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SEOULO UOSTAS IR AERODROMAS JAU 
t 

Slapti Pažadai Rusijai Del Lietuvos 
Roosevelto Laiškas Slaptam Tarpininkui 

~~T 
KETURIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ GAISRAS 

. 

DR. A. GARŠVA 
MŪSŲ korespondentas Paryžiuje 

t Paryžiaus dienraštis "Le viso Pabaltijį, mes reikalau-
Figaro" pradėjo spausdinti sime iš Lenkijos protingos 
. * ištraukas iš buvusio Ispani-; laikysenos, kuri būtu pagrįs-
jos Užsienių Reikalų Ministe- j ta kompromisu ir reikalu su-
rijos Politinio Direktoriaus j pratimu. Stalinui palieka pla-
Josė Doussinague atsimini
mų. Tos ištraukos pradeda
mos kaip tik Prez. Roosevel
to laišku, kurį jis raš§ iš 
Baltųjų Rūmų 1943 m. vasa-

ti ekspansijos dirva mažuose 
Rytų Europos kraštuose..." 
Reikės tik, žinoma, "atsižvelg 
ti j teises šių dviejų lojalių 
tautų, kuriomis yra Jugosla-

rio 20 d. Laiškas yra skirtas vija ir Čekoslovakija, nepa-
ponui Zabrousky, kuris tuo I mirštant joms grąžinti terito-
laiku buvo Tautinės Žydų Jau j rijas, kurias laikinai Didžioji 
nuomenes Tarybos Pirminin
ku ir buvo asmeniškas Roose
velto draugas. Visai tas laiš
kas mums būtų nesvarbus, jei 
jame nebūtų tai, kas mus lie 

Rusija buvo iš jų pagrobu-
" si... Toliau kalbama apie Tur 

kiją, Aziją, Afriką, kuriose 
šiek tiek teisių gaus Prancū
zija... Taip pat Egipte... Tai 

Valstybts Raštinės namas. Lansin*. Mich. dar tebedega po h4 valandų po to, kai gaisras prasidėjo. Ugniagesiai iš ketu-
nyarttmŲ miestų gesina gaisrą, ktąris padarė 4 milijonus dolerių nuostolių. 

Kinų Mases Seoulą Jau Apleido 
Bet Ten Palikta Stipri Artilerija 

TOKIO, vas. 12. — Keturios alijantu divizijos rengiasi 
išvalyti ir užvaldyti Seoulo erdve, iš kurios kinu mases išvalyti ir užvaldyti Seoulo erdvę, iš kurios kinu 
iau pasitraukė, palikdamos betgi stiprius trukdomuosius 
dalinius. 0 

Šeštadieni alijantai užėmė 
Inchon uostą, Kimpo aerod
romą, ir Seoulo pramones 
centrą Ytongdungpo, kuris 
yra dar šiapus Han upes- Se-
culo pietuose. Per Han upę 
nėra ne vieno tilto ir apie 
alijantu karių pradėjimą 

sporto lėk uvų. Inžinierijos 
daliniai karo. laivų priedan
goje jau tvarko ir Inchon 
uostą. 

Centriniame fronto ruože 
alijantu tankų kolonų smai
galiai jau visai arti Hong-

čia; svarbiausia, jei jame iš; Rooseveltas perdavė kaip ke-| 
viso nebūtų atskleisti Roose-i Kas bendras idėjas studi-1 

velto planai bei pažadai So
vietų Sąjungos atžvilgiu. Įsi-
skaičius į to laiško turinį pa
aiškėja kaip tik visas JAV po 
litikos veidas po 1945 metų. 
Štai kelios svarbesnės ištrau-

joms... 
Daug Kas Sovietams Buvo 

Pažadėta 

Kiti dalykai — mums 
smulkmenos. Visa, kas pasą 

Vakar Chicago Minėjo Vas. 16-taM u-s--JaP°B*Sudaro 

Apsigynimo Paktą CHICAGO, vas. 12. — Chi-, Ukrainiečių vardu kalbė-
cagiečiai vakar dideliomis! jo dr. Halamai Jis pareiškė 

tvirtą įsitikinimą, kad kovo-

kos iš to laiško, kurias ištisai! kyta .aišku, nėra tai JAV Pre 
duosime. izidento tvirtas parašas, juo-
Roosevelto Laiškas Izraeliui! <*a ant balto, kad ta s ir tas 

Į kraštas atiduodamas Sovietų 
National Council of Young | S ą j u m j a i _ Aišku, kad ne. Tai 

Israel, pasirodo, buvo pasisiu t i k asmeniškas laiškas tarpi-
lęs tarpininkauti tarp Roose- [ n i n k u i k u r D e n d r a i g bruožais 
velto ir Stalino. Už tai Roose-; n u r o d o m a , kaip toli gali JAV 
veltas nuoširdžiai dėkoja tai e i t i j ^ ^ š i o l a i š k o p a s k e l _ 
Organizacijai. Kiek toliau, b i m o m e g s u p r antame, kaip 

miniomis susirinko į Ash
land auditoriją Vasario še-
šiot'ktosios minėti. Pritrū
ko vietų ne tik sėdėti, bet 
ir stovėti. 

Rooseveltas labai aiškiai pa 
sako, kad reikia kampus išly
ginti ir jis duoda pirmutinį 

jau ir seniai įtarėme, tą tylą, 
kuri mus slėgė ir kuri mus te 
beslegia. Mes suprantame 

įspėjimą Sovietams: "Sovietų( p r i e ž a s t i S f n e s d a u g k a s S o 
pretenzijos kiek tai liečia ko- v i e t b u v 0 p a z a d ė ta . 
munistų veiklą Jungt. Amen 
kos Valstybėse yra, iš tikrų 
jų, dvigubai netoleruotinos"... 

Ta reveliacija prieš Vasa
rio Šešioliktą tebūnie mums 

Toliau taip kalba Roosevel-1 stimulas dar daugiau sukaup 
tas apie JAV ir Didžiosios j ti jėgas ir vieningai eiti prie 
Britanijos laikyseną Sovietų j Lietuvos išlaisvinimo, nes 

mes negalim dar būti tikri, Sąjungos atžvilgiu: "JAV ir 
Didžioji Britanija yra linku
sios — ir tai be jokių mora-
linių rezervų - suteikti visiš-1 T i e k a j p a s i k e į t ė . . . 
ką lygybę balsavimo srityje \ ^ a s Roosevelto Dieną 
bovietų bąjungai reorgam- k - • „ M e g žinome, ka zuojant pokaro ateities pa- £ £ ^ į * d o m i n a c i j a > 
sau j ... Jus galite patikinti ž i n o m sJku 
Staliną, mano brangus pone M a g k v o _ Davergtai tautai iš-Zabrousky, kad SSSR daly- M a s k v o s Pavjrgtai tautai is / u T̂ - i^ •• • i silaisvinti... Mes matėme Bal-yaus tų tarybų Direktorijoje T a u t a s k a į p g y v u l i u S i 

janti tau'a neliks vergijoje. 
Ukrainiečiai kovoja kaip lie
tuviai ir prieš tą patį prie
šą. Padėkojo lietuviams už 

Minėjimą pradėjo pamal- j praeity teiktą, ir dabar tei-
domis šv. Jurgio bažnyčioje, j kiamą pagalbą Ukrainos ko-
Giedojo '"Dainavos" choras votojams. fij^^^ 
ir pamokslą pasakė jėzuitas J Kiti kalbelf$Ai buvo šeri. 
tėvas J. Borevičhis. Dirksen ir ALT sekretorius 

Minėjimą atidarė ALT p - Grigaitis. 
Chicagos apskrities pirmi- I Pertraukos metu buvo į-
ninkas A. Valukas. Vėliavų fvairi meninė programa, 
paradą pravedė Don Varno 
posto veteranai, o jų virši
ninkas Jurgis Strody pas
veikino ta proga susirinku
sius. 

Amerikos himną sugiedo
jo A. Brazis ir A. Dambrau
skaite, invokaciją paskaitė 
kun. A. Valančius. 

Programai vadovavo A. 

keltis per ją dar spaudai ne- * h o n ' svarbaus kelių mazgo, 
duota jokių žinių. Įsakymas J i e

u
mS k e h a s a t v i r a s

0 j C h u n 

užimti Seoulą, kurį kinai p_a- f f™' v i s a i n e t o h 3 8 Para" 
ėmė sausio 4 d., gali būti 5f* , _, , , . 
duotas kiekviena momentą. . į s t e b ė t a kad visą cent-

! nnj ruožą dabar bando lai-
šiuo metu įvairiais būdais kytj kinai, nors čia visai dar 

tikrinama kur ir kiek prie- neseniai buvo beveik vieni 
šo yra pačiame mieste. Ten šiaurete korėjiečiai, 
jau buvo nuvykę tuo tikslu j P r i e š o u ^ ^ r y yy^^ 
du specialūs pietų korė jie 
č:ų daliniai ir su svarbiomis 
žiniomis grįžo atgal. Kadan
gi priešo artilerija iš Seo
ulo pradėjo šaudyti, tai ir 
alijantai buvo priversti at-

Nusižudė Pabėgėlis, 
Negavęs Globos 

BERLIN, vas. 12. — Į va
karų Berlyną atbėgo Mek
lenburgo provincijos (Sovie
tų zona) seimelio vicepirmi
ninkas K. Kroening ir pap
rašė politinio pabėgėlio glo 

TOKIO, vas. 12. — Japo
nijos ministeris pirmininkas 
ir U. S. nepaprastas amba
sadorius J. Foster Dulles 
pabaigę derybas pranešė, 
kad sutarta sudaryti savi
tarpio apsigynimo sutartį, 
kuri bus pasirašyta kartu 
su taikos sutartimi. 

Amerika pasižadės ginti 
Japoniją tol, kol ji £ati tu
rės pakankamai jėgų nuo 
bolševikų užpuolimo apsi^ | n e i k a r o e i g a i K i m p o a e r o_ 
ginti. Ka s užpuls Japoniją, d r o m e šiandien jau laukia-
tas pagal sutartą sutartį m a atvykstant pirmųjų tran 
užpuls ir Ameriką, kuri au
tomatiškai teik3 Japonijai 
pagalbą. 

didelis vežimų judėjimas į 
ir iš fronto. Ypač daug ju
dėjimo aplink Pyongyang 
vakaruose ir Hamhung ry
tų pakrašty. Lektuvams tai 
sudaro gerus ta'kinius, ku-

sukti i jau visai sugriautą viuo& j i e p u o l a d i e n ą į r n a k _ 
miestą savo artilerijos ug- U Vieną karta padangėje 
nį. Seoulo paėmimas strate- b u v o pagįrode i r 20 Sovie-
giškos reikšmes neturi — jis, ^ M I G . 1 5 lėktuvų, bet bu-
svarbus tik kaip politinis | v o išblaškyti. 
simbolis. Bet Inchon uostas. " 
ir Kimpo aerodromas jau 
yra labai svarbūs tolimes-

| v v« * 

Dvyj Z! 
\ 

Pabaigęs susitarti su japo
nais taikos ir apsigynimo 
sutartis Dulles išvyksta į 
Filipinus, Australiją ir N. 
Zelandiją tais pačiais rei
kalais. 

ar kitų tvirtesnių pažadų ne-; Olis. Pirmas kalbėjo konsu- bos, tačiau ji jam buvo at
buvo Sovietams duota... i las P. (Daužvardis. Jo kalbą į sakyta, nes buvo žinomas 

kelis kartus pertraukė mi-j buvęs ar esąs dar Sovietų 

(Europos ir Aziigai lygiomis 
ir lygiu balsu S^MB^" ir An
glija ir dalyvaus auKŠčiausia-
me tribunole, kurį reikės įkur 
ti visiems ginčams, egzistuo-

išvarytas iš savo namų..." 
Darbo Žmonės Už Lietuvos 

Laisvę 
Tiesa, mes žinome, kad (A. 

jantiems tarp įvairių tautų p L , ' A m e r i k o g D a r b o P e I 
išspręsti ete deracijos Taryba išleido poli-
Nusileidimas Del Pabaltijo ; tinęs "direktyvas" š. m. sau-

Tv ,. v. , , . mm I sio 29 d. Miami Beach (Flori-
Is toliau einančio teksto se; „_.v .._.,__,_...,_„ 

Viena Prieš Devynias 
CHICAGO, vas. 12. 

Sovietai Pradėjo 
Domėtis Japonija 

TOKIO, vas. 12. — Japo
nijos kontrolės komisijos 
posėdžiui Sovietų atstovas 
pasiūlė svarstyti Japonijos 
demilitarizacijos klausimą. 
Posėdis turi įvykti šitą tre
čiadienį, bet niekas nežino 

išvažiuoja 
HONG KONG, vas. 10. — 

Iš pietų Kinijos miesto Can 
tono grįžo ten profesoriavęs 
amerikietis ir pasakoja, kad 
tas vietas greit apleis visi 
amerikiečiai, kadangi gyve
nimas dėl antiamerikietiš-
kos neapykantos pasidarė 
nebeįmanomas. Visa Kinija 
jau yra už geležinės uždan
gos ir jokiam vakariečiui 
buvimas ten nebeįmanomas. 

I 
Pačiame' Cantone viešpa

tauja baimė ir netikrumas 
pačiu komunistų pareigūnų 

nios ovacijos. Ypač minia | bendradarbis. Vėliau visgi Hoover iš New Yorko, o 
pareme jo reikalavimą, kad pasirodė, kad jis nebuvo šni- |sen. Taft iš Chicagos šį'sa- įįšiol sovietai labai rūpinosi H t̂ojua atneš ir ką toliau 
okupantas turi apleisti Lie
tuvą ir kad jai išlaisvinti 
negali būti didelė jokia au
ka. 

kokią medžiagą tuo * klausi 
mu patieks Sovietų atstovas, j t a r P e ' n e s l r

 v3le n e ž i n o .ka-

pas, bet tikrai nusivylęs sa- vaitgalį šaudė į prezidento! tįk Vokietijos reikalais bet 
vo darbais, nes rastas vie-! Trumano užsienio politiką į v i s a i nesidomėjo Japonija. 
noje geležinkelio stoty va-1 iš didžiųjųi patrankų, 
karų Berlyne pasikoręs. 

daryti. 

KALENDORIUS 

Kinai Ir Rusai Suklupo Azijoje 
VVASHINGTON, vas. 12. 

•— Kariški šaltiniai esą su
teikę kongreso narių gru
pei šias žinias ir išvadas: 

1. MacArthuro pajėgos 
ka kad JAV, Ang ĮJOS tr So- u o s i u g k r a ^ t u esan-1 Korėjoje sulamdė 16 geriau-
yietų Sąjungos triumvira- č i u g £ l e ž i n § B užd os\«u,™^0^^ ^*~ 
tas" turėjo pasauli tvarkyti G r a ž ū s tfe r e i k a l a v i m a i f s a k y 
po karo .* Tik sekretariatas g i m e JQ 
butu atitekęs Prancūzijai pa- _ , f.. ^ . ,. * ""T* • i7 i n i • • m a daryti specialių pastan-
T ^ ^ S ^ ^ l ^ - «•" 3 ^ 5 ir Pagelbėti... na toks perliukas. i aa, Ame d e m o k r a t i n e s j ė g a s u ž g e i eži-
rikos kontinentas nebus so- u ž d ,J, a r b a 9 * k_ 
vietines propagandos liečia- t a s > k u r p r a š 0 ma "aktyviai ir 
mas ir liks išimtinoje JAV: . - š k a f ū a r e m t i vLaa d e . 
įtakoje, kaip mes pažadėjome ^ ^ i n ^ ^ ū d S ^ sie-
kontinento kraštams. P r a n - f ™ , sąjūdžius sie 
. .. I - M W , „„„K, ^„u; kiančius tautines nepnklau-

cuzija turės Ūkti antfu orW- h-es „ B e t a r J n e 
toje, zmoma, su plačia auto- * iiandipna Fu 
nomija ir teise dalyvauti "tė- v e l a i atei",a... Šiandieną Bu-"J.. „ , . J. 4 ' A ropa — Centro ir Rytų — rarchnos sekretanate/ An- J; . .v. . * • • 

V- • I«K^.„«4- D M ^ M I U . v r a visiškai pavergta ir rei-ghjai globojant, Portugalija, J . i š l a i s v ^ n t i
 s

 NebeDa-Ispanija, Italija ir Graikija fla į* Išlaisvinti... JNebepa 
F , . J. „J įsi. kanka jąją paremti, nes ten 

evoliucionuos 4 modernišką, salvių nebėra bet ko-
civilizaciją, kuri jas ištrauks į o k l ų s ą l y ? ^ n e b e r a * * ko; 
M. J j - -i i«4.«l«;^« u ^ ^ Kiam opoziciniam veikimui, 
iš tradicinei letargijos. Beto,, _ , F

 i k i organizuoti re 
SSSR bus duodamas uostas l e n J a u . r e i k l * o r^nizuoti re 
Viduržemio jūroje. Mes misi-1 zistenciją kitu būdu, negu 
leidžiame jos pageidavimams j tai buvo daroma užimtoje vo

šiu Kinijos divizijų, kurios 
turėjo būti atitraukos atgal 
į Mandžiūriją. 

