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Kinija ėmusi Maskvai diktuoti

TEHERAN, kovo 21. — Per Prašiusi atšaukti šnipinejančią misiją ir ją pakeisti ka
sijos premjeras Mossadegh per riškai techniška. — Paprašiusi fabrikų už patirtą iš
radiją išdėstė tautai, kad atmetė
naudojimą
JUOZAS L1NG1S
ir kodėl atmetė paskutinius bri
Mūsų bendradarbis
Švedijoje
MAJORAS VILNIUS,
Europa
tų pasiūlymus ginčui dėl anglų
Gerai painformuotą švedų dienrašti „Dagens Nyheter" pasie
bendrovės nacionalizacijos iš
BERLIN, kovo 21. — Iš kelių šaltinių sklinda gandai, kad
kė žinia, kad rusų valdžios organai planuoja prievarta išgabenti
rišti.
Kinija paprašiusi Maskvos atsiimti iš Peipingo dabartinę karinių
visus žydus iš Rytų Vokietijos.
Paskutinis anglų pasiūlymas, patarėjų misiją ir ją pakeisti tokia, kuri rūpintųsi sutartais užda
_
I I Frankfurto prie Oderio
"
kurį JAV laikė teisingu ir priim viniais.
Kiek asmenų pagal sausio 3
greit turi išeit apie 30 prekinių d. potvarkį buvo atskirta, dar
tinu, Persijai nepriimtinas todėl, Tai buvę padaryta vos tik Sta
Kinija galėtų pasigaminti kari
vagonų. Pirmoji sustojimo vieta nežinoma. Prieš kokį mėnesį ėjo
kad norima kompensacijos ne linui mirus. Reikalavimas buvęs
nes medžiagas, nes Sov. Rusija
tik už nusavintą turtą, bet ir už griežtas . d r ą s u s ir faktais parem | T | £ 5 a i 5 2 £ į , f i į į k S ;
bus Lietuvos Brasta, kur žmonės gandai, kurie dabar tačiau pasi
tą pelną, kuris būtų gautas iki
bus perkrauti į plačiabėgius va tvirtino, kad į stovyklas buvo iš
n
^
M
?
! E ^ k M a ^ ° !tus brangiau imanti, o už iš jos
koncesijos
sutarties
galo.
Antra,
gonus. Transporto galutinė sto siųsta 114 vyrų, 134 moterys ir
vietų kariška misija Kinijoje imamas brangias žaliavas pigiai
siūlyta Persijos naftą parduoti perdaug savarankiškai ir dikta
tis nežinoma.
86 vaikai, jaunesni kaip 18 me
mokanti. Žodžiu, Kinija supra
bendrovei, kurios didžiausias da toriškai tvarkosi. Pasirodo, kad
Toji evakuacijos akcija, pava tų. Tokių stovyklų ligi šiol buvo
tusi, kad yra išnaudojama ir to
lininkas būtų senoji bendrovė. ji daugiau domisi Kinijos politi
dinta Jussup, pagal turimas ži trys — Saalborne, Kunersdorfe
daugiau nenorinti. Duosis maty
Atmesdamas pasiūlymus, Mos niais vidaus reikalais, negu ka
nias, bus taikoma ir Lenkijai bei netoli Frankfurto ir Silenze Rue
ti, ar įvykiai tuos gandus patvir
sadegh pareiškė viltį, kad bus riškais „patarimais".
Čekoslovakijai. Sakoma, kad jau geno saloje.
tins.
gauti nauji pasiūlymai, kad ga Teigiama, kad prie Kinijos ar
vasario 5 d. 346 žydų transpor
lop bus susitarta ir kad diplomą mijų štabų sovietai paskyrė dau
t a s iš Prahos išvyko Lvovo link.
tiniai santykiai su Anglija bus gybę MVD karininkų, kurie Švais
Šios žinios atėjo iš Rytų Vo
I
atnaujinti.
kietijos saugumo organams arti
tosi po kraštą, rinkdami įvairias NEW YORK, kovo 20.
žiniaTir j l ^ T i u n t i n ė j a l sovietų J A V a t s t o v o Paraginimą svarsmų sluogsnių. šioje ministerijoje B E R U N , kovo 21. — Nors
karo žvalgybos skyrius Vladivos W į Pozityviai nusiginklavimą,
y r a specialus skyrius žydų klau sovietų gubernatorius Vokietijo
sovietų atstovas Zorin vakar J T
simams. Jam vadovauja tūlas je gen. čuikovas atmetė trijų va
toke ir Chabarovske.
Modelis slėptuves, kuri yra įrengta Nevados atominių ginklų
Walter, buvęs gestapininkas iš kariečių komisarų protestą dėl
Kol Stalinas buvo gyvas, Mao politinėje komisijoje pareiškė,
bandymo laukuose. Vakar ten įvykdytas atominis sprogdinimas
KAIRAS, kovo 21. — Nauja Tze-tungas kantriai rinko žinias kad tame reikale Sov. Rusijai nė
Heydricho skyriaus, šis specia britų bombonešio numušimo, ta turės parodyti, ar tokia slėptuve galės apsaugoti žmonių gy
sis Egipto režimas pripažino, ir tylėjo, bet po Stalino mirties ra ko taisytis, nes ji jau patie
čiau pareiškė apgailestavimą, vybę ir sveikatą nuo atominės bombos sprogimo pasekmių. (INS)
lus biuras pavadintas P 6.
kad ekonominis skurdas krašte jis save laiko „Azijos Leninu" ir kusi eilę pozityvių pasiūlymų,
Tas skyrius ir parengė įsaky kad žuvo 7 anglų lakūnai visai
didelis ir jis pašalintinas tik pri nesąs linkęs pakęsti Kinijoje ne kaip antai atominių ginklų naumą apie žydų evakuaciją prievar nepageidaujamam incidente. Čui
sitraukus svetimų kapitalų ir kontroliuojamų
ta. Įsakyme t a r p kitko sakoma: kovas atmetąs protestą todėl,
Sov. Rusijos d o J i m o uždraudimas, didžiųjų
technikos pagalbos.
Visi žydai, įtraukti į skyriaus kad anglų bombonešis buvęs so
agentų, kuriais pasirodė esanti i J ^ ^ ų į^įjį*
ffi^.5!^
Pirma
liepta
sutvarkyti
visus
ginčus
su
Italija,,
ypač
Darbų planavimas pavestas sovietų tariamai karinė misija su liu sumažinimas, bet visi tie jos
sąrašus, tūri būti t a r p 16—23 va vietų zonoje ir nepaklausęs įsa
Triesto klausimą.--Po to gali tikėtis saugumo garantijų tautinių išteklių plėtimo įstaigai,
sario pasiruošę išvykti už Vokie kymo nusileisti.
savo atšakomis. Šitoji turinti ap pasiūlymai buvę atmesti. Nelauk
kuriai pavesta 60 mil. dol., pir leisti Kiniją, o jos vieton atvykti tina todėl, kad Sov. Rusija galė
Bet, anot Čuikovo, tokios rū
tijos ribų.
LONDON, kovo 21. — Jugo-'
moje eilėje įsakant padaryti dau tikrai karinė misija, kuri būtų tų taisytis, nes tame klausime ji
Paliesti asmenys bus gabena šies incidentai nepageidaujami slavijos Tito baigė pasitarimus ir
tikrai
mi su visais savo šeimos nariais. ir, kad daugiau tokių nebūtų, pa šiandien apleidžia Londoną. Jo
y r a padariusi daugiau už
giau naudingos žemės pravedant Kinijos" armijos"štabo valdžioje^ ,
Krovinio leista pasiimti 50 kg siūlė susitikti britų ir sovietų užsienio reikalų ministrui Popo- a V i a C I J O S V a a O V Y D ę drėkinimą, pagerinti kelių tink
tuos, kurie ją kaltina.
Esą pareikalauta, kad misija ' Višinskis grįžtąs į New Yorkiekvienam asmeniui.
atstovams saugumui ore aptarti. vič buvo suteikta garbė kalbėti
WASHINGTON, kovo 21. — lą Nilo deltoje ir įvesti krašte
nutrauktų slaptų šifruotų prane ką kovo 26 d. jau su Molotovo
Išgabenti numatyti asmenys Čuikovo nota adresuota britų Anglijos parlamento neoficialia Resp. sen. Flanders iš Vermont geresnę kviečių ir kukurūzų rū
šimų siuntinėjimą į sovietus ir instrukcijomis, bet tik nepatai
pradedant vasario 2 d. turi būti komisarui, o nuorašai persiųsti me posėdyje, kur šis pareiškė, apkaltino aviacijos vadovybę, šį.
net iškeltų iš Peipingo į Vladi somi optimistai viliasi, kad jis
surinkti j surenkamąją stovyklą prancūzui ir amerikiečiui. Vaka jog Jugoslavija yra abiem kojom kad ši klaidingais pranešimais JAV pažadėjo duoti kiek pini
vostoką sovietų ryšių bazę. Taip galįs atvežti naują Sov. Rusijos
Frankfurte prie Oderio.
riečiai nori aiškintis, kad sovie Vakarų bloke ir kariaus jo pu apie lėktuvo apšaudymą prie gų ir technikinės pagalbos pa
gi esą pareikalauta atšaukti so
Toji akcija paliečia 423
tiškoji pusė daro padėties švel sėje karui kilus.
Kamčatkos vedanti psichologinį tyrinėti kaip geriau konservuoti vietų ryšių karininkus, esančius kursą tarptautiniuose santykiuo
se.
šeimas. Surinktųjų skaičius dar ninimo mostus. Be šio paskuti Anglijos katalikai buvo labai karą su Amerikos tauta.
Egipte taip brangų vandenį, drė prie kinų dalinių Korėjoje.
nežinomas. Akcijos paliestie niojo užregistruoti dar šie mos nepatenkinti Tito pakvietimu ir
Anot senatoriaus, sunku tikė kinti laukus ir panaudoti vande
• Buv. gub. Stevenson baigė
Jei gandai būtų tikri, tai so
siems turi būti pranešta, kad jie t a i : įsakyta ilgais apžiūrėjimais visos jų organizacijos, protesto ti, kad tiek toli nuo savo ba nį elektros energijai gaminti.
vizituą Japonijoje ir Korėjoje ir
vietų
kišimuisi
į
Kinijos
vidaus
bus gabenami į „sritis, kur jie netrukdyti trafiką plentu, jun ženklan, visą savaitę organizavo zės nuskridęs bombonešis turėjo
Rengiamas naujas įstatymas,
persikėlė į Formozą, kur šian
reikalus
būtų
suduotas
didelis
galės savarankiškai gyventi, pri giančiu Berlyną su V. Vokietija; specialias maldas už persekioja būti arti Kamčatkos, kad pasi palengvinąs svetimų kapitalų in
dien kalbasi su Chiang Kai-shesilaikydami autonominės konsti Čuikovas padarė mandagumo vi mą bažnyčią, kad parodytų savo rinktų davinių apie regiono me- vestavimą, apsaugojant savinin smūgis (juk už panašius dalykus ku.
tucijos".
zitą Amerikos komisarui; atida solidarumą tiems herojiškiems tereologines sąlygas. Jis mano, kams pelną ir kapitalo repatria Jugoslavijos Tito nuo Maskvos • Gen. Sosnoivski, lenkų egzinusisuko). Kas norsjftiftrai yra,
Žydų sluogsniuose vakarų Ber rė susisiekimą kanalu, uždarytu kunigams, vienuoliams ir pasau kad bombonešis jieškojo ko kito, ciją.
linės vyriausybės Londone gal
nes kaipgi išaiškinsi paskelbimą
lyne neabejojama to žygio tikru nuo pereitos vasaros vidurio ir liečiams, kurie kenčia Jugosla kad jis neturėjo ten būti ir be
va, lankosi Kanadoje ir Ameri
apie
ambasadoriaus
keitimą
Peimu, tai yra toji beatodairinė re jungiančiu vakarines Berlyno zo vijos ir kitų komunistų valdo reikalo jautrius Rusijos nervus
koje.
gistracijos išdava, ši registraci nas vandens keliu su V. Vokieti mų kraštų kalėjimuose ir kon dilginti. Senatorius įtaria, kad
ROMA, kovo 21. - Komunis- ( C i n S e t o k i u laiku, kada Stalinas
• Buv. prez. Trummias su šei
dar nebuvo palaidotas ir sovietų
j a prasidėjo gruodžio ir sausio ja.
aviacijos
vadovybė
dramatizuo-^tam
paimant
Albanijos
valdžią
ma išvyko mėnesiui į Havajus.
centracijos stovyklose.
radijas
davinėjo
žinias
tik
apie
mėnesiais. Registracijos nuosta
ja įvykius todėl, kad padarytų 1944 m. rudenį, ten buvo 84 ka
Iki San Francisco nuvykti HarTeigiama, kad pasiektas pla
Stalino
gedėjimą
ir
transliavo
tai, taisyklės ir kitos priemonės
kongresą nuolaidesnį milionams talikų kunigai ne vienuoliai, o
riman pavedė jam savo privatų
tus
susitarimas
politinėje,
ūkinė
dabar jau smulkiai žinomos.
šiandien 54 jau yra nužudyti, 19 muziką.
skirti.
traukinio vagoną.
je ir karinėje srityje, tačiau An
Gavę
tokius
kinų
reikalavi
Saugumo ministerijos P 6 sky
kalėjime — skelbia žinių agentū
• • 18 metų sulaukę jaunuoliai
glijos
vyriausybė
atsisakiusi
da
ISTANBUL,
kovo
21.
—
Dar
rius š. m. sausio 3 d. gavo slap
ra Fides iš paskutiniųjų pabė mus, Malenkovas su draugais su Vengrijoje galės balsuoti ir būti
tą komunistu partijos centrinio ir vakar stiprūs požeminiai smū. bar pasirašyti savitarpinės pagal
PARIS, kovo 21. — Le Monde gėlių žinias surinkusi. Nužudy prato, kad reikia griebtis gudru renkami į viešas institucijas —
bos
paktą,
ko
labai
norėjęs
Tito.
komiteto išdirbtą įsakymą. Įsa giai purtė vakarinę Turkiją ir
korespondentas savo studijoje tųjų tarpe y r a Durazzo arkivys mo, nes jėga čia nieko nepasiek nutarė Vengrijos parlamentas.
Tai
pažadėta
padaryti
tuoj,
kai
si: juk Kinijai suvaldyti jos
kymas bus vadovas kaip pasi salas t a r p Turkijos ir Graikijos.
apie padėtį Indokinijoje rašo, kupas Prennushi.
elgti su „tais Vokietijos demo Bent 4 Turkijos miestai prie Dar
Dvasininkai Albanijoje ypatin daug reikia. Tat tuojau pakeis
prieinančiose
kratinėje respublikoje gyvenan danelų sąsiaurio
gyvena Ho-Chi-minh (komunis gai žiauriai kankinti, štai keli tas ambasadorius (jam daug kal
to
klausimą.
Tito
buvęs
„labai
iš
čiais asmenimis, kurie pagal Vo provincijose yra kaip ir visai su
tų vadas) vyriausybės kontro kankinimo būdai: kaulų laužy čių primetant), kad būtų galima
mintingas"
ir
supratęs
Anglijos
kietijos įstatymus (Nuernbergo griauti. Nuostoliai yra milioniliuojamoje teritorijoje, toji vy mas, prapjautos žaizdos druska išgelbėti kitus postus. Bus at
padėtį.
įstatymus) nėra arijai, o mai niai, o žuvusiųjų skaičius gali
riausybė kontroliuoja du trečda- trynimas, kojų merkimas į ver šaukta ir kitų pareigūnų, o nau
būti didelis — gelbėjimo koman
šyti"'.
Išnėrė povandeninis
laivas liu krašto teritorijos, suima 55 dantį vandenį, karštu geležiniu jiems ir likusiems seniems duo
Pagal šį potvarkį turima imtis dos iš krašto vidaus dar neuž su 23 vyrais, išbuvęs po vande- proc. ryžių derliaus ir operuoja daiktu atskirų kūno vietų degi- ti įsakymai atsargiau elgtis, sa
mezgė ryšio su katastrofos pa niu 60 dienų. JAV laivynas darė dvi iš trijų mylių Indokinijos ge- ,nimas, elektros srovės per kūną ve Kinijos valdovais nelaikyti.
ši u priemonių:
.
.
|
- ~ ~ . - v . ^ . w + *. » i m v ^ u t u i cto-J-U U V 1 1 » k l i j ų
Visi minėtos kategorijos asme liesta sritimi, kuri turtinga ka- bandymą - norėta patirti kiek ležinkelių.
paleidimas, laikymas iki kaklo Žodžiu, bus pakeista taktika, bet
nys, tarnaują valstvbės ar par syklomis ir gera dirbama žeme. ilgai įgula gali būti pasinėrusi,! Jis daro išvadą, kad dauguma pamerktą išmatų srutose ir t.t. ne tikslai. Ar Mao Tze-tungui to
Spėjama, kad žuvusių bus apie
tijos istaisrose. turi būti iš dar
nes atomine energija varomas Indokinijos žmonių simpatizuoja' Žinioje pridedama, kad revo- užteks, tik ateitis parodys. Mas
bo atleisti, žinoma, jeieru sausru- 2000 asmenų ir tiek pat sužeistų. laivas galės ilgai išbūti kelionė- Ho Chi-minh arba y r a neutra-.Hucija ryja ir savo vaikus. Scu kva betgi mokės daug nemalonių
kąsnių praryti, k a d išlaikytų Kimo ministerija nepadarytų ko
jelūs. Antikomunistinė vyriausybė tari miesto saugumo policijos
n i
savo
kiu išimčių.
sąjungininke, nes tai
• 1000-ji diena buvo w vakar nepopuliari todėl, kad yra pran- agentas leitenantas Kcira gavo ^
l
a
b
a
i
s
v
a
r
b
u kariniai ir
Visi paliesti asmenvs turi būti
už kažkokį nusikaltimą 15 m e t ų
Politi
kaip vyksta Korėjos karas.
, cūzų sąjungininkė.
ištardyti ir ištirti dėl jų santy
kalėti, už ką labai įsižeidė ir niai.
N E W YORK, kovo 21. — Slap
kių su „konspiratvviais bei vals
Pablo Picasso, žymusis Pary
teisme išpasakojo viską, kaip Kitas gandas dar įdomesnis:
tame Saugumo Tarybos posėdy
tybei priešininkiškais sluogsžiaus dailininkas, papeiktas
komunistai jį mokė „rinkti me būk tai pareikalauta išnuomoti
je Sov. Rusijos atstovas nomi
komunistų už blogą Stalino
niais".
kelis karo medžiagų fabdžiagą" prieš katalikų kunigus, Kinijai
navo Indijos premjero seserį po
.,
«...
..i portretą — paveikslas neroAsmenvs. įtarti esa „valstvbės nią Pandit J T generalinio, sekre
i kad j a pasiremiant būtų galima n k u s Sibire 5 metams, kad patil dąs socialistinio realizmo. (INS)
priešininkais", privalo būti ati toriaus vietai, tačiau ji gavo tik
katalikų bažnyčią
Albanijoje
duoti teismui. Tu asmenų t u r t a s 2 balsus (Rusijos ir Libano), su
sunaikinti. Jis tiksliai vykdęs
pereina valstybės žinion.
įsakymus — pats padėjęs bažny
silaikė 8, prieš balsavo vienas.
čiose ginklus ir pats juos „sura
Asmenvs, paliesti anksčiau mi
Veto teisę turintiems vėl pa
— Gary Cooper pripažintas geriausiu 1952 m. kino artistu,
dęs". Už tos paslapties išdavimą,
neto įstatymo (Nuernbergo įsta
o Shirley Booth — geriausia artiste. Geriausia metų filmą pripa
vesta privačiai tartis ir rezulta
teismui telefonu su sostine pa
tymo), ir asmenys „biia darbo,
žinta „The graetest show on earth".
tus pranešti kitą antradienį pa
sitarus, Kcira buvo nuteistas
kyšininkai bei prievartautojai",
skirtam Saugumo Tarybos posė
— Už laikinąją taikos sutartį su trimis Vakarų okupantais V.
mirti ir sušaudytas.
žmonėms apsaugoti, turi būti at
Vokietijos parlamente balsavo 226 atstovai, prieš 16k, o du susi
džiui.
skirti ir paskirti produktyviam
laikė. Už Europos armijos paktą balsavo 22\, prieš 165, du susi
Kalendorius
Maskva niekad neužmirš Indi
darbui. Atskyrimas liečia visus
laikė. Senatas tą pačią dieną pritarė sutarčiai dėl reparacijų mo
šeimos narius. Turtai pereina jai priminti, kad už Pandit ne
Kovo 21 d.: šv.
Benediktas. kėjimo žydams.
balsavo nė viena vakarų pasau
valstybės žinion.
Senovės: Lingaila ir Alpė.
— Popiežius Pijus XII jau pradėjo teikti masines audienci
lio valstybė. '
Kovo 22 d.: Kančios sekmadie jas ir sakyti kalbas, tačiau į audiencijų sales atnešamas kėdėje.
Ši registracija, buvusi pagrin
nis.
du visoms kitoms priemonėms KAIRAS, kovo 21. — Egiptas
— Žydų centras vakariniame Berlyne praneša, kad iš Vokie
Oras Chicagoje
prieš žydus, buvo baierta pernai ir JAV pasirašė sutartį parengti
tijos sovietų zonos ikšiol tepabėgo tik 20 proc. ten buvusių žydų.
80,000
akerių
žemės
ir
ten
įkur
gruodžio 2 d. Tos medžioklės gro
Minkštas ir lietingas oras. Dabar jau daug nelauktina, nes dauguma yra seni ir gyveno prie
Višinskis
Prancūzijoje
priima
prancūzų
komunistų
gėles.
Iš
už
dinti
16,000
šeimų.
Egiptas
į
fon
bis buvo 912 „tikrų žydų" ir
Temperatūra kilsianti iki 60 glaudoje, iš kurios išeiti ne taip lengva.
sienio
reikalų
ministro
pašalintas,
Višinskis
ištremiamas
į
New
1,008 „maifiytų" šeimų, kur šei dą deda 15 mil. dol., o JAV —
— Čekoslovakijos parlamentas susirenka šiandien naujo pre
York eiti nuolatinio atstovo prie Jungtinių Tautų pareigų. Grįžta laipsnių.
10 mil. dol.
mos galva y r a pusiau žydas.
Amerikon kovo 26 d.
*- *©* gįĮ^
Saulė teka 5:53, leidžiasi 6:04. zidento rinkti arba konstitucijos
keisti.

