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VASARIO 16D. MALDA SENATE KALBĖS 
Brazdžionis - poezijos laureatas; 
premijuota jo "Didžioji kryžkele" 

Lietuvių Rašytojų draugi jos grožines l i te ra tūros pre
mija už geriausią 1953 metų knygą slaptu visų Rašytojų 
draugijos narių balsavimu teko Bernardui Brazdžioniui. 

Penkis šimtus dolerių laimė
jusi jo poezijos knyga vadinasi 
,.Didžioji kryžkelė". Terros išleis 
ta. Balsavimą lėmė daugiausia 
JAV gyveną rašytojai, kurių bal 
savo 58 proc. Kituose kraštuose 
gyvenančių tebalsavo vienas ki-

S. Arabija pastūmė 
Amerikos ranką 

VVASHINGTON, vas. 12. — 
Saudi Arabijos vyriausybė atsi
sakė priimti Amerikos pasiūlytą 

tas. Kadangi net ir bendrą visa- karinę pagalbą, nors miręs kąra
me pasaulyje gyvenančių rašyto- liūs Ibn Saud buVo jos prašęs ir 
jų skaičių paėmus balsavo per sūnus po jo mirties dar derybas 
50 proc, tai parodo gyvą susi
domėjimą premijos skyrimu. 
Balsavo lygiai įvairių pakraipų 
ir literatūrinių krypčių rašyto-
jai. į 

Iš viso balsavimui buvo pa
teikta 12 knygų, iš kurių turėjo 
būti atrinkta viena, todėl per

vedė. Vėliau šis apsigalvojo lai
kinai derybas nutraukti ir tai, 
greičiausia, yra viena iš priemo
nių padėti Egiptui krapštyti an
glus iš Suezo kanalo zonos. 

Šitas nemalonus akibrokštas 
palieka betgi galioje 1951 m. pa 

muoju balsavimu kuri nors kny
ga pasieks reikalingą daugumą. 
Visdėlto balsų skaitymo komi
sija (J. Švaistas, J. Vaičiūnienė, 
B. Babrauskas) vasario 10 d. va-

daug nebuvo tikimasi, kad pir- s į r ašytą su JAV sutarti dėl ben
dro naudojimosi Dhahran avia
cijos baze ir nepasunkinsiąs ap
linkybių numatomam Pakistano 
— Turkijos — Persijos — Saudi 
Arabijos savitarpinės apsaugos 
paktui sudaryti. 

Indokinijos fronte 
HANOI, vas. 12. — čia oficia

lus prancūzų šaltinis pareiškė, 
kad Prancūzija neprašė nė JAV 
karių nė lakūnų, nes tai būtų 
Kinijos provokavimas dar dau
giau maišytis į Indokinijos ka
rą. 

Civiliai apsirengę JAV aviaci
jos technikai yra laikinai Indo
kinijoje tuose aerodromuose, 

Lincoln ir io neužmirštini žodžiai 

Šiandien kalbama apie Austriją; 
t 

priešpiet bus dar slaptas posėdis 
BERLIN, vas. 12. — Vakar slaptame Berlyno j konferencijos 

posėdyje Molotovas ba»4ytas prikalbėti tarpininkauti Korėjos ir 
Indokinijos klausimams sprendimo jieškant. 

Kai šituos klausimus Kinija ir 

Bernardas Brazdžionis 

kare, patikrinusi balsus, konsta
tavo, jog Bern. Brazdžionis iš 
karto gavo absoliutinę balsų dau 

Sov. Rusija padės patenkinamai 
išspręsti, palengvės raud. Kini
jos vyriausybės pripažinimo 
klausimas. 

Patikimai pranešama, kad va-
kur aptarnaujami transportiniai I k a r i e c i u v a r d u v a k a r p a s iū ly-
lektuvai. m u s p a ( j a r ę S britų užsienio rei-

Dabar jau imama abejoti, ar j kalų ministeris Eden. Jį papil-
priešas šturmuos Laos sostinę j dęs prancūzų Bidault. 
Luang Prabang, nes vargiai jis 
galės atplukdyti pakankamai 

Vakariečiai siūlę kviesti greit 
penkių „didžiųjų" konferenciją 

Kompartijos žodis 
"parlamente" renkant 

MASKVA, vas. 12. — Ryšium 
su kovo 14 d. įvykstančiais augš-
čiausios tarybos rinkimais, kom
partija paskelbė manifestą, ku
riame sakoma, jog Sov. Rusijos 
darbai liudiją apie jos taikingą 
užsienio politiką, kuri tokia pa
siliksianti ir ateityje, nors ir to
liau bus stiprinama karinė kraš
to jėga. 

Pakartotas Stalino iki nusibo-
dimo skelbtas ir Malenkovo pa
sisavintas tvirtinimas, jog visus 
tarptautinius ginčus galima iš
rišti taikiomis priemonėmis ir 
kapitalistinė bei socialistinė 
ūkio sistema gali būti ramios ša
lia viena kitos, žinoma, nepa
miršta pridėti, kad sovietų ūki
nė sitema yra pranašesnė už ka
pitalistinę ir kad kapitalistiniai 
kraštai vėl turės ūkio krize. 

Rhee siūlo divizijas 
Indokinijos frontui 

VVASHINGTON, vas. 12. — 
Čia atvykęs pasitarimams vyr. 
JAV karinių pajėgų vadas Tol 

Maldą kalbės prel. L Mendelis; 
jį palydės lietuvių delegacija 

WASHINGTON, vas. 12. — Vasario 16 d. JAV senatas 
šiemet ypatingu būdu pagerbs kankinamą, bet laisvės vilties 
pilną ir už ją ryžtingai tebekovojantią Lietuvą. 

Teko patirti, kad tą dieną se- | į^j^SU S u t v a r k y t i 
nato posėdį 12 vai. pradedant 
Baltimorės šv. Alfonso lietuvių 
parapijos klebonas prelatas Liud 
vikas J. Mendelis yra pakviestas 
atkalbėti maldą-invokaciją. Spe
ciali Baltimorės lietuvių delega
cija rengiasi savo kleboną lydė
ti į Vašingtoną, kur prie jos, nu
matoma, prisijungs ir Vašingto
no lietuvių delegacija. 

Tai tikrai reikšmingas senato 
mostas ir didelis pagarbos kan
kinamai Lietuvai pareiškimas. 

HONG KONG, vas. 11. — Tos 
anglų firmos, kurių veikimo dir
va buvo ūkiniai santykiai su Ki
nija, komunistams laimėjus nė 
nemanė abejoti, kad ir Mao Tse-
tungo tvarkai esant bus galima 
gal mažiau pelningai, bet vis dar 
naudingai prekiauti. Tų firmų 
spaudimas palenkė Darbo parti
jos vyriausybę pripažinti komu
nistų vyriausybę. 

Pradžioje viskas ėjo gerai ir 
Tai bus pirmas kartas, kad lietu- į lyg atrodė, kad firmų vadovybės 
vis kunigas atkalbėtų senate in- nebus apsirikusios, bet po kiek 
vokaciją ir tai Lietuvos Nepri
klausomybės dieną. 

Pastaraisiais metais daug se
natorių ir kongresmanų pasaky
davo žodį Lietuvos Nepriklauso-

laiko prasidėjo kiniškai rafinuo
tas spaudimas, kuris reiškėsi mo 
kesčiais, konfiskacijomis, drau
dimu atleisti darbininkus, jei 
darbo nėra, varžymu pervesti va 
liūtą ir kitais baudžiamais parė-mybės šventės proga. Netenka 

Rytuose gen' Hull vakar pasakė,: abejoti, kad tų pareiškimų bus , dymais. Britų pelnai virto nuos 
kad nėra baimės, jog Syngman | & a u s u i r š i e m e t < yP a* k a d t e b e " 

sunkiųjų ginklų tam darbui atlik sutvarkyti Korėjos klausimui 
gumą - - 25 balsus. Kitos knygos ti. Greičiau reikią laukti jos ap- pirma, o po to imtis Indokinijos. 
gavo žymiai mažiau: 8, 4, 2 ir 
t.t. balsus. 

Premija $500 poetui bus įteik
ta vasario 28 d. Lietuvių audi
torijoje, metinėje literatūros 
šventėje. Premijos mecenatai 

supimo. 

Nehru nebenorįs 
vakariečių Azijoje 

yra Lietuvių auditorijos šeimi- d i j o s p r e m j e r a s vienoje agitaci 
ninkai: J. Malorius ir B. Pakš
tas. 

Pažymėtina, kad poezija nuo 
1947 metų nebuvo premijuota. 
1947 metais augščiausią premiją 
gavo F. Kiršos poezija. Po to kas 

Nors Jungt. Tautos yra nutaru
sios, kad Sov. Rusija Korėjos tai 
kos konferencijoje gali dalyvau
ti kaip kariavusi šalis, tačiau 
Berlyno planuose apie tai pa-

DE I , vas. In- į miršta. Beliktų Sov. Rusijai pa-
- dėti greit sutarti Korėjos konfe-

nėje kalboje pareiškė, kad Indi- rencijos laiką ir vietą. Jei šis 
jai užsienio politikoje patinka gandas būtų tikras, tai vaka-
sėdėti ant tvoros, todėl ji tuo riečiai būtų padarę šiuo klausi-
tarpu kitokios pocizijos nejieš- m u didelę nuolaidą ir nuslydę 
kos. 

met Liet. Rašytojų draugijos pre Dėl Amerikos karinės pagal-
ij&ijas laimėjo mūsų beletristai, i bos Pakistanui jis protestuojąs 
ne poetai. 

Apie premijuotąją B. Brazdžio 

nuo gero kelio, kurį buvo prave-
dę Jungt. Tautų rezoliucijoje. 

Indokinijos klausimą tai pa-
ne todėl, kad bijotų, bet kad jam čiai konferencijai sprendžiant, 
nepatinka, jog Vakarų valstybės < prancūzų pageidavimu, turėtų 
vėl atsiranda Azijos fronte. Jei j dalyvauti trijų Indokinijos vais
tas reikalas pajudins Indiją iš j tybių atstovai, o Korėjos—Šiau-
apsnūdimo, tai tas reikalas (Pa-1 rės ir Pietų Korėjos bei kitų są-i 
kistanui pagalbos davimas) bus \ jungininkų pusėje kariavusių Į 

'm buvęs Indijai naudingas. Į kraštų atstovai. 
MalaJŲ komunistų = = = = = = = = = = = = ^ ^ 

vadovybė pabėgo VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 

nio knygą ,,Draugo" kultūros 
priede sausio 23 d. buvo išspaus
dintas išsamus B. Babrausko 
straipsnis ,,Visų vardu". 

SINGAPORE, vas. 12. — Bri
tų saugumo organai Malajuose 
džiaugiasi didžiausiu kovos su 
komunistų partizanais laimėji-

— Popiežiaus Pijaus XII sveikata kasdien stiprėja. Vakar 
jis ilgokai kalbėjosi su valstybės sekretariato vadovais apie bėga
muosius reikalus. 

— Prez. Eisenhmver pasiūlius, gruvė JAV avbervatoriu vyks
mu — Malajų kompartijos vy-į ta pavasarį į Korėją su reikalais susipažinti, kad grįžę galėtų pa-
riausioji būstinė perkelta į Su
matros salą Indonezijon. Iš ten 
per Malakos sąsiaurį bus bando
ma vadovauti dar likusiems par
tizanams susisiekiant su jais lai
vais. Bet tai jau nebus taip, kaip 
buvo ikišiol, nors dabar yra tiek 
patogu, kad galima susisiekti su 
vyriausiais direktyvų centrais 
per kom. Kinijos ambasadą In
donezijoje. 

pasakoti tautai ka patys matė ir girdėjo. 
— Prisipažįstamą, kad kaikurios žinios apie vokiečių bruzdĄ- \ R-usUa turinti sandėliuose 

jimus sovietinėje zonoje buvo perdėtos — nėra abejonės, kad ko
munistai turi pilniausią kontrolę. 

— Belgijos parlamentas baigė ratifikuoti Europos armijos 
paktą. Tai jau yra padariusi Olandija ir V. Vokietija. 

— Formozos šaltiniai skelbia, kad Kinijoje prie Indokinijos 
sienos jau parengti aerodromai ir lauktina greit Kinijos aviacijos 
įsikišimo į Indokinijos karą. 

— Neutraliųjų komisija Korėjos armisticijai prižiūrėti atsi
sakiusi tirti sąjungininkų skundą dėl neteisėto lėktuvų ir karo 
medžiagų įvežimo į Š. Korėją. 

Jei gandai tikri dėl Korėjos 
konferencijos, tai ji galės greit 
įvykti, nes būtų pašalinta didžio
ji kliūtis dėl Sovietų Rusijos sta
tuso toje konferencijoje. Bet tai 
nebus penkių „didžiųjų" konfe
rencija, bet Korėjos taikos kon
ferencija, kurioje visi penki „di
dieji" betgi dalyvaus. 

Vakar posėdžiui pasibaigus 
būta įspūdžio, kad norėto susi
tarimo nepasiekta ir jau buvę 
apsispręsta pradėti konferenciją 
baigti. 

Šiandien pradedama kalbėti 
Austrijos reikalu, o rytojaus po
sėdis būsiąs dar skirtas Vokie
tijai, kad būtų galima suvesti 
balansą — konstatuoti pasitari
mų nepasisekimą. 

Vakar vakare buvo vakariečių 
banketas Molotovui pagerbti. 

Dulles sekretariatas praneša, 
kad iš R. Vokietijos gyventojų 
gauta apie 500 laiškų, raginan
čių nenusileisti Molotovui dėl 

I laisvų rinkimų Vokietijoje pra-
j vedimo. 

Paskutinės žinios iš Berlyno 
praneša, kad šiandien bus du po
sėdžiai — viešas Austrijos rei
kalu, o slaptas priešpiet tęsti va
karykščio pasitarimo. 

Sovietų bombos 
STOCKHOLM, vas. 11. —Sve 

dijos generalinio štabo leidinys 
apie atominių ginklų raidą tei
gia, kad Sov. Rusija pagamina 
per metus iki 100 atominių bom 
bų ar kitokių šaudmenų sunkes
nio ir lengvesnio tipo. Visokių 
tipų atominių šaudmenų Sov. 

iki 
kelių šimtų 

Tolimesni atominių ginklų to
bulinimai Sov. Rusijoj ir Ame-1 į ^ ą 
rikoj siekia pagaminti tokią van
denilio bombą, kuri galėtų būti 
lėktuvais pervežta. 

Rhee sulaužytų paliaubų sutartį 
ir kariauti pradėtų, nors jis apie 
tai ir nuolat kalba. 

Jis taipgi paneigė gandą, kad 
Syngman Rhee pasiūlęs siųsti 
Indokinijon dvi jo divizijas, bet 

sa 

turinti daugume 

vyksta Pabaltijo komiteto ap-, Kai firmų vadovybės panoro 
klausinėjimai ir Lietuvos skriau sustabdyti veiklą ir išvežti euro-
da pusėtinai išgarsinta. piečius tarnautojus bei turtą, tai 

Prelato Belą Vargą invokacija į P*511* e- J°S [_**"* n e g i 

ma: buvo Įsakytą dirbti su nuos-
Vengrų Tautinės Tarybos pir-| toliais. Tų firmų akcininkai ką 

nebenorėjo nieko sakyt i7kad a niininkas prelatas Belą Vargą, n o r s begali tikėtis gauti tik Mao 
žurnalistai priminė, jog pradžiai ] b u v o P* k v i **** a t k a l b ė t i ™<>' į režimui pranykus arba jam poli-

kaciją pradedant senato posėdi į tiką pakeitus. Šiomis dienomis 
vasario mėn. 8 d. Jis pasinaudo-' griuvo ir Jardine, Matheson & 
jo tąja privilegija kardinolo Co., atstovavusi didžiausias bri-
Mindszenty pasmerkimo penkių] tų kapitalo investicijas į rytus 
metų sukakties proga. Toje in-1 nuo Suezo kanalo, 
vokacijoje prisiminta ir kiti So- . 
vietų pavergti kraštai. Jo invo- S c e l b o s v y t t a U S y b e 
kacijoje buvo ir šis posmas: 

„Savo maldoje mes jungia 
mės su mūionų tyliomis invo- ROMA, vas. 12. - Naujoji Ita 
kacijomis, kurios į Tave, Vieš. " jos vyriausybės su premjeru 
patie, kyla iš tamsių kalėjimų Scelba jau sudaryta ir prisaik-
požemių už geležinės uždan-! dmta. Atstatyta De Gasperi koa-
gos, iš tolimiausių vergų sto- j "cija, tik respublikonų partija 
vykių ir iš slaptosios policijos neįeina į kabinetą, bet balsuos už 
kankinimo kambarių. Išgirsk, Į vyriausybę. 
Viešpatie, jų maldas ir išlais- ^ 1 4 k r i k š č d e m okra tų mi-
vink juos nuo pikta". nisterių yra 4 Saragato socia-
Minima invokacija, be abejo, listai ir Z liberalai. Saragatas 

pagerbti ne tik kardinolas Mind- yra vienas iš vicepremjerų, bet 
szenty ir kenčianti vengrų tau- nevaldys jokios ministerijos. Li
tą, bet ir visos persekiojimus beralams atiduota švietimo mi-
kenčiančios Sovietų pavergtos nisterija. Užsienio reikalų mi-
tautos. nisterija valdys krikšč. dem. 

, , Piccioni, Amerikos draugas, At-
Kongr. Kersten balsai , ' _ 

lanto pakto ir Europos armijos 
Lietuviams gerai žinomas; pakto šalininkas. Esą sutarta 

kongr. Kersten vasario 8 d. vėl j kaip galima greičiau Europos ar 
pasakė Atstovų Rūmuose kalbą mijos paktą ratifikuoti, ypač kai 
sovietų pavergtųjų tautų reika- nepasisekė Berlyno konferenci-
lais. Prašydamas pavesti jo va- ja. 

užtektų ir vienos divizijos 
To gando tikrumu niekas ne

abejoja, tik amerikiečiai taip 
lengvai leidimo nenori duoti, nes 
iš Korėjos nori ištraukti savo 
dvi divizijas. 

Japonija pasinėse 
atsiginklavimo keliu 

TOKIO, vas. 11. — Parlamen
to sesiją atidarydamas Japoni
jos imperatorius aną dieną pra
nešė, kad valstybei teks gyventi 
susispaudus. Kodėl tas susispau
dimas reikalingas, paaiškėjo po 
premjero Yoshidos kalbos ir pa
mačius naują biudžetą: mažina
mos civilinės išlaidos, kad būtų 
paremtas bepradedąs augti Ja
ponijos atsiginklavimas. 

Jei viskas vyks pagal planą, 
tai Japonija 1954 m. turi suor
ganizuoti 258 lėktuvų aviaciją 
su 7,200 vyrų ir 6 lakūnų apmo
kymo mokyklomis, karo laivy
nas turi pasiekti 93,000 tonų ir 
16,000 personalo, o sausumos ka 
riuomenėje turi būti 139,000 vy-

Socialistai ir progresyvinė par 
tija labai piktai reagavo, net ple
pėjo, kad Yoshidos biudžetas su
rašytas JAV ambasadoje, bet ir 
jie tylomis pripažįsta, kad šūkau 
ja tik dėl mados, kad nori Ame
rikos kariuomenės, pasitrauki
mo, kuris yra galimas tik savo 
pakankamą karinę jėgą turint. 

Susispaudus gyventi japonui 
ne naujiena (jis ir dabar tik mi
nimumą teturi), bet jam širdį 
maloniai kutena, kad Japonija 
vėl turės savo laivyną ir aviaci
ją, su Amerikos pagalba pasta-

• Atstovų Rūmams patiektas 
įstatymo projektas uždrausti ko 
munistines organizacijas., 

Kalendorius 
Vasario 12 d.: Septyni ser-

vitai. Senovės: Gintenis ir Dei
mantė. Lincolno diena. 

Vasario 13 d.: šv. Kotryna 
Ricci. Senovės: Rauda ir Ugnė. 

dovaujamai Pabaltijo komisijai 
ištirti ir kitų sovietų pavergtų 
tautų likimą, Kersten priminė 
valstybės sekretoriaus Dulles pa 
reiškimą, padarytą Pabaltijo ko
mitetui pradedant darbą pereitų 
metų lapkričio mėn. 30 d. 

Dulles tada pasakė, kad „mes 
einame prie derybų stalo su so
vietais ne savo principų išsiža
dėti, bet kad mūsų principai vy
rautų". Kersten priminė, kad 
Berlyno konferencijos eiga rodo, 
jog Dulles ten JAV nusistatymą 
atkakliai vykdo — ten Amerikos 
principai nepardavinėjami. Kers 
ten reiškė viltį, kad visi geros 
valios žmonės abejose ge'ež n V 
uždangos pusėse atsilieps į Dul
les gilų tikėjimą žmogaus lais
ve. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šaltoka. 
Saulė teka 6:52, leidžiasi 5:20. 

Mario Scelba 
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SO. BOSTONO ŽINIOS 
Vesario 16 d. minėj?ma3. kunigai prašė parapiečius sku

biai duoti kraujo sunkiai ser-
jvyksta sekmadieni, vasario 14 c e n t i c m B ^ t u v i a m s . Abu kar-
d., 2 vai. p. p. So. Boston High t u a t s i r a d o u ž t e n k a m a i mūsų 
School auditorijoj. Minėjimą t a u t i e č i U t k u r i e k r a u j o d a v ė . 
rengia ALTarybos Bostono sky 
rius. Ten pagrindinę kalbą sa- Adv. J . Grigalius 
ko J. E. vysk. V. Brizgys. Bus su šeima So. Bostono liet. pa-

Vid. Vakarų Sporto Apygardos pranešimas Nr. 5 
1. Vid. Vak. Sporto Apygardos 

veiklos planas pirmajam 1954 
metu pusmečiui 

W S Apygardos komitetas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas 
su Vyr. FASK ir siekdamas ko 
daugiau suintensyvinti ir išpopu 
liarinti sportinį judėjimą, yra 
numatęs sekančią apygardos 
sportinės veiklos programą pir
majam 1954 m. pusmečiui: 

a) apygardinęs kamuolio žai
dimų pirmenybės (kovo 27 — 
28 d. Detroite), 

b) apygardinės stalo teniso 
pirmenybės (balandžio mėn. Cle-
velande), 

c) apygardinės Cross country 
(lauko — miško bėgimas) — ba 
landžio pabaigoje Chicagoje, 

d) tarpmiestinės lengvosios a t 
letikos rungtynės Chicaga — 
Clevelandas (Clevelande), 

e) apygardinės lengvosios at
letikos pirmenybės (birželio ar 
liepos mėn. Chicagoje), 

f) sportinio pasitobulinimo bei 
teisėjavimo, kursai Clevelande 
(vietinio pobūdžio tik clevelan-
diečiams). 

Tikslus paskirų varžybų lai
kas bei vieta bus atskirais pra
nešimais paskelbta vėliau, galu
tinai susitarus su rengėjais. 

