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saugumo ir taikos klausimais. 
Studijos apie žmones 

Savo septintąją sesiją pradė
jusi sausio 19 d., JT Ekonominės 
ir Socialinės Tarybos gyventojų 
reikalų komisija darbų plane tu
ri šiuos klausimus: socialinę pa
dėtį, jos vystymąsi, gyvenimo 
standartą, gyvenamų aplinkybių 
įtaką gyventojų prieaugliui, mir 
tingumui, tuo klausimu pareng
tinas statistikas ir t.t. 

Vienbalsiai nutarta parengti 
taisykles, pagal kurias visose JT 
priklausančiose valstybėse būtų 
vedama gyventojų natūralinio 
judėjimo registracija. Tuo tar
pu, kai JAV atstovas Conrad V. 
Tauber apgailestavo, kad JT De
mografinis Metraštis parodęs, 
jog daugumas šalių tokių žinių 
iš viso nepatiekė, o kitos patie
kė tokia forma, jog negalima su 
prasti, Sovietų Sąjungos atsto
vas Timon Riabuškin siūlė, kad viltingai "rengiasi "vasario 24 d. 
prie tų pranešimų būtų prideda- j prasidedančiai antrajai šios se-
ma ir gyventojų tautinės arba; s ijo s d a l i a i > n e s y r a tikri, kad 

Jungi Tautų sesijos laukiant 
SALOMĖJA NARKEL1ŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose 
JUNGTINĖS TAUTOS. — Visu tarpušvenčiu čia posėdžiau

jama ir kalbamasi pasaulio ekonominiais ir socialiniais reikalais. 
Tuo tarpu spėjo pasikeisti ir JAV atstovybė prie JT, įnešdama 
kaikurių naujų vėjų. 

O žmonės, pavieniui ir ekskur — — — — — - — — - ^ — — 
sijomis, lankosi šioje pasaulio J A V i r v i s o P a u l i o spaudoje 
valstybių sostinėje, kurioje ne- nemažai eilučių jau buvo prira-
trukus vėl užvirs karsti ginčai š v t a a P i e J* n u o t o laiko> k a i $* 

čia pasirodė vienoje rankoje lai
kydamas savo kredencialus, o ki
toje apie 1,000 anketų sekreta-
riato tarnautojams amerikie
čiams skrininguoti. 

Susipažinęs su JT veikla 

Lydimas gen. sekretoriaus 
Trygve Lie, JAV ambasadoriaus 
Gross, kuris čia anksčiau buvo 
viena stambiųjų figūrų, ir kitų, 
jis aplankė visus JT rūmus, spe
cialiai domėdamasis meditacijų 
kambariu, apie kurį buvo jį pa
siekę kalbos, kad jis yra labiau
siai svečių, bet ne diplomatų lan
koma vieta. Ir nuo to laiko jis 
čia jau labai dažnai lankosi, pir
moje eilėje rūpindamasis persi
joti visus nepatikimus amerikie
čius, dirbančius „tame stiklinia
me name". 

Iš ambasadoriaus Lodge pa
tyrę JAV kursą Jungtinių Tau
tų atžvilgiu, daugelis delegatų 

Ūkininkai prezidentūroje. — Future Farmers of America organizacijos delegacija, atvykusi pasvei
kinti prez. Eisenhowerį 

etninės grupės nurodymas. Bet 
jam pasipriešino Meksika ir Pe
ru, tvirtindamos, jog tai liečia 
tik pačią Sov. Sąjungą, bet ne 
kitas valstybes. Pasiūlymas ne
praėjo. 

Sovietams nepraėjo nė antra
sis pasiūlymas, kurį jie piršo, 
kai JAV atstovas Roy V. Peel 
siūlė, kad visuose uostuose būtų 
įrengtos automatinės mašinos, 
kuriomis būtų tiksliai suregis
truojama visi į kraštą atvyks-
tantieji ir išvykstantieji kelei
viai. Tokiu būdu lengvai galima 
būtų surinkti gyventojų migra
cijos duomenis. Šitam planui pri 
tarė ir britų atstovas. Tada Ria
buškin ir Ukrainos Krivicki siū
lė, kad } statistinę blanką būtų 
įtrauktas klausimas, liečiąs ke
leivio socialinę padėtį ir jo mi
gravimo priežastis. Pasiūlymas 
atmestas. 

Statistikos komisija savo po
sėdžius pradėjo vasario 2 d. ir 
tęs porą savaičių, svarbiausia 
aptardama bendrus nuostatus, 
pagal kuriuos visos valstybės 
teiktų JT žinias apie ž. ūkį, pra
monę, prekybą, gaminių savikai
ną ir kt. Tuo pačiu laiku posė
džiauja ir specialus komitetas 
tarptautinės prekybos reikalais. 

Nauja JAV šluota stiklo 
rūmuose 

Tokiu gana ramiu laikotarpiu 
posėdžiuose, pačiose JT nebuvo 
visiškai ramu, o svarbiausia dėl 
dūmų, kurie graužia akis, kai 
pradėta komunistus smilkyti iš 
sekretariato. Bendra tarnautojų 
savijauta tebėra labai prislėgta, 
o žurnalistų lentoje vietoje skel
bimų, kurie anksčiau kreida bū
davo įrašomi, pranešant apie po
sėdžius ar spaudos konferenci
jas, dabar įlipdyta ištrauka iš 
vieno skandinavų laikraščio, ku 
riame jo atstovas iš JT rašo: 

„Sėdžiu viename New Yorko 
restorane, o prieš mane senyvo 
amžiaus ponia. Ji laukia pada
vėjo, aš taipgi. Nesulaukdama, 
ji ima mane kalbinti, o kai jau 
gerokai įsišnekėjus paaiški, kad 
dirbu JT, ji tiesiai ir klausia: — 
sakyk, tamsta, nuo kada esi ko
munistas?" 

Dar neseniai pats spaudai ra
šęs iŠ įvairių svarbių politinių 
konferencijų, naujasis JAV de
legacijos šefas Henry Cabot Lod 
ge dabar jau duoda kitiems me
džiagos apie ji rašyti. Tikrai 

naujasis JAV prezidentas Jung 
tinėms Tautoms skiria daug dė
mesio. 

Ir pačiam Lodge Jungtinės 
Tautos yra gerai pažįstamos, nes 
jam jau anksčiau buvo tekę su 
jomis susidurti. 1950 m. Lodge 
buvo JAV delegatu penktojoje 
JT sesijoje ir atstovavo savo 
kraštą įvairiausiomis progomis 
— tuo metu, kai buvo svarsto
mas Sov. S-gos „taikos" klausi
mas, kada jis ypač pagarsėjo sa
vo kalba, iškeldamas sovietų vei 
dmainiškumą. 

Prieš tai Lodge buvo respubli
konų senatorium iš Massachus-

Kun. J. Simonaitis 
palaidotas 

ELIZABETH, vas. 10. — Va
kar palaidotas Elizabeth, N. J., 
lietuvių parapijos klebonas a.a. 
kun. Juozas Simonaitis, miręs 
Chicagoje vasario 4 d. 

Laidotuvių pamaldas atlaikė 
kun. J. Valantiejus, Waterburio 
klebonas, asistuojamas kun. St. 
Kintos (Peterson, N. J.) ir kun. 
St. Stonio. Prie šoninių altorių 
mišias laikė iš tos parapijos kilę 
kun. E. Budreckas ir kun. J. 
Dambrauskas, abu marijonai. Į 
laidotuves buvo atvykęs ir Ne-
warko vyskupas T. Boland, ku
riam asistavo prel. B. Urba iš 
Chicagos ir prel. I. Kelmelis iš 
Newarko. Laidotuvėse dalyvavo 
apie šimtas lietuvių kunigų, jų 
tarpe prel. J. Ambotas iš Hart
fordo, Conn., prel. L. Tulaba iš 
Romos, prel. Ign. Starkus, arti
mosios apylinkės klebonai bei at 
vykusieji iš toliau kun. Puido
kas, kun, Juraitis, kun. Bružas, 
kun. Geraldas, kun. Žvirblys. 
„Draugą" ir marijonus atstovą 

• U U B 

Unijos užmena atlyginimų kėlimą 
Sen. Taito pasiūlymai unijų nenuramino 

MIAMI BEACH, vas. 10. — AFL vykdomasis komitetas, su
sirinkęs kovos politikos darbo fronte aptarti saulėtoje Floridoje, 
priminė vyriausybei ir darbdaviams, kad Amerikos darbininkas 
dar negauna tiek atlyginimo, kiek jis turėtų gauti, jei derinti dar
bininko atlyginimą su produktyvumu. 

Produktyvumas yra tas kie
kis gaminių, kuriuos vienas dar 
bininkas pagamina per vieną va 
landą. Vidutinis produktyvumas 
paskutiniais metais dėl įvairių 
priežasčių (daugiausiai dėl tech
niškų patobulinimų) vis kilo 
(nuo 1949 m. iki 1952 m. pakilo 
13.2 proc), bet darbininkų atly
ginimai tokiu |>$į4 procentu neki
lo (per tą patį laiką pakilo tik 
7 proc), kas turi atsiliepti į vi
so ūkio stabilumą, pirmoje eilė
je į darbininko šeimos perkamo
sios galios sumažėjimą. 

setts valstybės ir senate ilgesnį vo provinciolas kun. V. Atko-
laiką darbavosi užsienių reikalų čius, „Darbininko" leidėjus ir 
komitete, ta proga aplankyda- pranciškonus — tėv. Bernardi-
mas Europos valstybes; dirbo 
pakomisijose, kurios rūpinosi 
Palestinos pabėgėlių, Filipinų, 
genocido konvencijos ir kt. rei
kalais. Karo metu kaip karys 
yra buvęs Italijoje, Prancūzijoje 
ir Pietų Vokietijoje. 

Pirminis Lodge užsiėmimas 
buvo žinių rašymas laikraščiams 
iš įvairiausių pasaulio kraštų: 
1928 m. aprašinėjo revoliuciją 
Nikaraguoj, 1930 m. rašė apie 
Londono konferenciją jūrinin
kystės reikalais, po to jo repor
tažai Boston Evening Transcript 
ir New York Herald Tribūne bu
vo spausdinami iš Meksikos, Fi
lipinų, Malajų, Indonezijos ir kt. 

Būdinga, kad jis yra vaikaitis 
ano garsaus JAV senatoriaus 
Henry Cabot Lodgė, senatoria-
vusio net 31 metus ir labiausiai 
ėjusio prieš prezidento VVilsono 
idėją įkurti Tautų Sąjungą. Is
torikai dėlto kaltina ne tą senu
ką senatorių, bet Wilsoną, kuris 
nemokėjo jį pakviesti taip, kaip 
prezidentas Eisenhoweris pa
kvietė jo vaikaitį. ^ 

Rūmuose ir aplinkui 
Vėliavos plakasi prieš Gene

ralinės Ansamblėjos rūmus kas
dien, jei tik lietus nelyja, o žmo
nės čia plaukia ir saulei švie
čiant ir lietui lyjant. 

nas. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių, jų tarpe matėsi ir seselės ka 
zimierietės bei pranciškietės. 
Velionies kūnas palaidotas šv. 
Gertrūdos kapinėse Woodbrid-
ge, N. J. Ten paskutines apei
gas atliko kun. J. šeštokas. Į 
kapines žmonės vyko net 75 au
tomobiliais. 

Kol bus paskirtas naujas kle
bonas, Elizabeth lietuvių para
piją tvarko kun. A. Kasparas ir 
kun. dr. J. Starkus. 

Dulles grįžo 
WASHINGTON, vas. 10. — 

Dulles ir Stassen vakar grįžo iš 
Europos ir tuojau padarė prane
šimą prez. Eisenhoweriui. 

Spaudai grįžęs pasakė, jog 
grįžo su viltimi, kad Europos ar 
mija bus sukurta ir Vokietijos 
taikos sutartys ratifikuotos. Sta 
ssen pridūrė, kad už kurio laiko 
paaiškės, jog ši kelionė turėjo 
didelės reikšmės taikai ir saugu 
mui. Abudu neslėpė, kad dar bus 
daug sunkumų. 

Vengrijoje trys 
žydai išvalyti 

Spėjama, kad AFL rengiasi 
reikalauti naujo atlyginimo pa
kėlimo milionams darbininkų ir 
tą reikalavimą parems kaip tik 
atlyginimų atsilikimu nuo pro
duktyvumo. 

Posėdžiui patiektoje ūkio ana
lizatorių studijoje teigiama, kad 
lauktina gamybos bei prekybos 
apyvartos sumažėjimo ir bedar
bės padidėjimo, jei dabar pasi
reiškusios tendencijos nebus su
laikytos. 

Sutarė įstatymų 
leidimo programą 

WASHINGTON, vas. 10. — 
Vakar pas prezidentą įvyko sa
vaitinis pasitarimas su kongreso 
vadais įstatymdavystės progra
mai nustatyti. Prezidentas pa
geidavęs, kad dabar kongresas 
svarstytų Taft-Hartley įstaty
mo pataisymą, valstybės teisių 
Havajams suteikimą ir dar vie
ną kitą mažiau svarbų, bet pra
matytą pravesti įstatymą, nes 
biudžeto svarstyti negalima, ka
dangi prezidentas dar neturi da
vinių kaip pertvarkyti buv. prez. 
Trumano biudžetą. Nutarta su
laikyti ir visas kalbas apie mo
kesčius, nes ir tuo reikalu prezi
dentas dar negali savo galutino 
žodžio tarti. 

Pažeminimo diena 
KAIRAS, vas. 9. — Prieš 11 

metų (1942 m. vasario 4 d.) bri
tų ambasadorius ir anglų kariuo 

Ko nori Stalinas per Argentiną? 
Sovietų Rusijos planai Pietų Amerikoje 

MASKVA, vas. 10. — Ne tai įdomu, ką Stalinas pasakė pa
sauliui per Argentinos ambasadorių, bet tai, kad jis pasikalbėji
mo malone apdovanojo ne kurį kitą, bet Argentinos ambasadorių. 

Kremlius nieko nedaro dėl; 
mandagumo, bet kiekvienu veiks 
mu siekia gerai apgalvoto tikslo. 
Nėra abejonės, kad Stalino pa
sikalbėjimas su Argentinos am-f 
basadoriumi turi ryšį su Mas
kvos politika Lotynų Amerikoje. 

Ji ten gali veikti ir veikia 
dviem kryptim: knisa pagrindus 
per vietinius komunistus ir įvai
riais kifois būdais stengiasi at
šaldyti Lotynų Amerikos santy 
kius su šiaurine Amerika. Šio 
pastarojo tikslo siekiama įvai
riais keliais ir būdais nuolat pa
kišant mintį, kad JAV tik išnau 
doja P. Amerikos respubikas 
ūkiškai ir todėl jos negali, tiek 
turtų savo žemėje turėdamos, 
pakelti savo žmonių gerovės. Ar 
gentina prez. Perono vadovybė
je yra kaip tik toji P. Amerikos 
valstybė, kuri šia kryptimi yra 
toli pasinešusi ir, galima sakyti, t fi bandymas 
ėmusi vadovauti sąjūdžiui, kad • • • A . . 

tikėtųsi komunistinės tvarkos 
įvedimo praturtėjusioje P. Ame
rikoje, bet kad jau artimoje atei 
tyje apsunkintų JAV-ėms priėji
mą prie P. Amerikos žaliavų, ku 
rių Maskva pati nori labai gauti. 
Šitai turint galvoje, labai su
prantamas Stalino pasikalbėji
mas su Argentinos ambasadorių 
mi ir po pasimatymo pasaulin 
paleista žinia, kad abudu kraš
tai gali labai išplėsti prekybi
nius santykius. Savo kovoje su 
Amerikos kapitalu Peronas rei
kalingas rinkų ir jas jam Mas
kva siūlo, nes ji tikisi, kad Ar
gentinos pavyzdys užkrės ir ki
tas P. Amerikos valstybes. Mas 
kva ryžosi padėti Peronui, tikė
damosi pakenkti šiaurinei Ame
rikai. 

Pats artimiausias Maskvos 

P. Amerikos valstybės atsikra 
tytų JAV kapitalistų išnaudoji 
mo ir pačios pradėtų savo tur 
tais pilnai naudotis. 

prieiti prie P. Amerikos žaliavų, 
kurių jai stipriai reikia karo pra 
monei plačiai dirbant ir kurių ji 
visgi sunkiai gauna Amerikai su 

Šitą sąjūdį Maskvai įdomu pa-organizavus komunistinių kraš-
laikyti ir plėsti ne tam, kad ji tų ūkinę blokadą. 

"Geros kloties taikliai šaudyti" 
Washingtone stipriai jieskoma naujų priemonių 

karui baigti 
SEOUL, vas. 10. — Tokiais žodžiais 8-sios armijos vadas 

gen. Van Fleet atsisveikino su frontu ir ryt perduoda pareigas 
savo įpėdiniui gen. Taylor. 
. Abidvi kariaujančios pusės 
nusiteikusios nuolaidų nedaryti, 

Svai-bų pareiškimą padarė ir menės vadas Egipte apsupo Egip 
to karaliaus Faruko rūmus tan-CIO vykdomasis komitetas, su

sipažinęs su sen. Taf to patiekto
mis pataisomis prie Taft - Hart-
ley įstatymo. Pataisos darbinin
kų vadų̂  nepatenkina, nes jose 
nesą nė šešėlio to teisingumo ir 
garbingumo, kurį buvo žadėjęs 
prez. Eisenhoweris darbininkų 
organizacijoms rinkiminei kam
panijai tebeinant. CIO įmato, 
kad sen. Tafto pataisose slypi 
net naujos prieš unijas nukreip
tos tendencijos. 

Šiandien atstovų rūmų darbo 
komisija pradeda svarstyti Taft-
Hartley įstatymo taisymą. Uni
jų atstovai bus pakviesti tuo rei
kalu kalbėti, todėl abudu didieji 
unijų centrai plačiai tuo reikalu 

kais ir įsakė paskirti ministeriu 
pirmininku Wafdo partijos vadą 
pašą Nahas, nes ėjo gandai, jog 
Farukas atiduos valdžią vokie
čių šalininkui pašai Aly Maher. 

Britai taip kietai pasielgė to
dėl, kad Romelio korpas jau bu
vo netoli Aleksandrijos ir val
džios atidavimas Egipte vokie
čių šalininkui būtų reiškęs są
jungininkams Afrikoje tikrą ka
tastrofą. 

Vienintelis karininkas, kuris 
tokiu Egipto pažeminimu tada 
pasipiktino ir iš kariuomenės iš
ėjo, buvo dabartinis Egipto dik
tatorius gen. Naguib, po 11-kos 
metų nuo ano įvykio paleidęs Fa 

VIENA, vas. 10. — Vengrijos 
radijas pranešė, kad atstatydin
tas teisingumo ministras, orga
nizavęs kard. Mindszenty ir ko-

Kaip čia apskaičiuojama, nuo f j } * 0 **$* t e i s ™ s M kitų 
sesijos pradžios rūmus jau yra "t in ių teipama, kad jis yra 
aplankę apie 400,000 svečių, ku-1 areštuotas kartu su saugumo vi
rių apie pusė yra dalyvavę ir po c e m i n l s t ™ * *jf vienu augštu 
sėdžiuose Iš to skaičiaus apie saugumo pareigūnu. Visi trys 
50,000 yra aplankę patalpas su 
vadovėmis, kurios yra tam spe
cialiai parengtos ir kalba ma
žiausiai penkiomis kalbomis. 

yra žydai. 
• Graikijos karalius atvyko 

J Angliją su privačiu vizitu pas 
karališką šeimą. 

tarėsi ir kovos taktiką nustatė. I rūką ištrėmimo keliu. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Churchill vakar pasakė, kad jo, prez. Eisenhowerio ir Sta

lino konferencija dabar jokios naudos neatneštų. 
— Buv. Harvard universiteto prezidentas Conant vakar iš

vyko Vokietijon augštojo komisaro pareigų eiti, bet yra žinoma, 
kad V. Vokietijos vyriausybė jo labai nenorėjo, nes jis yra siūlęs 
Vokietiją labai nubausti. 

— Chiang Kai-sheko vyriausybė oficialiai parėmė Kinijos 
blokavimą ir pasižadėjo dėtis prie jos įvykdymo. Formoza teigia, 
kad į Kiniją karo medžiagų jūros keliu ateina daug daugiau, negu 
kas manyti galėtų. į Kinijos uostus atplaukia laivai net tų valsty
bių, kurių kareiviai kovoja Korėjoje prieš komunistus. 

— Sen. Ferguson iš Michigan prašysiąs, kad senato užsienio 
reikalų komisija ištirtų visus paskutinių 20 metų slaptus susitari
mus su kitomis valstybėmis, kad būtų visiems žinoma kodėl jie 
buvo padaryti ir kodėl nuo jų norima atsimesti. 

todėl paliaubų derybų atnaujini
mo laukti netenka. Joms užkirto 
kelią Peipingas, siūlydamas pa
liaubas tomis sąlygomis, kurios 
buvo po ilgų apmąstymų atmes
tos, todėl nelauktina, kad JAV 
tuo reikalu savo žodį atšauktų. 

Nors Š. Korėjos maršalas Kim 
II Sung prieš kelias dienas pa
sigyrė, jog jo kariuomenė bent 
tris kartus padidėjo nuo karo 
pradžios, tačiau komunistų , pu
sėje visą fronto naštą neša Ki
nijos kariuomenė. Sąjungininkų 
pusėje dabar yra priešingai — 
visus fronto dienos darbus atlie
ka pietų korėjiečiai. 

Kai Korėjos frontas ramus ir 
nė viena pusė, atrodo, nesiren
gia jo sujudinti, diplomatiniame 
ir politiniame fronte, kurio cen
tras yra Washingtone, vyksta 
įtemptas svarstymas ką toliau 
daryti, kad III pasaulio karą bū
tų galima užbaigti Korėjoje. Yra 
daug ženklų tvirtinti, kad Kini
jos blokados ilgai laukti nerei
kės; net Mandžiūrijos bazės ga
li būti bombarduotos, jei atnau 

Sen. Taft vakar pilna burna 
pasakė, kad remia panaudojimą 
visų priemonių, kurias yra siūlęs 
gen. MacArthur. 

Stalinas teisingai 
pranašavęs 

MASKVA, vas. 10. — Vakar 
pirmą kartą ir Maskvos spauda 
prakalbo apie Formozos atbloka-
vimą ir Dulles kelionę Europon. 

Anot Pravda, Formozos atblo-
kavimas išplės Korėjos karą, bet 
tai Pravdai lyg ir neįdomu — ji 
Formozos atblokavimą ir Dulles 
kelionę naudoja parėmimui Sta
lino tezės, kad vakarų blokas su
sipeš ir subirs todėl, kad JAV> 
nori visiems užmesti savo valią 
ir visiems diktuoti. Žiūrėkit, sa
ko, nieko neatsiklausus pakeista 
politika Formozos reikalu, o Dul
les važinėja po Europos sostines 
ultimatumus davinėdamas. 

Pirmas Schumano 
plano bandymas 

LUKSEMBURG, vas. 10. — 
Nuo šiandien dienos nebėra mui
tų angliai ir geležies rūdai prie 

jinus karo veiksmus pradėtų kiš Schumano plano prisidėjusių 
tis į žemės kovas priešo aviacija. 

Clare Boothe Luce, rašytoja.. 
ir politikė, bus paskirta am
basadoriumi ItaUjoje. Italija 
žinią sutiko palankiai, nors ir 
yra rūpesčių dėl diplomatinio 
protokolo pakeitimo. (INS) 

valstybių teritorijose. Visose 6 
valstybėse sulyginti geležinkelio 
tarifai pervežamiems produk
tams; taipgi panaikintas papro
tys vietinei rinkai duoti anglį ir 
geležies rūdą mažesne kaina, o 
užsieniams — didesne. 