Bus ištremti, atrodo, Lenkijos it Čekoslovakijos žydai,
ne* perdaug arti laisvų valstybių sienų

Čuikovas rodo
taikių ženklų

Senas kursas

Egiptas vilioja
svetimus kapitalus

Tito negavo formalaus pakto
Senatorius įtaria

Žiauriai kankino

Turkijos katastrofa
labai nuostolinga

Liūdni faktai

SySCftSffi'SS i-jtftSMr £=*

Indijos Pandit
Lie vietos negavo

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA

*

>
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
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ŠEŠĖLYJE
BKN. BABKAUSKAS
Poezijos Amerikoje mes nebemegstame, 'Absolįuiine niūsij
laikraščių . dauguma, jų tarpe
net tie, kurhj redaktoriai pa
tys poetai, poeiijuJ neleidžia pa
sirodyti. Tasai anaiptol negar
bingas reiškinys yra ne tiek
poezijos krizes, kiek mūsų skai
tingosios visuomenes sumedžiagejimo bei suprozčjimo liudy
tojas. Gryniems amerikiečiams
ir kitokiems -iečiams tatai yra
nei gėdinga, nei skandalinga.
Betgi mes, lietuviai, savus ku
nigaikščius atidavę lenkams, pa
tys išlikome kaip tauta tik sa
vo dainomis ramindamies, guosdamies, linksmindamies.

, pasidarė mums garbinga,
iv
griūv*nčioa pilys prabilo, ir mii
žinų kapai ataivere tik gyvo
jo M a i r o n i o
šešėlyje.
Lenkomanija apsvaigusiuose
dvaruose, kurie ligi pat XIX
šimtmečio pabaigos šiaip a^
taip buvo vieninteliai kultūros
židiniai. Lietuvoje, kiekvienas
lietuvybės bandymas geriausiu
atveju buvo pasmerktas pajuo
kai, o lietuviškoji dvasia turė
jo išsilaikyti tamsiose pastogė
se mūsų žemes kurmių, ilgus
šimtmečius
turėjusių
pakelti
dvigubą nelaisvę, tautinę ir as
meninę. Lietuviškoji mintis pa
daliau įsiveržė ir į tas Lietu
voje nelietuviška kultūra spin
duliavusias salas, ir taip jauno
ji Lietuva išvien ima traukti
nebe Mickevičiaus, o M a i r o 
nio šešėlyje.

ir ne įtakoje, visdelto M a i r o  do ir revolverį, bet policijos la
n i o š e š ė l y j e . O ir naujau boratorija nustatė, kad ne tuo
šioji mūsų poezija, nekartą są revolveriu buvo įvykdyta žmogmoningai mėginanti poeziją va- L.dyste, o ir nukentėjusios au
duoti iš poezijos formų, dažnu kos šių trijų vyrukų su pilnu
atveju lieka tokia nuogai ryški tikrumu negalėjo atpažinti.
nebepoezija M a i r o n i o
šesėlyje.
Du žuvo lėktuve
Maironis — idėjines ir tau
Du chieagiečiai — M. Shutines kovos poetas. Nepriklau
Uen, 29 m., ir jo pusbrolis R.
somybes kovose Maironio dai
Oenning, 38 m., — žuvo kai pir
na uždega savanorį; priešų grė->
mojo iš jų lėktuvas sudužo ir
mes metu Maironis įkelia ko
vingą nuotaiką; sunkiomis grį užsidegė nukritęs Floridoje.
žusios nelaisvės dienomis Mai
ronio poezijos lieka nepamaino
ma viltis ir paguoda. Lietuva
I'ilniį i n f o r m a c i j a a p i e buiikiot a ir b i l i e t u s g u l i t e g a u t i t a ' p
darbininką darbe, tarnautoją
p a t pus šio k o m i t e t o n a r i u s :
prie stalo, partizaną miške Mai
Re v. E. Abromavičius
ronis stiprina tomis klasiškai
Rcv. I. Albavicius
Stanley
Balzckas
nesudėtingomis
formulėmis.
Capt. Wm. Balsvvick
„silpnas kelia, tvirtas griūva",
Wm. Bonnctts
James Blakoly
„pagimdys vargai galiūnus". Ii
Ben Bohac
eina priešo persekiojamas lie
I)r. Sylvester Bronza
Julius Bronza
tuvis, toks pažemintas ir, ro
Beinard Burke
dos, pasmerktas savo tėvų žt .
l'Yed Busbey
t
meje, o vienok dvasia didus ii
Stanley Cibulskis.
Rev. P. C.inikas
karingas nuostabiai užburian
Rt. Rev. Msgr. V. Cooke
čio M a i r o'n i o š e š ė l y j e . ;
Rev. Frank Coylc

I r Aušra, tas pirmasis mūsų
tautinis . laikraštis, nuo kurio
pasirodymo šį menes j suojo ly
giai 70 metų, poezijai ir dai
noms plačiai bUvo pravėręs var
Nepriklausomosios
Lietuvos
tus, nelyginant literatūros žur
nalas. Rase ten eiles ūkininkai laisvasis jaunimas užplūsta įvai
Ak, ir mes šioje svečioje scir policininkai, daktarai ir be- {**& ,mokyklas,
kurioms dvaI1W
177
?'?"";
7
I m « e , aWdūrę p r i # lengviauiu*
ti
apoteo- ', P a .l Jy S.i n ..
Ui sinj pagrindą, Lietuvos Lietuvos
bbandymą
a n d v m a nnaujos*
a u i o s u sa_
zę,
duoda
Maironis.
Kitų garbingų eiliuotojų ir eili
lygose likti savimi, nekartą papraeities
meile,
lietuviškos
gam
ninku tarpe toje pat Aušroje
j lūžę vel atgyjame tik Maironio
kaip tik pirmą kartą su sava tos grožis, paties poezinio _žo- j ^
^ neDcnu
poezija pasirodo Maironis. Auš- \*&Q pamėgimas
Įauga mūsų jaučiame, kiek už tai, kad teoeros, Varpo, Tėvynės Sargo ir j a u n i m o dvasion M a i r o n i o same lietuviškai gyvi, esame
kitų spaudos draudžiamojo lai- ,s e s e i y j e.
skolingi Maironiui. Ir sekma
kotarpio leidinių buvo paskelb- ' „Išnyksiu, kaip dūmas, ne- dienį lietuviškoji Čikaga renka
ta gausybė įvairių autorių poo- j blaškomas vėjo, ir niekas ma si savo pastatyton Marijos augs
gijos, ir visa toji poezija kuk- nęs neminės" — šiais žodžiais, tesnio jon mokyklon pabūti va
liai atsidūrė M a i r o n i o š e- j parašytais dar anais spaudos landėlę su Maironiu. Renkamės
sėlyje.
j nelaisvės laikais, Maironis ban- ne tiek pagerbti savo Tautos
Pakildama iš sunykimo, tau- dė įžvelgti savo, kaip poeto, a- Dainiaus, kuris patsai sava poe
ta dvasinės atramos gavo sa- teitj. Asmeninė ar bendruomej- zija eis nepalyginamai pagar
Vo didingoje praeityje, kurios ninė patirtis žino daugybę „de bus per daugelį mūsų kartų,
nepajėgė nuslėpti mūsų kaimy- ja", tačiau Maironio atveju tie pavergtų ar laisvų, garbingų ar
niniai priešai ir į kurią, kaip į j jo paties žodžiai, deja, nepa- pažemintų: renkamės savo tau
švyturj,
Įsižiūrėjo švintančio sitvirtino. Tiek tepasakyti būtų tinės gyvybės atgaivinti M a i 
mūsų amžiaus skelbėjai Dau- ipermaža, kadangi tai parody- r o n i o š e š ė l y j e .
kantas ir jo ištikimas įpėdinis I tų aiškų mūsų nežinojimą poeBasanavičius, kuriam 35 metų j to ir tautos santykių, kurie ir
tarpe teko paskelbti aušrą 'Dantės ir Šekspyro, ir Hugo
(1883) ir patekėjimą (1918). ir Gėtės atveju plačiosiose tau
Eilėraščiais ir dramomis, pasa tos masėse apsiriboja tik pa
Piešimai benzino stotyse
kojimais ir studijomis buvo ke- čiais vardais, bet ne kūrinių
liama toji graži ir pagražinta I žinojimu ir mokėjimu. Mūsų gi
Po šiurpios žmogžudystės Ok
Lietuvos praeitis. Bet. pilnai at- | Maironis, kaip ypatinga ne tik I j a } l o r m i Qil Products bendrovės
gijo ir visuotinai prigijo jinai j tautinė, bet tarptautinė išimtis, ; b c n z į n o stotyje, kur buvo nu
su Vytauto galybe, su milžinu savo dainomis ir eilėmis taip ' žudytas tarnautojas G. Stein,
kapais, Trakų pilim ir dunksan- j nuostabiai greit įėjo į jaunuo- apiplėšimo tikslu, panašūs api
čiais Vilniaus rūmais tiktai Mai j menę ir kariuomenę, ir visuome plėšimai
įvykdyti dar trijose
ronio poezijoje. Ir toji praeiti:*, nę. Daugybė didelių ir išdidusių benzino stotyse. Čia taip pat bu
Vardų, ilgos gretos vadų ir va vo surištos apiplėšimo aukos ir
deivų, .ainisterių ir filisterių, iš jų atimta po keliasdešimt
ATVYKSTA Iš NE\V VOBKO
gražių moterėlių ir garbingų po dolerių. Policija areštavo tre
nių, nors kūnai dar juos tebe- jetą vyrukų, važiuojančių įtar
| nešioja, tyliai jau spėjo įčaykti tinu automobiliu. Pas juos rat mirusio
Maironio
š o š ėi i y j e.
Mūsų poezija nepriklausomy
bės laikais šuoliais žengė praš
matni, įvairi ir įmantri. Antro
jo dešimtmečio metu daug pre
mijuotų ir eilė nepremijuotų
poezijos; knygų bei knygelių
• •
tvirtai ir savarankiškai įsispau
dė mūsų literatūros įėmuosna.
Daugelis poetų turėjo pakelti
lengvesnę ar sunkesnę iš Mai
ronio išsivadavimo kovą, pa
čios aktualios kovos metu ne
Prot". J . B r a z a i t i * a t v y k s t a iš
New Yorko į Chicagą ir ry
kartą skelbę Maironio atgyvetoj (kovo 22 d.) 3:30 vai. p.p.
nimo naujieną, tik pati toji nau
skaitys paskaitą apie Mairo
jiena seniai atgyveno, o Mairo
nio kūrybą Marijos Augštesnės Mokyklos salėje. Visi kvic
nis vis tebelieka gyvas, ir di
ėiami pasiklausyti gero žy
dieji mūsų pomaironiniai lyrikai
maus kalbėtojo įdomios pa
jaučia garbę būti ir kurti, kad
skaitos.
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Rev. L. Curc
RiehanJ J. Daley
John Dimša
John J. Duffy
John Evana
N a i m e Fisher
John Ford
Peter P. Gaddy
Eclvvard Callagher
Stevc Gay
Rev. W. Gentleman
John

į r =

Rev. P. Katauskas
Mrs. Harriett Kamin
Joseph K a m i n
John Kazanauskas
ITOJI. Judffe Thomas Kkiczynski
Al Kumskis .
Dan Kuraitis
Blaise Kazlauskas
J o h n Kimbark
Edvvard K rausė
Rev. A. M. Linkus
William A. Levvis
Miss E. Lavvrijon
Rev. F. Lukošius
Frank Lavvrcnce
Miss B. Liekus
Vineent Lučkus
Justin Maekicwieh
Rev. J. Malin
Victor Markiewic>:
Miss M a r y Mazonis
Joseph Mozeris
Anthony Olis
Rev. G. Paskųs
John Pakel
Bolas Palutsis
Dr. S. Palutsis
John Paukštis
A n ton Paulus
Albin Peters
V. P. Pierzynski
Mrs. Amt
Pir/a
Mrs. B. Pivvaronas
Mi( hael Povvills
Stephen š n e k o m s

MAJORAS M A R T I N H. KENNELLY
Garbes Pirmininkas

H O N . J O H N B. BRENZA
Garbes Pirmininkas

ŠV. ŠEIMOS LABBARiy SENEUy PRIEGLAUDA ~
ORLAND PARK, ILLINOIS

N U O 7:00 v. r y t o Ik* 10:00 T.v.
7:00 V. r y t o Iki 10:00 \ a l . v a k .

ic 7-9259
^

HCIY FAMILY VfLLA

i IX. LEMOM 607

B A N K I E T A S
{vyks ANTRADIENI BALANMJO-APRIL 21 D.. 1953

GRAND BAL1R00M
Michigan Blvd. and So. 8th Street
'

.

