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jos vadai neatsisakė pasaulio do
minavimo, tik jie dabar stengsis 
privesti prie to, kad Vakarai at-
sisakytg savo susistiprinimo pla
nų, nes tada jie galės savo tiks
lų be kovos pasiekti. 

Kviesdamas Europą įteisinti 
sutartj, leidžiančią sudaryti ga
lingą armiją, ir ragindamas pa
skubinti jjungti Vokietiją politiš 
kai j vakarų tautų šeimą, dr. 
Adenauer pasakė: ,,tos sutartys 
padės susijungti visiems laisvie
siems J vieną vietą pergalei už 
laisvę ir teisingumą. Kai Mask
va supras, jog ji negali pasiekti 
savo tikslų be karo, derybos su ja 
atneš geresnius rezultatus". 

Adenauer dėstė savo mintis 
metiniam iš R. Vokietijos pabė
gusių ar išmestų krikščionių de
mokratų susirinkimui. Jiems jis 
pareiškė, kad reikia daugiau kan 
trybės, reikės dar ilgokai pa
laukti, nes jėga negali ir neturi 
būti panaudota R. Vokietijai iš
laisvinti. Ateis Ir teisingumo va 

Ragina nelikti pusiaukelėje 
Adenauer perša vokiečiams kantrybę ir mato suvieny
tą Vokietiją. — Tik prancūzai gali užtraukti nelaimę 

Europai ir pasauliui 
BONN, kovo 24. — Parlamentui ratifikavus Europos armijos 

paktą ir laikinąją taikos sutartj, V. Vokietijos kancleris Adenau
er paragino laisvąją Europą nesustoti pusiaukelėje. 

Ji8 pabrėžė, kad naujieji Rusi- - Q ^ U ž d a V i n į 

padėti vokiečiams 
BERIJN, kovo 24. — Vakarų 

Berlyno spauda skelbia, kad R. 
Vokietija ir Čekoslovakija suda
rė sutartį karinėms žinioms ir ap 
mokymui pasikeisti. Paprasčiau 
tariant, Čekoslovakija apsiėmė 
padėti R. Vokietijai suorganizuo 
ti kariuomenę, kuri nieku nesi
skirtų nuo Čekoslovakijos kariuo 
menės. Maskvai buvo patogiau, 
kad tas darbas būtų atliktas per 
Čekoslovakiją. 

Apsivylęs lenkas 
CHICAGO, kovo 24. — Čia pe

reitą sekmadienį lenkams kalbė
jęs lenkų egziliniu prezidentu nu
matytas gen. Sosnkowski labai 
papeikė prez. Eisenhovverį, kad 
šis neišdrjso atšaukti JAV para
šo nuo Teherano ir Jaltos susita
rimų, kurie buvo slaptosios dip
lomatijos rezultatas, atidavęs 
Lenkiją Sov. Rusijai. Dėl šios 

lan~darVokietijai'šiandieii vėl t u - | P r i e ž a s t i e s Amerikos lenkai Ei-
ri galingus draugus ir kelio gaie'*enhowerio administracijos ne

turėtų daugiau gerbti už Roose-
velto ar Trumano administraciją. 

Po atsimetimo nuo Jaltos ir 
Teherano sutarčių JAV preziden 
tas turėtų pripažinti egzilinę len 
kų vyriausybę. 

Gen. Sosnkowski iš Kanados, 
kur jis byvena, vyksta į Londoną 
pabandyti surasti vienybę tarp 
įvairių lenkų politinių grupių 

matosi suvienyta Vokietija tai
koje ir laisvėje. 

Po Adenauer kalbėjęs minis-
teris Kaiser pareiškė, kad dabar 
viskas yra Prancūzijos rankose 
— Europos armija ir Europos su 
vienijimas; Jis peikė Prancūziją 
už Saaro pasigrobimą, už Vokie
tijos apginklavimo trukdymą, už 
įtarimą Vokietijos, kad ji šau
tuvą turėdama tuojau puls lais
vinti R. Vokietiją ir įtrauks Va
karus į karą su Rusija. Taip, Vo
kietija nori atgauti savo rytines 
provincijas, bet ti taikiomis prie 
monėmis, nes tai galima padary
ti. 

Brangiai kaštavęs 
Tito vaišinimas 

BELGRAD, kovo 24. — Titui 
grįžtant iš Londono namo, Ju
goslavijos spauda džiaugsmingai 
sveikina rezultatus ir primena 
Rusijos satelitams, kad galima 
namie turėti diktatūrinį režimą, 
nebijoti Maskvos botago ir jaus
tis saugiai bei gauti kapitalistų 

Bohlen opozicija 
eina iki galo 

VVASHINGTON, kovo 24. — 
Grupė senatorių, kurie aklai ne
kenčia visų, turėjusių didesnį 
balsą valstybės departamente 
Achesono laikais, vakar dar mo 
bilizavo paskutines pastangas 
Bohlen paskyrimui ambasadorių 
mi į Maskvą sutrukdyti. Grupei 
vadovauja respublikonų senato
riai McCarthy su Bridges ir de
mokratų sen.. McCarran. 

didžiausia Bohlen nuodėmė, 
kad jis lojaliai tarnavo Roosevel-
tui ir Trumanui. Tą patį jis pa
žadėjo ir Eisenhoweriui, nes ki
taip ir suprasti negalima. 

Kovojantieji prieš Bohlen pa
skyrimą faktiškai kovoja ne 
prieš jo asmenį, bet naudojasi 
proga paspausti valstybės sekre
torių Dulles, kad šis atsikratytų 
patyrusių valdininkų ir juos pa
keistų respublikonų partijos na
riais, kurie 20 metų laukė progos 
prieiti prie valdžios lovio. Bet 
Dulles ir prez. Eisenhoweris pa
sakė, kad geresnio kandidato į 
Maskvą dabar neturima už Boh
len ir todėl jis turi būti patvir
tintas. 

Senatas vakar pradėjo diskusi 
jas, kurios, spėjama, gali trukti 
dvi dienas. Jei ten bus prikalbėta 
ne visai išmintingų dalykų, tai 
pats Bohlen gali paprašyti prezi
dento jo paskyrimą atšaukti, nes 
senate sukompromituotas toks 
nebenorės būti atsakingu amba
sadoriumi. 

• Rinkimų Sudane gal laukti
na tik rudenį, nes anglai su egip 
tiečiais vis negali susitarti dėl 
reikalingų komisijų sudėties. 
Egiptui naudinga rinkimus nu
delsti, todėl anglai ir įtaria, kad 
trukdoma tyčia. 

paramą net Atlanto paktui ne- kareiviai Burmoje ne tiek pavo 
priklausant. jingi Kinijos komunistams, kiek 

LONDON, kovo 24. — Bet 
Londono Sunday Chronicle ap
skaičiavo, kad diktatoriaus Tito 
vaišinimas Anglijos vyriausybei 
kaštavo daugiau kaip milioną do 
lerių — tik Tito apsaugos orga
nizavimas kaštavęs 400,000 dol. 
| didžiąsias išlaidas įeina aviaci
jos paradams išleistas gazolinas, 
kuras karo laivams, kurie saugo
jo Tito laivą atvykstant ir grįž
tant namo, valgiai ir gėrimai 
pietums pas Churchilį ir kara
lienę. 

Burmos gyventojams, nes prade
da sauvaliauti. 

Burmos vyriausybė seniai pra 
šo Amerikos ir Anglijos pagal
bos tame reikale, bet nė viena 
valstybė nenori prisipažinti, kad 
ką nors oficialiai apie tuos ki
nus Burmoje žinotų, nes vis tikė
josi, kad juos bus gaima greit 
perketi į Kinijos Yunano pro
vinciją Burmos pasienyje. Jei 
apsispręsta Burmos prašymą ten 
kinti, tai spėtina, kad taip many
ti nebėra pagrindo. 

Chiang vyrus veš iš Burmos 
Serga vadovas, pakriko morale ir disciplina 

BANGKOK, kovo 24. — čia 
turima žinių, kad JAV sutiko ga
lop tarpininkauti, kad iš Kinijos 
į Burmą perbėgę Chiang Kai-she-
ko vyrai būtų tylomis išvežti į 
Formozą. Pasikalbėjimai tuo rei 
kalu vykstą Formozoje, Burmoje 
ir Siame. 

Tų kinų karių disciplina esan
ti pairusi, nes jų vadas gen. Li 
esąs susirgęs ir atvykęs Formo-
zon gydytis. Būta net pranešimų, 
kad jis esąs miręs, šiuo metu tie 

Trumanai išvyko į Havajus vieno mėnesio atostogų praleisti. 
T ru manas spaudos atstovams davęs suprasti, kad pailsėjęs 
pradės kedenti respublikonų administraciją. (INS) 

Priešui suteikta 
II daug žinių 
VVASHINGTON, kovo 24. — 

Bu v. 8-sios armijos vado gen. 
Van Fleet pareiškimai, duoti ko
vo pradžioje senato krašto ap
saugos komisijai, paskelbti vi
siems skaityti. Priešui jie sutei
kia gerų žinių ir paguodžia. 

Priešas gali pasiguosti sužino
jęs, kad išsiprašęs 1951 m. vasa
rą paliaubų derybas išgelbėjo sa
vo likusį sunkųjį inventorių ir 
apie 300,000 kareivių, nes tiek 
būtų patekę nelaisvėn, jei nebū
tų buvęs sustabdytas priešo ka
riuomenės vijimasis jai panikoje 
pradėjus trauktis. 

Priešas sužinojo, kad sąjungi
ninkams Korėjoje visą laiką trū 
ko šovinių ir gali nagus griauž-
tis, kad to nežinojo ir tuo nepa
sinaudojo. 

Visą laiką būta šovinių tik sė
dėjimui, bet ne puolimui. Jei di
desnis priešo spaudimas, tai sun 
kieji sąjungininkų ginklai tar
pais būtų turėję nutilti. Rizika, 
kuri baigėsi laimingai, nes pri
leidžiama, kad šiuo metu padėtis 
yra pasikeitusi. 

Vel Mau Mau 
NAIROBI, kovo 24. — Anglų 

Kenijos kolonijoje Afrikoje slap
toji Mau Mau organizacija atnau 
jino skerdimą baltųjų ir baltie
siems tarnaujančių, kai tik po
licijos budrumas kiek sumažėjo. 

Kadangi Mau Mau organizaci
jos nariai taip suterorizuoja čia
buvius, kad jie niekaip neišdrįs
ta jų policijai išduoti, tai teroris
tų kitaip negalima atrinkti, kaip 
tik susemiant ištisus kaimus ir 
tardant ižvežus kiton vieton. To
kie masiniai areštai vėl yra pra
sidėję ten, kur pasikartojo čia
buvių žudymas ir. apiplėšimas. 

modelis slėptuvės, kuri buvo bandoma prieš savaitę 
^Nevados dykumoje, kur namas atlaikė atominį sprogimą, ten 
ir slėptuvė pasirodė saugi. (INS) 

Maskva tebelaido taikos antis 
Siūlosi deryboms patys būdami mandagūs ir per kitus. 
— Daretis su nuolaidomis tikriausiai dar nenori 
LONDON, kovo 24. — Mask

va po Stalino mirties pradėjo nau 
ją taikos ofenzyvą, kuri neabe
jotinai siekia dviejų tikslų: dar 
kartą bando sulėtinti Vakarų ap
siginklavimą ir nori valdžios per 
sitvarkymo metu išvengti aštrės 
nių susidūrimų geležinės uždan
gos pasienyje bei užsienio komu
nistus ir lengvapėdžius pripratin 
ti prie minties^ kad ir Malenko-
vui valdant Sov. Rusija tik tai
kos trokšta ir už jos įtvirtinimą 
kovoja. 

Maskvoje esą vakarų diploma
tai turį jkaikurių miglotų prielai
dų, kad į New Yorką grįžtąs 
buv. užsienio reikalų ministras 
Višinskis vežąs vieną kitą taria
mai taikingą, bet Rusijai nieko 
nekaštuojantį pasiūlymą, siekian 
tį atleisti įtempimą. 

Jungtinėse Tautose New Yor-
ke iš Azijos valstybių delegacijų 
tarpo nuolat šnibždama, kad Ma 
lenkovas nori kalbėtis su Eisen-
howeriu, tik reikia, kad Jungti
nės Tautos imtųsi iniciatyvos jų 
susitikimą organizuoti. Spėja 

viską už tai paaukoti ir aplink 
Egiptą išvestą sieną nugriauti". 

Po to gen. Naguib palietė eko
nominius krašto reikalus ir pa
žadėjo toje apylinkėje netolimo
je ateityje pastatyti ant Nylo už
tvanką, kad dykuma virstų der
linga ganykla ar javų lauku. 

Generolas kelionę išnaudoja 
arčiausiai prie žmonių prieiti ir 
apie būsimą aukso gadynę pasa
koti. Jam keliaujant pradedama 
ir eilė naujų darbų: tai miškas 
sodinamas, tai ligoninė pradeda
ma statyti, tai koks kitas veiks
mas atliekamas. Bežemiai ūkinin 
kai Naguib sutinka su dideliu 
džiaugsmu, nes tebetiki, kad jis 
juos padarys dabar nuomojamos 
žemės savininkais ir daugiau že
mės iš dykumos atkovos. 

Unijų centrų 
jungimo sąlygos 

ATLANTIC CITY, kovo 24. 
Čia vyksta CIO auto pramonės 
darbininkų unijos konferencija, 
kurios pirmininkas Reuther (jis 

ma, kad tų gandų organizatorius i r C I ° pirmininkas) išdėstė su
yra Sov. Rusijos delegacija. 

Egipto premjeras 
kietas anglams 

KAIRAS, kovo 24. — Egipto 
premjeras gen. Naguib išvyko 
pietinės krašto dalies lankyti. 
Aswan mieste pasakytoje kalbo
je pareiškė, kad britų kariuome
nė turi pasitraukti iš Egipto tuo
jau, visai ir be jokių sąlygų arba 
bus sunaikinta. „Dievas sutvėrė 
mus laisvus ir tokiais mes būsi-

sijungimo su AFL sąlygas. 
Abu didieji unijų centrai galė

tų susijungti, jei AFL priimtų 
šias sąlygas: 1. sutiktų CIO pri
klausančioms unijoms palikti jų 
dabartinę struktūrą; 2. iš anks
to sutartų tvarką kylantiems gin 
čams spręsti; 3. nariais galėtų 
būti visi darbininkai be rasės, ti
kėjimo ar spalvos skirtumo; 4. 
unijų vadovybėse negalėtų būti 
komunistai ir kriminalistai. 

• Stevenson Hong Konge ti
ria, kaip keliauja į Kiniją pre-

me arba mirsime. Mes pasirengę kės, kurios neturėtų ten patekti. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Respublikonų kongreso vadų savaitinėje konferencijoje pas 

prezidentą nutarta pratęsti butų nuomų kontrolę iki lapkričio 30 d. 
' Kontrolė nebus įvesta ten, kur ji vietinių organų panaikinta ir po 
lapkričio 1 d. ji galės palikti ten, kur vietiniai organai to panorės. 

— Sąjungininkai Korėjoje pranešė komunistam, kad panai
kins susitarimus dėl neutralios paliaubų derybų zonos, nes kinai 
ją naudoja savo artilerijos lizdams pridengti. 

— Finansininkas ir bankininkas Bernardas Baruchas patarė 
senato bankų komisijai parūpinti kraštui ūkio kontrolės įvedimo 
įstatymus, kad reikalui atėjus nereikėtų laiko gaišinti su įstatymų 
pravedimu. Jis patarė gyventi su mobilizacijai parengtu ūkiu. 

— JT politinė komisija vakar pradėjo svarstyti Čekoslova
kijos skundą prieš Jungt. Valstybes, kurios, girdi, paskyrusios 100 
mil. dol. diversijai ui geležinės uždangos organizuoti. JAV atsto
vas patarė čekų atstovui daugiau privengti Maskvos diversijos. 
Indonezijos atstovas siūlė diskusijas nutraukti ir Višinskio pa
laukti, bet reikalas toks nesvarbus, kad visi nori jį greičiau iš 
dienotvarkės išmesti. 

— Korėjoje vakar komunistai puolė vienoje vietoje net 4,500 
vyrų ir kovos tebevyksta. Prieš tai priešo artilerija paleido sąjun
gininkų pusėn apie 20,000 artilerijos sviedinių. 

Būrys japonų 
grįžo iš Kinijos 

TOKIO, kovo 24. -— Japonija par 
sivežė pirmą transportą tautie
čių iŠ Kinijos, kur yra užsilikę 
nuo karo ir prieškarinių laikų 
apie 30,000 japonų, kuriuos Ki
nija pasiūlė atsiimti. Pirmą tran 
sportą sudarė 2,000 asmenų iš 
Mukdeno apylinkių Mandžiūri-
joje. 

Augulę grįžtančius korespon
dentai gavo įvairiausių pareiški
mų, vienas kitam prieštaraujan
čių. Drąsesnieji gyrė Kiniją, kar
tojo komunistinę propagandą, ki 
ti verkė ir tylėjo, kiti sakėsi biją 
ką sakyti, dar kiti pasakojo, kad 
dirbo revolverių apsaugoje. Visi 
apkrėsti komunistų propagando
je naudojamomis žiniomis ir ne
gali dar susivokti kurioje pusėje 
tiesa. 

Kinai visus išleido gerai ap
rengtus ir jų išvaizda nesako, 
kad būtų badavę. Daug kas tei
gia, kad Sov. Rusijos kariuome
nės kinai nemėgsta, nes ji plėši
kauja ir moteris skriaudžia, bet 
nepopuliarus ir Chiang Kai-she-
kas. 

Šiandien kitas 
atominis bandymas 

LAS VEGAS, kovo 24. — šian 
dien Nevados atominių ginklų 
bandymo laukuose laukiama nau 
jo šios bandymų serijos atominio 
sprogdinimo, nes vakar jau rin
kosi mokslininkai ir technikai, 
taipgi spaudai buvo parodyti kai 
kurie pasirengimai naujam ban
dymui. 

Lygiai prieš savaitę vyko pir
mas šios bandymų serijos ato
minės priemonės sprogdinimas, 
tarnavęs civilinei apsaugai orga 
nizuoti. 

Nori karo? 
LONDON, kovo 24. — Darbo 

partijos narys Shinwell, buv. 
Attlee vyriausybėje krašto ap
saugos ministru, savo rinkiminės 
apylinkės klausytojams aiškino, 
kad JAV pasireiškė stipri srovė 
už karą, tik ji dar veikianti gana 
atsargiai, nes nesanti tikra kaip 
gyventojai reaguos. Jeigu būtų 
tikra, kad reakcija bus maža, tai 
karą imtų stipriau provokuoti. 
Kalbėtojas vengė tą srovę išryš
kinti ir jos veikimo reiškinius 
parodyti. Klausytojai, sakoma, 
supratę, kad akmenukai buvo mė 
tomi į Eisenhowerio daržą. 

• Antroji Velykų diena Ven
grijoje šiemet nebus švenčiama, 
nes taip norėję Vengrijos darbi
ninkai, kurių, deja, niekas tuo 
reikalu neatsiklausė. 

Kalendorius 
Kovo 24 d.: šv. Gabrielis, ar-

kongelas. Senovės: Tolivardis. 
Kovo 25 d.: Apreiškimas švČ. 

Mergelei Marijai. 
Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, nežymiai 
šalčiau. Temperatūra apie 46 
laipsnius. 

Saulė teka 5:49, leidžiasi 6:07. 

Albanijos sukilėlis Jugoslavijoje 
Jo partizanai kontroliuoja trečdalį Albanijos. — Greit 

pradėsiąs žygį ir laimėsiąs 
PARIS, kovo 24. — Vienas 

Paryžiaus korespondentas sako
si suradęs Jugoslavijoje Albani
jos egzilinę vyriausybę, kurios 
vadas Taanefi sakosi kontroliuo 
jąs trečdalį Albanijos ir jo par
tizanai greit užvaldysią visą 
kraštą. 

Buvęs Albanijoje matemati
kos mokytojas, dabar revoliucio
nierius Taanefi tvirtina, kad jam 
pasiseks Hoxhos maskvinio ko
munizmo režimą nuversti, nes 
abudu turį maždaug po lygiai 
kariuomenės (po 50,000 vyrų). 
Jo partizanams trūkstą ginklų, 
bet blogai esą ginkluoti ir Hox-
hos vyrai. Kai kovos pradės, tai, 
anot Taanefi, ir ginklai atsiran
da. Jo padėtis esanti geresnė to
dėl, kad žmonės komunistų reži
mo nekenčia ir bus jo partizanų 
pusėje. 

Taanefi sėdi Jugoslavijos 
miestelyje Pristina ir iš ten va
dovauja savo partizanams. Jis 
sakosi gerai žinąs kas dedasi Al
banijoje, nors turi remtis tik į 
Jugoslaviją atbėgančių žiniomis. 
Geriausių žinių jam atneša Hox-
hos kareiviai, kurie noriai pabė
gą j Jugoslaviją. 

Korespondentas mano, kad 
Taanefi turi pilniausią Tito pa
ramą ir todėl galima tikėtis, kad 
jis padės ir kituose reikaluose, 
jei viskas rimtai klostysis. 

Albanijoje tų žinių patikrinti 
negalima, nes ten yra tik vienos 
Prancūzijos atstovybė, kurios 
nariai net po visą Tiranos mies
tą negali vaikščioti. 

Fcrruko žmona 
grįžo Egiptan 

KAIRAS, kovo 24. — Buv. 
Egipto karaliaus žmona, prieš 10 
dienų pabėgusi nuo vyro iš Ita
lijos į Šveicariją, grįžo atgal į 
Egiptą ir pradės teismuose bylą 
savo sūnui, formaliai Egipto ka
raliumi tebesančiam, atgauti. 
Jos kelione rūpinosi Egipto vy
riausybės oficialūs atstovai, to
dėl daroma išvada, kad Egipto 
vyriausybė, veikdama per buv. 
karalienės motiną, nori kaip 
nors atimti mažametį karalių 
Fuadą II iš buv. karaliaus glo
bos. 

Ko Sov. Rusijoje 
nematė anglas? 

LONDON, kovo 24. — Angli
jos ambasadorius Maskvoje 29 
kartus prašęs leidimo apžiūrėti 
kaikurias Maskvos apylinkes ir 
įmones, bet nė karto prašyto lei
dimo negavęs. Prašęs gi jis leisti 
apžiūrėti Maskvos universitetą, 
Pravdos redakciją, ikrų fabriką, 
degtinės pilstytuvę, technikos 
mokyklą, televizijos stotį, darbo 
pirmūnų mokyklą ir... šunų augi
nimo ūkį. Rusijoje, mat, visur 
pilna valstybės „paslapčių". 

• Persijos Mossadegh pano
rėjo, kad teisingumo ministras 
leistų spaudai apie jį rašyti ką 
tik ji nori. 