• Iš Kinijos sausio mėn. at
vyko į Hong Kongą 67 katalikų 
misionieriai. Dar 661 kitų tautų 
misionierių tebėra Kinijoje. 

• P. Korėjos lakūnai jau da
lyvaują Š. Korėjos bombardavi
me. 

Kalendorius 
Vasario 10 d.: šv. Skolastika. 

Senovės: Skaibutis ir Mingėla. 
Vasario 11d.: Švč. P. Marijos 

apsireiškimas Liurde. Senovės: 
Algirdas ir šviesutė. 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus. Lauktina lie

taus ar sniego. Temperatūra iki 
36 laipsnių. 

Saulė teka 6:54, leidžiasi 5:17. 
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^Rašo DR. AL RRČKUS^ 

SVEIKATA BRANGIS TIRTAS 
4204 Archer flve. Chicago 

Iš kiniečių belaisvės ištrūkus 

Vaikų bailinimas 
Motina klaidą daro, kai savo 

mano organizmas neatsparus 
atsišaldy.mui. Prašau patarti 
kaip ir kokiais atvejais vartoti-

verkiantj vaikutį šitaip baugi-1 n a « s a u l ė s " lempa. Būtų gerai, 
na: "Cit, ^neverk, antai ateina j e i § i a t e m a S v e ika tos skyriuje 
žydas su maišu — atiduosiu ta
ve jam, įsikiš ir nusineš"; arba: 
"Cit! cit! išgirs baubas, ateis 
ir suės tave"; arba: "Ar nepa-
1 
daktarą, tegul tave nuveža į 
ošpitolę ir tegu papjauna"! 

Vaikutis nutyla išgirdės to
kius baisius dalykus. Motina 
pasitenkina, kad taip pigiai pa 

parašytumėte straipsnį, kaip iš
vengti atsišaldymo po vartoji
mo "saulės" lempos. Taip pat 
prašau patarti kaip ir kokiais 

iausi žliumbęs? Ot pašauksiu. a t v 6 j a į s vartotina "infra recT 
lempa? 

Atsakymas S. G. — Apie 
kenksmingumą ir naudingumą 
kvarco lempos vartojimo jau bu 

si7ekė""užčlauptir zyzlantF vaiką. I v o r a š y t a ' Nežinantiems kada, 
Bet... bet bauginti vaikus bau- |kur, kaip ir kiek ją vartoti, tai 
bais, žydais, kipšais, kunigais \ gan pavojinga "zabova". Neat-
ir daktarais yra sveikatai labai sargiai naudojant kvarco lempą 
žalingas dalykas. Augančio vai 
ko vaidentuvė ir nervai yra la 
bai jautrŪH, jo instinktas pa 
žinti gyvenimo įdomybes yra la 

sėkmės ir pabaigai pridėjo: 
"dabar jūs esate vėl laisvi ir 
grįžtat pas savuosius. Dabar 

Anuo kart pulk. Įeit. M. B. sų amerikiečių. Bet mes tikim-. j ū s j a u v i s k ą e s a t e g e r a i „gu_ 
Voorhees atsiminimų žodžiais kad yra gėda, kad amerikiečiai p r a t ę » . "Be abejo, jis tam ti-
skaitėme, ką papasakojo pabė- turi atvykti čionai savo mįr- k ė j 0 , bet abejotina ar tie ame-

galima sugadinti akis, galima 
gauti odos ligą ir net vėžį. Kvar 
co lempą galima vartoti tik pa
gal gydytojo nurodymus^ ir gy- k į t u g k a r i u g m e g t i g i n J d u S t p a s i 

duoti, o jie jau "visus draugiš 
kai priimsią". Atrodo, kad ki
niečiai tikėjo savo žodžiais, ly
giai, kad ji? paveiks ir ameri-

"baubų" pasekmės. Net pilnai turtingos vitaminais. 

bai didelis, o noras gyventi dar dytojo stropioje priežiūroje, 
didesnis.* Pirmieji jo gyvenimo Beje, nuo jos ir kaulai pasidaro 
įspūdžiai giliai įsminga ir net ir Į trapesni, greičiau luzta. Atsar-
senstant iš pasąmonės neišdyla. : giai su kvarco lempa. 

Dažnai pasitaiko, kad jau pa- J Klausia A. J. — Prašau at- kiečių karius, 
ūgėje vaikai per miegą šūkau- s a kyt i , ar apelsinų žievės duo-, £ * • b * r i o į l e i d i m ą laisvėn, 
ja, daužosi, kiti net pašoka 1 1 L bet kokios naudos žmogaus atėjo raudonasis majoras U u ir 
i i ULA I i„ui f n ; „ l 0 . . ^ . , . . i A , n u i l išrikiuotus amerikiečius krei-
lovos ir kheda, klyk.a - tai vis orgamzmm. Girdėjau, kad labai J ^ k ] a u g ( J a m a 3 a r j i e b u v o g e . 

rai užlaikomi. Tiesą sakant, 
maistas buvo pakenčiamas (ry
žiai, kukurūzai, mėsa ir daržo
vės), bet negi duosi paleidžia
miems graužti šieną? 

— Jūs buvote gerai laikomi. 
Jūsų sužeistieji gavo visą įma
nomą pagelbą! — išdidžiai tiki
no komisaras. Tada, jis išsitrau
kė knygą vardu "Peoples Chi-
na", parašyta mirusiosios Agnės 
Smedley, kurią jis prašė vieną 
iš karių skaityti garsiai. Po to 

subrendę žmones, jei mazyste- m - i - ^ " * 
. , v •, . „. r ' . „ Atsakymais A. J. — Taip. JaJ 
ie buvo bauginami "baubais , . J . , . « ' ~ .J , . ... .." . . . . . p o n a i , suomiai ir daugelis vo kad ir netikėtų jais visvien bus J. v. . ° u ^ 
baugštus, silpnų nervų ir silp
nos sveikatos individai. 

Inteligentiška motina žino, 
kad savo vaikus bauginti "bau
bais" bei kitais niekais, yra pai 
kas dalykas ir sveikatą ardanti 
priemonė. Galima surasti gerės* 
nių priemonių numalšinti ver
kiantį ar kaprize esantį vaiku
tį. Pedagogai tvirtina, kad pas 
kiekvieną vaiką, kuris jau šiek 
tiek supratimo turi, yra savi
garbos instinktas, ir kad nei vic 
nas vaikas nenori būti "asiliu
ku". Todėl vienas žymus pėda* 
gogas pataria vaiką įtikinti 
kaip negražiai jis atrodo, kuo
met jis verkia ir kaprizijasi, pa
statant jį prieš- veidrodį. Net 
ir primityvus su dirželiu bau
dimas yra .mažiau kenksmingas 
negu bauginimas "baubais". 

Vaikučių gąsdinimą bei Daili
nimą smerkia visi gydytojai ir 
pedagogai. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

kiečių labiau vertina apelsini, 
žievę negu apelsino vidurį. 

"*m jg;~ • ̂ 2^Bg§^ i [įį 

klausia S. €J. Turiu trapius 
kaulus. Turėjau keletą šonkau
lių lūžimų, kurie negreitai gy
ja. Gavau patarimų vartoti 
kvarco "saulės" lempą (sun 
kimp). Pavartojus gavosi geri 
rezultatai. Bet beveik po kiek
vieno jos pavartojimo gaunu 
lengvą atsišaldymą, nes iš v i s o ; 1 ^ 

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

Grigaliūnaites-Lazauskienes 
3 1 3 0 So. H a l s t e d St . 

Tel. CAIumet 5-9339 
Priimami mokiniai: pirmad., antrad. 
trečiad. ir ponktad. nuo 6 v. iki 8 v.v 

• Sveikata daug priklauso 
nuo tinkamos duonos. Geriau
sią ruginę duoną gamina Bru
no kepykla, 3339 So. Lituanica 
Ave. Tel. CL 4-6376. Bruno duo 
na paženklinta lietuviškomis 
spalvomis. Pristatoma į visas 
krautuves. 

gęs iš šiaur. Korėjos ūkinin- čiai. Gi mes čia esame todėl, kad 
kas. šiuo kartu minėtas kariš-' jūs bombardavote kiniečių mies-
kis pateikia keletos amerikiečių tus, kad jūsų 7-oji laivyno gru-
pergyvenimus patirtus kiniečių pė laiko Formozą, kuri visai tei-
belaisvių stovykloje. sėtai turi mums priklausyti." 

.. .. . . . .. 1QKA Po to sekė nuolatiniai klausinė-
Čia reikėtų prisiminti 1950 .. . . * . . . 

V i i.- i • ~„u„;™-;« Jiniai, kurių neišvengė ir dabar, m lapkriti, kurto P»bai«oje ^ ne
ų

išvengia
 8

n e i vienas 
tiek amenkieiiai . tiek tf l i k * a m e r i k i e t i a b e l a i ^ v i s „ A r t u t u . 
pasaulis buvo kiek nustebinti . . z. __. , . . . ... 

v , , j j ^i L.i»ui« ri nuosavybę? Kiek turi brolių išgirdę, kad raudonieji paleidę f \ o k s t a v o c i v i i i n i s 
amerikiečių belaisvių. f ^ . | ^ f A r t u fc ? 
Buvo spėliojama, kodėl k o m u - , ^ ^ T r u m a n a s s i u n t ė k a r i u o . 

menę į Korėją ? Ką tu galvoji a-
pie Henry Wallace? Ar MacAr-
thur pats vadovauja ar tik vei
kia pagal j f direktyvas? Koks 
nuošimtis jūsų karininkų yra 
su aukštuoju mokslu? Koks 
procentas baigusiųjų West 
Point? Kuriai religijai priklau
sai ? Kodėl įstojai J kariuomenę ? 
Ar manai pasilikti armijoj kar
jerai? Kokios yra pareigos jūsų 
karinės policijos vyrų? Koks 
yra gyvenimas Jungtinėse Val
stybėse? Kaip veikia ameriki
nės profesinės sąjungos? Koks 
y ra amerikiečių moralinis sto
vis? Kaip karininkai elgiasi su 
kareiviais ? Kokie santykiai 
tarp karininkų ir vyresniųjų' jų 
vadų? Ar kariuomenė veda ku
rį politinį paruošimą? Ką jūsų 
vyrukai kalba tarpusavy? Ką 
jus galvojate apie kiniečių ko
munistus? Ką galvojate apie 
Wall Sereet kapitalistus? Ką 
galvojate apie šį karą? Tokiais 
ir panašiais klausimais buvo 
kvaršinami visi belaišvįal\ (Re
gis, kad amerikiečiai belaisvėje 
turėjo pereiti ne mažesnius 
"sereeningus" už buv. DP Euro
poje). 

Prieš patį paleidimą maj. Liu 
p l a č i a i š y p s o d a m a s i s ir " p a t e n -

rikiečiai bus viską įtikėję ar, 
"supratę". A-is 

ALB.NAS BENIULIS 
ATLIEKA P E R K R A U S T Y M U S 
Ir {vairių daiktų perkraustymus 

Taip pat persiunčiame ) užnlon) 
pakietSlius įvairaus maisto 

Kroiptis: *' 
2554 SO. H A L S T E D S T R E E T 

Tel. DAnube 6-3245 

nistiniai vadeivos apsisprendė 
tokiam žygiui. Dabar jau ir ga
lutinai tas paaiškėję — tik gry
nai propagandinio reikalo būta! 
Visi paleistieji buvo prigrasinti 
ir priprašyti, kad grįžę pasako
tų savo draugams, kaip jiems 
gerai buvę raudonųjų stovyklo
je. Nebuvo užmiršta priminti, 
kad jie kovoję už karo kurstyto
jus, imperialistus ir kapitalis
tus. Jie buvo raginami kurstyti 

—— —— • " • ' 

skaitymo, maj. Liu paskelbė, kintas" palinkėjo visiems geros 
kad jis supažindinsiąs visus su 
"tikrais šio amžiaus gyvenimo 
privalumais, kuriems kiekvie
nas turi tikėti". 

"Visi pasaulio žmonės nori ir 
siekia tik taikos. Karai tėra tik 
kapitalistų, imperialistų ir WalJ 
Street milionierių, tokių kaip 
jūsų prezidentas Trumanas, jū
sų gen. Marshall ir MacĄrthur 
išsigalvojimai. Bet supraskite, 
kad dėl to mes nekaltiname vi-

tp-
VISKO UŽTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 

Kairius, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
"Lietuvių krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais Iki 9:30 
Atidarą Mckmadicniaia nuo 11 Iki 4:80 vai. popiet 

: ^ 

J 

Nuostabu, kaip Kramtom? Guma 
Vidurio Laisvintais Veikia 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste 

I 1 * 
ĮC M 

II 1 vi 

• Čia ta paslaptis, kurią milijonai 
8n\onlų patyrė apie FEEN-A-MINT, 
tą modernią kramtomą gruma — vi
durių laisvintoją. Taip. tod61 FBEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa 
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako. kad kiti vidurių lai»-
vintojai pradeda veikti perdaug ank> 
s t i . . . Jau pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių iaisvintojų kiekis su
ardo virškinimą, pašalina sveikata) 
ir energijai reikalingą mais tą . . 
žmogus jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FEEN-A-MINT yra ki 
toks. Priimtas pagal nurodymus, JI* 
veikia daugiausiai «.patinSJ vidurių 
daly — pašalina tiktai atmatas, bet 
ne gerą maistą! Išvenkite tos blo-
sjros savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir jauskltSs gerai, pilni gyvy
bės Nusipirkit FEEN-A-MINT! Kai
nos nepakeltos — dar 25c, 6Op Ir 

uu&i lOc. 

VLADAS ŠIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
Chicago 8, 111. 

Tel. YArds 7-8333 
Blshop 7-0480 

Namų pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, , nuosavybės dokumentai, 
valdymas, paskolos. Perrašinėjimai, 
vertimai, pajamų mokesčių pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos ir natūrai, pagalba. 

Tel. oflao HJ5. 4-««»». re*. PR. 0-78S3 

DR. ANTANAS ALEKNA 
( A L E K N A V I Č I U S ) 

GYDY0OJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd. 

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

Išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Tel. ofiso ST 3-2320, rcz. HE 4-4039 

DR. JONAS BAKŠYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

745 West 77 St. 
Rez. 0053 Washtcnaw Ave. 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 2—4 po pietų, 7—9 vak. 

Treč. ir šeštad. 2—4 v. p.p. 

Lietuvių Auditorija 
3133 So. Halsted St. 

Telefonas: 
VICTORY 2-6172 

šeštadienį, vasario mėnesio 14 dieną, 7:30 vai. vak., į Kiekvieną sekmadienį 
Tradicinis Lietuviu Auditorijos Kaukiu Balius) s o K i A I 

Už gražiausias ir originaliausias kaukes skiriamos vertingas \ a p a t i n ė j e SVetaUieje 
dovano*. Visiems parengimams groja B. Pakšto Orkestras į fėjimdS n e m o k a m a s 

DR. BR. BEIH0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: 7—i* kasdioną, šeštad. 3—6, 
Tel.: Ofiso WE. 6-2811 
Namų WA. 6-2990 

Tel. efiso VI. 7-6588. rez. RE. 7-7868 
DR. BIEZIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
9201 VVest Cermak Road 

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

Šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 
K c/it I. 3241 \V. 06th PLACE 

Tol. ofiso HE. 4-6849. ress. HE. 4-2824 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir., penkt. .1-4 1P 7-9 
A.ntr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties 

C 
<Vt'lfla» Ir rezidencija — VArds 7-8626 

Ir YAvds 7-7410 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaiky:, nervų gydytojai 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgai 
4038 So. Archer Ava. 

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

Kitomis dienomis susitarus. 

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

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 Sol Michigan Ave. 
VAL.: (lsskyrus\šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 Iki 4 • . to. p.; 7—9 v. vak 
Ligonius priima t\k pagal susitarimą 

Resdd.: 10838 VVaba.sli Ava 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes krkčiame lietuvius pasidfti^lavo Uupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Assodation, kuri yra propordonaUai viena 0 

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

Ch«cago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagu patarnavimą. Ji U anksto neprižada, bet 
Hsada išmoka aukštą dividn Hą 

' * • ' • • 

MCSV TURTAM SIKKIA DAUUIAU D£S1MTIES MILIJONŲ DOLERIU ($10,000,000.00) 

and 

J tnHN P A K B L . P res iden t 
Phone GRovehill 6-7575 

M, 

m ĮSTAIGA vaiandos Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
PO piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, SeitadieniAii 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

mmam. mmmmm m-wnr\-rmitm' I I I M M 

^el. ofiso VI. 7-0601). rez. VI. 7-7808 

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

4055 AręHer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 85-ta gatvG) 

VAL. 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien išskynus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
R«z. 8247 S. EMEUALD AVE. 

v ' 
TELEFONAI 

Ofiso Buto 
Elllmore tt-2007 (JOluinbus 1-0190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadway 
MELUOSE FAUK. ILL. 

Vai. 6:80-8 vai. vak., Išskyrus sekm 

Ofiso GRovehill 6-4020 
Rezidencijos Hllltop 5-1660 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. va.k 
Trečiad. ir gestad. pagal sutarti 

Tel Ofiso PR 6-8888. rez. RE. 7-919* 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2̂ —4 p. p. ir 7:80 
iki 9 vai. Tr6či&d. ir š«St. uždaryta 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. H O Y N E A V E . 

Tel. Vlrglnia 7-7097 

GRovehill 6-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 VVert Marquette Rd 

Ofiso ir buto tel. OT;. 2-1381 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1336 So. 491h Vi., Cicero 

Kasdien 10—12 ryte ir B—8 v. vak. 
šeštadieniais 10—2 v. ir 4—6 v.v. 

Būtos 1832 So. 40tli Ct. 

Telefonas RKlianco 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and S U R G E O N 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal atitarti, 

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-1159 
DR. P. KISIELIUS 

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

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

Butas JG04 So. 10lh Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGfi 

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

Trečiadieni tik susitarus 

Tel. ofiso YA. 7-5557. rez. RE. 7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: 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 VVest 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofis. LA 1-431C; Rez. Cit 7-8315 

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

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest 63rd Street 
(kampas 68 ir Arteslan) 

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

Trečiad. ir •-sekmad. uždaryta 

Telefonas — P UI 1 man 5-8277 

DR. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius 
• 

Ofiso tol. PU 5-5575, rcz. VI 7-2489 

DR. F. MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šešt. 8:30—10:30 ryto 

Dr. Edward B. MURAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
(prie California Ave.) 

LIGONIUS PRltMA: kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki' 9 v. v. Šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Trečiad. pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. GRo. 6-1321, 
Jei neatsiliepia — Vlncennes 6-8900 

Ofiso ir buto telef. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 
> f c j » w i • • • ' • • • • • I I I I M — — ^ — . i . i w » — I I I . — ^ ^ — ^ — — * m 

Oftso telefonaa Vlrgrlnla 7-1886 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Tr*či*d Ir ««kmod tik ir.mltarus 

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

keičia stiklus Ir rėmus. 
1701 S. Damen Ave., Chicago, Iii 

šaukite — YA. 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto iki 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus 

Telef. offlso SEeley S-61SS 

DR. L SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSEVELT MEDICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—8:80 p. p. 
Kesid. 6410 So. Maplewood 

Telef. HEmlock 4-5448 

~ D R 7 j . J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso Uh RElianoe 6-4410 

IU/1.1. t( »ef. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 
• M • - • — — > ^ M ^ I 1TI • - I - I 

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

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
653 VVest 79th S t r e e t 

Rezid. 1908 South Troy Street 
Vai. pirm., antrad.,. ketv., penkt. 

1—4 ir 7—R: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 su tart). 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. PR. 6-1880 
Jei neatsilieps vlršminfiti telefonai, 

šaukite Mlil\vav 8-0001 

DR. FL. TALLAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speo. chirurgines Ilgos 
DR. E. TALLAT-KELPSA 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5002 VVest 16th Street 

Valandos: kasdien 2—8 p. p. 
Šeštadieniais! 10—12 ir 2—4 p. p. 

Tel. Ofiso TO 3-0050 Rez.: RO 2-2387 
Jei neatsiliepia šaukit CEntral 6-2294 
Tel. ofiso HE. 4-2123. rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurgines ligos 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p. p. ir «•«—8 vak 
Šeštad. 2—4 p. p. Trečiad. Ir 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnube 6- l i25 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3267 S. Halsted S t 

Vai.: 1-4 ir 6-8 vak. 
Šeštadieniais 1-4 v, p.p. 

Tel. ofiso VI. 2-1581 Rez. DR 3-0756 
DR. V. VILEIŠIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Halsted ir 31-os gaivia 

802 VV. Slst Str. 
Prifimimo valandos: 6—8:30 p. p. 

šeštadieniais 1—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

Tel. ofiso P K. 6-0446. rez. IIK. 4-81&0 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marquette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki g vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257. rez. P R 6-6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Arteslan Ave. 

VAL. 11 v. r. iki 8 p. p.; 6—8 v. v. 

Tel. ofiso OL. 4-0253. rez. YA. 7-688> 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR OEURURGfl 

4645 So. Ashland Ave. (kamb. 211 > 
Vai. 12-8 ir 6:80-8:80 p p. 

Treč. ir šefit 1-4 p. p 
Rez. 4420 So. Talman Ave. 

— — . . | . . „ _ . 

Tel. ofiso YA. 7-0664. rez. MI 8-288' 

DR, CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFISO VAJLJ 10 lkl 12 v ryto; nuo 
2 I i i C \y. p.p.; auo 7 Iki S:80 v. v 

Telefonas OLymplo 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL. antr., ketv. 10-12, 2-6,7-9 p.p. 

penkt. 8—6, 7—9 p. p. 
3147 S. Halsted St , Chicago 

VĄL.: pirm., treč., šešt. 1—8 p. p. 
penkt 10-7-12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Prifimimo valandos pagal susitarimą 
i 

4003 Archer Avenne 
Truputi I rytus nuo California 

Tei. YArdS 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
PriŠmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehlU 6-6785 

DR. ANTH0NY VVILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

6322 South VVestern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu. 
Telofona* ORov«h»l S-S641 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 

J i b Tel VArds 7-1820 
M ^ Pritaiko akinius 
H V Kreivas akis 
'^^mt* Ištaiso 

Ofisas ir akinių dirbtu?? 
766 VVest 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8, tre 
ciad. nuo 10—12; šeštad. 10—8 p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1301 So. Ashland Avenne 
VAL. pirmad.. antrad., ketvirtad., 
penktad 9:30—12; 1:80—8 v. v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12; 1:30 iki 3 vai. po piety 
OAna) 6-U528 Platt Bldg 

rfei turite parduoti ar ianuomo' 
% pasiskelbkite smulkio skelbimo 
skyriuje. Skelbimą galite perduot) 
telefono: Vlrglnia 7-6640. 

— •• ' '• * ' M ' » m m> 
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by thr» 
l.iHiuruii.-jii CathollP Pfww Soolfty. 
P Ii KN IT M E R ATA: Metams 
ChicagoJ Ir Clceroj $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.<»0 
l'£al»ny.1fl $11.00 

SIBSCRIPTION RATEa 
$8.00 per year outHldo of Chtoago 
$f».m> per yi-ar In Chtcago & Clc*po 
fs.oo per year in Canada. 
Korelgn $11.00 per year. 

Vi metu. 
$f».0u 
$4.fto 
$r..fto 

U m§n. 

