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Balsai apie Formozos vaidmenį 
• « -

P. Korėja džiaugiasi kad Kinijoje gali atsinaujinti ci
vilinis karas. — IndJja mano, kad Azija taikos greit 
nematys. — Britai protestuoja, Prancūzija pritarė 

WASHINGTON, vas. 4. — Dr. You Chan Yang, P. Korėjos 
ambasadorius Washingtone, teigia, kad milionai kinų pakils savo 
laisvių ginti, jei nacionalistų kariuomenė iš Formozos ir kitų salų 
pradės lankytis Kinijos žemyne. 

Jis žino, kad nacionalistai yra 
pajėgus rimtus išsikėlimus pa
daryti. Bet P. Korėja labai ne
norėtų, kad Formozos kinai sa
vo civilinio karo kariauti ateitų 
i Korėjos kovos laukus, nes tada 
kinai komunistai turėtų rimto 
pagrindo nesitraukti iš Korėjos. 

Ambasadorius nemano, kad 
Chiang kėlimasis į Kiniją sukel
tų pasaulini karą, bet civilinis 
karas Kinijoje gali suliepsnoti 
visu rimtumu. 

Indija nepatenkinta 

NEW DELHI, vas. 4. — Indi
jos užsienio reikalų ministerijos 
šaltinis stipriai pabrėžė, kad na
cionalistų iš Formozos žaidimas 
civiliniu karu Kinijoje taikos 
Azijoje nesustiprins. 
Numato Maskvos — Peipingo 

susiglaudimą 

SAIGON, vas. 4. — Indokini-
jos vyriausybė nėra džiaugsmin
gai nusiteikusi Formozos atblo-
kavimu, nes ji mano, kad tas žy
gis sustiprins Maskvos — Pei
pingo ašį ir sunaikins visas ga
limybes Kinijos komunistam at
simesti nuo Maskvos ta prasme, 
kaip yra padarę Jugoslavijos ko 
munistai. 

Chiang nedžiugu uju 

TAIPEH, vas^ 4. — Chiang 
Kai-shekas pareiškė, kad For
mozos atblokavimas moraliniai 
ir kariniai yra teisingas. Jis ne
atidengė savo planų kaip tą lais 
vę išnaudos, bet pareiškė, kad 
svetimų kareivių Kinijai išlais
vinti neprašys. Betgi suprasta, 
kad aviacijos ir laivynų pagal
bos bus reikalingas ir turėtų gau 
ti, jei nenorima visą Aziją komu 
nistam užleisti. Formoza, mat, 
palaiko aksiomą, kad kas valdo 
Kiniją, tas valdys visą Aziją. 

Anglija protestuoja 

LONDON, vas. 4. — Anglijos 
vyriausybė vaidina, kad Formo
zos atblokavimas jai labai ne
patinka. Darbiečiai apvertė Chur 
chilį paklausimais, bet šis buvo 

Malajų kinai 
vaduosią tėvynę 

SINGAPORE, vas. 4. — Mala
juose yra viena didžiausių kinų 
grupių užsieniuose ir šie kinai 
yra daugumoje Chiang Kai-she-
ko šalininkai. Užgirdė apie For
mozos atblokavimą, kinų vadai 
sutarė prašyti britų organų lei
dimo verbuoti savanorius invazi
jai į Kiniją Chiang Kai-sheko va 
dovybėje vykdyti. Jie mano or
ganizuoti visuose Malajuose de
monstracijas su šūkiu: Per tris 
mėnesius būsim Šanchajuje. 

Įnešė pasiūlymą 
sutarčių atsisakyti 
WASHINGTON, vas. 4. — Ne

laukdamas iniciatyvos iš vals
tybės departamento, respubliko
nų atstovas Kersten jau įteikė 
atstovų rūmams rezoliuciją, skel 
biančią Yaltos susitarimą JAV 
daugiau nebeprivalomą. 

Prezidentūros spaudos sekre
torius klausiamas pareiškė, kad 
prezidentas Eisenhoweris turėjo 
galvoje ne tik Yaltos, bet visus 
slaptus susitarimus, kurie pada
ryti per paskutinius 20 metų ir 
yra prisidėję prie kitų tautų 
laisvės praradimo. Tokių susita
rimų padaryta ne tik Yaltoje, 
bet ir Teherane bei Potsdame. 
Su jais yra surišti Stalino, Roo-
sevelto ir Churchilio vardai. An 
glai bando visą kaltę versti Roo-
seveltui, kuris daugiau žavėjęsis 
Stalino, negu Churchilio patari
mais ir planais. Anglai įtikinėja, 
kad Rooseveltas būtinai norėjęs 
sugriauti britų imperiją, todėl 
pildęs visus Stalino prašymus ir 
laiminęs jo planus. 

Pasirinko kalėjimą 
vietoje Rusijos 

NEVV YORJJ, vas. 4. — Vakar 
paskirtos bausmės 13-kai antros 
eilės komunistų vadų už moky
mą pakeisti Amerikos režimą 
jėga. AugšČiausia paskirta baus 

s 

Emigracijos galimybes iš Europos 
Brazilijos ir Venezuelos lietuviai gali atsikviesti gimi
nes iš Vokietijos. — Vokiečiai rūpinasi ir svetimų pa

bėgėlių emigracija 
BONN, vas. 4. — V. Vokietijos federalinė vyriausybė paskel

bė patvarkymą apie pripažinimą pabėgėlio teisių užsieniečiams ir 
užsieniečių paskirstymą po Vokietiją. • 

kiekvienas 

Bendras vaizdus atstovu rūmų sales prezidentui Eisenhower pereitą pirmadienį dėstant savo veiklos 
programą artimiausiai ateičiai. Už kalbančio prezidento matosi atstovų rūmų pirmininkas Martin 
ir senato pirmininkas bei viceprezidentas Nixon. (INS) 

labai piktas ir į kalbas nesilei- mė yra 3 metai kalėjimo ir 6,000 
do, prašydamas palaukti užsie- dol. piniginės pabaudos, magiau-

Naujas romano konkursas 
"Draugas" skelbia trečią romano konkursą ir skiria 

1,000 dol. premiją 
„Draugo" Bendradarbių Klubas, švęsdamas katalikų žurnalis

tų globėjo šv. Pranciškaus Salezo šventę, pasisakė už trečio roma
no konkurso organizavimą. 

Konkursą skelbia ir organi
zuoja „Draugo" redakcija. Pre
mijos dydis — 1,000 dolerių. 
Rankraščiai įteiktini iki 1953 m. 
lapkričio 1 d. 

Premija išmokama iš premijų 
fondo, kurį įsteigė „Draugas", 
jo Bendradarbių Klubas ir Čiur
lionio ansamblis. 

Du teisėjus premijuotinam ro
manui parinkti paskirs Lietuvių 
Rašytojų Draugija, o tris „Drau
go" redakcija. Komisijos sąsta
tas bus paskelbtas vėliau. 

Romano siužetą pasirenka pa
tys autoriai. Rankraštis turi bū
ti parašytas mašinėle ir turėti 
teksto apie dviem šimtam roma
no formato spausdintų puslapių. 

Kūrinius siųsti adresu: Roma
no Konkurso Komisija, „Drau
gas", 2334 So. Oakley Ave., Chi-
cago 8, 111. 

Sprendimo bešališkumui patik 
rinti autoriai turi pasirašyti sla
pyvardžiu, o atskirame uždara
me voke pažymėti savo tikrąją 
pavardę ir adresą, ten pat įra
šant romano antraštę ir pasi
rinktą! slapyvardį. 

nio reikalų ministro Edeno pa
reiškimo. Attlee vis kitaip pa
klausimus formuluojant, Chur-
chilis galop pasakė, kad kalbėda 
mas su Eisenhoweriu New Yor-
ke nedavė sutikimo leisti Chiang 
Kai-shekui puldinėti Kiniją. 

Edenas vakar šaltai ir oficia
liai pasakė parlamentui, kad Wa 
shingtonui įteiktas protestas, 
nes D. Britanijos vyriausybė ma 
no, jog Formozos atblokavimo 
politiniai atgarsiai bus daug blo
gesni, nei manoma iš to gauti 
karinė nauda. 

Korėjos frontas 
SEOUL, vas. 4. — Sąjunginin

kai vakar ryte pakartojo pana
šų priešo taikinių užpuolimą, 
kur| jvykdė aną sekmadieni ir 
kuris taip sujaudino kongresą, 
nes apie jį buvo paskleista ne
teisingų žinių, šį kartą puolimas 
vyko nelabai toli paliaubų dery
bų neutralios zonos, kur komu
nistai buvo perdaug gerai įsitvir 
tinę. Puolimas vyko sklandžiai 
ir buvo sėkmingas: užmušta 390 
kinų ir išardyta daug bunkerių. 

Komunistai puolė rytų sparne 
kalnuose, bet atmušti su dide
liais nuostoliais. 

Sausumos kariuomenė per sau 
sio mėn. užmušė 5,416 komunis
tų, 3,331 sužeidė ir 36 paėmė ne
laisvėn. 

sia — 1 metai kalėjimo ir 2,000 
dol. piniginės pabaudos. Išgirdę 
bausmės dydį, nuteistieji pareiš
kė, kad nesigaili darę tai, už ką 
yra nubausti. 

Prieš paskirdamas bausmę, 
teisėjas pasiūlė visiems išvykti 
į Rusiją, bet visi atsisakė apleis
ti Ameriką. Teisėjas mano, kad 
Rusijoje pabuvę jie įsitikintų, 
jog Amerikos režimas yra ge
resnis. 

Visi nubaustieji yra Amerikos 
piliečiai, bet tik 4 čia gimę, 5 gi
mę Rusijoje, 2 Lenkijoje, vienas 
Vengrijoje ir vienas Trinidade. 

Aptarė įstatymų 
leidimp programą 

VVASHINGTON, vas. 4. — 
Prez. Eisenhoweris vakar pasi
kvietė užkandžiams senato komi
sijų pirmininkus, viceprezidentą 
ir respublikonų vadus, kad ap
tartų kaip ir kada vykdyti tą 
programą, kurią jis nubrėžė pir
madienį kongresui pasakytoje 
kalboje. Ypatingai vakar buvęs 
paliestas atsisakymas nuo visų 
buvusių prezidentų padarytų su 
Rusija slaptų susitarimų, kurie 
vienaip ar kitaip palengvino Sov. 
Rusijai užgrobti eilę valstybių 
Europoje ir Azijoje. 

Šiandien darbo programos vyk 
dymo aptarti prezidentas kvie
čiasi užkandžiams* atstovų rū
mų komisijų pirmininkus, res
publikonų grupės vadus ir atsto 
vų rūmų pirmininką. 

Šiais dviem mostais preziden
tas Eisenhoweris tvirtina savo 
pareiškimą, kad nori nuoširdaus 
bendradarbiavimo su kongresu, 
kad grąžintų jam/tą garbę ir at
sakomybę, kurią, anot respubli-

Premiją gavęs autorius be pa- konų, demokratų prezidentai bu-
pildomo honoraro romano pir- vo sumažinę. 

Olandijos nelaime 
LONDON, vas. 4. — Potvyniai 

Anglijoje, Belgijoje ir Olandijo
je atslūgsta, tačiau jų padary
tas vargas dar negreit tebus pa
naikintas. Žuvusiųjų skaičius 
jau viršija 1,500, bet yra bai
mės, kad bus žuvę viršum 2,000 
asmenų. 

Daug nuostolių padaryta ryti
niam Anglijos pakraščiui, bet 
tai menkniekis, palyginus su ka
tastrofa Olandijoje. Ten sūriu 
vandeniu apsemta apie milionas 
akrų geriausios žemės, apie 50,-
000 asmenų reikalingi naujos pa
stogės. Jūros krantinės pra
laužtos 80 vietų. Jos užverstos 
smėlio maišais, bet yra dar bai
mės, kad vanduo gali pakilti ir 
užlieti daugiau, negu dabar esa
mą užlietą 40 mylių gilyn į kraš
tą žemės juostą. 

Arabai galvoją 
tik apie revanšą 

LONDON, vas. 4. — Iš Vidu
rinių Rytų grįžęs Darbo partijos 
parlamento narys Gaitskell tei-

šiuo patvarkymu 
užsienietis nevokietis pabėgėlis, 
atsiradęs Vak. Vokietijos terito
rijoje po 1950 m. birželio 30 d., 
turės būti iš naujo patikrintas, 
o tiems, kuriems pabėgėlio sta
tusas yra pripažintas, jis turės 
būti naujai persvarstytas. 

Netrukus numatoma svarstyti 
Vokietijos parlamente tarptauti
nė sutartis, nustatanti pabėgėlių 
teisinę padėtį. Minimąją sutartį 
pasirašė 20 valstybių, o Daniją 
ją jau ratifikavo. Minimąją su
tartį taip pat apsvarstė ir vokie
čių Federalinė Taryba (Bundes-
rat). Tikimasi, kad ji netrukus 
bus ratifikuota ir Vokietijos. Ja 
numatyta, kad pagal pajamų mo
kesčio įstatymą leidžiami mo
kestiniai palengvinimai lygia 
apimtimi galioja tiek pat užsie
niečiams pabėgėliams, kaip ir 
pabėgėliams vokiečiams. Taip 
pat yra platūs nuostatai apie so 
cialinę globą bei rūpą, kaip bu
tą, maistą, pagalbą ligos ar ne
darbo atveju, ištikus invalidu
mui etc. 

Teikiama ir emigracinė globa. 
Į Kanadą gali emigruoti ne tik 
vokiečiai, bet ir tarnai arba šei
mininkės nevokiečiai pabėgėliai. 
Kreiptis reikia per vokiečių dar
bo įstaigas, šiemet iš Vak. Vo
kietijos ir Austrijos galės i Ka
nadą emigruoti apie 35,000 as
menų, iš jų 25,000 turės būti vo
kiečių piliečiai ir 5,000 austrų. 

Brazilija priima nevokiečių 
pabėgėlių, ten jau įsikūrusių, ar
timuosius gimines, likusius Vo
kietijoje. Kreiptis turi emigran
tai į vokiečių konsulatus Brazi
lijoje. Panašiu būdu savo arti
mus gimines gali atsikviesti ir 
Venezueloje įsikūrę išeiviai. 

Nors JT Augštasis Komisaras gia, kad sprausminių lėktuvų da 
vimas arabų valstybėms padarysi Pabėgėlių reikalams nori visus 
karą su Izraeliu neišvengiamą, 
nes arabų valstybių vadai visai 
neslepia, kad jie daugiau apie 
nieką negalvoja, kaip tik apie 
antrąią karo dalį su Izraeliu. 

mosios laidos teises perleidžia 
„Draugo" Bendradarbių Klubui, 
įskaitant ir teisę spausdinti 
„Drauge" ir išleisti atskiru lei
diniu. Premijos nelaimėję auto
riai dėl spausdinimo sąlygų at
skirai susitaria. 

• 
• Prancūzai skelbia, kad apie 

1961 m. kaikurios įmonės jau ga 
lės būti varomos atomine ener
gija. Prancūzai mano ir savo 
bombą gamintis. 

Paleistas pabėgo 
VIENA, vas. 4. — Pabėgo pas 

sovietus buv. JAV karys Lau-
ber, Austrijoje gimęs natūrali-
zuotas Amerikos pilieits, mokę
sis Austrijos sostinėje ir nese
niai klausinėtas ryšium su su
sektu nauju sovietų šnipų tinklu. 
Pabėgo ir jo žmona bei vaikai. 

Pabėgęs skelbia, kad Ameri
kos saugumo agentai jį kankinę 
taip, kaip darytų nacių gestapas, 

• Kinijos pakrantėse pastebė-' ir vertę būti liudininku prieš ki
ta daugiau sovietų povandeninių tus du amerikiečius, areštuotus 
laivų — teigia laivų kapitonai, ir apkaltintus šnipinė jus komu-
plaukioją tarp Tokio ir Singa- nistam. Jie bus teisiami Wa-
pore. I shingtone kovo 2 d. 
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Formozai grąžinus veikimo laisvę, tikimasi Chiang Kai-sheko kariuomenes veiksmų Kinijos žemyne. 
Tie veiksmai turėtų vainikuotis Kinijos išlaisvinimu iš komunistų vergijos. Sis žemėlapis vaizduoja 
galimas problemas. (INS), 

/ Nusavino turtą 
VIENA, vas. 4. —- Žydo Rako-

ši ir kitų žydų komunistų valdo
ma Vengrija nutarė pasisavinti 
Amerikos žydų šalpos organiza
cijos Vengrijoje esantį turtą ne
va todėl, kad Vengrijos skyriaus 
pirmininkas dr. Lajos Stoeckler 
slėpė svetimą valiutą ir už tą nu
sikaltimą yra areštuotas. Ven
grijoje dar esą apie 10,000 žydų, 
kurie buvo tos amerikiečių žydų 
organizacijos šelpiami, kadangi 
dauguma jų jau nieko neturi jų 
prieš karą turėtą turtą nusavi
nus. 

įieško paramos 
savo politikai 

BONN, vas. 3. — Kalbėjęs 
ūkininkų suvažiavimui, kancleris 
Adenauer kvietė atsiminti tris 
faktus: 

1. Nėra ženklų, kad Sov. Rusi
ja norėtų tartis ir susitarti su 
Vakarais; 

2. Europos vienijimo karštis 
yra atslūgęs; 

3. Amerika pasitrauks iš Eu
ropos, jei ši nenorės susivienyti 
ir bendros karinės jėgos organi
zuoti. Jis tai tvirtinąs ne spėlio
damas, bet smulkiausiai žinoda
ma Amerikos planus. 

Kiek optimizmo rado Adenau
er paskutiniame Prancūzijos vy 
riausybės rašte parlamentui, kur 
pripažinta, jog Vokietijai reikia 
grąžinti teises ir duoti pareigų 
Europos gynyboje. 

pabėgėlius absoliučiai įjungti į 
vokiečių ūkį ir mažai besidomi 
jų įkurdinimu kituose kraštuose, 
vokiečių vyriausybė skatinama 
betgi iš visų pusių, kad pasi
stengtų susižinoti su imigraci
niais kraštais ir palengvintų są
lygas tremtiniams išvykti kitur. 

Nors daug kas veržiasi iš per
pildytos Europos į užjūrius, ta
čiau šveicarų spauda praneša, 
kad 1952 m. per 9 mėn. 22,000 
emigrantų iš Australijos grįžo 
atgal į Europą. Didžiausią jų 
procentą sudaro anglai, kurie 
Melburne ir Adelaidėje buvo su
ruošę net demonstracijas. Ten 

gerai sugebėję prisitaikyti tiktai 
buvusieji tremtiniai. Iš vokiečių 
laikraščiui Pertho mieste atsiųs
tų atsakymų paaiškėjo, kad dau
giau kaip pusė DP per trejus me 
tus tiek užsidirbo pinigo, jog nu
sipirko po namą. Vidutiniškas 
namas kaštuoja apie 4,000 sva
rų; daugumas kitų įsigijo bal
dus, šaldytuvus, radijo aparatus 
ir apsirūpino kitais gyvenimo 
patogumais. 

Voice of America 
NEW YORK, vas. 4. — Pra

nešama, kad nuo vasario 1 d. vi
durnakčio programa lietuvių 
kalba iš New Yorko (Chicagoj ji 
girdima 3 vai. p.p.) bus dar gir
dima ir 19 metrų banga. 

Atima varpus 
VIENA, vas. 3. — Gauta ži

nia, kad iš katalikų bažnyčių Ru 
munijoje atimami varpai, bet ti
kintieji giną juos nežiūrėdami 
pavojaus savo laisvei ir gyvybei. 

Rekordas 
BERLIN, vas. 4. — Pirmadie

nį į vakarines Berlyno zonas iš 
sovietų pusės atbėgo 2,600 as
menų — dar niekad tiek žmonių 
nebuvo atbėgę per vieną dieną. 
Stovyklos perpildytos, registra
toriai dirbo viršvalandžius. 

• Senatas patvirtino armijos 
ir laivyno sekretorius bei New 
Yorko bankininko Aldrich pasky 
rimą ambasadoriumi Londone. 

• Dar dviem divizijom pareng 
ta karių P. Korėjos kariuomenei. 
Vyrus jau esą galima sujungti 
į divizijas ir pavesti fronto dalį 
saugoti. Tas 2 divizijas sudarius, 
P. Korėja turės 14 divizijų. 

• Tik 50 žodžių paskyrė Mas
kvos laikraščiai prez. Eisenho-
werio pirmadienio kalbai kon
grese. 

• į į milionus svarų aliumini* 
jaus paskolins dar Anglija Ame
rikai iš savo atsargų Kanadoje. 

Kalendorius 
Vasario 4 d.: šv. Andriejus 

Corsini. Senovės: Karigaila ir 
Laida. 

Vasario 5 d.: šv. Agota. Seno
vės: Arminas ir Birutė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šilčiau. 

Temperatūra pakilsianti iki 40 
laipsnių. 

Saulė teka 7:01, leidžiasi 5:09. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Apie Formozos atblokavimą buvo pranešta visoms drau

giškoms valstybėms prieš prez. Eisenhowerio kalbą kongrese, bet 
sutikimo ar nuomonės nebuvo prašyta, kadangi patvarkymas lie
čia tik Amerikos laivyno dalinį, esantį išimtinoje Amerikos vyriau
sybės dispozicijoje. 

— JAV Tolim. Rytų laivyno vadas adm. Radford atvyko į 
Washmgtoną pasitarimams ryšium su nauja politika Formozos 
atžvilgiu. 

— V. Vokietijos vyriausybė kreipsis į visą laisvąjį pasaulį, 
prašydama padėti maitinti ir rengti iš sovietų zonos bėgančius 
vokiečius, 

— Gen. Taylor jau atvyko į Kote ją 8-sios armijos vado parei
gų perimti. Pasitraukiąs iš pareigų gen. Van Fleet greičiausiai 
bus pasiųstas ambasadoriumi į Graikiją. 

— Atlanto pakto tarybos posėdį numatyta sukviesti apie ba
landžio mėn. 20 d. Bus patvirtinta 1953 m. apsiginklavimo progra
ma. Amerikos atstovai šiame posėdyje jau galės kalbėti pilna bura
ną, nes Eisenhotoeris jau turės politines gaires. 

— Prancūzijos vyriausybė pažadėjusi paskubinti Europos ar
mijos pakto ratifikavimą, bet prašiusi ją paremti ekonominiuose 
reikaluose. Dėl naujos politikos Formozos reikalu prancūzai nesi
jaudiną, nes gavę užtikrinimą, kad dėl tos priežasties pagalba 
Indokinijos karui vesti nebus sumažinta. 