2. To nepasisekimo Korė
joje pasėkoje Indokinija da
bar esanti saugi ir pavojus 
prasiverž-i komunistams 

pro Tibetą į Vid. Rytus esąs 
ilgam laikui pašalintas. 

Hooveris pakartojo dau
gumoje tas pačias mintis, 
kurios buvo jo pasakytos 
vadinamoje "Gibraltaro uo-

_ j los" kalboje, o sen. Taft 
3. Taipgi tikima, kad Ru- d a r Pagilino savo reikalavi-

sija nieko nedarys Buropo- !ms^ k a d prezidentas be kon-
je ir Balkanuose tol. kol i^ r e s o negali daryti susita-
Azijos frontas yra pavoju-! r imlJ s u kitomis valstybė
je, jmis dėl Amerikos karių siun 

A ~ ,. _ ___. i timo kitų kontinentų ginti. 
4. Galimas dalykas, kad 

Rusija turės perdirbti visą j J i s pripažino, kad Ameri-
savo pasaulio užkariavimo I k a turi organizuoti didžiu-

Dabar, matyti, jie ir čia 
nori pradėti rinktis medžią-j Vasario 12 d.: šv. Bene-
gos savo propagandai ir diktas. Lincolno diena, Se-
trukdyti taikos sutarties novės: Gintenis ir Deiman-
pasirašymą. tė. 

* 

planą ir susilaikyti nuo pa
vojingų žygių tol, kol suras 
atsvarą naujiems Amerikos 
ginklams ir taktikai 

les kariškas pajėgas, nes su 
Rusija kitaip nebus galima 
susikalbėti. 

kiek tai liečia Suomiją ir iš kiečių Prancūzijoje, ar kitur. 

Keičiasi laikai, keičiasi 
žmonės, bet pažadai lieka ir 
jie veikia Sovietams ir vi
siems kitiems į širdį, į protą. 
Vienus drąsina, kitus pykina, 
kad taip jie buvo parduoti... 
Te Vasario Šešioliktoji mus 
sujungia* ir padidina mūsų 
energiją ir pasiryžimą dar 
daugiau dirbti Lietuvos la
bui, prisiminus visas neteisy
bes, kurias patyrėme ir ku
rias turime gyventi... 

Bet Amerika viena nega-
Kinų planas buvęs užimti H turėti stiprų laivyną, avi-

Korėją daugiausiai pačios i aciją ir sausumos kariuome-
Korejos kariais, vienu me- in*- E u r o P ° s niekas nemano 

•x. • m:u * T A~ui apleisti ir neapleis, bet katu eiti i Tibetą ir Indoki-1 __. ,___ _,___v. 
niją šią žiemą, o pavasarį 
pasukti į Formozą. Bet Ko
rėja pareikalavo gerai ap
mokytų divizijų, kurias rei
kėjo siųski iš Mandžiūrijos, 
o į Mandžiūriją patraukti 
jėgas skirtas Indokinijai ir 
Formozai. Ir taip sugriu
vęs visas užkariavimų pla
nas. 

riuomenė bus siunčiama 
Europą tik su kongreso ži
nia if tik tada, kada bus 
susitarta, jog Europos kraš
tai prieš vieną Amerikos di
viziją pastatys 9 savo di
vizijas. 

ORAS 
Dalinai apsiniaukus, min

kštas oras. Galimas lengvas 
lietus. 

NAUJAUSIU ZFMU SANTRAUKA 
-—Šiandien Viduržemio jūroje prasideda Amerikos-Ang-

liios karo laivynų pratimai, kuriuose dalyvauja 'ubai 
stiprios aviacijos ir laivyno jėgos. 

—Mich igano valstybes įstaigų pastatą La n si n g mieste 
tyčia padegė vienas valdininkas, neva norėdamas išveng
ti karinės tarnybos. Gaisras padare 4 mil. dol. nuostoliu 
ir sunaikino daug svarbių istorines reikšmės dokumentų. 

—Maskvos laikraščiai skelbia savo skaitvtomms, kad 
šiltinės epidemija Korėjoje siaučia ne kinų ar šiaurės 
korėjiečių, bet pietų korėj'ečių ir amerikiečių kariuome
nės tarpe. Ypač daug aukų ji nusinešusi iš civilinių gy
ventojų tarpo. Alijantai šias Maskvos žinias laiko grynu 
melu. / 

—Anglų parlamente gruie konservatorių pakėlė triukš
mą kai sužinojo, jog du dideli gumos žaliavos užsakymai 
rengiamasi išsiųsti į kom. Kiniją. Jie darys viską, kad 
•aivai būtų sulaikyti. 

—Dviem Amerikos komunistų laikraščių koresponden
tams atsakyti pasai išvykti į užsienius. 

—V. Vokietijos vyriausybe paprašč balso pasitarimuo
se, kuriuos veda Anglija, Amerika ir Prancūzija besireng-
damos deryboms su Rusiįa Vokietijos klausimais. Jei to
je konferencijoje bus padaryti Vokietijai nenaudingi nu
tarimai, tai jie nebus pripažinti ir nebus vykdomi. 

—Nors alijantu ginklams Korėjoje pradeda sektis, Ame
rika vis tebededa pastangas užbaigti karą diplomatinėmis 
derybomis. 

' a 

m. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, BGLINOIS 

GRAŽUS IR JAUKUS VAKARAS 

Pirmadienis, vasar. 12, 1951 

JURGIS, KASTYTIS GLIAUDĄ 
DETROIT, Mich. Detroi

to Lietuvių Organizacijų 
Centro surengtas vasario 4 
d. vakaras praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Tas vaka
ras nebuvo vasario šešiolik
tosios minėjimas, bet tiktai 
parengimas gauti lėtoms su
rengti iškilmingąją vasario 
šešioliktosios dienos akade
miją—minėjimą. Todėl mes
tas kai kur spaudoje balsas, 
kad nedera vasario šešiolik
tosios minėjime šokti, gali 
tikti gal kur kitur, bet ne 
Detroite. Čia vasario šešio
liktosios minėjimas bus ne
paprastai pakilus ir kilnus. 
Todėl, jei kas tik del to nu
sistatymo nešokti vasario 
šešioliktosios proga neapsi-
lanke minimame vakare, jis 
apsiriko ir tik sutaupė sau 
vieną dolerį nepaaukodamas 
jo iškilmingaiai akademijai 
rengti, taip pat sumažinda
mas vakaro pelną, kuris vi
sas perduodamas Amerikos 
Lietuvių Tarybai Lietuvos 
laisvinimo kovai remti. 

Vakarą atidarė savo žo
džiu DLOC pirmininkas M. 
Šimonis, kuris vakarą vesti 
pakvietė DLOC parengimų 
komisijos pirmininką A. Na
ruševičių. 

102 Vyčių kuopa prie Sv. 
Antjano parapijos suvaidi
no: Suba:os vakarėlį. Tai 
švelni dainų pynė, kuri lydi 
švelnią pastoralinę mūsų 
Žaliojo kaimo idiliją. Tėve
lis ir mama daboja savo duk 
ruželę, bet šelmis bernužė
lis vi s dėlto lieka nugalėto
ju. Gi nugalėtajam varžo
vui belieka raudž ia i sudai
nuoti : sudiė^^kvietkeli fcu 
brangiausias... Visi monolor-
gai ir dialogai išreikšti la
bai vykusiai pritaikintomis 
populiariomis mūsų liaudies 
dainomis. 

Dalyviaį paliko gerą ir 
malonų įspūdį. Tai mūsų 
gražus, skardžiabalsis jau
nimas, kuris noriai eina į 
lietuviškąjį gyvenimą ir ne
gaili nei laiko, nei pastan
gų. Vaidino: Motiną — Juli
ja Paplinskaitė, Tėvą—Sta
sys Sližys (Detroito šešta
dienio mokyklos mokyto
jas) , Dukružėlę — Silvija 
Šimonytė, Kareivėlį — An
tanas Polikaitis ir Artojė
lį — Edvardas Skiotys. Mu
zikinę dalį vedė ir akompa
navo Genė Ivinskaite. Vei
kalą publika palydėjo karš
tais plojimais. 

Ginė Ivinskaite, gabi pia
nistė, yra Mary Grove Col-
ledge studentė; ji keletą* da
lykų, paskambino pianu so
lo. 

Antroje programos daly
je pasirodė detroitiečių my
limi dainininkai Jona s ir El
zbieta Valiukai. Pasirodo, 
tai buvo jubiliejinis Jono 
Valiuko pasirodymas. Tai 
pirmas jo debiutas, tik jam 
sukakus šešiosdešimčiai me
tų. O šiaip gi, tai buvo... 
tūkstantinis Jono Valiuko 
pasirodymas Detroito pub
likai per visą jo trisdešimts 
trijų metų buvimą Detroite. 

J opas Valiukas dainavo 
solo ir su Elzbieta Valiu-
kiene. Garbingus daininin
kus, kurie taip dažnai skai
drino mūsų pobūvius savo 
dainos garsais, publika su
tiko labai šiltai. Jiems a-
kompanavo Elena Dailydai-
te. 

Programai baigiantis, su
manus vakaro vedėjas An
tanas Namęevičius pagarsi
no paskelbto vasario šešio-
liktajai šūkio konkurso re
zultatus. Premijuotas šis 
šūšis: Kas tėvynei neauko-
ja — tas nelaimių jos nebo

ja! Šūkio autorius premi
juotas knyga: Partizanai už 
lekžinės uždangos. Šūkio 
autcrius pasirašė slapy var
io: Kudirkietis. Bet kuklus 
autorius kviečiamas, nepa
sirodė. 

A. Naruševičius dėkoja 
iaiyv ams ir publikai. Po 
programos bufetas ir pasi-
•inKsminimas, g r ie ž i a n t 
3tark orkestrui. 

Bufeto patarnavimas bu
vo puikiai suorganizuotas. 
Jo , ,gaspadoriusM buvo J. 
Pilka. Bendradarbės, bufeto 
darbininkėsi — E. Moliene-:, 
P. Bandzienė, P. Medonienė, 
A. Savickienė, Brazauskie
nė ir Januškevičienė. Parda
vinėjo bilietukus: B. Keb-
laitienė ir Mickevičienė. Į-
žangos bilietus — O. Kasė 
(Kr.sevičiutė). Kontrolierius 
— S. Samsonas; bartende-
riai — P. Karpšlis ir Valu-
konis; prie drabužių — V. 
Keblaitis. 

" Visiems prisidėjusiems 
savo darbu nuoširdi DLOC 
padėka. 

DLOC Korespondentas 

SUŠALUSI MOTERIS GYVENA Bilietai gaunami iš anksto 
Margutyje, 6755 S. YVestem 
Ave., arba užsakomi telefo
no :̂ GRovehil 6-2242. 

Keista, Bet Tikra 
Koelno katedra, Vokietijo

je, išbuvo nebaigta 600 me
tų. 1830 m. Prūsijos kara
lius pavedė architektui Zwir-
neriui užbaigti katedros sta
tybą. Architektas ilgai ieš
kojęs katedros statymo pla
nų, pusę i'ų surado Paryžiaus 
Tautinėj Bibliotekoj. Bet nie 

ATEIVIAMS IR VISIEMS 
KITIEMS! 

Marąuette Parke laikrodžių remonta-
vimo specialistas taiso įvairių firmų 
visokius laikrodžius — laikrodėlius. 
Atvykęs iš Vokietijos su savo dirbtu
vėle; turi daug medžiagos (dalių) Eu
ropos laikrodžiams. Darbas atliekamas 
gerai ir nebrangiai, o neturtingiems su 

nuolaida. 

JONAS ŠVELNYS 
6533 S. Fairfield Ave. (Prie Califor-
nia Ave.), Chicago 29, 111. Tel. 
VVAlbrook 5-9324. Laikinas įėjimas iš 

kiemo. 

CONRAD 
PHOTO STUDIO 
(lietuvis fotografas) 

Specialybe ves-
kaip negalėjo surasti kitos I ^ves. Visų rūšių 

*. , -C-T • nuotraukos. M A -
puses planų. Nusiminęs su
stojo Passy vietovėje ir pra
dėjo stebėti bičių darbą avi
lyje. Netikėtai pamatė po a-
viliu pergamentą. Patikrinęs 

Mis. Dorothy Mac, 23 m. guli ligoninėje, Chicagojc, kai gydytojai Mary Ann Į SUraClO, K a d t a i JO įesKOIUl 
Silverman (kairėje) ir Aaron Garber tikrina jos kūno temperatūrą. Mrs. Stevens, j p l a n a i . N u o s t a b u s a t r a d i m a s 
kuri buvo rasta visškai sušalusi, įsikibus i ̂ g ^ ^ ^ y ^ ^ P ^ ^ k a i jos kūno tom-' p a g e l b ^ j 0 u ž D a i g t i garS lOSlOS 

: I katedros statybą. 

Mo
derniškai įrengta 
su Hollywood švie
soms. 
414 WEST 63 ST. 
Tel.: EN 4-5883 

EN 4-5846 

peratūra buvo nukritusi iki 64 laipsnių (Farcnheto) 

ANNA KASRAS V1L CH1CAG0J 
Auksaplaukė artistė, skam kė buvo pakviestos pavasa-

biabalsė dainininkė Anna rio sezonui. Ir nuo tada An-
Kaska s vėl po tiek metų pa- I na Kaskas turėjo visą eilę 
sirodys Chicago j . Pasirodys ! partijų Metropolitan operoj. 
Margučio metiniame tradici-! Anna Kaskas garsas grei-
niamo pokily Morrison Ho- s tai sklido, o su tuo garsu ji 
tel — Vasario 18 dieną. Jau keliavo po visus didesnius 

M 9 Sausio Mčn. "Aidai 
Jau išėjo šių metų pirmas 

"Aidų" numeris, atspaus
tas gerame popieriuje. Jų 
turiny randame šiuos straip
snius: Juozo Girniaus — les 
kojimas šviesos gyvenimui 

| (žvilgsnis į mūsų šimtmečio 
p rmąją pusę), J. Aisčio — 

JApie laiką ir žmones (atsi
minimai apie poetą Antaną 
Miškinį), T. Bernardino Gru 
sJio — Assumpta est in cae-
lum) dangun Paimtosios dog 
mos proga). 

Dailiojoje literatūroje su
tinkame: Jurgio Savickio 
novelę, ir eilėraščius: Ber
nardo Brazdžionio, Antano 
Miškinio, J. Švabaitės ir Fr. 
Hoelderlino (H. Nagio ver
time ). 

Apžvalgų skyrius talpi
na: Florencijoje pas Papinį, 
Ben. Babrausko recenziją 
apie B. Ruklos eilėraščių 
knygą, J. Lingio — apie lat
vių, prūsų rugiapiūtės pap
ročius J. Aisčio — k'Lite-
raturnaja gazeta" dergia 
mūsų meną, A. M. — Edith 
Stein — filosofė ir kankinė, 
A. Ružancovo — Kauno mie
sto archyvas, A. Z. — Pašau 
iio Lieluvių Benduomenės 
klausimu, J. Pabedinsko — 
Ispanija, B. S. — Lenkija be 
laisvės. 

Numeris iliustruotas T. 
Zikaro, Ad. Varno, V. K. Jo
nyno, E. Koks (esto), Boti-

praėjo nemažai laiko, kai či- Amerikos miestus ir turėjo 
kagiečiaigirdėjo Anna Kas- puikiausių koncertų rinkt* 
kas dainuojant. O naujaku-' neį publikai. Ir tada visi di
nų tik maža dalis tėra ture- • dieji Amerikos laikraščiai 
ję progos girdėti ir matyti rašS tir kalbėjo apie Anna 
Anna Kaskas. Jos, kaip dai- j Kaskas. Vieniems ji buvo 
nininkės talentas, buvo ir te dainininkė su "fenomenališ-
bėra pripažintas visų kriti- ku balsu'' (Chicago Herald), 
kų ir dainavimo meno žino- kitiem® - - ji buvo tobulo dai 
vų. 

