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Vadų žodis rilciuoten kviečia 
SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI! 

Didi ir reikšminga yra mūsų tautos gyvenime Vasario 16-toji. 
Tą dieną prieš 35 metus Valstybės Taryba, išreikšdama visos mū
sų tautos giliausius troškimus, paskelbė Laisvos Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės atkūrimą. 

Minėdami šią kiekvieno lietuvio širdžiai brangią dieną, mes, 
deja, negalime švęsti mūsų tautos šventės savojoj Tėvynėj, džiaug
tis atgauta laisve, gėrėtis pasiekta pažanga ir ryžtis naujiems žy
giams ir laimėjimams. 

Prieš mūsų valią išblaškyti po visus pasaulio kraštus, mes 
tokią dieną nejučiomis savo mintimis skriejame j Tėvų 2emę. Ta
čiau, kur anksčiau buvom pratę minėti tautos iškilmes, — tuščios 
ir išniekintos visiems mums brangios vietovės. 

Ten ne mūsų vėliavos plevėsuoja, o priešo raudonosios kabo, 
tartum būtų pašauktos savo spalva liudyti, kiek čia liejasi nekalto 
geriausių mūsų dukrų ir sūnų kraujo. Ne Laisvės Varpas ten aidi, 
o tik žvanga naujos sunkios vergovės pančiai. Ne Lietuvos himno 
žodžiai su džiaugsmu veržiasi iš tūkstančių krūtinių, o duslios rau
dos ir aimanos plinta iš skriaudžiamos šalies. 

Priespaudos kūju ir giltinės pjautuvu paženklintas šiandieni
nis Lietuvos gyvenimas, širdis kiekvienam mūsų sudreba, kas yra 
ištikę ir kas laukia mūsų artimųjų, likusių krašte. 

Mes žinome, kas yra paskandinęs ašarų klanuose mūsų Tėvy
nę ir į neišpasakytą vargą įstūmęs visą šalį. Mes žinome, kad tik 
okupantų vergovei žlugus atsivers kelias į laisvą gyvenimą. Ne
jučiomis šimtais ir tūkstančiais lūpų imame kartoti Tėvų Žemės 
išlaisvinimo priesaiką, šią visiems mums brangią dieną minėdami, 
mes ryžtamės burt visas jėgas Tėvynei išlaisvinti, o ypač diegti 
Tėvynės meilę priaugančioms kartoms auginant jų pasiryžimą, 
kad ir savo gyvybės nebūtų pasigailėta, jeigu Tėvynės išvadavi
mas to pareikalautų. 

Žinokime, kad ne tik mūsų laisvinimo veiksniai, bet kiekvie
nas iš mūsų esame išlaisvinimo kovos dalyviai. Kiekviename kraš
te, kad ir kur bebūtume atsidūrę, turim plačią darbo dirvą ir dide
lę atsakomybę už Lietuvos likimą. Kiekvieno mūsų uždavinys lai
mėti to krašto viešąją opiniją, politinę vadovybę, spaudą Lietuvos 
išlaisvinimo reikalui. 

Pirmiesiems emigraciniams vargams einant į galą, mūsų tau
tinės Bendruomenės yra tie šaltiniai, kurie yra pašaukti gaivinti 
Tėvynės meilės ir skleisti lietuviškosios šilumos svetur atsidūrus. 
Spieskimės tad visi apie juos, stiprinkime, kad mūsų Bendruome
nės išsaugotų lietuvybės dvasią ir nuolat gaivintų mūsų pasiryži
mus. 

Vardan Lietuvos lietuvis lietuvyje ryžtamės matyti savo brolį, 
bendros kovos dalyvį. Visur, ir privačiuose, ir viešuose santykiuo
se, jieškome, kas mus jungia, ir vengiame viso, kas mus skiria. 

Mes žinome, kad mūsų broliai Tėvynėje visas savo viltis yra 
sudėję į mus. Jų rankos ir kojos yra sukaustytos, o lūpos sura
kintos. * 

Daugiau negu kada nors, Jungtinėms Amerikos Valstybėms 
vadovaujant, ryškėja tvirtas laisvojo pasaulio pasiryžimas baigti 
su visomis nuolaidomis bolševikams ir suduoti mirtinį smūgį Mas
kvos imperialistinėms užmačioms. Su mumis yra visas laisvasis 
pasaulis. Kad Lietuvos išlaisvinimo valanda priartėtų — ryžki
mės, vienykimės, stiprinkime savo veiklą ir laimėkime. 

Vardas tos Lietuvis 
Vienybė težydi. 

M. KRUPAVIČIUS, 
VLIKo Pirmininkas 

K. ŽALKAUSKAS, 
Vyk. Tarybos Pirmininkas 

ssa 

Michigan skelbia 
Lietuvos dieną 

DETROIT, vas. 13. — Michi-
gano valstybės gubernatorius 
Mennen VVilliams Vasario 16-tą-
ją savo valstybėje paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės Diena 
ir kviečia visuomenę atitinka
mai tą dieną paminėti, nes už ge 
ležinės uždangos užkišta lietu
vių tauta, priespaudoje tebeko-
vojanti už laisvę, yra verta visų 
pagarbos. 

Gubernatoriaus proklamaciją 
minėtu reikalu parūpino Elzbie
ta Paurazienė, sėkmingai vei
kianti Detroito lietuvių koloni
joje. 

Drezdenas griautas 
Rusijos prašymu 
FRANKFURT, vas. 13. —. 

šiandien Drezdene komunistai, 
sovietinių įstaigų remiami, or
ganizuoja „Nekęsk Amerikos" 
demonstraciją ryšium su Drezde
no sugriovimo 8 metų sukaktu
vėmis. Sovietai jau seniai kalba 

Po ilgų derybų susitarimą pa
sirašė Egipto diktatorius gen. 
Naguib ir britų ambasadorius 
Stevenson. Sutarties tekstas vie
nu metu bus paskelbtas Londo
ne, Kaire ir Karthume, bet va
kar vakare to dar nebuvo pada
ryta. 

Iš seniau žinoma, kad visas 
susitarimas paremtas principu, 
jog patiems sudaniečiams reikia 
leisti išspręsti savo likimą ir pa
sirinkti vieną iš trijų galimy-

ir rašo, kad Drezdeną be jokio |Dių: sudaryti visai nepriklauso-
reikalo subombardavo britai i r i m ą valstybę, tapti britų domini-

Kalendoriug 

Vasario 13 d.: šv. Benignas. 
Senovės: Rauda ir Ugnė. 

Vasario 14 d.: šv. Valentinas. 
Senovės: Saulis ir Žynė. 

Kainų kontroles 
pamažu trupa 

WASHINGTON, vas. 13. — 
Kainų kontrolės naikinimas dar 
pažengė žingsnį, panaikinus va
kar kainų kontrolę pienui ir jo 
produktams, kiaušiniams, paukš
tienai, muilui ir eilei kitų mais
to produktų. 

Už vienos kitos dienos kainų 
kontrolė naikinama cinui, cin
kui, švinui, gumai ir gumos dir
biniams. Po to ateis eilė rieba
lams ir aliejams, popieriui ir jo 
dirbiniams ir jiems giminingiem 
produktam. 

Dar kiek vėliau kainų kontro
lė bus nuimta gazolinui, motorų 
alyvai ir kitiems naftos produk
tams. Laukiama tuo reikalu mo
bilizacijos įstaigos sutikimo. 

Dar nenusistatyta kokiu tem* 
pu naikinti kontrolę ginklavimo
si pramonei reikalingoms me
džiagoms. Apsisprendimas ir tuo 
reikalu būsiąs šiandien padary
tas. 

Kadangi niekas negali nuspėti 
kaip kontrolės panaikinimas at
silieps į kainas, senatorius Cape-
hart įteikė įstatymo projektą, 
leidžiantį grąžinti kontroles įsta
tyme numatyta tvarka. 

• Albanijoje vėl sugauti Ju
goslavijai tarnavę šnipai ir sa
botažininkai. Tai esą geri specia 
listai, savo laiku tarnavę vokie
čiams ir italams. 

komisijai tvirtino, kad puolimas 
pareikalaus daug gyvybių ir gali 
didelį karą užkurti, senatoriai 
liovėsi domėtis Kinijos blokada 
ir nutarė susipažinti su gen. Van 
Fleet Korėjos karo baigimo pla
nu. 

Senato krašto apsaugos ko
misija patvarkė, kad gen. Van 
Fleet būtų jai skubiausiai pri
statytas. Komisijos nariai rašo 
ilgus klausimų sąrašus ir spė
jama, kad Van Fleet apklausinė
jimas Korėjos karo reikalu bus 
didžiausias įvykis po gen. Mac 
Arthuro pašalinimo. 

_ Kinijos blokados klausimas 
Trūko Maskvos-Izraelio santykiai es*s nustojęs aktualumo ^ 

/ esa 

Atiduoda kraujo auką. — Lėktuvnešio Tripoli įgula atiduoda kraujo auką Raudonajam Kryžiui. 
Kraujas paimamas ant laivo denio, laivui stovint New Yorko uoste. (INS) 

Kongresas tardys gen. Van Fleet 
Turės paaiškinti pareiškimą, jog dabar galima pulti 
priešąj " laimėti. — Gen. Bradley tokią galimybę ka

tegoriškai neigia 
VVASHINGTOtf, Vas. 13. — Gen. Van Fleet jau skrenda iš 

Korėjos Wašhingtono link, bet čia atvykęs ras jo pareiškimais su
sidomėjusį kongresą, kuriam turės duoti išsamų paaiškinimą. 

Kai gen. Van Fleet viešai pa- i 
reiškė, jog tuojau galima daryti vadu, kad komunistų valdomi ki-
Korėjoje ofenzyvą ir laimėti, o nai nebebijotų grįžtant nepopu-
jungtinio štabo viršininkas gen. liarų Chiang Kai-sheko klikos 
Bradley neseniai senato užsienio režimą. Kandidato nepasiūlė. 

Izraelio vyriausybe privedusi prie atentato, kuris vy
kęs policijos globoje. — Nepriėmė ne Izraelio atsi

prašymo 
MASKVA, vas. 13. — Pasipiktinusi bombos įmetimu jos at-

stovybėn Tel Avive, Sov. Rusija nutraukė diplomatinius santykius 
su Izraelio valstybe. 

Britai sutikę apleisti Suezą 
Pasirašytais susitarimas del Sudano apsisprendimo or
ganizavimo. — Padidėjo Vid. Rytų apsaugos sąjungos 

sudarymo galimybes 
KAIRAS, vas. 13. — čia pasirašytas Anglijos - Egipto susi

tarimas dėl tvarkos, kurios bus laikomasi organizuojant Sudano 
likimo išaiškinimą. 

amerikiečiai vien tik iš keršto 
vokiečių kultūrai. 

Vakar valstybės departamen
to vardu čia buvo paskelbta, 
kad Drezdenas buvo subombar-

ja ar susijungti su Egiptu. Prie 
apsisprendimo nutarta privesti 
Sudaną trijų metų bėgyje. Susi
tarimas ir nustato kaip tai rei
kia padaryti: kaip sudaryti par

duotas Sov. Rusijai prašant, nes lamentą, kaip pervesti krašto 
ji įrodinėjus!, kad tai padėtų administraciją sudaniečiams, 
Konevo armijai, kuri Drezdeno kaip pravesti rinkimus, kaip su-
subombardavimo metu (1944 m.' rašyti konstituciją ir kokios bri-
vasario 13 d.) stovėjo už 60 my- tų gubernatoriaus teisės perei-
lių nuo Drezdeno. I namuoju laikotarpiu. 

Prieš 70 metų Sudanas buvo 
Egipto provincija, bet sukilo 
prieš Kairo valdžią. Įsikišo an
glai kariškai, o paskui atvyko ir 
civiliai administratoriai. Galop 
1899 m. buvo sutarta Sudaną vai 
dyti kartu, šiandien atėjo laikas 
susitarti leisti patiems sudanie
čiams būti savo likimo sprendė
jais. 

Susitarimas dėl Sudano Ang
lijos - Egipto santykių įtempimą 
atleido ir, turbūt, lauktina, kad 
neilgtrukus bus sudaryta Vidu
rinių Rytų gynimosi sąjunga, 
automatiškai palaisvinanti An
gliją nuo Suezo kanalo gynybos. 
Tai jau reiškia, kad bus išspręs
tas opus britų kariuomenės iš 
Egipto pasitraukimo klausimas. 

• Gen. Naguib vakar vakare 
pareiškė, kad Anglija principe 
sutiko iš Suezo kanalo zonos pa
sitraukti. Likę sutarti kaip tai 
padarytu 

Pikta nota įteikta Izraelio at
stovui Maskvoje ir visiems at
stovybės nariams įsakyta tuo
jau apleisti Rusiją. Atšauktas iš 
Izraelio visas Sov. Rusijos at
stovybės personalas. 

Motoje teigįa|£a, kad bombos 
įmetimas Sov. Rusijos atstovy-
bėn yra įrodymas, jog Izraelyje 
nėra elementariausių sąlygų So
vietų Rusijos atstovams vykdyti 
normalią diplomatinę veiklą, nes 
atentatininkai veikę Izraelio po
licijos globoje. 

Oficiali žinių agentūra Tass 
teigia, kad Sov. Rusijos vyriau
sybė atmetė Izraelio vyriausy
bės atentato pasmerkimą ir atsi
prašymą, nes tokie pareiškimai, 
girdi, esą veidmainiški, kadangi 
daugybė faktų sako, jog Izrae
lio vyriausybės nariai prisidėjo 
prie neapykantos prieš Rusiją 
ugdymo ir nedraugiškų veiksmų 
prieš ją kurstymo. 

Spėjama, kad santykius su Iz
raeliu nutrauks ir Rusijos sate
litai. 

Atsiųsti agentai 
gynė Maskvą 

TEL AVIV, vas. 13. — Prieš 
žinios iš Maskvos apie santykių 
nutraukimo paskelbimą, Sov. 
Rusijos — Izraelio draugystės 
draugija, komunistų rankosna 
patekęs sambūris, surengė de
monstraciją protestuoti prieš 
atstovybės subombardavimą. Vy 
riausi kalbėtojai buvo Moshe 
Sneh, draugijos generalinis sek
retorius, ir lietuvišką pavardę 

pasisavinęs Mauškė Mikunis, Iz
raelio kompartijos gen. sekreto
rius. Abudu įrodinėjo, kad nėra 
antisemitizmo Sov. Rusijoje. 

Kalbėtojai ir demonstrantai 
buvo apmėtyti akmenimis ir 
smėliu, sudeginti jų dalinami la
peliai ir gerokai apsistumdyta. 
Bent jau 25 nuvežti ligoninėn 
žaizdų sutvarkyti. 

Policijos apsaugoje demons
trantai nuėjo prie Sov. Rusijos 
atstovybės, kur komunistų va
dai Jeršovui pasakę: mūsų kerš
tas pasieks tuos, kurie subom
bardavo atstovybę. 

Kodėl Izraelyje 
duris tranko? 

PARIS, vas. i3 . — Ko siekia 
Rusija santykių nutraukimu su 
Izraeliu? — statė vakar čia sau 
klausimą laisvojo pasaulio dip
lomatai. 

Dauguma linkusi manyti, kad 
visomis priemonėmis bus geri-
namasi arabų kraštams, kad su
keltų Vid. Rytuose įtempimą ir 
nukreiptų Amerikos dėmesį nuo 
Azijos ir Europos. Tik gal jau ir 
čia Sov. Rusijos pasivėlinta, nes 
Egiptas, manoma, yra galutinai 
atėjęs į Vakarų bloką. Pagal jį 
rikiuosis ir kiti arabiški jungi-! D e m o k r a t ų Sen. Ellender ragina 
niai. fprez. Eisenhowerį pasiūlyti anti

komunistiniams kinams pakeisti 
Chiang Kai-sheką populiaresniu 

esą svarstomi kiti planai įšalu
siam Korėjos frontui išjudinti. 

Vienas numato kreipimąsi į vi 
sus nekomunistinius Jungtinių 
Tautų narius su paraginimu duo 
ti Korėjos frontui daugiau ka
rių, ginklų ir kitų reikmenų. 

Kitas planas numato, kad JAV 
kreiptųsi į visą laisvąjį pasaulį 
su prašymu savanoriškai nu
traukti visą prekybą su Kinija. 
Jei visi sutiktų, Kinijos krantų 
blokada atpultų. 

Chiang negalįs dar 
pulti Kinijos 

TAIPEH, vas. 13. — Chiang 
Kai-shekas, spaudos pasiektas, 
pareiškė, kad jis galįs invaziją 
Kinijon įvykdyti be Jungt. Tau
tų leidimo, bet abejojąs, ar tai 
jau darytina dabar plačiu mas
tu, nes jo jėgos dar neturi pakan 
karnai įrankių. 

Formozos krašto apsaugos mi
nisterija praneša, kad pereitą 
pirmadienį du antikomunistinių 
partizanų motorlaiviai paskan
dino vieną komunistų motorlai
vį, 2 pasigrobė Wenchow įlanko
je, kuri yra 235 mylių atstume į 

Jis pasisakė ir prieš Kinijos 
blokadą, kuri, jo nuomone, dar 
labiau priglaustų Kiniją prie Ru
sijos. 

Jugoslavijai duoda 
naują paskolą 

V7ASHINGTON, vas. 13. — 
Pasaulio Bankas nutarė duoti Ju 
goslavijai 30 mil. dol. vertės pa
skolą dešimties Europos kraštų 
valiutomis 27 ūkio pagerinimo 
projektams įvykdyti per du me
tus. Kai tie planai bus įvykdyti, 
Jugoslavijos pramonės gamyba 
padidėsianti 30 proc. ir būsią ga 
Įima išvystyti eksportą iki 50 
mil. dol. per metus. Tai padės 
Jugoslavijai apsiginti nuo dole
rių bado, nes galės gauti mai
nais prekių iš kitų kraštų. 

Prezidentas atmetė 
šnipų prašymą 

WASHINGTON, vas. 13. — 
Prez. Eisenhoweris nesutiko pa
sigailėti atominių šnipų Rosen
bergų, nuteistų mirti už atomi
nių paslapčių perdavimą Rusi
jai karo metu. 

Vyr. Teismas du kartu atsisa
kė peržiūrėti Rosenbergų bylą, 
bet jų advokatas dar kartą pra
šysiąs Vyr. Teismą, kad sutiktų 
bylą persvarstyti. 

Savo pareiškime prezidentas 
sako, kad Rosenbergų nusikalti
mas padarytas sąmoningai ir 
yra tokios rūšies, kad pastato 
pavojun visų tautos narių gyvy
bę, taigi yra bjauresnis už žmog 
žudystę. Nerasta pagrindo pra
šyti teismo bylą persvarstyti, 
nes Rosenbergams buvo suteik
tos visos įstatymų teikiamos ga
limybės gintis. 

• Daily Worker, komunistų 
dienraštis New Yorke, ragina 
masiniai sukilti ir gelbėti Rosen-šiaurę nuo Šanchajaus. Paimti 

nelaisvėn 47 komunistai, apie j bergus nuo mirties. 
100 užmušta. Beveik tuo pat lai
ku įvyko stiprus susišaudymas 
netoli portugalų Macao koloni
jos, bet apie tą susidūrimą ofi
cialaus pranešimo nėra. 

Siūlo kratytis 
Chiang Kai-sheko 

WASHINGTON, vas. 13. — 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus, temperatūra be 

žymesnio pasikeitimo. 
Saulė teka 6:50, leidžiasi 5:21. 

Įsake sulaikyti 
bėgimą į vakarus 

BERLIN, vas. 13 — Įsitikin
ta, kad sovietams nepatinka ma 
sinis žmonių bėgimas iš jų zo
nos į vakarus, todėl R. Vokieti
jos vyriausybei įsakyta padary
ti viską, kad tą bėgimą sulaiky
tų. Tas bėgimas ne tik meta še
šėlį ant Maskvos, bet ir ardo R. 
Vokietijos ūkį, nes išbėga geri 
ūkininkai ir geri darbininkai. 

Vaišina Trumanus. Independence miestas Missouri valstybėje, kur 
buv. prezidento Trumano šeima turi savo nuolatinę buveinę, pa
gerbė buvusį pirmąjį valstybės pilietį jų sugrįžtuvėms atžymėti 
surengtu bankietu. Čia matosi miesto majoras, Trumanas, jo žmo
na ir duktė. (INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Egipto valdovas gen. Naguib padėkojo JAV ambasadoriui 

už padėjimą susitarti su Anglija dėl Sudano ir kartu pranešė, kad 
su malonumu atvyks į Washingtoną gerų santykių užmegzti. 

— Vakar paminėtas lĄĄ-tas Lincolno gimtadienis. Pats prez. 
Eisenhotoeris uždėjo vainiką ant Lincolno paminklo Washingtone, 
o jo atstovas — ant Lincolno kapo Springfielde. 

— Popiežiaus Pijaus XII sveikata kelia didelį susirūpinimą, 
nes jis dar nepasveiko po influenzos ir bronchito. 

— Prekybos derybų vesti į Egiptą atvyko Japonijos delegaci
ja. V. Vokietijos delegacija išvyko, nes nenorima su ja prekiauti 
tol, kol mokės reparacijas žydams. Jos vietoj atvyko R. Vokietijos 
delegacija, kuri apie atlyginimą žydams už nacių padarytas skriau
das nė kalbėti nenori. 

— Prancūzų komunistai paragino vakar visus streikuoti, de
monstruoti ir protestuoti, bet iš to nieko neišėjo. Tuo norėta pa
minėti 193Ą m. vasario 12 d. įvykusį didelį streiką. 

— Jugoslavijoje rengiamasi išleisti įstatymą, kuris padary
siąs kaikurių nuolaidų krašto bažnyčioms. įstatymo turinys neži
nomas, įstatymas, matyt, aptars plačiau tą konstitucijos paragra
fą, kuris kalba apie religijos laisvę. 

— Olandijos karalienė 1953 m. nelankys jokių vietų, kur bus 
kokia linksma programa — ji nuolat lankys tik potvynio paliestas 
vietas. 
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Svečiuose pas 
Užpraeitąjj savaitgalį Chica- Taškai: Perkūnas — Dirvians 

gos LSK sportininkai buvo nu- kis (21), Zubkus (18), Vaičius 
keliavę į, iš mažesniųjų lietuvių (8), Puodžiūnas (2), Kikilas 
kolonijų labiausiai JAV,, išgar-! (0) ; Žaibas — Parulis (12), O* 
sėjusią liet. sporto tvirtovę —j Bell (12), Dereika (5), Mačutas 
Clevelandą ir ten turėjo tarp- (5), Šamas (3), Dauperas (2), 
klubines varžybas su vietos j Sakeinis (2), Bard (2), Bliu-
LSK Žaibo sportininkais. ŠJjmentalis (0), Puškorius (0), 
kartą perkūniečiai, nuvykę su- Stigalt (0). 
silpnintoje sudėtyje buvo pri- c ^ . ^ 
versti pasitenkinti kuklesnėmis ** 
pasekmėmis negu iki šiol ture-1 Jeigu krepšinyje perkūniečiai 
tuose tarpusavio susitikimuo-' tiek pavieniai, tiek tiek koman-
se — Toronte, Cleyelande, Chi-; diniai buvo pajėgesni už šeimi-
cagoje ir namo teparsivežė tik! ninkus, tai tinklinyje — priešin 
vieną pergalę (vyrų krepšinyje), 
o kitus laimėjimus (vyrų — rao 
terų tinklinyje ir moterų stalo 
tenise) sugriebė šeimininkai. 

Perkūniečiai krepšinyje 
neįveikiami 

Šių tarpklubinių varžybų dė
mesio centre buvęs krepšinio 
susitikimas, kaip ir tikėtasi, at
nešė pelnytą laimėjimą perkū-
niečiams, nežiūrint, kad jų ko
mandoje nežaidė du gana pajė
gūs krepšininkai: G. Bliūdžius 
ir L. Kalvaitis, o pas šeiminin
kus matėsi visa eilė talkininkų 
iš čia gimusiųjų lietuvių — šv. 
Jurgio para p. veteranų sporti
ninkų tarpo. „ 

Perkūno krepšininkai kiek 
daugiau vargo turėjo I ketvir
tyje, kol apsiprato su sale ir 
priešininkų žaidimo taktika, to
dėl nesistebėtina, kad šeiminin
kai vienu metu sugebėjo atsi 

gai, šias ypatybes turėjo žaibie-
čiai. Pas Perkūną tik vienas 
Kikilas buvo vertas dėmesio, o 
kiti, išskyrus Puodžiūną, koman 

| doje žaidė tik kaip išvykoje 
! negalinčiųjų dalyvauti pakaita
lai. Cia žaibiečiai nugnybo sve
čius gana įtikinančia pasekme 
2:0 (15:10, 15:6). 