— Valstybės sekretorius Foster Dulles baigė misiją Paryžiu
je ir atvyko į Londoną, bet korespondentam nepasisekė užmegzti 
su juo kalbos apie Formozos atblokavimą. Ryt Dulles laukiamas 
Vokietijoje* 
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Skyrių veda p^ųt i t A L F A S VALATl 

Adresa s : 2115 \V. 50th St., Chicago 9 

Vokiečiai pagerbė MIRfl SK 
MAŠ 

Pranešame Praei tų metų pabaigoje Atgai 
los ir Maldos Dieną, kada vo- \ žinią, kad i . m 
kiečių papročiu lankomi ir puo-1 tą širdies liga 
šiami art imųjų kapai, Hanau ka Į nas Mašiotas. 

męs Rygoje, L; 
dijaves užsieni 

pinėse vokiečių skauta i aplan
kė a. a. vyr. sktn. Miko Kuku
čio kapą ir pagerbė velionį. Ka- j ga sirgo jau 
pas buvo apdengtas Speerflug j būdamas 55 m. 
draugovės vėliava, o tos drau-1 ne pusę savo 
govės skauta i visą dieną s tove- ' metų praleido i 
jo prie kapo garbės sargyboje, j Chicagoje palil 
Vakaro]) visa draugovė an t ka- j n a įr dvi dukl 
po užžiebė 30 žvakelių ir sukal
bėjo bendrą maldą. Drauginink. 
sktn. Ptannmuelleris savo kal
boj apgailestavo staigią ir anks
tyvą velioniea mirtį, šiltai pami
nėdamas jo asmens savybes ir 
skautybei nuveiktus darbus. Po 
to* keturi vokiečių skauta i prie 
kapo davė įžodį. 

Sis įspūdingas mirusiojo lie
tuvio skaut ininko pagerbimas 
Hanau lietuviams padarė malo
nų įspūdį, o taip pa t su t r aukė 
daug vokiečių visuomenės. 

Hanau vokiečių skautų Speer 
flug draugovė reiškia daug sim
patijų lietuvių skau tams . Jų 
bendradarbiavimas su mūsiš
kiais užsimezgė 1919 m., kada 
vyr. sktn. M. Kukutis dar buvo 
gyvas ir vadovavo Hanau lietu
vių stovyklos "Geležinio Vilko" 
Tuntui . Po tunt ininko mirt ies 
dėl grei tos emigracijos į užjū
rius t u n t a s likvidavosi ir žymi 
tu r to dalis buvo padovanota 
Speerflug draugovei. Dabar 
kiekvieną lietuvį maloniai stebi
na Speerflug draugovės būkle 
kabant i s Lietuvos Vytis ir an t 
s talo padėti lietuviškų žurnalų 
komplektai . 

Hanau mieste jau seniai ne
bėra lietuvių skautų vieneto. 
Vienas tačiau "Geležinio Vilko" 
tun to palikuonis V. Damijo
naitis įstojo Speerflug draugo-
vėn. J is dabar vokiečių jauni
mui, kuriam ilgai buvo nelei
džiama skau tau t i , perduoda tik
rosios iš Lietuvos atsivežtos 
skau tybės dvasią. 

SKAUTAMS IK J Ų TĖVAMS 
Š. m. vasario 6 d. 7 vai. vak. 

Vyčių salėje, 2451 W. 47th St., 
įvyks Chicagos skautų, skaučių 
ir jų tėvų šeimyninis pasilinks
minimas. Bus šokiai, tautiniai 
žaidimai ir dainos. Kviečiame 
gausiai apsi lankyti visus Chi
cagos skau tus , skau tes ir jų tė
vus. Ypač tėvams primename, 
kad vaikams, jaunimui reikia 
duoti progos sveikai ir gražiai 
pasilinksminti, o taip pat ir pa
t iems atsigaivint i bendraujant 
su jaunimu. 

Veiks vyčių bufetas. 
Rengėjai 

SUGRĄŽO M 

Skauta i vyči; 
lijanavičius ir ( 
vyzdingai atlik 
bą JAV kariuc 
grįžo į Chicagji 

Brolis Anato 
studijas Unive 
Kaip buvusiam 
mokslui skiria 

CICERO 
RADI1 

Cicero skaut( 
nį 7:15 vai. per 
diją atl iks j am 

Jaunimo valą 
paruošė ir pro* 
sktn. Z. Juške 

SAVIAUKLOJ" 

Vasario 6 d. 
cero skautės n 
arbatėlę, į kur 
lankyti L. K. ] 
brolius, o ta ip 
Irus ir* seses iš 

Pašnekesį ar 
skai tys vyr. sk 
kan. 

N A U J A S "SK, 
Jau g a u t a s š. 

do" pirmasis m 
tetinga* išvaizda 
tracijomis suža 
norą perskai ty t 
iki galo. Čia i; 
žas, ir skautą* 
ne tik įdomių r 
bet ir visoke; 
straipsnių. 

"Skautų Aidi 
pasiryžėlių Toi 
Tačiau tiek sk< 
vų šventa parei 
niems torontišk 

MODERNI 
S T U 
A. Vale 

GrigaliOnaitSi 

3130 So. 
Tel. CAlu 

Priimami mokinio 
tročiad. Ir p©nkta< 

————— 

TAUPYKITE S/ 
Mes kviečiame lietuviui pasidėti gavo Uupon 

•markiausiai augančių taupymo ištaigų visoj Ch 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugia 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MCSŲ TURTAS SIEKIA Ifc 
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HAITIS , 

1), Illinois. 

tTN. J O N A S 
ŠIOTAS 

skaut i ja i liūdną 
1. sausio 28 d. ry-
a mirė sktn. Jo-

Vėlionis buvo gi-
jatvijoje. Yra s tu 
liuose. š irdies li-

Lietuvoje. Mirė 
i. amžiaus. Dides-

gyvenimo — 30 
mokytojaudamas , 
ko jo še ima: žmo 
iterys. 

ICSŲ BROLIAI 

iai Anatoli jus Mi-
Ginta i Vėžys, pa
ke karinę ta rny-
iomenėje, j au su-
ą. 
klijus jau pradėjo 
?rsity of Illinois. 
i kariui, lėšas jo 
JAV vyriausybė. 

SKAUTES 
[OFONE 

;ės šj ketvirtadie-
r "Margučio" ra-
nimo pusvalandį, 
andėlei medžiagą 
gramai vadovaus 
ivičienė. 

S ARBATĖLE 

. 7 vai. vak. Ci
tuosią saviauklos 
rią kviečia atsi-
Mindaugo dr-vės 
pažįs tamus bro-
Chicagos. 

pie mandagumą 
ktn. K. Palčiaus-

lengvą naštą. Tuojau 
liojant siųskit prenum 
adresu : Mr. J. Pai 
1003, Stat ion C, Tore 
Canada. P r e n u m e r a t 
$3, pusmečiui — $l.f 

Alkoholis ir g] 
Du Yale universiteto 

kai darė bandymus s 
del alkoholio vartojimo 
kad alkoholio vartojim 
žiurkes išmintingesnes 
Žiurke mėgsta alkoho 
jį, bet tik tada, kai i 
daryti savo gyvybei g 
gali pasirinkti vander 
holį, pasirenka maistą 
liu vandeniu ir alkohol 
Senos žiurkės patrauk 
koholio, bet ne tiek, k; 
tų. 

Iš žinduolių vien žm 
pasigerti iki sąmones 
Šiaip žinduoliai1 geria a] 
nepasigeria: geria ar 
karve, geria dramblys, 
sigeria, jei žmogus ji 
Miškiniai gyvuliai hege 
verčiami. 

Paukščiai lengvai pa 
nesiverčia į pasigėrimą 
tavimo atžvilgiu žmogi 
miau už gyvulius. JN 
mano, kad žmogus ger 
tam, kad pamirštų sav< 
bei sielvartus. Žmogus 
gerti" savo nemalon 
niekuomet jų neprage 
padidina. 

Daug JAV dolerių 1 
Aukso ir amerikiečių 

-ervai valdžios kasoje 
gruodžio 31 d. pasiekė I 
000. Oficialiai pareikšta 
rikiečių dolerių Kan; 
daug daugiau kaip 
Amerikoje. 

;AUTV AIDAS 
5. m. "Skautų Ai 
umeris. Savo es-
a, puikiomis ilius-
idina nenugalimą 
ti jį nuo pradžios 
ir didelis, ir ma-
s, ir skautė r a s 
rašinėlių ir žinių, 
jrlopai naudingų 

,ą" leidžia keletas 
•rontę, Kanadoje. 
:autų, tiek jų tė-
Jiga nepalikti vie
niams nešti tą ne-

" P j. I 

ŽIEMINIAI 
NEPAPRJ 

Buvo 
$59.50 
$69.50 
$85.00 

VfSKA GALITI 

VĖLIAU JI 
" * • - ~3 

AUS ŠOKIO 
D U A 

eišartes ir 
5s-Lazauskienės 

Halsted St. 
miet 5-9339 
ai: pirmad., antrad., 
id. nuo 6 v. iki 8 v.v. 

Vyraujanti Vyru I 

4648-50 So. i 

MIGIAI IR PEL 
mua pinigus i Chicago Savings and Loan Associatic 
kieagoj. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pi 

ai ir pelningai teikia visiem* teisingą ir mandagu pai 

(AUGIAU DEŠIMTIES MILIJONŲ OOLER 

NIGS and LOAN į 
Chicago PI 

JOHN PAKEL, President 
landos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Anl 
piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadi< 

> 9 ryto iki 2 po putu. 

neatidė-
;ratą šiuo 
jra, Box 
įto, C n t , 

metams 
1 

vuliai 
mokslinin-
. gyvuliais 
ir atrado, 
> atžvilgiu 
iž žmones. 
į ir geria 
"ivalo tai | 
jlbeti. Kai 
į ar alko-
JU natūra-
o neliečia. 
i kiek al-
d pasiger-

gus moka 
netekimo. 

coholį, bet 
lys, geria 
bet nepa-

neverčia. 
ia, nors ir 

igeria, bet 
Taigi gir-

3 stovi že-
Dkslininkai 
a alkoholį 
rūpesčius i 

nori "pra- | 
mus, bet j 
ia, o dar 

Kanadoje 
iolerių re-

1952 m. ! 
1,860,000,- i 
kad ame-1 

doje yra j 
kanadiškių ! 

Slaptoji prekyba 
Jei tikėti Washingtone re2 

jančiu žurnalistu Steffan Ant 
teigimais, žinotina kuriuo 
rusai ir dabar gauna dideles 
tes strategines medžiagas, g; 
tas vakarinių kraštų. Per 
rugsėjį Šveicarija nusiuntė 
matinių ginklų net $620,000 
tes ir tam tikrų precizinių 
taisų, įrankių už $570,000 1 
į Abisiniją. Toji augštos ko 
karinė medžiaga buvo iš ten 
siųsta į Izraelį. Gi sekantį i 
sį tie $570,000 vertės dalykai 
kuriuo "paslaptingu" būdu 
dūrė ir buvo iškraunami S( 
Odesoje. 

PAJ IEŠKOJIMAS 

Jicškau mamos brolio JUOZt 
KĖS, Kilęs iš Panevėžio apskr 
Salato valsč., Jokobonių. kaimo 
m. buvo parvažiavęs J Lietuvą, 
liau Krjžo atgal J Ameriką; j 
Chicagoje. Apie ši asmenį žlna 
prašau pranešti šiuo adresu: 
Jurevičiene, 6514 Wadc Park 
veland 3, Ohio. 

TELEVIZIJOS, BADIO 
FONOGRAFAI 

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

APARATŲ ŠUTAISYM/ 
dlrbtuvfiee Ir namuOse atlie 
prityrusių inžinierių. Sąžlninj 
geras patarnavimas garantuot 

L-DfliriJ 
OTCLCVISK 
C s a l e s - serv'h 
3I20S. Halsted - DA-6-1 

M0SŲ NELAIMI -

JUMS LAIMĘ NEŠA 

Paskutines Trys 
Dienos: 

Ketvirtadienį, 
Penktadienį 

ir 
Šeštadienį. 

PALTAI UZ TIKRAI 
iSTAI ŽEMAS KAINAS 

Dabar Parduodama 
u ž $41-65 
u ž $4Š-80 
u ž $59-50 

PIRKTI KREDITAM IR MOKĖTI 

MS PATOGIAIS TERMINAIS, 
KSTRA PRIMOKEJIMO 

" • •• I ' « — • » 

IMAN'S, Inc. 
iibiĮ Krautuve To\vn oi Lako Kolonijoje 

shland Ave., prie 47th gatves 

NINGAI ! ! 
i, kuri yra proporcionallai viena ii 
nai apdrausti iki $10,000.00 by an 

irnavim*. Ji ii anksto neprižada, bet 

Ų ($10,000,000.00) 

.SSOCIATION 
tone GRovehil l 6-7575 

adieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
liais uždaryta visą dieną, SeitadieniAii 

m 

O, ILLINOIS 

:iduo-
lrews 
būdu 

; ver-
amin-
•eitąjį 
auto-

ver-
prie-

;iesiai 
kybes 
i per-
tnene-
i kaž-

atsi-
) vietų 

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

IA WGi;S Stotie*. — Jiuntpt lHt»0 
• PI RMA D. ilšl PKNKTAD. 

8:45 ikt 9:30 vai. ryto 
Slš'l 'AI). 8:30 iki 9:30 ryte 

Iš tos pat stoties PIRMAD1KNIG 
vakare nuo 7 Iki 8 v a i 

7121 SO. KOOKWELIi ST. 
Ohioairn 20. III. HKmlock 4-2413 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

O UL-
., Pu-
. 1981 
ir vS-

?yveno 
nčiųjvj 

Stasė 
. Cle-

IK 

A 
mal 

karnas 
eras ir 
as. 

R-
Ee) 
3887 

V L A D A S ŠIMAITIE 
Real Estate 

3452 So. Halsted St r . 
Chicago 8, 111. 

Tel. YArds 7-8333 
BIshop 7-0480 

Namų pirkimas, pardavimas, nuc 
mavimas, nuosavybes dokumentą 
valdymas, paskolos. Perrašinėjimo 
vertimai, pajamij mokesčiu pareišk 
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi 
gracijos ir natūrai , pagalba. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LOlSTGlNES, VVITTNAUEK, BULOV. 
ir kt. šveicariški laikrodžiai tikri 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-084 

. 'DARBO VAU: 9-2:30 ir 4-S v. 
šeštadieniais i V 2:80 Ir 4-8 v. " 

Tol. oftso H ! »-««l»l», re-/. P R , O-^SS 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

OYDYOOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvtl. 

VAL: 1—4 ir 6—9 
Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

1 
i 

& 

i i 

Tel. ofiso ST 3-2320, rcz. H E 4-408 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Rcz. 0953 Washtenaw Ave. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. i 
penktad. 2—4 po pietų, 7—9 vai 

Treč. ir šoštad. 2—4 v. p.p. 

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuctte Rd. ir Halsted S 
Vai.: 7— \! kasdieną, šeštad. 3—6, 

Tel : Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. R E . 7-78t 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest Cermak Road 

VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vai 
Trečiad. ir sekmad. otisas uždarytai 

Šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
Rezid. 3241 VV. Oflth PliACE 

Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-232 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 ir 7-
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutartie 
^ M H H M H M M B i • ii" M M I M B M H B 

Ožlsaa ir r ez idenc i j a—^Ards 7-862 
tr YAJ-«1S 7-7410 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaikų, nervų gydytoja* 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4088 So. Archer Av* 

VAL.: pirmad., trečiad., ir penktac 
G:30 iki 8:30 P. M. 

Kitomis dienomis susitarus. 

Tel. ofiso WA. 8-8060. rez. CO. 4-118 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigau Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad. 
Nuo 1 iki 4 v. p. p.; 7—9 v. vak 
Ligonius pri ima tik pagal susitarimą 

RezuL: 10838 So. VVabash Ave. 

•^el. Ofiso VI. 7-0600. rez. VI. 7-780J 

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

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

Tel. ofiso YA. 7-1166. rez. DA. 6-112( 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Wcst 351h Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 324,7 S. EMERALD AVE. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto 
FJ limo re 3-2007 COlumbus I-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadway 
M K I J R O S E PARK, ILL. 

Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus «Jekm. 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos Hlll top 6-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 West Marquette Rd. 

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

Tel. ofiso PR. 6-8888. rez. RE. 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
Iki 9 vai. Trečiftd. Ir šešt. uždaryta 

— • — • . * . — 
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PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia. 7-7097 

GRovehill 6-1596 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marąuctte Rd 

, _ i — i 

'• | Ofiso ir buto tel. OU 2-138* 

t DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butas 1K32 So. HM h Ct. 

A 
ii 

Y. 

13 

0 

ir 
c. 

18 

Telefonas REliance 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 591h Street 

VAL. 2—4 popiet. 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutar t i 

Tel. ofiso ir buto Ol/ympic 2-4150 
DR. P. KISIELIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1435 So. 49(h Ct., Cicero 

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

Hutas 1001 So. UMh Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite Kttdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

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

Trečiadienj tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-6557. rez. KK. 7-4966 

DR. FRANK C. KWIKN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PUIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 West 26th Street 
Vai. antrad.Į. ketvirtad. Ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-4316; Rez. CR 7-8315 

Tel. ofiso GR 6-5399, PR. 6-4782 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Šeštad. - 4 p. P-

Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas — PI llman 5-S277 

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Parnell 
Vai. kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v. v. 

išskyrus trečia dienius 

Ofiso tel. PU 5-5575, rez. VI 7-2189 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS įR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šešt. 8:30—10:30 ryte 

Dr. EdvvarcJ B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 71st Street 
(prie California 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-^321, 
jei neatsiliepia VTncennes fi-39ai> 

Ofiso ir buto telef. HKmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S. Western Ave. 
Vai.: 6:30-8:30 vai. vak. 
Treč. ir šešt. 2-4 p. p. 

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

ortso telefonas Vlrglnla 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:00 v. 
Tr«>iM»d \r •*1rm»'* *\\z ir.ipttn.rii* 

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

keičia stiklus tr rčmus. 
$701 S. Damen Ave.. Chicago, Ib 

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

tik susitarus 
— — — • I ' — — — W — — « — I « • | l | 0 • • M i n i • — 1 • • • • l * « - ^ • I • I H 

Tel, ofiso Cli. 4-0253. rez. YA. 7-«38»" 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGC 

1045 So. Ashland Ave. (kamb. 2 i n 
Vai 12-3 ir 6:30-8:30 p p 

Treč. ir fieSt 1-4 p p 
Rcz. 4420 So. Ta linai i Ave. 

Tel. Ofiso YA. 7-0664. rez. MI 828KI 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(ant ras augrštas) 

OFISO VAL: 10 iki 12 • . ryto: nuo 
i Iki 4 v. p.p.; nuo 7 ikt 8:80 v. v 

.1 

- i , 

Telef. offiso SEeley 8-612S 
DR. L. SEIBUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
ROOSEVĘLT MEDICAL CENTER 

1212 So. Ashland Ave. 
Vai.: kasdien nuo 12:00-—8:30 n "p 

Ręski. 0410 So. Mapleviood 
Telef. Ii i :i i ii i H-U 4-5445 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas; 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rezid. tetef. GRovehUl 0-0017 
Vaandos: 1--3 p. m. 6—8 p. m. 
TVftMsd ir šeštad pagal sutarti 

7eJ tOfiso 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 
Rezid. 1908 Souih Troy Strcei 
Vai. pirm., antrad.. ketv., penkt. 

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

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartj. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. «-l»S-'» 
Jei neatsilieps viršminčt* telefonai, 

Šaukite MI<i\vay 3-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
DR. E. TALLAT-KELPŠA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Vai.; ka.sdien 6-8 p.p., š<št. 2-4 p.p 
Tel. Ofiso TO 8-0950 Re/..: RO 2-i2;t87 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-22^4 

Tel. ofiso 11 E. 4-2123. rez. PR. 0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speo. chirurginės ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL.' kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
Šeštad. 2—4 p., p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAimbc «-li2r» 

DR. A. VALIS-LABOLiAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec, Moterų Ligos 
3267 S. Halsted St. 

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

Tel. ofiso VI 2-ir»8l Rez. I)R :?-ti750 
DR." V. VILEIŠIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Halsted ir 31-os gatviąj 

802 W. 31st S t r . 
Priėmimo valandos: 6—8:30 p. p. 

šeštadieniais 1—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

Tel. ofiso PR. 0-0440. re/.. HE. 4-315t. 

DR. F. c. wmw\m 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAĮJ. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak 

Tročiad. IK šeštad. pagal sutartį -

Tel. ofiso CA. 0-0257. rcz. PR. 0-0050 

DR. P. Z. ZALATORtS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. (»<»0t) S. Artesian Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 3 p. p.; 6--8 v. v. 

Telefonas OLymplo 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Courtf Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-1' p.p 

penkt. 8—6, 7—y p. p. 
3147 S. Halsted Sk, Chicago 

VAL.: pirm., treč.. šešt. t—s p. p 
penkt. įo—12 ryte 

DRTB. CTBRŪZAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truput; j rytus nuo California 

Tel. YArdH 7-7772 

m^rŠTULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st St. 
Priėmimo laikas pa#al susitarimą 

Telefonas ORo\ehill 0-0785 

DR. ANTH0NY UTILLIAMS 
( V ( M M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenae 
Priėmimo laikas pagal suedarimy 

telefonu. 
TAlefmiHM nHovnhtlI RJl<42 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 

jįįm* Tel. VArds 7-1820 
Pritaiko H kiniui 

Kreivas akla 
ištaiso 

Ofisas ir akiniu dirhtuvč 
756 VVVst 35th Street 

'AL. nuo 10 iki 2. nuo 0 iki 8. t ie 
iad. nuo 10—12; šeštad. j o -8 p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., kel\ irtad . 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v v 
trečiad. uždaryta, šeštad 9:30 iki 

12: 1:30 Iki 8 vai. po pietį; 
CAnal 0-0523 Plati Rldg 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

t 'nčmimo' valandos pagal sutart i 
Trečiadieniais uždaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
,Tei. Prospect 6-2635 
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n y th*» 
I.lthuanlan Cnlholtcr -£rtM Bodaty. 
PKKNl'MKRATA: Metams 
rh leago j Ir r iooroj fft.Oti 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
l'*aienyj« |U.OO 

sr BsrniPTidN RATUS 
ts.oo per year ouiside of CUlc&go 
$9.IHJ per yeur in Clilougo & Ctcftra 
$8.00 per yt-ar in Canada 
Kon-ign $11.00 per year. 

% m*tų 
$£.06 
$4.&«J 
srt.no 

'.i rnPn. 
12. t B 

$9.00 

I m F n 
$1.25 
f. 100 
H.sft 

Vienybės vardan. Dr. A. Tri
mako straipsnyje "Vienybės 
keliu", kuris buvo įdėtas "Drau 
gd" vedamuoju š. m. sausio 8 

kas bendravimas su ja yra la
bai saikėlas. Ne kas daugiau 
mus riša su Lietuva, kurios 
praeit) ir dabartį esu gerai iš-

Redakeija straipsnius taiso savo nuožiūra, Nesunaudoti; straipsniu ne-
sn»»KO, juos grąžina tik is anksto susitarus. Redakcija ui skalbimu tuiin) 
n< atsako, Skrlhirnu. kainos prishinriamos gavus praSyma. 

JAV Prezidento kalba 
NUOMONES UŽSIENYJE IR KRAsTE 

Vakarų Europos valstybių vyriausybių viršūnėse reiškiama 
daug nepasitenkinimo prezidento Eisenhowerio kalba, pasakyta 
praėjusį sekmadienį JAV kongrese. Ten ryški baimė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės, pereidamos iš pataikavimo į griežtes
nę ir tiesesnę užsienių politikos liniją, gali išprovokuoti Sovietų 
Sąjungą naujiems agresijos žygiams ir iššaukti trečiąjį pasau
linį karą. Esą prie to gali privesti prez. Eisenhowerio prašy
mas, kad JAV Kongresas panaikintų Jaltos ir Potsdamo slap
tus (Roosevelto ir Trumano) susitarimus su Sovietų Sąjunga 
ir atšaukimas JAV 7-jo laivyno iš Pormozos vandenų. 