Anna Kaska s gimė, augo 
navimo artistė, kurios "gali 
klausyti amžinai ir be nuo-

ir brendo Amerikoj. Jauna ! vargio" (Toronto Telegram), 
blondinė anksti atkreipė ki- i dar kitiems — "Anna Kas
tų dėmesį į savo nuostabiai kas turi dieviškai gražų bal-
gražų, skambų ir stačiai ža- są ir nuostabiai patrauklią, 
vintį balsą. Savo, kaip dai- dainos spafrą". 
nininkės debiutą., ji praiėjcn Ir ši s p ^ i n g o j i daiaunin-
Kaune, Verdi operoje ''Kau ke — artiste ir talentingoji 
kių balius". Tada ji buvo vokalinio meno reiškėją pa 
apsilankiusi Lie.uvoj, ir jos sirodys vėl su daina Margu-
pirmas pasirodymas Lietu- čio pokilyj Vavasrio 18 die-
vos operos scenoje buvo tok s ną, Morrison Hotel. Tai bus 
įspūdingas, kad Lietuvos i reta proga dar kartą pasige-
valdžia sutiko paremti jos 
tolimesnes dainavimo studi
jas Milane, Italijoj. Ten ji 
turėjo progos mokytis pas 
žinomų dainininkų Gigle bei 
Laurį — Volpi mokytojus. O 
kai jau grįžo į Ameriką ir 
sulaukė dienos, kada pasiry
žo dalyvauti Metropolitan 
Opera konkurse, iš 700 kon
kurse dalyvavusių tik Anna 
Kaskas ir dar viena daininin 

rėtį Kaskas meno jėga. 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
P E « A I , ŠAIPYTI'VAI, TELE
VIZIJOS AFAKATAI, SKAMUA-
M O L M A S I N O S , B A L D A I , M A T 
R A C A I , KILIMAI, lA)VOS IR 

VAIKV BALDAI. 
Didžiausius Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOS KALNOS 
lengviausi Išmokėjimai. 

Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. Vletory S-4sM 

4183 ARCHER A V E . 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO. 1L.L. 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Paniel 
Tel.: PUllman 5-8277 

VALANDOS:: pasai susitarimą 

Tel.: Ofiso PR.6-6446 rez.HE.4-3150 

DR. F. C. WIHSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 W est Marąuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti. 
Tel.: ofiso WA.8-3060, rez.OO.4-1187 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
'VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. Šeš
tad. priima tik pagal susitarimą.. 

llezld.: 10838 So. Viabash Ave. 
Tel.: Ofiso VA7-5M7 re/;.Ill .7-496C 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

Tel.: Ofiso YA.7-0554 rez. Ml.3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4710 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 'Z iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v. v. Sekmad. nuo J 0 iki 12 v. diena 

l.inerg. Tel. KI d*ie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

4146 Archer Ave., Chicago, 111. 
Tel. LAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:80 
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. Sumini t 1580 
VAL.: pirm., antr. ir kektv. S—5 v.v. 
trečiad., penkt. ir šeštad. 3—8 v.v. 

£5&^Š5Š&5588 
STATYBAI IB NAMŲ 

PATAISYMAMS 

PRISTATO VISOKIA 
RUSIŲ MEDŽIA6Ą 

CARR MOODY 
* LUMBER CO. 

STASYS U T V V T N A S / P r e z . 
30S9 SO. HALStED ST. 

Tel VIctory 2-1272 
APKAINAVIMA ir PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

Raštine atidaryta kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais 

iki 3 vai. vak. 

liso telefonas Vlrginia 7-1886 

UR. AL RAMOS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien n u * 2:00 iki 8:00 vai 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 
Ofiso telefonas GUovehill 6-4020 

Rezidencijos telef. f i intop 5-1560 

Dr. Aleiander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd, 

VAI*: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir Šeštad. pagal sutarti 

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad,, šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez.Ptt.6-1930 
Jei neatsilieps viršmineti telefonai 

šaukite: Mlduay 3-0001 
TeL: Ofiso CA.6-0257, rea.PR.6-6669 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Retid. 6600 S. Artesian Ave. 

V Al,.: 11 v. r. iki 3 p.p: 8—8 v. vak. 

DR. BIE2IS 
Tel.: Ofiso Vl.7-6583, rez.RK.7-7868 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3201 West Cermak Road 

VAL.: 1—S popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Rezid. S241 W. 66TH PLACE 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 tkl 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

celli, Tiepolo kūriniais, Mi
lano katedros detale ir liau
dies menu. 

"Aidus" atskirais nume
riais arba prenumerata ga
lima gauti adresu: "Drau
gas", 2234 S. Oakley Ave., 
Chicago 8, III. 

DISTRJCT SAVINOS 

32 36 S H/.LSTED 5 ' CHICAGO 8- . 
Phone. CAIumet 5-4113 Jos. M. Moz«m, Secftory 

Telefonas OLympio 2-4276 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Court, Cicer* 

VAL.: antr., ketvr. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 
penkt. I •— 6, 7 — 9p.p. 

3147 S. Halsted St., Chicago 
V ALi.: pirm., treč., šešt. S — 8 p.p. 

penkt. 10 — 12 ryte 
(ei.: Ofiso H L t - M M t rex. VL7-J4J1 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63ru Street 

VrAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir 7:10 
iki 9 vak. Šeštad. nuo 2—4 popiet. 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Tel.: Ofiso KE.3-IKKK>, rez. OL.2-1381 
DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave., 304 kamb. 
VAL.: 1—5 v. kasdien išsk. šeštad 
Ir švent. 6—8v. pirm., treč. Ir penkt 

Re*. 1«S5 a 4«TH Ot.. CICERO 

DR. VAITUSH. Opt. 
(LULTL'VIS) 

Telefonas: RKIlance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUR 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8926 tt est 59th Street 

VAL.i 2—4 popiet, 6:80—8:10 vak*. 
rais. Trečiad. pagal sutarti. 

Mano 30 metu. praktikavimą* 
yra jums garantija 

Palengvina akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudama akių karštį, atitai
so trumparegyste Ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda kreipiama į 
mokyklos valkus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU l NAMUS 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. 

Kainos pigesnes kaip pirma. 
4712 South Ashland Avenue 

YArds 7-137J 
VAL.: nuo 10:30 ryto iki 7:80 vak 
šeštad. iki 6 v.v . sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

Egzaminuoja 
Akta 

4r 

Baikite savo kančias 

artlirltis, reumatizmo, skausmus, 
raumenų (tampa, kosėjimą mi 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios e jo iš kartos į karta. Sudėtis 
grynų žolių, daugelIH jų yra re
tos Ir brangios. 

7J-G ŽOLIV1 ARBATA No. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumati/mo, arthrltis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių. 

V,-C. *<>I,U ARBATA No. 17— 
($1.00) — <.\11S|0. | | Skilvio Ar
bata teikia g r e 11 u s re/ulta 
(IIS skilvio ligose. Pluktai liuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja 

STAN1S Analgesic SALVF — 
($1.00) — duoda STKBfiTINU8 
re/iiltains. 

Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose ir Wieboldt krautuvėse 

Z. G. STANIS OOMPAKY 
2822 ARCHER AVE. 

CHICAGO 8, DLL. 
Hept. D. 

DIDŽIAUSIAS VARTOTU AUTOMOBILIU PASIRINKIMAS 
LENGVOMIS IŠSIMOKČJ1MO SĄLYGOMIS 

Wk m sup[ er 1 9 4 0 * * % r 

MILDA BUICK 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Vincas Parednis ir Antanas Bačkys 

907 West 35th Sti. LAfayette 3-2022 
\ . J? 

T A U P Y K I T E P A S M U S DEL A T E I T I E S ! 
PA SI DĖKIT K SAVO TAUPOMUS PINIGUS Į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
K U R « ~ i ^ S i n 1 ^ *fupoini Odeliai yra apdraus- K U R _ p i n i g a i kiekvienam taupytojui buvo Ir 

ti iki $10,000 by an agency of the United 
States Government. 

KUR — visada buvo ir yra išmokamas aukštas 
dividendas visiems mūsų taupytojams. 

yra išmokama ant pareikalavimo. 
KUR — patarnavimas visuose finansiniuose rei

kaluose yra teisingas ir mandagus. 
TURTAS VIRŠ $5,000,000 

CHIGAGO SAVINGS & LOAN 
6234 SO VVESTERN AVE. Tel. — GRovehill 6-7575 i. PAKEL, President 

**m 

Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 
DR. J. GUDAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
756 VVest 35th Street 

(kampas Halsted ir 36-tos gatv.) 
VAL,.: 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad l«—4 vai 

Re». 3247 S. EMERALD AVE. 
Tel.: Ofiso Ht l4 -584 l»rre įHE.4 -«24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave, 
VAL: trečiad. ir šeštad. pagal su

sitarimą: kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare. 

Tel.: Ofiso H^4-2r2lTre^Co74^8a«4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South VVestern Avenue 

esiaa. 2—4 p.p. Trečiad. 
sekmadieniais uždaryta. 

Prltaiko 
Aklnlos 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

A & l y SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvlrtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v.r., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 lkl 

12: 1:30 lkl 5 vai. vak. 
CAnal 6-0&23. Platt Bldg. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

5842 So. Kedzie Ave. 
Tel. PRospect 6-2635 

t. G. 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 met(Į patyrimas 
Tel. YArds 7-l8*t 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ifttaiso 
Ofisas Ir A kini v nirnuiv* 

8401 So. Halsted Street 
Kampas S4th Street 

VAU: nuo 10 iki 2, nuo 6 ikt 8. trt-
^lad. nuo 10—12. šeštad. 10—+ P P 

Ar JŪSŲ Inkstai Gerai Dirba? 
^ š t a n u m ^ T ^ *?, o r « a n ^ n i o ruoštis Ir n*.r.lks1»n-
Heka k f i n ? V e ! r ^ n e t v a r k o j e , nuodinga materU» 
"usSlaeinS L jQsV x k r a u W e . Jei turite sunkumo 
į f f l n V, J K . n ^ k č i a d a ž n a l t«rit keltis, jei galva 

E^i^SsSf jaučiate nuovargi* Jel mų 
M i i D U i A U š R v i o M r j ARBATA 8ANITA8 NO *0« 
i š p e r t u 1 L I U ^ ^ u n t i m u . Mūsų žolių arbata yra eKspertų sudaryU remiantis ilgy melų patyrimu. 

Rašykite ir pinigus prislųskite. 
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Kedakdja straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne 
•augo. Juos grąžina tik tt anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turi-
nj neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

iBKiMteny 

Ar Bus Karas Ir Kadi! 
Ar šiemet kils t re tysis pasaulio karas , a r ne? Tai 

populiariausias šiandien klausimas, j kurį a tsakyt i 
r imčiau ligšiol niekas nėra bandęs. Nelaukite to ir 
iš mūsų. Į jį a tsakyt i gali tik Kremliuje sėdįs dikta
torius Stalinas. 

Įvairūs kolumnistai, radio politinių žfnių l emen
ta 'o r i a i ir politikai, topsikalbsdami su spaudos atsto
vais, gana skir t ingas nuomones reiškia. Dažnai pri
kalba arba prirašo daug, tačiau klausytojui ar skai
tytojui pačiam paliekama pasidaryti išvadą. 

Gal kiek aiškiau karo klausimu kalbėjo neseniai; Va
šingtone lankęsis Prancūzijos ministeris pirmininkas 
ir dabar besilankąs Amerikoj žymusis Belgijos politi
kas ir diplomatas Spaak. 

Iš šių dviejų vyrų pareiškimų (nors ir jie gerokai 
mig los ) šiokią tokią išvadą visdėlto galima susi
daryki. 

Sovietų Rusija dar ŠIŲ: metų pavasarį pultų Vakarų 
Europą, jei ji aiškiai žinotų, kad tai nereikštų pradėti 
karą su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis. O Jugos
laviją sovietai ir tuojau Užpultų, jei manytų, kad Ame
rika į tą reikalą nesikiš. 

Bet kad Jungt ines Valstybes y ra Šiaurės Atlanto 
Saugumo Sąjungos narė, todėl jos, vykdydamos susi
tar imo dėsnius, turės eiti į karą, jei bet kuri paktinė 
valstybė bus užpulta. I r dėlto — pradėti karą Europoj, 
būtų tas pats kaip ir skelbti jį D!dei Šamui. Iš to lyg 
pirštus išvada, kad karo su sovietais šiemet nebus. Jei 
taip, a r jis iš viso bus? Juo ilgiau bus laukta, juo la
biau sustiprės Amerika ir . Vakarų Europos valstybės. 
Tada Kremlius dar labiau bi jo s Jungtinių Valstybių. 
Tad, Kremliui lyg ir reiktų apsispręsti : šiemet arba 
niekuomet. 

Prezidento Pareiškimas Ir Lietuva 
Mūs<ų bendradarbis p. Stasys Pieža praneša iš Va

šingtono, kad prezidentas H. S. Trumanas, kalbėdamas 
gausingame metodistų suvažiavime, ryškiai paminėjo 
ir Lietuvą. Jis, t a rp kitko, pasakęs: ' 'Sovietų Rusija 
pagrobė Baltijos valstybes — Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
vykdydami savo agresijos planus ir sulaužydami Jaltos 
konferencijos sus i tar imus" . Visiems žinoma, ka$l Bal
tijos valstybės daug pirmiau buvo pagrobtos, negu įvy
ko Jal tos konferencija. Prezidentas, kalbėdamas apie 
Lietuvos užgrobimą ir Jal tos susitarimų laužymą, tu
rėjo štai ką galvoje: tais susitarimais Sovietų Rusija 
turėjo iš t raukt i savo kariuomenę ir šnipus iš Lietuvos 
ir kitų jai nepriklausančių krantų ir leisti tautoms savo 
politin] gyvenimą ats teigt i taip, kaip joms geriausiai 
patinka. ' \•! 

Ja l tos konferencijoj daug neleistinų nuolaidų Stalinui 
padaryta . Tačiau joje Lietuva nebuvo parduota sovie
tams, kaip daug kas buvo linkę manyti. Kad Lietuva 
nebuvo "pa rduo ta" , liudija ir šis prez. Trumano pa
reiškimas metodistų konferencijai Vašingtone. Paga
liau, visi žinom, kad Sovietų smur tas ligšiol nebuvo 
Jungtinių Valstybių pripažintas, nėra ir, esame tikri, ne
bus pripažintas. Šitoks dėdės Šamo nusis ta tymas duoda 
daugiausiai vilčių, kad Lietuva a tgaus savo laisvę ir ne
priklausomybę. 

-a. « 

Laisvė Ir Laisvos Įstaigos 
Vienas mūsų bičiulis net iš Nevados atsiuntė laikraš

čių, pabraukęs kaikurias įsidėmėtinas vietas. Tarp jų 
y r a ir Reno diecezijos vyskupo 5\ Gormani žodžiai: 
"Kol privatinės institucijos ir laisvos* įstaigos žydi vi
suomenėje, žmonės džiaugiasi laisve. Tegu tik koks ti
ronas, kokia nors visagalė valstybė uždraudžia priva
tinę iniciatyvą ir sunaikina laisvąsias institucijas, lais
vasis žmogus paverčiamas vergu". 

Įvykiai už Geležinės Uždangos tą tiesą vaizdžiai pa
tvir t ina. 

P. GUDAS 
Came Vale! 

Karnivalas nereiškia tą 
patį dalyką Amerikoj ir Eu
ropoj. 

Karnivalas Europos kata-
talikiškose šalyse nuo senų 
laikų yra pasilinksminimo 
laika s prieš Gavėnią. Yra tai 
atsisveikinimas su mėsa. 

Karnivalas y ra lotyniškos 
kalbos kilmės žodis, kuriame 
yra sulieti du žodžiai—Car-
ne vale — kas reiškia: Su
diev, mėsa. 

Skilimas Komunistu Partijoje 
Italų Kompartijos Vadai nusigręžia nuo SSSR 

DR. J . LIAUSA 
Mūsų Korespondentas Italijoje 

TP 
Mano Pirmoji Meile Amerikoje 

Ir Arbata 
GENIUS TUNKA 

Gerbiamieji, atiodytų, kad arbata su meile, ir dar pirmąja, 
Italijos vidaus politiKOJe šiuo metu didžiausia sensacija j n i e k o bendro neturi. Na, jums kaip ten bebūtų, bet man tai turi. 

yra prasidėjęs sukilimas komunistų partijoje. Rūgimas ten | S a v o s k ū r a p a t y r j a u . N o r s diržų iš nugaros nepiaustė, bet tegu 
seniai tyliai vyko, bet dabar skaudulys pratrūko dviem par- į k a s pabando įrodyti, kad meluoju, kai už mane faktai kalba. O 
lamento nariam, Magnani ir Cucchi, išėjus iš partijos ir pa
skelbus, kad komunistai tur i ginti Italijos sienas net Rusijai 
jas užpuolus. 

buvo taip: 
Žinote, gimnazijoj pirmoji meilė visai paprastas dalykas. Po

rą metų tą pati suolą tryniau, sukūriau bent tuziną eilėraščių ir 
kvit. Jokių nuostolių. Ir vėl tėvo duoną valgiau. Tiesa, kai išsivie-
tinau i kempes, buvo sunkiau. Bet šiaip taip išsiverčiau. Neskai
tant dviejų mėnesių šokolado normos, kuri dingo pirmos meiles 

Laukiama Naujo Konflikto 

Juodu pasekė ir kiti aukš- čias, gi policija ir kariuome-
ti ir mažesni partijos parei- nė užtikrino krašte taiką ir 
gūnai. Pasi traukimai iš ko_- r a m y b ę . Šis vyriausybės j pa sėkoje"ir nutrintų puspadžių bevaikštant j kiną, jokių trūbelių. 

