i,« aečių pabėgėliai ir Kaimynai. Tačiau antrąją 
Kai kurie rūpestingesnieji kai- sų majoras ją paleidęs ir jsa-
mynai uždarinėjo langines ir du kęs Rygoje daugiau nesirody-
ris, norėdami apsaugoti namus ti. Po to ji grįžusi atgal į Lie-
nuo tolimesnio jų ardymo. 

Kai kada rusai su stribais, 
jieškodami, naktį partizanų, įsi
braudavo į tokius paliktus na
mus ir prisigėrę, imdavo vis
ką griauti ir naikinti. Vokiečių 
pabėgėliai irgi vengdavo šitų 
tuščių namų, nes juose milicija 
lengvai galėjo juos užklupti. 
Tačiau vienuose tokiuose iri
muose vokiečių buvo apsigyve

n ę , nors viduje viskas buvo su
jaukta („durchgevvuehlt"). Jie 

siuntė nuoširdų padėkos laišką. 
Š. m. vasario 17 d. Hannove-

rio apylinkės valdyba nutarė 
tam pačiam reikalui pradėti rū
bų ir avalynės vajų. 

NUO ITŽSISENfMITSir 

Skaudančių žaizdų 
IK ATV1RV ODOS U G Ų ! i 

T ie , k u r i o t t«n«ta nu« S R N Ų A T ! 

Degiiii ramiai mdfi l ir naktimin ml**-
Kotl, nes jįj užsisonPrislos ž.iiz<los 
niežti Ir skauda. K»d paSalinti tą 
niežėjimą ir skau«lCjl!>ta minų at
virų Ir sHa*'dan('iu ža/«lu. uždekite 
LBOlHLiO Olntment. Jo g y d o m o s -
ypatybfis palengv ns JOHŲ skaudėji
mą ir jraiesito m nlal mlfiftoM nak-
tj. Vartokite J j . t J 'Pgi nuo skaudibJ 
nudej. mų. Jis tai Kl paS.>Hn.. nl«»M 
juną . -os, va U! imn- p^ORlASiS 
Tatpsri i> Patina peršėjimą IIKOS. vadi 
narnos AV'ILK'i'T/S KOOT. sustabdo 
džiovi: 'mi| odo«» ir pcrplySlma tarp 
plršelų. J*» yru t inkumas vartoti nuo 
d*lurtnn««» Ir susklluidos odos. J»» 

s-.ra jcvduoie visų iSvlrSlnn; 

tuvą. 
vieną latvę, kuri buvusi grąžin-

i B Ū ( l a , m , a L a t v i J ° - ' c ' ! "«*>£ j SDV. S ^ U N f l O C ŠACHMATŲ 
ta .s VokieUjo. rusų zonos. J. ! P J R M K N Y B E S 
buvusi ištekėjusi uz vokiečio, 
bet buvo nuo vyro atskirta. Ry- Sov. Sąjungos šachmate pir-
goje jai gimęs vaikas. Buvusi menybėse dabartinis pasaul'c; 
atsivežusi iš Vokietijos baldų šachmatų meisteris Michail Bot 
ir rūbų, bet Rygoje negavusi ivinikas apgynė ir Sov. Sąjun-
nei buto, nei darbo, nei doku- gos šachmatų meiste.io titulą. 

jiiientų. Gyvenusi pas tetą ne- Šį kartą pasaulio šachmatų 
legaliai. i meisterio galiūnui kova nebu-

Kita latvė, giminių kviečia- vo lengva, ir I vietos laimėtojas 
'ma, sugrįžusi iš Anglijos. Ji i paaiškėjo tik po 6 partijų mateo 
I taip pat turėjusi atsivežti daug tarp pirmenybėse po lygų taš-
:daiktų, bet, negaudama darbo, k,\> skaičių (13,5) surinkusių 
pradėjo tuos daiktus turguje Botviniko ir Taimanovo. Cia 
pardavinėti. Ji vis bijojusi, kad Rotvinikas pasirodė truputi stip 

LIETUVIŠKA JSTAIGA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS %***£: 

r 

i® 
yra 
odos l l r i . L K G n . O 
Olntm^nt sutaiką Jum 
pagalbą nuo nuvar
gusiu pe.-Štamų l f 
ntoilndlų koiu. E f̂u-
lo Otntmpnt yra pai • 
duodamai" po 76 e t . 
$1.26 Ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chlcago 
Ir apylinkėse ir M H 
waukoa. a r b a a t -
AlŲSkftn moncy ord«>^j |^M 

LEGUrX), Department D 
5618 W. Eddy S i , Chicago 34, III-

MUlberry 5-S6U4 

j i . 

t 

RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 
IŠDIRBYSČIŲ 

KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS 
Mos turime parodoje didžiulį pasirinkimą: 

Brangenybių, Deimantų, Laikrodžių, Rekordų, Phonograrų, Radi
jų, Pianų, Televizijų, Siuvamų Mašinų, Seklyčios Setų, Miega
majam Baldų, Valgomajam Setų, Grindinių ir Stalinių Lempų, 
Retkarčiais vartojamų baldų—įvairių, Kaurų, Karpetų, Linole-
um, Matracų ir Hollyvvood Lovų, Jaunimui Baldų, 2aislų, Elek
trinių Prosų, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių Šaldytuvų, Freeze-
rių, Gazinių pečių, Gazinių Šildytuvų, Elektrinių Pečių, Studio 
Couches, Hide-a-Beds lovų. 

3 Aukštai Puikių Baldų ir Namams Reikmenų 

JOSEPH F. M I K , lncorporatcd 
3241 So. Halsted Street Tel. CAIumet 5-7237 

Krautuvo atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:80 
P. M. Kitais vakarais lkl 0 vai. vakaro. • NedSliomis uždaryta. 
Budriko liadlo VALANDA leidžiama ketvirtadienio vakarais 

kaip 6-ta valandą iš stoties \VHKC, 1450 klloeycles. 

= iiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
1 Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! | 
M Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje Ę. 
1 įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & L0AH moka 3% 1 
H pelno ant jūsų sutaupu. ^ 
= Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. S 

I BRIGHTON SAV1NGS and I.OAN ASSN. | 
= 4071 Archer flve. į vakarus nuo California Ave. S 
• CHARLES ZEKAS, Sec'y # 
S OFISO .VALANDOS: = į 
S S Pirrąad., antrao. . penktad ir ftest. | Trečlad. 9 ryto Iki n v. d. ^ 
- S 9:00 ryto iki 4:80 p. p. | Ketvlrtad. !t ryto iki 8 vak. 2=: 

l̂llllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllilllill[|[iillllllllllillll!lllll|||||ig 

\m 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI ^ 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus, 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime iHdeŲ pasirinkimą 

Mes pagaminamo baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPAMY, 11-13. 
Lietuvitj krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą pirmadienio ii kelvirtadienio vakinait- Iki 9:80 
Atidarą sekmadieniais nuo 11 iki 4:Xo vai popiot 

SS 

F 

y, Y 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GEUS DIVIDENDUS! 

gusmlo priokinj langą su 65% daugiau matomumo ir 4 pėdu plo
čio užpakaliniu langu. „Synehrosifent" transmisijai nebereikalin
gas „c!nuble elutehiiig". šis naujas „cab-iorward" planas duoda 
galimybės beveik visai inžino jėgai operuoti iš sunkvežimio 
priekio. 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AMO lOAM ASSOCIATIOM 
2202 W. Ormak Rd. • Chicago 8, IfL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Pre*. • T«L Vt rglnlo 7-7747 
Sovings Insured to $10,000 by F .S .L I .C I 

mmk 

APSIŽIŪRĖK IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD FEDERAL turtas virš $35,000,000.00 
Atsargos Fondas 3,000,000.00 
STANDARD FEDERAL yra narys Fcdoral Savings & 
Ins. Corp. ir Federal Home Loan Bank System. 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

JUSTIN MACKIEWICH 
President and Manager 

STANipD FEDERAL1AVINGS 
A N D L O A N ASSOC1ATION 

O f C H I C A G O 

^Hllir 4 '19? ARCHER AVEi, CHICAGO 32 
PHONE: Virtinio 7-1141 , / 

>į5SS *m*n ZSSm =f 

•• •*•-* +4Dm&Š*m . 
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o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICACO, ILLINOIS Penktadienis, kw °' 

REAL ESTATE 

APYLINKĖJE MARQUETTE 
PABK 

Taverna ir mūrinis narnas. Gerai ei
nantis biznis; duodami užkandžiai. 
Modemus 4 kamb. butas užpakaly. 
$;">.0uo JmokSti (už biznj ir nariu*). 

Skambinti HF.mlovk 1-0278 

po 3 vul. popiet. 

BKJUL J&8TATE 

Ant kampo didelis, graAus, mod^r-
' nlskas 5 kamb. mūrinis namas; gra
žus „Duplex" daržas; garažas; alu-
miniai kombinacijos žieminiai lan
gai Ir sieteliai. Veneciškos užuolai
dos, šėtros; „California canopy" ant 
priekinių durt): turi te pamatyti Jver 
tinti; savininkas Iškeliamas J kita 
vieta. $12,000 skubiam pardavimui. 

0401 S. Išorei A ve. 
POrtsmoutli 7-3911 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. IVashingtoii St. 
Tel. DEarborn 2-2434 

— — » 

l>u namai an t vieno sklyi>o 
»0H W. 3Sth Mace 80 AKRŲ tTKIS 

Namas iš priekio turi išnuomota P r i e cementuoto kelio. Moder 

2834 So. Oakley Ave. 
Tel. VIrginia 7-6640--7-6641 

• • 

krautuve su 4 kamb. butu užpakaly; 
4 kamb. butas viršuj. 2-jų butų na
mas kieme. Abu namai duoda $90 
men. pa,amų ir 4 kamb. butų savi
ninkui. Kaina $8,000. Kreiptis pas 
savininką, tel. CF.dnrorest 3-8700. 

