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SUTARČIŲ RUSIJA 
Suomijos raudonieji turi ginčų 

JUOZAS LINGĮ S 
Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Neperseniausiai Suomijoje didelį dėmesį atkreipė vieno iš ži
nomiausių „liaudies demokratų" žurnalistų filosofijos magistro 
Raoul Palmgren atleidimas iš komunistų oficiozo Vapaa Sana vy
riausiojo redaktoriaus pareigų. 

Pagal Vapaa San, Palmgren 
pereina į „kitą veikimo sritį". Jį 
pakeitė redakcinės tarybos na
rys rašytojas Jarmo Pennanen, 
kuris, pagal Helsinkio spaudą, 
atstovauja Maskvai ištikimesnę 
liniją. Palmgren buvo puolamas 
vadinamųjų tikrųjų komunistų 
už jo liberalines bei buržuazines 
tendencijas kaikuriais kultūri
niais klausimais. 

To įdomaus redaktorių pasikei 
timo fonas yra sujudimas Suo
mijos komunistų sluogsniuose 
dėl kultūrinės politikos ir dėl 
veiklos verbuojant partijon žmo
nes intelektualų tarpe. 

Iš viso, reikia pasakyti, kad 
Suomijos komunistų partijoje 
ėjo ir tebeina vidaus nesantaika 
dėl valdžios. 2inoma, čia tokių 
įvykių, kaip satelitų bloke, lauk 
ti netenka. Vilko bilietai išrašy
ti, bet, išskyrus gal minėtąjį 
Palmgren, labai nereikšmingoms 
asmenybėms. 

Komunistų partijoje grumiasi 
keturios grupės: 1. iš senų laikų 
komunistai, Suomijoje išlikę; 2. 
emigrantiniai komunistai, kurie 
po 1920 m. pabėgo į Sovietų Są
jungą ir 1944 m. vėl grįžo atgal 
į Suomiją; 3. saujelė labai jauno 
elemento, kuriuos partija savo 
pinigais išleido į mokslus ir 4. 
paskiri radikaliai nusiteikę kai
rieji, kurie mėgina išlaikyti liau
dies demokratinę - socialistinę 
vieningumo liniją. * * 

Aršiausią elementą, nuolat 
nerimstantį, sudaro antroji gru
pė, kuriai vadovauja trys asme
nys, visi trys buvę anos garsios 
žiemos karo Kuusinen vyriausy
bės nariai — Armas Aikia, ne
nusisekęs poetas ir per karą ra
dijo agitatorius Maskvoje, Thu-
re Lehnen, raudonasis generolas, 
barikadinio karo specialistas ir 
Inkeri Lehtinen, Hertta Kuusi
nen asmeninė konkurentė. 

Kai šie asmenys 1944 m. grįžo 
atgal į Suomiją, jie tikėjosi, kad 
komunistinis pučas pavyks vie
nu rankos mostelėjimu. Kaip so
vietų piliečiai jie negalėjo viešai 
dalyvauti politiniame gyvenime, 
nors kelis kartus prašė sugrąžin
ti jiems Suomijos pilietybę. Jie 
nuolatos puolė vietinius komu
nistus už jų tariamą nerangumą 
ir mėgino pakišti koją tiems, ku
rie sekė tautinę parlamentinę li
niją. 

Trečioji grupė dar ligi šiol ne
išmėginta ir be praktikos, bet 
jau mėgina alkūnėmis veržtis 
pirmyn. 

Palyginti Suomijos komunis
tų su sovietų satelitų kraštų ko
munistais negalima, nes Suomi
jos komunistai jau ketveri metai 
nustumti į šalį nuo vyriausybės. 
Dar 1948 m. buvo Suomijos ko
munistai stipriai įsitvirtinę su 
Leino kaipo vidaus reikalų mi-
nisteriu. Gandai apie planuoja
mą komunistų pučą privertė tuo 
laikinę koalicinę vyriausybę ap
karpyti Leino teises. Jo pašali
nimas, kuris iš dalies priklausė 
ir nuo Leino baisaus girtavimo, 
buvo sunkus smūgis komunis-
tams. 

Ligšiolinė Suomijos komunis
tų taktika buvo streikais parali-
žuoti gamybą ir karo nuostolių 
mokėjimą, bet po 1950 m. užėję 
geri laikai sustabdė streikus. 
Ūkio konjunktūros pasikeitimas 

paskutiniu laiku vėl išjudino ko
munistus, bet dabar jiems nėra 
jau taip lengva privilioti darbi
ninkus streikuoti, nes šie žino, 
kad daugelis įmonių būtų labai 
dėkingos, jei darbas sustotų. 

tfeigu dabar vyktų politiniai 
rinkimai, tai komunistams gal 
pavyktų prisimedžioti balsų, bet 
šiemet rudenį vyks tik savival
dybių rinkimai, o rinkimai į sei
mą bus tik 1954 m. 390,000 bal
sų 1951 m. ir 43 vietose seime 
tai nėra skaitlinės, pro kurias 
būtų galima užsimerkus praeiti. 
Klausimas tik, kiek iš tų balsuo
tojų už komunistus tikrai klau
sytų komunistų ukazų, jeigu prie 
to kartais būtų prieita.. 

Toji Suomijos komunistų taip 
menka įtaka politiniame gyveni
me daugiausia priklauso nuo to, 
kad komunistinė sirenų daina ne 
randa jokio atgarsio intelektua
liniuose sluogsniuose. Komunis 
tams reikia tenkintis negabiais, 
neišlavintais asmenimis, išsky
rus, žinoma, Hertta Kuusinen, 
kuri priklauso pirmaeilio išsila
vinimo asmenų grupei. 

Sekasi išlipusiems 
Indokinijoje 

SAIGON, vas. 3. — Indokini-
jos Quinhon uoste išsikėlusios 
prancūzų karinės pajėgos jau su
ėjo į sąlytį su priešu ir sumaži
no priešo spaudimą į Ankhe tvir 
tovę, užimdamos Deo Mang at
sparos tašką, kuris buvo seniau 
prarastas. Aplink užimtą Quin-
hon miestą jau išvalytas dido
kas ratas. 

Formozai grąžina veikimo laisvę 
Didins P. Korėjos kariuomenę. — Padės vienyti Euro
pą. _ Mokesčius mažins tik biudžetą subalansavus.— 

Panaikins ūkio kontroles 
VVASHINGTON, vas. 3. — Savo kalboje kongresui prez. Ei-

senhoweris vakar pranešė, kad pasiūlys kongresui deklaruoti at
sisakymą nuo visų su Sov. Rusija padarytų slaptų susitarimų, ku
rie padėjo Rusijai pavergti kitas tautas. 

Nebuvo paminėtas tų susita 

Valstybės sekretorius Dulles ir užsienio pagalbos administratorius Stessen baigė misiją Italijoje ir 
atvyko į Paryžių. Juodu aerodrome susitiko Nato karinių pajėgų vadas gen. Ridgway, Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras Bidault ir JAV ambasadorius Paryžiuje James Dunn. Dulles atvykęs 
pareiškė, kad jo kelionės tikslas yra užtikrinti JAV ir Prancūzijos bendradarbiavimą. (INS) 

Sovietų planai % 
Rytų Vokietijoje 

BERLIN, vas. 3. — Nuo 1945 
m. iš rytinės į vakarinę Vokieti
ją atbėgo 1,764,000 žmonių, ne
skaitant tų milionų, kurie buvo 
išmesti, JAV, Anglijai ir Pran
cūzijai sutikus, iš tų vietų, ku
rios paliktos Lenkijai adminis
truoti ir kurių vėliau komunisti
nė R. Vokietijos vyriausybė am
žinai atsižadėjo Lenkijos naudai. 

Manoma, kad dabar tyčia gąs 
dinami gyventojai, kad bėgtų 
lauk iš sovietų zonos, nes jų vie
tos esančios rusams ir azijatams 
numatytos. Kancleris Adenauer 
per radiją tas sovietų intencijas 
pranešė rytų Vokietijos vokie
čiams ir ragino juos laikytis įsi
kibus savo žemės. 

Adenauer taipgi prašąs Kana
dos vyriausybės įsileisti tam tik
rą skaičių vokiečių ūkininkų Ka 
nados žemės dirbti, bet jie vėliau 
bus grąžinti Vokietijon rytinę 
jos dalį išlaisvinus. 

Estai sudarė egzilinę vyriausybę 
Rengiasi išrinkti naują prezidentą 

Estijos prezidento pareigas einąs August Rei sudarė Estijos 
egzilinę vyriausybę. Paskyrimo aktas įvyko Osloje, Norvegijoje, 
o ne Švedijoje, kur pats Rei reziduoja. 

Vyriausybėn paskirti 

Dramos veikalų konkursas — 

Škėma ir Laucius laimėjo premijas 
Pirmoji premija 500 dol., o antroji 300 dol. — Reko

menduoti dar keturi veikalai 
Kultūros Fondo skelbtojo dramos veikalo konkurso pirmąją 

premiją laimėjo rašytojas Antanas Škėma, o antrąją — rašytojas 
Stasys Laucius. 

Konkurso Jury komisijos po
sėdis įvyko Chicagoje vasario 1 
d. Komisijai pirmininkavo Kul
tūros Fondo pirmininkė Aldona 
Augustinavičienė, specialiai at
vykusi iš Clevelando, sekretaria-
vo rašytojas Stasys Tamulaitis. 
Komisijon dar įėjo rašytojas 
Aloyzas Baronas ir aktoriai Sta
sys Pilka bei Vytautas Valiu
kas. 

Konkursas laikomas ypatin
gai pavykusiu, kadangi jam pri
siųsta net 23 veikalai ir didžioji 
jų dalis yra žinomų literatūros 
žmonių plunksnos darbas. 

Komisija sutarė pirmąją pre
miją 500 dol. paskirti už veikalą 
„Pabudimas", o antrąją 300 dol. 

ANTANAS ŠKĖMA 

premiją už veikalą ,,Ponios 2yd-
rienės bendrabutis". 

Pirmojo veikalo autorius pa
sirodė esąs rašytojas Antanas 
Škėma, o antrojo — rašytojas 
Stasys Laucius. 

Be to, ko
misijos atžy
mėti ir reko-
m e n d u o ti 
dar šie vei
kalai: Ožka
barzdžio ,Ka 
narėlė', Nijo 
lės „Vienas 
ir kiti", VI-

STASYS LAUCIUS 

minis-
teriu pirmininku ir vidaus reika
lų ministru — Johannes Sikker 
(mažažemių partijos), užsienio 
reikalų ministru Aleksandras 
Warma (liberalas-demokratas), 
finansų ministru **• Mihkel Truu 
soot (agraras), žemės ūkio To
nis Kint (agraras) ir švietimo 
ministru — Gustav Suits (sočiai 
demokratas). 

Rei yra seniausias iš paskuti
niosios konstitucinės Estįios vy
riausybės narių. Pagal Estijos 
konstituciją prezidento funkci
jos ,jeigu jis šešis mėnesius ne
galėjo jų vykdyti, pereina am
žiumi vyriausiam vyriausybės 
nariui. Ta teise pasinaudodamas 
Rei ir paskyrė Estijos egzilinę 
vyriausybę. 

Bet toji naujai Rei paskirtoji 
vyriausybė gali suskaldyti trem 
ties estus. Naujoji vyriausybė 
dabar pagal konstituciją turi iš
sirinkti laikiną prezidentą. Es
tijos paskutinysis prezidentas K. 
Paets, kaip žinoma, buvo 1940 
m. suimtas, ištremtas į Sovietų 
Sąjungą ir pagal nepatikrintas 
žinias ten miręs. Ministeris pir
mininkas ir prezidento pareigas 
einąs J. Uluots, kuriam pavyko 
pabėgti į Švediją, mirė Stockhol-
me 1945 m. pradžioje. Iš pasku
tiniosios konstitucinės vyriausy
bės teliko* tik krašto apsaugos 
ministeris J. Holberg, dabar gy
venąs Kanadoje, kuris kartu su 
pulk. Soodla, dabar esančiu alian 
tų tarnyboje Trieste, priklauso 
prezidento pavaduotojo rinkėjų 
kadrui, šis pastarasis kaip Esti
ios vyriausias kariuomenės va
das. Rinkimus seks ir naujos vy
riausybės paskyrimas. Kolkas 
orezidento funkcijas yra pasiė
męs Rei. Estų sluogsniuose 
Stockholme, kaip rašo švedų 
spauda, kalbama, jog nėra nega
lima, kad Rei nepripažins nepil
no rinkikų kadro išrinkto naujo joklio „Su

grįžimas", 2vaigždikio „Paskuti- prezidento pavaduotojo ir tokiu 
nė viltis". j būdu gali susidaryti net dvi Es-

Premijos laimėjusiems auto-! tijos egzilinės vyriausybės, 
riams bus įteiktos Clevelande,' Rinkimus turi pravesti rinki-
Ohio, specialiame literatūros va kų kadras iš penkių asmenų. Du 
kare, greičiausiai kovo 1 d. Bū- i§ j ų gyvena Stockholme — Es
tų gražu, kad atsirastų leidėjų^ tijos seimo pirmųjų rūmų pirmi-
kurie nedelsdami išleistų šiuos ninkas A. Maurer ir Estijos vy-
veikalus ir tuo būdu pašalintų riausiojo tribunolo civilinio sky-
lietuviškųjų scenos veikalų ba- r į a U s pirmininkas T. Gruenthal. 
dą. 

Clevelando Kultūros Fondas, 
paskelbęs tą konkursą, nusipel
nė nepaprastos padėkos. 

Jie, norėdami išvengti estų su
siskaldymo tremtyje, stengsis 
rinkikų kadrą papildyti naujais 
nariais. 

Potvynio nelaimi 
trijose valstybėse 

LONDON, vas. 3. — šiaurės 
jūroje ir vandenyse aplink An
glijos salas siautusi audra buvo 
nepaprastai didelė — tokio stip 
rūmo audros dabar gyvi esą žmo 
nės nepamena, o dabartinio mas 
to užtvindymai yra buvę tik 
prieš 500 metų. 

Daug vietų apsemta Anglijo
je, bet didžiausia katastroja iš
tiko Olandiją, kur iš šiaurės į 
pietus per Lamanšo kanalą į At
lantą besiveržiąs vanduo pralau
žė bene 7 jūros pakrančių už
tvankas ir apsėmė plotą, kuria
me gyvena apie 3 milionai žmo
nių. Apsemta ir dalis Belgijos 
prie Šeldės žiočių. 

Medžiaginiai nuostoliai bus 
nepaprastai dideli, o žuvusių 
žmonių skaičius vienu tūkstan
čiu greičiausiai nepasitenkins. 
Potvynio paliestose vietose su
griuvo daug namų, o mažų salų 
gyventojai yra veik visi žuvę, 
nes salos yra giliai po vandeniu. 

Olandija ją ištikusios nelai
mės pati viena neįstengs nuga
lėti — pirmą pagalbą skuba jai 
teikti net JAV kariuomenė Vo
kietijoje, o vėliau visos valsty
bės turės jai padėti išlyginti ma
terialinius nuostolius. 

Sovietų aviacija 
galinga Rytuose 

TOKIO, vas. 3. — Nuo Korė
jos karo pradžios iki šių metų 
sausio 1 d. JAV laivynas ir ma
rinai oro kovose, nuo nelaimin
gų atsitikimų ir priešo priešlėk
tuvinės artilerijos neteko 1,033 
lėktuvų •— laivynas 552, mari
nai 481. 

Vyr. aviacijos vadas Tolim. 
Rytuose gen. VVeyland skelbia, 
kad Sov. Rusija Tolim. Rytuose 
turi 4,500 karo lėktuvų, neskai
tant 2,500 lėktuvų duotų Kinijai 
ir neskaitant tų, kurie dabar iš 
Mandžiūrijos operuoja Korėjoje. 

Jis pripažino, kad sąjunginin
kų aviacija skaičiumi mažesnė, 
bet ji gali būti greit padidinta, 
jei uždaviniai padidėtų. 

Padidėtų gi jie tada, jei ko
munistai imtų bombarduoti Ko
rėją ir Japoniją. 

• Vakar New Yorhas šventė 
300 metų sukaktį New Yorką 
įkūrė olandai ir jis vadinosi 
Nieuw Amsterdam. 

rimų vardas, tačiau nėra abejo 
nės, kad tai yra Yaltos susitari
mai, kuriuos sudarant padaryta 
Sov. Rusijai tiek nuolaidų, jog 
ji be vargo galėjo įkurdinti ko
munistinius režimus Kinijoje, Ti 
bete ir visoje rytų Europoje. Vi
sos tos nuolaidos buvo padary
tos todėl, kad Sov. Rusija padė
tų nugalėti Japoniją. Tai reiš
kia, jog savų interesų buvo sie
kiama kitų tautų laisvės sąskai
ta. Tokios politikos Eisenhowe-
rio administracija niekada neve-
sianti ir todėl nori atsisakyti ir 
praeityje sudarytų panašaus po 
budžio sutarčių. Kongresas gaus 
tuo reikalu atitinkamą dokumen 
tą. 

Pasitvirtino ir neoficialūs tei
gimai, kad 7-ji laivyno grupė Pa 
cifike nebekliudys Chiang Kai-
shekui puldinėti Kinijos komu
nistų vaįdomos teritorijos. 

Apie Korėją pasakė tiek, kad 
ypatingas dėmesys bus atkreip
tas į P. Korėjos kariuomenės or
ganizavimą. 

riausiai savo reikalus sutvarkys 
prie derybų stalo. Valstybė tik 
rūpinsis tarpininkavimu vieša
jam interesui apsaugoti. 

6. Prašys kongresą pataisyti 
neseniai įsigaliojusį imigracijos 
ir natūralizacijas įstatymą, nes 
kaikurie jo , nuostatai nedarę 
garbės Amerikai. 

7. Pats Eisehhoweris viską pa
darysiąs, kad būtų panaikinta 
teisių nelygybė District of Co-
lumbia, federalinės valdžios 
įstaigose ir kariuomenėje. Dis
kriminacija pasmerkė ir pripa
žino, kad ji yra. 

8. Dabar veikiančius sociali
nio draudimo įstatymus siūlys 
praplėsti didesniam gyventojų 
skaičiui, kad gautų pagalbą tas, 
kas jos yra reikalingas ne dėl 
savo kaltės. 

3 savaites tankai 
malė bunkerius 

SEOUL, vas. 3. — Sąjunginin
kų tankai baigė trijų savaičių 
priešo bunkerių griovimo misiją, 

Europos susivienijimas — bus kuri davusi gerų rezultatų. Tie 
jo didelis rūpestis, bet vienybės 
neužmes iš oro, ji turi ateiti iš 
vidaus. JAV jėgą ir vadovybę 
naudos agresijai sulaikyti ir tai 
kai organizuoti. 

bunkeriai yra taip gerai kalnuo
se įrausti, kad bombos iš lėktu
vų retai juos tepaliečia. Sumany 
ta tankais prie tų bunkerių slink 
ti ir per įeinamą angą juos nai-

Vidaus politikoje pabrėžtini kinti 
šie svarbesni klausimai: 

1. pirma mažins išlaidas ir 
stengsis subalansuoti metinį biu
džetą, o tik paskui ateis eilė ma
žinti mokesčius. 

2. Naikinamos kainų ir atlygi
nimų kontrolės, bęt paliks fede-
ralinę nuomų kontrolę ten, kur 
yra didelis butų trūkumas; pa
liks trūkstamų žaliavų kontrolę, 
kad karo pramonė turėtų pirme
nybę prieš civilinę. 

3. Palaikys žemės ūkio pro
duktų kainas pagal dabar vei
kiantį įstatymą, bet jau dabar 
galvos, ką daryti tuo reikalu įs
tatymui pasibaigus: palikti tą 
pačią sistemą ar naujas priemo
nes bandyti. 

siūlys suteikti 
(apie Aliaską 

4. Havajams 
valstybės teises 
nutylėta). 

5. Taisytinas Taft-Hartley 
aktas; vyriausybė nebandys glo 
boti unijų, nes jis mano, kad 
darbdaviai ir darbininkai ge-

Vakar B-29- bombonešiai nu
metė didelį skaičių bombų ant 
parinktų priešo taikinių fronto 
linijoje — vis, mat, bandomas 
stiprumas tos komunistų skel
biamos nepralaužiamos sienos, 
kuri paversianti, anot komunis
tų, niekais kiekvieną sąjunginin
kų bandymą komunistų frontą 
pralaužti ir visą oKrėją užval
dyti. 

• Prez. Eisenhoweris su žmo-
•y 

na įsijungė į presbiterionų baž
nyčią — pirmasis per krikštą ir 
tikėjimo išpažinimą, o antroji 
per krikšto pažadų atnaujinimą. 

Kalendorius 
Vasario 3 d.: šv. Blažiejus, 

vyskupas. Senovės: Radvilis ir 
Asta. 

Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, šilčiau. 
Temperatūra kilsianti iki 30 
laipsnių. 

Saulė teka 7:02, leidžiasi 5:08. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Japonijos delegacija atvyko į Seoulą tartis su P. Korėjos 

vyriausybe dėl žvejybos reikalų sutvarkymo. Dėl tų reikalų būta 
praeityje daug piktumų. Syngman Rhee kelionė Japonijon santy
kius kiek atšildc ir tikimasi draugiškų santykių atsiradimo visais 
reikalais. JAV diplomatiniai atstovai eina tarpininkų pareigas. 

— Gen. Ridgway paneigė gandus, jog pasitraukiąs iš Nato 
karinių pajėgų Europos grupės vyriausio vado pareigų, kad už
leistų vietą savo štabo viršininkui gen. Gruenther, kuris yra prez. 
Eisenhowerio norimas tai vietai kandidatas. 

— Chiang Kai-sheko laivyno vadas praneša, kad jo laivai pa
sirengę greit pradėti organizuoti mažesnius žygius prieš komu
nistus. Didžioji invazija nėra vien tik laivyno reikalas. Formozos 
įstaigos labai patenkintos nauja JAV politika Tolim. Rytuose. 

— Respublikonai vakarykščia prez. Eisenhowerio kalba labai 
patenkinti, tačiau tokio entuziazmo nerodo demokratai, kurie pra
našauja, jog naujoji Eisenhowerio politika įvels JAV į karą Kini
joj*. Buv. prez. Truman atsisakė tuo tarpu ką nors pasakyti. 

— Apie naująją politiką Formozos reikalu draugiškos vals
tybės buvo painformuotos iš anksto ir tikimasi iš visur palankaus 
pritarimo, nes manoma, kad padėtis perdaug nesusipainios, o Ko
rėjos karui gali tai žymiai padėti — gal kinai pasitrauks iš Korė
jos ir Maskva gali duoti leidimą, nes jau geriau prarasti Korėją, 
negu Kiniją. 
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SVEI KATA BRANGUS TURTAS 
g = ^ 4204 Archer flve. Chicago 

LIETUVIU BENDRUOMENE VOKIETIJOJE 
Vokietijos Kraš to V a U y t o s , l ^ ų bažnyčios vadovybes at-

posėdis kreipti evangelikų kunigų dė-

Bijojimas 
Baimė žlugdo žmogaus laimę. 

Bailūs dažniau serga ir t rum
piau gyvena. 