Moterų tinklinyje, nors dides
nio skirtumo tarp abiejų koman 
dų ir nesimatė, bet žaibietėms 
kažkaip geriau klijavosi ir jos 
nesunkiai — 2:0 (15:8, 15:7) 
pelnė pergalę. 

Stalo tenisas be vyrų 

Stalo tenise šių dviejų klubų 
susitikimai įvyko tik moterų 
grupėje, o pas vyrus, negalint 
atvykti Perkūno komandai, te
buvo pasitenkinta greitomis su 
darytomis- rungtynėmis tarp 
Perkūno krepšininkų, mėgstan
čių stalo tenisą ir Žaibo Į*agrin 

plėšti 6 taškų skirtumu. Bet' dinės stalo teniso komandos su 
į II ketv. pabaigą perkūniečiai š. Amerikos liet. meisteriu J. 
jau atrado savo ir, pasekmę iš-.Nasvyčiu priekyje. Be didesnių 
lyginę, kėlinį baigė 21:19 savo į pastangų čia laimėjo 
naudai. 

Po pertraukos visą laiką aikš 
tėję dominavo svečiai iš Čhica-
gos, kurie tuojau ženklino 25: 
19, 29:21, baigdami III ketv. 
34:26. Paskutiniame ketvirtyje 
žaibiečiai jau buvo bejėgiai su
laikyti greituosius perkūnie-
čius Zubkų ir Dirvianskį, ku
rie nuolatos didino taškų kapi
talą. Čia prisidėjo dar ir Vai
čius, kuris kelis kartus tolimes
niais šūviais suradęs priešinin
kų krepšį, ir, teisėjui paskelbus 
rungtynių baigmę, pasekmė bu
vo 50:35 Perkūno naudai. 

Perkūno komandoje debiuta
vęs ilgasis centro puolėjas -
Antanas Grina, parodė gerus 
duomenis ir pilnai pavadavo lig 
siolinį tos pozicijos žaidėją G. 
Bliūdžiu, kuris išvykoje neda
lyvavo. % 

žaibie 
Cia; - 5:0. 

Moterų grupėje pergalė ati 
teko "badymo" specialistėms — 
Žaibo moterims, kurios sumušė 
perkūnietes 3:1. Perkūno ko
manda: V. Ragauskaitė ir B. 
Žibutytė tašką sugriebė dvejeto 
žaidime, o Žaibo 2 taškus pelnė 
Laikūnienė ir dar 1 pridėjo Sme 
tonienė. Nors žaibietės ir lai
mėjo, tačiau tas jų laimėjimas 
nebuvo įspūdingas, kadangi jos 
daugiau stengėsi išmėginti prie
šininkių kantrybę ,negu parody
ti žaidimo klasę. Joms ateityje 
derėtų atsiminti, jog labiau iš

prusę žiūrovai laukia ne tik sa
viškių pergalės, bet ir gražaus 
žaidimo, o perkūnietėms būtų 
ne pro šalį pasistengti būsimo
se rungtynėse labiau save su
imti į nagą ir neprarasti šalto 
proto. 

Jaunimas su charakteriu 

Stebėjus abiejų dienų varžy
bas, kuriose aktyviai dalyvavo 
apie 40 Chicagos ir Clevelando 
sportininkų ,kąžkodėl galvon gi 
liai įstrigo varžybų atidaryme 
A. L. B. Clevelando skyr. pirm. 
St. Barzduko pasakyti žodžiai, 
jog mums reikia daugiau jauni
mo su charakteriu, reikia tvir
tų ,pasiryžusių darbininkų, ga
linčių garsinti lietuvių vardą 
šiame verdančiame pasaulyje. 

Ir tikrai smagu buvo matyti 
šiuos varžybų dalyvius, kurie 
ryžtasi ugdyti savo charakterį, 
dirbdami gilesnės prasmės dar
bą, kaip kad išsireiškė minėtas 
kalbėtojas, džiaugdamasis šiaij 
sportininkų užsimojimais. 

Pabaigai tenka prisiminti 
darbščiuosius Clevelando žmo
nes: A. Bielskų ir J. Daugėlą, 
kurie į šių varžybų suruošimą 
daugiausia įdėjo savo širdies, o 
taip pat malonu padėkoti ir tam 
nemažam būreliui clevelandie-
čių, nuoširdžiai globojusiam sve 
čius iš Chicagos ir atsilankiu
siam į sporto žaidimus. Tikė
kimės, jog šis nuoširdumas pa
dės dar labiau išplėsti ryšius 
tarp Chicagos ir Clevelando lie
tuvių sportininkų! Edv. š. 

ŠACHMATŲ PIRMENYBIŲ 
PRADŽIA 

Vasario 1 d. prasidėjo Chica
gos miesto baigminės šachmatų 
pirmenybės, kuriose tarp 12 da
lyvių yra ir 3 lietuviai, LSK Per 
kūno klubo nariai: Tautvaišas, 
Zujus ir Jakštas. Be 3 lietuvių 
taip pat žaidžia 2 ukrainiečiai 
(Turjanski, Czarnecki) ir 2 lat
viai (V. Tums, Mengelis). Ka
dangi dviejų finalistų: Al. San-
drin ir Cohen dalyvavimas šio
se pirmenybėse dar nėra išryš
kėjęs, į jų vietą turi galimybės 
patekti lietuvis Kalvaitis ir 
Herzberg. šis klausimas bus 
galutinai išspręstas prieš pra
dedant antrąjį ratą. 

Pirmenybių pradžia lietu
viams buvo ypatingai sėkmin
ga ir jie visi pasiekė po pilną 
tašką. Pirmiausia Jakštas par
tijos baigmėje užtikrintai sukir 
to Mengelį. Po to Tautvaišas 
įveikė V. Tums, gražiai įviliojęs 
pastarojo valdovę į spąstus. Bet 
stambiausią "žuvį" pačiupo Zu
jus, įtemptoje partijoje įveik
damas Angelo Sandrin. Abipu

siam "zeitnote" (laiko trūkume) pralaimėjęs nė vienų rungty 
Zujus priešininko karaliui supy- J nių. Už lietuvius žaidė: Kau 
•nė matinį tinklą. 

Ketvirta pirmenybių partija 
tarp Norin — Czarnecki nu
traukta geresnėje pirmojo pa
dėtyje. 

Antras 's ratas bus žaidžia
mas vasario 15 d. 12:30 — 5 
vai. p. p. Lavvson YMCA pa
talpose, 38 VV. Chicago Ave. 
(II augšt. English room). 

nas, Sideravičius, BĮ ūdžius, Dir 
vianskis ir Stankaitis. 

K R O N I K A 
Sausio 25 d. jungtinė Chica

gos liet. sporto klubų: Perkūno 
ir Gintaro krepšinio komanda 
sėkmingai pradėjo krepšinio pir 
menybių antrąjį ratą YMCA'os 
(1621 M. Division St.) patal

pose, savo varžovus įveikdama 
51:50. Pažymėtina, jog lietuvių 
priešininkas yra buvęs tos ly
gos meisteriu, per 3 metus ne-

mmmmmmmmmmmmmmz 
KLAUSYKITE: 

LITHUANIAN MEL0DIES 
STOTIS WPAG BANGA 1050 KIL. 

Kiekvieną sekimui. 3:00—3:30 
(Detrolt laiku) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
15750 Lesuro Ave. 
Detrolt 27, Mlch. 

Tel. BRoaduay 3-2224 
®mmmmmmmmmwmimm> 

SUTAUPYSITE 
D A U G P I N I G U 

ĮSIGYSITE 
GERESNIUS 

GARANTUOTUS 
NAMŲ REIKMENIS 

IŠ PIRMOS 
IR SENIAUSIOS 

LIETUVIŲ 
BENDROVES KRAUTUVES 

KURIAI 
40 METŲ VADOVAUJA 

PATYRĘ ŽMONES. 
VISUOMET KREIPKITĖS 
l E R D V I ^ I R PATOGIA. 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVĘ 

JARABAK DRUGS 
139th & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

REGISTRUOJI VAISTININKAI IŠPILDO JCSU GYDYTOJO 
RECEPTUS TIKSLIAI — IR Iš GEROS KOKYBES VAISTŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI 

VLADAS SIMAITIS 
Real Estate 

3452 So. Halsted Str. 
9 Chicago 8, 111. 
Tel. YArds 7-8SS3 

BIshop 7-0480 
Namų pirkimas, pardavimas, nuo
mavimas, nuosavybes dokumentai, 
valdymas, paskolos. Perrašinėjimai, 
vertimai, pajamų mokesčių pareiški
mai, nuomų pakėlimui blankai, imi
gracijos ir natūrai, pagalba. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

STB. 

Vestuvines Nuotraukos 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

Mūsų Specialybe 
k 

Precin Photo Studio, 
Inc. 

EDVARDĄ b J. UL1S, 8av 

4068 Archer flveune 
Telefonas VIrginia 7-2481 

Tel. ofteo HK. 4-fl«9», re-/. PR. o-vsjt.'t 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

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. 
Rcz. 0953 Washtcnaw Ave. 

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

Treč. ir Šeštad. 2—4 v. p.p. 

GRovehill 6-1 B»Ei 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTUS 

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

susitarimą išskyrus trečiadienius 
2422 West Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OI,. 2-138* 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1836 So. 49th Ct„ Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir R—8 v. vak 
Šeštadieniais 10—2 v. ir 4—IT v. v 

Butas 1832 So. 4»th Ot. 

Telefonas HEliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIKTUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL. 2—4 popiet, G;30—8:30 vak. 
Trečiad pagal sutarti 

Tel. ofiso Ir buto OI vynini o 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1485 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 12—2 v. ir S—6 v. v. 

Hutas (004 So. MHli Ave. 

Telef. offiso SEeley I-O11* 

DR. L. SEIBUTIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ROOSKVELT MEDICAL CENTER 
1212 So. Ashland Ave. 

Vai.: kasdien nuo 12:00—8:80 p. p. 
llesid. 0419 So. Maplevvood 

Telef. IIHnilock 4-5446 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd S t 
Ofiso tcL KI Maure 5-4410 

Ręzid. tOIOf. GRovehill 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. G—8 p. m. 

Trečiad ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. J. STARKUS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
653 W e s t 79th S t r ee t 

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

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

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

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Tol. ofiso VA. 7-4787, rez. PR, 6-10*0 
Jei neatsilieps viršmineU telefonai, 

šaukite Mldvvny .1-0001 

4181-83 ARCHER AVE. 
Telef. LAfayette 3-3171 
Brighton Parko Kolonijoje 
Rakandai, Refrigeratoriai, 

Kaurai, Plovyklos, Televizijos, 

Lengvi išmokėjimai 
pritaikomi visiems 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
* -

Mes kviečiame lietiniui pasidėti iavo taupomus pinigus į Chicago Savings and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena 0 
•markiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicago j . Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency oi the United States Government. 

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

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

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westcrn Ave. Chicago 

JfmiN PAKEL, President 
Phone GRovehill 6-7575 

-

I l" H \\f\tll i K ' T / t If1 ii vaiandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
I J J i l U V13IV/A L M / i l l l i i t» PictV- Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniai* 

nvo 9 ryto iki 2 po pietų, 

• -

DR. BR. BEIN0RIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6656 So. Halsted Street 
Kampas Marąuetto It d. ir Halsted St. 

Vai.: 7—M kasdiena, šeštad. 3—6, 
Tel: Ofiso WE. 6-28U 

Namų WA. 6-2990 

Tel. ofiso VI. 7-0583. rez. BE. 7-7808 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Boad 
VAL.: 1—8 popiet ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1—8 vai. popiet. 

Rezid. 3241 W. COth PliACE-
Tel. ofiso HE. 4-6849. rez. HE. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 \Vest 71st Street 
t 

Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir šešt. pagal sutarties 

rVdsaa Ir rezld«nH1a — VArds 7-862« 
tr YArds 7-7410 

DR. O. J. BVLAJTIS 
Vidaus, vaiky, nervu gydytoja* 

DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgą* 
4088 So. Archer Ave 

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

Kitomis dienomis susitarus. 
- • 1 . 1 • i i . , . . . . . . . , . . . . » . . » . . . . . . 

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

DR, Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rezid.: 10838 So. Wabash Ave. 

Tel. Ofiso VI. 7-0600. roz., VI. 7-7808 

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

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer ir California Ave. 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 36-ta gatvS) 

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

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 S. EMERALD AVE. 

TELEFONAI 
Ofiso Buto' 
Flllmore 3-2007 coiumbua t-eioo 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

154 North Broadvvay 
MELROSE PARK. ILL. 

Vai. 6:30-9 vai. vak., išskyrus sekm. 

Ofiso GKovehill 6-40^0 
Rezidencijos Hllltop 5~16(>n 

Dr. Alexander J. Javais 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2428 West Marąuette Rd. 

VAL. 2—4 p. p. ir tųią 7—9 v. vak 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

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

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Trečiadienj tik susitarus 
Tel. ofiso YA. 7-5f>57. rez. RE. 7-496C 

DR. FRANK C. KtViNil 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: ' Kusdiįvi nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus tročiad. ir šeštad. vak. 

DR. ANTANAS LIPSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4206 Wcst 26th Street 
Vai. antrad., ketvirtad. ir Šeštad. 7-9 
v. v. Kitu laiku pagal susitarimą. 
Tel. Ofls. LA 1-4310; Rcz. CR 7-8315 

Tei. ofiso GR. 6-5399, I>R. G-4TS2 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

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

Trcčiad. ir sekmad. uždaryta 

Telefonas — P LII man 5-8277 

M. I. E. MAKARAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 S. Parncll 
Vai. Kasdien 2—4 popiet ir C S v. v. 

išskyrus trečiadienius 

Ofiso tel. PU 5-5575, TOA. VT 7-2189 

DR. F. MAŽOKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10756 S. Miehigan Ave, 

Valandos 8:30—10:30 ryte, 7—9 v. v. 
Treč. ir šešt. 8:30—10:30- ryte 

Dr. Edvvard B A R A U S K A S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 West 7 i s t Street 
(prie California Ave.) 

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

Susitarimui skamb. GRo. 6-132l, 
jei neatsiliepia - - Vfneennes 6-89"'! 

Ofiso ir buto telef. HEmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Šešt. vak. ir sekm. uždaryta 

Ofmo telefoną* VIrginia 7-188« 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL. kasdien nuo 2:00 iki 9:(to v 
Tr"«Mnrt ir «*kmnrt tik K-.ifiltn.ru* 

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

keičia stiklus Ir rėmus. 
4701 S. Daraen Ave.. Chicago, UI 

gaukite — YA. 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad 
10 ryto Iki 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus 

DR. FL. TAJXAT-KELPSA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. chirurtflne.s Ilgos 

DR. E. TALLAT-RELPŠA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5002 West 16tb Street 
Valandos; kasdien 2—8 p. p. 

Sestadionialrt 10—12 ir 2—4 p. p. 
Tel. Ofiso TO 3-005!) llez.: RO 2-2.J87 
Jei neatsiliepia gaukit. CKnt.ral 6-2294 
— — « H — — + — — • l i m i — W — — — l l l l l l I I M H I M I I I • • • • • • ! • . M I I •,. 

Tel. ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 0-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. ehirurginSs lig-os 
0255 South Western Avenue 

VA F., kasdien 2—4 p. p. ir 6—8 vak 
Še&tad. 2—4 p. p. Trcčiad. Jr 

sekmadieniais uždaryta 

Telefonas DAnuhe 0-li25 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spec. Moterų Ligos 
3207 S. Halsted St. 

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

To)..ofisu VI 2-I58f Itc/.. 1)11 3-0756 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kumpas Halsted ir 31-os gatvių 

802 W. 31st Str. 
Priėmimo valandos: 6--8:30 p. p. 

šeštadieniais i—4 p. p. 
Trečiadieniais tik susitarus 

• I . . . • • • ! •« • • 1 m 1 1 

Tel. ofiso l'll. 0-0440. rcz. I IK. 4-3150 

DR. F. 8. VtfiNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VA/,, nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

Tol. ofiso t A. 0-0257. rez. PR. 6-0059 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Ile/i.J. 6000 S. Artesian Ave. 

VAL. H v. r. iki 3 p. p.; 6—8 v.,.v. 

Telefonas OLympio 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1410 So. 49th Court, Cicero 
ketV 10-12, 2-6,7-9 p.p. VAI antr 

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

VAJ,.; ptrrn:, trsč., š«ftt. S—H p. p. 
penkt. 10—12' ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo California 

Tel. Y Ardu 7-7772 

DR. A. P. STULGA 
DANTISTAS 

2723 West 71st S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

Telefonai (Uloveiiili 6-0785 

DR. ANTHONY WILLIAMS 
( V I L I M A S ) 
DANTISTAS 

0322 South Wesrern Avenue 
Priėmimo laikas pagal susitarime 

telefonu. 
'i Vi i -f#MiH« Oltstv*t t i1 l 4I-SA49 

' 

Skaitykite ir platinkite dienraštį "Draugą"! i 
• i i ' iilm • . • ! » .< ' > I'II itlUlll «lM . " ' I • JUi »l • M* I — I V ' •» 

skelbtis "Drauge". 
j 

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 VQ.I Trečlad. ir šošt, uždaryta! 2 iki < 

Tel ofiso CJv. 4-0258. rez. YA. 7-088* 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA f h CHIRURGĄ 

Į 4045 So, Ashland Ave. (kamh. 211) 
Vai. 12-3 ir 6:80-8:80 p p. 

Treč. ir če.St i-4 p. p 
Rez. 4420 So. Talman Ave. 

1 — W • i m _ IIM III i i . i i n i m i • i i II II i ' 

Tel. ofiso YA. 7-05b4. rez. Ml R-28« 

DR, CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augštas) 

OFrSO VAL: 10 iki 12 v ryto: nue 
D-p.: uuo 7 LJil S:G0 v. v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu. patyrimas 

Tt*l. YArds 7-182* 
-Pritaiko akiniua 

Kreivas akie 
IStaiso 

Ofisas ir akintu dirbtuvA 
766 West 35th Street 

VAL. nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8. tre 
.Mad. nuo 10—12; fieštad. 10—8 p. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPJOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad <į30—12; 1:30—8 v. v. 
trečlad. uždaryta, šeštad 9:80 Iki 

12; 1:fto iki 8 vai. po pietfų 
Platt BId«. C Anai ft-052* 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

l'iiominio valandos pagal sutarti-
.Tro^todiMniils nedaryta 
5842 S. Kedzie Ave. 
TAI Prosppet fJ-OfiSFi 

i^.i 
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KOVA SU KOMUNIZMU 
K. MOCKUS 

Mofnh»r of th*> CathcMc Pr*m Am'n 
Puhltnhod daily, *xo*.pl Snnvluys. 

by th# 
l.ithunnlon Oatboli** Prma 8oot#tv. 

Komunizmas yra tapęs mūsų 
amžiaus didžiuoju reiškiniu, 
įkopęs i valdžią išnaudodamas 

srBsrRiPTiON RATES I 4a i l t f t q nuovare-i Pirmoio 
$S oo p«»p year outsido of Chloago | r u s » f WUIQB n u o v a r g į r II m o j o ft.au pop ye&t in (MiicaKo & oirwro, Pasaulini o karo metu, nesiskai-
$S.UK pt-r yeai- In Canada i . •»_ . , , . ..... , 
Porotgn Jl l .Ofl p*r yoar. 

tydamas su jokiomis priemonė-
i msn'mis, ligi neįsivaizduojamo kraš-

f tutinumo naudodamasis smurtu, 
melu, kartu išnaudodamas lais-

Į vojo pasaulio silpnybes bei savi-
Rpdaholja .straipsnius taiso savo-nno/.iūru. Nesunaudotų straipsnių ne- Aayp tp n63Ut&rlmU5 k o m u n i z m a s 

santykiai, tuo daugiau laisvajam 
pasauliui bus naudingas tas pa
tyrimas, kurio didelė mūsų da
lis yra įgijusi anapus geležinės 
uždangos ir šiapus jos kovoj su 
komunizmu. 

išugdys ir idėjinį atkutimą, o tai 
jau vestų j naujos suvienytos 
krikščioniškosios Europos suor
ganizavimą ir komunizmo kaip 
ideologijos, o po to ir kaip po
litinės galios nykimą. 

Nukreipė akis j Aziją 

PRENUMERATA: 
Chloago J Ir Cl^eroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
l'talonyjft 

Metam* 
$9.00 
I8.A0 

f I 1.00 

14 nn-lų 
ffi.Ofl 
$4.:.o 
|f».&0 

\\ in fn . 

fa.AO, 
$3.00 

11.25 
$.100 
81.86 

Rusiškojo komunizmo, sujung 
j to su tos tautos nacionaliniu 
, ekspansyvumu, vadai, mato, kad 

Pati kova regimai eina j le- įsigalėjimas Vakarų Europoj vis 
miamą fazę visuose kontinentuo dėlto neina ir neis taip lengvai. 

JAV jėcja 
Pats komunizmo kūrėjas I^e-

ninas (čia paliekame nuošaliai 
anksčiau buvusius komunizmo 
teoretikus) yra rašęs, kad vė
liausiai komunizmas galės įsi
galėti Jungt. Amerikos Valsty
bėse. Jau tada, beveik prieš ke-

Didžiosios politinės partijos 
paskutinėje rinkimų kampanijo
je, darė iš to pagrindinį dalyką. 
Tuo galime džiaugtis. Amerikie
čiai tikrai suprato komunizmo 
pavojų, kuris tuo tarpu jiems la
biau graso iš oro, negu iš vi
daus. Tačiau ir viduje tas pavo-

turiasdešimt metų, Amerikos i jus gali plėstis, jei amerikietis 

saiiKo. juos grąžina lik i* anksto susitarus. Redakcija uA skelbimų turini 
neatsako. Skelbimo kainos prisiunčiamos gavus pra&)*mą. 

Gyvenimo problemas sprend/Jant 
Šie laikai kenčia sielos badą ir dvasios skurdą, nežiūrint 

įvairiausių technikos išradimų ir pažangos k'itose srityse. Dėl 
to argi gali būti kas svarbiau, kaip mūsų laikų žmonėms 
"skelbti neištiriamus Kristaus turtus" (Ef, 3,8). Kiekvienas 
Kristaus kovotojas, matydamas vis baisiau augant Kristaus prie
šų eiles, turi .pastebėti, kaip klaidingų mokslų skelbėjai gyvy
bines Kristaus tikėjimo tiesas ir vertybes visiškai atmeta arba 
jas vykdyti draudžia ir kliudo; kaip jie Dievo įsakymų plokštes 

jau daugiau trisdešimt metų ple
čia savo galią bei įtaką ir suke-

| lia rimto pavojaus visam pasau
liui. Būdami nepaprastai nuož
mūs tuose kraštuose, kuriuose 

se ir todėl turime būti ypač bud
rūs, šia proga trumpai pasvars
tykime pasauly besireiškiančios 
kovos budus šaltojo karo pavi
dale. 

Lenino lūkesčiai 
Nėra abejonės, kad pirmasis 

Todėl jie yra nukreipę ypatingą 
savo dėmesį į Aziją, kur šimta
milijoninės tautos gyvena tikrai 
skurdžiai, kur tebevyrauja ne
raštingumas ir .feodalizmo lai
kus primenantis , prabangos ir 
skurdo ypač į akis krintantis 
prieštaringumas. Azijos tautos 
bunda savarankiškam gyveni-jie jau yra padėties viešpačiai, I d i d y g i s 8 m Q g i s y r a n u k r e i p t a g 

komunistų vadai moka būti p r i e S krikščioniškąją Vakarų, JUU1 u v uyu a i 
lankstūs savo politikoje bei pro-| E ^ U k ė j k a d J ««£» 
nnp-nnrlniP I n n s e k r a š t u o s * k i i J „ _ _ J / , ........ ,. \ , ' {- ( ,-V U l{* PaDUCiimą 

mui ir vargu ar kas norėtų ban-
! uuropą. Leninas tiKėjo, kad pa-! 

pagandoje tuose kraštuose, ku- * j n a Va įtaru taniom fvvlrdva ™ «", ' ' .; , ' 
1 uos v a Kai ų tautos j vykdys re-,B e t yra gyvas reikalas tą pabu 

„ » ^ 1 * . . » ^ 1 * — * v • ] „ . , , .' • • • • 1 

sustabdyti. 
rie jų manymu dar turi tapti jų vni: lu,i;„ ;x ,.;,i5n](, *„ n l„m ! f l 1 . .• • ,. 
n~+niimM «t-.m*« crrnhi., vohuują i8 vidaus ir pnmiausiai | durną pakreipti laisva am pašau 
n e t o l i m o s a t e i t i e s glODlU. l a u k č tokiom rflvnlhiohY»<3 Tema. i- • 1 1 T-, •• 

I muKt IOKIOS nvouucijoo ispa- įiui palankesne prasme. Pavojin 
Įvairu* metodai | nijoje, o paskui Italijoje, Pran- g o g nuotaikos Azijos tautų ma Vienaip jie elgiasi Europoje, 

niekšiškai laužo, kad jų vietoje pastatytų naujų įstatymų plokš- j k i t a i p Azijoje ar Afrikoje, dar 
tes, iš kurių yra išmesti ir doriniai Sinajaus apreiškimo dėsniai į kitaip Amerikoje. Vienur 
ir dvasia, dvelkianti iš Kalno Pamokslo ir Kristaus Kryžiaus. 