$8.50 
$3.00 

l mfn 

$ . | I M ) 

$1.36 

Eucharistinio pasninko reikalu 

Redakcija .straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo, juos gražina. tlH ift anksto susitarus. Redakcija n* skelbimų turini 
neatsftiko. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Siu 1953 metų sausio 6 dieną 
Šventasis Tėvas pasirašė Apaš
tališką Konstituciją „Christus 
Dominus", reformuojančią eu
charistinio pasninko įstatymą. 
Osservatore Romano paduotas 
tekstas yra autentiškas, bet ne
oficialus. Oficialus tekstas bus 

VYSK. V. BRIZGYS 
įstatymo griežtumas 

Vėliau 6—7-me šimtmečiuose 
buvo paskelbtos ekskomunikos 
ir kitos sunkios bausmės tam, 
kas drįstų kėsintis nelaikyti pil
no eucharistinio pasninko. 

Tik po daugelio šimtmečių to 
paskelbtas Apaštalų Sosto ofi-\ Įstatymo griežtumas kiek su 

Europos tragedija 
Nato pasitarimai, prasidėję 1952 m. gruodžio 15 d., atnešė 

milžinišką nusivylimą. Eilė esminių klausimų buvo atidėta ne
aptartam laikui. Toje konferencijoje gen. Gruenther, buvęs 
gen. EisenhoNverio talkininkas, turėjo progos sušukti: Every 
year is a year of peril — kiekvieni metai yra susieti su pa
vojumi. Ateinantieji metai, jo samprotavimu, yra pavojingiau
si. Britai ir prancūzai laiko 1956 m. būsiančius pačius kritiš
kiausius. Sunku pasakyti, kurie jų yra teisingesni.. Daugelis 
duomenų sako, kad mes esame įsibėgėję link katastrofos. Šiais 
metais prasideda, John Foster Dulles žodžiais, veiksminga ko
va prieš sovietin) apsupimą. Jau pradėta aiški kalba apie pa
vergtųjų išlaisvinimą ir palaidotos viltys tartis su sovietais lai
kui gaišinti. 

Šioj nenutrūkstamoje įvykių raidoje didelį vaidmenį atlie
ka abiejų šalių apsiginklavimas. Amerikietiškoji ir britiškoji 
spauda mini, kad sovietuose, nežiūrint milžiniškos spartos ap
siginkluoti, civilinių" gyventojų įpirkimo galią esanti žymiai pa
didėjusi. Londoniškio Economist žodžiais ypatingai sutvirtėjęs 
sovietų karinis pajėgumas. Jis nurodo sovietinio planavimo 
įstaigos viršininko Saburov pareiškimą, kad ten anglies ir ge
ležies gamyba nepaprastai pašoko per pastaruosius metus. Ir 
tas planas, kuris tarnauja sovietiniam apsiginklavimui, bus 
baigtas 1955 m. Kaikas daro išvadas, kad tuomet ir prasidė
siantis, karo jėgos demonstravimas. 

KARINIO SILPNFMO ISTERIJA 

Nato šaltiniai nurodo, kad visas ankstesnis Europos giny-
bos planavimas esąs pasenęs. Lisabonos nutarimai Europą ap
ginkluoti yra pakybę ore. Sovietai dabar turi ne 175 divizijas, 
bet tris kartus dausriau, t. y. apie 9 mil. vyrų po ginklu. Ju tar
pe įskaičiuojamą 0.6 mil. vyru jūrų laivyne, 08 mil. oro laivyne. 
Buvusio jūrų laivvno sekretoriaus pareiškimu, sovietai turį 
300 povandeninių laivų, t. v. keturis kartus daugiau, kaip vo
kiečiai pradėdami IT pasaulinį karą. Oro laivynas, Lond. The 
Times tvirtinimu, 1951 m. buvęs du kartu didesnis už amerikie
tišką 1952 m. Kariuomenės per dvejus metus daugiau paruo
šia, neeru amerikiečiai per trejus metus. Kasmet pagaminama 
11,000 lėktuvu ir 5,500 šarvuočių. 

Hanson W. Baldwin duomenimis vakariečiai teturi 6 mil. 
kariuomenės ir anie 5,000 lėktuvų, nors jų kokybė geresnė negu 
sovietinių. Euronoie tėra tik 25 divizijos po ginklu. 

Tų visu duomenų sugretinimas yra ypač nepalankus ginti 
vakarinei Eurooai. Jei amerikiečiai, išskyrus karo žurnalistus, 
pvz. minėtą Baldwin, dėl Europos gynybos silpnumo, tyli, tai 
patys europiečiai ne kartą pareiškė: vakarinė Europa neapgi
nama. Marš. Juin, Nato sausumos kariuomenės vadas, pareiš
kė, kad Europa būsianti neapgina.ma ir 1955 m., kuriais sovie
tai, nežiūrint ju eilės silpnybių, kariškai vyrausią pasaulyje. Jis 
anksčiau nurodė, kad per 25 d. sovietų armija galinti pasiekti 
Paryžių ir Marly, kuriame yra susispietęs Nato štabas. 

Dr. Paul Vissinsrer, atominiu ginklu specialistas, 1952.12.17 
paskelbė šveicarų laikraštyje "Die Nation", kad sovietai daro 
didelio masto atomuųus bandymus Kamčatkoje. Jis dėsto: "Tuš
čios viltys vakariečiu buvo dėtos į tūpčiojimą aplink sovietus, 
savęs apgaudinėjimas — noras atidėlioti sprendžiamus reikalus 
ir žaidimas šaltuoju karu". Toji isterija vis didėja, kai Europa 
nesugeba savitarpyje susitarti, o JAV iki šiol plaukė pasroviui 
garsiakalbiams šaukus: sovietai dar nepradės karo. 

Dar nuogesnis Europos gynybos aptarimas patiektas "Fo-
reign Affairs", amerikiečių labai gerai 'informuoto politinio lei
dinio š. m. sausio mėn. numeryje. Mums gerai žinoma, kur 
glūdi vakarinės Europos visuotinė silpnybė. Pirmiausia ji glūdi 
pusės Europos užleidime Maskvai. Antroji priežastis — nepa
sitikėjimas ne vien britais ,kurie ganėtinai nuošalyje laikosi 
europiniu reikalų atžvilgiu, bet ir šelpėjais amerikiečiais, kurie 
neša milžinišką atsakomybę už šiandienykštę padėtį pasaulyje. 
Trečioji priežastis — Europos likučio nuolatinis nesutarimas 
visose srityse. Ketvirtoji — europiečių nuolatinis kraujo nu
leidimas ir ūkiškas nusilpimas vedant karus Tolimuose Rytuose. 
Tos išorinės priežastys toli dar nenusako europiečių psicholo
giniu nuotaikų: dalinės anemijos ir fatalizmo, kai jie patapo 
dviejų pasaulinių karų aukomis. 

• 

AMERIKIEČIŲ NERVINGUMAS 
John Foster Dulles prieš išvykdamas į Europą prabilo ga

nėtinai a'škiai 1953.1.27 kalboje: "Jei, pagaliau, nebūtų galima 
rasti aiškaus sutarimo ir veiksmingos vienybės tarp Prancūzijos, 
Vokietijos ir Ansrlijos, kuo aš jokiu būdu nenoriu tikėti, o tos 
valstybės bus toliau pasiryžusios eiti skirtingais keliais, tuomet 
Amerika bus priversta persvarstyti savo užsienio politiką vaka
rinėje Europoje'*. Tie aiškūs žodžiai sukėlė aštrią reakciją ypač 
Prancūzijoje. Iš ten ataidėjo: mes galime tvarkytis kaip norime. 

Amerikiečių nervingumas yra, gerai suprantamas. Jau vie
šumą pasiekusios žinios apie sovietinius įsitvirtinimus Suomijos 
Karelijoje, prie Salia ir Alakurti, norvegų pranešimai apie kari
nius pasiruošimus arktikoje, netoli Petsamo, Baltijos jūros blo
kavimas, Rytų Vokietijoje laikvmas paruoštyje l*/2 mil, karei
vių, satelitų kariuomenės visiškas pertvarkymas didelio masto 
operacijoms, įsitvirtinimai Čekijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, 
Bulgariioie ir Albanijoje atliekami pagal vieną karinį planą, 
atėjusį iš Maskvos. 

Sovietai tuos žygius darydami ruošiasi veiksmingam smogi-
mui ne vien Europos žemyne, bet ir jos sparnuose: Skandina
vijoje ir viduržemio jūros srity. Paskubomis jie sieks sau pra
verti duris išeiti iš Baltijos ir Juodosios jūrų. 

cialįame leidinyje Actą Aposto-
lica Sedis ir tik nuo tokio paskel
bimo dienos pradės galioti nau
joji Konstitucija. 

Tos Konstitucijos ir Aukščiau
sios Sancti Officii Kongregaci
jos dekreto turinys yra šis: 

Eucharistinio pasninko kilmė 

Pradžioje šventasis Tėvas pri 
mena eucharistinio pasninko kil 

švelnintas. Konstancos susirin
kimas 1415 metais išvardija li
gos ir kaikuriuos kitus svarbius 
atvejus, kada žmogus, gavęs ati
tinkamą leidimą, gali priimti šv. 
komuniją ir nelaikęs pilno eu
charistinio pasninko. 

Tą visą praeitį priminęs šven
tasis Tėvas pareiškia, kad ir da
bar jo skelbiamas šis naujas pa-

šventasis Tėvas toliau paste
bi, kad šiandieninė industrija 
atima žmogui laisvę pasitraukti 
iš darbo deramu laiku. Prie ma
šinų ir kartais labai varginan
čioje atmosferoje jis turi dirbti 
ištisą naktį. Jeigu tas žmogus 
nori ryte priimti šv. komuniją, 
ir jam yra labai sunku ir kenks
minga išlaikyti net vandens lašo 
nepaėmus. Paminimi dar keli 
pavyzdžiai pailiustruoti tikram 
reikalui padaryti eucharistinio 
pasninko drausmėje kai kurių pa 
keitimų. 

Nauja Konstitucija padaro se
kančius eucharistinio pasninko 
pakeitimus: 

Vanduo nebelaužo pasninko^ 
1. Liečia visus tikinčiuosius. 

Nors Šventasis Tėvas ragina ga
linčius ir toliau laikytis lig šiol 
buvusios drausmės, tačiau skel
bia naują bendrą taisyklę, kad 
natūralus vanduo eucharistinio 

tvarkymas turi tikslą Eucharis 
mę. Jo kilmė ir net paprotys sie- t y | J | ) a g f t r b ą p a d i d i n t i ) Q - m a 

kia jau apaštalų laikų. Hiponos 1 ž i n t . ]vffisų Jaikais tikinčiųjų pasninko nelaužo. Natūralaus 
susirinkimas 393 metais ir Car-į ^ ^ p a g a r b a Eucharistijai j vandens galima gerti prieš šv. ko 
thagenos susirinkimas 397 m e - j y r a pasiekusi tokio laipsnio, kad' muiliją betkokiuo reikalu. Nau 
tais tą pasninką įsako kaip P"- d a u g e l l i g e r u s ielų nori ją daž- Joje konstitucijoje šis palengvi 
valoma visiems, norintiems lai-i . ̂  •• .. • •., : . » ~ u - i nimncj v r a v i e n i n t e l i s k u r i u o c?i 

CIO prezidentas Walter Reu-
ther, kalbėdamas National 
Press klube Washingtone, pa
reiškė, kad susitarimas tarp 
CIO ir AFL unijų bus neįma
nomas, kol ši pastaroji neiš
mes iš savo tarpo visų rake-
tininkų. 

b. atšauktomis šventėmis, jei
gu jos kur yra švenčiamos, 

c. kiekvieno mėnesio pirmąjį 
penktadienį, 

d. kokių nors ypatingų iškil
mių metu, 

ę. vieną kartą kiekvienos sa
vaitės tarpe. 

Hąlygos kunigui laikančiam 
vėlybas .<•?>. misiąs 

Kunigas, kurs laikys tokias 
vėlybas šv, mišias, gali valgyti 
ne vėliau 3 valandų prieš šv. mi
šias. Prie valgio jis gali gerti 
vyno, alaus ar tolygių gėrimų, 
tačiau ne stipriųjų gėlimų nors 
ir atmieštų: taigi ne degtinės, 
koniako, likerių vienų ar atmieš 
tų soda, kava, arbata. 

Vėlybas šv. mišias laikąs ku
nigas gali gerti ir po valgio be
alkoholinių gėrimų, tačiau ne vė 
liau 1 valandos prieš šv. mišias. 

Be ypatingo leidimo negali tas 
pat kunigas laikyti vienas šv. 
mišias ryte, o kitas popietiniu 
laiku. 

nai priimti, o jų pareigų aplin 
kyti šv. mišias ar priimti šv ko- k ^ p e rsunku išlaikyti 
muniją. Šv. Augustinas, pradžio ( l i g š i o l i n į p i l n ą eucharistinį pas-
je 5-to šimtmečio, eucharistinio 
pasninko laikymą vadina visuo
tiniu ir galiojančiu nuo nebeat
menamų laikų. 

Eucharistinis pasninkas kilo pilno eucharistinio pasninko. 

ninką. Tačiau nepaisant šių nau 
jų palengvinimų, šventasis Tė
vas ragina galinčius ir toliau 
a t e i t y j e l a i k y t i s l i g š io l b u v u s i o 

iš pagarbos Eucharistijai. Jau 
šv. Povilas (1 Kor. 11, 21) pei
kė paprotį Eucharistiją t. y. šv. 
komunijos priėmimą jungti su 
anų laikų agapėmis, kur pasitai
kydavo dalykų nesuderinamų su 
pagarba Eucharistijai ar su ar
timo meile. 

Pasninko palengvinimo 
priežastys 

Medicina ir higiena yra pada
riusios didelę pažangą. Jos yra 
ypatingai sumažinusios 

nimas yra vienintelis, kuriuo ga 
Įima naudotis be atskiro nuodėm 
kiaušio leidimo. 

Palengvinimas ligoniams 

kūdikių mirtingumą. Dėl to šian 
dieninis žmogus iš savo kaltės 

Eucharist. pasninko pagrindas lesąs fiziniai daug silpnesnis už 
praeities laikų žmogų, o dauge
lio darbų aplinkybės žymiai pa-Šventasis Tėvas sako, kad lai

kydami pilną pasninką prieš pra sunkėjusios. imant Eucharistiją norime pa-j 
rodyti du dalyku: pagarbą Jėzui j Šventasis Tėvas pirmoje vieto-
Kristui Eucharistijoje ir kad je pamini tuos kunigus misijose 
Eucharistija yra pirmasis bei ir visur, kurie šventadieniais tu-
svarbiausias maistas, kuriuo yra 'r i atlaikyti ne vienas šv. mišias 
maitinama siela ir ugdomas jos, ir prieš jas ar jų tarpe klausyti 

2. Kas yra ligonis nusitaria ne 
pats žmogus, bet ar iš gydytojo 
konstatavimo ar iš bendrų aiš
kių simptomų turi būti tikra. 
Tikram ligoniui pagal reikalą 
gali nuodėmklausis leisti gerti 
ne vien vandens (vandeniui lei
dimas nereikalingas), o kitokio 
gėrimo, pav. kavos ir kt., išsky-

mazų' r u s v i s o j j j u s alkoholinius gėri
mus; jis gali leisti imti vaistų 
kietoje ar skystoje formoje, ta
čiau ne alkoholinius %skysčius, 
nors jie būtų ir gydytojo įsaky
ti. Nuodėmklausis nustato ir lai
ką, kiek laiko prieš šv. komuni
ją galima ką nors gerti ar imti 

šventumas. T aip reiškiama pa
garba Eucharistijai didina žmo-

išpažinčių, katechizuoti vaikus 
ar užaugusius, pasakyti kartais 

guje pamaldumą į Jėzų Kristų net ne vieną pamokslą, šv. mi-
Švenčiausiame Sakramente. Me- j šias laikyti net ne vienoje vieto-
džiaginiu maistu neapsunkinto \ je. Jiems yra persunku ir svei-
žmogaus protas, jausmai ir visa j katai labai kenksminga ligi pas-
siela gali giliau ir jautriau ben-kutinių šv. mišių išlaikyti pilną 
drauti su Dievu. '• pasninką. 

T 
Ir ne kur kitur, bet Saseno, Albanijos uoste, Adrijos ir Jo

nijos jūrų slenkstyje, sovietai įsirengė savąjį Gibraltarą. Tame 
uoste padaryti milžiniški įsitvirtinimai, kurie primena britų 
Gibraltarą ir vokiečių nesutraiškintą Maltą. Saseno uoste dabar 
priglausta apie 90 moderniškiausių povandeninių laivų, kurie 
varomi VValther motorų. Tenykščiai Maskvos kariški įsitvirti
nimai ir dideli lėktuvų telkiniai vertė pajudėti Jugoslaviją, Grai
kiją ir Turkiją, kad darytų pastangas atsispirti sovietinei veržlai 
į Dardanelus ir sunaikinus tuos bastionus, kurie įkurdinti Vi
duržemio jūroje. 

gerti, tačiau nevėliau 1 valandos 
prieš šv. mišias. Šį nuostatą rei
kia aiškinti ne pritaikoma, o Sąlygos komunijai per popui. 
griežta prasme. M), mišias 

Kunigai laikantieji tą pat die-, Tokių vakarinių šv. mišių me 
ną ne vienas šv. mišias Kalėdų tu ar betarpiai prieš ir po mišių 
ir Vėlinių dienomis turi laikytis 
senų nuostatų. Kitomis dienomis 
gali po kiekvienų šv. mišių iš
gerti tik vandeniu padaromą kie 
liko išplovimą. Jeigu tačiau per 
klaidą išplovimą padarytų vynu 
ir jį išgertų, — vistiek galėtų 
laikyti ir kitas šv. mišias. 

tikintieji gali priimti šv. komu
niją. 

Tačiau negalima tą pat dieną 
p r i i m t i š v . k o m u n i j o s d u k a r t u . 

Einantieji popietinėse šv. mi
šiose primti šv. komuniją pasau
liečiai taip pat gali valgyti, ta
čiau ne vėliau 3 valandų prieš 
šv. komuniją. Laike valgio gali 
gerti vyno, alaus ir tolygių gėri
mų, tačiau ne stipriųjų, kad ir 
atmieštų gėrimų. Su nuodėm-

Palengvinimai pasauliečiams 
ypatingose aplinkybėse 

4. Asmens, dirbą naktinėse ar 
rytinėse pamainose fabrikuose,. . , 
. / • . . 1 -i. _ *.„ „ i„„ i kiaušio leidimu gali kq nors be-
hgonmese ir kitur; motinos lau-1 . . . . . . . . . , . 4 
i- v. *uil~„x^ ur.Ai 'alkoholinio gerti ir po valgio, ta 
kiancios ar maitinančios kudi- • » \ . „ 
kius - jeigu šie šv. komuniją I **« n e v č l!*u 1 valandos- pnes 
gali priimti tik po 9 vai. ryto; | **> komuniją. 
taip pat visi turintieji į bažnyčią 
toliau keliauti, jeigu kelionė nu-

vaistus, jeigu laikas nenustato- v a r g i n a t i e k > k i e k nuvargintų 
mas žemiau sekančiais nuosta-' 
tais. Leidimą nuodėmklausis ga 

Misijų kraštuose vyskupai ga
li leisti tokias vėlybas šv. mišias 
ir šv. komuniją kiekvieną dieną. 

Ii duoti ir išpažintyje ir šalia iš
pažinties. Tačiau gydytojo įsa
kyti maisto dalykai neįeina pa
gal šią konstituciją į vaistų są
voką ir todėl nuodėmklausis ne
gali leisti ligoniui maisto kaip 
vaistų. 

Palengvinimas kunigams 
3. Kunigai turį laikyti šv. mi

šias po 9 vai. ryto, ar kurie, 
anksčiau laikydami, 

pėsčią nueiti 2 kilometrai (vie , • 1 i. - 4.' ~.„r~^ «ooMf Nurodymui taisyklių aiškinimui na ir ketvirtis mylios), esant » •' * 
reikalui, šie visi gali gauti nuo- Vyskupams primenama parei-

vdėmklausio leidimą išgerti kąiga visiems laikytis vienodo šios 
nors bealkoholinio ne vėliau 1 Konstitucijos aiškinimo. Kiek-
valandos prieš šv. komuniją. 'vienas vyskupas savo diecezijoje 
Nuodėmklausis leidimą gali duo-1 ar viso krašto vyskupai kartu iš 
ti išpažintyje ir šalia išpažinties leis oficialius paaiškinimusr kū
ne tik vienam kartui, bet ir ilges i rių visi tikintieji turi laikytis, 
niam laikui. 

Šv. Mišios ir komuniją popiet 
Vyskupams ir kunigams pri

menama pareiga rūpintis, kad 

ankstybo ryto dirbti prieš šv. 
mišias pastoracijos darbą — 
klausyti išpažinčių] katechizuoti 
tikinčiuosius, sakvti pamokslus 
ir t.t ; kurie priešW. mišias tu
ri atlikti kelionę nuvarginančią 
nors tiek, kiek nuvargtum pės
čias nueidamas 2 kilometru (vie-

|ną ir ketvirtį mylios) —t ie visi 
Visi tie pasiruošimai yra įvadas į apokalipsinio masto įvy- gali prieš šv. mišias ir ne vieną 

kius, kurie žmonijai neša neregėtą sunaikinimą. Ged. Galva kartą ką nors bealkoholinio iš-

5. Vyskupams suteikiama ga-,'?16 n a u ^ nuostatai nesumažintų 
t u H ™> lia leisti laikyti šv. mišias p o p i e - ; ^ ^ . ^ ^ 0 8 Eucharistija, 

¥ tiniu laiku, jeigu tikintieji nega-; ? a i s r e i k "Į <f£ ,naufotls' k a d 

Ii jų išklausyti priešpietiniu I a i . j žmonėms jkveptų daugiau meiles 
, J 1 ir pagarbos Eucharistijai, kad 

j žmonės dažniau dalyvautų šv. 
Tokias šv. mišias galima leis-,mįšiose ir dažniau priimtų šv. 

ti laikyti ne anksčiau 4 vai. po Į komuniją. 
vidurdienio. | Konstitucijoj pabrėžiama, kad 

Esant reikalo jas galima leis- šių naujų nuostatų negalima ais
ti tik sekančiomis dienomis: į kinti plačia pritaikoma prasme, 

a. sekmadieniais ir kitomis o reikia laikytis griežto aiškini-
įsakytomis šventėmis, mo būdo. 

7S2222222222S JURGIS GLIAUDĄ 2222222222S* 

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

P I R M O J ! D A L I S 
... (Tęsinys) 

Prokuroras Šatrys, jo sūnus ir ši mergaitė kūdi
kis — slaptinga grandinė, kuria sukaustyta jo praeitis 
ir dabartis. 

Jis pradėjo vedžioti rodomuoju pirštu, ir mergai
tė susidomėjusi sekė jo rankos judesį. 

Vaitkūnas neilgai laukė, šatrys ir Marija grįžo 
iš bažnyčios. Pro langą jis pamatė jų greitai prasly-
dusius siluetus. Jis išgirdo balsus, įėjus jiems į butą. 
Jų pasitikti išėjo Bitėnienė su vaiku. Staiga jų balsai 
nutilo, ir jis suprato, kad Bitėnienė pasakė jiems apie 
jį. Jis sėdėjo, laukė ir juto savyje nemalonų savo ner
vų žaismą. 

Įėjo Šatrys. Įėjo su padidintu skubotumu. Buvo 
matyti, kad jis susinervinęs. Jie pasisveikino kaip geri 
pažįstami. Vaitkūnas tuoj pasakė: 

— Aš pas jus užsukau. Nebuvo* kaip kitaip. Pa
kviesti jus kartu su manimi nueiti į darbininkų susirin
kimą. Manau, neatsisakysite. 