Yra daug tokių žmonių, ku
rie bijosi ir nežino kodėl-bi jo
si. Ne t ir tie, kurie neva "ats i 
k ra tę nuo burtų bei pr ie tarų" , 

Daktaro atsakymai į 

Klausia A. J . Ž, — Man pra
dėjo būti šal ta ir bijau šalčio, 
nes kaip tik šalčiau, tai net ima 
varginti skusmas per kelius, ko
j a s ir nugarą ir pasidaro nela
bai lankstūs . Skauda tik mus-

Sausio 16 d. posėdyje Kraš-1 mesi j šią lietuviams pažymėti-
to Valdyba priėmė p a s k u t i n e j|ną. dieną. Kraš to Valdybos raš-

ir kurie visiems zaunija, kad | kulus, ne kaulus. Akys mano 
"nei Dievo nei velnio nebiją", i r j t a ip užkiūtusios, kad rodos bū
tie absurdiškų sapnų bei nepa
grįstom baimės y ra kamuojami. 

Vieni bijosi pelių, kiti šunų, 
perkūnijos, žaibų, šūvių, šešė
lių, t amsumos .numirėlių, mikro 
bų, mergų ir t t , ir t t . Ki tus ka 
muoja įvairios iliuzijos ar ha
liucinacijos, bū ten t : bemiegant 
pajunta , kad kokia tai šal ta 
ranka spaudžia j am kaktą, a r 
braukia per veidą, a r girdi bal
są ji šaukiant* nors t ikrenybėje 
jokio gyvo žmogaus a r t i nėra. 

tų didžiausia sloga ištikus. Ka r 
tais čiaudžiu. Buvau pas dak
tarą. Vartojau "Alexer Alura-
t e " tai nuo jų pradėjo da r dau
giau kūnas bijoti šalčio. Kitą 
kar tą d a k t a r a s pr i rašė man 
"Donata i" (skyst is) ir "Ribofla 
vin", bet šitie ir nieko negelbė
jo, o tik padarė mano galvą 
skambią kaip puodynę, ir kaž
kas galvoje - a r ausyse cypia, 
lyg vėjas, ir galva pradėjo 
kvaisti . Vokietijoje būnant te-

Kitus migdant is slogutis slegia, i ko peršalti ir tokį panašų skaus 
o kiti net aiškiai "ma to" , kaip 
juodas kat inas užšokęs ant krū 
tinės jį spaudž 'a , a r gyva tė r an 
gosi, a r smauglys smaugia, a r 
žiežirbos skraido a r kitokie bau
ginant i prajovai "daros i" . 

mą turėjau, tai d a k t a r a s davė 
man "Prontos i l" ir nuo jų buvo 
gerai . P rašau pa ta r imo ką ga
liu daryt i ir naudoti , kad mane 
t as peršal imas pamestų ir t t . 

A t sakymas A. J . 2 . — Tams-
Šviesus žmogus dėl p a t i r t u ' . . . . .. . , . , 
o iCO . *i u^u* MI i m i t 4 tos s u m n e t i e i i vaistai y ra la 

haliucinacijų nesijaudina, nes 
supran ta , jog tai y ra pasekmė 
didelio nuovargio, a r blogo vi
durių virškinimo, a r toksemijos. 

bai s t iprūs ir juos reikia var 
toti tik gydytojo priežiūroje. 

1952 metų ketvirčio apyskai
t a s ir 1953 metų pirmojo ket
virčio bendrąsias ir Vasario 16 
gimnazijos sąmatas . 

Gimnazijos įkurdinimo ir jos 
rūmų s ta tybos reikalu buvo ap
svars ty tos visos apžiūrėtųjų 
sklypų ir pasi tarimų su vietos 
savivaldybių organais,, sąlygos. 
Nei vienas pasiūlymas neatrodė 
pri imtinas. Dauguma pasiūly
tųjų sklypų turėjo kurių nors 
t rūkumų, visų pirma pačios vie
tovės nepalanki geografinė pa
dėtis. Visais atžvilgiais — tiek 
vietovės geografinės padėties, 
tiek paties sklypo — atrodytų 
t inkamas Koelno mieste siūlo
mas sklypas. Tačiau jis tuo 

te buvo nurodytas sovietų su 
įnirtimu vykdomas tikinčiųjų 
Lietuvoje persekiojimas ir ypa
tingai sunkūs bažnyčių pergy
venimai. 

Toliau Kraš to Valdybos raš
te buvo nurodoma, kad "Visi 
lietuviai tą dieną pr is 'mena sa
vo maldose už tikėjimą ir lais
vės meilę kenčiančius savo tė
vynainius kraš te . Mes žinome, 
kad tiek kraš te kenčiantiesiems, 
tiek t remty je esant ies ;ęms lie
tuviams būtų didelė paguoda ir 
moralinė paspirt is , jei prie jų 
prisijungtų savo maldomis ir 
vokiečių tikintieji, nes šiuo me
tu tai y ra vienintelė galima ar
timo meilės apra iška" . 

S O P H I E B A R Č U S 
RfiDIO PROGRAMA 

IŠ W G F S Stoties — ltampi 1300 
PIRMAD. iki PENKTAD. 

8:45 iki 0:30 vai. ryto 

ŠEŠTAD. 8:30 iki 0:30 ryte 
Iš tos pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 

7121 SO. ROOKWELL ST. 
Chicaffo 20. 111. HEmlock 4-2418 

Ii lETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

t a rpu Kraš to Valdybai nepriim-1 R a š t ą b a i g į a n t b a y o p r a š y t a 

t inas dėl augštos kainos ir sun- , k a n c e l i a r i j ą p a s k e l b t i per kraš 
kių išsimokėjlmo sąlygų. Bad 
Kreuznache esančio sklypo ir 
galbūt trobesių įsigijimo sąly
gas da r reikalinga išsiaiškinti 
su įvairiomis įstaigomis. Tuo 
būdu šiame posėdyje galutinio 
sprendimo K r a š t o Valdyba ne
galėjo padaryt i . 

Kraš to Valdyba pasisakė tei-

VLADAS SIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str . 
Chicago 8, IH. 

Tel. YArds 7-8333 
BIshop 7-0480 

Na'hių pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai , 
valdymas, paskolos. Perrašinėjimai, 
vertimai, pajamų mokesčių pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos ir natūrai, pagalba. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-7097 

GRovehiU 6-1696 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
balandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 

susiturimą tšskyrup trečiadienius. 
2422 VVest M»rqu<'Uf 1M 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGJNES, VVITTNAUEK, BULOVĄ 
r kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 

t4 bažnyčių administraci jas vie \ DARBO VAL.: 9-2:30 tr i-a v. v. 
tos kunigams šį lietuvių bend- ( ^ d i e n i a i s 1 0 - 2 ^ 'r *-» v. v. 
ruomenės prašymą, kad jie pa
gal savo nuožiūrą vasario mėn. 
15 d. maldoje a r pamoksle pri
simintų kenčiančius ir persekio
j amus lietuvius, tikinčiuosius 
evangelikus. Evangelikų Bažny-

įčios kanceliarija į ta i a t sakė , ™ ' ,^ė l . Privažios iniciatyvos j į į j ; n e r a n d a ; t i į a l i m ą ų p r a 
telkti Vargo Mokyklai lėšas. 
Valdyba, p r i t a rdama bendruo
menių vadovybių ir atskirų as~ 

šymą patenkint i , nes ta i galį 
privesti prie nenumatytų išda
vų. Be to, Lietuvos Nepriklau-

Bet menkiau suprantamie j i d ė l - j ^ " t ^ t o T k ū m * ' • t a t i g o ' t ū - i 

Šiaip "be gydytojo žinios juosii"menx*> k a i P mokytojų ir ve ikė-1 8 o m ybės"paskeib imas" savo" es 
var tot i y r a gan pavojinga. Ma- | *»_'; t u o ™ k a u i rodomai inicia-

to labai nervinasi ir nusimena 
Tokie dažniausiai j ieško susira
minimo pas burt ininkus, čigo
nes, žavėtojus "guzologus" 
(phrenologus) , spir i tualistus ir 
kitokius humbukier ius . J ie nuo
lat mėgina ger t i visokius vais
tus ir "dopus" , nuo kurių svei
ka ta da r labiau pablogėja. To
kiems šis gyvenimas y r a pilnas 
kar tumų, nemalonumų, jio net 
pa tys savęs neapsikenčia. To
kiems tad šis gyvenimas y ra ne 
geras , ir Amerika "negera, ir 
lietuvių t au t a y / a "negera" , vis
kas ir visi "negeri" . Viskuo ir 
visais nepasitiki, visko ir visų 
bijo. 

Baugš tumo priežasčių y ra 
daug. Vieniems nervai y ra su
irę todėl, kad savo gyvenime 
y ra pergyvenę baisias a u d r a s ; 
kitiems, kad savo nervus gero
kai sudilgino šnapsu, a r netiku
siais pa tentuota is vaistais, a r 
kava, a r .Diegu pasielgimu, a r 
nenormaliu gyvenimu. Maža da 
lis y r a užsigimę iš neurastenikų 
tėvų, tad jgimtasis bailumas 
y ra v ;enas. iš retesnių kaltinin
kų. Bet daugiausia baugštuolių 
randasi todėl, kad kūdikystėje 
buvo neišmintingai auklėja.mi. 
O kad daugumas lietuvių tėvų, 
nors ir ger iausius norus tur in
tieji, bet nemoka Favo vaikus 
higieniškai auklėti , tai tiesa. 

Daug tėvų daro klaidas ir ne
išmintingu auklėjimu pakenkia 
savo vaikų sveikatai bei jų atei
čiai. Apie t a s klaidas teks t a r -

tyvai, pageidauja, kad ji tiks
liai ir laiku butų painformuota 
apie daromus žygius, nes Kraš to 
Valdyba planuoja ir derina vi
sų Vokietijoje veikiančių a r stei 

lų vitaminų, jei akys y ra už
kiūtusios, — todėl gydyto jas ir 
pr i rašė j u m s "Riboflavino", ku
ri reikia var tot i nei mažiau, ne i . 
daugiau, o tik tiek, kiek gydy-1 S l a m u vargo mokyklų darbą ir 
to jas t ams ta i įsakė Kitokių i P a r a m 3 . 
patar imų per laikiašt;. t ams ta i I Nepalankus a t s akymas Vasario 
suteikti neįmanoma. 

A t s a k y m a s V. B. — Netiesa, 
magnet inio geležgalio nešiojimas 
reumat izmo nepagydo. 

A t s a k y m a s P . T. — Thyroi 

16 minėjimo reikalu 

me esąs valstybinis ir grynai 
pasaulietinis ak tas . Todėl esą 
visiškai neįmanoma, kad Evan
gelikų Bažnyčia Vokietijoje ir 
jos kraš tų bažnyčios šitą gry
nai istoriniai tautinį įvykį atžy
mėtų bažnytinėmis pamaldomis. 

Kanceliarija, raš tą baigdama, 
pa ta r ia šitą mintį vykdyt i t ik lie 
tuvių komitetuose ir panašiose 

ivi. ofiso H»- t.itituft, re* P R 0-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

VAL: 1—4 Ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 val. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

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

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Rez. 0053 Wa.shtcnaw Ave. 

Val.: pirmad., antrad., ketvirtad. ii* 
penktad. 2—4 po pietų, 7—9 vak. 

Treč. ir šešta d. 2—4 v. p.p. 

DR. BR. BEINORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marquette Rd. ir Halsted St 

Val.: ,7—i? kasdioną, šeštad. 3—5, 
T e l : Ofiso W E . 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Ryšium su šių metų Lietuvos ' l ietuviškose organizacijose. 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimu, Kraš to Valdyba krei-

jpėsi j Evangelikų Bažnyčios Vo 
dinės liaukos veikla daro įta- kietijoje kanceliariją, p r a šyda 
kos ne t iktai į žmogaus ūgį, bet I m a P e r a t s k i r i * k r a š t 4 evange-
ir jo protą. Yra tūla nevfŽuoaug 
lių rūšis, kur iuos vadina "creti-
nais", kurių thyroidinės liaukos 
blogai veikia. Kretinizmą tur in
tieji papras ta i y ra silpnapročiai. 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Prccin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS J. ULJS, 8av. 

4068 Archer Aveune 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

• Sveikata daug pr ik lauso 
nuo t inkamos duonos. Geriau
sią ruginę duoną gamina Bru
no kepykla, 3339 So. Li tuanica 
Ave. Tel. CL 4-6376. Bruno duo 
na paženklinta lietuviškomis 
spalvomis. P r i s t a toma į visas 

l l l i l H l i ? 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RCŠIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER C(X 

STASYS UTWINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory '2-1272 
APKATNAVIMA IR P R E K I Ų PKI-

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 val, ryto Iki 6 val. vakaro ir 
šeštadieniais ijti 3 val. vakaro 

P 

.. , , v ,- . , , . , .krautuves . 
ti keletą zodzių sekantį kartą . ' m 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 
A. VateišaJtes ir 

Grigalifinaites-Lazauskienes 

3130 So. Halsted St. 
Tel. OAlnmet 5-9339 

Pri imami mokiniai: pirmad., antrad. 
trečiad. Ir penktad. nuo 6 v. iki 8 v . \ 

( P L B Vok. "Informaci jos") 

— De Gaulle j au grįžo namo 
iš Paryž iaus ligonines, ku r j a m 
buvo p a d a r y t a akies operacija. 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įrengta vieta 
įvairiom nuotraukom. Spe
cialybe - vestuvės. Jauna
vedžiams duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

414 WEST 63rd STREET 

Tel. ENng. 4-5803 arba ENg. 4-5840 

TELEVIZIJOS , KADIO TR 
F O N O G R A F A I 

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

APARATŲ SUTAISYMAS 
dirbtuvėse Ir namuose at l iekamas 
prityrusių inžinierių. Sąžiningas ir 
geras patarnavimas garantuotas. 

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

Tel. ©fiso Vf. 7-0583. re / . R E . 7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Germak Road 

VAL.: 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Šeštad. tik nuo 1—8 val. popiet. 
Kezid. 3241 \V. OOth PLAOE 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVcst 71st Street 
Val. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties 

Ofiso Ir butu tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir b—8 v. vak 
Šeštadieniais 10—2 v ir 4—6 v v 

Butas 1832 So. tiifli Ct. 

Telefonas UKliaiMv 5 - 1 8 n 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 51it.Ii Street 

VAL. 2—4 popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti 

Tel. ofiso Ir brito OLympie 2-4159 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49tb Ct., Cicero 

Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir 8—6 v. v. 

Butas 1601 So. MM h Ave. 

Telef. offlso SEeley 8-<U2* 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSEVELT MEDICAL J C E N T E R 

1212 So. Ashland Ave. 
Val.: kasdien nuo 12:00—8:30 p. p. 

Kcsid. «4 l0 So. Mi»{)leuo<Ml 
Telef. lli:inl<Kii 4-5445 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

saujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
OfLso teL RJbUlance 5-4410 

Hezld. teief. Gltovehil l 0-0017 
Vaandos: 1 — 8 p. m. 6—8 p. m. 
TVft61e.fi Ir Soft tad. pagal sutarti 

TeJ Ofiso TR. 4-6000 Rez. RO. 2-5861 

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

6 5 3 W e s t 7 9 t h S t r e e t 
Rczid. 1908 Soulh Troy Sirect 
Val. pirm., antrad.. ketv., jx;nkt. 

1—4 ir 7—8:30 
trečiad. ir šust. 9—12*. 

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

V AL.-nuo 2—4 ir* 6—8; trečiu.]., Seš 
ad. Ir sekmad. tik papai suturtf. 
rel. ofiso VA. 7-1787, įvz. 1»H. 0-11)30 

loA neatsil ieps vjrftminčt' tolefouai, 
šaukite M l d u u y 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 

DR. E. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 VVest I6th Street 
Val.; Kasdien B-s p.p., 6ešt. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 3-0050 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit Clintral G-2294 

Ofiso telef, LAfayette 3-3210, Jei 
neatsiliepia, saukite KKd/.ie 3-286» 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadien} tik susitarus 

Tel. ofiso Y A. 7-5557. rez. TMC. 7-4906 

DR. FRANK C. KVVINN 
(KV1KČ1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 j 
val. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki t>:3<» | 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Val. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofia. LA 1-4310; lic/.. Cit 7-8315 

Tel ofiso QR 6-5399, PR. 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2-^-4 p p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šeštad. 2 - -4 p. p. 

Trečiadi ir sekmad. uždaryta 

l'el. ofiso Iii: . 4-2123. re/.. P U . 0-8484 

DR. V- P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bpec. chirurgines IIKOS 

6255 South Hestern Avenue 
VAL. kasdien 2—4 p. p. ir 6 - 8 vak 

.še.štad. 2—4 p. p. Trečiad. ir 
sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAniibe 0-1 »25 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
32«7 S. Halsted St. 

Val.; 1-4 ir C-8 vak. 
šeštadieniais 1-4 v. p . p . 

•Vdsas ir rezidencija TArds 7-8526 
ix YArdte 7-7410 

DR. O. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytojai 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ava 

VAL.: pirmad., trečiad., ir penktad. 
6:30 iki 8:30 P. M. 

Kitomis dienomis susitarus. 

Tel. ofiso WA. 8-8060. rez. CO. 4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir sokmad.) 
Nuo 1 Iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pagal susitarimą 

Bezld . : 10838 So. Wabash Ave. 

Telefonas — IMliman 5-S277 

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Pame l i 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6 — 8 v. v, 

išskyrus trečiadienius 

Tel. ofiso VI 2-1581 Rez. 1>K 3-0750 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampus l lnisted ir 31-os- gatvių 

802 W. 3tst Str. 
Priėmimo valandos: 6—8:30 p. p. 

Šeštadieniais 1—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

l'el. ofi>o VU. 0-04.40. re/ . H K. 4-3150 

DR. F. G. IVINSrCUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 H'est Alarųuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; ii iki S vak. 

pagal Hutartj Trečiad. ir šeštad. 

IV1. ofiso CA. 0-0257. rez. P l i , 0-0050 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. HiUsted Street 
l le / id . 0000 S. Artesian A>e. 

VAL. l l v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v. v. 

Ofiso tel. P U 5-5575, rez. VI 7-2180 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Michigan Ave. 
Valandos 8:30—10:30 ryte, 7—9 v. v. 

Treč. ir šešt. 8:30—10:30 ryte 

Telefonas OLympio 2-427A 

:'.;• 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidt'ti savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai telkia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji U anksto neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MCSIĮ TURTAS SIEKIA DAUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO 
6234 South Westetn Ave. Chicago 

j n n > j P A K E L , P r e s i d e n t 
Phone GRovehiU 6-7575 

Tel. ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-7308 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Speo. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave, 
Kampas Aroher ir Californla Ave. 

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

Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvfi) 

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

šeštadieniais 1—4 val. 
Kez. 3217 S. E M E R A L D AVE. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
F l l lmore 3-2007 COlumbus i -6190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadvvay 
MELUOSE 1'AlUi. ILL. 

Val. 6:30-9 val. vak., išskyrus sekm. 

LIETUVIŠKA JSTA1GA vaiando*: Pirniadieniau nuo 12 iki 8 val. vakaro. Antradieniai, ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

Ofiso GRovehiU 6-4020 
Rezidencijos Hl l l tou 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
\ (JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marquette Rd. 

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

Tel. ofiso PR. 6-3888. roz. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 val. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie Californla Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6-' 8*1, 
Jei neatsiliepta —• VTnoonnea 6-89>u< 

Ofiso Ir buto tolef. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Wcstern Ave. 
Val.: 6:30-8:30 val. vak. 
Treč. ir šešt. 2-4 p. p. 

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

• »fiao telefonas Vlrginia 7-188* 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Aroher Avenue 
VAL.. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Tr*>*lnf1 »»• «i<»lrmflH HU w.i«H«rn» 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
T<kriim akis ; pritaiko akinlua 

keičia stiklus ir renius. 
4701 S. D a m e n A v e . . C h i c a g o , Ui 

Saukite — YA. 7-7381 
Pri ima: vakarais 6 iki 9, fieštad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Tel. ofiso CLi. 4-0253. re*. YA. 7-«3W« 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR OHlRIJRGft 

HM 5 So. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Val. 12-8 ir 6:80-8:30 p p. 

Treč. ir fteSt. 1-4 v P 
Rez. 4420 Bo. Tnlman Ave. 

Tel. ofiso YA. 7-0654. rez MT 8-288' 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augStas) 

OFISO VAL: 10 Iki 12 v. ryto; nuo 

ii r • 
DANTISTAS 

1440 So. V.nh Court, Cicero 
VAL,. antr., ketv. 10-12, 2-0,7-i> p.y. 

ponkt 8—6, 7 - -9 p. p. 
8J 47 S. ilalated S t , Chicago 

VAL.: pirm., trec\# ScSt. 8—*• p. p 
poukt. i 0—i Ii ryte 

DR. B. C T B R U Z A S 
DANTISTAS 

i'rieiniino valandos pagal susiturima 

4003 Archer Avenue 
Truputj Į rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 Wast 71st S t 
Prlfimlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovębUI 0-0785 

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

DANTISTAS 
0322 South VVestern Avenue 

Priėmimo laikas pagal susitarimą 
telefonu. 

DR. G. SERNER 
UETUV1S AKIŲ GYDYTOJAS 

20 nn-ių patyrimas 
1VI. YArds 7-1829 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akla 

ifttalso 
OttMM ir akiniu dirbtuve 
756 VVest 3JHh Street 

VAL. nuo 10 iki 'l, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12; Šeštad. 10—8 p. p. 

< i,M, 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAI., pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad. 'J:30—12; 1:30—8 v. v. 
trečiad. uždaryta, fieŠtad. 9:80 iki 

12; 1:30 iki 8 val. po pietų 
( A n a i 0-0523 PlaU Bldg. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkiu, skelbimu. 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
UMefomi: Vlrginia 7-6640. 

iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 v. v '— ̂ -r-ir̂ -inp—m-r — r » į f <Miui..m.. 
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KVIESKIME KAIMYNUS 

Nuo 1941 metų mūsų Tautinė Šventė nustojo būti vien 
džiaugsmo ir laimėjimų švente. J džiaugsmus įsipynė labai liūd
ni vergijos ir genocido motyvai. Jie šaukia mus visus lietuvius 
organizuoton ir gerai apskaičiuoton kovon, kad išgelbėtume Lie
tuvos laisvę ir kankinamos tautos likučius. 

Tipingo Amerikos miesto lietuviai tą likiminės prasmės die
ną kiek gausėliau patys susirenka į kokią salę, turi savo lietu 

Politikos lauke 
K. Br. 

K:} galvoja Anglija? 

1953 m. No. 30 "The Satur-
day Evening Post" įsidėjo gan 
Įdomų Ernest O. Hausei straips 
nį "VVhat is England Thinking 
of?" Tame straipsnyje yra lie
čiama šie svarbesni kiau-imai: 
Kodėl britai dar prekiauja su 
Sovietų Rus.ja? Kodėl jie tole-

reikalingiausių jiems daiktų, vjr 
jie moka fantastišką kainą. 

Tame straipsnyje minimas Jo 
sef Cremer, kuris plačiai varo 
Šmugelį su komunistiniais kraš
tais, pasirašė sutartį pristatyti 
1.000 tonų vario per mėnesį ko 
munistama Pragoję. Karty. Cre
mer turėjo pasikalbėjimą su ko
munistu besu, kuri;.! išskirsto 
varį. "Matau, kad riebėji" -
pasakė komunistas. Cremer nu
sijuokė balsiai ir gan ilgai. "Mes 
visi rietėjamo" — ji;.; tarė -
"tu su .man.) vari J, o aš su tavo 
p'nigu". 