BLOGYBIŲ PRIEŽASTYS 

Dabartinį momentą charakterizuoja faktas, kad prie klai- perfjį(ieĮj skirtumą tarp turtingo 
dingų praeities mokslų prisimaišė dar naujų klaidų ir jas visas , i r neturtingo trečiur palenkia 
taip sujovė, kad prieita baisaus galo. Bet visų dabartinių blo 
gybių šaknis ir šaltinis glūdi tame, kad taip atskiro žmogaus, 
taip visuomenės gyvenime bei valstybių tarpusavio santykiuose 
yra paneigta ir atmesta lygiai visiems galiojanti doros norma, 
kitaip sakant, nepripažįstamas ar pamirštamas pats gamtos dės
nis. To dėsnio pagrindas tai Dievas, Visagalis Kūrėjas ir žmonių 
Tėvas, ir dėl to kai Dievas neigiamas, tai doros pagrindas griau
namas, silpninamas, jei ne visai nuslopinamas, tai balsas, kuris 
visiems mokytiems ir nemokytiems laukiniams, sako, kas gera 
ir kas bloga, kas leistina ir kas neleistina. 

Atsiskirdami nuo Petro Sosto, kurs Kristaus mokslu buvo 
sujunsręs Europą, kaikurie yra taip toli nužengę, kad jie net 
krikščionybės pagrindą, Tšganytojaus dievystę, paneigė ir tuo 
būdu paskubino visuotinį dvasinį suirimą, žmogus, šeima ir vals
tybė liko atitraukti iš gaivinančios ir atnaujinančios įtakos, Die
vo tikėjimo ir Bažnyčios mokslo daromos. Dėl to ir dorinės ver
tybės, pagal kurias kitais laikais buvo sprendžiami privatūs ir 
vieši veiksmai, kaip ir išėjo iš apyvartos. Čia beveik prisiminti
na ta Evangelijos vieta (Mt. 27,45), kur pasakyta, kad kai 
Kristus buvo prikaltas prie Kryžiaus, tai "pasidarė tamsu viso
je žemėje", ir ta* baisus vaizdas nuolat tebesikartoja, kai aklas 
ir pasipūtęs netikėjimas išveja Atpirkėją iš dabarties gyvenimo, 
ypač viešojo gyvenimo. Tr visa tai padarė taip giriamas, vis 
labiau įsigalįs visuomenės supasaulėjimas (laicizmas). 

KAI TIESA PAKEIČIAMA KLAIDA 

Ir šitas nutolimas nuo Kristaus mokslo buvo vaizduojamas 
ir teisinamas kaip išsilaisvinimas iš vergijos, dėl to daugybė 
žmonių, suviliotų gražiais žodžiais, pasidavė, nenumatydami, kas 
iš to išeK "jei tiesa, kuri duoda laisvę, bus pakeista klaida, ku
ri pavergia". Atsisakydami nuo Kristaus išmintingo ir tėviško 
jstatvmo bei jungiančios ir augštyn keliančios Jojo meilės, jie 
atsiduoda vargingos nepastovios žmonių išminties nuožiūrai. Ir 
atsitiko jiems, kad tarėsi esą subrendę ir tobuli, iš tikrųjų tik 
pateko į vergiją, nes visos žmonių pastangos Kristaus įstatymą 
kuo kitu lygiu pakeisti nueina niekais. 

Sugriovus tikėjimą ir juo besiremiančią dorą, liko pakastas 
vienintelis pagrindas pastovumo ir ramumo, privačios ir viešos 
santvarkos ,be kurios nėra ir negali būti valstybės gerovės. 

Nors būta nesantaikų, karų ir tada, kada Europos tautos, 
vieno Kristaus mokslo jungiamos, broliškai gyveno, tai visdėlto, 
galbūt, žmonės niekada nebuvo taip palaužti ir taip nusiminę, 
kaip kad dabar, nes su didele baime mato, kaip sunku visoms 
blogybėms padaryti galas, kai seniau buvo aiški, gyva sąmonė 
to, kas gera ir bloga, kas leistina, kas neleistina, kitaip sakant, 
tuomet žmonės bent turėjo pripažįstamus dėsnius, kurie paleng
vindavo s u s i t a r t i , kurie kad ir nepašalindavo visiškai, tai 
bent pažabodavo aistras ir tuo praskindavo kelią broliškam su
sitaikinimui. O dabartiniu metu priešingai — sako Pijus XII — 
nesantaikos kyla ne vien iš maištingų aistrų prasiveržimo, bet iš 
gilios dvasinės krreės, išgriovusios išmintingus privačios ir vie
šosios doros pagrindus. v 

^ f r KAS REIKIA DARYTI? 
"Daugybe tų, kurie visai nepaisė Bažnyčios auklėjamosios 

išminties ir jos rūpesčių, kurie ramiais laikais niekais vertė jos 
įspėjmus, tik dabar, galbūt, juos geriat* supras ir įvertins. 
Dabarties skurdas ir vargas yra geriausias krikščionybės patei
sinimas, koks tik galima išgalvoti" (Pijus XII enc. Summi Pon-
tificatus). 

Kas reikia daryti? Esame dvasiniame ir materialiniame 
chaose. Reikia atkreipti ypatingą dėmesį į dvi klaidas. Pirma 
klaida yra žmonių solidarumo bei meilės įstatymo pamiršimas, o 
antroji didžiųjų šių dienų klaidų yra valstybės atpalaidavimas 
nuo Dievo, jos sudievinimas. 

Norint išeiti iš chaoso, reikia senus Dievo įstatymus pamilti 
naujomis širdimis. 

Didžiausio vargo valandą tautoje pabunda Dievo instinktas, 
ir ji daro kaip tie Bayeux gyventojai, kurie Direktorijos metu 
nuvertė Laisvės statulą, kurią Revoliucija buvo pastačiusi jų 
katedroje, šaukdami: "Kai švenčiausioji P. Marija buvo jos vie
toje, mes nemirėm badu". Išėjusi iš krikščionybės kelio politi
ka nėra nei didi, nei laiminga. Patys faktai apskritai moko dvie
jų dalykų: pirma, kad priėmusiose krikščionybę tautose krikš
čionybė ir politika taip susijungia, jog jų negalima atskirti ir pa
statyti vieną prieš kitą, nenorint turėti nuostolių bei rizikos; ant
ra, kas pripažįsta priklausąs Kristui, to krikščioniškame apaš
talavime ir politikos darbe nėra lengvai suardomo ryšio, o prie
šingai minties ir veikimo vienybe. 

.euzijoje ir Vokietijoje. Lenino ; s ė s e g ] u d i milžiniškame tenykš-
lūkesčiai neišsipildė, tačiau ko-čių masių skurde ir atorūgose, 

k 1,n, \m,-ikn=e vienur iie i« m u n i z m o P a v 0 J u s Europai taip j k u r i a s paliko baltieji nesąžinin-
, kitaip Amerikoje. Vienur jie š- p a t n e i š n y k o . Išnaudodamas Eu- Li kolonistai Keves Beech vnač 
naudoja spalvotų tautų norą iš-i ' t * n e s u tar imus Stali- ?.• 1 iw « 1 n s J t 

U~A»*U 'x unif,,^,, „OI^AJ^C u; . r o i J O b i a u t 4 nesutarimus, »tan-, patyręs amerikietis laikrastinin-
sivaduoti iš baltųjų valdžios, ki- n a S N p i e č i a s a v o komunistinę im- k a s Tolimųjų Rytų ir iš viso Azi 
tu, j,e išryškina savo naudai p e r i j ą j ė g o s i r p r o p a g a n d o s p a . | j o s k 1 a u s i m u o s e > y r a n e s eniai pa 

galba. šitokiu būdu jam pasise- j skelbęs straipsni, pavadintą 
kė pastumti savo sienas ligi pat I „idėjos, ne bombos Azijos tau-
Europos širdies, o su savo pro-, toms". Jame teisingai pabrėžia-
pagandine įtaka jis gerokai y ra ' m a , kad išskyrus Japoniją, ki-
įsistiprinęs Italijoje, Prancūzijo- toms Azijos tautoms demokrati-
je. Nėra abejonės, kad pašalinus j a Vakarų prasme mažai daro 
Amerikos pagalbą, Europos Va- spūdžio, nes demokratijos at
karai šiandien sunkiai galėtų lai stovai šioms beraščių skur-

savo naudai žmonių politinio su 
brendimo stoką ir pan. šitokiu 
keliu eidami, jie jau yra paėmę 
į savo įtaką netoli pusės pasau
lio žmonių ir su jų pavojumi 
šiandien rimtai skaitomasi visa-
mo pasaulyje ir iieškomabndų' k y t i s p r ieš komunizmo grėsmėj a ^ m s £Zm než7d7ir neai-
sustabdyt, b ? ' ??S l , m t 1 . ^ ' ! Paremta rusų kareivių durtu- n e ž s k u b i o s permainos. Tuo tar-kuri nesą ligšiolines kultūros 

ūkinis gyvenimas rodė tokį pa
jėgumą, kad sunku čia buvo ti
kėtis greitai įvykdyti revoliuci
ją. Paskutinieji dešimtmečiai 
yra atnešę šiam kraštui nepa
prastų laimėjimų ir iškėlę jį į 
pasaulio galybes. Pati kapitalis
tinė santvarka čia yra išgyvenu
si per paskutiniuosius dešimtme 
čius tokius pakeitimus, kad rim
ti autoriai reiškia nuomonę, ar 
iš viso tą santvarką begalima 
laikyti kapitalistine senąja pras 
me. Norima net tvirtinti, kad da 
bartinė santvarka ne pasidavė 
socializmui, bet jį patį pralenkė. 

K a i p t e n b e b ū t ų , b e t f a k t a s , 
kad šio krašto gyventojai, kurie 
sudaro tik 6% pasaulio žmonių, 
gamina šiuo metu maždaug pu
sę viso pasaulio gėrybių, šis ste 
buklu laikomas faktas aiškina
mas šio krašto žmonių sugebėji
me pakinkyti mašiną savo tar
nybai. Pragyvenimo lygis čia iš 
tikrųjų dabar augštas ir ūkinis 
gyvenimas rodo nuostabių lai
mėjimų. Tačiau apie komunizmo 
pavojų kalbama čia taip pat. 

nemokės įvertinti tų laisvių ir 
to gerbūvio, kurį jis turi. Užtat 
reikėtų linkėti ir daryti įtakos, 
kad šiame krašte šalia ekonomi
nio gerbūvio būtų keliamas ir 
žmonių politinis bei socialinis su 
sipratimas, kad besitvarkyda
mas demokratiškai šis kraštas 
būtų pajėgus vadovauti laisva
jam pasauliui jo kelyje i išsiva
davimą iš raudonosios Uranijos 
pavergimo. 

Ką pasakoja pabėgėliai? 
Pabėgėliai iš Čekoslovakijos 

p r a n e š a , kar i p a s k u t i n i u Vaiku 
čekoslovakų komunistinis jau
nimas planingai pradėjo t»uk-
dyti bažnyčiose vykstančias pa
maldas. Sekmadieniais šv. Mišių 
metu tokie jaunuoliai susirenka 
prie bažnyčių ir muzika bei dai
nomis stengiasi trukdyti ypatin
gai pamokslus ir religijos pamo
kas. 

Skclbkitčs "Drauge •^ 

^ 

žlugimą, skurdą, nelaisvę ir kan 
čias jos paimtoms, aukoms. 

Mūsų tėvų žemė taip pat yra 
tapusi tos grėsmės auka ir todėl 
išsiblaškę po platųjį pasaulį j ieš
kome visokių ryšių bei kelių, ku
rie priartintų Tėvynės atvadavi
mą. Gerai žinodami, kad ši pro
blema negali būti išspręsta lo
kaliniu būdu, o spręsis globali
niu mastu, mes jautriai sekame 
pasaulio įvykių plėtotę ir sten
giamės paveikti juos mums pa
lankia prasme. Kartu mes jieš-
kome kelių, kuriais turės eiti 
naujasis gyvenimas šiai grėsmei 
praėjus. Visa tai mus įpareigoja 
domėtis didžiaisiais pasaulio įvy 
kiais ir daryti deramas išvadas. 

Jeigu tuojau po Antrojo Pa
saulinio karo sunku buvo mums 
su savo priešingomis rusiška
jam komunizmui nuotaikomis, 
tai šiuo metu reikalai žymiai pa
sikeitė ir tikrai nebesijaučiame 
vieni. Kuo daugiau tempsis ko
munistinio ir laisvojo pasaulio 

vais ir sufanatizuotų dirbančių 
jų masių pačiose Vakarų šalyse 
parama. 

Nemažas komunizmo talkinin
kas yra socialiniai ir politiniai 
negalavimai, kurių nesugeba nu 
sikratyti pavargusios Vakarų 
Europos tautos. Kova su komu 
nizmu vyksta ne tik ūkinėje ir yra nenumaldomas masių sieki 

pu komunizmas tegul ir klastin
gai, bet visdėlto regimai keičia 
gyvenimą, naikina turtinguosius 
ir pan. Užtat laisvojo pasaulio 
tautoms, siekiančioms gelbėti 
Azija nuo komunizmo, neužten
ka vien siųsti ten ginklus ar pa
laikyti dabartinę santvarką. Ten 

politinėje srityje, bet pirmoj ei
lėj idėjinėje. Europos tautoms 
reikia skubiai atsigauti idėjiš
kai, atkusti ūkiškai ir drąsiau 
vykdyti socialines reformas, ma
žinti skirtumą tarp turtingo ir 
neturtingo, šalinti skurdą — di
džiausią komunistinės agitaci
jos talkininką. 

Europos laisvėje tebesančių 
tautų didžiulė dauguma visdėlto 
žino, kad su komunizmo okupa
cija joms reikės daug nustoti. 
Čia pat esančios geležinės uždan 
gos grėsmė yra gyva net ir ko
munistinės propagandos palies
tiems europiečiams. Regimas 
ūkinis atkutimas Europoje gal 

mas pakeitimų ir todėl minėtasis 
korespondentas teisingai pabrė
žia, kad neužtenka būti antiko-
munistu. Reikia būti ne tik 
prieš, bet ir už ką-nors. O tas 
kas-nors turi reikšti korupcijos 
sužlugdymą ir masių gyvenimo 
regimą pakėlimą bei idėjinį per
auklėjimą. Jei to vakarų tautos 
nesugebės įvykdyti, tuščias bus 
vienas kitam prikaišiojimas dėl 
nesugebėjimo atsilaikyti Azijos 
kontinente. Ogi įsigalėjęs Azijo
je komunizmas nesivaržys ne tik 
paglemžti Europą, bet ir atsukti 
durtuvą į Amerikos širdį — 
Jungtines Amerikos Valstybes. 

LIETUVOS SKAUTAI PARDAVINĖS TAS ATVIRUTES IR 
VISAS PELNAS PASILIKS SKAUTV FONDUI 
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Kiekvienas mfisų turime prlBidSt kokiu nors nfidu pii<> Lietu
vos i.šluisvinimo. Pasiuskit ,.HEL1» FKKK UTIITANIA" atviruti1 

Prezidentui Rlsenho\ver, Valstijos sekretoriui Dulles, Valstijos se
natoriam ir kongresmanams. Lai kiekvienas Jų gauna po k< lis šim 
tus arba t fikstanėius atviručių nuo lietuvių. 

„HELP FREE LITJHUANIA" ATVIRUTES 
2735 W. 43rd Str., Ohicago 32, III. 

£ 
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ORA PRO NOBIS 
P R E M I J U O T A S I S R O M A N A S 
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P I R M O J I D A L I S 
(Tęsinys) 

Kitaip esą ten, iš kur jis atvykęs. Čia jo balsas 
įgavo kitas, iki skambesio siekiančias patoso gaidas. 
Jo kalboje pradėjo mirgėti jo tėvynes pasiekimai: 
Maskvos-Volgos kanalas, Dneprogesas, Volchovstrojus, 
mieštai-kolchozai ir marmurinis maskviškis metro... 

Jis pasakojo, kaip linksma dirbti kolektyvinio ūkio 
laukuose, kada darbus lydi pačiame lauko viduryje 
pastatytas radijo garsiakalbis, kada gali girdėti trans
liacijas iš pat Maskvos. 

— Priešai įkalba jums šmeižtus apie sunkų gy
venimą kolchozuose. Tai viskas yra melas. Dabar buo
žės nubuožinti; jie jau nebekenksmingi. Dabar kolcho
zas yra gausumo šaltinis. Juk mano tėvas yra kolcho-
zininkas, o matote, mane užaugino ir atitinkamus 
mokslus davė. štai mano tėvas man rašo, kad jau nau
jiesiems metams paruošė ir sandėlin padėjo dvi stati
naites sūdytų obuolių... 

Šokinėdamas nuo Dneprogeso ant jo tėvo sta
tinaičių su sūdytais obuoliais ir vėl nuo statinaičių ant 
marmurinio Maskvos metro, draugas Iš centro vis la
biau buvo pagaunamas patoso, vis labiau skardėjo jo 
balsas ir, laviruodamas kalboje tarp išvadų apibendri
nimų, kaip patyręs locas jis vedė laivą prie krantinės, 
jis viską — ir socializmo statybos sėkmę, ir entuziaz
mo šaltinį — priskyrė vienam vardui, kuris visus veda 
ir visus įdvasina. Jis siūlė rezoliucijas ir padėkos skirti 
jam, tik jam. 

Vėl sutratėjo katučiai. Susirinkimo pirmininkas 
vėl plojo atsistojęs, į pat draugo iž centro ausį. Pir

mininkas dėkojo už turiningą žodį ir pakvietė kitą pre
legentą — draugą iš agitpropo — Vaitkūną. 

Atsargiai, iš tolo, lyg bandydamas balsą, lyg ap-
čiupinėdamas klausytojų nuotaikas ir mintis, pradėjo 
Vaitkūnas savo kalbą. Jis žinojo, jis jauste nujautė, 
kad šiandieną jis turįs užsiplėšti kalboje toliau, kaip 
kad paprastai. Tai buvo stambus susirinkimas, pirmas 
toks gausus jo agitacinėje karjeroje. Jo fotografija 
buvo įdėta pirmuose vakardienos spaudos puslapiuose. 
Tad jis jautė į jį nukreiptą vadovų dėmesį. Tai palaikė 
jį, teikė jam norą pasižymėti, užsiplėšti, svarino jo 
žodžių svorį. Tartum žmonių masė, pildanti salę, pūtė 
jį patį iki stambiausio kalibro veikėjo dydžio. Iki to
kio veikėjo dydžio, kuris kalba tiktai tūkstančiams, 
ne šimtams. Jis slaptai ilgėjosi, kad tokio kalbėtojo 
rolėje jį pamatytų Marija. Tegu dabar jį stebi jos vy
ras ir sako jai apie jį. 

Lietuvos gyvenimą jis pažino nepalyginamai ge
riau už draugą iš centro. Todėl, minėdamas įspūdžius, 
gautus iš draugo iš centro kalbos, jis perpa
sakojo klausytojams ir parėmė jo kalbos tezes sume
džiotomis paralelėmis iš Lietuvos gyvenimo. Nevisi su
prato draugo iš centro kalbą, nes nevisi mokėjo rusų 
kalbą, bet ruso klausėsi kantriai. O čia jau buvo savas, 
tad auditorijoje Vaitkūnas staiga pastebėjo kaikurį 
nekantrumą. 

Visvien Vaitkūnas tvirtino, kad draugas iš centro 
buvo teisus, primindamas buvusius Lietuvoje minties 

nas tai žinojo. Kiekviename susirinkime jis išskaitė 
tai klausytojų akyse. 

Tada jis prasiplėšė prie temų, kurios visad ištiki
mai teikė jam puošnių, skambių ir iškilmingų žodžių 
versmes. Jis pradėjo kalbėti apie naują būsimą gyve
nimą, apie naują beklasę visuomenę, apie naują žmo
niją. Sakiniai čia pasidarė lengviau sulipdomi, balse 
suskambėjo entuziazmas. Lyg įsibėgėjęs, jis sušuko: 

— Kas dabar pastoja mums kelią į tą būsimą atei
tį? Niekas. Visuomenės statyba mūsų rankose. Viskas 
priklauso nuo mūsų pačių. Tereikia tik noro įsijungti 
į didį darbą. Atsakykime į dundantį pirmeiviškojo dar
bo žmogaus kvietimą stachanoviniu judėjimu gamy
boje ir valstybinės paskolos lakštų pasirašymu... 

Taip jis turėjo konkretizuoti savo retorines puoš
menas. Utopinės visuomenės vaizdai turi būti jau da
bar apmokėti darbo sparta ir auka kolektyvui. Dirbk 
ir mokėk, o gal po šimto metų žmonija turės beklasės 
visuomenės utopiją — toks buvo priverstinis komuniz
mo statymas, diktuojamas visagalinčios partijos. 

— Šimtanuošimtiniu paskolos pasirašymu mes pa
rodysime mūsų kolektyvo padėką už pagalbą Tarybų 
Sąjungai, vedančiai mus tiesiu keliu į beklasės vi
suomenės sudarymą. 

Vaitkūnas norėjo jaustis liaudies tribūnu, šau
kiančiu mases, būti pagautas to šauksmo patoso ir 
sulaukti atgarsio bendramintiškai spindinčiose akyse. 
Jis norėjo įsivaidinti į tą rolę ir pajusti tokio vaidin-

persekiojimus. Kaip iliustraciją, jis pakišo savo kazu- ^°J° pasitenkinimą. 
są: jį persekioję už idėją, jį pūdė kalėjime tik už tai, A i š k u> &a nebebuvo to, kas buvo anuomet, pogrin-
kad jis buvęs valdančios klasės ideologinis priešinin
kas. 

Prakeiktas kalbėtojui jausmas, kad jis atskirtas, 
atplėštas nuo klausytojų masės, grįžo į jį: jis matė 

džio metais. Ten buvo entuziazmas, bet greta ir baimė; 
ten buvo kovos noras, bet greta ir abejojimas kovos 
padariniu; kalbos apie skaisčią ateitį, o greta —.kalė
jimo perspektyva; pagarba kalėjimui, kaip pogrindi-

nepasitikinčius žvilgsnius, nekantrumą, pašaipėles, nink<> universitetui, o kartu aitrus prarastos laisvės 
slystančias klausytojų veidais. j ilgesys ir keturios kameros sienos — jaunystės kars-

Keikti ir niekinti praeitį, labai dar neseną, buvo tas»* i r b u v o da r» b e entuziazmo, neapykanta kiekvie-
jau nudėvėtas, nuvalkiotas manevras, nebep>ttraukiąs! n a m » k a s k i t a i P galvoja; buvo dar puoselėjamo keršto 
minios savo cinizmu ir egzotika. Ilgėjosi dabar tos pra- saldumas kiekvienam, kas galvoja kitaip, 
eities, lygindami ją su dabartimi. Ilgėjosi jos visi, kas <Bus daugiau) 
buvo ne Vaitkūnas ir ne draugas iš centro. Ir Vaitkų- Copyright, 1933, by Auth«r 
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KRONIKA 
Prof. K. Pakštas, 

VISI I NEPRIKLAUSOMYBES GLEVKLANDE RINKLIAVŲ 
MINĖJIME DAVINIAI 

; 

svečiuodamasis Clevelande, ne
patingėjo aktualiomis mintimis 
pasidalinti su clevelandiečiais su 
sirinkime, sukviestame Ateities 

mas lietuvių katalikų susikaldy-
mo tyogybę ir iš to sekančiais 
išdavas, pasmerkdamas savo lie 
tuvižkosios kalbos negerbimą ir 
jos darkymą bei pastangas ug
dyti be idcj;, heroizmo jaunimą, 
kaip norėtų, tūlas Kavolis taut. 