— I kokį susirinkimą? — automatiškai paklau
sė šatrys. į 

— Vieną eilinį susirinkimą, kokių dabar taip daug. 
Tai, taip sakant, naujas reiškinys mūsų visuomenėje. 
Juk anksčiau neleido profesinių organizacijų. O dabar 
organizuojasi. Susirinkę aptaria savo reikalus, rūpi

nasi bendrojo darbo klausimais. Konkrečiai tariant, 
renkasi šiandieną aptarti stachanovinio judėjimo klau
simo ir valstybinės paskolos reikalų. Eikime. Labai 
prašau. v 

Vaitkūnas žinojo, kad to viso jis niekad neišdrįstų 

Šatriui dingtelėjo minty, kad dabartiniame rašy
tojų klube jis tuoj sutiks, kaip šeimininkus, valdovus: 
Girą su seno satyro veidu ir su lyg parišta skysta barz
dele, satyrą su keista išsibarstančio padaro eisena; 
tinstančius Cvirkos veido bruožus ir čigonišką Salo-

pasakyti senei Bitėnienei. Bet jis nebijojo to sakyti «#>» h t a t a i t o ^ a u ž ^ ^ ^ ^ V ^ m ^ ^ ^ m 
Šatriui. 

— Jums, kaip rašytojui, įdomu ir nauja. Naudin
ga pagauti tuos dvasinius lūžius sielose žmonių, nese
niai buvusių baudžiauninkų, o dabar pajutusių save 
šeimininkais. 

Šatrys čia nerodė dar jokio ryžtumo. Vaitkūnas 
aiškiai matė jo nuotaiką. Jis dar pridūrė: 

— Eikime. Jeigu norėtumėt, pakvieskite ir žmoną. 
Dabar jau metas. Kol nuteisime — ir pradžia. 

Ir aš kalbu tame mitinge. Po mitingo pietaujame. 
Šatrys atsiprašė ir išėjo iš kambario. Jis grįžo ne

trukus. 
— Prašau, — pasakė jis. — Mes galime eiti. Žmo

na, deja, negali ir prašo atleisti. Vaikas, suprantate, 
tiek su mažyte reikalų. — Jis nusišypsojo, ir dabar jo 
šypsnis priminė Vaitkūnui ką tik matytą Šatrių kūdi
kio šypsnį. 

Jie nusileido Kauko laiptais į miestą, prie arti
miausios autobusų sustojimo vietos. Trumpai jie ėjo 
tylėdami. Tuoj Vaitkūnas pradėjo girti apylinkę, ku
rioje šatriams buvo sekvestruotas butas. Paskui per
šoko prie jam rūpimų temų. 

— Ar jau buvote Rašytojų Draugijoje? — metė 
jis klausimą. — Ten dabar puikumėlis. Patalpos — 
rūmai. Jau nebe draugija, bet klubas. Ir daug stambių 
vardų aktyviai jungiasi darban. Naujan gyvenimam 
Vieni rašo, kiti dalyvauja šalies politikoje. Dabar rašy
tojas svari figūra; jis gali pasiekti augščiausią vietą 
politinėje karjeroje. 

buvusiuose bankininko Vailokaičio namuose tuos jau-
nuonuosius, jam nežinomus, kurie choru atsirado ir 
choru pragydo laimingos socializmo statybos temo
mis. Tai yra tomis pat temomis, kurios dabar siūlomos 
dailininkams ir jam, Šatriui. 

— Aš ten užsuksiu; tik susitvarkysiu, — atsakė 
jis Vaitkūnui. — Juk rašytojai tai užkietėję individua
listai. Kol prisirengi. Aišku, aš ten būsiu. 

— Dabar kolektyvo gadynė, — tarė Vaitkūnas, 
bet politinio vadovo išvadų nedarė. — Kaip jūs, ben
drai sakant, rašote? — pasidomėjo jis. — Tikrai įdo
mu, kaip tai vyksta. Tas rašymas. Ta kūryba. Kaip tas 
grūdas bręsta, iš kurio daiginate sumanymus. 

— Sunkoka tai atpasakoti ex promptu. Veikėjai 
gyvena manyje, o aš gyvenu juose. Ir kadangi jie gy
vena manyje, aš įsiklausau į jų gyvenimą, seku juos, 
stebiu. Ir rašau kaip iš natūros piešdamas. Kaip dai
lininkas drobėje nutapo vaizdą arba veidą. Veikėją 
reikia gerai pažinti. Susipažinti su juo, susidraugau
ti. Ir neigiamiausią veikėją reikia pamilti. Tada jis sa
vo paslaptį .išduoda. Jeigu mano kūrinio veikėjas neša 
lagaminą ir to lagamino visam veikale nesiteiks pra
daryti, aš visvien turiu žinoti, k# jis jame turi... 

Susijuokė abu. Autobusu greitai pasiekė susirin
kimo buveinę. 

(Bus daugiau) 
Copyright, 1953, by AutUr 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHTCAGO, ILLINOIS Antradienis, vasario 10, 1953 

Melas, baime-pagrindiniai bolševizmo varikliai 
J. GOBIS, Cleveland, Ohio 

Nuo to laiko, kai Stalinas, 
užkariavęs Lenino partiją ir 
išžudęs jo gvardiją, tapo abso
liutiniu valdovu, idealizmas ir 
entuziazmas išnyko iš viešojo 
gyvenimo ir iš kompartijos. 
Leninas ir jo partija turėjo 
revoliucinį entuziazmą, ypač 
norą "griauti senąjį pasaulį", ir 
tikėjo į komunizmo galimumą. 
Jie ėjo į savo galutinį tikslą 
nedorais, žmogžudiškais keliais 
ir siekė nedoro tikslo — bedie
viškos laimės čia pat žemėje, 
bet tam tikra prasme jie buvo 
"blogio idealistai". Sunaikinęs 
Lenino "gvardiją", Stalinas tuo 
pačiu sunaikino ir tą piktą idea 
lizmą. Rusų filosofo S. A. Le-
vickio teigimu, Stalinas pra
dėjo naują epochą komunizmo 
istorijoje, kurią galima vadinti 
piktu realizmu: dabar piktų 
idealistų kartu pakeista piktais 
realistais. Blogio realistai ne
turi nei revoliucinio entuziaz
mo ,nei idealizmo; jie yra vadų 
robotai, iš kurių nereikalauja
ma įsitikinusio komunisto są
žinės, bet tik aklo paklusnumo 
ir aklo atsidavimo generalinei 
linijai. Stalinistinis komunistas 

aiškių ribų tarp to, kas dora ir 
nedora, o tatai reiškia morali
nės asmenybės sunaikinimą, 

Teroro metodai 

Baimė yra antras įrankis 
Stalino imperijai stabilizuoti 
ir plėsti. Kaip komunistai, 
taip ir nekomunistai Stalino 
imperijoje gyvena augštos 
įtampos baimės atmosferoje. 
Visi bijo totalinės ir lyg visur 
esančios valdžios. Stalino val
džios teroras veikia žmogaus 
posąmonę; .teroras nekelia en
tuziazmo, kuris jau seniai virto 
formaliu propagandos papuoša
lu; stalinistinė valdžia gąsdina 
žmones šnipų, skundikų, provo
katorių sistema, vainikuojama 
totalitariniu teroru. Tai nėra 
kokio išorinio pavojaus baimė, 
nes tokia sukeltų norą gintis. 
Tai yra totalinė baimė, nes 
partija ir jos agentai infiltruo-1 

Pralaimėjęs rinkimų laižybas Colorado gubern. Dan Thorn-
ton šluoja Utąh sostinėje laiptus, šypsodamasis jam gelbsti lai
mėtojas — • Utah gubernatorius J. Bracken ^Lee. Thornton laži
nosi, kad lapkričio men. prezidento rinkimuose Colorado balsuo
tojų nuošimtis bus augštesnis negu Utah, bet ši pastaroji davu
si 80% balsavusių viršijo visas kitas valstybes. 

ja visą visuomenę iš vidaus; j Baime ir teroru tiesia pajun-, agentų, kenkėjų, diversantų ir 
per tai partija tampa lyg visa- giama tarnauti sezoninei poli-j kitokių "liaudies priešų".' Tuo 
galinčiu ir visur esančiu ano- tikai; amžinybė pakeičiama būdu pasidarė užburtas ra tas : 
nimu, kuris blukina frontų į penkmečio planu, kuriam visi 'valdžios manija sukęra per-
ryškumą. Tėvai turi bijoti sa- turi dirbti gerai ir skubiai, su ; sekiojimo maniją, o ši pastaro-

didžiausiu pasiaukojimu ir iŠ,ji dar labiau, dar kiečiau ver-
paskutinių jėgų. N j čia bolševikus prie valdžios. 

turi būti tik vykdytojas; už jį j bijo partijos narių, o partiniai I s t a l i n o r ežimas ne tik n e - ' š i o s d v i m a n -U 0 S suka visą. So-
galvoja Stalinas su savo šta-! komunistai bijo savo vienmin-1 p a r t y v ] a s h . p a r t y V j a s mases v i e t ų r e ž i m o aparatfirą, dėl to 
bu. Kas negalvoja, tas faktiš- ! čių ir ypač augštesnio rango L ? k o n u o l a t i n ė j e b a i m ė j e , bet I v a I d ž i a > ° n c komunizmas ir ne 
kai aeturi ir tikėjimo l savo j partijos valdininkų. Stalino i. . 

patį bei io satrapus. Joks • , U ) n ^ r e t i Jiaudies gerovė tapo 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVES 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONĖS, I 
VISUOMET KREIPKITĖS 
I ERDVIĄ IR PATOGIĄ 
L I E T U V I Ų B E N D R O V E S 

KRAUTUVĘ 

TELEVIZIJOS, RADIO IR 
FONOGRAFAI 

G E R A N U O L A I D A 

Garantija — Išsimokojimat 
APARATŲ SUTAISYMAS 

dirbtuvėje Ir namuose atliekama* 
prityrusių Inžinierių. Sąžiningas 1." 
geras patarnavimas garantuotas 

im 
rcLCvision 

Csares ~ servtce) 
3,120S. Halsted- DA-6-6887 m * tkma 

vo vaikų, nes jie verbuojami 
savo tėvams sekti. Nepartyvūs 

partijos galutinį tikslą. K a s ' politika reikalauja ne tiek lo-
buvo Jpratęs marksistiškai gal- j jalumo, kiek aktyvaus, nors 
voti, kaip, pav., Lenino ben- aklo ir vergiško, klusnumo "ge-
dradarbiai, prof. Pokrovskio neralinei linijai". Nė viena gy-
"marksistinės istorijos mokyk-1 venimo ir kultūros sritis nėra 
la", prof. Deborino "marksistl- j l a i sva nuo baimės. Pradedant 
nės filosofijos mokykla", tie j šeimos gyvenimu ir baigiant 
visi "išimti iš apyvartos". Vi- Į išprievartauta religija, viskas 
si bolševikų partijos suvažia*' mobilizuojama karo ir pasauli-
vimų, įvykusių prieš Stalino į n ^ revoliucijos mašinai stiprin 
režimą, protokolai, kuriuose i"ti. Visiems žinoma, kad Stali-
užfiksuotos Stalino sunaikintų Į n a s yra nukrypęs nuo mark-
komuništų kalbos, yra išimti sizmo, tačiau atkakliai laikosi 
iš apyvartos, lygiai kaip ir is- K - Markso tezės, kad "religija 

stalinistams 

^ 

torinės Pokrovskio mokyklos 
vadovėliai ir monografijos. 

Stalino generalinė linija 

Stalino "generalinė Unija" 
laikosi melu ir baimės jausmu. 
Stalinas laikosi principo, kad 
tūkstantį kartų pakartotas me ; 
las darosi panašus į tiesą, to
dėl stalinistinė agitacija turi 
rėkiančios reklamos pobūdį. I r 
Hitleris vieną kartą pasakė: 
"Niekas niekuomet nepatiki 
mažu melu, bet kiekvienas pa
tikės dideliu melu". "Didelio 
melo" principu Stalinas nesa
mą dalyką padaro "esamą"' 
pav., socializmas jau įgyven
dintas Sovietų Sąjungoje ir dėl 
to "gyventi pasidarė geriau, 
gyvenimas pasidarė linksmes
nis". I r esamą dalyką padaro 
nesamą, pav., Sovietų Sąjun
goje nesą žmogaus eksploata
cijos. Tai yra aiškus, bet dide
lio kalibro melas. Stalino pro
paganda reikalauja, kad sovie
tinis žmogus greitu ir geru dar 
bu statytų milžinišką karo ma-1 
šiną pasauliui "išlaisvinti", kai 
tuo tarpu visi ir pats Stalinas 
žino ir supranta; kad Sovietų 
"išvadavimas" yra lygus tota
liniam pavergimui ir tai ne 
vien "buržuazijos", bet ir pro
letariato ir jo avangardo—ko
munistų partijos. Stalinas ne
reikalauja, kad komunistai ti
kėtų tuo, ką sako ar rašo; 
svarbiausia tai, kad komunis
tai aklai, energingai ir baimin
gai vykdytų generalinės linijos 
šūkius, kurie labai dažnai kei
čiami ir dažnai vienas kitam 
prieštarauja. Melu siekiama 
dviejų tikslų: norima sužavėti 
mases komunizmu i r norima 
žmogaus sieloje ištrinti ribas 
tarp gėrio ir blogio, tarp melo 
ir tiesos. J Stalino partijos pro
gramą įeina žmogaus psichikos 
"perkalimas", — "perkaltoje" 
žmogaus sieloje neturėtų būti I ^ 

—- tai opiumas liaudžiai svai
ginti" ir dėl to kunigai traktuo 
jami kaip reakcionieriai, tačiau 
pastaruoju metu ir nekenčia
mi, persekiojami dvasininkai 

jį patį bei jo satrapus 
kitas diktatorius nebuvo taip i stanmstams augsciausiu jų 
saugojamas, kaip "visų myli- j v c i k l o s t i k s l u - N - Berdrajev yra 
mas tautų vadas" Josif Vasa- j teisingai parašęs, jog socialinis 
rionovič Stalin. Levickio teigi-: sentimentalizme visada baigia 
mu, valdančiųjų baimė t a i ' s i t e r o r u > kai- t i k socialiniai 
atvirkštinė" ^valdžios manijos sentimentalistai atsiduria val-
pusė. Bolševikų va3d:ia preten- Į d ž i o J e \ K o } komunistai nėr val-
duoja į visą žmogų ir į visą pa~! d v t o M J i e v r a l a b a i jauti'us 
šaulį, bet kas nori visko, tas socialinei žmonių. nelygybei ir 
rizikuoja nelėkti visko. Vai- i eksploatacijai, bot kai įsėda į 
džios manija yra neptaotlnama v a l d ž i o a b a l n ^ P a t>^ v i r s t a n 8 ' 
ir ją visuomet lydi persekioji- Į l v8yb e s> ekploatacijos ir teroro 
mo manija. Bolševikai aupran- j vYk<lyt6Jaia ir virai nesisieloja 

kad ant 

4181-83 ARCHER A VE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
Įsakančiai, Refrižeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(LIETUVIS) 

Modemiškai jrengta vieta 
jvairiom nuotraukom. Spe
cialybe - vestuvės. Jauna
vedžiams "duodama puiki 
ir brangi dovana. Sąžinin- į 
gas ir gražiai atliktas dar
bas. 

414 WEST G3rd STREET 

Tcl. ENng. 4-5083 arba ENg. 4-5840 

AKULŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda tremtinys prieš kaivj. baigęs 
Čikagos Univei Ritėta. 

Vienas doleris vai. — privačios. 
Vertimai, Anketų pildymas, Ivairūa 
raštai angliškai. 

R. KALNYNAS 
6402 S. Fuirficld Ave., Chloago 29 \ 

(3-Čtas unkštas, diN'is po kaire, arti 
• 63-čio* gatves ir C'alit'ornia Ave.) 

TELEVIZIJOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
DAIUJO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
Šimtadieniais: 8 v. ryto — 10 v. vak. 

M. RIMKUS, 4110 So. FrancLsoo 
- Tclcl. YA. 7-1000 

PERKRAUSTAU BALHUS 
VIETOJE IK IŠ TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILG* PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Teh WAIbrook 5-9209 

NUO UŽSI^ENEJUSIC 

Skaudančių žaizdų 
112 ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

•s " 

Tie, kurio kenčia nuo SENŲ AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ BAItfDU. ji« 
negali ramiai sedčti ir naktimis mie-
Koti, nos jų uŽHi.s.-nčjusios ž:iizdo.s 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niožOjima ir skaudėjimą, seni; at
virų Ir Hka-daneių žaizdų, uždekite 

Jo g y d o m o s 

8keHb11s "TiUACūrr apsimoka 
•'•"•••1 ji» >TH uiyfhi IK.'** skaitoma* 

»tnvl« rita n r»Atu o akelbimf 
kaina yra prieinama visiem*. 

. i * , : 

Jau išėjo iš spaudos 
Mariaus Katiliškio knygą. 

U Ž U O V Ė J A 
„UŽl'OVRJA" — apysakų knyga iš 

šiaurės Aukštaitijos kaimo bui-
- ties, Šlaui'&s Aukštaiti jos kaimo 

vaizdai su žmonėjugjs, jų džiaugs 
mais ir rūpesčiais, beslk'eičlan-
čiais su motų laikais ir vel grjž-
tanTiai su pavasariais. 

..UŽUOVĖJA" — pats geriausias vie
no geriausiųjų mūsų jaunųjų be
letristų veikalas, knyga, pulki sa 
vo stilium, dideliu kaimo, kai
miečių Ir jų gyveninio pažini
mu, miela giliu nuoširdumu. 

„UŽUOVĖJA" — tai savos žemCs sau 
ja mūsų knygų lentynoje, kny
ga, skli^a toli pasilikusio mūsų 
kaimo 'prisiminimui, kasdien vis 
pilkejanriam mūsų atmintyse. 

302 |»l. . kaina 8.50 dol. 
Užsakymus ir pinigus siųskite: 

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

Chicago 8, 111 

# \> 

jų sakinos g ta, 
daug nekalto kraujo, dėl to jų 
persekiojimo manija yra ypač ~ 
intensyvi. IŠ šitos manijos ky 
la fikcijos, kad kapitalistai su 
pą Sovietų Sąjungą, kad visur, 

u l i ] dėl liaudies skurdo, bado ir ma J ^ ^ į į ? p°a\Xv?ns jūsų skaudėj!-
; smi'4 mirimų. 

- • - ' . . . • . 

yra verčiami pasirašinėti komu i ̂  , j a m o K l , e m l l u j e c s ą k a . 
nistinės "ta .kos, deklaracijas". | p , t a l i s t i n i ų . f V a t i k a n o ž l l , p ų , 

įau. 
Liūdo Dovydėno knygą 

Broliai Domeikos 

pat., 
m; ir galėsit o ramiai miegoti nak-
t j . ' Vartokite jj taipgi nuo sskaudžlų 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežS-

p$: .'.̂ Sįstv. L^; įima ligos, vadinamos PSORIASFS. 
I Taipgi pasalina peršSjima ligos, vadi-
i narnos ATHLKTE'S KOOT. sustabdo 
Lif.lovirtima odos ir ptrplySimą tarp-

piršeiu. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
Plūs tanč ios ir suskilusios odos. J ^ 

gyduole visų išviršinių 

BROMAI DOMINIKOS i r 

APSIŽIŪRĖK IR TAUPYK SAUSIAI 
STANDARD FEDERAL tur tas virš . . . . . $35,000,000.00 
Atsargos Fondas ". 3,000,000.00 
STANDARD FEDERAL yra narys Fcdcral Savings & 
Ins. Corp. ir Federal Home Loan Bank System. 
IŠTAIGOS VALANDOS.: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 

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

JUSTIN MACKIEWICH 
President and Manager 

STAąMD l « R E MfiNiil 
AND LOAN AS SO CI A t | 0 N 

. O F CHiCA:<^6" ,;Ą$$J 
j jIlĮjĮjf 4192 ARCHER ĄViE;yXH|G^GO 32*$/; 

PMONE: Wrflirtfb- 7-'ll4-l y's%^-::. 

^ 

^ 

vra gera 
odos ligų. L'IOGULO 

: Ointment suteiks jum 
j pagalbą nuo nnvar 

viena ge- į guslų, perslamų i 
riaušių knygų mūsų Nepriklausoiny- nležtnčių kojų. Legu-

)H":I laikot;.i*pyj. Į lo Ointment yra par-
BROMAJ DOMEIKOS romanas; duodamas po 75 e t , 

iš .mūsų kainu gyvenimo, mielas * t 25 ir $3.50. Plrki-
gamta '•• žmonėmis, originalus sti- i-p' v a istin8so Chieago 

jdomus keliamų problemų f , - AHI 
ir apylinkCsc ir Mii-

įiumi, 
aktualumu. 

BROMAI DOMEIKOS - knyga, Nc 
priklausomoji' Lietuvoje jvortint» 
valstybine premija Ir šiltai sutik
ta, no tik mūsų kražte, bet ir mū
ši) kaimyiiuo.se. 

250 psl.. kaina 2.50 dol. 
( 'žsakymus ir pinigus siųskite 

D R A U O A S 
Ž884 So. Oakley AVc. 

Chicago S, III 

ir 
waukee, Na r b a a t-
siųskito money orde
ri J — 

LEOULO, • Department D 
5618 W. Efldy St., Chicago 34, III. 

MlJlberry 5-800-1 

« 

ROBAIH SlCRYBCLfiS, DATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4822 S. Ashland AveM chicago 9, m., Mef. YArd« 7-1272 
Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų 

DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU 

>;m 

Skelbkites "Drauge M 

"r*yHB*'- r&«m' J^Ubi vutm 
... *4nUMi•!*•• w.fv* • \ a«*i^^«"*- ' • v * * . . » « i i * " > 

# 

<f *f4»fW» 

RAKANDAI VISŲ IŠGARSEJUSŲ 
^ IŠDIRBYSČIŲ 

: ^ , 

! • 

KAINOS IR SJJLYG0S VISIEMS PRIEINAMOS 
Mes turime parodoje didžiuSj pasirinksmę: 

Brangenybių, Deimantų, Laikrodžių, Rekordų, Phoncgrarų, Radi
jų, Fianų, Televizijų, Siuvamų Mašinų, Seklyčios Setų, Miega
majam Baldų, Valgomajam Setų, Grindinių ir Stalinių Lempų, 
Retkarčiais vartojamų baldų— j vairių, Kaurų, Karpetų, Lino!e-
um, Matracų ir Hollywood Lovų, Jaunimui Baldų, žaislų, Elek
trinių Prosų,,xSkalbiamų Mašinų, Elektrinių Šalaytuvų, Freeza-
rių, Gazinių pečių, Gazinių Šildytuvų, Elektrinių Pečių, Studio 
Couches, Hide-a-Beds lovų. f:V 

3 Aukštai Puikių Baldu ir Namams Reikmenų 

JOSEPH F. BUDR1K, Incorporated 
3241 So. Halsied Street r ei. CAIumet 8-mi 

Krautuvd at idarą -pirmadienio u- ketvirtadienio vakarais iki 9:S0 
P. M; Kitais vakarais iki 6 vai, vakaro. Nedaliomis u2.4fttyta. 
Budiiko Kadio VALANDA leidžiama ketvirtadionio ^lidįftif 

kaip C-ta valandą tš stoties WHFC. 1450 kilooyol«a/ 

— mmą* — 

Visų rūšių žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 300/o 

Kai kurie parduodami žemiau 
urmo kainos. NEPRALEISKI
TE ŠIOS PROGOS, KAD GA
LĖTUMĖT Į S T G Y T I ' G B R I A U -
SIUS BARGENUS VISAME 
MIESTE. 