• Norvegijos karalius atvy
ko lankyti Švedijos karaliaus 
šeimos ir žiniomis apie pasaulio 
padėtį pasikeisti. 

fSSSįgm liffiO'STA^E 
,_. . «/fc:W>>c-:' 

~lS!ANA 
MRGHASl 
SESOOfi ; 

'ENTENNIAL 
1803 
:l<=>53 
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THREE "T 

. { -;" P'et'Hs' 

Naujas pašto ženklas, išleistas Louisiana atpirkimui nuo 
Prancūzijos 150 metų sukakčiai priminti. (INS) 
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SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
4204 Archer Ave. Chicago: 

iicne vulgaris 
Praeitąj] antradienį supažin

dinome gerb. "Draugo" skaity
tojus su dažniau pasitaikančio
mis " aknės" puškulių atsiradi
mo priežastimis. Dabar tek* 
ap tar t i , ką reikia dary t i ir ko 
nereikia daryt i , kai puškuliai 
pradeda dygti ir žaloti veidą. 

Nereikia perdaug rūpintis, 
jaudint is a r gėdintis, jei tavo 
veidas y r a nu pūškavęs. Krim« 
t imasis " aknės" nepagydys, bet 
pakenkti ne tik veidui, bet ir 
bendrai sveikatai tai gali. Ne
nusimink, jei tavo pas tangos 
gydan t veido puškulius a t rodo 
tuščios, a r perlėtos gydymo pa
sekmės. Cia nieko nepagreit in
si. O jei nervuosies ir bandysi 
"aknės'- gydymą savotiškai pa
grei t int i ,tik savo veidą suža
losi, savo sveikatai pakenksi. 
Gelbstint veidą nuo šlykščių 
" a k n ė s " puškulių, elkis t a ip : 

1. Var tok tik tuos vaistus, 
kuriuos gydytojas pr i rašė ir 
pildyk visus savo gydytojo pa
tar imus . 

2. Niekad nebandyk savo pirš 
tais išspausti inkštirus, iš traiš
kyti nuo veido "aknės" pušku
lius. Puškulių t r a i škymas y ra 
labai rizikinga procedūra. Nuo 
nešvarių panagių galima gaut i 
kraujo užnuodijimą. Be to, da r 
an t veido odos paliks visam am
žiui randai. 

3. Prau.sk bruną su šiltu van-
, deniu var to jant gryną — šva

rų švelnų muilą. Paskui nu
plauk veidą su šaltu vandeniu. 
Rankšluostį var tok tik .minkš
tą ir švelnų. Ne šluostyte šluos 
tyk, bet tapnojan t nusausink 
veidą. B r a u k y m a s ir braižymas 
veido su šiurkščiu rankšluosčiu 
i r i tuos tik jautr ią odą, nuo ko 
prie " aknės" gali prisidėti >ir 
kitoks dermat i tas , — tuomet 
ne viena, bet dvi bėdos bus. 

4. Jei gydytojas prirašė vei
dui tepti kokios mosties, tai tik 
tokią, o» ne kitokią var tok. Ir 
numazgok nuo veido tą mostĮ 
kiekvieną rylmetj^su muilu ir šil 
tu vandeniu. 

Žiūrėk, kad tavo kūnas ir ta
vo drabužiai būtų švariausi . I r 
pagalvės užvalkalas ,ant kurios 
miegi, privalo būti švarutėl is ir 
dažnai pamainomas. 

H. Bent t r is sykius ] savaitę 
maudykis šiltame vandenyje ir 
nesigailėk gero muilo. Ištr ink 
plaukus su "šampoo" bent viena 
syk] kas savaitę. Šaltų maudy
nių pa ta r t ina vengti, nes a t ro 
do, kad šalti dušai " aknės" iš
bėrimus pablogina. 

7. Mergai tėms pa ta r l ina v veng 
ti nevar tot i jifcių "eold 
creams" . nei "clensine cream", 

saldžiai, a r pe r saug rieDiai, ar 
miltingai (krakmolas) valgyti 
y ra niekam nesveika, o turin 
t iems ant odos puškulius tai 
ypat ingai negerai. Reikia pildy
ti specialiai gydytojo nus ta ty tą 
dietą. 

Geriau seksis gydyti "aknę", 
a rba bent išvengti veido suža
lojimo, jei jaunuoliai pildys čia 
pat iektus nurodymus, o ypač, 
jei pildys savo gydytojo nuro
dymus. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Atsakymas I>. S. Apie kam
barių vėdinimą ir tyra oro rei
kalingumą sveikatai j au daug 
sykių buvo rašy ta "Drauge" . 
Ačiū už tamstos pas tabas bei 
pareikštus pageidavimus. 

Klausia V. P . - - Apie t re jus 
metus kenčiu chronišką vidurių 
užkietėjimą. Po valgio jaučia
mas išpūtimas ir neišsituština 
po kelias dienas. Manau, dėl to 
nuolat skauda galva, akys bei 
smilkiniai. Jauč iamas nusilpi
mas, nuovargis, bloga nuotaika, 
nervuotumas ir bendrai apat iš
kas nusiteikimas. Viduriuose 
retkarčiais jauč iamas mažas 

! skausmas karščio. Apet i tas pu-
!sėtinas ir valgyti viską galiu, 
| skrandžio rūgšt ies ty r imas da
ryta-:. Rūgš t ingumas t ruput į di 
dėsnis negu normalus. Krei
piausi pas penkis daktarus , bet 
kiekvieno nuomonė, diagnozė 
bei patariamieji gydymosi bū
dai skirt ingi, t ad susipainiojau 

j vaistų labirinte ,nebežinodamas, 
! kurio receptais vadovautis . Nuo 
(širdžiai prašau, p. Daktare , 
j " D r a u g o " dienraštyje a t saky t i 
[bei pa ta r t i augščiau išdėstytu 
|reikalu, re ikšdamas lietvišką — 
ačiū. 

IŠ KAIMYNU 
„Latvi jos" žiniomis, paskiau

siai iš Liepojos j Gotlando salą 
atbėgę latviai y ra kuterio kapt . 
Aleksandras Kairis, iš Liepo
jos kilęs 40 metų mechanikas 
Zanis Nycis, jo 27 metų žmona 
Lilija Nyče ir jos 18 metų bro
lis Gunars Cukurs. Skandinavų 
spauda plačiai aprašė bėgimo 
metu mirusios mažosios latvės 
laidotuves, kurios vir to t ik ra 
antibolševikine demonstraci ja . . šy to jams pasiųstas . I š savo pu 

— Mušu Bibliografine Tarny
ba dažnokai pas i ta rnau ja kaip 
tarpininke t a r p lietuvių ir kita
taučių kultūrininkų ir kultūri
nių bei mokslinių įstaigų. Tad 
ir dabar kai kurios gudų moks
lines įstaigos JAV-se paprašė 
pateikt i joms sąrašą lietuviškų 
žurnalų, su kuriais šios įstai
gos galėtų keistis savo leidi
niais. Sąrašas pa reng tas ir pra-

L a t v i ų i r vokiečių spauda ap ra 
šo naujai pabėgusių į laisvę 4 
latvių žvejų įspūdžius, kurie 
y ra tiesiog šiurpūs ir atsklei
džia su visu t ikrumu, ko verti 
Sovietų melai apie „žydintį gy
venimą" Pabalt i jo valstybėse. 

— Visą Latviją ir Pabalti j į 
yra sukausčiusi baim5. Liepoja 
yra pavers ta svarbiausiu Bal
tijos karo uostu, kur iame kar 
tais stovi iki 40 pov. laivų. Pa 
baltijy kolūkinė s is tema pasi
rodė itin neigiama. Žmonės 
va rgs t a didžiausią vargą ir tu
ri ne t kęsti badą. Del skurdo 
smarkia i kyla krimin. nusikalt i
mų skaičius. Nepapras ta i s m a r 
kiai sekami Pabal t i jo dvasinin
kai. 

— Buv. latvių ministeris d r . ; t a i p p a t Vilniaus arkivyskupą 
A. Valdmanis, pasižymėjęs sėk- j j a ibžykowskį , šiuo metu gyve-
mingais žygiais Newfoundlan- j n a n t į Balstogėje, 
de, dabar gavo kitą darbą pa 

sės Gudų Mokslo Ins t i tu tas at
siuntė sąrašą JAV ir kitų k raš 
tų mokslinių įstaigų ir biblio
tekų, kurioms siunčiami gudų 
leidiniai. 

— Londone leidžiamas lenku 
egzil. vyriausybei a r t imas dienr. 
„Dzicnnik Polski" vasar io 21 d. 
paskelbė Dulleso pareiškimą P a 
baltijos valstybėms, taip pa t pa 
dariusį aliuziją, kad Lietuva 
šiemet fakt iškai gali minėti sa
vo valstybinio gyvenimo 700 m. 
sukaktį . Dienrašt is toliau, ra
šydamas apie katal ikų dvasi
ninkų persekiojimą Lenkijoje, 
pažymi, kad pas ta ruo ju laiku 
komunistų spauda pradėjo pul
ti kard . Višinskį, kur iam nebu
vo leista išvykti į Vatikaną, 

Tarp senelių, neturinčių jokių 
galimumų emigruoti , esą ir lie
tuvių. (El ta) 

Verčia mažinti laikraštį 
Rytų Vokietijoje, Leipcige, 

da r leidžiamas vienas katalikų 
laikrašt is — „Tag des Her rn" . 
Jo leidėjai gavo raudonųjų įsa
kymą sumažinti laikraščio tira
žą. Laikraš t is skat ina savo pre
numerator ius sudaryt i skaity
tojų ratelius ir tuos dar išlei
džiamus numerius siųsti 
r ankas . 

Teh-fonan RElianee 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTU K 

PHYSICIAN and SURGEON 
• \ • I KTl : V i S C \Y I) YTO j A S ) 
3925 West 5uth Street 

•i i ftop'ot. 6-80- -S:8rt val< 
Trečiad pairul sutarti 

I>»1 of,s/< «r huto OJj*inį>K' 2~<lt£>fc 
CR. P. KISSELIUS 

• m ) Y 1 ' ,'Ač IR CHIRURGAS 
143,r) S«, 491b Ct., Cicero 

Kasdien 1 - 8 v Ir 6—8 v. vakaro 
N-$t.a<lii:iuai.s 12 2 v ir S- 6 v 

Hutas '001 So. 49tlt Yve. 

per 

Fertrauke mišias del 
mirštančio 

Kun. Elmer Fisher Liurdo 
Dievo Motinos bažnyčioje Be-
thesdoje, Md. laike šv. mišias. 
Tuo metu buvo bažnyčioje ad
mirolas M. Ryan, 68 m. am
žiaus. Staiga admirolas gavo šir 
dies a taką ir kunigas, per t rau
kęs šv. mišias, suteikė j am 
paskutinius sakramentus . 

DR. JUZE AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaikų ir nioterij lijros 
5159 South Damcn Avenue 

Mcdtcino and Surgery BuildiiiK 
Vai: antr. 9—1 ir 7—9 p. p., pirm., 
treč., ponkt. 10—4 p. p. šeftt. 10—12 

Ofiso tol. PR. 0-7800 
Namų tel. TR. 4-1705 

' ; • > 
nei kitokiu kosmetikų. Jei bū
tinai reikia pabaltinti veiduką 
su pudra, nevartok "powder 
puff", o tik švelniai uždėk pud
rą su šmoteliu geriausios vatos, 
ir kiekvienu sykiu panaudok tik 
šviežią vatos gabaliuką. 

8. Vyrams, kurie skutasi , pa 
ta r t ina saugotis neįpjauti puš
kelių, nes tuomet " aknės" puš
kuliai su infekcija labiau plėsis. 

9. Stenkis gyvent ' higieniškai. 
Miegok bent 8 valandas per pa
rą, alsuok tyrą orą, naudokis 
saulės spinduliais ir daryk man k 
štą. 

10. Valgyk kardien sriubos. 
Gerk daug vandens, bent šeše
tą stiklinių per dieną. Bet ne
gerk "popsų", nei šanpso, nei 
vyno. 2iūrėk, kad viduriai va-
lytųsi kasdien, bet nevartok vi
durių liuosinimui jokių vaisių. 
• 11. Kasdieninis mais tas pri
valo būti švieža^, paprr .stas ir 
gerai balansuotas . Pa ta r t ina 
valgyti daugiau vaisių, šviežių 
daržovių, virtų, a r šut intą mė
są, kiaušinius ir pieną. Pe rdaug 

Atitaikymas V. I V — Tams ta 
tu rbū t mėgsti valgyti ko nerei
kia ir nevalgai pakankamai ko 
reikia. P ro t ingas žmogus pri
valėtų prisižiūrėti gyvuliams, 
kuo jie save gelbsti, kai jų vi
duriai kar ta is užsikietina, — 
nagi vandeniu ir žolele. 

A t s a k y m a s J . G. — Tams ia 
savo laiške guodiesi, kad prieš 
7 mėn. buvai išoperuota, kad 
tumoras , ir gimda, ir ovaros bu
vo išpjautos, ir dabar vėl blogai 
jautiesi , peršėjimą ir skausmus 
kenti. Jei tik išsigali, tai pa tar 
čiau nedelsiant vykti į I "ayo 
Ginies, Rochęster, Minnesota. 

P A D Ė K A 
Reiškiu padėką p. Leonardui 

Jankauskui , Mutual oi* Omaha, 
lietuvių skyr iaus direktoriui , Už 
parinkimą tokios draudimo rū
šies pagal kurią man išsirgus 
namie daugiau kaip 1 mėnesį 
buvo išmokėta $326.66. P r a n a s 
Būdvytis , 4320 So. Fairfield, 
Chicago, 111. 

čioje Kanadoje Montrealip mies 
te. Latvių min. R. Liepinš Vo
kietijoje da r vis tebeserga. L a t 
vių o rganas „Latv i ja" rašo , kad 
Latvių pasiunt inybės Londone 
sekret . R. Kampuss pask i r t a s 
Latvi jos a t s tovu Ispanijoje. 

— Pabal t i jo valstybių fede
racija. Latvių centrinis o rganas 
Vokietijoje, įver t indamas Dulle • 
so pasisakymą Pabal t i jo vals
tybių reikalu pažymi, kad ta i 
y ra pirmasis ka r t a s , jog JAV 
užs. reik. ministeris paskelbtų 
tokį pareiškimą tiesiai Pabal 
tijo vals tybėms, Todė l jo reikš
mė y r a juo didesnė. To pat ies 
laikr. Nr . 8 y r a įdėtas s t ra ips
nis, kur iame svars toma, kokias 
konkrečias formas tu rė tų įgau
ti Pabal t i jo valstybių federaci
ja . Tiek latvių, t iek estų spau
doje j a rodoma vis daugiau su 
sidomėjimo. 

„St imme" Nr . 7/1953 rašo, 
kad paskutiniai š imtai Rytų pa 
bėgėlių Danijoje gyvena His-
tedto stovykloje Jutlandijoje. 

M M ; flT*»4tMK^"<'! 

TELEVIZIJOS, BADIO 
F O N O G R A F A I 

t B 

G E R A N U O L A I D A 
Garant i ja — Išsimokėsimai 

APARATŲ SUTAISYMAS 
dlrbtuvfise Ir namuose at l iekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas tr 
sreras patarnavimas garantuotas. 

•DAirm 
TCLCVISIOn 

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

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
G E R E S N I U S 

GARANTUOTUS 
NAMŲ R E I K M E N I S 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

L I E T U V I Ų 
BENDROVES KRAUTUVES 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

P A T Y R Ę ŽMONES. 
VISUOMET K R E I P K I T Ė S 
Į E R D V I 4 IR P A T O G I 4 
L I E T U V I Ų B E N D R O V E S 

K R A U T U V Ę 

VLADAS ŠIMAITIS 
RKAL ESTATK 

3452 So. Hals ted St . 
Tel. Y A 7.8888. Namu: BI 7-0480 
Namui, Intai, paskolos, <loki in i i la i , tur
to YilItfyiUMM, i'uštiiM's puturimvimai. 

Tel. ofteo H R 4-«<to», re / r*U. 6.1BS? 

DR ANTANAS ALEKNA 
GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
V A L : 1—4 Ir <5 — ,9 

Šeštadieniais nuo 12 iki 4 vai. p. 
lšskyniH ketvlrtad. Ir s*kmar] 

P. 

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

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 Wcst 77 St. 
Kcz. 0053 Wa.shtcnaw Ave. 

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

Treč. Ir šeštad. 2—4 v. p.p. 

rel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-780P 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—8 popiet ir 7— 8 v. vak 
Trečiad. Ir sekmad. ofisas uždarytas 

Šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet 
Rezid. 3241 VV. 00th P L A C E 

Tel. ofiso HE. 4-5849. rez. HE. 4-282' 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-5, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Tel. oftoo WA. 8-8060. re*. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—-9 v. vak 
• Ureni UB priima tik pagal susitarime 

Remld.: 10838 So. YVabaali Ave. 

•fmo teler [/Atayettf 3-3210. Je' 
mateilU pia. Saukite iCEdzie 8-286* 

DR. EMILY V. KRUKAS 
•Y 'b i m u LR CHIRURGU* 

4146 S. Archer Ave. 
v'AL Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm., antr., k et virt. fi-8:80 ' 

Trečiadieni tik susitarus 

''ei. ofiso TA. 7-5557. rez. RE. 7-49K-

DR. FRAHK C. KVVINN 
(KVlEft lNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

•IGON/Ufl PIU IMA: Kasdien nuo * 
ai. Iki 4 v. popiui. Nuo 7 v. iki 8:3' 

v. v. išskyrus trečiad. ir šeštad. vak 

DR, ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 VVest 20th Street 
•> ai. antrad., ketvlrtad. Ir šeštad. 7-9 
t. v. Kitu laiku pagal susitarimą 
rel. Ofls. \.\ 1-4316; Kez. CK 7-8315 

Tel ofiso Gl i 6-6399, PR. tf-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

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

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas — lMlh imn 5-8277 
DR. I. E. MAKARAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
11750 S. ParncU 

Vai. Kasdien 2—4 pepiet ir 6—8 v. v. 
išskyrus trečiadienius 

Ofiso tel. P U 5-5575, re / , VI 7-2489 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michlgan Ave. 
Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir penkt 
nuo 4:3o po pietų iki 8 vak. šeštad. 
nuo 12 iki 3 vai. po pietų. 

Trečiadieniais tik susitarus 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1645 So. Ashland Ave. Chicago 
AL. nuo 2—4 ir 6—8; trečtad., šeft-

td. ir sekmad tik pagal sutartj. 
oi ofiso VA. 7-4787. rez. PR. 6 - l»$0 
V) neatsilieps virftmln8t< tH-fonai . 

Saulute MTUwa> 3-00O1 

DK. FL. TALLAT-KELPSA 
ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgine* ligos 

DK. E, TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 NVsi 16th Street 
Valandos: kasdien 2—8 p. p. 

Šeštadieniais 10—-12 ir 2—4 p. p. 
IVI. Of i so T O :*-0059 R e z . : I t O 2 - 2 3 8 7 
ei neatsil iepia šaukit CUntral 6-2294 

• H I W I I W W - « I I Į Į — — •• " I " ^ • ' • ' • • • ' "• "•• • • • • ' • 

rel. ofiso HE. 4-2123, rei . PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6 2 5 5 S o u t h VYeslern A v e n u e 

vT4L. kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak. 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

iVlefonas DAnube 0-1125 

DR. A. VAUS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR 'CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted S t 

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

Ofisas ir rezidencija —•- YArds 7-2526 
ir YArds 7-7410 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4038 So. Archer Ave. 

Kasdien nuo 0:30 iki s;:;u 
Šeštadieniais nuo 4 iki 0 

Tel. ofiso VI 2-1581 Rez. 1>R 3-0756 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Ifalsted ir 31-os gatvią 

802 W. 31st Str. 
PriSmimo valandos 2—4 p. p. ir 
6—8 v. v. ' šeštad. 2—4 po pietų 

Tel. ofiso PR. «-«44«. rez. B E . 4-3150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; ({ iki 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Dr. Ei*ward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 Wcst 71st Street 
<prie California Ave.) 

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

Susitarimui skarnb. G k o , 6-'321 
|H noatsiliftpla — VTnrpnnos 6-89»H> 

Ofiso Ir huto telef. Hlliulook 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. VVestern Ave. 
Vai . : 6 : 3 0 - 8 : 3 0 vai . v a k . 
TreČ. Ir Sešt. 2-4 p. p. 

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

Platinkite "Draugą" 

4181-83 ARCHEK A V E . 
Telef. LAfaye t te 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
Rakandai, Refrigeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

PASIREIŠKUS PIRMIEMS ŽENKLAMS 

- RHEUMATISM 
imkite nuo vienos iki šešių tablečių kasdien 

DR. TARK'S VITAMINS 
kurie gali pagelbėti pašalinti iš jūsų kraujo pervirši calcium, ku
ris daro narius sustingusius, duoda sakudšjimus bei dyglius. 

DR. TARK'S VITAMINE yra saugūs jūsų širdžiai arba bet 
kuriam kūno organui ir juos galima gauti sekančiose vaistinėse: 

Loader Department Store, 18th & Paulina, Chicago 
Nosek's Drugs, 6001 West Cermak Road, Cicero 
Pavlicek, Drugs, 5539 West Cermak Road, Cicero 
Vanek's Drugs, 6010 West 26th Street, Cicero 
Vondrasek's Drugs, 6150 West Cermak Road, Cicero 
J. J. Chochola Drugs, 3758 West 26th Street, Berwyn 
Pilsen Pharmacy, 3200 West 26th Street, Chicago 
Besta Drugs, 3200 W. Cermak Rd., Chicago. 

25 tabletes $1.00 
100 tablečių, visai šeimai ekonomiškas kiekis, $3.00 

DR. TARK'S VITAMINS, 328 Lake St., Oak Park, III. 
v i i 

T > 1 . o f i so VI . 7 - 0 6 0 0 . rez. VI. 7-780Ji 

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

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave 

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

Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6 - U 2 ' 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatv6) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
FlUmore 3-2007 COlumbus 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL. 

Vai 6:30-9 vai. vak., Išskyrus sekm 

, Ofiso GRovehil l 6-4020 
Rezidencijos Hl l l top 5-1560 

Dr. Alexander J. Javols 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette fid. 

VAL. 2—'4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Tr«^.tad. ir šeStnd PHRttl sutart} 

Ofino telefonas Vlrginla 7 . i*8f 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v 

Tel. ofiso (71. «-02f>7. re/ . PR. 6-G6&9 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street ~ 
Re/ iu . 0000 S. Artesion Ave. 

VAL. U v. r. iki S p p.; 6—8 v. v. 
' " • ™ " m - . . — • • i . i i • • • . ! • • • m . 

Telcronas OLympie 2-4274 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 491 h Court, Cicero 
VAL. antr.. ketv J 0-12. 2-6.-7-9 p.p 

penkt. I—6 7—5 p. p 
8147 8. -Inirved St, Chicago 

VAJU: pirm. , tr«5t":., #«»At 1—8 p p 
pt>nkt 10— i i' ryte 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis ; pritaiko akinius, 

lu-iriu stiklus ir renius. 
4701 S. Damen Ave.. Chicago, IU 

šaukite — Y A. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; tr»>čiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. o f i s o CI/. 4 - 0 2 5 3 . rez. VA. 7-08»>> 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 

4045 So. Aslilarul Ave. Uutmh. 211 > 
Vai. 12-8 ir 6:30-S:S0 p - p . 

Trec\ ir šešt. 1-4 p. p 
Re./. 1120 So. Talman Ave. 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputi j rytus nuo California 

Tel. YArdM 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 YVest 71st St. 
PriSmimo laikas pagal suHitarimą 

Telefonai) GRovchiU 6-0785 

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

6322 South \Vesteru Avenne 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimą* 

Tel. ofiso YA 7-0551, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

v. ryto nuo 

i V* > 

OI'ISO V A L : 10 iki H 
2 iki 4 v. p.p.: nuo 7 iki 8:80 v. v. 