Pačiame JAV kongrese ir visuomenėj (jos daugumoj) Pre
zidento kalba sutikta su dideliu pasitenkinimu. Mat, visur buvo 
pajusta, kad naujoji vyriausybė užsimojo išeiti iš to užburto 
rato, kuriame vakarų demokratijos baimingai tūpčiojo, duoda
mos progas Kremliui ir jo pakalikams stiprėti, kaimynus te
rorizuoti ir naujus agresijos žygius planuoti. 

d. numeryje, kalbant apie Eu-, studijavęs. Mūsų vienintelis ke 
ropos suvienijimą,' pagnaibytos lias į Suomiją. Mes ir suomiai 
smilgų viršūnėlės iš įvairių esame v enos rasės. Galime tar 
lankų. Ten išpažinta, kad Eu-! p J. avyje susikalbėti lengviau, 
ropos susiskaldymas nuvedė kaip lietuviai ir latviai. Mes 
mažąsias tautas į pavergimą, palaikome žymiai geresnius 
Daroma eilė pasiūlymų. ūkiškus, o ypač kultūrinius 

Tokio "vienybėj kelio", me- santykius su Helfi nki, kaip Ry 
nu, ir autorius, skatinantis juo ga ar Kaunu. Mes remiamės 
eiti, vargu pageidauja. Tautų | Lshkįja, kaip politiniu veiks-
vienybė tegali būti remiama niu, nes turime tam tikrų vil-
visuotiniu interesu, sutapimu, ėių, jai talk!nmkaujant, savo 
Jei vienybe kuriama jėga ar j padėtį pagerint Soviel* ms 
tik idėjinėje plotmėje - ji ten siekiant mus pavergti". 
ir pasiliks. Tikrumoje didesnė Mano įrodymai užsienio po-
galia žygiuos batais, kuriais j litiko požiūrio netikslumo, de-
mažesn i uosius t r iuškins "v.e- j ja, jo neįtikino, 
nybės" vardan. Europos suvienijimas yra 

Pabaltijo santarvė. Visa tai,! politinis veiksmas, nors į jį 
kas išdė-lyta, neleidžia daryti I fcūti« einama šalutiniais ūkis 
išvados, kad mažesniųjų paty-l kais, socialiniais, kultūr'niais, 
rimas yra geru ženklu. Prie to-1 rasiniais ar istoriniais keliais, 
kių blogų ženklų priskirtinas I Tat išpažintis, tuojau iškyla 
nelemtas pabaltiečių vienybės'klau-imas, kam turi tarnauti 

Praeityje mes težinome tik 
kelius atvejus, kai toji "vieny-, 
bė" buvo jėga įgyvendinta. 
Mes žinome Pax Romaną, 
Džengis Kano mongolų imperi
ją ar nūdienes JAV. Tačiau 
visos tos valstybės e: mėje bu
vo paremtos vienos tautos vy
ravimų. Napoleonas Bonapar
te siekė "sukurti" jungtinę Eu-1 
ropą žadėdamas mažoms tau-| 
toms laisvę iki būtų buvusi) įgy
vendinta visuot. priespauda. Na-
vMi,' "naujoji Europa" buvo pa
grista vokiečių jėgo- pirmavi
mu. Sovietai siekia "apjungti" 
pasauli dangtydamiesi įvairio
mis idėjomis, o ypač pasauli
ne proletariato revoliucija, ta-
č au veiklos branduolį sudaro 
rusų tauta. Ar visa tai gali
ma laikyti vienybės ženklu? 

LANKO KORftfOS FRONTĄ 

kelias. Cia nepakartosiu visų 
konferencijų, kuriose siekta 
pradžioje apjungti Lietuvą, 
Latviją, Estiją ir Suomiją. Pa
staroji netrukus atkrito. Kai 
visuomenės vienybės draugijos 

Visiems sveikai galvoįantiems žmonėms patiko Prezidento i s i e k ė suartėjimo tarp tų tau-
pasisakvmas, kad jis s-eks išplėsti Amerikos įtaką tarptauti- , t u- k a i kultūrinis bendravimas 
nėie politikoje tokiu stiprumu ir dalvku supratimu, kad tai 
turės sulaikvti asrresiia ir ilgainiui taika užtikrinti. Be to, jisai 
sieks sudaryti tokia valdžios administracija, kuri savo sumanu
mu ir najėgumu neš garbę krašto viduje ir užtikrins pagarbą 
užsienyje. 

POZITYVI UŽSIENIU POLITIKA 

pasiekė nuoširdaus bendra vi 
mo, ūkiškoje ir politinėje sri
tyje pasirinkti ne jungianti ke
liai. Okiškų reikalų nepavyko 
tinkamai patvarkyti iki tų val
stybių pavergimo. Užsienio po
litikos srityje būta ne tik skir-

"Nuo 1945 metų pergalės mūsų kraštas pergyveno skaudų | t i n g u n u o m o n įų , kurių nepa-
bandymo ir nusivylimo periodą. Mes tikėjomės pasaulio taikos j v v k 0 pašalinti bet netgi tam 
ir bendradarbiavimo. Vietoj to, komunizmo išskaičiuoti agresi
jos spaudimai mus privertė gyventi sąmyšių pasaulyje" — kal
bėjo Prezidentas. Ir toliau pastebėjo, kad mes pasimokėme iš 
šio brangiai kainavusio patyrimo. Mes sužinojome, priminė Pre
zidentas, kad laisvasis pasaulis ilgai gyventi šitokioj įtampoj 
nesrali, paliekant agresoriui pasirinkti vietą, laiką ir priemones, 
kad kiek pralint didesni smūgi mums užduoti. Todėl, "Ši vyriau
sybė pradėjo naujos, pozityvios užsienių politikos definiciją". 

Po to iis nus ta tė eile punktu, kur ia is bus pagr į s ta naujosios 
vyriausybės užsienių noPtika. Toji politika turi būti aiški, pa
stovi ir vedama su tikru pasitikėjimu. Jai palaikyti bus rei
kalingas vyriausybės ir Kongreso glaudus bendradarbiavimas. 
Prezidentas reiškia noro, kad ji nebūtų partinė. Su užsieniu 
(laisvėje tebesančiomis valstybėmis) bus siekiama kooperavi-
mo, nes tai liečia lygiai visų interesus, laisvą ateitį ir gerovę. 

Pravartu pacituoti šie Prezidento žodžiai: 
"Kiek vėliau aš prašysiu Kongreso įsijungti į atitinkamą re

zoliuciją, išryškinančią, kad ši vyriausybė nepripažįsta jokių 
įsipareigojimų, esančių slaptuose susitarimuose su svetimomis 
valstybėmis praeityje"... 

tikro nenuoširdumo, nors buvo 
sudaryta santarvė. Kur buvo 
toji santarvė, tarus žodžiais 
mano bičiulio Janis Sėskis, 
buvusio Latvijos švietimo mi
nistro, įgalioto ministro Mas
kvoje ir generaliniu konsulu 
Klaipėdoje, kai Lietuva sulau
kė lenkų ultimatumo? 

Lietuvos vyriausybei mane 
pasiuntus Latvijon ir Estijon 
ištirti ten kaikuriuos ūkio klau 
simus, turėjau malonios pro
gos atvirai pasikalbėti su Es
tijos pastoviausiu užsienio rei
kalų viceministru, kuris Tali
ne buvo pramintas vokiškos kil 
mės "pilkąja eminencija", p. 
Mikwitz. Jis kalbėjo: "Mūsų 
santykiai su Latvija yra toli 
politinio draugiškumo. Ūkiš-

Luropos apjungimas: politi
niam saugumui, ūkiškam tar-
p'.mui, kultūriniam klestėjimui, 
rasin'am sutelkimui ar istori
nių veiksnių suvienijimui? 

Žiūrint tikslo tuojau paaiš
kės ne vien jo įgyvendinimo 
būdai, bet ir galimos kliūtys. 
Kiekvienas sveikai galvojantis 
turi siekti Europos vienybės. 
Bet apsigrįžęs jis turi klausti: 
kokį gėrį ar blogį ji atneš. 

Kiekvienas suvokia, kad su
sijungimas turi būti pagrįstas 
laisva valia. Tą susijungimą 
įgyvendinant tuil atsisakytu 
dalies teisių, kad įgijus naują 
pav. politinį saugumą ar ūkis-

Uteniškiu! reikia darbo ir 
buto garanti jos 

Juozas Gricius, šaltkalvis, 
ūkininkas, nori iš Vokietijos at
vykti į Ameriką. Jis gimęs 
1915 m. gegužės 12 d. Antabol-
tės km., Utenos apskr. Nuo 
1947 iki 1949 metų dirbo Bel
gijoje kasyklose, dėl to neatvy
ko į Ameriką. Dabar dirba A-
merikos kariuomenei. Affidavi-
to reikia: Juozas Gricius, (17a) 
Schvvetzingen, Thompkins Bar-
racks, 8591 L. S. Co., Germany. 

BALF 

.,., 
JAV armijos štabo viršininkas gen. J. Lavvton Collins (kairėje) 
kalbasi su it. gen. Yu Jae Hung (viduryje) ir gen. Mark Clark 
Korė jos k a r o l auke . ( INS> 

J Ė G Ų P U S I A U S V Y R A 
Neperseniai Valstybės Departa-i kaip ketvirtį miliono britų karių 

mentas buvo išleidęs pasaulio že 
mėlapį, kuriame buvo nurodomi 
rytų-vakarų pajėgumo santykiai. 
Matėme, kad sovietai ir jų sate
litai, be abejo, turi nepaprastai 
didelį pervirši, gerai išlavintos ir 
parengty laikomos kariuomenes. 
Toji jėga gan patogiai išdėstyta 
ir ypač sutelkta į strategines sri
tis tarp Baltijos jūros ir Ramiojo 
vandenyno, skaito bent 5,000,000 
vyrų. Tai ir yra tiesiogine prie
žastis, kad laisvasis pasaulis turi 
būti labai ir labai budrus. 

viename 
primena, 

kad taip augštai industralizuoti 

"Pagerinimai" tremtiniams į « . , A_ 
71 Tokia AP agentūra 

Hannover — Stoecken stovyk I savo biuleteny dar ir 
los tremtiniai, gyvendami ce
mentiniuose barakėliuose, be lu
bų ir supuvusiomis grindimis, 
be kanalizacijos, vandentiekio 
ir išviečių, neturėjo, išskyrus 
mažą kambarėlį, jokios vietos 
rakandams ar kurui susidėti. 

(Malajuj) ir maždaug tiek pat 
prancūzų ir vietinių Indokinijoje. 

Bet vakarų politikų vyraujantis 
įsitikinimas yra, kad "joks prie
šas negales mūsų parblokšti iki 
jis nekontroliuos vak. Europos iš
teklių ir patyrimo. Todėl pirmoje 
eilėje ir reikia stiprinti tą erdvę". 
Bet jei likimas lemtų, kad Euro
pa tektų rusams, Afrika, be abe
jo, būtų sekantis jų taikinys. Po 
to, visas spaudimas persimestų į 
pietų Ameriką. Nereikia Užmiršti, 
kad tokiu atveju komunistai jau 
būtų ganėtinai stiprūs pramoni
niai, lygiai, kaip ir daugmilionine 
vyrų jėga. Bet tas išleistasis VVa-
shingtono žemėlapis kai ka ir ne-

Savo sumanumu ir triūsu gy-
ką tarpimą. Schumano planu ventojai, laikui bėgant, pasista-
apjungti maždaug katalikiški tė, vieni dailiau, kiti prasčiau — 
kraštai. Ar tat buvo galutinu kaip jėgos ir lėšos leido — prie 
tikslu? Aišku ne. Šiuo tarpsniu barakų sandėliukus. Kai kas 

prie tų sandėliukų dar prijungė 
tvartukus vištoms ar kiaulėms 
laikyti. Visaip versdamiesi, 
stengėsi savo darbu ir sumanu
mu nors kiek pagerinti savo li
kimą, turėdami išmaitinti šei
mą iš nedidelės gaunamos pa
šalpos. 

kraštai, kaip Japonija ir Vokieti- parodo. O tai iau būtų pravartu 
ja, yra patys pirmieji šaltojo ka- ir mums neužmiršti: laisvosios 
ro taikiniai, bet lygiai tokie patys pasaulio tautos kolkas skaičiuoja 
jie būtų ir karštojo karo atveju. 6 7 y viso žemės rutulio gyvento-

*»* iu, vakarų pasaulis gamina net 
Jų žemės turtai, atsargos, ma- 83# visos plieno gamybos. 799e 

šinos, na ir žinojimas, aišku, la- anglių. 92qr naftos produktų, 
bai domina tas jėgas, kurios da- 850' elektros energhos, 

Prancūzija siekia išspręsti an
glies gamybos ir paski rs tymo 
klausimą aplenkiant Saro kraš
to politinį klausimą. A r toji 
sąjunga yra visuotinė ūkišku 
ir politiniu požiūriu? Ne. Ji 
išjungia vieną žymiausį ang
lies (gamintoją — D. Britaniją, 
kuri labai nedraugingai žiūri 
į tą sąjungą. Ji yra dalinė ir 
politiniu požiūriu, nes kaikurie 
dalyviai pav. Vokietija težiū
ri į ją, kaip išlaisvinimą Rhei-
no srities. Visi ginčytini klau 
simai paliekami atvirais spe
kuliuojant jėgos pakitimu. 

^07777777777^ JURGIS GLIAUDĄ 
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ORA PRO NOBIS 
P R E M I J U O T A S I S R O M A N A S 

BENDRADARBIAVIMAS 
Pabrėžtinas yra ir šis Prezidento kalbos punktas: "Mūsų 

vedamoji politika skaitysis su dėsniu, kad nė vienas paskiras 
kraštas, nors jis ir būtų taip galingas kaip ir mūsiškis, negali 
apginti laisvės visų tų tautų, kurioms graso komunistų agresi
ja iš lauko ir vidaus. Bendras saugumas reiškia bendrą koope
raciją". 

Dar vienas Prezidento pareiškimas yra svarbus. Jis paža
da, kad JAV politika bus dedikuota užtikrinti laisvam pasauliui 
saugumą. Šitam bus panaudota taikingos priemonės. "Mes nie
kuomet nesutiksime su bet kurios tautos pavergimu, kad tuo 
gauti sau įsivaizduotą naudą". 

VADAS PILNA TO ŽODŽIO PRASME 

Likimas yra lėmęs JAV vadovauti laisvajam pasauliui ko
voje prieš komunizmą. Ligšiol tasai vadovavimas nebuvo efek
tingas. Su juo priešas nedaug tesiskaitė, nes perdaug būdavo 
daroma jam nuolaidų, perdaug jo bijota ir perdaug su jo iš
pūsta galybe skaitytasi. šitokia tūpčiojimo politika vis la
biau ir labiau išaugino priešo ragus. Todėl tenka džiaugtis, 
kad naujoji vyriausybė, pasimokiusi iš praeities klaidų, nusta
to tokią užsienių politiką, kuri bus aiški, griežta, su kuria skai
tysis (turės skaitytis) priešai ir laisvieji kraštai, kurie šian
dien dar truputį spurda ir reiškia nepasitenkinimo naujuoju 
JAV posūkiu, pajus, kad Amerika likimo uždėtą vadovavimo 
vaidmenį vykdo vyriškai, tiesiai, niekam nebepataikaudama. 

Šia nauja linija gali džiaugtis ir tie Azijos žmonės, kurie 
jau yra komunistų pavergti, ir kuriems graso pavojus laisvės 
netekti. Ypač džiaugsis Kinijos žmonės, nes prez: Eisenhowerio 
kalba ir jiems davė išsilaisvinimo vilčių. 

Žodžiu, JAV naująjį posūkį užsienių politikoj tenka svei
kinti. Tektų pasisakyti ir dėl krašto vidaus politikos, bet čia 
žymesnių pagrindinių pasikeitimų greitu laiku neturėsime. At
rodo, kad bendra krašto gerove besirūpinant, bus atsižvelgta 
į visų žmonių, visų klasių, visų luomų tiek materialinę, tiek mo
ralinę gerovę. •« T a č i a u . r j i g b e v i l t i g k a i i š d a u ž y t ą s e n ą patefono plokš 

Pagaliau, anot Prezidento, laisvės viltis pareina nuo mūsų | telę ant savo talento patefono padėjo. Jeigu taip leis-
pačių galios, nuo mūsų širdžių, nuo mūsų išminties. Mes turime | tina vulgariai išsireikšti. Ar Tolstojus krikščioniškos 
būti stiprūs ekonomiškai ir militariškai, tačiau virš visko turime 
būti stiprūs dvasiniais ištekliais, nuo kurių viskas, visa mūsų 
ateitis pareina. 

Nauja apysaka 
Anglų autorius Bruce Mar-

shall išleidžia septintą savo apy 
saką, pavadintą "The Fair Bri-
de". Kūrinio siužetas paimtas 
iš Ispanijos civilinio karo. Au
torius yra konvertitas. 

bar ir laiko tuos" kraštus okupuo- mangano, 9K? vario, 8 6 ^ aliumi-
tais. Dar viena panaši ir svarbi ™iaus ir 62V duoninių javų. šios 
sritis yra pietinėje Azijoje, į ku- žinios taipogi kai ka pasako šian-
rią rusai pernelyg dažnai svaido dieninėie kovos plotmėje. Ti« da-
savo žvilgsnius. Bet kas nenorėtų viniai daug ką ir reiškia, bet bene 
turėti tų vietovių gumos, cino, svarbiausiąiį tai, kad Kremlius 
skyst, kuro ir kt. žemės turtų, dar vis neišdrįsta pradėti savo 
kurie randasi Malajuj, Irane ar iau nuo seniau planuoiamos avan-
Indijoje. Ne be reikalo rusai ten tiūros Daug kas šaukia, kad lai-
ir sukėlė tiek rūpesčių ir nesma- kas dirba tik raud'-mųių naudai, 
gumų vakariečiams. Net ir be bet vargiai ar tai būtų tikslus 
"karštojo" karo visdėlto komu- teMmdfc. Jei rusai neperoio j 
nistai sugeba ten pririšti daugiau karštąii karą t*da. kai vakarai 

buvo visai nusiginklavę, vargiai 
tikėtina, kad iie rvž^usi tnm šiais 
motais ar k'tu artimu la'ku O, 
anlnmai imant, iėgų nusinusvvra 
(žvelgiant pačiu nlaeiausiuoju 
mastu) iuk aiškiai krypsta šion 
svarstyklių pusSn. —\- is 

Didėja plieno gamyba 
Kanadoje 

The Steel Co. of Canada prezi
dentas Hilton pareiškė, kad plie
no produkcija 1952 mt. pasiekė 
revoliucinį skaičių 3,720,000 tonų. 

— Angelei Anna Davidson, iš 
Plymouth, po dviejų bandymų 

Tais pačiais metais Kanada dar* pasisekė vienai perburiuoti At-
importavo 1,600,000 tonų plieno { . T a j . .. m o t e r i g t o K { 
1953 m. plieno produkcija pakils 
iki 4,500,000—5,000,000 tonų. žygį įvykdė. 

P I R M O J ! D A L I S 
(Tęsinys) 

Vaitkflnas užsirūkė kitą cigaretę. 
— Siužetas ir išvados iš siužeto štai rašytojo dar

bo tikslas mūsų dienomis. Mano vizitas Palangoje bu
vo tik ex promptu; mes ten nesuskubome viso to apta-1 doktriną. Kiškite tolstojiško tobulėjimosi siekius. Ap 
ri. Bet dabar, aš tikiuosi, jūs nenuobodžiaujate, kad aš rašykite tos ideologijos kovą su miesčioniškąja rutina, 

priėmė, kur buvo caristinės sistemos analizė ir jos 
griovimo elementai. Senis nepavijo laiko traukinio, 
nes vairavo traukinį nebe sentimentai, o nauji žmo
nės, realistai, kuriuos ne Tolstojus, bet Majakovskis 
suprato. Taip ir pas mus dabar. Eisite senu keliu, ap
sijuokinsite. Dabar viskas kitaip. Perjunkite bėgius. 
Tai tikrai jums nesunku. Jūs ne grafas, ne aristokra
tas; jums senų herbų deginti nereikia. Jūs galite būti 
mūsų. Duokite mums romaną, kur veikėjų siekiai ir 
jų aukojimosi tikslas yra ateinąs pasaulinio komuniz
mo triumfas. 

slypi epo pradai; kad iš to šaltinio įmanoma atspėti 
viską, kas praamžinai lietuviška ir kas dabar sukaup
ta dainų tekstuose ir padavimuose; kad tai visa, su
jungta į epo kūrinį, duos lietuvių tautai tai, kas suo
miams yra Kalevala, o senovės graikams buvo Iliada. 

Vaitkūnas išklausė gana įdėmiai, bet atkaklumo 
poraiškis nedingo iš jo veido. 

— Tai viskas duoklė abstraktizmui,—pasakė jis. 
— Aš tikrai nejaučiu čia mūsų gyvenimo pulso. Viskas 
tai yra to abstraktizmo aidas, kurį mums atnešė dar 
"Aušra". Pradėjo šalies žmonės kalbėti ir mokslintis 

Vaitkūnas net pasilenkė į šatrį, lyg hipnotizuoda-1 lietuvių kalba. Tai ir viskas. Jeigu būtų įvykęs pagal 
J * 1 * " J 1 * 1 1 1 • J 1 1 1 1 * V 

mas jį savo žodžiais: 
—Kad jums būtų lengva, rašykite viską savo į-

prastu metodu. Kiškite, kur norite, krikščioniškąją 

taip daug kalbu? 
Šatrys nieko neatsakė, Vaitkūnas, suprasdamas, 

ką galvoja jo bendrakalbis, aiškiai ir įtikinančiai, tik
tai retkarčiais pakeldamas akis į šatrį, kalbėjo toliau. 
Vaitkūnas labai gerai pažino bendrakalbį, kuris ven
gia jam žiūrėti į akis. » 

— Mes, draugas Šatry, dabar jau atvirai. Va, aš 
visai neklausiu jūsų, kas jūs? Formaliai man tai visai 
nesvarbu. Svarbu tiktai, kas išeis iš po jūsų plunksnos. 
Jau dešimtys kūrėjų suprato gyvenimo naujovę ir ra
do savo tikrąjį kelią. O rasti tą kelią taip nesudėtinga. 
Tik perjungti bėgius, ir traukinys rieda kitu keliu. Aš 
pažįstu jūsų rašinius. Ten vis šmukšt šmukšt — ir 
pratraukiate mintį, kad krikščionybė ir jos etika labai 
jau gražus dalykas. Nesakau, kad,tai klydimas. Bet, 
tvirtinu, dalykas tai labai pasenęs. Tai jau Tolstojus 
savo Prisikėlime dailino, dailino ir nieko neišdailino. 

su kasdieniu arivizmu. Kada viskas bus baigta, pa
keiskite krikščioniškąją doktriną mūsų materialistine 
pasaulio samprata, o tobulėjimo pojieškius pagal jūsų 
doktriną — tobulėjimu pagal mūsų doktriną... 