Skelbkites "Drauge" 

nus 9 kambarių namas. „Bank 
bara" — tvartas 40x60, , 200 
vaismedžių. $19,000. F. Kramer, 

(Koontz Lake), Walkerton 
Indiana 

f • * • i 

• • 

PIRKITE APSAUGOS BONUS 

Skip's Liquors 
5511 South Damen Avenue 

WAlbrook 5-8202 

-H IMP0RTED THREE STAR 
C0CNAC . 

190 Proof 
GRAIN ALC0H0L. . 
1947 Vintage Bordeaiu 
HAUT SAUTERNE 

CIHZAN0 
VERM0UTH . . 

IMP0RTED BEER 

v 

+ 

Fiith 

Fifth 

Fiith 

CL3 ANCUS SC0TCH 

IMP0RTED SHERRY VVINE 

. . FUth 

Case of 24 

. Fiith 

. . Fiith 

$509 

$499 

$J49 

$J49 

$779 

$398 
$J09 

REAL ESTATE 

•• 

Tripp — Alnslee apylinkėje savinin
kas parduoda už $23.600 4 mieg. mii-
rin} ,,Bungalow": gražus 8 kamb. 
narnas; gazo karsto oro apsti d.; in-
suliuota: dvigubi langai (su žiemi
niais langais) gražių plytų veranda; 
dvigubas garažas; daug priedo; art i 
parko, prekybos, susisiekimo, mo
kyklų Ir bažnyčių. Apleidžia miestą. 

PKnsaoola 0-0«01 

(5 kamb. namas: 3 mleg. kamb. 
Pajamos nuo 4 kamb. buto; 2 auto. 
garažas. Central lnifl apšildymas. Alu-
mlno langai su sieteliais. Arti baž
nyčios, mokyklos. pasiplrklrno Ir 
Roek Island stoties. Savininkas iš
vyksta iš miesto,, Parduoda už 
$16,ouo givitam pardavimui. 1124J+ S. 
Homevvood. Hllltop 6-2604. 

PROGOS OPPORTUNITIES HELP WANTED — VYRAI 

FACTORY HELP NEEDED Taverna ir užkandine" — gerai ei-
nas biznis; visi moderniški Įrengi
mai; galimybes pasilinksminimui; že A . ,- , ,•»«, wn~ *.~ « ,~„u : i 
ma nuoma; ilga sutart is; ideališka * VOUng m e n t o WOrk m c l e a n 
porai. Parduoda viską kaip stovi už U p t o d a t e p l a n t . 

618 E. 7ls t St. 
RAdolIffe 3-9327 

Beauty Shop in Bungalovv. Well 
Kstab. Bus. in bsmt. of 6 rm. Brk.; 
stoker hot vvater heat auto. water 
htr. ' Insul. .floored Attie. Kncl. slpg. 
poreb. Drapes eorniees. Blinds, 
Storins &. sereens 2-car garage. Leav-
Ing town. Prieed for immed. sale. 

10043 S. Itaoine A v. 
Call owner Cl.dargrest 3-8732 

aft. 8 p. m. 

Restoranas ir, namas; didelis 3 kamb. 
butas užpakalyje; ištisas rūsys; 
autom, pasidėsimo sklypas užpaka
lyje; gerai jsteigta vairuotojų klijen-
tora jo ideališka vieta porai. Parduo
da u y. $7,600 skubiam pardavimui; 
apleidžia valstybę dėl ligos. 

1114 \V. 18th Street 
CAnal 0-8707 

• 1—ASSEMBLERS 

• 2—STOCKROOM 

• S—SHIPPING DEPT. 

H. A. FRAMBURG& CO. 
8320 Carroll Ave. 

• • 

• 1 

Parduodamas geram stovy 6 
būtų mūrinis namas. Kreiptis— 

3189 S. Kmerald Ave. 

D Ė M E S I O 

DETROIT, MICH. 

Jieškau namų statybai 2-3 
kompanijonų. Skambinti: 

Detroit, TY 7-8486 

HELP WANTED VYRAI 

• • 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 

^ 

i 
^B 

ACME STEEL CO. 
, srūLO 

Karjerą pMeno biznyje. Tikrai ameriko
niška firma- ^md^nti visu tautybių dar
bininkus. DABAR IMAME: 

. • . • • ; • • ! • ! 

• MACHINE SHOP 
• LA0OR POOL 

o SLITTERS 
• VVAREHOUSE 
Patyrimas nebūtinas. Imame D. P. Visi 
priedai. Kreiptis — 
13500 S. Perry Riverdale, Illinois 

MALONUS 
FABRIKO 
DARBAS 

6:00 ryto iki 2:30 po pietų 
2:30 p. p. iki 11:00 nakties 
11:00 nakties iki 6:00 ryto 

Viršvalandžiai* Kafete-

MA1STO KRAUTUVE IR 
NAMAS 

Gerai Įsigyvenęs biznis Mar-
ąuette Parke. 

REpublic 7-3259 

Taverna su grąžtų 4 kamt). butų už
pakalyje: daro didelj kiekj biznio: 
vist moderniški (rengimai; prieina
ma nuoma: 6 m. sutartis; ideališka 
vieta porai. Turite pamatyti įvertin
ti; parduoda kaip stovi už $:<,<S5(> 
skubiam pardavimui. 

8734 \V. Dlveisev 
Alibiuiy 2-9123 

VYRAI 
MOTERYS 
BERNIUKAI 
MERGAITES 

CARLOADERS 
We need several strong men, 
who want steady work. Mušt 
be able to speak English. Perm. 

work 

STANDARD BRANDS, INC. ; 
2133 W. Pershing Rd. 

• SHEET METAL 
MECHANICS 

• LAYOUT MEN 

•ANGLE ROLL OPERATORS 

Nuolatinis darbas, geros darbo ! • ? » • b u d r i { * n a u J a i Pradedančią. 
Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, 5 dienų savaite, 

Nemokamas Darbo Suradimo 

PATARNAVIMAS 
Ar jus rsate maSininke (lypist) rir 
kartotekos tvarkytoja (iilc c Ink ) , par
davėja* (salcsmanj ar Kabus nrnatnin-
kas, mūsų klijentai-skclbėjai turi jums 
dauK įvairių darbo vietg. Mes mir
kti norėtumėm rekomenduoti jus b< n 
drovei kuri užtikrins jums nuolatinj 
darbą, jVj luiesitr pageidaujamus >>,.>• 
bumus. 

Ar Jieškole Gero Darbo? 
Pasiųskite sj kuponą Šiuo adresu - -

DRAUGAS, 23!J4 S. Oakley Ave.. 
Chicago 8, 11). 

Vardas 
Adresas • Miestas 
Pageidaujamas darbas 
Tel Amžius Lyt i s . . . 
Vidutinis atlyginimas 
Dienoms ar naktims ..". ; 

HELP WANTED — MOTERYS^ 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? 

GENERAL CLERK-TYPIST 

Pageidaujama patyrusi, bet im-

HELP WANTED MOTERY* 

sąlygos. 

CHICAGO METAL MFG. CO. 

3724 S. Rockwell 

Taverna ir prekes išsinešimui — ge
rai einas biznis; gerai Įsteigta apy
linkes klijentura: ant kampo; gražus 
G kamb. butas užpakalyje; 1 autom, 
garažas; ilga sutart is; prieinama nuo 
ma: turite pamatyti įvertinti puikia, 
vertę; parduoda skubiai del ligos. 

8600 S. Muskeegan 
i:.Ssex 5-0480 

Patyrę Klasės A 
T O O L d D I E M A K E R S 
$2.20 iki $2.45 į vai. 
M A C H I N E R E P A I R 
$2.08 iki $2.43 

M I L L W R I G H T S 
$1.86 iki $1.98 į vai. 

A S S E M B L E R S 
atlyginimas normaliai virš 
$2.00 j vai. 

Dienos ir nakties pakaitos REIKALINGAS PARTNERIS 
Patyręs •siuvime Ir paltų gamyboje . . 
gerai išgyvenusioje vyrų vx\bų dirb- į atdaros; priedai naktiniam, 
tuvsje. Geroj apylinkėj, puiki proga Gausūs priedai. Atvykite dabar 
t inkamam asmeniui, šaukite savinin- j R O R . C Rr R I ^ C K 
ka nuo pirmad. iki pentad. ^ 

Vftn Bui'cn 0-1077 Division of Borg Warner Corp. 
— - 5950 West 66th Street 

Priėmimo raštinė atdara kas-Saldainių — Ledų (namie gaminta) 
krautuve ir užkandine; ledams ma-

gausūs priedai. Proga naudoti 
savo iniciatyvą. Šaukite Mr. A. 
W. Peters. 

WAlbrook 5-9800 

Ar jus jie.škote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? 

STENOGRAFftS 

Patyrė, bet priimsime ir gabias prade
dančias. Malonios darbo sąlygos, jvai- & eomplomoler. r. duy wooU Lib ' ial 
rios pareigos. 5 d. sav.; atvykite asme
niškam pasikalbėjimui. 

Are you looking for a permanent 
interesting position? 

WE HA VE AN IMMEDIATK 
OPENING FOR SECRETARY 
Rxp. Bnl trained graduate with inl-
tiative aeceptable. IMeasnnt working 
eond. DiverBifled d uties. 6 day :'.:. 
h r. \veek. Bxrcl|en1 opportunity. <';i!l 
l'or int»'i\ieu' appt . 

SUperior 7-3G39 

DO YOU WANT 
A steady job. Cood \vork. eond. Em-
ployee conslderation. 