T P I * | . offifto RKelev * - M « I 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSI^VIiJLT MEDICAL CE3NTEP 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nUo 12:00—8:30 p. p 
Resld. 0419 St>. Maplewood 

Telef. HKmlock 4-544B 

TeL YArds 7-1821 
Pritaiko sakinius 

Kreivas akla 
ištaiso • 

Ofisas ir akiniu dirbt u v? 
756 West 35th Street 

V A L nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12; šefiead. 10—8 p. p. 

Tel. ofiso PK 6-8888. re/. PR. 7-*lM' 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LJE/rUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 6Srd Street 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenne 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. i>:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 Iki 

12; 1:30 iki 8 vai. po p\(*ų 
CAnal 0 052.1 Platt Bldg. 

Perskai tę "Draugą", duokite 
jį kitiems pasiskaityti . 

VAL. kasdien nuo 2--4 p. p. ir 7:3" 
&*ft4 M ^ r l a r V l " 

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pag*» 

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 W A S I M»rone«.e 1M 

= 

Ofiso tr buto tel. OI J. 2- J 38* 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 491h C t , Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 5—8 v. vak 
Šeštadieniais 10—2 v. Ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 40th Ct. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 68rd St 
Ofiso t e l RKUanee 5-4410 

Rezid. teref GRovehill 0-0017 
Valandos: 

Trečiad. 
1—3 p. m. 6-
ir Sefttad pafral 

8- p. m 
nutarti 

T d . Ofise TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861 

DR. J. STARKUS 
GYDYTO JAS ir CHIRURGAS 
653 W e s t 79 th S t r e e t 

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

1 — 4 ir 7—R:80 
t r ^ . i a d . Ir fteSt. 9 — 1 2 

Skelbkites "Drauge 

DR.S. VAITUSH 0PT. 
Palengvinu ;tkiu įtempimą kuiis yra 

priežastimi galvos skaudėjimo, svaigimo 
ir skaudančių akiu karščio. Atitaisau 
trumparegyste ir tohrrgyste. 

Pfircnku teisiklingai akinius. Visi cg-
zaminavimai daromi su elektriniais instru
mentais parodančiais mažiausias truku
mas.-

Speciali atyda kreipiama į mokyklos 
vaikus 

4712 So. Ashland Avenue 
YArds 7-1373 

I I 
Vai.: 10:30 - 7 v.v.# šeštad. 10:30 

sekm.- ir treč. uždara 
6 v.v. 

http://Prau.sk
file:///Vesteru
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D RA U G A S 
THE LITHUAN1AN DAILY FRIEND 

2834 8. Oakley Ave., Chlcago 8, III. Tt?l. VIrginJa 7-6G40; 7-6641; 7-6642 
Knt.'red aa S e c o n d d a s s Matter Murch 31, 1916, a t Chlcago. Illinois 

Under the Aot of March 3, 1879. 

Member of the Catholio Press Ass'n 
Fiibllshed daily, exeept Sundays, 

by the 
LtthuarJan OathoHo Prt-»s Society. 
Pl tKNUMERATA: Metams 
Chlcagoj ir CieeioJ $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
l'žHlenyJ« $11.00 

Sl 'BSORlPTlON RATKS 
$8.00 per year outside of Chlcago 
$9.00 per year ln Chioago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
ForelgB $11.00 per year. 
Yi metų 3 niSn. 1 nriSn 

$f,.00 $2.75 $1.25 
$4.50 $2.50 $.100 
$5.50 $3.00 $1.35 

Spaudoj ir gyvenime 
I)R. .1. DAUGAFUS 

Koks buvo Jakštas? 

Prie geriausių atsiminimų rei
kia priskaityti L. Dambriūno 
straipsnį "A. Jakšto - Damb
rausko charakteristikai", iš
spausdintą naujausiame "Aidų" 
numeryje. Autorius pabrėžtinai 
atkreipia dėmesį, kad Jakštas 
nebuvo tik siauras atkaklus k o - | k a l b a komunistas, kalba konser 
votojas. Ne, Jakštas buvo 4,nuo i v a t o r i u s > k a l b a liberalas, kalba 
latinės gyvenimo pažangos ste- ! i r respublikonas, žodžiu, visi, at-

Nauja dr. A. Maceinos knyga\ bėtojas", tvirtina D a m b r i ū n a s > i^odo, trokšta taikos, visi jos sie 

Taika ir "taika 
PRANYS ALšĖNAFt, Toronto 

I I 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Neaunauflotų straipsnių ne 
Redakcija už skelbimu turinj « n e s t i p r i o s SVe.KaiOS, 

Dr. Ant. Maceina, nežiūrint! rtikale parodęs daug ^oleranci- kia, visi nori taikiai, ramiai gy
venti. 

šiandienines sąlygas kalba minis 
teriai, kalba diplomatai, kalba 
net didžiųjų valstybių preziden
tai. Jiems, atrodo, nė j galvą ne
ateina mintis, kad šiandien mil-

naujų kraštų užgrobti ir t i e k | f i n I ^ ^ e l ė pasaulio dalis 
daug laisvę mylinčių žmonių p a | ^ i a negirdėtai dideles kančias 
vergk kad karo metu, galimas|1» bolševikiniu priespaudos ;,un-
dalykas, galėtų netekti šio gro- [ f • S v ^ b u > k a d J * ™ dar nede-
bio, o ko gero, galėtų s u b y r ė t i d a panc.ų ant rankų ,r kojų bol-
ir visa Sovietų Sąjungos impcri- ^vikin.a._ enkavedistai.• . Kitaip 

Kas šiandieną nekalba apie karo ligi šiol sugebėjo tiek daug r 
taiką? Veik visi: kalba apie tai
ką kraštutinis bolševikas, kalba 
— ir karščiausias demokratas, 

ja, kitaip sakant, galėtų būti nu-
aužtos to didžiojo milžino mo-
inės kojos. O kas po to? — Na-

saugo, juos grąžina tik iš anksto susitarus. 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavu* prssyma-, 

KRIKŠČIONIŠKOJI DEMOKRATIJA AKCIJOJE 
KONGRESUI' PRAĖJUS 

Ryšium su Vidurio Europos Krikščionių Demokratų Sąjun
gos pirmuoju internacionaliniu kongresu, įvykusiu š. m. kovo 
1a 15 dienomis Nevv Yorke, kuris praėjo su dideliu pasiseki
mu ir gausia propaganda Sovietų Sąjungos pavergtiems kraš-
lams, — įvyko susidomėjimo vertos diskusijos krikščioniškos de
mokratijos aktualiausiais klausimais, šiais klausimais pasisakė 
ne tik žymūs europiečiai, bet ir pasižymėję amerikiečiai. Net pa
čių diskusijų vedėju buvo garsios ir gausios Hunter kolegijos 
prezidentas prof. G. N. Schustei*. Ir diskusijų dalyvius, kurių 
buvo per 400, bent pusę sudarė amerikiečiai, Nevv Yorko ir apy
linkių universitetų ir kolegijų profesoriai ir studentai-ės. 

Kaip buvęs Notre Dame, dabar Chicagos universiteto prof., 
McMahon, filosofas ir eilė3 knygų autorius, pabrėžė, amerikie
čiuose yra jaučiama nesupratimo krikščioniškos demokratijos 
prigimties. Tačiau turint galvoje, kad pokariniam laikotarpy 
Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kituose kraštuoe gyvai 
reiškiasi stiprios krikščioniškos demokratijos partijos, — krikš
čionišku demokratišku judėjimu susidomėjimas auga, 

AISKCS IDEALAI 
Krikščioniškos demokratijos idealai yra aiškūs ir griežtai 

formuluoti, jų pritaikymas gyvenime yra jau kita sfera. Krikš
čioniškoji demokratija turi užbaigtą demokratinę programą tiek 
socialiniame, tiek ekonominiame, tiek politiniame gyvenime. Ji 
griežtai atmeta bet kokią diktatūrinę santvarką, ar ji ateitų iš 
kairės ar dešinės. I.š kitos pusės krikščioniškoji demokratija nė
ra nei konfesinis, nei religinis sąjūdis, ji apima ne vien katalikus, 
bet ir protestantus ir visus tikinčiuosius, ypatingai visus krikš
čionis. 

Labai konstruktyvų ir esminį krikščioniškos demokratijos 
apibūdinimą davė plačiai žinomas Pietų Amerikos filosofas 
brazilas, didelis internacionalistas ir Pietų Amerikos krikščio
niško demokratiško internacionalo — Movimento de Montevi-
deo vadas prof. Alceu Ambroso Lima. 

pasižvm i jos, kitų supratimo. Savo lėšo- „, . . . . . . ., , , . . . ,., 
, . , , . _ ' . , : i . , ! , , . ^ , "aip, is tikrųjų, taika yra sal- gi, sovietiniams žudikams sek-
dideliu kūrybingumu. Brooklyne mi, jis išleido , mokslą apie 10 d u S ) ^ l p ^ Q I* 2 . r a s i s N i u r n b e r g a s . J u k p a . 

:jau spausdinama jo nauja kny- jjaunuolių, net privačiais laiškais ž o d j g N e b e r e J k a , 0 t i k i n t i e j i i r ; v e r g tųjų, žudomų ir kankinamų 
:"Saulės giesmė"; tai studija apie susirašinėdamas padėdavo jau- g v e n t o j G j e s m ė j g i e d a m e . „^ 'koncentrac inėse stovyklose ne-
kv. Pranciškų. Leidžia lietuvis- Mimu. H^H ' . I savus problemas, maro, bado, ugnies ir karo, sau-;kaltų žmonių kraujas ir begali

nis skurdas seniai beldžiasi į lais 
vojo pasaulio sąžinę. Deja, ir ji 

kų knygų mecenatas prel. Pr. jis mokėjo suprasti ir naują, |g o k m u s Viešpatie!44 

Juras. Stambi knygos ištrauka modernų žodį, įstengė politiko-j n e ia ' išradincaiam" š mygos 
atspausdinta kovo mėn. "Aidlj" !je vertinti žmones ir partijas 
numeryje. 

Mišrioji scima 
Gavėnia eina prie pabaigos, 

pagyvės vedybų klausimas, to
dėl labai laiku V. čižiūnas "Ai
duose" rašo apie lietuvišką ir 
mišriąją šeimą tautinėje misijo
je. Atsiliepdamas į Morris Cap 
kau (slapyvardis, 44Nepriklau-
somoje Lietuvoje") ir J. Gobio 
(nuomonių skyriuje "Drauge") 
lyg j atlaidesnes pažiūras į tau
tiniu į atžvilgiu mišrias šeimas, 
V. Čižiūnas primena, kad dabar 
vyksta kruvinas lietuvių tautos 
genocidas, — kad tokiu atve
ju — kur bebūtume, nesame at
palaiduoti nuo dalyvavimo vi
sos tautos kančioje ir "kovoje, 
ir todėl mes, "palikdami savo 
tautos eiles ir lengvapėdiškai 
leisdami savo va;kams atsidur
ti už tautos narių šeimos ribų, 
tampame tautos interesų ir ko
vos išdavikais". 

Primena faktą, kad Lietuvo
je mišrių šeimų (vokiečių — 
lenkų, vokiečių — rusų) vai
kai dažnai nepasekdavo nei tė
vo, nei motinos tautybe, o išau
gę save laikydavo lietuviais; pa 

pagal jų pozityv.us darbus, kas
dieniame gyvenime mėgo vie
nuolišką paprastumą. L. Damb-
riūnas sumini daugel) faktų, ku 
rie Jakštą mums pavaizduoja 
tvirtų principe ir drauge pla
čiai gyvenimą įžvelgiantį, pažan 
gų, supratu ir re kale pakantrų 
kultūrininką. 

SSSR siekimai Lietuvos 
atžvilgiu 

Naujasis (kovo) "Aidų" nu
meris ypatingai turiningas. Be 
kitų dalykų čia yra visiems įdo
mūs Vinco Krėvės atsiminimai 
apie pasikalbėjimą Maskvoje su 
Molotovu. Jau 1940 m. birže
lio paskutinėmis dienomis Krė
vei Molotovas aiškiai pasakė: 
"Lietuva, kaip ir kitos Pabalt i
jo valstybės, neišskiriant ir Suo 

Deja, ,,išradinga jam" šių lai
kų pasaulyje tam gražiajam žo- ligi šiol tebėra atbukusi, nejaut 
džiui išrasti net du pakaitalai: 
taika ir ,,taika44. Antrojo žodžio 
sąvoką įgyvendinti ypatingai sie 
kia komunistinis pasaulis. Tuo 
tikslu jie ruošia dažnus ,,taikos 
kongresus44, šaukia mitingus, da
ro ,,taikos eisenas'4, skaito „tai-

,ri ir nebylė... 
Charakteringa, kad šiuo metu 

ir geros valios žmonės — demo
kratinio Vakarų pasaulio atsto
vai, net vadovaujantieji asme
nys — taipogi dažnai pakalba ne 
apie taiką, bet ,,taiką44 (kabu-

kos" tema paskaitas etc. Gi „ge- tėse). Gal kils klausimas: kodėl 
raširdis Kremliaus tėvelis" — 
siekiančius ,,taikos" veikėjus 
net „taikos premijomis" apdova
noja. Neseniai visa eilė komunis
tinių agentų gavo po 100,000 kru 
vinų rublių (doleriais — apie 25,-
000), už vadinamą veiklą „tai
kos44 labui. Atsivežė šimtatūks
tantinę rublių iš Vienos "kon
greso" ir kanadiškasis sovietų 
agentas, Dr. Endicotas. Dabar 
sakosi jis statysiąs Toronte „tai 
kos namus44... 

Kaip matome, ypatingai ko-
mijos, turės įsijungti į garbin- munistai nūdieniam pasaulyje 

taip yra, kas juos verčia taip kai 
bėti? Atsakymas trumpas ir ne
komplikuotas: savi kailiniai ar
čiausia prie kūno, taikus, ramus 
ir geras (nors šiandieninis) gy
venimas. O kas rytoj gali atsi
tikti — tiek to. Kaip tame posa
kyje: „Po mūsų — nors ir tva
nas44... 

Apie „pagerėjusias4* taikos 

sakant, kitų bėdomis niekas ne 
sirūpina, arba: „Kam neskauda 
— tas nedejuoja44... 

Prieš keletą metų vienas,i.š 
buv. svarbiausių bolševikinių va 
dų, atsivertęs į Katalikų Bažny
čią, Luis F. Budenz yra pasakęs: 
„Amerikai smūgį ruošia sovietų 
kariuomenė, o jos viduje raudon 
armiečiams lemiamu momentu į 
talką ateis komunistų partijos 
penktakolonistai ir jų bendrake
leiviai. Dabar- jie čia naudoja 
amerikietiškos demokratijos apa 
ratą tik tam, kad galėtų sugriau
ti pačią demokratija. Jie brau
nasi į visas demokratines įstai
gas su griovimo tikslu. Kai kada 
jie dedasi net patriotai, bet visur 
tarsi sakyte sako: „Russia right 
and America vvrong; America 
wcak and Russia strong". Žo-. 
džiu, jiems Russia first... 

Iš to visko matome, jog „laz
da turi du galu". Nori kas, ar ne-
įori, anksčiau ar vėliau — su 
bolševikais teks kalbėti kumščio 
parama, nes kitaip — su jais ne-
susirokuosi. $8HĘ 

našiai ir čia "mišrioji še'ma vi 
Jis išdėstė griežtai ir aiškiai formuluotus argumentus, kodėl ^ s a i s atžvilgiais mažiausiai at 

katalikiškos partijos, ypač katalikiškuose kraštuose neturėtų 
hvti organizuojamos: jos sudaro pavojų, kad katalikų partijos 
lengvai gali būti suidentifikuotos su Bažnyčia, yra neišvengia
mame pavojuje virsti klerikalinėmis partijomis ir iššaukti tiek 
Bažnyčiai, tiek politikai žalingą klerikalizmą. Iš kitos pusės jis 
ypatingai pabrėžė krikščionių demokratiškų partijų reikalą ir 
svarbiaus'a dėl to, kad yra fatališka atjungti politiką nuo prin
cipų ir pirmoje eilėje nuo religinių principų. Filosofinė indife-
rencija politikoje neišvengiamai veda į determinizmą, pragma
tizmą ir sąmoningą ar nesąmoningą totalitarizmą, — žodžiu, 
klaidingą politinę filosofiją. Krikščioniškų demokratiškų partijų 
buvimas yra pravartus katalikiškuose kraštuose, nes jų buvi
mas yra geriausias laidas išvengti: katalikų politinio susiskirs
tymo, katalikų akcijos suplakimo su politika, Bažnyčios tiesio
ginės intervencijos į grynai politikos ir partijų reikalus. 

fDOMIOS DISKUSIJOS 

VVallace C. Speers, protestantas ir pirmininkas Laymen's 
Movement for a Christian World pabrėžė gyvą reikalą bendra
darbiauti protestantams su katalikais ir apjungti visas dinami
nes tikinčiųjų jėgas jėgas kovai prieš komunizmą. 

Prof. Dr. Kovrig, žymus sociologas ir buvęs Vengrijoje 
universiteto rektorius, dabar sociologijos profesorius Marquettev 

universitete, Dr. Ivo Duchaczek, čekų žymus parlamentaras, 
dabar City College profesorius Nevv Yorke; Dr. Mina Krek, bu
vęs Jugoslavijos vicepremjeras ir Slovėnų krikščionių demokra
tų partijos pirmininkas; Zbigniew Ossowski, lenkas, pasakė sa
vo paruoštas kalbas krikščioniškos demokratijos klausimais, 
ypač įsakmiau sustodami prie krikščioniškos demokratijos kai
riojo dešiniojo ir vidurio taip vadinamų sparnų laikydami tai 
daugiau tik metodo ir susidėjusių paskiruose kraštuose politinių 
apystovų reikalu, bet paneigdami, kad tai yra esminio pobū
džio skirtumai. Krikščioniškoji demokratija yra viena ir vie-
lytė. Iš esmės, anksčiau iškeltas, krikščioniškos demokratijos 
skirstymas būtų tik klaidinantis. 

Kontstruktyvią ir svarbią kalbą pasakė prof. Dr. K. Pakš-

spari aplinkos įtakai"; tokios 
šeimos vaikai išaugę linksta sa
ve sutapdinti su šia šalimi. Dėl 
to mūsų pedagogas tvirtai pri
mena: "Pabėgimą iš tautos ko
vojančių gretų pateisins tik 
tautinė šeima". 

Jei jau kas per nelaimę yra 
sukūręs mišrią šeimą, tam "ten 
ka labai didelis ir atsakingas 
uždavinys: paveikti nelietuviš
kosios pusės širdį lietuvybės 
naudai, įjungti gyvenimo drau-
gą-gę į mūsų tautinę bendruo
menę ir mūsų kultūrą, abiems 
sutartinai apsispręsti ir vaikus 
auklėti toje kultūroje". 

gą tarybinių respublikų šeimą". 
Molotovas pareiškė viltis, kad 
artėjąs antrasis Pasaulinis ka
ras sovietams padės įsigalėti 
Europoje, o apie Lietuvą kal
bėjo: 4'Negali gi toli užnugary
je pasilikti maža salelė su san
tvarka, kuri turės išnykti viso
je Europoje". 

Katalikybėje Kremliaus* didžiu 
nai matė nemažą susovietinimo 
kliūtį ,apie ką vienas jų Krė
vei kalbėjo: "Latvija ir Estija 
nesukelia mums rūpesčių, bet vi 
sai kitaip yra su jūsų valsty
be. Lietuva — katalikiškas 
kraštas, jos gyventojai, visa 
liaudis fanatiškai nepalankiai 
nusiteikę mūsų partijos atžvil
giu ir todėl čia turime laikytis 
didžiausio atsargumo". 

Aremliaus užmačios link »TAV 

Augštieji Kremliaus pareigū
nai neslėpė Krėvei SSSR sieki
mo komunizmui laimėti pasau
lį. Dekanozovas apie Prancūzi
ją kalbėjo: "Penkios dešimtys 

veikia ir kovoja už tą gražų žo
delytį „taika". Deja, komunisti
nis žodis taika, visuomet rašyti
nas kabutėse — svetimženkliuo-
se. Tiesa, Kremlius ir jo politbiu 
as nenori viešo ir karšto 3-čiojo 

pasaulinio karo. Ir kam jiems 
tas karas reikalingas? Jie ir be 

tūkstančių mokytojų komunistų 
ten jau seniai veikia mūsų nau
dai. Naujos prancūzų kartos 
jau mūsų. Ten jau seniai galė
jome paimti valdžią į savo ran
kas — ir paimsime, kai bus rei
kalas". 

Sovietų viltys siekia ir JAV. 
Perdėtą dolerio gaudymą jie 
čia laiko sau palankiu reiškiniu. 
Jie kalbėjo: "Kai pribręs reika
las, sugriausime tą valstybę iš 
vidaus, pačių jos gyventojų ran 
komis. Su to visagalio dolerio 
pagalba". 

Kad tai raudoniesiems nesi
seks .neabejojame, bet kad jų 
užmačios siekia ir JAV — tai 
neginčijamas faktas. 

-Si*g53 

Kiek sutaupysime šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikai* sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
{•taifoja bus nesunka taupyti ir f auti ferua di-
^adendua. 

Taupykite amnenffikai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
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Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir 
penktadieniais mis 9 ryte iki 4 vai. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki • 
vakaro. Trečiadieniais uždaryta, šešta-

0 vai ryto iki 3 vai p. p. 
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vena daugiau kaip 160 mil. gyventojų, kaip labai svarbią, pa
vojingą ir su labai permainingu gyvenimu. Tai yra didžiųjų 
tragedijų ir kruvinų susirėmimų zona su graudulinga praeitimi 
ir dabartimi ir netikra ateitimi. Tie krikščioniškos civilizacijos 
kraštai pasižyminti dideliu vitališkumu ir kūrybiniu genijumi. 
Už kilnias žmoniškumo idėjas tos tautos generacijomis kovojo 
ir mirė. Ir dabartiniu laiku šitie kraštai duoda didžiausią skai
čių kovotojų ir partizanų prieš tamsiausią barbariją. 

Tie kraštai daugiausia yra pamiršti ir nepajėgūs patys ap
siginti, bet jie turi suprasti ir savo misiją. Tų kraštų generaci
jos turėjo ir turi suprasti, kad tarp Rusijos ir Vokietijos gy
venančios tautos gali patikrinti savo ateitį tik gyvendamos vie
ningai ir sudarydamos glaudžią Vidurinės Europos federaciją, 
pagrfstą tautinėmis nepriklausomybėmis ir lygybe visoms tau
toms. Toks apjungimas yra nepaprastai aktualus, reikalingas 
ir tai yra tų tautų kategorinis imperatyvas. Dr. VI. Viliamas 

ANTROJI DALIS 
(Teainys) 

Virpą, permatomi šešėliai gulėjo ant violetinių ši
lojų žiedų. Šešėliai gulėjo kaip trapūs, pelenų spalvos 
mezginiai. 