Pradžia 7:0(1 valanda vakare

Vienas stalas

VISAS

BANKETO

PELNAS

SKIRIAMAS

SENELIŲ

UŽLAIKYMUI

10 vietų * Galite užsisakyti stalą arba atskirus bilietus. Pasaukiant Tcl. ERonlier 6»3900 arba Lrinonl 007
Rev. A. Stasys
R t. R. v. %i$Kr. B. Urba
C'larem'e P. Wagner
Danicl Ryan
Morris B. Sachs
Anthony Valonis
Uoli. JudfiC Alfonse VVrlI*
M it hael Rudely
Mrs. K. Srub.is
Malt Ži/as
Al Vanec
VV. J. Shields
M.itt Si ubas
llou. Jndt;e Jolui Zuiis
John Viscounl
Leonard Simutis

— •

Gerkles Skaudėjimo ar "Flu"
Daugelis žmonių čia Įsigijo Naujai Jegy Po Ligos,
Naudodami Galingę Krauję-Sfiprirganij Toniką
IVaejiiK žiemos ligai gal jaučiatės silpnu ir pailsusiu, kuomet jūsų
kruujo-geležis išsisėmus ir jOsy atsparumas žemas. Tai yra tas laikas,
l<ai jusi; jogos ir energija dažniausiai yra iščiulpta. Jei jūs pajusite
gali būti reikalingas Geritol, didelio pajėgumo kraujo stiprintojas su
jo neišsemiama stiprybę teikiančia geležimi, 'sis didelio pajėgumo to
nikas pradeda stiprinti nualintą kraują laiko 24 valandų! Jūs ūmai
jausitės tvirtesniu - į 7 dienas, arba jūsų pinigai gražinami! '

Victor N. Lindlahr Pasako Kaip Krauja-Stipriiiantis
Tonikas Gelbsti Atgauti Normale Energija

K v o r t a m 21 et.. % g a l i o n o — 41 o t
I Kaliomis — Y3 i.t. H a l t & Hali'
. \'i%%
r i e b u i u o p l o t e a3 et.

PIRKITE APSAUGOS BONUS

CONGRlvSSMAN J O N H C. K L U C Z V N S K I
Bankicto Pirmininkas

Kode! Moterims
Reikalingas Geritol?

BORDEN'S PIENO

Reiškiu padėką p. Leonardui
Jankauskui, Mutual of Omaha,
lietuvių skyriaus direktoriui, už
Patarimą apsidrausti viršminetoj draudimo bendrovėj ir už
persirgtą laiką išrūpintą man
iš bendroves paramą sumoje
$326.68.
PRANAS BŪDVYTIS

JO EMINENCIJA KARDINOLAS SAMDEL STRITCH
Garbes Pirmininkas

Geritol Atpildo Ką Nualintas Kraujas

PASIRINKIMAS {VAIRIŲ VAL
GIŲ. LIETUVIŠKI ŠORIAI. NE
SŪDYTAS SVIESTAS, KUMPIAI.
DEŠROS IR KITI MAISTO PRO
DUKTAI.

PADĖKA

Rev. F. Juskiewicz
Mrs. Anna Jaspęr
Joseph Jurgel
Dr. A. Javois

Midwest Store
JONAS IR STELLA SANVAFOAL Savininkai

% :

Chicagietis Joe Meegan, vykHarvester
domasis sekretorius Back of
International Harvester fathe Yards douncil, YVashingtone, senato komisijoje liudijo, brike, esančiame 2600 W. 31
kad Chicagoje reikia palikti str., kur dirbami traktoriai, del
nuomų kontrole, tačiau ir jis; perleto darbo buvo atleisti 27(J
tos nuomones, gad galima nu darbininkai. Jie buvo atleisti
imti kontrolę prabangos apar nuo darbo tik trims dienoms.
tamentams, o ir likusiems būtų I Simpatizuodami jiems sustreiteisinga
leisti pakelti nuoma.' l«ivo visi 2,200 to fabriko dar10%.
!bi ninku.

llayes

.« 0 ^ 1 f v m^ K i l t I T U \ Wt

2515 West 691h Str.

Streikuoja International

Ed iloban

^

K R A I T I Vf: A T D A H A KASD1KN
S F R M A D I I O . M A I S A T D A R A NVO

Svarstoma nuomų kontrole

«

ijęs nuo

t

Šeštadienis, kovo 21, 1953

Victor H. Lindlahr. pagarsėjęs maisto ir maitini
mosi autoritetas sako: "Geležies trūkumas gali pa
naikinti jūsų kūno energiją, išsemti judrumą, ir pa
likti jus labai silpnu.
Kada jūs esa kraujo-geležis turi būti priaugina
te visą laiką pa ma, tada Geritol gali duoti jums
vargę, y p a č po geriausius rezultatus. 2 valgomieji
ligos, eikite pas šaukštai Geritol duos jums gau
daktarą patikrin singą dalį geležies, tokią, kokią
ti kraujo-geležj. jūsų kraujas gali vartoti... 10 kar
Jei yra žemas, tai gali būti prie tų daugiau negu normaliai kas
žastimi jūsų nusilpimo. Kai jūsų dien reikStų/'

Sueikvoja

Skaitykite Ką Turėjusieji
Nualintą Kraują Naudotojai
Sako Apie GERIT0L
VK.AVO I.AIKI-J i-Uios
ric \i{.\s*i.\ I;M;IK;I>I>:

Gorllol ;I(K;I \ iimii
ligoje
pr;ir;istis
oncrg'iJoK. A.š osu (lokiiiKit Ctcrilol \w.
liepa p r a s t u I sUuUi; sul<>ikiiii;,i on^rnijris Ir p.isl< uliinini;i m.in jjjii.slis, Kaip
pirmiau."
Mirs

Lt.

P . . .N<M\

\ . - i k.,

N..-w

VIII I..

VISA i u i ; \ >
tu;
M'OVAIUilO!"
• Aš labai norfiiMuu, U<\d in.s B;II<
IMIIUII
pinuutyii, Is.np Oorifol p?»<1 .*
i'fi js muiic*s ntiiijo iiKinonj. A.š visun
III<-M l i i r . i u puvurgUKi ir v i s k a s DUMI.
k'inkiiHl.ivo. Muno "vyra« r i m t a i ma
"IUUIU

Kas jums reikalinga šiais žie
mos mėnesiais, kai ligaNr blogas
oras išnaudoja kiekvieną unciją
jūsų jegijĮ, tai greitu būdu BUBtip- J'ftlml

Pailsimas dėl gC~ rmti nualintą, anemišką, susilpneležies stokos gali!.i ,lf *i kraują del geležies stokos,
daugiau pasireikšti [Tiktai per viena dieną Geritol-gepas moterį, nes jos i , e ž i s Pliua turtingai sutaisytas
pergyvena regulia-1 '"Jaujui ugdyti tonikas priduos Jū
rius periodus.
|SM kraujui stiprumą ir energiją,
Šiuo laiku gali atsitikti nepa- ^uris tekės visose kūno dalyse,
prastas geležies išsisėmimas. Kas
Tiktai 2 valgomieji šaukštai Gegali būti išmintingesnio už sūdė- i ritol turi dvigubai daugiau gėlejimą "geležies" perviršio jūsų rei zies, negu svaras veršio kepenų,
kalams? Ypatingai kai jūsų at 7 karius daugiau geležies, negu
sparumas gali sumažėti dėl žiemi svaras špinatų. xTad, jei jūs jau
nių nesveikumų.
sitės j).įvargę Ir silpni po peršali
Kad užtikrinti pakankamą kiek) mo, gerklei skaudėjimo ar "flu",
geležies normaliam naudojimui: vartokite Geritol ir ūmai jausitės
vienas šaukštas Geritol pusryčių tvirtesniu.
metu laike periodų ir tai pakar
"".Anoiiiia a j u i r a n d a
del
geležirs
toti per sekančias tris dienas.
trūkumu.

i.šlilsiij.ji.i i>;iš;ilin;). m i o v a i -

"(JCTJIMI

buvo HiUHrupIncn.

\w\ duhai

v a r t o d a m a Oeritol,
uš g;»liu
dirbsi
\ I.*-»;.( dloiuj luj.JUsdaiiifL j o k i o miov.n
Ji-i o.
.*1l*
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SAVE M.00
Buy the
Economy
Size
Sutaupykif S 1.00
Pirkite Ekonominio Dydžio

Šcštadiepia, kovo 21, 1053

DTENRAŠTT8 DTIAUOAS, CHTCAGO, TIAINOTS
tai Jis to norėjo, kaip bausmės

S

g u v o betarnaudamas

p a c i e n t ų ! i r ambulatorijose padarė 2,050
ir kaip vaistų prieš nuodėmę.. Misionierius kun. Cremonesi,
didesnių ir 6,988 mažesnių opoVienuolės,
Mediciniškų
Misi
Nuodėmė
yra
motina
visų
deja-,
racijų, savo ligoninėse gydė 30,nežiūrint visų pavojų>
pagiliko
THE IJTHL'ANIAN DAILY FRIEND
vimų, kurie kada nors y r a i š s i - | p r i e s a v o t i k i n č i ų j ų Burmoje. jų Seserys, atsilikusiuose kraš 075 pacientus, aprūpino 230,104
2334 S. Onklry Ave., Chk-ago H, III. TVI. V i r i n t a 7-6040; 7-flfill; 7-6042
tuose steigia ligonines ir ypač pacientus ambulatorijose a r ju
yeržę iš žmogaus krūtinės arba N e a e n i a | a t § j o m
k a d jfg
F:nt*red a s jWond-Clasa Mait« r March 31, 1916, a t ChJoago, Illinois
l.'nder t h e Aot o f Maroh S, 1879.
kurie dar išsivers; „ yra prie- ž u v o y k g t a n t k a u t y n § m s t
stengiasi pagelbėti varginges- namuose, padėjo 5,857 gimdy
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niesiems. Daugelis iš jų yra gy vėms ir išmokė 187 gailestin
žastis visų ašarų, kurios kada
vyriausybes trupių ir sukilėlių.
SrBSC!RlPTlON RATES
dytojos a r gailestingosios sese gąsias seseris bei pribuvėjas.
nors yra ištekėjusios iš žmogaus
M'-mber of t.he Catholic Press Ass'n
$8.00 per year outside of C'hieago
Išsivadavimas iš mirties akių arba dar ištekės". Visų
Publlshed dally, *»xeopt Sundays,
rys. Įvairiuose pasaulio kraštuo
$9.00 per year in Chlcugo & ('leero
Daug kur mediciniška pagal
by t h e
Į
Indiją
ir
Pakistaną
t8.W) per year in Cunaila
žmogaus nejaimių pagrinde tu
se jos turi 15 ligonių, kuriose; ba labai reikalinga. Pavyzdžiui,
Kun. K. Steponavičius
Lithnanian Catholic Press Soctety.
Forelgn $11.00 per year.
Septynios
Mediciniškų
Misijų
pi nuodėmė. Lietuva šiandieną
H metų
3 m6n.
1 m6n
PKF:NI:MEUATA:
Metams
r
Seserys — vienuolės paskirtos dirba 125 seserys; jos per 1952 j Pakistane, kur yra 90,000,000
$5.00
$2.7.
»
$1.25
Phicagoj ir OicrfroJ
$9.00
Kančios
sekmadienio
Evankenčia,
nes
kai
kam
patiko
ją
metus suteikė pagalbą 260,000 ! gyventojų, tėra tik 700 gailės$4.f.O
$2.50 '
$.100
Kitur JAV ir Kanadoj©
$8.00
iš
JAV
vykti
į
Indiją
ir
Pa
$6.50
$3.00
$1.35
gelija kalba apie išsivadavimą kankinti, atseit nusidėti. Argi
Užsienyje
$1 1.00
žmonių.
tingų jų seserų.
iš mirties, kurią neša nuodėmė, todėl reikia stebėtis, kad ir gai- kistaną. Dvi iš jų yra gydyto
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
Mediciniškų Misijų
Seserys
Netikintieji įvairiai supranta l y t i n g a s i s Dievas nesurado tin- jos, o penkios — gailestingosios
saugo, juos grąžina tik is anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turinj
per 1952 metus savo ligoninėse
PLATINKITE "DRAUGĄ"
nuodėmę. Vieni mana, kad ji samesnės vielos darančiajam seserys.

D R A U G A S

Ketvirtis

miliono

RIMTIES
*VĄliANl)ELK

neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus praSymą.

40 meti) darbo
TT MARIJONŲ BENOARDARBIAMS SUSIRENKANT

esanti tik nusikaltimas gamtos nuodėmę, kaip pragaro ugnis.
tvarkai, sau pačiam, arba visuo
Daugelio akys yra pratusios
menei. Kiti nuodėmėje nemato matyti pasaulyje vien tik nuo
nieko pikta; ji esanti tik padėmę. Yra žmonių, kuriems be
prastas gamtos reikalavimų pa veik nežinomas šventumas, esąs
tenkinimas. Treti giria nuodė pasaulyje. Jie nepastebi nieko
mę ir ją laiko didvyrišku žygiu, doro žemėje. Tokie žmonės ser
jeigu ji yra daroma žmogaus, | g a dvasine trumparegyste, kuri
tautos, a r valstybės naudai. Vi paeina arba iš jų skurdžios ir
sai kitokia y r a krikščionių pa skaudžios praeities patirties, ar
žiūra. Krikščionis nuodėmėje ba iš nusivylimo gyvenimu, arba
mato didelę netvarką ir blogy- 'įg n e r v ų nusilpimo. Tokių žmobę, sukilimą prieš gamtos ir n[ų r e j k i a gailėtis. Jiems per
Dievo tvarką.
sunku gyventi žemėje.
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Budriko Žemiausios Kainos!