Minimame ,-triapsnyje nuro
doma, kz p veik:a Stalino šeš
tosiom kolonos agen(a ; (nors ne 
v'.'r. komunistai), iš kur jie gau-

NKAUOl Jf ROS TRAGEDIJA 

Manoma, jog apio 133 asmenų žuvo laivo „Victoria" 

katastrofoje. Kiti gabenami į pakrantę „Contest" nai

kintuvo karininkas VVilf VVarren (įmontuotos paveikslas) 

išgelbėjo 45 asmenų gyvybes siaučiančioje juroje. (INS) 

n •. s trale m e ag;>r: ir kaip 
iar. pristat . komunistam ruojf. naminiu., raudonuosius? -!tt:* i J «-» f c ' ' ' " " " ' l ""«"" •• T a ' l > 

Ar ga lma priskaityti britus « ! P i n o t a s žemėlapis, kuris pa 
prie savo pusės, jei kiltų karas? ' r o j o > k a i P atralefelni medžiaga 

j cirkuliuoja. Slo straipsnio auto viską kalbėtoją, dažnai kviečiasi ir savo rinkiminės apylinkės j Anglai veda prekybą su So- ( 
kokį Amerikos "politikierių" ar pareigūną (dažniausiai, lietuvių I vietų Rusija ir jos satelitais,, " u s / n ° \ , . V )U.mmi*l uul~ 
balsais interesuotą) ir scenon užleidžia geresnį ar , prastesnį ' nes jiems rūpi verdąs ir nori \les lt b c a s s " ; I ' {Ur»e yra įsvyKę 
chorą ar solistą. Rinkliavą laisvės kovai irgi daro. Jei ji būna parodyti savistovumą. Anglai"** j L U (W-
pačiame programos gale ir nesukėlus tinkamos nuotaikos, rink- j r amerikiečiai kitaip supranta Pam'nėjo Lietuvą 
liava labai mažai teduoda... Mat vis dar daugumas žmonių gan komunizmą. Anglai komunizmai - . ,„ 
rambūs, šykštūs, mano, kad laisvę galima tik už kokį doleriu- ; s k a i t o ta.m tikra srove, kuri nė-1 . * " , . . l.im* , m > ! a s a * 
uo ofr>i^f; i , n o 2 d. laidoje, 21 psl. pažymi, 
ką atpirkti. § ra pavojinga gyvenimui, o ame-Į, , . . r .. " / J 

Mūsų minėiimuose dažnai jaučiama labai pavojinga izolia-
rikpr>in žnrivnn žnHia k n i r m n i z . 

nmm-

nrobidfonas virto kacetu žydams 

Mūsų minėjimuose dažnai jaučiama labai pavojinga 
cija ir atsibojimas nuo kitų mums panašių nelaimės draugų. 
Tad dažniausiai scenoje nesimato estų, latvių, ukrainiečių ir 
kitų atstovų. Šių tautų žinomus veikėjus ne tik reikia kviestis, 
bet ir nepalikti jų nuobodžiauti ir nebyliais stūksoti. Reikia 
paprašyti iš jų po trumpą kalbelę, dėl gražumo — mandagumo 
prašyti net jų gimta kalba porą minučių pakalbėti. Gausiai 
jiems paploti... 

Tautoms paskirai.žūti labai lengva, betgi išsilaisvinti gali
mą tik gerai suglaudus pečius pusantro šimto milionų vergijon 
patekusių Vidurinės Europos tautų. Jau laikas, oi laikas pra
dėti mūsų visuomenei ugdyti didžiąsias draugystes ir draugiš
kumą. Junkitės, vergai, nieko daugiau nebeprarasite, vien pan
čių, retežių ant kojų neteksite. Ir laikas gi su kaimynais susi
pažinti nors retomis iškilmių valandomis. Natūralus, įgimtas 
lietuvių svetingumas plačiai buvo išgarsėjęs. Per jį mes ir da
bar galime susirasti daugiau draugų. O jų ypač prisireikia pa
sieniuose, kai tragiškos paskutinės kovos valandos... 

rikečio žodyne žodis komuniz 
mas reiškia sistemą, kuri gru
miasi už pasaulio pavergimą. 
Todėl daugelis britų ir nesupran 
ta amerikiečių, kurie išreiškia 
pasibaisėjimą k o m u n i z m u . 
Straipsnio autorius įsitikinęs, 
jog karo atveju britai stotų JAV 
pusėn. 

D. Britanijoje kaikas reiškia 
nepasitenkinimą JAV politika. 
Kodėl? Mat, D. Britanija save 
skaito pirmaujančia valstybe ir 
nenori to pirmavimo išleisti iš 
rankų (bent ant popierio). Dau 
gelis britų nenori, kad JAV ne* 
atsistotų jos priešakyje. 

Stalino šeštoji kolona 

kampų. Rygos laikraštis "So
vietinė Latvija" nusiskundžia, 
jog trūksta budrumo Latvijos 
Teatro Draugijoje. "Time" ra
šo": Kaune "Sovietų Lietuva" 

J. GOBIS, Cleveland, Ohio 
Birobidžanas (Rytų Sibire) sausio mėn. savaites 16,000 žy-

Sovietų režimo buvo paskirtas <įų iš anapus geležinės uždan-
žydams, kaipo tautinė autono- gos atsirado Rytų Berlyne ir iš 
minė žydų respublika, bet ne-, ten - Vakarų Berlyne; žydų 
daug žydų suvažiavo į Birobi-1 pabėgėlių skaičius kasdien au-
džaną, nes, palyginti, jie iki ga, nes jie bijo, kad Sovietų ' t o r i u s ' ° d a b a r ^d^ k i l m ė s 

1952 metų galo jautėsi nebk> valdžia visai sienos neuždary- J A V senatorius Herbert H. 
tų ir jiems kelio į vakarus ne- i Lehman spaudai padarė tokį 
užkirstų. Žydų vadas Vakarų pareiškimą: "Maskvos apkalti-
Berlyne Heinz Galinski pareis- n i m a s . nukreiptas prieš žydų 

nys. Antisemitizmas visada bu
vo tironiškų režimų išsiginvm o 

ženklu. Istoriškai antisemitiz
mas rodė trūkstanėius varžtus 
ir moralinės jėgos netekimą. 
Tai gali būti Sovietų dezinteg
racijos pradžia" . 

Buvęs New Yorko guberna-

gai tuose kraštuose, kur "so
cializmas" buvo realizuojamas 
ir Stalino "saulė" apšviečia-

praneša.^jog "kaikųrias mūsų I P i r m y k š č i a m e s t a l i n o p l a
!

k ė > j o g v i s i v a d o v a u j - ą ž y d a i gydytojų grupę, ir jo tonas 
organizacijas apniko priešai 
buržuaziniai nacionalistai ir žy
dai sionistai". Bolševikai kas
kart įsitikina, kad lietuviai yra 
nepalaužiami savo dvasios gi
lumoje. Lietuva Maskvai yra 
kietas riešutas. 

ne Birobidžanas turėjo virsti iš Rytų Vokietijos jau paspru 
ko į vakarus. 

PRASMINGOS REZOLIUCIJOS 
Laisvės maldaujančiomis, prieš genocidą protestuojančio

mis rezoliucijomis nuo 1941 m. dažnai užverčiame VVashingtono 
raštines. Kaž kur giliai nebeatidaromuose stalčiuose jų ten 
guli labai daug. Su jomis dabar mažai besiskaitoma, jas už
verčia banališkumo dulkės. Bet tos rezoliucijos kaikur dar turi 
šiek tiek prasmės, jų negalima paneigti. 

Tačiau visiškai stinga revoliucinių rezoliucijų, kurios ture- nurodoma, jog Stalino šeštosios 
tų bent kiek sprogstamosios medžiagos, o kartu jų vykdymas kolonos agentai perka strategU 
būtų iš dalies mūsų pačių galioje. "Free Europe" komiteto nius daiktus Vakaruose. Stalino 
tuometinis pirmininkas C. D. Jackson 1951 m. spalio 28 d. "New šeštosios kolonos agentų lizdas 

Žurnalas "Life" š. m. No. 4 
patalpino tiesiog jaudinantį Da-
vid Douglas Duncan straipsnį: 
"YVestern Aid for Red Build-
up". Tame straipsnyje faktais 

yra Austrijos sostinės Mozart 
ir Carlton kavinės, kuriose jie 
tariasi, kaip apeiti suvaržymus 
išgabenti plieną, mašinų įran
kius, chemikalus ir kitus daly
kus, kurių nori sovietai, kurie 

Kanadoje mažėja ž. ūkio 
darbininkų skaičius 

luotas jėgas. 

'7WWVW7VgS JURGIS GLIAUDĄ 

York Herald Tribūne" rašė apie Vidurinės Europos federaliz
mą, kaipo patį pagrindinį klausimą: "Federation is Offered as 
Key Idea To Rally Iron Curtain Victims". Dabartinis Užsienio 
Reikalų Ministeris John F. Dulles 1952 m. vasarą šių žodžių 
autoriui privatiškai pasakė, kad Vidurinės Europos Federacijos 
paskelbimas labiausiai sprogdintų Sovietų Imperiją. To paties 
regiono federaciją (kuri prie progos įeitų į visos Europos da
bar dar sunkiai numatomą federaciją) įtakingas kongresmanas 
Fulton yra pavadinęs revoliucine idėja, kurią visi išmintingi 
politikai turėtų remti ir dabar jau realizuoti bent teoretiškai 
tremtyje. 

Tai dabar ir siūlosi išvados: eilinė publika labiau pripratus 
prie senovinio tipo mažai reikšmingų rezoliucijų — tai ir duoki
me jai tokių įprastinių. Jos vis dėlto juk nekenksmingos. Bet 
laikas pradėti ir prasmingesnį, revoliucinį darbą. Amerikos 
parlamentarų sluogsniuose išgirdau labai aiškų patarimą lie
tuviams veikėjams: išeiti su federalizmo idėja į plačią savo vi
suomenę, nesiremti vien keliais veikėjais. 

REIKTŲ DAR DVIEJŲ PRASMINGŲ REZOLIUCIJŲ 
Tad jau laikas, kad mūsų didžiose tautinėse manifestaci

jose būtų kalbama ir rezoliucijomis pabrėžiama, ne vien solida
rumas su bendrų kančių broliais, bet kad masės būtų paskatin
tos ir viršūnės padrąsintos organizuoti didžiulę išlaisvintų tau-
tų federaciją tikslu_ sustiprinti kiekvienos tautos laisvės ga- , p a s k i r t ^ d į y 

ranujas , jvesdmu mūsų reg.ona j .lgesnės ta.kos ir spartesnės „ d b ė g g k „ fc > Komisariate 
pažangos amžių 

Kova prieš ateizmą 
Vykstant komunistiniam tai

kos kongresui Vienoje, "buvo su 
slrinkę katalikų, protestantų, 
mahometonų ir žydų bendruo
menių atstovai pasvarstyti te
mą, ar būtų galima sujungti vi
sas didžiąsias religines bendruo t u o t a į $Mrą BuVQ m a s m i a i 

menes į bendrą kovą prieš ateiz ' ž y d ų a r e š t a į G n i z i j o j > D 

mą ir totahzmą Pasitarime d a - ' ^ [r V a k a n j U k r a i n o j e a n k s 

rojumi, žydams, bet paskutinė
mis žiniom;s iš Sovietų Sąjun
gos tas pats Birobidžanas da
bar paverstas milžiniška priver 
č:amojo darbo stovykla žydams. 
Visa Birobidžano teritorija da
bar apsupta specialaus čekistų 
kordono ir į ją patenka tik žmonių ir jų tarpe dominuoja 
areštuoti ir ten deportuoti žy- nežydai tarnautojai. Kas atsi 
dai. žydų Komitetas paskelbė, 
kad kas trečias žydas Sov. Są
jungoje jau areštuotas ir de
portuotas. Charkovo mieste 
4,000 žydų areštuota ir depor 

bei fonas yra galutinis baisaus 
fakto patvirtinimas, kad Krem-

Garsaus žydo komunisto Ger l ju s nusprendė pasinaudoti am 
hard Eisler vadovaujamoj Ry
tų Vokietijos propagandos mi
nisterijoj dirbo 1,200 žydų: 

tisemitizmu ir antisionizmu, 
kaipo naujausiu ginklu pasau
liui suskaldyti ir j )avergti . Tai 

i.š 

lyvavusieji vienbalsiai priėjo iš 
vados, kad tokia bendra kova 
ne tik yra galima, bet net būti
na, išvengiant tačiau atskirų 
bažnyčių autonomijos varžymo. 

čiau priklausiusioj Lenkijai. 
Maskvoje gyveno 300,000 žy
dų, kurių trečdalis areštuota 
ir išvežta arba į Sibirą arba į 
Rusijos gilumą. Taigi iš Stali
no sostinės išvežta 100,000 žy
dų. 

šiuo metu tos likviduotos mini- i b"vo matyt jau i.š teisminių 
sterijos biuruose dirbo vos 200 |P l o c e s U Pragoję, nors jų reikš

mės visi nesuprato. Stalinas 
perima dabar reikalą, kurio 

tiko su Eisleriu ir kur jis yra Hitleris neįstengė baigti. Krem 
niekas nežino ir niekas nenori i 1Jus apeliuoja į neapykantą ir 
teirautis apie jo likimą. Iš Į prietarus lygiai anapus geleži-
Vengrijos gautomis žiniomis, nės uždangos, kaip ir musul-
ten vyriausybei vadovauja ne monių pasaulyje, norėdamas 
vien žydas Rakoszi, bet žydai gauti naujų jėgų komunizmui 
yra ministeriai Peter Gabor, 
Mikhaly Farkas ir kiti augšti 
pareigūnai, kurie iki šiol val
dė ir valė žydus, bet dabar pa
tys nerimsta ir bijo, kad jų ne
ištiktų Slanskio likimas Pra
goję. 

Įdomus Izraelio ambasado
riaus JAV Abba S. Eban'o pa-

Rytų Vokietijoj žydų tarpe .reiškimas: "Iš oficialaus So-1941 ir 1951 mt. tarpe ž. ūkio . . . ., . 
siekia sustiprinti Stalino eink- darbininkų skaičius sumažėjo k l l ° P a n i k a> n e s J i e S a v o *SPU ' v i e tų Sąjungos antisemitines po 

1 q * • * 2±%, tuo tarnu pramonės darbi-;dį, kad taip pat bus deportuo- litikos prasiveržimo matyt di-
bovietai gauna n i n k l ? s k a i ^ i u s 4 0 % padidėjo. ' j a m i į Sibirą. Per tris š. m. delis istorinės reikšmės reiški-

remti. Milijonai žydų kilmės 
žmonių gali vėl pereiti per po
gromų ir likvidacijų baiseny
bes. Reikia pajudinti visos 
žmonijos sąžinę prieš tai. Turi
me būti pasirengė skubėti su 
pagalba persekiojamiesiems, 
kur jie bebūtų, bet visų pir
ma turime tvirtai laikytis tai
kos ir broliškumo, tų pozityvių 
vertybių, kurių nauja Sovietų 
taktika negali įveikti ir niekuo 
mot neįveiks". 

ORA PRO NOBIS 
P R E M I J U O T A S I S R O M A N A S 

i Iš savo gilaus fotelio šatrys retkarčiais pažvelg- tam reikalingas labai ilgas jieškojimų ir pergimimo 
davo į nesustojantį pakiliu tonu kalbėti Vaitkūną. Šat- laikotarpis. 

P I R M O J ! D A L I S 
(Tęsinys) 

21 \ 

Vienas kongreso atstovas man pasakė, girdi, jeigu Kinija 
nebeturėtų savo valdžios Formozoje, tai laisvosios Kinijos klau
simas jau būtų dabar užmirštas. Jis pabrėžė, kad Baltijos res
publikoms jau atėjo laikas organizuoti t ikras savo valdžias už
sieniuose, nesitenkinti mažesnės reikšmės komitetais. Komite
tai ne tiek ryškiai, neatšaukiamai pabrėžia galingą ir visuotiną 
tautos laisvės troškulį ir protingai organizuotą neatlaidžią kovą 
už tautos laisvę, kiek tai daro vienas žodis: VALDŽIA. Gar
bingų istorinių tradicijų tautai, kurios nei viena generacija ne
sutiko svetimiems vergauti, dera organizuoti savo valdžią be 
svetimųjų paskatinimo, kuriam laikui — net be pripažinimo. 
Turime pasauliui iškalbingai bei akivaizdžiai pasakyti: prieš 
jokius galinguosius galvos nelenkiame, patys žinome savo lais
vės kelius, patys mokame susiorganizuoti, susitarti ir aukoti. 
Čia glūdi mūsų istorinės magiškoji paslaptis. Visuotiniame cha
ose mes privalome tapti mažu, bet aiškiai matomu, tvarkos, 
darnumo, susitarimo simboliu. Tad antroji rezoliucija turi būti 
nukreipta į mūsų pačių vadovybę, į Vliką; prašyti jį' persiorga
nizuoti į valdžią tremtyje. 1918 m. rudenį Lietuvos valdžia or
ganizavosi neturėdama savo pilnoj žihioj nė vieno kilometro 
žemės ir veik viso pasaulio sutikta nepalankumu, nepasitikėji
mu. Vakarų valstybės nesiskubino mus pripažinti de jure. 

rio akinių stiklai atspindėjo, ir Vaitkūnas nematė šat-
rio žvilgsnio. Vaitkūnas atrodė nusiteikęs Šatriui drau
giškai ir skuba jam papasakoti savo prigalvotas min
tis. I r dar: jis neabejojąs; kad ir Šatrys jam nusitei
kęs draugiškai. 

— Kovoti dėl idėjos reikia mums ir dabar, — kal
bėjo Vaitkūnas. — Va, jūs rašytojas. Tai reiškia tvir
tas kovotojas, su stiprių ginklų arsenalu. Būsite mū
sų mielas talkininkas. Rašyti, dabartine terminologija 

— Štai netikėtai mes susikalbame, — lyg- sugrie
bė Šatrio žodžius Vaitkūnas. — Stilius tai kūrėjo į-
gimta paslaptis. Bet siužetas, tema, tai, į ką kreipia 
žvilgsnį kūrėjas, neįeina į įgimtojo sferą. Todėl svarbu 
ir kūrėjui ir visuomenei, kad kūrėjas žinotų, į ką at
kreipti savo žvilgsnį. Mūsų išmintingoji partija tai turi 
galvoje ir visuomet pasiruošusi padėti. 

Šatrys, dar pagautas minties apie stilių, minties, 

Jam nurodė atskirą kabinetą. Komfortiniais baldais g a k a n t t e n ' s k i r t u m a i t i k t a i f o n n a l Ū 8 . Tai viskas tėra 
apstatytame kambaryje jis rado jo belaukiantį Vait- ' 
kūną. 

.«, . , . . . . .. /A , . , - . ., , .., kuri buvo jam artima jo poiieškiams, kuria nusakoma tariant, reiškia kovoti ir ginti. O kartu, leiskite paliesti, .... , . , . « i - • • • . . ' . . .. 9 . . . . . V . . i n * stilių esant paslaptingu rysiu su kurinio autoriumi, ir kovos materialinę pusę, turėti stambius ne t iktai ' JL. .. * . ,. . , .. Tr ... _ . . . . . . f . ,. . , ,,. . .v, . suprato pavojingą tos minties interpretaciją Vaitku-morahnius, bet ir materialinius pelnus. Man visiškai , J X . T. . . . . . . , . , v ! , . t - - u j. i •- , no žodžiuose. Jis gerai atsiminė, kaip įsakomu tonu neįdomu žinoti, kas jus buvote pagal jūsų buvusius . s , . , , . n . . A' .' 
įsitikinimus. Klerikalas? Galbūt nacionalistas? Tiesą j g į Ž m o g U S d l k t a v o J a M P a l a n g o j e AS'tP™Po Pa*'"-

— Štai, draugas šatry, jau jūs Kaune. Sveikinu. 
Juk jūs mane atsimenate. Tai aš aplinkiau jus Palan
goje. Gyvenote ten pabėgęs iš verdančio mūsų gyve
nimo. Bet Ovidijaus prie Juodosios jūros rolė mūsų 
laikais tiktai nesusipratimas. 

Vaitkūnas paprašė šatrį sėsti į gilų odinį foteli, 
sėdo prieš jį ir kalbėjo taip laisvai ir taip įsiteikian
čiai bičiuliškai, kad ša t rys tuojau pajuto Vaitkūną tu
rint gerą agitatoriaus treningą. Stengėsi Vaitkūnas 
pabrėžti, kad ša t rys jo geras bičiulis, kad džiaugiasi 
pažintimi su juo ir pasirengęs dirbti kartu. 

Atsakydamas Vaitkūnui, ša t rys . turėjo pasakyti 
kelis žodžius apie save: kad jau persikraustęs, kad jau 
įsitaisęs naujame bute. Netikėtas susitikimas su Vait-

praeitis. Tai dabar nesvarbu. Svarbu dabar tai, kad 
galite būti mūsų. Aš gi tuo neabejoju. Jūs turite ne
abejotiną talentą. Jūs negalite savo talentą palaidoti 
ir nesireikšti. Tai yra svarbiausia jūsų kvietimo są
lyga. Dar kalėjime aš perskaičiau jūsų kūrinius ir ta
da pagalvojau: šis rašytojas turėtų griebtis temos pla
tesnės ir gilesnės. Susirišite su buvusios buržuazinės 
visuomenės parapinėmis temomis — pražudysite savo 
talentą; kaip augalui neduoti trąšų j taip talentui ne
duoti temos. Išsenka. Visuotinės, amžinos temos: štai 
kas šiandieną prieš mus ir prieš jus. Beletristiką aš 
mėgstu lyginti su dailininko teptuku. Grubūs, sunkūs 
teptuko brūkšniai galima lyg atkartoti rašytojo 
plunksnos brūkšniuose. Įmanoma plunksnai atkartoti 
ir dailūs, rafinuoti teptuko žaismai, kuriais pavaiz
duojama vos pagaunamos detalės. Kada aš skaitau, 
mano vaizduotėje tučtuojau kyla paveikslas, ir aš ma
tau, kuriuo teptuku paveikslas nupieštas drobėje. O 

Vaitkūnas, valandėlę staptelėjęs, kalbėjo: 

— Štai pavyzdys, ką reiškia žiūrėti į siužetą ir su
prasti siužetą. Karleilis ryžosi aprašyti Prancūzų re
voliucijos istoriją, bet tai buvo tiktai smulkaus ir iš
sigandusio buržua dėstymas. O Erenburgas savo eili
nėje knygoje, Trylika Pypkių, tiktai palietė Paryžiaus 
Komunos dienas ir perteikė komunaro dvasią. Pertei
kė ją kaip gyvą. O kodėl? Karleilis blaškėsi jieškoji-
muose, klausėsi savo klasės balso, o Erenburgas išau
go partijos šešėlyje. Ir aš jums pridursiu, kad Eren
burgas neprakišo čia, kaip kūrėjas, jis laimėjo. Jis 
sukūrė tai, kas kurtina tikram talentui. 