2. Apygardos komitetas kvie
čia visus apygardos sporto klu
bus glaudžiau bendradarbiauti 
su komitetu, pareiškiant savo 
nuomones sportiniuose klausi
muose bei patiekiant įvairius pa
siūlymus bei planus. Taip pat 
klubai prašomi informuoti apy
gardos komitetą apie savo spor 
tinę veiklą, kaip įvairias varžy
bas, išvykas ir pan. Pakar tot i 
nai pranešam, kad apygardos ad 
resas yra šis: Algirdas Nasvy-
tis, 1380 Ansel Rd., Cleveland 
6, Ohio. 

Viduriniu Vakarų Sporto 
Apygardos Komitetas 

VIDURIO VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS PRANEŠIMAS 

Nr. 6 

Pagal iš anksto padarytą su
sitarimą ta rp W S Apygardos 
Komiteto ir Detroito LSK Kovo 
šių metų apygardinės kamuolio 
žaidimų pirmenybės yrapaves-
tos pravesti Detroito LSK Ko
vui š. m. kovo 27 — 28 d. Det
roite. 

Pirmenybių programa: krep
šinis vyrams, krepšinis jau
niams, tinklinis vyrams ir tinkli
nis moterims. 

Dalyvių kvalifikacija. Pirme
nybėse gali dalyvauti tik apygar 

' dos ribose esą ir Vyr. FASK-te 
registruoti lietuvių sporto klu
bai. Kiekvienas žaidėjas privalo 
būti registruotas Vyr. FASK-te 
ir turėti ati t inkamą sportininko 
registracijos kortelę. Jaunių gi
mimo datos riba yra 1935 m. 
sausio 1 d. 

Smulkūs pirmenybių nuostatai 
bus apygardos komiteto atskiru 
aplinkraščiu išsiuntinėti visiems 
apygardos ribose esantiems 
sporto klubams, gi tolimesnės 
techniškos informacijos ir skel
bimai pavedama atlikti pirmeny
bių rengėjams — Detroito LrSK 
Kovui. 

Vidurinių Vakarų Sporto 
Apygardos Komitetas 

Trumpai is visur 
— Litupuica stebina ameri

kiečius. Tęsiant mokslo studi
jas , daug lietuvių studentu pas
kutiniu metu iš Chicagos persi
kėlė į Illinois un-tą Urbanoje. 
Neseniai pasibaigusiose un-to 
studentų krepšinio pirmenybėse 
lietuviai iš 120 komandų, daly
vavusių pirmenybėse, pasiekė 
trečią vietą. įveikę ketvirtbaig-
mėje stiprų agrikultūros studen-

! tų "Fa rm House" vienetą 47:43, 
lietuviai pusiaubaigmėje turėjo 
pasiduoti Sigma Chi komandai 

< 62:35, kuriai vadovavo un-to 
rinktinės žaidikas M. Hooper. 
Šiose pirmenybėse Lituanicą at
stovavo Babickas, Bakaitis, Dir-
vianskis, Gaška, Krikščiūnas, 
Pabarčius, V, Variakojis, Vai-

I čius, Zubkus ir A. Žemaitis. 
Lituanieos tinklininkai pa

sirodė dar sėkmingiau, kai jie 
un-to pirmenybėse iš 42 dalyva
vusių komandų tapo nugalėto
jais. Lietuviai baigmėje gana 
lengvai nugalėjo kiniečius 2:0 
(15:13, 15:6). Ypatingai puikus 
A. Bakaičio kirt imas ir koman-S 
dinis susižaidimas prisidėjo prie 
Lituanieos pergalės. Lietuvius 
atstovavo ir t aurę laimėjo: Ba
bickas, Bakaitis, Dirvianskis, V. 
Germanas, Variakojis, A. Žemai
tis ir Zubkus. 

Renkamas geriausias spor
tininkas. Ateitininkų žurnalo 
"Ateit is" vadovybės pastango
mis šiais metais pirmą kartą lie
tuvių tremties istorijoje yra ren 
karnas geriausias 1953 m. lietu-

I vis sportininkas tremtyje. Rinki 
muose dalyvauja visi lietuvių 
laikraščių sporto skyrių redak
toriai. Rinkimai baigsis vasario 
14 d. ir sportininkas-ė, surinku-! 
si balsavimuose daugiausia taš
kų, bus pagerbta at i t inkama do-; 
vana per sekančias lietuvių spor 
to žaidynes. Šių rinkimų pasek
mės netrukus bus paskelbtos 
spaudoje. 

-Lituanicą vyksta Detroi tas . 
Veiklieji lietuviai studentai iš 
Urbanos vyksta krepšinio rung
tynėms į Detroitą. Paskutiniu 
metu Detroito Kovas pagyvino 
savo veiklą ir turėjo visą eilę 
nasirodymų. Šių krepšinio rung 
tynių turėtų nueiti pažiūrėti kiek j 
vienas detroitietis ir savo daly- Į 
vavimu paremti jaunuosius ko-
viečius. Rungtynės įvyks šešta-, 
dienį, vasario 20 d., 7 vai. vakJ 
Holly Redeemer School sporto 
salėje prie Vernon Highway ir j 
Junction Ave. 

— Dalyvaus Gintaro klubo va 
kare. Jaunos, bet jau spėjusios į 
pasižymėti ir atkreipti daugelio 
dėmesj, baleto šokėjos Nijolė 

įdomi meno programa. 
Tą dieną 10 vai. pamaldos 

skiriamos u?, Lietuvą ir jas lai
ko kun. V. Paulauskas iš Law-
rence, Mass. 9 vai. pamaldos 
skiriamos iaunimui. Mišias lai-

rapijos reikalams paaukojo 50 
dol 

A u g u s i s ir I e v a Sanda i , 
gyvenr 33 Pearl St.. Dorches-
ter, Mass., vasario 13 d. šven
čia 50 m. vedybin ;o gyvenimo 

ko ir pamokslr sako vysk. V. g u k a k t . T a p r o g a p a r a p i j o s 

Brizgys. bažnvčioje 9 vai. ry to įvvksta 
Vasario 6 d. per Stp Mm- p a m a l d o s > 0 k u i n a m u o s e j u 

kaus radijo valandėle kalbėjo v a i k a į r e n g i a v a i š e 8 g a n d a i y r a 

Tel. Buto GRaceland 2-9203 
2336 West Chicago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWRST MEPICAL CKNTEH 

Tel. ARraitage 6-0161 
Vai. 1—3, 7—9 p.p. pirmai. . 

antrad., ketvlrtad., penkta i 
10 v. ryto — i v. p.p. t iečiad. 

Į 2 -~ 4 v. p.p SoStad. 

Tel. ofiso VI. 7-6583. rex. R R 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS! 

2201 West Cermak Road 
/AI, .: 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak 
Oediad. tr sekmad. ofisas uždaryta*. 
S«Stad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 

Readd. 3241 W. 66th PLACE 

DR. IRENA KURAS 
SPEC. KŪDIKIŲ LR VAIKŲ 

LIGŲ 
7156 So. We»tern Ave. 
(MEDICAL. BtTILPING) 

Plrmad.. antrad., ketv. ir penktad 
nuo 3—5 p. p. Ir 6-^8 v. v.; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; seStad. l0-*-lI v. p. 
ir nuo 1—3 v. p. p. 

Ofice trlet. IlFpiihlir 7-11«* 
Namu telef. WAlbrooli &-S765 

uolūs katalikai, seni lietuvių pa 
rapi.ios darbuotojai. Jie yra iš
auginę gausią šeimą. Jubilėjaus 
proga linkime ilgiausiu meti ' ! 

Juozas ir Kotryna Rudžiai 
vasario 13 d. mini 25 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį. 

apie šį minėjimą Alto Bos
tono skyr. pirmininkas adv. J. 
Grigalius, o per melodijos ra
dijo valą ndą ALTo Bostono 
skyr. sekretorius P. Jančiaus
kas. 

Vasario 16 d., antradienį, pa
rapijos bažnyčioje bus pamal
dos, o po to minėjimas jauni- Serga P. Bliumas 
mui. Pamokų parapijos mokyk Iš Panevėžio kilęs uolus lie-
loj tą dieną nebus. I tuvis mokytojas Pe t ra s Bliumas, 

šiuo metu dirbąs Bostono šešt. 
lit. mokykloj, nuo 1953 m. spa
lio 30 d. sunkiai serga ir guli 
Carney ligoninėj. Linkime svei
katos ! 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampa. 47-tos ir Damen Ave.) 
Vai. Kasdien nuo 6-9 vai. vak. 

Šeštadieniais 2-4 vai. vak. 
Kitu laiku pagal susitarimą 

Telef. ofiso LAfayette 3-6048 
Rcz. FRonticr 6-0814 

TVl. ofiso TA. 7-5RS7. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIKCTNSKAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 8 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:S« 

. v. ISskyrus trečiad. Ir sestad. vak 

Tel ofiso HE. 4-5849. rez H E 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 

DR. R. P. LUTKUS 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
7013 SO. VVESTERN AVENUE 

VVAlbrook 5-4353 
Egzaminuoja akis ir pritaiko akinius. Pa
keičia stiklus ir rėmus. Valandos kasdien 
iuo 6:30 vak. iki 9:00 v. v.; Sestad. nuo 
10:00 v. ryto iki 4:00 v. po pietų. Tre-
Čiad. uždaryta. 

Tel ofiso GR. 6-53?9. I»R. 6-4712 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 We»t 63rd Street 
(kampas 63 ir Artestan) 

ftv. Kazimiero minėjimas 
šiais metais bus dviejų dalių. 
Tam minėjimui skir ta meninė 
programa bus atlikta vasario 
21 d. Kovo 7 d. minėjimo ne
gali būti, nes tą dieną Cambrid-

Val. Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 ir 7-» VAI.. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. I. 
l e i tad . nuo 2—4 vai. popiet. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

. FL TALLAT-KELPSA 
DR. E. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Maronette Parko ofLsas. For4o< 

Medical Arta Rldg 2656 W. 63rd 8< 
<kampas Washtenaw ir 63rd). Vai 
Pirm., penkt h—8; antr ir ketvir* 
6—8:10; ftest S—6; treč: uždaryi; 
TeKrfnaa* — PRoapect 6 - H:»4H 

CfcMVD otlstis: 5002 \V«*t l«th B* 
Vai.: pirm., treč., penktad. t—*:t<i 
antr.. ketvirt. 5—8:80; fteftt I i — l 
Telef. TOwnhiill 3-06R6; nami, t«*1»* 
HKmlock 4-7O80. 

Kitu laiku susitarus 

Tel. ofiso BK. 4-212S, re*. PR. 6.846 

DR. V. P. T U M A S O N I S 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

Spec. chiruririnfts Ilgos 
6255 South YVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 4—8 va* 
Sestad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 
Tel. ofiso: PAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
VaL 1 Iki 4 • . p. p. Ir 6—8 • . vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Ofisas Ir rezidencija—TArds 7-8 62 
ir TArds 7-7410 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 

Antr. 1-&, treč ir fieSt. pagal sutarties 

Dr. K. V. Čepas, 
ąe įvyksta Federacijos seime- i žinomas lietuvių skautų vei-
lis. kėjas, gavo apmokamą darbą 

Kovo 4 d., ketvirtadienį, 9 j pas amerikiečius skautus — yra 
vai. ry to bus at i t inkamos pa- paskir tas prie Blue Hill esančios 
maldos su pamokslu. stovyklos vedėju. Ten dr. Čepas 

. . . . . „ išsikelia su šeima gyventi. 
Atsiliepia i prašymus 

Neseniai du kar tu parapijos 

Lipčiūtė ir Violeta Karosai tė da 
lyvaus Gintaro sporto klubo va
karo programoje. Vakaras įvyks 
per Velykas, todėl visus sporto 
bičiulius Gintaras prašo tą va
karą rezervuoti jiems. J . V. 

A. B E N I U L I S i r 

A. S T A N E V I Č I U S 
Atlieka perkraustymus, pervežimus 
ir. automobilių lyginimų, dažymų ir 
taisymo darbus 

Kreiptis perkraustymals telefonu 
S E 3-2146 arba BI 7-7075 

Taisymais telefonu SE 8-2146 arba 
K E 8-3092 

1835 Canalport 

DRAUGO TARNAUTOJA (jau
na lietuvių pora) ieško 3—4 kam
barių buto Brighton arba Mar-
ąuette Parko apylinkėje. Turintie
ji prašomi šaukti nuo 9 vai. ryto 
iki 4:30 vai. po pietų. 

Vlrginia 7-6640 

(Nukelta į 6 pusi.) 

DR. JUZg AGLINSKAS 
GYDYTOJA IK CHIRURGE 

Vaikų ir Moterų Ligos 
5159 South Damen Avenue 

Plrmad., trečiad. 10—4; antrad. ir 
penktad. 10—1 p.p. ir nuo 6—9 v.v. 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — Ptt 6-7800 
Namų tel. — TR 4-1765 

TeL ofiso UR. 4-fiCftB. re«. P U 8-7SS3 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvlrtad. ir aekmad. 

A U T O M O B I L I U T A I S Y M A S ^ 
G A R A N T U O T A S D A R B A S 

Tel. oflao WA 8-3OO0, rez. CO 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
Vai. (išfkyrua feeštad ir aekmad.) 
nuo 1 iki 4 v. p.p.: 7—9 v. vak 
Ligonius priima tik pagal susitarimą. 

Bes . : 10838 So. Wabash Avenue 
« ' • 

Ofiso valandoms skamb. YA. 7-3r>2l> 
DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIŲ LIGOS 

Ligonius priima antrad. 6:30—8:30 ir 
šeštadion. nuo 4—6. Kitu laiku pa
gal susitarimą. Tel. CLiffside 4-5651. 

4038 Archer Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0600, re*. VI. 7-7301 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Spec. moterų ligos ir akušerija) 
4 0 5 5 A r c h e r A v e . 

Kampas Archer Ir California Ave. 
VAL.: 2—4 Ir 6—9 v. p. p. 

išskyrus sekmadienius. 

Telefonas P I U man 5-8277 

DR. I. L MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 South Parnell Ave. 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v. • . 

išskyrus trečiadienius. 

H l dson 3-2000 
Rezidencijos: CEdarcrest 3-2821 

DR. JOHN MOCKUS 
D A N T I S T A S 

7 5 5 0 S. H a l s t e d St . , C h i c a g o 20,111. 
Valandos pagal susitarimą 

1 iki 4 ir 6 iki 8 
Uždaryta trečiadieniais 

Di*. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
Ligonius priima pagal susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1321, 
Jei matail iepia — Vlnconnes 6-S9'iO 

Kasdien nuo 6:30 iki 8:S0 
S.stadi .niais nuo 4 iki C. 

Ofiso ir buto tel. HEmlock 4-5815 

- DR. A. NARBUTAS 
j Oflao LAfayette 3-1707. Rezidencijos G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A I 

Fi l lmore 3-8614 (Maywood. UI.) ^ g ^ W e s t w i l A v e n u e 

I DR. S. GEsTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

širdies, vidaus ir vaikų ligos 

DlrbtuvS atidaryta nuo 2 T. po pieta 
Iki 9 vai. vakaro 

M. ČESAS 
5842 So. Green 84, (k ieme) 

TeL WEntworth 6-8699 

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

U WGFS stotie* — Banga !»•<» 
PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:80 vaL ryte 
7121 SO. ROCkU'Kl.L ST. 

Chicago 89, OI. H£mk>ck 4-8418 
ttJTTAD. 8:80 iki 9:80 ryte 

PIRMADIENIO vak. nuo 7—A * 
Sekmad. 8:80—9:80 v. r. IŠ •totle» 

WOPA — 1490 UI. 

Sąryšy su Kersteno rezoliu
cija y ra aktualu žinoti kuodau-
giausia apie baisius komuniz
mo darbus. Knygoje 

Raudonasis Siaubas 
yra ryškiai pavaizduota sovietų I 
klastingos politikos užkulisiai, 
laisvojo pasaulio atžvilgiu ir jų Į 
žiauraus teroro darbai. Nedel
siant įsigykite šį leidinį, kuris 
gaunamas "Draugo" Administ
racijoje, 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, Illinois 

Kaina $1.25 

PERKRAUSTYMAI 
F. KASPERAVIČIUS 

1314 So. 51 Ave., Cicero, UI. 
Nuo 6 vai. ryto iki 3:3<t po pietų 

skambinti tel. TO. 3-1262, vSliau TO. 
8-8891. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS — 
STIPRIAUSIOJI TAUPYMO ĮSTAIGA 
SUTAUPOS PAS STANDARD FEDERAL 
YRA SAUGIOS, NES 

| Daugiau kaip $32,000,000.00 a rba 9 5 % visų narių 
santaupų investuota į Amerikos valdžios bonus ir 
Veteranų Namų Statybos Paskolas, š ios paskolos 
ligi 6 0 % y r a JAV vyriausybes garantuotos . 

2 Atsargos ir pertekliai sudaro d a u g i a u negu 
$3,450,000.00 a rba virš 10% visų narių sutaupų. 

4055 So. Archer Ave. 
(Kampas Archer ir California Ave.j 
Valandos nuo 2—4 ir nuo 6—8 po 
pietų kasdien išskyrus sekmadienius 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart S-4611 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta *atv8) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso tel. GUovetiill G-4020 
Rezidencijos Hl i top 5-1500 

Dr. Alexander i. Jav&is 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 We>t M a r ą u e t t e R d . 

Vai. 2 — 4 p.p. ir nuo 7—9 v. vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt.. 
penktad 6:30—8:30 v. vak. Antrad. 

i ld—12 vai. ryto. geštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

BENDRAS TURTAS VIRŠ $44,000,000.00. 

STANDARD F E D E R A L SAVINGS saugumas ir už indelius 
mokami aukštesni nuošimčiai padarys Jūsų ateitį saugesnę. 
Corporation apdraus ta ligi $10,000 00. 

ĮSTAIGOS VALANDOS: 
Kasdien, įskaitant šeštadienius, nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 

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

JUSTIN MACKIEVVICH, President and Manager 

FEDERAL SAVINGS 
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 -1141 
i 

Tel. ofiso PR. 6-38S8, rez. RE. 7-9189 

DR. A. JENKIKS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

K LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 \Vest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:80 
Iki 9 vai. .Trečiad. ir šešt. uždaryta 

GRovehill 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIV LIGŲ SPECIALISTĖ 

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

susitarimą, išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuette Rd. 

Tel. Ofiso LA 3-4»49; Buto CE S-77M 

DR. J. A. PAUKŠTYS 
DANTISTAS 

Priėmimo laikas nao 10 Iki I I nuc 
2 iki 6 vai. vak. Ir 7iki 9 vai vaV 

4 2 5 3 A r c h e r A v e n u e 
Whipple St, iejimaa 

OfLso telefonas — Bl shop 7-2525 

DR. AL RAČKUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 3 4 2 A r c h e r A v e n u e 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

keičia stiklu* ir rvmus. 
4701 S. Damen Ave., Chicago, HL 

šaukite — VA. 7-7S81 
Priima: vakarais 6 iki 9, fiestad. 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus 

Tel. ofiso PROspect «-t400; 
re* HEmlock 4-*8&* 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškevičfut£) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6560 So. Western Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 6—8 
v. vak. šešt. 1—4 p. p. Trečiad. ir 
kitu laiku tik susitarus. 

Tel. ofiso VI 2-1581, re*. VI 2-0742 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VV. Slst Str. 
Kampas Halsted ir 31-os gatvui 

Priėmimo valandos 2 — 4 p. p. Ir 
6—8 v. v. SeStad. 2—4 po piety 

Tel. ofiso PR. H-64 4(1. res. H K. 4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 We*t Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir SeStad. parai sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, re*. P R 6-665» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
II. / id 6600 a ArteMan A v e 

VAL. U v. r. Iki S p. p.: <—t v. * 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court. Cicero 
VA.L. antr.. ketv. 10 12. 2-*.7-» p.t 

penkt. 3—6. 7—!» p. p 
3147 S. Halsted St., Chicago 

VAL pirm., trec. i e s t I 
penkt. 10—12 ryt* 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Telefonas GRovehill 6-67S5 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Ofiso ir buto K*. OL. 2-1381 

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

1836 S o . 4 9 t h Ct„ Cicero 
Kasdien 10—12 ryte Ir 5—8 v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49U1 Ct. 

Telefonas KEliance B-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Uždarytu treeiad. ir šeštad. vakarais 

Tel. ofiso ir buto: OLympic a-415» 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 South 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—S v. ir «—8 v. vakare 
Sestadienais 12—2 v. ir S—B v. vak 

Butas 1604 So. 4ftth Avenue 

J? 

of iso telef. LAfayette 3-3210. Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie S-US68 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGft 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo l t -2 :S0 v. 
Vak. pirm., antr.. ketv irt 6-8:S0 • . 

Trečiadieni tik susitarus 

TeL OfLso OL 4-0253, re*. VA 7-63H* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHI 1U IK i r 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad., antr., ketv. Ir p e n k t 

6:30—8:30 vai. vakare. 
ŠeMadieniais 2—4 vai. popiet 

l i e s . 4420 So. Talman Avenue 

Tel. ofiso YA. 7-0564, re». MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 v ryto; nuo 
2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 Iki 8:80 v. v. 
^ ^ — III I I II I • • ! II • • ! I — 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso teL RKliance 5-4410 

Rezid. tolef. GKovehUl 6-0617 
Vaandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Trečiad. ir sestad Datai sutarti 

Ofiso tel. T R 4-60O0. Re*. R E 7-2780 
DR. J. STARKUS 

G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 
6 5 S W e s t 7 9 t h S t r e e t 

Bez id . 7 2 3 6 S o . B o c k w e l l S t r . 
Vai. pirm., antr., ketv. ir p e n k t 

1—4 Ir 7—8:10 vai. vak. 
Trečiad. ir šefttad. 9—12 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., šes 
tad. ir sekmad. tik pagal sutart}. 
Tel. ofiso YA. 7-4787. re*. P R , 6-1630 
Jei neatsilieps vlrsmlnetl telefonaL 

šaukite MIdwaT S-OOOl 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AXIŲ GYDYTOJAS 

25 metg patyrimas 
TeL YArds 7-4621 

Pritaiko akinius 
Kreivas akis 

ištaiso 
OfLsas ir akinių dirbt u v i 
756 \Ye*t S5th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo C iki 8. tre
čiad. nuo 10—12: sestad. 10—S p. p. 

. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. plrmad., antrad., ketvlrtad 
penktad. 9:30—12; 1:10—8 v. T 
trečiad. uždaryta, sestad. »:*0 ik 

12: 1:10 iki 6 vai. vak. 
i Anai 6-052S Plat i B l d * 

— 

DR. SRLMA E. SODEIKA 
O l T O M l T K I M T 

5 8 4 2 S. K e d z i e A v e . 
Tel. PRospect 6-26S& 

l 'neinimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

$AV\W& 
V 

* 
& 

& 
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Šnipų tinklo istorija JAV vyriausybėje 
JONAS BRAZDŽIONIS, Chicago 

Komunistų šnipu JAV istorija šnipu grupė padarė 30-40 slap- vyko į prekybos departamentą, 
laiko atžvilgiu skirstoma į tris tų susirinkimų. ; V. Frank Coe perkeliamas į fe-
laikotarpius: šnipų veikla vy
riausybės aparate prieš II pašau-
linį karą, karo metu ir karui pa
sibaigus. Sekant datomis ir pa
vardėmis, visa komunistų šnipų 

1935 m. Harold YVare užsimu- deralinę saugumo įstaigą, Wil-
šė, bet jo grupė dirbo toliau, i Ham L. Ullmann atėjo j iždo 
John Abt ir Lee Pressman ap-dept . , Nathan Silvermaster su
leido AAA ir persikėlė dirbti į grįžo į žemės ūkio dept., Lauch-
WPA, o Charles Kramer atsira- i Ii" Currie buvo pakviestas būti 

gauja koncentravosi dvejuose | do tautinėj jaunimo administra- prezidento administratyviniu a-
žieduose: pirmajam žiedui vado-1 ei joj (NYA), Victor Perlo — sistentu į Baltuosius rūmus. 
vavo, kaip patvirtina kongreso! Home Owners' Loan korporaci- ™®& m- 'Aom- šnipų istorija tuo 
komitetai, Harold VVare, kuriami joj. VVashingtonan pribuvo trys! charakteringa, kad tais metais 
priklausė Alger Hiss su savo j nauji kom. nariai: Edwin S. j vyriausybės ausys išgirdo pir-

Lietuvio širdžiai miela buvo skaityti žinias spaudoje apie; įstaiga valstybės departa- Smith buvo paskirtas į Nationa1 į m*J* aliarmą apie pogrindyje 

Džiuginanti reiškiniai JAV Kongrese 
MALDA UI LIETUVA SENATE 

of Economic VVarfare, National tiniai šnipai sukaupia visas jė-
Munitions Control Board, Exe- gas. Vasario mėn. įvyksta gar-
eutive Committee on Economic šioji Jaltos konferencija, kurio-
Foreign Policy ir kt. je Alger Hiss dalyvauja kaip 

1942 m. komunistų infiltraci- vyriausias patarėjas. Balandžio 
ja karo įstaigose dar padidėjo, mėn. San Francisco mieste gim-
Maurice Halperin, kaip vėliau sta Jungtinių Tautų Organizaci-
sužinota, taipgi buvo šnipų są- ja. JAV atstovų tarpe San Fran-
raše, pradeda dirbti labai augs- cisco konferencijoj matome Al-
toj karo įstaigoj Office of Stra-i ger Hiss, VVhite, W. L. Ullmann. 
tegic Service. V. Frank Coe tam- Liepos mėn. įvykusi Potsdamo 
pa Board of Economic VValfare konferencija baigiasi SSSR 
direktoriaus asistentu, o Owen naudai.'Baigiantis karui, SSSR 
Lattimore užima naują postą — žygiuoja mušti Japonijos. Kini-

Labor Relations Board — labai 
reikšmingai rolei atlikti, Nathan 

veikiantį komunistų pavojų, kai 
kom. VVhittaker Chambers rug
pjūčio mėn. 23 d. atvyko į Wa-
shingtoną pas valstybės sekre 

senatoriaus Paul Douglas pareiškimus Jungtinių Amerikos Vals-i mente (kitoje gatvės pusėje į 
tybių Senate ir jo įteiktąsias rezoliucijas, reikalaujančias, kad j vakarus nuo Baltųjų rūmų), 
Sovietų Rusija būtų priversta įgyvendinti savo pirmesniuosius 0 antrajam žiedui, kaip aiškėja1 G. Silvermaster atvyko dirbti 
įsipareigojimus, sutartis, ir kol ji to nepadarys, nedaryti su ja i § F B I s u r į n k t ų šaltinių ir kon-! Resettlement administracijon 
jokių naujų susitarimų. Tiek savo pareiškimuose, tiek rezoliu-, g r e s i o n a l i n i u k o m i t e tų patvirti-1

 R e x fo rd G. Tugwell žinioje, taip 
cijoje jis ir Lietuvą suminėjo. n i v a d o v a v o Nathan Gregory į p a t toje pat administraci joj , . . 

Džiaugėmės u* tebesidžiaugiame kongresmano Kersteno zy- f . •' • . . . . . . , Espionage Agent , k 
giais ir darbais. Labai svarbus yra ir jo paskutinysis žygis A t - Silvermaster su savo draugu , kaip šiandie išryškėjo, atsirado | _ l

n o i ± ^ 0 7 _ 
stovų rūmuose, nes kongresinio Pabaltijo komiteto darbo pra- Harry Dexter VVhite, kuris dirbo ir L. Ullmann. kuris priklausė 
tęsimu ir papildymu bus padaryta dar daugiau naudos Lietuvos iždo departamente (kitoje gat- šnipų grupei. Darant teismuo 

Deputy Director of the Office 
of War Information's Pacific 
operations. Senato vidaus sau

joj bruzda komunistinės jėgos. 
Chiang Kai-shek vyriausybė svy 
ruoja. Gen. George C. Marshalliu 

gumo komitetas sako, kad 1942 misija atvyksta į Kiniją. \Vash-
m. komunistai turėjo savo žmo-' ingtonas gauna iš minimos mi
nių 14-koj federalinių įstaigų. | sijos pranešimą, kuriame sako-

1943 m. komunistinių agentų ima, kad Kinijoj turi būti koa-

vo pažymėtos 27 pavardės. 

Šnipų veikla karo metu 
se kom. apklausinėjimus sužino
ta, kad VVhittaker Chambers 

ir kitų tautų išlaisvinimui. I vės pusėje į rytus nuo Baltųjų 
Šiandien pirmame dienraščio puslapyje skelbiame žinią, kuri rūmų), 

mūsų manymu yra reikšminga ir istoriška. Kad labiau pagerbtų \ Prieš U pasaulinį karą 
lietuvių tautą, mininčią Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 
akto paskelbimo 36 metų sukaktį, Jungtinių Amerikos Valsty- j Pirmoji komunistinė celė JAV persiuntimui į SSSR. 
bių Senato Vasario Šešioliktosios dienps posėdį malda pradėti ' vyriausybėje gimė 1933 m. ru- 1936-1938 m laikotarpyje į-
yra pakviestas lietuvis dvasiškis — prelatas L. Mendelis, Šv. Al-; denį, kada žemės ūkio departa 
fonso parapijos, Baltimore, Md., klebonas. Tai bus malda už j mente atsirado net 8 nariai, ku 
Lietuvą ir toje maldoje dalyvaus garbingieji Amerikos senato
riai. Šis pirmas, istoriškas įvykis mumyse turi sukelti ir pasi
didžiavimą, ir, svarbiausia, entuziazmą stipresniu vieningumu ir 
karštesnių užsidegimu dirbti Lietuvos išlaisvinimo darbą. 

1940 m. VVashingtone pradėjo 
, kurtis įvairios karo įstaigos. 

1935 m. pradėjo filmuoti vy- . . . 
r , . , , * Komunistines žuvys plauke į 

riausybės svarbius dokumentus . _ . * J . _ 
i sostinę. įsisteigė Tautine Gy
nybos Taryba (NDC), kurioj ka
ro finansų reikalams patarėju 

vyko: Sovietų Sąjungoj buvo ; b u v Q V i r g i n i u s F C o e 0 H a r r y 

atlikti dideli valymai, Ispanijoj D e x t e r W W t e g a y o p a a u g g t i n U 

- civilinis karas, Vokietijoj m ą i ž d o d e p t C i v U g ^ ^ C o n v 

PAGALBA LAISVES SIEKIANTIEMS 

Hitlerio įsigalėjimas. Amerikos mission išleidžia naują patvar-

partijos narys arba kitos sub-
versivinės organizacijos?" 

riems vadovavo Harold VVare, 
žemės ūkio atstatymo adminis-
tracijos (AAA) patarėjas, kilęs I k o m u n i s t a i koncentravo visas j k u r i a m e ^ k f t d ^ 
iš Rusuos, kur jis buvo gavęs s a v o j ė g a s į d a r b o u n i j a s i r d a r - ; &g vMmdMmMB t a r n y b o s 

įsakymą is Lenino dirbti^zemes ; b i n i n k i jos judėjimą. Komunis- , p o s t ą
J

t u r i u ž p i l d y t i p r a š y m e ų 
Amerikos Lietuvių Taryba jau per eilę metų kreipiasi į JAV Į u k l ° srityje. Jo motina Ella R. j tams veikimo sąlygos buvo pa-, k l a u s i m ą : - A r e s i komunistų 

parlamentarus, kad Vasario Šešioliktąją jie padarytų pareiški- • Bloor buvo vadinama "JAV ko- j lankios. Lee Pressman pasidarė 
mtu Kongreso posėdžiuose. Kad tų pareiškimų yra daug ir la- munizmo motina". Pirmai kom. ; CIO generaliniu konsulu, Na-
bai palankių Lietuvai, žinome iš oficialaus Kongreso leidinio celei priklausė: Lee Pressman, | than Witt — NLRB sekreto-
"Congressional Record", kuriame jie yra atspausdinami. Jau ke- Alger Hiss, John Abt, Nathan ; rium, Charles Kramer, tipingas 
linti metai Altas juos surenka ir "atmuša" į atskirą knygą, ir ją yVitt, Charles Kramer, Henry j VVare komunistinės celės narys 
plačiai paskleidžia. Tokių pareiškimų, atrodo, ir šiemet turėsime r j 0 u m s įr Nathaniel Wevl 
nemažai. Kaikurie parlamentarai savo kalbas pradėjo sakyti 
šią savaitę. 1934 m. komunistai plėtė po-

Senatorius Prescott Bush (iš Connecitcuf) Senate kalbėjo grindžio veiklą vyriausybėje, 
vasario 9 d. Tarp kitų dalykų, jis pacitavo valstybės sekreto- Alger Hiss pradėjo dirbti sena-
riaus p. Dulles pasisakymus Lietuvos reikalu ir džiaugėsi jo pa- toriaus Gerald P. Nye komitete 
lankumu pabaltiečių atžvilgiu. Savo kalbą jis taip baigia: 

"Mes tesime talkininkavimą laisvės siekiančioms tautoms vi
sur, patvirtindami šio krašto tikėjimą Atlanto Chartos principais 
ir visu žmonių teise sudaryti vyriausybę savo nuožiūra." 

Karas pasibaigė — šnipų keliai 
trumpėja 

FBI darbu užverstas. Dalis 

(municijos gamybos tyrinėji
me). Nathan VVitt įstojo į nau
jai sukurtą National Labor Re-

KOLOSALINIS BEGĖDIŠKUMAS 
lations Board. Victor Perlo, ku-1 v e i k l a b u v o k i e k s u s U p n e j u s i , 
ris taip pat, kaip tvirtina FBI, j t a č i a u k a i p p a t v į r t i n o savo pa-

Kongresiniame leidiny jau atspausdintas Atstovų rūmų na- b u v o aktyvus kom. šnipas VVare | r o d y m e VVhittaker Chambers 

toriaus asistentą Adolf A. Berle v e i k l a daugiausia pasižymi JAV jlicinė (Owen Lattimore irgi to
ra momerandumu "Underground Politikos, planų ir paslapčių iš- kią vyriausybę sudaryti siūlė 

uriame bu- davimu Rusijai. Tuo reikalu ak- 1945 m. vasarą) arba komunis-
tyviai dirbo jau žinomas šnipas tų vyraujanti vyriausybė. Šioj 
VVhite, Silvermaster, W. L. Ull- misijoj artimu Marshallio pata-
man (Pentagone) ir nauja figū- rėjų buvo ir Solomon Adler. Be 
ra — Harold Glaser, kuris tei- j to, Elizabeth Bentley, buv. 
kė informacijas iš iždo dept. kom. kurjerė, atvyksta į FBI į-
antram šnipų žiedui, kuriam va- staiga ir išpasakoja 11-kos me-
dovavo tuo laiku Victor Perlo, tų VVashingtone veikiančio ko-
Metų pabaigoje atvyksta iš An- munistų pogrindžio istoriją, 
glijos Klaus Fuchs. 

Su 1944 m. prasidėjo atomi
nės bombos paslapčių vogimo 
istorija. Šiai operacijai atlikti 
susiorganizavo atskiras šnipų šnipų pasitraukia iš tarnybų. 
tinklas ir veikė nelaikydamas 1 Likusieji stengiasi įsibrauti į 
jokių ryšių su sostinėje esan- UNO. Tuo laiku, kai dar buvo 
čias šnipais, kurie tuo metu Kinijoj Solomon Adler, Chiang 
pradėjo ruoštis pokariniam lai- Kai-shekui nutraukiama karinė 
kotarpiui. Komunistai ir jų parama. 1946 m. Alger Hiss da~ 
draugai lankėsi visose konferen- lyvavo UNO generalinėje an-
cijose, kur buvo nustatoma pi- samblėjoje Londone. VVhite ir 

1941 m. VVashingtone esantis niginė ir atstatymo politika. i Coe gauna tarnybos paaugštini-
komunistinis pogrindis pradėjo Gimė UNRRA. Kas buvo Euro- mus, Silvermaster tampa vy-

gavo tarnybą Labor Board'e, j veikti nauja kryptimi: ruošti poje, tas plačiausiai gali nu-! riaušių ekonomistu War Assets 
Nathan Silvermaster atvyko į I JAV paramą Rusijai ir vesti ka- šviesti, kad šioje pagalbos ir administracijoj, David Wein-
foaritime Labor Board. Kon- ' ro politiką prieš Vokietiją bei atstatymo organizacijoj buvo traub gauna vietą JT organiza-
gresiniai komitetai vėliau išaiš-1 Japoniją. Ir štai, Nathan Sil- prilindę tiek Kremliaus šalinin- , cijoj, Harold Glasser lankosi 
kino, kad įvykę ^neramumai au- j vermaster persikelia dirbti į kų, kad jų vien tik pavardes bū- UNRRA konferencijoj šveicari-

Board of Economic VVarfare, \ tų sunku sutalpinti keliuose pus- joj, o 1947 m. Glasser nuvyksta 
Victor Pelo atsiranda Office of | lapiuose. Toliau. Žinomoj Bret- į Triestą, kovo mėn. įvykusioj 
Price administracijoj, gi V. j ton Woods konferencijoj (pini- (Maskvoje) užsienių reikalų kon 
Frank Coe išvyksta į Londoną ginės politikos reikalu) dalyva- ferencijoj buvo paskirtas vals-
kaip finansų attachė, o Owen vo V. Frank Coe, Harry Dexter tybės sekretoriaus patarėju. 
Lattimore tampa prezidento pa- VVhite, VVilliam L. Ullmann ir ; Kovo mėn. 21 d. prez. Truman 
tarėju Kinijos reikalams, kad Nathan Gregory Silvermaster. išleidžia lojalumui patikrinti fe-

to, plieno ir tekstilės pramonėje 
buvo kaip tiktai virš paminėtų 
asmenų kombinacija. "VVashing
tone nors senųjų kom. šnipų 

rio p. Fred Busbey (iš Dlinois — Chicagos) ilgas ir išsamus ?rupėje, pasirodė National Re- j į , b u v o g a v ę s a p i e 500 doku-! pravestų tokią politiką kuri bū- Rugpjūčio mėn. įvyko Dumbar- deralinės valdžios tarnautojams 
raštas apie Lietuvą. Jisai jau iš senesnių laikų yra žinomas, covery administracijoj ( N R A ) . m e n t ų nufilmavimui ir persiun 
kaip energingas kovotojas prieš komunizmą. Jis yra ir kongre- David VVeintraub — aktyviau- j timui Rusijos agentams iš Al-
sinio Pabaltijo komiteto narys. Vasario 14 d. Chicagoj, minint šias šnipų gaujos narys vyriau-1 ger Hiss. Be to, Henry J. VVald-
Lietuvos nepriklausomybės šventę pasakys svarbią kalbą. Ra- s y bėj , dirbo Works Progress ad- j leigh 1949 m. paliudijo, kad jis 
šinyje, įdėtame "Congressional Record", minima garbinga Lietu- ministracijoj, kuriai vadovavo! perdavė šimtus dokumentų 
vos praeitis ir tas faktas, kad Lietuvos kunigaikštis Algirdas su
laikęs mongolų antplūdį 1362 m. Priminta ir tai, kad prieš ke
turiolika metų lietuviai pirmieji buvo paliesti Kremliaus agresi
jos ir dėl prarastos laisvės kovoja ir kovos. Būdamas kongre- m ' * ^ - • l M s i , , , M 

sinio Pabaltijo komiteto nariu, daug ką naujo sužinojęs apie So 
vietų Rusijos agresiją ir žiaurumus. 

Harry Hopkins. Vėliau pasirodė j Chambers'ui. Harry Dexter 
šnipų žiede ir Irving Kaplan. Be! VVhite, kaip dešinioji ranka iždo 

sekr. Henry Morgenthau, buvo 
daugiau kom. asmenų: Harry įtakingas patarėjas taksų poli-
Dexter VVhite gauna tarnybą iž- į tiką tvarkant, o Solomon Adler, 

Kongresmanas Busbey konstatuoja ir tą faktą, kad sovietų do departamente, Virginius j kuris taigi dalyvavo komunisti-
pretenzijos į Lietuvą yra klastingos. 1940 metų rinkimai Lietu- Frank Coe tampa pagrindiniu nėję akcijoje, buvo pasiųstas į 
voje įvykę po sovietų durtuvų teroru. Padavęs smulkmenų, kaip p a t a r ė j u įždo dep., Lauchlin K i n i J ą k a i P ° vyriausias 
ta "rinkimu" fabrikaciia vvkusi. daro tokia išvada: ' patarėias. 

JAV 
rinkimų" fabrikacija vykusi, daro tokią išvadą. 
"Ir Sovietu Sąjunga turi kolosalmį begėdiškumą reikalauti, C u r n e t a m P a W h l t e asmeniniu 

kad pasaulis tai priimtu, kaip teisėtus ir teisingus rinkimus, kurie draugu. FBI pranešimai sako, 
išreikštu laisvą lietuvi^ tautos valią." kad 1934 m. vasarą VVare kom. 

patarėjas 
1939 m. komunistai pradėjo 

smarkiau stiprinti savo įtaką 
VVashingtone. Victor Perlo at-

tų garantuota raudonųjų įsigalė-' ton Oaks konferencija, jos vyk- \ programą, kuri įsigaliojo 1948 
jimui Kinijoj. Harry Dexter i domuoju sekretoriumi buvo Al- j m. liepos mėn. 19 d. Ir štai kas 
VVhite tampa iždo sekretoriaus ! ger Hiss. Rugsėjo mėn. įvyko atsitinka: Victor Perlo, W. L 
patarėju ir Baltuose rūmuose ! Antroji Quebec konferencija, jo-
pagrindinės politikos vedėju j je, žinoma, dalyvauja ir VVhite. 
Rusijos, Japonijos ir kitų "karš- Kaip žinome, šioje konferencijoj 
tų punktų" atžvilgiu. Gruodžio j Rooseveltas ir Churchillis iš 
mėn. 15 d., po 8 dienų nuo | anksto nustatė pokarinės Vokie-
Pearl Harbor operacijos, VVhite j tijos žemėlapį, taip sakant 
gauna visus įgaliojimus tvarky- j svarstė taip vadinamą "Mogen-
ti iždo reikalus su valstybės thau planą", kurio autorium I mas iš valdžios apaarto. 
dept., kariuomene, laivynu ir už-1 buvo Harry Dexter VVhite. Ki- 1949 m. 14 komunistų parti-
sienio vyriausybėmis. Ryšium " tas šnipas — Harold Glasser ak-i jos narių buvo nuteisti už tai. 
su tokio augšto posto užėmimu, tyviai dalyvauja Montrealyje į- kad rengėsi padaryti perversmą. 
VVhite dalyvauja kaip iždo dept. I vykusioj UNRRA konferencijoj. , 1950 m. Alger Hiss nuvažiuoja 
atstovas šiose įstaigose: Inter- 1945 m. — didžiųjų tarptauti- i kalėjiman, Solomon Adler pasi-
departmental Committee, Board i nių sprendimų metai. Komunis- (Nukelt? } b pusi.) 

Ullman, N. Silvermaster, Harold 
Glasser apleidžia savo postus, o 
metų pabaigoje jau buvo paša
linti 38 federaliniai tarnautojai. 
Žodžiu, prasidėjo komunistinių 
šnipų ar jų bendradarbių gaudy
mas, apklausinėjimas ir šalini-

KRIMINALISTO DRĄSA 
Taip pat paneigiamas mitas apie tariamą 95 nuošimčių da

lyvavimą rinkimuose. Pasiremdamas gerai informuotais liudiji
mais apie tuos "rinkimus" Pabaltijo komitete ir apie tariamą 
Lietuvos prie Sovietų Rusijos prisijungimo procedūrą, jis klausia: 

'Ir tas kriminalistas drįsta reikalauti, kad pasaulis patikėtų ; į 
jo žodžiu, kad jo auka laisva valia atsisakė viso, ką mylėjo ir į 
dėl ko dirbo... ir prašėsi bei maldavo, kad ją pagrobtų bei paimtų į 
nelaisvėn," 

Toliau p. Busbey faktais nurodo, kokiomis aplinkybėmis at
siradusi tarpusavės pagalbos sutartis 1939 m., kaip, nežiūrint 
geros valios iš Lietuvos pusės, pakištas jai ultimatumas ir kaip 
jis prieštaraująs 1939 m. paktui ir kitų sutarčių nuostatams. Pri
menama, kad savo laiku vienas garsus Amerikos vyras pareiškęs, 
kad "vienos šalies kariuomenės buvimas kitos šalies teritorijoje 
sudaro prima facie agresijos įrodymą". 

Kongresmanas Busbey didžiuojasi Jungtinių Amerikos Vals
tybių laikysena Pabaltijo valstybių atžvilgiu. Jis esąs įstikinęs, 
kas Sovietų Sąjungos despotizmas negalės amžinai tęstis. Savo 
svarbų raštą baigia padrąsinimu tęsti pastangas iki Lietuvos ne
priklausomybė tapsianti realybe. 

Parlamentarų pareiškimai, gubernatorių ir miestų merų iš
leistos proklamacijos, amerikiečių spaudos palankumas — tai vis 
įrodymai, kad savo pastangose atkovoti laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą lietuvių tauta nėra viena. Ji turi daug ir galingų 
draugų. 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

K E L I O N E I 

Tu kalbi, kaip kunigas. Jau daug metų, kai aš Visi maisto šaltiniai užtrūko. VVeissas stovėjo sa-

Pavojinga būklė 
Dideliu susidomėjimu yra sekami įvykiai Indokinijoje. Kai

kurie politikai reiškia baimės, kad ten gali pasikartoti Korėjos 
karo istorija, nors prez. Eisenhoweris tokius teigimus energin
gai paneigia. Tačiau padėtis nėra be pavojų. 