Tėvų Marijonų Bendradarbiai, susirinkę rytoj į Aušros Var
tų parapijos sale, Chicagoj turės progos pasveikinti Tėvus Ma
rijonus šiemet mininčius sukaktuvinius metus.
Pirmieji Tėvai Marijonai, šios kongregacijos atgaivintojo
a. a. arkivyskupo Jurgio Matulevičiaus lydimi, j Jungtines Ame
rikos Valstybes atvyko 1913 metais vasarą, šiais garbingais
pionieriais buvo kun. Feliksas Kudirka ir kun. Kazakas. Pir
masis mirė Chicagoj prieš keliolika metų, antrasis grįžo Lietu
von po pirmojo pasaulinio karo ir ten pasiliko. Apie jo likimą
okupacijų metu žinių nėra. Šie du marijonai pradžioje buvo
Nicšė (Nietzsche) manė, kad
Be abejo y r a daug pikta žeKl
prisiglaudę šv. Kazimiero seserų kapelianijoj Chicagoj. Kape ncklausydamas ir nebijodamas m 6 j e B e t y r a i r d a u g . g e r ų b d
lionu tuo metu buvo šios seserų kongregacijos steigėjas kun. nė Dievo, nė žmonių žmogus pa- | g r a ž i ų d a l y k ų , r š v e n t ų ž m o n i ų
dr. Antanas Staniukynas, pasižymėjęs savo nepaprastu uolumu rodąs savo drąsą ir tvirtumą. N e t t a s p a t s ž m o g u s v i e n ą d i e .
ir tikrai šventu gyvenimu. 1913 metų pabaigoj juodu persi Tačiau daug didesnę drąsą ir n ą g a l i p a a l r f t i k g t l > k a i p n u o d ė .
kėlė į Šv. Mykolo (lietuvių) parapiją, nes jos klebonu buvo herojiškumą parodo tas, kuris
me spjaudąs vulkanas, kitą die
20 COLIŲ
paskirtas kun. Feliksas Kudirka, pirmasis Tėvų Marijonų pro išstengia visados pasipriešinti ną kaip atgailą darąs nusidėjė
Patemykit šias žymias
vincijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse viršininkas. Tos pa nuodėmei. Būti nedorėliu kiek lis, o trečią dieną nekaltas, kaip ••
TELEVIZIJA
ypatybes!
rapijos klebonijoje buvo įsteigtas laikinas vienuolynas.
vienas įstengia, bet ne kiekvie kūdikis. Kas gi pagaliau y r a
Onc-Knob Shnplimaiio Tuning
DAUGIAU JĖGŲ
nas nori. Daug sunkiau yra bū mūsų gyvenimas, jei ne nuola
Blaek-Magic Contrasi ir
Prie viršuje paminėtųjų dviejų pirmųjų pionierių, netrukus ti šventuoju. Argi šventoji Ag tinis keitimasis, nuolatinis ta
Full-Screen Forus
prisijungė dar vienas labai garbingas ir labai veiklus marijonas, nietė, duodama savo galvą bu pimas geresniu, nuolatinis vada
Refleotion-proof sercen
••
17 COLIŲ
Siiprus Service-Frce rhassJs
atvykęs iš Priropos, kun. Vincentas Kulikauskas, taip p a t miręs delio kirviui nukirsti, neparodė v i m a s i s i š n u o d ė m i u
žabangu>
Cascade Tuner —
Chicagoje prieš keliolika metų. Po kiek laiko prie jų prisi daugiau tvirtumo, negu jos į kurie neša žmogui dvasinę mirtį.
TV C0NS0LE
prirengtas clel U H F
jungė kiti du marjonai: kun. prof. Pranciškus Būčys ir kun. skundėjas, kuris nepajėgė at Todėl ir Kristus džiaugiasi la
Galinga Kuili-in Anlenna
Frmge Compensalor dėl lofoiiMeškauskas. Jie buvo pakviesti d a r kelioms parapijoms vado sispirti savo "meilės" aistrai?
biau nusidėjėliais, kurie daro
Irsiiio priėmimo
vauti — Aušros Vartų Chicagoj, trumpam laikui VVaukegane Todėl Karolis Bodleras galėjo
atgailą, negu tais, kurie save
Brilliant-loned I M
ir Sheybogan, VVis. Be to, jie buvo veik patys pirmieji misio apraudoti, kad "mūsų valios
(iarso Sysicina
laiko nereikalingais atgailos, ar
21 COLIO
nieriai, kurie būdavo kviečiami su misijomis a r šiaip jau su brangusis metalas yra sutirpdoDailus medžio kabinetai
ba
įsivaizduojančiais
šventai
dvasine pagalba į įvairias lietuvių parapijas.
PAVEIKSLAS
mas šio apsukraus chemiko siais.
SPAUDOS D I R V a i K
(nuodėmės)".
LENGVOS SĄLYGOS
J spaudos darbą marijonai įkibo 1914 metais. Dar iš savo
pirmojo vienuolyno Šv. Mykolo parapijoje pradėjo leisti grynai
#5.00 Į M O K Ė T I
Nuodėmė, tiesa, patenkina ak
religijos reikalams žurnalėlį "Tikyba ir Dora". Prie pirmųjų lus gamtos reikalavimus (mūsų
Pirmas pasmerktas
Išmainykite savo seną televizijos setą dabar!
numerių suredagavimo yra prisidėjęs ir prof. K. Pakštas (tada aistras), bet ji eina prieš sveiko
Arkivyskupas Jonas B. Ciedar studentas). O jau 1918 metais Chicagos arkivyskupo (vė proto apskaičiavimus ir prieš
Autorizuotas Pardavėjas Dėl:
liau ir kardinolo) Mundelein ir lietuvių klebonų prašomi, per pačią gyvenimo tvarką. Iškalbin pliakas buvo pirmas katalikų
?
ėmė į savo rankas dienraščio "Draugo" leidimą, nes be jų pa gai rašo Donoso Cortės: "Nuo vyskupas, kurį bolševikai pa
RCA VICT0R _ ADMIRAL — DUM0NT _ PHILC0
galbos dienraštis jokiu būdu nebegalėjo išsilaikyti. I r šitam dėmė apvelka dangų gedulu, pra smerkė mirti. Tai įvyko 1923
*"**
GENERAL ELECTRIC
ZENITH
reikalui, dienraščiui išlaikyti Tėvai Marijonai yra daug savo jė garą liepsnomis ir žemę erškė metais, taigi šiemet — 30 me
gų, energijos ir lėšų sudėję. J o redakcijai ir administracijai y r a čiais. Liga ir maras, badas ir tų sukaktis. Gausiai pakilus pro
davę Visą eilę savo mokslininkų, rašytojų ir publicistų, iš kurių mirtis yra palydovai, kuriuos ji test<$ balsams mirties sprendi
pažymėtini: a. a. vysk. P. Būčys, a. a. kun. Kulikauskas, kun. atsivedė į pasaulį. J i buvo duob- mas buvo pakeistas 10 metų
Kazakas, kun. K. Rėklaitis, kun. K. Matulaitis etc. Kurie vėles kasė didžiausiems ir garsiau kalėjimo. P o poros metų jis
niais laikais dirbo ir tebedirba tiek prie dienraščio "Draugo", siems miestams. Vieną po kito buvo išleistas, su sąlyga, kad
tiek prie kitų TT. Marijonų leidžiamų laikraščių ir žurnalų, visi ji palydėjo į kapus: Babiloną su išvyks iš Rusijos. Arkiv. Cieplia
gerai žinome, todėl jų vardų šiuo tarpu mes čia neminėsime. Be jo puošniais sodais, po to išdi- kas 1925 m. atvyko į JAV. Iš
"Draugo" dienraščio ši garbingoji kongregacija, kaip visi gerai džiąją Ninivą, saulės vaiką Per- kankinta jo sveikata nebeatlaižinome, d a r leidžia savaitinuką "Laivą" ir mėnesinį žurnalą sepolį, paslaptingąjį
Memfisą, kė plaučių uždegimo ir jisai mi
(anglų kalba) "The Marian". Apart to, jau kelinti metai, kaip neskaisčiąją Sodomą, lengvapė rė 1926 m. metais Šv. Marijos
Atdara Nedėliomis • Sekmadieniais amo 10 ryto iki 5 po pinų. Atdara vakarais Pirmadieni ir Ketvirtadieni'
veikia prie "Draugo" Lietuviškosios! Knygos Klubas, kuris y r a diškus Atėnus, nedėkingąją J e  ligoninėje, Passaic, N. J. Per
Pasiklausykite Budriko Radio valandos Ketvirtadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai. Stotis VVTIFC, 1 1 f>0 kil.
išleidęs visą eilę vertingų lietuviškų knygų ir žymiai papildęs ruzalę ir galingąją Romą. Jei nai metais užvestas jo beati
<•
neturtingąjį literatūros lobyną. Bet ne vien tik paskutiniuoju Dievas panorėjo juos sunaikinti, fikacijos procesas.
»J».M
^S9
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metu, bet ir pirmieji Amerikos lietuviai marijonai y r a išleidę
nemažai labai naudingų knygų ir knygelių.
eZ222222222S
Leonas rūpestingai pabraukė knygoje eilutes, ku
Didieji judėjimai kyla iš trumpų šūkių. Šatrio
JURGIS GLIAUDĄ
ŠVIETIMO SRITIS
mesta utopijos sąvoka taip pat tenkinosi tik vienu vie riose utopijos parodijos mintys buvo ypatingai rie
Tiesioginiai į švietimo darbą marijonai įsijungė 1926 m.,
ninteliu žodžiu: broliškumas. Iš visuotinumo perkelta biai išreikštos, ir nusistatė dėl to atsiklausti' Ptirimo
kuomet savo ūkyje ir naujose vienuolyno patalpose, Hinsdale,
į lietuvius, ji buvo sava, savo namų sutvarkymo idėja. nuomonės. J i s iš anksto matė Pitirimo veidą, jo ran
niinois, įsteigė Berniukų Kolegiją, po kelerių metų persikėlusią
Prieš išvažiuodamas į Kačerginę, Leonas turėjo kų skėryčiojimą, smerkimus reakcininkui DostojovsP R E M I J U O T A S I S
R O M A N A S
į Thompson, Conn., ir pasivadinusią Marianapolio Kolegija. Se
Dostojevskio romaną "Biesy". Knyga buvo labai sto kiui. Leonas gardžiavosi t a idėja. Jis net kikeno paty
nose kolegijos patalpose, pristačius naują, gražią koplyčią, buvo
lom, kad suves į disputą su Pitirimu gudrų velionį Dos
įsteigta Kunigų Seminarija, jau davusi kongregacijai kelias de S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^TO r a ; jis tingėjo ją skaityti Kaune ir susidomėjo j a Ka tojevskį.
čerginės tyloje. J i s ir čia turėjo prisiversti paimti tą
šimtis veiklių jaunų kunigų. Kolegiją steigiant ir ją palaikant,
ANTROJI DALIS
storą romaną. Jis norėjo ją numesti, nes taip lėtai ir 45
garbingai nusipelnė a. a. kun. Jonas Navickas ir a. a. kun. Fe
(Tednyi)
tingiai autorius rišo fabulą ir vargino skubantį dėmesį.
Nuvažiavęs į Kačerginę ir apsigyvenęs Pitirimo
liksas Kuldirka, kuomet Kunigų Seminarijai tikrai daug dirbo
a. a. kun. Vincentas Kulikauskas ir kun. J. Jakaitis, dabar gar
J i s pasigyrė šatriui studijuojąs tą būsimos visuo Tik staiga tai vienur, t a i kitur ėmė blykčioti didžiojo vasarnamyje, Vaitkūnas tvirtai pasiryžo dirbti. Jis ga
bingai besidarbuojąs Argentinoje.
menės tvarkymosi doktriną, o Šatrys pavadino tai uto proto prasitarimai, pastabos, mintys. Jau nebe fabulą vo atostogų tam darbui ir didžiavosi tuo darbu iš anks
Religijos požvilgiu TT. Marijonai Amerikoje lietuviams gar pija, š a t r y s dargi pavadino t a i svetima, ne Lietuvai sekė Leonas. J i s buvo parblokštas tų nesibaigiančių to. Jam buvo pavesta vykti su referatu "Marksistinė
bingai pasitaranvo. Jie dirbo ir tebedirba parapijose (Chicago, skirta utopija, lyg Lietuva būtų šioks toks juntamas veikėjų dialogų, kuriuose prieš kelias dešimtis metų literatūros samprata" pas rašytojus, į naują ištaigin
Kenosha, Racine, Wis., Niagara Falls, N. Y.). J i e važinėjo ir objektas visuotinių utopijų visuotinume; lyg Lietuva iki mūsų revoliucinės gadynės autorius pranašiškai iš gąjį jų klubą.
Vasarnamio tyloje ir^ravinčiuose pušų šešėliuose
tebevažlnėja su misijomis po lietuvių parapijas. Jie leido ir te- neskęstų tame visuotinume. Šatrys net pasiūlė sukur reiškė kiekvienos revoliucijos išsigimimo prototipą.
beleidžia religinio turinio literatūrą. Spaudos.srityje kolosalinio ti utopiją Lietuvai ir tą utopiją įgyvendinti Lietuvoje. Tai buvo baisus receptas būreliui sąmokslininkų už buvo smagu griebtis to jį taip augštinančio darbo.
Kelioms dienoms praslinkus, jis j a u nebegalvojo
didumo darbus yra atlikę ir dabar juos dirba su dideliu uolumu. Šatrys net sumetė tos lietuviškos utopijos metmenis: valdyti visuomenės masę. Įvadas į t a i : visuomenės de
zorganizacija,
kūno
ir
dvasios
ištvirkimas,
psichinis
apie šatrių kūdikėlio mirtį, nes t a mirtis nebuvo jo
Cia jų nuopelnai y r a neįkainuojamai dideli. Nemažesni jų nuo broliškumas. Tai lyg pagal seną išmintį: pažink pats
pelnai yra ir švietimo dirvoj. Religinių ir tautinių brangenybių save. Įgyvendink utopiją savo namuose ir pasistatyk nerimas, sąmyšiai, chaosas... Paskui teroru, bendru smurto aktas, tik pasikarščiavimas ir neatsargumas.
palaikyme ir, apskritai, kultūriniuose baruose per keturiasdešimt pavyzdžiu visuotinumui. Broliškumas, brolių Lietuva nusikaltimu, krauju sulipdyti sąmokslininkų būrį ir Sąmonė labai noriai priėmė šią versiją. Juk sąmonė
— utopijos konkretizavimas dviem žodžiais. Kaip ir su jo pagalba valdyti visuomenę. Tuoj suskirstyti vi taip pat niekad nebuvo suklupus ir anksčiau: a r ver
metų nudirbti dideli ir labai garbingi darbai.
visos didžiosios idėjos, ši lietuviškoji utopija grindžia suomenę į dvi nelygias dalis. Dešimtoji dalis valdys buojant rašytojus darbui, a r liepiant šatriui rašyti ro
BENDRADARBIŲ DŽIAUGSMAS
Kai rytoj susirinks į savo metinį seimą TT. Marijonų Ben ma žmogaus atsidavimu žmogui, altruizmu, jautimu devynias dešimtąsias. O devynios dešimtosios pavirs maną, a r kalbant apie Šatrį su Kaufmanu.
į bandą, į kaimenę, juos patenkins gyvenimas, kuris
Darbas su referatu rašytojams pasitaikė kaip tik
dradarbiai, jie tikrai nuoširdžiai galės pasidžiaugti tuo faktu, žmoguje brolio.
jiems
bus
pavadintas
jų
rojumi.
Jie
juo
džiaugsis
ir
laiku, nes nurodė kelią minčiai ir nuotaikai; nes pri
kad jų a r moralinė a r medžiaginė kongregacijai parama atnešė
Leonas nežinojo, kas rūpinasi Lietuvoje tos idėjos
dirbs
išlaikyti
vienai
dešimtajai,
juos
valdančiajai.
pildė mintį pašalinės, atitrauktos nuo pastarųjų dienų
gerus ir gausius vaisius. Viską ką jie davė, ką aukojo, kiek skiepijimu, a r ji nauja, a r esama autorių, iš kurių j i s
^
savo darbu kas parėmė, buvo tikslingai ir išmintingai sunaudota pasemtų daugiau žinių apie tą lietuviškąją utopiją. A r Jie stebėsis savo viešpačių galia ir išmintimi i r savo įvykių medžiagos.
darbą
jiems
vadins
savo
laime.
Jis negalėjo eiti su ekspromtiniu išsireiškimų ba
didesnei Dievo garbei ir lietuvių tautos gerovei. Tai, k a s patos utopijos šaltinis tegali būti tiktai vienas: riksmas
Taip Dostojevskis nuspėjo prievarta remiamos gažu, kaip daugelis daro; kaip jis ėjo į valdininkus arba
daryta praeityje, ko pasiekta, be abejojimo, bendradarbiams iš širdies?
teiks didelio pasitenkinimo ir paskatinimo ateities užsimoji
Dar anksčiau jis buvo užtikęs knygą, kurioje auto utopijos įgyvendinimo apogiejų. Nes gražiausios uto darbininkus. Jis norėjo sublizgėti prieš rašytojus, kur
mams. Užsimoti naujiems darbams reikia, nes gyvenimas ne rius, pradėjęs gaudytis lietuvio psichikoje, lietuvio pijos įgyvendinimo pagrindan padėjus prievartą, te- bus ir Šatrys, ir pranešimo kompozicija, ir detalių įžvalgumu, ir detalių sinteze, ir išvadomis, kurios turės
stovi vietoje. Jis eina pirmyn. K a s neina su j u o kartu, t a s santykiuose su jo žeme, greit pametė iŠ po kojų lietu triumfuos tik prievarta.
pasilieka ir labai dažnai pražudo n e t tai, ką praeityje y r a nuvišką žemę ir peršoko prie Dostojevskio inkvizitoriaus
Utopija lengvai gali pavirsti utopijos parodija. būti suprastos, kaip nenuneigiamos.
Rašytojai turės sekti tas išvadas, kaip gaires, su
dirbę i r laimėję. Amerikos lietuviai katalikai eina ir eis drauge baladės dėstymo. Tuojau stengimasis suprasti lietuviš Utopijos parodijos laikus jie gyvena dabar, o Vaitkūsu gyvenimu. Su juo drauge eina ir eis ir TT. Marijonų Bendra- kos utopijos pradus buvo sukeistas su stengimusi su nas ir Pitirimas t o nesupranta. Tolimoji anarchizmo vokti savyje moralinį atsakingumą vykdyti t a s išva
darbiai, kurie rytoj kaip tik ir susirenka tam, kad naujai pa- prasti slaviškos utopijos pradmenis, kurie prasikiša į utopija graži ir tolima. Brolių Lietuvos utopija čia, das. Jie turi suprasti j a s ir nustoti blaškęsi asmeniš
planuotų, užsimotų ir ryžtingai dirbtfų paramai t o s kongregaci mesianizmą i r nihilizmą. Tai buvo labai būdinga. Kiek savo namuose; kaip čia, savo namuose, buvo i r utopi kų jieškojimų dekadentiškumuose.
(Bus daugiau")
i
jos, kuri mūsų religiniam, tautiniam ir kultūriniam gyvenimui vienas mūsų utopistas nesugeba išsilaikyti Lietuvos jos ilgesys: verksmas dėl sušalusio vaikučio ašarėlių
yra tuo, kas druska žemei.
ir išniekintos mergaitės skambančio pinigėlio.
ribose, bet — įsibėgėjęs nubėga dievai žino kur.
Copyright, 1953, by Author

Visai Naujos 1953 m....
Nepaprastos Vertybes!
Kiekviena Įžymi!...
Doleris už Dolerį...