Taigi maniau, kad ir pas Dėdę Šamą tas pats. 
Na, kuri laiką man nesisekė su ta pirmąja meile Amerikoje. 

Žinoma, man vyrui, galinčiam net tris kartus i savaitę barzdą 
skusti, nusiminti netiko. Nenusiminiau ir aš. Taip, kad vieną žavų 
šeštadienio vakarą žavingoje ,iki žemės melsvų debesėlių pripildy-

munistų partijos pasidarė griežtumas buvo visų sutik-
dienos sensacija. Visų spalvų; tas su pasigėrėjimu ir vy-
laikraščiai šiuo metu deda jų riausybės prestižą labai iškė-

Paeal pranešimus iš Euro I f o t o g r a f i j a s ' s k e l b i a *i Mo- * . Kraštut inis kairysis blo-
pos šiu metu karnivalas v o a ' g r a f i j a s > P a s a k v t l * k a l b l * i š " ; k a s Pa la imėjo , ir tai jiems 
tirnni triukšmu n . . i l J * i n ! t raukas . Ant s i e n i * įp inami buvo pradžia daug didesnių t e b u v i šv ie tintųjų salėje, kažkas užsikabino ant mano meške-
t i n p tr iukšmu pasižymėjo .ų p a r e į š k i m a i . Juodu pasida- smūgių, kurie šiomis dieno-1 

Vakarų Voitietijoj. To kras- r § d i e n o s didvyriai. Susidarei mis iškilc \ saulės šviesą, 
to žmones, būdami ypatin- j s p u d į s , kad skaitlingiausiai flM„tllM J g n ^ , . , , 
goję netikrybėje, panoro p o p a č į o s Rusijos komunistų1 ^ į p u r r e ***** 
ypač gerai pasilinksminti parti ja sudrebėjo pačiuose Kompartija, būdama aiškio 

je kominformo tarnyboje, 
gaudama milžiniškas sumas, 
kas matosi iš plataus ir ge

ne tik prieš Gavėnią, o gal | pagrinduose. 
ir prieš visai netolimą labai 
tuščią ateitį. Kas žino, Ve
lykas gal švęs komunistų 
okupacijoj? 

Kur Laka, O Kur Loja 

Šuniška politika apibudi
nama šiuo posakiu: kur la
ka, ten ir loja. 

Streikų Organizatoriai 
Komunistų partija, prie ku j rai apmokamo parti jos apa-

rios prieš keturius metus pri-j rato, kurio atlyginimas pri
sijungė kairysis ir gausiau- ' lygsta va ldž ios^ įstaigų tar
siąs socialdemokratų spar- j nautojams, tur i taipgi vyk-
nas, po krikščionių demokra- dyti ir kominformo direkty-
tų yra gausiausia parti ja par vas. Matydami, kad visų par
lamente ir griežtoj vyriausy-j tįJU ir visuomenės opozicija 
bės vidaus ir užsienio politi-1 v į s didėja, jos vadai pradėjo 

Indijos politikai stovi že- j kos opozicijoje. Ji kovoja I atvirai kalbėti ne tik prieš 
miau šitokios politikos. Sa- prieš Atlanto paktą, prieš I vyriausybės vedamą politiką, 

Marshallo planą, prieš Euro-! bet ir už Sovietų Sąjungą, 
pos armiją, prieš Italijos gin j kaip vienintelę taikos gynėją, 
klavimąsi, prieš Amerikos ka \ apie amerikoniškąjį imperia-
rišką pagalbą Italijai. l i z m {* i r Italijos komunistų 

Jos rankose yra didžiausia pareigą padėti Rusijai užval-
iš trijų profesinė sąjunga, per < d y t i Italiją karo metu. Tokios 
kurią organizuoja kruvinus kalbos sudrumstė ir pačių 
streikus įvairiomis progomis komunistų sąžines. Dar la-
darbininkų reikalų gynimo j b i a u padėtį pablogino Eisen-
priedanga. Jų laiką, tikslą ir' howerio buvimo metu atsiųs-
pobūdį nustatydavo centrinė, ti iš užsienio atsišaukimai, vi-
esanti už Italijos ribų. Tais sai svetimi italų dvasiai ir 

t remt in iams^ butų geriau, s t r e i k a i g i r kruvinomis riau- darkyta italų kalba. Nepati-
bet a r pritiktų cia priekaiš- šėmis kompartija turėjo iš- k o daug kam ir partijos jubi-

mušti iš vyriausybės rankų ^Jinio kongreso proga Stali-
krašto valdymo kontrolę, p r i - n o - i r i , m m l ; i s ! 

vesti prie atviro sukilimo ir 
pagrobti vald&ią. ' 
Eisenhoweris Atnešė Nelaimę 

Paskutinis komparti jos lai 
mėjimas buvo Modeno gink-

simindavo apie kompromisi- luotas ir kruvinas streikas. 
nę taiką sų kaizeriu arba su l Bet tai buvo ir paskutinis la-
Hitleriu. Su jais derybų ne- šas į vyriausybės kantrybės I ™ * Esa\k

v
1,įl

/r
s konfliktui, di 

galėjo būti. Abu turėjo park taurę. Vyriausybė ėmėsi prie-1 riguosiąs is Maskvos prama 

vo badaujantiems žmonėms 
maisto prašo iš Amerikos, o 
tarptautinėje politikoje re
mia Maskvos liniją. Nedaug 
geresnė ir britų politika. 

Vokiečių ftkyje 

Girdime apie skurdžią būk 
lę tų lietuvių tremtinių, ku
rie pervesti į vokiečių ūkį. 
Labai norėtume,, kad mūsų 

tus daryt i vokiečiams? Jie 
turi aprūpinti savo tremti
nių milijonu?. 

Kompromisinė Taika 

Amerikos ir jos sąjungi
ninkų vadai nei iš tolo neuž-

propaganda. Nenuostabu tad, 
t a d šiomis dienomis pasiro
dė "išdavikai". 
Ko Togliatti Sėdi Maskvoje? 

Vyriausias vadas Togliat-
ti sėdi Maskvoje. Jo ten bu
vimas įvairiai komentuoja-

lupdyti ir pašalinti. monių įsisiūbavusiai netvar 
kos bangai sulaikyti. Ta pr̂  

Stalinas baisesnis priešas, i g a vidaus reikalų ministeri] 
negu^ kaizeris arba Hitleris, j išleido potvarkius, kad betk 
O mūsų vadai vis dar tebe- kios viešos demonstracijos r 
šneka apie taikos derybas ir | susirinkimai turi vykti tik 
kompromisus su tuo dikta- >• valdžios įstaigų leidimu. 
toriumi. 

Viltis 
Amerika ir jos sąjungi

ninkai dar vis teberodo vii 

Nežiūrint tos griežtos prie
žiūros, kompartija ypatingai 
rūpestingai ruošėsi sukelti 
visame krašte neramumų 

tomą slaptą komunistų veik
lą; išdirbąs smulkų planą vai 
dyti Italiją, kai ji tapsianti 
Maskvos satelite; esąs "gy
domas" nuo nacionalizmo ba
cilų. Ši pastaroji hipotezė 
bus bene tikriausia, jei prisi
minsime nuolatinius Mask
vos kaltinimus dėl neveiklu
mo ir praleidimo progų paim
ti valdžią, dėl partijos nervą 

rės. Žuvytė buvo nepaprastai žavinga ,ir dažyta ir lakuota, ir fri
zuota ir trupučiuką apipešiota. Drūtai sakant: pagal paskutinę 
stailą. Aišku, Teklytę palydėjau namo strytkariu... 

Po to visą savaitę kaip sapne vaikščiojau. Net bosas paste
bėjo. Mat užuot bulkutes dėjęs i blėką vieną šalia kitos, sudė
davau vieną ant kitos belipdydamas švelnias figūras. Taip, kad 
gale savaitės tik tešlą begavau gramdyti ir grindis plauti. Bet tai 
nulis palyginus su tai kas atsitiko sekanti šeštadieni. Visą vakarą 
nieko... šokam, taip sakant, kombinuoju... Tik einant namo ma^io 
lakštingala ir sako: 

— Tu, žinai, nesivargink... Aš ir viena parvažiuosiu. 
— Kaip tai! — puoliausi aš visomis keturiomis įrodinėti, kad 

man pakeliui, nes -nku, ar kaip anas sakė, man tai tik malonui 
sudarys. IM/ 

— Na, bet žinai... Jis su karu... Kitą k&rt*ą, pupuliuk! G/rai 
— taip ir nusuokė mano Teklytė. 

— Acha! Šitaip! Mes dar pažiūrėsim kieno karas buS geres
nis, — bambėjau jau sėdėdamas strytkaryje ir spoksojau į pra
važiuojančias mašinas. Dar mėnuliui iš delčios į pilnatį nęįpavirtus, 
aš jau sukau ant piršto toje pat salėje mano mašinos raktus. Ne
svarbu, kad viską išgramdžiau iš taupomosios kasos knygutės, 
nesvarbu, kad beveik kas antrą raudoną šviesą pervažiuoju, svar
bu, svarbu..., žinoma, kad svarbiau motorizuota meilė.\ Kaip ten 
bebūtų, bet tą vakarą jau aš su ja važiavau. Taip sakanVbandėm 
mano mašiną. Na, joje aš jokių trūkumų nepastebėjau. Trupučiuką 
barška, bet pataikius geresnes gatves ir to išvengti galima. O kai 
neina, papušini ir viskas. Ko norėjot, juk ne nauja. Tik mano Teklė 
buvo kitos nuomonės, vis kalbėjo apie ano tipelio naują karą. Jau 
gal būtų įr^nusiraminusi, jei ne tas jos muzikalumas. Nei iš šio, nei 
iš to užsimanė muzikos. Girdi, po dvyliktos nakties yra duodama 
žaviausia muzika. 

— Saldžiausioji, — sakau, — ši kartą visai pamiršau radijo 
paimti iš namų! N. 

Ir žinot ką, gerbiamieji, viso to galas PUVO tas, kad po savai
tės važiavau nauju, ir su muzika, ir su šilima, net langus pats vale. 
O priedo "venešen blaind" pridėjo. Juk vis kada nors susigadys. 
Tik deja neteko Teklei visus mchanizmus aprodyti. Kažkur išva
žiavo mokslų semti, pirm pareiškusi gerai draugei: 

— Fi, ką aš su jais veiksiu, nejau visą gyvenimą, tešlą gram-
dysim? Galvoja, kad nauja mašina tai viskas! O tarp kitko ir 
nusipirko pačios blogiausios rūšies!! -

Gerbiamieji! Blogiausios, neblogiausiom, bet po šimtą moku i 
mėnesi ir tiek. Dabar sėdžiu namie, nes paltojieturiu — šalta. 
Sėdžiu ir geriu arbatą. Geriu arbatą ir svajoju, ką reiks pradėti 
gerti, kai pasibaigs tos skolos. Beje, buvau sutikęs savo konkuren
tą. Jis grynai priešingas mano nuomonei. Girdi, daug pigiau at
sieina gerti kava 

Kaip ten bebūtų, bet arbata, kava ir pirmoji meilė, visi vie
nodi skystimai... 

jau pasakė savo programinę; di rankų sudėję — Regia Emi 
kalbą, kurioje visai išsiskyrė j lia provincijoje platinami at-

ban^a Eisenhmverr Z w ' &&* n u ° nepatikimų elemen su parti jos centrine vadovy- sišaukimai, raginą atskil t i Dangą iį,isennowerio lanKy- "jp*~ ^ QVQrhiaii«ia «,, Sn- mm rentr inės vadovvbės ir 
ties, kad bu s galima susitar- I m o s i P r o ? a s u P a m a t o m o - ^ 
ti 
prie tokių derybų abi puses 
prieitų ir taika būtų sulip
dyta, tai, aišku, Lietuva ir 
kar tu daug kitų tautų liktų 
anapus geležines uždangoj 

be ir, kas svarbiausia, su So
vietų Rusija. Jos politiką jis 

su Stalinu. Jei iš tikrųjų • » B " ? " " ? * • aukom ta. Vy- Sukilimas Fvyko Nelauktoje ' p a v ^ d i n o imperialistine i r 
e tokių derybų abi pusės " a U S Z b e f " e z t a ' F™?' k a d V , e t o J e kvietė visus ginti Italiją nuo kas šiuo metu a ts i t rauks nuo 

savo pareigavietės, tuo pačiu 
save atleis iš darbo, nes šis 
streikas yra ne profesinio, 
bet politinio pobūdžio, nu-

Bet dėl tokio ore kabančio j kreiptas prieš teisėtos vyriau 
pavojaus nusiminti nereikia, sybės veiklą. Komunistų šū-
Ir sudarius " taiką", komu- kis, kad generolas neįžengs į 
nistinė Rusija neatsižadėtų j Italijos teritoriją, liko tuš-
agresijos. Susikirtimas su | ——•J 
agresinga Rusija vėlesniu 
laiku būtų neišvengiamas. 
Tokiame atsit ikime komu
nizmas būtų nugalėtas ir 
Lietuva ir kitos tautos bū
tų išlaisvintos. 

ginti Italiją 
Bet kas galėjo laukti, kad rusų, kaip ir nuo kitų tėvynės 

sukilimas prieš Maskvą pra-1 priešų. Po to jau paprašė sau 
sidės Regia L'milia provinci- l gumo įstaigų globos ir pasi
joje, kuri yra raudoniausia slėpė. Su juo kar tu atsisvei-
Italijos provincija, č ia karš- kino su senąja part i ja ir ki-
čiausiai plakė kompartijos I tas svarbus pareigūnas ir par 
širdis. Dar mažiau atrodė pa- lamento narys dr. Cucchi. 
tikima, kad sukilimo vadas i Abudu norėjo pasi t raukt i ir 
bus tos provincijos komparti- iš parlamento, bet šis papra-
jos sekretorius, filosofijos ir še juos ten pasilikti, 
ekonominių mokslų daktaras , Norėjo Pagrobti 
visokeriopai išbandytas ko
munistas, partizaninio karo K u r Juodu šiuo metu yra ir 

nuo centrinės vadovybės ir 
eiti su dr. Magnani. Neabejo
tina, kad Magnani y ra ne vie
nas — parlamento komparti
jos frakcijoje tur įs apie 20 pa 
sekėjų ir su jais jau esąs ap
taręs visą veikimo planą. 
Ateitis parodys kokia bus jo 
programa — pasiliks j is tau
tinio komunizmo skelbėjas ar 
visai nuo komunizmo atsisa
kys, pasilikdamas tik radika
liu socialiniu reformatoriumi. 

Kompartijos vadovybė, kaip 
ir reikėjo laukti, Magnani ir 
Cucchi iškeikė, pranešė, kad 
yra ir daugiau tokių "išdavi
kų", bet nuo jų bus apsivaly
ta. Komunistų tokie dalykai 

Vasario Mėnuo 

mutinis Amerikos postmas-
ter-general. 