Žydėjo topoliai, kuriais buvo apsodinta gatvė. Į 
atdarą kabineto langą įlėkdavo nutrūkę topolių žiedų 
pūkeliai, švelnūs ir lengvi, jie buvo nešami oro srovės, 
atsimušdavo į kambario sienas, slydo palei jas, kibo 
prie durų užuolaidų, prie drabužių audinio. Saulės švie
soje užpiltoje gatvėje miriados tų nutrūkusių pūkelių 

kūnu jį parbloškė. Ir jis galvojo: nejaugi jis bus ma
no viršininkas? 

- Mūsų laikais viskas kitaip, - kalbėjo Vaitkų- kada aš grožiuosi paveikslu, aš lyg juntu, kuria) JJ į j į^ &Hw\eja^^^^^ 
nas. - Kas atrodė neįgyvendinama ^ dabar įgyven- ] plunksna reikėtų aprašyti paveikslo siužetą. Į s i m u § ę t f t r p p a s k i r ų f^^ s t i e ^ e l i U j j i e b a l t a / 0 k a i p 

dinama labai lengvai. Kas atrodė amžina, nepamaino-' - Jūs teisus, aš taip pat juntu kažinkokį paslap- pasakiškas, netirpstantis sniegas kaitrios vasaros die-
, Britanijos ir Prancūzijos pripažinimo de jure teko laukti bent j ma, sugriūna per minutę. Griūva prietarai ir formos, tingą ryšį tarp piešimo ir rašymo, pasakė ša t rys . — 
ketverius metus, t. y. iki 1922 m. gruodžio 20 d. Bet mes da
bar pagrįstai didžiuojamės tų laikų mūsų ilga, drąsia, atkaklia 
kova. Pakartokime jų žygį. Prof. Kazys Pakštas 

kurios kaustė gyvenimą. Vieton stagnacijos dinamika. Ir jeigu tą mintį pratęsti, tai tas pat tinka ir muzikai. 
Įdomūs laikai, draugas Šatry. Ir džiugu galvoti, kad Kūrinio stilius surištas .su kūrėjo esybe. Stilius neat 
visdėlto buvo prasmė dėl to kovoti ir dėl to kentėti, skiriamas nuo kūrėjo. Pakeisti stilių neįmanoma. Arba 

ną. 
(Bus daugiau) 

Copyright, 1953, by Autfaar 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Antradienis, vasario 3 d., 1953 

Pajūrio ateitis priklausė lietuviams 
JURGIS PRTERAITIS, Chicago, IU. 

Klaipėda buvo prijungta prie 
Lietuvos ir bent normaliais 
gyvenimo laikais turėjo su šiuo 
faktu kiekvienas skaitytis ir 
žmonės buvo pradėję apsipras
ti. Lietuviškasis pajūris turėjo 
priklausyti Lietuvai ir šia 
linkme šio krašto gyvenimas 
pamažu riedėjo. Lietuviška dėjo didėti ir temptis 
spauda, liet. mokyklos ir įvai
rios tautinės organizacijos kra 
šte pamažu augo ir stiprėjo 
įtraukdamos į savo eiles vis 
didesnius vietinio jaunimo bū
rius. 

Iš kitos pusės, ir ekonominės 
krizės sukelti sunkumai turė
jo kaikuriais atžvilgiais ir savo 
teigiamų pasėkų. Jieškodamas 
savo pakitusio gyvenimo prie
žasčių ir tobulindamas, kaip 
minėta, savo senoviškesnes 
ūkininkavimo formas, jis buvo 
neretai priverstas intensyviai 
galvoti ir veikti. Jis pradėjo 
pastebėti, kad gerai aprūpintas 
krašto valdžios tarnautojas 
vertėsi gyvenime lengviau ir 
paprasčiau. Lietuvis pradėjo 
mesti skeptišką senąją nuomo
nę, kad, girdi, inteligento ir 
valdininko pašaukimas e?ąs 
labai neužtikrintas ir nepasto 

Vokiečiai tai stebėjo ir da
rė iš savo pusės panašiai. Jie 
žinojo, kad išsibaigus jų seno
sioms inteligentų kartoms, lie
tuviai pradas vis stipriau į Jų 
vietas pretenzijų reikšti. To
dėl politinė ir kultūrinė kova 
tarp lietuvių ir vokiečių pra-

Bu-
vo kovojama beveik dėl 
kiekvieno lietuvio ir kiek
vienos pozicijos ir į šią areną 
įsitraukė įvairūs sluogsniai ir 
įvairūs žmonės. Jei pvz., dar 
1920 m. veterinorius dr. Neu-
mann krašto žmonėms kalbė
davo, kad jo politika esanti 
arklių ir karvių tvartuose, tai 
vėliau, kai Klaipėdos kraštą 
prijungė prie Lietuvos, vokie-
tybei pradėjo pavojus gręsti, 
šis veterinorius ėmė stipriai ir 
politiška1, domėtis ir, įsikūrus 
nacių partijai, jis tapo net jos 
vadu. 

Nors pirmieji liet. pajūrio 
žingsniai nebuvo lengvus, ta
čiau ateitis priklausė lietu
viams. Prijungtas prie Lietu
vos Klaipėdos miestas pradėjo 
augti ir plėsts . Į jį pradėjo 
koncentruotis nemaža dalis mas būtų pradėjęs apleisti vi-

tinklas privatinių lietuviškų 
pradž. mokyklų. 

Ir vėl "prašvis laikai"... 

Šios mokyklos kartu su kra
šte veikusiomis liet. organizaci
jomis ir liet. spauda auklėjo 
ir formavo naujas lietuvių ei
les, kurios turėjo pakeisti se
nąsias pavargusias kartas. Šios 
kartos, saugodamos daugiau 
kaip pusę tūkstančio metų lie
tuvišką pajūrį, pailso ir nebe
pajėgė aktyviau su priešu ko* 
voti. Tačiau, kad ir sunkią da
lią nešdamos, kad vietomis ir 
praretėjusiomis gretomis, jos Į 
sulaukė pranašinguosius "Auš-j 
ros" laikus ir aną šviesųjį sau
sio 15-tos rytą ir perdavė lie
tuvybės vėliavą jaunesnioms, 
ateinančioms kartoms. Jos sa
vo uždavinį atliko. 

Dabar turėjo prasidėti nau
jas etapas, nauja gadynė, kaip 
anoje šveicarų išsilaisvinimo 
dramoje (Vilius Telis) sako
ma: "Kitomis jėgomis turi 
žmon;ų taurumas išsilaikyti, 
kas sena nyksta, keičiasi laikai, 
ir naujas gyvenimas žydi iš griu 
vėsių"... 

Netrukus būtų atėjęs laikas, 
kur šis sąmoningas, mokslu 
apsišarvavęs lietuviškas jauni-

Jau išėjo I i spaudos 
Mariaus Katiliškio knygą 

U Ž U O V Ė J A 
„UŽUOVĖJA" — apysakų knyga iš 

fiifturfis Aukštaitijos kaimo bui-! 
ties, šiaurės Aukštaitijos kaimo 
vaizdai su žmon^jMi^ jų džiaugs 
niais ir rūpesčiais, besikeičian
čiais su metų laikais ir vSl grjž-
tančial su pavasariais. ' 

„UŽUOVĖJA" — pats geriausias vle- Į 
no geriausiųjų mūsų jaunųjų be<-
letristų veikalas, knyga, pulki sa 
vo stilium, dideliu kaimo, kai
miečių ir jų gyvenimo pažini
mu, miela giliu nuoširdumu. 

„UŽUOVĖJA" — tai savos žemes sau 
ja mūsų knygų lentynoje, kny
ga, skirta toli pasilikuslo mūsų 
kaimo prisiminimui, kasdien vis 
pilkėjančiam mūsų. atmintyse. 
302 psl., kaina 3.50 dol. 

Užsakymus ir pinigus siųskite: 

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

Chicago 8, 111 

r 
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ALB5NAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų perkraustymus 

Taip pat persiunčiame j užsieni 
pakioteilus Jvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

• • 

jaunos'os liet. pramonės ir pre 
vus dalykas. "Prasižengs pas | kybos. Per Klaipėdą pradėjo 
vokiečius dėl ko nors moky-1 lietuvis savo jūrą realiau pa« 

dūrinių ir augštųjų mokyklų 
sienas, ir būtų ėmęs savo pri
deramų teisių reikalauti. Jei 

PLASTERING — PAINTING 
—PAPER HANGING — 

PRICES VERY 
REASONABLE 

— Phone — 
DRexel 3-6436 

fl. 

Ūkininkas ir kitokios nuosavy- ir ūkiniam gerbūviui. Klaipė-
bės turėtojas palaikys, girdi, doje steigėsi pirmosios liet. 
visada savo turtą. I jūrininkų institucijos, čia kū

rėsi platesnio masto liet. pre> 
(Iš kitos pusės, liet. kaimas!kybos laivynas. J Klaipėdą bu-

laikėsi, galbūt, neberelkalo i r | v o telkiama visa eilė specialu* 
lyg tam tikro savisaugos ins-1 ir vidur. liet. mokyklų. Ten bu-
tinkto vedamas nuo vokiško j vo įsteigtas Prekybos Institu-
šovinizmo persunktų augštes- j tas, Ped. Institutas ir Konser-
nių mokyklų atokiau, nes ne- vatorija. Nemažas vietinio liet. 

tas jaunikaitis ir visas jo m o k s l i n t i : jis ėmė ja ne vien gro- j pavieniams liet. inteligentams, 
las nueis niekas" , kalbėdavo žėtis, bet pradėjo ją panaudo- kurių pamažu priaugdavo, au-
dažnai senosios žmonių kartos, ti ir savo krašto kultūriniam tonominių įstaigų durys buvo 

uždarytos, tai šis gausus, for
maliai visas teises turįs jauni
mas būtų pats tas duris atsi
daręs ir lietuvių teises varžan
čius paragrafus užtrynęs. Bū
tų kilusi konkurencija, kilęs ju 
įėjimas, kuris būtų Maž. Lie
tuvą galutinai iš užsilikusios 
kryžiuočių dvasios išvaaaves. 
Šis naujas lietuviškas rytas 
buvo taip netoli; bet tikėkim; 
kad jis netrukus ir vėl ateis. 

sant pakankamai pvz., Petro 
Kriaučiūno stiliaus mokytojų, 
didelė dalis liet. jaummo pas
kendusi vok. civilizacijos jūroj 
ir būt greičiau patraukusi pa
skui save ir užsilikusi liet. 
kaimą). 

Susidomėjimas mokslu 

jaunimo skaičius mokėsi ir se
nojoj Klaipėdos Mokyt. Semi
narijoje, taip pat į Ped. Insti
tutą pakeista. Klaipėdoje buvo 
statoma didelė Amatų Mokyk
la su įvairiais teoretinio ir pri-

(taikomojo mokslo skyriais ir 
j projektuojama dar visa eilė kl-

§? iii^ft ^mmmimm*3mmMm 

siu domėtis. Beveik iš kiekvie 
no sodžiaus pradėjo bent po 

tų įmonių. Šalia šių mokyklų 
Krašto gyventojai pradėjo j K l a i p ė d o j e v e i k ė Spartesnioji 

dabar labiau ir augštesniu mok j M o k y k l a i r Vytauto Didž. Gim
nazija, kurioje mokslas dėl su
stiprinto vokiečių ir anglų kai 

vienas pasiturinčių ūkininkų j b o s k u r g Q t ę s ė ? . 9 m e t u g i r ^ 
vaikas lankytį krašte besiku-j rodė g a l i m y b i u t a p t i v : e n a di_ 
riančias liet. vidurines ar kl* L ^ Lietuvos gimnazijų, 
tokias mokyklas. šis naujas, P a g ė g i u o g e v e k ė Donelaičio 
pradžioje kuklus sąjūdis, ro- j v a r d o g i m n a z i j a g i l u t ė j e k ū r ė . 
dė tendencijų sparčiai augti ir.L, t a i p t m ^dur . m o k y k l a 

leidimas savo va kų į augšt. !.., . . 
mokslus pradėjo virsti lyg tam j v t auto Didž. Universiteto, 
t ikra l iet ūkininke.pažangos S N ^ f a k u U c t e b u y o g k a i t o m a 
garbes pozymm. Lietuvu, kad j b f n t ^ . ^ v o k į 

ir miglotuose savo siekimuo- , , . . . . . . . . . 
kad suinteresuotieji galėtų su
sipažinti ir su vok. teisės pa
grindais. 

— Šiaurės Atlanto Organi
zacija dabar turi 2,400,000 vyrų i 
uniformoje Europoje nuo šiau
rės Norvegijos iki Kaukazo. 

Ar jau turite 
Liūdo Dovyd6no knygą 

Broliai Domeikos 
BROLIAI DOMEIKOS — viena go
riausių knyffg mūsų Nepriklausomy

bes laikotarpyj. 
BROLIAI DOMEIKOS — romanas 

iš mūsų kaimo gyvenimo, mielas 
gamta Ii* žmonSmls, originalus sti
lium!, Įdomus keliamų problema 
aktualumu. 

BROLIAI DOMEIKOS — knyga. Ne
priklausomoje liietuvoje Įvertinta 
valstybine premija ir šiltai sutik
ta ne tik mūsų. krašte, bet ir mū-
8ų kaimynuose. 

250 psl., kaina 2.50 dol. 

Užsakytoms ir pinigus siųskite 

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

Chicago 8, 111 

m 

• • 

m įss>^;r-į^^^gį>- ^a*»*-

dr 

se savo siekimuose, kaip rašo
ma, pradėjo nuvokti savo tik
rą gyvenimo kelią. Tai buvo 
graži pradžia ir, jei Vokietijo- "Liet. Mokyklų Draugijos" 
jo nebūtų kilęs naeionalsocla- pastangomis, pajūrio krašte bu 
lizmas kurio revoliuciniai me
todai pradėjo griauti kaimy
ninių valstybių pamatus, šis 
naujas liet. sąjūdis būtų davee 
netrukus gražių vaisių. Šiuo 
judėjimu pradėjo vis labiau 
užsikrėsti ir nuošaliau stovį, 
kurie pradžioje kartais labai 
skeptiškai žiūrėjo ir abejojo. 

BRONIUS MULEVIČIUS" 
REAL ESTATE BROKER 

1710 W. 67th St , Chicago 36, III. 
Tel. REpublic 7-5310 

Jei turite sunkumų namų pirki
mo, pardavimo, nuomavimo ar 
paskolų gavimo atvejuose, tai tik 
kreipkitės ir aš patarsiu kiekvie
name ekonomijos ar teises atžvil
gyje. 

PAJIEŠKOJIMAS 

vo steigiamas ir gana tankus 

Nuostabu, kaip Kramtomi: Guma 
Viduriu Lafovintot& Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste 

• Čia ta paslaptis, kurią milijonai 
žmonių patyrfi apie FEEN-A-MINT, 
tą modernią kramtomą gumą — vi
durių lalsvlntoją. Taip, todfil FJEPJN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa 
prastai skirt ingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lais-
vlntojal pradeda veikti perdaug ank> 
s t l . . . jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvlntojų kiekis su
ardo virškinimą, našalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą m a i s t ą . . 
smogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FEEN-A-MINT yra ki 
toks. Priimtas pagal nurodymus, Jis 
veikia daugiausiai <.»Rt.infij vidurių 
daly - pašalina ttktai a tmatas , bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-

^ 

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

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITHRE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atidarą sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 

: ^ 

j> 

\ 

J ieškau mamos brolio JUOZO Ul<- ; MINT ir jauskitės gerai, pilni gyvy-
KfiS. Kilęs II Panevėžio apskr., Pu- ! Dfi8 Nuslpirklt FEEN-A-MINT! Kai-
Aatato valso.. JokobonLu kaimo, 1981 n o s nepakeltos — dar 26c, 60c ir 
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Riek sutaupysue šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikns užsibfSžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per pasta 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASS0CIATI0N 

1K0A ^o. Halsted Street Chicago 8, Uliiioin 
Telefonam HAymarket 1-202* 

m. buvo parvažiavęs* } Lietuva ir vė
liau grjžo atgal J Amerika: gyveno 
Chleagoje. Apie SJ usnim] žinam-iuju 
p rajau pranešti šiuo udreau: Stasį 
Jurevičlend, 0514 Wade Park. Cle-
velatul 3. Ohlo. 

' lktai 100. 

K FEEN-A 

^MmĘ0^g&10įįįHįtl0&KI0t0lį0»lB*ll*ll0&*^* 

INSUKfD , Va'amdos: Pirmadieniais, antradieniais ir 
penktadieniais nuo ft ryto iki 4 vai. va 
karo. Ketvir tadieniais nuo 9 ryto 'ki 8 
vakaro. Trečiadieniais ufcrinn t». £*St» 
dieniais nuo • v a i ryto iki 3 vai. p. p 
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Dienraščio "Draugo" Metiniame Koncerte 
•» 

B u s P e r s t a t o m i 

Miko Petrausko Dainų Vaizdai 
DAINUOJA IR VAIDINA MENO ANSAMBLIS 

Kuriam Vadovauja ALICE STEPHENS 

Sekmadieni, vasario 8 d., 1953 m., 4:00 vai. popiet 

Meno Ansamblis, kuriam vadovauja garsioji chorų lavintoja, Alice 
Stephens, perstatys tris scenas iš Miko Petrausko Liaudies Operų: „Bi
rute" ir „Egle, Žalčių Karalaite". Be to, bus dainuojamos ir joavaizduoja-
mos populiariausios Miko Petrausko dainos. Tai bus pirmas kartas, kad 
Mikui Petrauskui ir jo dainoms bus pašvęsta visa programa. 

Ju rg i s š a p k u s piešia naują scenariją t r ims Liaudies Operos scenoms 
ir ypatingą sceną atvaizdavimui Miko Petrausko populiariausias dainas. 

Kostiumus specialiai siuva Stefanija Traška. 
Liaudies Operos „Birute*' koreografija Aldonos Valeišaites. 
Reikia paminėti, kad Ashland Boulevard Auditorija praeitomis die

nomis buvo gerokai patobulinta ir suvesti nauji garsiakalbiai ir t.t. 
Tai DRAUGO metinis Koncertas Vasario 8 d., 1953 m., 4:00 vai. p. p. 
Šokiams po koncerto groja Jurgio Akelio orkestras. 

ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 
Ashland ir Van Buren Gatvių kamp. 

3= •į» M> 3£ į£ 
1^5*.. - i i s ^ ^sttmas&mmeii> m*ms& ̂ ttiil..- a^^PT*iį;..ii>-'!WP^»»i: >,-«» 
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J Goodyear Tires-Tubes 
I TURIME IK KITŲ IŠDIRBYSCIV PADANGŲ 

PADANGOS BALTAIS ŠONAIS. VVILLARD BATTERIES 
NYL0N FIBER IR PLASTINES SĖDYNIŲ APDANG0S 

AUTOMOBILIO IR SPARNŲ (FENDER) REMONTAS 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Balzekas Motor Sales, In<5» 
40S0 ARCHER AVENUE. Chrysler — Plyniouth pardavėjas. Tel. Vlrginia 7-1515 

r 

i 
i 



Antradienis, vasario 3 d., 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Naujosios Anglijos žinios 
Cambridge, Mass. 

Lietuvos šventė 

Šiemet Vasario 16-toji Cam-
bridžiuje bus minima vasario 15 
d., 5 vai. vakare, Cambridge lie
tuvių Katalikų Klube. Bus dai
nos, muzika ir mokyklos vaiku
čių veikalas. Muzikalę progra
mos dalį išpildys parapijos cho
ras, vadovaujamas muziko M. 
Karbausko, šiemet Vasario 16-
toji bus didinga, nes sykiu bus 
rengiamas ir šaunus metinis pa
rapijos banketas. Visus kviečia 
dalyvauti Kat. Federacijos 16-
tas skyrius. 

Serga kun. F. Juškaitis 

Jau 7 savaitės kaip serga pa
rapijos klebonas kun. F. J. Juš- do vairą ir virto ant šono. Au-
kaitis. Gydytojo priežiūroje slau \ tomobilis važiavo be vairuotojo, 
gomas namuose. Jį pavaduoja j Pirmiausia išvertė ženklų stul-
kun. J. Petrauskas. Linkim kun.ipelį ir pervažiavęs šaligatvį at-

mažiau gaištama aukoms kaupti. 
Aukotojams, kurie paaukos 

bent 5 dolerius, Altas išduos spe 
cialius pakvitavimus. 

Minėjimas salėje prasidės 6 
vai. p. p. -

B. J. 

Kearny, N. J. 
Laimingas įvykis 

O Skurvydienė ir M. Mėlynie-
nė š. m. sausio mėn. 22 d. vaka
re automobiliu įvažiavo į mūrinį 
garažą ir jį sugriovė. Automobi
lį vairavo O. Skurvydienė. 1 

Atsitiko taip. Joms važiuojant 

padarę labai gražią pažangą ir 
iš jų tenka laukti gražaus lietu
viško prieauglio kultūriniam vei
kimui. Yra ir tokių, kurie tik 
vieną kartą mėnesyje atsilanko 
pamokose. Apie jų pažangą ne
tenka nei kalbėti. Yra ir tokių 
tėvų, kurie vaikų lietuviškai ne
leidžia mokytis, nes girdi, tai pa
kenks jų vaikų angliškam kal
bos akcentui. Yra ir nelietuviš
kų tėvų, kurie tokio pavojaus 
visiškai nejaučia ir lietuviškai 
mokytis vaikams nedraudžia. Iš 
faktų, kad kaikurios New Jersey 
vidur, mokyklos (high schools) 
jieško lietuvių kalbos mokytojų 
ir įsiveda lietuvių kalbą dėsto
muoju dalyku, tenka padaryti 
išvadą, jog amerikiečiai uolų lie
tuvių anglėjimą jau pastebėjo ir 

SPAUDOS ĮTAKA = 

ft 

Chestnut st iš skersinės Ber^ o š n e b l r t ė j ų t i e m s 

gen ave. atlėkęs automobilis kir-. L . J L I A 4 „ . ^ « L f„ ,n Q W o „„ f . 
to į jųjų mašinos galą. O. Skur
vydienė nuo gauto smūgio palei-

F. J. Juškaičiui greitai pasveikti. 
Parapijos banketas 

Metinis parapijos banketas 
bus vasario 15 d. 5 vai. vakare. 
Biletus galima gauti pas A. Dau
kantą, A. Zavecką, Kirslienę, A. 
Ambrozaitienė ir kitus. 

Karo tarnybon 
G. E. Dainiai laukia grįžtant 

iš Vokietijos sūnaus Jurgio, ku
ris garbingai atliko tarnybą ka
riuomenėje. Vienam sūnui grį
žus iš tarnybos, antras sūnus iš
vyksta. Taipgi išvyksta armijon 
Budros sūnus Leonas. Jo vienas 
sūnus jau metai kaip tarnauja 
aviacijoje. 

„Draugas" Cambridžiuje 
Norintieji užsisakyti dienraš

tį „Draugą" Cambridžiuje, tą ga 
Ii padaryti A. Daukanto krautu
vėje, 187 VVebster ave. Taipgi 
Daukanto krautuvėje galima 
gauti ir pavienių „Draugo" nu-, i 
merių. Visas žinias, skirtas! s t a t y b a i 

„Draugui", taipgi galima įduoti 
A. Daukantui. 

simušė į stovėjusį garažą ir jį 
beveik sugriovė. 

Atvykusi greitoji pagalba iš
traukė iš automobilio abi p r i 
trenkusias moteris ir nug.beno 
į ligoninę. Sunkesnių kūno su
žalojimų nepadaryta. Džiaugia
si, kad laimingai išvengtf dides
nės nelaimės. 