CUDAHY PACKING CO. 
Has an immodiate opening l'or :i 
eapable young man 
PAYROLL INVENTORY 

CLERK 
Exp. but al<-rt bęglnner aeceptable. 
Diverslfled iluti<-.s inelnding .typing 

THE FREDERICK POST CO. 
3650 North Avondalc 

beneflts. Kxeellent (>]>]). l'or a d u i i i v -
menl. See or call Mr. II ill. 

9101 S. Baltimore 
REgent 4-8000 

rtia* a n d r a u d i m o n r i e - S l n a : o r o ventiliacija: judri prekybos fjįen n U o 7 :30 v. ryto iki 5:00 
H J c l , c t p U l c t l A V U l n v / p i * ^ v i o t a . a n t kampo: gera sutart is; \ * 

partneris susirgo, vionas negali ap- V. VJ s e š t a d . nUO 8 : 0 0 V. r y t O 
atdirbti. Ideališka vieta porai. Kaina M . „ i . . , , 
$10.500. ik i p i e t ų . 

dai. Atostogos. 

tfr : ^ 

ATLAS BOXMAKERS, Inc. 
TURI JUMS 

A — pastovų darbą, B — geras darbo sąlygas, 
C — gausūs darbininkams priedai 
KLASCS A MAINTENANCE MEN 

Dienos darbas. 6 dienos — 48 valandos savaitėje. 
Prašytume turėti pagrindą anglų kalboje.. 

5025 W. 65th St. POrtsmouth 7-3400 

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Crawf ord Ave. 
Turime nuolatinį darbą Svarioje dirb 
tuveje ir darbininkus Įvertiname. 

GRANE PACKING CO. 
DABAR IMA 

• Turret Lathe Opers, 
• Inspectors 
• Janitors 
• Lapping Mach. Opers. 
• Milling Mach. Opers. 
• Timekeeper 
Geros darbo sąlygos. Visi priedai 
darbininkams. Proga progresuoti są
žiningiems darbininkams. Pri imame 
D. P. Anglą kalba reikalinga. Ma
tykite Mr. Cha*. Seaton. 

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

MORTON GROVE 

1400 N. MiUvmikcc Ave. 
EVerglnde 4-9518 LABORERS 

FOR 

Steel Warehouse 
Work 

APPLY 

1945 N, Cornell 
MELROSE PARK, ILL. 

Darbas su ateitim! 
Tuojau pat turime vietą gabiai 

GENERAL CLERK-TYPIST 
Imsime pramokusią mokyklą sąlygos, 
baigusią. Malonios darbo sąly
gos, jvairios pareigos, kartu ir 
skaičiavimai. Nemokamai ligo
nines draudimas ir gyvybes 
draudimas, ir „Christmas bo
nus*'. Kreiptis dėl intervievv. 

d i i r l M i V \ | . 

UNITED LOAN CORP. 
1175 E. 63rd St. 

Gera proga tremtiniams! Skubiai 
ir pigiai parduodu taverną su butu 
užpakalyje. Lietuvių apylinkėje. 

3212 So. Halsted St. 
DAnube 6-9808 

ftPDfl. 

DAnube 6-4339 

MAISTO KRAUTUVĖ 
Produktą, m$sos ir šaldyto maisto, 
BU visais patogumais. Parduodama 
» y 8 , 2 6 0 a r b a k « n u o m o J a m a ^ A W a « 
Sventad. uždara. įaukite several men in our clean up to d a r b ^ - i r *ft & a l l t e t u r e t I P a s 

date Polishing Dept. Excellent 
vvorking conditions. High pay. 

Ar domllfs nuolatiniu 
turime vietą 

STKNO TYPIKT 
Pugelduujaniu' patyriiHl. I»**t imsini<' 
mokykla' baiffiiHlu. Ma-lmiion <l;ul«i 

jvatrlOH pareigos. f> dit-mi 
gausūs priedai. Kreiptis :is-

i lK'i i iškiU ;trl).i l e l r l ' o m i <1<-I i 111 • i 
\- i e w . 

PAItlii: i{ IIOI.S.MAN <<). 
IftOO K. r» 7111 SI. 

IIY<le Pa i k ;t>2525 

DFmpHlo, kahnynfs mergaites... 
moti'ryH 

Turime nuolatinj darbą gabiai 
GKNERAL C I J E R K - T Y P I S T 

Pageidaujame patyrusios, bot imsi
me budria naujai pradedančia. 5 die
nų, 40 vai, savaitS. Malonios darbo 
sąlygos, jvairios pareigos. Kreiptis 
asmeniškai arba telefonu dėl lnter« 
vie\v. 

ACK HOSK & UI UIJF.lt CO. 
1708 S. State 
I)Anub« «-«oau 

Šis skelbimas yra moterims, ku 
rios turi viską išskyrus gerą 

l>AVII)'S SNAC'K SIIOI' 
iM:ik,\MN<:t 
P \ l > . \ \ F..M. 

Dienomis ar vakarais. Alna ir ar
batpinigiai ..tips". Valgis ir rūhai 
darbui duodami. ,,.|IIIIIS ėia p.uiks 
dirbti' -. Kreiptis — 

3100 S. Halsted 

STKKGGRAPHFJl 
Nuolatinis darbas 

THE BE8T FOODS. IXf\ 
, 281« S. KlIlKiiiiii 

S6 vai. savaitėj} žema kaina ka lo
terija; geriausios darbo sąlygos: su
sisiekite su II. <'. r»age 

Pei'sonncl _Mgr. 
Blslion 7-ftHOU 

I.Afayette 3-»0«9 
po 6 v. v. Vlrglnla 7-2005 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ", Steady wk. 
r v T T ^ W f W N w m „ M H. A. FRAMBURG & CO. 
DUOKITE JĮ KITIEMS 3320 Carroll Ave. 

HELP WANTED — WRA1 

tP 

# 

VYRAI PRODUKCIJOS DARBAMS 
® Patyrimas nebūtinas 

* 

Nuolatinis darbas 
Geros darbo sąylgos sąlygos 
Asmens ir šeimos ligonines draudimas ir priedai 

MFG. CORPORATION 
26 N. Garden Street Bensenville, Illinois 

Teletono. BeosenviUe 1600 
Galima susitarti pasikalbėjimams vakarais arba savaitgalyje 

Ar norite nuolatinj darbą, geras darbo sąlygas ir darbininkų 
įvertinimą? 

AMERICAN STANDARD 
DABAR IMAMA 

• PAINT SPRAYERS • SHEARERS 
SPOT WKLDKRS • ASSEMBLERS 

Dieninė" pamaina, gausūs darbininkų priedai. Norime, kad visi 
aplikantai pagrindinai suprastų angliškai. Personnel Office 

atdaras kasdien 8:30 v. r. iki 5 v. v. 

^ 

136th St. prie YVestern 
• 

Blue Island, 111. 
^ 

SIfLOME .fUIMS 

Nuolatinj darbg... Geras darbo sąlygas... Darbininkų jvertinima 
• MĄCHIMSTS • ENGINE LATHE • MILMTNG MACHINE OPEHS. 
Geriausias atlyginimas geriausiems vyrams. Apmokamos atostogos, 6 
apmokami Šventadieniai, mėnesiniai "bonus", 52 vai. sav., viršvalandžiai. 
Imame I). P„ reikia suprasti angliSkai. Jei norite nuolatinj darbą 

kreipkitės dabar — , 

G & G MFG. CO. 
3223 WEST FIIJUMORE 

AMERICAN CAN CO. 
• STENOGRAPHERS 

• MESSENGER-CLERKS 
Pageidaujamos su patyrimu. b<>t im
sime budrias naujai pradedančiai. 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos, 5 dienų savaitč. Gausūs prie
dai. Puiki proga sąžiningoms dar
bininkėms. Kreiptis asmeniškai arba 
telefonu del intervie\v. 

104 S. Michigan Ave. 
RAndolph 6-7300 

Ext. 259 
Room 515 

MALONUS 
FABRIKO 
DARBAS 

u 

REIKALINGA — VYRAI IR MOTERYS 
X? 

vi: 

STOP LOOKING GIRLS. HERE IT IS 
The steady job you've been looking for. Interesting office posi-
tions. Ideal vvorking conditions, good pay — what more could 
you ask? 

T Y P I S T S 
Alert beginners aeceptable. 5 day week liberal benefits. Low 
cost cafe. Active Sočiai club — Opportunity for advancement. 

Apply for personai interview 

U. S. STEEL SUPPLY DIVISION 
1319 W. Wabansia 

x= ^ 

6:00 ryto iki 2:30 po pietų 
2:30 p. p. iki 11:00 nakties 

Geros darbo sęlygos. 
Kafeterija. Apdraudi
mo priedai. Atostogos. 

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Crawford Ave. 

PLATINKITE T'DRAUGĄ" 

Dirbkite arti iianui... HUtuupykito lai
ko ir Išlaidi/-

1511,1,1 K & K l ( < ) | { l > < I I l { K 
Patyrusių, bei j)riiinsiin«' gabius pr.a-
dedanrias. Malonios darbo s^ly^os. 
jvairios pareigros, r/.niokaina llg'oni-
nf\s išlaidos šventos a lošt opos. 
Oera proga Ha^iningoms jaunoms nio 
teiinis. 
D I : \ M S O \ MAMry\("iri{i\(; co. 

1710 So. KCKI'/.IC 

Šis skelbimas yra mergaitėms, 
kurios turi viską išskyrus gerą 
d a r b ą . . . O, jūs ir tą galite 
turėti pas 

AMERICAN EXPRESS CO. 
• STENOGRAPHERS 

• TYPIST 
Pageidaujame patyrusių, bet 
bet imsime mokyklą baigusias. 
Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, pilni priedai dar
bininkams, 5 dienų savaite. Pui
ki proga išmokti ,.travel busi-
ness". Kreiptis asmeniškai. 