Viena iš didžiųjų dorybių, 
prie kurios Benjamin Frank- į pHešYašTstuslr voki'ečTusTid ka. daro\ žino tik jų ištikimie-
lin ragino savo vienminčius, . v y r į s > priklausąs prie parti jos J* i r gal saugumo organai. 
dabar Amerikoj yra be galo smegenų ir savo provincijoje Spauda smalsiai rankioja ii-l ̂ STZ!ZZ!3UH I 
apleista. Ta dorybė vra tau- | suorganizavęs st ipriausia 67,- nias apie jų tariamą p ^ i r o - ^ ^ ' S ^ n l ^ S d i S ner 
pumas. Jau seniai kaikurie 000 komunistų grupę. Toks <*ymą ten ar kitur. Buvo net J ^ l ė š v t u mlriu lonvti 
Amerikos veikėjai nurodinė- yra pirmasis sukilėlis dr. Mag skelbta, kad Romos geležin- p y ų l ų " v y U -
ja. kad Amerikos vyriausy- i nani. j kelio s toty juos norėjo pa- Grupė parti jos pareigūnų 

Jis pradėjo savo sukilimą grobti. Viskas galima. Bet tuojau išdundėjo į Maskvą 
ne saugiame kambary, bet juodu ir kiti jų draugai nešė- audringas jū ras . 
savo provincijos partijos me 

Visi žinome, kad šiame 
vasario mėnesyje minime 
Lietuvos nepriklausomybės ^ ^ netaupumas sudaro Ame 
paskelbimą. Visi žinome, kad r i k a i didesnį pavojuj, negu 
šiame mėnesyje minime Jur-1 Maskva. Nes jei Amerikos 
gio Washingtono ir Abrao-1 vyriausybli savo išlaidumu 
mo L'ncolno gimtadienius.! P r i v e s kraš tą prie bankroto, 
Bet nedaugelis težino, kad I t a į J^aip bu s galima spirtis 
šiame mėnesyje taipgi m i n i - | P r i e š Maskvos agresiją? 
mas kito labai žymaus Ame- j ^ J a m i n o Franklino gim-
rikos veikėjo gimtadienis t a d i e n į ° ? r o s > a Amerikos vy-1 n ' į l f n į jos ,7 is vėl buvo per-
būtent, Benjamino Frankli-i ™£b* P ™ e » a m a s tau- r inktas provincijos sekreto-

pumas, kurj garsus is Wa- | riumi. Laimėjęs šią vietą, 

Jungtinių Valstybių vyriausybė y ra r imtai susirūpi
nusi Sovietų Rusijos spaudimu, daromu į Jugoslaviją. 
Dėl to jos atstovai šiomis dienomis tariasi su Didžio
sios Britanijos, Prancūzijos ir Turkijos vyriausybėmis. 
Atrodo, kad. jei Maskvos satelitai (Bulgarija, Vengri
ja, Rumunija) užpultų Jugoslaviją, Jungtinės Valsty
bės ir Vakarų Europos valstybės nestovėtų nuošalyje: 
jos da ry tų žygių Jugoslavijai ginti. Jei konfliktas ivyk- no. Jisai buvo daugelio nuo-, Ę — ' & r ^ ^ į * X Z ' 5 J £ « £ Z 
tų, pasikar totų Korėjos istorija. pelnų vyras. Jisai buvo pir - ! ta in nuoširdžiai skelbė. Iginiais sumetimais, j is tada 

tiniame suvažiavime. Jau su
važiavimo pradžioje gana aš
triai krit ikavo parti jos liniją, 
bet dar visų savo planų neati 
dengė. Nežiūrint labai dide
lių nukrypimų nuo generali-

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 
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DRAUGAS, CHICAGO, 
• — ^ »• 

i t i m ^ t t U : Pirmadienis, vasar. 12, 1951 

DAR GALITE GAUTI 
LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 

(REKORDAI) PO 89c 

Pas JOS. F. BUDRIK, Inc. ' 
3421 SO. HflLSTED STREET. 

CH1CAGO 8, I1X. 
• 

Vilniaus Polka — įgrojo Baltimorc lietuvių radijo orkestras. 
Lietuvos Mergaičių Valsas — įgrojo Baltimorc lietuvių radijo orkestras. 
Kai aš turėjau liaunc mergelę — {dainavo A. Dvarionas. Columbia orkestras. 
Būk Vyras, Polka — įgrojo D. Pomcranco vedamas. 
Suktinis ir Spragclu dainele — M. Petrausko žodžiai ir kompozicija. 
Liudvinavo polka — įgrojo Mahanojaus lietuviškas orkestras. 
Paukščių polka — įgrojo Mahanojaus Lietuviškas Mainerių orkestras. 
Gieda Gaideliai, liaudies daina — Išpildė (Pupų Dėdė ir Dėdienė) Akiras Biržys. 
Gražus Miško Būdas, liaudies daina — ISpildė (Pupų Dėdė ir Dėdienė) Akiras 

Biržys. 
Kaip gi Gražus Darželis Išpildė Adelė Vicienė ir Ona Miliauskaitė. 
Pas Darželį Trys Mergelės — Išpildė Adelė Vicienė ir Ona Miliauskaitė. 
Lietuviškos Liaudies Dainelės I dalis ir II dalis — A. Sabaniauskas. 
Rozaliutės Polka ir Sužadėtinių Valsas — įgrojo Akiras Biržys, įdainavo Pupų 

Dėdienė. 
Dukružėlė ir Mergų Bėdos — įdainavo Anna Kaskas, žodžiai K. Binkio, A 

Vanagaičio kompozicija. 
Sukas Ratukas — Polka* ir Būk Vyras — įdainavo A. Dvarionas. Columbia 

Orkestras, Pomeranco vedamas. ^ 
Nesistunikit — Polka ir Kauno Valsas — įdainavo: V. Dineika ir J. Petrauskas 
Suzana ir Aš Berniukas — Išpildė A. Vanagaitis ir Vanagaičiai ir Viktorija 

Valtcraite. 
Kaukazo Vaizdelis I dalis — įgrojo Liet.-Vyiršb. Orkestras, dirigavo Hofmeklcris 
Kur Bakūžė Samanota — S. .Šimkaus. įdainavo C. Andrekus. 
O, Naktis Tyli — N. Rastenio. įdainavo C Andri-kus. 
Vestuvių Polka ir Noriu Miego — įgrojo Lietuviškas Orkestras. 
Pas Malūnėlį Valsas — įgrojo Lietuviškas Orkestras. 
Ant Kiemelio, Polka — įgrojo Lietuviškas Orkestras. 
Ar tu žinai — liaudies daina — įdainavo: C. Andrekus. 
Bernužėli Nesvoliok — įdainavo C. Andrekus. 
Bučkio Valsas — Jgrojo: Tarptautinis Orkestras. 
Nauja Polka — įgrojo: Tarptautinis Orkestras. 
Linksmas Jaunumėlis, Polka — Jgrojo Tarptautinis šokių orkestras. 
Agotėlės Valsas — Jgrojo Tarptautinis Šokių orkestras. 
Ganėm Aveles — įdainavo M. Strumskiene ir P. Petraitis. 
Oi Čia Čia — Jdainavo: M. Strumskiene ir P. Petraitis. 
Angelai Gieda Danguje — Jdainavo P. Petraitis, baritonas. 
Tyliąją Naktį — įdainavo P. Petraitis, baritonas. 
Linksmi Berniukai, Polka — Jgrojo Tomo orkestras. 
Cirkas — įgrojo Tomo orkestras. 
Einik — Polka — Jgrojo VVorcestcrio lietuvių orkestras. 
Lietuvos Kareivių Polka — Jgrojo VVorcestcrio lietuvių orkestras. 

Virš pažymėtų plokštelių yra labai nedidelis kiekis, taigi kas norite įsigyti 
lietuviškų plokštelių prašome paskubėti. Adresas: 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3421 SO. HALSTED STREET. 

CHICAGO 8, ILL. 
Siunčiame į kitus miestus ir i Kanad \ Baksas ir supakavimas — vienas 

doleris. Pristatymo lėšas turi užmokėti pirk- jas, prisiųsdamas Moncy Orderį. C. 
O. D. ncsiunČiame. 

-

C L A S S I T I I D A N D " H E L P W A N T E D " A D V E R T I S E M E N T S 
HELP WANTED — VYRAI 

GOOD OPPORTUNITY 

Man Experienced 
in Smoked Meat Produciton 

Chance to Advance to 
Foremanshlp. Good Salary 

See Mr. Gurrister 
MARHOEFER PACKJNG CO. 

820 \V. Fulton 
MOnroe 6-940© 

(Grcenstrcct ncar Fulton) 

MAŠINISTAS 
"GAGE IHSPECTORS" 

INSTRUMENTŲ MEISTRAI 
Pirma klase visose pozicijose. Pas
tovus darbas. Geras atlyginimas. 

Kreipkitės šiandien į 
Mr. ZIROtERMAN 

ARMOUR RESEARCH 
F O U N D A T I O N 

55 W. 34th Street 

Budriko lietuviškos radio programos. S kmadieniais nuo 5:30 vai. po piety 
ii VVCFL radio stoties 1000 kil. 

HELP WANTED ~ VYRAI 

r ^ 

BENDIX AVIATION CORPORATION 
Pacific Division 

offurs immediate positions in En- j pulse circuits. amplifiers, antenna, 
gineering for thc dovelopment of į VHF-UHF-transmitters 
guided missiles, radar, and sonar. 
Salary commensuratc with expc-

rience, tiaining, and ability. 

Senior Engineers 
Eh'ctro-meehanical. Pesigns for 
instrumentation, sensing Instru

ments and servo-mcenanisms. 

Senior & Junior 
Engineers 

for thc design of servo-amplifiers, 

and reeeivers. 

Junior Engineers 
for laboratory design and tests 

and field tests of clcctronic 
eųuipment. 

Permanent employment in mo-
dern factory with excellent wor-
king conditions, ineluding hcalth 

insurance and vacation plan. 
Pcriodic wage and* promotion 

review. 
Citizcnship reąuired. 

^ 

ADDRE88 KKPLIES: 
ATT.: 

ENGINEER1NG PERSONNEL . MANAGKR 

BENDIX AVIATION CORPORATION 
PACIFIC DIVISION 

11600 SHERMRN WflY, No. Hollywood, Caliiornia 

ORDER FBLLER 
and Shipping Dept. Helpers 

in Meat Packing Co. 
Steady Work 
Union Wages 

see Mr. GUrrister. 
Marhoefer Packing Co. 

820 W. Fulton 
Mpnroe 6-9400 

(near Halsted * Lake) 

Sataries are Top if Vou are 
FIRST CLASS EXPERIENCED 

ORTHOPEDIC 
BRACEMAKERS 

One LEG MAKER 
AND ONE 

ORTjHOPEDIC BRACEMAKER 

H0USE 0F BIDVVELL, INC. 
604 N. Water Street 

MILAVAUKEE, WISCONSIN 

VB0DY FENDER W0RK 
•B0DY SH0P MEN 
• PMNTERS 

M G H T SHIFT 

Starting 4:43 P. M.; overtime. 

TOP UNION WAGES; STKADY. 

See "RED" 

Courtcsy Motor Sales 
3567 W. GRAND RVENUE 
PROGOS — OPPOBTUNITIES 

Location W. Ogden Ave. 

GAS STATION 
Well established business. 

• MUŠT SACRIFICE. 
Priced reasonable by owner. 

HELP WANTED — FEMALE 

CliERJCAL WORK 
Gonoral officc & typing. Dict&phone 
experience desirable. Will consider 
capable beginner. Steady — 5 day 
week. Good working conditions in 
New building, small office. Pleasant 

surroundings. Apply: 
4055 W. Parker Ave. 
(Diversey — Pulaski) 

III mbolilt 9-2335 

STENO. — TYPISTS 
Excellent opportunity for 

ambitious girls. Exp. pref-
fered but not essential. 

35 Hour Week 
141 W. Jackson Blvd. 

Rm. 2900 WAbash 2-8488 

TYTIST — GENERAIi OFFICE 
Capable giri. plcasing personality. 
Kxcellent opportunity. Intcresting 

and varicd duties. Pcrmanent. 
Good salary. Company benefits. 

A. B. C. LOAN CO. 
36 \VEST RANDOLPH 

DEarborn 2-4433. 

TYPIST — SWTTCHBOARD 
Publisher; Permanent, 5 day, 35 

hr. wk. Central loop location. 
Music while you work. Good 

typing speed reąuired. 
Age 18—25. Call Mr. Prouty, 

DEarborn 2-5446 

HELP W A N * E D — MOTERYS 

GIRL OR WOMAN 
for general housework — 5 room 
apartment in Oak Park. Child, 2 
years old — Parents employed, — 
Mušt be clean and honest — Mušt 
stay — Very good salary — Sun-
days off. — (Will accept refugee.) 
Phone — 

MRS. STEVENS 

HArrison 7-6472 

GENERAL OFFICE 
Some knowledge of typing, Will 

consider a capable beginner. 

STEADY; 5 DĄY WEEK. 

Good starting salary. 
Employee benefits. 

U. S. RUBBER CO. 
Merchandise Mart. 

ROOM 352. 

Excellent Opportunity 
for recent H. S. graduate 
typist to learn policy writ-
ing. Attractiye future. In-
teresting work. Permanent 
position. Good salary. 

ROOM A-1441 
175 W . Jackson Blvd. 

CATHOLIC FAMILY 
5 children, 2 adults. VVants mature Cath-
olic lady to help with housevvork and 
light cooking. For one who desires a 

good home and salary. Stay. Call: 

CEdarcrest 3-4666. 

G I R L 
General Office. 

Typing, some shorthand. 
Varied duties, 5 dayweek. 

D E A T 0 N C 0 . 
2432 W. Irving Park Rd. 

Phone: JU. 8-2648. 

ŠPRAYERS — FINISHERS 
of Book Covers 

Steady Year Round Work 
Good Starting Rate. 

DEKART CO. 
1060 W. Adams 

REIKALINGAS BUTAS 
" • • • • • • • » • » » » » » * ^ » » ^ » » • • • > • 

LANDLORDS — here are your ideal 
tenants. Adult family need a 6 room. 
unfurnished apartment on north or 
northwest side. 13 years present 
apartment. Building sold. Owner 
needs for own use. Will decorate. 
Best references. Call after 6 P. M. 

SPaulding 2.6199. 

HERE are your ideal tenants. Couple 
and 2 grown children llving 14 years 
in present apartment mušt movė. 
Building sold. Owner needs for own 
use. Need 4 or 6 room unfurnished 
apartment on south or southvvest 
side. Will clean or decorate. Best 

references.' PUllman 5-2978. 

RESPONSIBLE couple. 1 child de-
sire 3 room unfurnisned apartment 
in any desirable part of city near 
transportation. Private bath. Can pay 
to $60. Good refs. Call Elgin 1322M 

reverse charges or call Laite 
LAkeview 5-1500 between 9—4:30PM 

RESPONSIBLE Widow — with in-
come, no children, urgently needs a 
3 or 4 room unfurnished heated 
apartment in Cicero or Berwyn. 
Owner of present home needs for 
own use. Can take immediate pos-
session. Best references. STan. 8-5642 

"DRAUGAS" A6ENCT 
28 E. Jackson Blvd. 

Tel. — WEbster 9-S196 

REIKALINGAS BUTAS 

LANDLORDS — Here are your te
nants. Lithuanian family — Fioor 
Mechanic and family of 2 adults and 
13 year old son urgently need 6 
room unfurnished heated or unheat-
ed apartment. Prefer north or north-
west. Will decorate and cooperate. 
12 years reference from former land-

iord. BUckingham 1-4317. 

"KEAL ESTATE" 

4216 S. Maplewood Ave. 
V I K K A S BINTAS LAISVAS 

Pusantro aukšto medinis namas — 
5 ir 3 kamb. Pilna* cementuQtas rū
sys, šalia kitas sklypas su 2 autom, 

garažu. Pilna kaina tik $8,500. 
Apžiūrėjimui raktai gaunami 

SKAMBINKITE: 
KLpublic 7-3400. 

MERGAITES 
iki 40 metų 

aptarnauti vokų (envelope) maši
noms. 95 C. už valandą pradžiai. 
Galimybe progresuoti. Patyrimas 
nereikalingas — mes išmokysime 
jus. 

BURGESS ENVELOPE C0. 

624 W. Adams 

TYPIST 

&ee: 
Mr. HERMAN GALMAN 
HAymarket 1-9134. 

Patarimas ix> nelaimės, tai kaip 
vaistai po mirties. 

—Emanuelis Kantas 

S T E N O G R A P H E R , General of f I A Escellent op-
To handle correspondence & portunity for ambiUous giri. 
reeeptionist. Good salary, in-' Interesting v a r i e d work. 
teresting pleasant work, 5 Permanent position. 5 day 
day week, Blue Cross, vaca- week. Good salary. Company 

ST. K1LIAN PAR1SH 
Cor. 1 rm. brick house ty9 batbs; 
Ule kitciicn; large attractive rooms. 
2 car brick garage, (.ias, taot water, 

i»eat. Ncar grade & liigh sciiools, 
fsotyd transiioriatioa. 

P r i c c *2.">,000 b y oi*Ticr. 
By appL call: 

TRiangle 4-3»«»0. 

SKLYPAI MARQUETTL PARKE 
7116 So. RockvveU — :4>xl25 

6837 So. Washtenaw — j<hil25 
7318 So. CanipbeU — 30:125 

7359 So. Talman — 42x12j 

AL. C. ALJLEN 
3906 W. 55th Su GRovehiU 6-16^3 

NOKI PIRKTI k 

tions, etc. This is not 
tempo rary work. 