$14995

$159*5

$,7995

IH

JOS. F. BUDRIK, Inc.
3241 SOUTH HALSTED STREET
Tel. CAlumet 5-7237

ffiE

ORA PRO NOBIS

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS
Arkliai... bibliotekoje
j ^ s a r ą buvo statomi arkliai, o
Komunistų partijos organas • ž i e m ą " " l a i k o m i S r ū d a i - C i v i "
„Pravda", N r . 59, iškelia di- linskio rajone Pervo-Semenevsdelius trukumus sovietų bib ko soviete šiais metais biblioliotekų tinkle. Rašoma net apie tekon neateina jokių laikraščių,
iokin žurnalu Bibliotekos matokius kuriozus, kaip Cuvašų JOKIU ZUrnaių. l51onoi,eKOS m a
respublikoje, kur, Eršiposins- žai lankomos.
kos kaimo bibliotekos patalpose j PLATINKITE "DRAUGĄ"
_ — — —

REIKALINGAS BUTAS

REAL

ESTATE

iKien, moliams D. |>. reikalingas su Ant kampo didelis, gražus, moder
patogumais nedidelis butas arba du niškas B kamb. mūrinis namas; grakambariai atskiru jojimu. Brlghton
„l)uplex" daržas; garažas; aluJ'urk apylinkėje. Skambinti prieš plot miniai kombinaeijos žieminiai lanFHontier B-2205
gal ir sieteliai. Veneciškos užuolai
dos, šėtros; „California eanopy" ant
priekiniu durų: turite pamatyti jver
tinti; savininkas iškeliamas j kita.
Iš.MOMlOJVMV
vietų. $12.000 skubiam pardavimui.
0101 S. l4H*l A v e.
IŠNITOMAVIMPI
l'Oitsnmutb 7-:$»U
LOIH3E IfALIi (KVKTAI.N'fi)
ĮSI9 tVest 4W m,
80 AKRŲ CKIS
savaitgaliu
susirinkinianis
brolis,
, .
,, i

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
1

^ ^ • ' • •» » » » —

JHSAL ESTATE
e kamb. namas;

PROGOS — OPPORTUNITIES

3 aieg. kamb.

BILL K'S

«**k

a,

»ie

'^h,]'"*

4641 SOL'TII PAULINA STREET
NN^-PONAI KAREIVAI, savininkai
ąf
i*tt7"
NEPAMIRŠKITE
t *<!f^>-^

patenkiname šim- \
' ' *££* A W ^ / ^ \ i n i p ( > . : t u o i M
tuB kitų asmenų,
\ " * < % ^ //• 4 / l * * j į > - ^ m u
ko*! ė I mes negalėtume
" ^ \ " '^-6'0 ^l?įį ***
patenkinti JŪSŲ t Atvykjte ir
/
duokite progos mums^ju^SUkinti*
štai bent keletas įžymesniu bargcnij:
Vokiško ASBACH Uralt
$5.50
KORDS BOHEMIAN K1MMEL
$g.75
KORDS BOHEMIAN STRAVVBERRY LIQUEUR. . $6-75
MORELA BOHEMIAN CHERRY LIQUEUR . . . . $g.50
PKANCCZLŠKO:
VIEILLE CUKK LIQUEUR
$S-60
MAŽAS BUTELIS
$3.45
MARTEL and HENNESSY * * *
$g.00
COURVOISIER
. $5.45
BENEDIKTINAS D. O. M. .s
$J.OO
COIttTREAU
$ 4 95
BISQUIT
.'
$g.50
MAKIE BHIZARD APKY 1AUUKUR
MM
Lietuviško KRUPNIKO ir TRIJŲ DEVYNERIŲ .. . $3.90
AVIECIŲ-BLACKBERRY ir VYŠNIŲ likeriai . v . , $$.50
labai numažintos kainos amerikoniškoms Bondetf, Slrui^lit ir
kitos rfišies uhiskey, pradedant uuo $2.93 ir aukščiau

n u o4
kamb.
buto; 2 Aluauto.
Centralinls
apšildymas.
garažaSi
mino langai su sieteliais. Arti baž
nyčios,
mokyklos,
pasipirklmo ir
Hock Island stoties. Savininkas iš
vyksta
iš miesto.
Parduoda už
$16,000 greitam pardavimui. 11249 S.
Homevvood. Hllltop 5-2564.

Taverna su gražiu 4 kamb. butų už
pakalyje: daro didelj klek) biznio;
visi moderniški {rengimai; prieina
ma nuoma; R m. sutartis; ideališka
vieta porai. Tu rito pamatyti Įvertin
ti; parduoda kaip stovį už $3,850
skubiam pardavimui.
>
3734 \V. Divcrscy
ALbany 2-0123

Prie 55th ir Western Ave. 5 butų
mūrinis namas. Centralinis apšil
TUJl KALINGAS
dymas, 2-jų autom, garažas, dvi
Patyręs
siuvinio ir
gubas sklypas, Pajamų per mėn.
gerai
jsigyvenusioje
$377.00.

^

—

• 11

1

i

. m

1

\(w mą co.

Apylinkėj 44th i r Mozart St.
Dviejų augstij namas
du butai po 4 kamb. Gerame
stovy.

II

'•

^ . » p — n

M A UgiJKTTK i'AitK 10
Savininkas parduoda. II kambariu
j nuirinj bungatow didelei seimai, šeši
| miegamieji, "knotty pine"—pušinčm
j lentom išmuštas rūsys, karštu van
denin Ka/anis apšildymas, kombinuoj ti nluminiai lungai, 2 aulom, mūrii nis apšildomas garažas, iš šono pri1
važiuojamas. Arti mokyklų, bažny
čių ir tiaiisportaeijos. Skambinti po
(J v.i v. GvKovohiil G-0207.

3-jų BUTŲ MOKINIS NAMAS.
Du butai po 4 kambarius, vienas
butas 3-jų kamb., karštu vande
niu apšildomi, rūsys, 2 automobi
lių 'garažas.
Tol. LAiayotte 3-1355

DAnube 6-4439
Pioduktu, mCsos ir šaldyto maisto,
nu visais patogumais. Parduodama
už $o.250 arba išnuomojama. Atdara
nuo 8 v. r. iki 6 v. v., šokiu, ir
žventad. uždara, saukite —
liAfajolto :i-i)0<t»
po (i v. v. VIt'g'inia 7-2(105

•
•
•
•
•
•

Turret Lathe Opers.
Inspectors
Janitors
Lapping Mach. Opers.
Milling Mach. Opers.
Timekeeper

• 2—STOCK ROOM
DKPT.

II. A. FRAMBURG& CO.
3320 Carroll Ave.

VYRAI
MOTERYS
BERNIUKAI
MERGAITES

Vardas
Adresas
Pageidaujamas darbas
Tel
Vidutinis atlyginimas
Dienoms ar naktims

HELP WANTED — MOTERYS

CARLOADERS

Miestas
Amžius

HELP

Ar domitės nuolatiniu darbu su
užtikrinta ateitim?

Nuolatinis darbas, geros darbo
sąlygos.

CHICAGO METAL MFG. CO.

Ar jūs jieškote nuolatinio darbo su
užtikrinta ateitim?
STENOGRAFES

fe

'VbESSpT t

CHANE PACKING CO.
6400 VV. Oakton
KEystone 9-4584
MORTON GROVE

IŠMOKITE ~
AMATA

pramokusią

u n ; „ „ •„

3320 Carroll Ave.

Lytis

W A O T E D — MOTERY*

DO YOU WANT
A Steady Job. Good work, cond. Km-

Ar domiteH nuolatiniu darbu? ,Mes
turime vietj;
HTENO-TYPI8T
Paffoldaujama patyrusi, bet imsime
mokyklą, baigusią. Malonios darbo

*T' " ^ S

i

® %%?

'vZ£t&JU*2

iur~i~~: ~ J

mokykla batpintgiai - „(ips--. vaigin ir roi>ai
U

I

darbuJ

diiodami.

,,Juma

Ola patiks

baigusią. Malonios darbo saly- dirbti*. KretptiH
-.mm s. iiai>ird
gos, įvairios pareigos, kartu ir
MEN WANTED
j skaičiavimai. Nemokamai ligoSTKSiHUlAVUKll
FACTORY & WAREIIOUSE nines • draudimas ir gyvybes
'Nuolatinis
darban
THI<: B^<.S^I, 1<X)()DS, INC.
WORK
| draudimas, ir „Christmas bo
2810 S. Kilboum
Age 18—20
{
.
'
;
"
>
vai.
.savaitėj;
ž«Miia kaina kutenus". Kreiptis dėl intervievv.
UNITEfi LOAN COKP.

žiniuKieins darbininkams. Priimame njaf.*i.a
D. P. Augiu kalba reikalinga. Ala- J'( U t s .
lykite M r. ('Ims. Seaton.

terjja; goriausios duibo s.jlygos; suHlHleklto-H»u H. C. Pag<:
J'ersoniicl Mffi*>
BIslioi) 7-58UU

1175 K. 63rd St.

Phonc VIctory 2-5000

! MARTIN-SENOUR PAINT CO.
2520 S. Qtiarry
(Just off Archer Ave.)
M E N
FOR LABOR VVORK I N
*WOODWORKIMG FACTORY

Turinu' nuolalinj darbą gabiai
( I M KM, OliKHK-T^'lHST
Pageidaujame patyrusios, bet imsiine l)udrią naujai pradedančią. 5 dieni.i. '!•' vai. savaite. Malonios darbo
Hų\ygon, j\aiiios purolgoH.
Kl'olpttH
uKincnlskal arba Lclofonu dčl Intoi*vlc\v.
i AVK HOSi; £ IU MUM CO.
I TOK S. State
DĄmjbe 0-0023

[ J>|rbkttc arti namu... sutaupykite laiI >*o Ir išlaidu.
!
B H J I J B R & RI'XX)RD
VUJIK
Patyi'UBlŲ, bet priimsime gabias pradedančias. Malonios darbo sąlygos,
)vairios purelg-OH. Užmokama ligoni
nėn išlaidos — švrntoH — atostogos.
Ciera proga sij/.iningoins jaunoms mo
torlms.

DI;NMSO\

MANI

i'AcnitiNc co.

17 10 S o . K«•«!/il-

Šis skelbimas yra moterims, ku Sis skelbimas yra mergaitėms,
rios turi viską išskyrus gerą kurios turi viską išskyrus gerą
I
VVOODWOKK COKP.
darbą... ir tą galite turėti pas d a r b ą . . . O, j ū s ir tą galite
OF AMERICA
ftireti pas
Vyrus žemiau 35 m. amž. su
-.,,,. w 2 i s * m
AMERICAN E \ P R E S S CO.
(J kamb. „octafeon Iront jHįiigalou" b e n t k o k i u m e c h a n i š k u patyri —
' "*
' "
'"
• STENOGRAPHERS
Steady vvork - - Top vvages for
2 autom, garafea. $16,750.
' m u ^ i š m o k y s i m e taisyti automo-iSte
• TYPIST
• STONOGKAPHKKS
capable
11 kamb. „biinualow" su pajamom bilius!
Pageidaujame patyrusių, bet
$17,500.
VIRŠVALANDŽIAI
• ' MKSSKNGHR-CLKRKS
DKIVKK8
*
I'aKi'idaii.ianios su.'palyrinin, b<-t iiu-bet imsime mokyklą baigusias.
GERAS ATLYGINIMAS!
2-ji.i butų p<> 5 kamb. namas. Alie
KIIIIO
budrias naujai piadtMla nfiii.-i.
Deliver new cars and trueks Malonios darbo sąlygos, )\airios pa Malonios darbo sąlygos, įvai
Darbai su ateitim
jum apšildomas, koklinė vonia, 3
Turi kalbėt Ir suprast angliškai out of Chicago. Mušt be 25 to reigos. f> dit.nu savait<\ (Ja ūsus prie rios pareigos, pilni priedai dar
autom, garažas.
dui. Puiki proga Hųžl-nlngoniH dar50
years
of
age,
American
ci«
liijiinkčins.
Krciplis asnicni.škai uiba bininkams, 5 dienų savaite. Pui
Dėl informacijų šaukite —
lolol'omi dfil inb-iN ii-u'.
ki proga išmokti ,.travel busitizens, and able to pass a tesi.
PAUL KRIKŠCICNAS
104
S.
Michigan
Ave.
uess". Kreiptis asmeniškai.
Ii* steady job is vvhat you vvant
RlOpubHc 7-37H
KAndolph
6-7800
then apply In person, now!
M r. A. W. Harkc
Ext. 259
:
DEALKK8 TKANSPORT CO.
20 S. Michigan
^
Room 515
1^933 S. Stony Island Ave.
Sis skelbimą* yra morgailrms kurios turi
viską tik gera. darbi}
PERSKAITĘ . "DRAUGĄ", Are you interested In a. perniCTAPHONP, OPKRATOR
\
manent position? VVe have an I'alyrusi, bet priimsime gabi.'i pradedanC A n a i 0-3710
DtJOKTTO M KITIEMS
immediate opening for a cai)- ri;j. Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
E x 280
reigos. Proga vartoti savo gabumą. Sau
able
kite Mr. Milchell asmeniškam pasikalbė
HELP WANTEP — VIVKAI
(J I ;iN I KAI, OLERK TVPI8T jimui.
HAnison 7.6720
Experieneed but alert'beginner
^
tP
aceeptable. Pleasant vvorking
Ar norite nuolat inj darbą, geras darbo sąlygas ir darbininkų
Job Htmflltgi'r*? v
conditions, diversified duties,
įvertinimą?
*\
Stop lookittg ... Start vorking
37 hr. week, liberal benefits,
STENOpUAPHER
ineluding 2 vveek paid vacation will consider trained graduate. Pleasant
DABAR IMAMA
vvork. eond., diversified dutie.s. Liberal
after J s t yr. Call Mr. Bishop benefits.
• PAINT SPRAYKRS
• SIIKARKRS
f) day vveek. Air-cond. offirr.
::;-v;
SI»OT WKLDERS
• ASSEMBLERS
for intervievv appt.
Call Mr. T. lansrn
SKyline f-1053
Dienine pamaina, g a u s u s darbininkų priedai. Norime, kad visi
ENgle>vO0d 4-410^
aplikantai pagrindinai suprastų angliškai. Personnel Office
MtRGAHfiS LIAUKITĖS JIEšKOJt..
atdaras kasdien 8:30 v. r. iki 5 v. v.
ŠIAI CIA YRA ! ! !
P/VRDAVIMUI
4 kamb. Mbting&low". Gazu apšild..
2-jų autom, garažas. Naujas „boi
leris" ir nauji „plumbing".
$14,750.

SEE MR. SLIVA

AMERICAN CAN CO.

r^

ATLAS BOXMAKERS, Ine,
TURI JUMS
A — pastovų darbą, B — geras darbo sąlygas,
C — gausūs darbininkams priedai
KLASftK A MAINTKNANCK MEN
l>k<nos darbas. 6 dienos ~ 48 valandos savaitėje.
Prašytume turėti pagrindą anglų kalboje.

5025 W. 65th St.\

•
•
•
•

1—ASSEMBLERS

• 3—SHIPPING

Pasiųskite Šį kuponą šiuo adresu —
DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave,
Chicago 8, 111.

Imsime

MARUI)KTTK PARKK
7121 8. SuaiiIdilių Ave.
Atdaras apžiūrėjimui sekm. kovo
22 d. 4 kamb. ir 2 kamb. neuž
baigti. Gazu apšild. Naujas namas.

y.v.-.-.y--

4 young men to work in clean
up to date plant.

'dančias. Malonios darbo sąlygos, ivai-| meniškai arba telefonu dėl Inters
3724 S. RockweIl
nos
pareigos.
5 d. sav.; atvykite asme- view.
~
niškam
pasikalbėjimui.
PAllKKIt HOLSMAX CO.
I5CK) K. 5 7 Ui SI.
THE EREDERICK POST CO.
IIV<le I'ark 3-2525
Polisher and Buffers. Can usc
3650 North Avondalc
H B I J P ^ A N a m ) V Y K S T * ^ j several men in our clean up to
Dėmesio, kaimynes mergaites...
moterys
- . - - - . . . , . . . . . . . . — ~ ^ . • (j a į e polishing Dept. Excellent
Darbas su ateitim!
DAVID'S 8NACK SIIOI»
i .irime nuolMlinj darbą Svariojo dlrb VVOrking COnditlOnS. H i g h p a y . Tuojau p a t turime vietą gabiai
UKIKAL1NGI
Utvejc ir darbininkus įvertlnaino.
Steady
wk.
C!ltAM«: PAOK1NU CO
GENERAL CLERK-TYPIST Dienomis arI»ADAVf:.Iir
vakarais. AIKJI ir ar—
DABAR I Al A
II. A. FRAMBURG & CO.

f>

Karjrrą plieno l)i/.nyjo. Tikrai ameriko
niška firma samdanti visu tautybių dar
bininkus.
DABAR IMAME:
• SLITTKKS
• M M JUM: SIIOP
• H'AKEIIOUSIC
• l.\Kiill I»OOL
Patyrimas nebūtinas. Imame D. P. Visi
priedai. Kreiptis —
13500 iji. Perry
,
Kiverdale, Illinois

Ar Jieškoie Gero Darbo?

•ANGLE ROLL OPERATORS

MAISTO KRAUTUVE

1K» a vai. l«>plcl.