Cia kalite nusikalbėti gimtąja lietuvių kalba 
Jusi; patogumui, kad galėtumėt pasinaudoti šiuo išpardavimu, 

uvė yra atdara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų kraut 

= ^ 

o 

ftiiwriii'iprtr 

Kiek sutaupjbi^ bi:as molais. 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas*uy.sibrčfcn 
tikslą sutaupyti tam tikrą sum^. Apdruusfoj* 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti »enis d 
videiidus. K 

Taupykite asmeniškai arba per «>ašu> 

UNIVERSAL SAVINGS -*• N!) 
LOAN ASS0CIATI0N 

t«r>o Qn UaKsted Street Chicago <̂  llliiwi« 
Telef omui: HA.vmark<!t L?o?« 

v.^n'ndos' PirnmdVnini". anu ̂ dieninis ir 
nenktadtenials nuo n ryto iki 4 val./,va-
i-aro. Ketvir tadieniais nuo 9 ryto iki 8 
vakaro. Trečiadieniais i\9Ąors ta. .'-«»sla-
dieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p r. 

M H M w w H r * « t t . « ' « ' ' 

\ 

PRADEK TAUPYTI PAS.... 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND LOAN ASSOOAITON ' 

m&% Are^r Avenue ' Chicago 32, III. 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

. KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame Aukščiausius Dividendus 
AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 

^ 

^ . 4* 

http://kaimyiiuo.se
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Bažnyčių likimas okup. Lietuvoje 5 
Pagal Vokietijos Krašto Vai-Į Aukštadvaryje geltonoji baž-

dybos Informacijų Skyriaus tu
rimą dalinai apdorotą sugrįžu-
siųjų iš Lietuvos vokiečių ap
klausinėjimo medžiagą, žemiau 
pateikiamas veikiančių ir užda
rytų bažnyčių Lietuvoje susida
ręs vaizdas. Žinios gautos tik 
iš savo akimis mačiusių gyveni
mą dabartinėje Lietuvoje liudi
ninkų parodymų. Tačiau jų ap
dorojimas reikalauja daug laiko 
ir tęsiamas toliau, tad čia deda
mos žinios dar bus papildomos. 

Vilniuje veikė bažnyčia (ro
dos, šv. Jurgio) Ožeškienės gat
vėje ir joje buvo laikomos pa
maldos. Dar viena bažnyčia vei 
kė prie geležinkelio stoties. Vii 
niaus katedra ir Aušros Vartų 
bažnyčia irgi veikė. Dievo Mo
tinos auksinis paveikslas tebe-
kabojo ir pamaldos buvo laiko
mos. Taip pat yra išlikusi ir 
veikė bažnyčia greta Aušros 

nyčia buvo uždaryta, bet bal
toji veikė. 

Androniškyjo bažnyčia buvo 
uždaryta ir kunigas išvežtas. 
Vėliau, kai iš kažkur atvyko ku 
nigas, ją vėl atidarė. 

Jurbarke ir SKlrsnemunėje 
veikė vieno kunigo, pamainomis 
aptarnaujamos, evangelikų baž
nyčios, šis kunigas parengda
vo vokiečių, Rytprūsių pabėgė
lių vaikus, lietuviškai konfirma
cijai. 

Be to, bažnyčios veikia dar 
šiose vietovėse: 

Anykščiuose, Baltrimonyse, 
Bartininkuose, Batakiuose, Bau 
ske, Birštone, Butrimonyse, Erž 
vilke, Garliavoje Gelgaudiškyje, 
Geįvonyse, Girdiškėje, Jonavo
je, Jurbarke, Kaišiadoryse, Kel
mėje, Krosnoje, Kukliuose, Ku
liuose, Kuršėnuose, Kurtuvėnuo 

Dvynukai ir trynukai prisiekia įstodami į USA laivyną New Yorke. Devyniolikmečiai dvynukai yra 
VVilburt ir VVilliam Senna, o to paties amžiaus trynukai (užpakaly iš kaires į dešinę) Thomas James, 
John, Thomas ir James Paul Tessmer. 

Prašo buto ir darbo 
garantijų 

Aleksas Lazauskas ir Jonas 
Marcjšauskas galėtų netrukus 
gauti vizas, jei gautų iš Ameri
kos lietuvių darbo ir buto ga
rantijas. 

Jie kreipiasi j Amerikos lietu
vių visuomenę pagalbos ir pra
šo geraširdžių tuos dokumentus 
jiems sudaryti. 

Aleksas Lazauskas, gimęs 
1921 metais, Trakų api-kr., Lie
tuvoje, nevedęs, siuvėjas, gyve
na 9, rue Caroline, Paris 17, 
France. 

Juozai, iviarcišauskas, gimęs 
1901 metais Rygoje, nevedęs, 
fabriko darbininkas (Lietuvoje 
dirbo geležinkelyje). Jo adre
sas: 12 rue de Constantinople, 
Paris 8, France. 

BALF įgaliotinis Paryžiuje 

rašo, kad abu darbštūs, pado
rūs ir sąžiningi vyrai. 

Smulkesnių informacijų gali
ma g*tfti BALF centro rašti
nėje. 

Kai aš peržvelgiu savo gyve
nimą, tai atrandu, kar gal už pa
čias laimingiausias savo gyveni
mo valandas aš turiu būti dė
kingas knygoms. Geros knygos 
mums visada ką nors dovanoja, 
iš mūsų gi nereikalauja nieko. 
Jos kalba, kai mes jų norime 
klausyti ir tyli, kai mes pavarg
stame. Jos laukia mūsų ištisais 
metais ir nesijaučia įžeistos, 
kai mes pagaliau vėl jas į ran
kas jmame; priešingai, jos mu
ms vėl geraširdiškos, kaip ir 
pirmąją dieną. Kas turi knygų, 
negali būti visiškai nelaimin
gas: jis turi geriausią draugys
tę, kokia tik žemėje gali būti. 

— Paul Ernst 

Vartų, nors pačioje gatvėje bu- se» Lapiškiuose, Maišioguloje, 
vo daug sugriautų namų. ! Mosėdyje, Muniškiuose, Nema-

Kaune veikiančios bažnyčios: niūnuose, Pagramantyje, Paje-
Vytauto, Jkulos (kurį laiką ji 'šiuose, Pajūryje, Plungėje, Si-
buvusi uždaryta), šv. Mykolo, | l a v o t e > Tytuvėnuose, Utenoje, 
šv. Juozapo, žaliajame Kalne,! Veliunoje, Vidiškiuose, Vievyje, 
mažoji bažnytėlė Augštaičių' Vilkijoje, Žagarėje, Žasliuose, 
gatvėje, Karmelitų, Aleksote ir Žiežmariuose, širvntuose. 

VOKIETIJOJ DRABUŽIAI LABAI REIKALINGI 
Kai kuriuose laikraščiuose duona, bulvėmis, vandeniu ir 

Vokietijoj ir Amerikoj tilpo! druska ir tuo būdu vėliau at-

Vilijampolėje. 
Klaipėdoje karo metu sugriau 

tos beveik visos bažnyčios, pa
vyzdžiui, evangelikų šv. Jono 
bažnyčia, reformuotųjų bažny
čia ir katalikų bažnyčia Puo
džių gatvėje. Klaipėdoje veikė 
katalikams ir evangelikams ben 
drai tik viena buvusioji baptis
tų koplyčia, netoli buvusios ka
talikų bažnyčios. Klaipėdos ka
pinėse, naujai prieš karą pasta
tytoje kapinių koplyčioje į-
rengta pravoslavų bažnyčia. 

Ukmergėje didžioji bažnyčia 
buvo uždaryta. Ir antroji bu
vo uždaryta, bet tam tikromis 
dienomis buvo atidaroma žmo
nėms lankyti, nors pamaldos jo
je nebuvo laikomos. 

Tauragėje veikia katalikų baž 
nyčia prie Jūros, metodistų — 
Prezidento gatvėje ir rusų cerk 
vė kapinėse. Evangelikų baž
nyčia veikdavo retai tik Vo
kiečiams, Rytprūsių pabėgė
liams, specialiai prašant mili
cijos sutikimo. 

Šakiuose yra ir veikia tik 
viena katalikų bažnyčia. Evan
gelikų bažnyčia paversta šokių 
sale, o kunigas Gavėnia išvež
tas i Sibirą. 

Marijampolėje buvo likusi tik 
viena bažnyčia ir toji buvusi la
bai daug skolinga rusams. Kle 
bonijoje, išvarę kunigą, apsigy
veno rusų karininkai. Bažnyčios 
skolas vėliau žmonės apmokėjo 
ir buvo leista vėl ja naudotis. 

. Panevėžyje veikia Katedra ir 
šv. . Petro ir Povilo bažnyčia. 
Buvęs venuolynas paverstas 
Raudonosios Armijos namais, o 
buvusi mokinių bažnyčia Klai
pėdos g. — sandėliu. 

Telšiuose tik didžioji bažny
čia atidaryta, visos kitos užda
rytos. 

Varniuose viena bažnyčia ati
daryta, kita uždaryta. 

Raseiniuose veikia katalikų, 
rusų ir evangelikų bažnyčios. 

Žem. Kalvarijoje bažnyčia ir 
koplytėlė tebestovi. 

Truskavos bažnyčia per karu 
Liudegė, bet dabar jau atstatyta. 

Šilutėje ir Žem. :>aum:estyje 
bažnyčios veikia, tačiau daug 
kartų per susirinkimus kolcho
zo rusai ir komunistai išsireikš
davo, kad greitai jas uždarys, 
nes tai esą kapitalistų lizdai. 

Jėzne ir Stakliškėse bažnyčios 
nebuvo uždarytos vietinių kuni
gų pastangomis. Komendantū
ros paraginimu, buvo numatyta 
remontuoti Stakliškių bažnyčios 
fasadas ir tvora. Tai buvo 1951 
m — ar remontas įvykdytas, 
nežinia. 

Išlaužos bažnyčia uždaryta, j 
bet vien* kartą į mėnesi atva- \ 

(PLB. Vok. "Informacijos") 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 
LONGINICS, YVITTNAUEh, BULOVĄ 
Ir kt. šveicariški laikrodžiai tikrai 

žemomis kainomis. 
2156 W. 23rd St. Tel. YA 7-0841 
DARBO VAL.: 9-2:30 ir 4-8 v. v. 
šeštadieniais 10-2: SC ir 4-8 v. v šeštadieniais 10-

straipsnių, kad Vokietijoj liku
siems lietuviams dabar nerei
kia nei rūbų, nei maisto. Ko
kios tuo reikalu nuomones yra 
patys Vokietijos* lietuviai? 

Spakenbergo Apylinkės Lie
tuvių Šalpos Komisija rašo: 

"Ar reikalingi drabužiai Vo
kietijoj užkliuvusiems lietu-

m^i^&^-^M WB&z-j *=£*> 

R A D I J O V A L A N D A 
Cleveland, Ohio 

klausykite* liHuvlškos in<lio progra
mos pep v v s u s stot). J 19<> banga 
kiekviena penktadienį 7 vai. vakaro 
Proyrramn tvarko I/ctuviu Katilo 
Klubas. Pirm. JUO/JUS Stempužls, 1152 
Dailus Itd.. tel. HVV 5-1900. Progra
mos vertėjas Balys Auginąs 1567 E 
7»> St.. tel. NX 1-5393. Skelbimų rei
kalais kreiptis i Vaeių Iloeevieių, 
1310 U. 89 St., tel. RA 1-9936. 

SIUVAMOS MASINOS 
ir 

B A S O M . M A Š I N Ė L E S 
Kaunamos geriausiomis sąlygomis 

ARCHER SIUVIMO CEHTRfc 
U70 S. Archer BIshop 7-104* 

Perka, taiso, elektrifikuoja 

S 0 P H I E BARČUS 
MKTPV:šlU>S VAKARUŠKOS 

RADI0 PROGRAMA 
IA \VGKS Stoties — Banga i:*9a 

PI KM A H. iki PRNRTAD. 
8:45 ikt 9:»0 vai. ryte 

ftr.STAI>. 8:30 iki 0:30 ryte 
Iš tos pat stotie* PIRMADIENI* 

vakare iiuo 7 Iki 8 vai. 

7121* SO. ROCK\VEMi ST. 
< Mea«o 29, IU. HKmlock 4-2413 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V1SOKJV Rtt*IV 
MEDŽIAGĄ 

sidurti džiovininkų ligoninėje. 
Juk iki šiol niekas iš mūsų apy
linkes lietuvių dar nėra gavęs 
Iš BALF-o ar kurios kitos or
ganizacijos tokios pinigines pa
šalpos, už kurią galėtų įsigyti 
bent vienas padorias kelnes, 
jau nekalbant apie eilutę. Ir 
mes turime labai mažai vilties, 
kad Amerikos lietuviai ateity 

viams ? Mes į tai galime labai | tiek daug pinigų pradės aukoti, 
trumpai atsakyti : reikalingi ir 
net labai reikalingi. Mes visiš
kai nesuprantame, kuo gali pa
grįsti savo teigimą, kad rūbai 
mums jau nebereikalingi. Tie 
asmenys, kurie šį klausimą ke
lia Amerikos lietuvių spaudoje 
gal jau nežino, ar jau pamiršo, 
kad beveik visi užkliuvusieji 
Vokietijoje jų tautiečiai gyvena 
iš kuklių bedarbio pašalpų, ku
rios 4 asmenų šeimai labai daž
nai siekia tik 120 markių mė
nesiui. Jie gal nežino, kad iš 
šių 120 DM šeima turi susimo
kėti buto nuomos mokestį, nu
sipirkti kuro, atsilyginti už 
šviesą, gazą, atsilyginti batsiu
viui už batų taisymą, padengti 
kitas būtinas išlaidas ir išsi
maitinti. Būtų įdomu žinoti, iš 
kokių pajamų tokių klausimų 
spaudoje kėlėjai įsigytų drabu
žių, nes tikrovėje iš bedarbio 
pašalpos dar niekas mūsų tau
tiečių sau drabužių nenusipirko 
ir nenusipirks, jei, žinoma, ne
norės rizikuoti maitintis vien 

bužių ir avalynės rinkimas, įpa
kavimas bei persiuntimas su
daro BALFo darbuotojams ne
paprastai daug darbo, bet mes 
lygiai taip žinome, kad beveik j 
kiekvienas Amerikos lietuvis ar 
net kitatautis lengviau paaukos 
dėvėtus ir jiems jau gal nerei
kalingus drabužius nei iškrapš
tys iš savo piniginės dolerį." 
Pasirašo Apylinkės Šalpos Ko
misija : 

jog BALF-as galės pradėti V. Barkauskas, Ad. Midas, 
remti Vokietijos lietuvius efek- Drungilienė, A. Gerkė, J. Bu 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

MUTUAL F E D E R A L SAVINGS 
AND 1 0 A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermak Rd.... Chicogo 8, IIL 
JOHN J. KAZANAUSKAS, ffu *Ul VI rginia 7-7747 
Savings Insured to $10,000 by F. S. L I. C 

tyvinėmis piniginėmis pašalpo
mis. Ypatingai tai liečia dau
giavaikes šeimas, džiovininkus 
ir senelius, kurių mūsų apylin
kė kaip . tik turi nemažai. 

"Tie mūsų apylinkės lietu
viai, kurie neturi darbo (o to
kių mūsų tarpe yra lygiai 
90%) ir neturi užsienyje juos 
remiančių giminaičių, dėvi tik 
tuos rūbus, kuriuos jie laiks 
nuo laiko gauna iš BALF-o. 
Jeigu BALF-as nustos rinkęs 
aukas drabužiais ir juos dalinti 
Vokietijos lietuviams, šių pa
starųjų padėtis bus tikrai kri
tiška. 

"Spakenbergo apylinkės lie
tuviai vienbalsiai prašo BALFo 
jokiu' būdu nenutraukti drabu
žių ir* avalynės rinkimo akcijos, 
nes drabužiai ir avalynė mums 
čia lygiai tiek pat reikalingi ir 
verti, kaip maisto produktai ir ! 105 Grand Street, Brooklyn 11, 
pinigai. Mes žinome, kad dra- New York. 

dininkas. Toliau seka 52 para
šai. Tarp jų įskaitomi: A. Gla-
vas, O Puodžiūnaitis, Urbšai-
tis, Šneiderienė, Janulaitis, 
Mockienė, Markalienė, Gešan-
taitė, Gerbentienė, Drešerytė, 
A. Drešeris, O. Šnerienė, Ly-
verienė, K. Klyzienė, J. Drun-
gilas, Balodienė, Murinas, O. 
Funkaitienė, Bertulienė, Jonas 
Ivanauskas, Stonigienė, Sto
nys, Išganaitis, Išganaitienė, V. 
Gešventienė ir eilė kitų, kurie 
neaiškiai pasirašę. 

Tokių laiškų BALF Centras, 
BALF skyriai, Europoje rašti
nė, laikraščių redakcijos nuo
lat gauna. Tad aukokite 
BALFui pinigus, aukokite ir 
rūbus bei avalynę. Jų reikia. 

Visas aukas siųskite adre
suodami : United Lithuanian 
Rclief Fund of America, Inc., 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-3278 Ir 79 

KELIONES: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE-
I JAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS •-mzft 
Parūpiname biletua, viešbučius Ir sutvarkome visa su kelione suristus 
dniykiiN. TUKIME LIKTU VIV S K Y R I \ J . Pildome' afidevttus. Keliones 
planuokite iš anksto kitiems melams. Anksčiau užsisakykite biletus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai pausito vietas. Pirk
dami biletus pas mus nemokysite brangiau ir išv« ng&ito laiko sutruk
dymo, nes nereikea lankytis nei į geležinkelio stoti ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoio vtetoi" — ¥»*R %f'« 
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Šį vakarą—junkitės prie tij milijonu, radusių kad įi y r a . . . 

CARRMOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
8089 So. HALSTED ST. 

Tel. Vlctory V i 272 
APKACNAVIM4 IR PREKIŲ PR* 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
« vai. iyto Iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais tjti 3 vai, vakaro 

Skaitydamas pulk. J. PetruičJo 
Lietuvos nepriklausomybės kovų 
atsiminimų bei pergyvenimų kny-
g?> LAISVI GINANT, 
suprast anuometini lietuvių tau
tos pasiryžimą siekti laimėjimo 
prieš gausingesnius priešus. Pui
ki dovana jaunimui. Neišsemiamas 
baltinis paskaitininkams. 

Knyga parašyta gyva kalba, pa 
traukli, kaip nuotykių roraanas, 
Dr. L. Bistras savo įžangoje ją 
puil'įai įvertina. 200 psl., kaina 
2 uo). 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
D E A U G A S, 

2384 So. Oakley Ave. 
Chicago S, UI. 

ž iūranč iam kunigui leidžiama j u & a k y t 0 8 knygos pasiunčiamos 
laiKyti panaaldaa. .'fftitu. 

SOTUS ALKANAM PADĖK! 
AID OVKRSKA8, ln<\, : m « K. Halsted St., ChtOagO 8, tel. DA. 6-3859 
BendrovS Siunčia muisto siuntinius J Vokietija Ir kilus kraštus, is-
Bkynifl .SSRS. Pristatymas t runka apie !7 d., nes siuntiniai siunčiami 
Iš Ku ropos sandelių. Pilnas draudimus. Reikal. pilno siunt. sąrašo. 

: ŝ 

Siuntinys N r. 3 — $«.20 
4 sv. rūkytų lašinig 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys N r. 12 — $11.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukraus 

Siuntinys N r. 19 — $9.95 
4 sv. rūkytu lašinių 

2 sv. klnulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 Vi sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys N r. 0-7 
10 sv. cukraus $2.50 
10 sv. b. kviet. miltų $2.60 
J) sv. gryn. kiaul. '.auki> $5.26 

• ^ = 4-

LIETUVIŠKA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

ĮSTAIGA 

tartai 

B.R.PIETKIEWIC2 PRES. 

# 

Miichdo 
YOtf 

KENTUCKY BIENDED 
WHI$KEY 

KENTUCKY 
STRAIGHT 
B0URB0N 
WHISKEY 

Išėjo iš Spaudos — 

SŪNUS PALAIDŪNAS 

^ , 

Vietoj 

»> 

",. , Alfco AvaiIa>Vfc 
Bottlcti in ttond 100 **ooi 

Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizę 
Šios knygos autorius vysku
pas F. J. Sheen prieš pora sa
vaičių pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma "Admiral" šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. 

ru 

DOLERIŲ 

tik 

l DOLERIAI 

i 
Rašykite „DRAUGUI* 

2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III, 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Antradienis, vasario 10, 1953 

Australijai dar reikalingi imigrantai 
P. SIRGEDAS, mūsų bendradarbis Sydnėjuje 

S. m. sausio mėn. 20-23 d. d.iway of life", tačiau iš tų imi-
Australijos sostinėje Canberoje| grantų, o ypač senesnio amžiaus, 
tęsėsi 4-toji Australijos Piliety- negalime reikalauti, kad jie pa 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

bės Konvencija, kurioje svars
tyti ir spręsti imigraciją bei at
eivius liečiantieji klausimai. Kal
bamoje konvencijoje dalyvavo 
įvairių bažnytinių, socialinių, 
kultūrinių ir kitokių organiza
cijų atstovai, jų tarpe ir ateivių 
atstovai, pirmą kartą su balsa
vimo ir sprendimo teise. Ta pa
čia proga viešai, per radijo ir vie 

mirštu ar visai atsisakytų nuo 
jų gerbtinų tautinių tradicijų, 
papročių. Kaikurie australai to 
kvailai nesupranta ir reiškia 
neapykantą priglaustųjų ateivių 
kultūriniams — tautiniams pa
sireiškimams. Tokiems prisimin
tina, kad daugelis britiškų tra
dicijų, paskleistų Australijoje, 
yra taip pat brangus indėlis vie

tos spaudoje paskelbta naujųjų!tos kultūrai. Juk australai ne-
ateivių adresu visa eilė kultū
ringų minčių bei pastabų... 

> 
Iškilmių ženkle 

Iškilmingasis konvencijos a-
t idarymas įvyko sausio 20 d. 

paneigia ir netrukdo škotų atei 
viams čia viešai demonstruoti jų 
tautinių drabužių, šokių bei jų 
muzikos savotiškų dūdų gar-

Profesinis nedraugingumas 
Canberros Albert Hali salėje, iš- = Federalinis vyriausybės opo-
dekoruotoje Australijos, Di- z i c i j o s atstovas Arthur Calwell, 
džiDsios Britanijos bei kitų tau- priešpaskutinis imigracijos mi 

Australiją, vėliavomis, didžiu
liu karalienės Elžbietos II pa
veikslu, dalyvaujant įvairių tau
tų jaunimui jų tautiniuose dra
bužiuose. Posėdį atidarė imigra-

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. VVashington St. 
Tel. DEarborn 2-24S4 

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

KEAL E8TATK 

BUIGHTON PARKK 
2-ju butų, po 4 kambarius, mūrinis 
namas su uždarais poriials, 2-Ji.i au
tomobilių garažas. Du atskirt oent-
rallnial apšildymai. Aluminum žie
miniai langai visam namui. Kaina 
$19.r>oo. Susitarimui apžiūrėti skam
binkite: \ 

TRIangle 4-7070 

HELP WANTED — VYRAI 

ARTI ARCHIOR & CICERO AVE. 
Savininkas parduoda nauja mdrinj 
narna. 4 kamb. pirmame augste, 2 
k a m b, viršuje (ismiomavlmul), 2 vo
nios, kokline virtuve. Pilnas rūsys, 
"foroed hot. a i r"—karstu oru ap-
Slld. Pu atskiri jejimal 2-am augftūil. 
$16,S0D, arba už geriausia, pasiūly
mą. RElianoo 6-6287. 