Paremkime prof. Lemkino akciją Jungt. Tautose; £?p i r m o j e eiIėje gaIimai grei 

35 motų Lietuvos-Nepriklau-1 Visi trys skyriai per drabu-
somybfe, iškilmingas minėjimą^ % v « surinko visai neblogu p r o f ^ ^ 
;vyksta šj sckmadienj. vasario ; drabužių 5.006 svarus ir 2,213 ' . 
1D d., 4 vai. p. p. Cathedral La-] doleriu ir 60 centų pinigais. . . I v 

, . . • , ~ . , , . . , Simu, daugiausia liečiančių tarp-
tin Hfgn School salele, kuri pa-j -„ . . , . -. . . „ .- 7- ,->*, T r-1 • T-. 

• t- • •* - . ^ « . „ , ^ Pinigai ir drabužiai jau pa-j tautine politiką, Vidurio Euro-
siekiama JS 107 hue id Carne- . ,. Z. i r \ , . ; * . „ J . , .. siųsti Balfo centrui. Be to, Bal 
gie gatves krypkmi* i i *. K r , • i v , „»• »« 

ft *M ' ' f D 55 skyrius prieš keliai; die-
Akto kalbės laisvosios Eu< j nas yra atskirai išsiuntęs Balio 

ropos Lietuvių Grupės pirm. centrui 41.1 dolerių ir 29 centus. 
min. V. Sidzikauskas iš Newl ' , . . . 
, r , T ; T , M Dauaiau.-'ia aukų pinigais su-\ , l r „ 7 ° D g M S ° °" ; rinko: Z. Obelenis, P. Ambra-ve K. P. Kol ton. . __ 0. . , . . . _ r> , 

ąaa,;K. Skrebuiyte ir J. Zukaus-

ratifikuoti taip svarbią 

Lietuviškoje spaudoje jau brožiūra, pavadinta "Soviet Ge-I ^ ^ ° ^ o n v e n c i ^ i r P r a f " 
buvo rašyta, kad prof. R. Lem-'nocide", kuri bus paskleista1 T ^ ° . ^ T ? ' ^ I k l t ' 
kinas, vadinamas Genocido Ko„- ! plačiojoje publikoje P a S k ' e , S I k r a s t a > Sov.etams bylą kels. 
vencijos tėvu, yra pradėjęs ak-: , i e t u v o „ N „ n r i 
ciją Jungtinėse Tautose Sovietų I a u k a k « I m

 N c " u ' i ' " u s o , " > ' j r a atitinkamas instrukcijas ALTo 
klubo lietuvių salėje. Iškelda- Sąjungai apkaltinti Pabaltijo ir t j k ... " * , f / ; \ f l ™ „ f ^ f f skyriams, draugijų sąryšiams jr 

kitų pavergtų tautų n a i k i n i m u . i w » i K ( v Lietuvos by- V a s a r i o 1 6 . t o s i o s m i n ė j i m o k o . 
Konkrečiai jis pasiūlė, Sovietų ° * J ? £ l T 1 PSfM5*1 ^ m - mitetams. Lieka tik pravesti re-
genocido nusikaltimus ištyrus " ° Zyf! J e i ^ e r i k a S l u ° m e " zoliucijas ir pasiųsti jas Prezi-
ir įrodžius, nutraukti diplomati- ^ " " ? f «?; , imybe<? s a ™ T " dentui, Valstybės Sekretoriui, 
nius santykius lSu Kremliaus ir • " * , L„Tį f " r s a v o valstybės senatoriams ir 
vad. satelitų valdžiomis ir pas- M i K i A " ° > m e S f 1 " eventualiai Senato Užsienio 
kelbti šiems kraštams ekonomi- " " " - " ? » " « " « « « " » vyriau- S a n t y k i ų K o m i t e t o nariams, 
nj boikotą. 

Penktadienis, vasario 13, 1953 
'" mtmmi^mm SB3BB 

TELEVIZIIOS 
I R R A D I J O 

APARATŲ TAISYMAS 
Sąžiningas ir garantuotas darbas 

ALTo vadovvbė vra davusi ! P A R R O VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. A . m u vciuovyoe yra aavusi | s^adleniais: 8 v. ryto — 10 v. vak. 
M. RIMKUS, 4110 So. Frurielsco 

Telel. Y A. 7-1000 

Prof. Lemkino aiškinimu, A-
merika negalinti imtis iniciaty
vos šiame reikalo, kadangi ji 

| dar nėra Genocido Konvencijos 
pos Federacijos klausimą, nau- ratifikavusi. Tačiau jis tiki; 
josio,; Amerikos vyriausybesj kad naujoji Washingtono admi-
spėj&raaa ateities gaires ir lie
tuvių tarpusavio sugyvenimo 
problemomis. 

Meninę programą išpildys J. kas. Krištolaitytė ir pianistė B. S m c 
tomenė. Didžiausia vieno asmens au-

Visi kviečiami ateiti ir savo ka 20 doleriu, mažiausia 
auka paremti visas pastangas 
mūsų Tėvynės laisvei priartinti. 

centai. 

Reiškiam didelę padėką abiejų j 

nistracija parems kitų Sovietų 
Rusiją kaltinančių kraštų žy
gius. 

, ? , . Vykdydamas šią akciją, prof. 
Balys AUffinas, ;Lemkinas visais įmanomais bū-

Lietuvių Radijo programos ve^j^ais jieško paramos Amerikos 
dejas, persikėlė į nuosavus na-! viešojoje opinijoje, talkinamas 
mus ir dabar pasiekiamas 1359 įvairių tautinių grupių: lietuvių, 

ukrainiečių ir kt. 
Sausio mėn. 30 d. prof. Lem-

kinas kalbėjo iš New Haven'o 

Vnostahn, kaip Kramtomi: vuma 
Vidurio Labvmtoia Veikia 

* • 

% mmittom 

PMALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gėrę 
maiste 

M E. 94 S t , tol. RA 1-8630. 

Skautai 

šviet. reikalams — ltn. B. Augi- ' jp 
nas„ sekr. puskar. K. Mor- \ 

tau, kaip Lietuvą mylinčiam l i c į ^ Laniauskui už taip gerą ir . 'maj. A. Jonaitis, kultūros ir 
tuviui, turi būti visų tavo pla-j tvarkingą piniginio aukų vajaus 
nų pirmoje vietoje. i tvarJfymą. 

- i Per Balfo rinkliavą Clevelan-
PA?!.\IJi'0,S l t LIETUVĄ \A „ n l , n : ^ . 

*- I GC a U kO JO . 
\ Mtuanis'tinc vysk. Valančiaus! Po $4? -*• "Ąžuolai" okteto 

mokykla ši šeštadieni, 0 vąl,"Į-kolektyvas, 
dalyvaus • šv. Jurgio parapijos; Po 840 
N Gryčioje pamaklottS o po toljos choras 

.turės Vasario t6-sios minėjimą' Po $20 
pi lapijos galėję. Buiokas. 

S\ sekmadieni. abiejose lietu-1 Po $15 Aušros Vartų Dr- ~ZZZZZ IIZZZ 

;tinėse Tau-
antis jo 
paruošta 

pasirodys atskira 

• Čia ta paslaptis, kurią milijonai 
žmonh; patyrė apie FEEN-A-MINT, 
tą modernią kramtoma gumą — vi
duriui laiMvlntoja. Taip, todSl FEEN-
A-MINT'O veikimas yra taip nepa 
prastai SKirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių Ial»-
vlntojal pradeda veikti perdaug auk-
s t l . . . Jąu pačiame skilvyje. Didelis 
tokių vidurių laisvintojų kiekis su-
irdo vlcjklnimą., na^alina sveikata) 
r energijai reikalingą ma i s t ą . , 

žmogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet švelnus FEEN-A-MINT yra ki-
'.oks. Priimtas pagal nurodymus, jis 
/•dkia daugiausiai c-patins] vidurių 
daly — pašalina tiktai atmatas, bet 
no gerą maistą! išvenkite tos blo
gos savijautos. Vartokite FEEN-A-
MINT ir jauskitės gerai, pilni gyvy-
»>6s NuHipIrkit F E E N - A - M T N T ! Ka,i-
nos n e p a k e l t o s — d a r 25c, 60c ir 

iKtaj »Oc. 

Et. 

ALBSNAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAIJSTYMUS 
ir {vairių daiktų perkraustyinus 

Taip pat persiunčiame J užsieni 
pakietSlius Jvalraus maisto 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DAnube 6-3245 

kTnas.ir ižd. ltn. A. Mikoliūnas. 

U S. Ramovė prašo norinčius 
įstoti j sąjungą kreiptis j na
rius. S. G. \ 

Šv. Jurgio para m-

Z. Obelenis ir A. PLATINKITE ikDRAUGĄ" 

10 vai. bus ad- . IJh. K. Paulauskas, K. Marcike- ^ Z ^ \ ^ ! ^ % ^ Z p ^ 
d/iamasi u i Lietuvą, ^v. Jį|įw viČius ir J . Skrinska. 
ą
c*io bažnyčioje pamokslą kun. Po $12 — V 
ih\ K. Širvaitis. E. Karnėnas. 

"(JAl 'DEASJI^ KJITr i i • M I I " 

sijų raidynais, su paskutiniais pato
bulinimais, o s i mažinta kaina išsiun-

K a s a K a i t l S i r čtamon 'tą pačia dieną. Calima Išsi
mokėtinai. LIETUVIŠKAS — net 88 
žeiiklų ~ - RAIDYNAS specialiu už-

- . . , . - . sakymu fabrike preciziškai įmontuo-
A . M i k o l i ū n a i , tas * tvttosiose — Quiete de t u x e — 

V Samatausku, Smetonų š e i - m a & i n S l S s e - k u r l o B ffaunaraM> t l k p e r : 

K FEEN-A-MINT fl 

20 NAUJI "OIL 11ELDS" IB 175 PRODUKTINGI 
ŠULINIAI ATKASTI 1952 METAIS 
WILLISTON BASIN 

Dešimčiai metų aliejaus ir gazo sutartys—"leases" parduo
damos devyniose "coųnties" South Dakotas daly Williston 
Basin po $2 už akrą. 

Pasiųskite kuponą, telegramą arba telefonuokite jį Dept. L 
E. F . WHITE, elK. 

628 F & M BANK BLB(i. TELEPHONJK 
ABILENE, TEXAS 48471 

Prašau atsiųsti daugiau informacijų apie jūsų aliejaus ir 
gazo sutartis. 
Va rdas . . .-

Po $10 A. 

a 
» 2 
£ 3 

2' 

O 

90 

Mūsy brandusis janimas pra« |ma, F*. Tamulionis, A. Karkliua, 
ėTus' sekmadieni sudarė malonią"'P. J. Stariklkiai, A. Alkaitis, Šv. j 
P'.'oica clevojandiečiams išgir.:ti Jurgio parapijo3 tretininkės, A. '• 
i j..ytoja - laureatą Jurgi Gliau i Bridriius, O. V. Rocevieiai, P. j 
dą. pasiklausyti solistės N.'Bielinis, Puškoriu šeima, J. Pi-i 
iVuksiuolienės skambaus balso voriūnas, A. O. Nasvytis, M.. 
ir• gra::iujų*s;tudeneig trio (R.- Vftitenas, E. Golšnnskie.ič, L. Hanrord «, coim., kuris "urauKui' 
., . . •. '. i ,>,-,• , . . . . »T t-» :»• . t-i cit. . . • , i.-.-. t žinomaH. ka ip Hažinliisraa a s m u o . 
ivja.'.anaitc, I. Žilinskaite ir N. ;Baneviciirj, T'. Stravmskas, J*\m*mm^»»mmm*Lm~~m*2m>m*mmm>~m~* 
l&rtuškaitė) dailių. , Stravinskas, E, Kersnausko:u 

Skoningai i.ouošU, scena ^ i&• Navickas, M."J. Mikalauskas,"i 
ienos padaSintos G e v c P ' K- s t a u ^ a i ' J- Rimaffauskas, 

'H. Idzelevičius. J. A. Juozaiti: 
saies 
lando universitetų ir kiti; augs-
tųjų mokyklų emblemomis 
(sJ.ud. dail. N. Vedegytė) kiek
vienam atnilankiuKiam leido pa-
,įusti, kad jis dalyvauja ne eili-
nia.me i>arengime, bet mūsų 

. brestančiųjv vadų metiniame 
koncerte. Gaila, kad elevelan-
dieciai i mmų studentų kvieti
mą nejautriai reagavo ir neat-
s.ilankė tiek, kiek tokiuose kul-

TELEVIZIJOS, KADIO IK 
FONOGRAFAI 

(i K R A N U O L A I D A i). Degesys, E. Juodėnas, Rie
kus, A.- P. Drąsučiai, V, Aisei- i Garantija — I š s i m o k i n a i 
ka., J. T. DeReghter, Z. Gobia, ' APARATŲ SUTAISYMAS 
B. Šukienė, K. Eimutis, Kavinė j <»rMuy«M ir namuos* gtiijekamas 
rn- »» r i t^i " r- p r i ty rus iu Inžinierių. Sąž in ingas ir 
Figras K. Steponavičius. !«.-«- „n+„..„ » . -**-* 

° i ] «r*"*"a# patarnavimas garantuotas 
(Bus daugiau) , 

Kad 
P A I? Ci H A 
K. Binkio "AUlalynas" 

1953 m. sausio .mėn. 25 d. Cl: , rcLCvision 
h'ifinminoo - M M n v i m ! . ^ i&*it. i «'!and«:> LiotuVių halėje dviejo- ! >-•--— "'-f~ .b^^^LL.JL'Jbr-^/ 
n « "uî u J > WimM vaidinimuose taip 3«C 'S• HaUted - OA-6-6687. 

rvogramo. matu kalbėjo Stu- l>™2crėtinai š u n i u i pavyko, ^ ' " a * ^ ? ^ 
denių Sąjungos Cievekmdo sky 
riaus f>irm. Pr. Joga, praneši
nėjo stud. V. Gylya, 

BALIUS JJTLANISTINi;! 
MOKYKLAI liLMTI 

Balandžio 25 d. lietuvių salė
ja mokyklos vadovybe ir tėvų 
komitetas rengia balių .mokyk-
!ąi remli. ' Be to, tėvų komite
tas, norėdamas r u telk t j lėšų 
mokyklos išlaikymui rengia pi-
n'fine loterija. Loterijos lai-
mėjimų traukimą:; )vVks ba-
Jiaiis metu. Apif loteriją spau
doje bus paskelbtą vėliau. • 

ATEITIES KLUBAS MTUAtf 
MOKYKLAI 

paremti - paaukojo $100. Mo
kyklos vadovybė ir tėvų komi
tetas ateitininkams nuoširdžiai 
dėkoja. Ateitie?, klubo auka mo 
kyklai yra gražus pavyzdys ir 
kitoms organizacijoms. S. G. 

tai didžioji dalis tų nuopelnų 
tenka režisoriui. dekoratoriui ir 
aktoriui Petrui Maželiui, vaidui 
tojams JojKfi Peterienci, Alek
sui Liutkui, visiems savo orga> 
nizaeijų nariam!-, vaidintojams, 
dosnioms ir darbščioms bufeto 

M A R I J A V I T K A U S K A I T E 

,- Gyveno 4BJĮ& s. Nm>mini>ofo Ave. 

MirA viis. I I d„ loos, o.so vttl; 
vak., siilmiluis 78 m. RiniSiHUN . . . 

GimA IJotuyoJe. Kilo Iš Vilka
viškio ni».kr., .Kybartu i)wnį)lj<w. 

Amerikoje Uit^veno 2'Ą ui. 
Pasiliko (IhlHinmo nulifldime »»••«•• 

llend Liudviku Yitkminkti«. brolio 
sanfis: >>laula* Ir Vbulas bol Jų 
Žmonos Anol6 ir Ona, drancai it 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Jobu P, Ku-
dolklo koplyčioje, 4005 .S. Hermi* 
tajfo Ave. 

Laidotuvės Įvyks šešlad. vas. II 
d., iš koplyrios K::iO vai. ryto bus 
atlydėta l Sv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kilnoju Įvyks KcdaliiiK-os 
pamaldos už velionės siola. l*o i»a-
maldij IMIS nulydėta Į *v. Kazimie
ro kapines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus: ul
iniuos, draiiKiis ir pažįstamus da
lyvauti /Uoso ludioluvėso. 

N'uliūdv: hrollouė, brolio sūiiūs tr 
kiti giminės. 

Laidotuvių .direktorius Jobll P, 
ISudeikts. Telefonas V Artis t 1711. 

mmm 

Jt\m t A. 
PHYLLIS PLUSHNAK 

KARECKAITC 
Gyveno 1700 W. VVabansia Ave. 

Tcl. ARroitage 6-4878 
Mirė vas. 12 d. 1953, 2 vai. ryto, 

sulaukus 42 m. amžiaus. 
Gimč Chicago, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdinu' vy

ras Bernąrd, duktė Paulą, du bro
liai: Stanislovas ir Mykolas su žmo
na Clara, sesers sūnus Antanas 
Dombrovvski, Jr., brolio vaikai Ge-
raldine, Glara Ann ir Donald Ka-
reckas,. Kvogeris Antanas Dom
brovvski, kili gimines, draugai ir 
pažįstami. 

Priklausė šv. Cecilijos Draugijai. 
Kūnas - paašrvotas koplyčioje, 

1850 N. Wood St. Laidotuvės įvyks 
šeštad., vas. 14 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Mykolo 
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į Sv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gi
mines, draugus ir pažįstamus daly
v a u t i šiose la idotuvėse . 

Nuliūdę: Vyras, Duktė ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius S. Lacha-
vviez. Telefomis VIrginia 7-6672. 

Jr 

5511 South Danicn Avenuc 
WAlbrook 5-8202 

Fiith 
$J49 •• 

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO 

Pulkus mišinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal j natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var-

aukotnjoms ir rengėjoms, ypač I tojant kasdien per trumpą laiką, 
ių vadovėms n. p. O. Jbktibai- j l)alen^Vi1- i r stebuklingai pasikei-
Hpnoi iv m Ql-AflipnAi »Af*n i J la Z,li ' n a t ū r a l i ^ — atrodančią Ueno.! it S t Stasienei, Atža- | s p a l v < T g i s n S r a s k u b u s d a ž a s < A t . 
lyno" garąintojams: Clevelando • siralnkJte, kad tamsūs plaukai 
Radijo Klubui, "Dirvos", "DrtPu j iau«&» išvaizdą, 
o-o*' " D ' n - h i n i r t k n " R e 1-ikri i«rn<« J J U 3 1 1 0 l ' i t e , š m ' ^ i n t i W »«" 

salės tvarkdariams, mieliesiems tiktai pasiųskite šią iškarpą i 
Jiurovams ir kt. JRYSAN CO., Dept. 506, Peoks-

»,.-. . . |KU» N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
Visoms, visiems cia sumine-Į50 vertes buteliukus už $4.00 plūs 

tiems ir neminėtiems už kilni] *° fentų taksų mokesčiui. Tai yra 
S 1.20 nuolaida, nuo reguliarios rūpestį augančiu Lietuvoj at

žalynu nuoširdžiausia padėka ir 
pagarba. 

Rengėjai: 
Clevelando Skautėm - as ii 

Ateitlnlnlsai * 

kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 
pagal nurodymus, ir nebūsite pa
tenkinti del kokios nors priežas
ties, jūsų pinigai buG pilnai grąži
nami. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PavardS 

Adresą a 

Miftslaa 

I i I % * 

Valstybe 

Fiith $499 .. 

C i g a r e t t e s *JRT^f 
CLD L0G CmU 
KENTU6KY BSND̂ O 

Fifth 

o . orLlljrAiN 
BCBAI,, SKKVRELfiS, BATAI IR KITI REIKMENYS VYRAMS 

4822 S, Ashland Ave., ehtmgo 9, m., tęiet YArds 7-1272 

Dabar Yra Laikas Pasinaudoti Mūsų 
DIDŽIUOJU IŠPARDAVIMU 

m* 

Visu rusių žieminiams rūbams 

nuolaida nuo 20 iki 30% 

A 

THrtEE STfiil HENNESSEY 

S! Fiith 
* 

SOUTHERN 
GOMFOlfiT . Filih 

ųm i 

$ 

LOWEST CASE PRICES IN TOWN 

l 

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

LĖTUMĖT ĮSIGYTI GERIAU
SIUS BARGENUS VISAME 
MIESTE. 

C\n galite nusikalbėti gimtąja lietuviy kalba 
Jūsų patogumui, kad galėtumėt pasinaudoti šiuo išpardavimu, 
krautuvė yra atdara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 2 vai. po pietų 

i S T C A S E PKUJbSJ JIN 1UVVIN ,, 

3E " ' 

# = -
: ^ 

3EE 3E •SS 

PLANINGAS TAUPYMAS VISUOMET 
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

F E D E R A L SAVINGS 
A N D Į O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Cermok Rd • Chicago 8, IfL 
JOHN l KAZANAUSKĄS, Pres. • TeL VI rginla 7J7& 
Savinas Insured to $10,000 by F ,5 ,LIG. 

• . . . . . i m l 

PRADEK TAUPYTI PAS. . . 

MIDLAND SAVINOS 
AND IMN ASSOCIATION 

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

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 

Mokame, Aukščiausius Dividendas 
v , *. » ••• * •• 

•. , AUGfiST SAmiJKAS, Sekietorius ;>",Vį 

' 
fc? ^susštšm • M t M 

t * • • • • • • . .i \,/../ 

1 
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Penktadienis, vasario 13, 1953 
t 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

NEPRIKLAUSOMYBES 
ŠVENTES MINĖJIMAS 

Lietuvos Neprklausomybės 
atgavimo 35 metų sukakties mi
nėjimas Detroite įvyks sekma
dienį, vasario mėn. 15 d.. Mi
nėjimo išvakarėse, šeštadienį, 
vasario mėn. 14 d. 7 vai. vaka* 
ro Šv. Antano parapijos baž
nyčioje (VVernon Hwy. ir 25 gt. 
kampas) bus atlaikytos pamal
dos už visus žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės. Sekmadienį 11 
vai. toje pat bažnyčioje bus iš
kilmingos šv. Mišios Lietuvos 
intencija. 

Iškilmingas aktas, kurio metu 
pagrindinę kalbą pasakys Ame
rikos Lietuvių Tarybos Vykdo
mojo Komiteto sekretorius Dr. 
P. Grigaitis, įvyks VVestern 
High School auditorijoje (1500 
Scotten prie Clark parko) 3 
vai. p. p. Meninėje dalyje pasi-

Misiūnas ir P. Vedeika, Marija 
i Sims ir mecenatas R. Valatka. 
I Jaunuoliai iki 16 metų amžiaus 
' gali dalyvauti konkursėlyje. 
Laimėtojams bus teikiamos pi
niginės dovanos ir proga per
skaityti rašiią per radiją. Tė
vai, paskatinkite savo vaikus 
dalyvauti. Dalyvių registracija 
tęsis iki konkurso dienos. 

Pirmasis I Pas. karo vetera
nas, CWV Lithuanian Post, na
rys yra Charles Stepanauckas. 
Kiti pirmojo karo veteranai taip 
pat kvieeiamį būti nariais. 
Kreipkitės tel. LOgan 3-8949 
dėl informacijos. 

Mr. ir Mrs. Frank Oadvvell, 
a i 

j Veloniškis. Veloniškiai yra tė
vai žinomų mūsų veikėjų Elz
bietos Paurazas ir Magdalenos 
Stankienės. Taipgi suėjo du 
metai, kaip mirė a. a. Agnės 
Yakštys. 

Agatha J«y, mėgiama daini
ninkė, mini gimtadienį. Gimtadie 
nius taipgi mini Pauline Belic-
kas ir Elizabeth Galinskas. Lin 
kime linksmai juos atšvęsti. 
Koresp. Klubas taipgi sveikina 
visas Apolonijas, Benediktus ir 
Valentinus jų varduvių proga. 

Paul Molis, ilgametis Detroi
to biznierius, persikėlė į naują 
vietą, 19194 Lesure Ave., arti 
Seven Mile Road ir Schaefer, 
telefonas UNiversity 1-5010. 

Kęstutis Ambrose, (Ambro-
zevičius), sūnus Juozo ir Onos, 
sėkmingai baigė pirmą laipsnį 
advokato mok?lo Wayne Uni-
versity. Augštesnių laipsnių 
sieks Michigan universitete. Lin 
kimo sėkmės. 

Katalikų Veteranų pobūvis 

Visi Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

PHfsburgh'o Lietuviu 
Kataliką; Radijo Programą, 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburghe 

JI T R A N S U l c U M A 
Kiekviena Srttiuadien) nuo 

1:80 iki 2:00 vpl. p .p . 
IŠ STIPRIOS IR GALiNGOS 

menai ruošia vasario 17 savo 
tradicinę trisdešimtąją vakarie
nę, kuri prasidės nuo 5:30 vai. 
ir tęsis iki 9 vai. vakaro. 