Planas kilo paprastai, kompromisu: jis nesikaps-
tys filosofavimuose. Jis pasielgs efektingai ir suktai. 
Jis užvers klausytojus spekuliatyviai parinktomis ei

tas. Jis apibūdino zoną tarp Rusijos ir Vokietijos, kurioj gy- tatomis. Cia suspindės jo erudicija, bus aplenktos po-
vojingos vietos, kur idealizmas susiduria kovos padė
tyje su materializmu. Dėmesio sukaupimas tik ties vie
na teze bus išdraikytas, ir jis galės juo lengviau pra
kišti iš anksto parengtas išvadas. 

Viskas tai jau nebebuvo materialistinės dialekti
kos metodas, tik spekuliacija dialektika. Jis numojo 
ranka ir ištarė: visvien jie susirinks, paplos ir išsis
kirstys. 

Atėjo Leonas ir atsisėdo priešais jį. Jo rankoje 
skardinė su vandeniu, o skardinėje gyvos žuvys. 

Leonas žiūrėjo į Vaitkūną keistai, keistai. 
— Prasta žūklė? — atitrūko Vaitkūnas nuo Hėge

lio, Lenino ir dialektikos vargų. 
Leonas žiūrėjo keistai, keistai. Jis pasakė: 
— 2ūklė? Visoje Lietuvoje šiandieną žūklė. Nau

jieną parnešiau. Žmonių išvežimas Lietuvoje šiandie
ną. Deportacija, čiumpa žmones ir gabena iš Lietuvos. 
Ar žinojai, kad taip bus? Iš tų knygų... 

Dabar pakito Vaitkūno veidas. 
I — Deportacijos? Ar tai gali būti? 

Dienraštis "Draugas" yra paskelbęs naują originalaus ro
mano konkursą. Tenka laukti, kad šiemet dar gausingesnis ra
šytojų skaičius dalyvaus konkurse. 

— Išeik į kelią ir pasižiūrėk. Iš Palankių kaimo 
net bežemius išvežė. 

Vaitkūnas pamatė prieš save visažinančias ir 
paslaptingas Kaufmano akis ir atsiminė savo pasikal
bėjimą apie Šatrį. "Jie gali sugriebti Mariją" — tuoj 
pagalvojo jis. 

— Štai žuvys skardinėje, — sukratė Leonas savo 
dėžę. — Sugautos. Ten Lietuvos piliečiai. Nori ar neno
ri, važiuok sau sveikas! Visi prieštarybiniai. O kas gi 
tarybiniai? Tu ir aš? 

Nebuvo kitos priemonės pasiekti Kauną, tik gar
laiviukas. 

Garlaiviukas atkakliai pliauškė ratais prieš srau
nią Nemuno srovę. Krantai slinko žemyn, o garlaiviu
kas vis kopė augštyn. Krantai skleidėsi, atsiverdavo 
tolimas Nemunas prieš garlaiviuką. Krantai vėl subėg
davo, uždarydavo kelią. Garlaiviukas vis kantriai, pa
siryžusiai, visas virpėdamas, stūmėsi prieš srovę. 

"Argi jie griebtų Mariją?" — galvojo Vaitkūnas. 
Jis labai nekantravo ir norėtų pastumti silpną garlai
viuką prieš Nemuno srovę. 

Po vidudienio Vaitkūnas atplaukė Kaunan. 
4 6 

Lyg persmeigta mėšlungio, Marija atsilošė. Lėtai, 
tarytum svarstydama, ji pakėlė rankas ir prispaudė 
jas prie krūtines. Viršininko padėjėjas su nervingu 
smalsumu žiūrėjo į jos veidą. Jis nusigando, kad tuoj 
Marija pargrius be žado: toks pilkai balsvas pasidarė 
jos veidas. Viršininko padėjėjas ką tik pasakė Mari
jai, kad Šatrys šįryt buvo suimtas. 

Tačiau Marija neapalpo. Marija atlaikė tą smūgį. 
Jokių smulkmenų viršininko padėjėjas negalėjo su

kas čia nepasikeitė: didelis ir negailestingas miestas, 
platūs pilki šaligatviai, lankstūs jauni medžiai gatvė
se. Tie patys, jau pažįstami purvinai žali sunkvežimiai 
zuja gatvėmis. Atrodo, po pietų pavargo ir sunkveži
miai, beveždami savo gyvus krovinius. Galop jau tas 
sunkvežimis su deportuojamaisiais patapo buities sce
na gatvėje. Tarybinės buities scena. 

Eidama namo, Marija paklydo. Ji klaidžiojo aplink 
Įgulos bažnyčią. Ji vis ėjo aplink bažnyčios pamatus, 
sukrautus iš milžiniškų granito gabalų. Ji nerado išei
ties iš to užburto rato. Staiga ji pastebėjo tą milžiną, 
aplink kurį ji suko. Ji pakilo granito pakopomis ir, 
pradariusi mažytes duris milžiniškose bažnyčios dury
se, įėjo vidun. 

Tamsi iškilminga bizantiškos šventovės puikybė 
sutiko ją. Tolumoje, bizantiškojo ikonostaso fone, ku
klus ir mažytis, lyg nedrąsus, katalikiškas altorėlis. O 
viskas aplinkui: grindų mozaika, blankiai paauksuoti 
sienų bareljefai, šventųjų veidai, sunkūs skliautai, tam-' 
sus portikai ir kolonos — masyvios nuo grindų ar leng
vesnėmis grupėmis užgimstančios augštybių sambrėš-
koje — viskas tai buvo puošnu, iškilminga, milžiniška, 
jai svetima ir baugu. 

Ji atsiklaupė prie klaupto ir pakėlė akis į šventų
jų veidus. Ji pamatė asketiškus ir sausus rusiškųjų 
metropolitų veidus ir jų puošnius rūbus, ji pamatė 
šventuosius rusų kunigaikščius, ginkluotus kardais 
šventovės ruime. 

Nusigandusi J i ėjo vis gilyn ir gilyn, kur matė 
Dievo Motinos atvaizdą. Prie pat altoriaus. Ji vėl at
siklaupė, ir jos sieloje sudundėjo pagalbos šauksmas: 
— Padėk man, Panele švenčiausioji. Padėk man da-

teikti apie savo buvusį tarnautoją šatrį. Tik tiek, kad 
iš tarnautojų sąrašo išbrauktas. Kad paimtas, ir tiek; 
kaip ir daugelis kitų. Jis ir kiti vengė žiūrėti jai į akis; 
vengė kalbėti apie jos vyrą. 

Ji grįžo Kaunan. Ji grįžo Kaunan sužinoti, kad 
Šatrys suimtas ir dingo. 

Niekas čia nepasikeitė, o nelaimė tokia didelė. Nie 

bar, Panele Švenčiausioji. 
Lyg praregėjusi, ji pamatė, kad milžiniškoje šven

tovėje daug žmonių. Ir visi tie žmonės čia, po sunkiais 
milžiniškais skliautais, kaip pilkos, mažos muselės. Ji 
dar pamatė, kad daugelis verkia. 

(Bus daugiau') 
Copyright, 1953, by Author 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, kovo 24, 1933 

Dviejų jaunuoliu vienas kelias 
Komos lietuviai palydėjo dar kyklą (1932), ištisą penkmeti 

du naujus levitus prie Viešpa- buvo žemdirbys, vėliau tapo ge 
ties altoriaus. Vasario 28 die-1 ras siuvėjas ir kartu drąsių pa-

MŪSŲ 
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ną šv. Apaštalų bažnyčioje ar
kivyskupas Pranas Beretti su
teikė kunigystes sakramentą 
Pranui Daukniui, MIC ir Alek
sui Nekrašui, šv. Kazimiero ko
legijos auklėtiniui. Kunigas Pra 
nas pirmas iškilmingas šv. Mi
šias paaukojo kovo 1 d. Romos 
Marijonų koplyčioje, o kun. 
Aleksas per šv. Kazimierą sa
voj kolegijoj. Abiejose iškilmė
se dalyvavo vysk. V. Padols-
kis, min. S. Lozoraičio šeima ir 
kiti Romos lietuviai. Abiejose 
primicijose pamokslą pasakė pa 
šaulio Lietuvių Skautų vyriau
sias kapelionas vyr. skautinin
kas kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, nes abudu naujieji ku
nigai yra v.eiklūs skautai. 

Kun. Pranas Dauknys, MIC, 
yra šiauliškis. Gimė 1920 m. 
spalio 27 d. Baigęs pradžios mo 

„1CE CAPADKS" ŽVAIGŽDĖ 

stangų dėka privačiai išėjo 5 
Baltimore, MdL 

Balfo skyriaus reikalai 

Kovo mėn. 10 d. lietuvių sve
tainėje susirinko Balfo darbinin
kai praeitųjų metų savo veikimą , . . . , . ,., . , . . 

vf_ . . . . \ .1. l * bariai, kurie kaip tik ir skiri peržiūrėti ir numatyti bent svar 

Šeštadienį numatomas atida
romasis susirinkimas su paskai
ta, konferencija bažnyčioje, pa
rodomasis moksleivių kuopos su-

Nauji jaunimo sumanymai sirinkimas, pasilinksminimas ir, 
Šv. Alfonso parapijos jauni- k a d s v e č i a i nealktų, užkandis, 

mas, kun. Juozui Antoąevskiui j R y t o J a u s dieną bažnyčioje pa-
vadovaujant, ima stiprinti orga- |

m a l d o s > P° pietų meno vakaras, 
nizacinį veikimą. Prie parapijos j k u n a m e pasirodys ne tik namiš-
salės yra vadinami klubo kam- i k i a 1 ' b e t i r s v e č i a i -

įami 
parapijos jaunimo sueigoms. Ar
timiausias susirinkimas turi būti 

Iš pranešimų paaiškėjo, kad|kovo, mėn. Kviečiami berniukai ir 

biausius darbus šiems metams. 

skyriaus valdyba, geros širdies 
žmonių -padedama iš visų jėgų 

jrūpinosi šalpos reikalais. Ir ne
gali sakyti, kad tų pastangų vai
siai būtų menki: surinkta ir kur 

gimnazijos klases. Tolimesnio 
mokslo sėmėsi Kauno kunigų 

PAJIEsKOJIMAS 
Jieško Stasio Klasausko,, ki

lusio iš Ariogalos valsč., Pady-
mergaitės, jau peržengę 18 ar 16 i b u s i o k m - i r k i tU pažįstamų bei 
metų. 

Aukos tremtiniams 
Kovo mėn. 15 d. šv. Alfonso 

bažnyčioje, kaip ir kitose katali-
reikia pasiųsta $800.00 pinigais j kų bažnyčiose, buvo renkamos 
ir 2300 svarų rūbų. Prie viso dar:aukos nuo karo nukentėjusiems 
bo atlikimo daugiausiai prisidė- šalpos fondui, kurį tvarko JAV 
jo: M. Šimkus, sayanoriškai at-

seminarijojef Eichstaetto (Vo- I likdamas valdybos sekretoriaus 
kieti joj) lietuvių gimnazijoj' ir j darbus, Marija Noreikienė, Eu-
vietinej kunigų seminarijoje, i geni ja Bogutienė, Sofija Vičiu-
Baigęs filosofiją pasiryžo Die- Menė, seserys Aldona ir Danutė 

Imi ir Tėvynei tarnauti po švč- Dalytės, Ang. Vičiulytė, Alek-
i Mergelės Marijos vėliava. 1948 sandras Radžius,Tomas Vaškys'; 

katalikų vyskupai. Nepaisant lie 
tingo oro, kuris nemaža žmonių 
sulaikė namuose, sudėta $417.00. 
Tiesa, tos sumos ketvirtą dalį, 
vadinasi — visą šimtinę dolerių, 
paklojo pats vienas prel. L. Men-
delis. 

m. įstojo Romoj pas Marijonus. i r kiti. Valdyba labai dėkinga Baltimorės ateitininkai laukia 
Dabar tęsia augštąsias studijas P r c l- L- Mendeliui, kuris mielai 
Angclicum universitete. Vėliau, : sutikdavo paskelbti bažnyčioje 
laukdamas Lietuvai laisvės auš-! kiekvieną Balfo parengimą ir ro-
ros, norėtų darbuotis tarp Ar- d e Palankumą visam Balfo veiki-
goritinos lietuvių. Šalia mokslo įmU1, 

ir veiklos jaunimo tarpe jau- Gaila, kad valdyba negalėjo 
nasis kunigas gyvai bendradar- į pasigirti narių gausumu. Atrodo, 
biauja visoje eilėje laikraščių, ;kad ne vienas, iš tremties vargo 
nepamiršdamas ir „Draugo". | ištrūkės ir pakenčiamai Dėdės 
Turi parengęs spaudai jaunuo- Šamo žemėje įsikūręs, ar tik ne-
menei knygą ,,Riterio kryžių". pamiršo tuos brolius lietuvius, 

kurie dabar tremtyje daug la
biau skursta, negu pirmiau var
go jau iš tremties atvykusieji. 

• o 

Kun. Aleksas Nekrašas, ki
limu kėdainiškis, gimė 1926 m 
rugpjūčio 7 d. ir ten pat moks-
lus ėjo. Vokiečių 1944 m. išvež-!„ Artimiausieji darbai numatyti 
tas perėjo nelengvą kryžiaus | s ]

l c : margučių vakaras Atvelykio 
kelią. Lietuvišką Eichstaetto **n*» d^°}} pavasarinė rink-

nava ir birželio men. 28 dieną iš
kyla (piknikas). Savaime su
prantama, šių visų sumanymų 

Orrin Markhus, vienas „Ice 
Capadea of 1953" mišraus an
samblio žvaigždžių, kurie iš
pildo spalvingą ant lodo pro
grama Ghieago Arenoj, prie 
Eik, McClurg ir Ontario gat
vių. Spektaklis baigsis balan-
dži:> 8 d. Programos papra
stomis dienomis prasideda 
8:30 v. vakaro, o št šlr. dieninis 
ir sekmadieniais dar ir 2:30 

vai. po pietų. 

gimnaziją baigė 1946 m. ir sto-
I jo ] vietinę kunigų seminariją. 
j Ton užbaigč filosofijas m o n - 1 £ £ ^ 2 ~^u £ į ^ 

lUi, o teologijos studija* ba.- ' r e i k a I a m s . 
| gi a išeiti Romos Angehcumo 
j universitete. Po to mano pasi-
I švęsti Dievo Žodžio — Švento 
I Rašto studijoms, lankydamas 
Biblicumo institutą Romoje. 
Kun. Aleksas N. mėgsta ne tik ' 
mokslą, bet ir jaunimo sambū- s a l z d o 

rius bei spaudos darbą. Laukaitis 

šalpos 

Abu primiciantai šv. Kaži-
! miero dieną per Vatikano ra-
i diją kalbėjo Į tėvynėje kenčian- i riais. 
i čius ir visame pasaulyje išblaš- j — 
| kytus lietuvius, visiems suteik-
! darni primicijų palaiminimą. 

Išrinkta nauja valdyba: adv. 
Elena Armanavičienė — pirmi
ninkė, adv. Tadas Rastenis — 
vicepirmininkas, Konst. Matu-
liauskas - - iždininkas, N. Kara-

sekretorius, Jonas 
sekretorius, S. Vi-

čiulienė kandidatė. Išskyrus 
J. Laukaitj, visi kiti ir praeitai
siais metais buvo valdybos na-

svecių 
Mūsiškiai ateitininkai moks

leiviai Atvelykio šeštadienį ir pa 
čią Atvelykio dieną kviečia pas| RJ 
save į svečius Philadelphijos, 
New Yorko ir Washingtono idė
jos draugus. 

giminių, prašo atsiliepti šiuo ad 
resu: Vacys Klasauskas, S. S. 
M. Nr. 1 — Dean Mill, Via 
Manjinup, VVest Australia. 

l 'ajicftkau ANTANO V A K K I O M O ir 
jo V.monoH K L / m i l T O S OY'IOItAITfiS 
iš NoviiHUdii km.. Karmė lavos valse"'., 
K a u n o apskr . , I'iir.š JMdjjj kary a t 
vyko j ChlruRp a r j Now Yorkų.. 
Ponus Vaškel ius a r žinantiej i ap ie 
juos p rašau pranc&li: - - Juozas 
.JRSOVIČIUH, N:M<> l ,ungwortli A v c , I >; -
t ro i t !), Mieli. 

I. Kas- žinot u ZKJIMO KAZAKKVI-
r ' IAI 'S likim:}, malonia i p r a š a u p ra 
nešti seseriai I. K. Z. A. Cliain-
bord SI,, London, 10 2, . Knglan.'l. 

-'. r a j l c š k o m a .I1I0VA VAHIMAl.'R-
K H ; . \ i : , Ir .jos ( iuklč Reninu, k i l imo 
P a s k a r l u p l ų km. Višak io-kur ios 
valse. I S A gyvenanč ios apie -<» me
lu. Atsi l iepti : I. Ka/.akait is , :.. A. 
Chuinbord S(., London 10 2, lOngland. 

j ^ ? ^ ' - Ą ^ ^ ^ ^ f " " ' ^ į ^ ^ ^ ' ^ - * . "• ̂ -^ 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
4451 So. Oakley A ve. CHICAGO 8, ILL. Te!. YArds 7-8278 ir *9 

t K E U O N t S ; 

LĖKTUVAIS, GELEŽINĖJE. 
UA1S, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
t ' .-n'upmuine btletttii, t ieabučiira ir nu tvurkon ie vl.su.- MI ke l ione •urteit ia 
Uui*ku& H H J M i , UJOTUVll) S K Y R I Ų . P i l d o m e ufitlevitiiH. Kel iones 
p l a n u o k i t e id unkš to k i t i ems metanu*. Anksč iau uzsiMtikykiU; biletun k a i p 
lėktuvai* t a ip ir laivais, tai būs i te l ikr i , kari t i k r a i Kausite vietas . I ' i r k -
tiitim iiileiiis i>u. m u s i ieiuukėsi te b r a n g i a u ir išvengsi te l a iko s u t r u k -
d.vaio, nes nereikCs l anky t i s nei J geleži rtkcllo s to t i a r ae ro t l roma , n«» 
vi.su tai a t l iks i te v ieno i e Uefoje — PAS Ml'8. 
Į^;^ W££ZWtti2Z'Ši 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
A N O I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Crmok Rd. . Chicogo 8, HL 
JOHN J KAZANAUSKAS, Prm. • UL VI rglnlo 7-7747 
Savingi Intured lo $10,000 by F. S. L I. C 

1̂  

I :-: 

1 

Vuosfabu, kaip RramtooL: uum» 
vįdurm %si* vint* in Veilda 

w^^m PABALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste ilAAlUitU 

i 

1 ' ' i 

gino ir džiugina. Juo labiau da
bar, kada Tėvų Šalis eina kai-

i Kiekvienas naujas darbiniu- j varijų kelią. Teskleidžia jai šie 
• kas, kuris pasišvenčia Dievo ir .jaunieji levitai gausius dvasios 
i Tėvynes tarnybai, lietuvį džiu-' pragiedrulius! S. M. 

Ta* pobūvis! Aš matau, kad jie vaisina su 

degtine, kuri yra 

• Čia t a pas lapt i s , k u r i a mili joną' 
žmonių p a t y r ė ap i e F K K N - A - M I N T 
ta m o d e r n i ą k r a m t o m ą g u m ą — vi 
Jūrių lalsvtntoją. Ta ip , todPl F E E N 
V-MTNT'O voik ln ias yrn. t a ip neph 
pi i is tai SKirt ingas! 

Gydyto ja i sako , k a d kt t l vidurių lais 
vintojai p r a d e d a veikt i p e r d a u g a n k 
• i t i . . . J a u p a č i a m e skilvyje. Didelis 
'okių v idur ių la i sv in to je k iek is su 
mdo vi ršk in imą, Dašal ina sve ika ta i 
r energi ja i r e ika lmgą maistą . 

ž m o g u s jauč ias i si lpna*, pava rgęs 
Bet. švelnu* PK1SN-A MINT y r a ki 

toks. P r i i m t a s pagal n u r o d y m u s , Ju 
veikia daug iaus i a i <«,patlnS) v idur iu 
daly — paša l ina t i k t a i a t m a t a s , bo t ' 
ne gerą mais tą ! i švenk i t e tos blo i 
<os savijautos." Var tok i t e FEKN-A 
vilNT ir j ausk i t ė s gera i , pilni gyi/ 
bfis Nus lp i rk | t P K E N - A - M I N T ! K.jl 
noa n e p a k e l t a ^ — d a r 25c, 60c i? 
t ik ta i 10c. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

•• 

^ E3 '.•JC ^T3E IE3E 3 : 

Budrike Žemi I IlS Inos! 
nasssrasssaBT laasam juemszva 3fci«2S2S5K2_: 3££WIJ,M*U.XU. 

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

-^/Sfrrr^'.yj* 

f 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE 

Tel. Vlrginia 7-7097 

t 

•• 

20 COLIŲ 
TELEVIZIJA 
$14995 

17 COLIU 
TV C0HS0LE 

HS9' 
21 COLIO 

PAVEIKSLAS 
$17995 

Fatemykii šias žymias 
ypatybes! 

One-Knob Simpllrtiatic Tuninj; 
liiack-Maiįic Contrast it 

L'ull-Scrcen Focus 
RcHcction-proo/ srrccn-
S(i|>riis Sbrvicc-I"rec rlia-ssis 
(iaseade l 'uner — 

prirengtas <I<"-I l MI 
(ialinga Built.in .Antcmiii 
|- rinjuc Clouipcnsaior dfl i<»l>n-

Į'csnio pii( ininio 
Hiilliaiit-lonrrl l.\f 

(inrso Systcina 
Dailūs medžio kabinetai 

LtnuVu^ SĄLYGOS 
S ~.00 ' Į M O K Ė T I 

eile savo ssna tcleviz^os r<ota dabar I 

n 

h/hichdo 
y<H/ 

KENTUCKY 
BLEN0ED 
WHISKEY 

KENTUCKY 
STRAIGHT 
B0URB0N 
WHISKEY 

''ik M a >• K \ I W . A W 
Also Auil 'ahln 

HOTTI V,l) IN B O M ) 
100 P H O O F 

0TD SUNNY B R 0 0 K B R A N 0 K E N T U C K Y B L E N 0 E D VVHISKE Y C0NTAIPJS 6 5 ? GRAIB 
MEUTBAL S P I B I T S • THE 0LD 5UNNY B R 0 0 K C 0 M P A N Y, 1 0 U U V I U ! KY 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijom 

Mūsų Specialybe 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

J ' lDVARlMb • l ' l i lH «» 

4068 Archer Aveune 
Telefonas Vlrginia 7-2481 fonas Vlrginia 7-2481 

jraHiaJSBS'HLJHBrigjsrsLip ™ 

Autorizuotas Pardavėjas Dėl: 

. mmui — BUMGMT 
CSMEKAL EUESTni: ZE^il'H 

PHILCO 

%JC3& 9 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 

^ % 
i ! 