MAY AND HALAS, INC. 
233 W. Tttadison St. 

TYPISTS 
Excellent opportunity for 
ambitious giri. Small office. 
Neatness and aceuracy re
ąuired more than speed. Com
pany benefits. Good salary. 

MARSHRL & STEVENS 
53 W. Jackson — ttA. 7-5980. 

benefits. Mercantile discount 
FRanklin 2-8363. 

GIRLS & VOMEN 
18 — 45 years 

Full Time Work 
• 5 day vveek 
• 8 A. M. to 4:30 P. M. 
• Time and half over 40 hrs 
• Light factory work 
1 Experienoe not necessary 

Come r.eady to work 

flpply: 2029 Clybourn ftve. 

i ^ 

M E N 
TELE-TYPE CORP. 

2600 N. S0UTHP0RT 1400 1VEST 
Manuf acturer of Essential Communicaitions Eąuipment 

I 

N e e d s E x p e r i e n c e d : 
• TOOL & DIE MAKKKS 
• M1LL1NG MACHINE OPERATORS 
• AUTOMATIC SCREW MACHINE OPERATORS 
• GRINDIM; MACHINE OPERATORS 
• PRECISION INŠPECTORS 

CONSIDER THESE ADVflNtflGtS \ 
• PKEMIUM PAY FOR OVER 40 HRS. 
• « IX PAID HOLlDA(YS 

• 10% NIGHT BONUS 
• PAID VACATlONS 
• COMPANYCAFETERIA 

EMPLOYA1ENT OFFICE 6PEN MONDAY THRU F 6 U > A Y 

8 A. M. To 10 P. M. 
SATURDAY 8 A. M, To 4:45 P. M. 

HELP VVANTED — MOTERYS 

GENERAL OfFICE POSITIONS 
BEGINNERS WELCOME 

Permanent positions. Good starting salary. Excelient 
company benefits. Nationally knovvn firni. Prefer 

West siders. Convenient to Garfield Park "L" 
APPLY — 222 WEST ADAMS 

Phone: Financial 6-4664. 

LANDLORDS—here are tenants you 
will be glad to have." Mušt movė be-
cause owner needs for own use. Call 
them with your 3 or 4 rooin unfurn. 
apartment on southwest side. Best 
references. Young employed couple. 

BUulcvard 8-47 24 

LANDLORDS — J^on't skip this ad. 
Responsible family of 4 and 1 new 
baby desperately need a 5 or 6 room 
unfurnished apartment on north or 
north\vest side. S years present 
apartment. Being evieted. Building: 
sold. New owner needs for self. Will 

decorate. Best references. Phone: 
EAstgate 7-3205. 

Widow, employed or traveling, collcpe 
student daughtcr honie at holidays, want 
4-5 room unfurnished Nįjartinent on 
south side. llad own huiuc 25 years. 
Quiet, refinrd, best financial and pre-
sonal references. Up to approximalcly 
$65. RAdcliffe 3-5185 

THIS IS URGKNT. ncsponsililo fa
mily with » children, desperately 
need 2 or 3 bcJioom house or flat ' 
(wttl consider option to buy). On 
southuest side near Paroehial sehool, 
if possible. Being evieted. Building 
.sold. Handy man wlll decorate and 

make minor repaiis. Call 
CRowford f-1166. 

YOl'NG Scienlist i— Government 
employee, vife and baby, novv living 
In very unhealthy conditions for 
child. Crgently need 4—5 room un
furnished heated apartment on south 
side. Immediate possession desired or 
can wait short while. Will decorate 

if necessary. Best references. 
PRospect 6-0910. 

1 FOR BUSINKSS i oa.sons, mušt move 
back to south or southwest side. Re
sponsible family of 'A adults, all 
employed and 1 sehool giri need 2 
betroom unfurnished apartment. Call 
Mr. Meadcr. 9 A. M. to 5 P. M. 
weekdays: YArds 7-5S'»('. Weekend» 
and Sunday call: LOngbeaeh 1-8174. j 

— — — — — — — — — — — — — — — — — • Savininke skubiai parduoda! Marimba 
LANDLORDS s very _ "Deagan", kaip nauja, labai geram 

oktavų-
50. Pa

mate įvertinsite. 2103 W. Farragui arba 
paskambinkite dabar — SU 4-6706 

T U R I U P I R K Ė J U S U 
GRYNAIS PINIGAIS 
NORINČIŲ PIRKTI 

2 butų namus, bungalows, 
namus su pajamomis— Taip-
pat ir "vacant". Skubūs pir
kimai nekilnojamo turto 
Roselande ir apylinkėje. 

Skambinkite Mr. KLXIS, 
VVAterfall 8-5900 arba 

COmmodore 4-3650 vakarais 

T A B D A V I M U I 

THESE BUYS ARE ON SALE NOW! 
CADILLACS 

49 "62 COUPE DE VILLE 
49 2 IKK3R SEDA N 
47 CONVERTIBLE 

Above ears have radio, hcaur, 
hydromatic and whitewall. 

740 NORTH CICERO — CO. 1-4720. 

Carpcnter wite and s mall son now , ratukas, 4 / , 
in verv damp cold apartment mušt; ' •. » . ' 
move "for hcalth sake. Want 2 bed- , Pirmasis paims sią vertybę uz $2 
room unfurnished heated apartment 
on south or south\vest side. l'p to 

$60. Will treat property likę own. 
INdcpendcnce 3-0597. FINEST DALLAPE 

BARGAIN 
Black maesiro model. Uscd only «T fcw 

Here are your tenants. Airlines employee 
and employed vvife desire a nice 3—4 
room unfurnished heated apartment on U m c s p r k c d ^ b c l o w n t 
southwcst* side. \Viii coop<ratr with 
landlord. No children. Call Mr. Holschcr 
at POrtsmouth 7-1940 between 10 and 

6 P. M. on vvcckdays. 

D O Y O U R P A R T ! v 

W O R K F O R A N E S S E N T I A L I N D U S T R Y 
• 

Needed at once operatore single and double needle for wofk on 
heavy duty government shoes. Top rate o f pay. 5 day s and plenty 
of^pioriiroe. Op^nings on all three shifts. Steady work Pald 
\acatiotts and holidays, Blue Cross HospitaUzation. 

APPL,Y AT ONCE 

CHARLES F. CLARK, Inc. 
CONGBESS ST. •£\ f 

Typists — Also General Office 
Interesting permanent position with rapidly growing branch of 
national eoncern. Salary dependent upon training or experience, 
wilh advancement assurcd. New modern office. 5 day week. 
Many employee benefits. 

ADMIRAL 
425 N. Michigan MOhavtk 4-4622 

Oth Hoor Mandėl-Lear Bldg. 
(Look for Blue Cross sigu on roof of building) IV 

• STENOGRAPHERS 

• SECRETARIES 

• TYPKTS - CLERKS 
• KEY PUHCH OPERATORS 
• National Cash Register 

Bookkeeping Machine 
Operators 

5 DAY — 40 HOUR WEEK ^ 
Own Cafeteria. 

We are interested in employ-
ing people in the neighbor-j 

hood. 
Excellent opportunities 

for advancement. 
Pleasant working 

conditions. 

Wilson & Co., Inc. 
4100 S. Ashkuid Avc.|| 

MISS FREEMAN 
3rd floor — general office 

COUPLE vvith three children urgcntly 
nccd 5 or 6 room unfurnishrd apartment 
on southvvcst side near Paroehial Sehool. 
Present address 9 years but ovvncr needs 
for own use. \Vill take immcdiately or 
wait short vvhilc. Best references. Phone: 

STevvart 3-8918. 

MUSIC teacher at Lourdes High Sehool, 
.wifc and small child novv in very crovvd-
ed rooms with other family. Urgcntly 
need 3 or 5 room unfurnished apartment 
on southvvcst side. Excellcnt references. 

Call: Mavvvood 1186-\V. 

valui; for quick sale. In perfect condition. 

Call MR. CARPLNTER 
YVHhehall 4-0100, ncekdays 

b ROOMS of lutnituie mu.st be 
sold immediately. All types of vhing.s 
including 2 piece living room set. 
\vith slipcovers — $150; mohog&ny 

] dresser — $40; kitehen s«;t $15 
i and othci furniture all a-s rea.sonabl<. 
I and in good condition. See at: 608 

Hillside or call now: Gl-en. 4-L'r>87. 

PERSKAITĘ 'DRAUGĄ 

DUOKITE JĮ KITIEMS. 

^ 

Taupyk Saugiai ir su litru Uždarbiu 
Turtas $28,000,000. Atsargos fondas $2,600,000 

Stipriausia Taupymo Įstaiga Amerikoj. 

î-

\ 

BUSINESS SERVICES 

J? 

Good Homes for Elderly 

People. Warm, private 
rooms, good food. 
$30 to $35 a week 

L\ aii^tou — DAVIM 8-4393. 

STANDARD FEDERAL BUILDING 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
4192 Archer Ave., Brightoii Park, Chicago 32, Illinois 

TELE*X>NAS: V1BG1NIA 7-1141 

U M IN MACK1£W1€H, PRESIDENT IK MGK. 
NARYS FEDERAL SAVINGS and LOAN INS. CORP. 

. 
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VAKARIENES STATYBOS FONDUI te, O. Banys, O. Antikaus- šalutiniame altoriuje prie 4 d. jaunojo giminaičių ža- CflT|A| IMK |N\ |T|ITA^ 
kaitė, gabiosios šeimininkes iMariios kojų padėjo eražda!žecku namuose, kurie rūDes-' •JvvlALII IIJ I J I I U I A J 

MARQUETTE PARK. — raičiui už meno dalį, artis-
Sausio 28 d. parapijos salėje. tems, kalbėtojams ir visiems 
įvyko T. T. Marijonų Bend- i svečiams, 
radarbių 5-ojo skyriaus va
kariene, kurios pelnas pas
kirtas, T. T. Marijonų Staty
bos Fondui. 

BRIDGEPORT. — Šv. Jur 
gio parapijos salėje sausio 
21 d. įvyko T. T. Marijonų'nes pasisekimo. 

E. Stanevičienė ir A. Juš
kiene bei kitos talkininkės. 

T.T. Marijonų Bendradar
bių 10-ojo Skyriams Valdyba 
ir Rengimo Komisija nuošir
džiai dėkoja- visiems-soms 
prisidėjusiems prie vakarie-

S k y r i a u s p irm. p. Kazra-1 bendradarbių 10-jo s k y r i a u s 
gienė pasveikinus svečius va i ^ ^ n g t a vakariene, kurios 
karienės šeimininke pakvie-!p e l n a s P a s k i r t a s T- T- M a r i " 
te p. M. Rudis. Programą, iš- Joni* ****** f o n d u i -
pildė solo O.Ivinskaitė, piano Buvo skani vakarienė ir 
solo T. Kilaitė, smuiku solo jauki menine programa. 
L. Medei, be to keturios Ba- P-lės M. Balandaitė ir L. Zai 
landytės iš Bridgeporto ir E. lis pismuikavo A. S. Pociaus 
bei A. Giedraičiai. Gražiai — Siuntė mane motinėlė ir 
kalbėjo Kn. Dr. Andrhiška, Mascagni — Intermezzo ir 
MIC, Kn. Parulis, Kn. Sta- kt., akomponuojant A. S. 
dalninkas, Kn. J. Skrodenis. Pociui. Gražiaį skambėjo Ma 

Vakarienės metu surinkta čytės solo, sesučių Balandai-
aukųj: p.p. Rudžiai-420,—; i čių kvartetas. Skaniai pra-
p.p. Yerkes— $10,—; p.p. O. | juokino Z. Jurgaitė ir A. 
Kanapeckienė, R. Camps, A. Rusaitė savo dialogu žemai-
Dulskis, Baliauskas, Puple- tės su aukštaite Per vakarie-
sis — po $5; p.p. L. Kilkevi- nęprel. Urba pasveikino TT. 
čiene, Packevičius, Zepovi- Marijonus ir jų bendradar-

tus, Jonitis, L. jDruktenienė, bius. Kun. Dr. V. Andriuška, 
O. Rakauskienė, R. Urmonie į MIC, iškėlė lietuviškos mo-
nė po $2—; p.p. M. Mikutis, kyklos reikšmę. Dar kalbėjo 
N. šatunas, S. Donly, C. Mel | kun. J. Skrodenis, MIC, Dr. 
niek, O. Eičienė, S. Jesulai- A. P. Stulga, skatindamas j. 
tis, P. Jančius, O. Jesudavie- talkinti T.T. Marijonų pas 

— O n a B a n y s 

Graži Pradžia 

pirmuose jų šeimyninio gy
venimo žingsniuose. 

—Rapo'AK Pašakarnis 

puokšte baltų geldų i r pa-1 tingai padeda jauniesiems 
prašė Dievo Motinos palai
minimo naujam savo gyve
nimui. 

Vestuvių vakarienė įvyko 
Budriko salėje, kur didokas UIICIOS MlSiriDKimaS 
būrys Amerikos lietuvių ir A n t r a d i e n i f v a s a r i o 1 3 * 
naujųjų ateiviu, prie gražiai 8 v a l v a i a r o A u i r o g V a r t ų 
p a p u o š t ų i r g a u s i a i s v a l g i a i s ! p a r a p i j o s m o k y k l o s k a m b a -
apdėtų stalų, maloniai pra- r y įvyksta mėnesinis N. 

Madrido mieste, Ispani
joje, veikia Leono XIII var
do Socialinis Institutas. 

R E M K I T E " D R A U G Ą " . 

GELIŲ GRASIŲ 
PIRKITE 18 GUŽAI SRŲ 

Beverly Hilis Florai Co, 
6901 S. Wentworth A ve. 

STeuart 3-2454 
Hldson 2-2224 

leido laiką. Laike vakarie
nei buvo pasakyta daug svei 

Cicero j , Šv. Antano bažny- j kinimo kalbų ir daug gražių visi" prašomi atvykti. Gali-
čioje vasario mėn. 3 d. įvy- j linkėjimų jauniesiems. Vės- m a bus apsimokėti nario 

Prasid. švč. P. Marijos Se
serų Gildos susirinkimas. 

* * > 

ko jungtuvės dviejų jaunų tuvės buvo baigtos vasario 
medikų — Gabrielės Okin-
čicaitės ir Benedikto Roč-
kaus. Pačios jungtuvės įvy
ko laike Šv. Mišių, kurių 
metu jaunieji, dalis pamer
gių ir pajaunių priėmė Ko
muniją. Laike jungtuvių, 
vargonams pritariant, gra
žiai pagiedojo Alg. Čaplins-
kas. Po šv. Mišių jaunoji, 
baltais rūbais pasipuošusi, 

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

tangOmS, KUn. U r . J . m i I l S - miegoti, nes Ju užsisenėjusios žaizdos 
lcįo I niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 

I niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi-
_ _ , , . . c , i_ ' rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 

m , 1 w l o c ry- t T ė v ų M a r i j o n ų btatyDOS LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
binskis, Tumas, Žigams, Juo F o n d u į p a a u k o j o t a p r o g a : r*^* „n»*v». «„„ *.«d«i 
zaitis, Jakaitiene Juzėnas, xr ,- , r „ . , . _ 
t r w ^ ™ _ ^ . * ' v - ^ ' Marcele Vyšniauskiene — 

ne, L. Petrikas, M. Makarie
ne, A. Medei, Grigaitis, B. 
Lenartonis, Misugnis, Du-

Kreve, Rimidaite, Vaitkus, 
Sadauskas, Mikits, Meške-
nis, Portokas, B. Lazdaus-
kiene, A. Raštutiene, S.Rup-
lena®, T. Petruševičius, S. 
Šiaučiūnienė, M. Saldukas, 
K. Laurinavičius, S. Mažei
kiene, M. Mickiene, A. že
maitis, Martin, M. Kundro
tas ir Jesinskas po $1,—. 