R O M A N A S 

(Tęsinys) 
— Jis nepražus, tokiems sekasi. 
— Vargšas Aramas. Kartu mes visą pasaulį iš

nešiosim. Lorenzo, jos tokios negyvos. 
— Aha, ten ir moterų buvo. 
— Koks purvinas, pasenęs surūdijęs kanalo van

duo. Ar jis kada išeina iš čia? 
— Labai pamažu, Juliau. Bet mes galim padėt 

jam. 
— Kaip? 
— Išsprogdint. 
— Jos tokios negyvos...Lorenzo, ji paliko mane! 
Julius pridėjo kaktą prie turėklų. Lorenzo paplojo 

jam per petį ir Julių vėl perbėgo malonus šiurpulys, 
kaip pirmąjį sykį pajutus Lorenzo palietimą. 

— Kas buvo ji? Šiltas kūnas. Nuobodulys. Ar ji 
turėjo lovą su duknom? ' 

— Taip. 
— Jos visos turi. Reikia daug daugiau vyro gy

venimui užpildyt. 
— Bet tu nežinai. Tu negali žinot. 
— Mylėt vieną šiltą kūną, ar mylėt idėją, apiman

čią milionus, ir kovot dėl jos. Kas geriau, Juliau? 

paskutinį sykį kalbėjau su kunigu. Žinai, ko jis klausė į vo keturkampy, įdubusia akimi ir sukritusiais pečiais. 
Karo eiga, palaikiusi jų gyvybę, sunkė jo. Jis nenusi-
žemina ir pagalvot apie maistą man, su kartėliu gal
vodavo Julius. Aramo, mylimosios nepamiršo maisto, 
bet ir jos teturėjo tuščias rankas parodyti jam. Karo 
belaisviai nebegaudavo Raudonojo Kryžiaus siuntinė
lių. Ir, galiausiai, dirbtuvės vadovybė sumažino jų 
maisto davinį iki kampelio duonos ir dubenėlio vande-

manęs? Kur tu esi dabar? jis klausė. 
— Kur tu esi dabar? 
— Eime į tramvajų. 
— Palauk Lorenzo. Nuvesk mane į rinkos aikštę. 
— Per toli, Juliau. 
— Prašau,, aš noriu pamatyt, ar ji nepasikeitė. 
Lorenzo tvirčiau sugriebė jo ranką, ir Julius pa- m n g o s sriubos. 

si davė jam. 
— Gaila, kad tu truputį girtas, — išsitarė Lorenzo 

tramvajuje. — Kasžin, ar mes dar turėsim daug progų 
pasikalbėt. 

Julius užsnūdo nesupratęs ir įėjo į baraką parau
dusiomis akimis. 

Serioža mojavo laukan pro atdarą langą. Julius 
sustojo prie jo. 

— Kodėl tave atgal atsiuntė, nepatikai? 
Serioza. 

— Per plona buvau, — atsakė tolimas, trapus 
balsas. 

Julius įžiūrėjo prie moterų barakų liekną mergaitę 
balta akarele. 

15. 

Kur Julius bepasukdavo galvą, jo akis pasitikda- -
vo pageltę veidai, išdžiūvę lūpos, abuojos akys. Barake 
jie vaikščiodavo vos girdimai, kaip šešėliai, ir jų juo
kas panešėjo į džiovininkų skrepliavimą. 

Aramo akys vėl degė, kaip ligos metu, ir jo vis 
laukiniškesni pasakojimai nutrūkdavo pačiam vidury. 
Jis vienintelis dar tekalbėjo. Ivanas nebesėdėdavo pa-

| rietęs kojų po savimi, bet gulėdavo sulenkęs jas prie 
šaukė ) krūtinės, lyg jis nyktų grįždamas naujagimio padėtin. 

Michelis nebepuoselėjo savo pažandžių, ir jos vešėjo 
į abi šalis, dar labiau smailindamos jo veidą. Seriožos 
akys smigo vis giliau ir jo užkimę juokai priminė gri
masą lavono veide. Garbiniuotasai nustojo rašęs, o 
skautas apatinėj lovoj praleisdavo laiką nebyliai sėdė
damas. Jis nebešokdavo padėti šluoti grindų; niekas 
nebelietė jų, nors dulkės vertė juos čiaudėti. Baškyro 
čiaudėjimas išsiskirdavo iš kitų, kaip gailaus laukinio 
instrumento palietimas. Tik Lorenzo tebevaikščiodavo Juliaus pagirios, sutaupiusios jam dienos maisto 

davinį, perėjo į dusinantį silpnumą. Jo ranka vos be- ištiesęs krutinę, nuolat pasižiūrėdamas į sergantį Ju-
pataikydavo įdėti geležėlę tarp tekėlo ratų. Ir nors nie
kas jų nebetikrindavo, meistrai tebezujo aplinkui, 
kumščiu į pašonę žadindami iš snaudulio. 

lių, bet nepraverdamas burnos. 
t 

(Bus daugiau) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, C&LCAGO, ILUKotS Penktadienis, vasario 12 d., 1954 

VASARIO 16-to*ios PROGA 

Ohio valstybė švenčia Vasario Šešioliktąją 
Ohio valstybės gubernatorius 

Frank Lausehe Vasario 16 pa- ansambliui, minėjimu ir vaišė-
skelbė Lietuvių diena visai vals- mis. Pagrindinę kalbą pssakė iš 
tybei. Pa ts negalėdamas atvyk- Clevelando nuvykęs JAV LB Cle 
ti į iškilmingą minėjimą vasario velando r.nylmkės pirm. Stasys 
28 d. WHK salėje, gubernatorius Barzdukas. Meninę programą iš 
atsiuntė nuoširdi' sveikinimą ~ildė čiurlioniečiai. Nemažas cle-
raštu, kuris bus perskaitytas di- velandiečių bf.rys dalyvavo pa-
džiojo koncerto metu. maldose ir minėjime. 

Senatorius Thomas A. Burke, 
buvęs ilgametis Clevelando mė- AUKOS TAUTOS FONDUI 
ras. atstovaująs Ohio valstybę Clevelande bus renkamos šį sek-
vietoje mirusio sen. Robert Taft, macUenj, vasario 14 d., po na-
specialiai atvyks iš Washingto- mus. Vajaus komisija, kuriai pir 
no. D. C , ir pasakys trumpą mininkauja Balys Graužinis, pra 
kalbą Clevelando lietuviams. Gar šo clevelandiečius šį sekmadienį 
bingasis svečias kalbės prieš ta rp ir 5 vai. bf'ti namuose ir 
koncerto pradžią. Priimti aukų rinkėjus. Jei komi-

Dabartinis Clevelando meras sija dar kreiptųsi paramos žmo-' 
Anthony J. Celebrezze pažadėjo nėnvs, neatsisakykime ir pada-
taip pat dalyvauti lietuvių didžia rykime visa, kad šis vajus būtų 
jame konc3rte pats asmeniškai, kaip galima sėkmingesnis. Kiek-
o jei kas dėl svarbių priežasčių vienas dirbantysis turėtų nepa-
sukliudytų. tai atsiųs savo a t- Šykštėti at iduodamas savo me-

4 DIDŽIOJI KRYŽKELE", 

"Nusikaltimas ir bausmė", "Ora 
pro nobis", "Užgesęs sniegas", 
"Kiškučio vardinės", "Duktė", 
"Moters širdis"* ir kitos naujos 
ir įdomios knygos gautos Spau
dos kioske ir galima įsigyti kiek
vieną sekmadienį. S. G. 

Soliste Aldona Stempuzienė dalyvauja Vasario 16-tosios proga 
rengiamame didžiajame koncerte Clevelande, Ohio. 

stovą. 
Istoriniam Clevelando koncer

tui ruošiamasi pilnu įtempimu. 
Koncerto vadovas muzikas Al
fonsas Mikulskis dažnai repetuo-

t,-nę duoklę 
darbams. 

Tautos vadavimo 

LITUANISTINE VYSKUPO 
VALANČIAUS 

ja su ansambliu ir solistais. Ren mokykla Lietuvos nepriklauso-
giamasi generalinei repeticijai su mvbę mini šį sekmadienį lietuvių 
Clevelando simfoniniu orkestru, salėje. Programoje: t rumpas 

Ir lietuviškosios visuomenės patriotinis žodis, "Eina gar-
susidomėjimas šiuo koncertu yra sa s" — muzikinis vaizdas; "Už 
jau nemažas: didelis biletų pa- la ;sve" — muzikinis paveikslas; 
reikalavimas, pakili nuotaika ir "Ref?ėj'mas" — muzikinis frag

mentas, tautiniai šokiai ir t.t. 
Pradžia 11:30 vai., tuoj po lie

tuviškos sumos. 
Minėjimo meninę programą 

STUDENTŲ METINIS 
susirinkimas įvyksta šį sekma
dienį 3 vai. p. p. Visų studentų 
dalyvavimas būtinas. Bus ren
kama nauja valdyba sekantiems 
studijų metams. 

"ŽIURKIŲ KAMERA", 
naujoji J. Grinaus trijų veiksmų 
drama bus suvaidinta vasario 21 

svarbaus bendrai laukimas šio 
įvykio Clevelando gyvenime. 

Koncertes, kurį išpildys ar t i 
80 čiurliomečių, Clevelando sim-
feninis orkestras, Metropolitan r-engia mokytojas rašytojas 
operos solistas Algirdas Brazis, Mykolas Venclauskas. akompa-
'/ilniaus operos solistė Juzė Kris nuoja Algirdas Bielskus, deko

racijos — Algio Muliolio. 
Visas jaunimas su savo tėve

liais ir pal įs tamais kviečiami da
lyvauti. 

tolaityt'ė ir solistė Alodna Stem
puzienė, tikrai bus įrašytas lie
tuvių muzikos istorijoje kaip drą 
saus ir gražaus pasiryžimo vai
sius. Koncerto rengėjas Cle
velando Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius ir koncerto daly
viai nusipelno nuoširdžios pa
garbos. 

Koncertui biletus jau dabar 
galima įsigyti Spaudos kioske 
sekmadieniais, Dirvoje ir pas Al-

LIETUVIŲ RADIO KLUBAS 
Cleveland, Ohio 

savo savaitinę programą trans
liuoja kiekvieną penktadienį 7:30 
iki 8:15. 

per WDOK, banga 1260 
Klubo pirm. ir bendrųjų reika

lų vedėjas — Juozas Stempužis, 
1152 Dalias Rd., tel. SW. 5-1900. 

Program s vedėjas — Balys 
Auginąs, 1359 E. 94 St., telef. 
CE. 1-5904. 

Iždininkas ir finansinių reikalų 
vedėjas — Aleksandra.-; Lai kūną v 
7205 Linwood Avenue, telefonas 
EN. 1-1082. 

i • = . 

d. 5 vai. lietuvių salėje. Veika
las pas ta ty tas ir surežisuotas 
Vlado Braziulio. Vaidina V. Bra 
ziulio vedama dramos studija. 
Ši prasmingoji drama vaidinama 
pirmą kartą. Vakaras rengia
mas Lietuvių Fronto Bičiulių. 

• 
BRAIŽYTOJŲ KURSAI 

JAV LB Clevelando apylinkės 
Ekonominės Tarybos iniciatyva 
organizuojami nauji braižytojų 
kursai, kurie darbą numato pra
dėti šio mėnesio gale. 

Norinčiuosius kursus lankyti, i 
apylinkės valdybai prašant , suti-
ko užregistruoti V. Rocevičius, j 
1319 E. 89- S t , tel. RA-1-9936JJJ 
Užsiregistruoti galima šį sekma-
madienj Ppaudos kioske, arba 
vak- ia i s nuo 6r iki 7 vai. atei
nančią savaite. 

Pirmpją braižytojų laidą bai
gusieji sėkmingai dirba savo įsi
gytos specialybės srityje. 

REMKIME LIETUVOS 
LAISVES KOVA 

Lietuvos Nepriklausomybės a t 
s ta tymas 1918 m. vasario 16 d. 
aukso raidėmis yra į rašytas mū
sų Tautos istorijos lapuose. Tai 
buvo ilgų metų siekimų įkūniji
mas, laimėtas geriausių Tautos 
vaikų pasišventimu ir ryžtingu
mu. Tai buvo idealistinių pastan 
gų didžiulis triumfas. 

Dideli laimėjimai visose sri
tyse puošia Lietuvos Nepriklau
somybės metus. Bet laisvė mū
sų Tautai ir vėl jėga buvo iš
plėšta. Okupantas ją valdo smur 
tu ir teroru. Tačiau Tauta jam 
nenusilenkė. Ji dėl savo laisvės 
ir teisių kovoja ir kovos, kol ji 
bus a tgauta . Šią kovą remti yra 

'kiekvieno lietuvio šventa parei
ga. Todėl kviečiame Clevelando 
lietuvius ir šiemet dosniai aukoti 
Alto vykdomai rinkliavai Tautos 
Fondui ir gausiai vasario 28 d. 
dalvauti Alto rengiamame Ne
priklausomybės šventės koncer
te. Bendrom. Apylinkės V-ba 

J . VĖDARO PALIKIMAS 

Bendruomenės valdyba prane
ša, kad iš adv. Juliaus Smetonos 
gautomis žiniomis sausio 28 d. 
t ragiškai mirusio Juozo Vėdaro 
palikimo ras ta apie 500 dol. Ire
na Vėdarienė pasirūpino apmo
kėti velionio laidotuvių ir ki tas 
su laidotuvėmis susijusias iš
laidas. 

iiifiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiii 
Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 
iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiirifi 
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STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VIM IKI v m ŠH. 
MED&IAGĄ 

1ALL1UIV 

STATOMAS "V. KUDIRKA 

Bendruomenės parengimų ka
lendoriuj yra įregistruota K. In-
čiūros drama "Vincas Kudirka", 
kurią balandžio 25 d. (per At
velykį) lietuvių salėje s ta to Vai
dilos t ea t ras dalyvaujant akt . H. 
Kačinskui. 

Remkite dien. Draugą! 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LFTWINAS. Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

TeL Vlctory J-1*7J 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N fi ATIDARYTA kasdien nuc 
• vai. ryto Ikt 6 vai. vakaro Ir 
ieAtad tentais Ikt S vai. vakaro 

PRISTATOME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ — 

Dideliais ir malais kiekiais! 
MES PERKRAUSTOME JŪSŲ BAL

DUS SAUGIAI KELETĄ BLOKŲ ARBA KELIAS 
DEŠIMT MYLJŲ. KREIPKITĖS PAS MUS. 

Turįs daug metų patyrimo perkraustymo darbe 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avenue Tel. VIrginia 7-7097 

DIDYSIS DIENRAŠČIO "DRAUGO" KONCERTAS 

(Tainu G a r s a i 

VK. ALGIMANTAS ČEPULIS, 
baigęs medicinos mokslus Vo
kietijoje ir apgynęs dizertaciją 
medicinos daktaro laipsniui gau
ti, prieš kelias dienas grįžo į Cle-
velandą pas savo žmoną Ramu
tę ir jaunutj sūnų Rimvydą. Tik 

to narius. Jei nori gauti geresnę dėka energingos žmonos, kuri 
vietą, rezervuokis biletą iš anks
to tel. RA-1-9936. 

AKRONO LIETUVIAI, 

kun. dr. K. Širvaičio iniciatyva, 
gražiai atšventė Vasario 16-ją 
praeitąjį sekmadienį šv. Petro ir 

sunkiai dirbdama ir augindama1 

sūnų, buvo įmanoma jaunajam 
daktarui baigti studijas. 

ABIEJOSE LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOSE 

vasario 28 d. bus iškilmingos pa 
Povilo bažnyčioje iškilmingomis maldos už Lietuvą su atitinka-
pamaldomis. giedant Čiurlionio mais pamokslais. 

Pradek Taupyti Šiandien, Turėsi Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 
įstaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3 % 

pelno ant jūsų sutaupy. 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdraust i iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

Plrmad., antrad., penktad Ir Trečiad. 9 ryto iki 12 v. d. 
šeštad. 9 T. ryto iki 4:30 p. p. Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak. 

M O V I N G M O V I N G 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Ilgų metų patyrimas — PIRUS sąžiningas patarnavimas. 
Nauji dideli sunkvežimiai — Patobulinti perkraustymui įrankiai, 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

J. NAUJOKAITIS 
6819 So. Rocknell St., ( hieas.. 29, Ulinei-

Telef. VVAlbrook 5-9209 

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras — su naujomis dainomis 

Solistas — STASYS LIEPAS specialiai atvyksta iš Bostono 
Solistė — GENOVAITĖ PEšKlEHi Dramatinis sepranas 
Solistas — ALFONSAS PAUKŠTYS Smuikininkas 

Lietuvių ir nelietuvių kūriniai 

Dirigentas — BRONIUS JONUŠAS 
Prie fortepiono — ALEKSANDRAS KUČIŪNAS 

(Fortepionas iš Kimball Co.) 

Šeštadieni, vasario men. 27 d-, 1954 m., 7-tą valandą vakare 
SOKOL SALĖJE, 2345 So- Kedzie Ave., Chicago, įli

po KONCERTO BUS ŠOKIAI IR BUFETAS. 

m & ^•^5^^ " »%T«*T 

Solistė Juze Krištolaityte dainuoja ALT-o rengiamame koncerte 
vasario J8 d. WHK salėje Clevelande. 

BRIDGEPORTO PREKYBOS CENTRAS 
MAJOR HOME UTILITIES 

3207-09 SOUTH HALSTED S T R E E T Telef. CAlumet 5-1442 CAlumet 5 1474 

Pasinaudokite proga pigiai įsigyti moderniškus baldus ir namu reikmenis 
D€l kapitalinio krautuves patalpų romonto esame 

priversti parduoti nepaprastai žemomis kainomis visa, 
ka turime 

Leiijo<» iki 2-ju iin'tii išsimoko]tmn sąlygos. Pri
imame elektros ii- dujų (gazo) Baskaltas be primokg-
mo už patarnavimą. 

KreipkitGs j pardavėją ALFONSĄ KAVALIAUSKĄ. 
Krautuves valandos: Pirniad. ir Ketvirtad. nuo 9:30 

iki 9:30 vai. vak.: kitom dienom nuo 9:30* iki « vai. 
vak. Sekmadieniais nuo II vai. ryto iki I vai. vak. 
Pirkdami nemokate taksų. , 

į AMERIKOS LIETUVIU PREKYBININKU ORGANIZACIJA 
į MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI 

| KAUKIŲ BALIUJE 
i ŠIŲ metų vasario mėnesio U d., 8:00 valandą vakaro 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 3133 S. Halsted St. g 
šokiams gros BALIO PAKŠTO KAPELA, i 

PASIRŪPINKITE IŠSISAKYTI STALIUKUS ė 
GERIAUSIEMS KOSTIUMAMS PASKIRTOS VERTINGOS PREMIJOS 5 
PIRMOJI PREMIJA . $75.00 TREČIOJI PREMIJA $25.00 
ANTROJI PREMIJA . . . $50.00 KETVIRTOJI PREMIJA $10.00 

R E N G £ J A I 9 
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Penktadienis, vasario 12 d., 1954 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAG0, l L L m O l S 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hartford, Conn. 

Kalbės S. Sužiedėlis 

Vietos Alto ir Balfo skyrius, 
talkininkaujant visoms lietuvių 
draugijoms bei parapijos kuni
gams ir seselėms, rengia vasario 
14 d. 3 vai. popiet parapijos mo
kyklos salėje Lietuvos nepriklau 
somybės minėjimą. Pagrindinis 

aukas. Įneškime savo dalį — au
kokime Tautos Fondui! Savo 
auką atneškite j minėjimą arba 
įdėkite j voką ir pasiųskite paš
tu. 

Michigan City, Ind. 

KANADOJE 
Windsor, Ont. 

Įdomus koncertas 

Garsusis Toronto lietuvių or
kestras "Trimitas" atvažiuoja į 
Windsorą ir čia vasario 13 d. kro 
atų salėje, 2520 Seminole St., 
pirmą kartą pasirodys su savo 
gražia muzikine programa. Tu-

rys, J. P a ž e m i s i r k t . Tai vienin-!kūriniais. Tad šį šeštadienį, va-1 inimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim 
telis tokio pajėgumo lietuvių pro , sario 13 d., visi į Win3sorą, į 
fesionalų orkestras . Taigi reikia I "Trimito" didįjį koncertą! Pra
laukti orkestro pasirodymo su I dži a 6 vai. vak. 
ypatingu dėmesiu. Po programos 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

bus šokiai. Šokiams gros to pa
ties "Trimito" pramoginis or
kestras. Be to, veiks tur t ingas 
bufetas su užkandžiais ir įvai
riais gėrimais. 

LB VVindsoro apyl. valdyba 
nuoširdžiai kviečia Detroito lie-

^ , 

PASKUTINĖ PROGA PASINAUDOTI 

Iškilmės pas mus 

American - Lithuanian Sočiai r ė s i m e P r o ? o s i ž S i r s t i l i e t u v i l J i r 

kalbėtojas. • Darbininko" vvr. re Club of Indiana rengia Lietuvos pasaulinių garsenybių kurmius 
daktorius. prof. S. Sužiedėlis a t - nepriklausomybės atgavimo pa- Orkestro kolektyve dalyvauja 12 
važiuos iš New Yorko. Pirma minėjimą su šv. Mišiomis Vaaa- : ™™n* t a r P M m u z - A *** * ? n C e r ą ' ***T% " . p a

f
8 " 

sykį čia išgirsime "Pupų S S rio 14 d. 9:30 vai. Sacred Heart S u s k a s , solistas B. Manjotou.. džiaugti savo lietuviško orkestro 
Z" - J u o ^ Klimavičių kuris bažnyčioje, 1001 W. 8th St . P o [ instrumentalistai prof. S. Ka,- gražia. ,sp,ldoma,8 muz ikmms 
su akordeonu ir liet. daina nu- šv. Mišių bus bendri pusryčiai: n 
teiks visus linksmai ir rimtai. D- Šukio salėje, 118 Western. 
Jurgis Petkaitis su studenčių A ve. 
choru pagiedos himnus ir gražių Prie šio klubo priklauso lie-
damelių. Vaikučiai padeklamuos, tuviai iš Michigan City, La Por-
skautai pašoks tautinių šokių, te, Rolling Prairie ir artimesnių 
Pasveikins miesto valdžia ir mū- Michigan valstybės miestų. Šio 
sų intelektualai. Gubernatorius klubo nariai yra uolūs patriotai, 
skelbs tą dieną kaip Lietuvių Praeitais metais Amerikos Lietu 
Dieną. Bus priimtos labai svar- vių Tarybai paaukojo daugiau 
bios rezoliucijos. Priešpiet 10 šimto dolerių ir šiais metais Lie-
val. šv. Trejybės bažnyčioj bus tuvos vadavimo reikalams pasky 
pamaldos už kenčiančią Lietuvą, rė $100, kurie bus įteikti E. Chi-
Laukiama, kad ne tik iš Har t fo r , cago, Ind., vasario 21 d. per Lie-
do. bet ir iš apylinkės suplauks tuvos nepriklausomybės minėji-
visi lietuviai paklausyti neilgos, mą. Mrs. M. Mikšis ir Frank 
bet labai įvairios minėjimo pro- \ Grcach yra delegatai taipgi di-
gramos. Naujai perrinktą Alto rektoriai Lake ir La Porte Ta-
ir Balfo valdybą sudaro: A. Ma- rybos. 
žalas - - pirm., kiti nariai - - Mi- K v i e č i a m e ž v . Mišioms ne tik 

Moderniškai įrengta vie
ta įvairiom* nuotraukoms 

» - « » • . , . , • • • • - - • . . mmm • —.-.. Specialybe — vestuvfc. 