Kepurių baliny, 
Harrinon - Kea*.\\y Dievo Mo

tinos Sopulingos Bažnyčios Šv. 
Onos Draugija š. m. vasario 
mėn. 14 d. 8:30 vai. vak, rengia 
kepurių balių. 

Balius įvyks Lietuvių Polit. 
Klubo salėje, 134 Schuyler Ave., 
Kearny, N. J. 

Už gražiausias ir prašmatniau 
šias kepuraites bus duodami pri
zai. 

Šokiams gros Leo Kasper or
kestras. Auka $1.00. Visas pel
nas skiriamas naujos bažnyčios 

J. M. 

suanglėjusiems lietuviams susi
kalbėti su savo tautiečiais tėvy
nėje — kai rojaus dienos ten bus 
pasibaigę. 

/ . Prapuolenis 

Brooklyn, N. Y. 
Po BALF seimo tremtinių 

šalpa pagyvinama 
BALF Centro valdyba seime 

gautąsias aukas ir sausio men. 

Philadelphia, Pa. 
Liet. Bendruomenės radijo 

valandėlė 

KANADOJE 
Niagara Falls, Ont. 

Užgavėnių blynų balius 
Beveik prieš metus susitvė

rusi tautinių šokių grupė "Gin
taras" labai gražiai reiškiasi sa
vųjų ir kitataučių tarpe. Gru
pei vadovauja gabi, nenuilstanti 

Juil Mattie Young, 18 metų, 
pabėgusi iš Grundy, Va., buvo 
sučiupta San Francisco mieste 
praeitą šeštadienį, kai ji ban
dė apiplėšti Market Street 
banką. Ji pareiškė, jog jai to
kia mintis atėjo, kai ji per
skaitė laikraščiuose apie 
„grandma", kuri pietų Cali-
fornijoje praeitais metais į-
vykde visą eilę bankų apiplė-
šmų. (INS) 

Nuo š. m. sausio mėn. pirmo
jo šeštadienio Philadfelphijos Lie 
tuvių Bendruomenės valdyba 
pradėjo radijo lietuvišką kultū
rinę valandėlę. Ji veikia kiek
vieną šeštadienį 4 vai. 20 min., 
t. y. Dziko programos pabaigoje.' veikėja Z. Ulbonienė 
Sudaryta pastovi radijo valan
dėlės komisija, kuriai vadovauja 
ir kartu yra pranešėju K. Os
trauskas. Philadelphiečiai džiau-j 
giasi savo bendruomenės valdy 
bos šiuo gražiu darbu. 

mi šokiai, gr^iant nuotaikingam 
Joe Thomąs orkestrui. 

Koncerto pradžia 4 vai. po
piet. Šokiai 7:30 vai. vak. 

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. Savo atsilankymu pa-
remsite gražų bei didelį kultū
rinį darbą, kurį "Lietuvos At-į BALF Centrą prisiųstąsias — . . . 

sausio mėn. pabaigoj išsiuntė \ f "nmimų valandėlė, vad. Jo 
I Vokietiją, taip skubiai reika- kūbui Stukui, ir "Rūtos 

Linden, N. J. 
Kuriasi LB apylinkė Mirimai 

Paskutiniuoju laiku Cambri- Lindeno lietuviškosios organi-
džiuje išmirė daug žmonių. Sau- zacijos vasario 15-tą dieną mi-
sio 24 d. laidotas, Šv. Mykolo ka nes vasario 16-tos Lietuvos ne-
puose. a.a. J. Tamulynas. Nese-! priklausomybės paskelbimo su-j ja vasario 8 d. šv. Jurgio Drau- | j a Adomaitienė, Ind. Harbor lie-
niai staiga širdies liga mirė lai-; kaktį. Minėjime be.gerų kalbėto-į gijos salėje pirmą kartą New tuvių choras, vadovaujamas J. 

lingiems šalpos lietuviams 
tremtiniams: 

Bendrai tremtinių šalpai pa
siųsta $2,419.50, Diepholtz gim
nazijai — $2,107.69, nupirko 
ir išsiuntė 10,000 svarų riebalų 
už $1,582.85. Vokietijoj gyve-. 
nantiems viso sausio mėn. 
išsiuntė ir 14,905 svarus rūbų 
bei avalynės. 

Seneliai, vaikučiai, ligoniai, 
daugiavaikės šeimos labai rei
kalingos Amerikos lietuvių 
nuolatinės pagalbos. Siųskite 
jiems aukas, adresuodami: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, New York. 

Newark, N. J. 
"Aušrelei beauštant" 

Liet. Radijo "Rūtos" Draugi-

ganizacija jau 
ba... 
Gary, Ind. 

ir "Kutos" or-
12-ti metai dir-

Kalbės Alto pirmininkas ir 
Pennsylvania gubernatorius 

Šių metų vasario 16-tosios mi 
nėjime dalyvaus ir pagrindiniu 
kalbėtoju bus Alto pirmininkas 
L. Šimutis ir gubernatorius Fi
ne. Minėjimas įvyks vasario 16 
d. 3 vai. p.p. Liet. Muzikinėje sa 
lėje Allegene Ave. Minėjimą jau 
antrus metus rengia Liet. Ben
druomenės valdyba. Meninę pro 
gramos dalį atliks vietinės meno 
jėgos, be to, pakviesti sutiko da
lyvauti draugiški lietuviams uk
rainiečiai, kurie atvyks su savo 
choru ir paįvairins meninę pro
gramos dalį. 

Association du 
Collrge de TEurope Libre 
7, rue de la Paix, Paris 2e 

FRANCE 
Keturi penktadaliai stipendi

jų skiriami studijuojantiems 
Strasburge, likusios — kituose 
Europos universitetuose. Svars 
tomą taip pat galimybė įkurti 
kuriame nors krašte naują Lais 
vosios Europos Universiteto ša
ką su vokiečių dėstomąja kalba. 
Todėl užpildant blankus, prašo
ma pažymėti, kuria kalba pa
geidaujama kursą sekti. 

"Gintaras" yra vienintelis or
ganizuotas vienetas šioje ne
gausioje lietuvių kolonijoje, bet 
garsioje savo Niagara Falls var 
du. Čia į pareng.'mus suvažiuo
ja iš Kanados ir Amerikos. 

Ši grupė, gražiai gyvuodama 
ir puoselėdama savo tautiniu 
įnašu lietuvybę, ruošia Užga
vėnių blynų balių, norėdami ska 
niai pavaišinti visus atvykusius 
svečius iš VVelland, St. Cathcri-
nes, Port Colborne, Hamilton, 
Buffalo, Rochester ir kitų apy
linkių. Tas šaunus va kars įvyks 
vasario 14d. naujoje Mariann 
salėje, 1968 Barker S t. (prie 
Main St.). Šokiams gros šešių 
žmonių kapela (vokiečiai dypu-
kai). Veiks turtingas bufetas. 
Pradžia 7 vai. 30 min. vakare. 

Gintariečiai laukia daug sve
čių, tikėdamiesi linksmai praleis 
ti paskutinį šios žiemos sezono 
parengimą- Rengėjai 

# 

Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčia jau atstatyta 

Prieš metus sudegusi Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčia jau 

Indiana lietuviai ruošiasi minėti i atidaryta besimeldžiantiems. Vi 
Vasario 16-tąją 

Lietuvių Tarybos Lake Coun-
ty skyrius buvo sukvietęs orga
nizacijų atstovus, kurie išrinko 
komisiją Nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties minėjimui 
ruošti. Eilėje posėdžių komisija 
sutarė minėjimo tvarką ir pasi
skirstė darbais. 

Minėjimas įvyks š. m. vasario 
mėn. 15 d. Numatoma iškilmin
gos pamaldos Šv. Kazimiero ir 
Šv. Pranciškaus bažnyčiose. 
Pats minėjimas įvyks vasario 
vasario 15 d. 6 vai. vak. Gary, 
Amer. Leg. Vytauto Posto salė
je. Ruošiama turininga meninė 
programa, kurią išpildys solis
tės Prudencija Bičkienė ir Sofi-

dotuvių direktoriaus A. Owirkos 
duktė Ona, palikdama vyrą ir 

jų kalbų ir įdomios meninės pro 
gramos bus ir iškilmingas Lie-

mažyčius vaikučius. Taipgi mirė tuvių Bendruomenės Lindeno 
J. Dovydonis ir P. Paulauskienė, apylinkės įsteigimas. J minėji-
Visų šeimoms reiškiame ųžuo-'mą ir Lietuvių Bendruomenės 
jautą. 

Gražiai įsikuria 
Tremtiniai Cambridžiuje, pa

milę šį industrijos miestą, pra-į 
deda gražiai įsikurti. Daugelis 
jau pirkosi savo namus: J. Ka-1 

sinskas įsigijo dvejus namus, 
Ambrozaitis, 

Jersey valstybėje stato muziki
ni scenos vaizdelį iš Lietuvos 
kaimo gyvenimo, perpintą liau-
des dainomi:, tautiniais šokiais, 
įvair ais nutikimais, pavadint:} 

iškilmingas įkurtuves visa lie-1-Aušrelei beauštant", šitą vei-
tuviškoji visuomenė kviečiama j k . l l ą sp3Cįaliai tam koncertui pa 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti. į r u o g ė j r r e z į s u o j a dramos akt. 
Jokių įžangos mokesčių nebus, j A l f o n s a s P e t ru t i s . Vaidinime 

Šalpa 
Lindeno Balfo skyrius dabar 

dalyvauja jungtinės "Rūtos" 
dainos ir šokių grupių pajėgos. 

Veikėjais yra: L a m a Zujutė, 
direkt Jokūbas Stukas, Teresė 

Rimkevičiaus Ir tautinių šokių 
grupė, vedama Laimos Ringie-
nės. 

Z). A. 

Springti? id 1)1 
Vasario 16-sIos m'iuojimas 
Balfo S4-to;o skyriaus, baž-

nyeios choro, parapiečių ir trem 
tiniii pastangomis ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės pa-
kclbimo minėjimai vasariu S 

d. 3 vai. p. p. parapijos salėje 
Atvažiuos kalbėtojas, be to, dai 

P Eidimtas Ali-1 D a i S u s i u piniginiu vajumi šukė 
šauskas, Dubauskas visi turi | lt 1 4 3 dolerius ir 25 centus. Pe 
nuosavus namus, o B. Utenis j a ^ r e i r a i s m e t a i a * a P r a n S o s s u n n k o Ivaškaitė, Kazys Navickas, Ka-
turi nuosavą verslą. Atrodo, kadi i r c c n t r a n p n s t a t e 1 3 8 5 s v- D a u _ m u t i s B a k š y ? > Jadvyga Stat- ; n u o s p a r a p i j o s c h o r a s > b u g p a 
Cambridžiuje ir Bostone d a r b o ! ^ ^ « i a rūbų aukojo: Vąrneckų, kevičiūtė, Juozas Statkevičiao, ! r e n g imas ir deklamacijos. Ma 
sąlygos yra neblogiausios. j ' e t ^ 0 V J ' A t u c l u ' . J ; " " " S " * . ' Domas Andriuška, Valentinas ; l o n i a i k v i e č i a m e VJSUS tautiečiu* 

A 'Baublių, Lygnuganų, Sabahaus-. M ė l i n i s : b e t 0 f dalyvauja: Diana [. š į mįnėijma atsilankyt; 
! kų, Statkevičių, Juoaų Strazdų Mockellūnaitė, Danutė Bakšytė*1 ' 

WaterbWY, Conn. ! " e i m ° S i r PJW C i u l ) r e v i č i ? t ė - D l " | Ona Zubavičienė, Ona Skurvy-
: dėlė daugybė aukojo mažesniais, d i e n f c V i o l a s t e l m o k i ū t C i 0 n a 
I kiekiais. Rūbus ir avalynę ir da 

si stebisi, kaip parapijos klsbo-
nas prel. I. Valančiūnas sugebė
jo tokiu greitu laiku sutelkti 
tiek lėšų, reikalingų bažnyčios 
atstatymui. Pastatas prijungtas 
prie likusio nesudegusio bokšto. 
Nors vidus dar negalutinai įreng 
tas, bet lietuvio akį maloniai nu 
teikia skulptoriaus Vaškio me
niškai atliktos stacijos. Tikima
si, bažnyčios vidus bus dekoruo
tas lietuviškoje nuotaikoje. Pats 
klebonas yra išsireiškęs, kad 
lietuviška dvasia riebus užmirš
ta. To pageidautu visi lietuviai, j 

Organizuojamas knygynėlis 
* , 

Mokytojas Kazickas, Liet. Ben j 
druomenės valdybos pakviestas, 
pradėjo organizuoti knygynėlį 
bei skaityklą prie Lietuviškos I 
seklyčios, kuri yra 928 Moya-į 
mensing Ave. 

Balfas plečia veiklą 

Balfo valdyba sausio 27 d. 
nutarė sutelktomis jėgomis su
rengti vietos jaunųjų talentų 
koncertą balandžio 26 d., kad 
galėtų papildyti šalpos fondą. 

B. Laputis 

H.SEIGAN 
RŪBAI,, SKRYBFXfiS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 S. Ashland Ave., chieago o, m., teief. YArds 7-1272 
D a b a r Yra L a i k a s P a s i n a u d o t i M ū s ų 

DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU 
3* 

Visų rūšių žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 30% 

Balio 84 skyriaus valdyba 

Laisvosios Europos 
universitetas 

skelbia, kad naujiesiems 
! 953/54 mokslo metams Etipen-
Tjai gauti prašymai, jau priima 
:ni. Formuliarai stipendijai gau 
U siunčiami f k individualiai 
kreipiantis raštu j 

Kai kurie parduodami žemiau 
urmo kainos. NEPRALEISKI
TE ŠIOS PROGOS, KAD GA

LĖTUMĖT ĮSIGYTI GERIAU
SIUS BARGENUS VISAME 
MIESTE. 

I 
Čia galite susikalbėti gimtąja lietuvių kalba 

Jūsų patogumui, kad galėtumėt pasinaudoti šiuo išpardavimu, 
krautuvė yra atdara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų 

^ 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

Aukos Vasario Ui pro^a 

Alto VVaterburio skyrius, ruo- bar visą laika renka Juozas Pra
puolenis 1103 Monmouth Ave., 

šias Lietuvos Nepriklausomybes L i n R j Telefonas Linden 
paskelbimo sukakčių minėjimą) 0 11 op 
vasario m. 8 d., rūpinasi, kad di
džioji lietuvių šventė visais po-
žiurais pasisektų. 

Kalbėtojais pakviesta žinomi 
^ražiakalbiai Alto Vykdomojo 
Komiteto pirmininkas Leonar
das Šimutis (iš Chicagos) ir ad
vokatas K. Kalinauskas (iš Bos^ 
tono). 

Lindeno A.L.R.K. Moterų kuo
pa dirba tyliai, bet gražiai ir 
sėkmingai. Jos Balfo naudai su
ruošė kortų vakarą ir gautą pel
ną perdavė Balfo skyriui. Sky
rius papildė ir sudaręs 30 dole
rių pasiuntė per centrą Vokieti
jon Memingeno mokyklėlės vai
kučiams. 

Šventės intencija 11 vai. įvyks 
iškilmingos pamaldos šv. Juozą-j Kultūrinė veikla 
po bažnyčioje. Vaidintojų trupė porą kartų 

Altas rūpinasi, kad ir aukų Į suvaidinusi komediją — Tetą iš 
Lietuvos laisvinimo reikalams j Amerikos dar ruošiasi porai gas 
būtų sudėta, kaip VVaterburiui \ trolių ir paskui imsis naują vei-
pridera. kalą repetuoti 

Vilnonytė, Kazys Daukšas, Re
migijus Mėlinis, Julius Vebliaus 
kas ir kiti. Dainas ruošia ,muz. 
Algirdas Kačanauskas; tauti
nius šokius Aldona Cvirkai-
tė. Dekoracijos dail. Teofilio 
Petraičio; scenos apšvietimas 
inž. Zubavičiaus . Tai" bus iš tik
ro retas mūsų kampelyje šios 
grupės sceninis pasirodymas. 

Antrąją koncerto programos 
dalį sudarys "Rūtos" dainos an 
samblio paruoštos naujoviškos 
dainos su solistais. Ir štai, čia 
bus didelė staigmena: koncerte 
dalyvaus plačiai žinomas ir 
mėgstamas • "Aitvarų kvarte
tas", vad. Alg. Kačanauskui. 
Taip pat pasirodys žonglerė Do 

# ^ 

Lietuvių parapijos klebonas! Šeštadieninė mokyklėlė tyliai! ris Stralkutė. Solistams akom 
kun. J. Valantiejus sutiko, kadi dirba jau antruosius metus. Mo
tą sekmadienį aukos Lietuvos kyklėle lankantys mokiniai yra 
laisvinimo reikalams būtų ren
kamos ir bažnyčioje. 

Kai kurios organizacijos, nu
mačiusios paskirti po tam tikrą 
sumą nuo organizacijų, dar ren
ka aukas ir savo narių tarpe iš 
anksto, kad minėjimo metu būtų 

panuos Marcelė Skarulytė. Po 
meninės programos seks link:' 

APSI2I0REK IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD FEDERAL turtas virs $35,000,000.00 
Atsargos Fondas f 3,000,000.00 
STANDARD FEDERAL yra narys Federal Savings & 
Ins. Corp. ir Federal Home Loan Bank System. 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

JUSTIN MACKIEWICH 
President and Manager 

STANDARD. FEDERAL M W Š 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

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

4192 ARCHER AVE., CHICAGO '32 
PHONE: VI rginia 7 -1141 

4= 
Lietuvių Auditorija 
3133 So. HalstedSt. 

Telefonas: 
VICTORY 2-6172 

— — 

Vas. 14 d. Tradicinis Auditorijos Kaukiu Balius 
Už GRAŽIAUSIAS IR ORIGINALIAUSIAS KAUKES 

SKIARIAMOS VERTINGOS DOVANOS 

Vasario 7'dieną 
STUDENTV VAKARAS— 

SPEKTRO ŽAISME ^ 
Sekmadieniais šokiai apatinėje 
svetainėje, jejimas nemokamas 

Visiems paiTiiuiniams groja 
BALIO PAKŠTO ORKESTRAS 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
M/vi So. Oakley Ave. CHICAGO 8, tLL. Te! 

«EU0NES& 
YArds 7-S278 tr 79 

LĖKTUVAIS, GELE2DVKK-
^ UAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
PtirflpinAm* hth'tiu*. vtoAhu&ttl ir ftutvnrkome VIMUF -»U kelione surlfttuH 
dalyku*. TVHJMtt MKTUVHJ SRYRIŲ. Pildome afldevitus. Kelione* 
planuokite iš anksto kuinus metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gau.slte vietas. Pirk
dami biletas pas mus nemokysite brangiau tr isVengsite laiku sutruk-
d.vmo. nes nereikės lankytis nei \ geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tni atliksite vienoie vletole — PAS Ifi'fi 

£&.* ^ _ * . _ .... I — 
m:^ ^.wn^^m^'M i^įįi 

i. 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, vasario 3 d., 1053 

Chicagoje 
Pasitarimai Labdariu banketo 

reikalu 

Sausio 30 d. vakare Šv. Kry
žiaus klebonijoje buvo pasitari

amas Labdarių Sąjungos būsimo 
banketo balandiio 21 d. Konrad 
Hilton viešbutyje reikalu. 

Banketo vedėjas kongresma-
nas Kluczynski, taręs jvado žo
dį, paprašė kun. S. Adominą, 
Senelių Prieglaudos vedėją ir 
kapelioną, nušviesti banketo 
tikslą ir galimybes. Kun. Ado-
minas atpasakojęs senelių prie
glaudos — Holy Family Villa 
gyvenimo istoriją, jos statybą, 
išlaikymą ir reikalą didinti patį 
pastatą, prašė talkos numaty
tam darbui. 

Arkivyskupijos labdarybės ve 
dejas prel. Cook pasidžiaugė su
manymu ir pats paėmė 20 bile-
tų. Savo kalboje pažymėjo ka
talikų atsakomybe labdarybei ir 
jos darbininkus pavadino ryto
jaus vadais. 

Kalbėję kapitonas Balsvick 
di\ Jovaiša, Pakel, J. Viscount, 
adv. Peters ir kiti pažadėjo nuo 
širJžią. paramą. 

Labai gražų žodį tarė B. Pa-
lutsis, kuris savo ir Morris B. 

.įteikė atsiųstus gėlių buketus. Ji 
dėkojo visiems mieliems radijo 
klausytojams, svečiams, sponso-
riams, programos dalyviams ir 
džiaugėsi, kad lietuviai taip gau
siai susirinko pagerbti. 

B. Brazdžionis 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

P R I V E R S T I N A S 
I Š P A R D A V I M A S 

Atsinešęs šį skelbimą, gausi 
vieną svarą saldainiu dykai 

• Costume Jewelry, Records, 
• Phonographs, Radios, 
• Televizijos, Siuvamos 
• Mašinos, Silverware, j 
• Laikrodžiai, žiedai — puse * 

kainos sale price. Taip pat 
Luggage, lėkštės. 

Puikūs sezoniniai papuošalai: rein-
stonių necklace, apyrankės, auska
rai ir špilkos. Visi reto gražumo! 
Numušta puse jų normalios kai
nos, nes BUDRIKAS teturi tik po 
vieną ar porą pavyzdžių. Ribotas 
skaičius, tad skubėkite anksti jų 
nusipirkti, nes pirmiesiems teks 
geresnis pasirinkimas. 

Rankiniai laikrodėliai 17 akme
nų gold filled case, $35.00 
vertes, tik po $ 10.00 

Auksinės plunksnos Parkeriai 
$10.00 vertės, po $4-50 

Elektriniai Bulovą sieniniai laik
rodžiai $25.00 vertes, po . . $g.95 

D f t M K S I O l 

Geriausiai išplaunamo! 

DĖMESIO, ŠEIMININKES! 
2()% sutaupote vartojant mūši. 

"cash & carry" planą, šlapius atlduo 
danio arba gražiai Išdžiovintus skal
binius ir marftkinius. 

M I ; K M , K K u i t o s . I , A T : N D R Y 
9180 S. d i l i romiu Avc. 

G:45 ryto iki 7:00 vtikaro — kasdien, 
šešiaiieniais nuo 6:46 ryto Iki 5:01) v. 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. Washington St. 
Tel. DEarborn 2-2494 

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

PROGOS — OPPRTUNITIES* 

HELP WANTED VYRAI 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas kiti reikalai. 
DARBO VALANDOS: b v.v.— lo v.v. (MM S. Kilpatrick 

I Pardavimui Kirpykla, 3 ked$S, pel-
! ning-as biznis, viskas moderniška, 
; žema nuoma, 3 metų sutartis, pa-1 matykite jvortinimui, skubiai nori 

parduoti už $8,000. Priežastis — 

Šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak. 
M. RIMKUS, 4119 S<>. Fmnclsoo 

Telef. VA. 7-1099 

POrtsmouth 7-9505 or 
POrtsmouth 7-0084 

Sachs vardu pažadėjo didele i r i P a v e i k s l a i $ 4 0 0 v e r t - **> $ l ° ° ^ , P»^aaejo aiaelę i r , T r e C 0rds $120 vert. $fiO.OO 
realią paramą. .. D r , . x. J 0 * „ 

o. , . Rekorduojama masina „Presto, 
stengiamasi sudaryti atskirą kuria galima padaryti plokšteles 

moterų banketo komitetą. A. $ 4 0 0 0 0 v e r t g s , už — $ | 2 9 ° ° 
Valoniui pavesta aidarvti M*f. Crystal castle su saldainiais 

y • $2.50 vertes tik po $|.00 
Rekordų albumai $1.50 vert. 7 5 c 

Rekordų albumai $1.25 vert. Ą£e Blėkinė išdekoruota dėže 
(basket) tik 5()c 

Blekinė išdekoruota dėžute 
40c. vertės, tik I flc 

Ekco — nikelio ir vario virdu-

ropolitan banke atskirą sąskai
tą. 