ONLY $9,500 BY OWNRR 
V/i Story home 7 rooms (2) Front 
entranccs, 2 ear. gar. Stokcr H. W. Heat. 

tų, kurių piliečiai imigravo j nisteris, taip pat stengėsi pra- *«*«•'' , o c a t i o n s for Doctor Fiorist, 
*• i u i K. • x J J i. • Tailor, Pet Shop or Beauty Salon etc. 

verti lygybės teisės duris atei- GaraKį su i t ab l c ag w c l d i n g o r a u t 0 „ . 
viams jų profesiniuose reika- pair shop etc 
lUOSC J i s s a v o k a l b o j e a p i e p o - , 6445 South Ashland Avenue 
karinę Australijos imigraciją,1 VVAlbrook 5-7043 

i Pasakytoje Politinių Mokslų In- BEAUTIFUL NEW DE LUXE RANCH 
CIJOS ministens H. E. Holtas, s t i tu te , pabrėžė, kad naujieji at- Home on 75x135 ft. lot. Oas heat; air 
savo kalboje pasveikindamas I v į a į s u gerbtinomis prof esi jomis conditioned. 5 rooms. Many extras. ilA 
dalyvius, ir išdėstydamas A u s - I p a t v r ė i š k oiegiškų profesijų G a r a g c ' $ ^° A ° S > P L O S Z E K 
tralijos vyriausybės gaires 1953 australų didelį nedraugingumą 
m. imigracijai. 

Prelegento žodžiais, 1953 m. 
Australija neįsileis tik 80,000 
naujų ateivių, stengiantis pasi
rinkti daugiau specialistų bei 

ir trukdymus. Dar iki šiol me 
dicinos dantų, veterinarijos, in-
žinierijos ir kitų profesijų vady-

Custom Builder, Fine Plomcs 
7049 VVcst 81st Place 

Summitt 864-M-2 Oak Lawn, 111. 

GERAS investmentas, geros paja
is u ; ;». n f „ „ ; ; , , . . , „ , i,,i;., iRloa, Medžio ir mūro apmušimai ir 
bOS b e i insti tUCIJOS p a v y d u l m - • m ū r o pamatas. Susideda iš 2-5 kam. 
gai, prisidengę nežmoniškai vei-! b»*jfc .*-*» »; } — 2 k a m b !>utas- Nau-
? . f. . . ~ r , . ___, . I j a šildymo sistema ir karšto vandens 

ūkio darbininkų, vengiant di- Kiančiais Įstatymais, trukdo į- šildymas su vamzdžiais-, a autom. 
dėsnio skaičiaus nekvalifikuotų v a i r i l * profesijų ateiviams j ge-j C*™** %y**t&{ ?Si i^olfimpSin. 
darbininkų. # 'resnį jų profesinj bei kultūrinį skambinku^ savininkių vakarais pa 

gerbūvį. O atmintina, kad prieš 
Po iškilmių posėdžio *onven-\eturim metU3 sveikatos dep&r-

cijos dalyviai parlamento sode tamentas parinko apie 30 gydy-
buvo asmeniškai priimti ir p a - , t o j ų ifi n a u jų jų australų tarpo 
sveikinti ministerio pirmininko i r p a s i u n t ė juos į Papua ir Nau-Menzies ir imigracijos ministe 
rio Holto. 

jąją Gvinėją, kur australų gydy
tojai nenorėjo vykti. I r tie pa-

Vakare įvyko specialus kon-| siųstieji gydytojai australų vy-
certas ir filmas. Prieš koncertą I rįausybės neapvylė, sąžiningai 
16-kos ateivių tautybių vardu atlikdami jiems patikėtą profe-
padėkos žodį tarė ir įspūdingą 
dovanėlę — albumą per minis-
terį Holtą Australijos tautai į-
teikė Miss. Lower. Tame albu
me buvo įdėtas ir A. L. B. 
Krašto Valdybos pasveikinimas 
— adresas lietuvių vardu. Iškil
mingame posėdy, priėmime bei 
adreso įteikime Australijos lie
tuvių bendruomenei atstovavo 
dipl. agr. B. Barkauskas. 

Ateiviams pripažintinos. jų 
tradicijos 

Pilietybės Konvencijos išva
karėse imigracijos ministeris 
Holtas paskelbė savo tautai per 
radiją kalbą, kurioje nuošir
džiau palietė ir naujųjų ateivių 
asimiliacijos reikalą. Savo kal
boje ministeris tarp k i t l į ^ p a 
brėžė: "Norėdami kultūringai į-
jungti naujuosius ateivius į sa
vo bendruomenę, susiduriame su 
kaikuriomis 'šiaušiančįomis pro 
Dieniomis.' Juk natūralu pagei
dauti, kad imigrantai galimai 
greičiau pasisavintų mūsiškį 
gyvenimo būdą — "Australian 

DOMIOS KNYGOS 

sinį darbą. 

Imigrantų indėlis 

Ką Australija laimėjo iš po
karinės imigracijos? 

* 
Pirmasis atsakymas skaitme

nimis —tai 723,042 naujuosius 
gyventojus. Pastarasis skaičius, 
pridėtas prie natūralaus tautos 
prieauglio, pakėlė Australijos 
gyventojų skaičių iki 8,800,000. 
Numatant ateičiai ir toliau na
tūralų dabartinį gyventojų 
prieauglį ir vidutiniškai dar pri
dedant kasmet bent po 100,000 
naujų imigrantų Australijoje 
1960 metais būtų jau bent 10 
milionų gyventojų. 

Kodėl imigrantai čia reikalin
gi? 

(Nukelta \ 7 pusi.) 

sitarimul. HUdson 8-2393. 

HELP YVANTED VYRAI 

GENERAL FACTORY 
HELP 

Good start ing rate. Overtime. Good 
worklng eonditlons. Emploype bene
fits. 

Apply — 

Intag Division of 
Intcr Chemical Corp. 

S030 West S l s t S t 

Illinois Central R. R. 
NEEDS 

150 Switchmen to put 5 day 
work week in effect. Star t 
$15.78 per day. Experienced or 
vvill train men. Age 17 to 44 
Check these „Job benefits". 

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

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

Apply — 

EMPLOVMENT OFFICE 
Room 101 

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

Road) i 

IHELP WAOTED — MOTERYS 

M E N 
Factory Work 

$1.49 starting rate 
9 Steady work 
Choice of shifts 

Excellent working 
conditions. 

GENERAL FOODS CORP. 
4100 W. FiHmore Sf. 

YOUNG MAN 
for 

SALES & STOCK \VOUK 
40 — h r. wk. Steady. Good earnings. 
Timo & xk for overtime. Opportuni-
ty for advancement. 

Call in person 

UNITED CHEESE CO. 
6«5 W. Itumlolpli 

Ar jleškote nuolatinio darbo, su ge
rom sąlygom, kur darbininkai yra 
Įvertinami? Mums reikalingas vy
ras d 61 

PARTS & STOCKROOM 
Pageidaujame patyrusio, bet imsime 
mokyti sąžininga darbininką. Pulki 
proga iSmoktt mūsų btznj. Bendro
ves priedai, šauki te — 

DAnubo 0-0820 

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

TYPIST-MASININKftM 

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

M. CROHN 

817 W. 21st S t 

GENERAL OFFICE 

TYPIST 
Permanent, 5 day — 40 hour 

week. Good starting salary, 
congenial working conditions. 

• Free hospitalization 

• Free insurance 

Apply 

Hansell Elcock Co. 
485 W. 23rd Place 

Phone CALUMET 5-7000 

HELP WANTED MALĖ 

# 

\ 

ATLAS BOXMAKERS, INC. 
turi keletą darbų 

CORRUGATED AND FOLDING PAPER BOX MAKERS 
Patyrimas nereikalingas, bus priimami ir sąžiningi pra
dedą darbininkai. Geros darbo sąlygos, gausūs priedai; 
dieninės ir vakarines pamainos. Tremtiniai kviečiami. Šiek 
tiek angliškai kalbėt reikia. Šaukit telefonu pasikalbėjimui. 

5025 W. 65th St. POrstsmouth 7-3400 

PROGOS — OPPBTUNITIES 

lif'NCHROOM & OONFEOTIONKBY 
Užkandinę ir saldainiai. Pilnai. Jj'Ong-
n. su "fountąln" Ir "ice cream" 

maSina. įsigyvenusi apylinkSa klijen-
tura, ideali vieta porai. Prieinama 
nuoma, ^era sutarti:'.. Išeina j pen
sija, nori skubiai parduoti, teisingai 
i kainuota. 7840 OottagO Gi«ovc Ave. 

IMlItnan 5-0108 arba 
STevvart :t-0274. 
BKAI'TY SHOP 

Busy Evanston loeation, establisbed 
2,r» years, fine opportunlty for hair 
stylist. Reasonable rent. Prieed right 
for immediate sale duo to other 
interests. Mušt be seen due to other 

817 Dempatcr St. 
Crecnloaf 5-1118 OP Unlverslty 

4-8220 Kvenlnga, 

DfiMBSIO KEPfiJAMS! Ar jūs 
norite praturtėti? Aš turiu idealią 
vietą šiaurinėj miesto daly ir pa
dėsiu jums finansiškai. Skam
binkite: 

AMbasador 2-8374 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domitės nuolatiniu darbu su 
užtikrinta ateitim? Turime ke
letą vietų dėl 

• TYPISTS 

• GENERAL GLERKS 
• 

Pageidaujame patyrusių, bet 
Imsime budrias naujai prade
dančias. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. 5 dienų 
savaitė. Causūs priedai. Gerą 
proga sąžiningoms darbinin
kėms. Kreiptis — 

Room 1623 

175 W. Jackson Blvd. 

Ar domitSs nuolatiniu darbu su už
t ikrinta atei t im? Turime kelete vie
tų dSl 

G E N E R A I J CLERK-TYPISTS 
Pageidaujame patyrusių, bet imsime 
budrias naujai pradedančias. Malo
nios darbo sąlygos, J vairios pareigos. 
5 d., 40 vai. sav., gausūs priedai. 
Proga vartoti savo iniciatyva. Kreip
tis pas Mr. Rromberg. 

DI :PM-COIA)R P R O n i C T S CO., 
INC. 

2440 S. Etfichignn 
CAluiw« 5-3734 

HELP WANTED — MOTERYS 

WANTED GIRLS F*)R LIGHT 
- SHOP YVORK 

musji. be able to read page numbers 
ln books. 

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

CHICAGO 6, ILL. 

Turime vieta gabiai 
TYPIST- GENERAL CLERK 

Pageidaujama patyrusi, bet imsime 
budria naujai pradedančia dirbti. 
Malonios darbo sąlygos, jvafrios pa-
r^ijęos, 6 dienų savaite. Priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu 
del interviu. 

UNION W I R E R O P E CORP. 
1445 W. Hubbard St. 

MOnroe 6-4585 

GIRLS — WOMEN 
Lengvas darbas spyruoklių gamini
mo dirbtuvSje. Geros darbo sąlygos, 
švari dirbtuve. Išmokysime sąžinin
gas darbininkes. Gausūs priedai. 

Kreiptis — 

, WESCO SPRING CO. 
2266 S. Archer Ave. 

RESTORANAS 
Gerai einąs biznis, gali būti dar pa
didintas. Pilnai Jrengtas. Gražios gy
venimui patalpos užpakalyje, ideali 
vieta porai. Pr ieinama nuoma, 5 m. 
sutartis. Pamatę įvertinsite, nebran
giai parduoda, tik už $2,500. DS1 li
gos nori skubiai parduoti. 

1306 \V. Mndison St. 
TAylor 9-8798 

W 0 M E N 
GENERAL FACTORY WORK 

Good pay. Steady. 

• Congenial working 
conditions. 

• Liberal Employee benefits. 
• Paid Vacation. 

Apply — 
10 a. m. to 5 p. m. 

See Helen Nelson 

F. Df FARNAM & CO. 
4940 W. Flournoy St. 

čia tur ime pastovu darbą pajė
giančiai 

STENOGRAFEI 
Pietvakarinėj miesto daly: patyru

sios pageidaujama, geros darbo są
lygos, kiti priedai, daug diktavimų. 
Rašykite, jei turite gabumus. 

B0X D8, 65 E. Washington 
Rm, 1744 Chioago, III. 

D6mesio neseniai baigę mokyklą pra
dekite savo karjerą čia! 

RAŠTINĖS TARNAUTOJA 

MAŠININKĖ 

Patyrusi, bet priimsime gabią pra
dedančią. Malonios darbo sąlygos, 
įvairios pareigos. f> d. savaitėj. Kom
panijos priedai. Ateikite— 

SNAP-ON TOOLS CORP 

120 N. May Street 
Turime nuolatini darbą gul)iai 

STENO-TYPIST 

Pageidaujama patyrusi, bet imsimo 
pramokusių, mokyklą baigusią. Malo
nios darbo sąlygos, jvairios pareigos, 
40 vai. satf. Darbininku priedai. 
Kreiptis asmeniškai arba šaukti M»'-
McGuckin. 

SYLVANIA 
ELECTRIC PRODUCTS, INC. 

3450 W. Division St. 

EVerglade 4-7000 

• COST CLERK 
• RECORD CLERK 
Sora o typing. Permanant positions. 
5 day - - 4o hour \v«>«>k. Good start
ing salary Congenial vvorking condi-
tloni 

American Spring & Wire 

SPEGIALTYC0. 
816 North Spaulding 

Tel. Van Buren 6-0800 
K\t 4. 

Urmininkas turi darbą dSl NCR 3000 
bookkeeping oper. Reikia patyru
sios, bet bus pri imama ir apmokyta 
baigusi. Malonios darbo sąlygos, jvai
rios pareigos, gausūs priedai, mažai 

kompanijos kafeterija. 

HELP WANTED VYRAI 

"'TRODŪČTiON 
WORKERS' Mi 

TRYS SVARBIOS KNYGELĖS 

kurias kiekvlcna.4 privalo perskaityti, 
IMS jose ras daug gyvenimui reika
lingu pamokymu. 

MAŽASIS TOBULYBES KELIAS 

ši»,.ie knygutflje garsioji Sv. TeresSlC 
K i ikt'im Jėzaus nurddo tikrą J j ke-
HJ> \ amJtlnąJ^ laimę. 150 p. $1.00. 

KAIP IftVKNGTl SKAISTYKLOS 

pilna naudingą patarimų, kurie pri
mena sielas skaistykloje kenčiančias 
ir su aduui mumyse meilę Joms. 

Kaina 40 centų 
SKAITYK — RASI UŽSLfiPTĄ 

TURTĄ 

tai raktas atveriantis mums tikrųjų 
turtą skrynią. Kaina 30 centų. 
ĮJž*akymu» su pinigai* siuskite 

D R A U G A S 

Chicago 8, III. 

2334 So. Oakley Ave . 

Perskaitę "Draugą", duokite 
j j kitiems pasiskaityti. 

If you want a job tha t is per
manent. Where there is ad
vancement. Ext ra pay on piece 
work. Convenient transporta-
tion. If you live North or 
Northwest. Union Shop with 
employee benefits. Fas t grow-
ing Company with new pro-
duets. Why not investigate? 
We have openings for 

• ASSEMBLERS 
• MACHINE OPERATORS 
• WKLDERS 

• STOCK CHASERS 

• POLISHERS-BUFFERS 

• INSPECTORS 

Apply — 

6501 W. Grand Ave. 
(near Fullerton & 

Narragansett) 

4r 
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, INC. 

2602 VVEST 16th STREET 

^ : 

»«.»«.< 
REIKALINGAS BUTAS 

^ 
j* 

REIKALINGA — VYRAI IR MOTERYS 

Rami tremtinių pora su 1% metų 
vaiku, skubiai j ieško 4-5 kamb. buto. 

— Skambinti — 
Tel. Fllontior 6-0664 

DRAFTSWOMEN 
to handle detail work and typing in Production planing 

department 

SCJLDERERS 
girls with experience in light soldering and wiring 

JANITOR 
able bodied man for work in small factory 

• Paid vacation 
• Paid hospitalization 
• Good transportation 
• Low cost cafeteria 

PIONEER ELECTRIC 

RESEARCH CORPORATION 
743 Circle Ave., Forest Pk. 

Foresfl 6-3900 - Mansfield 6-7244 

DERSS MAKINO and Slin cover 
shop. North Side. Tdoal loeation for 
cle.aning and tailoring. Nico living kainuojanti 
quarters. Established 9 years. Niee | Pamatykite Mr. Rubin. Holleb & Co 
cllentele. Good lease. Mušt see it to (8200 So. VVestern. FR, C-X000. 
appreciate. Sac. $760 for immediate 
sale. Call ' ovvner LOng-beach 1-8053. 

PARDAVIMUI kirpykla su 5 k8-
d6m, Calumet City, Įsteigta prieš 15 
metu. Gerai einas biznis, pilnai 
Įrengtas, prieinama nuoma, gera su
tartis. Parduoda už $1,760 greitam 
pardavimui Priežastis — kiti susi
domėjimai. 686 Stato Lino .Avenue. 
Russel 8109. 

Dirbkite arti namų, sutaupysite 
kelionės laiką ir išlaidas. 

SĄMPSON CO. 
turi vietą dėl 

STENO-DICTAPHONE OPER. 
Pageidaujame patyrusios, bet im
sime budrią naujai pradedančią. 
Malonia darbo sąlygos, įvairios 

MAISTO KRAUTUVfi šiaurinSJ 
mieste daly, su 4 gražiais kamb. bu
tas užpakaly. Įsteigta gera klientūra, n n r p :p . f t C , K di<»nn uav raiisiis 
prieinama nuoma, idealu porai, turi i Pare igos . O dienų sav. , g a u s u s 
būti pamatyta {vertinimui, parduoda pr iedai . K r e i p t i s — 
už $3,250 greitam pardavimui. Par 
davimo priežastis — liga. Skambin-
klte savininkui CĮOrnella 7-4795. 

VALYKLA — SIUVYKLA 

Kar tu presas Ir sunkvežimis jei pa-
gendautumgt. Labai žema nuoma, 
gera sutartis. Puiki proga siuvgjui. 
Pamatę Įvertinsite. D61 kitų interesų 
nori skubiai parduoti. Skambinti 
tarp 9 ir 6:30. 
5158 S. Abordeen, ATlantlc 5-2030. 
i t — ~ — — — — — — • 

GROSKRNfi IR DELIKATESŲ 
KRAUTUVfi 

gerai einąs biznis; gyvenamas bu
tas užpakalyje; gera proga porai. 
Turito pamatyti jvertinti. 

Susitarimui Saukite: 
Oliympla 2-3504 

2244 S. Western 

Ar domitės nuolatiniu darbu 
KELI AKLE BELT OO. 

Turi vietą del 
TYPIST—CLERK 

Pageidaujama patyrusi, bet imsi
me budrią naujai pradedančią. 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos, 5 dienų sav., gausūs 
priedai. 

Kreiptis 
3127 W. Chicago Ave. 

• 

Ar jieSkote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitimi? Turime vietą 
del « 

STENOGRAPHER—TYPIST 
Pageidaujama patyrusi, bet im
sime pramokusią mokyklą baigu
sią. Malonios darbo sąlygos. Pro
ga progresuoti, šaukite arba ma
tykite Mr. Parker. 
LINCO PRODUCTS DIST. CO. 

2155 W. 80th St. HUdson 8-0900. 

ISNUOMUOJAMA 
išnuomojamas 6 kamb. apstatytas 
butas. Pageidaujama dirbantieji žmo 
n6s. Kreiptis — 

6602 S. Just ine S t 
( l -m« augšte) 

Turime pastovų darbą pajėgian
čiai mašininkei. Patyrusią, bet bus 
pri imama it gabi pradedančlojl. Ma
lonios darbo sąlygos, Jvairios parei
gos, 5 dienos sav., Kiti priedai, pro
ga panaudoti savo gabumus. 

Susisiekite su ARTHUR WAGNER 
Co., 1436 W. Randolph St. MOnroo 
6-7403. 

Turime nuolatinj darbą gabiai 
TYPIST 

Pageidaujama patyrusi arba imsime 
budrią naujai pradedančią dirbti. Ma 
lonios darbo sąlygos, Jvairios parei
gos. Del interview kreiptis — 

SIEVERT EI/ECTRIC CO. 
1340 RamvaJis 

(Arti Jklilwaukee & Ashland Ave.) 

irJUATTNKITB "DRANGĄ": 

LIGHT ASSEMBLY AND 
MACHINE WORK — DAYS 

No experience necessary; 5 
day week; steady work; mušt 
speak some English. Good, 
clean vvorking conditions — 
See us now. 

Mandex Manufacturing 
Company, Inc. 

2608 West 16th St. 
LA. 1-2300 

Turime keletą vietų gabiom 
• STĖNOS 
• TYPISTS "'• 
• COMPTOMETER OPERS. 

Pageidaujame patyrusių, bet im
sime pramokusias mokyklą bai
gusias. Malonios darbo sąlygos, 
jvairios pareigos. Gausūs priedai, 
gera proga sąžiningiems darbinin-
karite. 

Kreiptis— 

Forrest Poultry Co. 
1238 George St. 

HELP WANTED — MOTERYS 

& TURIME NUOLATINĮ DARBĄ GABIAI 

TYPIST-GENERAL CLERK 
Pageidaujama patyrusi, bet imsime budrią naujai pradedančia. 
Malonios darbo sąlygos, {vairios pareigos. 6. dienų, 37% vai. savai te 
Gausūs priedai. Sąžiningiems darbininkams proga progresuoti. DSl 
intervievr kreiptis — v. 

UNITED STATES PLYW00D CORP. 
900 W. Division 

^ 

RDchigan 2-7600 XV 

I 

• 

! , » „ . . . ;- ' ' 
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Antradienis, vasario 10, 1953 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CrUCAGO. ILLINOIS 

^ Naujosios 
Hartford Conn. 

Vasario 16-sios minėjimas 

Lietuvos Neprikl. paminėji
mas, dalyvaujant "Čiurlionio" 
ansambliui, įvyksta vasario 15 
dieną. į: 

10 vai. lietuvių parapijos baž 
nyčioje (53 Capitol Ave.) pa
maldos už Lietuvą ir jos žuvu
sius bei vargstančius žmones. 
Pamaldų metu giedos taip pat 
"Čiurlionio" ansamblis, o pa
mokslą sakys kun. prof. St. 
Yla. 

3 vai. po piet Bushnell Memo-
rial teatre (Capitol Ave., šalia 
Gubernatūros) bus Liet. Ne
prikl. paminėjimas. Kalbės gu
bernatorius, senatoriai, prel. J. 
Balkūnas ir kt. Programai va
dovaus advokatas Fr. J. Mon-
chun. Koncertinę dalj atliks 
"Čiurlionio" ansamblis, atvyks
tąs iš Cleveland, Ohio. Šiuo kon 
certu susidomėjimas nepapras
tai didelis: bus net iš Washing-
ton, New York, Providence, 
New Hampshire ir tt . 

Prie pat teatro lietuvių auto
mobiliams rezervuota vietos 
daugiau kaip 1,000 mašinų. 

Koncerto išvakarėse (vasario 
rio 14, 6:30 vakare, 339 Capi
tol Ave.) liet. parapijos svetai
nėje bus čiurlioniečiams pagerb 
ti vakarienė ir ta proga su jais 
susipažinimas. Dalyvaujantieji 
registruojasi pas Mončiūnienę 
arba Leonaitienę (tel. 7-1266). 