Šatrys pakilo iš gilaus fotelio, ir kraujas trenkė 
jam į galvą. Jis pajuto, kad jo veidas dega ir rankos 
dreba. Vaitkūnas baigė tiradą greit ir piktai: 

— Jūs nustebęs ? Stebėtis nėra ko. Eiti koja kojon 
su mumis lengva ir garbinga. Pasiūlymas jums buvo 
duotas jau senokai. Aš tikiuosi išgirsti ką nors apie 
jį konkrečiai. 

— Nieko konkretaus, — atsakė šatrys, — pasta
ruoju laiku mano mintijimas buvo užimtas kitais jieš-
kojimais. 

— Jūs praradote daug laiko. Aš laukiau, kad jūs 
tesėsite savo pažadą. 

— Aš jums jokio .pažado nesu davęs. Aš tada pa
sakiau, kad turiu pagalvoti. Aš dabar negaliu nu
traukti to, ką tartum gimdo mano mintijimas. 

—Ar galima žinoti, kas tai per daiktas? — smal-
etikos dėstymu galėjo kovoti su carizmo korupcija.! šiai pasiteiravo Vaitkūnas. 
Ne! Senis prakišo kovą, o kartu su juo ir visi, kas eina j Šatrys trumpai papasakojo jam apie lietuviškos 
jo pėdsakais. Tiktai tas vietas iš romano visuomenė Kalevalos sumanymą, apie tai, kad mūsų tautosakoje 

seną terminologiją nutautimas, kalbėtų dabar lenkiš
kai arba rusiškai. Kuria kalba bekalbėtų žmonių mi
nios, yra tiktai paviršutiniškumas. Svarba yra mate
rialistiniame buities suvokime; suprasti socialinę bui
ties struktūrą. Klasių skirtumus. Tada tik įmanoma 
kova už tiesą ir teisę. Aušriškos temos! O, nesukite 
galvos! Grįžkime į šiandieną. Pakeiskite tą aušrizmą, 
kuris suformavo lietuvišką buržuazinę visuomenę, į 
mūsų doktriną. Perjunkit bėgius. Jau daugelis taip 
daro. Ir kodėl jums daryti kitaip? Šioje jūsų temoje 
visą lietuvišką aušrizmą pakeiskite marksizmu. Siekį 
suprasti lietuvio sielą pakeiskite siekiu suprasti lie
tuvio proletaro sielą. 

Tada šatrys pasakė drąsiai: 
.— Žinote, visas mūsų pasikalbėjimas man prime

na evangelišką sceną, kur Kristus buvo užkeltas ant 
augštos uolos, o piktoji dvasia gundė jį, žadėdama vi
sas žemės karalystes, jeigu jis nusilenks jai. 

Vaitkūnas nervingai nusijuokė: 
— Atsakote rašytojiškai. Piktoji dvasia, aišku, 

esu aš. Bet kodėl jūs norite Kristų vaidinti? 
— Piktoji dvasia yra jūsų mintis daryti man tuos 

pasiūlymus... Leiskite kiekvienam turėti savyje savo 
psichinę struktūrą... Atvirai jums sakau: aš negaliu... 
jūsų siūlomo bėgių pakeitimo daryti. 

(Bus daugiau) 
Copyright, 1953, by Author 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CETICAGO, ILLINOIS 
— 

Maisto krizes l iaudies" respublikose 
J . GOBIS 

paskirstymo Ne tik politiniai pabėgėliai ir 
emigrantų spauda, bet ir sate
litinių kraštų vyriausybės pri
pažįsta, kad ši žiema yra bada
vimo žiema "liaudies" respubli
kų gyventojams, tik, žinoma, ne 
kompartijos nariams. Rumuni
jos premjeras paskelbė, kad bus 
patraukti atsakomybėn maisto 
tiekimo ir jo paskirstymo įstai
gų vadovai, nes dėl jų apsileidi
mo miestai pritrūkę maisto. 
Vengrijos vicepremjeras kalbė
jo apie "labai rimtą situaciją" 
tautos maitinimo srityje. Tą 
pat pasakė ir Rytų Vokietijos 
premjeras. Reikia atsiminti, 
jog Rumunija ir Vengrija ne
komunistiniais laikais buvo tik
ri kviečių aruodai Vakarų Eu
ropai ,o komunistiniai režimai 

jo pristatymą j 
punktus. 

Mums atrodo, kad United 
Press neišsamiai išaiškino mais 
to krizės atsiradimą. Yra rim
to pagrindo manyti, kad faktiš
kasis satelitinių respublikų val
dovas — Stalinas nori ten su
daryti tokias sąlygas, kokios 
buvo Sovietų Sąjungoj 1930 me
tais: kai žemės ūkio kolchozini-
mas įlaužė produkcijos ir tieki
mo sistemą, sovietų vyriausybė 
konfiskavo visą derlių ir tuo 
būdu sukėlė dirbtiną badą, nuo 
kurio išmirė milionai žmonių. 
Šitokiu dirbtiniu badu Krem
liaus valdovai norėjo "perkalti" 
žemdirbių psichologiją, sugniuž-
dinti jų apatiją kolektyviniam 
žemės ūkiui, "pamokyti", kad 

KARALIENĖ KALBASI SU NUKENTĖJUSIAIS 

Trečiadienis, vasario 4, 1953 

AMERIKIEČIAI UŽSIENIUOSE 

sugebėjo nualinti tuos kraštus ! kolchoze reikia dirbti taip, kaip ' 
iki bado, iki juodos duonos trū- savo privatiniame ūkyje, jei ne- ; 
kūmo. Cechoslovakijoj maisto norima badu mirti. Vengrų po- : 

krizė jau prasidėjo lapkričio 
mėn. Vengrijoje mėsa yra re
tenybė net juodoje rinkoje. Iš 

Vakarų, pašte visų pirma išva
giama mėsa. Visuose sovietų 
pajungutose kraštuose sviestas 
gaunamas tik juodoje rinkoje, j sočiai, bet prof. Vargas patarė 
o Čechoslovakijoje jis iš viso be | ir faktiškai Stalino vardu pa-
maž nenuperkamas. Lenkija vi- j tvarkė, kad Vengrijos gyvento-
sada turėdavo mėsos eksportui, jų gyvenimo standartas turi at-
o šiuo metu skerdyklos tuščios, sidurti vienoje plotmėje su So-
Be to, t rūksta bulvių ir daržo- ! vietų Sąjungos gyventojų stan-
vių ,o duonos kokybė visur pa* dartu; po prof. Vargo vizito 
bloginta. Komunistai patiekia vengrai pradėjo jausti maisto 
masėms bėraline duoną. į mažėjimą, kuris šią žiemą įga-

Raudonieji valdovai palaiko j vo aštrią formą. Sovietų Są-
seną sovietų tezę, kad maisto j junga tuština milžniškus Ru-
trūkumas atsiradęs per šabo-1 munijos ir Vengrijos kviečiu 
tažą ir skiria dragoniškas baus
mes už tokią maisto "atsargą", 
kaip maišas miltų ar keliolika 
dėžučių konservų, pvz., už 3 
maišų miltų "nuslėpimą" vienas 
lenkas gavo 20 metų kalėjimo, 
o tiesiog begalinis skaičius ūki
ninkų yra nubaustų už pavėla
vimą pristatyti užkrautas py
liavas. 

laiškų, bet jie ir šiandien guli 
8-os Armijos sandėliuose nepa
siekę adresatų. Raudonieji atsi
sakė priimti. Jie leidžia kiekvie
nam belaisviui gauti vieną dvie
jų uncijų laišką. Tai ir yra di
džiausia nuolaida, kurią jie pa-
Idarė derybų metu. 

Yra žinoma, kad penki ameri
kiečiai sugebėjo pabėgti iš Ki
nijos pastarųjų keletos mėnesių 
bėgy, bet dar yra ten laikoma 
per 150, kurių tarpe 41 sėdi ka
lėjime ar namų arešte. 

Čekoslovakijoj, kaip žinoma, 
antruosius metus sėdi laikrašti
ninkas VVilliam N. Oatis. Vic-i Galbūt atsisakys. George 
nintelis jo malonumas, kad jis i P- Kcnnan, buvęs JAV amba-
gali gauti retus laiškus nuo! eadorius Rusijai, greičiausia no 

• — ........ .,w......... ... žmonos. Studentas John Hvasta1 liaus augštesnio diplomatinio 
ekonominiams remaiams t a i s j o k i u įn d i v idualinių mokės- seniai ir 1953-1954 metų bė- ficito, šių metų valstybės opera- iš Hillside, N. Y., prieš keturis1 paskyrimo. Jis ketina pasitrauk 

garsaus prof. Vargo atsilanky- , č i ų sumažinimų nebus. Yra gali- gyje ir tenka tik laukti cijos nebūsiančios papildomos metus buvo čekų įkalintas už ta- ! ti už užsienio tarnybos, nes jo 
mo Vengrijoje vengrai gyveno j m a tik, kad pradedant liepos jų pristatymo, valstybė gi, infliacijos šaltiniu. 

mėn. 1 diena korporacijų mo-1 apmoka už pagamintus pro 

Anglijos karaliene Elzbieta II kalbasi su nukentėjusiais asme
nimis nuo jūros potvynio Kings Lynn'e, Anglijoje. Tūkstančiai 
žmonių liko be pastogės. (INS) 

MOKESČIU SUMAŽINIMAI NENUMATOMI 
J. BUDZEIKA 

metų sausio mėn. jam pavykę 
pabėgti iš kalėjimo, bet ir lais
vėje jis nepasirodė. Tikriausiai*, 

šium 'su praėjusiomis Ka- sulaikyti ryt. Europoje. Kai kas ' jį vėl sugavo raudonieji, o gal 
lėdųN^ventėmis, vietinė spauda j iš jų visų, gal džiaugsis gautu: ir nužudė. Ilgai dingusi Noel 
susicpmėjo ir amerikiečiais, ku^ laišku iš namų, bet didžiumai, Fiėld šeima, tikima yra sulaiky-
rie švenčių metą turėjo praleis-, šventės tebuvo tik malonus bet ta kur toje pačioje Čekoslovaki-
ti ne namuose, bet svetur, daž-' skaudus prisiminimas namų 
niausiai net nežinioje, priespau- laisvojo židinio. 
doje ir varge. Apskaičiuota, kad Daugiau nei 4,000 belaisvių 
net virš 20,000 amerikiečių yra yra laikomi Korėjoje. Daugeliui 
laikoma už geležinės uždangos, tai jau buvo trečiosios Kalėdos 
Pirmiausia, prisimintini tie, ku- j be namų. Giminės ir draugai 
rie vargsta belaisvių stovyklose 'siuntė jiems per 12,000 dovanų, 
siaur. Korėjoje. Misionieriai 
prekybininkai, kuriuos likimas 
uždarė Kinijoje ir amerikiečiai 

litiniai pabėgėliai sako, kad jų 

apie 2 bilionus dolerių, viso 52 
bilionai dolerių, arba 70 nuošim
čių visų valstybės išlaidų. Ben
dros valstybės išlaidos 1953 iž
do metais numatomos 75 bilionų 
dolerių dydžio, gi pajamos tik 
69 bilionų dolerių dydžio. Tuo 
būdu šiais metais valstybės biu
džeto deficitas būsiąs apie 6 bi
lionų dolerių dydžio. Tas defici
tas būsiąs padengtas skolinant 

'iš piliečių ir komercinių bankų 
. , rtrive,,; }

 N o r s kaikurie naujos admi- gu tačiau ar bus įmanoma p a - ' i r iš papildomų pajamų iš spe-
komun s.ai nenorėję privesti sa n i s t r a c i j o s pareigūnai yra dideli siekti toje srityje didelių taupy- c i a l ių fondų, kaip pav. Sočiai 

n o £ y v e n i m o mokesčių sumažinimo šalinin- mų. Mat, užsakymai karo pro- Security Fund ir Unemployment 
siuntinių, einančių vengrams iš standarto ir iki Stalino įgalioti- k a i a t r o d 0 f k a d g i a j s 1953 m e - dūktų gamybai yra duoti jau Insurance Fund. Nežiūrint de-

joje. 
Taip pat, keletas kareivių yra 

žinoma, kad laikomi komunistų 
rankose ryt. Vokietijoje. Gi 
VVashingtono šaltiniai skelbia, 
kad yra žinoma dar bent 6,000 
amerikiečių, kurie laikomi ir ne
gali išvykti iš Rusijos, kitų ko
munistinių satelitų ir raud. Ki
nijos. Tiems visiems amerikie
čiams Taikos Šventės tegalėjo 
būti tik didesne viltimi geres
niam rytojui. Gi laisvėje esą 
amerikiečiai turėtų rasti būdus 
ir kelius greitesniam savųjų 
išlaisvinimui. Prie tų amerikie
čių, reikėtų prijungti ir ištisas 
pavergtąsias tautas, kurioms 
taipogi, poeto žodžiais tariant— 
"Prailgo ir dienos ir naktys, 
šviesos vis dar nematyti..." 

riamą šnipinėjimą, bet pereitų santykiai su Dulles yra šalti. 

aruodus, bet jos gyventojai vis-
tiek turi pilvus varžyti. 

Pagrindinė prfožcsite 

Svarbiausia maisto krizės 
priežastis yra diktatorių pašau-

kesčiai bus šiek tiek sumažinti, : dūktus tada, kada jie pristato-
bet ir ta galimybė nėra visai mi. Taupymai galėtų būti pa
tikra. Tačiau mokesčiai 1954 siekti tik tada, jeigu naujoji 
metais turbūt bus šiek tiek ma-! administracija nutartų drastiš-
žesni. Mat, 1953 m. gruodžio! kai mažinti ginklavimo išlaidas 
mėn. 31 dieną nustoja galios ir panaikintų jau duotus užsa-
įstatymas, kuris 1951 metų pra-j kymus. Neatrodo, tačiau, kad 
džioje buvo pakėlęs individuali-' tai būtų Eisenhowerio tikslas, 
nius mokesčius 11 nuošimčių. Tuo būdu karinės išlaidos 1954 
Tad pradedant 1954 metų sau-1 iždo metais liksiančios didelės 
sio mėn. 1 diena individualiniai ir mokesčių mažinimai yra be-

SFE 

Krizės priežastys 

United Press agentūra nuro-

mokesčiai būsią sumažinti iki 
1951 metų pradžios lygio. 

Pagrindinė priežastis, kuri 
verčia naują administraciją su
silaikyti nuo pergreito mokesčių 
mažinimo yra didelės valstybės 

.išlaidos ginklavimo reikalams, leziura, kuri stojo atviron ko-i^. ., f. v. .. , . . , 
• J „ Pasitraukiančioji administracija von su Dievu ir iš Jo nebeprašo neseniai pateikė Kongresui nau-

-kasdieninės duonos", ūkis su- , j o 1 9 5 4 i ž d o m e t ų b i u d ž c t o gą_ 
sidaro iš žmogaus veiksmų, o m a t ą (1954 iždo metai praside-
žmogaus veiksmai reikalingi j d a 1 9 5 3 m l i e p o s m 6 n t d i r 

moralinės kontrolės. Moralės 
įstatymai yra Dievo įstatymai, 

do tris maisto krizės priežas-! ° bedeviškas komunizmas į Die 
tis. 1. Pirmoji priežastis gamT V 0 i^ątymų. į asmeninės sąži

nės vietą bruka savo vadų vie
šus ir slaptus potvarkius, aiš
kiai priešingus Dievui ir Jo įsta
tymams, įra^ytiem^ j žmogaus 

baigiasi 1954 m. birželio mėn. 
30 d.). Pagal tą sąmatą, valsty
bės išlaidos 1954 iždo metais 
numatomos 79 bilionų dolerių 
dydžio, gi pajamos sieksiančios 
tik 69 bilionus dolerių. Tuo bū
du valstybės biudžeto deficitas 
būsiąs apie 10 bilionų dolerių. 

sąž'.nc. Tai yra pagrindinė prie- i Norint tą didelį deficitą suma-

tinė: praėjusį pavasarį buvo po
tvyniai, o vasarą sausra. Be 
to, rudenį per anksti pradėjo 
šalti. 2. Antroji priežastis — 
tai priverstinis eksportas į So
vietų Sąjungą. Eksportas į So
vietų Sąjungą ir karinių maisto 
sandėlių pripildymas turi pir
menybę prieš betkokius masių 
reikalus. Satelitiniai kraštai yra . .. . . 
priversti laikyti po rinklu per : Dievo įstatymai nebus grąžinti s l o k t l c k apkarpyti. Atsakomu 

„ ...„;„ gi pareigūnai yra daug sykių mėn. 30 d.) tiesiogės militan- j 
pareiškę, kad išlaidos galėsian- ! nės išlaidos būsiančios apie 441 

žastis, dėl kurios nuolat trūksta 
maisto ateistinių komunistų pa
vergtuose kraštuose ir jo truks 
tol, kol iš ekonominių veiksnių 

veik neįmanomi. 

Kalbant apie karo išlaidų dy
dį, reikia pasakyti, kad jos su
darysiančios pagrindinę valsty
bės išlaidų poziciją 1954 iždo 
metais, lygiai kaip yra buvę 
1953 iždo metais. Iš numatomų 
70 bilionų dolerių išlaidų, 56 bi
lionai dolerių numatoma išleisti 
tiesioginėms karinėms išlaidoms 
(kariuomenės ir laivyno išlaiky

mui ir naujų ginklų gamybai); 
karinė parama sąjungininkams 
užsienyje numatoma 8 bilionų 
dolerių dydžio; atominių ginklų 
gamybai numatoma išleisti be
veik 3 bilionus dolerių. Tuo bū
du tiesioginėms ir netiesiogi
nėms karinėms išlaidoms 1954 
iždo metais numatoma išleisti 
57 bilionus dolerių, arba 72 
nuošimčius visų valstybės išlai
dų. 

• • 

•• 

•rrirE: 1 m, K. — 3FJ: 

žinti neįmanoma yra karpyti 
mokesčius ir pirmiausiai reikia 
galvoti kaip sumažinti išlaidas. 

Naujoji administracija numa-
bedieviškos valdžios" išstumti i t o P a t i e k t { * biudžeto s ą m a t ą sidėjo 1952 m. liepos mėn. 1 d. j 

' ' < • * . , gjų metų birželio 

1953 iždo metais (kurie pra-

ir baigiasi 

• • 

milioną kareivių, kurie maisto 
negamina, o tik jį vartoja ir 
sočiau ,negu civiliniai gyvento
jai. 3. Trečią priežastį sudaro 
žemės ūkio kolektyvizacija, 
kuri Lenkijoje teapima 15'7 že
mės ploto, o Bulgarijoje yra 
pažengusi iki 54'v . Žemės ūkio 
kolchozinimas atėmė žemdir
biams interesą dirbti, o valsty
binis aparatas produkcijai ir 
distribucijai tvarkyti vos pra
dedamas organizuoti ir, žinoma, 
sovietišku modeliu su kompli
kuota statistinių apskaičiavimų(j 
sistema. Dažnai potvarkiai ir' 
įsakymai būna.tokie komplikuo
ti, kad maistas sugenda prieš 

D Ė M E S I O ! 
Telef. REpublic 7-5803 

Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šventad. 9—2 v. 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūsiu namu apšildymo 
sistemų {vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas 
* » * 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

savo vietą. 

— Nelaukta opozicija. Vaka
rų Vokietijoje kilo opozicija 
prieš Harvard prezidentą Co-
nant, kaipo JAV augštąjj ko-
misionierių. Mat, jis yra nusi
teikęs priešingai prieš nepriklau 
somas mokyklas JAV. 

\ 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir {vairių daiktu perkraustymus 

Taip pat persiunčiamo ) užsieni 
pakietglius įvairaus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

čios būti šiek tiek sumažintos, Į bilionų dolerių dydžio, karinė 
nes valstybės operacijose yra ' parama užsieniui 6 bilionai dole-
daug nereikalingų išlaidų. Var- rių, ir atominių ginklų gamyba 

^^» • • • • • I M I • • V 

Liūdo Dovydėno knygą, 

Broliai Domeikos 
H KULIAI DOMKIKOS. - viena ge
riausiu kfiyfų tu ūsų Nepriklausomy

bes laikotarpy j . 
KUOLIAI DOMKIKOS — romanas 

1S mitsų kaimo gyvenimo, mielas 
gamta ir žmonėmis, originalus sti
liumi, Jdotnua keliamų problemų 
aktualumu. 

BROMAI I H) M KIK OS — k nyga. Ne -
priklausomoje Lietuvoje įvertinta 
valstybine premija ir šiltai sutik
ta ne tik mūsų krašte, bet ir mū
sų kaimynuose. 

250 |isl , L ima 2.50 dol. 
I žsakyntus ir piniguti siųskite 

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

Chieago 8, XII 

Kiek sutaupau* šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di
videndu*. 

Taupykite asmeniškai arba per pastą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCTATION 

l*nn «<>. Halsted S t ree t Chieago 8, Ulinei* 
Telefonas: HAymarket l-?*2* 

K»0i^>0#~i^i>ni»i'*l inniii«*~ r Į— -

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir 
nenktadieniais nuo 9 ryto Iki 4 vpi. va
karo. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki K 
vakaro. Trečiadieniais UfiMrr ta. šešta 
dieniais nuo 9 vai. 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 flLICE STEPHENS 

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

Ashland ir Van Buren Gatvių kamp. 

h 
Meno Ansamblis, kuriam vadovauja garsioji chorų lavintoja, AHce 

Stcplicns, perstatys tris scenas iš Miko Petrausko Liaudies Operų: „Bi

rute" ir „Egle, Žalčių Karalaite". Be to, bus dainuojamos ir pavaizduoja

mos populiariausios Miko Petrausko dainos. Tai bus pirmas kartas, kad 

Mikui Petrauskui ir jo dainoms bus pašvęsta visa programa. 

Jurgis supk tis piešia naują scenariją trims Liaudies Operos scenoms 

ir ypatingą sceną atvaizdavimui Miko Petrausko populiariausias dainas. 

Kostiumus specialiai siuva Stefanija Traška. 

Liaudies Operos „Birute" koreogralija Aldonos Valeisaitcs. 

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. 

•i 

i 
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Trečiadienis, vasario 4, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLINOIS 

MOŠŲ KOLONIJOSE 

Los Angeles, Calif. 
Šokėjai 

Nevienas 1S mažųjų tautų 

niavskio, ir Bramso valsą. Pia
nu palydėjo p. Barauskienė. 2) p. 
Bartush - Swaggart padainavo 
šešius lietuviškus dalykus, ariją 
iš operos „Don Karlo", muz. Ver 

mums pavydi kad tokia maža d i , i r Habanera iš op. „Karmen". 
lietuvių saujelė sugeba gražiai, 
kultūringoje santaikoje bujoti. 
Tiesa, tarptautiniame forume 
mes šiuo metu tiktai su p. Zai-
kienės vedama tautine šokėjų 
grupe tegalėjome pasirodyti. Bet 
šioji grupė visuose pasirodymuo 
se užsitarnavo kitataučių ypatin 
gos pagarbos bei pasigrožėjimo. 