T T7 T JJ \7 T r-y f j į-\ c I J a u n * v e t ^ l a m * duodam 
I—< -L M—t V A Z v A I \*J Cy . puiki ir brangi dovana 

RADIJO APARATAI Sąžininga, ir graliai a t 
E L K K ' 1 K p S KKIK.MKNVS liktas darbas 
TV Bi: i KADI.IO I J K M P O S 

DALYS — BATERIJOS 

APARATŲ SUTAISYMAS 
tuvius, senus ir jaunus, pasinau- dirbtuvėse ir namuose atliekamas 
doti reta proga, atsilankyti į I patyrusių inžinierių. Sąžiningas ir 

seras patarnavimas garantuotas. 

414 WEST 6Srd STREET 
r ei. ENg. 4-5883 arba ENg. 4-5840 j 
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuut:!' 

P I G I A I m S A C G I A I 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
\ li.TOJh IR I- TOI.I U 
K. EIDUKONIS 

naują • 1:<I«-1 i Kunkv«*žlni| 
ir a|Mii uula-

6S30 S. Talman. Ctitcago 29, 111. 
I. l GRrmeli iU 6-7096 

neika, Ant. Giedraitis, Maniukie-
nė, Dapkus, Liutkevičius ir skau 

klubo narius, bet ir visus lietu
vius. Pakviestas lietuvis kuni-

tų atstovas, kuris greitai bus pri g a § N a u d ž i u s k u r i s i r p a m o k s l , 
s ta tytas . Laike dviejų metų la- p a s a k y s y ^ M y ^ ^ 
bai sėkmingai pirmininkavo Mon j 
čiūnas, Sr. Jam ir jo žmonai lin i • — 
ketina gerai pailsėti saulėtoj Flo 
ridoj ir grįžus vėl su nauja ener 
gija akėti lietuviško veikimo dir
vonus. A. A>rb. 

^altimore, Md. 
* 

Vasario 16 iškilmės 
Bpltimorės Lietuviu Draueijų 

Taryba vasario 14 d. rengia Va
sario 16 minėjimą. Minėjimo pro 
gramą bus š i : 

Sekmadienį, vasario 14 d. 10 
vai. šv. Mišios Šv. Alfonso baž 
nyčioje už žuvusius dėl Lietuvor 
laisvės ir visus kankinamus lie
tuvius. 6 vai. vak. viešas iškil
mingas posėdis Šv. Alfonso pa
rapijos salėje. Minėjime kalbės 
svečias iš New Yorko, Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys, buv 
Lietuvos žemės ūkio ministeris 
Audėnas. Be to, bus įdomi me
ninė dalis. 

Vestuvinis nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe 

Precin Photo Studio, 

20% nuolaida nuo visų prekių 
Jūs pasirenkate kas jums reikalinga ir nuo pažymėtu 

normaliu kainu atimate 2 0 % nuolaidą. 

Inc. 
EDVARDAS J. V U S , 8AV. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

Visi Pi t tsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pi t tsburghe 

JI TRANSLIUOJAMA 
l\i»-W\ irna seknuuli m nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p. 
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

WLOA 

Specialus žieminių ir pa
vasarinių švarkelių (Jack-
ets) išpardavimas. Kaina
vo iki $16.50, dabar par
duodama už . . . . $ 0 . 9 5 

Paltai, eilutes yra geriausios 
vilnones medžiagos, paskiau
sių madų. Skubėkite, kol yra 
didelis pasirinkimas su tokia 
didele nuolaida. Šis išparda
vimas tik ribotam laikui. 

Viską galite pirkti kreditan 
ir mokėti vėliau jums pato
giais terminais, be e k s t r a 
primokejimo. 

Atsargos kiekvieną dieną mažėja. Šis išpardavimas yra pratęstas 
tik trumpam laikui. Jei norite įsigyti gerų rūbų už sumažintas 
kainas, atvykite dabar, kol dar yra iš ko pasirinkti. Nepraleiskite 
šios paskutines progos. 

SHERMAN'S 
4C43-50 SO. ASHLAND AVE. prie 47th Street 

Vyraujanti vyrų rūbų krautuvė Tovvn of Lake koloirjoje 

^ : ^ 

Antradienį, vasario 16 d. 7 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visais reikalais kreipkitės šiuo adre
su: LITHUANIAN CATHOL1C HOUR 

vai. vak. tradicinis banketas lie- Radio station WLOA, Braddock, Pa. 
tuvių salėje, kuriame dalyvaus T"'~-T'"———-~"-^":^r.—"—"<—<•—<•—•<••. 
žymieji garbės svečiai ir bus oli- Hmimiiimiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
cialiai paskelbta Marylando gu- " P A S K A M B I N K I PRIEŠPIET 
bernatoriaus ir Baltimorės mero - ATVAŽIUOSIM POPIET" . 
proklamacijos dėl Lietuvos Res 

SS 

publikos Dienos. 

Vasario šešioliktoji tai visu 
laisvę mylinčiųjų šventė! Tad 
visi ir dalyvaukime! 

Be to, atminkime, kad įvairūs 
žygiai Lietuvos laisvinimo reika
lais tampa galimi tik per mūsų iS}eikit Lietuvišką šventovę 

- Savo Nauuose ! 

TELEVIZIJOS, K A M M . P A T E K O M 
1AISVMAS 

JONAS GRADINSKAS 
J. G. Television, 944 W. 35th P I 

Telefonas I Itontier 6 •« 19»« 
Pas lietuvi — i* geriau ir pigiau 

• •.•••it ••••. . . M i i i t d i n i i i i i i i i i i i i i i i t i . 

V 

[aupymas yra turtingumo šaltinis 
MŪ3U bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000. 

Pradek taupyti tuojau. Mes mokame austus dividendus. 

MIDLAND SAV1NGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUOUST SALDUKAS 

Už Taupomus Pinigus Mokamo V/i Nuošimčio 
y/ 

# 

NL'O riKSlSENfiJUSll; 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IB ATV1BC ODOS UQŲ 

Tie, aurlt kenčia ^uo SKN0. AT
VIRŲ lr SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« 
negali ramiai Bedėti lr naktimis 
miegoti, nes Ju užaisenėjusioa žaisdoa 
niežti lr skauda. Kad pasalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaladų, uždėkite 
LEOULO Ointment. Ju g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos lr perplySimą 
tarpirščių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančio*, suskilusios odos dedir 
vintų, odos Išbėrimų lr t t . taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiam kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty-
klų. Jl» yra, gera gyduol l visu 1»-
Ttrsinlų odos ilgų. L*-
gulo Ointment yr* 
parduodamas po t i 
e t , $1.26 lr $1.60. 
Pirkit vaistinėse Chl-
cagoje lr apylinės* — 
Milwaukee, Wlsc., Qa-
ry. Ind. lr Detrolt, Mi-

rašykl-
chlgan arba 
te lr atsiųskite 
ney order 1: 

Mo-

Jei Jūs norite, kad Dievas laimin
tu jūsų namus, Išstatykite Jo buvi
mo ženklą savo namuose. Mums Die
vo gerumą geriausiai primins Jo my
limosios Motinėlės Marijos paveiks
las. Marijos Metais savo namuos 
įsteikite Marijos šventovę. 

Mums lietuviams Dievo Motinėle 
itin artima. Mūstj žeme gausi Mari
jos šventovėms, mūsų tautu pavesta 
jos Nekalčiausios širdies globai Tai 
^i steigdami Marijos metu šventove 
savo namuose, padarykite |ą kartu 
ir LIKTIV1ŠKA 

Į s i ū k i m e Aušnis \ a r t u Marijos 
imvcik>lą ir | akabiįvMnn- Karbingiuu-
itoįe \H'toje mūsų liautuose. 

Puikų Aušros Vartų Marijos spal
vota paveikslą l S ) ą x l 7 V i «'olių ga
lite jsi«>ti šiam tikslui už $l.ti<». 

Siuskite pinigus su užsakymu 
' D R A U G A S ' 1 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 3, Illinois 

DĖL NAMAM W K i n « [ ! VJSCOMIT LAHKYKIT ŠIĄ 
ERDVIA IR PATOGIA 

Kirlį S K M A I S I A 
UETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

4181-83 ARCHER AVE. 
Tcl. l .Afayette 3-3171 

Brighton Parko kolonijoj 
ICASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdirbysčių rakandų, kaurų, pečių, te'e-
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų ir visų 
kitų namams reikmenų. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS : 

^ : J? 

.LDflinfl. 
ILllTtLCvision (sal 
3130 S. 

.es-
Halsted, 

s^rvice} 
DAnube 6-6887 

LIETUVIŠKA {STAIGA 
SAFETY OF YOUR 
SAVINCS 

JUS TIKRIAUSIAI PATEN
KINS SIUVAMOJI MASINA 

PH0ENIX 

Magic-Stitch 

ONE LIVER CONTROL 
makes all sewing 
maglcally easy! 

Lengvas operavimas siuvama 
mašina "PHOENIX" nustebins 
ne tik prityrusią, bet ir naujai 
pradedančią siuvėją, nes "Phoe 
nix" yra tobuliausia siuvamųjų 
mašinų srityje ir pagaminta 
taip, kad be jokių pagalbinių 
priedų "Zig zag" pagalba: 

1. siuva kilpas, 
2. ado ir lopo, 
3. įsiuvinėja monogramas, 
4. daro aplikacijas, 
5. įsiuva sagas ir spaudukus, 
6. apmėto siūles, 
7. daro įvairius išsiuvineji-

mus. 
Siuvama mašina "Phoenix" 

ne tik taupo pinigus ir mokasi 
pati už save, bet suteikia ir 
daug malonumo, nes siuvimas 
ja yra tikra pramoga, o ne dar
bas, kaip iki šiol buvo mano
ma. 

Kai tiktai kils - siuvamos ma
šinos pirkimo klausimas, pir
miausia pamatykite ir sus'pa
žinkite su siuvamos mašinos 
"Phoenbc" tobulybėmis. Be to 
kiekvienas pirkęs siuvamą ma
šiną "Phoenix" nemokamai bus 
supažindintas ne tiktai su tos 
mašinos veikimu, bet ir su kir
pimu ir siuvimu pagal braiži
nius. Tas yra ypatingai svar
bu jaunoms besimokinančioms 
mergaitėms, kurios jau po pir
mo bandymo pačios sau pasi
siūs skoningus drabužėlius ir 
tuomi daug padedamos savo tė
veliams. Kreipkitės \ , 

D. J U R J O N 4 
3524 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas: Blshop 7-3371 
Krautuvė adara darbo dieno

mis įprastu laiku ir sekmadie
niais nuo 12 iki 5 v. vak. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lėktuvais — 
Geležinkeliais Autobusais — Laivais. 

Taipgi parūpiname bilietus, viešbučius Ir su»\r.rkome visus su ke
lione surištus dalykus. T1R1MK LIKTIV1V SKYRIV IHldome 
afldevitus. Keliones planuokite iš anksto kit iems metams. Anks
čiau užsisakykite bUetus kaip lėktuvais taip lr laivais, tai būsite 
tikri, kad tikrai sausi te vietas. Pirkdami btlctus pas m o s nemo
kėsite brangiau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nee ner«lk8s lan
kytis nei | ge l ikel io stoti ar aerodromą, nes visa tai atliksite 
Uenole vietoje — PAS M I S . 

UŽEIKITE KIEKVIENA ALGOS DIENĄ! 
Tiktai tie t iknu laimi taupymo programoje, kurie 
reguliariai pas mus ateina ir pasideda sutaupąs 
savo apdraustose sąskaitose. Jūs taip pat laimėsite 
at idarydami taupymo sąskaitą ir taupydami regu
l ia r ia i Pabandykite tai tuojau. 3 procentai mokami 
nuo mėnesio 1 dienos u i tas sutaupąs, kurios į 
nauja i a r j au tur imas sąskaitai pysamog ligi mft-

lio 10 dienos. 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASS0CIAT10N 

1800 So, Halsted Street Chicago 8, HL 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniai* ir penktadieniais nuo 9 ryta 
iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Tre
čiadieniais uždaryta. Seštad. nuo 9 vai ryto iki S vml po pietų. 

Jr 

< t l | | l l l t l M l l t l | M t l * 0 « i | i | | i ,n MHMIMi 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir Garantuotas Darbas 

DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v-v 
Šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak 

M. RIMKUS, 4119 So. Francuco 
Telef. YArds 7-1099 

illlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

SPECIALIAI VASARIO MĖNESYJE 
: ^ 

11 dalių miegamojo baldai 
tik už $149-00 

Pasinaudokite šia re ta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą aps ta tymą įskai tant 
mat racus ir spyruokles. 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KBALTUVĘ 

R00SEVELT FURNITURE C0MPANY. INC. 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 8-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 

LEGLLO, Department D. 
6618 W. Eddy S t , Chicago 34, UI 

HUlberry ft-S604 

ssaa^a^®'. -» M ê%3̂ c&%'$/<š'̂  TAUPYKITE 
KUR visada buvo ir y r a išmokama* aukš tas dividendas. 

ATEICIAL PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS i CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOC1ATION, KUB 

KIEKVIENA SANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKI $10,000 BY AN AGENCT OF THE U. S. GOVERNMENT 

KUR tams ta pa t s gali atl ikti visus savo ir savo šeimos finansinius reikalus. 

' - .^" KUR 30 metų pa tyr imas užtikrina visiems saugų ir teisingą patarnavimą. KUR pinigai bufo ir y ra išmokami pagal reikalavimą 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. MCSŲ TURTAS YRA 12,500,000.00 DOLERIŲ. Dėl paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasimatykite su mumis 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS0CIAT10N * P H N P A K E L , Prezidentas * 6234 So. Western Ave. • Tel.: GRovehill 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 va), vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 0 iki 4 po platq. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Sestad. nuo 0 ryto ikiQ po p i e t į 

— 7 
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I i DIENRAŠTIS DRAUGAS, CmCAGU, l U J U O l t f Penktadienis, vasario 12 d., 1954 
= 

Boston, Mass. 
(Atkelta iš 2 misi.) 

P-n v H. Kačinsko juhilėjiniam 
spektakly 

B. Brazdžionis, A. Gustaitis ir 
St. Santvaras su žmonomis buvo 
nuvykę j New Yorką dalyvauti 
H. Kačinsko jubilėjiniame spėk 
taklyje. 

Liet. Enciklopedijos II tomas 
šį mėnesį tikrai bus baigtas t i n t i ) ta rdant neatsakinėjo ir 
spausdinti ir prenumeratoriai ne' vėliau pasi traukė iš UNO posto, 
t rukus jį gaus. 1 9 5 3 m i r D a v i ( į VVeintraub taip | 

l /.gavėnių balių pat išėjo iš UNO tarnybos. Kaip j 
rengia LRKSA 94 kuopa vasario matome, šnipams ateina sunkios! 
28 d. Liet. Piliečių Klubo salėje., uie/ios. Nors, tiesa, šiandie dau-
Visi kviečiami. gelis šnipų yra laisvi, tačiau j 

Mirė žymus žurnalistas **aenhowerio administracija, a t 

Šnipu istorija 
(Tęsinys iš 3 pusi.) 

t raukia iš iždo departamento. 
1951-52 m. senato vidaus saugu
mo įstaigos vykdo įtariamųjų 
apklausinėjimus .V. Frank Coe, 
pasinaudodamas konstitucijos 
pataisa (kada kaltinamasis kiau 
smėjamas gali neatsakinėti Į 
klausimus, nes gali save pakai-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

"Boston Post" vyr. redakto
rius J. Oriffin staiga mirė sulau-

i'^uo, daro viską, kad išvalytų 
visą valdžios aparatą nuo ko-

kęs vos 55 m. Jis buvo aktyvus! mumsumų žiurkių, nunosl 
antikomunistas ir uolus katali- ' graužia JAV pamatus. Jei Tra
kas. Jo laidotuvėse pamokslą sa mano administracija per4 ,

/ -> | 
kė vysk. VVright. o dalyvavo! metų lojališkumo atžvi'giu pati-
daugybė žmonių prieky su augs- krino daugybę vyriausybės tar
taisiais valstybės ir miesto vai-' nautojų ir naujų prašymų ir pa-, 
džios žmonėmis. I š a l i n o a p i e 5 0 0 asmenų, tai Ei-1 

Atvažiuos Metropolitan opera ' senhowerio vyriausybė jau spėjo 
Gastrolės numatomos tokia | lojalumo ar saugumo atžvilgiu 

tvarka 

BUILDING & REMODEUNG 

ATKREIPKITE DĖMF.SI 
į ŠIUOS SKELBIMUS! 

Kiekvienas iš šių skelbėjų yra 
pasirengęs jums patarnauti ar
ba padėti jums įsigyti tai kas 
reikalinga. 
Norint sutaupyti laiko ir pini
gų, iškirpkite šią skiltį ir lai 
jums suteikia pagalbą kaip ki
tą kartą eisite pirkti. 

PAINTERS & DECORATORS 

ATLIKKA DEKORAVIMO DARBĄ 
IR DAŽYMĄ 

"CaleimininB": sienų popiera nuvaloma; 
baland-io 26 d. "Don patikrinti virs 240,000 tarnau- s i e n o s n u p l a u n a m o s

v & m o s k a i n o s ; m a : 
Giovani". bal. 27 d. "Faus tas" , tojų (ir prašytojų) , o kaip sen. lai arba didelis darbas. 

V. A. ŠIMKUS 
KONTR AKTORIUS 

Stato naujus namus pagal kontraktą. 
Didelis planu pasirinkimas. Atliekami 

i vairūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avenue 

Skambinti nuo 6 vai. vak. 
Tel. RKUance 5-8202 

CARPENTER 

Atlieka mažesnius ir didesnius 
darbus. Verandas, laiptus, langus, 
apmušimą ir mažus butus. Naujas 
darbas ir pataisymai. 

HU. 8-2888 

AK .IfSV Blt'DAKTAB VII A 
\I»K« N KINTAS. 

Ar jū.su namas vrrkian«'iat praftosi 
būti pataisomas pagal 1954 m. nau
ją madą? Mes gulinu* visa tai . pa
keisti.! »azymas Ir dekoravimas ift vi-
įlaus u is lauko pusės. Tamsios spal
vos mūsų sp<»cialyb«. IssimokPjimai 
<;r>nais punšais arba finansuosimi-. 

VVHKRLfcK riKCORATOUS 
TAlcott S-l;i3:i 

JOHN OSTROM 

Ekspertiškas stalininkystės dar
bas pagal dieną arba kontraktą 

RAvenswood 8-6046 

REAL BSTATB 

REAL ESTATE AUDITORIUM 
8188 So. Halsted Street 

Irt. DAnube 6-27M 
P. Stankovirius ir K. Juknis 

patarnauja perkant-parduodant na
mus, biznius, ūkius, .Padeda Išrūpin
ti paskolas ir sudaryti morguiu*. 
Sudaro dokumentus. 

Dirbama '» —12 ir 1—8 vai. 

BEVERLY SHORES, INDIANA 
Parduodama 26 kamb. villa su 

baldais; geros pajamos; $12,000 
įmokėjimas, likusiems patys savi
ninkai duos išsimokėjimui. Šauki
te: EUcIid 6-8750 arba Miehigan 

ity 2-4911. 

bal. 28 d. "Carmen" ir "La Bo- J. McCarthy pareiškė vienoje 
heme", bal. 29 d. "II Trovatore", kalboje, ši vyriausybė jau atlei-
bal. 30 d. "Tannhaeuser", geg. 1 d o 1A56 į tar iamus valdininkus, 
d. "Sevilijos kirpėjas" ir "Travia i š k u r i ų 9 ( K r b u v e komunistai 
ta". Biletus galima užsakyti ras a r b a p r o k o m u n i s t a i . 
tu pradedant vasario 23 d. 420 
Boylston St., Boston, Mass. 

Mirė 

Petras Kurzonas, 80 m., gyv. 
Skaitykite "Draugą"! 

721 E. 8th St., So. Boston, mirė > W K K K H K W ^ ^ 
sausio 27 d. Paliko sūnų ir duk M A Ž Ų J Ų M A L D O S 

A lota Darkentienė, 87 m., 
gyv. 183 D St., So. Boston, mirė 
sausio 28 d. 

Pranciškus Žibutis, 63 m., 
gyv. 163 Bolton St., So. Boston, 
mirė vasario 1 d. Paliko žmoną 
ir dukterj. 

Petras Molis, 67 m., gyv. 538 
E. 4th St., So. Boston, mirė va
sario 4 d. Paliko žmoną. 

Antanas Tarinskas. 64 m., 
gyv. 399 W. 44th St., So. Bos
ton, mirė vasario 6 d. Paliko 
žmoną ir dvi dukteris. « T e k 8 t a s p a r u o š t a g a n o m o p e d a . 

Leonas Narinkevičius, 64 m., %g° k u n / P r o f ' * . J ! 0 8 ' Spalvotas 
ir. n • iliustracijas pntaike dailininkas 

gyv. E. 8th St., So. Boston, mirė p. Augius. Gražus kietas paauk-
vasario 6 d. Paliko žmoną ir dvi suotas įrišimas. Kiekvienas vai-
dukteris. ^as n o r*& šios maldaknygės. Kai-

Feliksas Pugžlys, 58 m., gyv. ."* t i k $ 1 ' 2 5 ' 
378 W. 2nd St., mirė vasario 6 Siusirite užsakymus 
d. Paliko žmoną. D R A U G A S 

2334 So. Oakley Avenue 

Pajieškojimai | CHICAGO S. ILL 
1. Milašiai - Antanas, Juozas W><H>{H><H**><*<><HKH^ I 

ir Ona (Kasputienė) turį in- • ^ g g ^ g ^ ^ grsrFa ggss-ra ^ ^ Į 
teresą mirusio brolio Igno Mi- n i r i a II c i n c 
lašiaus palikimų byloje. P I G I A U S I O S 

2. Brilingas Vytautas, kilęs iš 88 *•>**»« ras. mašinėles, U kart j 
abiem raidynais. Raidynas patogiau- ] 

Ukmergės apskr., Skapiškio šiai išdėstytas visiškai SKIRTINGAI Į v n k Drieš k a r ą p-vv^nn J o n a v o s n e g u k i t u r parduodama. Vienintele ! V H K . , pr ieb K d i ą g y v e n o J o n a v o s p a s a u l y kelionine, mašinėle, su sensa-
m i e s t e , K a u n o a p s k r . cišklaiisiu išradimu! 