Aldam Ncdėltoiiibi - Sckniadicniais JIUO 10 ryto il.i ."> po pirlu. Aldara vakarais rinii.idicnį ir Kotvitladiraj 

Pasiklausykite lludiiko Radiu valandos Kvtvirtadirnio v.ik.nais nuo I) iki '/' vai. Stotis V. I IK ' , I la'l l,il 

~JS Į M H W B W M M 1 « » i n i f m »iwwimaiiiii> *"\ *ie»mmi—iIWB11•** *>['* M W — » w w w » • ' w 

TAUPYKITE S A U G IA i IR P E L N I N G A i !.'..! 
< -r 

Me» kviečiame lietuvius psuddFti »avo taupomus pinigui j Chu a^o Savlng» and l-^an Associarion, ku/i yra proporcionaliai V>«*IM ^ 
iiarkiau.siai augančiu, taupymo įstaigų visoj (Jhicagoj. Pas mus kirlt* i*-n*- iau)>ouu pinigai yr.« in'»«.«» ..j.<«r»».'<iš »ki SJft.OftOikr t» *t 
KCIU y of thc l lni tcd States Gove.rnnient. 

411 

u y oi ine i.inm.u .">r»ics *.»ovf.rniiicni. 
C^hicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir i»-lm.nitai teiki* vi»iem» trisiu^o ir manflu^M patar«»J*vinm l» i* «nWm«- ir»>r>Aart» 

taisiia i«rnol(» »uk$tą dn.idrndą 

MCSV TURTAS SIEKIA DAUGIAU jmsIMTIES MILMONV DOI.ERU c * 10.000,000.00; 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
'\H4 SiMith Western Ave. Chica^p 

MIM\ PAKBL, Proftioom 
Photu GRovehjil fv"/1)"") 

I IL'TI ll/IČL' \ I V T r l I l ^ A vaiandos: Pirniadieniais nuo 12 iki M vai VHK, r<> Anirądieniais u penkiadieniai! .m«i 1 iki Ą 

t i r t i U V l ^ l l i l I k » l / i J u i l P° P i e t u - Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakam. Trr/i^Kr^iM tiMaryta visa diena. SrJfadieniRif 
amo 9. ryto iki J? po rti**u. 
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Antradknis, kovo 24, L953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS r> 

Newark, N. J. 
Išrinko nauja valdyba 

Pasaulio LiiluvhĮ Bendruomoj 
m's Ncvvaiko apylinkei vis dar 
tebesant organizacinėje būklėje, 
veiklesnis veikimas pradeda reik 
stis Nevvarko ii- jo apyl. Tremti
nių Draugijoje. Užuot susilikvi-
davusi, draugija &. m. kovo men. 
IT) d. įvykusiame visuotiniame 
susirinkime išsirinko naują val
dyba, tikėdama is jos didesnės 
veiklos ii* gausesnių darbo vai
sių. 

Šia nauja draugijos valdybą 
dabar sudaro: Leonus Morkū
nas, Kazys Šipaila, Zigmas Kun-
&.V-S Vytautas Ivanauskas ir- p. 
Balbatienė. 

Kontrolės komisiją K. T? Q-
čiokas, V. Butvydas -ir B. Dutiie-j 
tis. 

Be kitų dienotvarkė je numa- m 

l i a s i l KIMNA S. SHALLNA 
M A Ž Ų J Ų M A L D O S STATYBAI IR NAMŲ 

^ * PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ R I S I U 
MEDŽIAGĄ 

MasHHchusetts gubernatorius rfbrter (kairėje) prisiekdina adv. 
Suziiną I\ Sliallna, kuri pradfija 3-čią terminą kaipo nare „Board 
of Itovk vv, Division of Massachusctls Employment Secunty" ir 
teisėją Harold U. Magnuaon, sveikina ir linki jiems gero pasise
kimo sprendžiant bylas. (Boston Globė klišė) 

Grand Rapids, Mich 
Ką mes veikiame? 

Grand Rapids Alto skyrius su
rengė įspūdingą 16-to Vasario 
šventės minėjimą. Gražių dainų 
padainuota, patriotiškų eilėraš
čių pasakyta, tautinių šokių pa
šokta. Nepaprastai jautrią kal
bą pasakė kun. Jurgis Riauba. 
Į minėjimą buvo atsilankęs dide
lis lietuvių prietelis latvių vys-! Vytautas Juknevič ius, ati 
kupas Rancenas. Pasakė lietuvis,tarnavęs JAV kariuomenėje, su 
kai kalbą, daug vilčių teikiančią grįžo į Grand Rapids. Rudenį pa-
pavergtiems Pabaltijo kraštams isiryžęs stoti į universitetą inži-
ir Lietuvos reikalams paaukojo j neriją studijuoti. 
$10.00. I n 

Tarp gausiai erdvioje Jurginės' T l k r a i l a b a i d ž i u S u ' k a d d a u " 
salėje susirinkusios publikos ma s u m a ^ušų jaunimo išnaudoja ^ „ . , . . 
tesi ir iš toliau atvykusių l i e tu - | V 1 S o k i a s £ a l i m y b e s augštajam iliustracijas pritaikė dailininkas 

Wallace; po $3.00 — A. Alks-
nienė, J. Jakštys, K. Stepšys, J. 
Ugianskis. 

Kiti aukojo po du, po vieną 
dolerį ir mažiau. Didžiausią au
ką 30 dolerių, tikriau pasakius 
visus, kiek turėjo, sudėjo visada 
Lietuvos reikalams nieko nesi-
gailįs kun. Jurgis Riauba. 

o is armijos 

Tekstas paruoštas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 

lytų dalykų, daugiausiai buvo - 1\J V 
paliesti šalpos reikalai, būtent b r r e C t t I N e C K , Vi. I « 

P a d ė t i Ūkusiems tremtiniams „,,. ^>mf} s(aihia« 
užjūryje, bot taip pat nepamirft-
ti ir tų, kuri<« ("'iii, Amerikoje, dėl New Yoiko New Jersey 
įvairių netikėtumų, patenka į di- apskričių vyčiai kovo I d. turėjo 

Boley- Bulevičius, J. Ciplickas ir 
A. Rudzitas. Posėdžio metu bu-1 

vių kunigų. 
Iki ašarų jaudino bažnyčioje 

sugiedota giesmė Apsaugok 
Augščiausias ir Lietuvos Him
nas. Beve'k kiekvienam klausi-

mokslui siekti. 

Naujas pirmininkas 
Tremtinių Komiteto pirminin 

kui Kęstučiui Stepšiui atsista-

vo pagerbtas neseniai mirusio vy ° v . 
v. ' . . , t «*«*««« >raus pamokslo žodžiai, 
čių garbes nario kun. J. Simonai- r 

Vasario 16-to šventės proga 

šiam išspaudė iš širdies gelmių lydinus, keletą metų iš eilės iš-
ašarą kun. Jurgio Riaubos jaut- b u v u s Pirm-> n a u J u pirmininku 

čio atminimas. 
jvairiu netikėtumų, patenka J cU- apskričių vyčiai KO v o I U, LUMJU iLietuvos vadavimo reikalams po ra FiWnHn 
delį vargą. Todėl susirinkimas,- suvažiavimą seimeli Great Po posėdžio jo dalyviai buvo Q . * w t a u t f s Ju" 
kad ir iš kuklių draugijos turi- Necke, kur iškilmingai buvo pa- pavaisinti gardžiais užkandžiais ^ ^ K o r s a j ; ^ B a l t r u . vyrautas JU* 
imi lėšų (susirinkimo diena, ko-gerbtas jų globėjas, šv. Kazimie-'ir skania kavute. 

| 

bėj 

ga sušvelnintų labiausiu pagal- niją. Per bendruo&us pusrytsus, nii].ull g Kobert ii' SI. VVesey, 

šaitis, St. Jurkšaitis, Ig. Kušli-
vo 15 , kasoje buvo $495.73) pa- ras bei paminėta Lietuvos nepri-l šio suvažiavimo - seimelio glo- kis, V. Lukoševičius, J. Paovys, 
skyrė >20() pašaliams, iš kurių lausomybės atkūrimo sukaktis.Ib ė 1 f t . b u V ( ) G r c a t N e c k o (109) K. Seniūnas. 

St. Barto, O. Ducl 
.00 — V. Bartas 

M. Beniukaitis, 
S. Grigaliūnienė, A. Maskeliūnas, 
j kun. dr. Maknys, G. Oksienė, V. bosj-ckaUngy frtuvi*Uemt.nn, kuriiwi c i. > a v e I X M.it. - a , K l ( ) V U 1 U ) j a n t j u o 8 dovanėlėmis. L j . R a u b v . s t r o l i g j 

sunkią padetj ir $50 draugi- emskas (apskrities valdybos vi-. » ' 
jos narei Gramlušienei; kuri da? cepirmininkas) buvo pasakytai v- J'as 

bar dėl šeimos narių ligų yra eilė kalbų, įdomesnes kalbas pa-. 
sunkioje medžiaginėje būklėje; sakė: sv.eėias'adv. V. J. Malone L O S A l l C f e l e S , C c t l l L 

Be to $10 paskirta sv. Trejy- iš Great Neeko (anglų kalba) j 
bės vėliavai jsįjsyti. apie tobulesnį vyčio-gyvenimą j Amerikos Lietuvių •vTaryboa Los 

Sia proga Negalima nutylėti 'šeimoje, L. Vyčių Centro jValdy-j Angelėj skyriaus surengtame Va-
nepaminėįiis dideli.) humanišku- bos pirmininkas A. Vasiliauskas! sario 16 cl minėjime Lietuvos va
rno, kuri parodė teisininkas Uon apie vy.ro pareigas visuomenių J j ^ „ ^ t į C į 
ginus Guiiibinaa, dabar gyve* mame gyvenime if apakritĮiesVy-j Vasario K> d. gimnazijai); $25 — 
nantis Chieagoje. Prieš keleli} cių dvasios vadas kun. J. Karą.; kun. J. Kučingis; $20̂  P. Pet-
iiielij. būdamas dėl ligos sunkio- levičius, pataręs vyčiams uoliau rauskas; $15 Pf^*^ y11 !/n 

je medžiaginėje būklėje, gavo išsekt i Sv. Kazimierą, nežinojus] { ^ ^ . ^ a j * u n m*jukvt 
šios draugi joa pašaipa $50. 1 >a- -baimes kataliko pareigų atliki-Aukškalniai," Karaliai, Narbutas, 
bar tuos pini-iis grąžino draugi- me, • famulaieiai, Batkai, Barsevskiai, 
jai, pareikšdamas, jog jo būklė | Tuoj po pusryčių įvyko Lietu- ! M- Biržiška; $7 ---O Mackcvičio-

;. .*' . •*' . , , » • ,, - ae; $6 Švediene, Skirtus, D. J. 
esanti pagerėjusi ir jis jaučiąs ;vos nepriklausomybes aUurimo Milk."į 
pareigu duota įam' p a s a l a gi-ą- sukakties paminėjimas, kurio . 
žinti kad draugija tais mnigais 'pn^rumą išpildė Great Neeko ,, , . ° ^ ) ' , U J , ° . - : V U T U \ / T ' 1,1 '• ' " ' M,.'i";-,,.i'' «-«"« pi.ii^.uo i •• » J Fabijonaičiai, Bimbirulj Varnaus-
gulėlų sušelpti kilij. pašalpos rei- v>ėii,i kuopos nariai ir jįj sve- kaSi v. Prizglntasi kun. Ilubšys, . 
kalingą asmenį, arba perduota <-*»*• Minėjimą atidarė ir jam va- Sarkime, Skridulis, Valiulis, Ge-
įuos Balfui. dovavo .1. Mataėinskas. Pritai- diminaa. Misiūnai. Grtfiiukaa, Rui-
' ,', ,, . . . . . . . . i.- , • • ,• t •. gva, Galiūnaa, Severinas. Gaape-

V įncas Sruoeunv; įske ė ninli t:intą mnieumo nuotaikai mon- b*..'. ,, , . ... »*„ . , . , ; « ; . 
" U l ' l 'M I WJ '"n ' IWI\'u nt.ui,i, J i;utisr Prokunaltis, M a s a 111 s, 

išrinktas energingas ir veiklus 
Kazys Seniūnas. Į Komitetą įei
na Jonas Belinis, Antanas Kove-

s Korženiauskas ir 
Juknevičius. 

P. Augius. Gražus kietas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas norės šios maldaknyges. Kai
na tik $1.25. 

Siųsirite užsakymus 
D R A U G A S 

2331 So. Oa ldv Avenue 
CHICAGO 8, TLL 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINĄS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tcl . VIc tory 2-1272 
APKATNAVIMĄ " t P R K K I V P R I 

STATYMĄ T E I K I A M E 
N E M O K A M A I 

KASTI N R ATIDARYTA kasd ion nu r 
8 va), l y to Iki 6 vai. v a k a r o Ir 
ftoftla d ienia is Iki 3 vai. v a k a r o 

TELEVIZIJOS 
I K R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darban 
h A R H O VAI.AN'DOS- t; v v. 10 v.v 
^'•ftf.'iilifMiaiH- S v. r^'tn — 10 v vaV 

1 \1 C I M I U ' S , II l» S<». PriinolMv 
O l o l VA 7 I09H 

Pirmasai džiaugsmas 

Uolūs vietos visuomenininkai 
Janina ir Alfredas Puodžiūnai 
džiaugiasi susilaukę pirmosios 
dukrelės. Linkėtina, kad ir duk
ra užaugusi nesigailėtų sugaišti 
nemažą dalį laiko visuomeniš
kam darbui, kaip jos tėveliai. 

V. P. j 

PERKRAUSTOME BALDUS 
ir KITUS [VAIRIUS DAIKTUS 

vietoje ir iš tolimesniu distancijų 
1 'a t a r n a u j a m a p'erlai ir Hažiningui 

KOSTAS EIDUKGNIS 
6930 So. Talman Ave. 

CHICAOO 2!), ILL. 

^sTr^. 
Tol. a p o v e h i l l «-700« 

SIUVAMOS MASINOS 

ir 

RAŠOMOS MAŠINĖLES 
g a u n a m o s gor iaus iomis są lygomis 

&RGHES SIUVIMS CENTRE 
1170 S. Archer BIshop 7-1015 

P e r k a , ta iso. e lcKtr l l lkuoja 
•n.St- •«.*•;>• . - « *%* • /"•• •* •• 

— \p 

kad susirinkimuose bdlij gvildė- t a ^ l ..Tėvy žemė šaulaa" (suda- Muchlia, Karuža, Valiukas, Dovi-, 
nanii Lietuvos reikalai,' kurie ri> ''• Cipliekas) išpildė L. (Iii- daičiai, Kojeiiai, Milašiai, Navic- Į 
mums primintu tėvvne "ir mus K»ite. M Kasskiuskaitc. L. Tom ^ **wtmce, Čiurlionytė, Pa-j 

. . . , ' * ' . . . i„,i \ ;.. i / ' i . j ; i . M , • ssiilra, Miliūnas, Paliulis. BaraiUH-
labiau junRtų bendram Ukslm. ^ ^ "" •'• C M»lie!.as. MOIUJLUII k a s . $4 Radvenia, Bteponavi-

PaskaitomiM, ivf«-ratai« jvain- muziką pritaiko ir ja i^įiildė imi-, ,;„.,; $3 A. Rugys; $8 Priš-
nanl siiafrinklmuH, įie butų jdo- Yl]r,VA M- Cibas. mantus, šesplaukis. Izbergiono. 
menrii ir patrauklesni. Per i vykus] Uj paeia duna dar-1 K i t i u u k o J ° P° ^ i r l);) $ L Baigiant susirinkimą, senajai bo. pgaėdj vyeių atstovai ajxsvars 
valdybai, kun. P. Totoraičio va- u> toiime^ijj savo veikimą. Pri-
dovyb«\įe. buvo išreikšiu padėka. 'mta eilė nutarimų, iš kurių 
už dviejų metų gražų* draugijos svarbesni: apmokėti apskrities 
darbą. vamiu laikraščio „Vytis'' vieno 

Susirinkimo pirmininku buvo numerio išleidimą bei pravesti 
K.* Liaudanskaa, o sekretoriumi gyvesne akcija naujai atvykusio 

L. Morkūnas. ./. ,?/. Netųviftko jaunimo tarpe, priteau 
kiant į) j vyrių eiles. Pastarajam 

OI t ti karvude. Clinttine, 
Mieli.,-vieno ūkininko karv5 
duoda 11 galionų pienu per die
ną. Tai (Jaukiausia duodanti pie 
no kai ve .JAV. 

Draugijų aukos 
Iactuvig sv. Kazimiero parapi

jos bažnyčioje rinkliava $61.50 
Lietuvių Sv. Kazimiero parap. 

choras $10. 
Lietuvių Kat. Moterų Sąjunga 
$10. 

Lietuvių Rymo Kai. Susiv. kuo
pa - $5. 

Teisininkų D-ja (Los Angeles 
nutarimui įgyvendinti išrinkta s k

v ^ s i u o j u « i o n i s nuoširdus 
komisija: kun. Karalevičhis, J. |ačlū, • ALT'o VALDYBA 

Skaudančių žaizdų 
IK A T V i r y OIK»S IJGŲ! 

'l'U*. Kuri< »\.iH i;i ..•••• S I I N - ; ' \ : 
v i l t y i'' s k . \ r n £ n ?• •' 'i»i . J«* 
iią'ifnll rai.u;ii m^illlll t? imMtmtH mi 
j , . . | | , h'\^ ji) l»/>i> iM\*'l;.i,,- h\YlA**V 
\\\M\\ ir Mkaiuia. l\.nl piitelllltl t j 
niežPJImi) ir tik*\f o'u. •; mj JO 
vitr.i o' .'•!<<» •iliin.'Hj M/.IM. uA«U>kU< 
I,l ' .ė.r l . o o i n t i n . n ' .i<> d y a n rn <> * 
yputyhi t i palf i:viM i.<s , vK.».ul.>jl 
111:1 ir i»t9«H< r a m b i mtegot l nttk-
ij ' ViMtoMto j talpf1 nuo «uami•:••</ 
m , , j | l l l l ( .liH l a i t u i f.«-«l»lit1 • nlHM 
I,,,,. !•, . .- . v .Iina im J 'KOitl A Š I S 
Trtlm • pa ai n/i p r . Ci l i i i ' !i'a»n. va.ti 
ui.fiin* \ T I U . r T I - . S i>\u>V Hi.Htal.ar 
(I2i vit*i'>:» , , , , ° ' " ' |M»i»lyftl«ni t a r u 
pirj.o»«. .1... yru un«c«nwui vu . ' o t i m»< 
, ,.mt, H ir BUtUUlutauA odon. Jw 

0(ii,ii Hm- t * T O l ' L 0 
Oin in »nl mi t i tka .|»in 
Vu 'V ) -nno nuviu 
t a 11. p t Mamų \ r 
nložiinMu K»j'l I ' • * « " 
lo Oin i fu-n t yru ptn 
(lundiiiuai« po "?:, <t 
*l.l!:» if $».R». I 'hKI-
t<- valHtintoo C M r a g o 
l, upyni ik t i t r U MII 
vviijikcn, u 1 i> » a ' 
«<njflklt«4 inoni'v ordP 

i» i • 
LK0I11A Department 1) 

5618 W, Eddy St , Chioago 34, III. 
MUlberry &-3G94 

"Hervtng you slnco 1!»2^" fp 

ST. ANTHCNY SAVINCS & 
L0ft3 ASSOOIATIOil 

i ii7 s. imti n.,.tol. Touniiaii a-fttai 
C I C E R O 60, ILI . INOIS 

Kviečiama kre ip t i s pas m u s 
su p i rmų mortgtfllų rotkalalH 
(ičl p e r k a m o a r b a s t a t o m o 
na atn. 
DUODAME PASKOLAS 

ANT NAMŲ 
• Su lurn . aOiiokejiinaiH 
• Anl ilgų ir t n i n i p ų metų 
• ( l i l rago.s a [•.įlinkojo 

I >at m na v imas g rc l t i u 
I»talgoa va l andos : 

Ka.siUon nuo !> Iki Bj p i rma-
dlenj nno !t iki S; loStadlou) 
nuo !• iki I; t ročladlenj už
d a r y t a visų dtona. 

Paba r t l n l a d iv idendas 3 % 
an t padė tų pinigų t a u p y m o 
sii.sUaitojt!. 

JUOZAS GKIUAUSKAS. 
vedčjaa 

iii,«! • - •££ >r"-r: 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
AID ovi:iisr.AS, Inc., 3i3» s. Hnjstcd st., Clilcajgo 8, tol. DA. «-:isr>9 
Bendrove siunela mais to s iun t in ius j Vokietijų ir k i tus k raš tus , iš
skyrus SSIiS. P r i s t a t y m a s t r u n k a ap ie 17 d., rtes s iunt inia i s iunč iami 
Iš J-airopos MandGlių. P i lnas d r a u d i m a s . Uclkal . pi lno s lunt . sąrašo. 

=vV 

Siunt inys N r. » — $0.20 
4 sv. rūkytų lašiniu 
2 sv. kiaul inių t aukų 
2 sv. m a r g a r i n o 
I sv. k iau l ienos mCsos 

S iunt inys Nr. P2 — $0.40 
1 sv. V u k y t ų lašinių 
2 sv. kiaul inių t aukų 
1 sv. degin tos kavos ' 
I sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv, e u k r a u s 

Siunlin.vs \ r . Iii — $i).0.> 
4 .sv. r ūky tu lašinių 
2 sv. kiaul inių t aukų 

2 sv. m a r g a r i n o • •• 
1 sv. degin tos kavos 
2 sv. k a k a v o j 
1 sv. šokolado 
4 \<t sv. e u k r a u s 
2 gaba la i tua le t in io mui lo 

Siunt inys Nr. «-7 
Ki sv. e u k r a u s $2.f>0 
10 sv. b. kviėt. miltų $2.50 
'J sv. gryn. kiaul . ' .aukų $5.26 

'r 

SCHENLEY 
yra skaniausia degtine 

<P 
RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 

IŠDIRBYSČIŲ 
KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PlilEINMIOS 
Mes turime parodoje didžiulį pasirinkimą: 

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

3 Aukštai Puikių Baidų ir Namams Reikmenų 

JOSEPII F. BllDRlK. hicorpomkd 
3241 So. Halsted Streei TGI. CAEusnct 5-7237 

' ^ 

^ : 

KrautuvO atu lar t t p i rmad ien io Ir ke tv i r t ad ien io vakara i* Iki 9:30 
I'. M. Ki ta is va Įvarais iki 6 vai. vaka ro . Nedeliomis" uždarytu . 
l-iudrlko Hadlo V A L A N I U leidžiama ke tv i r tad ien io v a k a r a i s 

ka ip U-la, valandi) iš stottoH W H F C , M.SO klloeyelen. 
- / * / 

M<>- . . ' . | • —• . . . . . 

I.IKTl'VIŠKA 
. A 

ISTAIOA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

per daugel metų! i 

v -
VISf;0 UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI! 

Baldu*, aaUlytuYu», peeius, sUalbiamaK mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

tefunn kuinus, lengvi iftnmk«jimai. Turimo uidoŲ pasirinkbną 

Mes pagaminame baldus Ir 
pagal jūsų užsakymą, 

R00SEVELT FURNITURE 
COMPANY, INC. 
Lietuvių krautuve 

2319 W. RaosevoSt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą p i rmad ien io Ii ke tv i r t ad ien io v a k a r a i s iki 9:80. 
. A t i d a r ą nekn\adtenia ia nuo II iki 4:80 vai popiet 

Įsitikinkite patys šiandien 
--• namie arba jūsų mė

giamiausiam saliūne! 

" - I I I •• I . M . i m i * .^ •Ki iaMi .^ . i i . • • m' ITIIII i i r » a i i i » i t i . i II •• , ~. ••>»—*»»—»», 

įįįįMA-:. .*'i:;:. • .' 

