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KORĖJOJE PR 
vedai nusivylė bičiuliais 

Paskutinioji raudonojo žur
nalisto Enbomo špionažo afe
ra, antroji per tokį trumpą lai
ką, šiurpiai supurtė visą šve
du visuomenę: visus sluoks
nius, visas partijas, išskyrus, 
žinoma, pačius komunistus. Šj 
kartą švedai kaip reikiant pa
juto, kokį kurmio darbą atlie
ka komunistai ir kaip kraštui 

JUOZAS UNGIS 
Mūsą bendradarbis Švedijoje 

gi pirmiausia užsieniečiams už
drausta lankytis pasieniuose; 
bet ir be pasienių uždrausta 
lankytis labai didelėje teritori
jos dalyje. Maskvos srity už
sieniečiai gali judėti tik 40 
km. spinduliu, bet ir čia treč
dalis ploto yra uždraustas. Tik 
keturiais iš 13 magistralinių ke
lių galima tuos 40 km. pava-

pragaištingos yra visokios so-;žiuoti. Iš anksto užsiregistra-
vietų švedų bičiulių draugi- vu s ir prižadėjus vykti nuro-
jos, nekalbant jau apie didžiu
lį sovietų ambasados Stockhol-
me tarnautojų kadrą. 

Spaudos žmonės kaip rei
kiant pasmailino savo plunks
nas ir nieko nesivaržydami dė
jo tiesą į akis. Bet neužteko 
vien spaudos, klausimas atsi
dūrė ir švedų parlamente. An-
rųjų rūmų socialdemokratų 
frakcijos narys Hallėn paklau
sė užsienių reikalų ministerį 
Undeną apie tai, kokio didu
mo yra sovietų ambasados per
sonalas Stockholme, kaip tvar
komas sovietų piliečių įvažia
vimas į Švediją ir ar vyriausy
bė nemano imtis kokių prie
monių prieš tą taip didelę ju
dėjimo laisvę, kuria naudojasi 
sovietų diplomatai Švedijoje, 
bet kurios neturi švedų pasiun
tinybės personalas Maskvoje. 
Užsienio reikalų ministeris pa 

dytu keliu, privačiu automobi
liu galima nuvykti j Kliną, Za-
gorską ir Jasnaja Polianą. 
Vykti į kitas vietas tegalima 
tik bendromis susisiekimo prie
monėmis ir tai tik su Intouris-
to žinia. Praktiškai diplomatai 
tegali aplankyti tik penkis mie; 
stus leistinose srityse už Mas
kvos. Panašūs suvaržymai yra 
Kinijoje, Vengrijoje, Rumuni
joje, Bulgarijoje ir Albanijoje. 
"Tie suvaržymai yra tokie di
deli, kad pasiuntinybė negali 
atlikti savo normalių uždavi
nių", pareiškė užsienio reikalų 
ministeris. Tie suvaržymai dip
lomatams įvesti 1941 m., pa
aštrinti 1946 m. ir dar labiau 
pereitų metų pabaigoje. 

Atsakydamas užsienio reika
lų ministeriui atstovas Hallėn 
pareiškė, kad jam atrodą, jog 
sovietų prekybos delegacija 
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YBAS SUSTIPRĖJO 
Vengrų protestantų 

vadai nušalinti 
VIENA, kovo 10. Iš Veng

rijos at.^je laikraščiai praneša, 
kad vasar'o m'>n. f.?.1 cista visa 
evangelikų liuterone bažnyčios 
vadovybe ir pbtoi&U i pensiją 

Bet puolimo pavasarį nelaulctina 
Komunistų belaisvius terorizuoją Formozos kinai 

SEOULAS, kovo 10. — Gen. Van Fleet, 8-sios armijos vadas 
Korėjoje, praneša, kad komunistų pavasarinio puolimo nelaukti-
na, nors jie ir turi sutraukę 900,000 karių. 

Komunistai Korėjoje dabar 
esą daug stipresni, negu kada 

aiškino, kad sovietų ambasados j v r a neproporcingai didelė, at 
personalą sudaro 55 asmenys, žve lg ian t į abiejų kraštų pre 
iš kurių 24 įrašyti į oficialų 

Graikijos karalius Povilas (dešinėje) iškėlė gen. Eisenhoweriui 
pagerbti iškilmingus pietus ir jų metu įteikė generolui garbingiau
sią kroato ordiną ir auksinį kardą. (INS) 

i ' i 1 

Vyriausybe be DeGaulle žmonių 
Rytoj eina į parlamentą, bet amžius esąs trumpas 
PARYŽIUS, kovo 10. — Naujos Prancūzijos vyriausybės na- šė prekybos sutartį vieniems me 

riai parinkti iš mažųjų dešiniųjų grupių, paliekant už vartų tris tams. Japonija gauna švedišką 
didžiąsias: komunistus, socialistus ir De Gaulle šalininkus. 

pirmininkavęs pats švietimo 
ministeris, kurio Žinioje yra re
liginių bendruomen'u priežiūra. 
Sinodo gemraliniu sekretorium 
paskirtas šv;o4im > vien.iiniste-
ris Krnoe Mihalfy. 

Reformatų kaVin'r-.u bažny
čios vadovybe kovo '2 d. išleis
tame pareiškime F ako, kad ne 
tik pažadėjo lojalumo komunis
tų režimui, bet ir pasiryžo "lik
viduoti nelemtai, praeities tra
dicijas." Reiškia, kad bus šva
riai išvalyta, kad komunistai 
galėtų savomis šiukšlėmis pri
teršti. 

Japonija ir Švedija pasira-

diplomatų sąrašą, 26 yra tar
nautojai, o 5 tarnai. Be to, pa
gal 1927 m. susitarimą, sovie
tų prekybos delegaciją turi su
daryti tik rusai ir jų skaičius 
turi neprašokti 40. Išskyrus 
patį šefą ir jo pavaduotoją, 
visi kiti "prekybininkai" nega
li naudotis diplomatiniu imuni
tetu, bet jie yra atleisti nuo 
mokesčių. Delegacijos būstinė 
naudojasi eksteritorialumo tei
se ir jai leista naudotis šifru. 

Jvažiuoti į Švediją sovietų pi
liečiams taikoma ta pati vizų 
kontrolė, kaip ir visiems. Vi-
zavimas paskui eina tuo pačiu 
principu, kurio laikosi ir kitos 
valstybes švedų pasiūti nybių 
atžvilgiu. Tačiau kai kurios vai 
stybės, tarp jų ir Sovietų Są
junga, reikalauja dar ir specia
lios išvykimo vizos, ko Švedi
joje nėra. 

Diplomatai ir visi kiti užsie
niečiai be atskiro leidimo gali 
važinėti po visą Švediją, išsky
rus tik kaikurias sustiprintas 
vietas, bet tokių vietų yra tik 
taškelis, palyginus su visų šve 
dijos plonu. Sovietų Sąjungoje 

Dienos nuotrupos... 
• PRAHA, kovo 10. — Čekos

lovakijos bosas Gottvaldas per 
radiją pasakytoje kalboje ra
gino mokyklą baigiančias 
mergaites pirma pasidaryti 
kvalifikuotomis darbininkėmis, 
o tik paskui galvoti apie vyro 
susiradimą. 

Vedusiems vyrams Gottval
das patarė daugiau domėtis na
mų ruoša, kad žmonoms liktų 
laiko ilgiau būti fabrike. IŠ to 
būtų dviguba nauda: valstybė 
turėtų daugiau darbo rankų ir 
šeimos santykiai būtų draugiš
kesni. 

kybą. Jeigu kiti kraštai būtų 
pagal proporciją atstovaujami, 
tai Prancūzijai tektų apie 300, 
Belgijai virš 300, o JAV virš 
400 atstovų. 

Dėl judėjimo laisvės suvar
žymo sovietų diplomatams šve
dų užsienio reikalu ministeris 
pareiškė, kad daugelio valsty
bių vyriausybės tą klausimą 
yra jau iškėlusios; ir šve
dų vyriausybė šį reikalą svar
sto. "Jeigu užsienio reikalų mi
nisteris ras reikalinga įvesti 
kaikuriuos suvaržymus, jis su- j 
silauks visos tautos pritarimo. 
Negalima nuslėpti, kad mūsų 
tauta nematytų, jog rusų am
basados personalas čia yra ne 
prekybos, o šnipinėjimo reika
lais. Du atsitikimai jau žino
mi, o kas žino, kada sekantis 
iškils. Čia rūmuose yra taip 
pat ir kominformo atstovas; j 
mes nežinom, kur jo nežinojimo 
ribos nusitęsia. Rusija, sako
ma, nori išlaikyti taiką, tik 
keisčiausia, kad rusams taip 
įdomios mūsų 'defenzyvinės pa
stangos. Jeigu užsienio reikalų 
ministeriui pavyktų perkalbėti 
mūsų kaimyną palikti mus ra
mybėje nuo visokių šnipų, jis 
užsitarnautų didelį tautos dė
kingumą. Bet jeigu jis maty
tų, kad tokie pokalbiai neapsi
moka ir jeigu nauji įvykiai ro
dytų, kad pagerėjimo nėra ko 
laukti, mūsų kraštas turi iš
kelti minimų diplomatų judėji
mo laisvės suvaržymo klausi
mą", užbaigė savo paklausimą 
atstovas Hallėn, kurs, tarp kit 
ko, yra ir vienas iš garsiųjų 
Švedijos pamokslininkų. 

Hallėno išprovokuotas kom
informo atstovas, o juo yra 
antrųjų rūmų komunistų ats
tovas Jphnnssonas, turėjo at
sikirsti, bet jo išmintis šį kar-

Išskyrus tik vieną ministerį, 
visi kiti yra paimti iš buvusių 
vyriausybių. Vyriausybėn įeina 
net 4 buvę ministeriai pirmi
ninkai. R. Schuman pasiliko už
sienio reikalų ministru, R. Ple-
ven perėmė krašto apsaugos 

ministeriją, H. Cjueuille yra 
ministerio pirmininko pavaduo
tojas. Finansų ministeriją pasi
ėmė pats premjeras Pinay. 

Vyriausybė, kuri ryt eina į 
parlamentą prašyti pasitikėji
mo, pasižadėjo vesti Indokini-
jos karą, vykdyti Lisabonos 
konferencijoje duotus pažadus 
duoti gen. Eisenhowerio armi
jai šiais metais bent 10 divizi
jų ir išgelbėti Prancūziją nuo 
bankroto. 

Deja, joks įtakingesnis Pran
cūzijos politikas netiki, kad 
Prancūzija galėtų vestį Indoki-
nijos karą ir išpildyti pažadus 

kreditą, 
'f • Rumunija pasiuntė Turkijai 

Europoje, nes tai būtų Pran- j protesto notą "dėl prisidėjimo 
cūzijos savižudystė. Tokią nuo- prie Atlanto pakto. 
monę viešai vakar yra pareis- • • Italijos senatas priėmė įsta-
kęs buv. min. pirmininkas Da- | tymą prostitucijos namams pa-

Stebimi rinkimai 
STUTTGART, kovo 10. — 

Vakar apie 3 milionai pietvaka
rinių Vokietijos vokiečių rinko 
naujai sudaromai VVuertenber-
go — Badeno valstijai konsti
tucinį parlamentą, kuris turės 
surašyti naują konstituciją ir 
sudaryti valstybinius organus. 

Rinkimų rezultatais labai do
mimasi, nes iš jų bus sprendžia
ma apie vokiečių nuotaikas Vo
kietijos atsiginklavimo reikalu. 

ladier. Anot jo, Prancūzija tu
ri rinktis vieną ar kitą, bet ne
gali atlikti abudu uždaviniu 
kartu. NebeTiC Amerika duos 
dar kelis šimtus milionų dole
rių. 

Jei Pinay vyriausybė rytoj 
ir nebus nuversta, tai jos am
žius, stebint Prancūzijos politi
ni barometrą, negalįs būti il
gas. Vyraujanti nuomonė, kad 
Rusija nepuls Europos ir todėl 
nėra reikalo Prancūzijai mesti 
paskutinį skatiką apsiginklavi
mui. Jei Prancūzija ir suorga
nizuotų šiaip taip šiais metais 
12 divizijų, tai 50 divizijų ne
užteks Europai nuo Rusijos ap
ginti. 

Išeidami iš tos tezės pran
cūzai mažiau rūpinasi Europos 
armija, bet daugiau Indokinija 
ir Š. Afrika, kur arabų nacio
nalistų nepriklausomybės gavi
mo sąjūdis verčia siųsti dau
giau kariuomenės. 

du vyskupai. Sinodo posėdžiams n o r s yra buvę. Tas jėgas jie su 
organizavo ir sutraukė paliaubų 
deryboms vykstant. Jie turi dau 
giau ne tik karių, bet ir tankų, 
aviacijos, artilerijos, šaudmenų 
ir kitokių karo medžiagų. 

Apie 450,000 karių yra fron
to linijose, o kita pusė toliau 
nuo fronto; saugoja pakrantes 
ir išmėtyta tose vietose, kurios 
yra siauriausioje Š. Korėjos da
ly. 

Paliaubų priežiūros komisija 
susirenka tik kelioms minutėms 
— kad nutartų sekančios dienos 
posėdį. 

Audringiausi buvo du pasku
tiniai belaisvių komisijos posė
džiai. Komunistai pagrasino 
šauktis pagalbos už Korėjos ri
bų, jei sąjungininkai nesiliausią 
darę "baisius dalykus" su jų 
belaisviais Koje saloje. Kas gi 
tie "baisūs dalykai"? Komunis-! 
tų pulkininkas teigęs, kad są
jungininkai įsileidę į belaisvių 
stovyklas Formozos kinus, ku-

kad tame kaltinime nėra nė vie-
no žodžio tiesos. Komunistai 
savo histerijai medžiagos, tur
būt, susidarė iš fakto, kad rau-
donųjų belaisvių stovyklose yra 
keli kiniai nacionalistai, kurie 
eina vertėjų pareigas. Komunis
tai iš to padarė didelį dalyką, 
kad- turėtų naujesnės medžia
gos propagandai ir deryboms 
vilkinti. 

naikinti. 
• Pakistanas nutaręs atnau

jinti diplomatinius santykius su 
Afganistanu. Prieš 3 metus san 
tykiai nutrūko dėl sienų ginčo, 
kuris ir šiandien neišspręstas. 

Pabėgo iš Čekijos 
įdomūs asmens 

VIENA, kovo 10. — Į Aus
triją iš Čekoslovakijos paspru
ko per Moravos upę buv. mili-
onierius Ollarek su žmona ir 3 
vaikais ir buv. karčiamos savi
ninkas Klestinec, kuris nuo 19* 
48 m. buvo antikomunistinis 
agentas Slovakijos komunistų 
partijoje. Abudu pabėgėliai sa
vo didesnius ar mažesnius tur
tus ir biznius laisvės laikais tu
rėjo Slovakijoje. Pabėgo senu 

^ ; I T u l i ! r ^ ^ : i f J l ^ l f vokiečių kariuomenės amfibiniu 
automobiliu. Į draudžiamą padėtis į "antikomunistinę ir anti

rusišką broliją." 
Sąjungininkų komisijos pir

mininkas adm. Libby pareiškė, 

sienio zoną įėjo nugirdę komu
nistų pareigūną ir pažadėję pa
sidalinti medžioklės grobiu. 

Apie Ka+yną kalbės 5 liudininkai 
Rusija atmetė pakvietimą pristatyti liudininkus 

VVASHINGTON, kovo 10. — 
Chicagon atvykstanti Katyno 
žudynių tyrimo komisija ap
klaus 5 liudininkus, kurių 2 gy
vena Chicagoje, bet jų pavar
dės nebus skelbiamos. 

Vienas pats matęs Sovietų 
vykdytas žudynes, o kitas kal-

' bėjęs su jau Anglijoje mirusiu 
rusu, kuris gyvenęs prie žudy
nių vietos ir viską matęs. Tre
čias yra buv. Lenkijos karinin
kas Mlynarski, jieškojęs dingu
sių lenkų belaisvių Rusijoje Si-
korskiui paktą su Maskva pa-

Indokinijos karo laimė kryps- sirašius. Ketvirtas bus Skar-
zynski, buv. Lenkijos Raud. 
Kryžiaus direktorius, kuris bu
vo Katyne vokiečiams atka
sant lavonus. Penktas bus vie-

tanti Prancūzijos nenaudai. Už
sienių reikalų ministerijoje esą 
pilna gandų apie tai, kad Pran
cūzija prašys paliaubų. Euro
pos armijos sutarties ratifika
vimas esąs daugiau negu netik
ras, nes su tos armijos kūrimu 

Jei laimės kanclerio Adenaue- I yra surištas Vokietijos atsigink 
rio politiką palaikančios parti-; lavimas, su kuriuo prancūzai 
jos, tai amerikiečiai bus tikri,1 vis dar negali susigyventi. Tai-
kad jų paimtą tuo reikalu lini- gi, ši Prancūzijos vyriausybės 
ją remia ir eiliniai vokiečiai. krizė esanti ne eilinė 

tą toli nenešė: jis tik pakarto
jo kaip papūga komunistų jam 
įkaltą tezę, kad komunistų par 
tija yra patriotinė ir šnipinėji
mu neužsiima. Bet kad būtų 
kas "į temą" pasakyta (nes 
viskas buvo siunčiama ir per 
radiją), Johnnssonas džiaugda
masis priminė, kad JAV ofi
ciali atstovybė siekia 800 as
menų ir kad mormonų bažny
čios agentai net mikrofilmuo
ja švedų bažnytines knygas, 
kur visi. tikintieji surašyt i Dėl 
pirmojo jo džiaugsmo užsienio 
reikalų ministeris jį nuliūdi
no pareikšdamas, kad oficialų 
JAV ambasados personalą su
daro 155, Didžiosios Britanijos 
99, Prancūzijos 47 ir Kinijos 
24 asmenys. J antrąjį Johans-

Kodel Eisenhoveris 
aplenkė Romą? 
PARYŽIUS, kovo 10. — 

Grįždamas iš Turkijos ir Grai
kijos, gen. Eisenhoweris aplen
kė Romą, nes, anot prancūzų 
laikraščio Liberation, nenore 

nas gydytojas, kurį vokiečiai 
nuvežė į Katyną lavonų tyrinė
ti. 