Kartu ta vakariene bus pami
nėtas parapijos 60 metų jubi-
lėjus. Vakarienės biletas —$2. 

parapinio bazaro (street fair). 
Nutarta, be kitų dalykų, leisti 
iš loterijos naują automobilį. 

Šitokiam parapiniam bazarui, 
jau virtusiam tradicija, papras
tai reikia daug talkininkų. 

t? 

KUN. V: KARAVE€KAS, 

Šv. Kazimiero parapijos vika
ras, išvyko j Floridą atostogų, 

RADIJO STOTIES RRAJLV.OCKR į kurias jis turi nuo vasario 8 iki 
21 dienos. 

w L o A 

Vlsaib reikalais kreipkitės šiuo ad 
reau: Lithuanlui Uathollc Hour, Ha-
dlo Station \VLOA. Braddock. Pa 

RELIGINIS FILMAS 

12100 Asbury Park, mini 36 
metų vedybų sukaktį. Joseph Paėjusį šeštadienį Veteraną 
ir Mary Shilling, gyveną Broad Mcmorial Building gražiai pa-
street Ave., mini sidabrinį ve- sisekė. Veteranai ir jų artimie-
dybų jubilėjų. j ) ' ' m a l o n i a i praleido vakarą. Vi-

Dievo Apvaizdos parapijos sus sužavėjo Raymond Fjetea-
rodys komp. Br. Budriūno ve-'metinė vakarienė praėjusį sek- v a S e muzika ir speciali progra* 
damas mišrus choras ir kvarte- \madienį puikiai pavyko. Alsi- m a - Raymon yra gabus smui-
tas. lankė gausus būrys svečių, ku- konus. 

Vasario 15, 16 ir 17 dd. įpras
tu laiku "Colonial" kino teatre 
(Carson Str.) bus rodomas re
liginis filmas apie šv. Ignaco, 
jėzuitų įsteigėjo, gyvenimą. Fil 
mas vadinasi "Loyola, the Sol-
dier". Tai gražus ir įspūdingas 
filmas, parodas nuostabius Vieš 
paties kelius, kuriais Jis žmo
nes veda į didįjį pašaukimą — 
| šventumą. 

VASARIO 17, 

Šv. Kazimiero parapijos biz-

Detroito ir apylinkės lietu
vių visuomenė kviečiama kuo 
gausiausiai atsilankyti į šios, 
mums visiems taip brangios, 
sukakties minėjimą. 

rie maloniai praleido keletą va
landų. Visi gėrėjosi akanumu pakviesta* kalbėti kataliku 
pietų, kuriuos pagamino Lietu- l ? i r s t F r i d a v susirinkime Port 

Futbolininkas Vince Banionis 
katalikų 

t 
V03 Dukterų Draugija. | Huron, Mich. 

A. a. Aiphonse Kasota, 61 Vyčiai vykdo laimėjimą, ku-
Detroito Lietuviu Organizacijų j m - gyvenęs 19061 Wood Str., rio pelnas skiriamas Vyčių Sta-

Centras ,Melvindale, Mich., mirė vasario tybos Fondui. Raginame nusi-
J8 d. Lieka nuliūdę žmona Min- pirkti biletą iš narių. Vyčių 

T R U M P A I i nie» vaikai Helen, Joseph, Wil-, mėnesinis susirinkimas įvyks šį 
Detroito Lietuviu Organi/aci l i a m i r septyni anūkai-ės. pirmadienį 8 vai. vakare Šv. 

Suėjo 9 metai, kaip mirė a. Antano parapijos mokykloje. 
a. Elzbieta Veloniškienė, 23 me I Nariai-ės kviečiami atsilankyti, 
tai. kaip mirė a. a. Motiejus Kat. Koresp. Klubas 

ju Centro pirminink. Petras Me 
donis savo kalboje per Lithua
nian Mclodies radijo valandėlę 
jautriai nupiešė Vasario Šešio
liktosios šventės reikšmę ir ra
gino visus lietuvius dosniai pri
sidėti auka Lietuvos vadavimui. 
Programoje kartu dalyvavo dai 
Miniukas tenoras Jonas Valu-
kas. Kartu su Ralph Valatka 

.. , Vasario 15 dieną ounktualiai 
j u sudainavo linksmą duetą. p K ] u b o 

Jiemakompanavo gabi p h * ^ ( J a n p g t g g ) b u s m i . 

PITTSBURGHO LIETUVIU ŽINIOS 
DIDELES IŠKILMES 

tė Helen Dailyda. 
Bendrojo Amerikos Lietuvių 

šalpos Fondo 76 skyriaus susi-

BALANDŽiC 26 

Neseniai, vykusiame susirin
kime Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Pittsburgho skyrius 

rinkimas įvyks sekmadienį, va 
sario 22 d., 12:16 vai. p. p. bu- ! Pagrindiniai kalbėtojaai iškil-
vusioje lietuvių salėje, VVest Ver. mėse bus kun. A. Sušlnskas i 
nor ir 25-ta gatvė. Bus praneši >• Kipras Bielinis. Taip pat bua 

nimas Lietuvos Nepriklausomy-. nutarė suruošti, vakarą balan* 
bės atgavimas 1918 metais vasa ' džio »-26 dieną. Bus suvaidintas 
rio 16 d. 

mas iš seimo ir aptarti svarbūs 
Balfc--reikalai. Balfui reikalin
ga talkos rinkti aukas. Norin
tieji padėti kreipkitės į Elzbie-
bietą Pauraziene, 17403 Quin-
cy, Detroit 21, Mich., tel. UNi
versity 2-3298. Drabužiai, ba
tai, uždklojimai labai irgi rei
kalingi. Prašomi aukoti ir per
duoti' drabužių skyriui, kurį ve
da p. p. Gruzdaičiai, 1111 Vine-
wood. Balfo piknikas įvyks bir
želio 7 d. Birutės Darže. 

ALRKF Detroito skyriaus me 
tinis susirinkimas nukeltas į at
einantį penktadienį, vasario 20 
d., 7:30 vai. vak. , Šv. Antano 
parapijos mokykloje. Visi at
stovai ir nariai kviečiami atsi
lankyti. 

atlikta graži meninė programa. 
Tautai jos laisvė yra pats 

brangiausias turtas. 

Lietuva, dabar laisvės nebe
turi. Dėl to Ir Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo minėji
mas dabar yra visai kitokioj 
formoj ir kitokioj dvasioj, negu 
anksčiau, kai Lietuva džiaugėsi j n i u i neužtenka vien mitingavimų 

ir pasišnekėt tarpe savęs. Savo 
reikalavimus turime pranešti įta
kingiems svetimtaučiams. Politi-

veikalas ir pelnas bus atiduo
tas Balfo naudai. Vakaras 
įvyks Piliečių Klubo salėje. 

Tai labai pagirtinas skyriaus 
sumanymas. Skyriui pirminin
kauja A. Krapavieius, o sekre
toriauja A. Žaliaduonis. 
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D Ė M E S I O 
Kiekvienas mūsų turime prisi

dėt kokiu nors būdu prie Lietuvos 
išlaisvinimo. Tačiau tam uždavi-

savo nepriklausomybe. 
Dabai- šis minėjimas yra at

liekamas kovos ir pasiryšimo 
dvasioje. Taip pat ir liūdesio 
dvasioje, nes liūdime dėl kan-

Veteran 
rans — Lithuanian Post) delega 
tais į ALRKF skyrių išrinko 
Cy Grybas, Tom Plūnkett, Gus 
Baibak ir advokatą P. Charles 
Peters. 

George Augustaitis persikėlė 
į naują butą. Jis Įsigijo nuosa
vą namą, kuris randasi 9170 
Mondota, Detroit 4, Mich. Jur
gis y r a Lithuanian Melodies va
landėlės pranešėjas ir automo
bilių pardavėjas. Linkime ma
lonių valandų naujame name. 

kai klauso daugumos balsų, tat 
pasiųskite ,,Help Free Lithuania" Į 
atvirutes Prezidentui Eisenhovcr, | 
Valstijos sekretoriui Dulles, savo 

i valstijos kongresmanam ir sena-
čių, kuria kenčia Lietuva ir.. toriams. Jeigu kiekvienas jų gaus 
pavergtieji lietuviai. Ši diena po kelius šimtus arba tūkstančius 
yra labai dideles rimties ir »u- Į aįvi/u6hj mio lietuvių tai tas, be-
* . .. _ . , .. .. abejo paskatins juos atkreipti dau 
sjkaupimo diena. Del to sią die g i a u a e m Csio ir į Lietuvos išlaisvi
ną lietuviai (kol Lietuva vėl irimo reikalą. 

Lithua-
šie žo-

way you 
ean to restore to tlic Lithuanian 

Detroito Lietuviai Katalikai b l * laisva) visame pasaulyje Kiekvienoj ,,Help Free I 
/>ti»ran-ii (Catholic VVar Vete- ^ r u o š i a jokių sokii4, jokių pa- ma atvirutėje yra įrašyti i 
'PtpraiMi (Udtnonc w a r veie «iHnfcamtntmii inkhi balin su d z i a i : Heasc help m any wt 
ano_, r .Hhn U ni a n « w i Hoiom •'JHnksminimn. jokių Danų SU ^ fcQ VQHiorc £ U l c į ^ 

';ampana:s! Argi galime šią die n a t i o n a n d i t s p e o p ! e t h o f r e ed0m ' J) 
aa linksmintis, kada Lietuva ir wich is rightfully theirs" Po šių 

Pricš-pavasarinis 
IŠPARDAVIMAS 

Dabar, prieš pavasario se
zoną ir kainu pabrangimą, 
galima nusipirkti gerą var
totą mašiną už nebrangią 
kainą. Štai keli pavyzdžiai iš 
didelio MILDA BUICK pasi
rinkimo: 

1952 BUICK Super 
Riviera $2595.00 

1951 BUICK Special 
4 door $1795.00 

1951 BUICK 4 door 
Dynaflovv $2195.00 

1951 BUICK 2 door 
Dynaflow $2045.00 

1951 FORD V-8 Tudor 
Overdrive $1345.00 

1951 FORD 6 Tudor $1245.00 
1950 FORD V-8 

Tudor $1045.00 
j 1950 BUICK Special 
1 4 door $1245.00 
J 1949 DODGE 4 door $845.00 

1949 BUICK Super 
4 door $1145.00 

1948 PACKARD Super 
4 door $795.00 

1948 BUICK 4 door 
Dynaflow $995.00 

1948 OLDSMOBILE 
4 door, Hydra-Matic $795.00 

1947 CHRYSLER 
4 door $695.00 

1947 BUICK 4 door . . $695.00 
1947 KAISER 4 door $545.00 
1947 FRAZER 4 door $395.00 
1941 BUICK 4 door . . $245.00 

Kviečiame ateiti, pasižiū
rėti puikiųjų 1 9 5 3 metų 
BUICK'ų. Turime didelį pa
sirinkimą visokių modelių ir 
spalvų. 

MILDA BUICK, INC. 
SALES AND SERVICE 

907 Wesf 35th Street 
Lflfayette 3-2022 
CHICAGO 9, 1LL. 

FRIEŠGAVENINIS 
PASILINKSMINIMAS 

Vasario 10 d. vyčių 19 kuo
pa turėjo savo priešgaveninį pa 
silinksminimą su šokiais, žaidi
mais ir dainomis. 

VYTfcS RINKS AUKAS 
Per Vasario Šešioliktosios mi 

nėjimą Piliečių Klubo salėje va
sario 15 d. Pittsburgho vytės 
rinks iš dalyvių aukas Lietu
vos laisvinimo reikalams. Tiki
mės, kad pittsburghiečiai pasi
rodys, kaip visada, dosnūs di
diesiems mūsų Tautos reika
lams. 

TARĖSI BAZARO REIKALAIS! 
Vasario 5 d. Šv. Kazimiero 

parapijos organizacijų ir drau
gijų atstovai buvo susirinkę pa
sitarti dėl šią vasarą būsimo 

l 

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

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

Mes pagaminame baldus ir 
pagal jūsų užsakymą 

RO0SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuvių krautuve 

2310 W. Roosevelt Road 
Tel. SEeley 3-4711 

:^s 

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

^ 

-®m 

j č ^ r ^ j ^ į į į ^ r ^ i 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U P I J A 
A. Vatei&utSs ir 

GrigaUūnaites-Lazauskienes 

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

Priimami mokiniai: pirmad., antrad.. 
trečiad. ir penktad. nuo 5 v. }kl 8 v.v. 

mmmm 
NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ , ir . SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Ji© 
negali ramiai sedeti ir naktimis mie
goti, nes jų i užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaidančių žaizdų, uždekite 
DEGULO Ointmcnt. Jo g y d o m o s 
ypatybSs palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
t}. Vartokite jj taipgi nuo skaudžių 
nudegimu- Jis taipgi paftaiina niežė
jimą ligos, vadinamos PSOR.IĄSIS. • 
Taipgi pašalina peršėjimą ligos, vadi- i 
narnos ATHLETB'S FOO'IV sustabdo 
džiovinimą, odos ir perplysimą tarp-
pirščhj. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džtustanclos ir suskilusios odos. Jis 
vra gera gyduole visų Išviršinių 
odoa ligų. LEGULO 
Olntment sutelks jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
niežinčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinčsė Chioago 
ir apylinkčse ir Mil-
waukee, a r b a a t-
•ilųakite moncy ordo-

MSGŪLO, Department D 
1618 VV. Eddy St, Chlcago 34, 111. 

MUlherry 5-3694 

Kiek sutaup>»ne šiais metais? 
Dabar, pradedant naujus metus, laikas užsibrėžti 
tikslą sutaupyti tam tikrą sumą. Apdraustoje 
įstaigoje bus nesunku taupyti ir gauti gerus di 
videndus. 

Taupykite asmeniškai arba per paštą 

UNIVERSAL SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois 
Telefonan HAymftrket 1-2A2* 

Varemdos: Pirmadieniais, antradieniais ir 
penktadieniais nuo 9 ryto iki 4 vai. va 
karo. Ketvirtadieniais, mm 9 ryto >M 8 
vakaro. Trečiadieniais u / 1 . (a, M< "U-
dieniais nuo 9 v a i ryto iki 3 vai. p n 
^MfcįĮ^įĮįįį%)IWHį> «^^M» i % ^ « W S A A A ^ ^ I * I » * ' Į*V -*s*-«_*v»-̂ «» 
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SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
»451 So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArd* 7-8278 Ir 79 

KELIONES: 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parflplname bilcttu, vJefibučlus Ir sutvarkome v imu. MI kelione •orldtiifl 
dalykus. TURIME L1KTUVIŲ SKYTllŲ. Pildome afldrvltus. Keliones 
planuokite Iš anksto kitiems metams. Anksčiau užsisakykite bUetus kaip 
ldktuvitis taip ir laivais, tai būsite tikri, kad tikrai gausite vietas. Pirk
dami bUetus pas mus nemokėsite brangiau u išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei } geležinkeUo stoti ar aerodromą, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS M i s 

m::wm^: 

^f. «.. - , , . » . . 

SIUVAMOS MAŠINOS 
Ir 

RASOM. MAsINfiLfiS 
gaunamos geriausiemia sąlygomis 

iRCHER SIUVIMO CEHTRt 
1170 S. Archer BIshop 7-1046 

l'crka, taiso, elektrltlkuoja 

LIETUVIŠKA {STAIGA 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

fc- ! •^ • ' : ' ' 

Uthuanian Melodte* rnoAi»-
ma. r;isini«i konkursėlis jaunuo 
liams Vasario Šešioliktos pro
ga jvyks šį šeštadieni, vasario 
14 d., 11 vai. ryte Šv, Antano 
parapijos mokykloje. Visi da* 
lyviai prašome atvykt ' laiku. 
Jury komisiją, kuri tikrins ra
šinius, sudaro Alė Rūta Nakai-1! 
tė - Arbačiauskiene, mokytojai . 

ną 
lietuviai baisioje komunistų ver *o d ž iJ parašykit, „Please resd my 

. . , v. J .v . . message on this posteard above" 
Tijoje kenčia neisrakcmas dva- i r paskį i lu padekit savo parašą. 

šios ir kūno kančias? Lietuvos skautai pardavinės atvi
rutes ir visas pelnas pasiliks xjų 

1 Tikimės, kad pittsburghiečiai fondui. John Jakuos 
vasario 15 d. gausiai dalyvaus • T^ •••rr^ 
v'.iose didžiai reikšmingose ir di- STATVBAI IR N AMŲ 

.. v. , . A PATAISYMAMS 
delese iškilmėse. PRISTATOME 

VisOKJVRCSll> 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBERCO, 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
8089 So. HALSTED ST. 

T*l. Vlctory 2-1272 
APKAINAVIMA IR PREKIŲ PR1-

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

p v'>f'l!'ff ATIDARYTA kasdien nuc 
'*>-'\C^Wį,M^;>*W * v'n4n vakaro lt 

k iki 3 Vai. vakare 
4a 

• H I E BARČUS 
LIETUVIŠKOS VAKARIŠKOS 

RADIO PROGRAMA 
IŠ \VGK8 Stofles — Rantu 1390 

PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:45 ikj 9:30 vai. ryte 

&E6TAD. H:30 iki 9:30 ryte 
n toA pat Htotii-s PIRMADIENIO 

vakar« uuo 7 Iki 8 va i 

C 
71 "į SO. TROTK^VKT'Ti 8T 

29, IU. HJLmlook 4-24i3 
• <••"•» «w 

— 

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

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

JUSTIN MACKIEWICH 
President and\ Manager 

s -.. 

h DfiMfiSIO SAMŲ SAVININKAI! 
MEH [TAISOME: Contrallnlus apftlidyimiH b<M rcnlralinlM apftild. 
pakeičiame j guzinj ar aliojinj apSlldymų už prt- OaM-proofiiiiį,' 
einamas kainas Insp.-Utavi.nas ir 
Noinokaini apskau'iaviniai — \.vkstantc bcl kur Resettlng 

PLEASANT HKATING & SHKKT MKTAL 
WEut\VOI'th 0-VJ038 

"Herying you alnee Jft̂ 'i' 
t 

Kviečiamo ki-piptis pas mus 
HU pirnn.i uiortgičiij reikalais 
•Jėi perkamo arba statomo 
namo. . 

DUODAMK P A S K O L A S 
ANT NAMŲ 

o Nu ineii. atmokėjimals 
• AM ilgn Ir trumpu metu 
• cnloagos apyijink^jė 

Patarnavimai greitai 
fstaigon valandos: 

.Hi«<Įj(WP(PlHRHWi?!(»';••" Kaadion nuo 0 ik* r>; pirma 
i 4 4 T SOUTH 40TH COURT ClCKRO 50, ILL. n!f " V T . '\ *} *L ^f U d i o n ' ^ _ n "° ;' Iki l; trečiadieni ui-

• « . L i M J r i J S i ? Dabartini,, dlvidendaa :u/f 
L O A N A S S O C I A T I O N " " Rud.6h.' ) > , n ^ 1 taupymo 

14 47 S. IMU Ct., tel. TOtvnliall »-8l3i 
CICl'JKO 50. ILLINOIS 

.sąskaitojo. 
JUOZAS GKIBAUSKAS. 
. vcdgjaH 

Bizsiieriams apsimeka sklbtis "Brange". 

file:///VLOA
file:///VGK8


« _ DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 
a • • i mm .i tiiifii'jįii'M iinj.n/aačsaaag = = 56 

Penktadienis, vasario 13, 1953 
Kesite i "• I i 

Pittsburgh, Pa. 
JEAN VALKAUSKAITflS 

lAKEISTUVfiS 

Vasario 12 d. įvykusiame vy» 
rrių 19 kuopos susirinkime at
sisveikinta su vyčių apskrities 
pirmininkę Jean Valkauskas. 
Ji, gyvendama North Side, ak-

Tinka, kad a. a. Anastazo Va 
langiaus, to pamaldaus ir uo
laus bažnyčios ir tautos tarno 
ir mylėtojo vardas pasiliktų j -
rašytas naujame Dievnamyje — 
Šv. Pranciškaus Seserų koply
čioje. 

Giliai dėkingos, 

ftV. PRANCIŠKAUS SESERYS 

MOTINA M. IX)YOlJl 

= 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
"DRAUGAS" AGBNCY 
55 E. Washington St. 

KKAL ESTATE 

tyviai dalyvavo 19 kuopoje iri 
buvo apskrities pirmininke. Vy| 
eiai laba, apgailestauja, kad ji j CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
įvyksta, nes jie neteks labai) 
uolios narės. Ji išvyksta pa-j 
galbinėn Dėdės Šamo karinėn 

(LIETUVIS) 

tarnybon. 

Jean Valkauskas pažadėjo nie 
kuomet nenutraukti ryšių su 
vyčiais. Koresp. 

AUKOJO ALTORIŲ NAUJAI 
KOPLYČIAI 

Sv. Pranciškau-: Seserys su
silaukė didelę ir nepaprastą do 
vaną savo vienoulyno planuoja
mai koplyčiai —- naują didįjj 
altorių, kainuojantį $8,000. Tai 
auka ponios Rozalijos Valančie-j 
nės, gyvenančios Cicero, 111., ir 
jofiios sūnų ir dukterų, jų mi
rusio tėvo a. a. Anastazo Va
lančiaus garbingai atminčiai 
įamžinti. Josios sūnus, gerb. 
kun. A. Valančius, darbuojasi 
Chicagoje; duktė, sesuo M. Je
ronimą, pranciškietė mokyto
jauja Ę. St. Louis, sūnus Anta
nas su savo šeima ir duktė Ele
na gyvena Cicero. 

Prie padovanoto altoriaus p. 
Rozalija Valančienė prideda ir 
apmoka auksuotą tabernakulį. 
Anksčiau a. a. Anastazas Va
lančius savo aukomis apmokėjo 
naujai koplyčiai vieną iliustruo
tą langą Valančių šeimai at 
minti. 

ARTI AIICHFR & CICERO AVE. 
Savininkas parduoda nauja mflrinj 
namą. 4 kam b. pirmame augste, 2 
kamb. viršuje (iAnuomavimuI), 2 vo
nios, kokllnč virtuvą. Pilnas rfisy*. 
"forced hot. air"—karstu oru ap~ 
slld. Du atskiri JSJirnal 2-am augstui. 
$16,800, arba u/, gerinusia pasiūly
mu. Rttlianoo f,-C 287. 

ONI.Y $9,500 BY OWNER 
\y<t Story homo 7 rooms (2) Front 
rntranrrs, 2 car. gar. Stokei H. VV. Hoat. 
Perfori lorations for Dortor, Florist, 
Tailor, Pet Shop or BVauty Salon etc. Į 
Garago suitable as vvHding or auto re-
pair shop etc. 

6445 South Ashland Avrnue 
VVAlbrook 5-7043 

Tel. DEarborn 2*2484 
2834 80. Oakley A ve. 

Tel. Vlrginla 7-6G4CK-7-6641 

Moderniškai įrengta vieta 
j va iriom nuotraukom. Spe
cialybė - vestuvės. Jauna
vedžiams duodama puiki, _ _ . . . _ , „ . , . _ — . „ _ _ , , « • * . _ _ , A« 
ir brangi dovana. Sąžinin-! BEAIFTIFIIL NEW DE LUKE RANCH 
gas ir gražiai atliktas dar- Hornr on 75x135 ft. lot. Gas hrat; air 
u a 9 I roncutioncd. 5 rooms. Many extras. \l/i 

|Garag(\ $16,000. 

414 WEST 63rd STREET 

Tel. ENng. 4-5883 arba ENg. 4-5840 

Naujai atidaryta Lietuviu tremtinių 

RESTORANAS IR LIKERIŲ 

K R A U T U V E 

kviečiame visus atsilankyti. 
Pirtus duodami kiekvieną diena 
nuo 11 vai. ryto iki 6 vai. vak., 

I sekmadieniais 
nuo 12 iki 4 vai. p. p. 

Užkandžiai 
nuo 6 vai. ryto iki 2-os vai. nakties. 