SIOLO

NEEDED

APYLINKĖJE MARQUETTE
(Jeros darbo sąlygos.
Visi priedai
PARK
y darbininkams. Proga progresuoti SJJ- Steady, day work, company bo
'fuvernii Ir murinta namas. Qeral ei
nantis biznis; duodunii užkandžiai.
Modernus i kamb. bnlas užpakaly.
16,000 jmoketi (už biznj ir naiiifi).
Skambinti lllšinloek t-0278

Ar jus esate mašininke (typist) ar
kartotekos tvarkytoja (file clcrk), par
davėjas (salcsman) ar gabus amatninkas, mūšy klijentai-skelbėjai turi jums
daug įvairiu, darbo vietų. Mes mie
lai norėtumėm rekomenduoti jus ben
drovei kuri užtikrins jums nuolatinį
darbą jei turėsite pageidaujamus ga
bumus.

Wo need several strong men,
ployee consideration.
CUDAHY PACKING CO.
who vvant steady vvork.' Mušt GENERAL CLKRK-TYPlST
Has an iminedtate opening for a
be able to speak English. Pcrm.
Pageidaujama patyrusi, bet im oapablo young man
1100 NV Miluaukoo A v e '
vvork
PAYROLL INVENTORY
sime budrią naujai pradedančią.
EVesguuto 1-0518
CLERK
STANDARD BRANDS, INC. ;' Malonios darbo sąlygos, įvaiE.\p. but alert beginnei' acccptablc.
Gera proga tremtiniams! Skubiai
2133 W. Pershing Rd.
rios pareigos, 5 dienų savaitė, Diversified
dutie.s ineluding typing
ir pigiai parduodu taverną su butu
&
eomptometer.
day weok. Liberal
gausūs priedai. Proga naudoti benefits. ,IOxceUent6 opp.
užpakalyje. Lietuvių apylinkėje. • SHEET METAL
for advancesavo iniciatyvą. Šaukite Mr. A. ment. See or eall Mr. HU1.
3212 So. Ilalsted St.
MECHANICS
W. Peters.
9101 S. Baltimore
DAnube 6-9808
• LAYOUT MEN
REgent 4-8000
VVAlbrook 5-9800
arba

3189 S. Emerald Ave.

i

FACTORY H E L P

Saldainių — Ledu (namie gaminta)
krautuvl ir užkandinė; ledams ma
sina; oro ventiliacija; Judri prekybos
vieta; ant kampo; gera sutartis;
partneris susirgo, vienas negali ap
sidirbti, ideališka vieta porai. Kaina
$10,500.

Parduodamas geram stovy 8
būtų mūrinis namas. Kreiptis—

I m——

PATARNAVIMAS

HELP WANTEP — VYRAI

•

PARTNERIS
paltu gamyboje
vyru rūbu dirb
tuvėje. Geroj apylinkėj, puiki proga
tinkamam asmeniui, šaukite savinin
ką nuo pirmad. iki pontad.
\ a n Buron 0-1077

Nemokamas Darbo Suradimo

2334 So. Oakley Ave.
Tel. Vlrginla 7-6640—7-6641

REpublic 7-3259

ĮSIGYKITE PAJAMŲ NAMĄ.
Prie 45th ir )Hermitage Ave. Del
savininko ligos skubiai parduoda
mas 3-jų butų su „groseriu" biz
niu, su prekėmis ir įrengimais, na
mas, Įmokėti tik $3,500.

Tel. LAfayette 3-948G
po 5 vai. vak. Kaina $11,500.

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

MAISTO KRAUTUVĖ I R
NAMAS
Gerai įsigyvenęs biznis Marąuette Parke.

P a J a m o s

koms organizacijoms - vestuvių po-' prie cementuoto kelio. Moaer- Marquette Parke. 3-jų butų su ta
šeštad. Ir
sekimui, dienomis
po pietųvakarais.'
ir va
šiokiomis
vernos bizniu mūrinis namas. Pa
m i s 9 k a m b a r i ų namas. „Bank
karais.
b a r n «
- tvartas 40x60, 200 jamų per mčn. $460.00.
saukite J. Wliislon
I I ia nk Ii n 2-1(180
vaismedžių. $19,000. F . Kramer,
J. KUTRA, REALTV
(Koontz Lake), Wa!kerton
(i kambariu a p s i a u t a s j M j t a s a ! . ( > a :i
2405 W. 5Ist St.
Indiana
•nieuaiuleji su galimyb.- naudotis virPKospeet 6-7238 arba
5647 S. KockweIl St.
PIRKITE" APS Al JttOS BONUS
Vakarais Vlrginla 7-1664

UQU0R STORE
AND TAP R00M

Seštadienis, kovo 21, 1953

POrtsmouth 7-3400

^

IIADCO.

•

^

1710 S. Peoria St-

•

® l\i!yrimas mlMiliiiiis
NiHilalinis darbas
o

Ltti

AMERI6AN STANDARD

•S

'•••

• Asmens ir šeimos ligonines draudimas ir priedai

ltfGtlr tįt, prie Western

v

Blue Island, I!!.
{f

\ ,
*

si f L O M I ; .M/MS

26 N. Garden Street
Bemenville, Illinois
Telefonas Bensenville 1600

' Nuuiattej «lail>;j... GeraM darbo sųlygun... Dtti'biulnkŲ jvoitipini.t
« MAliHIMSTS • K M i l M ; l/A'IHi; • MILliJM^MAOHIM; OFEHS.
(i"i iaiisijiM utl.\gii)iniHS gerlautftoipts vyrama. ADIUOKUUHJ.S aloslogos. (i
ainnokainl Asentadieniai. iu8noBlulal "bonus". C»^ vai. sav.. viršvalandžiai.
linam,. D. | \ , reiklu uupitiHll angliškai. Jcl iiutilu nuolalinj darbą
\

UrelpkltėB dabar —

Galima susitarti pasikalbėjimams vakarais arjba savaitgalyje

(i & G MFO. CO.
H228 Wh:ST •F1LL01ORĖ

Nuolatinis darbas kurio jūs jieškote. įdo
rardaviaiui gazinr Krosnis. allbJln.U mi raštines .viela,
. . malonios darbo sąlyapšild. poOIUH, šald>lnva.s ir 7 dali'i 'gos, geras atlyg«.nuua.s...
valgomojo kamb. komplektas.
S1ANDARD FRE1GU! LINES
v
reikia
\VlJnt\vortli 0-i4ia
IJKJTAPHONE OPERATORS
Patyrusios, bet pradedančios bus priima
mos, fraasus priedni įskaitant uetnoka!Ske!btte " D R A L G i r a p s i m o k a ui.'j apdraudim<|. Moderniška oro venti
Tit» }\H y r n t»»a^ti»uK.H HkAltofiut liuojama raštine. Atvykite dabar pasikal
bėti su M r. Kirshncr.
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NRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

Šeštadienis, kovo 21, 1953
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— Šauliai ir Šaule* nuošir- letikos treneruotė, kuriai va
džiai kviečiami ryt, t. y. kovo dovaus šios srities specialistas
22 d. punktualiai 9 vai. rytą Bronius Keturakis iš Milwau— Meno paroda balandžio atvykti į Šv. Kryžiaus bažny- kee.
Valdyba, pateikdama apylin neš ir Lietuvių Namų komisija, men. Dailininkų grupei susita čią 46 ir Wood g-vių kampe į Visi lengvaatletikos mėgėjai
kes susirinkimui savo darbo pla kuri buvo sudaryta anksčiau rus suruošti meno parodą Chi- Šv. Mišias, kurios bus laikomos (vyrai ir moterys) yra kviečiaj mi joje dalyvauti. Dalyvauti
nus, pasisakė dirbsianti ypačiai daugiau privačios iniciatyvos ke cagoje, kurioje bus paminėta ir už a. a. Vlado Pūtvio vėlę.
^
»m
o* a. ,r gali Chicagos liet. sporto klubų
trimis kryptimis: kultūrine, e- liu. Į susirinkimą kviečiami at-! profesoriaus A. Galdiko 60 meDr
US S t o s t o s
~
: y^
«
- y y - „ riai ir „enariai.
konomine ir socialine.
vykti visi apylinkes lietuviai, f tų sukaktis, ją maloniai sutiko Adūno minėjimas ruošiamas ko-, a
Nelaime ir liga visados eina kuriems rūpi ekonominiai re*-, globoti vyskupas V. Brizgys, vo 22 d. 12:30 vai. p. p. Lietu-'. Treneruotė jvyks Marąuette
kartu su žmogaus gyvenimu. Vi kalai. Skyriaus suorganizavi Lietuvos konsulas P. Daužvar- vių Auditorijoje, 3133 So. Hals- P a r k e > r i n k t i s P r i e K e d z i e i r
sados atsiranda tokių, kurie mui aktyviai dirba ypačiai vai dis, Sanitary District preziden ted Str. Programoje Juozo Sen- 6 7 s t - (Marąuette Rd.). (es)
yra reikalingi materialines ar dybos narys J. Čiuberkis, agr. tas A. Olis, A. Liet. Bendruo kaus paskaita ir meninė dalis.
"
~~ _#
menes pirmininkas P. GauČys, Įėjimas laisvas.
moralines kitų pagalbos bei pa- j V. Bartkus ir kt.
Rengėjai
Nubaudė pardavėjus
Vyr. ,Draugo" red. L. šimutis,
ramos. šios rūšies globa Įeina į
i JAV Žemės Ūkio DepartaTauta savo gyvybę išlaiko
Vyr. „Naujienų" red. P. GriLiet. Bendruomenes uždavinių
— Balfo 3-čias Bridgeporto m e n t o i r c h i c a g o s s k e rdyklų
tautines kultūros kūryba ir mei, .,. . „ ,
sritį. Todėl apylinkes valdyba le. Tautine kultūra yra taip pat ! gf» i r ..Sandaros" red. M. skyrius kovo men. 21 dieną, šes p a s t a n g o r n l s b u v o s u g a u t i 8 mė
šalpos ir socialines globos dar- tautos kelias į tarptautinį pri- • V a i c Į v , a '
tadienyj, 7 vai. 30 mm. Lietu- s o g s v § r e j a i ir 13 mėsos parbui organizuoti ir vykdyti • * | | 2 E 3 £ " 3 ' h e n £ ž ~ To"-Į *»«**** rengti pakviestas ko vių Auditorijoj 3133 S. Halsted d a V e j u > sukčiaujančių — neduo
darė komisiją J kurią buvo pa-|
£ L i e t u v i BeaūrwmaA
Str., rengia VAKARE su links- d a n č i ų re įkiamo svorio. Jie via _'mitetas jau pasiskirstė pareigo
ma
ir įdomia programa, kurią si patraukti teismo atsakomy
kviestos ir sutiko įeiti Juze Nas , teina tautines kultūros išlaikyti mis: pirmininkas arch. J. Muišpildys Aušros Vartų tunto
vytiene (ji buvo išrinkta pir
?""" ibei ugdyti. Kovo 29 d. 11:30 lokas, vicepirm.-rašytojas Ma skautės. Už gautą pelną bus bėn. Lietuvių tarpe jų nėra.
mininke), P. Graužiniene (vice vai. lietuvių salėje yra šaukia rius Katiliškis, sek r. skaut. Z.
pirm.), Barniškaite, Damušie- mas kultūrininkų susirinkimas Juškevičiene, Komiteto nariai— pasiųsti paketėliai seneliams ir
ne, Miščikiene, Pautienienė ii apylinkes švietimo ir kultūros muzikas A. Kučiūnas, operos ligoniams Vokietijoj. Prašome ŠALDYTUVŲ
TAISYMAS
gausiai
atsilankyti.
Valdyba
su 1 metų garantija už atliktą
Salasevičiene. Komisija pirma skyriui suorganizuoti, švietimo solistė I. Motiekaitiene ir jūrų
darbą
me savo posėdy kovo 10 d. jau ir kultūros sritimi rūpinasi vai kapitonas L. Kubliekas.
— Lengv. atletikos treneruo
Skambinti: NOrmSl 7-6838
apsitarė savo darbo pobūdį bei dybos vicepirm. Pr. Karalius.
Daug kam pageidaujant, pa tė. Kovo men. 22 d. 9-11 vai. tarp 7 j r 9 vai. vak. arba rytais.
galimybes. Taip pat pageidavo
rodos iliustruotas katalogas ruo bus pravesta pirmoji lengv. atH. N e u m a n
komisijos
sudėty
turėti
kunigą,
i
šios
Kelios
žinios
čia
patei. .
. . . . « • i- ,, .
,. . .
- . šiamas dviem kalbom, kad duo
*
gydytoją .r tcsminką Sociali-į kiamos lietuvių visuomenes in- L g a l i m y b c l r a n g l i š k a i k a I .
nė sr.t.s priklauso valdybos vi-1 formaeijai. Tikimės, ji mūsų l b a n t i e m s i a n k y t o j a m s p l a č i a u
cep.rm. dr. S. T Tamošaičiui, kreipimąsi isg.rs, nes Bendruo- i s u s i p a ž i n t i a u k a i k u r i
mūgų
dailininkų
laimėjimas
ne
tik
sa
kuris jai rodo reikiamo dėme-; menės darbas reikalauja dausio ir iniciatyvos.
į gelio talkos ir paramos. Ir dar voje, bet ir tarptautinėje meno
MONIKA PUČAUSKIKNC
Lietuviui negali nerūpėti gau j daugiau: lietuviškas darbas rei scenoje.
ompžitTe
ti geresnį darbą, tvirčiau atsis kalauja ir savęs išsižadančios
Meno paroda bus atidaryta
Gyveno 3431 S. Emorald A ve.
toti ant savo kojų, geriau eko- aukos. Baigiame tais pačiais žo balandžio men. 11 d. Marijos
Tel. FRontier 6-214U
nimiškai susiorganizuoti. Toddl džiais,
kurie
buvo
pasakyti
ir
Mlr6 kovo 19 d., 1953, 4:35
.. , _
... .
., .
Augštesnės Mokyklos rūmuose.
vai. ryto, sulaukus pusės amž.
Lietuvių Bendruomenei rūpi ir apylinkes susirinkimo valdybos
ROMANAS TAMOŠAITIS
Parod
a
g
Lietuvos
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Haši lietuvio gyvenimo dalis. Eko
Gyveno
4558
S.
Paulina
St.
seinią
apskričio ir parapijos,
pranešimo pabaigoj: P a d a r y s i - , k o n s u l a s d r p D a u ž v a r d i s K i .
Dumsi.škią
kaimo.
nominio Bendruomenės sky
Mirė kovo 19 d., 19 53, 5 vai.
me tiek, kiek atsiras dirbančių, tos iškilmingo atidarymo smulk
Amerikoje išgyveno 41 m.
vak.,
sulaukęs
54
in.
amžiaus.
riaus susirinkimas šaukiamas
Pasiliko dideliame nuliūdime
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Rapasiryžtančių ir pasiaukojančių. menos bus praneštos artimiau
dukt6
Ona, broliene Ona BuKeiniu apskričio, Nekščią par.
sekmadienį, kovo 22 11:30 vai.
dreckienė,
jos vyras Kazimie
Dėkim visi nors po grūdelį ir siu laiku.
Amerikoje išgyveno 8 m.
ras, ją sūnus 10dvardas Poška
lietuvių salėj. Jo darbų tvar
Pasiliko dideliame nuliūdime
Parodai Ruošti Komitetas
su šeima (gyvena Grays Lake,
žmona Sofija, trys dukterys:
koj yra numatyti šie klausimai: iš jų supilsim krūvas. Lietuvių
III.) ir ją. duktė Bcrnlco MisliOna, Kugtuiija ir Janina, ke
kinis
su šeima,
pusbrolio
— Vajaus vakarienė Brightaptarti ir išsiaiškinti skyriaus Bendruomenės siekimai ir uždą
turi sūnūs: Vaelovas, Stasys.
sūnūs:
P
e
t
r
a
s
ir
Edvardas
Poš
Petras tr Vytautas, marti Sylkus su šeimom, gyv. Indiana
veiklą, išrinkti skyriaus orga viniai yra visų lietuvių, ne tos on Parke. Šv. Kazimiero Aka
via lr rentas Juozas Tollufttus,
Harbor, Ind., brolienė Allce
demijos Rėmėjų 6-to skyriaus
nus ir kt. Taip pat šiame su vienos~valdybos reikalas.
du a n ū k a i : Almontas Ir Leo
Puėauskas su šeima, gyv. P b i nardas, du broliai: Stasys ir
ladelpbia, Pa.,
kiti giminės,
Stasys Barzdukas vajaus vakarienė su programa
sirinkime apie savo veiklą praPeliksas su šeima, kiti gimines,
draugai ir pažįstami.
draugai ir pažįstami. Lietuvoje
bus kovo 22 d. 6 vai. vakare
Priklausė Tretininką Draug.,
liko marti Klžbiela ir a n ū k j
Apaštalystės
Maldos,
Gyvojo
lietuvių parapijos salėje. Prašo
Begina,
Rožančiaus
ir
šv.
Onos
OraugiKūnas pašarvotas Ežcrskio
me visus atsilankyti ir praleisti
joms.
koplyčioje, 1()4() \V. 4Gth St.
Kūnas pašarvotas Antano M.
vakarą su rėmėjoms.
Phillips koplyčioje, 3307 So.
J^aidotmės
įvyks
pirmadienį,
Lituanica Ave.
J. R.
kovo sl\\ d., iš koplyčios 9 vai.