Sov. Rusija nepriėmė komi
sijos pakvietimo atsiųsti savo 
liudininkus ir pristatyti doku-
menus. Rusijos ir Lenkijos 
spauda perspausdina dabar pra
nešimus, kurie buvo sudaryti 
1944 m. raudonajai kariuome
nei vėl užėmus Katyno mišką. 

Kalendorius 
Kovo 10 d.: JfO Sebastės ka 

kinių. Senovės: Naubartas 
Zibuolė. 

Kovo 11 d.: šv. Eulagijus. 
Senovės: Gurdas ir Žalvytė. 

Oras Chicagoj 
Apsiniaukus, galimas lietus. 

Temperatūra pakils iki 43 laips
nių. 

• Siamo karalius pasirašė 
naują konstituciją, kurią remia 
paskutinio sukilimo karininkų 
vyriausybė. Ji nedaug kuo ski
riasi nuo 1932 m. konstitucijos, 
kuri vėliau buvo pakeista libe-
rališkesne. 

• P. Afrikos laivyno.karinin
kai gavo uniformas, kur nebė
ra anglų laivyno ženklų. Tai vis 
nauji ženklai, kad P. Afrika ei
na prie ryšių nutraukimo su 
Anglija. 

• Olandijos karalienė Julia-
na vizituoja Ameriką balandžio 

i mėn. Iš čia vyks pusiau oficia
li lauš vizito į Kanadą, kur ji 

gyveno karo metu. 

• Rastas sudužęs Šveicarijos 
Alpėse Amerikos kariuomenės 
transportinis lėktuvas, skridęs 
iš Ispanijos į Vokietiją. Lėktu
vas atsitrenkė į Jungfrau kal
ną. Žuvo 8 keleiviai. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Pereitą savaitę egiptiečiai tris kartus bandę Suezo kanalo 

zonoje pasivogti angliškų ginklų. Penki esa sužeisti, dar kiek 
areštuota. 

—Etnos ugniakalnis Sicilijoje ėmė mesti daugiau karštos Ut
ies susitikti su italų generolu vos- Požeminiai smūgiai vakar buvo tokie stiprūs, kad arttmes-

sono džiaugsmą atsakė visi 
antrieji rūmai skanaus juoko 
salve, o Hallėn tik replikavo, j Castiolione, kuris yra Atlanto nių kaimų gyventojams patarta pasitraukti kitur 
jog labai gaila, kad Johansso-
nas, būdamas visada toks nar
sus, šiandien • toks silpnas ir 
netikras. 

Po tos Hallėn interpeliacijos 
ant rytojaus buvo užsįenio po
litikos debatai. Ir ten kiekvie
nas iš kalbėtojų nepraėjo ne
palietęs sovietų špionažo klau
simo. Visi buvo patenkinti va
karykščiu užsienio reikalų mi
nisterio pažadu, kad ir švedų 
vyriausybė mano imtis prie
monių tam nešvariam bizniui 
apstabdyti ir suvaržyti eovietų 
'•diplomatų" bei "prekybinin-

Ikų" judėjimo laisvę. 

pakto sausumos kariuomenės 
pietinės grupės vadas. 

Eisenhoweris jam nenorėjęs 
asmeniškai pasakyti, kad Tur
kija ir Graikija nesutiko paves
ti savo divizijas italų generolui. 
Eisenhoweris daug nesiginčijęs 
ir to regiono vyriausiu vadu 
pasiūlęs maršalą Tito, bet Grai 

—New York Central geležinkelio bendrovės mašinistai, peč-
kuriai ir jiešmininkai vakar netikėtai sustreikavo. Streikas pa
lietė ir St. Louis geležinkelių mazgą. 

—Australija sumažino importą iš užsienių 50 proc., nes sande* 
liai esą pilni prekių ir reikią taupyti svetimą valiutą. Darbo par
tija kelia didelį triukšmą, nes numato kainų kilimą. 

—Atlanto pakto laivynų vyr. vadas adm. McCormick iš Ang
lijos atvyko į Olandiją, iš kur šią savaitę vyks į Belgiją ir Daniją, 

—Kai V. Vokietija pradės mobilizuoti savo dalinius Europos 
kija su Turkija pasipriešinusios armijai, jiems ginkluoti gaus Amerikos pagalbą. 
ir tam pasiūlymui. 

Anot Liberation, gen. Eisen-
—Bulgarijos premjeras Vulko červenkov' vasario 20 d. išvykęs 

į Maskvą ir dar negrįžęs. Žinią perduoda Jugoslavijos šaltiniai 
howeris kelione Graikijon esąs su įvairiais spėliojimais. 
patenkintas, nes gavęs iš karą-j —Teigiama, kad Šią savaitę dauguma Atlanto pakto valsty-
liaus augštą ordiną, iš Korėjos bių paskelbs Sovietų Rusijos diplomatams ir jų šeimoms taiko* 
veteranų brangų kilimą ir ei-1 mus keliavimo laisvės suvaržymus. Jie bus maždaug pastatyti į 
garetėms laikyti dėžutę, o iš tokią padėtį, kokioje yra Vakarų diplomatai Maskvoje. 
Atėnų universiteto garbės dak
taro laipsnį. 

—JAV kongreso visos ekonominės komisijos sutarė, kad šiais 
metais nebūtų įvesta naujų mokesčių ir senieji nebūtų pakelti. 

i 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, I L l i N O I S Pirmadienis, kovo 10, 1952 

Nepamiršta gimtojo 
krašto 

Dievo Apvaizdos parapijos 
pradžios mokykla kovo 4 d. iš
kilmingai atšventė šv. Kazimie
ro švente. Šv. mišias atnašavo 
klebonas A. C. Martinkus. Vi
si mokiniai-es įspūdingomis 
giesmėmis ir maldomis prašė 
šv. Kazimierą Lietuvai laisvės 
ir nepriklausomybes. 

Be to, parapijos mokykla va
sario 15 d. labai gražiai ir tu
riningai paminėjo Lietuvos ne
priklausomybes sukaktį. Kazi-
mierietės seserys sumaniai pa
rengė programą ir mokiniai-ės 
gražiai ją išpildė. Programo
je daugiausia pasireiškė vyres
niųjų skyrių mokiniai. Juozas 
Miniata sumaniai ir labai sa
varankiškai pravedė minėjimą. 

Zigmas Krasauskas skaitė 
paskaitą "Lietuvos Nepriklauo-

PKIEš TAFTA [visi žuvusieji bei mirusieji dėJ 
Lietuvos. Kalbėtojas kun. J. 
Jutkevičius savo taiklia kalba 
daugiausia paliesdamas mūs^ 
čia esančių galimumus padėti 
Lietuvos išlaisvinimui, pabrėžt 
šiuos keturis mums statomu;? 
uždavinius: 1. Susiklausima* 
bei vieningumas; 2. Darbas ; 3 
Malda ir 4. Auka. Deja, kaip 
nurodė prelegentas, šioje pasta-

BARGENlSAVAITE 

Cyrus Eaton. Cleveland finan
sininkas, pareiškęs, jog jis 
1050 m. asmeniškai davęs 
$o0,000 kampanijai prieš sen. 

Robert A. Taft. (INS) 

UI IDK1KO RAKANDŲ NA M > KI JAI. Krautuve ant 3 lotų. Trejos 
.ubo* Prikrautu* Vėliausius Mados Rakandų, Kailiu, Televizijos, 

šaldytuvų, Skalbiamu Mušimi, Dulkių Valytuvų, Jewelry Amerikos 
geriausių išdirbysčių. Lengvi i&simokčjtmai. Pristatome visur. 

3 Š M O I Ų M I E G A M O K A M B A R I O S E T A I po . . $98-00 
A u g š t . r ū š i e s M I E G A M O K A M B A R I O S E T A I po $198-00 
T E L E V I Z I J O S A P A R A T A I . Spec ia l 17 colių už $148-00 

rajoje lietuviai yra daugiausia fcALDYTUVAI po $138.00 i r p o $198.00 8 pėdų dydž io . 
atsilikę. Per visus praėjusius 

S E K L Y Č I O S K A M B A R I A M S 
Buvo Dabar 

2 šmotų moderniškos mados. Spyruoklių konstrukcijos $139 $ 97.00 
2 sm. setas, stipraus audeklo. Innerspring konstrukcijos $197 $ 8600 
2 šm. Seklyčios Kamburio setas "sample", parduodamas 

kaip yra $119 $ 65.00 
2 šmotų, stiprios medžiagos. Innerspring konstrukcijos $168 $ 82.00 
2 šm. Betas, "broad damask". Innerspring konstrukcijos $198 $109.00 

VALGOMIEMS KAMBARIAMS 
Buvo Dabar 

Junior Valgomojo Kambario "sample" $149 $ 75.00 
8 snu Seklyčios Kambario setas su Bufetu $385 $198.00 
9 šm. Duncan Phyfe stal., 6 kėdės, bufetas ir indų kam. $698 $324.00 
Y šmotų Valgomojo Kambario, pilko riešuto $.279 $165.00 
9 šm. setas, modernios mados su Bufetu ir Indams kab. $475 $275.00 

Per visus 
metus kiekvieno Amerikos lie
tuvio, proporcingai padalijus, 
yra paaukota Lietuvos išlaisvi
nimui tik...po 2 centus...Tuo tar
pu tokie albanai y r a paaukavę 
netoli 20 cnt. asmeniui. Kiti dar 
daugiau. O žydai Palestinos at
s tatymui - net po 20 dol. kiek
vienam, taigi net tūkstantį kar
tų daugiau!... 

Meninėje dalyje gražiai dek
lamavo par inktus eilėraščius: 
mažieji Simanauskų broliukas 
ir sesutė, Petrauskai tė — čia 
gimusi trečiosios kar tos jauna 

rioje paž miėjo nepri \ * • paskelbtas ir Bendruomenės i Jietuvaitė, 'J Benešiūnas ir ti 
' ' r . _I i • - i - ' s t a l u t a s krai gabus deklamatorius — J. 

klausomybes vertę ir kovą iki, ^ a - u t a s . l im*f lnM StamtA* T ir Z Ta-
^ W o i s « I N U n U i u * nadekla-1 a tei t ininkų ats tovams p a s u - Mickunas. fcesutes L. ir Z,, l a -
pergales. bilerascius padėklą- H F : m a š a u s k a i t ė s įspūdingai atliko 

*_~JU. . w „ ; ^ « c r^ni/ . liui, nu ta r ta prasyti kai ku- * r . 
riuos laikraščius neplėsti gandų V - Adomavičiui piano pr i tar iant 

. , . ime lodek lamac i j a s . Dainininke 
apie menkus neskalndumus ir i T . , .x . . . VnX 0 „ o 1 , r t 

*, , . .. ! J. Adomavičiene su Kacanausko 
nedėti šališkų informacijų. 

mavo trečias, ketvirtas, penk 
tas, šeštas, septintas ir aštun
tas skyrius "Leiskit i tėvynę'-, 
"Myliu tėvynę" ir "Lietuva". 
Lietuviškos dainos "šal tyšius", 
"Noriu miego", "Aš atsikėliau" 
ir "Norėčiau aš keliauti" irgi 
buvo skoningai sudainuotos. 
Taipgi tautiniai šokiai "Noriu 
miego" ir "Kalvelis" gražiai pa
įvairino ir papildė programą 

PERKRAUSIAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

• • 

• » : Ofi -u 111< 3 <K19W. reik < 'I,. 4-005* 

0R. A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 Ir «—9 

Šeštadieniais nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 
Išskyrus ketvirtad. ir sekraad. 

LOVOS -DAVENPORTS 
Buvo Dabar 

Davenport, atidaromas kaip lova, innerspring matracas $149 $ 79.00 
Lova davenport periodinės mados $229 $165.00 
Simmone Hide-a-Bed — davenport dieną, lova naktim $299 $198.00 
Kroahler davenport ir pritaikyta kėdė $399 $255.00 
Sealy davenport lova su "fringed base" $339 $247.00 
Fullman sleeper. Decorator medžiagos $425 $297.00 

SOFA LOVOS STUDIO COUCHES 
Buvo ' Dabar 

Pilno dydžio Sofa Lova su patalų pasidejimu ; . . $ 69 $ 3£.00 

VVaterburio Altas numatė pa j A d o m a v i č į a u s Tėviške, Šimkaus j rU-KiseTatudio Couoh^tl teomjMi į d v l £ ypatomlovą $119 $ 6&00 
Kur Bakūžė samanota ir ar i ja Į Sofa Lova, Kėdė ir Ottoman, gražiai apdengta $129 $ 69.00 
iš op. "Mignon", V. Adomavičiui j Simmons Sofa. Lovos "sample", innerspring konstrukc. $138 $ 78.00 

L O V O S 
Buvo Dabar 

kviesti iš Lietuvos pabėgusius 
žvejus čia kalbėti. 

Liūdnieji birželio įvykiai bus j akompanuojant, gražiai įsijun 
minimi birželio 14 parapijos gė į minėjimo nuotaiką. Pradė-
saleje. tas Amerikos himnu ir baigtas 

Taip pat numatyta vasaią Lietuvos himnu, vakaras gau-
Minuėjimas pradėtas ir baig- i suruošti ir gegužinę. , šiai atsilankiusiems, daugiausia 

•, T • * u;™ M, u i i * airi i i seniems vietos lietuviams ir vie
t as Amerikos ir Lietuvos him- VVaterburio Altas tikisi tinka L j a u n i m u i > h k o u i l g a i 

najs. Ši diena mokiniams pa- mai prisidėti prie piniginio va- > a t m m t i n ą j s p ū d i . 
darė didelį įspūdį. Visi pasi- jaus Lietuvos laisvinimo reika- ' 
puošė tautiniais ženkliukais pil- i lams ir savo kvotą pilnai išpil 
nai jautėsi lyg nepriklausomoj | dyti. S. D. 
Lietuvoj — savame krašte . Ne • 
lietuvių kilmės mokiniai solida- m v j • • • 
rizuodami draugams stengėsi K e t U n I11U.SI1 UZaAVlIHcl l 
visi tą dieną tik lietuviškai kai-1 
b ė t i ATHOL, Mass. — "Melskime 

mūsų Viešpatį ir Dievą..." — 
tokiais pranašo Izajo žodžiais 
ragino Atholiečius lietuvius kle-

i bonas kun. P. Jura i t i s savo pa-leja jaummą rcl.gmej i , Uut l - ^ ^ . m ^ ^ 2 4 d ',„ 
nėj dvasioj 

Koresp. 

. » » " « » » • — — , % 

Pradžios mokyklai vadovauja 
sesuo Alfreda, kuri giliu peda
goginiu patyrimu gražiai auk-

s. m. vasario 24 d. To 
sekmadienio šv. mišios buvo at
laikytos mūsų tėvynės Lietuvos 
intencija. J au t rūs pamokslo žo
džiai ir J. Adomavičienės gies-

Pagerbe T. Lašienę 
MICHIGAN CITY, Ind. — Ame 
rican - Lithuanian Sočiai Club mės: Malda už Tėvynę ir Dię-
narai-ės padarė netikėtumą po-, vui kvietė neužmiršti kenčian-
niai Teofilei Lašienei jos gim- į čios tėviškės ir gaivino jos pra-
tadienio proga. Ji gavo dova- j radimo sopulį. 

Tos pat dienos vakare para
pijos salėje įvyko nepriklauso
mybės atgavimo dienos minėji
mas. Kun. P. Jura i t i s įžangos 
žodyje supažindino klausyto
jus su tos dienos reikšme ir Ne
priklausomybės akto pasirašy-

Paveskite m u m s savo rūpesčiu* 
ruošdamiesi keliauti Amerikoje, 
vykti i Kuropa ar kitą kurią Sali. 
Parūpiname keliones bilietus: lai
vais, lfiktuvals, traukiniais, au
tobusais. Atsipalaiduojate nuo rū
pesčių ir nereikia daugiau mo
kėti. Organizuojamo ekskursijas 
su viešbučių aprūpinimu. Per 
siunčiame pinigus i uisienl. 

nų. 
Ponia Lašienė svečius pavai

šino visokiais skanymynais, ku 
rių pas ją netrūksta . J i yra 
pagarsėjusi savo vaišingumu. 

Ponai Lašai su dukra ir žen
tu Jonas Dilis yra klubo čarte-
rio nariai 

SEGHETTI TRAVEL 
BŪREAU 

2424 So. Oakley Ave. 
(netoli "Draugo" redakcijos) 

Telef. YArds 7-3278-8279 
CHICAGO 8, ILL. 

Tel.: Ofiso VT.7-658a. re*.UK.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYEįYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Aostad. tik nuo 1—-8 vai. popiet. 
Rearfd. 3241 VV. 6«TH l'l,\< i 

Tel.: Ofiso HK.4-5840, rez.HK.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. YVestern Ave. 
VAL.: trečiad. ir šofitad., pagal su 
susitarimu; kitomis dienomis nuo 

2 iki 4 popiet. 7—9 vakare 

Ofisas ir rezidencija—YArds 7-3528 

DR. G. 1. BYLAITIS 
Vidaus, nervų, valku gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie Calif ornia Ave.. šiaury t. kamp.) 
Vai.: pirmad.. ketvirtad. ir penktad 
6 - 8 ; antrad. 2 - 4 ir 6 - 8 ; trečiad. 
3:80 — o pagal susitarimą; seštad. 
1-6. 