T ' . - .-.•' 1 
į -

| •^*iir-*:rfiivl' ; 

^ 3 B 

Imu!) V O 

įSCIIfc'NLKY 

•Fl 
BLENDED W HIS !< E Y 86 PROOF 6 5 % GRAIN NEUTRAL S P I R I T S 

SCHENLEY DISTRIBUTORS, INC., NEW YORK, NEW YORK 

pliiilIlIlIlIlIilIliilIlIlIlillilM 

| Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! | 
€ Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje H 
1 jstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3% = 
SI pelno ant jūsų sutaupu. p 
g Kiekvieno taupiojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. = | 

| RRI6IIT0N SAVINGS and LOAN ASS'N. | 
S 4071 flrcher flve. į vakarus nuo California five. s 
• / CHARLES ZEKAS, Sec'y g 
S OFISO VALANDOS: ^ 
S F l rmad. i a n t r a o . , p e n k t a d ir S^ t . I Trcčtad. 9 ryto iki 12 v. d. i 5 
~ = 0:00 rv to iki 4:30 p. p . I Ketv l r tad ; 9 ry to iki 8 vak. ~ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

http://vy.ro
file:///TIU.rTI-.S


o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, TLLINOIS 'Antradienis, kovo 24, 1053 

CHICAGOJE CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
NAUJI BLFO UŽDAVINIAI , UTIIUANIAN CHAMBKR OF 

COMMERCE NARIŲ 
SKAIUI S AUGA Kalfo veikėjų susirinkimas 

j vyko kovo 17 d. Lietuvių Audi
torijoje. Dalyvavo 25 Balfo dar 
buotojai. Susir nkimą pravedė 

Pastaruoju laiku j Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi-

Oh:cagoa Balfo apskr. valdybos ' nois naujais nariais priimti šie 
pirm. kun. dr. A. Juška, kuris ! asmenys: Vineent Rauba, sta-
trumpai nupasakojo apie buv. Į tybos kontraktorius, 7043 S. 
Balfo seimą, jo atliktus darbus; Maplewood Ave., John Pakeli, 
ir nustatytus Balfo ateities veik Jr., Chicago Savings and Loan 
los planus. Balfo direktorė N. ' Assn. sekretorius, Stanley J. 
Gugienė pranešė, kad per š. m. ]Yonas, Yonas Hardvvare and 
P:rmiios;u 2 mėnesius Balfas jPaint Co. prezidentas, 2817 W. 
suteikė daugiau 9,000 dolerių j63rd Str., Joseph Baubkus, Gas 
(gėrybėms ir pinigais) mūsų jStation ir tavernos savininkas, 
broliams likusiems Europoje. Ji (7000 S. Western Ave., ir iš ak 

ĮMOMIOS KNYtiOS 

Kas išsiilgo puikiųjų Lietuvos gi-

PROGOS — OPPORTUNITIES 

/ ' a v o r n a SU gražiu 4 karti b butu n*. 
,n, v ing iuo jama upa Iv, lydinčiu pakulyje d £ 0 dld.l kiek) b i n o-
lanku: kaa nori lAvlrslĮ. kaip ave I- vist moderniški irenįimftl; prieina 
kiną beauštant pavagar} mažasia vU m a nuoma; r, „,. sutart is; Idoaliko 
turelis, žavioji lakstut i , Išdidus Juod- vieta porai. Turite pamatyti Jvertin-
varius, skambindami mūsų rnlikus jtij^ parduoda kaip stovi u* $8 850 

tyvios prekybos pasitraukęs Ta-
dy Petrošius, 6652 S. Campbell 
Ave. Šiuo metu Lietuvių Pre
kybos Rūmai jau turi 267 pilnai 
užsimokėjusius narius. 

nuoširdž ai kvietė visus visados 
atsiminti vargstančiuosius, su 
apgailestavimu konstatavo, kad 
paskutiniu laiku Balfo veikla 
k ok sumažėjusi (ypač sumažėjo 
skyriuose žmonių skaičius, su
mažėjo Balfo narių mokestis li
kt.), o prašančių pagalbos yra 
daug. 

N. Ougienei pasiūlius, susi
rinkimas nutarė pasiusti Balfo | v o pilnateisiu nariu pakvietė Li-
pirm. kan J. B. Končiui, kuris jthuanian Chamber of Commer-
š u o laiku sunkiai serga ir guli ce of Illinois. Organizacija jun-
ligoninėje, sveikinimo laiškutį su g»» viaas svarbiausias Chicagos 
užuojauta ir linkėjimais kuo visuomenės organizacijas ir turi 

g, eičiau pasveikti. Be U), ji pra I tikslą parūpinti Chicagai mo 

KVIEČIA BENDRADARBIAU
TI LIKT. PREKYBOS ItCMUJS 

Neseniai Jkurta organizacija 
Citizens of Greater Chicago sa-

1P laukus; o taip pat kas nori pasi
klausyti, kaip gOdžiai ošia tamsusis 
šilas, pri tardamas lifidnajai partiza
no dainelei, kaip, pagaliau, SlrdJ 
varsto klaikusis gognUto ku-ku prio 
Jo šalto kapo; tas tepasiskaito tik 
ka IšSjunJ iš spaudos F*. Kasiulio ro
manu. 

TARP ŽALSVV PALAPINIŲ 
'iv n pamatysi, kaip Smogus atsi-

Sadijęs visko tuno tampiame urvo, 
it lok..s šaltąja žiemai o jo audrin
goj krūtinėj neužgesta Šventoji ug
nis mcilC. . moilfi savajam Kraš
tai, savajai mergelei, 

2M2 pus). Kaina $».(>() 

Užsakymus su pinigais siuskite 

DRAUGAS 

2334 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, 111. 

skubiam pardavimui. 
3734 W. lUversoy 

ALbuny 2-1)12.1 

BžAS&MM<v\M \̂A?Jg^w^<W^MMto .̂̂ .̂MA&ž»CgW 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Washington S t 

Tel. DEarborn 2-2434 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. Vlrginia 7-6640-7-6641 

REIKALINGAS PARTNERIS | 
Potyres siuvime ir paltu gamyboje j 
gerai jsigyv-nusioje vyru rūbų dirb- Į 
tuvijs. Geroj apylinkėj, puiki proga 
t inkamam asmeniui. Saukite savinin
ką nuo pirmad. iki pentad. 

Van Buren 0-107 7 

Saldainių -— Ledų (namie gaminta) 
krautuvė ir užkandinė; ledams ma
sina; oro ventiliacija; judri prekybos 

! vieta; ant kampo; gera sutartis; 
j partneris susirgo, vienas negali ap
sidirbti. Ideališka vieta porai. Kaina 
$10,500. , 

1400 N. Mihvaukec Ave. 
EVerglode 1-9518 

HELP WANTED — VYRAI 

(autos kelias 
"IGera proga tremtiniams! Skubiai 
1 | ir pigiai parduodu taverną su butu 

užpakalyje. Lietuvių apylinkėje. 

ntšo, kad Balfas, būdamas 59 
didž. šalpos organizacijų (Ame 
rkoj) sąstate, šiais metais yra 
gavęs gėrybių iš agrikultūros 
departamento, kas reiškia, kad 
Balfas yra pilnai pripažintas ir 
net JAV valdžios remiamas. 

dernlską valdymosi statutą, per 
tvarkyti senato rinkimų distrik-
tus, įvelti naują teismų san
tvarką Illinois valstybėje, to

l i DALIS 
PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 

8212 So. Halsted St. 
DAnube 6-9808 

arba 
DAnube 6-4889 

245 pusi. 

Galima gauti "DRAUGO*4 

Administracijoje 

aina $3.00 , 
HELP WANTED VYRAI 

CARLOAPERS 

We need several strong men, 
vvho want steady vvork. Mušt 
be able to speak English. Perm. 

vvork 

STANDARD BRANDS, INC. 
2133 W. Pershing Rd. 

• SHEET METAI. 
MECHANICS 

• LAYOUT MEN 

•ANGLE ROLL OPERATORS 

Nuolatinis darbas, geros darbo 
sąlygas. 

• VYRAI 
• MOTERYS 
• BERNIUKAI 
• MERGAITES 

Nemokamas Darbo Suradimo 

PATARNAVIMAS 
Ar jūs rsatf mašininke (typist) ;ir 
kartotekos tva>kyioja ffil»' i l n k ] , par
davėjas (snlcsmnn) ar šabus amatam-
kas, mūšy klij'rnlai-skclbejai turi jums 
daug įvairiy darbo virtu. M«s rnif-
lai norėtumėm rekormnduoti jus ben
drovei kuri užtikrins jums nuolatinį 
darbą Jei turėsite pageidaujamus iy-
bumus. 

Ar Jieškote Gero Darbo? 
Pasiųskite š\ kupono šiuo adresu — 

DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave., 
Cfaicago 8, 11). 

Vardas -
Adresas Miestas 
Pageidaujamas darbas 
Tel Amžius I.ytis 
Vidutinis atlyginimas 
Dienoms ar naktims 

HELP WANTED MOTERYS 
» .^ - - » — - - . - • — • 

Ar jūs jieškote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? 

STENOGRAFES 
Patyrė, bet priimsime ir gabias prade
dančias. Malonios darbo sidygos, įvai
rios pareigos. 5 d. sav.; atvykite asme-

CHICAGO METAL MFG. COiSkam pasikalbėjimui. 

3724 S. Rockwell 

2334 So. Oakley Avo. 

Chicago 8, UI. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiililiillilliililllllllllllillilllll 

Jeigu jieškai savo gyvenimo skaus
mo prasmes, skaityk K. KL Cir-

bulinti įstatymų vykdymo orga- tauto knygą: 
ganų, k. t. policijos, prokurtū-

jrod bei teismų veikimą, o taip 

Balft i pat kovoti su nusikaltimais Jgy 
\o centro nustatytai! Illi- ., •*, , • ,. ,• 

. . . J , ' I vendinti kaip galima didesnę 
nois valstybėje kvota $65,0001ek ( 
šiem; metama, šiam uždaviniui 
įvykdyti Chieagai tenka dau* 

momiją miesto valdyme. Rū 
mai priėmė pasiūlymą ir savo 
įgaliotiniu toje organizacijoje 
paskyrė Peter C. Maaaie. 

SKAUSMO PERGALE 
Vieno dlenora&'io fragmentai 

giausia pasidarbuoti ir pasiau
koti, kad didesnė dalis minimos 
kvotos būtų išpildyta. S u s i r i n J L m | l J A N | A N CHAMBER OF 
k mas. apsvarstęs visus aukų COMMERCE JUBILIEJINIS 
surinkimo budus .smulkiai išdis- BANKETAS 
kiilavęK visas galimyben, nutarė š i a i s m e t a i a s u d n a 2 0 m e t ų 

s m. balandžio .gegu^s .V bir- n u o L i t huanian Chamber of 
zelio meiusiais skelbti Chicago- !C( ,mmerce of Illinois įsteigimo. 
je Balfo piniginį vajų, o vajaus 
užbaigai surengti koncertą ar 
kt. parengimą. Paskutiniam už
daviniui jvykdyti, prie Chicagos 
Balfo apskrities valdybos pa
kviesti veikėjai iš įvairių Chi-
gos v etovių. Taip pat atkreip
tas dėmesys į vargo .mokyklas, 
esančias Europoje. Pasirodo, 
kad jų padėtis yra labai sunki, 
todėl nutarta kreiptis i lietuviš
ką visuomene, prašant išskirti
nos paramos mūsų mažiesiems, 
kurie yra Vokietijoje ar kitur. 

J. Braz-nts 

Šiam įvykiui atžymėti gegužės 
17 d. Bismarcko viešbučio sve
tainėje ruošiamas jubilėjinis 
banketas. Banketo engimo rei
kalais pavesta rūpintis naujam 
L ;etuvių Prekybos Rūmų pro
gramų vedėjui Vytold C. Yasus. j 
Kaip paprastai, Chamber of 
Commerce bankete žada daly
vauti visa rinktinė Chicagos lie
tuvių visuomenė, o taip pat ne
maža amerikiečių visuomenės 
veikėjų ir politikų. Kadangi šia 
me bankete bus tik ribotas vie
tų skaičius, tai pakvietimais rei 
kia pasirūpinti iš anksto. A. B. 

„Skaitydami Sio dlenaraftčlo frag 
mentus, matysimi;. Kad kalias i skau 
smo pergalę, yra labai vargingus. Juo 
keliaujantis puola ir keliasi; jis ko
pia j porgatSs kalną Vaizduoto m ko
jom, nudažytais kelinis ir kruvinoje 
rankom. Is jo aklų trykšta vllt'.e! 
šviesa, pranašaujanti skausmo per 
galę d/.iauKsmo ž<-meje". 
Kaina $1.50. Užsisakyti 

„D It i t l K i A £" 

"SIELA UŽ SIELA" 
307 puslapių 43 iliustracijos 

Kaina $2.00 

Turimo nuolatinj dari);}, .svarioje dirb 
tuvSJe ir darbininkus /vertiname. 

CHAMO PAOKINfl CO. 
DABAR IMA 

• Turret Lathe Opers. 
• Inspectors 
• Janitors 
• Lapping Mach. Opers. 
• Milling Mach. Opers. 
• Timekeeper 
Geros darbo sąlygos. Visi priedai 
darbininkams. Proga progresuoti sa-
žlnlngiems darbininkams. Priimamo 
l>. \\ Anglu kalba reikalinga. Ma
tykite Mi\ Cluu». Seaton. 

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

MORTON GROVE 

IŠMOKITE 

M E N 
FOR LABOR WORK IN 

lWOODWORKIN)G FACTORY 

SEE MR. SLIVA 

WOODWORK CORP. 
OF AMKKICA 

1432 W. 21st St. 

THE FRRDKRICK POST CO. 
3G50 North Avondalc 

AMATA 

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

M I L L VV R I O H T S 
$1.86 iki $1.98 į vai. 

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

Dienos ir nakties pakaitos 
atdaros; priedai naktiniam. 
Gausūs priedai. Atvykite dabar 

B O R G & B E C K 
Division of Borg Warner Corp. 

5950 We»t 66th Street 

Darbas su ateitim! 
Tuojau pat turime vietą gabiai 

GENERAL CLERK-TYPIST 
Imsime pramokusią mokyklą 
baigusią. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos, kartu ir 
skaičiavimai. Nemokamai ligo
nines draudimas ir gyvybes 
draudimas, ir „Christmas bo
nus". Kreiptis del intervievv. 

UNITED LOAN CORP. 
1175 E. 63rd St. 

MERGAITĖS LIAUKITĖS MEŠKOJE.. 
ŠTAI OI A YRA ! ! ! 

Nuolatinis darbas kurio jūs jieškote. Jdo-
yjr«Š 'ini raštines vieta, malonios darbo sąly

gos-, geras atlyginimas... 
STANDARD EREIGHT LINES 

reikia 
DICTAPHONE OPERATORS 

Patyrusios, bet pradedančios bus priima
mos. Gausūs priedai jskaitant nemoka
mą apdraudimą. Moderniška oro venti
liuojama rašline. Alvykile dabar pasikal
bėti su Mr. Kirsbner. 

HELP WANTED — MOTERY* 

MALONUS 
FABRIKO 

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

•v 

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

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Crawford Ave. 

r^ 
APSIŽI0R2K IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD FEDERAL tur tas virš $35,000,000.00 
Atsargos Fondas 3,000,000.00 
STANDARD FEDERAL yra narys Fcdcral Savings & 
Ins. Corp. ir Fcdcral Home Loan Bank System. 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

JUSTIN MACKIEWICH 
President and Manager 

^ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 

Vyrus žemiau 35 m. amž. su Priėmimo raštinė atdara kas-
S T h f f i S ? X V t S i \ * y

U
g

n , bent kokiu mechanišku patyri dien nuo 7:30 v. ryto iki 5:00 
dar padaro jdomesne. Labai tinka pa- mu, išmokysime taisyti automo- v . v; šeštad. nuo 8:00 v. ryto 
siskaitymui gavėnios laike. b i l i u s ! ik i p i e t ų . 

• VIRŠVALANDŽIAI 
• GERAS ATLYGINIMAS! 

Darbai su ateitim 
Turi kalbėt ir suprast angliškai 

NUO IMSRĖS IKI 
0RIN0K0" 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
OF C H I C A G O 

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
PHONE: V l rg in ia 7-1 141 

V-

225 puslapiu didesnio formato 
Kaina $2.50 

Įdomus pergyvenimai misijonieriaua 
Kun. Antano Sabaliausko, vaizdžiai ap
rašyti knygoje. Kanu su autoriumi ke
liausite Europoje, r<aslaptingojc Indijoje 
ir Piety Amerikoje. 

"ALEKSANDRIJOS ŠEIKAS 
IR JO VERGAI" 

ZL*ufo pasakos 
94 pusi. Kaina $1.25 

Jdomus Aleksandrijos Seiko nuotykiai 
Knyga tinkanti jaunimui. 

šias visas tris išvardintas knygas galite 
gauti "Drauge". 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Ullnolft 

NATIONAL 
LEAD CO. 

1710 S. Peoria Št. 
CAiml 6-3710 

E x 280 

MALONUS 
FABRIKO 
DARBAS 

501 YVRST lllih STREET 

Šis skelbimus yra mergaitėms kurios imi 
viską lik gira darbą 

DICTAPHONE OPERATOR 
Patyrusi, bei priimsime gabią pradedan
čią. Malonios darbo sąlygos, /vairios pa
reigos. Proga vartoti savo gabumą, šau
kite Mr. Miiehell asmeniškam pasikalbė
jimui. 

HArnson 7-0720 

Wti«M»< ( •«»•• <tmmmummm.)m*m u • 

D fi M ES I O 

Eric Williams 

fSSSSS rr 

r? %> 
NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 

Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 
Jurgis Kastytis Gliaudą 

AVE A M E R I C A ! 
Vlado Vijeiklo Iliustracijos 

Pirmoji fn»rin noburlžio kny^a knysru rinkoje 
Imigranto išgyvenimų išpažintis 

KAINA 60 et 
rmitfii* (tiimKlti' Kartu ftu u-Aaakymii I ?s*iUyioM knyivof 

Į v i s i i i f t r l . u i i o s pHAtU 
liMakytniiM slgMkltc: 

" D R A U G A S " 
'2SH-1 South Oakley Aveaue ChloAKo A. IlUnols 

f 

Tai viena nuostabiausių moder-
aiųjų laikų apysakų. 

Tai pirmaeile istorija apie žmo
gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 

190 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su Pinigais siųskite: 

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

Chicago, XII. 
* s . ' ' ' " •»• 

MEN WANTED 
FACTORY & WAREHOUSE 

WORK 
Age 18—42 

Steady, day work, company be* 
nefits. 

Phone VIctory 2-5000 

MARTIN-SENOUR PAINT CO. 
2520 S. Quarry 

(Just off Archer Ave.) 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

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

Viršvalandžiai. Kafete
rija; apdraudimo prie
dai. Atostogos; 

CHICAGO 
CARTON CO. 

4200 S. Crawford Ave. 

ALBSNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairiu daiktų perkraustymus 

Taip pa$ persiunčiamo j už.sionj 
pakiotSlius {vairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

Jol) Hiuiiing??? 
Slop lookillK ... Siarl \\orkini; 

STRNOGRAPHKR 
will constder (rained tjraduaic. Plcnsani 
work. coud., dfvcrsified duiics. Lihcr.il 
benefils. 5 day week. Air-oond. officr. 

Call Mr. T. Tansen 
SKyllnc 4-1033 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ". 

DUOKITE JJ KITIEMS. 

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

16 VVGK8 Stoties — litmga l»90 
PIRMAI), iki PENKTAD. 

S:45 iki 9:30 vai. ryte 
SlftTAI). 8:30 iki 0:30 ryte 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sckniad. 0:00 vai. ryto is stoties 

WOPA - 1400 fcll. 
7121 SO. i O C K U E L L ST. 

r»il(HK<i 20. 111. HEml^ck 4-2418 

HET.P W4NTFD — VTTRAI 
J 

REAL ESTATE 

MARQITETTE PARKE 
1 % augršto "Slling:ai8" apmuStas 

namas. Naujas karštu oru aliejinis 
apšildymas. Savininkui 6 kam b. (8 
mleff. kamb.) butas su kilimais ir 
užuolaidoms. Vienas 2% kamb. ir 
vienas 2-Jų kamb. butas — abu ap
statyti. Pajamų. $140.00 m8n. Kaina 
$16,600. GRovehill 6-0149. 

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

AMERICAN STANDARD 
DABAR IMAMA 

• PAINT SPRAYERS • SIIEARERS 
SPOT VVELDERS • ASSEMBLERS 

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

atdaras kasdien 8:30 v. r. iki 5 v. v. 
136th St. prte Western Blue Island, 111. 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 
Moderniškai jrengta vie
ta {vairiom nuotraukom. 
SpeeialybS — vestuves. 
Jaunavedžiams duodama 
puiki ir brangi dovana. 
SajSlnlngas Ir gražiai at
liktas darbas. 

414 WEST 63rd STREET 
Į Tol. EINg. 4-5883 arba eNg. 4-5840 

Jei turite parduoti ar ifiuuomo 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimu 
skyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefono: Vlrginia 7^644). 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Mes turimo 
vietą gabiai 

TVPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujame patyrusios arba 
imsime pramokusią naujai mo
kyklą baigusią. Malonios darbo 
sąlygos, įvairios pareigos, 5 die 
nų savaite, gausūs priedai. Pro
ga vartoti savo iniciatyvą. Del 
intervievv šaukite 

TUxedo 9-2000 

SALi:SWOMEN 

Exp. better, dresses. Coats and 
Suits. Top Salary. Perm. Mušt 
be able to speak & vvrite Eng
lish fluently 

MARION WOLF 
DElaware 7-5873 

1165 N. State 

PARDAVIMUI 

Apleidžia miestą, skubiai parduoda 
(! d:ilii.i valgomojo kambario i rie
šuto medžio) kompb'kta. l 'uiki^me 
stovv. 

Tol. i:.sl«ln(Mik 8-27.V2 

Skelbtis DKAUCJK apsimoka, 
nes Jis yra pla^lausiiil skaitomas 

etuvic dleoraStli, o skelbimf 
kaina yra prieinama vlnfemM. 

HELP WANTED — FEMALE 

^ 
t? 

SICLOME J l B i S 
Nuolatini darbą... Geras darbo sąlygas... Darbininkų {vertinimą 

• MACHINISTS • KNGINE LATHE • MILLING MACHINE OPERS. 
Geriausias atlyginimas geriausiems vyrams. Apmokamos atostogos, 6 
apmokami šventadieniai, mSnesinial "bonus", 52 vai. sav., viršvalandžiai. 
Imame D. P., reikia suprasti angliškai. Jei norite nuolatini darbą 

kreipkitės dabar — 

G & O MFG. CO. 
3228 WEST FILIMORE 

Sis skelbimas yra mergaitėms, kurios turi viską išskyrus gerą 
darbą... bet ir tą galite turėti pas 

PACIFIC NATIONAL INS. CO. 
x MUM REIKIA 

• TYPISTS • STĖNOS • GENERAL CLERKS 
Patyrusių arba imsime ir naujai pradedančias. Malonios darbo 
sąlygos, įvairios pareigos, 5 dienų savaite, gausūs priedai. Są
žiningoms darbininkėms progra progresuoti. 
120 So. La Salle St. Room 400 

^ 

file:////orkini
http://Lihcr.il


Antradienis, kovo 24, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

PROF. BRAZAITIS MAIRONIO MINĖJIME 
Palmėmis, raudonais ir bal

tais žiedais papuoštas Maironis 
iš portreto (sesers Mercedes pie 
što) žiūrėjo j susirinkusius chi-
cagiečius Marijos Augštesnes 
Mokyklos salėje. Visus sutrau
kė didžiojo mūsų dainiaus 20 
metų mirties sukakties minėji
mas. Minėjimą atidarė kun. dr. 
A. Juška, „Draugo" Bendradar 
bių klubo pirmininkas. 