Turime du chorus: šv. Kazi
miero parapijos, seniausias (mu
ziko Skridulio vedamas) ii\ St. 
Šimkaus vardo choras (operos 
solisto p. Baltrušaičio Vedamas) 

3) P. Baltrušaitis ir p. Gružas 
atliko duetus: „Kur banguoja 
Nemunėlis", muz. Naujalio, ir 
„Kam šėrei žirgelį", muz. Miko 
Petrausko, šokiams pagrojo p. 
Krafto kapela. 

Muz. Strolia davė apsčiai sul
tingų tonų bei niuansų. Jis buvo 
pasišokęs į garsų platybes, tik 
jis negalėjo užsimotą laisvę iš
vystyti, nes matomai per maža 
teturėta laiko susigrojimui. Jau
tėsi (ypač Vieniavskio roman
se), jog smuikininkas bijo „pa 

NAUJI BATAI 

Abiem choram daryti muzikalių| k l a : d i n t i , a k o m p a n i a t o r e . j o j o 
priekaištų netenka. Be ko kito, 
p. Skridulis y r a ypatingai per
sisunkęs bažnytine dvasia, ku
rios maldininkai yra, buvo ir bus 
visuomet ištroškę. Šis bažnyti
nis choras pamaldų metu neiš-

nuosavas veikalas „Prie šulinio" 
yra lietuviškos dainos „Ant kal
no gluosnis" tema, kuriai duo
tos jvairios variacijos. Veikalas 
sunkus ir efektingas. Vienok,! 
besiklausant — taip ir norėjosi, 

blaško bet padeda susikaupti.! k a d s m u i k a g b - p a l d ė t a s s i m 
Baznyt. dalykai parenkami sko- f o n i j o s o r k e s t r u < T i k t a i b e a b e . 
ningai ir visad atliekami su 
sklandžiais harmoningais niuan
sais. Jokių išsišokimų, jokių spie 
girnų bei talaluškų". Taigi «ia; r e i į į į 7 y ~ a U l į ą " ^mp^ i j a . 
chorui tenka duoti užtarnautą 
padėką bei pagarbą. 

Viešuose vakaruose išstoja tai 
p. Baltrušaičio, tai p. Skridulio 

jo, tuo atveju tektų daugiau pra 
plėsti perėjimus. 

Poniai B. - Swaggart lietuviai' 
Ji j 

visad dalyvauja lietuvių paren-: 
gimuose. Ji turi sultingą, skam
bų, gražiai pastatytą mezzo-sop 
raną. Be to, jaučiasi, kad yra iš 

IŠ MŪSŲ KAIMYNU 

choras. O kartais net abu susi- \ studijavusi vaidybą, nes koncer-
jungę. Dirigentai tarpe savęs to metu ji ne tik dainuoja, bet ir 
„nesipeša". Pagirtinas faktasį vykusiai interpretuoja. Savo bal-
dargi yra ir tas, kad „atsargos są ji niekad „nenusviedžiai", bet 
muzikai" kaip: p. Šlapelis, bei p. visad meistriškai valdydama nu-
Janušauskas talkininkauja net veda į niuansinį finalą. Šiame 
kaipo choristai. 

Kultūrinės jėgos 
Prieš trumpą laiką mūsų kul 

tūrinį būrelį papildė nauja jėga:! 
į Los Angeles atvyko kompozito
rius p. J. Strolia su savo sūnum! 
Herkuliu. Taigi, esant reikalui 
mes turime: a) du chorus, b) šo-j 
kėjų grupę, c) operos solistus 
(p. Bartush - Svvaggart, p-lę Kra | 
sauskaitę, p. Baltrušaitį), d) i 
smukininką p. Strolia, e) pianis
tę ponią Biržiškaitę - Barauskie
nę, f) šokiams orkestrą p. Kraf-' 
to ir t.t. Be to yra ir gražių/ 
1 ^ , - \ . I , . •- • .' kus parengimus daug ateina p. Bakunas, poete p. Misiūniene' . . . ,Jr . ,. f . 1 l .taipgi ir is senųjų lietuvių — -

siderinti: vienas su mokykla, su l e i P Butneraitei ir poniai O 
rutina, antrasai gi — dar nedrą- P a l u t į e n e i už didelį pasidarba 

Kiek latvių laisvajame 
Vakarų pasaulyje 

"Die Neue Zeitung" 1953. 1.8. 
įsidėjo Br. Kalninio straipsnį, 
kuriame smulkiau nupasakota', 
kaip buvo įkurtas latvių laisvi
nimo centras, pavadintas "Eu
ropos Centras". Jo būstinė pa
likta Londone. Tuo reikalu su
šaukti latvių demokratinių par
tijų ir pabėgėlių centrinių orga
nizacijų svarbiausiuose Europos 
kraštuose atstovai, šiuo metu 
laisvajame Vakarų pasaulyje 
gyvena 125,000 latvių pabėgėlių, 
iš kurių 40,000 yra likę Vak. 
Europoje. Tai sudaro apie 5% 
visų Latvijos gyventojų. Taip 
pat sudarytas Europinio Sąjū
džio naujas bendras Latvių 
Tautinis Komitetas. 

Rita M. pasakoja 
Bonoje leidžiamas dienr. 

"General-Anzeiger", aprašyda
mas "tūkstantmetį Dauguvos 
miesto likimą," pažymi, kad ne 
tik Ryga, bet ir visa Latvija yra 
"rusų kolonija". Duomenys pa
imti iš po nuotykingos kelionės, 
lyg kokiame romane, paspruku
sios į Vakarus Ritos M. pasako
jimų. Ji dabar gyvena su lat
viais Hamburge. Pabėgėlės tvir-

, „. tinimu, "šiandien Rvgoi nepa-
net operetę 'Kaminkrėtys ir ma Į / v 1 JįJ ? 
hmininkas-;. Berods ta, buvo pir! t a i / u s i o l a t v i o > )

 P 

mas tos rusies pastatymas. Kai-' T_ 
po operetei, pilnoje to žodžio! v

 K o ^ u n ^ melas 
prasmėje, tektų daugiau dadėti | , E s s e n < I }™tei*maa vokiečių 
ir operetės žanro. Vienok Piklius' k o m u n i s t l i '.Neue Volkszeitung" 
jau buvo visai geras. Pasigręžė- * S l d e f straipsnį "Estija šian-
tinos buvo dekoracijos. j dten > k u r i a ™ bolševikiniais 

i metodais stengiamasi įrodinėti, 
J. Bertulis jog tik prie Stalino Estija "pra-

( žydusi", kad "tinkamą atsaką" 
Eisenhoweriui davė "Estijos, 
Lietuvos ir Latvijos darbo žmo
nės". O "estų tauta tik sąjun
goj su galingosios SSSR viso
mis tautomis gina pasaulio tai
ką"... Vokiečių radijo žiniomis, 
atleisti du Estijos soviei. minis-

nenuro-

Skaitytojai Rašo 
KODĖL TAIP? 

jei spręsti iš daugumos koncertų Tokios pat rūšies žinute buvo 
lankytojų nuomonės, tai jų kom- ir "Darbininke", kur šis choras 
plimentai tik ne parapijos choro pavadintas reprezentaciniu Bosto-
naudai. no choru. — S. 

Šių metų sausio 19 d. "Draugo" 
korespondentas, rašydamas apie I ^ 
Bostono lietuvių kultūrinę istori
ją, atspausdintą Balfo suvažiavi
mo programoj, apgailestauja, kad 
joje nepaminėtas parapijos cho
ras. 

Kad nepaminėtas — negerai, 
bet kad tos kronikos rašėjas pa
rapijos chorą vadina "neabejoti
nai stipriausiu meno vienetu Bos
tone", tai irgi netikslu. Jokių kon-
testų Bostono chorai neturėjo, o 

: ^ 

Carmelita Gibb Chicagoje iš
bando naujos rūšies batus, ku 
rie stumia pirmyn, vadinasi 
pagelbsti vaikščiojime. (INS) 

P A D Ė K A 

koncerte dainavime ji buvo lais 
ya, nes jai meniškai palydėjo piai 
nu Mrs. Buhl. , 

P. Baltrušaitis šį kartą pasi-i 
rodė tiktai dainuodamas duetus.j Visiems, kurie kuomi nors 

Paprastai senesnieji, t. y. stip prisidėjo kad koncertas, „Can-
rieji dainininkai nemėgsta pasi- temus Domino", pasisektų, ta-
rodyH ansambly su pradedan- rįamc nuoširdų „dėkui". Dcko-
čiais, nes - be galo sunku pri- j a m e p o n i a i j . Z o lp ienei, pane-1 terių tarybos * nariai 

sių Žingsnių. Baltrušaitis, ma 
tomai, dainininką norėjo „išves
ti į žmones". Bendrai imant, abi 
dainos skambėjo darniai. 

Pasigrožėtina, kad į lietuvtf-

ir daug kitų. 
. Radijo tmlandėlė 

- Vienok bene vienas iš didžiau 
sių nuopelnu tenka p, Bruno Ge- Tįl J.' 
. . . , , , . - « . . , lietuviškai 

diminui. Jis išrūpino ir visad sa
vo lėšomis palaiko bei vadovau
ja radijo valandėle. Kas šešta
dienio rytą 10 vai. lietuviai turi 
malonios progos išgirsti radijo 
pusvalandį gimtoje kalboje. Ra

vimą. Ypač reiškiame nuošir
džią padėką ponui S. Rakui 
(Rakauskui), kuris be jokio at
lyginimo įdėjo tiek darbo su 

' choro repeticijomis, scenos įren 
gimu, ir viso programo tvarky-

. mu. emigrantų. Jie taipgi atsiveda n 
savo vaikučius. Girdima, kaip Kuomet ponas Rakąs sugal-
vaikai tarp savęs kalba anglis- vojo programą statyti Marijos 
kai, bet jųjų dvasia auklėjama Augštesnes Mokyklos Muzikos 

Skyriui, užsibrėžė pasiekti $5,-

džius priežasties. 
Kurškį, mariose sovietiniai 

pratimai 
Vokiečių pabėgėlių savait

raštis "Die Stimme" Nr. 1/1953 
skelbia, kad Kuršių mariose 
vykdomi pratimai motorinių 
laivelių su sparnais. 1945 m. 
dvi šios rūšies vokiečių išrastos 
valtys buvo su konstrukcijos 
planais perduotos Sov. Sąjun
gai, ir dabar Kronštate vykdo
ma jų statyba. (Elta) 

PRADEKITE 
Naujus Metus 

Su geru automobiliu 
Ateikite pasižiūrėti ir iš

bandyti naujuosius 1953 m. 
BUICK'us. Turime visokiu 
modelių ir visokiausių spal
v a 

Didelis pasirinkimas gerų 
vartotų mašinų: 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflow $2295.00 

1951 BUICK 2 door, 
Dynaflow $2095.00 

1951 BUICK 4 door $1995.00 
1951 DODGE Diplomat $1795.00 
1951 FORD V-8 2 dr. $1495.00 
1950 STUDEBAKER, 

4 door, Automatic $1295.00 
1950 PLYMOUTH Club 

Coupe $1095.00 
1949 BUICK 4 door, 

Dynaflow $1295.00 
1948 PACKARD 4 door $895.00 
1948 BUICK, pasirinkimas 

2 ir 4 door, nuo . . $895.00 
1949 DODGE 4 dr. . . $845.00 
1948 OLDSMOBILE 4 door 
^ Hydra-Matic $845.00 
1948 CHEVROLET 

2 door $795.00 
1947 CHRYSLER 

4 door $695.00 
1947 KAISER 4 dr. . . $595.00 
1947 FRAZER 4 dr, $445.00 
1946 ir 1947 BUICK 

4 door, nuo $545.00 
1946 MERCURY Club 

Coupe $495.00 

MILDA BUICK, INC. 
SALES AND SERVICE 

907 West 35th Street 
Lflfayette 3-2022 

CH1CAGO 9, ILL. 

Kiekvieną algos dieną pasidėkit 
sau pirma. Taupykit pas mus. 
Uždirbkit gerą pelną su Ap
draustu Saugumu. 
V. P. PIERZYNSKI, Secretary 

Wmm 

i 
CONTINENTAL 

SAVINGS and LOAN A S S O T I O N 
1.59 SOUTH PAULINA ST. YArds 7-0145-6 

<? 

H.SEIGAN 
ECBAI,, SKRYBfiLfiS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4622 S. Ashland Ave., eucago 9, m., tciet. YArds 7-1272 
Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų 

DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU 

: ^ , 

Visų rusių žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 30% 

Parapijos salė 
Tenka pasigirti, kad turime ir 

savo, lietuvių, parapijos salę. Ji 
gera, patogi, išnuomuojama ne
brangiai. Viena bėda, kad j ' yr? I 

dijo stoties vedėjas šį pusvalan- m j e s į o ^ ^ s , , v a r ž y t a J a u 

clj perduoda lietuviams gražiai 
lietuviškai tardamas „Labą ry 
tą", po to angliškai padaręs j va 
dą, valandėlę paveda mūsų ,,ra 
dijo dėdei" Vladui Bakūnui. 

nimas norėtų pašokti ilgėliau, oi 
čia leidžiama tiktai ligi 10 vai.; 
vak. Be to, yra tas nepatogumas,j 
kad ji yra tolokai nuo centro. 
Todėl, gaila, bet neretai tenka 

Tiek p. Gediminas, tiek ir p.! samdyti svetimas sales. Tačiau 
Bakūnas yra didelio pasiaukoji- • parapijos salė niekad nestovi tuf; 
mo asmenys. .Juk šioji radi jo 'č ia: ten vyksta tai jv. susirinki-
valandėlė direktoriui p. Gedimi- • mai, tai vaikų mankšta, tai repe-
nui gerokai kainuoja, viską jis ticijos, pamokos ir t.t. ir t.t. 
apmoka iš nuosavų lėšų. P. Ba- Ovvrctč 
kūnas aukojasi tiek jam brangiu 
laiku, nuovargiu, tiek ir surišto- 1952 m. gruodžio 28 d. toje sa- ; Telefonas Vlrgmia 7-2481 
mis su transportu lėšomis. Mūsųlč je bažnytinis choras pamatė' , ^ ^ , l ^ ^ ^ S i ^ J Į a r F 1 B ^ 
iri valandėlės klausosi nevien lie-

000. Sąskaitas suvedus, pasiro
do, kad jeigu iš viso surinkta 
$4,820. Dėkui! 

Šv. Kazimiero Seserys 
Sesuo M. Bernarda, 

Muzikos Skyriaus Vedėja 
, , m Į • • - •• i. n i Į .. i u i T 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 

Preein Photo Studto. 
Inc. 

4068 Archer llveune 

SS 

Uns 

GRAND OPENING 
IŠKILMINGAS ATIDA RYMAS 

LITUANICA II 1NN 
3ii37 S<. Lituaitica. A ve. 

PENKTAD. IR ŠEŠTA0. VASARIO 6 IR 7 I). 
iiui/.ika. užkandžiui ii" Šokiui. Kviečiamo visus atsilankyti. 

Stasys Karpius ir Vilius Neimantas 
V^ j> 

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

LETUiMĖT ĮSIGYTI GERIAU
SIUS BARGENUS VISAME 
MIESTE. 

Čia galite susikalbėti gimtąja lietuvių kaiba 
Jūsų patogumui, kad galėtumėt pasinaudoti šiuo išpardavimu, 

^krautuvė yra atdara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų 
^ ^ 

tuviai, bet ir mūsų kaimynai lat 
viai. 

Radijo vadovybė jieško lėšų. 
Pvz., prieš keletą savaičių buvo 
suruoštas svečių pobūvis, lietu
viški pietūs. S. m. sausio 24 d. 
buvo suruoštas, koncertas. Lie
tuvių visuomenė giliai atjaučia 
radijo reikalingumą bei padėtį, 
todėl radijo valandėlės parengi
mus gausiai lanko. 

Ktmcertas 

f 

Prie progos tenka nors trum 
pai apibūdinti buvus] radijo va 
landėlės koncertą. uv 

Publikos sausakimšai pripil- r, 
dytoje „Nord Star" auditorijoje • • • • 
buvo atlikta ši programa: 1), L i e t U V l Ų A u d l t O H j a 
kompozitorius J. Strolia smuiku 3 J 3 3 $Q Hdlsted St . 
atliko: „Hindu giesmę" — muz. Telefonas: 
Rimski Korsakov, „Prie šulinio"; ,, yKJTORY 2-6172 
muz. i . Stroiios, ^Romansą" Vie| 

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

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
/emos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jiisu užsakymą 

R00SEVELT FURMTKRE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais Iki 9:30 
Atidarą Kekmadieniaia nuo II iki 4:30 vai. popiet 

^ 

<f 
AP3S2I0REK IR TAUPYK SAUGIAI 
STANDARD FEDERAL tur tas virš $35,000,000.00 
Atsargos Fondas 3,000,000.00 
STANDARD FED&RAL yra narys Federal Savings & 
Ins. Corp. ir Federal Home Loan Bank System. 
ĮSTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki d vai. po 

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

JUSTIN MACKJEWICH 
President and Managcr 

^ 

STANDARD HDUHAL SAVINAS 

LIETUVIŠKA JSTAIOA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS %^t: 

^ 

A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
O F C H I C A O O 

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 3'2 
PHONE: V l rg in ia 7-1 141 

<? 

**ĘįS*Bįm v1-
. y.< 

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

ARIAMOS VERTINGOS DOVANOS 

Vasario 7 dieną 
STUDENTE VAKARAS— 

SPEKTRO ž/VISMi; 
Sokinadientals šoliiai apatinėje 
svetainėje, ]gjlmas nemokamas 

Y. Visiems parengimams groja 
i BALIO PAKŠTO ORKESTRAS 

.-, . - » ^ ^ ^ ^ ^ . .<* '» • - . vAf^^^^^v . C^^W g ^ -^jg 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
!461 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, TLL. Tel. YArds 7-8278 Ir 79 

K E L I O N E S : 

I 

LCKTUVAIS, OELEŽINKK-
IJAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
ParOpiname bilotius, viešbučiuH Ir sutvarkome visu? «n kelione sarlitius 
dalykus. TMKIMK Ml/ruVlŲ SKYRIŲ. Plldoine alldevltus. k.ellone> 
planuoklte iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
loktuv.tls taip Ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk 
d.vmo, nes nereikės lankylis nei f geležinkelio stoti ar aerodromą, ne-
visa *n» HtliksHe vl«»?>o1r »i#»toir - P»« M» « 

\ 



H DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Chicagoje 
AFABN ruošia didelio masto 

antikomunistinį susirinkimą 
S. m. sausio 30 d. Jvyko ant

rasis susirinkimas AFABN 
(The American Friends of An-
t bolshevist Block of Nations), 
savistovios organizacijos, kurios 
centras Chicagoje. 

Tame susirinkime buvo išrink 
ti atskirų komitetų pirmininkai: 
Politinio Komiteto pirminin
kas latvis inž. A. Baumanis, Pro 
pagandos Komiteto pirminin
kas slovakas M. V. Blazek, Or
ganizacinio Komiteto pirminin
kas kroatas kun. B. Dragičevic*, 
įtakingas katalikų veikėjas. 

Šalia eilės darbų š. m. gegu
žės 1 d. vakare nusistatyta su
ruošti visų tautų milžiniškas 
protesto priešbolševikinis susi
rinkimas. 

Ši organizacija yra gavusi 
daug tautybių centrinių organi
zacijų prašymus priimti nariais. 

G. 

paskaityti paskaitą: "Europos 
išlaisvinimo galimybės". . 

Visi lietuviai, gyveną 18-toj 
apylinkėj, registruojasi pas val
dybos narius pagal paduotus 
antrašus, įmokėdami $1 nario 
mokestį. 

Trečiadienis, vasario 4, 3953 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

Vaduokime Lietuvą 
Lietuvi, kai po darbo dienos 

ramiai atsisėdęs klausydamas 
oru banguojančios dainos bei 
muziko* nt(»ai,H«- • i uiieKtnniai tsuiova šiem 
muzikos atgaivini pavargusius ' r o d ž i a i $25.00 vertes, po 

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 saldainių dykai 

• Costume Jewelry, Records, 
• Phonographs, Radios, 
• Televizijos, Siuvamos 
• Mašinos, Silvenvare, 
• Laikrodžiai, žiedai — puse 

kainos sale price. Taip pat 
Luggage, lėkštes. 

Puikus sezoniniai papuošalai: rein-
stonių necklace, apyrankes, auska
rai ir špilkos. Visi reto gražumo! 
Numušta puse jų normalios kai
nos, nes BUDRIKAS teturi tik po 
vieną ar porą pavyzdžių. Ribotas 
ska ič ius , t a d skubėk i t e a n k s t i jų 
nusipirkti, nes pirmiesiems teks 
geresnis pasirinkimas. 

Rankiniai laikrodėliai 17 akme
nų gold filled case, $35.00 
vertes, tik po $ j Q.OO 

Auksines plunksnos Parkeriai 
$10.00 vertes, po $4.50 

Elektriniai Bulovą sieniniai laik-
$g.95 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. IVashington St. 
Tel. DEarborn 2-2434 

2334 So. Oakley Ave. 
Tel. VIrginia 7-0640—7-6641 

HELP" WAJNTED VYRAI 

GENERAL FACTORY 
For light manufacturing 

No age limit 
Permanent; days 

Good working conditions 
MANTON & SMITH CO. 

2901 S. Cicero Ave. 

Factory Help 
DORSON SCREW CO. 

2509 W. Gsrmak Rd. 

HELP VVANTED — VYRAI 

GENERAL FACTORY 
HB*J> 

'Good start ing rato. Overtime. Good 
worklng conditions. Employee bene
fits. 

Apply ** 

Intag Division of 
Inter Chemical Corp. 

3080 West 51st St. 

IHJOI.P WANTKI) — MOTERYS 

WflNTED 
by South Side Smelter 

M A N 

nervus, kai eidamas poilsiui esi Paveikslai $4.00 vert., po $[.00 
tikras, kad nakties metu niekas j Tapė records $120 vert. $£Q.00 
neateis tavęs iš namų išplėšti, i Rekorduojama mašina „Presto", 
kai prisimeni savo tautiečius tė- kuria galima padaryti plokšteles 
vynėje kančiose ir baimėje dre- $ 4 0 0 0 ° v e r t § s ' u ž — $ I 2 9 0 0 

bančius, ar galvoji, kuo galė^ 
tum prisidėti, kad tą tėvynę pa-
gelbėtum išvaduoti iš dabarti
nės tironijos? 

Minėjimas įvyks vasario 15 
d. 2 vai. p. p. Ashland Audito
rijoje, kuriame kiekvienas pa* 
dorus lietuvis turi dalyvauti ir 
savo auka prisidėti. Progra
moje dalyvaus vyrų Choras, 
' 'Dainavos" ansamblis, Dariaus 
ir Girėno Legiono postas. Kal
bėtojai — konsulas dr. P. Dauž-
vardis, ALT ižd. M. Vaidyla; 
pagrindiniu kalbėtoju bus vė
liausiai iš Europos atvykęs bu
vęs Vliko Vykdomosios Tary
bos narys M. Brakas. Anglų 
kalba kalbės Amerikos Legiono 
komanderis Hayes. Amerikoje 
augęs jaunimas — "Ateities 
šokėjai — pašoks tautinius šo
kius. E # S i 

IŠNUOMUOJAMA 

Išnuomojamos 4 kambariu imtas su 
centratlntu apšildymu, vonia ir Ki
tais patogumais. Kreiptis: 

151S So. Wood Str. 
2nd Kl. hYont 

Dirbkite arti namų, sutaupyki
te laiką ir išlaidas. Turime ke
letą vietų gabiom 

TYHST-MAšItflNKftM 

Pageidaujamos patyrusios ar
ba imsime budrias naujai pra
dedančias. Malonios darbo są
lygos, įvairios pareigos. Išmo
kysime „switchboard". 5 dienų 
savaitė. Apmokamos atostogos 
bei šventadieniai. Proga varto
ti savo iniciatyvą. Kreiptis tik
tai asmeniškai. 