Platinkite "Draugą 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ii 

pristatomi i namus. 
DAltBO VAL>'4I)OS: 6 v.v.—10 v.v. 
aeAtadienials: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. ItiLMKl.'K, 4119 Ko. Francisoo. 

Telef. Y A 7-1099 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 We«t 7Ut Si. 
(prie Californla Ave.) 

LIGONIUS PKIIMA: kasdl«n nuo 1 
iki 1 ir nuo 7 iki 9 v.v. šefttad. nuo 
2 iki 4 v. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui Hkamb. Gilo. 8-1321 
jei neatsiliepia Vlncennes 0-3900. 

Ofiso teleffonas Vlrginla 7-18H6 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl 6:00 V 
trečiad. ir sekmad. tik susltarua 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akiniu*, 

keičia stiklu.s ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, I1L 

feiukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šestad.: 
10 ryto iki 4; trečiad. Ir sekmad 

tik .susitarus. 

Innerspring Matracai, pilno dydžio ar pavieniai $ 29.50 $17.85 T«i.: Ofiso WA. 8-3060, r«*.oo.4-n87 
Metalinės lovos, pilno dydžio ar dvigubos $ 21.00 $12.00 
Hollyvvood pilnas setas. Innerspring konstrukcijos.. $ 79.00 $39.75 
Bunk lovos, su matracais ir spyruoklėm $ 89.00 $48.00 

OINETTE VIRTUVĖS SETAI 
Buvo Dabar 

5 šmotų ąžuolo setai, plastika uždengtos kėdes $ 69.00 $34.00 
5 ėm. chrome, plastika uždengtos sėdynės ir užpakalis $ 89.00 $48.00 
5 šmotų gryno ąžuolo setai: stalas ir keturios kėdės $ 98.00 $49.00 
5 šmotų Chromo, Duncan Phyte stalas ir 4 kėdės . . $109.00 $65.00 
5 šm. Chromo Dinette, Plastic viršum stalas, 4 kėdės $119.00. $77 00 
5 šmotų Chromo Dinette su Formica viršum stalas $139.00 $88.00 

P U I K C S K A U R A I 
Buvo Dabar 

9.U2 Tone on Tone, Vįlnų viršum kaurai $ 39.00 $28.00 
9x12 Vienų Vilnų Axminster . . . . .* $ 89.00 $58.00 
9x12 Vienų Vilnų Axminster $119.00 $66.00 
9x12 Broadloom Kauras $ 35.00 $18.00 
9x12 Vienų Vilnų Heavy Pilė $139.00 $79.00 
9x12 Vienų ViliTų, modernus design $159.00 $98.00 

čia tiktai keletas iš daugelio kaurų bargenų. 

Jos. F. Budri k, Inc. 
SUl S O . HAJUSTED S T E E E T T E L . C A L U M E T 5-7237 

Atdara: Pirmadienio ir Ketvirtadienio Vakarais 
Lietuviškos radio programos leidžiamos iš stiprios radio 

stoties WCFL, 1000 kilocycles, sekmadienio vakarais 7:30 vai. 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave, 
VAL.: (išskyrus soStad. ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
Seštad. priima tik pagal susitarimą 

Itezid.: 10838 So. Wabaah Ave. 

Tel. ofiso VL 7-0600, rei. VI. 7-7303 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
(Spec. moterų ilgos Ir akušerija) ' 

Tel.: Ofiso VA 7-0354, re/. MJ 3-28H0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

O f l S O VAU: Nuo 10 Iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v.v. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. diena. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tad. ir sekmad. tiV pagal sutarti 
Tel.: Ofiso VA.7-4787, re*. PH.6-19M 
Jei neatsilieps viršminetl telefonai 

šaukite: MIdway 3-0O01 

Tel.: Ofiso H 1.4-2123, re/.PK.6-8484 

DR. V. P. TUMAS0M1S 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Calitornia Ava. 

VAL..: 2—4 Ir 6—9 p.p., 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso YA.7-110U, r«-/.l>.\.u-i 12n 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest S5th Street 
( kampas Halsted Ir 36-tos Katv.) 
VAK 1—4 ir 6:S0—8:80 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 
Rea. 3247 8. EMKRAJLD AVE. 

mo apystovomis. Po to J. Be-
lr pasižymėję savo j n e š i ū n o b u v o j ) e r s k a į t y t a s pats 

dosnumu ne tik klubo, bet i r j » k t a s ir atsistojimu pagerbti 
t au tos reikalams. ;* 

Svečiai išsiskirstė dainuoda- • 
mi ilgiausių metų savo draugei . : 

Mrs. M. Mikais koresp. 

Apsižiūrėk ir 

Altui $2,500 
Alto VVaterburio skyriaus 

mėnesinis susirinkimas kovo 4 
d. priėmė Lietuvos Nepriklau
somybės a t s ta tymo sukakties 
minėjimo šventės apyskaitą, ku 
rią pateikė A. Alertsis, A. De-
venienė ir J. Trečiokas, šven
tėje surinkta $2,025.50. 

N u t a r t a dar is skyriaus ka 
sos pirdėjus tuoj pat Alto cent
rui pasiųsti $2,500.00, tai bus 
VVaterburio jnašas j Alto pini* 
ginį vajų VVaterburio kvotos 
sąskaitoti. 

Šventei ruošti komisija ir Ai
to pirmininkas komp. Aleksiu 
buvo pagirti už įaunų pasidar
bavimą. 

Pereitame buyirijjkuus išrink
toji 5 asmenų komisija Bejul 
ruomenės apylinke; steigimo 
darbui ' pradėti praiiešr. ka«l pit 
masis apylinkės susirinkimas 
numaty tas š. m. balandžio mėn. 
20 d. parapijos saloje. Komiai- ' 
j a tikisi, kad ligi to laiko jau j 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
l'liČlAI, ŠALDYTI VAJ, TKIJ-:-
M/I . IOS APARATAI. SKALBIA
MOS MAŠINOS, BALDAI, MAT-
UA<\VI, KILIMAI, LOVOS IK 

* VA1KL- IIALDAI 
I>i(l/Ullislas l'ii-.irniKMii.i-. 

MAGIAUSIO, KAINOS 
l • ' y. v i.iu i lAsiiuoKejInial 

lialtlai IMUIHI-UIIII I 

Vligit 1 o-ul.yiiin 

p n o (i it i; s s 
i Fiirniture Oompany 

• - • 

Saugiai! 
mm 

Standard Moka 

Aukštesnį 

Dividendą! 
/ T A N D A C D rEDEI^AI 

YRA STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA AMERIKOJE 
— . 

X l ' Iv l A 9 • • • • • • • • 

ATSARGOS FONDAS 
virš $31,000.000 

3,000,000 »• 

3 2 ? 4 SO. HALvSTKD S T 
lel 

4183 
Tel. 

V h t o i j M W I I 

ARCIIKB AVE. 
IjVfaycttc 

CHICAGO. 
:i-:ti 71 

ILL. 

AND LOAN ASSOIJI \ • ION OF C H I C A G O 
4192 Archer Avenue, Kampai Sacramento Avenue 

J U S T I N MACKIEVVICH, p r e z i d e n t a i T e l e f o n a s : Virgini ja 7*1141 

Of. OKovehill 6-4020, r. Ull l top 5-15«o 
Dr. nlexander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 VVest Marque>tt« Bd. 
VAL.: Nuo 2— 4 v.p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir Sefitad. pagal sutart]. 

Tel.: Ofiso PR.6-8838, rez. 11K.7-0199 
DR. A. JENKIMS 

GYDYTOJAS fcR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2600 VVest 03rd Street 

M t.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:10 
i ui t vak. ie i tad . nuo 2—4 popiet 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

T i s o Ir buto tel. OL. 2-1881 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th C t . Ocero 
Kasdien 10—12. Antrad. ir ketvirtad 
ir80—9 v. v. šeštad. 10—2 ir 4—6 

Butas 1635 S. IHth ( t 
Telefonas. KHllance 5.1811 

ft. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(L1KTUV1S GYJ3\TTOJAS) 
3925 .Vest 59th Street 

vi..: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak 
Trečiad. pagal sutarti. 

. Kmerg. IVI. KlOdzle 8.2808 

uft. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

IM 46 Archer Ave., Cliicago, 111. 
Tel. liAfaye^te 8-3210 

\J>.: pirm., antrad., ketv. 12—2:30 
i it—V vak., ponkt. ir SeSt. 12—2:30 
S34 Archer Roa<l, Argo, UI. 

Tel. Summit 1580 
\ l . . : penktad. 3:30 iki 8 vai. vak. 

šofitad. 8:80 lkl 6 vai. vak. 

i«l .: Ofisą YA.7-5557, re/..Hi:-7190« 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVTEČ1NS&AS) 

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

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

l<et. Ofiso G B 0-5399 P l i . 0-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 WEST 68rd Street 
(kampoN 6h ir Artvulan) 1 VI.: 2—4 n p. Ir nuo 6-—8 v. vak 

Treč. ir sea* 2-4 p. p. 8*?km. Mfcdar 

625-i South Weetern Avenae 
VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak 

seštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 
H»kiriR«lionlala uždaryta 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 5-66iM 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso PR.8-6440 re*. 11K4-S 150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL..: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir šuštad. pagal sutarti 

Tel. I Ofiso CA 0-0257, rez. P R 6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Itezid. 6600 s. Arteaian Ave. 

VALI.: 11 v. r. iki 8 p. p.: 6—9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

metu patyrimas 

Tel. V Artis 7-1829 
Pritaiko Akiuius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
čiad. nuo 10—12: Seštad. 10—8 p.p 

r.K/aminuoJa Pritaiko 
Akis Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ KPI.CIAUSTAK 
1801 So. Ashland Avenue 

VAK: pirmad., antrad. ketvirtad. 
penk'tad. 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, šešt. *:I0 lkl 

12; ir 1:30 iki 8 vai. popiet. 
CAnal 6-0538 , Platt Bldg. 

Telefonas OLymplc 2-4276 

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 4Utb Court, Cicero 
VAL..: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-9 pp 

penkt. 8—6, 7—9 p.p. 
3147 S. Halsted S t , Chicage 
VAJL.: pirm. treč., šešt. 8—* p.p 

penkt. 10—1» ryte 

DR. B. C. RRUZAS 
DANTISTAS • 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputt J *,ytus nuo Cahfornla 

Tel. YArds*7-7772 

D R T T P STULGA 
DANTISTAS 

2728 VVest 71st. 8 t 
Priėmimo iH'Uas pag:al sueita IMU 

TeJrfonnM <;Uovehlll A-67S5 

{staigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 
9-tos vai. ryto iki 8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

• 
i m i I I ' » I IM imnonmiiii i iniii>»m»iniįpiii »! •miim niįnnii nm'.iiumlIMU" " 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnell 
Tel. PLIllman 5-H277 

VAXANJDO«. pa*ai susitarimą 

DR. ANV-.̂ ONY WILLIAMl 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 Si>uth Western Avemur 
fr iemlmo laikas patf* I nuturimu 

telefonu. 
Telefonas UrurebJU s-»«4» 
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PRENTTMERATA: 
ChicagoJ Ir CiceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Užulėnyje 

Metame 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

% metu 
$6.00 
$4.60 
$6.60 

S m8n 
$2.75 
$2.60 
$8.00 

SUBBOR1PTION RATFS 
$8.00 per year outslde of Chleago 
$9.00 per year in ChleafO AiOIoero 
$8.oo per year In i'anada 
Korelgn $U.oO per y^ar. 

I mfin. 
$1.25 
$1.00 
$1.36 

e 
Redakcija straipsniu* taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne

saugo, Juos gruJ.lnu tik iš anksto susitarus. Redakcija Ui skelbimu turln) 
neatsako. Rkelblmu kainos pi IsluruManioa gavus prašymą. 

Ar ne perplatūs teigimai? 
OIN/'AS DM, AV. RASTO 

Pasižvalgius 
<<im(oii kujlm 

• • 

A. Rinktinas "Tėviškes žibu
riuose" rašo apie gimtąja, kal
bą ir dabartj, tarp kito ko pa
žymėdamas, kad: 

"Naujausiais mūsų tautos is
torijos dešimtmečiais lietuvių 
kal'ba galutinai ir neatskiria
mai susiriša su lietuvio likimu. 
Už lietuviškąjį žodi knygnešys 
ėjo į Sibirą, lietuviškoji daina 
lydėjo savanorj j kovą už lais
ve. Lietuviškasis žodis ir da
bar yra lietuvybės ramstis tiek 
kenčiančioje tėvynėje, tiek visa 
me pasaulyje paplitusioje mū
sų emigracijoje. Lietuviškasis 
žodis nėra vien tik tautine for
ma, kaip bolševikai mums skel-

NORl PATIKRINTI 

"Naujienų" bendradarbis M. Bertulis š. m, kovo 4 d. laidoje 
puola "Draugo" straipsnį apie ark. J. Skvirecko šv. Rašto ver
timus, paskelbtą vasario 16 dienos laidoje. Autorius atrodo ne
patenkintas, kad tas straipsnis buvo paskelbtas vasario 16 dieną. 
Taip turbūt reikia suprasti jo priekaištingą antraštę: "Nepri
klausomybe ignoracijos ženkle". M. Bertulis teigia, kad ne Skvi- I ̂  N e t Tai yra tautos turi 
rfeckas yra pirmasis viso Šv. Rašto vertėjas į lietuvių kalbą, i n y s širdis, be kurios plakimo 
Jis raao: "Ne vien tik Naujasis Testamentas, bet ir pilnas Švent
raštis lietuvių kalba protestantų pastangomis pasirodė jau maž
daug po 200 metų reformacijai Lietuvoj pradėjus veikti". Tie
sa, kad ne Skvireckas yra pirmasis viso N. Testamento vertė
jas ir leidėjas lietuvių kalboje. Tačiau reiktų iš Autoriaus pa
prašyti tvirtesnių įrodymų, kad mes galėtume patikėti, jog vi
sas Šv. Raštas kada nors prieš ark. Skvirecką buvo išverstas 
ir išleistas. Jo kietas rūpestingumas kritikuojant mūsų straips 
n| duoda mums teisės paprašyti tikslesnių formulavimų ir iš jo. 

KSAVOTIAKAS PROTESTANTIZMO GYNĖJAS 

Iždo sekretoriaus padėjėjas Rdvvard Foley (dešinėje-) tariasi 
su 'enatoriumi Joseph MeCarthy (\i.) Wa*hJngtono taksų bylos 
reikalu. MeCarthy norįs patikrinti komisiouieriains John Dimlap 

taksi) reikalus. (INS) 

kog pavardės. Tarp gausių sve 
čių netrūksta ir mokslo, me
no bei spaudos atstovų, Jie gy
vai domisi aplinka ir nepralei
džia progų šnektelti, sužinoję 

jiš k u r - teiraujasi apie Lietu
va, parodo daii£ jautrumo jos 
kančioms. 

Notre Dame universiteto pro 
fesorlUB su užsidegimu prasi
tarė: "Hm, štai kur šaltinis 
šių dienų paskaitų mintims 

i 

semti. Mano artimiausios pa
skaitos tema bus apie jūsų tą 
tolimą paslaptingą, bet taip 
garbingą kraštą, jo kovą už 
laisvę ir "išlaisvintojų" tiks
lus visame pasaulyje, Labai 

Sanatorija, kurioje gydo.. . vandeniu 
KR. MMKiKiENfi, Chicago, m. 

prašau — prisiųskite man li-
tesatūros, jei tik galėsite" Jo 
pavyzdžiu paseka keli drauge 
buvę organizacijų bei spaudos 
atstovai. 

Pigiausia vieta 

Mokėti čionai už kambarj, 
maistą ir medicinišką priežiū
rą tenka nuo 30 32 iki 44— 
46 dolerių savaitei (1 asm.), 
priklauso kokj kambarj pasi
rinksite. Nežinau, ar yra kita 
vieta, kur duotų tokį patarna
vimą už šitokj atlyginimą. Ka
dangi ši vieta niekad tuščia ne
būna (čia suplaukia žmones ir 

(nukel ta į 5 psl.) 

nėra ir gyvo tautos". 
Rusa? saviuasi Čiurlionį 

Vienas mūsų bendradarbis 

Indianos valstybėj, 135 my
lias beveik tiesiai į rytus nuo 
Chicagos yra Rome City. Nuo
šaly to mažo miestelioko, pri
siglaudusi prie pat Sylvano eže 
ro, yra puikioji Riteipp Springs 
sanatorija, pasilypėjusi ant 
kalvelės, apsisupusi dideliu la

puočių bei spygliuočių medžių 
rašo turis pnes savo akis kny- . . , „ ., „mu * \ . r « • »» v i parku, prisagstytu žvilgančių gą "The Art of Russia". Kny-1 ' _ , ft..v. . ®. ^ 

I prūdų ir romantiškų tiltelių. O 

Tačiau Šv. Rašto klausimas, atrodo, M. Bertuliui davė tik 
progos pareikšti nepasitenkinimą katalikybe ir savo palankumą 
atsiskyrusioms bažnyčioms. Jis padaro katalikybei visą eilę 
skaudžių priekaištų, pradedant tuo, kad jėzuitai, esą, kardu ir 
ugnimi išnaikinę Lietuvoje protestantizmą, ir baigiant šiuo bend
ru tvirtinimu apie katalikus: "Tokiu tikybiniu totalitarizmu jie 
neigia evangelikų bažnyčios ir protestantiškojo asmens egzisten
cijos teisę". Protestantiškuose kraštuose Autorius pastebi "ne
abejotinai augštesnę kultūrą, negu reformacijos sąjūdžio ne 
paliestose tautose". 

gos autorė esanti Helen Rubis-
son. Tšleista 1946 m. New Yor-
ke (Philosophical Library). 

Skyriuje "Free Realism" kal
bant apie rusų individalistų M. 
Vrebel, N. Roerich tapybą, ša
lia jų rašoma ir apie "N. Chur-
lianis" ("the painter ,- musi-
cian"). 