Mr. A. W. Harke 
20 S. Michigan 

Ar domitės nuolatiniu darbu. 
Turime vietą gabiai 

GENERAL CLERK-TYPIST 
Pageidaujame patyrusios arba Imsi
me budria naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, jvairios parei
gos, 87 vai. sav., gausas priedai kar
tu su 2-jų savaičių atostogoms po 
vienerių metų. 

šaukite Mr. Bi&Iiop 
dSl intervicw... 

ENgIewood 4-4102 

CAPIOTKRIA HEI/P 
Also for Cart woek 

Permanent ; B day — 4(t hr. week 
Time & xk for overtime 

Pd. vacatlon 
Meals & Uniforma furnished 

Apply Cafeteria Manager 
AJMERICAN CAN CO. 
6017 S. Western Ave. 

file:///veek
file:///vork
http://UIJF.lt
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ĮVAIRIOS ŽINIOS 
„Šeimininkes spausdina 

laikraštį" 
Šitokia antrašte straipsnelį 

apie Škotijos lietuvių savaitraš
tį „Išeivių Draugą" atspausdi-

Blogai su gyvulininkyste 
Kompartijos organas „Prav-

da" Nr. 57 susirūpinęs atsili
kusia gyvulininkyste Rusijoje. 
Daugelis vešlių ganyklų esą pa 

no „The Catholic Herald" v a s a - 1 v i r t o a r b a b a l o m f , a r b a * * 
r i o 1 3 d mokšniais. Pievų derlius — ze-

Ten rašoma, kad Mr. Alec 
mas. Paskutiniais metais kol
chozai iš hektaro pievos tega-

Connor Skotų B. B. C. skyriuje" v o p o ^.7 centnerius. Į laukus 
pasakojo istoriją, kaip vienin-1 neišvežamas reikiamas kiekis 
telis Škotijoje lietuvių kalba lei- ;

 mešlo. Daugelyje rajonų trūks-
džiamas savaitraštis savaite po; t a pašaro. Nereti atsitikimai, 
savaites išeina kelių šeiminiu- i k a ( j ūkiai visai neturi pašaro 
kių rūpesčiu ir pastangomis. | atsargų. Tai pastebėta Kižin-

Redaktorius, reporteris ir ko-! S i n sko> Selenginsko ir Kudarins 
rektorius yra lietuvis kunigas i k o apygardose. Daugelyje ūkių 
Juozas Gutauskas, kurio darbo! nėra reikiamų patalpų, ypač 
kambarys yra už 12 mylių nuo i n a u J a m prieaugliui, 
spaustuvės Glasgovo Sv. Ko- ū k i l * darbininkai dažnai mai-
lumbo klebonijoje. Jis j šį kraš- nos i> nauji atėję neturi reikia 
tą atvyko prieš 18 metų ir visą 
laiką dirba prie to laikraščio. 
„Išeivių Draugas" informuoja 
plačią Bcllshill'io lietuvių kolo
niją ir lanko daugelį kitų lietu
vių, kurių čia esą apie 5,000. 
BellshhTyje jų esą apie 1,000, 
kurių pirmasis čia atvyko prieš 
40 metų dirbti anglių kasyklo
se. -4 «f 

Anglių kasyklose pasibaigė, 
tačiau atvykę ir įsikūrę lietu
viai pasiliko. Lietuviškas savait 
rastis padeda jiems išlaikyti lie 
tuvių kalbą ir papročius. 

Savaitraštis yra siuntinėja
mas į P. Ameriką, J. Amerikos 
Valstybes, Kanadą ir kitas vie
tas, kur tik gyvena lietuviai. 

Pastebima, kad Škotijoje gy
venančių lietuvių tarpe labai 
maža yra tokių, kurie patys ga
lėtų rašyti ir todėl jų pagalba 
laikraščiui yra labai ribota. 
Kiekvienas atskiras žodis laik-

mo patyrimo. Kolchozuose men 
kai teveikia partiniai ir kom-
somoliški rateliai. Taip rašo pa
ti „Pravda". 

SSSR statyba 
„Pravda" Nr. 57 konstatuoja 

žemą sovietinės statybos koky
bę. Pvz., Čeliabmašstrojaus pa
statytuose namuose grindyse iš 
sišiepę plyšiai, vietomis nauja
me name nukrito tinkas, lan
gų rėmams jau iš pat pradžių 
reikalingas remontas, dar ne
baigti laiptai prie didžiojo įėji
mo jau ima griūti. Vidaus sta
tyboje neišpildytas planas. 

Ir daug kitų trūkumų, o to
kie namai iš statytojų priima
mi ir išnuomojami. 

Panašiai Kazanės statybinis 
trestas Nr. 40 užbaigė statybą 
namo Ostrovskio gatvėje Nr. 
1''6. Name žmonės apsigyvenus 
greit grindų ir koridorių dažai 

Knygų parodos 
British Museum, švęsdamas 

200 metų sukaktį ,surengė įvai
rių kraštų knygų parodą Lon
done. Sausio mėn. buvo vo
kiečių knygų paroda, vasario 
— italų, kovo mėn. ateis eilė 
prancūzų knygoms. Lapkričio 
mėn. bus paskirtas olandų, 
skandinavų ir slavų tautų kny
goms. 

Italų knygų paroda yra tik
rai vertinga ir įdomi. Yra iš
statyta A. Dantės "Dieviškoji 
Komedija" rankraštyje (pra
dedant XIV š.) ir pirmuose 
spausdintuose egzemplioriuose. 
Tai 1472 m. leidiniai, kurie vie 
nu metu pasirodė net trijuose 
miestuose: Foligno, Venecijoje 
ir Mantui. Taipgi išstatyti pir
mieji Petrarkos sonetų, Bocca-
cio "Dekamerono" ir kitų gar
sių knygų pavyzdžiai. 

Parodoje galima pamatyti 
pirmąją Italijos spausdintą 
knygą. Tai yra Lactantius'o 
Firmianus'o "Opera", atspaus
dinta Subiaco mieste 1465 me
tais. Po keturių metų (1649 
m.) pasirodė pirmoji spausdin
ta knyga Venecijoje, Cicerono 
"Epistalae ad familiares". 
Spausdino ateivis iš Vokietijos 
Johannes de Spira. Tos kny
gos atspausdinta 100 egz., iš 
kurių Britų Muzėjus turi net 
keturias. 

Turtingas yra rankraščių 
skyrius. Įdomus pirmųjų kny

gų įrišimas. Šitame mene vy
rauja Roma. Eksponatų tarpe 
yra Mykolo Angelo laiškas 
broliui Buonarrote, o taipgi 
Benvenuta Cellini laiškas My
kolui Angelui. Jis rašytas 1559 
met. 

Dainava ukrainiečių 
koncerte 

Ukrainiečių Meno Klubas Chi 
cagoje kovo 28 d. 8 v. v. Cho-
pin mokyklos auditorijoje (2440 
W. Rice Str.) , minėdamas My
kolą Lysenko, ruošia savo me
tinį muzikos festivalį. Dalyvau
ja solistas M. Holynskyj (iš 
Kanados), pianistė E. Bara-
bash, operos baritonas Ivan Ru 
dawsky, Surma Choras, sopra
nas M. Husij (iš Milwaukės), 

ukrainiečių šokėjai Plastunki ir 
Chicagos Ukrainiečių Moterų 
Choras. Į tą savo festivalį uk
rainiečiai pasikvietė ir lietu
vius : dalyvaus Dainavos Ansam 
blis su savo dainomis ir prie 
jo veikianti I. Eidrigevičiūtės 
vadovaujama tautinių šokių 
grupė. 

• Nelaimingas atsitikimas, 
sugedo: laikrodis, rašomoji-siu-
vamoji mašina, dulkiasiurblys, 
plunksnakotis — parkeris, tuo
jau praneškite Karveliui, 3249 
So. Halsted S t , Chicago 8, III. 
Tel. DAnube 6-1136, jis tuojau 
sutaisys labai nebrangiai, o jei
gu sutaisyti negalima būtų, tai 
pakeis naujomis prekėmis su 

mažyčiu priedu. 

STOP GENOCIDE 

A. A. ANTANUI LIKANDERIUI 
mirus, jo šeimą giliai užjaučia ir 

kartu liūdi. 

I. I. Jurgilai ir Stepaičiai 

8 Metu Mirties Sukaktuves 

A. I A. 1= „ 
2-nd Lt. Charles A. Rudauskas 

vx. . , - . suaižeio ir pradėjo kristi. Kai-
rasciui yra renkamas ranka. L , u . _ . 
^ .X1 . , j " , ^ . . kuriuose kambariuose nuo vi-Tai reiškia, kad savaites bėgyje 
raidžių rinkėjas turi surinkti a 
pie 15,000 raidžių. 

rimui skirtų krosnelių prirūks 
ta nežmoniškai, nors įrengimai 

i nauji ir pakartotinai remontuo-
Vienas spaustuves darbinin- |ti. 

kas turi tuojau barstyti raides, 
kai tik laikraštis yra atspaus
dinamas. Tik tokiu būdu galima 
rinkti medžiagą naujam nume
riui, nes spaustuve turi labai ne 
daug raidžių ir jos visos kiek
vieną kartą vartojamos. 

111 

Fantastiškas šventasis 
Neseniai anglų kalba pasi

rodė Br. N. McMahon knyga, 
pavadinta „St. John Sees God" 
(Gili & Son). 

Gimęs Portugalijoje, Jonas, 
sulaukęs aštuonerių metų, pa
sitraukė iš namų, buvo pieme
niu, o vėliau kareiviu. Draugau 
damas su netikusiais draugais, 
buvo gerokai nupuolęs. Kovoda 
mas prieš mahometonus, besi
veržiančius j Rytų Europą, jis 
jieškojo tik nuotykių. Grįžęs na 
mo, sužinojo, kad motina mi
rusi iš širdies skausmo del jo 
palaidumo, o tėvas, įstojęs į 
Pranciškonų Vienuolyną, taipgi 
mirė. 