Tą patj vakarą dalyviai pa
siėmė 280 biletų išplatinti pa
žįstamųjų tarpe. 

Kun. A. Linkus pasidžiaugė 
visų pagalba ir širdingai pade- j liaiTviso lo"gabalų"vertis" $32.00, 
kojo už atvykimą ir* rūpestį, j tik $?A-00 

A. Stašvs I uksinia i žiedai $10.00 vert. $3-00 
'__ ' j Laikrodėliu apyrank. vėliausių 

madų gold filled $4.50 vert. $2-00 
Automatiški toasteriai $19 00 

vertės, po $7-95 
Elektriniai šildomi pečiukai 

$9.00 vertės, po $4-50 
Mixmasteriai — General Elec

tric vertės $35.00, už $fC|.95 
Elektrinės britvos pereitų metu 

modelio vert. $16.00. tik po $/Į.50 
Rašomos plunksnos po . . . . J>f|c 
Rankinis Radio ir Phonogfranh 

kombinaciia, groja visus rekordus 
ir dar radio tik $9flj,00 

Pridedame veltui 25 rekordus 
Radio ir Phonografas On?He 

Mahogany $ į JĮ Q.0O 
Dovanai dar 50 rekordų 

AUŠROS V AR IV 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 
Tai meniškai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
imi. Jus gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vilnių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema —-

tik l doleris 
Platintojams duodama nuolaida 

Pinigus su užsakymais 
siųskite: 

J R A D G A S" 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

KKAL ESTATB 

ANT 63rd St. ir WesternAve!' 

FACTORY HELP 
Essential industry, Light assembly 
and mlscelleneons fabrlcatlon. Elec
tric. Motor Service. Automatic Pay 
Inoreases. Day Shift. 

• Blue Cross Ins. 
Pd. vao. 

Pd. Holidays 
THER ELECTRIC AND 

MACIŪNE WORKS 
19 S. Jefferson S t 

Turime nuolatini darbą gabiam 
Jaunam vyrui 

Oifice Clerk 
Pageidaujama ftiek tiek patyrusio, 
bet imsimo ir Šiaip sąžininga darbi
ninką. Geros darbo sąlygos. 40 vai. 
sav. Bendroves priedai. Kreiptis — $20,000 jmoketi už $13,300 bruto 

paiamų modernų 3-jų augštų -įu-, l l l l l l J l l f c . 
rini namą. šaukite Mr. Coffoy P IONEER A T L A S L I 0 U 0 R S , 
šiandien PRospect 6-6017 arba 
pirmadieni ,HYde Park 3-8100. 

McKey & Poajcue Realtors 
1172 E. 63 rd St. 

mmsmmm^ 
SIUVAMOS MARINOS 

ir 
RAŠOM. MASINfiLfiS 

gaunamos gerlauslcmia sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CENTRE 
4170 S. A r c h e r B I s h o p 7-1045 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

ISNUOMUOJAMA 

Išnuomojamas 4 kambarių butas su 
centraliniu apšildymu, vonia ir ki
tais patogumais. Kreiptis: 

4513 So. Wood Str. 
2nd PI. Pront 

INC. 
2227 S. La Salle St. 

IŠNUOMOJAMI trys kambariai su 
baldais, pirmame nugšte, 

8431 So. Emernld Ave. 

Brighton Pa rke išnuomojamas ma
žai šeimai butas. 

Skambinti po 5 vai. vak. 
VIrginia 7-7481 

mm 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, BE 
NUOŠIMČIŲ 

Apie Barčus koncertą 

Sausio 25 d. jvyko 20 m. S. 
Barčus radijo valandos sukak
ties paminėjimas. 

Jau nuo 1 vai. didžiulė Sokolų 
salė pilnėjo radio klausytojų bū
reliai. Iki koncerto jų prigūžėjo 
keli tūkstančiai. I r visi išvydo 
gražią programą, kurią vedė N. 
nii>fq šaunus vyrų choras diri
guojamas Alfonso Gečo, pirma
sis perskrieja salę su dainomis. 

Solo išpildė Monika Kripkaus-
kienė „Mėlyni varpeliai" — V. 
Jakubėno ir kitus kūrinius. 

Toliau vyrų choras traukia 
švelniai „Valiok dalgeli", harm. 
J. Strolios, „Per naktelę šokau", 
J. Žilevičiaus, „Jau žirgelis pa
balnotas", muz. J. Dambrausko, 
„Baltos gėlės", J. Švedo, „Ant 
marių", B. Budriūno ir paskuti
nė „Leiskit į Tėvynę" harm. B. 
Jonušo. 

Antroji dalis susidarė jau iš 
muzikos ir išraiškų šokiai. Čia 
dalyvavo Simo Velbasio. baleto 
studijos šokėjai, kartu jis ir pats 
išpildo labai gražiai kelius nu
merius. Pirmąjj valsą, muziko 
J. Strauss'o, išpildė: Avižiūtė, 
Dekstynė, Graužinytė ir Vitkaus 
kaitė, šok] su kaspinu, muz. 
Schuberto, atliko N. Šapalai tė, R laug l $aukstu servvzai. pa v., vie
lelių šok| — Barodičaitė ir Ba-I ™« nerūdijant, peii... < ^ . 

'v 

ĮDOMIOS KNVUOS 

Storllng silver su 18 relnstonig, 
sagute po 15o . _. , . T 

Moteriški skustuvėliai $3.9f» vert. 50c niežinčių kojų. Legu 
Reistonlu Ohokers—karoliai . $1.00 l o Ointment yra par-
Relstonių necklaeo vert. $4.00 $1.00 duodamas po 75 et., 
Perlu Chockers vert. $3.00 . . . . $ 1 . 0 0 $1.25 ir $3.50. Plrki-
Žiebtiivelial (permatomi) ••f1-00, te vaistinėse Chieagro 
Vyrišku marškinių sag-os ir špilka ! , ,, , . WM 

vortfi's $2.00 . . . . . . . . W l r apylinkėse ir Mil-
VyriSku marškinių sagos lr spilkn i waukee, a r b a a t-

aukso audinyje po $1.50 ir $2.00! siųskite rnoney orde-
Morg-aičių apyrankes -—• Širdele^ Iri r i j . 

kaklo papuošalai tik po . . $2.00' ' ' 
Identifikaeljos apyrankSs, sidabri

niai ir «rold flllod po $3.00 

NUO UŽSISENfiJUSIC 

Skaudančių žaizdų 
IR A T V I R T I n n n e Ttr«TTt L Graž iausios, rinktines mūsų IK ATVIRA ODOS LIGŲ! I žmonių pasakos. Apie šią knygą 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ A * . £ J ? U
f ° ? E ( N n 1 0 ' 1 9 5 2 > P a r a " 

VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie * ) * * t a i p : 
negali ramiai s§d6ti ir naktimis mie- ' <<T goti, nes jų užsisensjusios žaizdos . Juozas švaistas davė gražų ir 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą įdomų rinkinį. Jo parengimas at-
niežCjima lr skaudėjimą senų at- l i k t a s s ė k m i n g a i ' n a s a k o * tpka 
virų lr ska-dančių žaizdų, uždekite f n o f l ? " if«, ?,?W* P f s a K 0 S . t e K a 

DEGULO Ointment. jo gydomosjnatūraliai . Visa tai pasekama 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji- j vaizdingai ir gyvai. Turime pro-
mą ir galSslto ramiai miegoti nak- i gos dž i aug t i s p a s a k ų men in iu 
tj. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių j n r a n g i n m n 0 , m ; i , „ »*.JT»^ « ^i.^j 
nudegimų, jis taipgi pašalina nieže- Panašumu, sveika epine nuotai-

ika, vaizdingumu, žodžio kultūra 
ir poezija. Knyga trauks ne tik 
jaunuosius, bet ir visokio am
žiaus skaitytoją, kuriam brangi 
ir idomi mūsų tautos kūryba." 

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

jimą ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyšimą ta rp-
pirščių. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiustančios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduol§ visų išviršinių 
odos ligų. LEGULO 
Ointment suteiks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų i r 

GENERAL FACTORY 
For light manufacturing 

No age limit 
Permanent; days 

Good working conditions 
MANTON & SMITH CO. 

2901 S. Cicero- Ave. 

WflNTED 

by South Side Smelter 

M A N 
To assist in Traffic and Pay-
roll Depts. Mušt be able to type 
and use Adding machine. Ge
neral office experience necessa-
ry. Good starting pay. Excel-
lent working conditions. 

Call Mr. Hawes 

VIrginia 7-1800 

Factory Help 

DORSON SCREW CO. 
2509 W. Cermak Rd. 

»»»»»m mm* 
HELP WANTED — MOTERYS | HELP WANTED — MOTERYS 

WAITRESSES 
• 

Experieneed work in Rallroad sta-
tion. Salary, plūs tips. Meals, t?ni-
forins and oth«r nmployoo bent f it S. 

Apply — 

ItESTAtIRANT 3rd FIXX)11 

Illinois Centrai R. R. 
• 135 E. l l t h Place 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
t ikrinta atei t im? Mes turime vietiį. 
gabiai 

Typist-General Clerk 
Pageidaujama patyrusi, bet imsimo 
ir pramokuse mokyklą baigusią. Ma
lonios darbo sąlygos, /vairios parei
gos. 40 vai. sav., bendroves priedai. 
Kreiptis — 

PIONEER ATLAS LIQU0RS, 
INC. 

2227 S. La Salle St. 

WANTED GIBLS FOR LIGHT 
SHOP VVOKK 

mušt be able to read page numbers 
in books. 

AMERICAN INDEX & GOLD 
STAMPING CO. 
19 S. Wells S t 

CHICAGO 6, ILL. 

Turimo nuolatinj darbi), g-ablai 
TYPIST CLERK 

Pageidaujama patyrusi, bot imki
me budria naujai pradedančią. Ma
lonios darbo sąlygos, Įvairios parel-
ROS. Gausūs priedai. Kroiptis asme
niškai. 

HAMILTON STEEL PRODUCTS 
1845 W. ?4th St. 

čia yra nuolatinis darbas gabiai 

STENOGRAFEI 
Patyrusi, bet priimsime gabia pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, j -
vairios pareigos. 

8:30—5 v. v. 
Kompanijos priedai. Pamatykite Mr. 
King. 

MUNU TV, INC. 
4535 W. Washington 

Turime nuolatinj darbą gabiai 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budriu naujai pradedančia. Malonios 
darbo sąlygos, ) va irios pareigos. •> 
dienu savaite. Bendroves priedui. D»") 
intervievv kreiptis asmeniškai arba 
telefonu. 

2215 S. Michigan 
Vlctory 2-1316 

Are you interesteed in a permanent 
position with a seeure future? 
We have an immediate opening for 
a oapable 

TYPIST 
Pleasant working conditions, diver-
sified duties includlng order & in-
voice typing. Exp. but wlll eonsider 
trained graduate. Comploto employee 
benefits. Modern lo\v eosl, cafeteria. 
Opp. for advaneemont to eonsoien-
tious worker. 

8:15 a. m. to 4:45 p. m. 
Apply Mrs. Galins 

ILLINOIS TOOL W0RKS 
2501 N. Keeler ' 

LEGULO, Department D 
Eddy St., Chlcag 
MUlberry 5-3694 

Išeiginiai moteriški "rankinukai su 5618 W . E d d y St . , Ch icago 34 , DL 
karoliais, tik $2.95 j 

Trijų gabalą dresser setas aukso Į 
geltų, ornamentais tik no . . . . $ 2 . 9 5 

Oražiausios lol.'s nuo $1 iki $12.95! 
Puoftnfls auskarai ' .45c i 

Budriko krautuvgje gausite puoš
nių ir stilingų sidabro servyzu — 
pagal reikalą: vieno, dvieiu, trijų a r 
keturių gabalų už du trečdaliu kai
nos Naujausios ISdirbystfis automa
tiški chromo kavos virduliai ir pi-

tlk IRc. Apsilankiusieji Budriko pre
kybos namuose ras daugybe kitų 
nuiklu. naudingu prekių, kurias sun
ku čia visas Išskaičiuoti. Lauksime 
jilsų malonaus apsilankymo. 

Dykai kiekvienam atsilankiusiam 
profesoriaus I/a ūkio 

SVTCIKATOS KNYGA 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted Street 

Telef.: CAlumęt 5-7238 
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio 
vakarais lkl vSlumos. NedSliomis už
daryta. 

.,. | , u i ' sakučių setas 82 gabalų tik $6.00 P a 
lyte. Tikrai šokis pralinksmina, a k l m s šaukštas ar šakt.tč ar peilis 
publiką ir jo išpildymas žavus. 
„Duktė ir tėvas" šokis jdomus. 

Smuiko solo išpildė Lulu Ra-
ben - Misevičienė. Jos muzika 
švelni ir maloni. Daugeliui j)ir-
mą kartą girdima, nes ji retai 
kur pasirodo. 

Akompanavo Kučiūnas ir Kai 
vaitis. 

Pasibaigus programai buvo iš
kilmingas minėjimas, kuri ati
darė Augustas Barčus, išdėsty
damas šios programos kūrimosi 
istoriją, jos kelius ir vargus. A. 
Barčus pažymėjo, kad radijo pro 
gramą gali visad gyva būti ir 
įdomi, jei lietuviai prie jos dėsis 
savo darbais ir parama. Lietu
vos konsulas dr. P. Daužvardis 
savo sveikinimo žodyje pareiškė, 
kad už tokį S. Barčus didelį at
liktą darbą, jei Lietuva būtų lais 
va, būtų įteiktas jai atžymėjimo 
medalis. 

Pasirodžius S. Barčus scenoje, 
visi karštai plojo ir jai N. Gugis 

^00* I * 

^ 4V _r 

Skelbtis "DRALGK" apsimoku. 
u©8 jis yra oiixHnn»M skaitomai 
etuviu dienrašti* o skelbta* 

tcaUta yra prieinam* tįsiem* 

TRYS SVARBIOS KNYGELES 

kurias kiekvienas privalo perskaityti , 
nes jose ras daug gyvenimui reika
lingu pamokymų. 

MAŽASIS TOBULYBES KELTAS 

Aloje knyg:ut6je garsioji Sv. TeresSIS 
Kfldlk61io Jėzaus nurodo tikrajj ke
lią. J amžinąją laime. 150 p. $1.00. 

KAIP IŠVENGTI SKAISTYKLOS 
pilna naudingų patarimų, kurie pri
mena sielas skaistykloje kenčiančias 
ir sužadina mumyse meilę joms. 

Kaina 40 centų 
SKAITYK — RASI UfcSliftPTA 

TURTĄ 
tai raktas atveriantis mums tikrųjų 
turtų skrynią. Kaina 30 centų. 

Užsakymus su pinigais siuskite 

D R A U G A S 

Chicago 8, I1L 

2334 So. Oakley Ave. 

GENERAL FACTORY 
H E L P 

Good start ing rate. Overtime work-
ing conditions. Employee benefits. 

Apply — 

Intag Division of 
Inter Chemical Corp. 

3030 West 51st St. 

(HELP WANTED MOTERYS 

p M M 0 «•*> <MMfcQ < 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND I O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Cermak Rd • Chicago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKĄS, Prs$. • UI VI rglnlo 7-774? 
Savingt fnsured to $10,000 by F . S . L I . C 

tfei turite jmrduolj ar iSnuomo-
tl, pasiskelbkite smulkių skelblmy 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia J-6640. 

"January graduate" , pradėkite jū
sų karjera čia. 

STENOGRAPHERS 
Patyrusi a rba imsime sąžininga 

naujai pradedančia. Malonios darbo 
sąlygos, įvairios pareigos. B dienų 
sav., gausūs darbininkų priedai. 
Nuolatinis darbas. Kreiptis asmeniš
kai a rba telefonu dSl interview. 

MULTI ELECTRICAL, MFO. CO. 
4223 W. Lake St. SAcramento 2-1900 

Turimo nuolatinj darbą gabiai 
TYPIST 

Pageidaujama patyrusi arba imsime 
budria naujai pradedančią, dirbti. Ma 
lonios darbo sąlygos, jvairios parei
gos. DSl interview kreiptis — 

SIEVERT ELECTRIC CO. 
1340 llnmvans 

(Arti ,Milwaukee & Ashland Ave.) 

PERSONAL FINANCE OO. 
Turi keletą vietų del 

TYPIST-GENERAL GLERKS 
Pageidauja patyrusių, bet Ims bud
rias naujai pradedančias. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios pareigos, 36 
vai. sav., gausūs priedai. Kreiptis — 

841 E. 63rd St. 
HYde Pk. 3-1471 

HELP WANTED MALĖ 
* % 

GERI DARBAI • • • " 
Geras atlyginimas ir draugiška vieta dirbti. 
RYERSON STEEL turi atidarymą d51 

PRODUCTION HELPERS 
Patyrimas nereikalingas. Išmokysime sąžiningus darbininkus. 
Geriausias atlyginimas, geros darbo sąlygos, pilna darbininkų 
priedų programa. Visokios pamainos atdaros. 10% priedas 
naktiniai pamainai. Tremtiniai kviečiami. Turi suprasti angliškai. 

Pradekite dirbti dabar. Ateikite: 
J . T. RYERSON & SON, INO. 

2602 WEST 16th STREET 
/P 

Turimo keletą vieti; dSl 
TYPISTS-GEN ERAL CLERKS 

Patyrusios a rba imsime budrias nau
jai pradedančias dirbti. Malonios dar 
bo sąlygos, jvairios pareigos. Nuo
latinis darbas, proga progresuoti. 
Bendrovės priedai. Kreiptis — 

3258 N. Lincoln Ave. 
arba 

22 E. Aibinis 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateit imi? Mes turime keletą 
darbų dSl 

• TYPIST —• CLERK 
• GENERAL OFFICE CLERK 
Patyrusios, bet bus priimamos lr 

gabios pradedančios; malonios darbo 
sąlygos, įvairios pareigos. 6 dienos 
savaitėje, gausūs priedai. Susitikite 
asmeniškai pasikalbėjimui. 

AMERICAN TRANSIT LINES 
4535 W. Adams 

Mes turime gerą darbą pajėgiančiai 
MAŠININKEI bendram ofiso darbui. 
Patyrusią, bet bus pri imama ir gabi 
pradedančioj!. Malonios sąlygos, jvai
rios pareigos, 5 dienos savaitėj, ge
ras atlyginimas. Pasimatykite 

CHAS. HOLLENBACH, INC. 
2653 Ogden Ave. 

PSmesio, "January graduate" . Mes 
turime vietą d6l 

GENERAL CLERK 
Imsime budrią naujai pradedančią 

dirbti. Malonios darbo sąlygos, jvai
rios pareigos. 5 dienų savaitS. Gau
sūs priedai. Kreiptis — ' 

GEO. B. CARPENTER & CO. 
401 N. Ogden 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta atei t im? Mes turime dar
bą gabiai 

DICTAPHONE OPERATOREI 
Patyrusi a rba pramokusi naujai 

pradedanti . Malonios darbo sąlygos, 
Jvairios pareigos. 5 dienų sav. Gau
sūs priedai. Geras atlyginimas. 

Kreiptis — 
GEO. B. CARPENTER & CO. 

401 N. Ogden 

Dirbkite art i namų, sutaupysite lai
ką, ifilaidas. Reikalinga 

TYPIST - GENERAL CLERK 
Patyrusi, bet imsime ir budrią nau
jai pradedančią. Malonios darbo są
lygos, jvairios pareigos. 6 dienų sav., 
geras pradinis atlyginimas. 

OLS.ON TRANSPORTATION 
2222 S. Wcstern 
Vilkiniu 7-0500 

Turime vietą gabiai 
TYPIST - GENERAL CLERK 

Pageidaujama, patyrusi, bet imsime 
budrią naujai pradedančią dirbti. 
Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos, 5 dionų savaite. Priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu 
del interviu. 

UNION W1RE ROPE CORP. 
1445 W. Iliihtaml St. 

SMOnroe 0-4585 
Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime nuo 
latinj darbą del 

TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
pramokusia mokyklą baigusią. Ma
lonios darbo sąlygos, jvairios parei
gos. Proga naudoti savo Iniciatyvą. 
Gausūs priedai. 

Saukite Mr. Frlend 

WH 3-1251 
WH 3-1252 

DRILL PRESS 
O P E R A T O R S 

SECONDARY WORK 
DAY & NIGHT SHIPTS 

VIrginia 7-2373 

čia y r a nuolatinis darbas gabiai 
MAŠININKEI 

Malonios darbo sąlygos, jvairios pa
reigos jskaitant lengvą, diktavimą. 
Patyrusi, b»'t priimsime gabią prade
dančią. 5 d. 40 vai. sav.; Saukite Mr. 
Benedlet. 

HAYES FREIGHT 
Vlctory 2-4900 

W . a n t e d 
STENOGRAPHER 

Mušt take sbortband. Experlenced 
or will train. 5 day wk., exellent 
salary and working conditions. 

— Apply — 
ASSOCIATED DOOR & PLYAYOOR 

CO. 
2141 So. Tliroop St. 
Tel. TAylor 9-2141 

SEAVING MACHINE OPERATORS 
Single needle. Expei'ienced. Steady 
\vork. Paid vaoation and Holidays. 

' Plūs other benefits 
CATHOLIC CHTRCH GOODS 

HOL'SE 
Apply lst Floor 

27 N. Frankl in St. 

G I R L 
Will train for machine 

ACCOUNTING 

Permanent, 5 day, 40 hr wk. 
Good starting salary with 

opportunity for advancement 

PHILCO DISTRIBUTORS, Inc. 

5852 W. 51st St. 

HELP WANTED — MOTERYS 
r? Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

F O R M F I T CO. 
Turi keletą vietų patyrusiom 

SIUVAMŲ MAŠINŲ OPERATORĖMS 
AM2IUS NESVARBU 

Malonios darbo sąlygos, švari moderni dirbtuvg, visi darbininkų 
priedai. Jei jieškote geros progos su geru atlyginimu, tad kreip
kitės šiandien. Imame D. P.; turi suprasti angliškai. 

F O R M F I T CO. 
5150 W. Roosevelt Road 

J> 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
— mmm••••*•* 
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Dail. J. Šapkus ir jo dekoracijos 
ninkas parinko ornamentus, ku
rie šiaip turi senoviškesnį kva
pą. Užpakaly choro — iškylą 
lietuviško kryžiaus spinduliai. 