Connecticuto ir kitų valstybių 
svečių patogumui, vasario 15 d. 
(nuo 11 vai. ir po koncerto), 
339 Capitol Ave., veiks kavos 
ir užkandžių bufetas. Taip pat 

Australijai reikalingi 
imigrantų 

(Atkelta i i 6 psl.) 

Darbiečių bei liberalų vyriau
sybės nuolat skelbė ir skelbia, 
kad Australijai reikalingi imi
grantai jos saugumui sustiprin
ti, pakelti, jos ekonominį ger
būvį bei išvystyti visokiariopą 
progresą. Tais motyvais ir buvo 
pradėta didžioji Australijos po
karinė imigracija, kuri pavaiz
duojama sekančiai: 1945 — 7,-
512; 1946 — 18,217; 1947 — 
31,765; 1948 — 65,739; 1949 — 
167,727; 1950 — 174,540; 1951 
— 132,542; 1952 — 127,000. 

Per tą laikotarpi tremtinių — 
D. P. buvo įkurdinta 170,000. 

Didesnis ir skubotesnis tos 
pokarinės imigracijos schemos 
vykdymas pateikė ir kaikurių 
vietos gyvenimo sutrikymų, o 
ypač patiems imigrantams, k. a. 
pastogių trūkumą, tūlą bedar
bę, pramonės unijų bei paski
rų asmenų priekaištavimus ir 
pan. Tačiau ekonominiai sunku
mai, laikui bėgant, bus išlyginti 
su tūlais gerbūvio procentais. 

Laikotarpy paskutinių penkių 
imigracijos metų, Australija įsi
gijo apie 240,000 naujų darbi
ninkų, kurie, anot ministerio 
Holto, rūpestingai parinkti ir 
įstatyti 1 kaikurias buvusias 
pramonės spragas, reikšmingai 
pakėlė vietos pagrindine pramo
nę, kuriai nuolat stigo darbo 
rankų. Taip pat panašūs reiški
niai įvyko ir transporto srity, 
žemės ūky ir daug kitur. Net 
ir Australijos sostinė Canberra 
tik dėka imigrantų gali didžiuo
tis savąja progresinga dabarti
mi. 

bus atdaras Liet. Pil. Klubas 
(227 Lawrsnce St.). 

Iki pasimatymo Hartforde! 
Vykdomasis Komitetas 

kas pasisako Lietuvos vadavi- Pastabos ir nuomones 
mo ir lietuvybės išlaikymo klau 
simais, specialiai „LD" duotam 
pasikalbėjime. Be to, šiame nu 
mery rašo: adv. Charles F 

Los Angeles, Calif. 
Trumpai 

— Prof. M. Biržiškos „Lietu
vių Tautos Kelio" II dalis jau 
atspausdinta ir baigiama įrišti. 
Pirmoji dalis jau išsekusi; dar 
galima gauti pas kaikuriuos 
platintojus. Antrosios dalies 
kaina $3.00. Kreiptis: „Lietu
vių Dienos", 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif. 

— Kultūriniai pobūviai. Sau
sio mėn. kultūrinio sambūrio 
susirinkime diskusijų tema bu 
vo: „Skirtumas tarp respubli
konų ir demokratų partijų". 
Pranešimą padarė L. Valiukas. 
Vasario mėn. susirinkimas 
įvyksta vasario mėn. 8 d. ponų 
Misiūnų bute. Diskusijoms įva
dą padarys Misiūnienė tema: 
„Įvairių pažiūrų asmenų ben
dradarbiavimo galimumai". 

— „Lietuvių Dienų" vasario 
mėn. numeris jau pasiekė skai 
tytojus. Jame apie 40 puošnių 
ir aktualių nuotraukų iš lietu
vių gyvenimo visame pasauly. 
Įžanginį duoda prof. M. Biržiš
ka. Vliko VT pirm. K. Žalkaus 

PASIRUOŠIME VASARIO 16 D. MINĖJIMUI 
n ^ i j **—. m***. Z^Trr.: • šįmet sukanka 35 metai, kaipįjimą. Būtų labai gera, kad mūsų 
Kai. J. Cicėnas, K. Gngaityte- p o i l g o s r u s ų okupacijos buvo at- valstybines šventės proga ir mes 
Graudušienė, K. Bradūnas ii statyta Lietuvos Nepriklausomy- ir mūsų kaimynai šiuo reikalu 
i ;*. Miimiia \r> ano-liSkflste skv« • M« Kadangi šių metų vasario 16 viešai pasisakytume. Tam tikslui kit. Įdomus ir angnsKasis s*y lA a„OM+5 „ r o *,wnii«* +Qi -to u,-,*„ . i l T E r i *..—^ .*»-«— ^ i d §ventg y r a jubiliejine, tai ją 
rius. Vienas numeris siunčia-, š v ę s k i m e > k a i p galima iškilmin-
mas susipažinimui nemokamai, j gįau. Rengėjams, kurie imsis ini-

I prisiimtus savo adresą. Rašyti: j ciatyvos šventę organizuoti, šia įpusiuiiiub o*vu <* * I proga noriu patiekti keletą suges-
„Lietuvių Dienos", 9204 So. 
Broadway, Los Angeles 3, Cal. 
Metinė prenumerata $4.00. 

J-tis 

Chicagoje 
Vakarienės įspūdžiai 

Visų Šventųjų parapijos me
tinėje vakarienėje vasario 1 d. 
dalyvavo nemažas būrys para-

' piečių. Kun. kleb. J. Šaulinskas, 
dėkodamas šeimininkams, Ka
talikių Moterų klubui ir vi
siems atsilankiusiems, pareiš
kė: „Ši vakarienė yra ne pelno 
tikslu, bet kad turėtumėm pro
gos pabendrauti, pasidalinti 
mintimis ir įspūdžiais". 

Visų Šventųjų parapijos mo
kyklos mokiniai dalyvavo pro
gramoje: pašoko ir padainavo 
keletą dainelių lietuviškai ir 
angliškai. Programą apvainika
vo parap. choras, vadovauja
mas K. Sabonio. Choras patie
kė grynai lietuvišką programą, 

tijų. 
Pirma. Lietuvoje pagal buvu

sias tradicijas prieš vasario 16 
'•. dieną būdavo sukviečiamas visų 
'organizacijų bei įstaigų pasitari
amas, kuriame būdavo aptariama 
j šventes programa ir sudaromas 
'šventei ruošti komitetas. Būtų 
| gera šios tradicijos nepamiršti ir 

būtų naudinga į šventes iškilmes 
pakviesti kompetentingus mūsų 
kaimynus, o kur galima ir kitų 
valstybių atstovus. Cia Amerikoje 
mes turėtume pakviesti į šventes 
iškilmes Jungtinių Amerikos Vals
tybių kongresmanus. O iš saviškių 
mes pasikvieskime kompetentin
gus atstovus iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos, kur galima iš Vliko, 
mūsų pasiuntinybių ar Lietuvos 
Laisves Komiteto, kad jie išsa
miai išdėstytų visas pastangas 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. 

TA 

emigracijoje, nes į pasitarimą su- j Trečia, šiuo metu pasauline opi-
kvietus didesnį būrį žmonių yra j nija komunistų pavergtų va]sty-
didesnes galimybes pasirinkti tin- Į bių reikalu yra žymiai pasikeitusi, 
kamesnius žmones šventės komi-1 Ypatingai komunizmo atžvilgiu 
tetui ir gal svarbiausia, kad vi- j politika yra pasikeitusi Jungtinė-
siems dalyvaujant šventės pasi- se Amerikos Valstybėse. Dėlto va-
ruošimuose yra parodomas visų ! sario 16 d. proga reikia iš anksto 
solidarumas ir vieningumas. Ant- j paruošti tinkamas rezoliucijas su 
ra. Šiuo metu mūsų tautai yra atitinkamais reikalavimais, 
aktualu sueiti \ galimai artimes- P. Z-kis 
nius santykius su mūsų kaimy- \ 
nais latviais ir estais. Turiu gal
voje Pabaltijo valstybių susivieni-

nagaičio kūrinius. Sugiedojus 
Amerikos ir Lietuvos Himnus, 
choras tvirtai iš visos krūtinės, 
publikai griausmingai plojant, 
sudainavo: Pjauti linksma*, Šė
riau žirgelį, Jaunimas drąsus, 
Jaunimo giesmė, Ei, pasauli, ir 
kt. lietuvių patriotines dainas. 
Malonu ir džiugu, kad Ameri-

i l p l i d y i ^ lietuvhJ Jau,nimo ta rPe Lie" 
jalio, Žilevičiaus, Pociaus ir Va \tuvos d v a s i a O ™ ' sietuvos 

.ateitis priklauso jaunimui. 
Br. 

PRANEŠIMAS 
Vasario mėn. 11 dieną suei

na lygiai metai, kaip mirė a. a. 
pulk. lt. Kazimieras ' Stebulis. 
Metinę mirties sukaktį pami
nėti Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švenčiausios bažnyčioje 
(Marąuette Parke) 7:30 vai. 
ryto įvyks pamaldos už jo sie
lą. Visi draugai ir pažįstami 
maloniai prašomi atsilankyti 
ir pamaldose dalyvauti. M. N. 

VINCENT GEDGAUDAS 
(Gedgowd) 

Gyveno 12311 S. Peoria Avo. 
Daugel mėty gyveno Chieago 

Helghta, III. 
Mirfl vaa. 8 d., I(J53, 7:50 

vai. vak., sulaukę;! senatvės. 
GlmS Lietuvoje. Kilo iš Tau
ragės apskiv, Šilalės parapijos, 

'Šiaudvičhj vienkiemio. 
Paliko dideliamo nuliūdimo 

žmona Laura (pagal tSvUH 
Herman) , sūnus Walter, dukt§ 
Adclo Bcrncr, žentą;} Albert, 
trys anūkes; brolis John Gcd-
go\vd su šeima, seserų dukte
rys: Anna Jankauskas, Isabel) 
Klumbas, Constanco Norkus, 
Stella Markūnas ir jų šeimos, 
švogeris John Herman, jo žmo
na Loretta ir j.ų šeima, kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 
Lietuvoj o liko keturios sese
rys. 

Kūnas bus pašarvotas 1 vai. 
p.p. Opyt koplyčioje, 11901 S. 
Statę St. 

Laidotuves Jvyks ketvlrtad. 
vas. 12 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Šv. 
Petro ir Povilo parap. bažny
čią, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Šv. 
Kazimiero kapinei*. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugui ir pažjsta-
mun dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę: žmona, Sūnus, Duk

tė, žentas. Anūkes ir kiti gi
mines. 

Laidotuvių direkt. Leonardas 
Bukauskas, Tel. COmmodoro 
4-22-28. 

įsa 

BERNICE BALTRUŠAITIS 
( l 'LONYTf) 

Gyveno 10609 S. Edbrooke av. 
Tel. COmmodoro 4-544 2 

Mini vas. 8 d., 1953, 7 vai. 
vak., sulaukus 34 m. amžiaus. 

Gimd Chieago, 111. 
Paliko dideliamo nuliūdimo 

vyras Pranciškus, duktė Pran-
ces, 2 sūnūs: Thomas ir Prank, 
dvi seserys: Mary Mara valo, 
Švogerin Nieholas ir Harriet 
Amverda, švogeris Pctei', bro
lis August Plonis, broliene Mo-
nica, keturiom tetos: Anasta
zija Botko, Delio Sutull, Pet
ronėlė Monzor ir Uršula Plo
nis su šeimoms, švogeris W;il-
<er Haltru.šaiti:i su šeima, kiti 
Kimino.*., draugai ir pažjstami. 

Kūnas paarvotas Lachawlca 
koplyčioje, 10756 S. Mtchigan 
Avo. 

Laidotuv§.i {vyks ketvirtadie
nį, vas. 12 d. i.š koplyčios 8:30 
vai. ryto bufl atlydėta į Visų 
Šventųjų parapijos bažnyčią, 
kurioje Jvyku gedulingos pa
maldos uŽ volionSs sielą. I'o 
pamaldų bus- nulydėta i Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šioso laidotuvė
se, i 

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs Se
serys, llrolieiu*, Svogerkos, 'J^-
tos ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius An
tanas M. Phillips, Tel. YArds 
7-3401. 

Ii 

>:; v<^V^U: =-<? 

Naudinga Knyga 
Šeimininkėms 

dabartine 

MAISTO GAMINIMO KNYGA 
Paruoša 

H. MACUTI.VT8 - DAUGIRDIENE 

157 pusi. Kaina S2.00 
Užsakymus siųskite tuojaus: 

"DRAUGAS", 
2334 S. Oakley Ave. 

Chieago 8, UI. 

Skelbkites "Drauge" 

A . A . 
ANTANAS BALSIS 

Union Ave. 
0-0948 
d. 1953 m. 
sulaukės 81 

Uyvem> 1718 So. 
Tol. Taylor 

.Mirg vasario 6 
6:15 vai. vakare, 
metų amž. Gimęs Lietuvoje; 
kilo iš Panevėžio apskr., Vely
kių parap., Kuodžių kaimo. 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

Paliko dideliamo nuliūdimo 
žmona Marei joną, (po tėvais 
Žostautai te) : dvi dukteris —• 
Veroniką Carlson ir žentą Ja l -
mer; Angellna. Rimkus ir žen
tą Albert; tris sūnus Hcrhardcis 
ir marti Dorothy ir jų šeima, 
Antaną Ir Joną; 4 anūkus, se
serį Viktoriją Adomaitis i r 
švogerj Jakūbą ir jų šeimą; 
sesers vaikus .Julių, Bronių, 
Jurgj tr Dominą ir jų šeimas: 
švogerj Joną Žostautą ir daug 
kitų giminių ir pažjstamų. 

Kūnas pašarvotas Becker 
koplyčioje po adresu 1729 So. 
Halsted St. 

Laidotuves jvyks trečiadieni, 
vasario 1 1 d.. 1953 m., Iš kop
lyčios 9:30 vai. ryto bus atly-
dCtas l Dievo Apvaizdos parap. 
bažnyčią, kuriojo jvyks godu
li neros pamaldos už velionlea 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
primines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiosa laidotuvėse. 

Nuliūdę:— žinomi. Dukterys, 
žentai, Sūnūs, Marti , Anūkai, 
Sesuo, Sesers Vaikai, švogeris ir 
kiti Gimines. 

Laidotuvių direktorius Povi
las Ridikas. Tel. YArds 7-1811 

Eudeiki** 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
460S-07 South Hermitage Avenut 

Tel. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South Caliiornia Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMliULANCE DIENA IR NAKT| 

'.iflffiflV.TfclT^gir 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE. 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAG0, ILL. CICERO, VILL. 

GRovohili 6-0142 
HEmlock 4-2644 
TOvrihalI 3-2109 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Š4*kitt 

MAŽEIKA « EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

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

( P I R K I T E APSAUGOS BONUS 
rssana 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIC 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 
4 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDAS 3. UUS. Bav ' 

4068 Archer Armine 
Telefonas VIrginia 7-2481 

yra skaniausia degtine 
per daugel metų! 

— savininko 

smms. 

BLENDED WHISKEY 86 PR00F 65% GRAIN NEUTRAL SPIRITS 
SCHENLEY DISTRIBUT0RS, INC., NEW YORK, NEW YORK 

kxfu-,d >dmn «&*££ 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 Wesi 111 th Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausias paminklams plany 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i 

I Diena Ateis, Kai Busi Linksmas Sutaupęs! 
1 Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje 
§ ištaigoje. BRIGHT0N SAVINGS & L0AN moka 3 % 
H pelno ant jūsų sutaupy. 
= Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00. 

1 BRIGHTON SAVINGS and 10AN ASS'N. 
4071 Archer Ave. į vakarus nuo Calilornia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VALANDOS: 

AIIIIHIIUMSŲ patarnavi
mais y r a te ikiamai 
diena Ir n a k 1 i. Rei
kale šuuklte 
mus. 

Mes turime koplyčias 
v i K o H e CJhlcagos ir 

Uoselando dalyse i r 
tuojaus paiar-
naujain. 

B 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 \Vest 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672 
10756 S. MiqHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65b West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

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

&*mm—.- - • i . • • — * . . . . . - , . . , . . — , . . , • . . , . - — . . - . . • . . . . — i - • . r • • - . . . , - - . , 

POVILAS 1. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET ^Telephone YArds 7-1911 