SOPHIE'S R E S T A U R A N T 
& LICjUORS 

4349 S. Kedzie Ave. 
(Kedzie ir Archer kampas) 

CHAS. PLOSZEK 
Oirttom Builder, Fine Homes 

7049 VVest 8lst Place 
Summitt 864-M-2 Oak Lawn, 111. 

c i r i ; u o . n : — I M - : L M \ C A S N A M A S 

i Dviejų butu. C ir f» kam b. ir 4 kam b. 
| namukas užpakaly. ApylfnkSjo ftv, 
f Antano bažnyčios. Savininkas porko-
Į Mamas j kita valstybe, m u k i t e 

Oly.vnipto 2-7080 
po i) vai. vak., išskyrus 

goJUad. Ir si'kirifitl. visu- diena 

R E A L E S T A T E 

NEW HOMES 1 ! 
Miaini Park; Belhvood 

St. Simeons Parish 
$15,600 with $3,975 down 

336 RICE STREET 
3 bedroom brick Ranch Homes. Gas 

SAVININKAS PARDUODA 

5 kamb. mūriu), padidinama narna 
—• kokline, kabinetu virtuve! Ir vo
nia: krosnim karstu oru apSild.: di
dele palf'po ir rūsys; 4 metu senu
mo. Arti prie mokyklų, bažnyčių-
prekvb,os ir pero susisiekimo. Kaina 
118,8000, s 

: m 5 N. Nora 
PA 5-1298 

PROGOS — OPPBTUN1TIES 
bl 'NCHROOM * CONEFCTIONFUY 
l 'žkandinf Ir saldainiai. Pilnai jrenje-
ta, su "i'ountaiu" ir "ieo eream" 
masina. Jslg-yvenusi apyl inkes klijcn-
tura. Ideali vieta porai. Prieinama 
nuoma, peru sutarti;'.. Išeina j pen
sija, nori skubiai parduoti, teisingu! 

HELP WANTED VYRAI 

SPRAYERS 
ON WOOD FURNITtJRE 

Steady employment. 

Good pay 

Storklinc Furniturc 
Corp. 

4400 West 26 Street 
Reikalingi vyrai dirbti prie 

užbaigimo darbo 
FINISHING DEPf. 

Reikia turėti šiek tiek paty
rimo del „sanding & grinding". 

UNIVERSAL CASTING 
CORP. 

5821 W. 66th S t 

HELP WANTED — VYRAI 

M E N 
i 

Facfory Work 
$1.49 starting rate 

Steady work 
Choice of shifts 

Excellent vvorking 
conditions. 

GENERAL FOODS CORP. 
4100 W. Fillmore St. 

Reikalingas 
POLISHER & BUFFER 

ant lengvo aluminum. — Darbas 
nuolatinis; geros darbo sąlygos. 

GENERAL PLATINO CO. 
2600 S. Prairie Ave. 

forced Air heat; Full basement. Near, i kainuota.. 7840 Cottaffo Grovo Ave 

&v, Pranciškaus Seserys yra 
neapsakomai dėkingos p. Va-
lančienei ir visai šeimai už taip 
nepaprastai kilnų pasiryžimą 
padėti seserims pranciškietėms 
jsteigti tą brangiausią ir rei
kalingiausią koplyčiai daiktą — 
Dieviškajai Aukai puošnų ir 
šventą Stalą. Jos linki savo 
mylimai geradarei tokio atly
ginimo, kurio vienas Dievas te
gali teikti kaip laikinam, taip 
ir amžinam gyvenimui. P. Ro
zalija Valančienė nelaukia vie
šo pripažinimo, bet mes tuomi 
atliekame bent dalinai savo dė
kingumo pareigą. Jos nuopel
nai už š) krikščionišką darbą 
teatneša visokeriopų palaimų 
visai jos šeimai. 

Public Schools; Churches; Excellent 
shopping C. T. A. and N. W. R. R. 
Transportation 28 mins. froon loop. 

Open daily; Sunday 1 till Dari. 
Inuned. Oecupanry -

B. L. CARLSON BUILDERS 
1523 N. Harlein Oak Park, 111. 
ESterbrook 8-6304 VIHage 8-1600 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR K TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. . 
T a VVAlbrook 5-9209 

D v i e j ų A u g š t ų Mūr in i s N a m a s 
Butai po 6 kambarius. Kaina 
$10,500. 2019 W. 23rd St. 

Tel. ROckweU 2-4316 

CICERO 
(P 2 kamb. marinis bangalow. 3 
miegamieji k., spintos virtuvėje, 
kokline vonia, židinys — „fire-
place", centralinis apšildymas. lVfe 
automobilio garažas. Daug priedų. 
Kreiptis sekmad. 1812 S. 48th Ct. 

Tel. OLympic 2-0390 

IM'IInmu n-ttlOH arba 
STewnrt S-D274. 

B E A F T Y SHOP 
Rūsy Evamtton looation. ostablianod 
25 yoars. fino opportunity for hair 
stylist. Roasonablo rent. Prlood right 
for InuiHMlinte sale du.© to other 
intoro.sts. Mušt. be scon di l i to othor 

817 Oompstor St. 
fJroonlonf 5- i 118 or Uiriverslty 

4-3220 lOvonlnsfs. 

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

AMbasador 2-8374 

Savininkus parduoda nam«—$14,000 
2 butai, asbostos ..sldinjc", 5 ir fi 
kamb. . automatiškai karštu vand. ap-
Sild. Arti prio visko. Tuojau Inta Ka
lima užimti abudu butus, .šuuklto po 
1 vnl. poplot. 

0807 S. Damcn Ave. 
HF.mlock l-:i!MM* 

RESTORANAS 
Gerai e inas biznis, gali b(iti dar pa
didintas. Pilnai j rengtas. Gražios gy
venimui patalpos užpakalyje, ideali 
vieta porai. Prie inama nuoma, 5 m. 
sutartis. Pamate įvertinsite, nebran
giai parduoda, tik už $2.500. Dfil li
gos nori skubiai parduoti. 

1800 W. Madison St. 
TAylof 0-8798 

D f i M E S I O ! 
Telef. REpnbllo 7-5803 

Kasdien nuo 2 vai. 
Sekmad. ir šven^ad. 9—2 v. 
APOMAS VAITKEVIČIUS 

ANGLIŲ IR ALYVOS 
PARDAVIMAS 

Visu rūšių Darnu apgildymo 
sistemų (vedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigU8 

patarnavimas 

ATLAS FUEL CO. atstovas 
4919 So. Paulina St. 

PRospect 6-7960 

RraKALINGAS BUTAS' ' 

4 SUAUGUSIŲ asmenų šeima 
Ieško 5—6 kambarių buto. Pagei
dautina su garažu, šaukite: 

YARDS 7-5393 

I šnuomojamas šviesus miegamas i s 
kamb. viengungiui . Galimybe naudo
tis virtuve. Kreiptis po 4 vai. 

Tel. \Vl.nt\vorth 0-6086 

Gražiojo ir gerojo apylinkėje, dSl 
Ilgos priežasties parduodama skubiai 
ir pigiai susidedanti iš B kambariu 
apačioj ir 4-rlų viršui labai gerame 
stovyje namas, š i l to vandens stokeriu 
apši ldomas. Taip pat 2-jij karų mfl-
rinls garažas. Pi lna kaina $12.700. 
$5.000 Jmoketl tuojau, o likusieji iš-
slmokPjimul. Randasi —• 

0S29 So. Sangaman 
t. y. prie 66-tos ir 3 blokai j vaka
rus nuo Halsted. Saukit savininke 

K\glf>w<MMl 4-0867 

13 kamb. namas 
Su baldais. Puikios pajamos plius 5 
kamb. ir vonia savininkui. J^aujas 
automat iškas **F. A."-karštu oru 
al iejum apšlld. Arti šv. Bernardo 
bažnyčios, mokyklų, ir kitų bažnyčių. 
Sav. apleidžia miestą, nori skubiai 
parduoti, nebrangiai. $15.250. 

035R Normai Blvd. 
ENglewood 4-SOI5 

PKOOOS — OPPORTI IMTIES 

PILNAI ĮRENGTA GROSERNfi 
ir 2-jų augštų namas 

6 kambariai su krautuve. Dar 6 
kamb. ir du kamb. išnuomojami. 
Geroj apylinkėje Marąuette Parke. 

REpublic 7-3259 

PARDAVIMUI kirpykla su 6 kč-
dfim, Calumet CMty, įsteigta prieš 16 
metų. Gerai einas biznis, pilnai 
jrengtas, prieinama nuoma, gera su
tartis. Parduoda už $1,750 greitam 
pardavimui Priežastis — kiti susi
domėjimai. 68G Stato Lino Avonno. 
Kussel 8109. 

MAISTO KRAUTUVft šiaurinSj 
miesto daly, su 4 gražiais kamb. bu
tas užpakaly. Jsteigta gera klientūra, 
prieinama nuoma, idealu porai, turi 
būti pamatyta jvertinlmul, parduoda 
už $3,250 greitam pardavimui. Par
davimo priežastis — liga. Skambin-
klte savininkui ClOrnella 7-4795. 

VALYKLA — SIUVYKLA 

Kartu presas ir sunkvežimis jei pa-
grendautumet. Liabai žema nuoma, 
gera sutartis. Puiki proga siuvėjui. 
Pamate Įvertinsite. DSl kitų interesų 
nori skubiai parduoti. Skambinti 
tarp 9 Ir 6:30. 

5158 S. Aberdeen, ATlantio 5-2030. 
* • ! • • • • M m ^ »••' m <mwmm——• i .-• — ma mmm— 

GROSERNfi IR DELIKATESŲ 
KRAUTUVĄ 

gerai einąs biznis; gyvenamas bu
tas užpakalyje; gera proga porai. 
Turita pamatyti įvertinti. 

Susitarimui šaukite: 

OLympio 2-3504 

AR JŪS- NORITE 
1 — Nuolatini darbą 
2 — Geras darbo sąlygas 
3 — Darbininku (vertinimą 

TIMEKEEPER 
Amžius 40—60. Patyręs, bet priimsime 
ir išmokysime sąžiningą darbininką. Gau
sus priedai — geras pradinis atlyginimas. 
Proga daryti pažangą besimokant. 
Atvykite — 

NATIONAL MALLEABLE & STEEL 
GASTING GO. 

110 North 25th Avenue 
Melro.se Park, III. 

MAN AND mWM 
to do cleaning in new modern 
office. 8 hour day, 5 day week, 
Monday thru Friday day work. 

Pay $12.64 per day. 
Application taken 

9 a. m. to 4:30 p. m. 

UniversaI Carloading & 
DIstributing Co. 

955 West Cettnak M. 
2nd Floor 

"PRODUGTION 
WORKERS" 

If you want a job that is per-
manent. Where there is ad-
vancement. Extra pay on piece 
work. Convenient transporta-
tion. If you live North or 
Northvvest. Union Shop with 
employee benefits. Fast grow-
ing Company with nevv pro-
duets. Why not investigate? 
VVe have openings for 

• ASSEMBLERS 
• MACHINE OPERATORS 
• WELDERS 
• STOCK CHASERS 

• POLISHERS-BUFFERS 
• INSPECTORS 

Apply — ' 

6501 W. Grand Ave. 
(near Fullerton & 

Narragansett) 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar domitSfl nuolatiniu darbu su už
tikrinta atftitlm? Turime keletą, vie
tų d61 

G E N F R A l l OLERK-TVPISTS 
Pageidaujame patyrusiu, bet. imsime 
budrias naujai pradedančias. Malo
nios darbo sąlygos, Įvairios pareigos. 
b d., 40 vai. sav., gausfls priedai. 
Proga vartoti savo iniciatyvą. Kreip 
tis pas Mr. Bromberg. 

m i P L l - O O L O R PRODUCTS CO., 
INC. 

2440 H. IMMilanu 

OIRLS — WOMEN 
Lengvas darbas spyruoklių gamini
mo dirbtuvėje. Geros darbo sąlygos, 
Svari dirbtuve1, i šmokys ime sąžinin
gas darbininkes. Gausūs priedai. 

Kreiptis — 

WESCO SPRING CO. 
2266 S. Archer Ave. 

Urmininkas turi darbjj, dSl NCR 3000 
bookkeoping opor. Reikia patyru
sios, bet, bus priimama Ir apmokyta 
baigusi. Malonios darbo sąlygos, įvai
rios pareigos, jfansūs priedai, mažai 
kainuojanti kompanijos kafeterija. 
Pamatykite M r. Rubin, Holleb & Co. 
3200 So. VVestern. FR. 6-3000. 

HELP WANTED — MOTERYS 

WANTED GIRLS FOR LIGHT 
SHOP WORK 

mušt be able to read page numbers 
In books. 

AMERICAN INDEX & GOI.D 
STAMPING C& 
19 S. Wells S t 

CHICAGO 6. ILL. 

• COST CLERK 
• RECORD CLERK 
Rome typlng. Permanent positions. 
f» day —- 4.0 hbur week. fjood s ta i t -
ing salary Congenial vvorking condi-
tioni 

American Spring & Wire 

SPECIALTY C0. 
816 North Spaulding 

Tel. Van Buren 6-0800 
Kxt 4. 

IŠMOKITE AMAT4 
Reikalingi vyrai, turinti šiek 
tiek mechaniško patyrimo, iš
mokti specializuotą amatą. 

I-a, 2-ra, ir 3-čia pamaina 
Viršvalandžiai 

Reikia suprasti anglų kalbą. 
Kreiptis — 

NATIONAL LEAD CO. 
1710 S. Peoria St. 

CAnal 6-3710 

Ext. 280 

IŠNUOMUOJAMA 

Išnuomojamas 3 kamb. butas be 
baldų, dviem suaugusiems. 

Skambinti po 5 vai. vak. 
LAfayette 3-2958 
BRIGHT P A R K K 

Išnuomojamas mieg. kamb. Su val
giu ar be. 

4631 S. Yftkslitennvp Ave. 
(2-aa. augštas 15 priekio) 

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

— Skambinti — 
Tel. FRont i er 6-0664 

Ar jus esat susidomėję nuolatiniu darbu? 

NATIONAL MALLEABLE & £ T E E L 
CASTING CO. 

Reikia 
ROUTINR CHEMIST 

Bent kirk chemijos žinojimas pageidauja
ma, bet išmokysime sąžiningą darbininką. 
Geros darbo sąlygos; keičiamos pamainos 
— nuolatiniai algos pakėlimai. Kompa
nijos priedai; proga daryti pažangą. Iki 
50 metų amžiaus. — Atvykite: 

110 North 25th Avenue 
Melrose Park, Illinois 

HELP WANTED MOTERYS 

G E N E R A L WORK F O R 
SEWING MACHTNE F O R 

Bedding Concern 
Steady, good worklng conditiona, 

opportunity for advancement, 
6 day week 8 A. M. to 4:30 P. M. 

M O D E R N SL.EEP PRODUCTS 
6438 Wentworth Ave. 

WEntworth 6-8344 

Ar jioŠkote nuolatinio darbo? 

ERICKSEN'S INDUSTRIAL FOOD 
SERVICE 

Turi keletą vietų 
MERGAITĖMS — MOTERIMS 

Bendram valgyklos darbui — kasininkėm. 
Pageidaujama patyrusių, bet imsime 

mokyti sąžiningas darbininkes. 

Geros darbo sąlygos. 
5 dienų savaitė. 

Vai. 7 v. r. iki 2 p. p. 

Kreiptis asmeniškai 
arba 

telefonu. 

ERICKSEN'S INDUSTRIAL 
FOOD SERVICE 

1651 VV. 21st Street 
HAymarket 1-297G 

Work elose to home, save traveling 
time & expense. 

VVe have an immediatc opening for a 

GENERAL CLERK 
Experienced, but vvill consider trained 

graduate. Pleasant vvorking conditions, 
diversified duties, including typlng 

and figure vvork. 5 day vveek, 
liberal benefits. 

Apply Monday only 

CHICAGO 7-UP BOTTLING CO. 
300 VVest 83rd Street 

Turime nuolatini darbą gabiai 
B O O K K E E P P E R 

Pilna atsakomybe, malonios darbo są 
lygos, j vairios pareigos, 5 dienų sa-
vaitS, proga vartoti savo iniciatyvą. 
Kreiptis asmeniškai arba telefonu. 

1303 S. Mlchigan 
Wabasli 2-0044 

SHORT ORDER COOK 
Night Work 

Steady. Good salary. Good 
vvorking conditions. Apply in 
person. 

LITTLE VILLAGE 
2401 S. Pulaski Road 

GENERAL OFFICE 

TYPIST 
Permanent, 5 day — 40 hour 

vveek. Good starting salary, 
congenial vvorking conditions. 

• Free hospitalization 

• Free insurance 

Apply 

Hansell Elcock G). 
485 W. 23rd Place 

Phone CALUMET 5-7000 
8E\V1NG MACHINE OPERATORS 

SI NO L K NI3ICt)LR 
s RXPRRIKNriCr»-

S T K A O t VVORK 
Paid vaeations and liolidays. P\\\» 
oih*T benefits. 

C1ATHOLI0 C H U i r i f 
<J()ODS HOl'SU 

Apply —-
Ist floor 2? N. PrankJIn 

Turime nuolalinj darbą gabiai 

BOOKKBBPER GENERAL OFFICE 
Pageidaujame patyrusios, bet imsime pra
mokusia mokyklą baigusia. Malonios 
darbo sąlygos, įvairios pareigos. 5 dienu 
sav., apmokamos atostogos ir Šventadie
niai. 

— Kreiptis — 

ELECTROCRĄFT PLATINO CO. 
1813 S. VV'abash 

GENKKAL OFFICE 
Light Typing preferred 

5 day vveek .. 
Permanent 

Mušt be over 18 

• Cafeteria 
• Free hospitalization and 

other benefits 

See MR. LYDOLPH 
3659 S. Ashland Ave. 

BRIOHTON PARK'1-1 
Reikalinga moteris saugoti 7 mčn. 
vaikutį f> dienas savaitėj nuo x:oo 
ryto iki 5:00 po-p ie tų . Kreiptis pas 
M. KARĄ LĮS. adresu: 

2S0U VV. 451 h St. 

HELP WANTED MALĖ 

LIKERIŲ KRAUTUVĖ 
įsigyvenęs biznis. Fikčeriai ir vi
sos prekes. Bizni galima pirkti su 
mūriniu namu arba be namo. 

2549 WEST 69th STREET 
GRovehiU 6-5590 

Rūbu krautuve ir 7 kamb.. 6 kamb. 
antrame augšte. garažas. VVestern ir 
Oermak rajone. R*»ta proga. 

— o — 
6 kamb. medinis, 6 kamb. beismente. 
Kaina $14.000. Brighton Parke. 

VLADAS SIMAITIS 
Real Estate 

34S2 S. Halsted St. 
Tel. YArds 7-8333 

BEAUTY SALON 
2 operator shop tn new building; 
good going business in new up and 
coming " buslness distriet: no c o m -
petltion; low rent; beated; good 
reason for immed. salo sae. $760.00; 
mušt be seen to appreciate. 

5742 So. Pulaski 
REUance 5-5121 o* 
CHesapeake 3-6524 

™ 

PIRKITE APSAUGOS BONUS 

Restoranas ir 2 aukštų medinis na
mas; gražus didelis 7 kamb. butas 
viršuje: 2. automobil ių garažas; , ge
rai einas biznis; ideališka vieta po
rai; Įkainuota skubiam pardavimui; 
apleidžia miestą. 

2128 S. Halsted St. ,, 
CAnal 8-9006 arba 
HAymarket 1-4024 

MAISTO KRAUTUVfi 
su trimis gražiai kamb. užpakaly, 
apšildymas, prieinama nuoma, Įsigy
venęs biznis, ideali vieta porai. DSl 
si lpnos sveikatos dabar uždaryta. 
Nori skubiai parduoti už nebrangia 
kainą., $2,750, viskas taip kaip stovi. 
Pamatykite , 3215 N. Cicero Ave., 
arba šaukite savininką po 1 vai. po
piet del susitarimo, 

, . SAcramento 2-5844 

K^ceptionally High Hourly & Piece vvork Earnings now being 
offered at 

B 0 R G ft B E C K 
W e are hiring 

• TOOL & I>IE IMAKERS — • MACHINE OPERATORS 
A S S E M B L E R S • MACHINE R E P A I R M E N 

• P U N C H P R E S S O P E R S . • MILIAVRIOHTS-INSPECTORS 
Day & Night Shifts open. Bonus for night work. Good worklng 
conditions, completo employee benefit plan. If a steady job with 
a better than average starting rate is what you want than apply 
nov; for personai interview. 

B 0 R G & B E C K 
DIV1SION OF BORO WARNKR CORP. 

5960 West 66th Street 

•V 
Employment office, open daily 7:80 a. m. to 6 

Saturday 8 a. m. to noon 
p. m.. 

A r d o m i t ė s n u o l a t i n i u d a r b u s u u ž t i k r i n t a a t e i t i m ? 

RAYTHEON TELEVISION CORP. 
T U R I K E L E T Ą V I E T Ų 
MASININKEMS-TYPISTS 

Pageidaujame patyrusių, bet imsime budrias naujai pradedančias. 
Malonios darbo Baly gos, įvairios pareigos. Visi darbininkų priedai. 

Sąžiningiems darbininkams proga progresuoti. Kreiptis pas 
Mr. Coliins 

Raytheon Television & Radio Corp. 
4132 S. Belmont !l 

REIKALINGA — VYRAI IR MOTERYS 

# 

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 vakarinės pamainos. Tremtiniai kviečiami, šiek 
tiek angliškai kalbėt reikia. Šaukit telefonu pasikalbėjimui. 

5025 W. 65th St. POrstsmouth 7-3400 II 50J 

DRAFTSWOMEN 
to handle detail work and typing in Production planning 

department 

SOLDERERS 
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. 

ForesD 6-3900 - Mansfield 6-7244 

'. " 

v 
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Penktadienis, vasario 13, 1953 
m 
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS 
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Šeštadienį, vasario men. 14 d., 7:30 vai. vakaro 
Programą išpildys humoristas Vitalis Žukauskas. 
Ui gražiausias ir originaliausias kaukes yra skiriamos 

DOVANOS: $50.00, $30.00 ir $20 / " 

uditorijos Kaukių Balius 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJE — 3133 SOUTH HflLSTED STREET 

Telefonas: VICTORY 2-6172 
u M # 

Sekmadieniais šokiai apatinėje svetainėje. Įėjimas nemokamas. 
Visiems parengimams groja BALIO PAKŠTO orkestras. 

—— —*-— 
1 

Naujosios Anglijos žinios 
Boston, Mass. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
Įvyksta ateinantį sekmadienį, 
vasario 15 d. 

10 vai. pamaldos Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Draugijos dalyvaują su savo 
vėliavomis. 

Parapijos klebonas ir kunigai 
kviečia visus tikinčiuosius tą 
dieną gausiai prie- Sakramentų 
Lietuvos laisvės intencija. 

& vai. p. p. So. Boston High 
School salėje įvyksta didžiulis 
lietuvių susirinkimas, kurį orga 
nizuoja ALT Bostono skyrius. 

Bus kalbos ir meninė dalis ir 
bus renkamos aukos Lietuvos 
laisvės kovai. Visi dalyvaukime! 

Vasario 16 d., pirmadieni, 
9 vai. ryto pamaldos Lietuvos 
laisvės intencija parapijos baž
nyčioje. Kviečiami dalyvauti vi
si, kurie gali. Parapijos mokyk
la dalyvauja organizuotai. 

šokiai parapijos mokyklos 
naudai jvyksta vasario 13 d. 7 
vai. 30 min. Piliečių Dr-jos sa
lėje. Visi dalyvaukime. 

Sutvirtinimo Sakramentas 
mūsų parapijoje bus teikiamas 
balandžio 28 d. 2:30 vai. p. p. 
Visi vaikai, kurie jau turi 12 
metų ,arba kurie eina j septintą 
skyrių, yra kviečiami į pasiren
gimo pamokas antradieniais 3 
vai. p. p. parapijos mokykloje 
prie bažnyčios. 
Moksleivis savo gimtojo krašto 

tarnyboje 
So. Bostone esančioje Dan

gaus Vartų katalikų parapijos 
(airių) augštesnėje mokykloje 
(high school) mokosi Algiman
tas Gustaitis, atvykęs į So. Bos 
toną su savo tėvais iš Vokieti
jos 1949 m. Tos mokyklos mo
kytojų seselių jis yra augštai 
vertinamas ir kaip pasižymė
jęs geru rašymu buvo pakvies
tas skaityti referatą iškilmin
guose pietuose, kuriuos suren
gė katalikų, protestantų ir žydų 
komtetas tikslu skatinti gerą 
valią ir susipratimą tarp tų ti
kybų jaunmo Massachussetts 
valstybėje. 

Žymus Bostone einąs dienraš 
tis anglų kalba "Christian Scien 
ce Monitor" sausio 29 d. aprašė 
tas iškilmes, pacituodamas ir 
gražiai įvertindamas Algimanto 
Gustaičio kalbą, kurioje jis pa-

leidykla "Terra". Klausant ap-

I Kalbėjo įkun, A. Kontaųtas,; , Mirė 
j dr. J. Lėimonas, K. Mockui, K.! Bernardas Vasiliauskas, 72 
Leknickas. Pabaigoje sveikino i m., gyv. 31 Ditson St., JDorches 
klebonas kun. Pr. Virmauskis. ter, mirė vasario 1 d. 