M. CROHN 

817 W. 21st S t 

HELP WANTED — MOTERYS HELP VVANTED — MOTERYS 

WAITRESSES 
• 

Experlenced work i n Rallroad sta-
tion. Salary, plūs tips. Meals, Uni
forma and other employee benlfits. 

Apply — 
RE8TAURANT 3rd FLOOR 

Illinois Central R. R. 
135 E. l lth Place 

WANTKD GIRLS POR LIGHT 
SHOP WORK 

must be able to read page number* 
in books. 

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

CHICAGO 6, ILL. 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke-

ISNUOMOJAMl trys kambariai su 
baldais, pirmame augfite, 

8481 So. Kmi'raUl Ave. 

To assist in Traffic and l?ay-
roll Depts. Must be able to type 
and use Adding machine. Ge- i l e t * ****» d § 1 

neral office experience necessa- • Accis.-receivable Bkkpr. 
ry. Good starting pay. Excel- • Acct. Superviaors 
lent working conditions. 

Call Mr. Ha\ves 

VIrginia 7-1800 

r» v. v. pas Valauską. 
1881 S. AOlh Ave.. Cicero 

D Ė M E S I O ! 

Turime LB apylinkę 
18 kolonijoje 1953 m. sausio 

18 d. 1 vai. Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje jvyko JAV Lie
tuvių Bendruomenės steigiama-
s ;s apylinkės susirinkimas, j ku-
rj gausiai susirinko anksčiau ir 
naujai atvykusių lietuvių. Dr. 
Jonas Bajerčius išdėstė Lietu
vių Bendruomenės tikslą ir už
davinius ir būtino organizaci
nio vieneto reikalingumą lietu
vybės išlaikymui. Visi susirin
kusieji šiai minčiai pritarė ir 
išrinko valdybą, kuri sekančiai 
pasiskirstė pareigomis: kun. Sta 
sys Šantaras — pirmininku 
(717 W. 18th Str .) , Kazys Vil
kas — vicepirmininku, (1445 
W. 17th Str .) , Algirdas Bak
šys — sekretoriumi (1976 Ca-
nalport Ave.), Marija Girdvai-
nienė — kasininku (1732 S. 
Union Ave), Zuzana Girdvainy-
tė — švietimo reikalų tvarky
toja (1717 S. Morgan S t ) , Pran 
ciška Vaitkaitė — parengimų 
tvarkytoja (1626 Ruble St.). 

Kandidatais liko: Česlovas 
Butkus, Petras Šiliūnas, Rutka, 
Kazys L ;etuvninkas, Antanas 
Aviženis. 

J revizijos komisiją išrinkti: 
Kazys Kupčinskas, Astrauskas, 
Vincas Žemaitis, Balys Kėkš
tas ir Adomaitis. 

Valdyba savo posėdyje nu
tarė surengti Lietuvos Nepri
klausomybės 35 metų sukakties 
minėj mą vasario 22 d. 2:30 
vai. Dievo Apvaizdos parapijos 
didžiojoje salėje. 

Profesorius Gediminas Galva, 
The American Friends of An-
tibolshevist Block of Nations I 
pirmininkas, sutiko dalyvauti 
minėjime ir labai aktualia tema 

Brighton Parko Išnuomojamas ma
žai Seimai butas. 

Skambinti po 5 vai. vak. 
Vlrginin 7-7481 

Crystal castle su saldainiais 
$2.50 v e r t e s t ik po $ 1 . 0 0 1 Brtfhton Parke IŠijuom du apSild. 

* • _ kam u. Vienam ar dviem asmenim. 
Rekordų albumai $1.50 vert. 75c 

Galima naudotis virtuve. Kreiptis po 
Rekordų albumai $1.25 vert. Ąjįc 

Blėkine išdekoruota dėže 
(basket) tik 5Qc 

Blėkine išdekoruota dėžutė 
40c. vertės, tik f Qc 

Ekco — nikelio ir vario virdu
liai, viso 10 gabalų vertes $32.00. 
tik 
Auksiniai žiedai $10.00 vert. $3-00 

Laikrodėlių apyrank. vėliausių 
madų gold filled $4.50 vert. $2-00 

Automatiški toasteriai $19 00 
vertes, po $"J.95 

Elektriniai šildomi pečiukai 
$9.00 vertes, po $4-50 

Mixmasteriai — General Elec
tric vertes $35.00, už $|fl-95 

Elektrinės britvos pereitų metų 
modelio vert. $16.00, tik po %gM 

Rašomos plunksnos po •*... 200 
Rankinis Radio ir Phonogranh 

kombinaciia, groja visus rekordus 
ir dar radio tik : . .$3Q.0O 

Pridedame veltui 25 rekordus 
Radio ir Phonografas ConfHe 

Mahogany $129-00 
Dovanai dar 50 rekordu 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI, BE 
NUOŠIMČIŲ 

Dčmesio liauni savininkai! 
$ 9 J 00 [belakite mums sutvarkyti jūsų elek-

* •* . I Irinos problemas — Dideles ar mažas 
Komerciniai --- Industriniai —> 

Rezidenciniai 
Kh'Ctrotechnikinlat darbai 

MeCLVSKY E L K C T R I O c o . 
:*5l» S. Halsted St. 

Blshop 7-8121 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuota? darbas 
HARRO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.V. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak. 

M. RIMKUS, 4111) So. Franclsco 
Telef. YA. 7-1099 

SIUVAMOS MARINOS 
Ir 

RASOM. MAŠINĖLES 
gaunamos geriausiomis sąlygomis 

s*ertlnK suve, ,u „ reln8t„nlM i»WHER SIUVIMO CEMTRE 
saguto po įso 4170 S. Archer BIshop 7-1045 

Illinois Central R. R. 
NEEDS 

150 Svvitchmen to put 5 day 
work week in effect. S tar t 
$15.78 per day. Experienced or 
will train men. Age 17 to 44 
Check these „Job benefits". 

• Paid vacations 
• Federal Pension Plan 
• Federal Sickness and 
• Unemployment coverage. 
• Ilospital Plan 
• Group Insurance 
• Other employee benefits 

Work South & South West side 
of city. Must have 20-20 vision 
vvithout glasses. 

Apply — 

EMPLOYMENT OFFICE 
Room 101 

,. 109 E. Roosevelt Road 
(Michigan Ave. a t Roosevelt 

Road) 

• Acct. Clerk-N.CR. 3100 
(Relief) 

• Pageidaujama patyrusių, bot imsi-
I me pramokusias mokykla baigusias. 
Malonios darbo sąlygos, jvalrios pa-
relgos, 5 dienu savaite. Gausūs prio-
dai. Puiki proga sąžiningoms mote
rims. Atvykite ir pakalbėkite apio 

j jūsų ateitj su 

COMMERCIAL DISCOUNT 
CORP. 

105 W. Adams 
Suite 301 

"January graduate", pradėkite, jū
sų karjerą Cla. 

STENOGRAPHRRS 
Patyrusi arba imsime sąžininga 

naujai pradedančia. Malonios darbo 
sąlygos, Jvairlos pareigos. 6 dienų 
sav., gausiis darbininkų priedai. 
Nuolatinis darbas. Kreiptis asmeniš
kai arba telefonu d51 interview. 

MULTl E T . E C T R T O A I J JVfFG. CO. 
4223 W. Lake St. SAcramento 2-1900 

HKIJ* WANTKI> MOTERYS 

Perka, taiso, elektrifikuoja Moteriški skustuvSlial $3.95 vert. 50c 
Reistonlų Chokers—karoliai . .$1.00 
Relstonių necklace vert. $4.00 $1.00 
PV>rlų Chockers vert. $8.00 . . . . $ 1 . 0 0 
ŽiebtuvSliai (permatomi) . . . .$1.00 
Vyriškų mar.šklnių sagos ir špilka 

vertes $2.00 50o 
VyriSkų marškinių sagos ir špilka 

aukso audinyje po $1.50 ir $2.00 
Mergaičių apyrankSs — širdelSs ir 

kaklo papuošalai tik po . . $2.00, 
Identifikacijos apyrankes, sidafori-1 Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT-

nlai ir gold filled po $3.00 v i R Ų ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
Išeiginiai moteriški rankinukai su negali ramiai s6deti ir naktimis mle-

karolials. tik $2.95 g o t i , nes Jų užsisenejusios žaizdos 
Trijų gabalų dresser setas aukso niežti ir skauda. Kad pašalinti t a 

R-Pliu ornamentais tik po . . . . $2.95 ' niežėjimą Ir skaudSjlmą, senų at-
Gražiauslos 16iės nuo $1 iki $12.95 virų ir ska-'dančių žaizdų, uždekite 
Puošnfls auskarai 45o. DEGULO Ointment. Jo g y d o m o s 

NUO UŽSISENfiJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRA ODOS LIGŲ! 

Ar domitės nuolatiniu darbu su už
t ikr inta a te i t im? Turime vieta d61 

STENOGRAPHER-CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
pramokusia mokykla baigusia. Ma
lonios darbo sąlygos, jvalrios parei
gos. 5 dienų savaite. Gausūs priedai. 
Kreiptis asmeniškai a rba telefonu 
dei interview. 

KEATS-LORENZ SPRING OO. 

861 W. Weed S t 

MOhavvk 4-1208 

Turime nuolatlnj darbą gabiai 
T^T*IST 

Pageidaujama patyrusi a rba imsime 
budrią naujai pradedančią dirbti. Ma 
lonios darbo sąlygos. Jvairlos parei
gos. DS1 interview kreiptis — 

S1EVERT ELECTRIC CO. 
1349 Ramvans 

(Arti .Milwaukee & Ashland Ave.) 

Dėmesio neseniai baigė mokyklą pra
dekite savo karjerą čia! 

KASTINES TARNAUTOJA 

MAŠININKE 

Patyrusi, bet priimsime gabio, pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, 
Jvairlos pareigos. 5 d. savaitėj. Kom
panijos priedai. Atelkite^— 

SNAP-ON TOOLS CORP 

120 N. May Street 

Turime nuolatlnj darbą gabiai 
MAAININKEI-TYPIST 

Imsime budrią naujai pradedančią 
Malonios darbo sąlygos, Jvalrios pa
reigos, kar tu ir „billing". Gausūs 
priedai. Kreiptis pas (Mlss \Vaters. 

59 E. 25Ul St. 
CAlumet 5-0100 

čia yra nuolatinis darbas gabiai 

STENOGRAFEI 
Patyrusi, bet priimsime gabią pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, J-
vairios pareigos. 

8: .10—6 v. v. 
Kompanijos priedai. Pamatykite M r. 
King. 

MUNTZ TV, INC. 
4535 W. Washington 

• • • • • • . • . • . . . . . . . _ t , , 

Are you interesteed in a permanent 
position with a seoure future? 
Wo have an immediate opening for 
a eapable 

TYPIST 
Pleasant working conditions, dlver-
sifled duties including order & in-
voiee typing. l']xp. but will oonslder 
trained graduate. Oompleto employee 
benefits. Modern low cost oafeteria. 
Opp. fpr advancement to conscien-
tious worker. 

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

ILLINOIS TOOL W0RKS 
2501 N. Keeler 

Turimo nuolatinj darbi) gabiai 

STENOGRAPHER 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budrią naujai pradedančią. Malonios 
darbo sąlygos, (vairios pareigos. T> 
dienų savaite. Bendroves priedai. Dčl 
int.crview kreiptis asmeplAknl arba 
telefonu. 

2215 S. Michigan 
VIctory 2-1316 
Turime vietą gabiai 

TYPIST - GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budrią naujai pradedančią dirbti. 
Malonios darbo sąlygos, (vairios pa
reigos, !> dienų savaitS. Priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu 
dėl interviu. 

UNION W I R E R O P E CORP. 
I445..W. Hubbard St. 

itfOnroc 6-4585 

Turime keletą vietų dSl 
TYPTSTS-GEN'KRAIi CLERKS 

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

3258 N. Lincoln Ave. 
a rba 

22 E. Adams 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime nuo 
latinį darbą del 

TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bot imsime 
pramokusią mokyklų baigusią. Ma
lonios darbo sąlygos, {vairios parei
gos. Proga naudoti savo Iniciatyvą. 
Gausūs priedai. 

Saukite Mr. Friond 

WH 8-1251 
WH 3-1252 

Ar jils domitės pastoviu darbu su 
saugia ateit imi? Mes turime keletą 
darbų d§l 

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

gabios pradedančios,1 malonios darbo 
sąlygos, jvairlos pareigos, 5 dienos 
savaltSje, gausus priedai. Susitikite 
asmenifikal pasikalbėjimui. 

AMERICAN TRANSIT LINES 
4535 W. Adams 

DRILL PRESS 
O P E R A T O R S 

SECONDARY WORK 
DAY & NIGHT SHIFTS 

VIrginia 7-2373 

SEWIN« MACHINE OPERATORS 
Single needle. Experieneed. Steady 
\vork. Paid vaeation and Holldays. 

Plūs other benefits 
CATHOLIO CHT'RCH OOODS 

H O I S E 
Applv Ist Ploor 

27 N. r rankl i t i St. 

Mes tur ime gerą darbą pajėgiančiai 
MAŠININKEI bendram ofiso darbui. 
Patyrusią, bet bus pr i imama ir gabi 
pradedančioji. Malonios sąlygos, jvai
rlos pareigos, 5 dienos savaitėj, ge
ras atlyginimas. Pasimatyklte 

CHAS. HOLLENBACH, INC. 

2653 Ogden Ave. 

Budrlko krautuvSje gausite puoš
nių ir stilingų sidabro servyzų — 
pagal reikalą: vieno, dviejų, trijų a r 
keturių gabalų už du trečdaliu kai
nos Naujausios išdirbystSs automa
tiški chromo kavos virduliai ir pi
giausi šaukštų servyzai, pav., vie
nas nerūdijančių peilių, šaukštų ir 
šakučių setas 32 gabalų tik $6.00. Pa 
skiras šaukštas a r šakute a r peilis 
tik 15c. Apsilankiusieji Budrlko pre
kybos namuose ras daugybe kitų 
puikių, naudingų prekių, kurias sun
ku čia visas Išskaičiuoti. įrauksime 
jūsų malonaus apsilankymo. 

Dykai kiekvienam atsilankiusiam 
profesoriaus Laukio 

SVEIKATOS KNYGA 

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

Telef.: CAlumet 5-7238 
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio 
vakarais iki vėlumos. Nedčllomis už
daryta. 

— . - . - . — . i i I I i i i i ~ i i * 

ypatybSs palengvins jūsų skaudėji 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite j} taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežS-
Jlmą ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina peršėjimą ligos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyšlmą ta rp -
pirščlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džiustąnčios ir suskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole visų iSvirfiinių 
odos ligų. LEGULO 
Ointment sutelks jum 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštarhų i r 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.25 ir $8.50. Pirki
te vaistinėse Chicago 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a a t 
siųskite money orde 
ri J — 

S 
HELP WANTED MALĖ 

U"*'' 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St , Chicago 84, 111. 

MUInerry 5-3694 
"™" 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
A M D I O A N > V S $ O C I A T I O H 
2202 W. Cermak Rd • Chicago 8, IIL 
JOHN X KAZANAUSKĄS, * • * . • UI VI rfl!n!a 7-7747 
Savings Insured te $10,000 by F. S. L l . C 

^ — 

Ar domitės nuolatiniu darbu, švarioje dirbtuvėje, kur 
darbininkas yra įvertinamas? 

REYNOLDS METAIS COMPANY 
Tuojau pat turi vietą del 

PR0DUCTI0N & MAINTENANCE W0RKERS 
Geros darbo sąlygos, gausūs darbininkų priedai, kartu nemo
kamas draudimas ir apmokamos atostogos. Naujai pakeltos at
lyginimo ratos. Keičiamos valandų pamainos. Ekstra atlygini
mas (premium) už naktini darbą. 

Kreiptis — PERS0NNEL OFFICE 
47th & Ist Avenue, McCook, Illinois 

Interviu kiekvieną dieną ir SeStad. McCook, IIL, 8 v, iki 4:45 p.p. 

arba 5635 Cermak Road, Cicero, Illinois 
-

Pirmad. iki penktad. 
^VV I I m^mm~m-.mmmmimmammmmmmm—m^mmm.mm.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

PSmcsio, "January graduate" . Mes 
turime vietą dSl 

GENERAT, CLERK 
Imsime budrią naujai pradedančią 

dirbti. Malonios darbo sąlygos, Jval
rios pareigos. 5 dienu savaite. Gau-
sfis priedai. Kreiptis — 

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

G I R L 
Will train for machine 

ACC.OUNTING 

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

opportunity for advancement 

PHILCO DISTRIBUTORS, Inc. 

5852 VV. 51st St. 

Ar domitSs nuolatiniu darbu su 
užtikrinta atei t im? Mos turime dar
bą gabiai 

DICTAPHONE OPERATOREI 
Patyrusi a rba pramokusi naujai 

pradedanti . Malonios darbo sąlygos, 
Jvairlos pareigos. 5 dienij sav. Gau
sūs priedai. Geras atlyginimas. 

Kreiptis — 
GEO. B. CARPENTER & CO. 

401 N. Ogden 

čia yra nuolatinis darbas gabiai 
RAŠTINES TARNAUTOJAI 

Malonios darbo sąlygos; Jvairlos pa
reigos Jskaitant truputj mašinraščio; 
patyrusi, bet priimsime Kabia prade- i _ 
dančią. Dirbkite nuo 10-4 arba pilną j blX p a i d n O l i a a y S . 

NEED SIX 

REGISTERED NURSES 
for 25 bed m o d e m 

hospital 
Open January this year in 
t o w n of 3 , 0 0 0 p o p u l a t i o n 

5 hours to Denver, 7 hour to 
Kansas City. 

Starting salary $250 per 
month, 44 hour week, $1.50 
an hour overtime. 

Two weeks paid annual vaea
tion. 

One day per month aceumu-
lated siek leave. 

laiką, šaukite Mr. llai linan asm e- t _.__. • - . ^« „ ^ i i j ^ ^ ^ , -
niftkam pasikalbėjimui. j Laundry of unitorms. 

Meals on duty. 
įiskam pasikalbgjii 

CAlumet R-12(14 

l 

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

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 

:|5s 

J 

MES TURIME VIETA 
MAŠININKEI — 

RAŠTINES TARNAUTOJAI 
Patyrusi, bet priimsime gabią pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, J-
vairlOs pareigos, {skaitant truputj bu
halterijos, šaukite pasikalbėjimui: 

Oliffside 4-7144 

Write, wire or phone Dept. L., 

M. W. SCHAAF, Administrator, 

Scott Oounty Hospital* 

Scott City, Kansas 

HELP WANTED — MOTERYS 

!? 
TURIME NUOLATINĮ DARBĄ GABIAI 

TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime budrią naujai pradedančią. 
Malonios darbo sąlygos, Jvairlos pareigos. 6 dienų, 37% vai. savaltč. 
Gausūs priedai. Sąžiningiems darbininkams proga progresuoti. D81 
interview kreiptis — 

UNITED STATES POTOOD CORP. 
900 IV. Division 

vi , i .i iiwrra 
Michigan 2-7600 

^ 

. 
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file:///vork
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Trečiadienis, vasar io 4, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS V.V-
. J — 

Chicagoje 
Lietuviu Prekybos Rūmų 

metinis susir inkimas 

Sausio 27 d. Dar iaus h' Girė
no svetainėje įvyko Lithuanian 
Chamber of Commerce of Illi
nois metinis narių susir inkimas. 

tymus mokesčių sri tyje, bū ten : 
nigų. John W. Pachankis pra
nešė, ka r per praei tus metus 
įstojo 32 nauji nariai . Dabar 
organizacija tu r i 246 narius. 
Mokesčių ir Teisės Konlisijos 
pirmininkas Joseph P. V&rkala 
papasakojo apie naujus įs taty-
tymus moesčių srityje, bū ten t : 

Susirinkimui pirmininkavo An- [ pakel tas mokestis benzinui iki 
thony J. Rudis. Tylos minutė ' 5 c t . u~ galoną, o tai,) p a t nuo 
buvo pagerb tas miręs ilgametis j sausio 1 d. pajamų mokestį tu-

Commerce of Illinois preziden-, J. Valonis, Alfonse P. Wells ir 
t a s Anthony J. Rudis užbaigda- Juliun Kuzas. 

na rys Joseph Sandom. Narių 
Komisijos pirmininkas John W. 

mas visų direktorių praneši
mus, pažymėjo, kad rūmai atlie
ka labai svarbų darbą lietuvių 
tarpe skleisdami informacijas 
apie biznio progas ir sąlygas. 
Lietuviai daugiau domėdamiesi 
ekonominiais klausimais geriau 
gale* užimti t inkamas jiems po
zicijas šio k raš to ūkyje. A. J. 
Rud 's taip pa t paminėjo, kad 

LAIŠKAS REDAKCIJAI 

ės mokėti Taupymo ir Skolini- j am Chamber of Commerce rei 
nimo Bendrovės, kurių a t sar -

Pachank is įvesdino aštuonis j g o s kapitalai siekia daugiau 
naujus nar ius . Prekybos Rvmųjka ip 1 2 ' r . Iždininkas Anton J. 
narių skaičius pas taruoju lai
ku smarkia i auga. Vien per 
paskutinį mėnesį įstojo šie as
menys : Tony Rypkevicz, Uni-
versal Savings and Loan Assn. 
vedėjas, Hat t ie Grybas , Busy 
Bec Grocery, 2419 W. 69th S t , 
George J. Jonikas , namų s ta ty 
bos kont rak tor ius , 7058 S. Fair-
ficld A ve., John F . Paulius, 
Paulius Hardware , 2415 W. 69 
St., Raymond M. Petros , linoleu 
mo ir formicos parduotuvė, 
6912 S. VVcstern Ave., Victor 
J. Senui tz; Tautinių Kapinių už-

Valonis pranešė, kad organiza
cija per metus turėjo $2,904.71 
pajamų ir $1,791.44 išlaidų. Or 
ganizacijos t u r t a s grynais pini
gai banke ir U. S. paskolos laks 
tais sudaro $10,380.15. Sekre
torius Adolfas Baliūnas perskai 
tė smulkią praeitų metų rūmų 
veiklos apyskaitą. J is priminė, 
kad Chamber of Commerce tur
tas paaugo $1,113.27, tu rė ta 6 
narių susirinkimai, banketas ir 
golfo diena, iš kurios gau ta 
$369.71 pelno. J parengimus 
buvo atsi lankę 1,426 nariai ir 

vaizdą, Dr. T r a h c i s Mažeika, svečiai. Rūmai išleido lietuvių 
10756 S. Michigan Ave., Albert 
A. Zogas, Dean Manufacturing 
Corp. (plunksnakočių gamy
ba) prezidentas, F rank Bulaw, 
Unity Beauty Shop, 738 W. 35 
S t , Algird S. Prigod, Stanley 
Oil Co., 4400 S. VVostern Ave., 
Kazys Česnauskas, namų s ta ty
bos kont raktor ius , 4240 S. Map-
lcwood Ave., George Sharko, 
Midland Savings and Loan 
Assn. direktorių-, Alfonsas Sė
mėmis, Daina Television Co. sa
vininkas, Pauline J. Ross, Cham 
plin Shealy Co. sekre torė — 
iždininkė, Dr. VValtor B. Osins-
kis, 2002 YV. 51 S t , Kazys Ka
razija, s ta tybos kontraktor ius , 
2105 W. 51 St. 