Tos knygos autore reikia pa
informuoti, kad ji didelę klaidą 
daro. M. Čiurlionis buvo ne 
rusas, bet tikras, sąmoningas 
lietuvis. 

aplinkui ramu ramu, tartum nė 
nebūtų kitokio, pilno triukšmo 
ir rūpesčių, pasaulio. 

Pirmas vaistas — vanduo 

"Sanatorija"—sveikam žmo
gui skamba klek siaubingai, ta 
čiavi ši satanorija neturi nieko 
bendra su specialiomis įvai
rioms ligoms gydyti sanatori-

Kiioipo metedas 

Sanatorija |sikūrč 1894 m. 
su 13 lovų ( dabar turi 175). 
Po septynerių metų iš priva
taus gydytojo rankų sanatori
ją perėmė vienuoles, švenčiau
siojo Kraujo seserys (Sisters 
of the Precious Blood) ir pri-
take vokiečių prelato Kneippo 
gydymo vandeniu metodą, kur| 
jis pradėjęs ir sėkmingai vy-
stęs beveik prieš 100 metų. 
Pagrindinis šio metodo tikslas 
pagyvinti darbo, blogo oro bei 
amžiaus nusilpnintą kraujo 
apytaką, o kai kraujas norma
liai cirkuliuoja, organizmas 
stiprėja ir tada jau sunku ras
ti į jį kelią visokioms ligoms. 

Virtuves, pramogos 

Apie Joną Kmitą 

Visi, veik bei išimtias, lietu
vių laikraščiai JAV plačiai pa
rašė apie kovo 1 d. mirus| prel. 

Diskutuoti čia iškeltais klausimais kliudo daugelis sunku
mų. Pirmasis sunkumas yra tas, kad Autoriaus teigimai yra 
toki platūs, jog negali žinoti, kokią dal| iš jų jam pasisektų |ro- ; Kaz. Urbonavičių, mūsų spau
dyti. Nei ką gali pasakyti apie tą jėzuitų kardą bei ugnį, su įdoje labiau žinomą Jono Kmito 
kuriuo šiandien daugiau švaistosi jų priešai ,negu kada galėjo į slapyvardžiu. augumą i 
švaistytis jėzuitai. Tiesa, kad katalikai nelaiko teisingais pro- ! r a & c nJ P o z l ** 
testantų religinių įsitikinmų, bet kad jie neigtų protestantų as
menų egzistencijos teisę, tai vargu ar pats B. tiki. 

jomis. Šitoji sanatorija yra tik į N c m a ž i a u dėmesio kreipiama 
tai poilsio' namai. Pagrindinis i r . o r g a n j z m o maitinimą — rei 
sanatorijos tikslas priversti j k i a j u k d u o t i « k u r 0 » atgiju-
žmogaus organizmą ilsėtis. Už-j s i a m k r a u j u } Todėl maistas 
miršti viską aplinkui ir ii- p a r e n k a m a s geras, skanus ir 
sėtis; norom nenorom — ilsė- įva5rus Kam reikalinga pri 
tis. Ir pats nepajuntate, kaip i t a i k o m a d i e t a . 

. 

Pradedant J 897 metale, Iki Alai die
nai taupytojai Dletrlet Savlngs b-vCJ 
pelnė* Ir pelno dldeenj aždarb| ant en-
tatipų . . . nežiūrint sąskaitos balanso... 

DABAR . . . nuo IJepoa I d. . . . mft-
8U dividendas tapo pakeltas net 25% 
. . . Vadinas, mūsų taupytojai šiandien 
uždirba daugiau negu blle kada pir
miau . . . Apart pelno, Dtstrict Savlngs 
teikia Jums pilniausiai apdrausta ap
sauga . . . Ir draugiškiausia patarnavl-

District Savings 
3236 South Holsted St. 

'oi. M. Moi«r.i S*cr*to'r 

/ / 

nies kūrybą ir visuomeninius 
darbus. Plačiausiai, žinoma, ra
šė katalikiškoji spauda, kuriai 

Verta yra atkreipti dėmes| dar į vieną šių diskusijų sunku- velionis taip uoliai per ilgiau-
mą, būtent: kad protestantus šiandien neretai išeina ginti asme
nys, kurie nieko bendro su protestantizmu neturi. Kas šiek tiek 
pažįsta dvasines protestantų nuotaikas, beisireiškiančias šian
dien Europoje ir Amerikoje, tas žino, kad protestantai šiandien 
rungiasi su daug labiau išvidiniais klausimais '.negu M. Bertu
lio keliami. Tiesa, jie laikosi dar daugelio savo ankstesnių nu 
sistatymų, bet per keletą šimtmečių jų nueitas kelias, jiems pa
tiems neatrodo nei toks žavus ,nei toks besąlygiškai kultūrin 
gas, kaip tvirtina M. Bertulis. Ne vienam dideliam protestan
tui šiandien yra tapęs idealu tas išoriškai prastas italas .kurio 
santykis su Dievu ir gyvenimo džiaugsmas yra susijungęs \ 
vieną darnią sintezę. 

Man" prisimena ir mūsų Vydūno vienas labai nuoširdus pa
sisakymas savo laikrašty, leistam Mažosios Lietuvos jaunimui 
maždaug apie 1922 metus. Aš neatsimenu jo šiandien taip, kad 
galėČaiu tiksliai pacituoti, bet jo mintis man yra išlikusi labai 
aiškiai. Jis, gretindamas Didž. ir Maž. Letuvos žmogų, tada kė 
lė klausimą, kodėl tas žmogus ii anapus rubežiaus yra toks dva 
singas, toks mielas, toks nemedžiagiškas, ko jis negalėtų pasa
kyti apie daugelį savo aplinkinių žmonių. Ir Vydūnas tada ne
galėjo rasti atsakymo į šį klausimą. 

AR GALIMA VERTINTI KRIKŠČIONYBĘ VIEN Iš 
BLOGYBIŲ? 

4 

Iš M. Bertulio straipsnio kaikurių vietų susidaro įspūdis, 
kad per paskutinius 400 metų protestantai vertė Šv. Raštą, kūrė 
kultūrą, o katalikai tik jieškojo priemonių juos persekioti. Kur 
tokių priemonių nerado, ten, pasak B., persekiojo "ignoracijos 
būdu". Žinoma, katalikai padaro ne tik klaidų, bet ir nuodėmių. 
Ir jie šitą faktą yra įsisąmoninę ir su juo kovoja. Ne dėl ko 
kito jie taip pabrėžia nuodėmes išpažinimo ir jos atitaisymo 
reikalą. Tačiau vargiai būtų galima tvirtinti, kad protestantiš
kuose kraštuose kultūra yra augštesnė, jeigu tos kultūros nesu
prasti vien patogiu išoriniu gyvenimu. 

Kad protestantai ne vien Šv. Raštą vertė, bet sugebėjo kar
tais grubiai persekioti kitaip tikinčius, tam galime rasti pavyz
džių visai netaip senoje praeityje, 'būtent: Valančaius laikais. 
Tai aprašo rūpestingas Valančiaus biografas Antanas Alekna, 
ten pat paduodamas visų savo teigimų dokumentaciją. Cia pa 
duodama ištrauka aprašo katalikų būklę Kurše, kuris tada pri
klausė Varnių vyskupijai. 

„Kuršo dvarininkai liuteronai kartais neleisdavo savo vals
tiečiams švęsti jų švenčių. Šenbergo dvaras liepė nubausti rykš-

sius metus bendradarbiavo. 

TerSia savo lizdą... 
Mums praneša, kad Chicago-

je atsirado lietuvių agentų, dir
bančių įvairiose apdraudos kom 
panijose, kurie piršdami lietu
viams savo "tavorą", puola lie
tuvių fraternalines apdraudos 
organizacijas ir jas šmeižia. 
Girdėjome, kad LRKSA yra pa 
šmeižiamas ir neteisingų daly
kų apie jį pripasakojama. 

po "treatmen'ų , r imate ir iš 
lengvo, kartais netgi prieš sa
vo valią, užmiegate.' O atėjus 
nakčiai vėl miegosite kaip už
liūliuotai Tabletėmis? Kapsu
lėmis? Piliulėmis? Ne. Papra-
stut paprasčiausiu vandeniu. 
Ir netgi gerti jo nereikės 
jus suVystys, Suvynios, kairi 
kūdikėlį, tai į šlapius rankšluos 
čius, tai pamirkys jūsų kojas 
bei rankas pakaitom tai i fcttta, 
tai į šaltą vandenį, tai, paga
liau, pamasažuos jus ir tas vis
kas jusu kraujo cirkuliaciją 
geriau veiks, negu išreklamuo
ti vaistai, ar skambūs vasar
viečių yardai. 

Ne viena šeimininkė, įkėlusi 
koją šion virtuvėn, iš netyčių 
aikteli, pamačiusi tą paskuti
nes mados prabangų |rengimą, 
kuris nedaug nuo pasakos te
nutolsta. 

Jei kas pramogų savo atos
togoms j ieško tenesuka ge
riau šion pusėn. Nusivils. Ar
timiausias kino teatras, taver
na, restoranas ir t. t. — už 12 
mylių. Atostogautoja:; čia ras 
tiktai ežerą, valtį, meškerę, 
stalo tenisą, biliardą, na,, ii 
kortas dar priedo. Tai ir vis
kas. O, atsiprašau čia yra 
dar ir "nightclub", kur galite 
gauti vaisvandenių, ledų ir net 

kaip ir kitos rūšies lietuvių or-j gi iki 10 vai. vakaro pasėdėti 

VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lova*, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setas, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelj pasirinkimą 

: ^ 

ganizacijos, yra JAV valdžios 
priežiūroje. Ir Illinois valsty-

Pirmoj eilėj lietuviams ne- bėj jos turi teisę legaliai veik 

sau prie kavos puoduko. 
Norite dvasiai pramogų ? 

Prašau: po tuo pačiu stogu 

gražu ir nepadoru atkalbinėti 
žmones nuo lietuviškųjų organi 
zacijų. Tai ir nepatriotiška. 

ti." Dėl to jų šmeižikai gali bū- jauki koplytėlė, kas rytą bent 
ti patraukti atsakomybėn, j kelerios mišios, vakare — ben 
Šmeižikų vardus reikia .praneš-1 dras rožančius, o kiekvienu 

k l i u . * . * * * • ' » * ~ £ r » * v » .•>#»•»•*»"»«•• I • " W * " » l / ' . - i • _ . 

Reikia žinoti, kad LRKSA, ' t i mūsų organizacijų centrams, metu jūsų patarnavimui ma 
lonus kapelionas. 

MKS GAMINAME BALDUS 
IR PAGAL UŽSAKYMĄ. 

^ 

ROOSEVELT FURNITURE CO., Inc. 
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 

2310 WEST ROOSEVELT RD. Tel. SEeley 3-47M 
Atiduru Pirmadienio ir Ketvirtadienio vakarai! Iki 9:;{0 

Sekmadieniais nuo II vai. ryto iki 4:30 po pietų 

^ 

temis 12 bernų katalikų už tai, kad jie nenorėjo dirbti šventą 
dieną. (Jų vardus Valančius pranešė Rygos generalgubernato
riui). Bauskės teismas nubaudė du valstiečiu kataliku Senbergo 
dvaro po 15 rykščių ir po 1V2 rublio už tai, kad savo šventėje 
nėjo j darbą. Valančius dėl tos priežasties skudėsi Rygos general
gubernatoriui, kuris įsakė, griežtai prižiūrėti, kad Kuršo liuteronai 
dvarininkai neverstų savo valstiečių dirbti darbą šventomis die
nomis". 

„Kaip žiauriai kartais buvo elgiamasi ponų su valstiečiais 
katalikais, parodo žemiau paduodamas faktas. Jono Pinės kataliko 
žmoną ponas Lindė nubaudė, ji jšsirgo ir mirė. Vyras apskundė 
poną teisman. Supykęs ponas, barbariškai keršydamas liepė Pine 
surišti ir pmesti į šaltą skiepą, paskui surištą nuvesti į jaują, 
tenai pririšti prie stulpo ir padavinėti javus jaują džiaujant, sa
kydamas, to niekam nedariau, tiktai katalikams. Paskui liepą 
mergai liutered atvesti surištą Pine į kiemą, paėmė iš jos pavadį Hnkoj, atsakė: "Anaiptol. 15 
sėdo į vežimą, vilko paskui vežimą kelis šimtus žingsnių, kol 
Pine nepavirto, tuomet liepė surištą nuvesti į jaują. Buvo su
rištas kelias dienas. Vyskupas Valančius laikė savo priederme 
apie tą faktą pranešti general-gubernatoriui, kuris atrašė, kad 
jog Pine susitaikęs su ponu ir gavęs patenkinimą. Valančius iš
reiškė general-gubernatoriui padėką už tai, kad jam prašant 
atkreipęs domę į tą dalyką". Cit. iš „Žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius", 1922 m. Kaune, žiūr. 47 pusi. 

Šią ištrauką paskelbdami mes nenorime kaltinti mūsų pro
testantų už- praeitų kartų klaidas. Ne tokiais keliais ir būdais 
mes aiškinamės su protestantais. Mes natūraliai jaučiame kaip 
būtų neteisinga vertinti visą protestantų veiklą vien iš jų blo
gųjų pavyzdžių, šią ištrauką mes paskelbiame tam, kad patar-

Darbinmkai, milionieriai ir 
profesoriai 

Sanatorija veikia apskritus 
metus ir svečių netrūksta nei 
vasarą, nei žiemą. Čia matysi 
žmonių iš visų JAV kraštų ir 
visokių profesijų, pradedant 
darbininkais, baigiant milionie-
riais. 

Vienas jų, užklaustas ar ne
nuobodžiauja tokioj ramioj ap

metu žiemą važinėdavau Flo 
ridon. Poilsio jieškojau. O par-
siveždavau tik didesnj nuovar
gi. Kartą užkliuvau čionai pri
puolamai; atvežęs kaimyną, ir 
— dabar pats kasmet atvažiuo
ju. Nė už ką nebemaityėiau į 
jokias floridas nė kalifornijas." 
"Nebent — paūžti ir pinigų 
appčiai išleisti panorėsiu", — 
pridūrė šypsodamasis kelių De 
troito fabrikų savininkas. tume būti atsargesniais tuos katalikų puolėjus, kurie mano turj 

teisę, nepatiekdami jokių įrodymų, kartoti savo prekaištus i r i Šios vietos mecenatų sąraše 
daryti perdaug plačius apibendrinimus. V. Bgd. gražiai spindi net trys lietuviš-

ATIDARYKITE SĄSKAITĄ 
DABAR! 

GERI DIVIDENDAI. Garantuotas Saugumas 
Santaupos Išmokamos Pareikalavus 
LIETUVIŠKA IŠTAIGA 

UNIMERSUL 
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St ' Chicago 8, IUinois 
Telefonas: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki S vaL p, p. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ĮŪJNOIS Pirmadienis, kovo 10, 1952 

Hcw Haven, Cenn, 
v « žinios 

Vasario 17 d. 10 vai. ryte 
šv. Kazimiero bažnyčioje buvo 
buvo atnašautos šv. mišios už 
kenkiančią tėvynę Lietuvą ir 
jos nukankintus ir kankinamus 
žmones, taipgi už karius, kurie 
del jos laisves paguldė savo gy
vybę. Maldose taip pat buvo 
prašoma tėvynei laisves ir ne
priklausomybės. 

Parapijos choras labai jaus
mingai sugiedojo Marija, Mari
ja. 

Po pietų prapijos svetainė
je jvyko Lietuvos nepriklauso-
bes atgavimo sukakties minėji
mas. 
Amerikos Lietuvių Tarybos vie 
tinio skyriaus pirmininkas M. 
Vokietaitis. Parapijos choras, 
vedamas vargonininko Aug. 
Rosselli atidarė programą su 
Amerikos ir Lietuvos himnais, 
taip pat sudainavo eilę gražių 
lietuviškų liaudies dainų. 

Meninę dalj išpildė vaidinto
jų grupe, vadovaujama Elenos 
Ramanauskienės. Suvaidino ba 
ladę "Lietuvių sapnas" pagal 
Maironj. Visi roles gerai atli
ko. 

Tautinių šokių grupė puikiai 
atliko šokių programą, vado
vaujant Stasei Paulionienei. 

Svarbią ir įdomią paskaitą 
patiekė prof. dr. J. Vėbra, gy
vais žodžiais atpasakodamas 
kaip lietuviai kovojo prieš savo 
priešus, ir kaip netikėtai buvo 
mūeų tėvynė Ljetuva priešų už
grobta, o jos nekalti žmonės 
buvo persekiojami ir \ Sibirą 
tremiami. 

N \ l K I M i d S KNYUON 

REKOLEKCIJOS 
SAU PAČIAM 

* 

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS • 

Daug kas norėtų gavėnios metu 
atlikti uždaras rekolekcijas, bet 
gyvenimo aplinkybės šio sumany
mo įvykdyti neleidžia. Tačiau jei
gu negalima atlikti rekolekcijų 
grupėmis, jūs galite atlikti jas 
individualiai. Rekolekcijoms rei

kia dviejų dalykų: dvasios vado
vo ir mąstymams medžiagos. Nau
jai išėjęs antrasis tomas Vaitke
vičiaus "Gyvosios Dvasios" kaip 
tik patiekia puikios mąstymams 
medžiagos. Jamo telpa mąstymai 
kiekvienai dienai, pradedant prieš-
gavėniniu laiku ir baigiant sekma
dieniu po velykų. Jeigu jūs pats 
a r dvasios tėvo padedamas pasi-

I žang inę kalbą p a s a k ė rinksite iš šių mąstymų medžia-
' gos 3 dienoms a r 8 dienoms ir 
juos išmąstysite, jūs turėsite ti
krai daug dvasinės naudos. Jeigu 
su - šiais mąstymais jūs sujungsi
te ir savo išpažintį, tai turėsite 
daug rekolekcijų palaimos. 