3. Kaziukaičiai Pranas ir Sta- V e ' t u i s r"^k^uS ias informacijų 
gausite per: 

sys (Augusto sūnūs) , prieš karą 
gyveno St. Louis ar Eas t St. 
Louis. 

Jieškomieji a r ką nors apie 
juos žinantieji prašomi atsiliep
ti į Lietuvos Konsulatą, 6147 So. 
Artesian Ave., Chicago 29, 111. 
Tel. REpublic 7-8334. 

Darbas Garantuojamas 
Nemokami Apskaičiavimai 

Saukite AUstio 7-7778 
ANDREA DECORATING CO. 

C. T. WEAKLY 
Dažytojas Ir dekoratorius 

4 kamb. sausu būdu išvalomi už $20. 
Mieste ir priemiesty patarnavimas. 

Chicagojc telef. Ci:dererest 3-4291 
Priemiestyje tel. Mokena 3512 

tlei jūs norite pigu, netvarkingą de
koravimą, tuomet nešaukite mus. 
M e* vis dar- atliekamo augstos ko
kybes darbą, kaip kad prieš L'O metu. 
Nemokami apskaičiavimai. Skubus 
darbas. 

MAPLE LRAF PA1XTIXG 
& DKC. SERVICE 
U E n t u o r t h 0-1783 

Pirkit Apsaugos Bonusi 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

»*t.SlNi&3{$ SERVICES 

Iš dirbtuves tiesiai jums 
PAGAL U2SAKYMA APMUŠIMAS IR 
BALDAI, MATRACAI, PERDIRBAMI 

IR PATAISOMI 
Gausite nemokamai vilnone kaldrą Suka-
na Taffeyetta iidirbystes, $24.95 vertes 
pirkdami 2 daliu apmuštą setą arba $89 
Hollyvvoodo setą. 

VVATERS BEDDING CO. 
RAdcliffe 3-7444 

nF.XF.RAL RFiMOr>FIJX<; 
Dabar yra pats laikas Jdfti palč-

pfj žaidimo kamb.. arba bent kokius 
kitus pageidaujamus prijungimus ar
ba pataisymus jūsų namuose. Mūšy 
žiemines kainos sutaupys jums dau
gel} $ $ m 

M & R BUIL.DER8 
saukite ABerdeen 4-4<M>2 

N O R W O O D S H E E T M E T A L 
Pakeičia ši ldymo sistemą į gazo ir 

alyvos Šildymą 
Taiso ir Įdedu rinas 

Aptarnavimo darbas. Išvalo krosnis 
Nemokami apskaičiavimai 

FHA išsimokėsimas 
«019 NORTHWEST H1GHVVAY 

M wea>lle 1-1290 

MŪRINIS 2 butų; 6 ir 6 kamb.; 
krosnim alyva šildoma: 2 autom, 
garažas; pilna kaina $12.800; 22 
ra ir Avers apylinkė. 

HNATEK 
TEL. I.A\VNDALE 1-8310 

SAVININKAS parduoda rezidenci
nį sklypų — U 9 x l"(i: labai geroj 
Hinsdale apylinkėj. Trl-State kaime
lyje, arti 66—83 plentu; turi pigiai 
parduoti už $1.20)1 skubiam parda
vimui; pamatykite Įvertinimui. 

2547 So. RpraMta* 

Itlsliop 7-8.104 

SAVININKAS parduoda 3 būtų. 
mūrinį namą; 3 butai po 6 kamb.: 
automatiškai karštu vandeniu šildo
ma; ištisas skiepas; arti \Vestern 
Kleotrie, mokyklos ir bažnyčios; 2 
autom, mūrinis garažas: graži aplin
ka; parduoda už |28,AOfl skubiam 
pardavimui. Pamatykite įvertinimui. 

4308 U". CermaK 
l.\v\ll«l;l|e 1-0473 

1 1 KAMB. medinis namas: geram 
stovyje: 3 *Ą vonios: skalbykla: išti
sas skiepas: naujas gazinis garu ap-
sild.: yra vielos TV: 8 plytos: 2 Šal
dytuvai; Bendix auto. skalbimo ma
sina; sklypas 5 0 x 1 2 5 ; gali būti gera 
pajamų nuosavybe; 7143 S. Prince-
on apylinkPj: prie patogaus susisie

kimo R. 1. traukinio. Went\vorth 
ivo. tramvajaus. Kaina $18,000. 

South Shore 8-1351 
kitom informacijoms ir susitarimui 

ROOM1NG House — 3 augštų mū
rinis namas; 3 9 kamb. visi apstatyti: 
m-tinęs pajamos $16.660: prieinama 
iuoma; įskaitant apšildymą ir karš-
ą vandenį: plius savininkui 4 kamb. 

priekinis butas: pamatykite įvertini
mu. Kreiptis pas savininką: 

9220-22 S. Commereial Ave. 
Soutli Chicago 8-2070 

PARDAVIMUI 

e? 

• "DRAUGAS" AGENCY * 
55 Kast Uashington Street 

Tel. DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 
Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641 

HELP WANTED — MOTERYS 

Stop looking. S ta r t working 
Land O'I^ake Creameries 

Need 

STENOGRAPHER — 
SWITCH. OPER 

Trained graduate acceptable. 
Pleasant vvorking conditions, 
diversified duties; 5 day week; 
liberal benefits. Apply 

315 N. Carpenter St . 

INCOME TAX SERVICE 
Tikslus ir rūpestingas pajamų mokesčio apskaičiavimas 

VIKTORAS IR JUZEFĄ ŠIMAIČIAI 
RĖAL ESTATE, INSURANCE, NOTARY PUBLIC 

4241 So. Maplewood Ave. Antras aukštas 
Tel. Blshop 7-3340 

VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Trečiad. nuo 3 vai. popiet iki 9 vai. vak. 

: ^ , 

/ 

Jr %> 

C\\ U i » j * " H¥\ • 99 • iurtrortl «». (Vmn.. kunf "ui-auKUi 

Skelbkites Draujįc ! ^ H s m s a j ^ E 

I.. UlrtftnuUk. IMSI liruao 8tr. 
iMtfunl «». t'<»nn.. kurif "Draug-ui 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
A M ) L O A N A S S O C I A T I O N 
2Z02 VV. Cermak Rd., Chicago 8, Dl. 
IOHN J. K A M N A l SKA8, Pres. VI. 7-7747 

Havlmce Insured to $10,000 by F.S.L.L.O. 

UŽEIKITE KIEKVIENĄ ALGOS DIENį! 
Tiktai tie tikrai laimi taupymo programoje, kurie reguliariai pa> mns 
ateina ir imsidecla sutau|wi> savo apdraustose saakaitoa:*. Jūs taip imt 
laimėsite atidarydami taupymo sąskaitą ir taupydami reguliariai. P a 
bandykite tai tuojau. 3 procentai mokami nuo mėnesio 1 di nos už 
tas sutauiuts, kurios į naujas ar jau turimas sąskaitas įnešamo* ligi 
mėnesio !0 dienos. 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

i 
1800 So. Halsted Street Chicago 8, DL 

Telefonas: H Ay mark et 1-2028 
VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 

iki 4 vai. vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Tre
čiadieniais uždaryta, šefttad. nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. i>o pietų. 

^ 

PARDAVIMUI gazo ir anglių 
plyta ir "Frigidaire" šaldytuvas. 

! naujas motoras. Prieinama kaina. 

Šaukite 
COmmodore 4-2642 
prieš 7 vai. vak. 

Tikrai verta įsigyti ir perskaityti 
didžiojo rusu rašytojo Dostojevskio 
romaną 

"Nusikaltimas ir Bausme" 
Tik ką išėjo is spaudos 1I-as tonuts 

267 pusi. Kaina $2.50 

Sis romanas stebino visą pasaulį 
per ištisą šimtmetį. Jis išverstas į vi
sas pasaulio kalbas ir susilaukė jau 
kelių šimtų laidų. Jį ir šiandien skai
to milionai žmonių. Tai nesens tants 
literatūros kūrinys, kuris paliečia pa
čias giliausias žmogaus sielos gelmes. 
Turi nepaprastų intrigų ir skaitytojo 
sieloje ir atmintyje palieka neišildo-
mus pėdsakus. 

Ji verta kiekvienam fsigyti ir tu
rėti savo bibliotekoje, kaip viena iš 
didžiausiu pa t i u l i o literatūros klasi
ku. 

Adresuokite: 

" D R A U G A S " 
23S4 S. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

ŠIAS KNYGAS 
parašytas kun. dr. J. Prunskio. ga 
įima įsigyti "Drauge": 

"Ką Ir kaip raSyti į laikraštį* 
(20c) , "Aušros Vartų Marija" (25c) 
"Comparatlve Law, Eccleslastical a m 
Civil, in Lithuanian Concordat" (stu 
dija apie valstybSs ir Bažnyčios san 
tykius Lietuvoje: $1.50). 

Užsakymus siųskite 

" D R A U G Ą S" 

2334 So. Oakley Avenue, 

CHICAGO 8, ILL. 

štai nuolatinis darbas gabiai 
MA.šINtNKKl — 

DIKTAFONO OPKR. 
Priimsime dabar baigusią mokyk

la: malonios darbo sąlygos. įvairios 
pareigos: 5 d. sav.; gausūs priedai: 
išsikelia j Harrington liepos mfn. 
1955 m. šaukite Art Rice. 

DEarborn 2-5446 

PROGOS — OPPOBmJNITTES 

TURINTIS RESTORANĄ asmuo 
nori gauti bendradarbį — reikalinga 
turėti maža sumą pinigų. Pulki pro
ga patyrusiam vyrui arba moteriai; 
ideališka vieta: pamatykite įvertini
mui; puiki proga t inkamam asme
niui, šaukite savininką: 

HAymarket 1-8769 

PARDUODAMAS TAVKRNOfl biz
nis: Įrengimai gali būti nuperkami 
arija išnuomojami. Geras fabrikų ra
jonas; senai įsteigta; visi moderniški 
įrengimai: prieinama nuoma: gera 
eutartis: įkainuota skubiam parda
vimui; priežastis^— Ilga; pamatykite 
įvertinimui. 44*€ N. Klston tarp 1 ir 
> vai. p. p. arba šaukit^ savininką 

MI lberry &-»4*2 

Are you interested in a permanent 
position that offers opportunity? 

T Y PI ST—G E N E R A L O F FIC K 
Pleasant conditions: diversified 

duties; 5 day week. 9 to 5; should 
likę figures: uill consider trained 
graduate. Apply or call for int<-rview 

819 \V. Chicago Ave. 
TAylor 9-1512 

Parduodama batų taisymo dirb
tuve. "Naujos mašinos. 2474 North 
Clark St. Skambinti savininkui: 

C Mum et 5-845? 
3147 So. Halsted St. 

DRUO STORE — pardavimui ar
ba isnuomaviniui; visi įrengimai: se-
nai įsteigta: puiki proga jaunam as
meniui su maža suma pinigų: gyv. 
butas; prieinama nuoma: gera sutar
tis; pamatykite įvertinimui. 

II51 Hebs ter Are. 
\VI lllngton 5-9814 

VALYKLA ir siuvykla: pajamos 
per metus $15.000, gali būti padidin
tos: pilnai įrengta: gražus 3 kamb. 

[su prausykla butas: nuoma $85: ap
šildoma: gera sutartis; puiki proga 
siuvėjui; pardavimo priežastis - • ki
ti susidomėjimai: parduoda už $2,50" 
skubiam pardavimui; pamatykite 
Įvertinimui. 9758 S. Wentworth. 

ENglemood 4-1421 

HELP WANTED — VYRAI 

JOURNEYMEN 
MOLDERS 

COREMAKERS 
Dirbti didelėj dirbtuvėj . 

"Cast ings" iki 35 tonų 

Rašykite arba šaukite "collect 

LANSING 
FOUNDRY CO. 
705 Sheridan St. 

LANSING 6, MICH. 

DEGTINftS krautuve ir baras: su 
S augštų mūriniu gražiu 6 kamb. 
butu viršuje; spaustu oru apšildoma: 
puikios pajamos: įkainuota skubiam 
pardavimui; priežastis — kiti susi
domėjimai. Pamatykite įvertinimui. 

221? So. MUlard 

LAwndale 2-9921 

TAVERNA ir PASTATAS: gražus 4 
kamb. butas su vieta viriu j kitam kamb.; 
naujas 2 autom, garažas: perai įsteigta; 
parduoda už $19,000; priežastis — ap
leidžia miestą, bloga sveikata; pamaty
kite įvertinimui. 

2530 WEST 47 STREET 
LAfayette 3-9397 

MOKYKLOS medžiagų ir produk
tų krautuvC; 2 kamb. gražus butas 
su vonia: gera vieta užkandinei; 
nuoma $70: gera sutartis: parduoda 
už $3.250 skubiam pardavimui; prie
žastis — liga: pamatykite įvertini
mui. 3105 \V. Belden Ave. 

CApItal 7-0393 

IŠNUOMOJAMA 

IŠNUOM. 41'2 kamb. butas su 
krautuve arba be. Viskas moder
niška, šaukite: 

PRospect 6-6502 

IŠNUOM. 6 kamb. butas 2-tram 
augšte. Kreiptis: 

57 E. 99 Street 
PtUman 5 1571 

PARDAVIMUI 

PRODTKTV »r mšsos krautuve 
Brig-hton Parke. Arti lietuvlftkos bal-
n\.'io»: gražus 3 kamb. butas; nuoma 
$6<>: ap&ildoma; Ilga sutartis: žemai 
įkainuota: gTynais pinigais arba ift-
simokejimui: pamatykite į%'ertinimui. 

Saukite: 

GRovehill 9-3952 

VALYKLA ir siuvykla: virS $150 
į sav. pajamos; pilnai įrengta įskai
tant pasidejimui voltas. Jkainuota 
skubiam pardavimui: priežastis — 
kiti susidomėjimai arba mokės $80 į 
sav. bendradarbiui ir geram siuvėjui. 
Žema nuoma; gera sutartis. Lincoln 
Ir Belmont apylinkėj, šaukite savi-
ninką susitarimui. 

SHeldrake 3-5053 

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas 

• 
Verte lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys
kupas Metropolitas. IV laida. I i 
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

" D R A U G E " 
2334 So. Oakley Ave 

Chicago 8, Illinois 

GKRAI einantis produktų ir mė
sos biznis su prekėmis ir įrengimais, 
lietuviškoj apylinkėj už $3.200. Bu
tas su centraliniu apšildymu, kaina 
$€0. saukite: 

VIrginia 7-1M4 
J. KUTRA REALTY 

2405 W. 51 St. 

BEAUTT SHOP — eatabltshed 
elientele; 4 operators; fully eqpt.; 
on buss- Halsted St. in Chicago 
Heights: low rent; good lease; due 
to health wlll sac. $S,500 for immed. 
sale: mušt be seen to appreeiate a 
real oppty. 

SKyline 4-3367 or Orete S l t S 

TURITE VAIKŲ. AR TURITE 
JIEMS 

PRODUKTŲ ir mėsos krautuve 
31-mos ir Halsted apylinkėj. Gerai 
įsteigta; gyv. butas porai, geras 
pirkinys; parduos u i $3,000; sa
vaitė* pajamos $150.00; saukite 
Mr. Kurt. 

OTate MT77 

J? 

JARABAK DRUGS 
139th and Main Phonc I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

KEGISTkLOTI VAISTININKAI IŠPILDO JCSŲ GYDYTOJO 
RECEPTUS TIKSLIAI — IR 16 GEROS KOKYBftS VAISTŲ 

Taip pat turime brilianty, perfumy ir kvepalų 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis GUaada 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų įtakoje 

Imigranto i i gyvenimų iftpažintis 
KAINA 50 e t 

Pinigus siųskite kartu su užsakymu Užsakytos knygoe 
pasiunčiamos pastų. 

C Įsakymu* siuskite: 

" D R A U G A S " 
2384 South Oakley Avemie Chicago 8. Dllnoto 

j 0 v ^ 'NO** 

4? ^ė£M%> 

-SĄV\H& 
<P 

Lietuvos Istoriją? 
a 

Šitą knygą parašė istorikė ir 
pedagogė Dr. V. Sruogienė, ji ge
riausias istorijos vadovėlis mūsų 
lituanistinei mokyklai, o taip pat 
miela knyga visiems, besidomin
tiems mūsų krašto praeitimi. 

Knyga parašyta populiariai, ji 
įdomi, gausiai paveiksluota. 

200 psl., didelis formatas, įrišta 
į kietus viršelius. Kaina — 3 dol. 

Užsakymus ir pinigus siųskit — 

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

Chicago 8, Illinois 
Perskai tę "Draugą", duoki

te j | kitiems pasiskaityti . 

BEAl 'TY SHOP wlth n»ce 4 room 
apt. in rear: established elientele: 
low rent: heated: good lease: sae-
rifice $1.«00 for immealate sale due 
to heal th: mušt be seen to appreei
ate a real opportunity. S05S I/og&n 
RlTd. or oall ALban> 2-1269 sfter 
s p. m. 

PARDUODAMA "caah k carry" 
skalbjitla su ar be pastato. Labai 
geras biznis; 20 metų kaip įsteig
ta. Rašykite: 

DRAUGAS, Box No. 5894 
23S4 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

1111111.11m111111111111iMim11111111m1m1.il 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiema. 
immiimiiiimiiimiimimmmmmmm 

• 
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Penktadienis, vasario 12 d., 1954 
J" 

• 

H — » . . . . 
-

DTENRAflTTS DRAUGAS, CHICAGO, ELUNOIS m v i • • ^ 

^ CHICAGOS 
savaičių 

« 

JOS. F. BIDRIK, INC. 
3241 South Haisted Street 

Lik\ulu«>jame pietinėje miesto dalyje brangenybių krautuvę ir 
persikeltame į mūsų didžiulę krautuvę. Parduodame už pigiau 
negu mums kaino ja: deimantus, laikrodžius, sidabrinius daiktus, 
brangenybes, rašomąsias pluksnas, komodų setus. 
Deimantinis susiiicdi»\imo gryno auksi žiedai, tik f 10.00 

kur. deimantinis susižicdavimo žiedas tik už .• $38.00 
kar. deimantinio /.lodo setas gražiu auksiniu "iiuiunting". 
4 deimantai salia, nupigintas iki $98.00 

Vieno karato deimantinis žiedas, nu pigintas iki $188.00 
GryM aukso žiedai su gimtadienio akm.. nupiginu iki $3.00 
Kankiniai laikrodėliai, 17 ir 21 akm.. Itenrus. Bulovą, Elgin, 

N altham ir l.ongines. garantuoti, originale kaina $82. dabar $19.00 
17 akm. rankiniai laikrodžiai. "waterproof ea.se", tnca-block, 
* paauksuoti, nupiginti Iki $9.00 
Sutaupykite 70• ; ant loekets. kryžiuku, auskary ir kitu brangenybių! 
24 gabalu stainless plieno stalui reikmenų, daUiose plastikos 

dėžutėse, nupiginta iki $5.00 
52 gab. Ilogers Bros. sidabras dailioj "tarnish-proof" dėžėj . . $24.00 
t'nmmunit.v arba Kogrrs 1847 50 gulMilu sidabriniu stalui 

daiktų, gražioje dėžėje, IKI $37.50 
Vyriški kolkininkai, vertės S3.00. paauksuoti. |*> 50c kiekvienas 
Missouri Sfeerseliaum pypkės 10c kiekviena 
Plastikos «>urareėiu dėžes nupigintos iki 24c 
UebtukaK ligbters), nupiginti iki 25e ki«ik\ lenas 
DIX\KK\VARK: 20 gab.. 20 asmenim, |>apra>tų indų, spec. . . $4.00 
SS gab. Chieory Indu setas po $14.00 
82 gal), indu servizas 12 asmenų, baltos, geltonos rožės 

ir mėlynų gėlių spalvos, už $22.00 
Ll'GOACiKS: (bagažas) maži "suiteases" mokyklos vaikams 

užkandai siūleli, piknikams arba vykti maudytis, tik po . . $2.00 
Mėlynos ir baltos, rusvos ir baltos kosmetikų dėžės, po $2.00 
"Ovcrnite cases", stipriai padaryti, dailaus stiliaus, po $2.50 
Ilusvos spalvos "suiteases", ideališki keliauninkams, tik po . . $3.00 
Tinkamo dydžio keliautojams mėlyno plieno "suiteases" po . . $0.00 
Vyrams ar moterims pinigines, reg. $2 iki $3.50 vertes, po 50c viena 
Spinet pianai, reguliarė vertė $795, už $389.50 
Piano akordijonai, 80 basų. reg. verte $150, už $59.00 
Piano akordijonai. 120 basų. $350 vertės, už $99.00 
Piano akordijonai, 120 basų, $175 vertės, už $75.00 
labai dideles lėlės, vertės $5.00, už $2.00, 

Kainos nupigintos ant plovyklų, free/erių, gazinių pečių, 
elektrinių pečių, gazinių vandens šildytuvų, radijų, 

televizijų, šaldytuvų 
Gen. Kleetrie šaldytuvas, apart, dydžio, vertes $225. uz . . . . $129.00 
General rJeetrie 9 kub. pėdų šaldytuvą"., automatiškas 

defroster, vertės $449. ui $225.00 
KelUnalor 10 kub. pėdų šaldytuvas, vertės $439.50, už . . . . $199.00 
Homestead 8 kub. pėdų freezer. vertės $275, už $125.00 
Thor skalbimui mašina tiktai už $79.00 
AIH skalbykla, vertės $189.50, už $99.00 
General Kleetrie skalbykla, nupiginta iki $79.00 
1.lėkt rikiui-, drabužių džiovintuvas, reg. vertės $129, už $37.00 
Mažos kūdikių plovyklos, vertės $39, už $19.00 
Kabinetine elektros sąpvama mašina, $119 vertės, ui. $09.00 

, flito\er šp«'ciaJūs elektros siurbliai, už $10.00 
lloover rietena siurbliai, $99 vertės, už $49.00 
I'niver>al' elektros siurblis. $09 vertės, už $37.00 
General Kleetrie valytuvai, vertės $«0, už $37.0(1 
General Kleetrie peeius, $224 vertės, už $114.00 
I.KNGVIAl SIOLMIS S.\KYGOMJS! 18 MCNKSlį IŠSlMORfiJlMLI! 