Užsidegęs Jonas nutarė va
duoti krikščionis iš maurų. Pa
lydėjęs vieną portugalų ištrem
tą šeimą j Afriką, pats eme 
dirbti su nuteistaisiais Ceutos 
sustiprinimo darbus. Vos bciš-
laikydamas sunkumus, jau gun 
dėsi atsižadėti tikėjimo, bet grj 
žo j tėvynę ir pradėjo vesti kny 
gyną. Laike pamokslo jis pa
dare viešą nuodėmių išpažini
mą ir eme viešai taip griežtai 
atgailoti, kad žmones pradėjo 
laikyti jį jamišusiu. Pagal esa
mus papročius jis buvo suimtas 
ir kasdien plakamas. Jonas vi
sa priėmė kaip atgailą ir po 40 
dienų buvo paleistas. Vėliau jis 
pradėjo rūpintis ligoniais, įkūrė 
jiems ligoninę, ir dėl to šian
dien yra laikomas • ligonių glo
bėju (šalia Sv. Kamiliaus de 
Lellis). 

Knyga parašyta lengvu stilių 
mi ir gražiai supažindina skai
tytojus su šv. Jonu. 

REIKALINGAS BUTAS 

Dviem broliams I >. 1*. loikalinuns su 
patogumais nedidelis hutas arba du 
kambariai atskiru įčjiinu. Btighton 
Puik apylinke" j<\ Skambinti prieš plel 
Ir vakarais - n t o n t l e r 0-2205 

IŠNlj7)iviUOJAMA* 

Linksmai praleiskite laiką su 
dainų rinkiniu 

D A I N U O K 
12 dainų rinkinys vienam ir 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius paraše Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozus Žilevičius. 

Kaina $2.51) 
Užsakymus siųskite: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. , 

I š N I O M A V l M l I 
[ J O D G K HAliL (NVKTAINfi) 

• ir»m \\cst «:* st. 
savaitgaliu susirinkimams broliš
koms organizacijoms - - vestuvių po
kyliams, šiokiomis dienomis vakarais, 
šošlad. ir sokmad. po pietų ir va
karais. 

Saukite J. Whiston 
I" Kauk I i n 2-1080 

G kambarių apstatytas butas arba !> 
miegamieji su galimybe naudotis vir
tuve. 

5647 S. Rockwell St. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
P R I S T A T O M U 
VISOKIV RCsIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBERCO. 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
3089 S<K HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINB ATIDAIfYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais Iki 3 vai. vakaro 

žuvo orlaivio nelaimėje Army 
Air Ba.se, dov i s , Nc\v j!tfexlco 
Žuvo kovo 21 d., 11)45 metais, 
sulaukęs 22 metų amžinus. 

(«ime Chicugoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

mylimi tėveliai — Mykolas ir 
Elzbieta, i>o tėvais Gnsperaičiu-
te ; brolis Kaymond ir danu ki
tų giminių, draugų ir pažįstamu. 

laminai atminčiai mūsų bran-
fgau.s sūnelio ir brolio bus laiko
mos Sv. Mišios Sv. Kryžiaus baž
nyčioje kovo 21 d„ 1053, 8:30 
v. r. 

Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažystamus atsilankyti j 
pamaldas ir pasimelsti už a. a. 
Cliarles A. Kiidausko sielų,. 

Mes tavęs, mūsų brangusis sū
neli niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesugrįš!, bet 
mes anksčiau ar vėliau pas ta
ve ateisime. Lauk mūsų atei
nant ! 

Nuliūdę lieka: tėvai, brolis ir 
kiti gimines. 

«f 
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ONA POCIUS 
K l M K A K K A l i T : 

Gyveno 4!»:rj W. i l t l i si.., 
Cicero, UI 

Mirė kovo I !t d. lii:>U. su
laukus st) m amžiaus. 

Ohne. Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

<lu sunūs: John. marti Ana ii 
AugUSt, mati Rerniee, keturios 
dukterys: Ann Kubaitis. Cen
tas VVilMam. Koše Kassel. žen
tas John, Mario Rrovvn, žen
tas Andrc\v ir Annette hitavos-
ki, žentas Andrew, keturiolika 
anūkų, aštuoniolika. proanClltų. 
brolio vaikai: John Ir George 
Kimbark Ir Jų šeimos, Mary 
Hannahan, Lillian Sykes, Ju-
lia Speneer ir jų šeimos, ,kiti 
gimines, draugai ir pa/jstami. 

K ūnas pašarvotas A. IV1 kaus 
koplyčioje, i i 10 S. BOtu Ave., 
Cicero, III, 

l-aidoluvės j vyks šeštadienį, 
kovo UI d., iŠ koplyčios S::iu 
vai. ryto bus atlydėta j Sv, An 
tano parapijos bažnyčia, ku
rioje j vyks gedulingos pamal
dos už velionės siely. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv, Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame -visus: 
ghlltnes, draugus ir pažjstainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, dukterys, 
marčios, žentai, anūkui, proa-
mikai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tel. TO 3-2101). 

« 

A. A. 
MONIKA PUČAUSKIENfi 

GIKDŽICTC 

Gyveno 3431 S. Kmorald Avo. 
Tel. PRontlor 6-2140 

Mirė" kovo 19 d., 1,853, 4:3̂ > 
vai. ryto. sulaukus pusės am/ . 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ra
seinių apskričio ir parapijos, 
Uumstdktų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 4 1 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktė Ona. brolienė Ona Bu-
dreektenė su šeima, pusbrolio 
sūnūs: Petras ir K-dvardas Poš
kus su šeimom, g\vv. Indiana 
Harbpr, Ind., brolienė «Alloo 
Puėauskas su šeima., gyv. Phi-
ladelphia, Pa.., kiti giminės, 
draugai ir pažjstami. 

Priklausė Tretininkų Draug., 
Apaštalystės Maldos, Gyvojo 
Rožančiaus Ir Šv. Onos Draugi* 
joniH. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lltuattica Ave. 

Laidotuvės jvyks pirmadieni), 
kovo '23 d., iš koplyeios 8:3<» 
vai. ryto bus atlydėta j Ėv. 
Jurgio parapijos bažnyčio. ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionės siela. Po pa
maldų bus nulydėta i 8v. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: duktė ir kiti gini. 
Laidotuvių, direktorius Anta

nas M. Phillips. Tel. YA 7-340 1 

wn 
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A A 
IGNAS ČEPAUSKIS 

Gyveno 152(j S. 4«.)th Courl, 
Cieero, 111. 

Mirė kovo IS d., 1953. S: 15 
vai. ryto, sulaukės 89 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
žeikių apskr., Viekšnių valse., 
Pirmųjų Dargių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 3 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdinu 

žmona Uršulė (Stilingaitė) k<-
turi švogeriui: Ambraziejus Kt.i 
M ilgis, jo Žmoha Klona Ir Jų 
šeinui, Liudvikas, Kajetonas ir 
Albertas, dvi švogerkos: Agno 
Stilingaitė ir Stasė Povilaika ir 
jos vyras Jonas, uošvis Kajeto
nas Stilingis, kiti giminės, d ra u 
gai Ir pažįstami. Lietuvoje liko 
trys seserys: Petronė Plonienė, 
Zofija šitkienė. Cecilija Mažei-
kienč ir brolis Leonas .su bro-
diene Morta. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje. 1410 S. 50tJi 
Ave., Cieero, 111, 

Laidotuves jvyks pirmad., ko 
vo 33 d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Šv. Anta
no parapijos bažnyčią., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę: žmona, Svogeriai, 
švogerkos, uošvis ir kiti glm. 

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Tol. TO 3-3109. 

fA £1 

ANTANAS KUNDROTAS 
Gyveno 4203 S. Roek-vvell St. 

Mirė kovo 17 d., 1963, 3:10 
vai. ryto. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kė
dainių apskričio, llsiliškis pa
rapijos, Valatkaičiukų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Ona (Satkutė) , duktė 
Ste.lla Latakas, žentas Bruno, 
du sūnūs: Bonifacas, mart i So-
phie Ir Aleksandras, mart i Vio-
let, keturi anūkai, brolis Juoza
pas su žmona Apolonija ir šei
ma, pusbrolis Bronislovas Gun-
dl'Otas, brolienė Aleksandra 
Kundrotienė, du svogeriai: 
Pranciškus Pocius, Kdvardas 
Kegaišls. švogerka PotronSIS 
Satkienė. kiti gimines, draugai 
ir pažjstami. 

Priklausė šv. Vardo 
Chicagos Liet. Draug., 
Kp. 23S. 

Kūnas pašarvotas 
koplyėioje. 425(5 S. Mozart St. 

Laidotuvės jvyks šeštad., ko
vo 21 d., iš koplyčios 8:80 vai. 
ryto bus atlydėtas j Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenč. pa
rapijos bažnyčia.- kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sieja. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, duktč, sū
nūs, žentas, marčios Ir anūkai . 

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YA 7-3401 

Draug., 
ir SLA 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

savininko 

atrems 

«*?m85.> 

St. Casimir Monumcnl 
Company 

3914 Wesl 111 th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

AUBSNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir jvairių daiktų perkraustymus 

Taip pat persiunčiame j užsient 
pakietėlius įvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

(O 

Atlik savo pareigą, ^uigryk Ir 
ant visų laiškų bei siuntų klijuok 
"Stop Genocide" ženklelius. Tuo 
populiarinsi Lietuvos vardą ir jos j 
kančias. 

Surinktos lėšos bus panaudotos 
kovai prieš Lietuvoje vykdomą 
genocidą. 