Marijos Augštesnėje Mokyk
loje veikiančio lietuvaičių „Rū
tos" Ratelio narės atidengė Mai 
ronio paveikslą, pareikšdamos, 
kad jos lituanistinio knygyno 
steigimui aukoja $50.00. 

Prof. J. Brazaitis buvo cent
rinis Maironio minėjimo pro
gramos pildytojas, atvykęs į 
Chicagą iš New Yorko. Prof. 
Brazaitis, mūsų gabus literatū
ros istorikas, susirinkusių buvo 
sutiktas gausiais plojimais. Sa
vo paskaitą pradėjo pasidžiau-
gimu, kad šioj auditorijoj jam 
tenka sutikti buvusias klausy
tojas Lietuvos Universitete, ku
rių dabar viena yra Šv. Kazi
miero vienuolyno motinėlė, o 
kita — lietuvių kalbos dėstyto
ja Marijos Augšt. Mokykloje. 

Prof. Brazaitis su literatūros 

Chorui pritariant mergaičių 
šokis „Pasėjau kanapę" — bu
vo grakštus. Mergaičių grupė, 
judesių figūromis palydėdama, 
ekspresingai deklamavo Jau 
slavai sukilo, Pavasaris, Dievo 
meilė. Aktorius K. Gandrimas 

prielankumą seserims, kurios 
gražiai darbuojasi. Kun. A. Va
lančius pranešė apie artėjantį 
šv. Vardo draugijos parengi
mą. Ypatingos meninės nuotai
kos valanda buvo Lietuvos ope
ros solistės I. Moteikaitienės so 
lo dainos, jos pačios sūnaus pa
lydimos pianu. Solistė buvo itin 
geroje formoje ir padainavo A 

DAN KUKAITIS INDIJIOJE Naujas įtaisas lėktuvams 
JIEŠKOJO LIETUVIŲ IR 

SANSKRITŲ KALBŲ 
PANAŠUMO 

Praeitąją savaitę Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois narių susirinkime neseniai 

Trans World Airllne ir Unit
ed Air Lines, dvi didžiosios lėk
tuvų bendrovės Chicagoje, da
ro bandymus su nauju elektro
niniu įtaisu, kurs iš skrendan
čio lėktuvo nuolat praneša sto-

iš, kelionės aplink pasaulį grįžęs čiai kiek toli lėktuvas yra nu-
Buick automobilių pardavimo; skridęs ir taipgi lakūnas pasą-

jautria deklamacija atkūrė i kačanausko Nedurnas" , G. G u į ' m o n ė s savininkas Dan Kuraitis. ko, kiek kelio jie yra padarę, 
J ' labai įdom-ai papasakojo savo | kur jie yra. Apskaičiavimai pa

duodami mylios dešimtadalių 
„Jaunosios Lietuvos" pradžią 
ir „Kastytį bei Jūratę". 

Nuotaikingas buvo ir Marijos 
Augšt. Mokyklos auklėtinių sti
lizuotas klumpakojis. • 

Minėjimas paliko gilų įspūdį. 

Motekaitiene ir minios 
susirinkusių 

Retai kada būna taip pri
kimštos erdvios svetainės, kaip 
praeitą sekmadienį Šv. Jurgio 
parapijoje, čia buvo Šv. Kazi
miero Seserų Rėmėjų vajaus va 
karienė. Po skanių vaišių buvo 
vaizdi religinės programa, ku
rią išpildė Šv. Jurgio parapinės 
mokyklos antro ir trečio sky
riaus moksleiviai. Tie mūsų ma
žieji puikia lietuvių kalba paaiš
kindami ir reikiamus sakinius 
tardami pavaizdavo džiaugsmin 
gąsias ir sopulingąsias rožan-

dauskienės ir Gailevičiaus „Auš 
ros Vartų Marijai" ir Kuprevi- įspūdžius iš y Indijos, Tarp kit-
čiaus Lakštingalos giesmės". k° P- Kuraitis mėgino asmenis- j tikslumu. Tame elektroniniame 
Solistė "neėmė jokio atlyginimo, k a i patikrinti kalbininkų skel- įtaise viskas taip sudaryta, kad 
aukodamas šv. Kazimiero sese
rims. Seserų statybos reikalams 
prel. B. Urba paaukojo $100, j S i m i n i n S u m ą . i r Panašumą. Jam 

jeigu elektronų srovės kelyje 
atsiduria koks kietas daigtas, 
kaip kalnas, augšti namai, au
tomatiškai pilotas perspėjamas, 
kas yra svarbu skridime, kai 
blogas matomumas. 

Chicagos apylinkės miškų 
administracija trims dienoms 
suspendavo nuo darbo devynius 
savo šoferius už tai, kad jie 
darbo valandomis lankydavo sa 
liūnus ir panašias įstaigas. 

biamą teoriją apie lietuvių ir 
senosios indų — sanskrito — 

Agn. Sabaliauskas $100, N. N. 
$200. Skyriui energingai vado
vauja Ona Kazlauskaitė. Gabio
mis vakarienės šeimininkėmis 
buvo A. Juškienė ir Stanevičie
nė. Į stalus padavinėjo vyresnio 
šios mergaitės iš parapinės mo
kyklos. Vakarienės pasisekimas 
buvo labai puikus. Popieriaus 
staltiesėms parūpino „Draug-
gas". Programai vadovavo kun. 
dr. J. Prunskis. 

j čiaus paslaptis. Spalvingi kos-
istoriko patyrimu, su kovojan- tiumai, jų lietuviškos giesmės, 
čio patrioto įžvalgumu, su gi- j smuiko palydėjimas iš pačių 
lauš psichologo supratimu su 
valstybininko tautos likimo pa
žinimu nusakė Maironio vietą 
mūsų literatūroje bei tautos at
gimimo kelyje. 

Maironis, įvesdintas į Kau
no Kunigų Seminariją, prabilo 
į klierikus lietuvių kalba; tai 
buvo tos įstaigos persilaužimas 
į aiškią lietuvišką pusę. Lenkai 
skundė Romai, ir gal jų intri
gos pakenkė Maironiui pasipuoš 
ti mitra. 

Maironis dar būdamas Petra
pily organizavo lietuvišką laik
raštį. Maironis nesustingo tik 
opozicijoje prieš okupantus. Jis 
skelbė ir pozityvią programą: 
1. Mylėti savo žemę, 2. Ruošti 
kovojančios tautos vadus, 3. Su 
telkti kovos svorį į kultūrinę 
sritį — „Paimsime arklą, kny
gą, lyrą". 

Maironis duoda kovojančio 
lietuvio idealą, kaip Rainys. Vi
sų tų kovotojų idealą Maironis 
ėmė iš lietuviškos dirvos. Juo
zas Rainys ryškus savo idealiz
mu, individualizmu, lyrizmu. 
Tuos bruožus mes randame ir 
liaudies kūryboje. 

Maironis pagavo lietuvio dva 
sią teisingai. Kurdamas savo 
veikėjus Maironis išėjo iš lie
tuviško gyvenimo ir juos sten
gėsi iškelti į idealinį tipą. 

Su Maironiu nuėjo didesnė 
tautos dalis. Jei Vaižgantą bū
tų galima lyginti barokiniam 
stiliui, Šatrijos Raganą — goti
kai, tai Maironį reikėtų lyginti 
romaniškajam, kurs stiprus, ga 
lingas, į kurį atsimuša bet ko
kia banga, jo negriaudama. 

Prieš antrąjį Pasaulinį karą 
mūsuose buvo beblėstąs idealiz
mas ir Maironio kūryba nebe
buvo taip sava. Tik su naujos 
okupacijos, naujų emigracijų 
atsiradimu Maironis vėl pasida
rė aktualus ir jo Marija Marija 
pasidarė tautos giesmė. 

„Iškalkit vyrai šių dienų, ge
ležinę valią milžinų" — ragino 
Maironis. Laiko perspektyvoje 

' 'pamirštame Maironio asmeniš
kus bruožus, bet jis lieka mums 
patriotizmo simbolis. Maironis 
su visa savo kūryba vis dau
giau atrodo panašus į Laisvės 
statulą, prie vartų į JAV, iš ku 
rios spinduliuoja laisvės ir tei-į 
singumo laimėjimas. 

Tolimesnėj programoj Mari
jos Augšt. Mokyklos auklėtinės 
maloniai visus nustebino savo 
išlavintu choru (sesers Bernar-
dos darbas) , padainuodamos 
Lietuviais esame mes gimę 
(Šimkus), ir Maironio kūrinius: 
Kur bėga Šešupė (Sasnauskas), 
Mano gimtinė (Kačanauskas), 
Marija, Marija. 

moksleivių ir dar gyvasis pa
veikslas Fatimos Marijos, su 
atitinkamais scenos įtaisymais, 
programą padarė labai patrauk 
lią ir giliai įspūdingą. 

Prel. B. Urba ir seserų ka
pelionas kun. St. Valuckas su
sirinkusiems dėkojo už malonų 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIME 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
T a VVAlbrook 5-9209 

Neatsiliepus skambinti IJA 3-9754 

JAUNIEJI SPORTININKAI 
Jaunieji sportininkai 

1951 metų rudenį buvo įsteig j gal finansuoti ir kaikurie Ame 

teko susitikti žmonių, kurie dar 
kalba sena sanskrito kalba,* o 
taip pat lankyti Indijos univer
siteto profesorių, kuris jam skai 
tė sanskrito rašto paminklus. 
P. Kuraitis tvirtino, kad profe
soriaus paskaitytas sanskrito 
kalbos tekstas turįs gana didelį 
panašumą lietuvių kalbai, čia 
pravartu būtų pasiūlyti mūsų 
Lituanistikos Institutui mėgin
ti organizuoti mokslinę ekspe
diciją į Indiją, kur vietoje nuo
dugniai ištirtų sanskrito ir lie
tuvių kalbos giminingumo te 
oriją. Tokią ekspediciją galėtų 

ŠALDYTUVŲ TAISYMAS 
su 1 metų garantija už atliktą 

darbą 
Skambinti: NOrmal 7-6838 

tarp 7 ir 9 vai. vak. arba rytais. 
H. N e u m a n 

ta Lituanicos jaunių krepšinio 
komanda. Jauni sporto entuzias 
tai, kurie įsirašė į šią Lituani
cos komandą, neturėjo nei pa
tyrimo, nei patarėjų ir turėjo 
nugalėti visas kliūtis patys. Tais 
metais ši komanda dalyvavo 
McKinley P^rko turnyre, kuria
me paėmė paskutinę vietą, tarp 
daugiau patyrusių ir vyresnių 
amžiumi amerikiečių komandų. 

Sekančiais metaii:, Lituanicai 
persiorganizavus: ir nenusivylus 
praeitųjų metų rezultatais, įsi
rašė į McKinley Parko vidurinio 
amžiaus (15 — 19 metų) tur
nyrą. Lituanicos sportininkai, 
būdami daug jaunesni ir magiau 
patyrę negu jų pri-?šm'nkai, pa
ėmė priešpaskutinę vietą iš 7 
dalyvavusių komandų. S. Z. 

rikos mok?lų rėmimo fondai. 

v 

Papasakokite man savo pra
eitį, ir aš atspėsiu jūsų ateitį. 

— Konfucijus 

ANTANAS GRUŠAITIS 
Lietuvos Kariuomenes kapitonas 

Gyveno '.Ui Green St., Water-
būry, Conn. 

Mirė kovė) 11 d. 8 vai. 30 
min. vakaro. 

Palaidotas kovo 14 d. Kal
varijos kapinėse. 

Gimė Lietuvoje, Raseinių ap
skrityje, Grusdzisklų kaime. 

Lš tremties j š) kraštą at
vyko prieš 4 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
žmona Bron5, :i dukterys, /.cn-
tai, anūkai , ir Uiti gimines. 

PIRKITE TIESIOG N00 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 Wesi 111 th Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

Pilną Infoi maei.ią apie hankie-
ta Ir bilietus galite gauti ta<p 
pat pas šio komiteto nurlu*: 

Rcv, B, Abromavičių* 
Rcv. I. Albavicius 
Stanley Bal/ck'us 
(lapt. VVm. Balsvvu k 
VVm. Bonnell.s 
James Blakely 
Be n Bohae 
Dr. Sylvester Brenza 
Juliuj Brcnza 
Bernard Burke 
Frcd Busbey 
Stanley Cibulskis 
Rev. P. Cinikas 
Rt. Rev. Msgr. V. Cooke 
Rev. Frank Coyle * 
Rev. L. C\irc 
Riehard J. Daley 
John Durna 
John j . Duffy 
John Evans 
Nairne Fiaher 
John Ford 
Peter P. Gaddy 
Kdvvard Gallaghcr 
S tėve Gay 
R»v. VV. (ieiitleman 
John Hayes 
Ed 1 lobą n 
Rev. F. Juskicvvir/. 
Mrs. Aima Jasper 
Joseph Jufgel 
Dr. A. Javoia 
Rev. P. Katauakaa 
Mrs. Harrirtt Kamiu 
Joseph Kami n 
John Kazanauskas 
llon. JudgP 'Fhoinas Kluezynski 
Al Kimiskis 
Dan Kuraitis 
Blai.se Kazlauskas 
John Kimbark 
Edvvard K rausė 
Rev. A. M. Linkus^ 
VVilliam A. Eevvis 
Miss E. Lawrijou 
Rev. F. Lukošius 
Frank Lavvrenee 
Miss B. Liekns 
Vinrent Liukus 
Justin Maekievvich 
Rev. J. Malin 
Victor Markievviiz 
Miss Mary Mazonis 
Joseph Mozeris 
Anthony Olis 
Rev. C. Paskųs 
John Pakel 
Bolas Palutsis 
Dr. S. Palutsis 
John Paukštis 
A n ton Paulus 
Albin Petrrs 
V. P. Picrzyuski 
Mrs. Ann Pieza 
Mrs. B. Pivvaronas 
Miehael Povvills 
Stcphen Puckorus 

4&- JO EMINENCIJA KARDINOLAS SAMUEL STR1TCH 
Garbes Pirmininkas 

MAJORAS MARTIN H. KENNELLY 
Garbes Pirmininkas 

HON. JOHN B. BRENZA 
Garbes Pirmininkas 

, CONGRESSMAN JONH C. KLUCZYNSKI 
Bankicto Pirmininkas 

ŠV. ŠEIMOS LABDARIŲ SENELIŲ PRIEGLAUDA - H0LY FAMILY VILLA 
ORLAND i>ARK, ILLINOIS — TEL. LKMON1 607 

A N K 1 K T A S 
įvyks ANTRADIENI BALANDŽ10-APR1L 21 D., 1953 

fRAIVn M I I R O H M CONRAD HILTON HOTEL 
U l l f i n i f D i i L L l l l F V l U Michigan Blvd. and So. 8th Street 

Pradžia 7:00 valandą vakare 

VISAS BANKETO PELNAS SKIRIAMAS SENELIŲ UŽLAIKYMUI 

Vienas stalas - 10 vietų * Galite užsisakyti stalą arba atskirus bilietus. Pašaukiant Tol. FRontier 6-3000 arba Lement b07 ] 

Daniel Ryau 
Miehael Rudely 
VV. J. Shields 
Leonard Simutis 

Rev. A. Stasys 
Morris B. Sachs 
Mrs. K. Srubas 
Matt Srubas 

Rt. Rev. Msgr. B. Urba 
Anthony Valonis 
Al Vanec 
John Viscount 

Clarenee. P. YVagner 
J'ioii. Judgc Alfonse VVells 
Matl Zi/.as 
llon. Judgc John Zuris 

GEORGE KVVAINAUSKAS <KWAIH) 
Gyveno 2500 West 45th Street, Chieago, Illinoifc. 
Mirė kovo 21 d., 1953 m., 7:10 vai. ryte, sulaukęs 39 m. 
Gimė Clinton, Indiana. 
Pasiliko dideliame nuliūdime žmona Helen . (Mildžius), sū

nūs Dennis ir George J.r., motina Marijona (po tėvais Bas-
tis), tėvas Motiejus, brolis Frank ir jo žmona Frances, uoš
vis Juozapas Ziuras, du .dėdes — Antanas Bastis ir jo šei
ma ir Frank Bastis, teta Marcela Paskier, jos vyras George 
ir jų šeima ir daug kitų giminių bei pažįstamų. 

Priklausė prie Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Kūnas pašarvotas A. Petkaus koplyčioje, 6812 S. VVcstern 

Avenue. Laidotuves įvyks trečiadienį, kovo 25 d. lš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Šven
čiausios Panelės parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velioniesv sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Švento Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, sūnūs, tėvai ir kili gimini1*. 
Laidotuvių direktorius - - Antanas Petkus, telefonas — 

GRovehill 6-0142. 

ANTHONY PETKUS 

\ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 S0. WESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. f 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 
GRovohil! 6-0142 
HEmlock 4-2644 
TOvvihall 3-2109 

John ¥• 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODEKNI08 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 i r B I shop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia fivenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
A M l U t A M i : DIENĄ IR NAKTĮ 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Saukiu 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyyena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

Km 4 

SEKANTIEJI YRA N AKIAI CHICAGOS LIETU VIC 
LAIDOTUVIŲ DIKEKTOK1Ų ASOCIACIJOS 

Ainbulaiisu patarnavi- Mos turime knplycla.s 
mas y r a telkiamas m*f Cm v i H u s e GhicuKOH i» 
diena ir n a k t į . \U\- K į L Amm UoHOlando dalyse I r 
kale šaukite " J B K M ^ mojau.-, i u-

I -

liaujant. 

STEPONAS C. LACHAVYICZ 
2314 VVest 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllnian 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65b VVest I8th STREET Tel- SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
83F4 S. H A L S T E D S T R E E T Telenhone Y A r d s 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 
JURGIS F. RUDMIN 

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

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

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

ž«————• tmmmmmmnmMuumim . II.IIIHIIIW numnri n i ••»» I 
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~rtn u s 
IŠ ARTI IR TOLI 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Lietuvos Vyčiu studijų 

diena. Lietuvos Vyčių N. Ang
lijos apskrities studijų diena vi 
sais atžvilgiais sėkmingai pavy
ko, j šv. Kazimiero parapijom 
sale, Providence, R. I., kovo 8 
d. suvažiavo daugiau šimto vy-

X Kun. Vincento Dainiaus 
auksinio kunigystes jubilėjaus 
pamaldos sutraukė sekmadienį. 
į šv. j u r g i o parapijos b a ž n y č i ą ! ^ i š R i m t i e s kuopų aptarti 
labai daug žmonių. Tarp gar- * a v o organizacijos reikalų. Tai 
bes svečių matėsi prel. K. B k V n e b u v o s e i m e l i s ' b e t i i k t a i ^ū' 
kauskas, latvis prel. Velkmi, n i i n o Pp°W«»ų studijų popieti*. 

KANADOJ 
— Jaunas prekybininkas e-

nergingai kovoja su komuniz
mo pavojumi Kanadoje. Toje 
pačioje Toronto salėje, kur Ang 
Ii jos raudonasis anglikonų ku
nigas dr. Johnston gynė komu
nizmą ir kur Kanados komu
nistai ašarojo dėl Stalino mir
ties, jaunas Toronto prekybi-

NUTARTA STATYTI „DRAUGUI" SPAUSTUVE 
Sekmadieni iš visų Chicagos 

kolonijų susirinkę TT. Marijo
nų Bendradarbių atstovai j 26-
ta metin] seimą nutarė jau šie-

Pavaduodamas iždininką kun. 
Parulj davė raportą kun. A. 
Naudžiūnas; pranešė, kad šie
met gauta apie 70 amžinų na 

met pradėti statyti „Draugui" rių ir daugiau kaip 1,300 me
ilaują spaustuvę. j tinių narių yra užsimokėję. Dva 

Seimas pradėtas pamaldomis, I šios vadas kun. dr. V. Andrius-
kurias laike TT. Marijonų pro-1 ka savo pranešime pasidžiaugė 

ninkas Farley Faulkner kovo vinHolaq V Atkofiim n<?i<*Hin- i o-™*;,, ,Urn~- • .. 
J I vint.joias v. ALKOUUS, asistuo- • gražia dvasine organizacnos 

12 d. sušaukė kontra susinn- j a m a s k u n # v > Bagdanaviciaus būkle 
kimą ir, padedamas naujųjų i r s u b d A n t K e l p S a P a m o k a . p r o v inciolas kun V Atko-
Kanados gyventojų atrėmė mi-, l a p a s a k 6 K e n o š o s klebonas čius gėrėjosi'entuziastingu sei-
neto Anglikonų Bažnyčios ku- k i m . A . Miciūnas, MIC, pabrėž- mo linkimu į naujas statyba* ir Chicagos latvių klebonas kun. j _ P v t . A l f o n s a s Vitkauskas, Ž ^ ! i J £ S T ^ M d*m™ s v a r b u m a a P a š t ^ a v i m o 

Rf,vi»« k«« u Tnr«5r.a« b,i» U. __*.. _-„.._ , , . . , , . . mumzmas mliltracija j sio kras i r i f l b d a r n f i darbu. Daugelis «.f> Bojars, kun. K. Juršėnas, kun. 2\ metų, sūnus Vitkauskų, gyv. 
P. Karalius. Pamokslą sakė VVorcester, Mass., 1949 m. at- ito religinj gyvenimą, darbo in-

kun. S. Adominas, vedėjas Šv. 
šeimos vilos, kur šiuo metu gy
vena jubiliatas. Pamoksle pa
brėžė kunigystės kilnumą ir pri 

vykęs iš Vokietijos į JAV, at
likęs pagrindinį lavinimą kariš
koje stovykloje Pickett, Va., 
išvyksta y Tolimuosius Rytus. 

minė jubiliato kančias bedievi- If^ek vykstant J Tolimustoa Ry 
kų kalėjimuose. Po pamaldų ju- t u s > k a r y s A i f o n s a s Vitkaus 
biliatas, laikydamas aukso spal- k a s p a r V y k 0 namo aplankyti te 
vos jubilėjinę lazdą su kryže- |V l . 
liu, bei apvainikuotas aukso la
pų vainiku, davė apaštališkąjį 
palaiminimą, kaip jam buvo su
teikta teisė specialia telegrama 
iš Vatikano. Po pamaldų prel. 
B. Urba surengė jubiliato arti
miesiems svečiams kunigams 
vaišes Sv. Jurgio klebonijoje. 