NUPIGINTOS KAINOS! 
GYVENAMOJO KAMBARIO SETAI: 

Valentine Scaver sofa, pūkais pripildytos sėdynės, 
Kreiieb broeatell, vertės $299, už $99.00 

2 gab. Kroehler parlor setas, frieate, vertės $319. ui $198.00 
2 gab. Diamond, 2 -palvų parlor setas, vertės $209, už 
2 gab. sofa-bed ir kėde, reg. vertės $209, už 
I'aoli arm ehair. reg. vertes $29, už 
TV kėde. ''rubberized eurlcd hair fltted", reg. $39.50, ui 
Kroehler TV kėdės, su rolėmis, frieze-tapestry, 

reguliarė vertė iki $09, už 
Kroehler "high back" kėdė, reg. vertė $99.50, už . . . . . 
I.loyds "high bark re»liniim" kėdė, frieze, nupiginta iki 
Studio coueh 

. $109.00 

. $149.00 
. . $19.00 
. . $24.00 

. . $29.00 
. . $57.50 
. . $57.50 

dv iem miegoti, tiktai $37.50 

.MIEGAMOJO KAMBARIO SETAI: 
4 gab. miegamojo setas, moderniško flamingo, vertės $449, ui $209.50 
4 gab. gražu*. Mainline, šviesus mieg. setas, vertės $399.50, už $239.50 
4 gab. Krench |>eriod miegamojo setas, vertės $800, už $375.00 
3 gab. nu* ganiojo setas, vertės $149.50, už $07.50 
$09.00 vertės Ilollyvvood lova, tiktai $39.00 
Plastikos ••headboards', po $4.00 
$22.00 virtęs inncrspring matracai, ix> $14.00 
$59.00 vertės inncrspring matracai, po $29.50 
Kneehold "desk", maliogany arba blonde. vertės $09, už . . . . $39.00 
I>eather top "desks", maliogany. vertės $09, už $49.00 
Klevo mokinių "desk", vertės $29.50, už $19.50 
Kampiniai stalai, vertės iki $29.00, už $12.00 
kūdikiams lovikės, reg. dydžio, vertes $39, už $19.00 
Medines aukštos kėdės, už $7.00 

CHROME DIN EITE SETAI: 
$89.00 vertės 5 gab. Chrome dinette setas, už $44.00 
$109.00 vertės 5 gab. Chrome dinettc setas, už $02.50 
7 gab. valgomc»jo kambario setas, tiktai $109.00 

KAURAI (KILIMAI): 
Visa-, vilnonis 9 x ( - kilimas, vertės $139.00, už $09.00 
Wool felt 9x I i kaurai, vertės $42.00, už $24.00 

18 Mft.VKSIV ISSlMOKKdlMll 
FOTO C AM EROS: 

LKICA Nr. 471220. Siiniinitar f—5cm., I,euz 1:2, 
N r. 080884, vertės $325, dabar $150.00 

AGFA-KAItAT 12, Karat—\enar, Ixmz 1:2, 8/50, 
Nr. lf»S1»71>. ver tės S200.00, tUihar $f 25 .00 

ZKIS 1K<», \ r . 19122820. I/enz. f::t, 5. vertės $190, dabar . . $99.95 
KODAK KODOSC't >!*!-: Sivteen M. 31.. 2 iueh, lyenz 2:5; 

3Ioving l*ieture I'rojeetor, vertės $150, dabar $75.00 
TDC \i \ id Three IHmension Mede Projector, vertės $55, dabar $25.00 
Kasomosios mašinėles: Corona-Smith ir Kemington, IM> . . . . $39.00 

BLDRIKO NUMAŽINTA KAINA TV SETAI. 200 VISIŠKAI 
NAUJŲ GARANTUOTŲ TELEVIZIJOS SETŲ 

DABAR PARDUODAMA! 
17 eol. stalo modelio, maliogany kabinetai, visi originalėsc 

dirbtuvės dėžėse-, reguliarė kaina $189.00. už $119.00 
Didelis 21 eol. IMI veikslo maliogany stalo modelis, 
reguliarė kaina $249.95, už $149.00 

DALYS IK PAVKlKIiO TIBOH GAKA3.TIOTGS 1 METAMS 
21 eol. eonsole TV blonde kabinete, su radijo ir 3 greičių 

phonografo kombinacija, reguliarė kaina $449, už $244.00 
17 eol. General Kleetrie eonsole, reg. kaina $209, už $109.00 
21 eol. General Kleetrie eonsole TV setas, reg. $375, ui . . . . $198.00 
21 eol. General Kleetrie. pusė durų, maliogany kabinete, 

reguliarė- kaina $399.00, už $215.00 
21 coJ. KCA-Vk-tor eonsole IV setas, vertes $299, už $197.00 
21 eol. Admiral eonsole. reguliarė kaina $299.95, už $200.00 
21 ool. PhiU-o eonsole TV setas, \ertės $299, už $179.00 
21 eol. /enitli stalo modelio, nupigintas iki $159.00 
21 eol. Dumont eonsole, vertės $399, už $199.00 
7 tūbų A3I ir FM radijai, vertes $59.50, už , $39.50 
5 tūbų maži radijai, vertės $22.50, už ' $11.95 
Automatiškas record player, visiems rekordams, verte* $89, už $49.00 
Tapė reoorder, vertes $199, už $99.00 

Jos, F. Budrik. Inc. 
3241 S. Haisted St., Chicago 8, Ilkiois 

Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 vai. 
Budriko radio valanda leidžiama kiekvieno ketvirtadienio vakare 

iftfo 6 iki 7 vai. vakaro i* stoties WHFC. 1460 kllocyclea. 

buvo 
nusi

kaltėlių namus už automobilio 
vogimą. Už nepadorų elgesį bu
vo 1950 m. pasiųstas j nusikal
tusių berniukų mokyklą St. 
Charles. Už narkotikų vartoji-

Susektas mergaites žudikas Ie1***- Po ?°™ 
y , p a s i ų s t a s j nepilnamečių 

Lee H. Parker, 20 m. am-1 

žiaus, gyvenąs 7650 Saginavv, 
prisipažino pasmaugęs 16 m. 
mergaitę Corrine Baldvvin, gy
venusią 7510 Saginaw. Jis jau 
nuo anksčiau gyveno nusikaltę-• m ą a r e s t u o t a s 1950 m . Milvvau 
lio gyvenimu: policijai buvo i > k g j ^ Q 1 9 5 3 m nubaustas už 
noma, kad jis yra įvykdęs api- n e a t s a r g ų automobilio vairavi-
plešimus, naudojo narkotikus, m ą 

pildė seksualinius nusikaltimus, 
buvo baustas tarnaudamas ma
rinuose. Jo auka buvo South 
Shore mokyklos lankytoja, kuri 
vakarais dirbo vaistinėje ir ku
ri tik pastarąją savaitę paliko rio mėnesio jaunojo piliečio. Ga 
namus ir persikėlė gyventi į; lutini rinkimai įvyks vasario 17 

Jos kūnas buvo ras- d. Chicagos Parkų distrikto ad-

Garsiausias vasario pilietis 
Chicagos parkų distriktas pa

skelbė rinkimus garsiausio v a š i 

viešbutį. 
tas šalutinėje gatvėje, tik nedi
deliame nuotolyje nuo vaistinės 
kur ji iki 1 vai. dirbo patarnau 

Byla del ūsų 
Harrison T. Brooks distrikto 

teisme Chicagoje iškėlė bylą 
Milwaukės geležinkelio linijai, 
kuri ats tatė jį iš tarnybos res-
toranvagone, nes j is nesutiko 
nusiskusti ūsus. kai liepos 10 
d. buvo tos geležinkelio linijos 
įsakyta vis iems tarnautojams 
švariai nusiskusti . Jis reikaiau-

Liudviko ja, kad jį vėl priimtų į darbą su 
ūsais. 

programos vykdymą. Juo yra kalu. 
dr. E. C. Khuen, veterinorius i i 
Evanstono. Į šias pastangas jis Mylinti 
yra pasiryžęs įtraukti visus 

širdis visada jauna. 
Graikų priežodis 

P r a i l g i n s m o k s l o d i e n a ? siutimo epidemijos pavojų. Yra Cook apskrities veterinorius. 
Chicagos mokyklų superin- paskirtas specialus inspektorius, Veterinoriai net per radiją daro 

tendentas B. C. Willis iškėlė su- j kurs prižiūrėtų visos numatytos specialius pranešimus šiuo rei-
manymą, kad miesto mokyklo
se pamokos baigtųsi ne trečią 
valandą, o 15 min. po trijų ir 
kad mokytojai ateitų į pamokas 
pusvalandž u anksčiau, t. y. 8 v. 
30 min. ir turėtų laiko pedago
gų posėdžiams ar pasikalbęji-

| mams su tėvais. Superintenden 
j tas nori mokytojus įpareigoti 
atlikti ir kaikuriuos ne klasių 
darbus, kaip pasikalbėjimai su 
tėvais, patarimai mokiniams, bu 
dėjimas koridoriuose, valgyklo
je ir aikštėje. 

TROOST - PACHANK1S M0N11MENTS 
CHICAGO'S M 0 S T B E A U T I F U L SHO\VROOM 

6819 21 So. Weslern Ave. GRovehilI 6 3745 

JOHN W. 
PACHANKIS 

(Palch) 
IHMSa 

Nemokamas šunų 
skiepijimas 

ministracijos pastate 425 E. 14 
blvd. Laimėtojas gaus $50 bo-
ną, kurį skiria Chicagos Jaunie-

dama užkandinėje. Policija tuo- j ji Komercijos rūmai. Šiuo metu 
jau pradėjo tardyti nužudyto-: yra šeši pirmaujantieji kandi-
sios pažįstamus. Suradusi Lee ' datai, kurių dauguma iš katah-
Parkerį, pastebėjo įdrėskimus j kiškųjų mokyklų: s i r g i m ą 
jo veide. Vaist inės savininkas i Sciepko 
pareiškė matęs automobilį, ku- akademijos moksleivė, - Bar- jo 
riame sėdėjo du jaunuoliai; jis borą Kovacs, 16 m., Marijos 
atpažino, kad automobilis buvo | AugSt. mokyklos, — Rosema-
Parkerio. Prispirtas Parker pr i - .r ie Mather, 16 m., Josephinum 
sipažino mergaitę nužudęs. Jis | Augšt . mokyklos , — Angelą Te Devynios šunų klinikos Chi-
papasakojo, kad su nužudytąja j desco, 15 m., šv. Kotrinos Se- cagoje paskelbė nemokamai įs-
tą vakarą juodu buvo užsukę i ' ™etės mokyklos, — Dorothy kiepysiančios nuo pasiutimo šu-
taverną, išgėrė po trejetą tau-1 Wozniak, 14 m., Schurz Augšt . nis, kurių savininkai įrodys ne
rių Tada jie nuvažiavę į nuo- mokyklos ir Sylvester Williams, galį už skiepijimą sumokėti . Chi 
šalesnę vietą, kur susibarę iri 16 m. negras, Crane Technikos cagos vadovybė su atsidėjimu 
Parkeris ją griebęs už sprando! mokyklos . % veda kovą prieš pasirodžiusį pa-
ir smarkiai suspaudęs. Jis dar Į 
apvažiavęs aplink bloką su la
vonu, bet nutaręs grįžti ir iš
mesti senojoje vietoje, kad at
rodytų, jog ji nužudyta plėšimo 
tikslais. I šmesdamas jis atitin
kamai jos drabužius sutaršęs, 
batus numetęs į šalį. Tada par
važiavęs į namus ir išsimiego
jęs. 

Nužudytoji;-mergaitė a u g o di 
vorsuotoje šeimoje, gyveno su 
tėvu, kurs buvo karnavalo kon-
cesininkas, vėliau perėjo* pas 
motiną, bet susiginč ;jo su jos 
antruoju vyru ir persikėlė į 
viešbutį. 

Lee Parker yra įsūnytas Par 
kerių vaikas. N u o mažens jis tu 
rėjo blogą vardą. Jau 1948 m. 
buvo areštuotas už netvarkingą 

Radk> Itroadcast 
TuetMlajr * l». m. 
WGE8 13*0 kll. 

Open every day irt-
cluding Sundays — 
9 a. m. to 6 p. m., 
and eveninj?s by ap-
pointment. 

— NEVER BEFORE WAS SUCH AN OFFER MADK 
NO MONEY DOWN — Any monument seleeted now will 
set before Decoration Day. 

be 

Automobile transportation to and from our show-
room is a lways available — just give us a ring. 

PADĖKA 
A. + A. 

JOANA BRAZAUSKAS 
kuri mirė vasario 2. 1954 m. ir tapo palaidota vasario 5 d., o 
dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir negalė
dama atidėkoti1 tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą 
ir palydėjo ją į tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes. atmindami ir apgailėdami jos pasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškam tėvui kun, kleb. A. Mar-
tinkui, kun. S, Santarui ir kun. J. B ^ | ž i u i | , kurie atlaikė 
įspūdingas pamaldas už jos sielą ir kun. kfeV A. MMiinkui, 
kuris pasakė pritaikintą pamokslą bažnyčioje. Dėkojam kun. 
S. Santarui už nuvykimą j kapines. Dėkojame šv. Mišių ir 
gėlių aukotojams. 

Dėkojame1 laidotuvių direktoriui Antanui Gurskiui. kuris 
savo geru ,ir jnandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo ją į 
amžinas!-, o ntums palengvino perkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams, dėkojame vargonininkui K. Gaubiui. 
Dėkojame už. Mišių aukas Dievo Apvaizdos parap., Maldos 
Apaštalystės Brolijai, Šv. Onos Dr-jai, Tretininkų Dr-jai; 
Emily Kikštai; Franees Vaitkaitei ir Stella Bereckis ir visiems, 
kurie* paguodė mus nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms, o tau, mylima 
motinėle, lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdę lieka: Duktė Anna Barta su šeima ir kiti giminės. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE. 1410 SO. 50ih AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, I U, 

GRovehilI 641142 
HEmlock 4 2644 
T0wnhall 3-2109 

John F. Eud eikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

THYi MODERNIOS KOPbYCKM 

4I0S-07 South Hermitagt Arenut 
N . TArda 7-mi-» ir BIshop T-94M 
4UM4 ta* UUfonk limm 

^Telefonas LAiayette S^44« 
D1KN4 m NAKTĮ 

A. A. 

ANTANAS A. BAGDONAS 
(BAGDON) 

Gyv. Hf)42 So. Washtenaw Ave. 
Tel. WAlbrook 5-434;J 

Mirė vasario 8 d. 1954, 5:50 
vai. po pietg, sulaukęs pusTs 
amžiaus. Ginie Lietuvoj; kilo iš 
UtencM ap«kr., Vyžonių parap.. 
Vilkabrukių km. 

Amerikoje išgyveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

mylima žmona Ona, po tovais> 
Mutfijo&ius; 2 sūnūs Bruns-
wick, marti Louisa; Albcrt, 
marti PTllen; anūkas VVickie; 
brolis Juozapas, žmona Nancy 
ir jų šeima; (gyv. Los Angeles, 
Ciilif.); sesuo Tillie Bagdonas 
(gryv. Ijom Angeles. Calif.): 2 
švogerkos — l'ršule šauliuskas 
su seimą ir Marijona Žagaris; 
svogeris \Valter; giminaitis 1). 
Stasikonis su .seimą ir kiti g -
minės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie šv. Vardo 
Dr-jos Marąucttc Parke, Chi
cagos Liet. Dr-jos, Kęstučio 
Dr-jos ir Teisybės Mylėtojų 
Dr-jos. 

Kūnas pašarvotas Antano Ii. 
Petkaus koplyčioje, (J812 South 
Vv'estern Ave. 

laidotuvės įvyks .šeštadienį, 
vasario 13 d., iš koplyčios S:3 0 
vai. ryto bus atlydėtas į Gimi
mo Panelės švč. parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: *q«»na, sftniis, anl-
kust brolK t»0buo ir kiti glttii-
nes. 

Laidotuvių direktorius Anta
nas B. Petkus. Tel. Gfcovehlll 
6-0142. 

-I 

ii y 

M 

Ni -/? 

Income Tax pareiškimams 
paduoti terminas baigiasi kovo 
15 d. — Vladp Simaičio Real 
Estate įstaiga, 4241 So. Maple-
wood Ave., telef. BIshop 7-0480 
teikia pagalbą. 

A . A . 

M1CHAEL ROZENSKI 
(Jyveno 6458 3o. Campbell Ave. Tel. PRcspect 6-6671 

Mirė vasario 10 d. 1954, 4:30 vai. po pietų, sulaukęs 73 
metų amžiaus.*Gimė Lietuvoj; kilo iš Raseinių apskr.. Skirs
nemunės parap. Amerikoje išgyveno 56 m. 

Pasiliko dideliame nuliūdime mylima žmona Stella, po tė
vais Beinor; 2-dukterys — Jane; Bernice Krukones, žentas 
George; 2 anūkai — Michąel ir James; brolis Joseph; pusbro
lis Frank Rudse»skis ir šeima; ir kiti giminės, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas bus pašarvotas 5 vai. po pietų John F. Eudeikio 
koplyčioj, 4330 So. CalifomV. Ave. ^Laidotuvės įvyks pirma
dienį, vasario 15 d., iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
į Gimimo Panelės Švč. parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, dukterys, anūkai, brolis, pusbrolis ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741. 

LIGDĖSIO VALANDOJ 
štmkiti 

* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 Antomobttimms vieta 

Tiem*, kurte gy*an» kltoM miesto dalyse: gausime 
koplyčią arčiau Jūsų namų. 

ŠEPUTIS 

• I £J& SSB -3K£1 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— savininko —" 

S t (asimir Monumeni 
f ompanv 

3914 West IM th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausia* paminklams plane 
pasirinkimas mieste 

Telel. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIU 
LAIDOTI V1V DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavl- ^ j q ^ M e * *arl»n* koplyčias 

mas y r a teikiama* £ & ^ i v i s o s e Chloagos ir 

diena ir n a k t J. Rei- ^ ^ Jfa Roselamlo dalyse 

kale saukite • sWsPĮJsl • ' ^ ^ ^ ^ 

I 

mus. 

I r 

ANTANAS M, 
3307 S. U T V A M C A AVE. 

. — — • H M M 

PHILLIPS 
Tel. Y Arda 7-3401 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2S14 West 2Srd PLACE TeL Vlrglnia /-6672 
10756 S. MICH1GAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET TeL SEeley 8-5711 

ASISDITVASAiTis-viMl 
1446 South 50th AVE., CICERO. ILK Tel. OLympic 2-1003 

POVILAnTTŪDTllAS 
3354 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS ~ 
10821 S. M1CH1GAN AVE. TeL COmmodore 4-2228 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. UTUANICA AVE. Tel. Y Arta* 7-1138—1139 

JULIUS UULEVIčIUS 
4348 S. CAL1FORM V AVE Tel. LAiayette 3-3572 

LEONAROAS 
1646 \VEST 46th STREET 

EŽERSKIS 
Tel. YArds 7-0781 

http://ea.se
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file:///i/id
file:///Valter
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S DUCNRAATia DRAUGAIS, CHICAGO, ILLINOia Penktadienis, vasario 12 d., 1954 

X Juozas Dirginčius, gyv. 
Bridgeporto kolonijojo sirgu
liuoja ir gydosi namuose. 

X Kęstučio Pašalpinis Klu
bas praėjusiame susirinkime nu 

i mus 
X Vasario 16 šventes minė

jime š. m. vasario 14 d. Ash
land Auditorijoj dainuos „Dai
navos" ansamblis ir soliste Da
nutė Stankaitytė. 

X Judy Naujoks dalyvauja 
Northwestern universitete Evan 

IŠ ARTI IR TOLI 
i 

— Brockton, Mass., lieluviai 
ruošia Vasario 16 d. proga spe
cialią programą per vietos radi
ją WBET, 1460 klc. Programa 

j . A. VALSTYBĖSE 
— VVaterburio lietuviai pager 

tarė prisidėti prie Vasario Še- bė kun. kleb. J. Valantiejy. Wa-
šioliktosios minėjimo ir Lietu- j terburio, Conn., šv. Ju *apo I t e - i ^ ' į į S J į ^ ^ į a į i 6 d. nu > 
vos laisvinimo reikalams nariai tuvių parapijos kleboną kun. J- Į H:0.> lijei 8:S5 vai. vakare. J pro-
suaukojo $75.00 Išrinkta taipgi j Valantiejų, už jo didelius nuo-
klubo biznio komisija: Mečysjpelnus lietuviškiesiems reik --

programą įeina informacija a.i-
; glų kalba apie Lietuvos laisvės 

Krasauskas, Julija Pocienė irĮlams ir už nuoširdžią per kele- \; š v e n t C ( d a b a r t i n ę įimkią Lietu 
Bronius Klemka. 

X S. ir P. Paulikai, 4328 So. 
Campbell Ave., vasario 7 d. at
šventė 25 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Tą dieną jų inten-

Mi-

nus metus teikiamą paramą 
tremtinių draugijai, VVaterbuKo 

vos padėtį bolševikų okup cijo-
je ir jungtines lietuvių pastan-

stone grožio konkurse. Gražuole 
, . , .„ i ^ - cna buvo atnašaujamos sv 

renkama vietos studentų ben- |y . J
 w__._._ 

drabučio metraščio leidinio pro 
ga. 

X Feliksas Stungevičius, U r u ; s a i § j e . Jubiliatai išaugino dvi 
gvajaus generalinis konsulas dukras ir sūnų, kurie kartu 
kalbėjo praeitąjį pirmadienį te-1 gyvena su tėvais, 
ma: „Ar pažįsti pietinius kai 

ir apylinkių lietuvių tremtinių, g a g a t g a u t j g i m t a j a m k r a š t u i 

draugijos metinis susirinkimas l a i g v ę > Q ̂  ^ l e t u v i š k o j i m u 

išrinko savo draugijos garbes j ̂  P r o g r a m a r ū p ; n a s į Rrock-
__ _ 9 

tono Lietuvių Taryb.s sudary-nariu. 
Nuo 1949 m., kai ši draugija 

šios Šv. P Marijos Nekalto jgįgteįg^ jį dažnai savo susirin-
Prasidėjimo parap. bažnyčioje. k i m a m S ) posėdžiams, pobū-
Vaišės įvyko Dariaus ir Girėno 

toji komisija Lietuvos laisvės 
šventei minėti. Tokios progra
mos duodamos nuo 1950 m. du 

viams, parengimams, vakarams j k a r t u g ^ m e t u g : v a s a r i o 1 6 

ir p. naudojasi parapijos patai-1 d [r s k a u d ž i ų j ų b i r ž e l i o j v y k i ų 

pomis 

KAS, K \ IR KUR 

Algirdas Brazis, Metropolitan operos solistas, dainuoja ALT-to 
rengiamame koncerte vasario 28 d. WHK salėjo Clevelande. 

proga Jos daug pasitarnauja 
Draugija jaučianti kad trem- j išpopuliarinimui. 

Ar pazfsu pieunuB mm Lietuviu Teisininku Drau- tiniai ir jų draugija dažnai pati-
m y n U S , r ^ t i e M C m ^ S f t S S - šiltos simpatijos kaip iš, - ******J**** • * tyvesniais metais, taip ir šie
ninėje Oycagoje. *Į pasiskirstė pareigomis: pir- savo klebono kun. J. Valantie- turos Institutas Brooklyne. Lie m e t šios aukos surenkamos dar 

— Dienos uždarbį Lietuvos 
laisvinimo reikalams skiria lie
tuviai tremtiniai Brocktone, 
Mass., nuo 1950 m. Kaip anks 

— Amer. Lie t R. K. Federa
cijos 19 skyr susirinkimas bus 
vasario 14 d. 12:30 vai. p.p. Sv. 
P. M. Nekalto Prasidėjimo par. 
mokyklos kambaryje, 4400 So. 
Fairfield Ave Visi katalikai vei 
kėjai.-jos bei draugijų valdybos 
nariai ir delegatai prašomi laiku 
atvykti susirinkiman. 