Ženklelių ir visos "Stop Geno
cide" akcijos reikalais rafiyti: 

Lithuanian National 
Martirology Section 

1». O. Bo.\ 1202 
CLEVELAND, OHIO 

PIRKITE APSAUGOS BONUS ' Z^^ZLJJ^SZZ^^Z: 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 
Moderniškai j rengta vir
ta jvalriom nuotraukom. 
-Specialybė — vestuvės. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brangi dovana. 
Sąžiningas ir gražiai at
liktas darbas. 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. KNg. 4*5833 arba čNjc. 4-5840 

PERKRAUSTOME BALDUS 
ir KITUS ĮVAIRIUS DAIKTUS 

vietoje ir iš tolimesnių distancijų 
Patarnaujame pigiai ir sąžiningai 

KOSTAS EIDUK0NIS 
6930 So. Talman Ave. 

CHICAOO 29, II,!, . 

Tol. GBovehlll 0-7090 

Jei turite parduoti ar lsnoomo-
*, i»a?>isiieii)iiite smulkių skelbfanų 
skyriuje. Skelbimą, galite |>eruuuu 
telefonu: Vlrgiula 7-ti640. 

ANTHONY PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1416 S0. 56th AVE. 
CHICAGO. ILL CICERO, ILL. 

GRovchilI 6-6142 
HEmlock 4-2644 
T0wihall 3-2169 

' , 

John F* Eudeikii^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage flvenut 
TeL YArds T-1741-2 ir BIshop T-9481 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMUUIiANCK 1HI . \> IR NAKT| 

LICIDĖSIO VALANDOJ 
Šaukiu 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namu-

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVTC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Anibulaitsiį patarnavi- ^^ ~ Mes turime koplyčias 
mas yra teikiamai mf ^ B k v i s o s r Chicagos ir 
dietuĮ ir n a k 11. Rei- ^ t ^ J P Koselaiulo dalyse i r 
kale šaukite j M j B F tuojau* patar-

ą00^*mmi0^ naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
1075G S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65J» West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711 

Aif REDAS VASAITIS-VAHCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
33?i S. HALSTED STREET Telephone VArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

ANTANAS M. PHILLIPS 

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

T JULIUS LIULEVI6IUS ~ " 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayetle 3-3572 

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

\ 
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DTENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLIN0T9 - » - * • • J . . . ' 4 r <v~ r̂ »-o 

A. J, VALSTYBĖSE 
— Amerikon Latvi M Tėvui Je 

Kubui Siebergui 90 metų. Šių 
metų kovo mėn. 5 dieną Cam-
bridge, Mass., žymus latvių vi-

X Lietuviai —- geriausi mo • I suomenes veikėjas J. Siebergs 
kiniai. Tas paaiškėjo šiomis dte | atšventė savo 90 metų amžiaus 

IŠ ARTI IR TOLI 

nomis, paskelbus ketvirčio da
ginius Chicagos berniukų augšt 

sukaktį. Iš viso apie 60 metų 

• 
buvo latvių garbes konsulas 
Bostone. Jubiliatui linkime ge
ros sėkmes ir ateityje. (B. M.) 

— Latviu žurnalisto darbo 
sukaktis Bostone. Laivių Spau
dos Draugijos sekretorius, vie
tos Lietuvių-Latvių Vienybės 
veikėjas, nuoširdus lietuvių bi
čiulis Osvaldas Akmentins nese 
niai atšventė savo žurnalistinio 

ADLAI STKVENSON KORĖJOS FRONTE 

jisai yra paaukojęs visuome-
technikos mokykloje (Tilden I niniam ir literatūriniam darbui, 
Tt-chnical High School). Iš 2,*; ištisai pašvęstam savo tautie-1 darbo 20 sukaktį. Pirmasįs jojo 
100 šios mokyklos mokinių tik j čių labui Amerikoje ir laisvoje i straipsnis pasirodė 1932 m. jau 

.i.:~:„: *._.»._ . * „._. , T««.„;;^^ , nimo žurnale „Gintaro žemė". 
Po to sekė reguliarus kores-

4 mokiniai turėjo iš visų da-1 Latvijoje. 
lykų augščiausius pažymius (S- | Siebergs yra pirmasis iš lat-
Superior). Visi keturi geriausi 
mokiniai yra naujai atvykę lie
tuviai: Jurgis štuopis (pasku
tiniai metai — IV klasė), Val
teris Vaitkevičius (III klasė), 
Vytautas Dudėnas (II kl.) ir 
Augustinas Tijūnėlis (II kl.). 
Tenka paminėti, kad minėtas 
Jurgis štuopis buvo tos mokyk 

vių emigrantų, kuris Bostone 
įsteigė pirmąsias latvių draugi
jas. Tai labai populari asmeny
bė savųjų tautiečių tarpe. Ame
rikon jisai atvyko 1888 metais. 
Sekančiais metais čia jau buvo 
iš viso 10 latvių. Siebergui va
dovaujant, jie įsteigė Bostono 
Latvių Draugiją, kuri dar ir da 

los rekomenduotas ir labai sėk- j b a r v e ikia , tačiau iš visų steigė-
mingai išlaikė konkursinius e - - j ų t i k v i e n a s siebergs yra dar 
zaminus gauti VVilliam J. Cook g y v a s . 1 8 9 6 m e t a i s jisai prisi-
vardo stipendijai savo tolimes 
nėms studijoms universitete. 

X Kongresmano Busbey 'žo
dis. Trečios Kongresinės Apy
gardos (Marąuette Parko ir 
Beverly Hills) kongresmanas 

dėjo prie pirmo latvių laikraš
čio Amerikoje išleidimo, šis laik 
rastis (Amerikas Vestnesis) 
ėjo iki 1920 metų. Išleido eilę 
kalendorių ir religinių knygų. 

Būdamas dideliu patriotu, ke 
Fred E. Busbey (9144 So. Hoy- į|us k a r t U s lankė Latviją, kur pa 
ne. A ve) tarė šiltą ir simpatin- j skutinj kartą lankydamasis lais 
gą žodį Lietuvos adresu JAV | v o j e Latvijoje ir vedė. Pirmo 
Kongrese šio mėnesio U die-1 Pasaulinio karo metu per savo 
ną. Priminęs Vasario 15 dienos | laikraštį rinko aukas latvių pa
minėjimą ir priimtą protesto re 
zoliuciją Ashland Boulevard 

bėgėliams ir kariams, kurių dau 
gelis atsidūrė Rytuose, Rėmė 

auditorijoje, Kongresmanas pa j i a t v ių atstovybes Londone ii 
komentavo Lietuvos konsulo j Paryžiuje. Vėliau suorganizavo 
Petro Daužvardžio pasakytą j Latviu Sąjungą su skyriais 

pondento darbas Latvijos sosti
nės ir provincijos laikraščiams. 
Toliau reiškėsi sėkmingai žur\ 
nalistinėje dirvoje. Plačiau bu
vo palietęs latvių klasiką Blau-
manį ir pirmuosius latvių karo 
korespondentus. Tremtyje Vo
kietijoje irgi reiškėsi kaip re
daktorius, gi atvykęs Ameri
kon, apsistojo Dorchesteryje ir 
čia uoliai dirba žurnalistinį dar
bą. Yra nuolatinis latvių trum
posios enciklopedijos, kuri lei
džiama Švedijoje, bendradarbis. 
Jis mėgsta rinkti medžiagą, ku
ri platesnei visuomenei yra dar 
nežinoma, ir perteikia ją lengva 
me stiliuje, šiuo metu jis dau
giau kreipia dėmesį į senųjų 
latvių emigrantų buvusias k 
esamas problemas. Aktyviai pa 

KAS, KĄ IR KUR 
— Paskutinis Pakvietimas. — Chicagos inteligentams ir 

Tenepamiršta mūsų lietuvių vi- jaunimui. Visi Chicagos inteli-
suomenė, kad kovo 21 d. 7 vai. gentai ir jaunimas be amžiaus 
vakare Lietuvių Auditorijoje ir lyties skirtumo širdingai kvie 
(Bridgeporte) įvyksta Balio 3- čiami j dviejų vakarų susikau
t o skyriaus vakaras. Progra- pimą — pasiruošimą velykinei 
mą atliks Aušros Vartų Tunto Komunijai. Visa tai vyks šv. 
Bndgeporto skautės. Pakartoti P. Marijos Gimimo bažnyčioje, 
nai primename, kad iš šio va- Marąuette Parke. Pirmoji kon-
kąro pelno bus pasiųsti siunti- ferencija bus kovo 31 d. 7 vai. 
nėliai vargingoms lietuvių šei- vakare. Kryžiaus keliai ir ant-
moms Vokietijon Velykų šven- roji konferencija bus balandžio 
čių proga. Tai bus padaryta m. 1 d. 7 vai. 30 min. vakare, 
greičiausiu keliu tarpininkau- Konferencijas sakys kun. J. 
jant Balfui. Vaišnys, S. J. Po konferencijų 

šalia programos tame vaka-1 bus klausomos išpažintys. Di-

Ž S 1 u l S T i ( k a i f e j eJ k a , h a s i s u J A V a r n i iJos antros divi. aljoa vyrais bunkeryje Korėjos fronte. (jjjg. 

CHICAGOS 2INIOS 
Dovanos penkiems 

našlaičiams 
Chicagos dienraščiai deda fo

to nuotraukas ir aprašymus 
penkių visiškais našlaičiais li
kusių Hess šeimos vaikų, gy
venančių Blue Island, netoli Chi 
cagos, kurių mažiausias turi 5 
metus amžiaus ir didžiausia — 
18. ši vyresnioji dabar yra vi
sos tos našlaičių šeimos globė-

sireiškia ir Latvių Spaudos | Ja. Jų tėvas, buvęs pirmojo Pa-

'kalbą, jtraukė ją į Congressio 
nal Record, ragino kolegas ją 
perskaityti ir su Lietuvos kan
čiomis susipažinti. 