Clevelandas

KAS, KĄ IR KUR

%>
t?.
PAVASARIO SEZONO ATIDARYMO

Lietuvių Bendruomene kviečia į

DIDIS IŠPARDAVIMAS
Skelbiamas pirmoje ir seniausioje Lietuvių Bendrovės
Krautuvėje

Progress Furniture Company
Gyvenimo didžiausia proga papuošti savo namus su naujau
sios 1953 metų Pavasario mados rakandais ir kitomis namų
reikmenimis dėl

VELYKŲ ŠVENČIŲ IR VISO GYVENIMO
Kur galima sutaupyti nuo 25% iki 50%!!
Ant visy pirkiniui
Ši bendrovė veda 2-jų krautuvių prekybą su vienos krau
tuvės operavimo lėšomis ir išlaidomis. Jokios kitos propa
gandos negali pasiūlyti ir patiekti geresnių vertybių už šios
bendrovės teikiamas kainas. Sekančius keletą pavyzdžių tėmykit atydžiai.

t

Redaguoja: JONAS š'OLICNAS Ir EDVARDAS ŠULA1TIS
1330 So. 51 Avenue, Cicero 50, IU., tel/OLympic -2-4992

Pas Illinois Universiteto lietuvius
SPORTO VARŽYBŲ JKARŠTYJE
iiiuo metu Illinois un-te, Chieagoje .prasidėjusiose šio se
mestro įvariose sporto varžy
bose dalyvauja ir lietuviai. Žai
džiama tarpklasinėse tinklinio,
krepšinio, stalo teniso, badmin
tono ir kitose sporto šakose.
Prieš porą dienų įvykusiose krep
šinio rungtynėse lietuvių koman
da Lituanica įveikė pirmąjį sa
vo priešininką, kuriuo buvo stip
rokas Mustangs penketukas —

55:44 (23:20). U2 Lituanica
žaidė: Stankaitis
10, Sideravi
čius — 16, Gaška
20, Variakojis ~ 4, Valatkaitės
2. Tallat - Kplpša — 0 , J. doliūnau
3.
Be eilės gerų lauko tenisinin
kų, kurie šiuo metu ruošiasi
komandoje yra taip pat vienas
lietuvis — R. Kašubą, kuris
Kražiai reiškiasi rutulio stūmi
me. Jis paskutinėse tarpkolcgijinėse varžybose, nežiūrint ko
jos susižeidimo, laimėjo antrąją
vietą.
Stalo teniso varžybose daly
vavo taip pat nemaža lietuviu.
Šiuo metu į baigmės varžybas
pateko du mūsiškiai stalo teni
sininkai: B. Žemaitis ir J. Šoliūnas.
Šachmatų srityje pažymėtini
du jaunieji lietuvių šachmatinin
kai: Z. Viskanta ir L. Sabaliū
nas, kurie pirmauja šios šakos
varžybose.
Krepšininkai nugalėjo latvius
Kovo mėn. 15 d. Lituanicos
varžyboms, lengvosios atletikos
krepšininkai turėjo rungtynes
prieš Chicagos latvių sporto klu
bo Ventos krepšinio komandą
ir lengvai ją nugalėjo 40:23

Šiame susitikime Lituanica at
stovavo ir taškus pelnė: B. Že
maitis 7, Dirvianskis 7, Gaš
ka 17, Stankaitis '5, Sideravičius 0 ir J. Šol'iūnas 4.
J. Š.
ŠACHMATININKŲ PASTOGĖJ

Chicagos miesto individuali*
nė^e šachmatų pirmenybėse pra
ėjusį sekmadienį teįvyko tik 4
susitikimai, kadangi 2 dalyviai
susirgo. Nežaidė Tautvaišas su
Czcrnecki ir Norin su Mcngeliu.
Mūsiškis Zujus po atkaklios ko
vos įveikė latvį V. Turs, o Jakš
kas truput] per azartiškai pa
aukojęs už rikį tris pėstininkus,
turėjo kapituliuoti prieš Grombacherį. Toliau - - Cohen su
tvarkė Al Sandriną ir Turjansky išplėšė tašką iš Angelo Sandrino.
Po VI rato pirmenybėse veda
Turjansky 5:0 (1 atid:), ant
ruoju eina Cohen 1,5:0,5 (1
part. nežaista) ir trečiuoju —
Tautvaišas 4:1 (1 nežaista,.
PERKONAS ĮVEIKĖ
WESTERN SDBURBAN
Kovo mėn. 13 d. Chicagos
LSK Perkūno š-:hmatininkų
kdmanda pradėjo Chicagos ko
mandinių šachmatų pirmenybių
II ratą ir nugalėjo VVestern
Suburbau šachmatininkus 4,5:
1,5 Susitikimai: Zujus — Bur*
fel 1:0, Jakštas
Salvit 0:1,
Šalkauskas - Venesaar 1:0,
Karpuška - Brokovski, 0,5:0,5.
Kiti lietuviai: Krikščiūnas ir
Pakštas, jų priešininkams neat
vykus, taškus gavo be kovos.
Pirmame rate prieš šį klubą
mūsiškiai buvo laimėję 3,5:2,5.

— Mergaičių — moterų pa
skutinė gavėnios susitelkimo va
landėlė įvyksta kovo 22 d. 9
vai. rytą Tėvų Jėzuitų namuo
se (5541 So. Paulina St.). Bus
Tėvo J. Kidyko, S. J. paskaita:
„Dievybės įtaka mūsų gyvenimui".

ryto bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pamaldą bus nulydėtas į šv. Ka
Btmloro kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus- lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nullflde: žmona, sūnūs, duk
terys, marti, žentas, a n ū k a i ir
broliai.
Laidotuvių
direktorius L.
Kžerskis. Tol, Y A 7-07 81

1953 metų mados šeimyniško talpumo Philco ir
VVestinghouse Refrigeratoriai po
S "1 © Q 7 5
$275.00 vertės gražiausi Nylon Frize dengti dvie
jų dalių seklyčioms setai po
$1 7950
1953 metų mados 21 colio screen, žymių išdirbysčių Televizijos aparatai po
Si 7950
$198.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų dalil

AIA
JONAS ADOMAITIS
Kuris mini kovo 9 d. 19f>3 ui.
Ir tapo palaidotas Uovo 18 d.,
O dabar ilsisi šv. Kazimiero
kapinoso amžinai nutilęs ir nogalfidamuS atidėkoti tiems, ku
rie suteikė jam paskutin] pa
tarnavimą ir palydėjo j j j t a
neišvengiama amžinybes vietą..
Mea atmindami ir apgailėda
mi jo pasitraukimą ui mūsų
tarpo dekojaiui' mūsij dvasiš
kiams tėvams
kun. kleb. .1.
Kuprevičiui, kun. A. Naud/.iiluui, ir kun. V. AndiiušUai, ku
rie atlaike įspūdingas pamal
das už jo sielą,.
l>gkojamc šv. Mišią ir Kelią
u ukolojauis.
Dėkojamo laid. direk. .1. Liulcviriui.
kuris savo
geru ir
mandagiu patarnavimu garbin
gai nulydėjo jj j amžinantį, o
mums palengvino perkeisti " " liūdima ir rūpesčius. Dčkoja.m<> Kiahnešlams ir visiems, ku«
rir paguodė- mus mūsą nuliū
dimo valandoje ir pagalios dčkojama vištoms dalyvavusioms
laidotuvėse žmonėms;
o tau,
Jonai, lai Plovas duoda amži
ną atilsį.

Laidotuvės įvyks pirmadienį,
kovo 23 d„ iš koplyčios 8:3«i
vai. ryto bus atlydėta į šv.
Jurgio parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldi] bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus:
gimines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: d u k t ė ir kiti gim.
Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tol. YA 7-3401

Nuliūdę lieka: Sesuo INii-onolf\ švogeris J o n a s Sliii/ai ir
,IŲ šeima.

DAINAVIMO MOKYTOJUI

ANTANUI LIKANDERIUI
MIRUS, JO ŠEIMAI REIŠKIA GILIĄ UŽUOJAUTĄ
DAINAVIMO KLASES MOKINIAI

Didelis Išpardavimas
Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingu
dalykų: vyrams, moterims ir vaikams.

Gavome didelį kiekį naujų pavasarinių
rūbų ir baltinių, ii parduodame suma
žintomis kainomis.
KVIEČIAME ATSILAHKYTI — BOSITE
PATENKINTI M0SŲ KAINOMIS IR
PATARNAVIMU

Lietuvių

krautuve

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI

JOSEPHS DRY GOODS STORE
3218 South Halsted Street

$Į 1950

$50.00 vertės pilni lovų įrengimai: graži lova, ma
tracas ir springsai
$2795
65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio
couches po
$3950
$160.00 vertės 2-jų dalių parlor setai su lovos
įrengimais po
$89»0
$24.50 minkštos ir gražios televizijos kėdės —
foteliai
$16^5
$80.00 vertės 5-kių dalių Chrome Breakfast se
tai po
$48?5
$95.00 vertės gražaus piešinio vilnoniai kaurai
9 x 12 dydžio po
$5950
$65.00 vertės 5-kių dalių Chrome Breakfast se
tai po
$ 3 9''5
$32.50 vertės springsiniai matracai visokių dy
džių po
$-| £ 9 5
$65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio
couches po
$3950
$45.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubai;'g'
tos komodos po
$2975
$135.00 vertės virtuvėms gaziniai pečiai, žymių
išdirbysčių po
$84^5
$138.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų da
lių po
$8950
$7.50 vertės 9x12 gražios klijonkos — didelis
pasirinkimas po
$338
$20.00 vertės visokių dydžių vatiniai matracai
PO
•
••
$895
$10.00 vertės gražios lempos — pasirinkimas
visokių madų po . ..
$495
$9.00 vertės maži staliukai pastatomi j>rie fo
telio po
....-..•
$495
$15.00 vertės visokių dydžių metalinės lovos
PO
$895
$17.50 vertes Coil lovom spyruoklės j»o
$995

P A D R K A

.t

i i'°

Visos P r e k e s Yra Pirmos Rūšies ir Pilnai Garantuotos
Jei pirkėjas nepatenkintas, gali grąžinti prekes ir visus
įmokėtus pinigus atsiimti.

Chicago 8, Illinois
;

VISIEMS

Krautuves Vedėjų 40 inety patyrimas varti ši^ prekybą visuomet «;Wi pa
tiekti geriausias prekes už mažesnes kainas. F,ai niekas JU nukreipia tamstų
dėmesio nuo pastovaus lankymo šios Lietuvių Bendroves Krautuves.

^

SEKMADIENĮ, KOVO-MARCH 22 DIENį, 4 valandą po pietų
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE
3133 South Halsted St., Chicago
Įvyks Lietuvių P I R M Y N Choro

KONCERTAS
Vadovaus muzikas Kazys Steponavičius

4183 ARCHER AVE.

Dainuos Ona Skevcriūtč, Aldona Nugarus,Broniun Jančys, Jonas Avelis, Juozas Laurušonis ir kiti.
_ ...
. .

Dainuos ištraukas iš Fausto. Cavalleria Rusticana. Kai Rožes Zydejo ir kt.
Pradžia 4:00 P. M.
B u s užkandžių ir gėralų
Chicagos ir jos apylinkės lietuvius koncertai! kviečia

Įžanga $1.50
l'IBMVN Choras
»

II

L

®
Prie Richmond

l.id.uui atsineškite gazo ir elektros bilas — užsimokėsite be ekslra mokes
čių. Taipgi priimame vandens taksų, raudonojo ir mėlynojo kryžiaus a p r a u 
dos mokesčius ir telefono sąskaitas. Galite išpirkti American Lxprcss money
orderius r - yra saugu ir patogu.
Krs atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 0 vai. popiet. Pirmadieniai* it
Krautuve
ketvir
tadieniats iki 9 valandos vakaro dėl Tamsių patogumo.
— ^ ^ — W — — — ^ — — — — • — ^ ^ ^ — « i i ^ ^ M
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DTENRASTO DRAUGAS, CHICACO, ILLTNOTS