Apie Lietuvių Prekybos Rū
mų praeitų metų veiklą praneši
mus padarė vadovybės nariai ir 
direktoriai . Kalbėjo* dr.' K. Dran 
gelis, Rūmų vicepirmininkas. 
Joseph M. Mozeris plačiau papą 
šakojo apie praei tais metais tu 
re tus Rūmų susinnKimus ir pa
rengimus. Buvo šeši narių susi
rinkimai su specialiomis progra 
momis, kalbėtojais ir filmomis. 
Bismarcko viešbutyje buvo su
rengtas met inis banketas , ku
riame kalbą pasakė Illinois gu
bernator ius Adlai E. Stevenson. 
Baigdamas J. Mozeris pabrėžė, 
kad Chamber of Commerce or
ganizacija pakankamai tv i r ta ir 
stipri , kad galėtų imtis plates
nės visuomeninės veiklos mies
to ir net visos Illinois valsty
bės ribose. Planavimo Komisi
jos pirmininkas Stanley P. Bal
zakas pranešė, kad rūmai pla
nuoja įsigyti nuosavai patal
pas, pa s t a t an t organizacijos re
prezentacinius namus a r per
kant jau esamą tinkamą namą. 
Šiam planui nariu tarpe yra di
delis p r t a r i m a s ir visa eilė na
rių pažadėjo namų s ta tybai su

kalba informacinę knygą apie 
Chicagą — Chicagos Vadovą 
Tai 248 psl. knyga su 32 ilius
tracijomis. Tos knygos jau iš
plat inta 1,200 egzempliorių. 
Šiais metais išleidžiama narių 
knyga — Mcmbership Directo-
ry. Li thuanian Chamber of 

kalais teko lankytis Cleveland, 
Ohio, kur vyko Amerikos Eko
nominio Centro konferencija, o 
taip pa t P i t t sbu igh , Pa., kur 
buvo pagerb tas seniausių Lie
tuvių Prekybos Rūmų Ameriko
je prezidentas C. K. Pikiel. 

Auditoriui Joseph P. Varka-
lai pranešus, kad j am patikri
nus piniginę apyskaitą, knygas 
ir dokumentus, viskas r a s t a 
tvarkoje, susirinkimo dalyviai 
vienbalsiai patvir t ino praeitų 
metų direktorių pat iektus pra
nešimus. . 

Vieton pasitraukainčių direk
torių sekančiajam trijų me
tų terminui, slaptu balsavimu iš
rinkti šie nar ia i : Stanley P. Bal 
zekas, Adolfas Baliūnas, Anton 

Maloniai prašome Redakciją ne-
Naujai išrinkta Direktorių j atsisakyti paskelbti " D r a u g o " 

Taryba vasario 13 d. turės po-1 Pus laPiuose tokio turinio Ciurlio-
. . . , . _ „„ . , . I nio Ansamblio pareiškimą: 

sėdi, kurrame pasiskirs tys pa-i 
reigomi A B \ 1953 m. sausio 21 d "Draugo" 

0 j Nr. 17 penktame puslapyje tarp 
žinių iš Los Angeles J. Petruške-PASIŽYMEJIMAI 

Povpaskutiniojo karo yra due 
ta apie 8 m'lionai įvairių pasi
žymėjimo ženklų. 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Moderniškai įrengta vietai 
Įvairiom nuotraukom. Spe-, 
cialybė - vestuves. Jauna-j 
vedžiams duodama puiki, 
ir brangi dovana. Sažinin-' 
gas ir gražiai atliktas dar-Į 
bas. i 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. ENng. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

Jau išėjo iš spaudos 
Mariaus Katiliškio knygą 

U Ž U O V Ė J A 
. . r ž r o v f t J A " - - apysakų knyga iš 

siauros Aukštaitijos kaimo bui
ties, siauros Aukštaitijos kaimo 
vaizdai su žniohėjuis, jų džiaugs i 
niaiH ir rūpesčiais, besikelčian- I 
čiais su motų laikais ir vel gry/.- j 
tauriai su pavasariais. 

„Ut l -OVEJA" pats geriausias vic-j 
no geriausiųjų mūsų jaunųjų be- 1 
letristų veikalas, knyga, puiki sa 
va stilium, dideliu kaimo, kai- \ 
miečiu ir jų gyvenimo pažini
mu, miela giliu nuoširdumu. 

„ U ž r o V R J A " - tai savos žemes sau į 
ja mūsų knygų lentynoje, kny
ga, skirta toli pasilikusia mūsų | 

- kaimo prisiminimui, kasdien vis 
pilkėjančiam mūsų. atmintyse. . 
JtH2 psl.. kaina 3.50 riol. 

— i 

Užsakymus ir pinigus siųskite 

D K A U G A S 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111 v n n / a g w o, xii j 

ANTANAS BEKfiŽA 
Gyveno 8810 Deadop"»tr. E. 

Ohieago, ind. 
IVIirfs 2 1 d. sausio 1053 m., 

sulaukę:! 7(i m. amžlaufl, 
Gimo Lietuvoje Telšių aps., 

Plungės valse. 
Amerikoje Išgyveno nuo l!)09 

m. 
Pasiliko nuliūdusi, žmona 

Magdelena, sūnūs Juozas ir Ja
mes. Dukterys, Veronika Vai
čiūnienė. Zuzana Mltchetl, Sta-
so Pilkington. Lietuvoje liko 
seserys Stase Lapinskiene. Lu-
dovlka fiurglenC ir Mar i jona 
ltaibužiene. gosory vaikai Juo
zas Lapinskas Chicagoje, Stase 
Žukauskiene Oalifornija, Stase" 
Zadurskieno Oanadojc 

Priklauso linksmybes clubu.l 
Indiana Harbor ir ("hieagos lie 
tuvių savitarpines pagalbos są
jungai. 

Kūnas buvo pašarvotas Pru-
sieeki laidojimo koplj <"•.. 3803 
Main St., Indiana. Harbor. Iš
lydėtas iš sv. Pranciškaus baž
nyčios j Sv. Kazimiero kapines 
Cbieagoje. 

Liko nuliūdę: žmona, sūnūs, 
dukterys, anūkai, proanūkal h« 
kiton gimines. 

Reiškiame širdinga 

padekę* , . . 
draugams ir pažįstamiems už 
paskutinius patarnavimus lai 
dojant mūsų brangiausiąjį 
vyrą ir tėvą 

A. A. 

Or. IPOLITE ŽILINSKĄ, 
Ypatingas mūsų visų šir

dingas dėkui už visokeriopą 
paramą ir paguodą Dr. F. L, 
Tallat-Kelpšai, Dr. E. Tallat-
Kclpšai, kun. Karaliui ir Dr. 
J. Plikaičiui. Laidotuvių di
rektoriui p. Petkui. 

Nuliūdusi velionies 
Dr. Ipolito Žilinsko šeima 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
G E R E S N I U S 

GARANTUOTUS 
NAMŲ R E I K M E N I S 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVES 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

P A T Y R Ę ŽMONES. 
VISUOMET K R E I P K I T Ė S 
l ERDVIA IR P A T O G I 4 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ 

IBMffwWB^ 

4181-83 A R C H E R AVE. 
Tdcf. LAfayet te 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 

rakandai, Refrižeratoriai, 
Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

vičius minimas kaip "Čiurlionio vadintis čiurlioniečiu. Prašome vi 
Ansamblio dalyvis". 

Šiuo pareiškiame, kad iš Cleve-
lando j Los Angeles persikėlęs J. 
Petruškevičius nėra Čiurlionio, an
samblio dalyvis ir neturi teises 

suomenę nesieti J. Petruškevi
čiaus veiksmų su Čiurlionio an
samblio veikla. 

Edvardas Kariienas, pirm. 
Alfonsas Mikulskis, vadovas 

^ Oi 

i 

A. A. 

JUOZAPAS 
MATIJOŠAITIS 

Gyveno 926 W. 32nd Placo 
Mirė vaa. 3 d., 1953, 5:30 

vai. ryto, sulauken senatvės. 
Gimo Lietuvoje. Kilo iš Ra

seinių apskričio, Skirsnemunės 
parapijos, Vesloviškiu kaimo. 

Amcrikojo išgyveno 50 m, 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Rozalija (pagal tėvus 
Stulas), dukt6 Pranciška Slack, 
žentan Juozapas, dvi anūkes, 
šeši proanūkal, sesuo Ona Rim
kus su cima, kiti gimines, drau 
gal ir pažjstami. 

Priklauso Sv. Antano Draug. 
Kūnas "pašarvotas Jurgio F. 

Rudmino koplyčioje, 33 19 S. 
Lituaniea Ave. 

Laidotuvės {vyks penktad. 
vas. 6 d., iš koplyčios 8:3.0 vai. 
ryto bus atlydėtas j Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos, už 
velionies siela. Po pamaldi) bun 
nulydėtas j Sv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo: žmona, dūkto, žen
tas, anūkės, proanūkal sesuo, 
kiti gimines ir draugai. 

Laidotuvių direktorius Jur
gis F. Rudminas. YA 7-113S-9 

VIKN Kiti V METI/ MIKTIKH 
SUKAKTI IVC8 

A. A. 
JUOZAPAS LUKAS 

Gyv. 2400 S. Cuyler 
I3erwyn, 111. Ave. 

Jau- sukako "vieneri metai, 
kai -negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsij tarpo mylima tėvą. 

Netekome savo mylimo vas. 
5 d., 19 5 2 m. 
' Nors laikas tęsiasi, bet mes 

jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžina atilsj. 

Mes, a tmindami jo liūdna 
pasitraukimą iš mūstj tarpo, 
užprašėme trejas gedulingas šv. 
.Mišias (su egzekvijomis) vas. 
5 d., šv. Antano parapijos baž
nyčioje, Cicero, 111., 7:30 vai. r. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose 
ir kar tu su mumis pasimelsti 
už a. a. Juozapo siela. Po pa
maldų kviečiame j namus šiuo 
adresu, 2411 S. Spaulding. 
Ave. 

Nuliūdę: dukterys, žentai, sū 
nūs, marčios ir anūkai . 

John F. Eudeikfcft 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TKYS MODEIINI08 KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Aveniu 
Tel YArds 7-1741-2 ir Bfehop T-94ai 
4330-34 South Caliiornia Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMIHJl.ANCi: DIENA IR NAKT| 

<Jr 

^ : 

KVIEČIAME APŽI0RĖTI 
. 902 N. lltickson, prie kampo Massena, Wankeftan, III. 

ŠEsTAD. IR SEKM. 2 IKI 6. VAKARAIS 7 IKI 9 
FEATUIUNG: „Trado Secrcts" of PLACE of South Bend, one 
of the Dosigners of the BEST BUY HOME OF 1953 in 'LIFE 

ĮRENGIMAI — GARKICKt) IŠ WAUKEGAN 

CONZELMAN - RYAN, INC. 
DElta 6-9194 

- Žemas ]mokejimas -

" ^ 

Žema kaina Žemi išsimokėsimai 

_ * . . „ „iaa-aiCJHi 

ANTHONY PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VtfESTERN AVE. 1416 S0. 561h AVE. 
6HICAG0, ILL. CICERO, ILL. 

GRov3hi1! 6-0142 
HEmlock 4-2644 
T0wiha!l 3-2109 

4» 

K . G A S I U N A S MOTERŲ RCBŲ 
SIUVĖJAS 

C'hica«o 9, III. 

Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus. S 
Iš |vairiij kailių užsakyti paltai duodami išmo- g 
liejimui. Jie toli pralenkia savo kokybe gatavus i 
ir pigiau kainuoja. p 

4430 So. Hermi tage Ave. j 
Telef. YArds 7-8729 § 

^ r >* i ' -c t f^^^^%&«' . Ž:. zmmz ?mm^ zmmi ̂ «^ ^ 

WG1Z 

mm 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISO K U' l\l s l į . 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

TeC VIctory '2-1272 
APKAINAVIM4 IR PRKKIŲ PRI

STATYMĄ TKIKIAMK 
NEMOKAMAI 

R A ATI N R ATIDAltYTA kasdien nuc 
k vai. ryto iki 6 vai vakaro Ir 
Šeštadieniais Ijtl 3 vai. vakaro 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street, 

. CHICAGO 29. ILL. 
TcL WAIbrook 5-9209 

V PRADEK TAUPYTI PAS. . • 

M I D L A N D SAVINGS 
AND 10AN ASSOCIATIOLN 

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

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 

^ = 

AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

A. A. 

STANISLOVAS RAŠTUTIS 
Gyveno 2647 W. 69th St. 

m •A i \ . ' - ^ 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šaukitt 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 741601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią nrčiau JQsu namų. 

i\lird vas. I d., I y 53, S v;i 
QUM5 Uetuvojt'. Kilo iš 

pljoa, (liuoiniii kaimo. 

. vak., sulaukęs pust>s amžiaus, 
Tauragės apskričio, Žvingių paca-

TasiliUo dhlcliamo nuliūdime žmona Anastazija (Uubauskal-
to), duktė" Terpsa, sfiiuis Btailley, sesuo Marijona Galdikas", svo-
gerla Juozapas ir Jų šeima, pusbrolis Aleksandras Ra&tutis su 
šeima, giminaičiai: Montvilų cima (gyv. VVaukegan, 111.), Dr. John 
Šimkus su geimą, kun. Juozapas Senke, Marijona Aleksandravi
čiene su šeima ir Petras Vaitkus, dvi švogvrkos: Ona Stancikas 
jos vyras Juozapas ir ju šeima, Juozapina Shulskis, jos vyras 
Antanas ii' jų šeima, švogeris Antanas Dubauskas, kiti gimines, 
draugai ir pažjstami. Lietuvoje liko brolis Jonas. 

SEKANTIEJI YRA N AKIAI CHICAGOS LIETU VIC 
LAIDOTUVIŲ DIKKKTORIŲ ASOCIACIJOS f 

tf 

i Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! i 
— tmmm 

= Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje = 
1 Įstaigoje. BRIGHTON SAVINGS & LOAN moka 3% g 
p pelno ant jūsų sutaupy. M 
S Kiekvieno taupytojo indėliai apdraus t i iki $10,0Q0.00. S 

| BRIGHTON SAVINGS antį LOAN ASS'N. | 
^ 4071 Archer flve. į vakarus nuo California flve. g 
S C H A R L E S ZEKAS, Sec'y 
^ OFISO VALANDOS: 
= Plrntad , antratf.. penktad ir šešt. | Trečiad: 9 ryto iki 12 v. d. 

9:00 ryto iki 4:30 p. p. ! Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak. 

Priklausė" šv. Kazimiero Karalaičio Draugijai. 
Kūnas pašarvotas Mažeikos Ir Evans koplyčioje, (>s<lf> 

YVestern Ave. 

Aniliiilaiisi.i | ia tarna\ i -
inas y r a telkiamas 
diena ir n a k t į. Rei
kale šaukite 
mus. 

IUOJHUS palar-

,n SO.^U.)ĮI |k) .1 S O S | \ 

sif|.A)A'|d<»M o u i | j i i | soiv 
.1 | O S A | U p O Į ) I U { | , H O H 

So. 

Laidotuves j vyks ketvirtad.. vas. f> d., iš koplyčios S:tfo vai. 
i\vlo bus atlydėtas į Gimimo I'a neles švenč. parapijos bažnyčia, 
kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionies siek/. Po pamal
dų bus nulydėtas j šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažjstamua 
dalyvauti iįiose laidotuvėse. 

. Nuludy: žmona, dutkle, sūnus, sesuo ir kiti giminčs. 
Laidotuvių direktoriai: Mažeika ir Evans. Tel. REpublie 7-8tJi'<l 

I 

W m! 

«SM 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— savininko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West 11E th Street 
Vienas blokas nuo kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

STEPONAS C. LACNAWICZ 
2314 West 23rcl PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
10756 S. MiqHIGAN AVE. PUllinan^5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65b West 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 Telcphoiie VArds 7-19U 

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

:}. ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUAN1CA AVE. Tel, YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUAN1CA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 8-3572 

1646 WEST 46th STREET 
LEONARDAS A. EŽERSKIS , 

Tel. YArds 7 -07S 

Mšm-

• . W- V . .v 
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8 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, vasario 4, 1953 

IŠ ARTI IR TOLI 
— Cj>l. Romualdas Dulskis, 

iš New Haven, Conn., kovojęs 
Korėjos karo lauke, išvyko į 
JAV. Romualdas Korėjoje ėjo 
elektros skyriaus vedėjo parei
gas 536 inžinerijos kuopoje. La 

X Dievo Apvaizdos parapi- kai sėkmingai jis dirbo elektros 
jos bažnyčioje 40-ties valandų j generatorių įmontavimo ir sin-
atlaidai prasidės vasario 8 d. ' chronizavimo bei jvairių kliūčių 
lo vaJ. ryto ii- baigsis vasario pašalinimo srityje. Kaip geras 
10 d, iškilmingais mišparais tos rūšies specialistas skraidė 
7:30 valandą vak. Pamokslus i Koje Do salą ir kitas apylin-
sakys: sekmadieni vakare — jkines vietas, ten esančių trū
kiui. J . Vyšniauskas, pirmadie-. kūmų pašalinti, 
nį rytą — kun. A. Stanevičius, __ Senosios kartos lietuviu 
o vakare - kun. J. Kuprevi- v e i k g j a s Kęstutis Šukys yra iš-
čius, MIC, antradieni rytą — ' r i n k t a s Clevelando lietuvių ban 
kun. W. Urba, o vakare, užbai- k o d į r e k t 0 r i u m i . Iki šiol p. K. 

iant atlaidus vyskupas Vin- š u k y s t a m e p a t b a n k e tarnavo 
centas Brizgys. k a i p o bankinių reikalų specia-

Kun. A. C. Martinkus, para- ] į s t a g 
pi jos klebonas, ypatingai rūpi
nasi, kad atlaidai gražiai pasi- ~ S u z a n a Shalnienė, Lietu-
sektų ir žmonės gausiai daly- v o « & a r b ė s k o n s u l ° Bostone 
vautų. Parapijos didysis cho- ž m o n a > grįždama iš VVashing-
ras, vadovaujamas vargoninin- tono, per Amerikos Balsą į Lie 
ko Kosto Gaubio, giedos per su ^ v ą perdavė savo įspūdžius iš 
mą ir mišparus. j Eisenhowerio inauguracijos iš

kilmių. 
X Jonas Stankaitis, Lietuvių 

Vasario 16 gimnazijos mokinys, 

Ponia, kuri rėdo vaidilutes 
Apie lietuviškas lėles, Žalčio drabužius, architektūrą 

ir kitus dalykus 
Plati lietuviška talka buvo su 

daryt", organizuojant sukaktu
vinį Miko Petrausko k fu y bos 
išpildymą "Draugo" koncerte. 
Į tą darbą leidosi {traukiama ir 
architekte Stefanija Statkevi-

ėmė gruodžio ir* sausio mėne
siu:;. Siuvo pagal dail. J. Dap
kaus s J darytus projektus. Da
bar ji vėl daug'au atsiduos savo 
s.'i('Ui art imesnėm darbui — 
prie jvairių planų ir apskaiėla-

CHICAGOS ŽINIOS 
Areštuoja nemokančius Areštuoja įtartinus moterų 

KAS, KĄ IR KUR 

c'utė - Trašk'enė, tremtyje tu- vimų darymo. 
rėjus». lietuviškų lėlių dirbtuvę.' - Kokios dabar perspektyvos 

pabaudų 
Chieagoje, pasirodo, esama 

net 20,000 automobilių vairuo
tojų, kurie nekreipė reikiamo 
dėmesio į policijos uždėtą pa
baudą ir gavę, v& dinamą, tikę-
tą — nesumokėjo. Dabar Jsteig 
tas specialus biuras su 10 de* 

skriaudėjus 
Teisėjo patvarkymu areštuo

tas A. Hanrzel, 26 m., kurs šau 
kiamas į teismą, neatvyko. Dėl 
jo skundėsi vieną moteris, kad 
norėjęs ją nuskriausti, 

Policija suareštavo ir L. 
Meade, 42 m. vyrą, kurs 16 
metų mergaitę vargino dažnais 

— Studentu kvartetas atliks 
dalį programos studentu vaka
re vasario 7 d. Lietuvių Audi
torijoje. Kvartetui akompanuos 
Balio Pakšto kapela. 

— Knights of Columbus 4th 
degree Club Drill team šiandien 
(vasario 4 d.) 10 vai. vak. ruo
šia raffle kilniam tikslui Mar-

% 

tektyvų, kurie jieško tų nubaus 
Ji gimus'. Vilniuje', gyvenusi! lietuviam- architektams Ameri- t ų ^ a i r u o t o : i y .. i r ' s u r a d e Juoa> I telefono šaukimais. Atiduos j) į ąuette Hali, 6908 So. VVestern. 

Kaune, Lietuvos universitete iš- koje, paklausiau j ; : , aplanke - : a r , ? j a ' f1 J1f P a b a u d o s n e r a ! ištirti psichiatrui ir, pagal nau- Visi kviečiami š šį puikų paren 
ėjusi inžinieriaus - architekto" vieną vakarą. \ W ^ ' J ^ k t v ™ panaudo v j ą seksualinių kriminališkų psi-
kursą, dabar Chieagoje dirba! - G a l i m a rasti darbą s a v o j įa ^ l e i ^ knygas, sąrašus mc, c hopatų įstatymą, gali jį už-
braižykloj,, daugiausia - pla-j ar bent a r t m o j srity. Kiek ten-! **į <! g 1 1 l * k l ^ n a m ^ ! ^ r y t i į kalėjimą. . ' , . .» r . , . . • , . ., . .. J ., . . . . . . šias dujas. Sulaikytojas vairuo-nu detales ir išskaičiavimus ka-ika išgirst; amerikiečių Įstangos t . .. b f i { . u a l c i s t a q u ž ... Q . .. . . . . 
sykių įrengimams. | labai patenkintos mūsų inžinie- J g J ^ ^ į P ^ & W i f l * Š ° i e n ° s k " a u d e > U S 

Siuvimo ją daugiausia išmokė nu bei architektų darbu, n 3 s l i r $ 2 0 Q g a u s i ' o mįneByZ , a . Į Keturi vyrai pasikvietė tak-
mūs'škh; turimas geras pasinio- j baudos vairuotojams už nes-lai. į s>- ""važiavo iki 38 gatvės ir 
» » . . * . „ * « . *.»,. , . v i s k a s , k y m ą t a i , y k l j ų b u v o mitMjVermon ave. ir, atėmę iš šofe-

net 115,000 atvejais. ! ^ 0 Wl išmetė iš automobilio. 
Šoferis tuojau nuvyko į poli 

Moters lavonas upėje 
Iš upes ties Wacker dr. ir 

vargas Vokietijoje. Savo darbą 
išplėtė suorganizuodama lėlių 
dirbtuvėlę, kurioje buvo gami
nami ir odos dirbiniai, kaip pini 

— Pr. ir V. Rudzinskai, iš 
Maspeth, N. Y., neseniai minėjo 

šiomis dienomis atsiuntė ilges- 2 5 metų vedybinio gyvenimo 
nį padėkos laišką Chicagos Lie- s ukaktį . Ta proga Truncai 
tuvių Vyrų chorui už pasiųstas j i c m s s u r e n g e staigmeną, 
dovanas praėjusių švenčių me- i , , _ . . 
tu. Tarp kitko jis rašo, kadi ~ **- ******* * J * 
„mūsų gyvenimas čia likusių | š e i m a P r i e š » > J | savaičių at-

' Vokietijoje nėra pavydėtinas, v y k o i š Australijos ir apsigy
veno Brooklyne, N. Y. 