New Yorke, Philadelphijoj, Chi 
sagoje ir Clevelande. Bostono 
skyrius ir šiuo metu dar veikia. 
Šiuo metu jubiliatas yra ALTS 

X Advokatui Antanui Oliui! garbes pirmininkas. Savo lai-
fr poniai Olienei Philadelphijos j kl* su latvių delegacija lankėsi 
lietuviai ALTS seimo proga su- i Pas JAV prezidentą Hardingą 

— — I * V — * i • • * V • j • 1 ir prašė Latviją pripažinti de 
jure. Nuo 1924 iki 1936 metų 

ruošė jspūdingą pagerbimo va 
karą, kuriame dalyvavo Penn-
syivanijos gubernatorius Fine. 
Gubernatorius pasakė kalbą, iš 
keldamas adv. A. Olio, kaip Sa- x Dailininkas Kazys Varne-
nitary District prezidento, ir n s vyksta į Marianapolio ko-
kaip lietuvių visuomenės veikė- [eSW, Thompson, Conn., ten de 
jo nuopelnus. Pagerbimo iškil- j k o r uot i koplyčią. Geros širdies 
mėse taip pat dalyvavo ir Jo- asmuo paaukojo pinigų koply-
nas Brenza, Cook County iždi- č i o s dekoravimui ir darbas pra-

Draugijoje. Linkime šiam ma
loniam lietuvių bičiuliui ir atei
tyje sėkmingai darbuotis. 

(B. M.) 

DID. BRITANIJOJ 

saulinio karo veteranas, praeitą 
rudenį mirė dėl vėžio, o motina 
«*- mirė šių metų pradžioje, ga
vusi širdies ataką. Žmonė& 
jiems parodo daug nuoširdumo. 
Vien tik tą dieną, po paskelbi
mo laikraščiuose, jie gavo 30G 
laiškų, kurių daugelis su do
vanomis. Kiwanis klubas jiems 
surinko aukų $300, ir dar pla
nuoja daugiau. Viena paminklu 
bendrovė, sužinojusi, kad naš
laičiai norėtų paminklo ant mo« 
tinos kapo, pažadėjo jiems ne-

ninkas. dedamas. 

X Ihilles sveikinimas Lietu- I X Tėvas Jonas Adamavičius, 
vai. Valstybės sekretorius John |OFM., ves misijas lietuvių kal-
Foster Dulles pareiškimas Va- įDa n u o k o v o 22 iki 29 d. Šv. 
sario 16-tos proga yra atspaus i Pranciškaus bažnyčioje India-
dintas The Department of State I n a Harbor, Ind. Pamokslus sa-
kovo 2 dienos Buletenyje (žur- k ys 8 vai. ryte ir 7:30 vai. vak. 
nale) antraš te : „Greeting Sent j x K u n . J o n a s Kidykas, S. J., 
to Peoples of Baltic States". | n u o p a t g a v § n i o s p r a d ž i o s v a . 

X Iš Onos Juodkienės, turin- j žinėjęs su misijomis — reko-
čios drabužių valyklą ir siuvyk
lą „Rūta" 3255 So. Halsted St., 
Chicagoje, š. m. kovo 16 d. 2 
vai. po pietų Įsiveržęs plėšikas 
pagrobė $65.00 ir išeidamas iš-
koliojo šeimininkę, kad tokioje 
didelėje rūbų valykloje yra gė
da laikyti tik tiek pinigų. 

X Kun. V. Bagdanavičius, 
MIC, tris dienas vedė rekolek
cijas lietuvių kalba šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčioje, Ke 
nosha, Wisc. Vakar grįžo na
mo. Kun. P. Cinikas, MIC, da
bar ten pat veda rekolekcijas 
aTiglų kalba, grįš į Chicagą sek
madienio vakare. 

X Komp. A. Vanagaičio ke
turių metų mirties sukaktis pa 
minėta kovo 10 d. per Margu
čio radiją, kurią jis įsteigė. Kai 
bėjo dr. S. Biežis, o solistė Pru-
deneija Bičkienė sugiedojo pa
ties Vanagaičio kūrinį — Svei
ka Marija, akomponuojant 
muz. A. Kučiūnui. 

X Aktorius Kazys Gandri-
mas dalyvaus Maironio minėji
mo programoje ši sekmadienį 
Marijos augštesn. mokykloje, 
paskaitydamas iš Maironio raš
tų. Visa mūsų patriotiškoji vi
suomenė kviečiama atsilankyti 
J mūsų Tautos Dainiaus minė
jimą. 

lekcijomis rytinėse valstybėse, 
ateinantį sekmadienį trumpam 
sugrįžta į Chicagą ir po to vėl 
paliks Chicagą ligi Velykų. 

X Vytautas Gruzdis praeitą
jį sekmadienį gavo antrąją pre 
miją už padainavimą iš operos 
„Sugrįžk į Sorentą" per Mor
ris B. Sacks televizijos progra
mą. Vytautas dainavo lietuviš
kai iš minimos operos ištrauką. 

X Kostas Čepaitis,, gyv. Ro-
selando kolonijoje, Velykų šven 
čių proga Balfui įteikė $10.00 
Balfo 57 skyr. valdyba išsiun
čia $135.00, šiomis dienomis su
rinktus, į Balfo Centrą, kad iki 

j Velykų jie pasiektų Europą. 

X Jieva Piktužis, 10243 Peo-
ria Str., buvo sužeista, kai Af-
redo Masielo, jr., automobilis 
susidūrė su priemiesčio autobu
su prie 183-čios ir Halsted. 

X Ignas Sakalas, vienas 
„Draugo" redaktorių, vadovaus 
TT. Marijonų Bendradarbių sei 
mui kovo 22 d. 22 vai. p.p. Auš 
ros Vartų parapijos salėje. 

X N. N. paaukojo $25 Li
teratūros Fondui, veikiančiam 
prie Rašytojų Draugijos. 

X A n t Brencius Lietuvos iš
laisvinimui per Altą paaukojo 
$10.00. 

— Mirė. Nėra tos savaitės, 
kada Škotijos senųjų išeivių tar 
pe nesilankytų mirtis. Itin nuo
stolinga vasario pradžia buvo 
Nevvtongrange mieste. Sausio 
31 d. mirė Antanina Mačiulie
nė, sulaukusi 77 metų amžiaus. ^ ^ r ^ J f v _ , 
Velionė buvo uoli Šv. Kazimie- m o k a m a i antkapį parūpinti. 
ro draugijos narė. Kilusi iš Gris 
kabūdŽio parapijos. Paliko sū
nų ir dukterį. Vasario 11 d. mi
rė Andrius Akmonaitis, sulau
kęs 72 metų amžiaus. Velionis 
kilęs iš Lankeliškių parapijos. 
Visą laiką buvo Šv. Kazimiero 
draugijos narys ir net kolek
torius. Paliko žmoną, dvi duk
teris ir sūnų. Vasario 15 d. mi-

Vėl tiriamas krebiozonas 

re Marija Vilšmienė, sulaukusi 
68 metų. Velionė sirgo 7 mėne
sius. Buvo šv. Kazimiero drau
gijos narė ir didelė „Išeivių 
Draugo" bičiulė. Kilusi iš Bu
trimonių parapijos. Paliko vy
rą, tris dukteris ir du sūnus. 

— Baltu Tarybos posėdis. 
Kovo pradžioje Londono Lietu
vių Namuose buvo susirinkusi 
posėdžio Baltų Taryba. Ji iš
klausė atstovo į Birminghamo 
Baltų Tarybos posėdį prarieši-

Vaistas prieš vėžį, krebiozo
nas, sukėlęs tiek ginčų Illinois 
Universitete, vėl telkia daugelfc 
dėmesį: dabar pradėjo apklau
sinėjimus dėl jo specialus 
Springfielde sudarytas komite
tas. Apklaustas dr. Ivy, kurs 
atsisakė kuriam laikui profesū
ros, kad atsiduotų to vaisto ty
rimams. Jis tvirtina, kad dak
taro Durovics išradimui pasiek
ti platesnes mases sukliudė kai-
kurie Amerikos Medicinos Są
jungos nariai, kurie buvo užin-
teresuoti tam tikriems asme
nims suteikti teisę krebiozenu 
prekiauti, šis reikalas tiriamas 
toliau. 

Žiauri žmogžudyste 
mą apie Lietuvių ir Estų Ne-1 Road King gesolino stotyje, 
priklausomybės bendrą paminė
jimą. Taipgi buvo svarstomas 
bendras Birželio įvykių minėji
mas. Išrinkti nauji šiems me
tams Tarybos organai. Pirmi
ninku išrinktas M. Bajorinas, 
vicepirmininkais — Reinhards 
(latvis) ir dr. Aru ja (estas), 
sekretoriais — St. Šalkauskas 
ir vienas iš estų. 

— Vyskupo atsiminimai. Not 
tinghamo vyskupas Edv. Ellis 
dar nepamiršo lietuvių šventės, 
kuri Nottinghame buvo sureng 
ta sausio 11 d.* Neseniai jis, 
rašydamas laišką kun. J. Kuz-
mickiui, priminė: „Aš vis dar 
gražiai prisimenu dieną, kurią 
mes praleidome su jūsų žmo
nėmis šių metų pradžioje". 