"Gyvosios Dvasios" antrąjį to
mą galima gauti "Drauge", 2384 
So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 
Knyga t iri 543 pusi., yra rišta 
gražiais kietais viršeliais, kainuo
ja 5 dol. 

HELP WANTED VYRAI 

Sllp oover cutter experienced on 
plastioa. Steady vvork. Good \vago8. 
Can earn $126 to $160 a vvook. 
l'art ttme or full tlme. 

Call 2 and 6 P. II. 
l'AKAMOUNT PliASTICOVUK OO. 

8724 W. ltoosevclt Itd. 
NKvada 2-1137 

_ — _ _ — — m m m — — — — — — — — — — — " 

DĖMESIO LIETUVIAI VYRAI! 

Ar jūs domitės uždirbti pinigų? 
Mmus reikalinga. 

1 Body Man 
1 Comblnation Body & Paint Man 
Puikios darbo sąlygos, geras pra
dinis atlyginimas — yra nuolati
nis darbas su užtikrinta ateitim 
geram darbininkui. 
Ateikite šiandien. 

ACE AUTO SALES 
5243 Lincoln Ave. 
LOngbeach 1-75530 

"DRAUGAS" AGENCY 
28 E. Jackson Blvd. 

Tel. — \vi:i)Ht<r o-»iv» 
2384 So. Oakley Ave. 

Tel. Vlrgiula 7-0640—7-U64I 
l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i 

H E L P WANTED VYRAI 

Ar jau turite įsigiję "Sūduvos" 
išleistą visiems {domų 

INFORMACINI 
K A L E N D O R I Ų 

1952 METAMS? 
Jei dar neturite, tai paskubėkit! 

Kalendorius labai patogus, 
kišeninio formato. 

REIKALINGI 

S P R A Y E R S 
Patyrę prie 

„JUVENILE FURNITURE" 
baldų. 

» 

Storkline Furniture 
Corp. 

4400 W. 26th St. 

Tiuni į ų, 
h'Ą p a s a k ė 
A. Zanavieius. 

Aukų surinkta šiame 
me $255.00. 

Šiame Informaciniame Ka
lendoriuje be kalendariumr 
jdetas aprašymas apie Jungti
nių Amerikos Valstybių fede-
ralinj socialinį aprūpinimą, soc. 

I draudimo korteles, privalomą 
b,t nuoiirdžią kai-'a^timSalių registraciją, [vairus 
mūsų vikaras kun 

Tooi& m 
Experienced 

Steady Year Work 
Good VVorking Conditions 

Apply 

Jifly Metai Products 
5025 W. Lake S:. 

M E N 

minė j i-
M. 

(ireat Neck žinios 
Sujudo, sukruto Great Necko 

padangė. Kiekviename parengi
me vėl skamba miela lietuviška 
daina. Tai dėka p. Cibo, kuris 
po ilgesnio išvykimo sugrįžo 
vėl pas mus. Jo neišsemiama 
energija, pasiryžimas sujungti 
esamas menines jogas j viene
tą duoda pajusti, kad štai yra 
men ) skatintojas. Nors ir pa
vargę nuo dienos darbų, tačiau 
visi skuba su šypsena veide į 
repeticijas. 

Vrsario 16 d. buvo įspūdin
gas minėjimas, kurį suruošė vie i 
tinio Halio skyriaus mūsų ne-' 
pailstami veikėjai p. A. Vaši- j 
liausko ir p. V. Vilko vadovy
bėje. 

Įd >miq kalbą pasakė p. Ben-
dorius. Toliau sekė meninė da
lis. Po vaidinimo jaunimas gro
žiai pašoko tautiškus šokius. 
Šok<>: Gražina Urbonaitė, Ra
mutis Miklaševiėius,, Jakaitytė, 
Algimantas Urbonas, Danutė 
Grigaitč ir (irabauskas. 
• Gražiai padainavo p. Cibo 

vadovaujamas choras, tad lin
kini' ištvermės ir pasisekimo. 

"Valio pjovėjėliai!" T. I*. 

adresai * pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bepdruomėnių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

Kalendoriais kaina—40 cnt. 

\Viii be tralnod 
ture tnsulatton 
S8 per hour to 
Itvtng Inoreasei, 

in hlgh tompera-
munui'ueturing. $1.-
bour, plūs eosl oi 
mušt bc ablo to 

STOCK - KEEPER & receiving 
clerk, over 35 years of age for 
machine shop parts. VVilling to 
'learn, will train, 44 hours week. 
Good working conditions in air 
conditioned modern plant, good 
I>ay. | . 

AMERICAN ELECTRIC 
FUSION CORP. 

2610 Diverscy 

" HJ#LP w$iAK! įb" iidviSirs ' 
Are you interested in a perma-
nent position with a secure fu-
ture? We have several immediate 
openings for capable alert 

S T E N O G R A P H E R S 
Experienced or will consider con-
scientious beginners. We'll dietate 
slowly and give you every pos-
siblo break if you learn ąuiekly 
and vvon't stay in the beginnere 
class too long. Excellent working 
conditions, diversified duties, in-
cluding general office procedure.. 

5 DAY VVEEK. 

See us today for personai 
intervievv. 

ASKANIA REGULATOR CO. 
1104 S. VVabash Ave. 

See M r. Vaiideiibergh 

IMMEDIATE Ol'KNING 

Capable alert young vvoman for 
position aa STKNOUKAL'HEK '' 

lvxeellent vvorking conditions. di-
vrisii'ied duties. This Is a porina
nčiu poaltlon and offers opportunity 
to uso your own inltlative. Hospltal-
Ization, vacutlon, A. M. & P. M. 
broaks. Good salary to eoneien-
lious vvorker, Apply 

HELP WANTED MOTERYS 

YOUNG WOMAN 
For interesting variedi of
fice work. 

5 days a week 
Call afternoons for 

interview. 
SPaudiing 2-3577 

R E I K A L I N G A S B U T A S 

DfiMESIO! Vidutinio amžiaus po
ra (l ietuviai) , abu dirbantieji, ieško 
3-4-5 kambarių ncapstatyto buto. 
Namų navininkai, kurio turi butą, 
arba numato artimoj ateityj turėti, 
prašomo skambinti telefonu kasdien 
po 6 vai. vakaro: YArds 7-7807. 

Are you interested in a permanent 
position wlth a soeure future? We 
offe.r immcdiato employment for a 
capable alert 

STKNCKJRAPHER - TYPIST 
Excellent vvorking conditions, diver
sified duties, including gencral of
fice Procedure vvill consider cons-
cientious begrinnor. Salary commcn-
surate vvlth ablllty. Loop office. 

6 DAY W E E K 

Pree hospitalization. 
Phone 

IMtankJin 2-0837 

FILE CLERKS 
MAIL PAGE GIRLS 
CLERK TYPIST 
Permanent, 5 day week, 
good star t ing salary, plea-
sant vvorking conditions in 
air conditioned offices. Ma
ny employee benefits. 

APPLY 

KRAFT FOOD CO. 
505 N. Sacramento Ave. 

\ Light typing and some hookkeeping 
expcrienee. IMeasant eongenial USHO-
ciates. Insurance & vacatlon bene
fits. 5 day wcck. 

I M A M ) BKI) ('O. 
3921 K. Mleblgan Ave. 

DANCING TEACHER! 
to 30 — Prefcr ex|x*rienccd Or 

Savininkai, tuojau domesio! Atsakin
ga jauna pora jieško 3-4 kamb. nc
apstatyto buto. Vakarinėj miesto 
daly arba vakarų priemiestyje. Iki 
$70.00 mfin. Hus bendradarbiaujan
tys ^nuomininkai. 
Skambinkite bet kada i <»,. i 6-0511 
arba šiokiadieniais nuo 9 iki 6 vak. 

HArrison 7-2414 

Biznio tarnautojas ir ftolma nori gau 
ti 6 kamb. ncapstatytus, > ftiaurę 
nuo Montrose Ave. Mokos iki $125 
1 m§n. Bendradarbiaus. Puikios cha
rakterio rekomendacijos. Šioj vietoj 
ISgyveno 10 m. Prafto šaukti Mr. I^c-
ven šiokiadieniais AVKbster 9-01«5 
arba bent kada EDge^utcr 4-0&75 

REAL ESTATE 

work i! days a w»ek. Permanent, 
plea#ant worklng conditions. Uos-
pitali/.ation, hojilth &. a ic idcnt in-
•urance given. 

UNION AJSBESTOS &. 
RUBBER CO. 
1821 S. 5 l t h Ave. 

CICERO, I L U 

U ž s a k y m u s su piriigais s iųs- Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
kitę: "DRAUGAS", 2334 So. nes jis yra plačiausiai skaitomas 
Oakley Ave. , Ch ieago 8, 111. 

> I O T I I I ; H S C;KH,L 
Food ut it's bost. Kspciially pre-
paird for our cUHtoincis. Spoiiali-
/.lng ih barbeQuo« of all kinds. Wc 
(tcn'o biiakia.st. Innch and dinnors. 
Our i>uinhiy family dtniHM'H you 
\vlll enjoy. 'I'iy us once and you wlll 
lomo back, 

M<yrni;irs <;itiiii> 
01 IH Noitli Hi(Mt4l\vay 

For rcKcivations tall SU. 3-1*278 
. — . i 

<. V V i \ m s METU 
NEUŽMIRŠKIT SKANIU SILKIŲ 

Holland Herring 

lietuvių dienraštis, o skelbimu, 
kaina yra prieinama visiems. 

APCO MFO. CO. 
1340 Miiwaukee iiumbohit o-HOio 

Mr. Grejmberg 

ARE YOU interested in a per
manent position with a secure 
future ? We have- ieveral openings 
for capable SECRETARIES to 
our order eontrol managers. Ex-
cellent working conditions, di
versified duties. If you are a 
good typist and likę figures, and 
vvilling to learn, vve have the job 
for you. No shorthand, apply or 
phone. 

362 W. CHICAGO AVE. 

SUpcrior 7-1811 

Savininkai — čia yra JGag nuominin 
kai: trys suaugę asmen.rt, 2 dir
banti, jleSko 4-5-6 kamb. buto nc
apstatyto, neapšildomo pietvakariuo
se, šioj vietoj iSffyveno 25 m. Nau
jas savininkas užima d§l savęs. Ben
dradarbiaus. 

Prafto šaukti: 
r Alumi-I. 5-1482 

^ — ~ — — — — — — ~ ^ ^ — — — • • — 

Atsakinga šeima! „Vet-Nurse", žmo
na ir dukt5 skubiai Jieško 3 M:-i 
kamb. noapstatyto, apšlid. buto. Iki 
$65. Pageidauja pietvak. miesto da
ly, bet eis j bet kuria pageldauju-
ma apylinkę arti gero susisiekimo. 
Namą pardavG. Tuojau nori užimti. 

Hkamblnkitc KOckwcll 2-0525 

,,Air Forcc" pareigūnas Ford'o fa
brike, neseniai atkeltas j (Mileaga 
nori atsikviesti šeima. Keikia 5-6 
kamb. neapstatyto «buto, vakarinčj 
miesto daly. Puikios rekomend. Tuo
jau nori užimti. Skambinkite R l i -
lanco 5-4200, cxt. 349 arba 3 29 v. r. 
Iki 4:35 v. v. šiokiadieniais. Vaka
rais ir sekmad. KKri/.ic 8-5025 

Savininkai, žūtbūtinai reikia buto! 
6 suaugę asmenys (4 ..nurses" šv. 
Onos ligoninėj), jie.ško .skubiai 5-6-7 
kamb. neapstatyto, apšild. buto 
siaurvak. miesto daly. Jei reikės ga
li Jsigyti savo krosnj ir šaldytuvą. 
Iki $100 mfn. Dekoruos. Skambin
kite lvl«l / ie 8-0407. 

Age 21 
wi)l train. Good salary l'art tinte; 
apply in IVrson only! 3 to 4 p. m. or 
7 to 8 cvenini's. 

LEA'S DANCE STUDIO 
4223 West Madison Street 

Ask for Miss Lea 

H E L P WANTED — VYRAI 

r ^ 

Tvirtom — Minkštos — 
Pienės Ir Maišytos 
SkaKliiioso Ue/.'Hėsc 
aibtt 0 KV. sttttinėtiC. 

19 5 2 -
n tinimo 

^ 

bemokamai! Valgia 
knyga 

ga-

urba Lšykttc gaunama groserneje 
', INII'A, 828 Uotui Ave.. (JrantJ Ita-

Mirli.. Ltept, l l pkKs 2, 
- • 

TADO* BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

MbK W. 23rd St.: VA. 7-0841 
! ..II.MMUI.II eitktiohii uai patikrina 
nu ir atnaujinami. l'rleinamoH kai
nos, l metu garantija. Darbo vai. 

Reikalingi 
PRODUCTION MEN I 

Puiki proga progresuoti. Geros darbo sąlygos 

Kreipkitės: 

NATIONAL TUBE CO. 
522 Broadway, Gary, Ind. 

IMMEDIATE OPENING 
Gapablr. alert young vvoman for 

position as SECRETARY 
Exc«Uent working conditions, diversi
fied dutirs. This is a permanent position 
vvith a secure future. You will vvork for 
one person. Expcricnccd preferred, but 
vvill consider eonscientious bcginncr. 
Good salary. Phone SUpcrior 7-3639 

* i • - • - . n t 

Namu ruošos darbui yra reikalinga 
moteris nuo 46 m. iki 60 m. Pati
kima, Svuri. Truput) virimo. Moder
niška virtuvė, jtal.symal. 2 nuaugę 
asmens ir mokyklos amž. berniukas. 
Ten gyventi, savo kamb. Gyvenki
te gražiam name South Shorc apy
linkėj. Malonūs 2mon?s. Ooras at
lyginimas, pradžiai laisva diena, kuo 
nict jūs norfisite. 

Savininkas apleidžia miestą, parduo
da namą: ant kampo 2 augfttų mū
rinis namas, 5 kamb. viršuje ir už
dara veranda. Mokyklos relkmcmj 
krautuve ir 2 kamb. su uždara ve
randa žemai. Pilnas rūsys. Aliejum 
apšildomas, automatiškas karštas 
vanduo. Užpakaly kraut, su kabi
netais virtuve. Koklių vonia viršuje 
2 automobiliu garažas. $22,000 pilna 
kaina, Jskaitant $800 šaldytuvą, 
krautuvėje. Turite pamatyti Įver
tinti. r»«5H So. Winchester, Gliovchlll 
6-1778. 

• 
Savininkas parduoda namą arti 64tli 
ir Sangamon. 2 butu medinis, ap
muštas su asbestos "slding" 6 Ir 7 
kamb. Garu apšild.. stokeris. Savi
ninko butas su kokline vonia ir vir
tuve, „Cabinct sink". 2 auto. gar.; 
visi nauji kanalizaeijos-vandentickio 
vamzdžiai. Arti katalikiškos ir vie
šos mokyklos. Tikras "bargenas". 
nori skubiai parduoti. Galima bus 
užimti abu butu. K,\glcwood 1-180* 

SAVININKAS parduoda: 6 but ij 
mūrinis namas arti Franklin Hlvd. 
ir Spaulding. Kampo sklypus. 3—A 
kamb. ir 3-5 kamb. Savininko bu
tas gazu apšildomas — kiti krofmim. 
Pilnas rūsys ir pal£p£. Savininko 
butas turi 2 kamb. skalbyklas už
pakalyje, gera apylinke, geras susi
siekimas. Arti mokyklų. Puikus pir
kinys, savininkas apleidžia miestą. 

SAeramento 2-2807 

SAVININKAS parduoda: 4 kamb. 
namai (2 miegamieji) , padidinamas 
j f> 1 amb. 50x126 pCdu sklypas. Gra
žus vaizdas. Pilnas rūsys. Apšildoma 
karšto oro spaudimu alyva, automa
tiškas karštas vanduo. Išklota kili
mais, užtraukiamos užuolaidos, daug 
priedų. Galite tuojau užimti. Kaina 
$13,000. 922C So. 50th Ave., Oak 
Lavvn. šaukite Oak I«i\vn 239. 

Savininkas parduoda: pirmas pasiū
lymas; 2 butų medinis namas ap
muštas asbestu: 4 ir 4 kamb. In-
suliuota pastoge. Moderniškai (tai
sytos vonios. Spaustu oru apšildo
ma. 100 galionų automatiškas van
dens katilas. Klektrlnes plytos. Žie
miniai langai. Arti katalikiškos ir 
viešos mokjyklos. Rock Island & bu-
so susisiekimas. 50x125 pėdų skly
pas, įkainuota prieinamai. 9038 So. 
l&gleston. B E V M I J 8-5890 

Patikima dirbanti našle, be vaikų no 
ri gauti 3-4 kamb. butą neapstaty-
tą ir neapšildomą pietvakariuose, 
jei Įmanoma ISth ir Hlue Island 
Ave. apylinkėj. Geros rekomendaci
jos. Prieinama nuoma. šaukite: 
l'IlCKapeak* ;i-859ti po 6 vai. vakaro 
šiokioms dienoms, visą dienų sckiu. 

Patikima puses ainž. pora be valkų, 
jieško 4-6 kamb. neapstatyto. buto 
arba namą šiaurėj arba šiaurės va
karuose. Mokės iki $75.00. šioj vie
toj išgyveno 5 m. Geriausios reko
mendacijos. Gali tuojau užimti. Pra
šo šaukti: 

NKvada 2-0087 

SAVININKAT, tuojau dėmesio! 
Laiminga atsakinga pora. abu dir
bantieji, ir mokyklinio amž. valkas, 
skubiai jieško neapstatyto buto su 
2 mieg. Pageidauja pietrytinėj daly. 
Iki $65. Geros rekomend. 