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

3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-8401 

ANTANAS M. PHILLIPS 

n I I ,.i m » 
i i 

• 

JURGIS F. RUDMIN 
8310 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

~~~ JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

Pirmad., antrai., penktad ir šoSt. 
9:00 ryto iki 4:80 p. p. 

Trečiad. 9 ryto iki 12 v. d. 
Ketvlrtad. 9 ryto iki 8 vak. 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 AVĖSI' 46th STRKET Tel. YArds 7-6781 

• • u i . 
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JS DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
1 ' įni i i a a — — — i 

Antradienis, vasario 10, 1953 

i mu 
X Magdalena Margiene, gyv. 

1714 Cartagena St., Long 
Beach, Calif., prisiuntė katali
kiškos spaudos palaikymui $5 
auką ir rašo, kad Kalifornijoje 
visas sausio mėnuo buvo lyg 
vasaros oras: viskas žaliuoja, 
javai puikiai auga, gėlės žydi. 
Ji neseniai buvo nuvažiavusi j 
Los Angeles Girių kapines (Fo 
ręst Lavvn Cemetary). Kaso, 
kad nepaprastai buvo nudžiu
gusi, matydama tokią gražią 
gamtą, kur nuo gražaus kal
no matyti visas Los Angeles 
miestas, kuris jai priminė Je
ruzalę. Mačiusi ten ir nepapras 
tai gražių meno darbų. Labiau
siai jai jspūdj padarę Paskuti
nės Vakarienės ic Nukryžiavi
mo kūriniai. Ji rašo, kad visi, 
kurie nuvyksta j Los Angeles, 
turėtų ir tas Girių kapines pa
matyti. Magdalenos Margienės 
vienas sūnus yra brolis Tadas 
Margis, MIC, dirbantis „Drau
go44 spaustuvėje, antras sūnus 
yra kun. Juozus Aleks. Margis, 
MIC, šiuo metu dirbantis Ar
gentinoje, viena duktė seselė 
kazimierietė ses. M. Damien, 
šiuo metu dirbanti Holy Fami
ly Villa, Orland Park, 111. J i , tu
ri ir dar tris sūnus ir vieną 
dukterj, kurie visi yra sukūrę 
savo šeimas ir visi gyvena Ka
li forai joje. 

X Dail. Povilas Kaupas, lai
kinai pasitraukęs iš dekorato
riaus darbų, visą laiką pašven-
č 

AUSTRALIJOJ 
— Justinas Vaičaitis vėl A. 

L. B. Krašto Valdybos pirmi
ninkas. Naujoji A. L. B. Kraš
to Valdyba, grįžusi į savo bu
veinę — Sydnėjų, savo pirma
me posėdy pareigomis pasi
skirstė sekančiai: Justinas Vai
čaitis — pirmininkas, B. Bar-

. . . . . - . ^ , kauskas — I vicepirmininkas, 
vice-pirminmkas Steponas De- L _ vicepirminin-
rmgis, sekretorius Stasys Da- R __ s e k

H
r e t o r i u s > 

muhs, nariai: D. Slėnis, P. C r a - ! c n . „ i*^!«i„u.. i u . ,. r, T, , v i *r « .» . i S* Grina — iždininkas, J. Bis-
zis. P. Barkauskas, V. Pnžgin- L , , , u - - . ,.- n 

— . _ ' J L • įtrickas — kultūros ir švietimo 
vadovas ir V. Simniskis -•- so
cialinių reikalų bei savišalpos 

! vadovas. 

IS A R I IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Naujas parapijos komite
tas. Šiais metais Sv. Kazimiero, 
Los Angels, Calif., parapijos ko
mitetą sudaro šie asmenys: pi r 
minink&s Pranas Žukauskas, 

DAINŲ ŠVENTE PRIE VAIDILUČIŲ AUKURO I C H I C A G O J E I K A S , K Ą IR K U R 
Didžioji Ashland auditorija sklandžiai ir-greit, 

gausiai susilaukė žmonių „Drau-j Antroji dalis — ištraukos iš 
go" koncerte. Buvo atvykusių Miko Petrausko operos „Eglės 

J . ! l _ 2 Y. _ . . i * - - J - - 1 i 1 i . JL t V I m-m « • — , . . _ . 

Pasmaugta moteris 
miškuose — Lietuvos Vyčiu sendrau

giu kuopos mėnesinis susirinki-
IHT Wi\. JO . n u m o j u nin..r>i,4, uc:i, — ^tticių i v a r a u e n e ir „ o i r u - . *UM»M»CU MUI pr.-siin/ ai j i iuui* m a s įvyKS SI v a n a r ą v a s a r i u i « 
net iš Detroito, net iš Kanados. | t ė ' \ Dail. Šapkaus gabiai atlik- j mų jvyksta mūsų apylinkėje.' d. 7:30 vai., Vyčių salėj. Visi 
Senųjų ir naujųjų ateivių rnai-j tos dekoracijos sudarė gerą įs-! Štai, netoli Chicagos, Bemis' nariai ir Vyčių organizacijos ve 
sėli beveik lygiai. Tik pakraš- j pūdį. Vaidilučių išraiškos judė-j 
čiai dar buvo laisvų vietų, o vi-] šiuose ir 
sas parteris ir didysis balkonas; rytose pagal 
gale buvo užsėsti. 

ui iur . jų JWI i i i » t \us j u u e * i » ' " * ' « u « n c į a s i a a i a v u i i ; t n jJtt" t e i a n 
maldų apeigose, suda- smaugtos 41 metų moters Onos kyt.j. 
gal A. Valeišaitės di- Bemdt, dirbusios grožio salione, 

tas, Edw. Bartkus, Br. Papšys, 
adv. J. Peters, inž. J. Ciškis Ir 
Bill Dudor. 

— Naują Katalikų susivieni-

rektyvas, matėsi mistine rim-
Koncertas pradėtas laiku, tik t id- Dainius, nors lyg kiek per-

susigrūdimas prie rūbinės už- k m u t a s dekoracijomis, buvo 
tęsė kelias minutes. Iš karto vi- s t i ? r u s (Jonas Avelis). Vaidi-
sus gerai nuteikė šviesi Meno , u A i * a P d a r a i reikiamai pritai-
Ansamblio pirmoji scena, k u r ' k 3 ? t i i r Sabia i> k a i P i r kiti dra-

Keioiasi ir apylinkių va- stilizuotų kryžiaus ornamentų' b" 4 , f t i». S t Traškienes pasiūti 
jimo valdybą Los Angeles mies- į d o v y b ė S t P a g a l « A t L . B . Kraš- | l o n e u p ė m i s buvo išsirikiavu 
te sudaro: Ona Vilkienė — pir- j t o valdybos pageidavimą behd 

Kęstutis, ypač dėl savo kepu-

mininkė, Suzana Tikniene 
vice pirmininke, Juozas Guest 
— sekretorius ir Elena Bartkie
nė — iždininkė. 

ruomenės apylinkių vadovybės 
turi būti perrenkamos kiekvie
nų metų pradžioje. Tuo remian 
tis ir Sydnėjaus lietuvių bend-

Angeles lietuvių parapijos 
bonas. savo parapijos biulete-! pajėgos, būtent: pirmininkas-^-
ny]e ragina tėvus krikštyti vai- j P . Sipavičius, vicepirm. — P. 
kus šv. Kazimiero vardu. ] Grosas, sekretorius — S. Pran-

cuzevičius, kasininkas — P. 
Antanaitis ir pramogų bei kul
tūros reikalams — J. Rugelis. 

ARGENTINOJ 
— Kun. Vincas Lešinskas, 

nuvykęs Argentinon iš Vokie
tijos, gražiai dirba ten pasto
racinį darbą. Jo giminių yra 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. 

:
Sios spalvingais kostiumais ap- 1 '™; *« "\ d e l " * aprangos 
Rėdžiusios Alice Stephens cho d«"?> d a u f a u P u b l ' k a i P ™ > 
ro solistes ir solistai. Visa pir- ^ k l o f 1 » ' k s " 1 0 S ^ a k t o r " J -
moji dalis - tai darni M. Pet- kMP kunigaikšti. Apskrita., pa-
nu i r to sukurtų dainų pynė: Ty!*?™ 8 ' 0 g r i a u s ranka dar 
kiai, tykiai Nemunėlis teka, • b u t * f ' ^ u s . nemaža, naujumų 

Valdyba 

ir tik neseniai grįžusios iš atos-! — Moterų Sąjungos 55-tos 
togų Floridoje, .los Vavoną a t- kuopos mėnesinis susirinkimas 
pažino jos buvęs vyras Banks, vyks šį vakarą, vasario 10 d. 
Marlette. Policija ištardė jos ,7:30 vai. Aušros Vartų parapi-
antrą vyrą VValdemarą Berndt, jos salėj, West Side. Visos na-
37 m. amžiaus, mėsos pardavė , rės prašomos atsilankyti. Mote 
ją, su kuriuo ji taipgi jau bu- j rys ir merginos norinčios įsira-
vo persiskyrusi. Moteris buvo gyti šion moterų kultūrinėn sa-
pamaugta surišta jos pačios viŠalpos ir draudimo organiza-
dailia nosinaite. Kita nosinaitė cijon, taip pat kviečiamos at
buvo sugrūsta į jos gerklę. ; silankyti. Valdyba 

Nužudytoji moteris prieš tris 
savaites buvo išvykusi į Floridą šakių Apskrities Klubas ren-
su kitomis dviem draugėmis, | g i a linksmą Užgavėnių balių, Kun .f A Knčiriirk T ôs ruomenė susilaukė naujos va- k i a j tvkiai i\emunens iena, '—•»•—-•# - -. - ^ , o— % —« 

JL~eSvt S 3 5 k " , dovybės, į kurią įeina šviežios ^ S Ačiū Dievui, K r e g ž > ^ y b o j e įnešti, takiau abudu]bet grįžo anksčiau lėktuvu. Ne-1 k u r i s įvyks šeštadienį v a , 14 
d e l ė K u r i o s i J a u s k i r m y l ė k ' Sabaliukai — ir is Egles, ir iš toliese nužudymo vietos buvo d>> 7 Val. vak., p.p. Stanaičių 
Fisiu mamai pasakysiu Pasą-1 Birutės mielai publikos buvo su j atrasti tos moters daiktai, iš patalpose 1602 S. 50th C t , Ci-
kvk Lietuva mylimoji Močiu- Mkti> ° t a r P senesnės kartos ko ją ir pavyko atpažinti. Tarp c e r o , 111. Kviečiami visi šakie-
te mano Bernužėli nesvoliok, įmonių, kurie anksčiau tuos da da>ktų buvo nepaliesti ir jos &^ j ų rėmėjai ir naujakuriai 

' ' ' ' ' •»...,_. -•- -t--*-- 'pinigai — $120. Jos lavonas bu I atvykti į šį mūsų klubo paren-pirko iš Pr. Žukausko. 

— Lietuvos Vyčiai Los An
geles mieste vasario 15 d. pa
rapijos salėje rengia paskutinį 
prieš Užgavėnes dainų ir šokių 
vakarą. 

— Jonas Liutkaitis iš Chica-
go Heights, 111., atvyko praleis
ti žiemą j Duarte, Calif. ir su
stojo pas Aleksandrą Lapinską. 

— Aušra Bendoriiit)8, Brook-
lyno šeštadieninės mokyklos a-
biturientė, dalyvavo mokyklos 
išleistuvių literatūrinėje progra 
moję. -

VOKIETIJOJ 
— Nauja Hannoverio Apylin 

kės Valdyba. Sausio 25 d. įvy-

Per kalnelį vaikščiodama, M a r i u k u s scenoje patys yra statę, 
goj pievoj, Supinsiu dainužę,! b u v o n e t i r ašarojančių. 

I Spragilų dainelė, Jojau dieną,! Chriatine Bartulis (Egle), 
j Vakaras, Oi, motule ma!, Valia 
valužė, Skambančios stygos, 
Kaitink šviesi saulute. 

Balsai išlavinti, skambūs, 
nors dainuoti be mikrofono to-

ia laisvai kūrybai. Be eilės nau: kusiame Hannover-Stocken lie
ju tapybos darbų, daugiausiai Į tuvių apylinkes susirinkime iš
laiko pašvenčia portretams, ku- j rinkta nauja apylinkės valdy-
riuose žymi nauja technika i r | b a : pirm. J . Stankaitis, sekre-
spalvingas charakterio pagavi- ] torius Vyšniauskas ir iždiniu-' „Džiaugis gyvenimu". Netru

kus ji pasirodys ir Amerikos 
kontinente. 

KOLUMBIJOJ 
— „Kolumbijos Lietuvio" re

daktorius kun. Tamošiūnas ne
trukus išleidžia specialų „Ko
lumbijos Lietuvio" numerį ispa
nų k2alba. Jame tilps visa eilė 
aktualių straipsnių Lietuvos va 
davimo reikalu. 

— Spaudos platinimo biuras 
Medelline išleido sutrumpintai 
verstą Swett Marden knygelę 

Genovaitė Peškys (Gražutė), 
Josephine Putrimas (Auskė), 
Antanas Peškys (Žaltys), Ma
ry Banky (Birutė), Juozas Lau 
mšonis (Kęstutis), Jonas Ave
lis (Senas Vaidyla), Leonidas 

kioj milžiniškoj, blogos akusti- j Ragauskas (Krivis), o taipgi 
kos salėje — rizika, bet solistai 
iš jos išėjo laimėtojai. Matėsi 
didelis solistų ir jų parengėjos 
Alice Stephens atsidėjimas ir 
rūpestingumas. Gabiai akom
panavo G. Aleksiūnaitė. Pianas 

vo rastas sekmadienį 10 vai. 20 
min. ryto. Nustatyta, kad ji bu 
vo nužudyta prles kokias 4 ar 
penkias valandas. 

Policija spėja, kad nužudyto
ji važiavo automobiliu su kokiu 
vyru iš aerodromo. Pakeliui ji 
susiginčijo. Vyras smogė jai į! 
veidą. Yra smūgio žymės. O po 

girną. Bus gera muzika šo
kiams, skanūs blynai ir visoki 
gėrimai, taip kad būsite visi pa 
tenkinti ir turėsite „very good 
time". Užprašo valdyba ir ren
gimo komisija. 

43 į vestuves 
vaidilutės, matyti su atsidėjimu < to sekė nužudymas. Policija pa! Pravažiuodami buvo trum-
ruošėsi šiai meno šventei ir da 
ve ką gali geriausio, o jie yra 
pajėgūs. 

Visa programa buvo atlikta 
vien tik lietuviškai. Programos 

nebuvo didelis, ir žemai, ne sce- j vedėjas kun. P. Cinikas, MIC, 
noje pastatytas, kas apsunkino j pakartotinai visus kvietė se- ną. 
solistus ir vieną kitą kartą dai- j kantį sekmadienį dalyvauti to 

stebėjo, kad nužudytosios batų ' pam Chicagoje sustoję Hillen-
padai buvo sausi, reiškia ji ne brandų šeimos nariai. Iš viso 
pati atėjo į vietą, bet jos lavo- 34 važiuoja 43: keturi broliai 
nas buvo atvežtas ir išmestas, j su žmonomis, sūnumis ir vai-
Nužudytoji gyveno 5835 So. kaičiais. Jie vyksta į Phoemx, 
Mozart, kur turėjo grožio salio-

na pralenkė piano akordus. Pir 
mojoje dalyje 20 dainų, elimi 

jnavus plojimus, praėjo mielai, j 

je pačioje salėje Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjime. 

Buvusi verge — dabar 
113 metų 

Ariz., kur jų tėvai švęs auksinį 
moterystės jubilėjų. šie 43 sve
čiai važiuoja iš Indianos valsty
bės. - y 

M o k s l e i v e s ir l ė l e s 

mas. Be to, labai džiugu, kad kas Vegneris. 
mūsų visuomenė vis daugiau dė Patariamosios Tarybos po 
mesio atkreipia I dailininkų dar ,sedis Kielyje. Prie Schlesvv 
bus ir ne tik patys perka bei ;Holsteino darbo, socialinių ir 
užsako portretus bei paveiks- jpabėgėlių reikalų ministerijos į-
lus, bet taip pat įvairiomis pro-1 vykusiame Patariamosios Ta-
gomis juos dovanoja savo drau 'rybos tremtinių reikalams tre
kams bei giminėms. „ įčiajame posėdyje lietuvius at-

_. _- i t T . . . . !stovavo Grunovas. 
X V. Noreika, Lietuvoje bai- , 

gęs Belvederio pieninkystės ! RRA7II1101 
mokslą ir dirbęs specialistu pie i fclJUJ 
nininku, prieš kelerius m e t u s ' — E , e n a KupreviSHM* kon-
atvykęs į JAV, išmoko naujo certuoja Europoje. Jauna mu-
amato ir dabar turi atidaręs 8 U smuikininkė Elena Kuprevi-
foto studiją Chicagoje. Nors č i ū t * koncertavo Paryžiuje jau 
naujame amate neseniai įsikū- a n t r f * k a r t j * specialiai atkvies-
ręs, bet jau turi prisipirkęs rei- t a i š Argentinos. Vasario, men. 
kalingų aparatų ir nuoširdžiai pabaigoje Kuprevičiūtė koncer
tavo tautiečiams patarnauja. , t u o s Vienoje ir kovo mėn. 22 

j d. Didžiosios Britanijos Lietu-
X Dievo Apvaizdos parapi-1 vių S-gos rengiamame koncer-

jos bažnyčioje šį vakarą (vasa
rio 10, 7:30 vai.) iškilmingai 
baigsis 40 valandų atlaidai. Mis 
params giedoti chorui į talką 
muz. K. Gaubis pakvietė sve
čius vargonininkus. Dievo Ap
vaizdos bažnyčia yra Union ir 
1.8-tos gatvių sankryžioj, pasie
kiama Halsted tramvajais ir 18 
-tos gatvės busais. 

te Londone. 

X Žinomieji Chicagos lietu
vių katalikiškųjų organizacijų 
veikėjai Vitas, Fausta Ir Juo
zas Maneliai persikėlė į naują 
butą. Dabartinis jų adresas: 

Trumpai iš visur 
— Kiek bus gyventojų XX 

amžiaus pabaigoje? Prof. Cres-
sey Tarptautinės Geografų S-
gos kongrese pasakė, kad šiuo 
metu pasaulyje yra 2,406,000,-
000 gyventojų ir XX amžiaus 
pabaigoje bus apie 4,000,000,-
000 gyventojų. Maisto potencia 
las yra pakankamas. 

— Negalima lovoje rūkyti. 
Milvvatikee, Wisc, veikia įsta
tymas, kuris draudžia lovoje rū 
kyti. Nusikaltęs pirmą kartą 
baudžiamas $50.00 pabauda, o 
kalėjimo bausmė — pakartoti
nai nusikaltus. 

— Kas yra stipriausias? Stip 
Iriausias gyvis nėra nei liūtas, 
nei dramblys, bet skruzdė, kuri 
gali pavilkti daiktus, kurie yra 
60 kartų už ją sunkesni. 

— Kiek ledo sunaudojama? 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 
Užmiršo pridėti kuriam 

tikslui atvyko 
Komunistų JAV-ėse leidžia

ma „Vilnis" 1952.12.1j6, rašy
dama apie tariamą pažangą 
Klaipėdoje, tokiais būdais ją 
stengiasi pavaizduoti: „Klaipė
doje, kaip ir visoje Tarybų ša
lyje, nėra žmonių, kurie nusi-

vimo sporte iš vyrų pirmą vie
tą laimėjo Aleknavičius, mote
rų — Kogutienė. Sov. Sąjun 

Chicagoje, naujų namų kolo-1 Kaikuriose Chicagos mokyk-
nijoje. esančioje 29 ta gatvė i r i o s e naudojamos natūralaus di 
Deaborn, gyvena 113 metų am- durno lėlės kai mergaitės mo-
žiaus senutė Savannah Russel 1 komos kaip reikia globoti ir 
Dunlap. Jaunystėje ji dar bu
vo vergė laukų darbuose ir pa
sakoja, koks didelis buvo 
džiaugsmas, kai Linkolnas pa

maitinti kūdikius. 

Išbėgo iš ugnies 
Netoli Chicagos esantieji 

gos čempionate A. Šocikas ir | g i r a š „ y e r g . j o g p a n a i k i n i m o į s . j Carlock šeimos namai užsidegė, 
toliau laiko „pirmą pirštinę . Kaimynai jos gimta- 1 bet motinai, 38 m. amžiaus, pa-
wmm ^ ^ « « ™ H . „ Hr f l„cri . ld i e n i o ^ ^ ^ v a i š e s i r j vyko su keturiais vaikais-iš 

sako, kad 113 žvakučių reikės j liepsnų išbėgti. Nuostolių pa-
jiems sudėti net ant dviejų tor- , daryta apie $25,000. 
tų. 

Esą, kolūkiečių sporto draugi 
ja turinti 50,000 narių. Dvira 
čių lenktynes Maskva-Charko 
vas-Maskva laimėjo Kazys Par 
šaitis. Per Pabaltijo spartakia 

minę bastytųsi po gatves, be- (dą LTSR krepšininkai moterys 

X Pirmą kartą Chicagoje pa 
sirodys mūsų žinomieji baleto 
artistai Aldona šlepetytč ir Al
fonsas Liepinas. Be jų, progra
moje dalyvaus mėgiamoji mūsų 
dainininkė Prudencija Biekienė 
ir akompaniatorius Stasys Kal
vaitis. Tai įvyks š. m. balandžio 
19 d. Sokolų salėje Ateitininkų 
Susišelpimo Fondo koncerte. 
Visi prašomi tą dieną rezervuo 
ti šiam šauniam parengimui. 

X Albertas Tamošiūnas, Lie 
tuvių Karių Kartotekos Vedė
jas, su šeima persikėlė į kitą 
butą. Dabartinis adresas: 6535 

6607 So. Rockwell, telef. REpu- JAV kasmet sunaudojama apie 
35 mil. tonų ledo, nors krašte 
veikia apie 4 milionai elektri
nių šaldytuvų. 

ieškodami darbo, ir praleistų 
naktis ant bulvarų suolų... Mies 
to centre — stovi monumentinė 
garbės lenta, joje darbo pirmu 
n.ų portretai... Toli pasklido 
garsas apie mūrininkų Valenti
no Pumpulio ir Liudo Cekanaus 
ko brigadas. Apie uostų įren
gimų gamyklos jauną raciona
lizatorių Vaišnorą, apie „Gul
bės" fabriko audėją — LTSR 
Aukščiausios Tarybos deputatę 
JEmiliją Baklujevienę ir dauge
lį kitų... Iš broliškųjų tarybinių 

i ir vyrai laimėjo pirmą vietą, 
bet per visasąjungines SSR 
krepšinio varžybas užėmė tik 
antrą vietą. Visasąjunginės 
krepšinio rungtynės buvo Eri-
vanėj, tai pirmą vietą laimėjo 
VVS iš Maskvos, antrą vietą 
iš' Kauno „Žalgiris". Iškilusi 
nauja futbolo komanda, kuri 
laimėjus LTSR pirmą vietą, — 
tai Vilniaus karininkų komanda. 

„Ne viskas tvarkoje" 
A. Sauncris yra Taline išsi

kovojęs sovietų stalo teniso 

I Aludarių skundas 
Lie tuvis s v a r b i a m k o m i t e t e L Anheuser - Busch Inc., St. 

Chicagoje yra sudarytas spe- L o u i s aludariai, pasiskundė po-
cialus komitetas kovai su ne- l i c i J a i ' k a d Chicagos krimina-
tinkamais butais, su skurdu ; l i š k a s i s sindikatas miesto taver 
tam tikrose miesto dalyse. Jo nu- savininkus verčia boikotuoti 
darbe svarbus balsas Juozo Mo !*» a l u - Prokuroras Gutkneckt 
zerio, kurs yra pirmininkas Į P a ž a d č J ° r e i k a l a - i š t i r t i -
Cook Apskrities Taupymo Ben
drovių Tarybos, kuri atstovau-
ja 170 taupymo bendrovių. Nau | • T A L K * 
jai sudarytasai komitetas svars j y j | n j ^ į ^ n ^ J I J 
tys, kuo taupymo bendroves ga , , U I U W w w * w»«w*^ 
ii prisidėti prie žmoniškesnių 
namų statybos. 

Susitarė darbininkai 
blic 7-8555. 

X Pranas Polteraitis, „Drau 

respublikų J miestą atvyko ga
lingi bokštiniai kranai, buldoze 
riai, ekskavatoriai, betono ga- te — stalo teniso moterų čem-1 . 
myklos, elektriniai betonavimo pionatė. Žilevičiūtė su Dzindzi- i Chicagoje, padaliny, kurs ga-

čempiono vardą, o O. ZUeviciū-, M o t Q r p r o d u c t s C o r p > N o r t h 

go" atstovas Detroit, Mich., 
lankėsi Chicagoje, buvo susto
jęs pas Joną Sakevičių. 

X Bruno Vešota, chieagietis, 
aktorius ir režisorius, šiuo me
tu dirba Warner Bros filmų 
bendrovėje ir gyvena Holly-
wood, Calif. 

X P-nia Sumantiene su sū
numis ir Vederlai iš Rockford, 
IU. pirmutiniai atvyko „Drau
go" koncertan. 

— Tik kalba ir kalba. New 
Yorke kas minutė įvyksta 6,-
000 pasikalbėjimų telefonu. 

— Gyvena au t ratų. V/2 mi-
liono amerikiečių gyvena na
muose ant ratų-traileriuose. 

vibratoriai, dažymo pultai, tin-
! kavimo skiedinių siurbliai..." 
;Tik tas bolševikų organas už
miršta pridėti, kad visa tai at 

liausku yra laimėję I vietą ir 
mišriame dvejete. Kišiniove per 
kaimo sportininkų varžybas 
Kretingos rajono kaimo moKyt. 

D Ė M E S I O I 
I jūrą, į mėlynuosius vandenis! 
Jums vadovu bus naujai išėjusi 

[B. Stundžios knyga 
X Svedlai iš Detroito, kun. 

Dasrilis P Polteraitis A Va-
lukonie'ne, St. Stapulionta g f t * 1 2 ^ J į ^ J 8 ? $ £ 

"Buriavimas ir jūrlnlnkyste,, 

So. Wolcott Ave Chicago 36 Josi puikiu „Draugo" koncertu. | S V v a ^ e n ^ V o r t o m W ^ a 
v T o W o ^ ? ^ a ^ f ^ , « l T a l P P a t P u i k i <*ovan* jaunimui X „Laivo administratorius i lvfliHftm:fl I«flflAmi« 

111., telef. GRovehill 6-4967. 
Kas kur kada 

X „Draugo" koncerto metu 
salėje rastos dvi apyrankės. 
Pametusios gali jas atsiimti 
„Draugo" administr. (2334 So. | 
Oakley Ave.) ta rp 8 vai. ryto 
ir 4 vai. p.p. 

kun. V. Parulis, MIC, susirgo 
ir gydytojų prižiūrimas gydosi 
namie. 

X Jurgis Karaliūnas „Drau-
fgo" koncerte atstovavo Wauke-
gan, BĮ., lietuviui. 

įvairiomis progomis. 
125 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus su pinigais siųskite 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, UL 

vyko tam, jog būtų kuo dau- j S. Antanavičius^ laimėjo nuga-
giau iš Lietuvos išsiųsta į Ry
tus taip sunkiai pagamintų Lie
tuvos darbo žmonių vaisių. 

Sovietinis sportas 
Per Klaipėdos srities stalo 

teniso 1952 m. pirmenybes vy
rų individualiniu čempionu tapo 
Lukošinskas iš Klaipėdos, mo
terų — Graužinytė iš Mažei
kių, dvejete — Kugelis ir 2y-
gas iš Pagėgių, mišriam dveje
te Javas ir Graužinytė iš Ma
žeikių, komandines varžybas — 
laimingo Mažeikių „Žalgiris". 
Sporto institutą lanko apie 500 
studentų. Lengvaatletų varžy
bos šiemet numatytos suruošti 
Klaipėdoj. Sio sporto viršinin
kas yra Kulevas. LTSR fechta-

lėtojo vardą šuoly į augšti 
(1.75 cm). 

Ir sovietiniame sporte randa
ma „ne viskas tvarko)", Snieč
kus piktinasi, kad „sportas te
bėra dar nepakankamai masi
nis, ypač kaime; meistrišku
mas žemas, kūno kultūros or
ganai silpnai dirba su žemuti
niais kolektyvais, silpnai studi
juoja ir palaiko gabius sporti
ninkus...". 

• jau spaudoje ir skaitytojus pa
sieks prieš Velykas. 

Vilnius tarp audrų, vilniečio 
rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, 
arti 500 psl., iliustruota mūsų 
dailininkų kūrinių reprodukcijo-
mi», V. Augustino nuotraukomis, 

„ . , . . dokumentuota žemėlapiais, statis-
mina šaldytuvus, buvo beprasi- tikos lentelėmis ir šimtais pavar-
dedąs streikas. Iš 1,300 darbi- clzių, surištų su Vilniaus krašto 
ninku jau buvo 700 pasitraukę ikjtuyių-veikla, laimėjimais ir ne-
ix J v Tk u i i - laimėmis, 
iš darbo. Pagaliau pasisekė su- V i l n l u s ^ p ūndrų _ g t a I V i l . 
sitarti. Darbininkai gauna algų riaus krašto lietuvių kančia ir ko-
pakėlimą maždaug 17 centų į i^a l e n k l* okupacijos (1919—1939) 

būvyje, taipgi nepaprastas džiaugs valandą, pakėlimas galios nuo 
rugp. 1 d., taigi darbininkai 
gaus papildomus primokėjimus. 

Ką darys baigusieji 
mokyklas 

Mokyklų patarėjų biuras pra 
neša, kad iš baigusių šią žiemą 
valstybines mokyklas 37 proc. 
tęs studijas kolegijoje, 3 proc. 
eis atlikti karinę tarnybą, 48% 
jieškos darbo, o likusieji dar 

Visos knygos, kokias aš e s u j b u v o neapsisprendę. 
perskaitęs, man nėra atnešusios 
tos paguodos, kaip tie žodžiai 
Šv. Rašte, psalmėje 23-je: 
"Nors aš ir tamsiame slėnyje 
keliaučiau, nebijau aš jokios ne
laimės, nes Tu, Viešpatie, esi su 
manimi 1M - Kantas 

Atgabena penkius žuvusius 
Iš Korėjos | Chicagą atgabe-

mas ir didelė kūrybos valia Lietu
vos Respublikai į Vilnių sugrįžus. 

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

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
vienu iš šių adresų: 

TERRA, 748 W. 33rd Street, 
Chicago 16, UI. 

i, Cicėnas, 8421 — X St., 
Omaha 7, Nebr. 

A. Dundulis. 2428 S. Lawndale 
Ave., Chicago 23, UI. 

- , , - . - , i Visi Vilniaus Sąjungos skyriai 
na lavonus penkių žuvusių ka- nuoširdžiai prašomi prisidėti prie 
rių, jų tarpe ir D. Sereikos, lMi~ «--^— *—•--
gyvenusio 5029 W. 18th S t , Ci
cero* UI. 

šio bendro darbo. 
Autorius ir leidėjas 

s . 