X Diskusijų vakaras naujai 
išėjusios Česlovo Grmcevičiaus 
knygos „Vidurnakčio vargonai'* 
tema įvyks ateinant) šeštadienį 
kovo 28 d. 7 vai. vak., Lietuvių 
auditorijos patalpose. Progra
moje yra pramatyta meniškas 
skaitymas trumpos ištraukos iš 

— Seserų namo įkurtuves 
Scranton, Pa., Sv. Mykolo pa
rapijoje, kur klebonu yra kun. 
Jonas Baltuševičius-Boll, įkur
tas Nukryžiuotojo Jėzaus Sese
rų Vienuolyno namas. Įkurtu
vėse dalyvavo vietos vyskupas 
VV. Hafey. 

— Antanas Bendorius, ką tik 
pasirodžiusios „Lietuvos geo
grafijos" autorius, ir leidėjas 
šulaitis, kovo 12 d., pasikvietę 
Brooklyne išeinančių laikraščių 
redaktorius ir žurnalistus, su
rengė pobūvį. Buvo pasidžiaug-

stitucijas, valdžios organus, ar
miją, laivyną ir ore pajėgas yra 
žalinga Kanados saugumui. 

Sekantį mėnesį šis drąsus pre j J°s svetainėje prasidėjo seimo 
kybininkas yra pasiryžęs ap- j posėdžiai. Atidarė organizaci-
važiuoti visus didesnius Kana- ;Jos pirmininkas Ant. Phillips, 
dos centrus ir atidaryti visiems pakviesdamas prie garbės stalo 

pranešė, kad su bendradarbių 
ir labdaros darbų. Daugelis at- pagalba jau pasiryžta jas šie-
stovų ėjo prie šv. komunijos. j met pradėti. Taipgi pranešė, 

Po pietų, punktualiai a n t r ą į k a d R o m o J e užvesta byla dėl 
valandą, Aušros Vartų parapi-1 Paskelbimo p a l a i m i n t a i s i a i s 

naujos knygos, įvedamasis d i s - ' t a naująja knyga ir pasidalinta 
kusi joms pranešimas, kurį pa
darys Pranas Kn/minus ir trum 
pa muzikinė programa. Kviečia
mi atsilankyti Bričporto ir toli
mesnių apylinkių knygos mėgė
jai. |ėjimas nemokamas. Ten 
bus progos įsigyti naujų knygų. 

X sv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje kovo 29 d. 4 vai. p 
p. bus religinis koncertas, kurį 
atliks „Dainavos" ansamblis, 
vadovaujamas S. Sodeikos. Sta 
tomą Bethoveno oratorija „Kri 
stus alyvų darže". Giedos Sta
sys Baranauskas, Genovaite 
Giedraitienė ir Jonas Va/nelis 

D. StankaitytS. vargonais u 
gros Maryte Mondeikaite. 

X Red. L. šimutis, Alto pir
mininkas, ir kiti Vykdomojo 
Komiteto nariai: adv. Antanas 
Olis, Dr. Pijus Grigaitis ir Mi
kas Vaidyla šią savaitę lankosi 
YVashingtone padaryti reikalin
gų kontaktų naujojoj JAV vy
riausybėj, Kongrese ir Valsty
bės Departamente. 

X TT. Marijonu Bendradar
biu Chicagos apskrities seimas 
praeitąjį sekmadienį gerai pa
vyko. Sumaniai ir gyvai pirmi
ninkavo Igii. Sakalas, vienas iš 
„Draugo" redaktorių. Seime da
lyvavo 120 atstovų ir daug sve
čių. 

X Lietuvių Fronto Chicagos 
. skyriaus nariai praeitąjį šešta

dienį buvo susirinkę aptarti į-
vairių klausimų. Pranešimą pa
darė prof. J. Brazaitis, atvykęs 
iš New Yorko, Nariai suaukojo 
apie $1,000 spaudos reikalams. 

X Jonas Danis, 8235 S. Long 
Ave., aplankė savo sūnų, laivy
no komandierių Antaną Danį, 
kur yra Korėjos vandenyse ir 
vadovauja 28 kariškiems lai
vams. 

X Tėv. Krištonavičius, S. J., 
Chicagos Stud. Ateitininkų su
sirinkime š. m. kovo mėn. 29 
d. skaitys paskaitą „Gavėnios 
rimtis". 

mintimis. 

— Juris I. Berzins, 16 metų, 
latvis, į JAV atvykęs prieš 15 
mėn„ gyv. VVorcester, Mass., 
nupiešė paveikslą „Kristaus 
Galva". Praeitąjį mėnesį jo kū
riniai buvo išstatyti Institute 
of Contemorary Art, Boston, 
Mass. Už savo kūrinius jis ga
vo pasižymėjimo raštą. 

— Juozas Yurasha, gyv. Au-
burn, Mass., mirė kovo 10 d. 
Paliko giliame liūdesyje žmo
ną Agotą (Starkus) Yurasha, 
penkias dukteris ir vieną sūnų. 

— Mrs. ir Mr. Stanley Ker
bei, gyv. VVorcester, Mass., su
silaukė sūnaus. 

X Edvardas Petrokas, JAV 
karys, sūnus Kazimiero ir Ma
rijonos Petrokų, 4448 So. Her-
mitage, išvyko į Tolimuosius Ry 
tus. 

X Prof. J. Brazaitis, praei
tąjį sekmadienį įspūdingai ir tu 
riningai kalbėjęs Maironio mi
nėjime, vakar lankėsi „Drau
go" redakcijoje. 

X Aldona šlepetyte ir Alfon
sas Liepinas, baleto šokėjai, ba 
landžio 19 d. išpildys programą 
Ateitininkų šelpimo Fondo kon 
certe Sokolų salėje. 

X Lucija Matuliokytė, 3239 
So. Lituanica Ave., gydosi Ed-
wards sanitarium, kur turės iš
būti iki gegužės pabaigos. 

X Algirdas Brazis, užsibai
gus Metropolitan Operos sezo
nui ir visokiems koncertams, y-
ra nutaręs atvykti į Chicagą 
praleisti vasarą. 

kanadiečiams akis dėl komu
nistų pavojaus rimtumo. 

— Kova už savy kraštų iš
laisvinimą. Torontiškis „Daily 
Star" informuoja savo skaityto 
jus, kad Kanadoje įsisteigė Bai 
tų Sąjunga, kurią sudaro lietu
vių, latvių ir estų politinių trem 
tinių atstovai. Sąjungos pirmi
ninkas latvis kun. Lusis. Pirmi 
ninko pareiškimu sąjungos tik
slas bendrom jėgom kovoti už 
savo kraštų išlaisvinimą iš ko
munistinių pavergėjų nagų. 
šiam tikslui būsianti organizuo
jama komunizmą inkriminuo
janti medžiaga, kuri turėsianti 
pasauliui parodyti Maskvos „tai 
kos" šūkių tikslą ir vykdoma 
kita veikla ryšiumi su laisvės 
kova. 

VEMECUEL0J 
— Lietuvių skautų-čių vado

vų suvažiavimas. Š. m. kovo 
mėn. 7-8 d. Venecuelos sostinė
je — Caracas įvyko liet. skau
tų-čių vadovų suvažiavimas, pa
minint Caracas'o vietininkijos 
16 „Lituanica" draugovės dvie
jų metų įsikūrimo sukaktį. 

Pirmoji suvažiavimo diena bu 
vo skir ta skautiškajai progra
mai ir iškilmingam laužui, ku
ris įvyko puikiame Caracas'o 
Caobos centro parke. Glūdžioje 
tropikų nakties tamsoje pro eu
kaliptų medžių viršūnes banga
vo iš lietuviškų krūtinių skar
dūs dainos garsai. Ne vienam 
akyse ašaros surašo jo išgirdus 
„Lietuva brangi...". 

Po laužo, pagal lietuviškus 
skautybės papročius, sekantieji 
skautai davė skautų vyčių įžo
dį: kun. Antanas Perkumas, Ka 
zimieras Laurinaitis, Kazimie
ras Ulevičius ir Sakalauskas. 

Antroji diena buvo pradėta 
pamaldomis La Vega par. baž
nyčioj, kurias laikė šv. Kazimie 
ro šventei pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. A. Perkumas. 

Oficialioji suvažiavimo dalis-
konferencija, kurioje dalyvavo 
iš įvairių vietovių 36 liet. skau
tų vadovai, senesnieji skautai, 
skautų-čių tėvai, rėmėjai ir sve 
čiai, vyko „Tėvų Kelio" redakc. 
administr. naujose patalpose. 
Konferencijai vadovavo Venec. 
rajono vadeiva vs. dr. Petras 
Neniškis. Išsamus pašnekesius 
laikė Venecuelos skaučių vadei-
vė ps. Genovaitė Diržienė, kun. 
A. Perkumas. ps. V. Venckus, 
vyr. si. Antanas Baziliauskas ir 

provinciolą kun. V. Atkočių, or 
ganizacijos dvasios vadą kun. 
dr. V. Andriušką, MIC, pasižy
mėjusias veikėjas K. Mickienę 
ir P. Dubinskienę. 

Posėdžiui pirmininkauti buvo 
pavesta „Draugo" redaktoriui 
Ignui Sakalui, kurs sumaniai 
ir gyvai pravedė visą dienotvar 
kę. Sekretoriavo brol. A. Noc-
kūnas, MIC. 

Paskaitą laikė kitas „Drau
go" redaktorius kun. dr. J. 
Prunskis, išreikšdamas padėką, 
tiems, kurie uoliai dirba lietu
viškose organizacijose, iškėlė 
spaudos reikšmę, pabrėžė rei
kalą „Draugui" įsigyti naują 
modernišką spaustuvę, su sale 
susirinkimams bei pakankamas 
patalpas Marijonų vienuolynui 
Chicagoje. Tuo būtų gražiai pa
gerbta 40 m. sukaktis nuo TT. 
Marijonų atvykimo į JAV. Pa
skaita buvo paįvairinta pavyz
džiais ir humoru. 

Seimą raštu sveikino motina 
Teofilė (Šv. Kazimiero sese
rys) , kun. Ign. Albavičius (su 
$100 čekiu), kun. J. Šlikas, 
kun. J. Čepukaitis, P. Jukno iš 
Kanados (su $100 čekių) ir kt. 
Žodžiu sveikino „Draugo" vyr. 
red. L. šimutis, pasidžiaugda
mas, kad jis jau 40 metų turi 
progos dirbti su TT. Marijo
nais ir iškeldamas šios vienuo
liškos bendruomenės gražų kul
tūrinį vaidmenį. 

dviejų ankstybesniųjų marijo
nų ir lietuvio arkivyskupo J. 
Matulevičiaus. 

Po to sekė raportai iš skyrių, 
kurių Chicagoje yra penki. Per 
sveikinimus, raportus ir rink
liavą salėje aukų surinkta $5,-
105. Mandatų komisija prane
šė, kad seime dalyvavo 154 at
stovai, neskaitant svečių. Buvo 
atstovaujamos 46 įvairios drau
gijos. Rezoliucijų komisija, ku
rią sudarė kun. dr. Vaškas, 
kun. V. Bagdanavičius ir L. Ši
mutis pasiūlus priimta šios re
zoliucijos: kiek galint greičiau 
pradėti marijonų spaudos cent
ro statybą, pasveikinti TT. ma
rijonus jų 40 metų įsikūrimo 
sukakties proga. Bendradarbių 
organizaciją paraginti kuo nors 
tuos metus atžymėti, išreikštas 
džiaugsmas, jog paskirtas kun. 
K. Rėklaitis rinkti medžiagą ir 
rūpintis kad būtų paskelbti 
šventaisiais arkiv. J. Matulevi
čius ir kitu du ankstybesnieji 
marijonai, pagaliau pareikšta 
padėka bendradarbiams, para
pijų klebonams. 

Naujon TT. Marijonų Ben
dradarbių valdybon išrinkti", 
pirmin. Ign. Sakalas, vicepirmi
ninkės Konstancija Mickienė, 
Elzbieta Brazauskienė, raštinin
kė Albina Semaitienė, iždinin
kas kun. V. Parulis, dvasios va
du prašyta paskirti kun. dr. V. 
Andriušką. 

Seimas praėjo darbinga ir pa 
kilia nuotaika, buvo užbaigtas 
dar prieš penktą valandą, pa
likdamas dalyviams ryžtingus 
nusiteikimus. 

CHICAGOS ŽINIOS 
Sugavo atėmusi $1,000 
Du jaunuoliai apiplėšė buvusį 

Rogers Parko rajono kapitoną 
E. Bourke atimdami iš jo $1, 
000 kelionės čekiais. Vienas iš 
jų buvo pagautas, kai bebėgda
mas automobiliu turėjęs susi
dūrimą ir susižeidė. Sugautasis 
jaunas užpuolėjas yra R. Ro-
yalheyzer 17 m., gyvenąs 1429 
N. Clark. Antrasis jaunuolis pa 
bėgo po to, kai įvyko nelaimė 
su jų automobiliu. 

Įtartina knygute 
Komitetui, kurs tiria Ciilca-

gos pareigūnų ryšį su nusikal
timais, pateko į rankas unifor
muotosios policijos vado R. Gib 
bon knygutė, kur surašyti ad
resai gemblinimo vietų bei ky
šių rinkėjų adresai. Kai savu 
laiku minėtas komitetas papra
šė, kad policijos kapitonas Gib-
bon duotų paaiškinimą apie sa
vo pajamas, jis atsisakė tai pa-' 
daryti. Dabar meras Kennelly 
pareikalavo tuos dalykus ištirti. 

Atgijo valandą neakavusi 
St. James ligoninėje Chicago 

Heights gimė mergaitė, kuri ne 
alsavo ir kurios širdies plakimo 
gydytojas negalėjo pagauti. Gy 
dytojui pasidarbavus 10 minu
čių, širdis pradėjo plakti. Tas 
gydytojui davė naujų vilčių ir 
jis visokiais būdais stengėsi su
žadinti alsavimą. Mergaitė pra
dėjo kvėpuoti tik valandai pra
slinkus po gimimo. Labai retas 

Našlaičių šeimai 
Hess našlaičių šeima, kur ma 

žas broliukas ir sesutės gyvena 
draugėje, netekę abiejų tėvelių, 
neidami į prieglaudas, patiria 
daug prielankumo iš gerašir
džių. Sekmadienį buvo švenčia
mas mažiausiojo — 'berniuko 
gimtadienis ir tada jų namus 
aplanke apie 200 žmonių su gau 
šiomis dovanomis. Ne visi net 
ir galėjo sutilpti į jų kuklų bu
tą. Aplankė būriai skautų. Iš 
Palmer viešbučio atvažiavo sun 
kvežimis su 50 svarų tortu, su 
dviemis galionais saldžiųjų le
dų, su pajais ir daugybe sau
sainių. Laiškų našlaičiai jau 
gavo net iš 22 valstybių. 

Apie okeaną ir Renoir 
Nuotaikinga tikrovės įvairu

mų programa šios savaitės pra
džioje eina teatre Today (Madi-
son ir Dearborn): rodomi laivu 
ir helikopteriu atliekamieji okea 
no gyvių tyrimai, Renoir pa
veikslai ir jų atitikmenys pran
cūzų gamtoje ir gyvenime, ato
minių bombų sprogdinimai, po
litikos, sporto, madų naujienos. 

Banditai fabrike 
Penki banditai per keturias 

valandas siautėjo automobilių 
dalių fabrike 4840 Flournoy st. 
Jie įsilaužė į seifą ir paėmė ten 
buvusius tūkstantį dolerių. Ban 
ditai pirma nuginklavo sargą, 
o paskiau sulaikė ir to :pabriko 
— Farnum Co. — inžinierius, 
kai jie buvo atvykę ko pasiimti. 

Revolveriu susižeidė du 
vaikai 

atsitikimas, kad naujagimis po , T§VO revolveriu žaidė Vernon 
tiek laiko atsigautų. 

Suvažinėjo iškritusį 
berniuką 

Trejų metų berniukas W. Pi-
per iškrito iš automobilio kai jo 
tėvas darė staigesnį posūkį 

Lapaglia, 14 metų, su tokio pat 
amžiaus mokyklos draugu. Re
volveris netikėtai iššovė vieną 
berniuką sužeisdamas į ranką, 
antrą į pirštą. 

Šimtas detektyvų jieško 
Net 100 Chicagos detektyvų 

1644 W. 104 gatvėj. Berniukas . . . e š k o d v i e j ų jaunuolių, kurie, 

KAS, KĄ IR KUR 
— Prof. V. Biržiška skaito — G Ūdos veikėjos Aušros 

paskaitą. Akademinio Skautų Vartų parapijoje trečiadienio 

X Gertrūda Zuriene, teisėjo 
J. T. Zurio motina, dabar atos
togaujanti Petersburg, Florido- vyr. si. Kazimieras Ulevičius, 
je, neužilgo grįš į Chicagą. Aptarus einamuosius reika

lus, buvo nutarta steigti Vene-
cueloje jūrų skautų skyrių, ku
riam sutiko vadovauti jūrų ka
pitonas Zigmas Domeika, o 

X Petras Vaišvila, Midwest 
Armature Co., vedėjas, ruošia
si vykti į ligoninę. 

X P. Jonikas išvyko dviem 
savaitėm atostogų. 

skautų rėmėjų pirmininku iš
rinktas J. Menkeliūnas. 

Sąjūdžio Chicagro's skyriaus pra 
somas, prof. Viktoras Biržiška 
maloniai sutiko skaityti paskai
tą „Matematika kr gyvenimas 
Paskaita įvvks kovo 28 d 
vai. vakare mažojoje Lietuvių 
Auditorijos saiėje. Chicago's lie 
tuvių visuomenė, ar tai besido
minti matematika ar gyvenimu, 
yra kviečiama dalyvauti. 

Rengėjai 

— L. S. „Ramovė" susirin
kimas. L. S. „Ramovė" Chica
gos skyriaus visuotinis susirin
kimas bus kovo 29 d. 1 vai. p. 
p. valandą Lietuvių Auditorijo
je, 3135 So. Halsted St.. Ku
riame bus svarstomas skyriaus 
veiklos planas. Visu ramovėnų 
dalyvavimas .būtinas. 

Skyriaus Valdyba 

ėmė stotis, atrodo, visiškai ne 
sužeistas. Tačiau beveik tą patį 
akimirksnį kitas automobilis, 
važiuodamas į pietvakarius mir
tinai berniuką užmušo. Vairuo
tojas nuvažiavo nesustojęs. 

Permažai aukoja kraujo 
Per sausio Ir vasario mėne

sius Chicagą turėjo suaukoti 
39,260 pančių kraujo Korėjoj 
sužeistiesiems kariams, tuo gi 
tarpu per tuos du mėnesius te
gauta 9,300 pančių. Raudonasis 
Kryžius ragina gyventojus sa
vo gausesne kraujo auka pa

manoma, dalyvavo užpuolime 
Libby bendrovės, kur buvo nu
žudytas policininkas ir pagrob
ta $20,500. 

vakare (kovo 25 d.) tuojau po 
vakarinių pamaldų turės pa- dŠti ̂ b s i f e T sužeistųjų" gyvybę, 
rengimą parapijos salėje. Labai . 

imas", maloniai prašome visus atvyk- M ., v» * j t 
i. 7:30 ti, kad per seimą (bus gegužės j Nepilnamečių bandų karas 

3 d.) būtų už ką plytų seselių 
koplyčiai nupirkti. —Rengėjos 

— Progress Furniture Co., 
krautuvėje didehs pavasarinis 
išpardavimas. Kaip ūkininkas, 
taip ir miesto pirklys, sulaukęs 
metu sezono, yra pasirengęs 
darbu prekėm ir patarnavimu 
patenkinti visus šiame sezone tirsite, kad daug geriau apsimo 
orekėm ir įvairiais kitais da- ka prekiauti su lietuvių firma 
•vkais. Chicagos ir apylinkės ir seniausia Lietuvių Bendrovės 

Policija areštavo septynius 
jaunuolius, sugavusi juos ties 
59 ir Kedzie gatvių sankryža. 
Jie sumūse bent du asmeniu. 
Policija mano, kad nepilname
čių bandos veda savotišką ka
rą tarp Brighton Parko ir Gage 
Parko kolonijų. 

įsigykite Lietuviu RaSytojų Drau
gijos 1952 m. premijuotąjį veikalą 

NELfiS MAZALAITES 

GINTARINIAI VARTAI 
Jury komisija atkreipė dėmesį į 
ai, kad šiame veikale Autorė J-

:>rasmina kentėjimus ir kelia švie
sesnio gyvenimo viltis. Iš tikrųjų, 
jokiame veikale Jūs nerasite tiek 
daug pagrįsto optimizmo, kaip šio
je premijuotoje knygoje. 
Telefonu ar laiškais siųskite užsa
kymus: 

„D R A U O A S" 
2384 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Illinois 
Telephone • - Vlrginia 7-6640-41 

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

kainuoja tik 2 dol. 

^ V v A A M M A ^ 
JUOZAS ŠVAISTAS ĮKIRTO 

Pasakiškąjį "Aukso Kirvį" 

— Marquette Park Namu Sa 
vininkŲ Organizacija šaukia su
sirinkimą kovo J:30 vai. Friend 
ly svetainėje, 2548 W. 69th St. 
Visi nariai atsilankykite į su
sirinkimą, nes teks aptarti svar 
bius klausimus. 

(lietuviai pilnai pasitiki Lietuvių 
Bendrovės — Progress Furni
ture Co., patarnavimu. Norį 
geresnių namų reikmenų, užsu
kę į Progress Lietuvių Bendro
vę, sutiksite brolius Juozą ir 
Stasį Krukus, Joną Kaledinską, 
Joną Miškų, Vladą Dzenkauską 
ir kitus šios krautuvės tarnau
tojus, kurie visi yra pilnai pa
sirengę tamstoms geriausiai pa 
tarnauti. Lankykite visi ir vi
sada šią krautuvę ir greitai pa-

krautuve. (Sk.) 

D Ė M E S I O mwm 
Sis AUKSO KIRVIS turėtų pra-

^•Ks OOOOOOCN' 

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAP. BAŽNYČIOJE, 
46th fr So. Wood Street, šį sekmadienį, kovo men. 29 d., 4-fę valandę popiet bus 

RELIGINIS KONCERTAS, diėJ'imas už p«*™mą $1.00. 
kur j atlikS „DAINAVOS" ANSAMBLIS. l ? P e l n a s y r a skiriamas naujų vargonų fondui. 
Visi esate kviečiami į šį koncertą —. KUN. KLEB. A. LINKUS ir parapijos komitetas 

Leiskite man apmokėti Jūsų 
ligonines sąskaitas ir mokėti 
TnrMc r>n <C90fi 00 i mpnpssi «p r - d ž i u £ l r *t i ne tik mažųjų papurgalvių 
jums po ^uu.uu 1 menesj ser- š i rdo lo8( r a i m , Vftkar^ p,.iBiffiaudu-
gant namie. Kol dar nevėlu »ia« prie senoičs ftono, bot ir visų, 

. , _ . , kurioms rupi pažinti nepaprasto kil-
kreipkites į Leonardą Jankaus-, nu mo lietuviškas bodas, kalbos tur-

tingrumas, sąmojus, išmintis (Drau
gas, Jonas Petrtmas). 

Knygoje AUKSO KIRVIS 224 psl. 
ir per 30 iliustracijų. Kaina $2.50. 
Gaunama PRAIVGE, 2334 South 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. ir pas 
knygininkus. 

ką 
MUTUAL OF OMAHA 

atstovą, tel. GR. 6-8358 
6418 So. VVhipple St. Chicago 
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