žvalgos atrodė, kad B. Braz-| Viskas praėjo jaukiai, draugiš- Ona Janušienė, 59 m., gyv. 
džioniui didžiausią įspūdį pa- kai. Vadovavo kuopos' pirmi-' 244 E S t , mirė vasario 4 d. 
d u ė A. M. Katiliškio "Užuovė- ninkas D. Lapinskas. Juozapa;* Bedalis, 61 m., gyv. 
ja" ir H. Nagio "Saulės laikro- V a k a r c 5 v a l i v v k o p a e i „ Mnot S t , Boston, mirė vasario 
džiai". 

VI. Kulbokas skaitė rimtą ir 
kruopščiai parengtą paskaitą te 
ma "Meno šaltiniai ir keliai". 
Susirinkusieji susikaupę išklau
sė paskaitos, o kitame susirin
kime numatytos diskusijos iš
keltais aktualiais, daugiausia 
dailės klausimais. 

"Atžalynas" kovo mėn. 
žada važiuoti į Brockton, VVor-
cester ir Hartford. 
Diskusijos imigracijos Įstatymo 

reikalu 

John Hancock salėje praėjo gy
vai ir mums palankiai. Iš lie
tuvių dalyvavo adv. A. Šalna, 
adv. J. Grigalius ir kit. Vienam 
posėdžiui vadovavo kun. A. Ab-
račinskas. 

Klaipėdos Krašto atvadavimo 
minėjimą 

vasario 8 d. tautininkų namuo
se surengė ramovėnai. Atidarė 
pulk. A. Stapulionis. Labai nuo 
širdžiai savo atsiminimus papa
sakojo Klaipėdos atvadavime 
aktyviai dalyvavęs bostoniškis 
lietuvis A. Ivaškevičius - Ivas. 
Taip pat savo atsiminimų pa
pasakojo sukilimo dalyvis poe
tas St. Santvaras. 

Minėjime dalyvavo ir žodį pa 
sakė kons. adv. A. šalna. 

Vilniečiai padeda atstatyti 
Londoną 

Liet. Vilniečių S-gos Bostono 
skyrius paukojo 10 dolerių Weat 
minsterio vienuolynui Londone 
atstatyti, kartu pareikšdamas 
čia esančiam D. Britanijos kon
sului užuojautą dėl Londono ap 
griovimo. Laiške nurodoma, 
kad Londonas nukentėjo pana
šiai ,kaip ir Vilnius, tik šiuo 
metu skirtumas toks, kad Vil
nius ligi šiol tebėra diktatorių 
okupantų naikinamas dvasiškai 
ir fiziškai. 

Gimė 
Albertui ir Marijonai (Žilins

kaitei) Ašmenskams, gyv. 27 
Sargeant St., Dorchester, gimė 
dukrelė ir vasario 8 d. pakrikš
tyta Judita Liudvika vardu. 

Antanui ir Onai (Kasperaitei) 
Barkauskams gimė dvynukės 
dukrelės Marijona ir Ona ir pa-

6 dieną. moksleivių puikiai parengtas žo 
dinis — muzikinis montažas pa- [ 
gal J. Krūmino veikalą "Sekma i L a V v T e n C © , M a S S . 
dienio popiete". Nežiūrint blo-l 
go oro, prisirinko nemažai pub- Į Vasario 16-tosios minėjimas 
likos ir visi buvo tikrai paten-' Vietos Lietuvių Piliečių Klu-
kinti. Klebonas kun. P. Vir- bas ir ALT .skyrius ruošia iš-
mauskiv kelia mintį ,kad tą da-1 kilmingą jubilėjinės, 33 metų, 
lyką reikėtų pakartoti kitomis j Lietuvos Nepriklausomybės su-
progomis. ! kakties paminėjimą vasario 15 

. v . j d. 2:30 vai. Liet. Piliečių Klubo 
Naujos ftetaicfl Į s v c t a i n ė j e > 4 1 Berkeley St. 

Jonas Statkevičius, tremti-, Oficialoje dalyje* kalbės: kon 
nys, gyv. Providencc, R. L, va--, i g r e s m a n a s T homas J. Lane, 

j sario 14 d. susituokia su Bosto- . y a l s t y b 6 s s e n a t o r i u s M. A. Fla-
nagan, Lawrencjo burmistras J. 
J. Buckley ,adv. P. Viščinis, A. 
Jankauskas ir kiti. Meninę dalį 
atliks Svč. P. Marijos choras, 
vadovaujamas prof. M. Pauliu-
kaičio ir vyrų kvartetas. Įėji
mas nemokamas, 
•v 

Rengimo komisija kviečia vi
sus Lawrenco ir apylinkių lie
tuvius dalyvauti ir tuo pade
monstruoti mūsų tautinį susi
pratime bei susiklausymą. 

ne augusią lietuvaite Matilda 
Baltušyte, gyv. 49 Rosemount 
St., Dorchester, Mass. 

Ona Marcinkutė, gyv. 292 W. 
Brodaway, So. Boston, vasario 
14 d. išteka už Ferdinand Ma
rini, 

A. A. 
ONA KUNGIS 

(tSvų p a v a r d e K E L B E R ) 

Gyveno 6655 So. H o m a n Avo. 
Tol. GRovehlU (1-8215 
Miro vasar io 11 d.. 1953, 

1:30 vai . po. pietų, sulaukę;i 
paso amžlaun, 

( l imo laoluvoje . Kilo is Su
valkai upskruMo, l.iubavoa pa-
rapijo.i ro l imol i i t k a i m o . 

Amor tko ja išjvvvcno 4:> m, 
Pasi l iko dldol lamo nul iūd i 

mo vyras Nikodemas , s u n ū s 
P r a n c i š k u s , m a r t i Ona; duk tS 
Ona Morkūnas , žentas I0dward, 
a n ū k a i : Kr\varci ii' A nitą: bro
lis 1'ransiAUus Mitehell Ir kit i 
giminė.',, d r auga i ir pažjs tami . 

Priklausfl prio Maldos A p a š 
talystė:! Dr-Joa. 

K ū n a s pa ša rvo t a s ,_ Ajitano 
M. Ph i l l ips koplyčioje, 8307 S. 
Ll tuanlen Avo. 

La ido tuvės j vyks šeš tadieni , 
vasar io 14 dieną, is koplyčios M 
•S:30 vai. ryto Ini.i nu lydė ta j 
šv. J u r g i o pa rap i jo s bažnyčia, 
kur io jo jvyks gedul ingos pa
maldos u/, velionės siela. Po ? 
p a m a l d ų bus nulydėta, j šv. 
Kazimiero kapinofl. 

Nuoši rdžia i kvieč iamo visus 
g imines , d r a u g u s ir paž į s t amus 
da lyvaut i šio.so la idotuvėse. 

Nul iūdę : Vyras, sūnus , m a r 
ti, d u k t ė , Gontus, a n ū k a i , b ro
li < i.' kiti g imines . 

Laidotuvių d i r ek to r iu s Anta
nas M. Phil l ips. Tol. YArds 7-
340.1. 

• l £ 8 ? p p ? W 6 ^ ^ I 

RAKANDAI VISŲ 4ŠGARSEJUSŲ 
IŠDIRBYSCIŲ 

KAINOS IR SĄLYGOS VISIEMS PRIEINAMOS 
Mes turime parodoje didžiu!; pasirinkime: 

Brangenybių, Deimantų, Laikrodžių, Rekordų, Phonograrų, Radi
jų, Pianų, Televizijų, Siuvamų Mašinų, Seklyčios Sotų, Miega
majam Baldų, Valgomajam Setų, Grindinių ir Stalinių Lempų, 
Retkarčiais vartojamų baldų--įvairių, Kaurų, Karpetų, Linole-
um, Matracų ir Hollywood Lovų, Jaunimui Baldų, Žaislų. Elek
trinių Prosų, Skalbiamų Mašinų, Elektrinių Šaldytuvų, Freeze-
rių, Gazinių pečių, Gazinių Šildytuvų, Elektrinių Pečių, Studio 
Couehes, Hide-a-Beds lovų. 

S Aukštai Puikių Baldų ir Namams Reikmenų 

JOSEPII F. BUDIM, lncorpOTitcd 
3241 So. Halsied Street Y ei. CAiumet 5-7237 

K r a u t u v o atidarą, p lnuud ion io ir ke tv i r tad ien io v a k a r a i s iki !>:.'!*> 
P. M. Kilais v a k a r a i s iki (i vai. vaka ro . NrdeliomiH uždary ta . 
Hudr iko liftdio VALANDA, le idž iama 'ke tv i r tad ien io v a k a r a i s 

ka ip gjftę, valand.'j iš BlotU-s \ \ 1 I P C . i i:>n kilocyeies. 

4> 

John ¥• Eud®ifei&a 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage flvemi* 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-&481 
4330-34 South Caliiomia fivenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMJIULANCE DIENA IR NAKTĮ 

vaizdavo, kad Sovietų Sąjungo- krikštytos vasario 7 d. Gyvena 
je vaikai laikomi valstybės nuo- 343 W. 4th St. 
savybe, kad ten nėra ir nebus 
Dievo pagarbos. Tuose pietuo
se dalyvavo daug įžymių Mass. 
valstybės asmenų ir apie 150 
berniukų. 

Už gražų pasirodymą Alg. 
Gustaitis gavo padėkos laišką 
ir arkidiecezijos mokyklų super
intendento Mrg. Sherlock. Mo
kinio tėvas rašytojas A. Gus
taitis ta pačia proga buvo svei
kinamas mokyklos vadovybės. 

Rašytoju Klubo susirinkime 
vasario 7 d. poetas Bern. Braz
džionis davė praeitais metais iš
ėjusių knygų apžvalgą ir atnešė 
tas knygas parodyti. Tą ap
žvalgą B. Brazdžionis jau da
ro antrus metus ir jos pasiklau 
syti ne tik labai įdomu, bet ir 
labai naudinga. Pasirodo, kad 
lietuviškų knygų išeina nemažai 
ir jų tarpe būna visai vertingų. 
Praeitais metais daugiau išėjo 
prozos, nekaip poezijos. Visų 
knygų kaina siekia 80 dolerių. I 
Estetiniu : atžvilgiu ypač gra- i 
žiai išleidžia Chicagoje esanti j 

Moksleiviii ateitininku 
ryto 10 vai. visi moksleiviai at
ryto 10 vai. visi mokslėviai at
eitininkai dalyvavo pamaldose 
ir priėmė Komuniją. Po to sa
lėje įvyko pačių moksleivių ir 
jų mamyčių parengti bendri 

vyra;i Stanley, .sūnui Ę«iward, 
m a r t i TherOua, anūku:* E d v a i d 
Staluos, J r., t rys awicry»: Ar.ua 
Zabel la , jos vyras . loseph ir j a 
š e ima ; Hcle'n Balne\vloQ, j<> i 
vynui Juossapaa. ir jįj šolnfra; "' 
Agn&a K a v t a k , j o s vyiįlilj J<>-
mpft, teta Kathe'rino Sltkuie-
uas, jos vyuis Anton, švo{?eri:-» 
Sera f inas Staluonis , jo žmona. 
J o l i a n n a i)' jįj še ima, pusbroliu 
Motiejus SaballausklH. g in t ina i -
eiai : Skrab lų šeima, ISlorskių 
Seinaa, Savickiu še ima, Prar ik , 
Anlhon>- ir S tanley Kabel iu šei* 
mos, Cha r l e s .1 VplauskaH, J o -
sopli P e p l a u s k a s , K a t h e r l n c J u 
cius, Steiki MUlcr, Pouise Va n 
AHou. Mary K a n l n g Ir Mar t in 
San tusky ir ,\ų še imos, ki t i Ki
ni ines, d r a u g a i ir paž į s tami . 

JYikkuis5 Garsaus - Vardo Lio 
tuvaie ių Draug. ir buvo a m ž i n a 
n a r e Sv. K a y . i m i e r # A k a d e n d j o s 
nr-meju Draug. 

Kiinas p a š a r v o t a s Hukauskf) 
koplyčioje, 10821 S. MiehiKun 
A \ o . ' 

La idotuvės įvyks šV-štad., vaa. 
14 d., iš koplyčios S::i0 val. 
ry to bus a t lydy ta i Sv. P e t r o ir 
Povilo pa rap i j o s bažnyčia , ku 
rioje Jvyks gcduliiiKos pairj-al-
dos už veliones s u l a . P o pa 
maldų bus ' nu lydė t a j Šv, K a 
zimiero kap ines . 

Nuoši rdžia i kv ieč iamo visur.: 
g imines , d r a u g u s ir pa'.iįsląinus 
da lyvaut i ' šioso la ido tuvėse . 

Nu l iūdę : vyras , sunuts, ącS''-
!"js ir kit i g imines . 

Laidotuvių d i r e k i o r l u s Leo
n a r d a s B u k a u s k a s . CO 4-^^2S. 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

T A I S Y M A S 

NETEKUS MOŠŲ GERADARIO 

TANO VARPUCEN 

mmm 

j 
11 

i « i 

Jiudinie ir mškiame didelę užuojautą žmonai MARIJAI, 
sūnui STASIUI su šeima, seserims ir kitiems giminėms. 
Ilsėkis ramybėj. 

Dargių Ir Zalatorių šeima 

B, 115 

^h 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
68J2 SO. WESTERH AVL I4S8 SO, SCHh AVE. 

CHICAGO, ILL C3CER0, ILL 
CRovohilI 6-0142 • 
HEmlock 4-2844 '. 
T0wlhall 3-2169 

' ~ 

\i m 

[ 

LONGlNiCS. VVITTNAUEE, BULOVĄ 
ir kt. v^veleariSki l a ik rodž ia i t ik ra i 

žeuioniis ka inomis , 
pusryčiai. Viso buvo apie 5Q į 2 i 5 6 w . «̂ 3rd St. TeL VA 7-0841 
moksleivių iš Bostono, VVorces-> DARBO, VAL..- 3.2:30 u ą*s v. v. 
terio ir Brocktono. i^tadi,-niai« î o.st.sc ir 4-s v. v. 

A. A. 

ANTANAS VARPUCEN 
(VARPUCENSKAS) 

Gyveno 470S W. 1211) LMaee, Cicero, 111. 
MirS vas. II d., 11)53, 11:30 val. ryto, s u l a u k ę s puses amž iaus . 
GimS laotuvojo . Kilo iš Šiaulių apskr ič io , Papi lės mle«t. 
Pas i l iko d ide l i ame nu l iūd ime ž m o n a Mar i jona , (Mas i l iūna i -

t e ) , s i inus Stanis lovas , ma r t i Ba rba ra , dvi aniikė.s: Po lores ir 
JJarlcnc, ke tu r ios seserys : ' O n a Yala i t ienr , švogerjs J u o z a p a s Ir 

Į jų še ima ; M a r y l>vareekis. ftvogeris Lioy i r \ j ų š e ima : Bernice 
'm S i ie rkšnis su šeiniu; ir Muieel la Totzauer , sA'Ogėrls H e r m a n , uoft-

; vieial Viktorija. Mas i l iun i rne , švoeuris Potraa Masi l iūnas , jo žmo
na Ka ro l i na Ir jų še ima, švoger ls VVilliani r^awrcnee, jo žmona. 
Ona ir ju Aelma, svoger ls . F r a n k Zaek, jo žmona. Kdna (gyv. 
.MlehiKan'e)., s ū n a u s uošvis A n t a n a s Alilmontas, g imina ič ia i : Bar
bora h a n . k i e n ė su šeima (gyv. Mich lgane) , Išrauk l ' c rona i l i s su 
še ima, Vllkūnu seimą, Bar is tu še ima, A d o m a s Ir Ju l i j a Vainorai , 
kili g imines , d r a u g a i ir pažjs tami . Lietuvoje, liko brolis Albert . 

P r i k l a u s ė Ohioagos lae l . Draug. ir šv. Kaz imiero A k a d e m i j o s 
J i eme ju Oraug . ( amž . n a r y s ) . 

1 

LIODĖSIO VALANDOJ 

MAZEIKAS E 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. We»tcrn A^e. Air Conditlonesl koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8G01 Automobiliams vh*f» 

Tiems , ku r io gyvena kitoso mies to da lyse ; g a u s i m o 
koplyčią a r č i a u jūsų n a m ų . 

I! 

•.jm^ttJimiisujeynBaMmmmmaKmšmmm* 
SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIKTUMŲ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTOBIŲ ASOCIACIJOS 
Mes t u r i m o Uopl>ii,ts 

i 
K ū n a s p a š a r v o t a s VasaiOio-Vanee koplyčioje, MPi 

A ve'., Cicero, 111. 
,S. .r)(»th 

• 

i Diena Ateis, Kai Būsi Linksmas Sutaupęs! 
«•• ' ' — — i — a — ^ m m m — m — m m «. • • ' '" » 

Taigi, dabar pradekite taupyti šioje lietuviškoje Ę | 
Įstaigoje. BRIGHTON SAVIHGS & L0AN moka 3% 1 

pelno ant JŪSŲ sutaupu. Ę 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10.000.00. hl 

BRIGHTON SAVINGS and 
4071 Archer flve. į vakarus nuo Cajifbrnia flve. 

% . CHARLES ZEKAS, Sec'y 
OFISO VAIiANDOS: 

Plrmad.. antra*., pentttad ir Se*t | Trečiad, 9 ryto iki 12 v. d. 
*:00 ryto iki 4:80 p. p. t Ketvirtad. 9 ryto iki 8 vak. 

kllllllllllUHIIIIHIIII!lllllllllllllllll!ll!ll!l!ll!UUIIIUIIIIillllllllllllll!llllllllllllllh 

Laido tuvės jvyks p i rmad . vas. ir. d., is koplyčios S::;o val. 
ryto bus at lydSiaa j šv. Antano parap i jos bažnyčią., kur io je jvyks 
«e«lulingos p a m a l d o s už velionies sielą. Po pama ldų bus nulydStas 
i šv. Kaxlmį,ero kap ines . 

Nuoširdžiai kv ieč iame ū s u s : g imines , d r a u g u s ii pažjHtainuH 
da lyvau t i Šiose la idotuvėse . 

Nul iūdę : /moi iu , sūmis , m a r t i , a n ū k e s i r . kiti g imlučs . 

Laidotuvių d i r e k t o r i u s Alfredas Vasai t is -Vanee. OI , 2-1009 

SS 

ASS'N. 

:««PaR*sKSB-T- ;'•'=> %^i$t?,-f>'&$r'''\ 

PIRKITE TIESIOG NŪ0 
MR. NELS0N 
—, sav in inko — 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 West MI th Street 
Vienas blokas nuo kapinių.. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

Amiui lansu p a t a r n a v i 

m a s y r a t e i k i a m a s 

d ieną ir n a k t J. R e i 

k a l e š a u k i t e 

mus . 

\ I s o s e Cliictu;"* ' r 

Ko.'H'iamlo da lyse i r 
luoja.us pa ta i -
iiaujain. 

STEPONAS C. LACe<AW)CZ 
2314 West 23rd PLACE 'i'eh \Ir}>įnLa 1-MTl 
10756 S. M£IQHIGAN AVK. PDHtnan 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
65tf West- 18th STREET lei . SEeley 8-57 H 

ALFREDAS VASAITIS-VAMGĖ 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tol. OLympic 5M003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8854 S. HALSTED STREET Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. M1CHIGAJV AVE. Tėl. COmmodore 4-2228 

3307 8. UTUA^ICA AVE. TeĮ. YArds 7-3401 

ANTANAS M. PHILLIPS 

^ ~ ~ JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7>U38—1139 

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

lillillMli4gi«NI^**MNii«Mlli 

" ' T " ffTU" ^ * " - • " • — M c q r : •i*r*-; «•• ' * ^ * i l * **» - »v*- • 

LEOMARaAS A. EŽERSKIS 
1646 WESX 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

rssrr? 'Tr\ ;.,< M,;, m^m^a.. 
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DIENRAŠTIS PRAUGAS, CECGAGO, ILLINOIS 
i — ^ mm$ 

I fffiJ 

VOKIETIJOJ 
« C 

ehktadienis, vasario 13, 1£53 

IS ARTI IR lULI j _ a. m. vasario 28 d. Alek
sas Nekrašas, Eichstaett'o gim 

A. J. VALSTYBĖSE i KANADOJ nazijos pirmos laidos abituri-
- V. Sidzikauskas, Lietuvos! — Kanados lietuviu komunis \3 e n t a s ' b U s Įšventintas į kuni-

Laisvės Komiteto pirmininkas, | tu, kurių daugumą sudaro se-
pasakys pagrindinę kalbą Lie-' nieji mūsų tautiečiai, veikla žy~ 
tuvos Nepriklausomybes minė
jime Brocktone, Mass., Win-

X Vladas Baltrušaitis pa-jtnrop mokyklos salėje vasario 

miai susilpnėjo po to, kai buvo 
patirta, kad ji yra sekama Ka
nados saugumo organų. Dau

gus. Jo adresas: A. Nekrašas, 
Via Cosal Monfesto, 20, Roma 
28, ltalie. 

ITALIJOJ 
kviestas vargoninkauti šv. Jur- j 22 d. Minėjimu rūpinasi Brock- gelis jų yra atsisakę skaityti | __ j E v y s k v P a ( i 0 i s k l s 
gio parapijoje vieton mirusio a.! tono Lietuvių Taryba, apjun- net savo laikraštį, nes visi skai p r i § m ė Kunigų Vienybes kvie-
a. A. Pociaus. VI. Baltrušaitis gianti visas patriotines lietuj tytojai, esą, registruojami paš- t i m ą a t v y k t i j J A V . Atvyks š. 
yra Lietuvos operos solistas ir vių organizacijas. Vietos ir apy to įstaigose. Tūli su baime žiū- m g e g u ž e s mėnesyje ir išbus 
turi gražų patyrimą chorvedy-' linkės lietuviai gyvai domisi pa- ri ir į naujuosius ateivius l i e - č i a u<i r u g s | y 0 mėn. 
boję ir vargonininkavime. Jau j kviestu kalbėtoju, kuris yra j tuvius, nes pastarieji, kalbama, ( 
15 metų, kaip su mažomis per- buvęs įvairiose diplomatinėse būsią vadovai ir prižiūrėtojai KOLUMBIJOJ 
traukomis, pakaitomis dirba! tarnybose Lietuvos laisvės lai-'stovyklų, i kurias busią šuva-j * 
choro vadovo ir vargonininko I kais, ėjęs augštas pareigas Vy-'ryti visi komunistai, kai atei-I — Ir čia prisiminta Lietuva. 
darbą Paskutiniu metu gyve-! riausiajame Lietuvos Išlaisvini- siąs reikiamas momentas. "8. m. sausio men. Seserys Sa-
no Los Angeles mieste ir dirbo mo Komitete, o dabar vadovau-| Mes labai džiaugiamės, kad lezietės šventė 25 metų įsikuri-
vienoie įmonėje drauge vado- ja lietuvių grupei prie Natio-»mūsų senieji komunistuojantieji | mo Caucos departamento sosti-
vaudamas lietuvių chorui, tai- nal Committee for a Free Eu- tautiečiai nors iš baimės pasi-'nėje sukaktį. Buvo švenčiama 
kindamas scenoje statomiems; rope, New York. 'traukia iš savo senosios tėvy-jvisą savaitę. Be pamaldų ir į 

CHICAGOS 2INIOS 

veikalams. J Chicagą automo-' p ymnlfi n a u j a i i š r m k - | n ė s i r v i s o s ž m o n i J o s budelių 
biliu atvyksta sekančią savai-' ^ &£&£ k a l b g j o .eilių, bet jie būtų mums vdaug 
te. Jo žmona Daumantaitė- ^ mml4fm ^lMm ,„ vaan„^ i« jimelesni, jei jie tai darytų iš 

vairių eisenų, miesto salėje įvy
ko iškilmingas aktas. Jo metu 
atatinkamo krašto himną gro-

apie Balfo veiklą ir Vasario 16 : į s i t i k i n i m o Beabejonės, | jant pro sceną praeidavo visų 
m | kad tauta juos priimtų su to- tų kraštų atstovės, kuriuose 

yra "dantų gydytoja, veikli a t ^ į " ^ ^ r § m ] m ą B a l f o 7 2 

skyriaus narių ir remejų susi- . i ., , 1 , » . , . y. . 
v » utį i rr A ! • i • r> ~ t!o>«* \xn„c Ha ' « » P&t meile, su kokia anas veikia saleziečiai. 
X Pavaisino chorą. Kun. A. rinkime Brocktone, Mass. J i s , ^ . . . . . . T . . . -. , . . . . 