Pasakai parinktos ryškesnės 
spalvos — čia daugiau leidžia
ma. Birutės aukuro scenai — 

JUOZAS PRUNSKIS 

Jei norite patirti , koks dide- jome vykdyti — pasakojo daili 
lis žmonėse ryžtingumas veržtis ninkas. Reikėjo atsižvelgti į lė 
j mokslą, aplankykite dailinin- šas, kaikuriuos planus suprastin I daugiau pritildytos spalvos, kad 
ko Jurgio šapkaus butą. Gal i r t i , kaiką iš dekoracijų jau turi- scenoje, kuri bus be didesnio ap 
jus sutiks ta nuoširdi dailininko mų panaudoti. — *. 
sesutė (NCWC stipendijos dėka' Dekoracijos — net* 14 pėdų 
išėjusi kolegiją JAV-se), kuri augščio ir jam reikėjo atsiga-
man pasakojo: 

—Jūs nesistebėkite, kad pas 
mus tik stalas, kelios kėdės, 
nei baldų, nei stalt iesės. Kiek
vieną uždirbamą centą brolis 
kietai taupo, būtinai pasiryžęs 
susidaryti sąlygas tęsti studi
jas. J is toks meniškos dūšios 
vaikas. Aš juokdavausi iš jo — 
toks fantastas. Dar moksleiviu 
būdamas — žiūri per langą, ir 
paišo, atseit — iš natūros. Visa 
siela menui atsidavęs. Labai no
ri užbėg t studijas. Daug dirba, 
mažai miega ir taupiai valgo — 
viskas nukreipta j būsimąjį 
mokslą. Menininkams nėra galo, 
visą gyvenimą mokosi, ir sakosi 
mirštą nežinodami... 

Kalbi sesutė 

Kalbi sesutė pasakojo, kad 
mūsų menininkas, kurs "Drau
go" koncertui nupiešė dekoraci
jas, kilęs iš Panevėžio, jaunas, 
dar tik šiemet sulaukia 25 m. 
amžiaus, meną studijavo dail. 
Jonyno mokykloje Freiburge, 
vėliau lankė Muencheno Meno 
Akademiją. Veikė skautuose, bu 
vo gavęs katalikų organizacijos 
Romoje stipendiją meno studi
joms, bet nuo jos atsisakė, nes 
baigėsi imigracijos galimybės, 
tai prieš dešimti mėnesių ir at
važiavo pas motiną ir seserį j 
Chicagą, ir dabar gyvena 6801 
S. Wentworth. 

Su sesute išklojome dailinin
ko paveikslus ant grindų. Oia 
buvo gausu jo eskizų, visokiau
sių, jų tarpe ir Kristus vaikš
čiojąs bangomis, ir tas stambus 
grafikos kūrinys Erškėčiais 
Vainikuotojo, su kryžiumi ant 
peties. Originali kompozicija. 
Sesutė vis pasakojo r 

— Neleidžia mums jisai var
tyti jo paveikslu, tik kai užbai
gia — parodo. Užsidaręs savyje 
ir savo mene. Ir jo žmona, taip
gi dailininkė, panašaus būdo. Jo 
tikslas — studijos ir vėliau dar
bas meno srityje. Savo idealais 
persiėmęs j is mums kalba: "Ne
sirūpinkit, Dievas davė dantis, 
duos ir duonos".... 

Dailininkas turėjęs progos ar
timai su Vydūnu bendrauti. Ir 
nuotrauką šio rašytojo, specia
liai dailininkui dedikuotą, turi. 

Dailininkas ir naktis 
Vokietijoje meną -studijavusi 

dailininko žmona pasakojo, kad, 
gavęs užsakymą paruošti deko
racijas, dailininkas porą vaka
rų rymojo darydamas škicus. 
Parinkęs keletą geresnių — pe
rėjo prie jų vykdymo. Trejetą 
savaičių buvo net pasitraukęs 
nuo tarnybos (užuolaidų meniš
ko puošimo įmonėje). Liga kiek 
buvo sutrukdžiusi, bet dvi sa-
vaiti įtempto darbo įdėjo. 

— Dailininkai mėgsta kurti 
nakčia, — pasakojo dailininko 
žmona. — Paryčiui, apie penktą 
mes jau rengiamės keltis, o jis 
dar kitą kartą tik grįžta iš savo 
laikinosios ateljė, kur buvo pie
šiamos dekoracijos. 

Specialiai išnuomotos patalpos 
"Draugo" dekoracijoms 

benti apie 25 didžiulius (8x4 pė
dų) kartono lapus ir net apie 

švietimo, vaizduojant auką die 
vams, būtųl mįstiškesnė nuotai
ka. \ • . 

Drabužiai Kęstučiui, Birutei, 
vaidilutėms 

— Jūs, rodos, ir drabužių ški
cus paruošėte? — paklausiau 
dailininką. 

— Teisingai. Tai buvo nemaža 
problema, nes mes gi neturime 
visai tikrų davinių, kaip kas ta
da dėvėjo. Tad teko į pagalbą 
šauktis fantaziją. Vaidilutėms 
drabužį beruošiant reikėjo stengj 
tis, kad būtų išlaikyta rimtis, 
kad jų baltas ilgas drabužis ne
atrodytų kaip palaidi marški 

TĖVO BERNATONIO 
LAIŠKAS 

Lietuvių Tremtinių Sielva-
dos Tarnybos vardu Tėvas Al
fonsas Bernatonis del BALF 
šelpimo Vokietijos lietuvių ra
šydamas, paVeiškia: 

"Turiu pareikšti, kad BALF, 
kaip iki šiol, o gal net dar in
tensyviau siųstų šalpą reika
lingiems tautiečiams. Jei Ame
rikoje keliamas klausimas, kad 
likusiems Vokietijoje lietu
viams drabužiai nereikalingi, 
tai yra aiškus padėties nesu
pratimas. Čia gyvenantieji ir 
dirbantieji šalpos srity aiškiai 
mato, kad šalpa drabužiais ir 
avalyne yra taip pat labai net 
labiau reikalinga; kaip ir šelpi
mas maistu ir pinigais. Turiu 
net pastebėti, kad aprangos ir 
apavo žmones yra net labiau 
reikalingi, negu kad maisto. Ži-

siu. Bet bendrai pastebėsiu, 
kad beveik visi nuolat prašo 
rūbų, ypač vyriškų kelnių, 
švarkų ir batų." 

Tėvas Alf. Bernatonis, 
Dieburg 

niai. Krivių Krivaičiui apdaras noma, nesupraskit, kad maisto 

Dail. J. šapkus 
paprastas, asketiškas, ir kiek 
niūrus, nes jis atstovauja šiuo 
kartu tipą, kurs dėl medžiaginių 

400 pėdų medžio. Tam darbui išrokavimų Birutę į vaidilutes 
reikėjo specialias patalpas iš-i įtraukė. Dainius — linksmai 
nuomoti, nes bute viskas neįtil-; malonus, padedąs, taigi jį teko 
po. 

"Eglei", "Birutei", daininin
kėms 

"Eglės" pastatymui paruošė 
medį, fantastišką, nes juk į sce
ną perkeliama pasaka. Prie me-

įvilkti į šviesesnes spalvas. Kęs
tutį mes buvome pratę matyti 
su pelerina, su kepure, papuošta 
ragais. Teko tuos dalykus, kiek 
suprastintus įvesti. Birutei — 
lyg lietuvių tautinis drabužis, 
bet dekoratyvus, scenai pritai-dzio ornamentaenos — nedaug., , 

«<D- *A » *. 4. i * kytaa ir puošnus, nes ji ku 
Birutės statomam veiksmui r .. YY. v . . . % 

teko padaryti senovės lietuviš
kos šventyklos dekoraciją. Teko 

nigaikščio šeimoje vaizduojama. 

Dailininkas pasakojo studija-
paimti lietuvišką ornamentaci-1 vęs pas prof. T. Valių ir A. 
ją, ir pavaizduoti simboliškai. I Krivicką. Jo svajonė — baigti 
Senovėje lietuviai pagarboje lai- į studijas Prancūzijoje, nes, anot 
kė įvairius gamtos dalykus,; jo, kas linksta į techniką, medi-
taigi iš žalčių, paukščių teko ir ciną — tam čia vieta, kas gi į 
ornamentacijas kombinuoti. 

Dar viena dekoracija teko pa
daryti chorui, kurs grupėmis, 
pagal išpildomus dalykus, bus 
pasiskirstęs scenoje. Amerikos 
— lietuvaitės scenoje pertieks 
lietuviškas dainas. Jos kiekvie
na — solistė, taigi ir pasipuošti 
nori individualiai, todėl pasirin
ko šiai scenai dalyvauti balinėse 
suknelėse. Tokiai scenai ratelių 

meną — to kelias į Europą. 

nereikėtų! 

"Visą gaunamą šalpą iš lie
tuvių karitatyvinių organizaci
jų ir iš vokiškų įstaigų, tai yra 
piniginę šalpą, žmones pralei
džia daugiausia maistui ir 
bendrai pragyvenimui. Taigi, 
drabužiams pinigų visai nebe
lieka, ypač didesnėse šeimose. 
Be to, drabužių ir avalynės 
augštos kainos daro juos nepri
einamus. Todėl žmonės asme
niškai ir laiškais skundžiasi del 
aprangos neturėjimo. 

"Mūsų CARITAS nuomone, 
BALFas neturi nustot šelpti 
mūsų tautiečių drabužiais ir 
avalyne. Tik turime dar pri
dėti, kad BALFas paragintų 
aukojančiuosius, kad aukoja
mieji drabužiai ir avalynė būtų 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVES 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONES. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
Į ERDVIA IR P A T 0 G I 4 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ • 

BALF JIEŠKO IPOLITO 
ŽILINSKO 

Ipolitas Žilinskas, iš trem
ties atvykęs į Omaha, Neb., 
ar kas apie jį žinote, malonė
kite kreiptis į BALF įstaigą, 

105 Grand S t , Brooklyn I i , 
N. Y. Yra svarbus reikalas. 

—Kada daugiausia nelaimių? 
Du trečdaliai automobilių ka
tastrofų JAV įvyksta naktimis. 

A. A. 

AGNIEŠKA JONIKIENE 
Lukošaite 

Gyveno 3811 S. Emerald Ave. 
Mir8 sausio 81, 1953, 2 vai. 

p. p., sulaukus puses amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

duktč Stella •Kappcl. žentas Jo 
seph, du anūkai : Evelyn Ir 
Kaymond, kiti gimines, drau
gai ir pažjstami. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudeikio koplyčioje, 
Hermitago Ave. 

460! 

Stebėjau dailininko pieštas d a r t i n k a m a m s t o v y \ r t i k t ų 
figūras, klouną, namą gamtoje, 
"Neringos" plakatą atliktą pas
tele, o dailininkas prasitarė: 

— Labiausiai esu pamėgęs 
laisvą kūnyfcą./ Kitose srityse 
reikia taikytis prie lėšų, prie ki
tų skonio, o čia — kuri, ką šir
dis liepia. Linkstu daugiau į gra
fiką. Čia forma ir piešinys, o ne 

naudojimui. 

"Atskira laiškų čia necituo-

4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 

- Brighton Parko Kolonijoje 
rakandai, Refrižeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

Laidotuves {vyks trečiadieni, 
vas. 4 d., ifi koplyčios 9:1 r> vai. 
ryto bus at lydėta j Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, Brldge* JĘ 
porte, kurioje jvyks gedulingos L 
pamaldos už veliones siela- 1'° ? 
pamaldų bus nulydėta j Sv. Ka p 
Zimiero kapines. 

Nuoširdžioj kviečiamo visus: 
gimines, draugus ir pažjBtamus 
dalyvauti siosn laidotuves^. 

Nuliūdę: duktč, žentas ir a-
nflkai. 

Laidoluviij direktorius John 
F. Kudeikis. Tol. Y.Vrds 7-1741 

I 

MATAS DAUCUNAS 
Gyv. po adresu . 3734 S. Em

erald Avc., ChicagO, 111. 
Miro vas. 1 d., 1953 m. anks

ti ryte, sulaukęs senatvčs. 
Gimęs Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 60 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

duktS Violet Kovera; sūnus 
Zanc; brolis Teodoras, (Žmona 
Ona, po. tėvais KlikūnaitS, mi-
rS 195 2 metais.) 

Kūnas pašarvotas JVIcKeon 
koplyeioje, po adresu 634 Weat 
37th Street, Chicago, IHinois. 

Laidotuvės jvyks lrc8iad.,i. va
sario 4 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Sv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velioni* s siela- Po pamaldų 
bus nulydėtas j «v. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstainus 
dalyvauti ftioso laidotuvėse. 

Nuliūdę lieka: Duktč, Silnus, 
Krolis, Gimines. 

Lnid. direktorius — Jc«. T. 
McKeon, teL YArds 7-0925. 

John F. Eudeikfo 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODERNI08 KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage fivenu* 
TeL YArds 7-1741-2 ir B lshop 7-9481 

4330-34 South CaŪiornia ftvenue 
Telefonas BI sbop 7-9719 
AMHULANCE DIENA IR NAKTĮ 

ANTHONY PETKUS 

ir staklių nepieši. Taigi daili- spalvinis sprendimas. 

4r 
SOTUS ALKANAM PADEK! 

AID OVEKSEAS, Inc., 3138 S. l lalsted St„ Chicago 8, tol. DA. 0-8859 
Bendrove- siunčia maisto siuntinius J Vokietija ir kilus kraštus, iš
skyrų* SSRS. Pristatymas t runka apie 17 d:, nes siuntiniai siunčiami 
iš Luropos sandčliu. Pilnas draudimas. Hcikal. pilno siunt. sąrašo. 

: ^ , 

Siuntinys N r. 3 — $6.20 
4 sv. rūkytu lašiniu 

L' sv. kiauliniu; taukų 
2 s v. margarino 
I sv. kiaulienos mčsos 

Siuntinys N r. 12 — $0.40 
J sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
1 s v. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

^ : 

Siuntinys Ni\ 10 — $9.05 
4 sv. rūkytu lašiniu 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv.. kakavos * 
1 sv. šokolado 
4!£ sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Nr. 0-7 
K) sv. cukraus $2.50 
10 sv. b. kviet. miltų $2.60 
9 sv. gr-yn. kiaul. taukų $5.26 

4 
# = " • • ^ 

Bešnekučiuodami su šeimos 

PRADEK TAUPYTI PAS. . . 

MIDLAND SAVINGS 
AND 10AN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue Chicago 32, III. 
Teleionas: LAfayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 
AUGUST SALDOKAS, Sekretorius 

S 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
6812 SO. WESTERN AVE. 1410 SO. 50th AVE. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL. 
GRovehilI 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wihal! 3-2109 

• ^ _ " ' j j į U į » •• ~ _ ^ ^ 

L i O D Ė S I O V A L A N D O J 
šaukiu 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
RKpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyrena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CIIICAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amhiiluii.sii patarnavi
m a i y r a telkiamas 
dienų ir n a k t J. Rei
kale šaukite 
mus. 

luojHiLs piltur-

.ii satttt.MU,) a •• o »> ! -t 

si;i .>t|<l<o| .Mii j .mi b.)fV 

j | .>-. \ ' | i : p o p u i : , . > s o } j 

U! 

tuniais sulaukėme ir paties dai- S llll ppiihiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
lininko grįžtant. Jis pasakojo, g D J C n a A t C l S , M BŪSI I M S I M S S l l t a U O C S ! 1 
kaip iš Alice Stephons sužinojęs j == 
kokia bus programa, darė pro-!2^ 
jektus. 

— Ji nemažai prifantazavo, 
padariau škicus, patiko, pradė-

PERKRAIJSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILG/* PATYRIME 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAlbrook 5-9209 

= Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje = 
g įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & L0AN moka 3% i 
H pelno ant jūsų sutaupy. == 
p Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. §= 

| BRIGHTON SAVINGS and LOAN ASS'N. | 
p 4071 Archer Ave. } vakarus nuo California Ave. §§ 
H CHARLES ZEKAS, Sec'y g 
H OFISO VALANDOS: EE 
r = : Plrmad., antraer., penktad Ir SeSt. I Trečlad. n tyto Iki 12 v. d. r r . 
..— 9:00 ryto iki 4:80 p. p. I Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak. S 

L ^ 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

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

Vlado Vijeikio iliustracijos 
# Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 50 et. 

Pinigus siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos paštu. 

Uisakyrnus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue ChicAKn t, Illinois 
• tf 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 VVest 23rd PLAOE Tol. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MIOHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
658. Wcst 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

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

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

ŠEPUTIS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

St. Casimir Monument 
(>mpany 

3914 West 111 th Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams planu 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdaicrest 3-6335 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICUIOAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

~ JURGIS F. RUDMIN 
8319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7.1188—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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



k-
8 _ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

TI ta tlT#*mm7*?m_ J i - " * Antradienis, vasario 3 d., 1953 

i mu 

X Lietuviu Kalbos Draugijom 
valdybos posėdyje praeitą sa
vaitę nariai pasiskirstė darbais 
taisyklingai gimtajai kalbai per 
radiją ir skaudą populiarinti, 
nes negana lietuviškai kalbėti, 
bet reikia ir taisyklingai kal
bėti. Lietuvių Kalbos Draugija* 
gali priklausyti ne būtinai li-

, , ^ , _ v l . . . ' tuanistai specialistai, kaip dau-
X Kun. Dr. A. Juška ir vel . r u * •• • • ., . l 4 j . ... rA .. gumas mano, bet priimami ir įslinktas dienraščio „Draugo*, , . .. . . . ,. . , . . ~ , , , . T„ . . . • ; kviečiami visi lietuviai, kurie Bendradarbių Klubo pirminm-i ,. , . t , . , . t>.4. . . , J u • i m v " s^vo gimtąją kalbą ir doku. Kiti keturi valdybos nariai; . . . r, , : „ n , . * ,_ misi jos reikalais. 

Ben. Bubrauskas, Donna Ka
minskienė, Dr. Petras Mačiulis x Marcele Tamanauskienė, 
ir dr. Zigmas Smilgevičius, Pra- jšv. Jurgio parapietė, savo var
nas Gudas - kandidatas. KJu- į dines atšventė jaukiame • t ^ l ^ i ^ t t ^ ' j i i l ^ l S p ^ 
bo susirinkimas įvyko praėjusi, šeimos ir artimųjų draugų bei .,. A „ t . ^ f „i4~„ T ,•_ 
sekmadieni Aušros Vartų par. j prietelių būrelyje. Ta proga ga-
salėj prie gardžiai paruoštų' Vo labai daug dovanų, rodan-
pusryčių, Susirinkimui pirminin čių, kiek daug bičiulių ji turi. 
kavo kun. Vyt. Bagdanavičius.' Vakarienės metu skambėjo lie-
Prie* susirinkimą Aušros Var-1 tuviškos dainos ir „Ilgiausių.... J m oreanizaciiu kaip 
tų bažnyčioj buvo pamaldos. Mi sveikiausiu, laimingiausiu me- A l i « i , . u .! . 
v- , i „ i i i o At-n i »vuftidUMų, laimingiausių mc ^ Balfo ir kitų, pasitarimas 
šias atlaike kun. P. tul ikas , Į tą", | ^ j V^, , J * L d j , ^ , , 
MIC, TT. Marijonų Spaudos x K u n . A. Linkus, šv. Kry-
direktonus, pamokslą apie spau ž i a u s parapijos klebonas, pra-1 r į ~ 
dos reikšmę pasakė kun. dr. J. eitą sekmadieni per susirinki- l } 

Vaškas, MIC. m ą parapiečiams plačiau paaiš
kino apie seserų mokytojų nau
jo namo statybą ir kitus reika-

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Kun. A. Abračinskas ir 
kun. K. Mažutis šių metų sau
sio men. 22 d. dalyvavo Liet. 
Teisininkų Sąjungos Bostono 
skyriaus valdybos posėdyje, ku 
riame abu svečiai kreipėsi į tei
sininkus lietuvius ir kvietė da
lyvauti viešose diskusijose apie 
McCarran įstatymą. Plačiau 
tuo klausimu referavo kun. A. 
Abračinskas. Kun. Mažutis pra-
Oė plačiau mūsų visuomenę pa 
informuoti apie įvairias taip vi 
dinamas Antidefamacijos Li
gas ir pradėti platesniu mastu 
judinti genocido klausimą. Sau 
sio 31 dieną Piliečių Klubo pa
talpose Bostone įvyko įvairių 

dėl dalyvavimo viešose disku
sijose dėl naujo imigracijos įs-

mo. Norima tose diskusi
jose aktyviai dalyvauti. 

Vaidylos akys 

1 

Pareigomis pasiskirstė* pirm. 
kun. A. Juška, vicepirmininkai: 
dr. Ma<* jlis ir B. Babrauskas, j lus. Parapiečiai džiaugiasi, kad 
kasininkus dr. Smilgevičius, se- klebonas daug rūpesčio įdeda į 
kretorė 'Dona Kaminskienė. parapijos gyvenimą. 

X Ona Makaveckis su savo xVino*s Mileška rašo mums 
iš UndenJiff sanatorijos, esan
čios neto) l VVaterburio, Connec 
ticut valdybėje. Čia gydosi 270 
džiovinin) ų, jų tarpe 9 lietu
viai. Gyd rhu. maistu, švara ir 
aptarnavi au ilgoniai patenkin
ti, tik ilg^s buvimo laikas ligo
ninėje kiek visus slegia. Vienas 
lietuvis jau dešimti metai, kaip 
toje sanatorijoje gydosi. Ligo
ninėje yra koplyčia, kur kas 
sekmadienį būna pamaldos. 
Kažkas ligoniams yra išrašęs 
„Darbininką", ir tuo jie labai 
džiaugiasi. Ligoniai labai ilgisi 
lietuviškų knygų. Jų adresas: 
Undercliff Sanatorium, Meri-
den, Conn. 

X Baltramiejui ir Domicėlei 
Gurskiams greit sueis 44 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktis. 
Jie priėmė Moterystės sakra
mentą 1909 m. vasario 7 d- Die. 
vo Apvaizdos bažnyčioje Chi-
cagoje. Jie užaugino dukterį ir 
du sūnus. I Marąuette Park jie 
atsikėlė gyventi 1924 m., pri
klauso prie šv. P. Marijos Gi
mimo parapijos nuo jos įsikūri
mo dienos, turėjo savo namą 
per daugel metų prie 66 ir 
Rockwell Str. Gurskis jau 7rti 
metai pensijoje. Jo žmona jau 
penkeri metai kaip serga. Jie 
dabar gyvena pas dukterį ir 
žentą, 7240 So. Richmond Str. 

X Petras Insoda ir jo žmona 
savo dukterei Doris Dianna 
Deaton (P. Insodos podukra) 
praėjusį šeštadienį surengė sau 
nias vestuves. Jinai ištekėjo už 
karo lauke Korėjoj pasižymėju
sio kario ir garbingai iš kariuo
menės išleisto D. L. Burch. 
Jungtuvės buvo St. Maurice 
bažnyčioj, o vestuvių puota 
Square Post salėj. Tarp dauge
lio svečių puotoj dalyvavo Jus
tas Mackevičius, Stasys Balza
kas, Juozas šėgžda, p. Sirutis 
su žmonomis, taip pat V. Juo
delis, p. Siruty te h \k i t i . Petras 
Insoda yra žinomas savo dos
numu mūsų tautos reikalams. 
Jis yra vienas iš 33 veikėjų, ku
rie 1920 m. buvo ištremti iš Vii 
niaus už lietuvišką veiklą. 

dukra Stanislava ir jos vyru 
Edward Rauba važiavo pas sa
vo sūnų Joną Danauską į Michi 
gan, ir pakelyje juos ištiko au
tomobilio nelaimė. Ponų Raubų 
naujas automobilis sudaužytas, 
vjsi sužeisti buvo nugabenti j 
Memorial Hospital, St. Joseph, 
Mich. Dabar nukentėjusieji gy
dosi namie, 7017 So. Artesian. 
Draugai ir pažįstamieji aplan
kykite nukentėjusius. 