J. K. E n che ris, pirm. 

— Metinė vakariene Seserų 
Kaz.mieriečjų Rėmėjų Dr-jos 
įvyks vasario 28 d. Pradžia 5 
vai. punkt Po skanios vakarie
nės bus įspūdinga programa. 
Visa tai bus Marijos augšt mo
kyklos patalpose. 

Įžanga tik $3.00 asmeniui. Rė 
mėjai platina biletus po visas 
parapijas. 

Per vakarienę taipgi bus pa
gerbti nariai rėmėjai, išbuvę or-

kavariniai ir sausio 20 d. ryti-- . .. . M
 J ' v 

. . „ . . , ., . . . ganizacijoje 25 metus. 
niai Buenos Aires laikraščiai . 

ARGENTINOJ 
— Dr. J. Mačernis yra išver

tęs Eva Peron knygą „La razon 
de mi vida". Dabar sausio 19 d. 

X M a k s Zizas, plačai žino-1mininkas - L Šmulkštys,' sek- jaus, taip ir iš kitų savo para- tuvių Kultūros Instituto pose- p r i e š vasario 16 d. minėjimą. 
' • retorius - Dailitka, iždininkė pijos kunigų - A. Cebatoriaus, dis j vyko vasario 4 d. Darbi- J o s s u d a r o s t a m b i a a u k ų d a l ] , ™ ^ £ ^ fcSSCir , T *"*" " . " W M l ,

k ^ l 

ninko" redakcijos patalpose, surenkamą šioje kolonijoje, ku- ™ , " . T v ,f „ T , / Lietuvos Nepriklausomybės mi-
Posėdyje dalyvavo Instituto pir - ™ ^ _ i « l L * ^ . _ ! Pati vertėją dr. J. Mačernį. Kai 

mas namų statytojas Chicagos 
pietvakarinėje daly, su žmona, 
ir Bruno Szukis, taip pat namų 
statytojas, su žmona šiandien 
išvyko atostogų į Floridą. 

X Rapolas Novicka.s, šv. P. 
Marijos Gimimo parapijos na
rys, susituoks vasario 13 d. 
2:30 vai. p.p. su Dolores Dun
dulis, Visų Šventųjų parapiete, 
Visų šventųjų parapijos baž
nyčioje. 

X Elena Nedvarienė, šv. Ka
zimiero Seserų Rėmėjų 14 skyr. 
pirmininkė, tebėra be sąmonės 
nuo 1953 m. spalio 26 d Nėra 
vilties jai išgyti. Ligonė yra 
dukters namuose Glendale, Ca-
lif. 

X Solistė Izabelė Motiekai
tienė sugiedos vasario 14 d. 2 
vai. p.p. Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime Amerikos ir 
Lietuvos himnus Ashland Blvd. 
auditorijoje Ji taipgi progra
mos metu padainuos keletą dai
nų. 

ri pasižymi nustatytų kvotų su-
— Ona Tamulevičienė. Dėl dau-' J Dilionio ir A. Vičo. 
gybės darbų valdyba nutarė! _ G r a ž i n a . E l e n a S r u 0 g i „ y - p r J u r a s f 

įtraukti i aktyvią veiklą kandi- ^ i r R i c a rdas Garbus - Garba-
datus J. Našliūną ir Pr. Šulaitį. Į u ^ k a s s v . Onos lietuvių kata

likų bažnyčioje, Jersey City, N 
J., sausio 9 d. priėmė moterys
tės sakramentą. Bažnyčioje gie-, j A i g t i g i r d r K J u r g § l a P r o f # , j u o g a p l a n k y t ų i r a u k a s a t s i i m . 

kurie laikraščiai priminė, kad 
nėjimo proga, kūrėjai savano-

J. Brazaitis, A. Bendorius, Pr 
Naujokaitis, A. Vaičiulaitis, d r.' Gofensui ir A. Baruliui arba jų 
VI. Viliamas ir S. Sužiedėlis talkininkams. Paprastai tremti-
Dėl ligos negalėjo dalyvauti dr. m a į nelaukia, kad aukų rinkėjai 

kėlimu. Aukos įteikiamos komi- ?TZ *T*""7v T~ r i a i Pašomi dalyvauti gausiai 
teto nariams: E. Bliudnikui, M. ^ T l \ ^ ° ^ P ^ ^ ^ pamaldose vasario 14 d. 10 vai. 

šv. Kryžiaus parapijos bažny-

dojo jaunosios bendradarbė 
Voice of America operos solistė 
Barbora Darlis. Taip gi ji pa
dainavo lietuviškų dainų ir par 
vestuvių vaišes, akompanuojant 
pianistei Aldonai Kepalaitei. Ri-

X Alice Stephens moterų! čardas Garbus yra baigęs augš-
choras kartu su Chicagos Lie- į tąjį inžinerijos mokslą Vokieti-
tuvių vyrų choru giedos Lietu- joje, o Gražina Sruoginytė yra 
vos Nepriklausomybės šventės Į baigusi Loretto Heights Colle-
pamaldų metu vasario 14 d. 10: Į ge Denveryje, Colorado. 
45 vai. Šv. P. Marijos Giminu' 

X Augštesnioje Lituanistikos parap. bažnyčioje. Kartu giedos 
mokykloje Vasario 16 d. minė- ir parapijos didysis choras. Vi
jimas bus vasario 13 d. 1 vai. si trys chorai sudarys vieną 
p. p. Marąuette Park lietuvių jungtinį chorą ir sugiedos Mal-
parapijos salėje. Paskaitą skai- dą už Tėvynę — J. Dambraus-
tys dr. O. Labanauskaitė, ,,Drau I ko. Pamaldas organizuoja Lietu 

kun. M Ražaitis buvo atvykęs į tų, bet patys jas įteikia, steng-
prieš posėdį, bet turėjo skubiai j damiesi palengvinti rinkėjų dar 
grįžti į Newton, Pa. | bą 

Posėdyje priimta praeitųjų 

cioje ir iškilmėse 2 vai. p. p 
Ashland auditorijoje. 

Valdyba 

— Studentų žiniai! š. m. va-

metų piniginė apyskaita, aptar
ti „Alkos" muzėjaus, „Eglutės" 
ir Instituto leidinių reikalai 

nutarimas, „kad .Eglutė* eis ir 
toliau kaip ėjusi tik lietuvių kai | S r a ž l u f prasmingu da . l .R .V.e 

ir kad dėl to dr. Mačernis turė
jo apleisti savo kraštą ir turėtą 
darbą Taip pat buvo paminėta, 
kad dr. Mačernis yra priimtas 
į Argentinos Rašytojų Sąjungą. 

— VI. Burokas išvyko į Di
džiąją Amerikos parodą, vyks- sario mėn. 12 d., 7:30 vai. vak., 
tančią Mendozos mieste. Liet auditorijos maž. salėje 

— P. Sakalauskas kurį laiką įvyks C. L. Stud. Dr-jos visuoti-
sunkokai sirgo, bet jau dabar ' nis susirinkimas. Po programos 

miausiu laiku Pasirodys knygų | p a g v e i k o fr p r a d § j o ^ s a v o ' p a s i l i n k s m i n i m a s i r uB^rnSm. 
pareigas alaus darykloje Bue- Valdyba 
nos Aires mieste. 

— Vinco Krėvės „Rytų pasa
kos" jau atspausdintos ir arti-

•i i ••~4.„„ nnkoie. Knygą išleido Terra. 
„Eglutes" reikalu priimtas J J . ^6<* 

Knyga turi 217 psl., papuošta 

ba, ir dar bus stengiamasi ją šulo aplanku Knygoje telpa 8 

go" redakcinio kolektyvo narė. 

• X Sofija Antužis ir p. O. Ba
nienė lanko biznierius Bridge-
porte, platindamos'T.T. Marijo
nų Bendradarbių vakarienės bi
letus. Vakarienė bus vasario 21 
d. 6 vai. vakare, šv Jurgio pa
rapijos salėje. Auka — $1.50. 
Marcelė Tamanauskienė išplati
no daugiau 50 biletų. 

X Dirigentas Bronius Jonu
šas įtemptai ruošia Chicagos 
Lietuvių Vyrų chorą „Draugo" 
metiniam koncertui, kuris bus 
vasario 27 d. (šeštadienio va
kare) 7 vai. vak. Sokolų salėje. 
Programą sudarys naujas vyrų 
choro repertuaras, Chicagoje 
dar niekada nedainuotas. 

vių Bendruomenės Marąuette 
Park apylinkės valdyba. 

X Komp. Leonardo J. Šimu
čio kūriniai šį mėnesį yra išsta
tyti parodai Chicagos viešajame 
centriniame knygyne drauge s a 
kitų žymesniųjų Chicagos kom
pozitorių kūriniais. Išstatyti šie 
jo kūriniai: „Palikta šalis", „Aš 
trokštu", „Bočių Rauda", piani
nui, styginiam kvartetui ir ki
tos kompozicijos. Šalia jų yra 
autoriaus atvaizdas ir jo trum
pa biografija. Ši Chicagos mu
zikų kūrinių paroda yra didžio
jo knygyno salėje, įeinant iš 
Randolph gatvės. 

X F. Valuckas, P. Gūdžius, 

— „Knygų Lentyną" vėl lei
džia Vlikas. Vyr. Lietuvos Išlais 
vinimo Komiteto š. m. sausio 18 
—19 d. posėdyje nutarta parem 
ti Lietuvių Bibliografinės Tar
nybos veiklą ir finansuoti j ^ s 
leidžiamą „Knygų Lentyną". 
Per metus bus išleista 6 Nr. Bendorius 
Nr., kaip ir anksčiau. Biuleten:o 
prenumerata metams: JAV-se 
ir Kanadoje $1.50, kitose šalyse 
—$1.00. Čekius ir Money order 
siųsti: Mr A. Ružancovas, Lith-
uanian Bibliographic Service, 
601 Harvey Street, Danville, 
Illinois. 

tobulinti". Apie tai esame pra 
nešę mūsų dienraštyje vasario 
9 d. 

„Eglutės" reikalui sudaryta 
Instituto komisija, į kurią įėjo: 
Pr. Naujokaitis, „Eglutės" re
daktorius, J. Brazaitis ir A. 

i apysakos iš indų ir persų gyve- BRAZILUOJE 
— Mokyklos Bičiulių Org. 

Komitetas savo posėdy patvirti
no moksl. at-kų š. m. sausio 3 

X Už a.a. kun. Mykolo švar-
lio vėlę, minint jo mirties viene
rių metų sukaktį, gedulo šv. Mi
šios bus atnašaujamos vasario 

— Tremtinių Komitetas Broc 
ktone, Mass., užgyrė Lietuvių 
Enciklopedijos Fondo Lietuvai 
sudarymą ir nutarė įsijungti į 
tą fondą, užsakydamas vieną 
Lietuvių Enciklopedijos kom
plektą, kuris bus nustatyta tvar 
ka saugomas, kol bus galima 
parvežti į išlaisvintą Lietuvą. 

K. Žvirblienė, L. Barauskas iš j Tai dar vienas sveikintinas 
Melrose Park, QL, grąžino do- tremtinių darbas šioje vietovė-

,vanų knygelių šakneles. Paren- je. 
girnas su dovanomis bus vasa
rio 28 d. 2 vai. p.p. Community! — Dr. Eugenija Gurskis, 504 

13 d 8 vai ryto šv Petro ir Po- įsal§:je' 1 8 t h & R i c e S t ' M e l r o s e K a l e s Building, Detroit, Mich., 
vilo "parapijos bažnyčioje W e s t | P a r k ' ll1 š* P i g i m ą ruošia kiekvienais metais Vasario še- į fcj^ " f į K H a o j i k r y ž k e i g 
Pulman. šv. Mišias atnašaus I T § v ų M a r i 3°nų Bendradarbių 1- šioliktosios proga _P*aukoja s k a i t y t o j ų s u t i k t a s u n e lauktu 
kun. kleb. P. Gasiūn^s, as :stuo- l m a s ^ ^ ^ Knygeles prašome 

kviestas į Lietuvos Laisvės Ko
mitetą. Maž. Lietuvos atstovu 
į Lietuvos Laisv. komitetą New 
Yorke yra pakviestas doc. Mar
tynas Brakas. M. Brakas dirbo 
savo laiku Prekybos Institute 
Klaipėdoje. Klaipėdą užėmus vo 
kiečiams, buvo vadin. laisvosios 
Klaipėdos uosto zonos direkto
rium Prieš atvykdamas į Ame
riką buvo Maž. Lietuvos atsto
vu Vykdomojoj Taryboj. 

— Vasario 16 minėjimas Flo
ridoje. Šešioliktosios vasario 
minėjimas ruošiamas vasario 
16 d. 7:30 vai. vak. lietuvių 
svetainėje Miami, Fla. Pamaty
site paveiksluose žudynes Rai
niuose ir Praveniškiuose. Taipgi 
parodys vaizdus iš nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo. 

Bernardo Brazdžionio poe-

nimo, visos įdomios rytietišku — Magdalena Balkevičiūtė - d pusryčių apyskaitą ir infor-
koloritu, intriga, dideliu rytiečių j Pazikienė, gyv. Sao Paulo, 35 ' m u o j a > k a d a u k ų pusryčiams 
gyvenimo, mitologijos ir taut i - metų, mirė sausio 15 d. Sirgo : g a u t a $71.50. Š. m. saus. 19 d. 
sakos pažinimu, priklauso prie | plaučių liga. Kilusi iš Prienų. ^ ^ D r a u g e " padėkos, ir auko

tojų po $3, $2 ir $1.50 sąrašo 
pirmoji dalis. Antroji sąrašo da 
lis dėl techniškų kliūčių nebuvo 

Pirkit Apsaugos Bonus! j r ^ S r * ! £ & £ 
asmenys, aukojusieji po $1. Be 

geriausiųjų Vinco Krėvės jau-! Paliko penkerių metų sūnų. Vy 
nystės kūrinių. ! ras mirė prieš porą metų 

1 
Antanas Musteikis, studi-

universitete _ Doc. Martynas Brakas pa- > v f s , N e w Y o r k o 

sociologiją, vasario 5 d. apgynė 
disertaciją ir gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Disertacijos te
ma — religiniai svyravimai re
formacijos amžiuje Lietuvoje. 

— Mergaičių vasaros stovyk
la, ruošiama Nekalto Prasidėji
mo seserų vienuolyne Putnam, 
Conn., šiais metais prasidės bir 
želio 27 d. ir baigsis liepos 25 d 

— Balfas per du mėnesius ; 
Vokietiją pasiuntė 40.000 svaių 
sviesto, 30.000 svarų cukraus, 
5000 Care pakietų, kurių svoris 
55 000 svarų. 

— Izidorius Krapauskas, 
tremtinys, kilęs iš Kretingos, 
gyvenęs Great Neck, N. Y., štai 
giai ir netikėtai mirė š m. vas. 
5 d. Paliko žmoną ir du vaikus. 

— Kun. J. Znotinas iš Wa-
shingtono, D. C , persikelia \ 
Providence, R. I., vyskupiją. 

1953 METŲ 

LITERATŪROS PREMIJA 

DIDŽIOJI KRYŽKELE 
Didžioji kryžkelė — naujausioji 

Bern. Brazdžionio poezijos knyga, 
tematikos aktualumu, idėjų gau
sumu ir forma užimant ypatingą 
vietą autoriaus kūryboje. 

Didžioji kryžkelė — galingas 
protesto balsas prieš apgaulę, me
lą ir smurtą, atvedusius žmones 
į kryžkelę, iš kurios veltui ieško
me kelio. 

Didžioji kryžkelė — viena ge
riausių knygų mūsų paskutiniųjų 
metų literatūroje, laimėjusi Rašy
tojų Draugijos 1953 metų litera
tūros premiją. 

Knygos kaina — 2 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskit: 

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

Chicago, Illinois 

to, malcnią staigmeną padarė 
E. Račiūnienė su savo gyvento
jais, atsiųsdami $8.00 aukų. 

Visiems nuoširdus ačiū už di
delį solidarumą. 

Mokyklos Bič. Org. komitetas 

Vadovas į sveikatą 
Geresniam sveikatos išlaikymui 

nauja knyga 

BŪKITE SVEIKI 
kurtą paras* Ir išleido Dr. Steponaa 
Bieila Šioje knygoje aprašoma svar
bieji sveikatos iSlaikymo dėsniai: 
kaip būti sveiku ir Ugmi gyventi. 

ši svarbi knyga privalo rastis kiek
vienoje šeimoje. Kaina tik 2 doleriai 
su prtsiuntimu. Tuojau užsisakykite. 

Užsakymus tu pinigais siuskite 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Illinois 

jant kun. P. Lukošiui ir kun. , ^ r ^ i n t i k u n " V* Andriuškai ar 
Edv. Abromavičiui. |P- M«*rikui, 154 Broadway, Mel-

jrose Park. Jei patogu — galite 
X „Draugo" administracija j sugrąžinti šakneles ir per pa-

maloniai prašo visus skaityto- rengimą salėje. 
jus, siunčiant pinigus, visuomet 
parašyti, už ką jie siunčiami. 
Visuomet parašyti pilną ir tiks-

X J. Grušo „Tėvas" Cicero 
scenoje. Vasario mėn. 20 d. su 

lų savo adresą. Keičiant adresą, | gastrolėmis aplankys Cicero, 
visuomet reikia pranešti ir pilną l» v i e n a s i š stipriausių Ameri

koje Indiana - Harbor lietuvių 
teatralų - mėgėjų būrelis, va
dovaujamas Z Moliejaus. Cice
ro jie suvaidins rašytojo J. 

X Petronėle Rimkiene, 6345 j Grušo keturių veiksmų dramą 
So. Maplewood Ave., vasario 8 į „Tėvą", kuris nevienam žiūro-

savo senąjį adresą, o naująjį — 
ypač aiškiai ir tiksliai stengtis 
rašyti. 

vui išspaudžia ašarą. „Tėvas'-
keletą kartų ėjo ir Kauno vals-

d. sužeista pravažiuojančio au
tomobilio ties Cicero Ave. ir 14 
St Sulaužyti du kojos kaulai.! tybiniame teatre 
Nugabenta Loretto ligoninėn. 
Elena Barneckienė, Cook Coun- Vaidinimo pradžia 6:30 vai. 

vakare šv. Antano parapijos sa-ty ligonines gailestingoji sesuo r r • 
chirurgijos skyriuje, budėjo * 
naktį prie ligonės. Kita P. Rim-; Tikima, kad Cicero scenos mė 
kienės duktė yra Estella Versa- gėjų būrelis Indiana Harbor te-
Jrienė. atralams atsirevanšuos. 

Amerikos Lietuvių Tarybai $50. 
Si patriotingoji lietuvaitė gydy
toja ir šiemet neužmiršo parem
ti Lietuvos išlaisvinimo reikale. 
Šiomis dienomis ji atsiuntė Al
tui $50.00 auką. 

— Kun. A. Vasys, Aušros 
Vartų parap. klebonas Worces-
ter, Mass., rengia lietuviškųjų 
knygų platinimo vajų Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės pro
ga. Vasario 16 minėjimas bus 
vasario 14 d. 4 vai. p. p. Auš
ros Vartų parapijos salėje, Wor 
cester, Mass. 

— Kun. Kazys Mažat's iš
vyksta kuriam laikui iš Bosto
no pavaduoti Newporte seselių 
ir vyskupijos poilsio namų ka
pelioną. 

— „Help Free Lithuania" at
virutės Vasario 16 d. proga vi- naujas Amerikos kariuomenėje 
so je Amerikoje platina lietuvių ' paskirtas į naują dalinį, savai-
skautai. Pelnas eina skautų rei j tei buvo parvykęs pas savo šei-

i kalams. ^ mą į Brooklyną, N. Y. «g 

susidomėjimu. Kai kuriose kolo 
nijose JAV ir Kanadoje knygos 
parduota daugiau, negu bet ku
rio beletristikos veikalo. Š ;tai 
liudija didelį Bernardo Brazdžio 
nio populiarumą mūsų skaitan
čioje visuomenėje ir parodo, 
kad gera poezijos knyga mielai 
laukiama visų knygos bič;ulių 
namuose. 

— Soliste Antanina Dambraus
kaite dainuos vasario 19 d 7:30 
vai. vak. Miami Lietuvių Klubo 
choro koncerte lietuvių svetai
nėje Miami, Fla. Programoje 
taipgi dalyvaus ir klubo choras. 

— Taurų Klubas Scrantone, 
Pa., Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą rengia vasario 14 d. 
Kalbės dr. Vyt. Dambrava. 

— Dr. K. Ambrozaitis, tar 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii" 

lietuvybės Studijų 
I n s t i t u t a s 

suorganizuotas 

Mokslo Megejy Klubo 
globojamas 

L0Y0L0S UNIVERSITETO 
Vasario 13 d., šeštadienį, 2 

vai. p. p. šių metų paskaitų už
baigimo 

VAKARAS 
Programoje Loyolos univer

siteto viceprezidento Jevemiah 
J. O'Callaghan, S. J., žodis ir 
įteikimas pažymėjimų baigu
siems šių metų kursą. 

Nuošird2Iai kviečiami daly
vauti visi Instituto elektoriai, 
studentai, svečiai ir draugai. 
lliliuillllllliilllilllllimiiiiiiiiniiiiiiiiiiift i ^ : : 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Didelis Bų dienų įtempimas, karo ir kitos jralimybes verčia visus atsidėjus 

sekti kasdienius įvykius. Tam reikalui dienraštis darosi būtinybė. 

Sekančiais metais sueina 50 metų kaip Kkovota spaudos laisvf. Tas ju-
bilrjus tebūnie minimas lūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas**, 
pats įvesdamas 40 m. sukakti nuo įsikūrimo Chicagoje, daro B savo pusės 
auką: siusime dienrašti per mėnesį buko nemokamai, tik malonėkite atsiusti 
adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentų ir in
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meoo. literatūros priedą, turi spe
cialius skyrius: moterų, jaunimo (ateitininkų, skautų, studentų K sporto, svei
katos patariją; kasmet duoda $1,000 premijos geriausiam rssnanai Ir Įssslssssl 
atkarpoje spausdina rinktinius kūrinius. 

"Draugas'1 turi savo bendradarbius Kanadoje. Kolumbijoje, Venecudoje, 
Brazilijoje, Argentinoje, Čilėje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Australijoje. 

Imdami nemokamai "Drangą'* mentalu! Jūs niekuo ne}siparetgojate. • 
turėsite progos susipažinti su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Atsiųskite savo 
adresą ar adresus tų, kurie "Draugo" dar neskaito, ir mes per mėnesį laiko 
Draugą siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, I L L I N O I S 
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