NOrmal 7-45S!> 

Arti 
butų 
vand. 
bažn> 

40lli A 
n a m a s -

apšild. 
čia. $21 

( M Iii<»i n i a A v e . 
- 6 ir 6 
Uždari 
000. KI 

k a m b . 
.porėiai 
'.publie 

K 
" 
7 

2-jų 
i rš tu 
Art/ 
8124 

Raštines vai . : 8 
VC i r 

0 V 

v. r. iki 5 v. v . v p i r m . iki penk. 
r. iki 12 vai. šeltud. 

^ = 

rcikalauja-inos. Turite kalbėti trupu-
tj angliškai. Vieta yra atdara dCl as-
m6ns, kuris Įvertina gerus namus. 

UlCgcnt 1-8023 

Tuoj galite pradėti dirbti: gabi, žva- ' 
11 jauna moteris yra reikalinga dėl 
mašinrašėio ir sųskaltų rašymo. Tu
ri būti gabi, ypač matematikoje. 
Puikios darbo sąlygos. Jvalrtos pa
reigos. Nuolatinis. 5 dienas j sa
vaitę. Ateikite: (Mes nedirbam šeš
tadieniais). 

OAMl* CO., IN. 
0058 State St. • TlUangle 1-1770 

Pl'SBS AMŽ. biznierius ir žmona 
jieško 3-4 kamb.» ncapstatytus, ap
šildomas Chathum arba Soutb 
Shore. Mokės nuo $00-70. Bendiii-
darbiaus ir dekoruos, šioj vietoj iš-

Rckomendueijo.N , gyveno 10 m. Narna parduoda. Ge
riausios rekomendacijos. Saukite 
TKlanglc 4-1777 prieš 7 vai. vaka
ro. JMIdway 3-5441 po 7 vai. vak. 

y? 

Ji( .škomioji a rba apie juos ži
nant oji maloniai prašomi atsiliep
ti i 

Skefokitės "Draujį 
. . i . 

Rfmkite 0rauž4 

e n 

H E L P WANTED — F|fiWL\LB 

f. %, 

VVork 35 hour» a week with 40 hours 
S J E N O G K \ P H E B S 

l>efer suine experiencc, v/ill accept capable 
^ ? i n ners. PemianenU-5 days—hours 9:00 to 

\my 

alerL 
5:00. 

fc 

od s tar t ing salary. Merit inereases for tho right 
I1 rsons. Paid vacations <& holidays. Hospitalization 
! •ogram, Convenient to all transportation. 

HOKTHEKN liLL. OOLLEGE OV O V i ^ M E l K Y 
4170 Dreacel Boulev^rd 

( i\\ - r ese Mr Ancier^on į *M$4*įĄ 3^3200 
N, 11 II m 11'm II i r JZ. ssc 

r 
. 

ų . . i . ,: i iar.-'i. m 

Top 
• ' " Į 

vvages for top nicn 
\Ve neini 

TOOL k Uiti MAKES 
Slcady vvork, overtinie. Good vvorking condi'tions, 
paid vacationa & holidays hoapitalizations benefits. 

Apply at 

UNIVERSAL TOOL k M W0RKS 
t\ N. Loomis 2nd Floor 

— _ 

LATHE HANDS 
SET UP MEN 

Dirbti prir I.ATHKRS, 
TCR IR .'UHIiSON'S. 

M1LL1NG MACHINES, POT-
Virovalandžiai su bendrovei 

pri(jdaia. Nuo'alinis visiems nietanis darbas. 

Puikios da rb i sąlygos. Kreiptis asmeniškai. 

NORTHVVESIKRJN ELECTRIC CO. 
1750 N. Spriiigtiėld A^eniie 

1MMKUIATE KMPIX)fVMENT 
We are looking for a eonHeienliouH 
young vvomnn to fili a poaltion an 

STENiKiRAPHER 
^xeellent \vorUing eondltionM, diver-
Bifled (lufies ineluding typing and 
general ol'fiee proeedure, Shorthuud 
Ijelpiul, l>nt iiot eaaenllal good «tarl-
ing Halary, plut> opportunity for ad-
vancemint . Tliis position is pennu-
nent. IMione Today for appoinhnent. 

i>tOhanvk 4-5090 

\\t* itttvv iiiiiiKMiiiifi- etuployineut! 
II' you are a eapable alert »tenogra-
l)lier \vlio \\anln a permatient po-
Millon \vltli a .seeure future, plūs 
OKOėllent Nvorklng eondilionH, diver-
Hil'led duties und employee benefitH. 

Call 

I lUiuklin 
us today: 

2-H877 
— — 

Are you lnteienied In a perinauenl 
poaltlon vvlth a Mo«'iire future. 
Typlat eorrebpondent lntereat.iiui di-
\ei.silied dutlea. (bpportunliy to ad-
\unce. Air conditioned offlee. young 
orguntiiation eongenial, aurroundingu 

(rood salary. 
N A T I O J V A I J MODJbNL 

a;*»10 N. <ireenvj©w I)IveiJ*ey «-814>U 
For appoiutineut Mr. Borou 

I MM EfDIATE FMPhOYMl'JNT 

1SNUOMUOJAMA 

Gražaus prlvatlSko namo Aeituinin 
kai priims 2 senesnio amž. asmenis 
ant nuomos su visu Išlaikymu. Pri
einama nuoma, peras virimas, gy
venkite kaime kur viskas yra gc-
rlausla.la. šaukite \Vest Chieago 
490w arba ralyklte Mis. Boyland. 

502 Ingaltou St., 
VVest ChioagO, 111. 

Savininkas parduoda 1 Vi augsto inū-
rinj narna, arti 77th ir Ai»erdfren, 
ti kamb. butas pirkėjui, plius $20 ] 
savaite Ui I kamb. apstatyta butą 
antrame augšte. Stokeri.s; karStu 
vandeniu ap.šildynias. Tinkuotas rū
sys su atskira prausykla ir "sho-
\ver". ApžiūrCtl galima susitarus. 

Skambinkite Vlnccnncs 6-5U34 
• • * * - I I I , i . 

Tuoj galite užimti! Pirkite tiesiai nuo 
savininko! Pilna kaina $25,000 Fox Lake 
- Gražus ranch mados namas; 3 mie
gamieji, valgomasis ir poilsio kombina-

| cija, "kletkutėmis" išmuštas svečių 
kamb., pušinėmis lentomis išdirbta virtu
ve su Harriaon spintelėms ir valgymui 
baras, 2 koklines vonios, 1 su tusu 
(shovvcr), 1 didelis kamb., vonia ir vir
tuvė svečiu name-garaže kombinacija. 
Pajamos j men. 80.00. Arti privatiškos 
"subdivision" pliažo ir parko. Daug dau
giau priedu. Šaukite savininką Fox Lake 
7-1722 dėl geriausio bargeno. 

* • " i • . i 

Pilkite tiesiai nuo savininko! Gražus 
vaizdas aplink naiu.i. 7 kamb., prijung
ta* garažas, rūsys; Centralinis apšildy
mas, moderniškas vandenliekis-kanali-
zacija. I akeriai, vaisiy ir vynuogių, ge
ra vieta bizniui. Ant U. S. 6, 14 mylių 
j rytus nuo Gary. $15,000, pilna kaina. 
Saukite savininką. 

Tel. 1708R2 Valparaiso, Ind. 

looking for a 
vve liave (he ,lol 

"*"T •fp** W. 

you are an experi(meed lypist, 
permanent position, 

ur JOII. I0xeellenl 
vvorking eondition.Ss opportunity to 
use your ovvn inltlatlve. 5 day week. 
emplo .ee benefilu. IMione Mr. Peek 
Lincoln 9-2780. 
H . « » , . | l | l l < l i i i i «» l ' l ^ i I I I I I I I I . i. l K I I .1 H * 

FKOOOS — OPPOKTUN1T1ES 

Pardavimui 
RuBU VALYKLA IR NAMAS 

Prieinama kaina. 
Tel. GRovehilI 6-5267 

• 

OROCERY-MEAT-PRODUCB 
SI 'PK R M ART 

l£xeclleut fi\tures. Nevvly painted. 
Krėsti ttoek. Long leusc. I'arking 
lot. Ooing good Imsiness. Have 
othcr interesfs. 1'riecd fo sell. <'ail 
ovvnej' l/<.nihiii<l 1190 or Ai'IiilgUul 

Nelglits 11 Oi! 

CARU ANO ( l l l 'T 811 OP 

Rūsy Houth Side loe. (JooJ goiug 
business, vvell eslablished; full elean 
Mtook. Niee living QUartei\s in rear. 
Reasonuble reni, good lease. Ideal 
spot for eouplc. Mušt see to apprc-
elate. Prleed to ae'U. l l lness K|UwMUU 
1-8410. 

Refloranas ant \ \>s t 68rd gatvėm. 
Gerui einąs bUnis. pilnai jrengt»«. 
Nuoma $75.00 j»kaitant gražią gy-
^'en*mą Vietą, b m. sutartis, puiki 
proga dėl poroa^ Turite pamatyti J-
vertlnti. Įkainuota greitam pardavi
mui dėl ligos. 

roriMiioiilh 7-»:>08 

HiNCHROOM-GHlLL 

Doing luige voluine, 
JiO yeai-8, fully enulpped 
c!ean, reaeonable įent. 
cxoellent opportunity 

establlsbed 
all inodern. 
Long lease 

tor coUple 

Savininkas parduoda: 7 Kamb. me
dinis namas apmuštas "insulbrie si-
ding" 4 kamb. žemai, 3 viršuje. Aly
va apšildoma, automatiškas karštas 
vanduo. Rilnas rūsys, žieminiai lan-
gal. Moderniškus 2 automobiliŲ ga
ražas. Galite tuoj užimti. Teiaingai 
įkainuota dėl greito pardavimo. Ar
ti 36th ir California Ave. Arti ka
talikiškos Ir viešos mokyklos. Rin
kus susisiekimus. 

šaukite: LAfayctte :l- H»5 

Lavvndale — Rulaski aiivlinkėj; ^ifl-
linis 5-6 kamb. butai Ir i kamb. 
rūsyje. Labai geram stovyje, užda
ros ve raudos; garažas. 2-5 kun t b 
butaf, dėl JŪHŲ užimti dabar. Kama 
$16,000, mes paskolinsime jums ik) 
$11.000. 8-4'a uždaros verandos, g n u 
duota palėpė dėl 4 kamb. buto. Ce
mento pamatai: galRe tuoj užimti. 
Kaina $0,!).'.<); $1.000 jinokėt^. ba 
lansas kaip nuoma. 

8ISTO R 1 ; A I / T Y CO. 

i i l t So. l'ru\\f«ird Ave. 

lil.shop 7-0000 

Savininkus apleidžia miestą, patduo-
da narna. L'-jt; buitį, akmens prie
kis, arti VVashlngton ant Karlov. 
5-6 kamb. 2 atskiri centrl. apšild 
AliLomati^kal karštas vanduo-. *5 
auto. medinis garažas. Kiosnys ir 
.šaldy(u\ni abiejuose imtuose Ve-
ueclikov užuolaidos. "Steel tlle" vir
i m e ir vonia l-nie uugšte Aulnina-
(iska. skalbimo mašina rūsy. Nori 
skubiai parduoti. $19,600, Skambin
kite VA n Kurni 0-0821. 

I I MII • , i I « I » ^ — — — — r 

5avininkas parduoda: b kamb. Stucco 
namas arti Laramie ir AugusU Gazu 
apšildoma, automatiškas karšta?- vanduo, 
jdaiyta priekinė veranda, firminiai lan-
;;.ii, \en<tian u?.uolai<los, iškloti divonu 
I.*ipiai, garažas-. Skly|>as !i'<xKJ5 pėdu. 
Arti katalikiškos ir viešos mokyklos. Pui
kus .susisiekimas. (ialite tuoj užimti. 
$l.ri,000 tl« greito purdaviiuo. 

AUslin 7-76<>5 

PEB SKAITĘ "DRAUGĄ" 

« • * • • 
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Iš los Angeles, Calif., lietuvių gyvenimo 
Vasario 16-sioK minėjimas 

Vasairo 16 dienos minėjimą, 
iš trijų dalių susidėjusi, prave
dė ALT Los Angeles skyriaus 
pirmininkas adv. Peters (Pet
raitis). Vasario 16 vakare bu
vo akademine minėjimo dalis. 
Ji pradėta malda ir JAV him
nu. Kalbėjo buvęs JAV atsto
vas Lietuvai dr. Norem. Esti
jos, Latvijos atstovai ir savie
ji. Paskaitą skaitė vienas iš tr i 
jų gyvųjų pasirašiusių Vasario 
16 Aktą prof. Mykolas Biržiš
ka. Prof. M. Biržiškos žodžius 
visi giliai savo širdyse dėjo ir 
palinkėjo jam greitai vėl pasi
rašyti antrąjf Vasario 16 die
nos aktą ii- grįžti j tautos šir
dį — miestų miestą Vilnių, iš 
kurio jis buvo lenkų ištremtas 
su kitais 32 lietuviais. Po mi
nėjimo buvo jungtinio choro 
(parapijos ir Stasio Šimkaus j Lietuvos nepriklausomybės 
vardo) sudainuotos kelios dai-, atgavimo sukakties minėjimas 

jvyko vasario 24 d. Šv. Kazi-

Vyčiaį linksmina koloniją Ir 
patys linksminasi 

Vasario 24 dieną vyčiai su
ruošė skrylių (blynų) vakarą 
taip pat su menine programa. 
Programoje dalyvavo lietuvaitė 
Amerikoje gimusi ir Chicagoje 
augštuosius mokslus išklausiu
si — Florencija Korsakaitė ir 
rusų tautybės "dypukas", jos 
dainavimo mokyklos mokinys 
Markoff. Akompanavo Korsa
kaitė ir muzikas Skridulis. 
Kiekvieną solistės dainą lydėjo 
griausmingas rankų plojimas 
ir prašymai kartoti. 

Markoff padainavo keletą da 
lykėlių. Jis dar jaunas, bet 
vilčių teikiąs dainininkas. b. 

Pittston, Pa., žinios 

miero parapijos svetainėje. Kai 
nos ir Lietuvos himnas 

Vasario 17 d. buvo šikilmin-
gos pamaldos už Lietuvą. Gra-ibėjo: Kings kolegijos prof. dr. 
žų ir jautrų pamokslą pasakė I K. Cirtautas, kun. Alfonsas 2u-
parapijos klebonas kun. J. Ru tkauskas , District Attorney 
činskas. Per pamaldas giedojo Louis Feldmann ir miesto mero 
parapijos choras. Bažnyčioje pavaduotojas adv. Earl Lan-
buvo susirinkę iš visų Los An- gan. 
gėles kampų kampelių lietu
viai. Pamaldos baigtos Lietu
vos himnu 

Tos pačios dienos vakare vie
name Los Angeles geresnių vieš 
bučių buvo iškilmingi pietūs su 
Los Angeles ir Californijos pa- I ko šv. Kazimiero parapijos cho 
reigūnais bei kitų tautybių at- ras, vadovaujant Br. Voveriui. 

Be to, dar buvo pakviesti pa
kalbėti čia atsilankę svečiai: 
B a l f o į ga l io t in i s J. V a l a i t i s iš 
New York, N. Y., ir A. Deve-
nienė iš Waterbury, Conn. 

Meninę programos dalį atli-

Sovietų jaunimai pradėjo 
pats galvoti 

Šiomis dienomis Maskvos 
"Pravda" pakėlė didelį triukš
mą: sovietinio jaunimo tarpe 
atsiranda kaskart atsiranda to
kių, kurie pradeda patys gal
voti. 

"Kelių universitetų studentų 
tarpe, — rašo "Pravda", — iš
aiškinta buržuazinis galvoji
mas" ,t. y. studentai pradėjo 
žiūrėti į pasaulį ne per parti
nius akinius, bet savo pačių 
akimis. 

Aišku, po "Pravdos" tą pačią 
muziką pradėjo groti visa bol
ševikinė spauda... Po to prasi
dės suėmimai su baisiais kan 
kinimais ir parodomieji teismai 
Mums yra žinoma, kad į sovie 

I tinęs augštąsias mokyklas gal 
patekti tik tie, kurie turi pini 
gų pragyvenimui ir užsimokėti 
už mokslą. Tokių asmenų so 
vietiniame režime galima rasti 
tik augštų valdininkų — par
tiečių tarpe. Dabar "Pravda" 
užsipuolė studentus — kompar
tijos veikėjų vaikus, kurie pra
deda galvoti ne komunistų par
tijos puoselėtos propagandos 
kryptimi. 

Galbūt Berijos koncentraci
jos stovyklose atsirado daugiau 
darbų, o sumažėjo darbininkų, 
kurių norima surasti jaūnuome 
nes tarpe... S. B. 

Stalinas rengia Trojos 
arklį Japonijai 

Jaltos paktu Kurilų salos ati
teko Sovietų Sąjungai, kuri ten 
susirado sau tarnų ir sudarė 
tokią valdžią, kaip kad J. Pa
leckio — A. Sniečkaus Lietu
voje. 

Dren Pearson turi žinių, akd 
Stalinas grąžinsiąs Kurilų sa
las Japonijai su sąlyga, kad sa 
lų gyventojai turėtų teisę patys 
išsirinkti sau valdžią. Stalinas 
jsitikinęs, kad Kurilų salos esan 

čios gerai subolševikintos, Mas
kvai visai ištikimos ir kad jų 
grąžinimas Japonijai įlietų bol
ševikiško kraujo japonų patrio
tiškai konservatyviai visuome
nei ir tuo palengvintų Stalinui 
pavergti visą Japoniją. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 

SAFITY OI YOUR 
SAVINOS 

stovais. Čia buvo pasikeista 
kalbomis ir palinkėta mūsų Tė
vynei greitai atgauti laisvę. 