— Bronius Kulys, New York 

Stefanija Traškienė 

bet aš manau, kad Amerikoje 
doleriai irgi nesisvaido, tuo la
biau, kad juos reikia savo pra
kaitu uždirbti". Jis džiaugiasi 
nepaprasta galimybe, kad gali | 
mokytis ir kad ki.da nors bus 
naudingas savo tautai. Be to, 
Jonas Stankaitis priklauso a-
teitininkų ir skautų organiza
cijoms. 

veikėjas švietimo srityje, kurį ; savaitę, bet jų buvo kelios dar 

ginės, bloknotai. Tai buvo Dil-
lingene. Lietuviškos lėlės buvo 
daromos rūpestingai. Vieną jų mas jaunajai kartai dėl studijų? 
padaryti žmogui užimtų ištisą! —Jeigu tik turi palinkimą ir 

Simas. Žinoma, dabai 
daugiau krypsta į karo pramo
nę, taigi kitokių darbų, ku
riems mūsiškiai, yra daugiau 
pasiruošę, mažėja. 

— Ką jūs manote apie gali
mybes statybai panaudoti lie
tuvišką, stilių? 

— Mūsiškių statybon įvesti 
kaikuriuos tautinius elementus, 
labai galima ir pageidaujama, 
tačiau pati statyba čia daugiau 
standartizuota ir moderni, ne 
visus mūsų norus būtų galima 
pravesti, net jei ir turėtume 
pilnai sukurtą ir išvystytą sa
vąjį stilių. 

— Koksai būtų jūsų patari-

gimą. 
— LRK Federacijos 26 sky

riaus (Bridgeport) narių susi
rinkimas šaukiamas šiandien 
(vasario 4 d.) 7:30 vai. vak. 
šv. Jurgio parapijos salėje. Na
riai ir kiti prašomi atvykti į 
susirinkimą. Valdyba 

— Marquette Park Tėvų Ma-
ei jos 's toiT Policija "jį "įsisodino r iJo n ,> Bendradarbig 5-tos kuo 
į automobilį ir išvyko jieškoti 
piktadarių, šoferis, pamatęs du 

Dearborn gatve ištrauktas ge- v y r u t i e s r e s to ranu , atpažino ir 
rai apsirengusios moters lavo- ; policija juos areštavo, 
nas. Vandeny ji išbuvusi 4-5 

laiką sirgo. 

X Alice Stephens, „Meno 

bininkės, darbą pasidalindavo. 
Per savaitę padarydavo apie 30 
lėlių, taip pusantros pėdos augs 

ansamblio" vedėja, perstatys čio. Ne vieną jų gavo dovanų 
,,Miko Petrausko dainų vaiz
dus" vasario 8 d. 4 vai. per 
„Draugo" metinį koncertą Ash-

koncertuoti atvažiuoją chorai, 
UNRRA-os pareigūnai. 

Atvykusi į Chicagą architek
tė Šv. Kryžiaus bažnyčioje susi
tuokė su mechanikos inžinieriu
mi Aleksandru Traška. Domė
damasi daugeliu sričių, ji la-

. land Boulevard Auditorijoje. 
X Birute Keniesaite g y v e - | K o n c e r t a s b u g t i k r a i ^ 

nanti Marąuette Parko lietuviui ^ , a u k i a m e d b l i . 
apylinkėje, šiuo metu baigė • A 
comptometry mokyklą ir pra- ' I , . . . . , , . . 
, . „ , . , , , , i . i i ? i . Y w rkn..^n \i<»wi»Lk..s/...-.42 Si. v m o balsą pas A. Stephens. Kai 

dėjo dirbt didelėje jsta.goje ce X Onute " J I S I I ^ " D r a u S ° " k o » ^ r t a s n a « " 
kių skyriuje. Džiaugiasi jsigiju- k . Garm ute, studentes skau • architekte 
si naują specialybę ir puikiomis tės, puikiai vadovavo kavinei J^gime auKreie mūsų arcmteKtę 
darbo sąlygomis. Lietuvoje ji akademiniame kaukių baliuje P " " š o P™ ^ m ų - 2 m « h m a - J u s tun te puikų papuoSa 
studijavo literatūrą ir kalbas. < Viking'o salėje. Gerai pavyku- J o s sugebėjimus Al.ce Stephens lą, pratariau 

šiam kaukių' baliui daug pasi- & i r i * " "** i kostiumų siu 

galimybių — būtinai studijuoti. 
Kokias žinias įgis — galės pa
naudoti Lietuvoje, žinios žmo
gų neslegia, ant pečių jų nerei
kia nešioti, o ateityje jas daug 
kur galės pritaikyti. Studijuo
ti — kas tik gali! 

— Jau taip įprasta, kad kal
bantis klausiama ir apie inter-
view duodančio planus... 

— Ką gi, mano artimiausias 
planas tai rūpestingai išauginti 
naujagimę dukrelę... 

Bekalbant ant jos kaklo suži
bėjo auksinis kryželis. 

X Kun. dr. V. Atkocius,, d a r b a v o c , y t i g , n a r i a i . 
MIC, TT. Marijonų kongrega- j A V e n g r i g > A s t e p a i t i S ) j . 
cijos šv. Kazimiero provincijos K a r k l v M i k a i a v i č i u s i r S i a 
JAV provinciolas, vakar išvyko v i n s k a g 
į Thompson, Conn., vizituoti 
Marianapolio TT. Marijonų na- ' X Helen Kai, Mrs. Ona Hil-
mo, vėliau vyks į Niagara bert, Mrs. Paulina Draugelis, 
Kalis. M r s « Ida Kūlis, Mrs. Mary Ve-

želis išvyko į Dayton, Ohio, 

vimą. Pasiuvo drabužius pen
kiolikai vaidilučių, vaidilai, dai
niui, Kęstučiui, Birutei, Žalčiui, 
piemenukui. Tas darbas jai už-

— Tai ne papuošalas, tai sim
bolis to, kas įvyko anuomet, ir 
to, ką jaučiame, kuo gyvename 
dabar, - atsiliepė architektė. 

J. Pr. 

ŽINIOS IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
X Stasys Stepulionis, kun. B. p a g d r J u r g | B l o ž | f a į y C h Sp i r i ami l e n k t y n i a u t i , k a d nosios žvaigždės44 baldų fabri-

Dagilis ir kiti, gyveną Detroite, R a l š v o g e r | J o s t e n i š b u s 1 0 , d a u g i a u i švež tų į RytUS k a s Pagamino ir pasiuntė Mask 
Mich., rengiasi atvykti į „Drau 
go" koncertą, kuris įvyksta va
sario 8 d. 4 vai. p.p. Ashland 

dienų. Kaip žinoma, Sov. Sąjungo-
X Rašytojas Vincas KrSve Je geležinkeliai yra pavesti pri-

von namams įrengti baldų už 

savaites. Buvo pranešta visoms 
šeimoms, kurios buvo raporta
vusios apie dingimą mergaičių 
iš jų šeimų. Visų atsakymai 
buvo, kad jų šeimai skenduolė 
nepriklausė. Lavonas 17-25 me 
tų moters. Jokių užpuolimo žy
mių nėra. Tvarkinguose jos 
drabužiuose nerasta jokių ženK 
lų, iš kurių būtų galima ją at
pažinti. 

Keis mokyklų tvarką? 
Chieagoje studijuojamas pla

nas įvesti į mokslo metų ketvir 
čių sistemą ir mokslą tęsti iš
tisus metus, ir vasarą. Gabes
nieji moksleiviai mokslą baigtų 
greičiau, imdami visus ketvir
čius. Tėvai, bet ne mokytojai, 
nuspręstų, kuriuos ketvirčius 
kiti vaikai mokyklą lankytų. | sis tyrinėtojas D. Gallagher. 
Šiam planui tirti sudaryta ko- | 
misija. Mokyklų direkcija ai-J Po $ 1 0 0 iŠ g i r tų 
kreipia dėmesį, kad kurie tik 
miestai bandė tokią sistemą į- t u s automobilių vairuotojus, 
sivesti, nuo jos atsisakė. j Neseniai tik per vieną dieną 

- ~— jehieagos teismai aštuoniems 
mybos mechanizavimas"), tik u ž d ė j . Q p o $ 1 0 Q p a b a u d o s i r 
„kolūkiečiams palengvinti dar- m ė n e s i u i a t e m e - šoferio leidimą, 
bui išrasta apie 1,600 naujų ma j 0 v i e n ą n u b a u d § kalėjimu — 
šinų. Viso per praeitus metus , 3 0 d i e n ų # 
užregistruota 700,000 naujų at- j 
radimų ir išradimų. Vien 1951, N e l a i m § j e 2 u y k a 
m. už atradimus gavo Stalino, ^ w J 2 2 I ^ 

premiją 1,300 novatorių, ra- ! ž i u o d a m a s a u t o m o b i l i u 
cionalizatorių ir mokslininkų . 
Nors tie sovietiniai liaupsini-

Daug automobilio nelaimių 
Praeitais metais Chieagoje 

susisiekimo nelaimėse žuvo 454 
žmonės. Kiekvienam 10,000 į-
registruotų automobilių-sunkve 
žirnių išpuola 5.2 užmušti žmo
nės. 

Visose JAV-se 1952 m. buvo 
automobilių užmušta 38,000 
žmonių, žuvusių procentas Chi
eagoje didesnis, kaip kituose di
džiuosiuose JAV miestuose. 

P r i e š k y š i n i n k u s 
Nusikaltimams Tirti komite

tas dabar daug gauna praneši
mų iš piliečių apie miesto pa
reigūnų iš jų išreikalautus ky
šius. Gautus telefoninius prane
šimus ir laiškus tikrina vyriau-

pos metinis banketas ir progra
ma įvyks Šv. P. M. Gimimo pa
rapijos salėje kovo 15 d. 

— Bridgeport Tėvų Marijonų 
Bendradarbių kuopos metinis 
banketas ir parengimas įvyks 
šv. Jurgio parapijos salėje ko
vo 1 d. 

— šv. Kazimiero Seserų Rė
mėjų 2 skyriaus susirinkimas 
šaukiamas vasario 6 d. tuojau 
po pamaldų šv. Jurgio parapi
jos salėje". Visos narės kviečia
mos į susirinkimą, nes reikės 
aptarti svarbius klausimus. Lau 
kiame ir naujų narių. 

Valdyba 

»»j Dainavos" ansamblis šių 
metų kovo mėn. 15 d. duos vo
kalinį koncertą Maria High 
School (California ir 67 gatvių 
kampas), o ne 8-th teatre, kaip 
anksčiau buvo žinutėje rašyta. 

Šio koncerto metu bus išpil
doma c. Sasnausko kantata 
Broliai" ir lietuviškos dainos. #• 

— Misionierius tSvas J. Bru-
Kaskart kiečiau griebia gir- jžikas, S. J., neseniai grįžęs iš 

Urugvajaus, vasario 4 d. (šį 
trečiadienį) 7:30 vai. vak. ro
dys įdomią filmą L. Vyčių sa
lėje, 2453 W. 47th Str. Misio
nierius taipgi papasakos apie 
Urugvajaus lietuvių gyvenimą. 
Visi kviečiami. Rengėjai 

Auditorijoje, Chieagoje, 111. dėkoja autoriui kun. J. A. Ka-j žiūrėti karinėms įstaigoms. Ta 
raliui už knygą „Sūnus palai-; Pati sistema pritaikyta ir Lie-

X V. Adamkavičius išvyksta j d ū n a g U > k u d o s i š l e i d i m u p a s i J tuvoj. Lenktyniaudami su Vor-
į Illinois Universitetą Urbanon,, r Q p i n o L į e tuviškos Knygos Klu kutos ir kt. geležinkelininkais, 
111., kur tęs statybos studijas,; b f t g C h i c a g o j e < taip pat Lietuvos geležinkelinin 
kurias numato baigti 1954 m.| . wm^Mmm kai nutarė padidinti traukinių 
Jo žmona iš Chicagos išsikelia. X Dipl. ekon. Br. IMŠČiunas t o n a ž ą M ž i m o i t į 
į Rockford, 111., kur ji dirbs vie gyvena Amsterdam, N . Y ir TuQ b _ d u ^ r u o ž e t a * K a u < 

bendradarbiauja „Drauge". Dir
ba karo pramonėje. Pasilgsta 
„Draugo", ypač kad visuomeni
nis gyvenimas Amsterdame nė
ra labai gyvas. 

noje laboratorijoje. 

X Vytautas Galvydis, gyve
nąs 911 W. 33 Str. išrinktas 

^Bridgeporto Susivienijimo (LR-
KSA) skyriaus sekretorius, vie 
ton Alekso Budrio, kurs iš šios 
kolonijos išsikėlė. 

X A. Dundulis, LKD Chica
gos skyriaus vicepirm., šian
dien, vasario 3 d., per Margu
čio radiją apie 9:20 vai. vak. 
skaitys paskaitą tema „Gimtoji 
kalba, tėvai ir vaikai". 

X S. Staniulis, „Draugo" iš
nešiotojas Marquette Park ko
lonijoje, susirgo, todėl dabar 
marąuettparkiečiai „Draugą" 
gauna per paštą. 

X Steponas Juodvalkis, vie
nas iš Lietuvių Auditorijos nuo 
mininkų, vasario 2 d. tapo JAV 
piliečiu. 

X Pet ras Baužys, šv. Jurgio 
parapietis, ruošiasi susituokti 
su Gražina Dimentyte, šv. An
tano parapiete, Cicero, SI. 

no ir Vilniaus — giriamasi — 
buvę nuvežta „virš plano 25,000 
tonų liaudies ūkio produktų", 
šią mintį ypač remias Vilniaus 
garvežių depo viršininkas Chro 

X Moteriški rudi batai ir vy- i mastovas. Klaipėdos ruožo ge-
riškas mėlynas šalikas yra ras- j ležinkelininkai už „pasižymėji-
ti akademiniame kaukių balių- j mą" vėl gavo pereinamąją 
je Vikingo salėje, šių, daiktų sa ' raud. vėliavą, 
vininkai prašomi skambinti te- Į Nuo jų įpareigotos neatsi-
lefonu: WAlbrock 5-6716. l i k t i ir Kauno laivų remontf 

X J . J . Aukškalnis, iš Gary, dirbtuvės, kurios pasiuntė Do 
Ind., dabar vieši pas gimines n°-Volgos kanalo statytojams 
Los Angeles mieste, Calif., 4 *>uksyrinius laivus ir stato 

350,000 rublių. Jam taip pat j suminėtas tik 2 kartus, Stali 
įsakyta paruošti baldus Kolont i nas 10 kartų, penkmečio pla-
siskaja aikštės daugiaaugščiui nas 7 kartus, 19-as KP suva

žiavimas 5 kartus, „ekonomi
nio socializmo problemos SS
SR" 2 kartus, imperialistai 2 
kartus ir kapitalistai 12 kartų 

namo 
atostogų, susidūrė su sunkveži
miu ties Cicero Foster ir buvo 

. , , . . užmuštas. Iššaukti ugniagesiai 
rai sovietiški, v.sdelto autorių* U ^ ^ k o k i a s 1 0

S
m i ° u č i ų , 

pasirodo santūrus, n** LantaM kol ištrauk§ jo „ ^ „ po gu. 

mai, švelniai tariant, atrodo tik 

triuškinto automobilio. 

viešbučiui. 

a* Nuplaukė 50 metrų su 
granata rankoje" 

Bolševikai giriasi, kad niekur 
nėra gerų sportininkų kaip jų ! 

krašte. Ten net ir senukai mu
ša sporto rekordus, nes, sovie
tinio mokslininko Pavlovo tvir
tinimu, reguliariai sportuodami 

— Klaipėdoje Šiuo metu ligo
ninėse esą 1299 lovos. Per penk
metį numatoma dar pridėti 421 
Klaipėdos rajono kaimo ligoni 
nėse esą tik 72 lovos, bet pei 

Septinta mergaite 
Drabiks šeima, gyvenanti 

7609 St. Lawrence ave., susi
laukė septintos dukrelės. Kai 
jie vedėsi 1941 m., sakė, kad 
norėtų savo namuose turėti 10 
mergaičių-dukterų. 

I TALKįf 

Vilnius tarp audru Susirgo meras 
Influenza pagriebė ir kaiku

riuos miesto pareigūnus. Pats \t* spaudoje ir skaitytojus pa-
_ . T , n j-T • j '-". sieks prieš Velykas, 
meras Kennelly del jos turėjo j / 
kurį laiką pasilikti namie ir gy- V U l l i u s t a r P • • * * v l l n i e č i o 

dytis. 

$3 milionų fabrikas 

rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, 
arti 500 psl., iliustruota mūsų 
dailininkų kūrinių reprodukcijo
mis, V. Augustino nuotraukomis, 
dokumentuota žemėlapiais, statis-

Motorola, Inc. pradėjo sta- tikos lentelėmis ir šimtais pavar
tyti trijų milionų dolerių ver- i džių, surištų su Vilniaus krašto 

nese esą im .« iuvu», u^ t™ l t g t e l e v i z i i o g f a b r i k f l į h i - u i i - IMUVių veikla, laimėjimais ir ne 
penkmetį numatoma padid in t , įf8 t e l e v i z l J 0 S t a b r i k ^ Franklm l a l m e m

4
i s # 

gali pasiekti 100 m. amžiaus. i k j 4 0 0 g v ė k š n o j e n u m a t o m a ' P a r k e ' 
Vilniaus radijo sausio 19 d. p r a j l 0 Q l o v ų d ž i o v i n i n k ų sanatorija 1 
nešimu, drg. Lepesinskaja, no-, v i s a m e Klaipėdos rajone esą I D Ė M E S I O 
rėdama gauti Vorošilovo spor- ' a p i e 3 0 0 gydytojų ir 916 kito 

džiaugiasi gamtos grožiu ir pla 
tina spaudą. 

dar vieną Turkmėnijai. Viskas 
pagal planą... Gėrybės | Rytus 

X J . Audėnas, Lietuvos Lais s o a l enktynių būdu siunčiamos 
iv. UI*-.. T tmtmmmvm.*. 2 1- »T' l 

vės Komiteto narys, praeitos sa ir kitų Lietuvos įmonių. Vii-
vaitės pabaigoje lankėsi Chica- j n i a u s r a ( U > P i e š i m u , Vil
go j e > niaus miesto baldų gamintojai 

x ' Algirdas Brazis, Metropo- j a u ^ k ^ 1 9 5 2 m - P lan^» »*** 
litan Operos solistas, vasario p l a n o " P a s i u n t g didelį baldų 
7 d. dainuoja Rigoletto opero- k l e k | »Maskvos dangorai-
je, kurią Metropolitan Opera ž l a m s " apstatyti . „Neries" fa-j liui, kad jie pirmieji ne tik .vis-

to medalį, nuplaukė 50 m. su 
granata rankoje. Jai jau 64 m. 
amžiaus". Per Vilniaus univer
siteto sporto salėje įvykusias 
stalo teniso varžybas tarp Vil
niaus ir Kauno miestų koman
dų laimėjo Vilniaus miesto ko
manda santykiu 10:5. *>er Vil
niaus „Žalgirio" dviejų dienų 
slidinėjimo varžybas Pedagogi
nio Instituto studentai įveikė 
Vilniaus Universitetą. 

Bolševikiški pagyrai 
Spvietai giriasi visam pašau-

medicinio personalo. 

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

LAISVĘ GINANT, 

Metinio dienraščio DRAUGO 
koncerto biletus galima gauti 
pas sekančius platinto jus : Mar
ąuette Parke pas DRAUGO iš- tiesčiua. besisielojančius Vilniaus 
nešiotoją St. Staniulį, 6651 S. p r a e i t i m i i r a t e i t i m i ' k v i e č i a l t a l" 
Talman ir Kartano vaistinėje, 

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

Autorius ir leidėjas visus tau-

2548 W. 69th S t ; BrightonPk.: 
pas DRAUGO išnešiotoją P. 

ką. 
Knygos kaina 5 doleriai. 

suprasi anuometinį lietuvių tau- JGubistą, 4355 S. Mozart St ir 

X P S ^ n i u s k S L & & I P ^ y ' < » " r a u t u m e , « » ' » 

stato 229-tą kartą. brikas giriasi davęs „virš pla 
no" didelį kiekį radiatorių ir 

X Sofija Puniškione, 2605 pasiuntęs jų Stalingrado hid-
W. 43rd Str., serga, gydosi na Įroelektrinei tiek, kiek ta buvo paskelbti Artolevskio straips 
n u e # pareikalavuai. Kauno „Raudo- ny „Tarybinis mokslas ir ga-

ką atradę, bet ir išradę. Vii 
niaus radijo 1952 m. gruodžio 
12 d. pranešimu (tie duomenys 

ki dovana jaunimui. Neišsemiamas 
baltinis, paskaitininkams. 

Knyga parašyta gyva kalba, pa 
traukli, kaip nuotykių* romanas. 
Dr. L. Bistras savo įžangoje ją 

Būkite garbės prenumeratoriai. 
Užsisakiusiųjų knygą iki vasa

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
munas krautuvėje, 4524 South vienu iš »šių adresų: 

TERRA, 748 W. S3rd Street, 

Talman; Town of Lake: O. Ne-

VVood ir St. Metriko krautuvėj, 
1804 W. 47th St.; 18-oje kolo-

puikiai įvertina. 200 psl., kaina j n i l o j . I m r i s e k krautuvėje, 1734 
Užsakymus su pinigais siųskite: I S. Union; Clceroj: Community 

D R A U G A S , I vaistinėj, 500 W. 16th Street; 
2334 So. Oakley Ave. (Bridgeporte: P. Smito krautn-

CMcago 8, 111. Veje, 901 W. 33rd St. ir Kar-
Užsakytos knygos pasiunčiamos velio krautuvėj, 3249 S. Hals-

Pafitu, t e d g t r e e t | 
(BSSBR aaaaMB 

Chicago 16, UI. 
J. Cicėnas, 3421 — X St., 

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

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

nuoširdžiai prašomi prisidėti prie 
šio bendro darbo. 

Autorius ir leidėjas 