fi

8«.5tadi«nta, Irovo 21, 1053

visi išvien valgė. Darbe savimi V. Dainys pamatė savo tėvų že
;
reikėjo nuvežti rąstus po 2-3 my mę, labai džiaugdamasis. Daug <?
> fcan-V',
lias iš miško. Pradžioje dar tu kur iškilmingai sutiko. Ir šių ei
rėjo įbridę J vandenį traukti žo
autoriui teko nuo Kupiškio
M
Buvo tardomas Onos Pauker vyro. — Tris mylias 'savimi le, turinčią jodo. Daugeliui ka lučių
iki Panevėžio lydėti kalinių dra
vilko rąstus 40 laipsnių šaltyje. — Laidotuves bolševikų linių nušalo rankos, kojos. Buvo bužiais apsirengusius išlaisvinA
ištinusių
nuo
bado.
Mirė
ir
kaituosius.
Viena
išleistoji
moteris
lagery. — Išsižadėk kunigystes — busi laisvas!
kurie kunigai.
.pasakojo, kaip bolševikai net
JUOZAS PRUNSKIS
Kadangi žemė buvo kietai įsa-[auksinius kalinių dantis išlupiChicagoje turime žmogų, kurs versti valdžią" — buvo suku- lusi, tai numirėlių neužkasdavoįnėjo.
X CJydytojos JakSevičienS*
Maskvos, Leningrado res slaptą vienuolyną.
j j atskirą duobę. Buvo didžiulė Į Neilgai pabuvęs Kaune kun.
Janinos ir jos šeimos perveži perėjo
. MauHaMtĖJt
tįmim,h*x
jduobė, J kurią versdavo numi-iDainius išvyko darbuotis į Tamo iš Pakistano j Š. Ameriką, kalėjimus, ištrėmimą j baisiąsias
l
wwn
a
*
* ™ ąmavnas
jrusius, pirma nuo jų nuplėšę,liną, Estijoje, kur išbuvo iki vėl
piniginio fondo sudarymui, au Solovkų salas, kurs pakėlė ilgas
kojo: (per J. Paštuką) — Paii- tardymo tortūras. Tai kun. Vin-I Sprendimą paskelbę išgabeno drabužius. Vertė be karstų, vy-,bolševikai pradėjo artėti, o tada
LIETUVIŲ
/
rus
ir
moteris.
Tik
vasaros
su-,pasiekė
Vokietiją,
kur
diibo
pa
centas
Dainys,
kurs
rytoj,
kovo
į
tolimos
šiaurės
salas
—
Solovliukaitis Vincas — 50 dol., Lit
vinas Petras — 20 dol., CJas- 22 d ; švenčia auksinį savo ku- kas. Čia buvo apie 40 kunigų, jų laukę tą bendrą kapą užkasda-lapijose ir tremtinių stovyklotarpe lietuviai: kun. T. Matu- vo, o žiemą jis buvo atviras, įse.
parenas Kazys ir Paštukas .1. nigystės jubilėjų.
Dabar jis gyvena Sv. šeimos lionis, kun. M. šiandienis. Buvo laukdamas aukų. Numirėlius ka-| Jo sesuo mirė jauna, brolį —
po 25 dol., Grabauskas J., UrViloje (Labdarių ūkyje), neto-verčiami kirsti medžius ir savi- liniai patys atveždavo rogutė farmacijos magistrą • bolševi
hutis Pr., ZalnbienS S., Mu- li Chicagos. Atradau jį koplytė- mi vilkti rąstus prie kranto per- mis. Vienas iš kunigoj eidavo sar
Sekmadieniais atidaryta nuo 10 v a i ryto iki 5 vai. vakaro
kai suareštavo vien todėl, kad
raškauskas Vyt. po 10 dol., Vei lėje beklūpint). Liftu pakilome į vežimui. Darbo normos buvo di- gybą, gindamas lavonus nuo sū
brolis kunigas. Chieagą kun. V.
zime" K. — 5 dol.; (per O. Zails jo kambarį. Ant stalo tarp kitų dėlės. Penktą ar šeštą iš ryto ei nų ir žvėrių. Kunigai slapta Dainys pasiekė 1952 m. sausio
NESKAITOME JOKIŲ TAKSŲ
kime)
sukiene Apol. 10 dol., ! ^ a j y k u s tovė)o ir puošni rusiš-davo į miškus. Žiemą vasarą klausydavo išpažinčių, daugiau mėnesyje. Anksčiau negalėjo dėl
Zailskiene Teodora
2 _dol., j k a ^ ^ v i e n o s k o n v e r t i t ė s d o .
sia eidami į darbą.
sumenkusios sveikatos. Atvykti
Jūsąp pasitikėjimas mūšy įmone nebus apviltas
Jusienč Ona ir Vygantieiiė lfer- vana. Vilkdamasis kailinius jis
pagelbėjo prel. B. JUrba, kun. I.
Paukerio
tortūros
\w po 1 dol.
Albavičius, kun. Karalius.
Už savo sunkiai uždirbtus pinigus J ū s pirksite mūsų
kalbėjo:
Padėtis pablogėjo, kai į jų sa
jmonėje naujausių modelių pirmos rūšies prekes, be jokių
— Tai dar iš Lietuvos buvusio
Ar
bus
geriau
prie>Malenkovo,
X Marijos Augštesnes Mo ministerio dr. P. Karvelio dova
lą atvažiavo žydų kilmės Onos
sugadinimų, brokų. Mūsų prekyboje nėra nei vieno daikto,
kyklos salėje rytoj (kovo 22 d.) na, kai iš SSSR grįžome į Lie
Pauker (Rumunų komunistės)
—Kai jūs Rusiją pažįstate,
kuris būtų užsisenėjęs, sudulkėjęs ar ilgiau stovėjęs kaip du
3:80 vai. bus dideles iškilmės: tuvą, išmainyti į areštuotus ko
vyras, kurį vėliau išdavė jo pa kaip Jums atrodo, gal dabar,
mėnesius nuo jo pagaminimo.
paminėsime,, Lietuvos dainiaus munistus.
ties žmona ir jis buvo sušaudy Stalinui mirus, bus geriau? —
Mes prekiaujame tik naujomis 1953 metų modelių pre
tas. Paukeris kunigą Dainių pa užvedu vėl .kalbą.
Maironio 20 metų mirties su
kėmis.
Saulutėje
prie
ežerėlio
sodino į vienutę ir po kiek laiko — Kiek aš stebiu, padėtis eina
kaktį, {domią paskaitą apie Mai
MŪSŲ PREKYBOJE KAINOS BE UŽPRAŠYMO, čia
pasišaukęs liepė išsižadėti kuni blogyn. Iš pradžių, žiūrėkite,
ronį skaitys prof. J. Brazaitis,
Susėdome saulutėje prie eže
Jūs pirksite visu trečdaliu pigiau negu kur kitur, ant visų
gystės, tada jį išleisią į laisvę, dar mes užsieniečiai kunigai,
Augšt. Mokyklos choras išpil rėlio ir malonus jubiliatas ėmė
prekių kainos sužymėtos. Parduodamų prekių kokybė ga
duosią tarnybą, pinigų. Nors al kaip lietuviai ar lenkai — galė
dys Maironio giesmes ir dainas, pasakoti audringą savo gyveni
rantuota.
kio ir katorgos iškankintas, ku jome iš Rusijos išvykti, o dabar
pasirodys ir tos mokyklos tau mo istoriją. Gimęs jis 1880 me
1953 metų modelių minkšti baldai, Karpen, Flextile,
nigas Dainys atsakė:
— nieko neišleidžia. Pragiedrė
tinių šokių grupe.
tais Rygoje. Jo tėvas į Rygą bu
International, Brandvein, Sleepmakėr, Apolstery King.
jimų sunkų tikėtis.
vo
nuvykęs
iš
Antazavės,
turėjo
— Ne. Sacerdos in aeternum.
Kun. V. Dainys
Virimui porcelano pečiai: Crovvn, Magic - Chief, Maytag,
X Rytoj (kovo 22 d.) 2 vai.
Pasiliksiu
kunigu
amžinai.
—
Ar
nemanote,
kad
pasitari
p.p. prasidės TT. Marijonų Ben metalo dalykų parduotuvę KuNorge, Eagle ir t.t.
n, a
V
ls
S
y g S dirbdavo po 10 valandų ir dau
Paukeris siuto, šaukė, grasino mai su Malenkovu ką nors gero
Šaldytuvai: VVestinghouse, Norge ir daug kitų, kaip
dradarbių seimas Aušros Vartų
š * - ^ \
*f
* °
Servel ir t.t.
••
•-• *xr
- J - - o miesto mokykla lanke Petrapi- giau, misdami skurdžia duona, revolveriu, kelis kart išvedė, galėtų atnešti?
Elektriniai dulkių siurbliai: Universal, Eureka, Hoover,
parapijos salėje Westsideje : Sei L ^ J J
\ buyo
^ bulvėmis, kopūstais. Šalčio bū duodamas suprasti, kad sušau
— Ką gi reiškia susitarimai
davo ir 40 laipsnių. Demonstra dymui. Kartą buvo su krimina su bolševiku?! Jie tik jėgai te
VVestinghouse.
mui vadovaus Ign. Sakalas, o
fc
19Q3 m
koyo
22 d
Ig
paskaitą aktualiais klausimais ^ ^
buyo yikaru
D a u g p i l y > tyviai nešiojo visi sutanas. Jos listais uždaręs visiškai be dra nusilenkia.
Leiskite priminti
TELEVIZIJOS APARATAI: Zenith, Sylvenia, VVesting
skaitys kun. clr. 4. Pmnskis, 1 ^ ^ k l e b o n a v o Kopatkevičiuo- buvo labai susidėvėjusios prie bužių į kambarį, kuriame buvo vieną faktą: Solovkų ištrėmime
house ir daug kitų.
abu „Draugo" redaktoriai.
(Baltgudijo- miško darbų. Visa paguoda, kad pulkų pulkai blakių, kad nebuvo su mumis buvo vienas popas.
se tieg M o z y r i u m i
Jei Jūs dešimtyje prekybų neradote sau tinkamų prekių,
. . . Ije), po to Narvoje
(Estijoje). miške buvo dar rusų vienuolių galima užmigti, sauja teko nuo
Bolševikai vertė jį išsižadėti
X Marijos Augšt. M o k y k l o j c
teigmo nubaustas už
la _
pas mus Jūs rasite tai ko seniai jieškote, už tikrai prieinamas
koplyčia, kur kaliniai kunigai kūno jas nužerti. Begaudamas
dvasininko
luomo, žadėdami
neseniai įsikūrė „Rūtos" Drau tinimą religinių lapelių rusų kal galėjo laikyti šv. mišias.
kainas.
vandeningą sriubą, truputį duo
laisvę.
Turėjo
jis
žmoną,
šeimą;
gija, kuri rūpinasi išlaikyti lie ba atsėdėjo 3 mėnesius bausmės
Už $9.00 siūlomi 9 x 1 2 linoleum jvairių spalvų,
nos, kun. Dainys buvo išbadė
daugiau
jų
gailėdamas
—
suti
Padėtis
pablogėjo,
kai
kuni
tuviškus religinius papročius ir Aglonos vienuolyne, toliau kle
pas mus tik
jęs. Pasidarė viskam abejingas
$550
ko.
Tada
bolševikai
pareikala
gus
išvežė
į
Anzero
salą,
apie
5
lietuvišką kalbą. Maironio mi bonavo Dorpate, vėliau Grosver— gyvenimui ar mirčiai. Tik iš
Už $15.00 siūlomi matracai, visų dydžių pas mus
nėjimo pelno dalis bus paska deryje (vokiečių kolonijoje Ūk mylios už Solovkų. Turėjo gy tisomis dienomis kalbėjo rožan vo, kad jis laikytų tarnautojams
tik
..;
priešreligines paskaitas. Bandė
$950
ta „Rūtos" Draugijai nusipirk- rainoje), ir vis tekdavo aprūpin venti labai susikimšę nedidelia- čių. Buvo apžėlęs barzda. Suvesti
Už $39.00 parduodami spyruokliniai matracai
ir tą. Ir kuo viskas pasibaigė?
ti naujų lietuviškų knygų.
ti po kelias bažnyčias ir koply- m e ž v e J ° n a m * l y . Gulėjo ir ant su vysk. Matulioniu nebepažino
— Ogi, kaip slapta vėliau prane
pas mus tik
grindų. Pastogėje, susikrovę la kits kito.
$2900
cias.
X Sesuo Mercedes nupiešė
šė sargybinis, sušaudė tą šven
Už $59.00 parduodami rašomieji stalai, priedo
gaminus įsitaisė vietą šv. mi
Maironio portretą, kuris bus iš
/ laisvą Lietuvą
tiką, kuriam buvo laisvę priža
Areštai
šioms laikyti. Turėjo vieną kielikėdė ir lempa tik
$3995
kilmingai išstatytas per Mairo
dėję.
ką, o kitą pasidarė iš skambalė
1933
metais
lietuvius
kunigus
Klebonaujant
Pskove
bolševi
Už
$129.00
parduodamos
skalbiamos
mašinos
su
nio
minėjimą šį sekmadienį
lio. Dieną jis buvo apverstas kaip sugabeno į Maskvos kalėjimą.
aliuminum skalbtuvu
3:30 vai. p. p. Marijos Augšt. kai 1923 m.pareikalavo atiduoti skambalas, o nakčia atvertę ir
$8900
Nuskuto barzdas, liepė švariau
bažnytinius indus. Su jais susi
Chicagoje
Už
$69.00
parduodami
5
dalių
chromo
virtuvei
Mokyklos salėje.
tarė, kad vieton to duos iš žmo- įstate į medinę kojelę laikė šv. apsirengti, iššaukė į atskirą
stalai pas mus
$4900
X Juozas Venclova iš Cleve- ; n i l i g a v ? s tokį pat svorį sidabro, mišias. Turėjo vieną mišiolą, o vietą, kur atrado Lietuvos pa Pavasarine meno paroda
Už
$199.00
parduodami
maži
šaldytuvai
pas
mus
land, Ohio, atvyksta į Chicagą ĮBolševikai paėmė suaukotą si- kitiems — reikalingiausius da siuntinį Jurgį Baltrušaitį. Šis
Sekmadienį, kovo 22 dieną,
be užprašymo tiktai
J ^ /% Q Q 0
ir dalyvaus Tėvų Marijonų sei- j d a b n * ' ° Paskiau nakčia išplėšė lykus buvo persirašę. Vieno ku paklausė, ar sutinka jie važiuoti
nuo 2 vai. iki 5 vai. p. p. bus
Už $99.00 siūlomi kaip specialus bargen pore.
me, o vėliau Maironio minėji- | i r MeNkus. Pačiam kun. Dainiui nigo rožančiaus kryželyje radę į Lietuvą. Visi sutiko, išskyrus
atidarymas
metinės
pavasari
relikviją padalino į tris dalis ir vysk. Matulionį, kurs norėjo pa
virimui pečiai
v.......
me. Pažįstami ir bičiuliai jį pa- P a s i u l « šnipinėti. Tada jis persi$6900
nės All-Illinois Society of the
ant jos laikė mišias.
silikti,
bet
ir
jį
išsiuntė
prieš
jo
k J
Lenin 1 ad
iš k u r a rū
siekti gali sekmadienį ir pirma- ? * '
^ ' ^'
P "
Už
$149.00
parduodami
36
inch.
porcelano
viri
Mirė ištinę nuo bado
Paties norą. Porą savaičių mū- Fine Arts piešinių parodos. Pa
dienį šiuo telefonu'; DAnube 6- ? , m d a Y ° D , d " Naugardą, Kronšmui pečiai tiktai
$9900
_
Isų pasiuntinybė gerai visus mai- roda bus Conrad Hilton vieš
tatą, šliuselburgą ir dar tris vie
5792.
Už $99.00 siūlomos sofos nakčiai lovos Įvairių
tas. Kartą sugrįžo ir nustebo Darbe kunigai kits kitam pa-įtino, paskiau — į Lietuvą. Tai butyje, trečiame augšte. Tęsis
spalvų tiktai
X Antanas Likanderis, dai- neradęs sutartoj vietoj laukian- dėdavo ir kas gaudavo siuntinį, 'buvo pirmas kartas, kad kun. iki rugsėjo mėn. pabaigos.
$6900
Už $250.00 siūlomi 2 dalių svečių kambario bal
navimo pedagogas, mirė kovo jčios vienuolės, kuri pranešdavo
******* * V ^ _
16 d. 9:30 vai. vak. Chicagoje. jar nėra pavojaus. Nuėjo į klebo- <?
dai pas mus tik
J«| OOOO
Velionis Lietuvoje turėjo dai- niją — duris atidarė raudonarUž $250.00 siūlomi miegamo kambario baldai 3
navimo studiją. Tą savo pa- mietis. Pasirodo, jis buvo atvydalių tiktai
$«| QQQ$
mėgtąjį darbą buvo pradėjęs kCS areštuoti kun. Dainių. NeraUž 129.00 parduodami vilnoniai kilimai įvairių
ir JAV, bet staigi mirtis viską A^> laukė grįžtant. Kad kas ne
spalvų, 9 x 12 tiktai
. . . $6900
sutrukdė. Jo palaikai palydėti į Ipraneštų, visus, kurie tik ateiSEKMADIENĮ,
KOVO
MEN.
22
D.
Už $39.00 siūlomos vaikams lovutės, beržo ar
šv. Kazimiero kapines kovo 19 d a v o ~ sulaikė. Klebonijon buvo
d#
sugrūsta gal apie 60 žmonių.
klevo medžio tik
$2900
Cia buvo elgeta, paštininkas, suUž $39.00 parduodami vaikams vežimėliai {vai
X Tautines Sąjungos seime, žadėtinių pora, vargoninkas, atėrių spalvų tiktai
$2900
įvykusiame kovo 14-15 d. Phi- jusi jo jieškoti motina ir tėvas.
Už $39.00 parduodamos knygoms spintos su stik
ladelphijoje, išrinkta nauja są- Tris dienas taip juos ten išlaikė.
lo durimis pas mus
jungos vadovybe: pirmininkas
Nuo to laiko kun. Dainių su
$2900
Už $19.00 siūlomos metalinės lovos visų dydžių
adv. A. Lapinskas, valdybos na areštuodavo ir vėl paleisdavo,
riai — dr. S. Biežis, P. Linkus, kol 1928 m. galutinai suarešta
pas mus tik
$900
dr. Bartkus ir T. Blinstrubas. vo. Leningrado kalėjime išsė
Vilnoniai grindims takai įvairių spalvų 27 inch
Kontrolės komisijon išrinkta: dėjo metus, po to — nuteistas
pločio už yardą
$295
M. Sims, dr. Gurskytė ir V. 7 metams ištrėmimo. Kaltinimas
A. a. n i k y . .1. Miitiilcvu'iits
Rašomos mašinėlės su lietuvišku šriftu, radio
Pauža. Sąjungos Tarybon iš — už mokymą religijos ("prie
aparatai, elektriniai garo prosai tiktai po . . $1295
rinkta: A. Olis, J. Bačiūnas, K tarų skleidimą"), už ryšį su
Visas prekes pristatome iki 150 mylių už Chicagos be
Karpius, B. Gaidžiūnas, A. S. tarptautine buržuazija (buvo pa
primokėjimo.
Trečiokas, V. Rastenis, V. Ab- rašęs keletą laiškų užsienyje
SEIMO TVARKA:
raitis, J. Kasmauskas, dr. Kal gyvenantiems giminėms), už pa
VISKAS LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS BE NUOŠIMČIŲ
10 vai. ryte — Iškilmingos šv. Mišios už visus gyvus ir mirusius mūsų Bend
dėjimą
kalinamiems
kunigams,
.5
vaitis, dr. Nemickas ir dr. Colradarbius, Rėmėjus ir Statybos Fondo Geradarius atnašaus d. g.
už "sukūrimą organizacijos nukun. Valentinas Atkočius, MIC, TT. Marijonų Provinciolas. Pa
ney.
mokslą sakys d. g. kun. Antanas Miciiinas, MIC.
X Kun. Vincentas Dainys,
X Solistas Stasys Baranaus
12 vai. — Pietūs atstovams ir delegatams parapijos salėje.
keletą metų kalintas Maskvos, kas ir soliste Genovaite Gied
Leningrado kalėjimuose ir So raitienė giedos kavo 29 d. per
2:00 vai. p. p. — Seimo posSdžių pradžia. Paskaitą skaito d. g. kun. Juozas
Prunskis.
lovkų ištrėmime, šį sekmadienį, religinį koncertą šv. Kryžiaus
Nuoširdžiai kviečiame D. G. Dvasios Vadus, TT. Marijonų Bendradarbius,
kovo 22 d., 10 v. 45 min. šv. bažnyčioje. Koncerto pelnas ski
Įmones vedėjas JUSTAS LIEPONIS
kiekvieną lietuvi dalyvauti Seime sekmadieni, kovo 22 d., 2 vai. po piet, Aušros
Jurgio parapijos bažnyčioje ce- riamas naujų vargonų fondui.
Vartų parapijos salėje, kur svarstysime lietuviškus reikalus.
lebuos šv. Mišias savo auk
X Tėvas Bruno Markaitis,
sinio kunigystės jubilėjaus pro
Nuoširdžiai kviečia —
S. J., kovo 22 d. 7:30 vai. vak.
Telef. VIctory 2-4226
TT.
Marijonų
Kongregacija
ir
pradės vesti misijas lietuvių
X Didžioji Vydūnui pagerbti kalba Šv. P. Marijos Gimimo
TT. Marijonų Bendradarbių Centro Valdyba
Prekyba atidaryta: Pirmadieniais — ketvirtadieniais nuo
akademija sutelktinėmis lietu parapijos bažnyčioje, šiokiomis
9 vai. ryto iki 9:30 vai. vakaro, sekmadieniais nuo 10 vai.
viškųjų organizacijų
jėgomis dienomis konferencijos bus sa
ryto iki 5 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto
iki 6 vai. vakaro.
Chicagoje rengiama gegužes 10 komos 9 vai. ryte ir 7:30 vai.
vakare.
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Aušros Varty parap. salėj, 2323 W. 23 Pl.,Chicajo, III.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
Furniture Center Inc.

3222-24-26 South Halsted Street
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