Minėjimas pravestas kovos 
už Lietuvos laisvę dvasioje. Tai 
kovai vesti buvo surinkta apie 
pusė tūkstančio dolerių. Taip 
pat buvo pasirašyta rezoliuci
jos, kurias išsiuntinėti įgalio
ta ALT Los Angeles skyriaus 
Valdyba. 

Muziko Stasio Šimkaus 
vardas gyvas 

Vasario 23 d. Stasio Šimkaus 
vardo choras suruošė pasilinks
minimą su trumpa literatūrine 
ir dainų programa. Su meist
rišku gražumu padeklamavo 
porą eilėrašičų Vilniaus operos 
solistas ir minėto choro diri
gentas — vadovas Baltrušaitis 
iš Petro Babicko ir Maironio 
poezijų. Elena Truskauskaitė 
paskaitė iš Aloyzo Barono kū
rybos ir iš M. Vaitkaus poezi
jos. Bronius Raila paskaitė is 
Kėkšto ir Rūko pezijų. Jurkaus 
kienė, akompanuojant Baraus
kienei - Biržiškaitei, padainavo 
keletą liaudies dainų. Vyrų 
choras vadovaujamas Baltrušai 
čio padainavo porą dainų. 
- i • ' ' • u i 

Prie choro prisidėjo meninin 
kas Stasys Šakočius, perstaty 
damas Lietuvos patrioto vaiz 
dą. 

Gydo. . . vandeniu 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

savo nervus patvarkyti, ir krau 
jo spaudimą numušti, ir širdį 
apraminti, gi sveikut sveikutė
liai — šiaip sau ramiai pailse-

Solo ir duetus padainavo Fr. «•>, todėl, norint gauti vietą. 
Šeporaitytė ir Mrs. Betty Reg 
naski. 

Vincas Grieštaraitis perskai
tė paruoštą rezoliuciją Lietuvos 
vadavimo reikalu. Rezoliucija 
pasiųsta JAV pareigūnams. 

Aukų surinkta $200.00. 
Programą vedė dr. Broniu* 

Kasias. 
Minėjimą surengė vietinis 

ALT ir BALF 44 skyrius, ku
rio pirmininku yra Juozas Ma 
ceina. A. G. 

i » i « — • • • m m 

PLAST1C WAJLL T1LE 
19 c. už kv. pėdą 

P i lnas vonios a t r emontav i -
mas . 

FACTORY O U T L E T 
' 8610 8. Hals ted St. 

Kreipki tės į mūsų a r t imiau
sią r a š t inę — 

AU 7-7045 — E S 8-2144 
E D 4-0874 — H U 8-1422 

tenka pirmiau raštu susižinoti 
ar yra laisvų vietų. 

Jos adresas: , » 
Kneipp Springs Sanatarium 

Rome Glty, Ind. 
• - • 

DĖMESIO DIRBANČIOS 
MOTINOS! 

Gražiam privatiškam name; duos puiku, 
gyvenimą ir kamb. del vaiko; geriausias 
maistaa ir namuose mylimas prižiūrėji
mas; turite pamatyti įvertinti. 

FRont ie r 6-5327 

TELEVIZIJOS IR RADIJO 
TAISYMAS — PABDAV1MAS 

T4. : I> Auti be 6-6887 
DAINA TELEVISI0H 00. 
3120 So. Halsted Street 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME <NGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigia* 

2146 S a BO V N K AVE. 
Tai Vlrginia 7-7097 

• i 

N U O U Ž S I S K N f t J U S l V 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRV ODOS LIGŲ 

T»«\ kurie ksnCts nuo 8ENJJ. AT
VIRI r ir HKAUD21U ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai n*d*1i ir naktimi* mle-
gotfc nes ju. uą0«eneJuMloB žaizdos 
niettl Ir Hkamla. K&4 pabalinti ta 
niežėjimu ir Hkuudejtma. Menų at
virų Ar skaudančiu, žaizdų, uždėkite 
LKOl'l'O Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybe* palengvins jūaų skaudfcjl-
m a Ir galėsite ramiai miegoti nak-
lj Vartokite Ji taipgi nuo skan
džių nudegimu- Ji" taipgi pasalina 
niežėjimu Hgoa vadinamos PSOR1A-
8IH. Taipgi paAalina peršėjimą Ilgos 
vadinamos ATHLKTE'8 FOOT. »u-

n'aMtarpp\0rSų^,^?-d0yrar t S £ - % pastekelbkil* smulki* Kkelbimy 
vartoti nuo džliiHianėlos ir nuskilusios nkyriuje. Skelbimą galite perduoti 
o d W JIH yra gera gyduolė nuo t e Į e f o m i : V l r g i n i a 7 -6640 . 
visų išviršinių odos 
Hgnj. LEOVLO Olnt-
mejnt «utelka jums 
pagali-* nuo nuvar
gusių, perstsinu ir 
*tf^tn< lų kojų Legu-
10 Ointment yra pai • 

.duodamas po 14c , 
11 JR Ir M.5(1 Pirki
te vaistinėse rhu-ago 
ir apylinkėse Ir Mfl-
vvaukee. a r b a at
siųskite money or-
derj j — 

LEtiULO, Department D 
4*47 W Htb 81, Clc«ro 50, U. 

Jei turite parduoti ar iSnuomo-

A. A . 

J U L I A W A I C I K A U S K I E N f i 
(LIONO VINAITE) 

Oyvono 3440 G4tU l'laco. 

Mit't kovo (i d., )*J.')2, 8:60 
vai. vak., uuluuku.s pUučH mnž. 

Gimo LlstUVOje. Kilo i» ^Ma
žeikių apskričio, Viekšnių m, 

Amerikoje Išgyveno 48 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Leonui da«, iluMo 
tJtella strokes, lentas Josepii. 
du anūkai Ronuld Ir Hovvurd, 
du broliai Krank Ir John Leny 
vinai, ir jų šeimos, svogerUi 
Myholaa VaiOikauMkks, kiti gi
minės, draugai it pažįstami. 
Lietuvoje Uko aeauo Uršulė. 

Kūnas paftarvotua Jolui K. 
Ludeikio koplyčioje, 4G05 So. 
Hermltage Avo. 

Laidotuves įvyks antrad., 
kovo 11 d., 16 koplyčios 1:80 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčia, 
kurioje Jvyks gedulingos pa
maldos už velionės siela, l'o 
pamaldų bus nulydėta 1 šv. Ka 
zimloro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
Kimiuos, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti fiiosc laidotuvėse. 

Nuliūdę: V J I U S , l luktč, žen
tas, Anūkai ir kiti gimine*. 

la idotuvių direktorius John 
l<\ lOudelkls. Tel. YArds 7-1741 

20 METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

v t 
POVILAS PILKIS 

Vvs'Jl'r'tV-'"- B | i »B' 

H *~$«^ 
H L̂ sv. '̂ ^ îs^H^ f̂l - H 

HL ?^»^H ^ ¥#•'.* ^ | 

NuliūdV 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 11 
diena kovo, U)'A2 metais, sulau
kęs pus€s amžiaus. Glmes Ra
seinių apskr., Nemakščių pa
rapijoje, iMilvlČlų kaime. 

Paliko dideliame nulindimc 
moterį Joscphine, dvi dukteris: 
Eleną ir Christinų, seserį ir gi
mines. 

Liūdnai atminčiai mūsų bran
gaus vyro Ir tėvelio bus laiko
mos šv. Mlslos Gimimo Panelės 
šv. bažnyčioj, Marųuettc Parke, 
rytoj, kovo 11 d., l$5S metais, 
8 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines Ir draugus dalyvauti 
pamaldose. Už atsilankymą ta-
i a m e Širdingą ačiū. 

Kaip greitai prabėgo ta liūd
na valanda kaip mūsų tarpe ne
buvo mylimo vyro Ir tėvollo Po
vilo. Nors Jau dvidešimt metų 
praslinko . kaip mirtis atskyrė 
Tave is mfisų tarpo, mes tavęs 
negalime užmigt i , o tu. mūsų 
mylimas vyro ir mūsų brangus 
tč'vell, Ilsėkis ramiai ir lauk 
mūsų pas tave ateinant. 

lieka: MOT1C1US, DVI DUKTERYS, 
2BNTAB, SESUO IR GIMINftH 

» 9 

«»WČ^ 
A. A. 

STANISLOVAS GILVIDAS 
Gyveno 1638 So. fflth Ct., Cicero, 111. 

Mirė kovo 7 d.. L963 m., 2:40 vai. ryte, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje: kilo ift Mažeikių apskr., Sedos parapijos, Run-
kalnlB kaimo. Amerikoje Ifigyvono 47 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime brolio vaikai: Stclla VVolfe, 
Sophie K rausė, ir jų .šeimos, ir Bruno Gilvldas, švogerka Sofija 
Saulis ir svogeris Julius; giminaičiai: Konstancija Venckus ir jos 
vyras Stanislovas ir Jų šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė" prie šv. Vardo ir Gyvojo Rožančiaus Draugijų. 
Garbes narys šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Ir Labdarių drau
gijos. 

- Kūnas pašarvotas Antano B. Potkaus koplyčioj. 1410 South 
M'th Ave. Laidotuvčs įvyks antradlenj, kovo 11 d., 1952 m., 16 
koplyčios S::U> vai. ryto bus atlydėtas J Šv. Antano parapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už vellonles sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę: BROLIO VAIKAI. ŠVOGERKA IR KITI GIMINfiS 
Laidotuvių direktorius Antanas B. Petkus, tel. TOvvnball 3-

21 (iii 

TROOST-PACHANKIS MONUMENTS 
CHK.'AGO'S MOST BKAt'TIKITf, SHOVVROOM 

6819-21 South We»tern Ave. GRovehM 6-3745 

Chicagos Vienintelis 
Lietuvis Savininkas 
•lolui W. Pachankis 

(Patch) 

Ziuoues Su Geru Skoniu 
Užsako Paminklus Pas 

PACHANKl 
Open Sundays 

9:00 toy6:00 P. M. 
Kvenings By Appointmcnt 

Buy Direct From 
Manufacturer and Save 

Automobile trausportation to 
and t'ioiii our sho\vroom ahvays 

avallable. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 Wes» l l l l h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Miesto 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 SO. VVKSTEKM AVE., CHICAGO, tLL. 

I'olefonas GKOVKUILL 6-0142 
1410 SO. 50TH AVE., CICERO, UJU. 

Telefonas TOYVNHALL 3-2109 
KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALASE 

ANTHONY B. PETKUS 
: 

elolin V. Eutteikfc 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. Y A r d s 7-1741-2 i r B l shop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia Rvenue 
Telefonas B l s h o p 7-9719 
AMUULANCE D 1 E N * I R N A K T | 

L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. \Vestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gauaime 
koplyčią arčiau josų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CfllCAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarnavi- ^ ^ ^ ^ 
inas y r a telkiamas J&& ^ f i k M «* turime koplyčias 
diena i r nakt* Rei- « ^ v W O s C 

k a l e , Saukite itoselaudo dalyse 1 r 
tuojau p a t a r-
imujam. 

UCHAWICZ IR SŪNUS 
2814 W. 23rd ^LACB Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman ft-1270 

~ PETRAS P. GURSKIS ~~ 
659 W. 18th STRKET Tel. SEeley 8-5711 

ALFREDAS VASAITIS-YANCE 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tei OLymplc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephone: YArds 7-1911 

> 

» • 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICIflGAN AVE. Tel. PUllman 5-9661 

8807 8. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-1188,-1189 

JULIUS MULEVIČIUS 
4848 S. CALIFORNIA AVE. Tel LAfayette 8-8572 

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

* M 

ition, kur kiekviena 
States Government. 

REIKALl 

• A ^ S M S I J ? ! ^ . ^ , , • , 
AVIMĄ. 

tykite su muml 

Uovehill (J-7575 
9 ry^o iki 2 po p)«.tu. 

' • 

file:///Vestern
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, 'CSICAGO, ILLINOIS 

,mm ,i>^fcM^w 

Pirmadienio, kovo 10, 1952 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

—Dr. Kazys M omenis 
š. m. sausio menes] išlaikė 
Illinois valstybės medicinos 
egzaminus ir gavo praktikos 
leidimą. Jis yra vidaus ligų 

X Pre.1. B. Urba, &v. Jur
gio parapijos klebonas, Fe
deracijos Chicagos apskri-1 specialistas, buvęs Vilniaus 
ties konferencijoj skaitys pa j universiteto adjunktas, 2-os 
skaitą tema „Katalikiško-'Vilniaus universiteto vidaus 
šios akcijos reikalai", o adv. 
Repšys __ "Amerikos lietu
vių katalikų reiškimasis po
litiniam gyvenime". Be to, 
dar bus paskai ta ir Jaunimo 
klausimu. Konferencija į-

ligų klinikos dėstytojas ir 
vedėjas, visą eilę metų dir
bęs vidaus ligų gydytojo 
darbą Klaipėdos, Kauno ir 
Vilniaus Laetuvos Raudono
jo Kryžiaus ligoninėse, taip-

vyk3 kovo 23 d. šv. Jurgio | pat vertęsis intemisto prak-
parapijos salėj. Viso s drau- tika Klaipėdoje ir Vilniuje, 
gijos prašomos rinkti atsto- Tremtyje, Vokietijoje bu
vus, vo UNNRA ir IRO gydyto-

/ Kun. J. Marčiulionis Jas (medical officer, class 
prieš porą mėnesių atvykęs j II). kartu būdamas DP Ge
is tremties, pasilsėjęs ir pa 
sisvečiavęs pas savo gerus 
iš Lietuvos prietelius, Kui-
nių ir Steikūnų šeimose, šio 
mis dienomis dvasinės vy-

neral Hospital VVuerzburge 
direktorius ir v idaus l igų 
skyriaus vedėjas. 

Pastaruosius 3 metus be 
pertraukos dirbo' East St. 

riausybės paskyrimu išvyko j L°uis ir St. Louis ligoninė-
pastoraciniam darbui 
Francisco, Calif. 

j San 

X Chicagiečiu aukos. Bal-
fo centre š. m. sausio mėn. 
gautos sekančios chicagie-
čių lietuvių aukos: Spiegei 
firmos darbininkų $16, Br. 
Peltakio (transp.) $42.32, 
Balfo 5 skyr. $951.80, A. Pa 
žuolio $2, Balfo 4 skyr. 
$102.20 ir V. Radžiaus $23. 
Iš Chicagos kaimyno — 
Rockfordo Balfo skyriaus 
$100. 

X Cap. Wm. Balswick re
komendacija policijos virši
ninkas suspendavo Stock 
Yard nuovados kapitoną Ar 
thur Kutt dėl neprižiūreji-
mo tavernų, kurių viena bu
vo atdara 3:30 vai. ryto, o 
kitoj — ruošiami azartiniai 
lošimai. Kapit. Wm. Bals-
wick yra vienas policijos vir 
šininko padėjėjų detektyvo 
pareigose. 

Matas Zizas, vienas iš 

se. 
— Vincas Knoižys iš Nor-

wood, Mass., Amerikos Le
giono Norfolk apskrity pa
skelbtam studentų kalbėto
jų konkurse laimėjo pirmą
ją vietą. Ji s dalyvaus tos 
apskrities paskutiniajame 
kalbėtojų konkurse kovo 16 
d. 

— "Paprastas pilietis \ 
Taip yra pasivadinęs vienas 
bostonietis, kuris dažnai au
koja likusiems Vokietijoj 
tremtiniams sušelpti. Vasa
rio mėn. jis vėl tam reikalui 
paaukojo $20. 

— Prel. J. Lipkaus, lietu
vių parapijos Grand Rapids, 
Mich., klebono vardinių pro
ga, kovo 16 d. ruošiamas va
karas, kurio programoj bus 
operetė ,,Baltos cigdnės". 

— J. J. Černiauskas Anso-
nijoj, Conn., yra paskirtas 
teisėju. Vyčių kuopa, kurios 

DID. BRITANIJOJ 
— In/. Giriiinas su žmona, 

buvę aktyvūs DBLS Bir: 

tninghaino skyriaus nariai, 
išvyko j Kanadą. Ciiriūnie-
n£ buvo nuolatinė Motinos 
'dienos minėjimo paskaitinin 
kė. ftacta apsistoti Tbronte, 

— ĮlrbditfMa HU žmona, bu
vę aktyvūs DBLS Coventrio 
skyriaus nariai pasižymėję 
kultūriniam veikime, išvyko 
į Montrealį, Kanadoj. 

BELGIJOJ 
— Račkauskui išvykus j 

JAV, Pommeroel apylinkės 
lietuvhj reikalams vesi i iš
rinkti Vaičiūnas ir Jančys, 
o kun. J. Arar.tiusko vietoj 
kapelionu liko kun. J. Dėdi
nas. 

— Žvirgždim; s e i m ą 
Zwartberge užsiima karve
lių auginimu. Pernai laimė
jo keletą nemažų premijų. 
Paskutiniuoju laiku žvirgž-
dinai susilaukė dukrelės. 

ŽINIOS IS TREMTIES 
ML 

Daugumas M a/ 
veikėjai yra emigravę m& ^ mažlieiuvių spauda, ir Pasitraukia Sveikatos 

kiti reikalai. Tr por paskuti-! Departamento viršininkas 
nj vasario 10 d, Iradic.nj Vii', hie l . ivos 

žymiausiij veikėjų juu yra 
emigravę svetur. Paskiau
siai j JAV IŠVyltO i J' A. Pus-
kepalai lis, ypač rūpinęsis 
Maž. Lietuvos spauda. Ga
vus stambesnę Vliko para-

i mą, leidžiamas neperiodinis 
vokiečių k. "Unsere Slim-
me 

<< 

.«» 

Keleivis" norima padary 
ti periodiniu, o jį dabar vie
toj A. Puskepalaičio imasi 
redaguoti H. Jaku/aitis. 