— Šachmatininkų turnyras. 
Balandžio 11—12 d. Halifaxe 
rengiamas Anglijos lietuvių 
Šachmatininkų turnyras. Pir
mųjų vietų laimėtojams skiria
mos dovanos. Turnyre bus pra
vesta šachmatininkų klasifika
cija. Visais su turnyru susiju
siais reikalais rūpinasi J. Bru
žinskas (18, Charlesworth Gro-
ve, Pellon, Halifax). 

esančioje 6238 Higgins, rasta,? 
n u ž u dytas tarnautojas W 
Stein, 25 metų amžiaus. Jis bu
vo neseniai baigęs kolegiją ii 

Al Capones sindikatas ir 
cigaretes 

Chicagoje visa paslaptis, Kad 
dar tebeveikia Al Capones sin
dikatas, kurs dabar veržiasi pa 
imti beveik monopolinę cigare
čių prekybą mūsų mieste. Illi
nois pajamų direktorius R. L.y-
ons pareiškė spaudai, kad jei
gu nebus imtasi priemonių, sin
dikatas cigarečių prekybą pe
rims savo kontrolėn. Policija, 
norėdama palaužti tą krimi
nalistų sambūrį, daro kratas. 

Ragina laimėti Korėjoje 
Visų JAV Veteranų Legiono 

komandierius Lewis K. Gougn 
kalbėjo Morrisson viešbutyje 
susirinkusiems Cook apskrities 
Legiono pareigūnams, pabrėžda 
mas, kad Korėjon reikia priga-
benti pakankamai karo medzia 
gos ir jėgų, kad karas baigtųsi 
pergale. Pergalė Korėjoje padė
tų išgelbėti pietryčių Aziją. 

Prieš raudonųjų 
antisemitizmą 

Chicagoje įvyko suvažiavi
mas organizacijos The Catholic 
Daugthers of America; čia bu
vo priimta rezoliucija pasmer
kianti raudonųjų antisemitizmą 
Jų vadovybė skatino kongresą 
imtis akcijos dėl to. Suvažiavi
mas taipgi padėkojo prez. Ei-
scnhoweriui, kad buvo paskirta 
Clare Booth Luce ambasadore 
Italijoje. 

Mirė elektros kedeje 
Emanuel Scott, 24 m. am

žiaus, neteistas mirti už nužu 
dymą policininko VVilliam Mur-
phy. Nužudymas įvyko Scottui 
ir jo bendrininkams (kurių Ir
gi nebėra tarp gyvųjų) darant 
apiplėšimą 1950 metais. Scottas 
turėjo būti vilkte atvilktas į 
elektrinę kėdę, kurioje jis mirė 
ketvirtadienio rytą. 

Brolis ir sesuo operoje 

re bus ir dovanų, kurias gaus 
laimingieji. Visi geros širdies 
lietuviai maloniai kviečiami at
silankyti į šį gavėnios šešta
dienio vakarą ir pašvęsti kil
niam tikslui, kad sėdant prie Ve 
lykų stalo pajustume, kad mū
sų dovanėlėmis kur tai toli dė
kingai dalinasi tautietis ar ma
žas vaikelis. K. S. 

— Dr. V. Vydūno minėjimas 
Hamiltone, Kanadoje, š. m. ko
vo mėn. 22 d. Hamiltone, Ont. 
„Dainavos" salėje, 469 Bay St. 
5 vai. po pietų įvyks žinomo 
lietuvių veikėjo-filosofo dr. V. 
Vydūno minėjimas, kurį ruošia 
Maž. Liet. Bičiulių Dr-jos Ha
miltono skyrius. 

Apie a. a. dr. V. Vydūną pa
skaitą skaitys mažlietuvis dr. 

dįjį Ketvirtadienį iš ryto (lai
kas bus paskelbtas) — šv. Mi
šios ir bendra Komunija. 

Prisimindami už geležinės už
dangos persekiojamus krikščio
nis, kurie šiandien neturi ten to 
kių galimybių ką mes čia, lais
voje šalyje, kuo gausiausiai ap
silankykime šiose konferencijo
se. Nepraleiskime šios tikrai 
gražios progos! 

— Vysk. Brizgio paskaita 
Cleveland, Ohio. Liet. Bendruo 
menės apylinkės valdybos kvie
čiamas, įžymusis Clevelando 
svečias vysk. V. Brizgys, vedąs 
misijas naujojoj parapijoj, su
tiko pasidalyti aktualiomis min
timis savo paskaitoj, kuri lie
tuvių visuomenei rengiama ko
vo 21 d. (šeštadienį) 5 vai. po 

Martynas Anysas, kuris savo I pietų lietuvių salėj. Apylinkės 
laiku yra buvęs Lietuvos kor.-1 valdyba kviečia visus atvykti 
sulų Berlyne, Hamburge ir gu-j svečio minčių pasiklausyti ir su 
bėrnatūros patarėju Klaipėdo-! juo pačiu pasimatyti, 
je. Kaip jau žinoma, Vydūnas! 
mirė vasario 20 d., Detmolde, — Religinis koncertas šv. 
o buvo gimęs 1868 m. kovo 22 j Kryžiaus parap. bažnyčioje. 
d. Klaipėdos krašte. Tokiu bū- i Verbų sekmadieny, kovo 29 d. 
du tą minėjimo dieną jam su
kanka 85 metai. 

Visos Hamiltono liet. dr-jos 
ir jų nariai yra maloniai prašo
mi kuo gausiausiai dalyvauti 
minėjime ir pagerbti tą didelį 
lietuvį, tiek daug kovojusį už 
Maž. Lietuvos laisvę. 

Maž. Liet. Bičiul. Dr-jos 
Hamiltono skyrius 

— Lietuvių Bendruomenės 
Cicero apylinkės valdyba šau
kia visuotinį narių susirinkimą 
kovo mėn. 22 d. 2 vai. po pietų 
Cicero parapijos salėje. Bus pa
teikiama metinė veiklos apys
kaita, sprendžiamas persiorga
nizavimo klausimas, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rin 
kimai ir kiti reikalai. Prašome 
visus lietuvius (anksčiau ir da
bar atvykusius) gausiai daly
vauti. 

Cicero apylinkės 
valdyba 

4 vai. p,p. „Dainavos" ansamb
lis, vadovaujamas Stepo Sodei
kos, rengia religinį koncertą 
Šv. Kryžiaus parap. bažnyčioje. 
Koncerto pelnas skiriamas vie
tos seserų Kazimieriečių naujo 
namo statybos fondui. 

— „Pirmyn" choro koncer
tas šį sekmadienį, kovo 22 d. 
4 vai. p. p. įvyks Amerikos lie
tuviams gerai žinomo „Pirmyn" 
koncertas. 

Koncertui vadovaus K. Stepo 
navičius. Ištraukas iš Fausto 
ir Cavalleria Rusticana dainuos 
Oria Skeveriūtė, Aldona Nuga-
rus, Bronius Jančys ir kiti. Bi-
letas — $1.50. 

Su vaistais i P. Ameriką 
Du redemptoristų kunigai iš 

JAV išplaukė į P. Ameriką, vež 
damiesi gerą krovinį vaistų. Jie 
dirbs Brazilijos ir Paragvajaus 
misijose. v 

1^" 

ruošėsi greitu laiku pradėti dės
tyti istoriją. Jo dešinė ranka bu American Opera Co. šešta-
vo nesveika, taigi nužudytasai dienį, kovo 21 d. 8 vai. 15 min. 
buvo iš dalies invalidas. Jis bu- ; šv. Alfonso Ateneume, Chica-
vo rastas nušautas. Jį atracu. 
R. Segheti ir N. Barkulis. Jk 
policijai pranešė matę nuvažiuo 

j jant įtartiną 1942 m. Fordą su 
dviemis žmonėmis. Oklahoma 
Oil Products bendrovė paskyrė 
$2,000 atlyginimo tam, kas su
ras tuos žudikus. Policija stro
piai jų jieško. Nužudytasai ii 
jo žmona, kuri laukia kūdikic 
ir turi tik 20 metų, gyveno pas 
žmonos tėvus. 

Prieš kyšius policijai 
Prokuroras Gutnecht norė

damas sustiprinti kovą su ky
šiais, paskelbė, kad nebus bau
džiamas ar nolicininkas, kuriam 
kas siūlė kyšį, arba kyšio da
vėjas, jeigu jie praneš apie į-
vykį teisingumo organams, kaci 

goję, stato operą „II Trovato
re". Joje dainuos brolis ir sesuo 
— Teresė ir Ambroziejus Lo 
Presti. 

Įsigykite Lietuvių Rašytojų Drau
gijos 1952 m. premijuotąjį veikalą 

NEI fiS MAZALAITES 

GINTARINIAI VARTA) 
Jury komisija atkreipė dėmesį į 
ai, kad šiame veikale Autorė į-

t rasmina 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 A S" 
2S34 So. Oakley Ave., 

Chi-.-ago 8, Illinois 
Telephone • - Vlrginia 7-6640-41 

Užsakymai bus tą pačią dieną iš
būtų nubausta kita kaltoji pu- | pildyti. Knyga turi 248 psl. ir 
Be kainuoja tik % dol i IK 

Lietuvos dainiaus 
MAIRONIO 

20 Mėty Mirties 

Sukakties Minėjimas 
SEKMADIENĮ, KOVO 22 d. 

3:30 vai. po pietų 
MARIJOS AUKŠTESNES 

MOKYKLOS SALĖJE 
California ir Marquette Blvd. 

Chtoago, Illinois 
įžanga $1.00 akmeniui 

Prof. Juozas Brazaitis skaitys paskaitą apie Maironia 
kūrybą. 

Marijos Augštesnės Mokyklos choras išpildys Mairo
nio giesmes ir dainas, pasirodys ir tos mokyklos tautinių 
šokių grupe 

Dienraščio Draugo Bendradarbių Klubas, kuris rengia 

šj minėjimą, visą pelną skiria Marijos* Augštesnės Mokyk

los lituanistinei bibliotekai plėsti. 

Biletai gaunami „Drauge" ir „Marginiuose", 2511 W. 69th 

•: 

4> 