Vakarienes Komisija nuo-

$100,—; N. N. — $50,— ; 
Uršulė Styrienė — $50,—; 
Prel. B. Urba, p. Balčiūnaitė 

mą ir galėsite ramiai miogoti nak-
tj. Vartokite jas taiogt nuo skau
džių nudegime. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pasalina perŠSjimą. ligos 
vadinamos ATHLE,TE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 

. tarpirsčių.. Jos yra tinkamos var-
— PO $10,— J SV. P e t r o n ė l ė s I toti nuo džiūstančios ir suskilusios 
n - i „ «Q • Čxr T>* 1 maai0*105*- J o 8 y l a * e r o s guolis nuo 
LT-ja — «po,, oV. r r . l-mas v l s u išviršinių odos 
Skyrius, Amž. Rožančiaus I »«• LEGULO pint-

J ' ment suteiks jums 
B-ia, O. Banys, A. Juškienė, pagalbą nuo nuvar. 
r-i ~ T - T-» T ^ i gūsių, perštamų ir* 
E. Šapaliene, P. Jancauskai-1 nMuneiij kojų. ingu
tė, Klevickai, A. Phillips, J. S U S a r t T R 

$125 ir $3.50. Pirki
te vaistin&sp Chieagoj Mozeris, J. Apaitis — po 

$5,—; Tr. B-j a — $3—. Taijir ė»^ir&~tr~ilB 
širdžiai dėkoja p. Dubinskie- j tik stambesnės aukos. Va- J^JSJ moncy & 
nei ir jos pagelbininkėms už karienės pasisekimui daug I <*eri J — 
skanią vakarienę, p.p. Ru- nusipelnė M. Sabaliauskaitė,' LE fLO' 

JONAS PUPNINKAS 
Gyv. 3258 So. Union Ave. 

Mir§ vas. 10 d.t 1951 m., 3 
vai. ryte, sulaukęs Cl m. amž. 

Gimęs Lietuvoje, Tauragės 
apskr., Kaltinėnų parapijoje.. 

Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Liko nuliūdime: žmona Ag

nės (po tėvais Lcvulis), 2 duk
terys Anelg Jamos, ir Leoną, 
sūnus Jonas Ir marti Marga-
ret, 3 anūkai, 2 seserys: Ona 
Chinga ir Agnės KazoKas (gyv. 
Kingston, l'a.), Jų šeimos ir 
kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioj, 3307 Litn-
antea Ave. Laidotuves įvyks 
antrad., vasario 13 d. 8-tą vai. 
ryto bus atlydėtas j šv. Jurgio 
parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už vt>lio-
nlep siel^. l'o pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę Žmona. Dukterys, ju 
šeimos bei kiti gimines. 

I^iid. direkt. Ant. M. Phillips 
— telefonas YArds CUtOft. 

mokestį. —Valdyba 

Taupumą galima pavadinti do
rybės dukterimi, susilaukymo se
serimi ir laisvės motina. 

—8. Smiles 

\i»$m& 
A. A-

BRUNO JANKAUSKAS 
Gyv. 1529 S. 49th Court, Ci

cero, Illinois. 
Alire vas. 9 d., 1951 m., 3:-

10 vai. popiet, sulaukės puses 
amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ma
rijampolės parapijos. 

Amerikoje išgyveno 38 m. 
Liko nuliūdę: žmona Marijo

na, sūnus Bruno. Jr.. ū švo-
gerkos: Ona Stanevičiene, Vik
torija BarOM ir jos vyras Ka
rolis, Paulina Kondrad Ir jos 
Vyras Jonas, Llena Manikus ir 
jos vyras Alfonsas ir jų šei
mos, Kathorine ir Kstelle Gorz. 
švogeris Joseph Gor/. ir jo žmo
na .loanne ir jų šeima ir kiti 
gimines, draugais ir pažįstami. 

Priklausė prie Holy Name 
Draugijos, Ciceroje. 

Kūnas pašarvotas Ant. Pet
kaus koplyčioj, 1410 S. 50th 
Ave., Cieeioj. Laidotuvės įvyks 
antrad., vasario 13 d. Iš koply-
ėios 8:80 vai. ryto bus atlydė
tas j šv. Antano parap. bažny-
rią. Kurioje įvyks gedulingos 

-pamaldos už velionirs siela, l'o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines, 

i Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus bei pažįsta-

' mus dalyvauti laidotuvėse. 
** Nuliūdę: Žmona, Sūnus ir 

švogeriaL 

l^aid. direkt. A. Petkua, te-
Ufunas Tounhall 3-2109. 

džiams už paramą, p.A. Gied O. Jackiene, P. Jancauskai- 'mmr 
4847 W. 14th St , Cicero 50, BL 

WELL W 0 N DIPLOMĄ 
that 

deserves a 

Prices include Federal tax 

Crown the big moment of graduation with the gift watch from 
the distinguished Longines-Wittnauer family of fine watches. 

JONAS KULIKAUSKAS 
Gyveno 2322 West 24th Street, tel. FRontier 6-1653 

Mirė vasario 9 d., 1951 m., 9:15 vai. vak., sulaukęs 60 metų. 
Gimęs Lietuvoje, Vilkaviškio apskrityje. 
Amerikoje išgyveno 37 metus. , 
Paliko nuliūdę: žmona Agnės, po tėvais Kamarauskas, duk

tė Agnės Kudulis ir žentas Anselmo ir anūkai Jonas, Ken-
neth ir Landa, sūnus Jonas ir marti Helen, 4 švogerkos: Bri-
gyta ir jos vyras Pranas Cužauskai, Margaret ir jos vyras 
Petras Bajorinas (New Yorke), VVinifred McGann ir jos vyras 
Frank, Constance Byrnes ir jos vyras John, 4 švogeriai: Juo
zapas ir jo žmona Ann,, Jonas, Antanas ir jo žmona Josephine, 
ir Vincentas Kamarauskai ir kitos gimines Amerikoje. Lietu
voje paliko 4 brolius ir vieną brolį Vokietijoje. 

Priklausė prie TT. Marijonų Bendradarbių ir Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švč. Seselių Gildos. 

Kūnas pašarvotas S. D. Lachawicž koplyčioje, 2314 VVest 
23rd Place. Laidotuvės įvyks antradienį, vasario 13 d., 1951. 
8-tą vai. ryto bus atlydėtas į Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Švento Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Sūnus, Žentas, Marti, Švogerkos, 
Švogeriai, Anūkai ir kiti Giminės. 

Laid. direktorius Antanas M. Phillips, tel. YArds 7-4908. 

MAKE YOUR PURCHASE ON OUR CONFIOENTIAL DEFERRED PAYMENT PLAN 
OTHER IONGINES ANO V/ITTNAUK WATCKES FROM $34.75 to $2500. 

OS. F. 6 U 1> R f K, Inc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET, CHICAG0 

Duodama didele nuolaida. Lengviausi išmokėjimai. 

V* 1 ' " / 

A; A. 
MIHALINA GENIENE 

(KIŠNZGALAITĖ) 

Gyveno t&M S. llenniUigc Ave Tel. YArds 7-1121. 
Miro vasario 9 d. 1951, 11:45 vai. ryto, sulaukus pusčs am

žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Kaltinėnų pa
rapijos, Gjaudaičtju kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Feliksas, dvi seserys: Ka
zimiera Bartkcvičiene, jos vytas Stanislovas; ir Bronislava Kcnz-
galaite. Trys pusseseres: Pulehorija Vaičikauskienė, jos vyras Si
monas: Paulina Brazauskiene, jos vyras Antanas ir Sofija Raila, ir 
ju stirnos, švogeris Vytoldas Straševicz. jo šeima ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje paliko sesuo Stefanija ir kiti gimi
nės. 

Priklausė prie L. R. K. S. A. Kp. 85. 
Kūnas pašarvotas Jolin F. Eudeikio Koplyčioje, 4r,or> S. Hcr-

milage Avr. Uiidotuvės j vyks Iročiad. vas. 14 d. Iš koplyčios S: 30 
vai. ryto bus atlydėta j šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje 
jvjks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdo: Vyras, Seserys Pusseseres, švogeriai ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Jolin F. Kudeikis. Tel. YArds 7-1741. 

ik 

KAPU PAMINKLAI 
TIESIAI 

iŠ D I R B T U V Ė S " 
UfcriaakykiU gražų paminklą ant 
aavo mylimo aamen* kapo — tio-
•UB II l i o i Tlenintolfi. Hotorla 

panihikTi dirbto*!* 

Paminki na pristatome J viaaj kapinea—arti ar toH Nuo akmeni 
iUfavimo iki raidžių iįkalimo ir paveikalų Įdėjimo — BITTIN'8 
ir KAMENSEY'S okapertų darbaa >M patenkins. Dirbtuve" reikia 
nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus Ir pamatysite gražins paTysdfim Atidarą 
yra viaomle dienomis b- visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S M0NUMENT W0RKS 
89S8 W. 111TH STREET TELET. BEVERLT S-OOOi 

Pirmoji paminklų dirbtomi, no* aV. Kaslml«t» 

"7 

SENIAUSIOS IR MOOERHISKIAUSIOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 
.yAvMi,... AMBULANCE DIENĄ IR NAKT| 4605-07 S. Hermitage Ave. 

TeL YArds 7 1741-42 
4330 34 S. California Ave. 

TeL LAloryette 3-0727 

Radio piogramos 
ii stoties WGES (1330 k) 
leidžiama ka> sr^tadirai 

nuo y !•> iki 9:30 \al rvtn 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

WFEUM1KIS 

U O D f i t l O VALANDOJ 
aVaMv 

MAŽEIKA* EV.\NS 
LAIDOTUVIŲ Ol*tCTOtMI 

<W45 So. Westeni Ave. AJT Oondition«i kA>piy<H» 
PEospoet 6-0099 A»tffambtliams Vieta. 

Tlema kurie gyvena kitose mleeto dalyse gausime 
koplyčią arčiau JOSŲ urmu. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West I H lli Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

HTJlilPOIMG VAIiANlKKTE KRF.lTRlTftS PRHE 

ANTHONY K PETKUS 
UODOTOVIŲ DIREKTORIUS 

Wm MODERNIOS KOPLYČIOS JOSŲ PATOGUMUI 
1416 SO. 5 0 T H A V E . , C5ICERO, UJU 

Telefonas TOWNHAIX S-9409 
€813 SO. WESTERN AWf CKICAGO, UJ1 

Telefonas GROVEH1LL 6-0142 
MO*ą| pat&rnaylmaa yra greitas, mandagiu h* iūaą 

finansiškam stovini prieinamas. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmbulanKų. patarnavi
mas y r a telkiamas 
dieni) i r naktį. Rei-
k ai c, šaukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 
visose Chieagos i r 
Itoselamio dalyse ir 
tuojau p a t a r 

naujant. 

LACHAWICZ IR ŠONUS 
2314 W. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
10756 S. mCHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET Tel. SEeley 3^711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLyinuic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET Telepbone: YArds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PUllman 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-4908 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tol. YArds 7-1138-1139 

JULIUS LIULEVIcIUS 
4348 S. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayetle 3-3572 
M " LEONARDAS A. EŽERSKIS 

1646 W. 46th STREET Tel. YArds 7-0781 
•aa 
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X Kun. A. Sabaliauskas, 

Venecuelos lie uvių kapelio
nas, iš Karakaso atvyko ku
riam laikui į Chicagą ir ap
sistojo pas savo seserj 4501 
S. Talman ave. 

X Valerija Mozeriene sa
vo namuose Ciceroj, 1603 S. 
50th Ave., rengia šaunų po
būvį (bunco party) vasario 
24 d. 7 vai. vakare. 

X Pp. Mažuknai iš Wor-
cester, Mas., Tėvų Marijonų 
Statybos Fondui atsiuntė 
$100. Laiške taip pat žada 
naujoj koplyčioj Įtaisyti Šv. 
P. Marijos altorių. 

X Kun. Dr. P. Celie&us, 
sausio pabaigoj atvykęs iš 
tremties j Ameriką, pradė
jo darbuotis lietuvių para
pijoj Indiana Harbor, Ind. 
Klebonu čia yra kun. K. Bič
kauskas. 

X Frank Woidat, Bridge-
porto lietuvi prekybininką, 
rekomenduojant R. Daley, 
meras M. Kennelly paskyrė 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. Valstybėse 

— Antikomunistine Lietu
vių Akcija Broklyne piketa
vo komunistų "Laisvės" še-
rininkų suvažiavimą sausio 
27 d. Piketo "žvaigžde" bu
vo "enkavedistas iš Mask
vos", kuris a/tvykstančius su 
važiaviman komunistus rusų 

ŠVEICARIJOJ 
— Kun. Dr. Juozas Navic

kas, buvęs lietuvių tremtinių 
pastoracijos t v a r kytojas 
Šveicarijoje, šiuo metu gyve
na Estavayer-le-Lac ir yra 
kapelionas šv. J. širdies in
stitute. 

— Šveicarija sutiko pri
imti apie 200 "kietojo bran
duolio" tremtinių, esančių 
Vokietijoje ir Austrijoje, va
dinasi tokių, kuriems del ne-

(MAGOJ IR 

kalba kvietė "spjauti į kapi
talistinę Ameriką" ir čia pat I sveikatos sunku kitur emi-

Chicagoj Viešėjo 
Am. Legijono Vadas 

Chicagoj viešėjo Erles 
Cocke, jr., Amerikos Legi
jono kemanderis. Policijos 

Inžinierių "Stebuklas" 
Šiomis dienomis So. Chi

cagoj baigtas statyti geleži
nis tiltas per Calumet upę. 
Šis 420 pėdų ilgumo ir sve-

užsirašyti vykti j sovietinį 
darbininkų "rojų". Turėjo ir 
knygą. Tačiau ne vienas ko
munistų neužsiraše. Matot, 
kaip jie tiki Stalino "roju
mi !> 

— Brooklyno-Bostono lie
tuviu šachmatininku rungty
nės numatomos surengti šių 
metų kovo mėnesį. Tai būtų 
pirmos tarpmiestines lietu
vių šachmatininkų rungty
nes Amerikoj. 

— Juozas ir Petrone Mani 
kai iš Hartfordo, Conn.? šven 
te vedybinio gyvenimo 40 
metų sukaktį. Sukaktuvinin
kai turi tris sūnus ir tris 
dukteris ir visi sukūrę šei
mas. 

— Raudoniai, gyveną Na-

gruoti. 
— Prel. K. šaulys, vienas 

iš tų, kurie pasirašė Vasario 
16 d. aktą, šiiuo metu gyve
na Lugano mieste, Šveicari
joje. Yra nuolatinis "Drau
go" skaitytojas. 

— Dr. A. Gerutis gyvena 
Berne ir bendradarbiauja 
spaudoje. 

— S. Garbacauskas gyve
na Ciuriche. 

MIRĖ JONAS KULIKAUSKAS 
Pctnktadienio vakarą visai netikėtai mirė Jonas Kuli

kauskas, dienraščio spaustuvėj išdirbęs suvirs trisdešimt 
metų. Dirbo prie Intertype mašinos. Dirbo dar ir ketvirta
dienį, draugams pasiskųsdamas, kad kažin kas jam negerai. 
Penktadienio rytą žmona pranešė, kad Jonas į darbą ne
ateis, o vakare mirė, palikdamas liūdinčią žmoną, dukterį, 
sūnų, gimines ir daug draugų. 

Velionis buvo ne tik geras spaustuves darbininkas, bet 
ir visuomeninius darbus dirbo. Jis yra priklausęs prie chorų, 
veikęs Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugijoj ir ypač daug 
rūpinęsis Vargdienių Seselių parama. Jis buvo a. a. kun. Vin
cento Kulikausko, M. I. C, vieno pirmųjų Marijonų Ameri
koj brolis. 

Kur velionis pašarvotas ir kuomet laidos, tas žinias ra-j bire cenzūros komisija rank' stlllp
i
l? r e l k e J° to)e vieJP{.pa 

site mirties pranešime. 

J : , . . IA , ! nas 800 tonų tiltas buvo sta posto bankete praeita sekma . . .. -j . . . , iu - i tomas upėje prie plieno fa-
£ 2 S k a l b ą , S V y k ° ! l briko ant dviejų pakrovimo 

Amerikos Legijonas I l l i - | v a l č h * ( b a r ^ e S ' ' k u r i o m i 3 
psekui nuplukdytas į vietą 
ir paguldytas ant gelžbetoni nois valstybėj stipriai remia 

legislatūron įneštą sumany-
m i kad būtų įsteigta valsty ****** T.ltu, nuleist, ant 

Visas "Draugo" personalas velionies žmonai, sūnui ir 
dukrai reiškia užuojautą. 

,v. _ , v. - . , eilinti upe ir nuskandinti a-vedziams aukštesnėse ir auk f. ,,. „,.lit ,-.v. 
štose mokyklose. Randama, ;b l JalUf: ,T"tą P»&uld«iM. 

ŽINIOS 1$ PAVERGTOS LIETUVOS 

kad dabar kai kuriais rank-
vedžiais studentuose skiepi
jamas komunizmas. 

valtys iškeltos. 

—• »» 

. . 

; 

nariu Chicagos miesto Board I s h u a ' N- H - V V T a s 7 0 m - o 
of Local Improvements. 

X M. Aitutiene, TMB 19-
jo skyriaus West Side pirmi
ninke, pirmutine pradėjo pla 
tinti tikietus koncerto kovo 
10 d. Aušros Vartų parapi
jos salėj. Kaip jau buvo pa
skelbta, šio koncerto prog
ramoj dalyvaus ir solistas S. 
Baranauskas. 