Iš le i s tas Lietuvininkų Ka 
lendorius 1952 m. Ateity no
rima leidybinę pusę sutvar
kyti formaliai ir pastatyti 
ant kojų, padaryti nuolati
nę, periodiškai pastovią. 

Iš žymesnių Maž. Lietu
vos ir Klaipėdos krašto vei
kėjų Vokietijoje yra likę, be 
E. Simonaičio, dar doc. M. 
Brakas, kuris tuo atveju, 
jei V. Taryba išsikeltų į Pa-

— Kun. J. Dainausko rū- j ryžių, turės ten taip pat 
pėsčiu Vasario 16 proga drauge vykti, buv. guberna-
Briuselio prancūzų radiofo- torius, L. R. Kryžiaus val-
nas vasario 20 d. davė lie- dybos narys ir reik. vedėjas 

„ . . , jis yra pirmininku, jam pa
žymiausių Chicagoj naujų b u v o g u r u o _ 

šus banketą. 
— Kun. Juozas Alksnis 

paskintas administratorium 
Fatimos Marijos parap. Shel 
by, Mich., kur bus statoma 
nauja bažnyčia. 

namų statytojų (pietvakari 
nėj miesto daly), grįžo iš 
Floridos, gražiai saulės nu
bučiuotas. Jo namų staty
boje dirba visa eilė ir gerų 
lietuvių mūrininkų, stalių, 
elektros technikų ir kitų a-
matininkų, kurių rankomis 
nauji namai dygsta, kaip 
grybai po lietaus. 

X Della ir Jonas Kalvai
čiai, gyv. 3304 West 60 
Place, šventė 25 metų vedy
binio gyvenimo jubilėjų. Ju
biliatai yra susipratę lietu
viai, remia katalikiškus ir 
tautiškus reikalus, taip pat 
pavyzdingai lietuviškoje 
dvasioje išauginę vaikus, ku 
rie jau vedę. 

Trys naujausieji sve
čiai iš Lietuvos: kap. L. Ku-
blickas, J. Grišmanauskas ir 

E. Paulauskas kovo 16 d. 
2:30 vai. popiet Šv. Pranciš
kaus parapijos salėj Ind. 
Harbore kalbės apie dabarti 
nę padėtj Lietuvoje. 

X Ant. Adomėnas, pra
eitą mėnesį atvykęs į JAV, 
kurį laiką buvęs New Yor-
ke ir Worcestery (Mass.), 
persikėlė į Chicagą ir čia su 
siradęs darbo žada įsikurti. 

X Jonas Prakapas, „Tė
viškės Žijburių/', išeinančių 
Kanadoj, administratorius, 
keletai dienų buvo atvykęs į 
Chicagą. 

Iz. Mot ei kai tie nes ir J. 
Rajauskaitės rečitalio-kon-
certo biletai gaunami „Drau 
go" administracijoj ir pas 
kitus platintojus. 

— Dr. M. GrendaI, lietu
vis, yra garsus Bostone chi
rurgas ir miesto ligoninės 
štabo narys. 

KANADOJ 

— Vysk. V. Brizgys, vyk 
damas iš Chicagos į New 
Yorką, buvo užsukęs į To
rontą. 

tuviškos muzikos valandėlę. 
15 min. per radiją girdėjos 
lietuviškas žodis. 

KOLUMBIJOJ 
— Agr. Jonas žadeikis, at 

vykęs iš Romos, tvarko ne
toli Bogotos esantį ūkį, sa
vininko pirktą prieš 2 me
tus. Ūkiui naujose sąlygose 
vadovauti esą nelengva, nes 
tenka „persiorientuoti" prie 

naujų galimybių ir sąlygų. 
20 hektarų ūkio savininkas 
išlaiko 8 karves, 1 arklį, 2 
šunis, o darbams talkinin
kauja 3 darbininkai, ūkve
dys turįs būti kartu ir ve-
terinorius — prižiūrėti ir gy 
dyti susirgusius gyvulius. 
Tačiau sumanus ūkvedys U* 
kiši panaudoti lietuvišką pa 
tyrimą ir pakelti ūkio našu
mą. 

Kaiminystėje gyvena ūki
ninkas Jonas Kazakevičius, 
kurs verčiasi rožes auginda
mas. Vokietijoje jis gyveno 
Augsburge, Freiburge ir ki
tur. 

AUSTRALH0. 

Australijos lietuvių gy 
veninio albumą — istoriją 
vaizduose — pirmoji sukru
to sudaryti Adelaidės Lietu
vių Bendruomenės valdyba, 
paragindama tautiečius pri
siųsti nuotraukas iš sutar
ties atlikimo laikų, dirbant 
tolimose vietovėse, prie sa
vų namų statybų, gyvenimo 
stovyklose, be to, ir iš kul
tūrinės bei organizacinės vei 

VVinnipego laikraščiai, klos, k. a.: vienetų, prezi-
plarčiai aprašė vietos lietu 
vių Lietuvos nepriklausomy 
bes minėjimą, o „Free 
Press" vasario 16 d. ant sa
vo vėliavų stiebo buvo iškė
lęs Lietuvos vėliavą. 

— Lietuviai dirbą Stelco 
b-vės Cold Mill skyriuje Ha
miltone Vasario 16-tos pro
ga keliems viršininkų įteikė 
po vaizdų knygą „Our Cont-
ry Lithuania" su atitinka
mu anglų kalba tekstu. 

— Liet. Org. Kotn. Mon-
trealy 1951 m. spalio, lap
kričio ir gruodžio mėn. pi
nigų rinkliavoj Vokietijoj pa 
silikusiems lietuviams šelp
ti surinko $398.12. 

— Solistas B. Marijo&ius 
Kiwanis organizacijos To
ronte suruoštame dainavi
mo konkurse laimėjo pirmą 
premiją. Toje grupėje daly
vavo 16 dainininkų. 

diumų bei valdybų nuotrau
kas. 

— Statistika, paskelbta 
„Australijos Lietuvy", ro
do, kad 1951 metais Pietų 

į Australijoje iš apie 200 lie
tuvių: susituokė 16, iš ku
rių 4 vyrai vedė ne lietuvai
tes; gimė 25, mirė 5, iš ku
rių 4 pačiame subrendimo 
amžiuje (daugiausia moto
ciklų katastrofose), gi vie
nas asmuo mirė, sulaukęs 
75 metų. 

— ALK D-jos centro val
dyba svarsto pasiūlymą įs
toti akcininku į Sydnėjuje 
veikiančią pirmąją lietuviš
ką spaustuvės b-vę „Min
tis". • 

— Šachmatų meisteris Ro 
manas Arlauskas su Vijole 
Garbaliauskaite sukūrė A-
delaidėje lietuviškos šeimos 

V. Gailius, pradėjęs dirbti 
prie LE radijo Muenchene 
V. Banaitis, Zubaitis ir kt. 
MLT atstovas Vliko V. Ta
ryboj M. Brakas per Poli t. 
Komisijos posėdį yra pareis 
kęs, jog savo darbą, kiek jis 
liečia Maž. Lietuves reika
lus, iš nė vienos grupės ar 
kovos sąjūdžio jokių kliūčių 
nesutinka. Kaip tenka pa
tirti, net tarp pačių kai ku
rių mažlietuvių veikėjų e-
sama nuomonės, kad dabar
tinėmis sąlygomis M. Lietu
va į Vliką neturėtų eiti, nes, 
viena, jos darbui kliūčių fak 
tiškai nesutinkama, o antra, 
ir pačiam ML reikalui pa
kenktų, jei jie ryžtųsi kiek
viena kaina veržtis į Vliką. 
Negera, kad lygiai visiems 
rūpimą Maž. Lietuvos rei
kalą kai kurios partijos ar 
grupes nori panaudoti tam 
tikromis polit. situacijoms 
sudaryti ir tuo titulu pra
vesti ne specįfinius Maž. 
Lietuvai reikalus, bet savo 
politinius ar partinius sam
protavimus, nepriimtinus ki 
toms grupėms ar kovos są
jūdžiams. Dėl to gali tik nu
kęsti Maž. Lietuvos reika
lai, juo labiau, kad dabarti
nė padėtis nekliudo jos at
stovui V. Taryboje aktyviai 
reikštis visa apimtimi Lie
tuvos laisvinimo darbe. Fak 
tiškai tas bendradarbiavi
mas vyksta geriau, negu 
tam tikra spauda stengiasi 
jį pavaizduoti. Vliko remia-

ko priėmimą Reutlfv.gene 
tarp kihj svočių taip pai da 
lyvavo M LT prezidiumo na
riai E. Simonaitis su V. Ba 
naičiu. 

Ir tarp vokiečių pasitaiko 
žmonių, kurie siūlo lietu
viams, nors tuo tarpu dar 
neoficialiai, bent per atski
rus veikėjus, užmiršti skir
tingas nuomones, paskelbti 
vieni kitiems taiką ir kovoti 
drauge prieš bendrą priešą 
— bolSeviku.s. l i e t u v i a i š iuo 
atžvilgiu yra visados buvę 
korektiški ir nuosaikūs. 

Nemano emigruoti 
Erd. Simonaitis, dabarti

nis MLT prezidiumo pirmi
ninkas, niekur nemano emi-

Dr. I f. N. Bundesen, Chi
cagos Sveikatos Departa
mento viršininkas, po Cook 
apskrities grand jury tardy
mo arklienos mėsos skanda
le, pasitraukia iš savo pa
reigų, kuriose išbuvo apie 
20 metų. 

Tuo pačiu metu valstybės 
gynėjas praneša baigiąs ras 
tais departamente arklienos 
mėsos rekordais sudaryti by 
lą dr. Bundesenui į teismą 
patraukti . 

Taip pat nuo balandžio 1 
dienos rezignuoja Frank An 
nunzio, 111. Darbo Departa
mento direktorius, kuris, 
kaip iškelta aikštėn, pasku-1 toras Rudnickas 
tiniuoju metu buvo daiinin- j Kristine Čekelytė 
ku draudimo firmos Anco, 
Inc.. vadovaujamos pirmos 

m%ų $EIMA 
Adolfas ir Adelė Jonai

čiai, gyv. Grand Rapids, 
Mich. (1565 Quarry Ave. N. 
W.) vasario 36 d. susilaukė 
sūnaus, kur) pakrikštijo Hen 
riko vardu. 

Užbaigiant mėnesioMaiką, 
Toronto lietuvių bažnyčioj 
susituokė: K. Starinskas su 
I. Beržinskaite, J. Sakalaus
kas su Z. Linartaite, L. fteš-
kus su A. Juraityte, A. Gry
bauskas su S. Mironaite, V. 
Jonynas su M. Mazarkevi-
čiūte, M. Žaliauskas su M. 
šabonaite, V. Petkevičius su 
L. Maenpaa, V. Kairys su I. 
Račkūte ir Z. Oerkauskas su 
B. Vaitkevičiūte. 

Pakrikštyti: Julius Ramu 
nas Barkauskas, Jonas Vik-

ir Alma 

gruoti ir lieka Vokietijoj, | apylinkės (ward)/ald. John 
nors dėl jo išvažiavimo vo
kietininkai butų net paten
kinti. Jis pasiryžęs mažlie
tuvių globos ir šalpos veiklą 
dar daugiau sucementuoti ir 
fronto Europoje neapleisti. 
Vokietininkams įskundus, 
prieš kiek laiko vokiečių įs
taigos nutraukė Erd. Simo
naičiui pensijos mokėjimą, 
aiškindamos, kad jis buvo 
uždarytas į kacetą ne dėl to, 
kad jis kovojo prieš nacio-
nalsocializmą, bet dėl to, 
kad. esą, kovojęs prieš vo-
kietybę. Su tokiu nutarimu, 
be abejo, E. Simonaitis ne
sutiko ir kreipėsi į kompe-

D'Arco, vieno vadų politikie 
rių West Sido bloko. Kaip 
žinoma, to bloko įstatyti dar 
bininkai į miesto ir apskri
ties įstaigas dabar skrynin-
guojami ir dykai gaunantie
ji algas metami lauk. 

Reikalingi statistika), 
inspektoriai 

Įvairioms federalinėms a-
gentūroms Washingtone rei 
kalingi statistikai, matema
tikai, analistai tabako in
spektoriai ir /ėmės ūkio mi
nisterijai produkcijos bei 
prekybos administratoriai į-
vairiose valstybėse. Mstinė 

SOPIIIE B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

IS WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8:4:') iki 9:30 vaj. ryte 
ŠESTAD. 8:30 iki 9:30 vai. ryte 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
iii tos pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chirago 29, III. Te l HFmlock 4-2413 

tentingasįstaigas, kad jam j afga~~nuo f7,ow~uTf $10300 
padarytoji skriauda būtų a 
titaisyta. Galutinis spren
dimas turės netrukus pa
aiškėti. 

— Balfo įstaigoms Vokie
tijoj persiorganizuojant ir 
keliantis visoms į Hanoverį, 
buvo kiek susitrukdęs šal
pos, ypatingai rūbų skirsty
mas. Balfo šaipos skyriaus 
vedėjai Onai Kolešinskaitei 
išvykus į JAV, jos vieton 
paskirtas L. Kalinauskas. 

Blankų egzaminams gali
ma gauti rašant į: U. S. Ci-
vil Service Commission, VVa-
shington, D. C. 

I ' V I I I s K l M I M \ N 

Pajieškau Antano Jonaičio nesenai 
atvykusio ift Kolumbijos j JAV. Jl8 
pats arbn žinant loji apie jj praSomi 
parašyti 

SALOM iMAi VIDž/lt NII0N EI, 
151(1 S. ltklgeway, 

CHICAOO 215. Iii. • 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMU 

ir Įvairiu daiktų pervežimus 
Taip pat persiunčiame j užsienį 

pakietelius jvairaus maisto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-3245 

MVARBVg I 'KAMŠIMAS 
Jei kas ttirttų kokiij pretenzijų 1 
a. a. kur., pivk Juliaus .Maeejausko, 
buv. I.OH Arte les Lietuvių Para
pijos klebono, mirusio 1947 m., pa
likimą, prašoma skubiai raftyti (ang
liškai) Šiuo adresu: Mr. H. J. Ca-
shiu, 702 W. I. Hollingsu-ortli Hulld-
\ng, «00 So. llill St., l/os Angeles 
14, Onllf. 

(H. J. CaNhin, Adv.) 

DfiMESIO! Df iMEŠIO! 
Dabar galima gauti GAVfiNIAI 

\ isij lietuvių mygiamus 

STACIJOS IR GRAUDŪS 
V E R K S M A I 

Atspausdinta iš RAMYBE JUMS 
68 psl. —- ~ 20 centu 
Užsakymui •ItjiKUt tuojaui: 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. , 

G E L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE IŠ GU2AUSKŲ 

6901 S. Wentworth Ave. 
Beverly Hills Florai Co. 
STtnvart 8-9464 HUdsoii 1-2884 

l '/.sakykite reikalingas un^U^ dabar, 
mes atvežamo greita}, Krosniamu 
anglys, apAUdymv) anKlys, alyvines 

Į anglys, alyvinis apšildymas. Atveža-
I me j bent kuriu dali miesto ir prie
miesčiu. 

Šaukite mus prieš perkant. 
JOHN HERRIG C0AL C0. 

Įąteigta 1919 m. 
1129 No. Hooker St. 

tel. MI 2-3536 

CONRAD'AS — 
FOTOGRAFA8 

( Lietuvis) 
Moderniškai {rengta 

vieta (vairiom nuo
traukom. Specialybe 
— ve.stuvCs. Jaunave
džiams duodama pui
ki Ir brangi dovana. 
Sii/iniiigns Ir gražiai 
atliktas darbas. • 
414 W. <t:trd KTREItt 
Tel. ISNg. 4-BH8K ar 

i:.\g. 4-5840. 

LULUFU 
?& 

Tuck Pointing Biznyje 
I 0 N A S C 0 N R A D 
Atnaujinanti uusblBve;»uhJ namu. Sf 
pildome flotaus išplautus plytų tar 
pus. Taip pat pataisome kaminus IT 
apie „langu*. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui prt 
6jus kreipkitės- J . CONRAD, 6243 
Sow Arteslan AT©. GKovebUl «-41M. 

TIKTAI Jt tS 
patys galite 
Įsitikinti, kad 

Z-G ŽOLIŲ 
ARBATA 

No. 17 
yra nuostabi ir puikiai stiprinan
ti, bendrai stiprira skilvj, regu
liuoja ir s u v a r k o — kai tūkstan
čiai patenkintų vartotojų yra apie 
tai pranešę mums 'r savo drau
gams. 
JEIOU esate išbandę visus kitus, 
PABANDYKITE GERIAUSIUS. 
.lOKIŲ CHEMIKALU — JOK11, 
MINERALU, tiktai PAČIOS GAM 
TOS grynos žoles — 21 Įvairi rū
šis sumaniai sumaišyta i viona 
paslaptinga formulę, kuri stipriai 
tebestovi per daugel metų. 
Kaina $1.12 už didelj pakeli. Su 
taksais ir prisluntimu. 
Reikalaukite NEMOKAMO, sąrašo 
mūsų kitokių sutaisytų žolių. 

Z-G STJINIS C0MPHNY 
2822 ARCHER AVE 

CHICAOO 8, 111. Dept. R. 

STATYBAI IR NAMV 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RČftlV 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

S T A S Y S L I T W I N A S . Prez . 
S039 So. H A L S T Ė D ST. 

Tel. Vletory 2-1272 
APKAINAVIMA IR PKKKiy PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

KAšTI N R ATIDARYTA kasdien nur 
S vai. ryto iki 6 vai. vakaro ii 
šeštadieniais iki 3 vai. vakaro 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAiayette 3-2022 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas /movus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo • pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiky mokslui, įsigijimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis. 
PratlSk taupyti šiandien! 

MUTUAL 
ĄHt> I O A H 

Vi >i\ti I M V A,UA.I»'.» A." 

V. 'iv. trttjŲ* k»n »U»'**«*1 h>> 
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