X Choralinis Klubas, susior
ganizavęs prie Marijos Augštes 
niosios Mokyklos, pradėjo0 kas 
ketvirtadienio vakarą 9 vai. 30 
min, rodytis VVHFC radijo pro
gramose. 

X Prel. K. Bičkauskas, Šv. 
Pranciškaus par. klebonas, In
diana Harbor, Ind., yra išvykęs 
mėnesiui poilsio į Hot Springs. 
Parapijos darbe prelatą pava
duoja kun. dr. Celiešius. 

X Tikrai gražus pavyzdys. 
Įvertindami kultūrinę reikšmę, 
Cicero parapijos lietuviškajai 
bibliotekai pirmieji atsiuntė pi 
nigines aukas mokytojai Jadvy 
ga Prapuolenienė ir Juozas Sen 
kus. O Vladas Būtėnas paauko
jo savo knygą su įrašu. 

X Mataušas Janavičius, pa
vyzdingas šv. Jurgio parapie-
tis, buvo labai smarkiai susir
gęs. Dabar jau grįžęs iš li
goninės, sveiksta namuose, 
3213 So. Lituanica Ave. 

X Lietuvių Enciklopedijos 

— Daug žmonių aplankė Los 
Angeles. Gražus Kalifornijos 
oras patraukia daug lankytojų. 
Paskutiniu metu Angeles lie-

— Nauja Balfo valdyba. Los 
Angeles mieste šių metų Balfo 
valdyba yra tokios sudėties: 
adv. H. Tumas — pirmininkas; 
M. Eftukienė ir VI. Pažiūra — 
vicepirmininkai; Ant. Razutis 
— sekretorius; VI. šeštokas - -
iždininkas ir valdybos narys — j 
L. Zaikienė. Praėjusių metų 1 
Balfo valdyba yra gražus vei- i 
kimo pavyzdys. Ji sukėlė apie 
1,500 dol. šalpos reikalams. 

— Stasys Bernotas, tremti
nys, su savo žmona ir dviem 
vaikučiais atvyko iš Philadel-
phia j Los Angeles ir čia, gerų 

Danielius Rosinskas, iš Mar
ąuette Parko, vaidins piemeniu-

prietelių padedamas, susirado j k o r o l ę M i k o P e t r a u s k o l j a u d i e s 

butą ir darbą. Bernotai džiau- j o p e r o j e ) ) B i r u t ė " , kurią persta-

CHICAGOS ŽINIOS 
Nubaudė padegėją 

giasi šilta Kalifornijos saule ir 
gerai jaučiasi. 

— Juozas Kojelis, kuris prieš 
metus vedė Eleną Trumpaitę, 
susilaukė dukrelės, šis pirmas 
šeimos padaugėjimas tėvams at 
nešė daug tyro džiaugsmo. Juo 

tys ,,Meno Ansamblis" dienraš
čio „Draugo" metiniame kon
certe vasario 8 d. 4 vai. p.p. 
Ashland Boulevard Auditorium. 
Operoje yra seno neregio vai-
dylos rolė, ir šiame veikale jau
nasis Danielius vaidins to ne-

zas Kojelis yra Sekmadienio regio vaidylos akių rolę. 
Mokyklos vedėjas ir žymus vei- Danielius Rosinskas yra Gi-
kėjas Los Angeles mieste." 

— Los Angeles lietuviai ruo-
tuvius aplankė Antanas ir D o i g i a s i Vasario 16 d. minėjimui. 

Šeštadienj, vasario 14-ją dieną, 
Patriotic Hali bus patriotinė 

micėlė Norgėlai iš Montsville, 
Virginia. Jie lankėsi San Diego 
pas savo dukrelę, Frances Scha 
mok, kuri yra ten ištekėjusi. 
Taip pat jie aplankė savo gi
minaitę Eleną Moroskienę, ku
rios jau seniai nebuvo matę. 
Antanas Norgėla, po 40 metų 
išgirdęs lietuviškas kalėdines 
giesmes, iš susijaudinimo verkė. 
Taip pat aplankė Petronėlė 
Laučienė, Julija Virbickienė ir 
Barbora Šakauskienė. Visos iš 
Chicagos. Jos buvo sustojusios 
pas Schultz, VVhittier. Calif. Iš 
Chicagos atvyko ir Ona Nor
kienė; sustojo pas Barborą Tu-
nilienę. 

— Auksinis pagyrimo lapas. 
Šiomis dienomis Los Angeles 
lietuvių parapija gavo šitokj pa 
žymėjimą: „This certificate is 
awarded to St. Casimir Parish 
in recognition of distinguished 
service to the men and women 
of America's Armed Forces 

mimo Panelės švenčiausios mo
kyklos mokinys ir dažnai vai
dina roles mokyklos scenoje. 

Dienraščio „Draugo" metinia 
me koncerte „Meno Ansamblis" 
perstatys irgi vieną sceną iš Mi 

minėjimo dalis. Sekmadienį, va- k o p e t r a u s k o liaudies operos 
sario 15-ją dieną, 10:30 vai., j >>Egl§> ž a l č i ų karalaitė". Dar, 
Šv. Kazimiero bažnyčioje iškil- b e t o > s u d a i n u o s 1 8 d a i n ų i g 
mingos pamaldos ir šventei pri- Petrausko plataus repertuaro 
taikintas pamokslas. | pirmoj programos dalyje. 

— Juozas Smilgis, kuris 100' Koncerto biletus dabar ga-
Grand Ave., Los Angeles, Calif. 1 h m a S a u t l dienraščio „Draugo" 
(telef.: MA 9-0487) turi Grand raštinėje. Kaina — $1.50 as-
Cafe lietuvių bažnyčios sko
loms mokėti paaukojo 40 dol. 
Smilgiai yra atvykę iš Chica
gos ir Čia gražiai įsikūrę. Smil-
gienė buvo susirgusi, bet dabar 
palengva taisosi. 

meniui. 

Pareigūnų nusikaltimus 
tirs vasario 27 d.' 

Kovai su Pareigūnų Krimina 
liniais Nusikaltimais Komitetas 
Chicagoje savo apklausinėjimus 
nutraukė ir juos tęs vasario 27 
dieną. Penktadienį, paskutinę 
šių apklausinėjimų dieną, ko
mitetas norėjo, kad policijos ka 
pitonas R. Gibbons paaiškintų 
iš kur jis įsigijo turimą turtą, 
ar teisėtomis priemonėmis. Ka
pitonas atsisakė tai padaryti. 

Komiteto apklausinėjimuose 
buvo ir Bauler, kurį ankstybes-
nieji liudininkai apkaltino, kad 
savo padėtį, kaip wardo seniū
nas, panaudoja nelegaliam pel
nui iš gembliavimų ir kitų nu
sikaltimų. Jis, žinoma, gynėsi 
nesąs kaltas. 

Pametė 3 vaikus 
Policija jieško Robertos King, 

35 m., gyvenusios 2257 Madi-
son, kuri paliko tris savo vai
kus, kurių jauniausiam 11 mė
nesių, o vyriausiai 4 metai. Po
licija juos atrado uždarytus 
kambary. Kaimynė buvo gavusi 
nuo Robertos laiškutį, kuriame 
pasakyta, kad paglobotų vai
kus, kol sugrįš, ir ji sumokė-

Nelson Letts, kurs, turėda
mas 15 m. amžiaus, buvo pasi
daręs pikčiausias Chicagoje pa
degėjas, teisėjo buvo nubaus
tas kalėti 25 metus; jis pakal
tintas žmogžudyste, nes vie« 
name jo padegtų namų sudegė 
E. Smith, 45 m. amžiaus. 

Narkotikai ir kriminalai 
Devym policijos padaliniai 

Chicagoje dviejų savaičių bėgy
je susekė ir areštavo 5 narko
tikų vartotojus, kurie padarė 
daugiau kaip 50 apiplėšimų. Ši 
gauja daugiausiai gyveno pieti
nėje Chicagos dalyje tie* Gar-
field bulvaru. 

Nušovė bėgantį vagi 
W. Hooker, 24 m., gyvenęs 

1948 St. Louis ave., bandė per 
langą pabėgti iš Cragin poli
cijos stoties. Bebėgantį jį nu
šovė detektyvas. Hooker jau 
metus yra sėdėjęs kalėjime, po
licijai žinoma daugelis jo nusi
kaltimų. 

Gydytojų garbes sale 
Chicagoje turi savo centrą 

garsi tarptautinė chirurgų są-
sianti $2. Laiškutį atvežė tak- j u n g a _ International College 
si šoferis, kurs pasakė, kad j o f Surgeons. Iš 71 tautos jai 
jam padavusi laiškutį jauna mo priklauso 10,000 narių. Jie nu-
teris, buvusi su nauju vyru, mato Chicagoje įrengti savo 01 
abu girti. Vyresnė mergaitė a- g a n izacijos garbės salę. Joje 
tiduota į valstybinę, o berniu-jbus atžymimi gydytojų nuopel-
kai į šv. Vincento prieglaudas. , n a i g y V ybę i r sveikatą saugant. 
Dėl gėrimo ir netvarkingo gy 
venimo įvyksta baisių tragedi 

Trumpai iš visur 
— VokiečiŲ kompartijos ge 

JU. 

50 žuvusių 

Lėktuvo liekanos 
Pr. Morgan su sūnumi Mi-

chigano pakrantėje ties Lake 
St, Gary, Ind. rašo į ledą įsmi-

Per sausio mėnesį automobi- gūsį lėktuvo ratą ir kitas lėk-

— Jonas Leonavičius, trem-
neralinis sekretorius apeliuoja hU nelaimėse Chicagoje ir vi- tuvo dalis. Manoma, kad tai 

liekanos lėktuvo, kuriuo skrido į mokslininkus. Walter UI- šame Cook apskrityje žuvo 50 
tinys, pnes kelerius metus at- b r j c h t > f a k t i n i s s t a l i n o t I k g ( . žmonių. Viena iš paskutinių au I Televizijos Inžinierių bendroves 
vykęs į Los Angeles, nusipirko t i n i g R y t ų V o k i e t i j a i v a l d y t i > kų — R. Kirk, 40 m. amžiaus, | prezidentas J. Groves ir kurs 

through United Service Organi- > k C i B u L 

dviejų šeimų namus. Leonavi- s v a r e s n i s u ž p r e z įden tą W kurs sausio 31 d. atsitrenkė ) 
čiai abu dirba ir taupiai gyve- p i e c k i r p r e m j e r ą G r o t e w o h l > pėstiesiems saugoti skirtą pa
na, todėl galėjo įsigyti ir gra- ; p a r a g i n o v o k i e č i ų mokslininkus aukštinimą ties 78 gatve ir 
žią nuosavybę. j n e v i e n k o m u n i s t u s > b e t i r k i t ų State, jo automobilis apsiver-

- Joe Kondrotas, gyv. W o r - | ~ net ir nacių - pažiūrų mok j U, o jis pats mirė nugabentas 
cester, Mass., yra geras kėgli- slininkus dirbti fizikos ir ato- I sv. Jurgio ligoninę. 

zations. December 21st, 1952". 
Po to seka parašai. Tą garbę ; turnyre pirmauja. Jis kegliuoja 

su Grafton Str., Bowling Green 
pelnė Cecilija Yakutienė, kuri r a t e j į u 
daugiausiai pasidarbavo šioje j 
srityje. Lietuvių parapijai bu- — Mrs, ir Mr. Stephen Ko
vo užskaityta daugiau kaip 50 lesius, VVorcester, Mass., susi-
darbo valandų. laukė sūnaus. 

minės energijos srityje, kad Vo 
kietija netrukus turėtų savo 
bombą, greitesnę už JAV. 

— 10,000 tuščiu lovų. Pa-

Išbėgo iš gaisro 

dingo gruodžio 30 d. 

Raportas, kainavęs $80,000 
Pareigūnų Nusikaltimams tir 

ti komiteto išlaidoms praeitais 
metais Chicagos Miesto Tary
ba buvo paskyrusi $80,000. Nau 
jajame miesto biudžete numa-

• — Monika Nortin Kalėdų 
proga suteikė savo tėvui Kazi
mierui Naudžiūnui, gyv. 336 E. 
St., So. Boston, Mass., gražią 
dovaną — užsakė „Draugą". K. va", k u r i g a u s i a i muštruota 
Naudžiūnas, sako, skubąs po Lietuvos vaizdais. Taip pat 
darbo namo, nes žino, kad j o | « S ū d u v a » š i o m i s d i e n omis iŠ 

-— Leidykla „Sūduva" nese
niai atspausdino A. Bendo-
riaus parašytą knygą "Lietu
va 

tyta $228,000 tolimesniam nu-
Penkiolika žmonių, gyvenusių s i k a l t i m ų tyrimui. 

2429 N. Halsted Str., išbėgo | 
staruoju me.tu atkreipė visuo- [ naktiniais drabužiais, kai užsi- Naujos gai l . s e serys 
menės dėmesį pranešimas, kad degė tas namas. Du gi vyrai. šv. Bernardo ligoninėje baigė 
dabar veteranų ligoninėse esą P. Mendozo ir R. Voulgarakis, gailestingųjų seserų mokslą de-
10,000 tuščių lovų. Jos esan- abu po 20 m. amžiaus, liepsnų šimt chicagiečių, jų tarpe ir 
čios tuščios ne dėl to, kad ne- buvo pagauti trečiame augšte, viena su lietuviška pavarde: 
būtų pacientų, bet todėl, kad bet policija išgelbėjo juos prie Rūta Strubas, gyvenanti 4024 

lango pristačiusi kopėčias. 

gen. atstovas Domas Velička |aukia „Draugas" su žiniomis l e i d ž i a d a r v i e n ą n a u j ą l e i d i . 

X Yolanda Biežis, dr. Stepo 
ir Onos Biežių duktė, 1951 m. 
baigusi Šv. Pranciškaus Seserų 
Augštesniąją mokyklą, Pitts-
burgh, Pa., nutarė stoti į Šv. 
Pranciškaus seserų vienuolyną 
Pittsburgh, Pa., ir vakar 2:30 
vai. p. p. lydima tėvų j ten iš
vyko. 

persikėlė į kitą butą. Dabarti
nis jo adresas: 7838 So. Green 
St., Chicago 20, 111. Telef. Vln-
cennes 6-7624. 

X Cicero Lietuviu; Dramos 
Megeju Būrelis paskyrė $22.00 
Už 2 „Draugo" prenumeratas li
goniams, likusiems Vokietijoje. 
Pinigus atnešė Sergijus Gad-
liauskas ir Juozas Arštikis. 

X Konstancija Juozapavičius 
pajieškoma The Bishop's Re-
settlement Committee Archdio-
cese of Chicago, 228 No. La 
Salle Str., Chicago, UI., telef. 
Andover 3-7080. Ji pati, a r ži
nantieji apie ją tepraneša augš-
čiau minėtu adresu. 

iš viso pasaulio. „Jei tik būtų, n j _ « I n f o r m a c i n ę k n y g e l ę » 
jame daugiau ^žinių iš Bostono p r a k t i š k o m i s i r n a udingomis 

butų puiku , j ž i n i o m i s kiekvienam. Knygelė 

— Pianistas, kompozitorius 
Vytautas Bacevičius, šiuo metu 
gyvenąs New Yorke, gavo liūd
ną žinią: jo tėvelis, Vincas, il-

trūksta gydytojų. 

— Pakistano raudonųjų va
das sučiuptas. Aziz Ahmed 
Khan, komunistų vadas, buvo 
areštuotas, kad jis paskatino 
studentus sukelti riaušes sausio 
men. pradžioje. Tose riaušės 12 
asmenų žuvo ir daug buvo su
žeistų. 

Britanijos poetas lanrea 
tas. Geoffrey Chaucer, kuris 

yra kišeninio formato, kad ja 
kiekvienas galėtų naudotis ir 
kaip mažu gyvenimišku žiny- 1 m i r g 1 4 0 o m., buvo pirmasis, j 
nu, ir kaip praktiška užrašų I k u r į s turėjo poeto laureato ti 

gametis mokytojas, mirė Lietu- j knygele. "Informacinė knyge- ! tūlą Britanijoje. 
voje gruodžio 22 dieną ir buvo lė" suskirstyta į 4 skyrius: 
palaidotas netoli tėviškės Vi- bendroji informacija, lietuviš-
šakio Rūdoje. Mūsų muzikui koji veikla, kalendorinės žinios 
prof. V. Bacevičiui reiškiame 1953 ir 1954 metams ir adre-
nuoširdžią užuojautą. sų, telefonų bei šiaip kitų už

rašų speciolus skyrius. Š] lei
dinį redagavo G. J. Lazauskas. 

Pe* 53 TV stotis 
Chicagos televizijos stotis 

VVGN-TV transliuoja vysk. Ful-
ton J. Sheen kalbas, kurios sa
komos antradienių vakarais. Iš 
viso vysk. F. Sheen žodį dabar 
transliuoja 53 stotys. Progra
mą globoja Du Mont. 

Atpigo jautiena 

X Kazimieriete sesuo Barbo
ra, šv. Kryžiaus parapijos mo
kyklos vedėja, praeitą sekma
dienį išvyko aplankyti sergan
čio tėvo Kazimiero Grigaičio 1 
VVorcester, Mass. x 

| X Kirstukų Seimą naujai 
X Jonas Kazanauskas, Mu- ' monstrancijai įsigyti šv. Kry

timi Federal Savings L o a n | ž i a u s bažnyčiai paaukojo $10, 
Assn., prezidentas ir jo žmona j ° M r s - ° - Jeselskis — $5.00. 
Antanina Kazanauskienė, Chi- X Prel. Vladas Tulaba vasa-
cagos Moterų Klubo pirm., va- jrio 1 d. išskrido iš Romos į Chi-
kar 2:50 vai. p.p. išvyko trims jcagą aplankyti sergančio prel. 
savaitėms poilsiui į Arizoną. |A. Briškoa. 

— Susidomėjo lietuvių baž
nyčia. Prieš kelias dienas pas 
Los Angeles lietuvius lankėsi 
kun. Angel Estene, iš Sonora, 
Arizona.Tucson vyskupą*?, pa
matęs laikraštyje lietuvių baž
nyčios paveikslą, labai susido
mėjo. Todėl jis siuntė kun. Es
tene su bažnyčia susipažinti ir 
Sonoroje, Arizona, pastatyti 
panašaus stiliaus bažnyčią. 

— Mažiau cukraus. Prahos 
radijo praneša, kad Čekoslova
kijoje asmuo per mėnesį gaus 
tik vieną svarą cukraus. 

Perdaug taukų 

Skaitydamas pulk. J. Petraičio 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
atsiminimų bei pergyvenimų kny
gą 

LAISVĘ GINANT, 
suprasi anuometinį lietuvių tau-

— Tomas Yakutis, gyvenąs 
Los Angeles mieste, prieš kelis 

Chicagos skerdyklų šaldytu
vuose susikrovė net 84 milio-
nai svarų taukų, kai tuo tarpu 
prieš metus sandėliuose jų te
buvo apie 20 milionų. Palaidų I baltinis paskaitininkams. 
taukų svaro kaina 6-8 centai, Knyga parašyta gyva kalba, pa 

traukli, kaip nuotykių romanas. 

1 tos pasiryžimą siekti laimėjimo 
prieš gausingesnius priešus. Pui-1 Penčylos krautuvėje, 4501 S 
ki dovana jaunimui. Neišsemiamas mmL*~ « * r . ^ ^T 

Talman; Town of Lake: O. Ne-

taigi jie labai atpigo. Prieš me
tus - jų kaina buvo 1 2 ^ cen-

Dr. L. Bistras savo įžangoje ją 
puikiai įvertina. 200 psl., kaina 

S. Maplewood ave. 

Į TALK^T 

Vilnius tarp audrų 
jau spaudoje ir skaitytojus pa
sieks prieš "Velykas. 

Vilnius tarp audrų, vilniečio 
rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, 
arti 500 psl., iliustruota mūsų 
dailininkų kūrinių reprodukcijo-
miB, V. Augrustino nuotraukomis, 
dokumentuota žemėlapiais, statis
tikos lentelėmis ir šimtais pavar-

Chicagoje atpigo mėsa. Jau- džlų, surištų su Vilniaus krašto 
tienos svarą galima gauti ko- ! i f t t u v i« ve iWa> laimėjimais ir ne-
kia dešimčia centų pigiau. 

Vilnius tarp audrų — štai Vil
niaus krašto lietuvių kančia ir ko
va lenkų okupacijos (1919—1939) 
būvyje, taipgi nepaprastas džiaugs 
mas ir didelė kūrybos valia Lietu
vos Respublikai į Vilnių sugrįžus. 

Autorius ir leidėjas visus tau
tiečius, besisielojančius Vilniaus 
praeitimi ir ateitimi, kviečia į tal
ką. 

Knygos kaina — 5 doleriai. 
Būkite garbes prenumeratoriai 
Užsisakiusiųjų knygą iki vasa

rio 28 d. pavardės bus paskelbtos 
garbės prenumeratorių sąraše kny 
goję. 

D Ė M E S I O 
Metinio dienraščio DRAUGO 

koncerto biletUs galima gauti 
pas sekančius platintojus: Mar
ąuette Parke pas DRAUGO iš
nešiotoją St. Staniui], 6651 S. 
Talman ir Kartano vaistinėje, 
2548 W. 69th St.; BrightonPk.: 
pas DRAUGO išnešiotoją P. 
Gubistą, 4355 S. Mozart St. ir 

Užsakymus ir pinigus siųskite 
munas krautuvėje, 4524 South vienu iš šių adresų: 
Wood ir St. Metrilco krautuvėj, TERRA, 748 W. S8rd Street, 
1804 W. 47th St.; 18-oje kolo-

to už svarą, o po Korėjos k a r o ' 2 dol. Inijoj: Imrisek krautuvėje, 1734 
mėnesius grįžęs iš kariuomenės, j pradžios augščiausia karna bu-j u ž s a k y m u s s u P I n I* a I s siųskite: i s U n i 0 n ; Ciceroj: Community 
pravažiuojančios mašinos bu- vo pasiekusi net 1 8 ^ et. burna-! D R A U G A S , j vaistinėj, 500 W. 16th Street; 
Vo sunkiai užgautas. Dabar bai žėjo ir taukų eksportas. Bri-j 2 S S chicago ̂ ^ U ^ 6 ' iBridgeporte: P. Smito krautu-
gia gyti. Tomas yra Cecilijos tai daugiau ima vartoti augali 
Jakutienės, parapijos choro na nį aliejų, numatoma, kad vokie-
rės, sūnus. jčiai galėtų importuotis* 

Užsakytos knygos pasiunčiamos 
paštu. 

vėje, 901 W. 33rd St. ir Kar
velio krautuvėj, 3249 S. Hals
ted Street. 

1 Chicago 16, UI. 
S. Cicėnas, 3421 — X St., 

Omaha 7, Nebr. 
A Dundulis. 2428 S. Lavmdale 

Ave., Chicago 23, UI. 
Visi Vilniaus Sąjungos skyriai 

nuoširdžiai prašomi prisidėti prie 
šio bendro darbo. 

Autorius ir leidėjas 