X Ona Dmukauskiene, gai 
lestingoji sesuo, dirbusi vie
noje amerikiečių ligoninėje 
kaipo sesers padėjėja, išmo
kusi anglų kalbos ir savo 
pareigose gražiai užsireko- N o r i sav" naimų. Brad 
mendavusi, gavo darbą kaip I fordo Lietuvių Sąjungos sky 

jo žmona 67 m., šiomis die 
nomis įsipilietino. Vieną sū
nų yra išleidę į advokatą, 
kita i gydvtojus. Senukai tu 
ri 16 anūkų ir vieną proa-
nūką. 

— Bridgeporte, Conn., gy
veną tremtiniai buvo suruo
šė vakarą su vaidinimu, dai
nomis ir t. p. Vaidinimą va
karui paruošė H. Blazas, ku
ris pats ir režisavo. 

TOflMOJ 
— J. Baranauskas iš Va-

lencijos, kaip jie pasakoja, 
stebuklingu būdu išliko* gy
vas. Pilnu cemento pakrau
tu savo sunkvežimiu kuri 
vairaivo vietinis šoferis, stab 
džiams sugedus, nuvažiavo į 
pakriaušę. Sunkvežimis ke
lius kartus vertėsi, bet jis 
su šoferiu nežinia kaip per 
duris buvo išmesti ir nei 
kiek nesužeisti. 

— Valencijoj yra susida
rius nemaža lietuvių koloni 

Rojiškas" Moters 
Gyvenimas Ą * 

"Tiesoje" Nr. 6, atviram 
laiške skundžiasi trijų vaikų 
motina, E. Radzevičiene, gy
venanti Panevėžyje, Tilto g-
ve Nr. 10, del šuniškų gyve
nimo sąlygų: 

"Stogas kiauras, grindys 
visiškai supuvusios ir že
miau gatves lygio. Antisani
tarinės buto sąlygos atsilie
pia į mano vaikų sveikatą. 

I 
Buto remonto reikalu ke

lis kartus kreipiausi j Pane
vėžio miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo-

I 
Dineiką 

Plėšikai "Pamylėjo 
Chiropraktikes 

Ieško Moterų Šoferių 
Raudonojo Kryžiaus Chi 

cagos skyrius ieško moterų 
tarpe 20 ir 50 m. amžiaus, 
kurios savanoriai sutiktų 

Per paskutinius šešius me- vieną sykį į savaitę pabūti 
nesius Miss B. Katter, chi- • šoferiu. Smulkių žinių apie 
ropraktikė, ir Miss E. Med-
nus, jos padėjėja, tris kartus 

Vilniuje įvykusioje Komu-' b u v o P ^ i k ^ užpultos jų ka
binete. Paskutinį sykį plėši
kai rado tiktai $100, bet už 
tai pasiėmė panelių kailinius 
paltus ir žiedus už $12,000. 

ja ir daugeli* pasiturinčiai J?» * » ; B*«ševą. Tačiau _y m • i . - i i J lis saitai atsake, kad tai u gyvena". Tai patyrė lankyda- [ •"•» £ L 3 _• • "J" 

nistų partijos konferencijoje 
dalyvavęs Kino studijos di
rektorius Pikturnai reikala
vo, kad būtų pravalyti kino 
studijos kadrai. 

"Režisierius Dineika »ne-
žiūrint į jo tamsią praeiti, 
dar ir dabar dirba kino stu-

i 

dijoje ir dar trukdo atlikti 
visuomeninį darbą. Didele 
kaltes dalis del to tenka ir 
Kinomatografijos ministeri
jai, kuri laiko Dineiką nepa
mainomu specialistu". 

.— 

Vatikanas Sveikina 

tai galima gauti RK raštinėj 
529 S. VVabash Ave. 

DID. BRITANIJOJ 

mas-savo tautiečius kapelio
nas kun. A. Sabaliauskas. 
Valencijoj gyvena ir uolus 
spaudos platintojas bei ko
respondentas V. Sakalaus
kas, kuris tvarkg ir kalėdo
jimą. 

maža domina. Tuomet krei
piausi į Panevėžio miesto sa 
nitarinę-epideminę inspekci-! 

t t • J M * 

Šiomis dienomis "Atei-

gailestingoji sesuo. 
X Vasario 16-ji Lietuvos 

Vyčiu salėj bus vasario 16 
d. 8 vai. vakare. Kalbės žy
mūs svečiai. Meninę dalį iš
pildys Lietuvos Vyčių cho
ras ir Lietuvos Vyčių dra
mos sekcija. Jeiimas nemo
kamas. Šį minėjimą rengia 
Lietuvos Vyčių Ill.-Ind. ap
skritis. 

X M. Siėnio laikrodžių 
krautuvei 3612 Main St., In
diana Harbore, per vasario 
ir kovo mėnesius kasdien, 
išskyrus sekmadienius. 10— 
12 vai. ry'o ir 2—6 vai. po
piet bus priimamos gerašir
džiu, aukos: pinigais, rūbais 
ir avalyne tremtiniams pasi
likusiems Europoje. Vietos 
BALF'o skyrius ragina lie
tuvius parodyti savo dosnu
mą. 

rius. kuris savo veiklą kiek — Barquisimeto lietuvių 
galėdamas plečia, planuoja koloniją sudaro apie pora 
nupirkti Lietuvių Namus. Be šimtų lietuviu, kurie pagei-
abejo, bus sunkumų su pini- dauja, kad lietuviškos pa-
gais. Tačiau tikimasi, kad maldos pas juos vvktų vie-
vietos ir apylinkes lietuviai na karta i mėnesi. Lankantį 
prisidės savo paskola ar au- savo tautiečius kun. A. Sa
komis, suprasdami, kad be baliauską čia savo automo-
savu patalpų neimanom?B di biliu pavežiojo B. Simuko-
desniog^^^p visuomeninis nis, o palydovu buvo S. Sta-
darfl^^Hrima, kad namai šiūnas. 
nebū^Wrangūs, o pakanka-

ją. Sanitarinė komisija pri- ties" vyr. red. dr. K. Ambro-
pažino, kad toliau tokiam | zaitis gavo sveikinimą "A-
bute gyventi negalima. Bet teičiai" ir visiems ateititin-
tuo viskas ir baigėsi. Kaip kams iš kardinolo Pizzardo, 
moteris, pagalbos ieškoda-1 Vatikane. Kardinolas sveiki^ 

mayphto,2:ūs 
— Daug skaitoma. Pasta-

ruoiu metu D. Britanijoje 

X Ray Ragelis, North-
vvestern universiteto studen
tas, yra vienas geriausių 
krepšininku. Big Ten, kurį 
sudaro deHmts vidurvaka 

— Lu Šulcas La Concep-
tiom miestelyje dirba Shell 
bendrovei kaipo garo kati
lų specialistas. Jo sūnus lan-

plačiai skleidžiama įvairi lie J ko valstybinį universitetą, 
tuviu soauda. išleidžiama 
JAV ir Kanadoie. žmones 
perka renkasi tinkamesnius 
ir įvairiai komentuoja. Šalia 
"Draueo". "Tėviškės žibu
riu" ".Aidu" ieškoma skai-
tvtoiu ir kitiems laikraš
čiams. 

KANADOJ 
— Pirmasis šiemet {Steig

tas laikraštis pasirodė Rod-
riniu valstybių universite^f&ey mieste, Kanadoje. Tai 

dvi duktervs šiemet baigia 
R. K. Gailestinerujų Seserų 
aukštąja mokyklą, o kitos 
dvi — dar pradžios mokyk
loje. 

— Kun. Simonas Baršai-
tis, daugiau kaip metus išsė
dėjęs bolševikų kalėjime, sun 
kiai kankintas, šiuo metu 

ma kreipiausi į LKP(b) Pa
nevėžio miesto komiteto mo
terų skyriaus vedėją, bet ir 
ji man atsakė, kad tai ne jos 
reikalas. Kada gi, kada gi 
pagaliau miesto vykdomasis 
komitetas sutvarkys namą?" 
— desperatiškai klausia E. 
Radzevičienė, kuri. kaip ir 
šimtai tūkstančių lietuvių y-
ra laikomi šuniškiausiose są
lygose, kad ju sąskaiton ga
lėtų ūžti ir lėbiauti Lietuvon 
vežami azijatai. 

Neįstengia Pastatyti 
Pirties 

Tipingą sovietinės pažan
gos pavyzdį randame "Tie
sos" Nr. 305. "Praėjo dau
giau kaip 5 metai, kai pra
ūžė karo banga, kuri pada-

yra "Mūsų Dienos", krikščio 
niškos minties (evangelikų) 
laikraštėlis. Išeina kiekvieną 
penktadienį. Leidžia "Rūtos" 
leidykla, kuri pr. metais leis 

j davo "Skautų Aidą", o re
daguoja buv. "Skautų Aido" 
redaktorius P. E. Enskautis. 

tų krepšinių rinktinės, tar
pe geriausių krepšininkų 
Ragelio vardas stovi pirmo
se vietose. 

X Vyčiai seniorai patvir
tino valdyba 1951 m. dva
sios vadas kun. I. Albavi-
čius, garbės pirm. L. šimu
tis, nirm. I. Sakalas v. pirm. 
P. čižauskas ir Ed. Pavis, 
sekr. K. Paukštvs, fin. sekr. 
P. Zakaraitė ižd. V. Paukš
tis, ižd. glob. E. Motekai-
tienė ir E. Širvinskaitė, 
nauiu nariu kom. pirm. P. 
Cibulskis, ritualo — Ed. Pa
vis. Mironui lank. E. širvins-
kienė, Lietuvos ir lietuvy
bės — t Sakalas, kultūros 
— orof. B. Vitkus, narių 
veiklos reg. P. Čižaraskas, 
nariais — kun. M. Urbona
vičius, MIC, ir P. Jusis. ) tuviškos spaudos. 

mieste. 
— Kelios lietuvių šeimos 

yra įsikūrusios Puerto Ca-
bello mieste. Seniūnu turi iš
sirinkę Donatą Kiką. 

Savaitraštis mažo formato. 
— Prof. A. Zubrys, dirbąs 

Toronto un-to mokslinių ty
rimų laboratorijoje, persikė
lė į naują butą 507 Parkside 
Dr., Toronto. 

— Šachmatininkas I. Ža
lys žada dalyvauti Montrea-
lio pirmenybėse ir ginti per
nai laimėtą Montremlio meis
terio titulą. 

— Demerackų krautuvėje 
Winmipege galima gauti lie-

Indijoj 
— Jonas Svirnelis, SDB, 

lietuvis misionierius, tebedir 
ba Irdijoje, Assame. Ten 
kraštas ypatingai neturtin
gas. Turintieji atliekamus ro 
žančius, medalikėlius ar ki
tus dalykus bei aukas, gali 
jam siųstif jis išdalins vie
tinių vaikams. Skurdas ten 
tiek didelis, kad misionie
riai už 5 dolerius gali iš
pirkti vaiką ir išauginti 
krikščioniškai. Krikšto var
dą gali parinkti tas, kurs at 
siunčia auką pagoniuko iš
pirkimui. Adresas: Rev. J. 
Svirnelis, S. D. B., Catholis 
Mission, Turą, Garo Hills. 
Assam. India. 

,. , . . . .* . .r , ... i re mūsų respublikai milži-
chrba su lietuviais Medellino | n i ž f e ą g ^ £aro m e t u b e 

kitų pastatų, Kuršėnuose bu 
vo sugriauta ir pirtis. Praė
jo nemaža laiko, tačiau nei 
rajono komunalinio ūkio sky 
rius, nei kiti vietinės val
džios organai nesiėmė prie
monių pirčiai atstatyti. Šis 
klausimas kelis kartus buvo 
iškeltas rajono laikraštyj e 
"komunizmo keliu", bet į vie 
tinės spaudos kritiką nerea
guota. 

Reikalą šiek tiek pataiso 
pirtis esanti Pavenčių cuk
raus fabrike, už 1,5 km nuo 
miesto. Bet ten lankytojai 
aptarnaujami blogai. Dėl su 
gedusios krosnies kartu su 
garais į pirties patalpą pa
tenka nemaža dūmų. Esti at
sitikimų, kad po tokios "pir-
ties" dažnai tenka kreiptis 
į ambulatoriją ir kelias die
nas sirgti". 

na "Ateitį" jos 40 metų ju
biliejaus proga, taipogi svei
kina ir visus at-kus, kaipo 
svarbų veiksnį katalikiškoj 
akcijoj. Be savo ilgo sveiki
nimo ir nuoširdžių linkėji 
mų, kardinolas dar atsiuntė 
"Ateičiai" ir savo nuotrauką 
su specialiais įrašais. 

Vatikaną painformuoti a-
pie "Ateities" jubiliejų re
dakcija buvo pavedusi prof. 
dr. Z. Ivinskį, kuris Vatika
no bibliotekoj dirba moksli
nį darbą. Jo dėka apie jubi
liejų buvo painformuotas Va 
tikano sekretorius mnsg. 
Montini. 

Taipogi "Ateičiai" atsiun
tė gražius sveikinimus arkiv. 
J. Skvireckas iš Austrijos ir 
vysk. V. Brizgys ir vysk. Pa 
dolskis iš Vokietijos. 

Gavėnios Rimčiai 
Sun-Times įsidėjo eilę nuo 

traukų ir ilgoką aprašymą 
vienos Chicagos katalikų se
nelių prieglaudos, kurią ve
da vienuolės prar.ciškietės. 
Nuotraukos ir aprašymas 
pritaikytas gavėnios minčiai 
ir rimčiai. 

TURIME DIDELI 
PASIRINKIMĄ: 

- . , DET MANTU. 
% LA TK RODŽIŲ. 

BRANCSKNYBir 
S I D A B R I N I Ų 

INDŲ. 
S I E N I N I Ų 

LAIKRODŽIŲ. 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ. 

IR KT. P R E K I Ų 

Vienoj Chicagos ligoninių 
vieną dieną trys moterys pa
gimdė dvynukus. Visi svei
ki, taip pat ir motinos. 

John A. Kaaa 
(KazakauskUs) 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Spec ia l i s tą 
Duodama 1 metu 

Garantija. 

VISKO U2TEKTTNAI 
TfJOJAU PRISTATOM 

^ W 3 i . šaldytuvai, pečiai, skal
biamos masinos. lovos, mat ra
sai, kilimai. Radio, televiajoe 

setai, baldai vaikučiams. 
tonoo kainos, lengvi flmokSjlma* 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel. LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuviu Jewelrv 
Krautuvė Brighton Parke 

{steigta 15*15 metais 

R O O S E V E L T 
Furniture Co., Inc. 

Lietuviu Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD. 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą Ir sekmadieniais 
nnn 1' v ryto Ur« 4 v. • . 

Šv. Tėvas paskelbė telefo
no, telegrafo ir kitų panašių 
m o d e r niškų susiž:nojimo 
priemonių Dangiškuoju Pat
ronu Šv. Gabrielių Archan-
gelą kuris į žemę atnešė 
Atpirkimo naujieną. Netru
kus šiuo reikalu bus išleis
ta breve. r\ 

SKELBKTTfiS "DRAUGE". 

« I : R O S ŽINIOS 
A P I E 

fclLiUS P L A U K U S 
Jeigu jūsų plaukai žili, jums 

bus malonu sužinoti, kad naujas 
preparatas, vadinamas NU V IDA. 
išgrelbsti jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai pašalina ži lumą tik tru
pučiu tos mases perbraukus per 
plaukus kartą j dieną. Jums te
reikia jj vartotti tol, kol įgausite 
pageidaujamą spalvą. Vartotojai 
stebisi tuo nauju lengvu būdu, ku
riuo atgaunami natūraliai, jau
natviškai atrodantys plaukai. 

NUVIDA yra taip paruoštas, kad 
jūs galite gauti to nuostabaus 
preparato kiekj paprastai paštu 
pasiuntus šj kuponą j TRYSAN 
CO.. Dept. 407, B o x 226, Peeks -
kUI, N. Y. Nesiųskite pinigų. Pa 
prasčiausiai sumokėki te laiškane
šiui $2.50 — plius s iunt imo išlai
das tada, kai jau gausite. Bet 
pasirūpinkite tuojau dabar, kol 
dar jo gal ima gauti. 
N a m e 
Address 

State 
H* 

* 

4r 
PERKRAUSTOME BALDUS 

PARDUODAME ANGLIS ir PEČIAMS ALIEJŲ 
PATARNAUJAME GERAI IR PIGIAI 

STASYS FABIJONAS 
2146 S0. H0YNE AVE., TEL. VIRGINM 7-7097 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
» • « . . 

^ • **%,; 