, , , ... A , .. . , . ,o«;^,^f«o s«i™o i tėvas pneme savo sūnų palai- Lietuvių širdys stipriai su 
Martinkus, Dievo Apvaizdos pa išryškino organizuotos šaiposi * * * * ~* r 
rapijos klebonas, ir muz. K. pranašumą, pateikė daug duo-
Gaubis, parap. vargonininkas, menų iš dabartinės Balfo būk-
40 vai. atlaidų proga suruošė lės ir plačiai atsakinėjo į klau-
parapijos chorui pagerbtuvių simus. Tai ats i t ikt inis įvykis, o 
vakarienę, kurioje dalyvavo ir gal pradžia veiklos tų neapmo-
svečiai vargonininkai. Per va- karnų Balfo organizatorių, apie 
karienę kalbėjo pats klebonas, kuriuos jis kalbėjo Balfo seime 
vikarai (kun. šantaras ir kun. j Bostone. Susirinkime išsiaiškin-
Grinis), kaikurie svečių ir pats! ta daug reikalų ir įrašyta į sky-
choro vadas K. Gaubis. Progra- j rių nemažai naujų narių. Tokie 
mą įdomiai pravedė muz. A. j susirinkimai yra labai naudingi. 
Mondeika, šv Antano parapi- _ R t i n , J A y „ ^ ^ m o_ 
jos vargo.un.nkas. D.evo Ap- ^ ^ ^ y M h 
va.zdo* parapijos choras dide-: g ̂ . p i r m ini„kas - Bro-
l.s. graz.a, bažnyc.oj g.eda. | n Į u g R u , m S o 3 r d a t X Lietuvių Kęstučio pašal
pos klubas., kuris visuomet bu-

Brooklyn 11, N. Y., vicepirmi
ninkas — Vaclovas Čižiūnas 

vo jautrus Lietuvos ir lietuvių j 117 Montgomery PI., Paterson, 
reikalams, ir šiais metais rodo | N. J., vicepirmininkas — Fra-
pavyzdį kitiems. Jo nariai nu
tarė ir šiais metais dalyvauti 

nas Naujokaitis 924 Madison 
St., Brooklyn 21, N. Y., sekre 

dūną. Juoba, kad jie į brolžu
diškas komunizmo pinkles pa
teko ne savo protu, bet apgauti. 

• 

DID. BRITANIJOJ 
— Audros. Sausio paskutinė

mis dienomis Angliją nusiaubė" 
didžiulės audros, kurios pajū
rio miesteliams ir laivams pa
darė didelių nuostolių. Yra ir 
gyvybių aukų. Potvynių metu 
žuvo 306 žmonės, apie 600 skel
biami prapuolę. Ypatingai nu
kentėjo Canvey salą, kur vasa
rio 2 d. buvo surasta 100 lavo
nų; žuvusių nežinia kur pris-
kaitoma tarp 400 ir 500. Iš ki
tų vietų pasigirsta protesto bal j t o vadovybė ją' pakėlė aukš 
sų, kad vyriausybės įstaigos iš I tomą ir atsakingoms pareigoms 

virpėjo, kada, Lietuvos himno 
garsams skambant ir žiūrovams 
salėje karštai plojant, į sce
ną išėjo balta suknele apsiren
gusi mergaite mūsų trispalve 
nešina. Ji pavaizdavo Lietuvą, 
tą brangią, skausmuose ir var
ge dabar kenčiančią mūsų Lie
tuvą. — 

— Lietuviai sėkmingai įsiku
ria. Dr. Totoraitienė jau ketvir
ti metai sėkmingai dirba Antio-
quios Universiteto Odontologi
jos fakultete. Kolumbijos vy
riausybei pripažinus jos diplo
mą ir suteikus visas daktarės 

Neleido pakelt mokesčių 
Municipalinė Įplaukų Komisi

ja atėmė Chicagos planą pa
kelti pardavimo mokesčius 
(sales taxes) puse cento. Taip* 
gi atmetė planą pakelti prie
miesčiams mokestį už duodamą 
vandenį., Komisija dar neiš
sprendė dviejų klausimų: pakė
limo mokesčių už viešbučius pra 
važiuojantiems svečiams ir pa
kėlimo mokesčių už cigaretes. 

Iš savo pusės komisija ren
giasi rekomenduoti šiuos nau
jus pajamų šaltinius Chicagai: 
imti mokestį už sąšlavų išve-

• 

Gavilan—bokso čempionas 
Chicagos stadione įvyko bok

so rungtynės tarp dviejų pus4 

sunkio svorio sportininkų 
Chuck Davey ir Kid Gavilan. 
Rungtynėmis buvo ypatingai 
domimasi. Davey buvo nutrenk 
tas tris kartus ir jau dešimta
me kėlinyje nebegalėjo stoti 
prieš savo priešą. Laimėjo Ga
vilan. j 

Stevensonas važiuos aplink 
pasaulį 

Buvęs kandidatas į preziden
tus Adlai Stevenson grįžo iš 

žimą, už šaligatvių taisymą ir ' a tostogų. Trumpai sustojęs 
užlaikymą, plačiau imti mokės- j N e w Y orke, sekmadienį jis vyk 
čius nuo įstaigų (— įjungti j g t a j Washingtoną, o iš ten -
mokėjimą bankus), pakelti au į Chicagą. Kovo 1 d. jis pasi-
tomobilių mokestį, leisti dėti | ryžę§ Išvykti į kelionę' aplink 
skelbimus ant automatų, prie ! p a s a u ] j 
kurių pastatomi automobiliai, 
priversti, kad automobilių sa
vininkai pirktų mokesčio ženk
lelius pačioje Chicagoje (dabar 
kaikurie perka kur pigiau). 

Ligone — padovanotame 
name 

Mary Kitsmiller, pol liga 
serganti moteris, sako, k» Ĵ lai
mingiausia jos diena buvo kai 
ją šiomis dienomis perkrauste 
į namą, kurį visuomenė pasta
tė savo aukomis ir jai padova
nojo. Namas buvo pastatytas 
per 24 dienas ir jo kaina —• 
$25,000. Ligonė turi 27 metus. 
Žemyn nuo kaklo ji yra para-
ližuota. Ją reikėjo ant neštuvų 
nunešti. Naujasis namas turi 
penkius kambarius. Pergabe
nant buvo daugybė fotografų 

odontologės_ teises, universite-1 iT"televizijos "klmerų." "Namas 

Lietuvos Nepriklausomybės su- torius 
kakties minėjime ir sudėjo 100 Lynch Str., Brooklyn 11, N. Y., 
dolerių auką, kuri bus įteikta nariai: Adolfas Dimas 505 La-
vasario 15 d. minėjimo metu. fayette Ave., Brooklyn 5, N. Y., 

Kostas Mockus 649 E. Fourth 
X Alekso Budrio, buv. Bridge s t ? S o Boston, Mass., £leksan-

porto veikėjo sūnus Lenartas j ̂ r a Dumbrienė 182 Sumpter 
pašauktas į kariuomenę. ' Tai j s t B r o oklyn 33» N* Y-
jau tretysis jo sūnus bus Dė-

anksto neįspėjusios gyventojus 
saugotis artėjančios audros. Vi-

Jurgis Kiaune 53 '*** Anglijos miestuose yra 
renkamos aukos potvynio au
koms. 

dės Šamo tarnyboje. Alfredas — Muz. J. Gaidelio vadovau-

— Moterys veikia. Škotijoje 
yra gražiai susiorganizavusios 

Tai nepaprastai retas atsitiki
mas, kad Antioąuios mokslo įs
taigoje svetimšalis galėtų už
imti atsakingas pareigas. 

— Pradės veikti Kolumbijoje 
Lietuvos Konsulatas. Kun. Ta
mošiūnas, Dr. Sirutis ir kun. 

moterys, kurios turi Moterų j ^ a l d u
1

k a s ?™š Nau;>us . M e
r

t u s 

D-jos skyrius net keliose kolo- Bogotoje turėjo pasitanmą Lie 
nijose. Dabartiniu metu Craig- tu™a. K°™?f° Kolumbijoje 

° 'įsteigimo reikalu. Jų pastangos neuko Moterų D-jos skyriaus 
valdybą sudaro: P. Klesevičie-
nė — pirm., A. Krasauskienė 

O. Sirusienė — 

jau senokai plaukio'ja j ū r o s e ^ i Jamas vyrų choras dalyvaus 
Edmundas šiomis dienomis i š - i ^ t u v o s Nepriklausomybes rm-
vvk.» i Knreia nSjime Brocktone, Mass. Mine- — vicepirm., 
vyko i Korėją. | ^ . ^ ^ ^ ^ 2 2 ^ g ̂  k a s i n i n k e i r B. Mačiokienė - | 

X Prel. B. Urba sugrįžo iš p o p i e t ų winthrop mokyklos ^ekr. Glasgovo Moterų D-jos j 
rytinių valstybių, kur dalyvavo saieje. Choras, kuris plačiai ži-
a. a. kun. J. Simonaičio laido- j n o m a s visoje N. Anglijoje, pa-
tuvėse. Būdamas New Yorke | sj ro (jyS s u naujomis, dar ne
aplankė ligoninėje esantį kan. j girdėtomis dainomis. Čia jis at-
dr. J. Končių. Po sunkios ope-i ž y m g s s a v o veikimo metines, 
racijos ligonio sveikata gerėja. | n e g pirmas choro viešas pasi-

x ALT Chicagos apakrittea Į f f ^ M L ^ ^ L J E ^ M I M 
rašinėliams įvertinti komisija 
peržiūri konkurso dalyvių ra 
šinėlius. Konkurse daugiausia 

klausomybės minėjime šioje vie 
tovėje. Choro daugumą sudaro 
Bostono gyventojai, bet yra ja-

dalyvauja parapijinių mokyklų me nemažai vyrų teip pat iš 
mokiniai-ės. Laimėtojams do-1 Brocktono, iš kur jie per savai-
vanos bus įteiktos vasario 15 j te. kelis kartus važiuos \ Bosto-
d. Nepriklausomybės sukakties Į no repeticijų. 
minėjimo metu. i Clinton, Ind. Aukos Lie-

I tuvos laisvSs reikalams. Susi-
X Lietuvos Nepriklausomy- r i n k ę s ^re\[a Clintone gyve

nančių senosios kartos lietuvių 
suaukojo 11 dol. Alto darbams 
paremti. Po 2 dol. aukojo: Do-
minick Riauka, J. Naujokaitis 
ir Ona Kernagis; po 1 dol. — J. 
Damijonaitis, Ona Kazakevičie
nė, J. Tarkauskis, M. Girnius 
ir Jurgis Jesulevičius. Aukos 
perduotos ALT Centrui Chica
goje. 

nenuėjo niekais. Jau atlikti di
dieji formalumai ir manoma, 
kad ateinantį mėnesį mūsų Kon 
sulatas pradės oficialiai veikti. 

— Žinomas veikėjas, teisinin
kas J. Totoraitis buvo privers
tas tremtyje pakeisti profesiją 
praktiškesniu amatu. Gerai iš
mokęs dantų techniko specia
lybę, Medellino mieste įsteigė 

_ , , dantų laboratoriją. Gerai pasta-
Londono par. komitetas. laboratorija, su moderniš-

Neseniai Londono lietuvių p a - , ^ ^ p r a g a rsė jo te
rapija turėjo savo metini su- tf . k o l u m b i e č i ų tarpe ir ne 
sirinkimą, kurio metu buvo pri-. { v e r č i a s i 
imtos apyskaitos ir išrinktas' 
naujas komitetas. Į naująjį ko
mitetą išrinkti: P. Bulaitis — 

valdybą sudaro: O. Navulienė 
— pirm., K. Šneiderienė — vi
cepirm., B. Syvienė — ižd., U. 
Brady — sekr. Moterų skyriai 
veikia gražiai. 

bes šventės proga š. m. vasario 
15 d. 10 vai. iškilmingas pa
maldas šv. Kryžiaus bažnyčioje 
organizuoja Chicagos Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė. 

X Alfredas Ahelkis, jaunas 
nuolatinis „Draugo" skaityto
jas, šiomis dienomis išvyko į 
JAV kariuomenę. Sėkmės nau
joje tarnyboje. 

X Dr. Aleksandras Petraus
kas, Notre Dame Universiteto 
profesorius, kun. S. Petrausko, 
šv. Antano parapijos vikaro, 
brolis, š. m, birželio mėn. su
situokia su Nonnette Mclnty-
re iš So. Bend, Ind. 

X Albino Smollnsko ir Regi
nos Ulazaites jungtuvės įvyks
ta šj šeštadienį vasario 14 d. 4 
vai. p.p. šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Jungtuvių metu giedos Chi
cagos vyrų choras ir solistS Da 
nutė Stankaitytė. 

D fS M E S I O ! 
Į jūrą, į mėlynuosius vandenis! 
Jums vadovu bus naujai išėjusi 
B. Stundžios knyga 

"Buriavimas Ir jūrininkystė" 
H isigyja kiekvienas buriuotojas, 
buvęs ar esąs jūrų skautas, jūros 
bičiulis, vandens sporto mėgėjas. 
Taip pat puiki dovana jaunimu', 
įvairiomis progomis. 

125 pusi. Kaina $2.00 
Užsakymus su pinigais siųskite 

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

Chicago 8, HL 

pirm., J. Dobrovolskis — ka
sininkas, Alb. Žaliauskas — 
sekr. Revizijos Komisijon iš
rinkti: P. Kevelaitis ir Mašalai-
tis. Be jų į komitetą dar išrink
ti: Virkutis, Knabikas, Rama-
šauskas, Zdanavičius, Kliorys, 
Starolis, Dailidė, Černiauskas, 
Šalčiūnas, Kustas; V. Ribokas, 
kuris gavo daugiausia balsų ir 
atsisakė nuo pirmininko parei
gų, sutiko būti vicepirm. 

— Rengiamasi Vasario 16. Ir 
šiais metais didesnės lietuvių 
kolonijos rengiasi kaip galima 
iškilmingiau paminėti Vasario 
16 d. šventę. Atskirose vietose 
jau dirba meninės jėgos, kad 
šventė būtų iškilmingesnė ir 
turiningesnė. Londone visa spar 
ta rengiasi „Vaidila", kad nau
ja programa įprasmintų sukak
tį. 

— Inžinierius Kęstutis Kalė
da prieš pusantrų metų prade-
jęs dirbti viename dideliame in
dų fabrike technikiniu vedėju 
pasižymėjo kaip geras tos rū- nei tiesioginių įpėdinių nepaliko. 

specialiai pritaikytas gyventi 
paraližuotam ligoniui. Iš vaka
ro tą namą aplankė kaimynai, 
atnešdami maisto, drabužių. Y-
ra įtaisytas puikus šaldytuvas 
maistui laikyti. Kaimynai namą 
iškilmei gausiai papuošė gėlė
mis. 

Neužleis aerodromo? 
Karinė Aviacija jau buvo į-

traukusi į savo darbų planą pa 
statymą naujo aerodromo Chi
cagoje ir užleidimą O'Hare ae
rodromo civilinei aviacijai. Nau 
jo aerodromo įrengimas kainuo 
tų apie $15 milionų dolerių. Ta
čiau dabar ateina iš VVashingto-
no žinios, kad Eisenhoweris no
ri įvesti kaip galint didesnį tau 
pumą, kadį galėtų subalansuoti 
biudžetą ir dėl to naujojo aero
dromo statymas gali būti atidė
tas ir O'Hare aerodromas to
liau kaikuriam laikui paliktas 

[karinės aviacijos žinioje. 
• v-

Nori gaut $200,000 
palikimo 

Chicagoje sausio mėnesyje 
mirė Mrs. Leichtenberg, palik
dama turto už $200,000. Vaikų 

95 m. senele — pianiste 
Šį sekmadienį S. Davis, gy

venanti 2504 N. Lake View, 
sulaukia 95 metų amžiaus. Ta 
proga bus vaišės ir jose pati 
sukaktuvininkė skambins pia
nu. Ji yra buvusi muzikos mo
kytoja ir vis dar kasdieną skani 
bina pianu. 

Atleido Stevensono 
padėjėją 

Nuo kovo 1 dienos atleidžia
mas iš tarnybos buvęs Steven
sono padėjėjas Jack Sheer, kurs 
buvo tvarkytoju skundų vals
tybės departamente. Jo žinioje 
buvo skundai, liečiantieji regis
traciją ir švietimą. Jo vieton 
skiriamas aav. Leo Lowitz. 

Žuvo Korėjoje 
Korėjos kautynėse žuvo ma

rinas Roy Maxwell, gyvenęs 
3618 S. Federal, Chicagoje. Yra 
taipgi keletas Illinois vyrų nau
jai sužeistų Korėjoje. 

Trumpai iš visur 
Naujas politikos kursas 
"U. S. News and Wprld Re-

port" rašo, jog šiuo metu ky
lanti naujoji Amerika, kuri 
pradėsianti gyvuoti prie.nau
josios Eisenhoverio administ
racijos ir reikštis kaip pridera 
didžiajai valstybei, o ne laiky
tis įsikibus į Anglijos prijuos-

KAS, KĄ IR KUR 

— Užgavėnių blynai Vyėiu 
salėj. Linksmą Užgavėnių vaka
rą antradienį, vasario 17 d., ren 
gia Lietuvos Vyėių sendraugių 
kuopa Vyčių salėj, 2451 W. 
47th St. Atsilankę bus vaišina
mi tradiciniais blynais, o pabai
goj pamatys Lašinskio su Ka-
napinskiu dvikovą. Grupėms 
bus paruošti staliukai, 

įėjimas nemokamas. 
Senjoras 

— Seserų Kazimieriečiu Rė
mėju D-jos susirinkimas įvyk* 
sekmadienį vasario 15 d. 2 vol. 
p. pr Akademijoje. Visi rėmėjų 
skyriai prašomi atsiųsti atsto
ves, nes tai bus paskutinis susi
rinkimas prieš Centro vakarie-

inę, kuri įvyks vasario ?2 d. 
Skyriai taip pat prašomi pra

nešti, kiek jie yra išplatinę pa
rengimo bilietų, kad laiku bū
tų galima žinoti, kiek reikalin
ga paruošti svečiams vietų. 

A. Nausėdienė, pirm. 

— Vasario 22 d. 3 vai. p. p. 
pianistas Andrius Kuprevičius, 
turės koncertą Marijos Augšt. 
Mokyklos naujojoj salėj, kuri 
savo puošnumu yra verta pasi
gerėjimo. Po šio koncerto Kup
revičius išvyksta į New Yorką, 
kur jis yra kviečiamas koncer
tuoti. 

— Labdarių Sąjungos 23 
kuopos (Marąuette Park) susi
rinkimas šaukiamas sekmadie
nį vasario 15 d. 1:30 vai. p. p. 
parapijos salėje. Visi kuopos na 
riai ir labdarybės darbuotojai 
prašomi laiku atvykti, nes yra 
aptarti daug svarbių reikalų. 

— Bridgeporto Moterų Są
jungos 49 kuopa rengia Užga
vėnių blynų vakarą. Jis jvyks 
antradienį, vasario 17 d. 7:30 
vai. vak. Ūkelių svetainėje 
(3436 So. Lituanica Ave.). Įė
jimas 50 centų. Atsilankę bus 
pavaišinti skaniais blynais. 

— Cicero apylinkės lietuvių 
Bendruomenės valdyba rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą su įdomia programa šį 
šeštadienį, vasario mėn. 14 d., 
7 vai. vak., Cicero parapijos sa
lėje. Prašome visus skaitlingai 
dalyvauti. • , 

— Šv. Kryžiaus klebonijoje 
š. m. vasario 19 d., 7:30 vai. 
Vak. įvyks Labdarių bankietui tę. Dabar Amerika perimsianti 

iniciatyvą ir rodysianti kelią, | ™ošti komiteto kviestųjų asme 
kuriuo pasaulis turi eiti. ., 

Pramonė ir prekyba valdy
siančios Ameriką ir diktuosian
čios jai politikos kursą, žino
ma, paskutinis žodis priklausy
siąs prezidentui Eisenhoweriui, 
bet jis daugiausia dėmesio 
kreipsiąs į tai, ką didžioji pra
monė sako, o iki šiol Ameriko
je darbininkų unijos ir profe
soriai turėjo reikšmingą balsą. 
To daugiau nebebūsią. 

nų susirinkimas. 
— Visų šventųjų parapijos 

bažnyčioje š. m. vasario 15 d. 
10 vai. įvyks iškilmingos pa
maldos už kenčiančią Lietuvą. 

I TALKĄ 

Vilnius tarp audri) 

sies specialistas. Už tai kom
panija jam pavedė inspektuoti 
ir kitus tos kompanijos turi
mus fabrikus. Neseniai jis pir
ko automobilį. 

— Prieš maždaug du metu 
Totoraičiai Medellino mieste už 
pirko sklypą, kurį jau baigė iš
mokėti ir dabar jau ruošiasi 
statyti trijų aukštų namą. Na
mo projektą pagaminti pavedė 

Dabar į teismą kreipėsi Vikto
ras Mueller, 45 m., įrodinėda
mas, kad Leichtenbergai jį bu
vo įsūniję 1918 metais. Tiesa, 
jį vėliau vėl atgal atsiėmė jo 
paties tėvai, bet jis sako, kad 
tai neatėmė jo teisės į pavel
dėjimą. Teismas turės šią bylą 
išspręsti. 

jau spaudoje ir skaitytojus pa-
Bieks prieš Velykas. 

Vilnių* tarp audrų, vilniečio 
Pajamų mokesčiai būsią su- rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, 

mažinU. Amerika g o s i a n t i I a r U ^ ^ m » £ £ 
savo prekėms rinkų už savo te
ritorijos ir nedavinėsianti ki
tiems kraštams tiek pinigų it 

mis, V. Augustino nuotraukomis 
dokumentuota žemėlapiais, statis
tikos lentelėmis ir šimtais pavar-

. . . .. . v. . , . - . , dilų, surištų su Vilniaus krašto 
maisto, kiek iki šiol davinėjo., i ip tuV lų veikla, laimėjimais ir ne-
Vyriausybė pasistengsianti su- j laimėmis. 
mažinti valdininkų skaičių ir f Vilnius tarp audrų — štai Vil-

vienam lietuviui inžinieriui-ar 
chitektui. 

gotos administruoja didelį gėlių 
ūkį. Beveik tris ha lauko uži 
ma vien gėlės, o prieš prade 
damas administruoti rado apy* 
tuščius daržus. 

subalansuoti biudžetą. Iš viso 
valstybės išlaidos būsiančios 
sumažintos. Aplamai, krašte 
įvyksiančios didelės permainos. 

— Kanadoje yra 14 milionų 
gyventojų, iš jų 44 procentai 

' • • • • • • • • h^MBfr^MBMBMOMMfe W 4 » 

— Sunkiai serga. Todmor-
dene pas savo anūkę gyvena 
jau gerokai pagyvenę lietuviai 
Baliūnai* P. Baliūnas, kuriam 
jau sukako 73 metai, paskuti
niu metu ėmė vis labiau nega-

Įtariamasis išsiteisino 
Albertas Ohlmann, kurs bu 

vo įtariamas nužudyme Mrs. O 
~ "j^Kazakevičius netoli B o - ' n o s B e r n d t » policijos nuomone, | yra katalikai. Per pastarąjį de-

' išsiteisino nurodęs, kad nužudy šimtmetį katalikų priaugo 26 
mo laiku jisai buvo kitur. proc. Netikinčiųjų užsirašė 59,-

Nusikaltimams tirti labora- 678 asmenys. Pagonimis save 
torija palygino žemę, rastą ant, laiko 2,420. Kiti yra protestan 
automobilio buvusio nužudyto- tai ir žydai 
šios vyro Berndt ir žemės, kur 

— Venclauskas didžiausios | rastas numestas pasmaugtosios 
Medellino lietuviškos krautuvės 
savininkas prieš Kalėdas vedė 
pasiturinčią kolumbietę. 

— Vasario 16 dienos proga 
išeina padidintas ir meniškai 
iliustruotas „Kolumbijos Lietu
vio" numeris. 

lavonas, ir nustatė, kad žemės 
sudėtis kitokia. Taigi išblėsta 
įtarimas ir prieš Berndtą. 

Iš kitos pusės — policija nu
statė, kad nužudytoji moteris 
savo grožio salione pardavinė
jo vogtus daiktus. | 

— John Allsebrook Simon, 
82 metų. liberalų atstovas augs 
tuosiuose (lordų) rūmuose, rei-
kalauia įsileisti moteris į lordo 
rūmus. 

— Angliją tiršta migla ka
muoja jau ketvirtą kartą šią 
žiemą. 

• 

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

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

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

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

Užsakymus ir pinigus siųskite 
vienu iš šių adresų: 

TERRA, 748 W. SSrd Street, 
Chicago 16, UI. 

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

A. Dundulis, 2428 S. Lawndale 
Ave., Chicago 23, 111. 

Visi Vilniaus Sąjungos skyriai 
nuoširdžiai prašomi prisidėti prie 
Šio bendro darbo. 

Autorius Ir leidėja* 

• 

i i , ,Mk , 
B H i H l mma 
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